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 מדיניות לשונית 
 

  משימה חולפת או מצב קיומי?

 1אלטרנטיבה למדיניות הקליטה 

 ריטה סבר
במאמר זה יידונו ליקויים בעלי משמעות מכרעת בנושא הקליטה במערכת החינוך, כמו 

המוצא של העולים ונטרול השפעתם של סוכני הִחברּות -המאמצים לשחיקת השימוש בשפות
: ההורים העולים והמורים העולים. אפשר היה לנצל הרבה יותר את שגלי העלייה מביאים איתם

נוכחותם של מורים עולים, שהם בעלי רמה מקצועית גבוהה, לקלוט אותם במערכת החינוך 
כן יש לשנות את היחס -במספרים גדולים יותר כדי שיסייעו בקליטת תלמידים עולים. כמו

לפיהם אמון כשותפים בתהליך הקליטה של להורים העולים מצד המערכת החינוכית, לרחוש כ
 ילדיהם ולגלות פתיחות רבה יותר להשקפותיהם בנושא שימור שפת המוצא ותרבות המוצא.

 הקדמה
מאפיין בולט של מדינת הגירה כמו ישראל הוא השונות התרבותית הנוצרת בתוכה ומתגברת 

שההתמודדות איתה עם כל גל עלייה חדש. התפיסה הרווחת היא שמדובר בשונות זמנית, 

היא משימה חולפת והצלחת ההתמודדות תתבטא בהחזרת המצב לקדמותו: העולים 'ייספגו' 

בתוך המערכות הקיימות בלי להסב 'נזקים' מתמשכים ובלי לשנות את אופיין של המערכות 

הללו; הדומיננטיות הקיימת וצביונה התרבותי של החברה יישמרו, כך שתוחזר מידה סבירה 

 ות חברתית ולא ניתן יהיה להבחין עוד בין עולים ל'מקומיים'. של לכיד

( הציג תפיסה מקובלת בחברות הגירה מערביות, שעל Van Den Berghe 1981ון דן ברג )

הם שייכים יחסית עונים על התיאור הבא:  סיכויים להיקלט במהירותפיה מהגרים שיש להם 

 ך,חבריה מייצגים מעמד נמו; הקולטת ית ובתרבותה לקבוצהזלקבוצה שדומה בהופעתה הפי

 2ים.גיאוגרפיבריכוזים אינם מתגוררים הם ו ת;מספרם קטן ביחס לכלל האוכלוסייה הקולט

, ואין 'סכנה' שישפיעו על צביונה במהגרים כאלה אין איום על חלוקת הכוח הקיימת בחברה

מקומי' וחסר ערך של אותה חברה. במצב כזה מרבית ההון האנושי שהם מביאים אתם מוגדר '

מוצא -בחברה החדשה. לעומת זאת קיומם של ריכוזים גאוגרפיים של מהגרים מאותה תרבות

 המידי בחלק ניכר מההון האנושי הזה גם בארץ החדשה. מאפשר המשך השימוש

במאמר זה יידונו כמה מן הביטויים של תפיסות כאלה במערכת החינוך, כמו המאמצים 

צא ולנטרול השפעתם של סוכני הסוציאליזציה ה'זרים' שגלי המו-לשחיקת השימוש בשפות

 העולים. המוריםהעולים ו ההוריםהעלייה מביאים אתם: 

                                                      
חוקרת -העברית בירושלים, ועמיתהד"ר ריטה סבר היא מרצה בכירה בבית הספר לחינוך, האוניברסיטה 

  במרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
 פרדיגמות של ניהול שונות  – ממשימה חולפת למצב קיומיעל ההרצאה ' המאמר מבוסס בחלקו
 בכנס השנתי השני של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, שניתנה 'בחברה מרובת תרבויות

 .3002יוני ב 81 ,ירושלים, משברית-רב תרבותי בחברה-ח רבשי נושאשעסק ב
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 מבוא: אפיוני הקליטה בישראל והשלכותיהם
בעולם. אחד מקווי הייחוד  ייחודית בקרב מדינות ההגירההיא, בכמה מובנים, מדינת ישראל 

 3שני שליש מאוכלוסייתהלם יחסית לאוכלוסייה )שלה: שיעור המהגרים בה הוא הגבוה בעו

לא כתהליך בעיקרה ההגירה לישראל מתרחשת . (3000סבר, . הם דור ראשון או שני להגירה

בהתרחשויות משבריות מחוץ למדינת בדרך כלל . מקורם של הגלים הללו 'גלים'רציף אלא ב

ראש. מאז קום המדינה היו זמן רב מ ןולרוב גם קשה לחזות המדינה אין לה יד בהןישראל, ש

בשנות התשעים )החל  ר המדינותמספר גלי עלייה גדולים, והאחרון שבהם הוא העלייה מחב

שלוש -במיוחד בשנתיים ,יצר הזהשהביא לישראל כמיליון עולים. גל העלייה  ,(8111בשלהי 

ום י ופתאומי בכל מדדי הנפח של מערכת החינוך, וכיווגידול מסי ,הראשונות שלושנים 

, ועוד אלפים רבים שהם השנה האחרונות 81-בתלמידים שעלו ארצה  810,000-לומדים בה כ

 דור שני בארץ, כלומר נולדו בישראל להורים שעלו מחו"ל.

העלייה. את הבסיס  המפתח שלה בקליטת-עקרונותישראל היא ייחודית בעולם גם ב

גורל בין יהודים בכל מקום -פותהתפיסה של שות ':כולנו יהודיםהעקרוני שלהם אפשר לכנות '

. ליהודים בלבד 'עולים'בחוק השבות המייחד את המעמד של  ,בין היתר ,מתבטאתה ,בעולם

מכאן נגזרות כמה אסטרטגיות מרכזיות, שיש להן גם השלכות מהותיות על מערכת החינוך 

 שלה. 

 כל מי שנכלל בקטגוריות הזיקה : יותווסלקטי חוסרמשמע  ,דלת פתוחה

 ת לפי חוק השבות, הדלת פתוחה בפניו לעלות לישראל בכל עת שירצה. ליהדו

 : השלכות על מערכת החינוך

יה מגדיל מחדש את השונות התרבותית בהרכב התלמידים, יגל עלכל  .א

 ; ריבוי תרבויות איננו מצב חולף במערכת החינוךמשמע ש

ת בנוי על היכולת לווסת אהלהסתמך על תכנון ארוך טווח  אין אפשרות .ב

 גידולה של מערכת החינוך, והיא מופתעת מחדש עם כל גל עלייה משמעותי.
 

 כל עולה מקבל אוטומטית מעמד של אזרח מיד עם  – אזרחות מידית

את זכות גם כולל ו כאזרח מעמד(. הגעתו לישראל )ללא מבחנים וללא שבועת נאמנות

עניין רב למפלגות שיש בו , משאב אלקטורלי העולים מהווים. מכאן שההצבעה בבחירות

על  תיד-לכתינאבק החינוך הממ ,למשל ,בכלל ולזרמים בתוך מערכת החינוך בפרט. כך

עדות המזרח בראשית  –הפניית עולים מחברות מסורתיות אל מוסדות החינוך שלו 

  .עולי אתיופיה בעשורים האחרוניםוהמדינה 
 

 עתם המחויבות הממסדית כלפי העולים מתחילה בהס – מחויבות מקפת

היא  .יה, ובתחומים מסוימים גם מעבר לכךיבשנתיים שלאחר העל ארצה, ממשיכה

סים, ימתבטאת בסיוע כלכלי ובהקלות והסדרים מיוחדים בתחומים שונים: פטור ממ

כולל השכלה  –סיוע בתעסוקה ובדיור, לימודי עברית באולפן, סיוע כספי בלימודים 

  .ועוד, גבוהה

 : השלכות על מערכת החינוך

פי בסיסי -כל תלמיד עולה זכאי, לפרקי זמן מוגבלים מראש, לסוגים שונים של סיוע על

                                                      
 .מכלל האוכלוסייה בישראל 10%-מהאוכלוסייה היהודית, המהווה כ 10%-כ 3



 30 

 זכאות מגוונים )למשל, זכאות לשעורי עזר לעומת זכאות להקלות בבחינות בגרות(.

ומקשה על מעקב אחרי  'תלמיד עולה' תעמימות וחוסר אחידות בהגדר עובדה זו יוצרת

השלכות גם למחויבות המקפת יש  קבוצה מובחנת.מצבם הלימודי של תלמידים עולים כ

  .הקצאת המשאבים בתחום החינוך רבות על

 בעיקר , במשך שנים רבות – ויסות הפריסה המרחבית של מגורי העולים

לשם השגתם  ,הופנו העולים אל הפריפריה הגאוגרפית, בעשורים הראשונים של המדינה

 התיישבותיים. של יעדים ביטחוניים ו

 : השלכות

מערכות חינוך חלשות ; ישובים חלשיםיעומס על מערכות החינוך החלשות בפריפריה וב

מתקשות במיוחד להתמודד עם משימת הקליטה של תלמידים עולים מאוכלוסיות 

התלמידים העולים ; שהיו חלשים מלכתחילה מגיעים לסף קריסה פרס בתי; מצוקה

 . אינם מקבלים שרותי חינוך איכותיים

העולים מקבלים ': קליטה ישירההופעלה אסטרטגיה שכונתה ' האחרוןבגל העלייה 

 ,לידיהם את המשאבים הכספיים ויכולים לבחור את מקום מגוריהם כרצונם. לכאורה

פועל ממשיכים ; באמור היה לחול בשל כך מהפך בהתפלגות הגאוגרפית של העולים

דיור הזמינות יותר שם רבים מהעולים להגיע אל הפריפריה, בין היתר בשל אפשרויות ה

שכונות חדשות של עולים  של עלות הקרקע והדיור, נבנומטעמים  , שכןמאשר במרכז

של עולים לגור בסמוך לקרובים שעלו  תםייגם נט למגמה זובפריפריה. בנוסף תרמה 

 ה(. בערים שבגבולות הפריפרי ,לפניהם )למשל

 : החינוך רכתהשלכות לגבי מע

בלא אפשרות לווסת את מספרי , ועברה לרשויות המקומיותהרבה מהאחריות לקליטה ה

תלמידים עולים מצטרפים  ;שוב כלשהו או את קצב ההצטרפותיהעולים הנכנסים לי

 קושי רב של הרשות המקומית ושל בתיה; יש לאורך כל השנ 'טפטוף'למוסדות החינוך ב

 .פות, לתכנן ולהיערך בהתאםלצ   פרהס
 

 :מסקנותמהתיאור דלעיל מסתמנות כמה 

מערכת החינוך צריכה לפתח מראש מנגנוני התמודדות יעילים למצבים של  .א

 ;יה בלתי צפויישינוי פתאומי בשל גל על

תן מענה לבעיות הנובעות יהיא זקוקה למדיניות קליטה מגובשת, שת .ב

 ;לעילשצוינו מעקרונות הקליטה 

-לסוגיות של רב המדיניות הזאת חייבת להתייחס באופן מודע ומושכל .ג

 .מצב קיומיביטוי לשלב זמני אלא כמאפיינות לא כ ,תרבותיות

 המדיניות עד עתה ותוצאותיה
כמו שאין במשרדי  – . אין בומגובשתבמשרד החינוך לא עוצבה עד היום מדיניות קליטה 

יה כוללת ומעמיקה ולגבש יפורום/גוף שתפקידו לדון בקליטה בחינוך ברא – ממשלה אחרים

 וקוהרנטית. למותר לציין כי מדיניות כזאת אכן לא גובשה קליטה ברורה  מדיניות
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(Horowitz, 1999).  כמו (3003 ,לית משרד החינוך )תירוש"של מנכ 'החזון החינוכי'במסמך ,

 4גם בהצגת מדיניות המשרד בפני ועדת החינוך של הכנסת על ידיי שרת החינוך לימור לבנת,

טיפול הממודר בתוך משרד בכוללת מומחש גם  אין כל התייחסות לעניין. העדרה של מדיניות

בכל אחת משלוש הקטגוריות  –החינוך בתלמידים העולים, בהורים העולים ובמורים העולים 

שלא לומר מדיניות  ,ללא איגום משאבים, ללא תיאום – הללו עוסקת יחידה אחרת במשרד

 משותפת. 

ף לקליטת עולים. זוהי ברמת המטה, משרד החינוך מפקיד את משימת הקליטה בידי הג

(, שלא הייתה 'המחלקה לתלמידים עולים'יחידה שולית למדי במשרד )עד לאחרונה היה שמה 

להתמודדות עם גל העלייה הענק שהסתער על  – לא במבנה ולא במשאביה –ערוכה כלל 

 מערכת החינוך. 

לא היו  , נמצא כי בתי הספרר המדינותבתשנ"א, כשנה לאחר תחילתו של גל העלייה מחב

במשך תקופה ארוכה הנחיה לא הייתה ערוכים לקליטת הילדים העולים, ולדברי המנהלים 

כניות לימודים ו/או עזרים ומתאימה ממשרד החינוך בנושאי ההוראה והחינוך, לא הוכנו ת

כניות משלהם, כל אחד בהתאם ליכולתו ולכושר ווחומרי לימוד. בתי הספר נאלצו להכין ת

במגוון של  פרהס תחו בתייכניות שפות 81הוצגו  8113ס מורים ארצי בשנת בכנ. האלתור שלו

ועוד  ,אוכלוסיות מיוחדות תחומים, כמו פיתוח מורים, מורשת תרבות, פעולות גישור,

(Horowitz, 1999 : 45 ,8113(. ההנהלה והמורים הרגישו שהנטל עליהם כבד מנשוא )ליפשיץ).  

דול מן המידע המתאסף בצמרת המשרד, במזכירות בשיאו של הגל נראה היה כי חלק ג

הפדגוגית, באגף לחינוך על יסודי ובגף הבחינות איננו מגיע אל המפקחים ו/או אל רכזי 

הקליטה. בתי הספר היו מתוסכלים בשל חוסר מידע, ואף המפקחים העידו על עצמם כי אין 

רים. מפקחים רבים הם מתמצאים בכל התקנות וההחלטות היוצאות מירושלים חדשות לבק

לא הבינו את תפקידם בעניין הקליטה, היה חסר מגע ישיר בינם למקבלי ההחלטות 

 .(8113וחסרה הייתה רשת תקשורת להתעדכנות שוטפת )אוטולנגי,  ,נטיות במשרדווהרל

( אפשרה 'אוטונומיה ניהולית', 'ניהול עצמי'מדיניות הביזור המתפתחת של משרד החינוך )

ד ובש אסטרטגית קליטה מרכזית ומלהנחות את המנהלים, ונתנה הרבה מאלו להימנע מלג

גם כיום יש בהנחיות שמוציא משרד החינוך בתחום הקליטה הססנות פר. הס כוח למנהלי בתי

נאמר למשל  ',וכל מנהל יעשה כטוב בעיניו' –הדגשת האופי האופציונלי שלהן  תוךרבה, 

5 בנוהל קליטת מורה עולה
להתמודד בעצמם עם הקליטה,  ים נאלצולמעשה, המנהל …

. כל מנהל וצוותו החליטו כראות עיניהם כיצד לנהוג במצב 'חשופים בצריח'בתחושה של 

דרכי . וטעייה-על ניסוי, על תפיסותיהם החברתיות והאישיות ,החדש, והתבססו על גישתם

עם אוכלוסיות ודה בעב, נגזרות של ניסיון העבר, בעיקר 'עוד מאותו הדבר'הפעולה היו בעיקר 

 (.8111מצוקה אחרות )סבר, 

מערכת החינוך נמנעה במשך זמן רב מלקיים מעקב שיטתי אחר מצבם הלימודי של 

כולן מנקודת  – 'עולה'תלמידים עולים כקבוצה מובחנת; ריבוי ההגדרות הנקודתיות של 

, גם כאלה פרס איננו מקל על קיומו של מעקב כזה. בתי אף הוא –המבט של זכאות לסיוע 

להפיק התפלגויות ציונים  תשיש בהם מנב"ס )מערכת ממוחשבת לניהול בית הספר(, המאפשר

                                                      
4
 .20/6/02ראו פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך של הכנסת ביום  
5
 .א1חוזר מנכ"ל נט/ ב 
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של התלמידים העולים כקבוצה ציוניהם  מפורטות בחתכים שונים, אינם מנהלים מעקב אחר

(. כשהתברר שאין במנב"ס אופציה של הפקת Horowitz, 1999מובחנת ואינם נדרשים לכך )

ים של עולים מול ישראלים ותיקים, ההסבר שנתקבל לכך הוא שאיש התפלגויות ציונ

  ס.ולכן לא הוכנסה למנב" –קש אופציה כזאת ימהמנהלים לא ב

נעשה לראשונה חישוב נפרד של ממוצעי הציונים של תלמידים עולים בתוך  8116בשנת 

 6.ממצאי המשוב הארצי; אבל הממצאים הקשים שעלו מכך לא זכו לתשומת לב ממשית

מחקר מקיף, ביוזמת משרד החינוך ובמימונו,  3003אוניברסיטת תל אביב הסתיים בתחילת ב

–לגבי מצבם הלימודי של תלמידים עולים בישראל
כשנה וחצי לאחר אבל ממצאיו התפרסמו  7

. העובדה שהמחקר המקיף והיסודי הראשון בישראל לגבי מצבם של התלמידים העולים מכן

 ילת גל העלייה הגדול הזה היא משמעותית כשלעצמה. נערך רק לאחר עשור מתח

 כניותוהקצאת משאבים ומימון ת
הממשלה )בעיקר משרד  דייל הן ע –סכומים גדולים מושקעים מבחינת משאבים, בקליטה 

ארגונים כמו הג'וינט,  דייל והן ע והרשויות המקומיות אבל גם משרד הקליטה( 8,החינוך

 נות שונות. למתנ"סים, קר רההסוכנות, החב

ן. באופן ציורי אפשר ואף ביעילות ןבתועלת להשקעות האלה כמה מאפיינים שפוגמים

לומר שהן יציבות כמו דיונות, משולבות במערכת כמו חטוטרת, ממוקדות כמו ממטרה, 

 א(.  3008בכל מחיר, ואפקטיוויות כמו ערפל )סבר,  מרוכזות כמו יין מהול, חסכוניות

, ההקצאות הייחודיות בגין תלמידים עולים הן נזילות כמו פרהס יבת מבחינת –דיונות  

נחשב  פרהסת ל זמני, אי אפשר לבנות עליהן משהו יציב. בשנה אחת ביוחולות נודדים: הכ

-כי מאתיים משש מאות תלמידיו הם עולים, ובשנה שלאחריה הוא נחשב לדל ,עולים-לעתיר

בחזקת כי הם כבר לא  – ים ללמוד בוגם אם כל אותם מאתיים תלמידים ממשיכ ,עולים

 עולים.

וביוזמת גופים שהם  דייל הרבה מן העשייה לקידומם של תלמידים עולים נעשה ע – חטוטרת 

במימון(. הידע שעליו מתבססת העשייה  –לרוב חלקית  – משתתףהחיצוניים למשרד החינוך )

ערכת החינוך ויש צורך כמו גם זה שנצבר במהלכה, איננו הופך לחלק אינטגרלי ממ ,הזאת

בתלמידים העולים  'מטפלות'לשלם עבורו שוב ושוב. משאבים רבים מופנים לתוכניות ש

עצמם באופן שאינו מחולל שינוי בדרכי העבודה של הסגל הקבוע ובאופן הניהול של 

 המסגרות והמערכות. 

כניות ות דייל תים קרובות לא מתוך ראייה מערכתית אלא עיההשקעות נעשות לע – ממטרה

 נקודתיות שאינן מצטברות למאסה קריטית של השפעה.

מדידה; כלומר אינן -יות בתוותקצוב של תוכניות שאינן מחויבות לאפקטימדובר ב –ערפל  

כנית מביאה אותם להשגת יעדים לימודיים ונבחנות במונחים של הגדלת שיעור העולים שהת

סה למסלולי לימודי עיוניים, יציאה יים כמו זכאות לתעודת בגרות מלאה, כניוונורמטי

 מהקבצות נמוכות. 

נמנעות ממיקוד אך הן  ,כניות שנועדו לתת לעולים שוויון הזדמנויותותלמימון ניתן  – מיהול

                                                      
 , לעניין נשירת תלמידים,תמר גוז'נסקיבראשות  ,הכנסתשל ת ה המיוחדעדווהפרוטוקול ישיבת  לפי 6

6/88/08. 
 .(3002ואחרים ) לוין 7
 .אם כי חלו קיצוצים משמעותיים בתקציבים שמשרד החינוך מקצה לקליטה 8
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כניות ו(. מפעילי הת'כי אין לטפל בהם על חשבון אוכלוסיות חלשות ותיקות'בעולים בלבד )

ישתפר גם מצבם של  'ממילא' פר,הסת בביומנהלים טוענים שאם יחול שיפור כללי בכיתה/

לם על והעולים. בפועל אין בכך כדי לצמצם את הפער של העולים, כי גם אם הם נעים עם כ

מצבם היחסי אינו משתפר 'ממילא', ונמשכת ההחמצה של  המדרגות הנעות למעלה 

 (.3003, סבר; 8118אצל ליפשיץ, נועם ובוזגלו,  ,למשל ,)ראוהפוטנציאל שלהם 

ולא רמת  כניות יחסית למספר התלמידים המשתתפים בהןותהשל  העלות -בכל מחירסכון יח

אולם ההשקעות מימון. המהווה שיקול מרכזי אצל מקבלי החלטות  האפקטיוויות שלהן

תועלת -, שיחס העלותכומים גדוליםלס ופו של דברבס מצטברות כניות זולות יחסיתובת

כניות ולפיתוח וליישום ת 'סיכון-הון'ד למצוא ומאקשה  ,. לעומת זאתשלהם נמוך מאוד

ן שעלותן לכאורה גבוהה וכיו –יות שיש בהן השקעה רבה של משאבי ידע וומורכבות ואינטנסי

ס, קבמיוחד, גם אם סיכוייהן להניב שינוי משמעותי גדולים הרבה יותר. וכך נוצר הפרדו

גורמים שונים )לא רק משרד הבולט במיוחד לגבי תלמידים יוצאי אתיופיה, שמצד אחד 

כניות לצמצום ועתק בת החינוך, אלא גם הג'וינט למשל( יכולים להוכיח שהשקיעו סכומי

 ומצד שני הפערים נשארים בעינם. בינם לבין תלמידים מהאוכלוסייה הוותיקה, פערים 

  משרד החינוךואוכלוסיית היעד בהגדרת המשימה 
 ,ינוך )יוגבהחיניות לטפל היא מרכיב חשוב במדיניות זיהוי אוכלוסיית היעד שבה מכוונת המד

היעד היא  (. כשמדובר במדיניות הקליטה )המשתמעת( במערכת החינוך, אוכלוסיית8111

 משרד החינוך כמכוונת בהתלמידים העולים. משימת הקליטה מוגדרת 

לשילוב לימודי וחברתי של התלמידים העולים במערכת החינוך הישראלית. '

מוקד המפגש של הילד העולה עם  אהו פרהסת החינוכית מניחה, כי בי המדיניות

נציגי החברה הקולטת: עם התלמידים האחרים ועם הצוות החינוכי, ובאמצעותם 

עם השפה, התרבות, הידע, הקודים ההתנהגותיים והמנהגים. מערכת החינוך  –

שגים קניית השפה העברית; להקניית מערכת מונחים ומוהנושאת באחריות: ל

בסיסיים המהווים מפתח לחיי החברה הישראלית; ליצירת תנאים אשר יאפשרו 

קליטה חברתית הולמת; למימוש הפוטנציאל האישי של כל עולה במערכת 

 )או"ח(.  'החינוך
 

מתייחס לעולים בלבד, ואין בו אף מילה על  בהגדרת המשימה כדאי לשים לב לכך שכל האמור

. ועוד דומיהםתלמידים, מורים ו –י, על למידה של הוותיקים הדדיות, על המפגש הבינתרבות

נקודה לתשומת לב: מימוש הפוטנציאל האישי, שהוא יעד מרכזי לגבי כלל התלמידים 

  .הוא במקום האחרון – לגבי עולים –בישראל, כאן 

הקליטה שלו על  משרד החינוך מתמקד בתלמיד העולה כפרט ומבסס את מדיניות

אוכלוסיית היעד: אלה  תפקידו לגבי ימה חולפת ועל הגדרה מצמצמת שלפרספקטיבה של מש

 התלמידים העולים, להם יש בעיה )זמנית, כך מקווים( ואל הבעיה הזו מכוונת המדיניות. 

כאן אפשר למצוא מגוון של הגדרות, כמו: מי שעלה לארץ לפני  –מיהו תלמיד עולה 

למשל(; או מי שנמצא  ,'יטה לתלמיד העולהסל קל'פחות משנה )זו ההגדרה לצורך הזכאות ל

בארץ פחות מעשר שנים והוא יוצא אתיופיה )הגדרה לצורך הזכאות לשעות עזר(. בכל 

 יה ארצה, ומשך הזמן משתנה מעניין לעניין.יההגדרות מודגש מבחן הזמן שעבר מאז העל
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על גם  ,בין היתר ,צרכים זמניים, יש לכך השלכות במושגים שלכאשר המשימה מוגדרת 

-תחום ההדרכה וכוח האדם במערכת החינוך. הכשרה לעבודה חינוכית במערכות מרובות

לפיכך  תרבויות, עתירות עולים, אינה נכללת בלימודים לקבלת תעודת הוראה בישראל.

המורים בשדה עובדים ללא כל בסיס תורתי ויישומי עדכני. יתרה מזאת, בעבודה עם 

רות חובה שהוכשרו לתפקידן יות חיילות, שהן חיילות בשתלמידים עולים עוסקות גם מור

גף הקליטה במשרד החינוך. החיילות משובצות  דייל שבועות שתכניו נקבעים ע 6בקורס בן 

והן אמורות לסייע ליחידים ולקבוצות  ,םהא   ( או בכיתותכאלה בכיתות קלט )אם קיימות

ם העולים המשובצים במסגרת ברכישת השפה העברית וברכישת לשון המקצועות; לעבוד ע

כיתת האם, על פי הנחיות המורה; ולסייע בהכנת שיעורי בית לאחר יום הלימודים. באמצע 

(. בתשס"א היו Horowitz, 1999aמורות חיילות ) 100שנות התשעים היה כל מחוז זכאי לקבל 

 ינייםביבת ממלכתיים יסודיים וחט פרס מורות חיילות בבתי 200-במערכת החינוך כולה כ

הם תלמידים עולים שפגה זכאותם  בהם מכלל התלמידים 10% -ט(, שלמעלה מ-)כיתות ב

 (. 3008 ,)או"ח לשעות עזר

תפקידים שאמורים לכאורה לתת מענה לצורך הגדול בהדרכה נושאי יש בגף הקליטה 

קיים בשטח. אלה הן מדריכות ארציות )אחת לכל נושא( להוראת עברית כשפה שנייה, ה

ת פרויקטים לשילוב חברתי, למורות חיילות, וכן מספר רפרנטיות ו/או מדריכות להפעל

חלקן עולות מאותה קבוצת מוצא.  –ארציות לקליטת תלמידים עולים מאתיופיה ומקווקז 

(, וכמה עשרות 3008 ,כן מועסקים מפקחים ומדריכות מחוזיים לקליטת עלייה )או"ח-כמו

 3מדריכות ארציות,  1התשעים היו במחלקה לקליטה קליטה מקומיים. באמצע שנות -מפקחי

שים מפקחים י( בכל אחד משמונת המחוזות, ושלכתי דתיוממ לכתימפקחים מחוזיים )ממ

 (.(Horowitz, 1999a :40 מקומיים

נטיים במערכת וושאכן ניתן בכך מענה הולם לצורכי ההדרכה בתחומים הרל קשה לומר

התפקיד של המדריכות הארציות. למשל, המדריכה  במיוחד כשבוחנים את תיאורי ,החינוך

אור התפקיד, עוסקת באיתור ושימוש בתוכנות מחשב יעל פי ת, להוראת העברית לעולים

ובהדרכת מורים בתוכנות ובתוכניות המתאימות לתלמידים העולים וכן בפעולות לימודיות 

 עולים. ט ובהתאמתו לקשיי השפה של ה-הקשורות בחומר הלימודים של כיתות ו

 סוכני סוציאליזציה עולים כ
כאמור, בין הביטויים של התפיסה שמדובר במשימה זמנית אפשר לראות, בין היתר, את 

המאמצים לנטרול השפעתם של סוכני הסוציאליזציה ה'זרים' שמביאים איתם גלי העלייה, 

 .העולים ההוריםו העולים המוריםכלומר 

 human capital)תייחסים רבות להון האנושי ) כלכלנים העוסקים בסוגיות של הגירה מ

של המהגרים. זהו מערך של מאפינים המסייעים לאדם להשיג את מטרותיו ולתרום למעגלים 

 הקצאתיים ומרכיבים  (productive) יצרנייםחברתיים הסובבים אותו, ויש בו מרכיבים 

((allocative.9  ומתן עם פקידים ואנשי  יכלול למשל ניסיון בניהול משא יצרניהון אנושי

יכלול כל מה שמסייע לקבלת החלטות בהקצאת משאבים, כמו הקצאתיממשל; הון אנושי 

                                                      
הון אנושי יצרני ביהדות יכלול למשל ידיעת תפילות או מנהגי חגים יהודיים; הון אנושי הקצאתי ביהדות  9

בזיקה  –טות שנוגעות למשל לפעילויות בשבת או להרכב התזונה יכלול כל מה שמסייע לקבלת החל
 (Chiswick, 2003)לענייני כשרות 
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בנוסף להון הרוחני כולל ההון  10למשל החלטות שנוגעות לבחירת מסלול לימודים או קריירה.

, כלומר רשתות חברתיות שניתן להסתייע בהן (social capital)האנושי גם הון חברתי 

 (. 3008ובסקי, )בוד

 – (transferable)העברה' -כשעוסקים במהגרים, מקובל להבחין בין הון אנושי שהוא 'בר

-כלומר מועיל באותה מידה בארץ היעד כמו בארץ המוצא, לעומת הון אנושי שהוא 'צמוד

ההגדרות של  כלומר, בעל ערך בארץ המוצא אבל לא בארץ היעד. – location-specific)מקום' )

א( באופן )מקום תלויות, בין היתר, -העברה או כצמודי-יהם האנושיים של עולים כבנימשאב

שבו החברה הקולטת תופסת את מהות השינוי המתחולל אצלה עם כניסתם של 

 ב( בגודלה ובעוצמתה של קהילת העולים/המהגרים בארץ החדשה.)העולים/המהגרים; 

רווחת במערכת החינוך, המוצאת אחת ההשלכות של הגישה הבוללת )אסימילטיווית( ה

את ביטויה גם בתפיסה שהשינוי שמחוללים העולים בחברה החדשה הוא שינוי זמני, היא 

בין על ידי הגדרתו כבלתי  –של המורים העולים ושל ההורים העולים  איפוס ההון האנושי

 מקום ובלתי ניתן להעברה. -קיים )'אין להם שפה'( ובין על ידי הגדרתו כצמוד

 רים עוליםמו
 א. משאב מבוזבז

 ,בין היתר ,ההאצה במגמות ההגירה הגלובליות מחוללת שינויים בהרכב האוכלוסיות ומלווה

 –בגידול בהיקפים של מורים מהגרים, במיוחד בארצות כמו קנדה, ארה"ב, ואוסטרליה 

וישראל. פה ושם גם נשמעות כבר תביעות שהרכב הצוות בחדר המורים ישקף את ההרכב 

 שתנה של אוכלוסיית התלמידים וההורים. המ

( התייחס למורים מהגרים כחלק מקטגוריה כללית יותר של מורים ,Rong 8111רונג )

-ייצוג של המורים הללו בשלהי המאה העשרים: ב-מקבוצות מיעוט בארה"ב והצביע על תת

צות הללו מכלל התלמידים, ואילו מורים מהקבו 31%היוו התלמידים מקבוצות המיעוט  8110

תלמידים אמריקאים היו שייכים לקבוצת מיעוט,  31מכל  8. במילים אחרות, 81.1%היוו רק 

מורים. המחבר צפה שהפער בין שיעור התלמידים ושיעור המורים  31מכל  1אבל רק 

מקבוצות המיעוט ילך ויגבר בעשורים הקרובים, אם לא יחולו שינויים משמעותיים במדיניות 

 בארה"ב.של גיוס מורים 

בישראל, שיעור העולים יחסית לכמות האוכלוסייה הקולטת הוא, כאמור, גבוה בהשוואה 

לארצות אחרות המוכרות כקולטות הגירות גדולות, ושיעור המורים העולים גבוה יחסית 

 (. Inglis and Philps, 1995; Basica, 1996למדינות אחרות הקולטות מורים מהגרים )

רק (. 8118( היו מורים )למ"ס, 1%עולים לישראל בגל העלייה האחרון )מתוך כלל ה 10,000-כ

רק חלק הצליחו לשרוד  – התקבלו במערכת החינוך הישראלית, ומאלהמתוכם אלפים בודדים 

 כלשהו מאז עלייתם. ת ספרמורים עולים לא התחילו בכלל ללמד בבי שמונהמתוך  שבעהבה. 

לא רק בישראל אלא גם במדינות קולטות  – נושישל הון א מבוזבז מורים מהגרים הם משאב

(. מעטים Rong, 1998( או ארה"ב )Inglis and Philps, 1995כמו אוסטרליה ) אחרותמהגרים 

מיכאל, ) ד ידוע על מה שקורה להם במערכת הבית ספריתוומעט מא ,מהם מועסקים כמורים

 .(סבר ותמיר, בדפוס

                                                      
10

 Chiswick, 2003. 
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פקדת בידי המחלקה למורים עולים )שאיננה מורים העולים מוהטיפול ב רד החינוך,במש

א תופס מקום שולי ביותר וחלק מגף קליטה, העוסק בתלמידים עולים בלבד(, וה

י של מערכת החינוך בשל גל העלייה הגדול וולכאורה, הגידול המסי בהתייחסויות של המשרד.

מורים בשנות התשעים היה בו כדי לאפשר קליטה מקצועית ראויה לחלק גדול מרבבות ה

פי תחזיות שנערכו בתחילתו של הגל לגבי תוספת כוח האדם שתידרש -העולים שהגיעו. על

; 8113)וולנסקי,  11 מורים וחינוכאים אחרים 31,000 -בעקבותיו, צפויה הייתה דרישה לקרוב ל

 (.8118קופ, 

בתוך שלוש השנים הראשונות לגל העלייה היו שתי התפתחויות מקבילות: עד סוף שנת 

קף משרות ההוראה במערכת החינוך ימורים עולים, ובמקביל ה 38,000הגיעו לארץ כ  8113

אבל מנתונים  ,מורים עולים וישי(. לא ידוע במדויק כמה מהן א83%משרות ) 8,000-גדל בכ

, רובם במשרות 2%-3%, כלומר 600עד  100-ב 8113חלקיים אפשר לאמוד את מספרם לגבי 

בסקר שנערך בתקופה הזאת דיווחו  (.8112יונוב, שפירא ולרנטל, ; סמ8113חלקיות )וולנסקי, 

מהמורים העולים כי הם עובדים במקצועם; מכאן אפשר לאמוד את מספרם  1%בסך הכול 

פחות שני שליש מהעובדים בתחום ההוראה הועסקו מחוץ , ואפשר להסיק של8,100-בקרוב ל

  (.8112)נווה, נועם ובניטה,  למערכת החינוך הפורמלית

מהמורים העולים השתתפו בקורסי התאמה  31%משרד החינוך כי דיווח שנה לאחר מכן 

אבל כנראה  ,(8112מורים עולים מועסקים במקצועם )שפרינצק,  2,000להוראה בארץ וכי 

ווח משרד החינוך על יד 8111לגבי  פר;הס מדובר באופן כללי בתחום החינוך ולאו דווקא בבתי

ווח שבחינוך יהוא ד 8111ובשנת  ;(8111עובדים בבתיה"ס )משרד החינוך, מורים עולים ה 8,200

 .8111)!( מורים שעלו ארצה מאז  311הרשמי עובדים 
 

 ב. החמצת היתרון של מורים עולים בבתי ספר עתירי עולים

 בתי 122, מורים עולים רק בכרבע מהמספר הזה: פרס בתי 3,388-תלמידים עולים נקלטו ב

עד  8110קלטו בשלב כלשהו בשנים  פרהס ריע בחינוך הממלכתי( מכלל בתי)רובם המכ פרס

קלטו  81%, או יותר 88קלטו  36%, עולים מורים 6-80קלטו  16%: מורים עולים 2לפחות  8118

גם המשיכו להעסיק אותם עם תום הסבסוד  שבתי הספר הללואין זה אומר  .מורים עולים 2-1

העסקתם עבר שכר הגיעה בתום שנת הסבסוד, כש שעת המבחן – לאחר השנה הראשונה

והמנהל נדרש להחליט אם להקצות חלק מהתקציב התקני שלו למורה העולה.  ,לתקצוב הרגיל

 הממונים עליהם דייעל שליש מהמורים העולים הוערכו באופן כללי  שאף כי כשנינמצא 

 מהם 31%-ק רק כ, הרי ללא הסבסוד היו המנהלים מעונינים להמשיך להעסיכטובים מאוד

 פרס שקלטו מורים עולים היו בתי פרהס (. שני שליש מבתי8112, סמיונוב, שפירא ולרנטל)

יסודי, או -על פרסת אף כי רובם המכריע של המורים שנקלטו בהם עבדו בחו"ל בבי –יסודיים 

 (. 3000 תיכוני )מיכאל,-אפילו על

 

 

                                                      
מורים וחינוכאים  88,000-מורים, גננות וסייעות בגין עצם הגידול הכמותי במספר התלמידים וכ 82,000-כ 11

הדרכה בהכנסת המנב"ס, תוספת שעות ליישום דו"ח הררי, ל ,למשל ,כמו ,אחרים לצורכי פיתוח וכד'
כמו  –לכיתה באזורי מצוקה, הקטנת הצפיפות בכיתות, וצרכים מיוחדים שנוצרים עם כניסת העולים 

 .ועוד ,תמיכה בתלמידים עולים ומורים עולים, טיפול בנשירה, טיפול מניעתי בשימוש בסמים ואלכוהול
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על המודעות של מערכת החינוך הייצוג של מורים מהגרים יש השלכות שליליות -לתת

למה שנחוץ כדי לתת מענה לצרכים החינוכיים של אוכלוסיות המהגרים. בין היתר נמצא 

שדרכי האינטראקציה בין מורים ותלמידים מאותו רקע לשוני ותרבותי מקדמות רמות גבוהות 

ים שיש יותר של מעורבות. ישנן גם עדויות מחקריות לקיומו של פער בידע ועמדות בין מור

להם רקע של מהגרים וכאלה שאין להם רקע כזה. למשל, מורים מדור ראשון ושני להגירה 

מראים יותר נכונות ללמד ילדים מתרבויות שונות ויותר אמפתיה אליהם מאשר מורים 

 (.Rong, 1998שאינם מהגרים )

בבתי  ,ככל הניתן ,, שיבוצם של מורים עולים אמור להיותינוךהחרד פי הנחיות מש-על

אבל בפועל לא הייתה כל הלימה בין הפיזור  12.ספר שיש בהם מספר רב של תלמידים עולים

עולים מצאו עבודה בעיקר -של המורים העולים ובין הפיזור של התלמידים העולים. מורים

כבר לפני גל העלייה כי חסרים היה ידוע בפריפריה, במקומות שהתקשו לגייס מורים ושבהם 

באזורים אחרים,  ,לעומת זאת האנגלית והמדעים המדויקים. המתמטיקה,מורים במקצועות 

שבהם היו ריכוזים גדולים של עולים, הם התקשו למצוא עבודה במקצועם. כמעט מחצית 

עבדו בשני מחוזות )צפון  8113( מהמורים העולים שהועסקו במערכת החינוך בשנת 11%)

 12%לעומת זאת, שבו גרו  ,ז המרכזמכלל העולים. במחו 81%שבהם התגוררו  – ודרום(

  .(8111העולים )סבר,  מהמורים 33%מהעולים, עבדו 
 

 ג. גישת מערכת החינוך כלפי מורים עולים

בישראל אין להסמכה זו תוקף והוא  .הוא עולה בעל הסמכה להוראה מחו"ל 'מורה עולה'

ורים עולים שיון הוראה כל עוד לא עבר את קורס ההתאמה מטעם המחלקה למימשולל ר

סבסד את  רד החינוךהנערך במוסדות שמכשירים פרחי הוראה. מי שעברו את הקורס, מש

 ארבענמצא בארץ למעלה מ לאלמשך שנה אחת, ובלבד שהמורה  ת ספרהעסקתם בבי

ווי ילמורים העולים, במתכונת דומה לל 'ווי בקליטהיל'מן המשרד פרויקט יכן מ-כמו 13.שנים

 פרהס נחה את מנהלי בתיההמשרד גם  14.תה סיים את הכשרתושמקבל פרח הוראה שזה ע

ווי המורים העולים בשנת עבודתם הראשונה ולהצמיד חונך מצוות בית הספר לכל ילדאוג לל

 מורה עולה. 

תשומת הלב של המעורבים בקליטתם של המורים העולים במערכת החינוך התמקדה 

 – נציגי הממסדכלפי ת, ובעקר זולכלפי הים יבחסרונות ובקשיים. הם תוארו כחשדנ

המנהל/ת, מורים אחרים, בעלי תפקידים, מדריכים פדגוגיים ומפקחים. הגישה הפדגוגית 

שלהם תוארה כמיושנת וכעומדת בסתירה לגישות המערביות המתקדמות. הודגשו קשיי 

כנית הלימודים, קשיים בתחום והשפה, חוסר הידע במורשת ישראל, קשיים בהתמודדות עם ת

ד והקיימות בישראל. מעט מא 'החופשיות והפתוחות'משמעת, קושי להסתגל למסגרות ה

תשומת לב ניתנה לנכסים המקצועיים שהביאו איתם. הגורם העיקרי שצוין באופן חיובי הוא 

שהתפרשה לאו  –המוטיבציה הגבוהה שלהם והנכונות להשקיע מאמצים גדולים בעבודה 

כנובעת ממודעותם לחשיבותה של ההצלחה בעבודה דווקא כחלק מהמקצועיות שלהם אלא 

                                                      
 .7.1-7חוזר מנכ"ל נח  12
ש"ש מתקן ביה"ס, עד מחצית המשרה  7ש"ש תמורת  7המשרד מקצה  ; 7.1-7חוזר מנכ"ל נח  13

 (6יסודי -ש"ש, בעל 1-8)ביסודי 
תקיים בשמונה מכללות להכשרת מורים, ובשנים הראשונות השתתפו בו למעלה ההפרויקט  14

 ( .7994בתשנ"ג )מיכאל ושמעוני,  741בתשנ"ב,  728: ממאה מורים עולים בשנה



 31 

; סמיונוב, שפירא ולרנטל, 8111 לגבי קליטתם המקצועית והחברתית בארץ )מיכאל ושמעוני,

היו מנהלים שחשבו כי יש מקום לקלוט את המורים העולים רק בתנאי  פרהס (. בבתי8112

אבים נוספים יקבל מש ת הספרשתקופת הניסיון שלהם תוארך משנה לשנתיים ושבי

 .(8113 )אוטולנגי,
 

 ד. מיצוב שולי של המורים העולים שנקלטו במערכת

שהצליחו לשרוד במערכת החינוך עד היום  מגל העלייה האחרון מורים עוליםבישראל נמצא ש

 'צברים'הם בעלי רקע מקצועי ורמת מחויבות להוראה גבוהים יותר משל עמיתיהם ה

הם מקפידים בדרך  (.3000פר )מיכאל, סת תם באותו בייעובדים אה)הישראלים הוותיקים( 

ספריים, ורובם משתייכים לארגונים מקצועיים ישראליים. -כלל להשתתף באירועים הבית

 עמדתרבים מהם מדווחים כי עמיתים 'צברים' מתייעצים אתם בעניינים מקצועיים. עם זאת, 

 קבלת החלטות פחות הם נכללים בפורומים של  :נמוכה פרסת הההשפעה שלהם בבי

בעוד  (.3000ריכוז )מיכאל,  תפקידיפחות מהם ממלאים מעמיתיהם הישראלים הוותיקים ו

 – הם מחנכי כיתות, רוב המורים העולים הם מורים מקצועיים 'צברים'שרבים מן המורים ה

; סמיונוב, שפירא 3000לא חל שינוי מממצא מקביל בראשית שנות התשעים )מיכאל, ובכך 

אפשר להסביר זאת בגורמים הקשורים במורים העולים עצמם, אבל אפשר גם . (8112ל, ולרנט

 ,כמו ת הספר,לראות בכך חלק מהמנגנונים הסמויים הבולמים את השפעתם החינוכית בבי

אין  אלה שמקרוב באו שעל פיה( 8112התפיסה המוצגת אצל סמיונוב, שפירא ולרנטל ) ,למשל

  Inglis and Philpsר הצעיר. כדאי להזכיר כאן את הטענה של חינוך הדו להפקיד בידיהם את

רואה את תפקידה כמתמקד בהעברת מסרים של התרבות הכי מערכת חינוך  (,8111)

 ,. בגישה זו'מחנכים'מגבילה את האפשרויות של מורים מהגרים להיות  הדומיננטית בלבד

צג את התרבות הדומיננטית; אלה עדיין ליייכול הוא אין מהגר נתפס כמי שלא יכול לחנך כי 

 & Inglisכך בארצות אחרות )  ;על חינוך הדור הצעיר ' אפואאינם אמונים'שמקרוב באו 

Philps, 1995המערכת מונעת את תפקיד המחנך משני שליש מהמורים העולים  .( וכך בישראל

 . (3000)מיכאל  שרוצים להיות מחנכים

סיוע למורים עולים, אבל הם פועלים לה ולכאורה קיימים במערכת מנגנונים לתמיכ

פוגעת בתהליכי ההשתלבות של הית, וותים קרובות מנקודת מוצא פטרונית ואסימילטיילע

המורים העולים. נמצא שרוב רובם של המורים העולים ששרדו במערכת החינוך כלל לא 

 –ווחיהם פי די-על –ווי בקליטה; וכן שהקליטה של המורים העולים יכנית הלוהשתתפו בת

מאשר בבתי ספר שאין בהם  מנגנוני תמיכה בשבילם יש בהםש ספר בבתימוצלחת  פחות

העולה -היא שאצל המורה 'קולטים'(. נקודת המוצא של ה3000)מיכאל,  מנגנונים כאלה

הבעייתיות גדולה עוד יותר מאשר אצל המורה הישראלי המתחיל: בנוסף לקשיי שפה 

, להכיר בעלי 'מנטליות הישראלית'הוא צריך להסתגל ל ולבעיות משמעת ומעמד מקצועי,

זאת בנוסף לבעיות פרנסה ודיור של כל עולה ו –תפקידים במערכת החינוך ולהידבר עימם.

כניסת מורה חדש למערכת רצופה קשיים, ועל אחת כמה וכמה ' (.8111חדש )מיכאל ושמעוני, 

נוהל קליטת מורה 'נאמר ב ,'ול זר וחדש בעיניומורה עולה חדש, הבא מארץ אחרת, שהכ

א(, ומוצע להצמיד לו את אחד 1בתשנ"ט )חוזר מנכ"ל נט/  רד החינוךשהפיץ מש 'עולה

על המטען ההשכלתי והפדגוגי שמורה  אין שם המורים שידריך אותו וישמש לו חונך. אף מילה

, תו ושאולי כדאי להתעניין בו. מנקודת מבטם של המורים העוליםיכזה עשוי להביא א
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שכאמור רבים מהם בעלי השכלה וותק מקצועי גבוהים מן הממוצע, ההתייחסות אליהם היא 

 כאילו היו מורים מתחילים.

 על קשיםבמערכת, המ 'בלמים'ממצאים מרמזת על קיומם של ההתמונה המצטיירת מ

בבתי הספר ומגבילים את השפעתם של מי מהם שנקלטו והצליחו קליטת המורים העולים 

מורים גם ל צמצום הנגישות לתפקידי מחנךאת  ,בין היתר ,הבלמים האלה כוללים לשרוד בה.

-בלתי נראית של הכניסה לעמדות מפתח ולצמתיהחסימה את ה; ושמעוניינים בכךעולים 

 .החלטה כמו פורומים וועדות מרכזיות

 הורים עולים
 א. היחס אל ההורים העולים מצד הסגל החינוכי

הסגל שאחד הנושאים  אהעולים הו-הקשר עם ההוריםאחרים, , כמו גם במקומות בישראל

. אף כי הדגשים הספציפיים בטענות של (8112)טטר ואחרים, איתו  להתמודדמתקשה החינוכי 

למשל  –הסגל החינוכי כלפי ההורים העולים עשויים להשתנות מול קבוצות מוצא שונות 

, או עולים מהרפובליקות ותמחבר המדינהורים עולים מאתיופיה לעומת הורים עולים 

ביסודו של דבר הסגל  -לעומת עולים ממוסקבה או לנינגרד  חבר המדינותהאסיאתיות של 

כבלתי מעורבים בחינוך ילדיהם, עסוקים בקשיי  החינוכי מאפיין הורים עולים באשר הם

ף הקליטה שלהם, אין להם פנאי ו'ראש' לילדיהם, אינם מקדישים להם זמן ובמקרים רבים א

. היחס אל ההורים העולים מתבסס בחלקו על היכרות מצומצמת (8118)סבר, מזניחים אותם 

וחלקית עם עולמם ועם המערכת המשפחתית שלהם ובחלקו על גישה אתנוצנטרית המזהה, 

בין השאר, רק התנהגויות מסוימות כביטויים של מעורבות הורים בחינוך ילדיהם ומתעלמת 

יש ; ולא פעם (8111נבו ושרגה, -; סלונים3008ל אצל סבר וגור, מביטויים אחרים )ראו למש

דעתם )למשל, לגבי השארת הילד בבית לאחר מחלה(. במקרים קיצוניים,  משיקול התעלמות

שתפיסותיהם מנוגדות לתפיסות  תואנההמגמה היא לצמצם ככל האפשר את המגע איתם, ב

  (.3008; סבר וגור, 8112, )טטר ואחרים הצוות החינוכי ופוגעות בחינוך הילדים

שהייתה שלטת  'כור ההיתוך'התופעה מוכרת כבר מאז גלי העלייה הראשונים. בגישת 

חתרה ליצירת עולם תוכן אחיד ומשותף לכל האוכלוסייה, היה הניתוק ו בימי ראשית המדינה

בית  בין ההורים לבין המוסד החינוכי מוצהר ובולט, ואף נתפס כמוצדק מבחינה אידאולוגית.

מסוגל לסייע לילדים בלימודים  ההורים, במיוחד זה של יוצאי ארצות המזרח, נתפס כבלתי

 15(.8110; שפירא וגולדרינג, 8111)פרידמן, ת הספר וכבעל אינטרסים הנוגדים את אלה של בי

-גם באותם מוסדות חינוך שבהם המגמה המוצהרת היא דווקא עידוד המעורבות של ההורים

נות ליצירת מגעים איתם נעשים לעתים קרובות מנקודת מוצא אתנוצנטרית, העולים, הניסיו

 (. 8112, אחריםפי תפיסות העולם והקודים התרבותיים של הקולטים )טטר ו-כלומר על

 ;Gougeon & Hutton, 1992 ;Gougeon, 1993)גישה דומה נמצאה גם אצל מורים בחו"ל 

Cohen & Manion, 1983)ם גורמים העוסקים בתכנון המשפחה, . בארץ היא מאפיינת ג

 ( ועוד. (Ben-David,1995עובדים סוציאליים המטפלים בעולים 

                                                      
ם כיום, ודווקא בקרב אנשי חינוך שרבים מהם הם יוצאי ארצות המזרח; אלא גישות דומות מתגלות ג 15

ויוצאי אתיופיה. יתרה  מדינותשהפעם הן מכוונות כלפי גלי העלייה האחרונים, דהיינו כלפי יוצאי חבר ה
שלהם בממסד  'היקלטות'מזאת, גם מורים/גננות עולים, ובמיוחד מקרב עולי שנות השבעים, שגאים ב

, מחשש להיות ת הספרנמנעים בכל מחיר מלדבר רוסית עם ההורים והילדים העולים בבי –הישראלי 
 .(8118 ,)סבר תיקים כמי שלא נקלטו היטבוהסגל והתלמידים הישראלים הו ל ידימתויגים שוב ע
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גם התייחסות אל ההורים כמקורות  יש בהנחיות החדשות שהוציא משרד החינוך )שם(

מסירת שבמידע שיש להפיג את חשדנותם במסירת מידע אישי ורפואי, לשכנעם בחשיבות 

ש בפניהם כי החשש מסטיגמה עקב טיפול מתגמד מול הסכנה , להדגיובנחיצותה המידע

נטיים, תוך ווהאורבת בתקופת משבר ולהבטיח להם כי המידע שנמסר יועבר רק לגורמים הרל

שבתהליך קבלת המידע  –על פי ההנחיות  –שמירה על הסודיות הנדרשת )אף כי אין מניעה 

בר השפה, מה שאינו עולה בקנה החסוי יהיה מעורב מתורגמן מזדמן, למשל סתם מורה דו

כן יש בהן התייחסות אל ההורים כמי שמצופים לשתף -כמו (.חסוי אחד עם ההבטחה למידע

הוא התייחסות  בהנחיות האלה איןכנית הקליטה וביצועה. מה שופעולה במעקב אחרי ת

ת כנית הקליטה של הילד הפרטי שלהם ו/או בעיצוב מדיניות ביולהורים כשותפים בעיצוב ת

 בכלל ומדיניות הקליטה שלו בפרט. הספר
 

 ב. דרכי התמודדותם של ההורים העולים

היא שההורים העולים ישראלים חינוכאים  אחת הטענות הנפוצות אצלכפי שנאמר לעיל, 

הם משאירים את  ',לא ממש אכפת להם מהחינוך של ילדיהם'ו שלהם הקליטה טרודים בקשיי

ספר )או, לחילופין, בידי הסבתא( ואינם מתעניינים, אינם חינוך ילדיהם לאחריותו של בית ה

הממצאים המחקריים מעידים דווקא כי  מעורבים ובעצם 'לא יודעים מה קורה עם הילד'.

 ,הורים עולים מייחסים חשיבות רבה ללימודים, להצלחה בביה"ס, להשגת תעודת בגרות. כך

העולות מקווקז מייחסות חשיבות גדולה ללימודים לקראת  מהאימהות 11%נמצא כי  ,למשל

-תעודת בגרות וללימוד מקצוע, ודואגות להתעדכן לגבי המצב הלימודי של ילדיהן )אלנבוגן

(. תלמידים עולים מאתיופיה ומחבר המדינות מדווחים רובם ככולם כי 8111פרנקוביץ ונועם, 

(; להורים עולים מחבר המדינות יש 8111למשפחתם חשוב מאד שיצליחו בלימודים )סבר, 

מידע ניכר לגבי מצבם הלימודי של ילדיהם, והם מקדישים הרבה מזמנם הפנוי למעורבות 

 בלימודים של ילדיהם )סבר, בהכנה(. 

ד וד השכלה ומעונינים מאומחקרים בעולם מראים כי הורים מהגרים מעריכים מאגם 

ההשתלבות החברתית והתרבותית, לצורך א אבל לאו דווק, שילדיהם ירכשו את שפת המקום

בגלל הערך  – , אלא בעיקר מטעמים אינסטרומנטלייםר כללכפי שהקולטים מצפים בד

מעמדי: פתיחה של יותר הזדמנויות תעסוקה, תעסוקה טובה יותר, הסיכויים לשיפור -הכלכלי

 ,Cohen & Manion, 1983; Jorgensen, 2000; Romo ;3008שמידט, -הסטטוס וכד' )דוניצה

1985; Tomlinson, 1980)  אם מזהים את החשיבות שההורים מייחסים לרכישת העברית

 ומחשיבים ולהשכלה ומכבדים זאת )גם אם לא תמיד העולים מקבלים את ההיבטים הערכיים

 ת הספראפשר למצוא בסיס לשיתוף פעולה בין בי ,את ההיבטים האינסטרומנטליים בלבד(

  משפחות.ל

מתמודדים בדפוסים שונים עם גידול הילדים בחברה שתרבותה שונה מזו  16םהורים עולי

יש  Slonim-Nevo, Sharaga, & Mirsky, 1999); 8111נבו ושרגא, -שהורגלו לה )סלונים

מם ומתגוננים בפני השפעת החברה יהמגדלים את ילדיהם ברוח התרבות שהביאו ע

הקולטת את הבכורה בחינוך ילדיהם;  ברות של החברההחיצונית; יש המעבירים לסוכני הח  

                                                      
 ל ידיברבות מן המשפחות העולות מתקיימים דפוסים שבהם תפקידי ההורות מתבצעים לא רק ע 16

בני משפחה אחרים, ובעיקר הסבים מצד אחד ואחאים מבוגרים מצד שני.  ל ידיאלא גם עההורים עצמם, 
 .להלן מתייחס לכלל בעלי תפקידי ההורות במשפחה 'הורים עולים'הביטוי 
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להתלבש, לאכול ולדבר  –מעודדים את הילדים לחיות בשלום עם שני העולמות הויש הורים 

כמקובל בחברה שמחוץ לבית, ואילו בתוך הבית לשמר אופני התנהגות של תרבות המוצא. יש 

פחה כולה, משפחות המתייחסות אל הילדים כאל חלוצים וזרזים לתהליך ההשתנות של המש

ואת  ןהשואפת להתאים עצמה לתרבות השלטת; ואחרות אינן מעוניינות לשנות את ערכיה

רואר, -לילדים להתנסות בערכי התרבות הדומיננטית )סטריאר ותועם זאת מאפשר ןאמונת

(. לא פעם משפחות מהגרים אינן שומרות על הדפוס המשפחתי התרבותי המקורי, וגם 8116

ביניים יציב -וס האופייני לחברה החדשה, אלא מעצבות להן דפוסמאמצות את הדפאינן 

הנשמר לאורך זמן ואיננו דפוס מעבר זמני שעתיד להידמות בהמשך לדפוס האופייני לחברה 

 (.Rosenthal & Feldman,1999הדומיננטית )
 

 ג. חשיבות השמירה על שפת המוצא ותרבות המוצא

לדים לבין בני המשפחה המבוגרים, ובמיוחד שפת המוצא חיונית להמשך התקשורת בין הי

הקשישים, שסיכוייהם להגיע לשליטה בעברית הם קלושים ביותר. שימוש בלבדי בעברית 

ילדים עולים מחירו ניכור ונתק הולך וגובר בינם לבין הוריהם, ועוד יותר מכך בינם לבין  אצל

ל הנכדים. בנוסף, שבמשפחות רבות ממלאים תפקיד משמעותי בגידו ,סביהם וסבותיהם

הפנמת הגישה השלילית של החברה הסובבת כלפי שפת המוצא שבה ממשיכים להשתמש בני 

המשפחה המבוגרים, מקשה על הילדים להתייחס בכבוד אל הוריהם וסביהם ומובילה 

 נפרד מזהותם האישית.  חלק בלתיא להתנכרות ויחס שלילי לעברם, שהו

הורים במשפחתם מהווים קרקע פורייה לתופעה הניכור והנתק של הילדים מדמויות ה

אובדן הסמכות ' –אצל אוכלוסיות מהגרים שמרבים לדווח עליה כאילו הייתה בלתי נמנעת 

רגשות שליליים בין ילדים  (3002; מש, 3002' וליקויי תפקוד של ההורים )אדלשטיין, ההורית

ימוש בשפת המוצא בבית ש-מהגרים והוריהם ולכידות משפחתית נמוכה נמצאו קשורים באי

הגיל אם יחסיהם עם -מתבגרים פגיעים במיוחד להשפעות שליליות מקבוצת (.3008)טננבאום, 

ההורים מעורערים באופן חמור, והם נוטים במצב כזה לבחור לעצמם חברים בעלי נטיות 

. יציבותו הנפשית של הנוער העולה קשורה (Oswald & Suess, 1994לסטייה חברתית ) 

תו, הנשענת על עברו התרבותי. שמירה על המשכיות מהעבר בארץ המוצא, על שפת בזהו

העבר. המשכיות כזאת מסתייעת  האם ושורשי המשפחה עשויה לפצות על הרגשת אובדן

בקיומה של קהילה ורשת חברתית משמעותית מארץ מוצאם, המטפחת את תרבות המוצא גם 

צעירים עולים לתופעה של אימוץ מהיר  בחברה החדשה. בהעדרם של אלה, אנו עדים אצל

של סממנים חיצוניים )לבוש, הופעה, התנהגות וכו'(, שחינוכאים ישראלים מתפעלים ממנה 

כיון שהם רואים אותה בטעות כמעידה על קליטה מהירה )ומוצלחת!( של בני נוער עולים. 

צעיר אצל ה המתבטאתאצל בני נוער מהגרים,  'זהות רדודה'מדובר בהיווצרות  ,למעשה

קשריו עם המסורת עוד לפני שקלט את הנורמות והמודלים ההתנהגותיים של  תרישבב

הדרך קצרה  , והלאה להתדרדרות ועבריינות,החברה החדשה. מכאן ועד לנשירה מלימודים

; 3008סבר וגור, א;  8118; סבר, 3000 ,; בן פרץ ושטיינהרט8111; אליאס, 3008)אדלשטיין, 

  (. 3008 שבתאי,
 

 ד. קשר בעייתי בין המערכות החינוכיות להורים העולים

( ובבואם Commins, 1992) ת הספרהורים מהגרים חווים פחדים ומחסומים בקשר עם בי

 לקבל החלטות הנוגעות להמשך דרכם של ילדיהם במסלולי החינוך, הם נמצאים בעמדת
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נוני ההסללה הקיימים תים קרובות אינם מודעים למנגיולע ,נחיתות מול הסגל החינוכי

(. מורים מתארים הורים מהגרים כחסרי אמון Tomlinson, 1980במערכת החינוך החדשה )

במערכת החינוך המקומית, מתנגדים לערכים חדשים שילדיהם רוצים לאמץ, שומרים על 

יחסים פטריארכליים עם הסובבים אותם, ומרגישים חסרי אונים ותלויים בעזרתם של 

 & Gougeon, 1993 ;Gougeonד עם הסביבה שאת שפתה אינם דוברים )ילדיהם להתמוד

Hutton, 1992). 

היו ציפיות גבוהות ממערכת החינוך בישראל, אבל הם  לחלק גדול מן ההורים העולים

היסודי  ת הספרמרגישים שציפיות אלה התבדו. נראה להם שרמת הלימודים כאן, בייחוד בבי

הורים עולים מרגישים  ת הספר. בביהכירו בחבר המדינותש ובמדעים המדויקים, נמוכה מזו

ולפעמים ילדיהם מתביישים בהם. במפגשים שלהם עם המנהלים הם  ,רצויים-לא פעם לא

בעלי תפקידים בכירים ולא תמיד זוכים  דייל ביחס מזלזל, מחכים שעות להתקבל ע 17נתקלים

מצד תלמידים ותיקים,  ת הספריהתנכלות לילדיהם בב ,למשל ,כמו – לטיפול ענייני בבעיות

בצורה מספקת. מצד שני, גם  אליהלדבריהם אינו מתייחס  ת הספרואף אלימות פיזית, שבי

 יןסבים עולים לא פעם הרגשה שאליש להורים ו –כשלסגל אין כל כוונה לפגוע בהם 

מתייחסים אליהם כראוי. רבים מהם אינם שולטים בשפה העברית, לא הכתובה ולא 

חוזרים, מכתבים,  – ת הספראבל המידע הכתוב הנשלח אליהם בעברית מבי ,המדוברת

איננו מלווה בתרגום לשפתם. לא פעם הם נעדרים מהמסיבות, האירועים,  – פתקים וכו'

ימי 'אסיפות ההורים הכלליות ואף מהמפגשים האישיים עם המחנך והמורים המקצועיים )

סיון להתאים את השעות גם ימוקדמות. אין נ ובשעות –לם מתקיימים בעברית ו(, שכ'הורים

בשעות לא שגרתיות, וללא קביעות או אחת -לאעובדים הלנוחותם של ההורים העולים 

 טחון בעבודה, והם חוששים מפיטורין אם יבקשו לצאת מהעבודה מוקדם. יב

במרבית המקרים הרכב הצוות אינו משקף את הרכב אוכלוסיית התלמידים, ואינו כולל 

ם ובעלי תפקידים מקבוצות המוצא של העולים. היועצים החינוכיים, העובדים מורי

פי רוב את -על הסדיר )קב"סים( וכו' אינם דוברים-הביקור-הסוציאליים, הפסיכולוגים, קציני

ההבחנה ביניהם.  – תפקידיהם אינם נהירים להורים העולים, ועוד פחות 18;שפתם של העולים

הממסד ואינם מתייחסים באמון לא אליהם ולא אל -ליחילא פעם ההורים רואים בהם ש

 (. 8118המערכת )סבר, 

אינם רואים עצמם אחראים  פרהס כמו מוסדות ושירותים ציבוריים אחרים בישראל, בתי

 בידיאמהרית נעשה לרות בשפה שהם מבינים. התרגום מעברית לרוסית או ילספק לעולים ש

ימוש במתורגמנים כאלה, שנפוץ גם בחו"ל, מלווה הש 19.מתורגמנים מזדמנים, מכל הבא ליד

שמירה של המתרגם על סודיות -וות של מסרים, אייבבעיות רבות, כמו תרגום לקוי, הטיה וע

 (. Shackman, 1984)של מידע רגיש הנחשף בשיחה ו/או חשש לסודיות מצד העולה, ועוד 

ות החינוכי )טטר תופעה נפוצה היא השימוש בילדים כמתורגמנים בין ההורים לצו

(, וגם בינם לבין עובדים בשירותים השונים; אחת הסיבות הרווחות 8118; סבר, 8111, ואחרים

/ביטוח ת חוליםם לקופהלהעדרויות של תלמידים עולים היא שהם מלווים את הורי

לאומי/עירייה וכו'. לשימוש בילדים כמתורגמנים להוריהם יש מחיר כבד במיוחד. מצב כזה 

                                                      
 .דבריהם, ויש מורים המאשרים זאתל 17
 אם כי לאחרונה הוכנסו לעבודה גם קב"סים יוצאי אתיופיה ומקבוצות מוצא נוספות 18
 (להלןאו רלכך מצויה גם בהנחיות משרד החינוך לנוהל הקליטה של תלמיד עולה ) המדוג 19
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הורים בתפקיד של תלות בילד. בעת התרגום מתייחסים לא פעם למצבים אישיים שם את ה

או משפחתיים רגישים. יש בכך כדי לגרום ללחץ רב מדי על הילד ולהשפיע קשות על היחסים 

תים ההורים ידעו. לעינים שי  יבין הילד והוריו. ילדים שומעים דברים שההורים אינם מעונ

דע ן שאינם רוצים שהילד י  ואו מלספק מידע חשוב, כיונמנעים מלשאול שאלות חשובות 

אותו. יש והילד אינו מבין באופן מלא את מה שהוא מתרגם. הוא עלול לספק תרגום שגוי או 

 (.Shackman, 1984מטעה. במקרים מסוימים ילדים מוסרים תרגום שגוי במתכוון )

 

 הערכויות חדשות במערכת החינוך

 ת לעולים שינויים בתחום הוראת העברי

ההוראה הבלתי מקצועית בתחום פגמי ב מתחילים להכירראשי המשרד נראה היה שלאחרונה 

מהלכים  תוכננו הזה בבתי הספרכתרופה לכשל ל. , ואולי אף בכש  הוראת העברית לעולים

רכישת  בנושאמרי למידה מתאימים; ימי עיון לדרגים שונים במערכת וכמו: הכנת ערכות וח

מלמדים עולים בשטח; מסלול לימודי תעודה ההשתלמויות למורים  ;ייההעברית כשפה שנ

גף ראש מעונינים להכשיר עצמם להוראת עולים. ה)במוסדות המכשירים מורים( למורים 

הענין של  מעיד שמהלך הקשה ביותר הוא '... במשרד החינוךת תלמידים עולים קליט

מכך, כולל הכשרתו, השתלבותו,  לעולים כאל פרופסיה על כל המשתמע-ההתייחסות למורה

  20. , בישיבת ועדת הקליטה של הכנסת(עמיהוד בהט' )ליוויו והדרכתו

 הספר בתישינויים בהתייחסות למשימת הקליטה ב

 דרכי הקליטה של התלמידים 'לגבי  הספר משרד החינוך הוציא לאחרונה הנחיות לבתי

  בעקבותדיניות שהתגבשה את המ ,כך נאמר ,, הנחיות המשקפותפר'הס העולים בבתי

ואכן, מורים ומנהלים  21.הניסיון המצטבר של מערכת החינוך בקליטת עולים בעשור האחרון

אלא  ,בישראל מכירים בצורך לשנות את דפוסי ההתמודדות עם המצב שנוצר הספר בבתי

  'ממעלה ראשונה'נוי יינים רק בשינוי תוספתי, שישהם מתכחשים לצורך בשינוי תפניתי ומעונ

 (. תופעה זו מוכרת גם בארצות אחרות, כמו בריטניה ואוסטרליה 8111)סבר, 

(Cohen & Manion, 1983; Horvath, 1981.) ההתקדמות על  מההנחיות הללו אפשר ללמוד

אבל גם על הרתיעה משינויים  ,שחלה בהתייחסויות למשימת הקליטה לעומת הנחיות קודמות

  תפניתיים.

אמור  ת הספרלשורה של פעולות שבי , כוונו8111-חינוך בעבר, בהנחיות שהוציא משרד ה

בפני התלמיד  ת הספרהצגת בי – : קבלת פנים'תרבותי-גישור חברתי'לעשות תחת הכותרת 

ספריות -; השתלמויות ביתת הספרכרות עם המורים והיועצת, הסברת תקנות בייומשפחתו, ה

רוב העולים; מינוי מורה מיוחד יברתיות לקקליטת עולים; חונכות; פעילויות ח בנושאלמורים 

סים; טיולים קלעולים; פגישות חברתיות של עולים עם וותיקים; הזמנת הורים עולים לט

  Horowitz, 1999a: 38), מצוטט אצל8111/8משותפים לתלמידים עולים והוריהם )חוזר מנכ"ל 

                                                      
  80/6/03מתוך פרוטוקול ישיבת ועדת העלייה והקליטה של הכנסת על הוראת עברית לעולים,  20
, תאריך תחולה 8בחוזר מנכ"ל נד /  230: עדכון סעיף 8/2/08מיום  8בחוזר מנכ"ל סא /  21

8/1/3008 . 
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את המיצוב היתר, בין  ,אמורות לשפר 3008-ב משרד החינוךהחדשות שהוציא ההנחיות 

פי -עלהקמת צוות קליטה ומעורבותו של המנהל.  דייל ע ת הספרשל משימת הקליטה בתוך בי

כנית ומצומצם שמתפקידו להכין ת 'צוות קליטה'להקים  ת הספר אמורמנהל בי ,ההנחיות

, לדאוג למימושה ולעקוב אחר תהליך הקליטה של התלמיד לכל תלמיד עולה קליטה כוללנית

לו קבלת  ים המנהל והצוות לערוךאמור ת הספר,יבטיו. עם הגעתו של ילד עולה לביעל כל ה

. צוות הקליטה הבית ספרי חייב להיות ת הספרכרות וסיור בבייפנים אישית, שתכלול שיחת ה

תו כאמצעי לתכנון יבקשר שוטף עם צוות הקליטה היישובי ולמסד את שיתוף הפעולה א

 משבר. תהליך הקליטה ולהתערבות במצבי

 רכיוצ לכל זמנית-בו ההנחיות מדגישות את הצורך בגישה כוללנית, המייחסת חשיבות

ואת הצורך שבית הספר יפעל בשיתוף מלא של כל הגורמים  ,התלמיד העולה כפרט

נטיים בתוכו ומחוצה לו: ההורים, הרשות המקומית, שירותי הרווחה והקהילה, שירותי ווהרל

וולונטריים. יש בהן התייחסות מיוחדת לטיפול בבעיות הבריאות, עמותות וארגונים 

 מקצועי המשלב גורמי פנים וחוץ. -מורכבות, שאמור להיעשות על ידי צוות רב

ההנחיות אומרות שיש להדגיש בשיחה עם ההורים את העובדה כי שלב מעבר עשוי 

לילד  בם לכך שבשל קרבתםילהיות שלב קשה ומשברי בחיי הילדים ולהפנות את תשומת ל

הם הראשונים שיכולים לזהות אצלו סימני מצוקה, ולכן חיוני שיהיו ערים לסימנים אלו 

 וידאגו לקבל עזרה מתאימה. 

בהנחיות, ובתחושה שעולה מהן  איןמתבטאת בעיקר במה ש הרתיעה משינוי תפניתי

נחיות שאפיון מרכזי המייחד את התלמידים העולים הוא הבעייתיות. קשה להבחין בינן ובין ה

במסגרת חוק השילוב של ילדי  ת הספרבעייתי המגיע לבי-שמיועדות לקליטה של ילד רב

 החינוך המיוחד. 

אבל לתלמיד כיחיד. אין בהן התייחסות מערכתית  –התייחסות הוליסטית בהנחיות יש 

)ו/או להבחנה אם  ת הספר. אין בהן כל התייחסות לכלל התלמידים העולים בבית הספרלבי

 בשינויאו  ת הספר,כנית הלימודים של כלל ביואו מעטים(, לצורך בהתאמת ת הם רבים

 תרבותי של אוכלוסיית בית הספר.-כך שישקפו את ההרכב הרב היבטים מערכתיים כלשהם

ההתאמה היחידה של הסביבה )הלימודית( שאליה מתייחסים בהנחיות היא פיזור שלטים 

 למיד. המוצא של הת-בעברית )!( ולוח מודעות בשפת

חשיבות של המשכיות תרבותית החדשות של משרד החינוך אין התייחסות ל בהנחיות

ועל התעניינות בעברו של הילד בארץ המוצא שלו, לתרבות הוריו, להתפתחות הלשונית שלו 

שלוש פעמים יש  רק ד, אבלוההנחיות מפורטות מא 22.בשפת האם, לשפה המדוברת בביתו

גם זאת בלשון של הצעה שאיננה מחייבת: רצוי )אבל לא בהן התייחסות לשפת המוצא, ו

 – 'דובר שפת התלמיד'בשפת ארץ המוצא, רצוי להסתייע ב ידיעוןחובה( לספק לילד ולהוריו 

לצורך תרגום במילוי טופס הקליטה; ולתלות לוח  –מגשר חינוכי, רכז או מורה דובר השפה 

 . 'הסביבה הלימודית התאמת'במסגרת  ,מודעות בשפת המוצא של הילד העולה

 

 

                                                      
 .לא רק בבתיה"ס הדתיים –יש התעניינות אם המשפחה שומרת שבת  ,זאת לעומת 22
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 תרבותי ותפיסה של ריבוי תרבויות כמצב קיומי-גישור בין
במערכת חינוך שתתייחס לריבוי תרבויות כאל מצב קיומי של מדינת ישראל, תפקיד המגשר 

הבינתרבותי יהיה חלק מהתשתית הקונצפטואלית הקבועה, ותידרש פרופסיונליזציה שלו. זו 

מסלולי הכשרה והסמכה אחידים וממוסדים, שבסופם קבלת אמורה להתבטא, בין היתר, ב

תעודה מוכרת, ובתקנים קבועים במוסדות החינוך. כיום, כחלק מהתפיסה שקליטת העולים 

היא משימה זמנית המאופיינת בספיגתם אל תוך המערכת הקיימת, כל זה לא קיים. המגשרים 

ארעי, על ידי גופים שונים, ואין נחשבים למעין 'קביים' זמניים, והעסקתם נעשית על בסיס 

צריך לומר שהיא נמצאת בסיכון עם כל קיצוץ תקציבי חדש. גם בהנחיות החדשות שהוזכרו 

יד, בתוך שורה של -תרבותי. המגשר מוזכר כלאחר-לעיל, אין דגש על החיוניות שבגישור בין

של  הקליטהגף . צוות שבית הספר אמור לקיים איתו קשר –גורמים בצוות הקליטה היישובי 

וליוצאי ( 82(, ליוצאי קווקז )1מגשרים: ליוצאי אתיופיה ) 20משרד החינוך העסיק בתשס"א 

כלומר  – אחת בוצת מוצאקיש ריכוז של  וישובים שביכל מגשר עובד באחד מה (.1בוכרה )

. מגשרים מגשר אחד אמור לענות על צרכיה של כל אוכלוסיית היעד שלו באותו הישוב

 –האגף לחינוך מבוגרים  – משרד החינוך משרד החינוך גם ביחידה אחרת שלמועסקים ב

פועלים בשטח מגשרים מטעם גופים כמו: מרכז  ,בנוסף לצורכי הוראה בכיתות האולפן.

עמותת  ,מגשרים(-ההיגוי ליוצאי אתיופיה, השייך ארגונית לאגודה לקידום החינוך )יועצים

כנית קר"ב למעורבות חברתית )ליוצאי ות ספריים(, תמגשרים בי –)ליוצאי אתיופיה  'פידל'

 ושם גם מטעם רשויות מקומיות. -ואתיופיה(, ופהחבר המדינות 

ד כיום ומגדיר תחומי עיסוק רבים, החל ונפוץ מא mediationהמושג גישור במשמעות 

בעוד  .ארגוניים-ארגוניים ובין-בזוגיות ומשפחה וכלה ביחסים בינלאומיים ויחסים פנים

(, הגישור 3008סילוורה,  ,למשל ,ם נשענים על פרדיגמות של קונפליקט )ראוהמוָבני שמרבית

בין התרבויות,  'מתרגם' המגשר הבינתרבותי נשען יותר על מוטיבים של שותפות. מלבד היות

ומסייע בשמירת זהותו הייחודית של כל צד. הגישור  ניגודים ביניהן הוא גם מתפקד כמאזן

ור להעשיר את החברה הקולטת בעולם התרבות של הנקלטים ולהעמיק את הבינתרבותי אמ

 (. 3008 ,גיא-רווחים הנובעים מהעשרה כזאת )שמר וברבנוגע להתובנה של הקולטים 

תרבותי במערכות חינוך, שמתייחס -בתוך התחום הזה פותח מודל ייעודי של גישור בין

יה וסמויה של תלמידים עולים ולקיבוע למכלול של גורמים המגבירים את הסיכון לנשירה גלו

השוליות הזמנית שלהם. במודל הזה יש היבט פרטני והיבט מערכתי. בהיבט הפרטני המגשר 

אישיות שבצלעות השונות של -פועל במגוון דרכים ליצירת תפנית חיובית בדינמיקות הבין

תרבותי הן -יןמחנך. הוא מהווה משאב לידע ומידע ב-הורה )עולה(-המשולש תלמיד )עולה(

 ,להורים ולתלמידים העולים )מתוך התמצאותו במערכת החינוכית( והן לצוותים החינוכיים

התנגדות '( כינה 8118)להבין התנהגויות כמו אלה שקפלן  ,בין היתר ,להם הוא מסייעש

(. בהיבט 3000פרץ ושטיינהרט )-ארו בןישת 'הקוד הסמוי', או כאלה הנובעות מ'יומיומית

לשפר את  ת הספרמסייע לביהשל תפקידו, המגשר מתפקד כסוכן לשינוי מערכתי המערכתי 

פוטנציאל לפיתוח שינויים יוצר והוא  יות שלו בהתמודדות עם משימת הקליטהווהאפקטי

 תרבותיות כמשימה חולפת לתפיסתה כמצב קיומי.-בכיוון של מעבר מתפיסת הרב

ישור על פי המודל הזה הוא אכן ביישום הניסיוני שלו בכמה מקומות בארץ נמצא שג

יות שלו מותנית בקיומם וו(. עם זאת נמצא שהאפקטי3008; סבר וגור, 8118י )סבר, וואפקטי

 של כמה תנאים הכרחיים )שאינם מתקיימים כיום במערכת( :
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רתם של מגשרים מחולקת על פני כמה כיום מש   – זמינות, שייכות וסטטוס .א

-עובר'עיר שלמה(, ובכל אחד מהם הוא בבחינת )או אפילו על פני  פרס וכמה בתי

 ת הספרפעמיים בשבוע. נוכחותו הקבועה של מגשר בבי-פעם ,לכמה שעות 'ושב

יראה אותו  ת הספרנחוצה כדי שיהיה זמין כל השבוע, כדי שהסגל המקצועי בבי

 בשבילוכדי ליצור  ,שאינו מבין את הקשיים היומיומיים 'אורח'כשותף ולא כ

 , בעל תפקיד המסוגל להשפיע. 'אדם מבפנים'ושה כי הוא התלמידים תח

: כדי שיוכל להיות הכרה במגשר הבינתרבותי כבעל התמחות ייחודית .ב

לא כמתורגמן גרידא, לא כמי  :י בתפקידו, המגשר זקוק להכרה פרופסיונליתוואפקטי

אלא כמי שרכש  –שמתבסס רק על ההתנסות האישית שלו כעולה, לא כחובבן 

 יחודית, שהיא הגישור הבינתרבותי. התמחות י

כחלק מההתמקצעות של תפקיד המגשר בחינוך,  – הכשרה והדרכה למגשר .ג

ווי בהדרכה יל , וכןחיוני שיהיו לו הכשרה מסודרת המלווה בתעודות רשמיות

מקצועית חיצונית. מגשרים רבים מתחילים את עבודתם ללא הכשרה מתאימה 

בקורסים והשתלמויות הנעדרים תפיסת  ווי מקצועי; או שהכשרתם נעשיתיול

 תפקיד מגובשת ומשנה סדורה. 

נציגי ': חיוני שגם המערכת הבית ספרית הקולטת והדרכה למערכת .ד

כמו מדריכים, מנהלים, מפקחים, עובדי רשויות מקומיות ונותני שירותים  'הממסד

בלתו של לקנכונות ישירים ועקיפים, יקבלו הדרכה מגורם מקצועי חיצוני כדי לפתח 

 לצורך בחינה עצמית ושינויים. תרבותי ונכונות להיעזר בו -מגשר בין

: חשוב שהמגשר עצמו יהיה עולה בעל זהות מאוזנת, כלומר מודל חיקוי .ה

שהשתלב בחברה בלי למחוק את הזהות התרבותית הייחודית של קבוצת המוצא 

 .(3008שלו )סבר וגור, 

 אופן ההפעלה של מגשרים על ידי משרדעל העקרונות הללו יש במעט מאוד הקפדה 

 ומרבית הגופים שהוזכרו.החינוך 

 סיכום
 (aפעולה  ווןיאומרת שזוהי מסגרת או כ ((Pal, 1992אחת ההגדרות של מדיניות ציבורית 

course of action ) המסגרת הזאת מעוגנת או בעיות הרשויות כדי להתמודד עם בעיה שבחרו .

ציבוריות ראויות, ובתפיסות לגבי הדרך הטובה ביותר להשגתן בערכים הקובעים מהן מטרות 

 של המטרות הללו. 

התמודדות מוצלחת עם על פי התפיסה הרווחת בקרב החברה הקולטת בישראל, אמורה 

 להתבטא ה יצר גל העלייהשינוי ש

י השגה מחדש של ל ידהחברתית ע הלכידותהגברת ב – במישור החברתי .א

  התרבותית שנשחקה; האחידות

הכללית במערכת החינוך  שגיםיהההעלאת רמת ב – יוובמישור הפרודוקטי .ב

 ; שגים הכללית(י)או: בלימת הירידה ברמת הה

בהישגים  פעריםצמצום ב –)שוויון הזדמנויות( צדק חברתי במישור של  .ג

 הלימודיים. 
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לעולים אינו שוויון הזדמנויות יש סתירה פנימית בתוך התפיסה הזאת, שכן  'למעשה

לה בקנה אחד עם החתירה להשארת יחסי הכוחות והמשך קביעת 'כללי המשחק' על ידי עו

חברה שמחזיקה בתפיסה כזאת, קרוב לוודאי ששוויון  הקבוצה הדומיננטית הקיימת.

בין היתר משום שמרבית ההון האנושי שהעולים מביאים  ,ההזדמנויות בה הוא רק מדומה

 תם מוגדר חסר ערך בישראל.יא

ואת  מערכת החינוך רואה את בעיית הקליטה כבעיה הנוגעת לתלמידים העוליםלסיכום, 

מהבעיה המערכתית, הרחבה יותר, של השינוי  מתמתעלהיא . פתרונה כמשימה חולפת

שקלט עולים( עם הגידול בנפח ועם הגידול  ת ספרהמתחולל במערכת החינוך כולה )ובבי

פי מדיניות העלייה של מדינת ישראל -לומתעלמת מההבנה כי ע ,בשונות התרבותית בתוכה

הגדרה רחבה כזאת של  מדובר למעשה במצב קיומי של הגדלת השונות התרבותית שוב ושוב.

מעבר מהתייחסות אל משימה זמנית לתפיסה של מצב קיומי של ריבוי בת יהבעיה מחי

, פרסה היעד של המדיניות: כלל אוכלוסיית בתי-רחבה של אוכלוסייתראייה תרבויות, וכן 

 .עולים כוותיקים, תלמידים כמורים

 מקורות
(. מודל תאורטי להסבר עבריינות נוער וסטייה חברתית בקרב 3008אדלשטיין, א' )

 .11-31עמ' , 81 ,סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכיתיוצאי אתיופיה בישראל. 

 http://www.education.gov.ilאתר האינטרנט של משרד החינוך  –או"ח 

 קליטת עלייה בחטיבות העליונות של בתיה"ס העל יסודיים(.  8113, ר' )אוטולנגי

 .)תזכיר למשרד החינוך(

 .גפן :ירושלים .אתיופי בחצר שלך .(3008) 'אליאס, א

 נוער וילדים עולים יוצאי הקווקז-קליטת בני(. 8111פרנקוביץ, ש' ונועם, ג' )-אלנבוגן

 .ירושלים: מכון ברוקדייל .ממצאי מחקר –

הון תרבותי והון  –המרת הון בחינוך תיכוני בקרב בני מהגרים (. 3008דובסקי, ק' )בו

עבודת גמר לתואר מוסמך, המחלקה  .חברתי של בני נוער עולים מבריה"מ בישראל

  .לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

כיצד רואים  –יתה תרבותי בכ-(. המפגש הבין3000בן פרץ, מ' ושטיינהרט, מ' )

סוגיות תלמידים עולים חדשים את המציאות הלימודית בבית הספר הישראלי. 

 .821-832 עמ' ,תרבותית-קובץ ט: חינוך לתרבות בחברה רב, בהשתלמות מורים

שימור או  –בחירות לשוניות בקרב עולי חבה"ע בישראל (. 3008שמידט, ס' )-דוניצה

א שפה והגירה מטעם האגודה הישראלית לחקר שפה הרצאה ביום עיון בנוש ?שינוי שפה

כמאמר: גם . ]הרצאה זו פורסמה 32/88/3008וחברה, תל אביב, אוניברסיטת תל אביב 

הרוסית בקרב עולי חבר  –(. שימור שפה או איבוד שפה? 3002שמידט, ס' )-דוניצה

 [.61-18, עמ' 11, הד האולפן החדשהמדינות בישראל. 

(. 3003א הנשירה מבתי הספר בראשות חה"כ תמר גוז'נסקי )ועדה המיוחדת לנושוה

 .3003הכנסת, יולי  :ירושלים. מסקנות הוועדה והמלצותיה

הצעות לתכנית פעולה לקליטת עולים  – החינוך כתשתית כלכלית )8113וולנסקי, ע. )

אגף תכנון הערכה  , משרד החינוך והתרבות,1מסמך תכנון מס'  ,והרחבת תשתיות חינוך

 .קרהוב
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מחקר חלוץ לבדיקת סוגיות (.  8112טטר, מ', כפיר, ד', סבר, ר', אדלר, ח' ורגב, ח' )

המכון לחקר  .יסודיים-ספר יסודיים ועל-נבחרות בתחום קליטת תלמידים עולים בבתי

 .821ס לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים. פרסום ”הטיפוח בחינוך, ביה

יום  .ה והשפעתם על שימור שפה בקרב מהגריםיחסי משפח(. 3008טננבאום, מ' )

, אוניברסיטת תל 'שפה והגירה'עיון של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, בנושא 

(. 3002כמאמר: טננבאום, מ' )גם ]ההרצאה פורסמה  3008בנובמבר  32אביב, תל אביב, 

 11-21., עמ'11, הד האולפן החדשיחסי משפחה ושימור שפת אם בקרב ילדי מהגרים. 

מדיניות החינוך בישראל כלפי קידומם של תלמידים מקבוצות ( : 8111יוגב, ר' )

 .311. אוניברסיטת תל אביב, נייר עמדה מס' חברתיות חלשות

מצבם  .(3002קרן, מ', ענבר, ע' ושמש, מ' )-לוין, ת', שוהמי, א', ספולסקי, ד', לוי

 , המדען הראשי.ירושלים, משרד החינוך. הלימודי של תלמידים עולים

מכון  :ירושלים .שמונה-יתיערי פיתוח קולטות עלייה: דימונה וקר (.8113ליפשיץ, ג' )

 .ירושלים לחקר ישראל

השתלבות תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת (. 8118ליפשיץ, ח', נועם, ג' ובוזגלו, מ' )

מכון  – טג'וינ. ירושלים: דו"ח מסכם למחקר הערכה של פרויקט שילובים  – החינוך

 .ברוקדייל

סוגיות נבחרות בקליטתם של מורים עולים מבריה"מ לשעבר (. 3000מיכאל, א' )

 עבודה לקבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים. .במערכת החינוך בישראל

עומד להתפרסם  .מיצובם של מורים עולים(. בדפוס)סבר, ר' ותמיר, פ'  ,מיכאל, א'

 .דפיםהעת -בכתב

למורים ישראלים ולמורים  'ווי בקליטהיל'פרויקט (. 8111) צ' ושמעוני, , א'אלמיכ

 .16-10 , עמ'81 ,דפיםדמיון ושוני.  – עולים

עבריינות בקרב בני נוער שעלו לארץ ממדינות ברית המועצות  .(3002מש, ג' )

: . הרצאה בערב עיון בנושא 'להיות מתבגר עולהלשעבר: ממצאים ראשוניים מסקר ארצי

 1אוניברסיטת תל אביב,  .המקרה הישראלי' – הקשר בין הגירה, פשיעה ועבריינות

 . 3002בנובמבר 

 .8.8-8 חוזר מנכ"ל נחמשרד החינוך והתרבות, 

 .א1 חוזר מנכ"ל נט/משרד החינוך והתרבות, 

 .8 חוזר מנכ"ל תש"סמשרד החינוך והתרבות, 

ממצאים  – קתי והכלכלי של העוליםמצבם התעסו( 8112) נוה, ג. נועם, ג. ובניטה, א.

 מכון ברוקדייל.ירושלים: . נבחרים מתוך סקר תעסוקה ארצי בקרב עולים מבריה"מ

המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל  .ה בחינוךיקליטת עלי .(8111) 'סבר, ר

 )דו"ח פנימי(.

יך אותו ספר: למה צר-גישור בינתרבותי בבתי – 'כאילו שהכל בסדר'(. 8118סבר, ר' )

המכון לחקר הטיפוח בחינוך, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה ירושלים: ? ואיך עושים את זה

 .811העברית, פרסום 

תמונות מצב סובייקטיביות של  – יהיהכתובות שעל קיר הפנימ( 8111)' סבר, ר

הרצאה בכנס הארצי הראשון על  .חניכים מקבוצות מוצא שונות בפנימיות עתירות עולים

 .1/6/11ברל -מכללת בית, תאוריה, מחקר ומעשה – בלתי פורמלי במעגלי החיים חינוך
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גורמי בלימה של חינוכאים בניהול  – 'הדיפה'ל 'התחפרות'(. בין 8111סבר, ר' )

עמ'  ,32, עיונים במינהל וארגון החינוך .תרבותי-ספרי בתוך קונטסט רב-הדיאלוג הבית

821-16. 

שוויון הזדמנויות לכאורה ונגישות בינתרבותית  –ית מבוך הזכוכ .(א 3008) 'סבר, ר

האם קיים 'הרצאה בכנס  .דוגמאות מאוסטרליה, מארה"ב ומישראל –הלכה למעשה 

  .8/1/3008, מכללת אורנים 'שוויון הזדמנויות בחינוך בישראל?

 מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של רב –בוללים או שוזרים? (. ב 3008סבר, ר' )

 .12-11 , עמ'משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים :ירושלים. גדיש, ז' .תרבותיות

. ירושלים: המרכז לחקר השכלה בישראל בזיקה לקליטת עלייה-נושרי(. 3003סבר, ר' )

 המדיניות החברתית בישראל.

גן הילדים הישראלי בעיני הורים  – 'קשו להביא כובעיםילא ב'סבר, ר' )בהכנה(. 

נוך, האוניברסיטה ת הספר לחיהמכון לחקר הטיפוח בחינוך, ביים: ירושל. עולים מחבה"ע

 .העברית

גישור בינתרבותי בכפר נוער עתיר חניכים  – 'עדשות מגע' .(3008סבר, ר' וגור, י' )

 . 813-862 , עמ'81סוציאלית, -מפגש לעבודה חינוכית .יוצאי אתיופיה

הצעות להתערבות מונעת (. סגנונות הורות של מהגרים ו8116רואר, ד' )-סטריאר

 .118-168 עמ' ,(1) ט"ז ,חברה ורווחה .ולטיפול משפחתי

 –העמים -(. התערבות משפחתית עם עולים מחבר8111נבו, ו' ושרגה, י' )-סלונים

  מוצא עדתי, מגדר וטיפול –להיות שונה בישראל  ,בתוך ק' רבין )עורכת( .ווני מחשבהיכ

 .יברסיטת תל אביברמות, אונתל אביב:  .(810-838עמ' )

המכון . הסתגלותם של מורים עולים. )8112סמיונוב, מ', שפירא ר' , ולרנטל, ת' )

 .למחקר חברתי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

-10 (, עמ'1) 26, סקירה חודשית .מעורבות הורים בתהליך החינוכי (.8111) 'י פרידמן,

21. 

 .יה מברית המועצותיזית ביקוש לכוח אדם בהוראה עקב גל העלתח .(8118) 'קופ, י

 .ירושלים, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל

מבט מן המחקר, מבט על  –(. התנגדות יומיומית בין יהודי אתיופיה 8118קפלן, ס' )

 .888-862 ,80 ,תאוריה ובקורת .המחקר

 .יקוברצ'ר :תל אביב .בין רגאיי לראפ. (3008)שבתאי, מ' 

-מפגש לעבודה חינוכית .תרבותי בקהילה-גישור בין .(3008) 'גיא, א-ובר' שמר, א

 .881-868 , עמ'81 ,סוציאלית

 .(10-81)נייר דיון  מעורבות הורים בבתי"ס יחודיים .(8110) 'וגולדרינג, א 'שפירא, ר

 .אביב, המרכז לפיתוח ע"ש ספיר-אוניברסיטת תל

 :ירושלים .8112משרד החינוך והתרבות (.  8112מזלום, ד' )-שפרינצק, ד' , בר, א' ולוי

 .מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך והתרבות

התשס"ד( למערכת -כנית תלת שנתית )התשס"בות –החזון החינוכי (. 3003תירוש, ר' )

 .מחלקת הפרסומים ,משרד החינוך :ירושלים .החינוך
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