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קליטת עולי בעזרת עידוד פעיל לשמירת שפתהא וגישור ביתרבותי בחינו
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מבוא :רבתרבותיות ולשו
במונח "רבתרבותיות" נית להשתמש מכמה זוויות ראייה  למשל אידאולוגית ,מבנית או דמוגרפית.
ההיבט האידיאולוגי של גישה רבתרבותית הוא סימטריה והכרה :כבוד הדדי בי תרבויות שונות
והתייחסות סימטרית אליה .ברמת הפרט ,מדובר באמונה בזכות של אנשי להערי ולפתח אות
מרכיבי בזהות שמקור בתרבותהמוצא שלה ו/או של הוריה .ברמה הלאומית ,מדובר בתפיסתה
של שונות תרבותית לא כאיו לסולידריות ,אלא כמשאב לאומי שיש לטפחו כמקור להעשרה פנימית של
החברה באמצעות יחסי גומלי ודיאלוג שוט! בי הקבוצות התרבותיות השונות שבתוכה .בכ נבדלת
הגישה הרבתרבותית מ"בידול" ) separatismסבר. (1999 ,
ההיבט המיבני מתייחס להוגנות בחלוקת הכוח בי קבוצותתרבות שונות בחברה :באיזו מידה קיימי
מדיניות ומנגנוני שימנעו או יבטלו קיפוח/אפליה תרבותית ויבטיחו סיכוי שווה ושוויו הזדמנויות
לחבריה של הקבוצות השונות הללו ).(Sarup, 1986
ההיבט השלישי  ,נקודת המבט הדמוגרפית ,מתייחס אל השונות המתבטאת בהרכב הטרוגני של חברה
).(Bodi, 1996
שתי נקודות המבט הראשונות נוגעות לאופ שבו חברות מנסות להתמודד ע המשימה של ניהול השונות
 diversity-managementשלה .
נית להבחי בי שישה דפוסי עיקריי של ניהול שונות )סבר . (2001 ,בארבעה מה יש התייחסות
הירארכית לתרבויות השונות ,ואלה ה" :בידול הפלייתי" )סגרגציה( ,למשל ,אפרטהייד; "אסימילציה
גלויה" )שמתבססת על תפיסת תרבותה של הקבוצה הדומיננטית כבעלת עדיפות על פני כל האחרות,
ודוגלת באימוצה עלידי כל(; ושני דפוסי של אסימילציה סמויה  האחד "פלורליז חול!" )גישה שא!
היא חותרת לאימוצה של התרבות הדומיננטית על ידי כל ,אבל משלימה ע המש השימוש בשפת
המוצא של מהגרי כאמצעי לתקופתמעבר( ,והשני "רבתרבותיות שיורית" )שדוגלת בשימור של
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מרכיבי היקפיי של תרבותהמוצא ,כמו  מנהגי אתניי ,פולקלור ,מאכלי; א וויתור על
מרכיבי גרעיניי כמו שפת המוצא ,למשל( .רק בשני טיפוסי קיימת התייחסות סימטרית לקבוצות
התרבות השונות המרכיבות את החברה :אלה ה "רבתרבותיות אינטראקטיבית" )מודל החמי( ,ו
"פלורליז מקבצי" )מודל הפסיפס( .הבדל מהותי בי שני האחרוני הוא ,שב"פלורליז המקבצי" כל
אחת מהקבוצות ,שה כאמור שוות ער ,אמורה לפתח את תרבותה בנפרד ובמנותק מהאחרות )כמו
למשל בפסיפס של הקנטוני הלשוניי של שוויצריה( ; ואילו ב"רבתרבותיות האינטראקטיבית" ,שנית
לכנותה ג בש "שזירה" ,מצופה שהמש ההתפתחות של התרבויות הייחודיות לכל קבוצה יתקיי
ביחד ע אינטראקציה והשפעה הדדית בי הקבוצות והתרבויות השונות .לכאורה קיי דמיו בי
פלורליז מקבצי )הפסיפס( ובי סגרגציה ,כי בשניה ישנו ממד של הפרדה – תרבותית כמו ג פיזית.
אבל ההבדל בי שני המודלי האלה הוא מהותי ביותר :בשונה ממודל הפסיפס  ,הסגרגציה מבוססת על
היררכיזציה של התרבויות השונות ומטרתה לשמר את הנחיתות של האחת לעומת העליונות של האחרת,
כפי שמשתק! בשמה  בידול הפלייתי) .סבר (2001 ,
לכל תרבות יש מער מורכב של מאפייני רבי ,ובמצב רגיל היא אינה נזקקת להתמקד בכמה מה
כחשובי יותר מאחרי .אבל תרבויות מאוימות שנאבקות על קיומ ,נוטות לסמ מספר מוגבל של
מאפייני שנראי לחבריה כחיוניי להגדרת הזהות שלה  אלה מכוני סמני הזהות
) .( Markers of Identityלשו היא אחד מסמני הזהות השכיחי והבולטי ביותר; סמני בולטי
אחרי ה דת וגזע ). (Grant, 1997
בחברות שאינ הומוגניות מבחינה תרבותית ,ובמיוחד בכאלה שיש בה מהגרי ,בדר כלל נמצא תרבות
אחת או יותר הנתונה במצב של איו או מאבק על קיומ  במיוחד תרבות של המהגרי .במקביל נמצא
בה הבחנה בי השפה ה"מובנת מאליה" באותה חברה  ,לבי שפות שמעמד אינו "מוב מאליו".
באוסטרליה ,למשל  ,מבחיני בי השפה הדומיננטית או המשותפת האחת )שהיא האנגלית(  ,ומגוו רחב
של לשונות קהילתיות    community languagesמונח שנבחר כדי להבחי ביניה לבי לשונות זרות.
לשונות קהילתיות ה שפות המשמשות בתו אוסטרליה את קהילות המהגרי השונות מצד אחד ,ואת
קבוצות הילידי ) (aboriginesהשונות מצד שני ;( Garner, 1981 ; Heugh, 1997 ; Horvath, 1981
(Clyne, 1981a, 1981b, 1997),
הבחנה מעניינית אחרת קיימת בשוויי) ,ש יש ארבע שפות לאומיות )גרמניתשוויצרית ,צרפתית,
איטלקית ורומנש(  ,ושלוש שפות רשמיות ) כל הנ"ל למעט רומנש(  .שפה לאומית ) ( national language
היא לשו מקומית" ,ילידית"  ,שמשתמשי בה באופ טבעי במדינה ; לעומת זאת שפה רשמית (official

) languageהיא שפה שמשתמשי בה ברמה הפדרלית לצרכי אדמיניסטרטיביי ותחיקתיי
). (Watts, 1997
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הדיו בסוגיות לשוניות כמשקפות מדיניות רחבה יותר כלפי הרכב רבתרבותי של חברה כלשהי ,מעסיק
כיו חוקרי והוגי דעות במגוו רחב של מדינות )ראו למשל :בגרמניה  ; Luchtenburg, 1997בדרו
אפריקה  ; Heugh, 1997בשוויצריה ;Watts. 1997 :בבריטניה

 ; Moore 1997באוסטרליה:

 Horvath 1981 ; Smolicz 1981, 1997ועוד (

מצבי לשוניי
מדיניות לשונית פירושה דפוסי התגובה של חברות שונות למצב של הלשונות הקיימות בה.
מבחינת המצב הלשוני נית להבחי בי :חברה הומוגנית ,מיעוט לשוני קט בעל ריכוז גיאוגרפי ,מיעוט
לשוני מפוזר  ,מיעוט לשוני גדול ,וחברה בעלת קיטוע לשוני )(Grant, 1997
 .1חברה הומוגנית :חברה שאי בה מיעוטי לשוניי .חברות כאלה ה נדירות ביותר ,ועל פי רוב קטנות
מאד )כגו איסלנד ,ס מרינו ,ליכטנשטיי ,בורונדי( .א! שקשה למצוא כיו מדינה הומוגנית מבחינה
לשונית ,יש לא מעט מדינות שממשליה מתנהגי כאילו ה הומוגניות  ולפיכ קשה מאד להשיג נתוני
על הרכב הלשוני ,טוע גרנט ) ).( Grant ,1997 : 29
 .2מיעוט לשוני קט בעל ריכוז/י גאוגרפי/י :יש חברות שבה מצויי מיעוטי לשוניי בתו אזורי
גיאוגרפיי מובחני – מעי מובלעות לשוניות .במובלעות אלה ה מהווי רוב מקומי ,אבל מספר קט
ביחס לחברה הכללית  ,ולשונו של הרוב היא הדומיננטית  .כגו :הלאפי בנורבגיה ,שוודיה ,פינלנד
ורוסיה; הדני בגרמניה; הגרמני בדנמרק; ההונגרי ברומניה; הכורדי באירא; הטיגריני
באתיופיה ועוד.
 .3מיעוט לשוני מפוזר ) :(dispersed minorityנית למצוא מיעוטי לשוניי שאינ מהווי רוב מקומי
בשו אזור גיאוגרפי בחברה נתונה ,ג א יש מקומות שבה ה מרוכזי בתו הערי .אלו ה,
לדוגמא ,יוצאי הודו המערבית ויוצאי המזרח הרחוק בתו בריטניה; ה"עובדי הזרי" מטורקיה ,יוו,
יוגוסלביה ,איטליה ,ספרד ופורטוגל במדינות העשירות יותר של אירופה .מיעוט מפוזר פגיע במיוחד
מבחינת השימור הלשוני שלו ,כיוו שהסביבה הלשונית  המדוברת והכתובה  שבה ה חיי היא של
הלשו הדומיננטית .לפיכ שפתהמיעוט שלה חסרה את התמיכה החברתית שמתקבלת במובלעות
לשוניות כמו בדפוס מס' ) .2ש.(3233 :
 .4מיעוט לשוני גדול  :במקרי מסוימי קיי בחברה מיעוט לשוני גדול דיו כדי להשפיע על המדיניות
הלאומית .בדר כלל יש למיעוטי הגדולי בסיס גיאוגרפי מוצק ,ויש לכ השלכות על המדיניות
החברתית והחינוכית ברמה המקומית והלאומית כאחד .הדוגמא הקלאסית היא קנדה ,שבה דוברי
הצרפתית מהווי את הרוב הדומיננטי בחבל קוויבק ומיוצגי ברמה הפדרלית) .ש.(33 :
 .5חברתמקטעי )  :( fragmentedיש מדינות שבה השונות הלשונית באוכלוסייה היא כזאת ,שאי
א! קבוצה שהלשו שלה מתקרבת למעמד של שפת הרוב או אפילו למעמד של שפה דומיננטית.
דוגמאות לכ נית למצוא במדינות באפריקה המודרנית .אלה הוקמו על הבסיס הגיאוגרפי של
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הטריטוריות הקולוניאליות,
המקומיות.
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כמה מ הדפוסי הללו מצויי ג בישראל.
ה"עובדי זרי" מהווי ג בישראל מיעוטי לשוניי מפוזרי )דפוס מס'  .(3אפשר לשיי לדפוס הזה
ג את קבוצות המוצא השונות של העולי בישראל ,למעט אולי יוצאי חברהעמי .את הקבוצה הזו
אפשר לאפיי כמצויה במצב של מעבר מדפוס מס'  3לדפוס מס'   4כלומר לדפוס של מיעוט לשוני גדול
דיו ,ובעל בסיסי כוח ) פוליטיי יותר מאשר גיאוגרפיי( חזקי דיי כדי לאפשר לו להשפיע על
המדיניות ברמה המקומית וא! ברמה הלאומית .אשר למגזר הערבי ,שאינו נופל בגודלו מזה של העולי
מחבר העמי ,נראה שמצבו דומה יותר לדפוס מס'  2כלומר של מיעוט לשוני קט בעל ריכוזי
גיאוגרפיי שבה הוא מהווה רוב מקומי וש הוא יכול להמשי ולפתח את לשונו ,בתו מערכת חינו
נפרדת ,ללא השפעה ממשית על המדיניות ברמה הלאומית.

סוגי של מדיניות לשונית:
סוגי שוני של מדיניות לשונית נעי בי כפייה מלאה של לשו הרוב ,לבי מת שוויו מלא לכל
הלשונות .גרנט )ש( מבחי בי הסוגי הבאי:
 .1חתירה לאחידות לשונית )   ( Unitary policiesזוהי מדיניות המתעלמת או אפילו מדכאה באופ
פעיל לשונות של מיעוטי; היא מכירה רק בלשו הרוב ,בחינו ובשאר הצורות של פעילות חברתית .
עד לא מזמ ,היה זה הדפוס השכיח ביותר  ובמקרי רבי הוא הופעל בתמיכת של ההורי
מקבוצותהמיעוט .התמיכה נבעה לעיתי מתחושתה "אי ברירה" וכניעה ל"כוח העליו" ,אבל
במקרי רבי מהאמונה שבכ ה פועלי לטובת ילדיה  בעיקר נוכח המיתוס שדולשוניות
גורמת לחס לשוני ’ :‘bilingual deficitא שפתהרוב היא המפתח להצלחה בחיי ,וא )על פי
המיתוס( אי אפשר לשלוט בה כהלכה בלי לוותר על שפתהא ,אזי עדי! שהילדי ילמדו רק את
שפתההצלחה ,סברו ההורי.
כיו מרבית המדינות המערביות שהחזיקו במדיניות כזאת ,כגו ארה"ב  ,בריטניה ,צרפת ,נסוגו
ממנה לפחות ברמה המוצהרת .תאילנד ,מלזיה וטורקיה ה מדינות שבה עדיי קיימת מדיניות
כזאת) .ש(34 :
 .2מדיניות של "פטורי" )   ( Concessionary policiesג זוהי מדיניות החותרת לאחידות ,אבל
היא מתירה "הנחות" מסוימות )לרוב באופ מוגבל ובאירצו( לשפותהמיעוט .בצרפת ,למשל ,אפשר
ללמוד שפותמיעוט בבתי ספר כמקצוע  אבל אי להשתמש בה כלשו הוראה למקצועות אחרי.
כ למשל אי אפשר לקבל הכשרה כמורה לשפת ה   ; Bretonעל המורה לקבל הכשרה בתחו הוראה
כלשהו ,ואז להציע ללמד ג את השפה הברטונית .מורי שעושי זאת ,חייבי מדי שנה להתנדב
מחדש ללמד את השפה ,וכמוה ג התלמידי חייבי מדי שנה להתנדב מחדש ללמוד אותה) .ש:
(36

סבר – לשו הקליטה

עמוד  5מתו 34

 .3מדיניות פלורליסטית ) :( Pluralistic policiesזוהי מדיניות שמכירה בלשונותמיעוט למגוו רחב
של מטרות ,כולל השימוש בה כאמצעי הוראה .בפועל ,יישומה של מדיניות כזאת נע מ"קבלה
רוטנת" ,דר יישו סמלי  tokenismועד עידוד פעיל .ברמת המדיניות עצמה נית לזהות שני
ואריאנטי עיקריי :מדיניות הדורשת ג לימוד של שפה אחת המשותפת לכל ,ומדיניות שאיננה
דורשת זאת.
• מדיניות פלורליסטית שיש בה דרישה לשפה משותפת :מערכת חינו עשויה להתיר את השימוש
בשפותמיעוט ה כמקצועות לימוד וה כאמצעי הוראה ,ויחד ע זאת לדרוש שכל התלמידי ילמדו
ג שפה משותפת אחת ,השפה הלאומית .זוהי בדר כלל שפתו של הרוב )למשל ,רוסית בברית
המועצות בשעתה ( ,או לפחות שפתה של הקבוצה הגדולה ביותר )למשל ,בהודו מאז אומצה ההינדי
כשפה הלאומית(.
• מדיניות פלורליסטית שאי בה דרישה לשפה משותפת היא נדירה יותר ,ונוצרת בדר כלל במקומות שבה
מתקיי איזו פוליטי ודמוגרפי עדי ביותר ,כמו בבלגיה; או מבנה פדרלי רופ! ותנאי של מובלעות
 enclavesשכל אחת מה לכשעצמה היא חדלשונית  ,כמו בשווי) או בגאנה ).(Deutcher, 2002
 .4ייבוא של שפהלאומית )   ( Importation of a national mediumמתרחש כאשר ההרכב הלשוני
של האוכלוסיה מקוטע ביותר ,ולא נית להגיע להסכמה על מת עדיפות לאחת השפות המקומיות כדי
שתשמש כשפה הלאומית .בדר כלל השפה הלאומית המיובאת היא השפה שהביא אתו בזמנו
הכובש הקולוניאלי )כמו למשל אנגלית או צרפתית במדינות שונות של אפריקה המודרנית( .היתרו
בשימוש בשפה הקולוניאלית הוא שאי בכ העדפה של אחד השבטי .החסרו הבולט )בנוס!
להיותה חסרת שורשי במקו( הוא שהשליטה בשפה הזאת במדינה בעלת משאביחינו מועטי,
מוגבל לאליטה עירונית בעלת השכלה פורמלית וכ גובר הפער בינה לבי שאר שכבות האוכלוסייה.
 .5החייאה

)   ( Revivalist policiesזוהי מדיניות המתבססת על החזרתהלשימוש של שפה

היסטורית ,על מנת לחזק זהות לאומית .כדוגמא  ,בנוס! לעברית בישראל ,מביא גרנט )ש( את
הסנסקריט בהודו או את האירית באירלנד .במוב מסוי ג את הפינית ,שבמש שנות הכיבוש של
פינלנד עלידי השוודי או הרוסי הפכה לשפתאיכרי בזויה; ואילו במאה ה  19זכתה מחדש
לסטטוס ספרותי עלידי האינטלקטואלי הלאומניי ולאחר שפינלנד הפכה עצמאית התבססה
הפינית בכל תחומי החיי ש כתוצאה ממאמציה של מערכת החינו הלאומית.

מדיניות לשונית ,הגירה/עליה וקליטה
סוגיות הקשורות למדיניות לשונית ה חלק בלתי נפרד כמעט מכל דיו בהגירה .
בארה"ב למשל מצביעה סווילתרויקה ) ( Seville-Troike , 2000על תפקידה של שפת המוצא בזהות
התרבותית/אתנית ,ביציבות המשפחתית ובאוריינות של מהגרי; על המשמעות של רכישת שפה שנייה
על ידי מהגרי להשתלבות החברתית והכלכלית; ועל ההשלכות שיש למודלי שוני ואסטרטגיות
למת שירותי חברתיי על נגישות למהגרי.

סבר – לשו הקליטה

עמוד  6מתו 34

בגרמניה מדבר גר! ) (Graf, 2004על "מפה לשונית חדשה" שנוצרת בארצות אירופיות כתוצאה מההגירה,
ועל הצור לגבש מדיניות חינוכית מתאימה.
מדיניות כזאת אמורה ,לטעמו ,למלא שלושה תנאי )ש :(20 :א יש לשמר את הפוטנציאל של שפת
הא )השפה הראשונה( של כל ילד ,ולתת תשומת לב מיוחדת ללשונות המיעוט .יש להכיר בה כמשאב
תרבותי ולטפח אות בבתי הספר .ב חיוני שתהיה לכל חלקי האוכלוסייה שליטה בשפה הלאומית
הרשמית .יש ללמד אותה ה כשפת הוראה וכ כמקצוע חובה ,וזאת על מנת לספק גשר של הבנה לצור
הדיאלוג בי הקבוצות הלשוניות השונות .ג לפתח תפיסה של חינו לשוני ביתרבותי שמתאי לכל
התלמידי ולא יגרו אי שוויו  ,ולארוג אותו לתו מערכת החינו הרגילה.
גר! )ש( מציע תבנית ארגונית חדשה של מערכות חינו ,שאיננה מתבססת על תפיסה חד לשונית .לגבי
בתי הספר היסודיי הוא מציע שהשפה הלאומית הרשמית תמשי להוות את שפת הלימוד הראשית בכל
בתי הספר ,אבל בכל אחד מה ילמדו ג בשפה אחת נוספת ,שפתה של אחת מקהילות המיעוט באותה
עיר .כל בי"ס יציע צמד לשוני שונה ,וכ יוכלו משפחות מהקהילות הלשוניות השונות לבחור לילדיה
בי"ס שבו שפת המוצא שלה היא אחת מהצמד ביחד ע השפה הרשמית .כל בתי הספר הללו ביחד יהוו
רשת מתואמת שהמכלול שלה ישק! את הנו הלשוני של אותה עיר( Graf, 2004: 21) .
א! כי מדובר בתבנית מתוחכמת ,גר! )ש (22 :מצביע על כמה מערכות חינו בגרמניה שבה היא אומצה
וכבר פועלת .ברשתות האלה בתי הספר מאופייני בהיצע רחב של חינו לשוני ,וה מקושרי ביניה על
ידי תפיסה משותפת של למידה ביתרבותית וטיפוח של מודעות הדדית :של התלמידי מהמיעוטי
הלשוניי מצד אחד ושל התלמידי מהמשפחות הגרמניות החדלשוניות מצד שני.
בישראל ,היחס לשפת המוצא של עולי במערכת כלשהי הינו אחד הביטויי הבולטי של הגישה
לקליטה בכלל ,והוא משק! את האורינטציה לקליטה באותה מערכת :הא היא בוללת )אסימילטיבית(
או שוזרת )סבר.(2001 ,
גישה בוללת דוגלת בערוב של אנשי/ילדי מקבוצות תרבות שונות ,ובאיאפליה בי יחידי בגלל הרקע
התרבותי שלה; יחד ע זאת היא רואה תרבות אחת כעדיפה על פני האחרות ,והתנאי לשוויו
הזדמנויות לאנשי מקבוצות תרבות שונות הוא ,שיזנחו את תרבויותהמוצא שלה ויאמצו את התרבות
הדומיננטית ,העדיפה לכאורה.
בגישה שוזרת נתפסות תרבויותהמוצא השונות כשוותער זו לזו ,וכ שוותער לתרבות הדומיננטית
ומצופה שהמש ההתפתחות של התרבויות הייחודיות לכל קבוצה יתקיי ביחד ע אינטראקציה
והשפעה הדדית בי הקבוצות והתרבויות השונות.

כאשר הגישה לקליטה היא גישה בוללת 
קליטה מוצלחת נתפסת בעיני הסגל החינוכי של בית הספר כתהלי שנועד להפו את העולי לדומי בכל
לעמיתיה הוותיקי )בעוד אלה אינ אמורי להשתנות כלל(  ורצוי מהר ככל האפשר .הציפייה היא
שהעולי יזנחו את שפת אמ ואת התרבות הקודמת שלה ובמקומ יאמצו לעצמ את ההליכות,
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השפה ,המסורת ,המנהגי התרבותיי והערכי של חברת הקולטי .שמותיה המקוריי נחשבי
"מוזרי" ,קשי לביטוי ,בלתי מתאימי לחיי בישראל וכו' – לפיכ מעודדי אות להחלי! את שמ
לש "ישראלי".
העולי נתפסי ככאלה שאי לה משאבי בעלי ער בחברה הקולטת ,כחלשי ,כתלויי בקולטי,
כזקוקי לכל מה שה יכולי להעניק לה.
כאשר שואלי אות )א בכלל( על חייה בחו"ל ,יש בשאלות חיפוש אחר היבטי שליליי בחייה
הקודמי" :ידעת בכלל מה זה טלוויזיה?"" ,היו לכ מי זורמי?"" ,ספר לנו על צ'רנוביל"" ,נכו
ששיקרת לשכני שלכ?"" ,אי היה לחיות בי זרי?"" ,נכו שכל הזמ היית חיי בפחד?" "בכלל
לא חגגת חגי יהודיי?" "לא היה לכ אוכל?" "היו מרביצי לכ בגלל שאת יהודי?" .את
הרתיעה של העולי משאלות כאלה ,מסבירי בכ ש"ה כבר לא כל כ זוכרי" או "ה לא אוהבי
להיזכר בחיי הקודמי שלה".
מצפי מ העולי שיהיו אסירי תודה למדינת ישראל בכלל ,ולבית הספר ולצוות החינוכי בפרט ,ורואי
אות ככפויי תודה כאשר ה מסרבי להשתת! במה שמתכנני עבור ,או לקבל את מה שמואילי
לתת לה.
היחס אל ההוריהעולי הוא כאל גור המפריע להסתגלות המהירה של הילדי לבית הספר ,בשל
תפיסותיה החינוכיות המתוארות על ידי הסגל החינוכי כמנוגדות לתפיסות המקובלות והרצויות.
התקשורת ע ההורי היא חדסטרית )מסבירי לה ,לא מקשיבי לה(; מנסי לשנות את דפוסי
ההתנהגות שלה ,ולעתי קיימת נטייה בבית הספר לצמצ למינימו את המגעי את .את הקשר
הלקוי ע ההורי מסבירי במגבלותיה של העולי ,המתוארות בדר כלל בניסוחי ותיוגי שליליי.
את הגישה הבוללת נית להמחיש בעזרת המאפייני של קבוצות מהגרי שיש לה סיכוי טוב להיקלט
במהירות יחסית ,על פי ו ד ברג ) : ( Van Den Berghe, 1981קבוצת מהגרי אשר דומה
בהופעתה הפיסית ובתרבותה לקבוצה הקולטת; חבריה מייצגי מעמד נמו; מספר קט ביחס לכלל
האוכלוסייה הקולטת; ואינ מתגוררי בצפיפות גיאוגרפית )כלומר אינ מצויי ביחד בריכוז גבוה(.
תיאורי של בטויי הגישה הבוללת בישראל של שנות ה  30אפשר למצוא בסיפור "תמונות מבית
הספר העממי" של שמוש ) ,(1979יליד חאלב שבסוריה.

כאשר ניגשי למשימת הקליטה בגישה שוזרת 
הטרוגניות תרבותית מקובלת על הסגל החינוכי של בית הספר .בצד הציפייה מ העולה שישתנה ויסתגל
לחברה הקולטת ,יש ג לגיטימציה להמשכיות תרבותית ולכ שאצל העולי יתקיימו בו זמנית הערכי
והמסורת הישני בצד של אלה החדשי .שינויי אמורי לחול לא רק אצל העולי ,אלא ג אצל
הקולטי .אלה אמורי להשקיע מאמ) ללמוד להכיר את המטע התרבותי שמביאי את העולי,
לקבל אותו כבעל ער ולשזור חלקי ממנו בתו תרבותשלה .השילוב נתפס כתהלי איטי והדרגתי,
שאי מקו וטע לנסות להאי) אותו .
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העולי נתפסי כאנשי בעלי יכולת ומסוגלות; כמי שבצד משאבי החסרי לה לצור תפקוד תקי
והצלחה בחברה הישראלית ג מביאי את הו אנושי ומשאבי שיש לה ער ג כא; כשותפי
משמעותיי בתהליכי של חיפוש פתרונות לבעיות; כמי שיכולי לא רק לקבל אלא ג לתת.
עולי משתתפי בפורומי בה מתקבלות החלטות כלליות בבית הספר :בוועדי כיתתיי ,בוועד
הביתספרי )תלמידי והורי( .עולי מהווי חלק מפורומי בה מזהי בעיות של עולי ומחפשי
לה פתרונות ו\או הבוני תוכניות לעולי.
בגישה שוזרת ההורי העולי נתפסי כגור חשוב בתהלי הקליטה בכלל ובתהלי ההתחנכות של
ילדיה בפרט; כשות! משמעותי לחינוכאי ) ,(educatorsשיש לו משאבי אישיי ונכסי רוחניי;
כבעל שאיפות גבוהות עבור ילדיו וציפיות מבית הספר ומהצוות החינוכי .קיימת מודעות בקרב
החינוכאי שקהילת המהגרי מהווה "מעטפת" תמיכתית המגינה על בני הנוער מנשירה ומהידרדרות
ומגלישה לשוליות חברתית.

היחס לשפת הא של העולי
כאשר הגישה היא בוללת ,הציפייה היא לתהלי מהיר וחד משמעי של התנתקות וקריעה מתרבות המוצא
והשפה כחלק ממנה .בשנות ה ,60 ,50ציפו מעולי מרוקו ,למשל ,לזנוח את התרבות המרוקאית ואתה ה
את השפה הערבית וה את הצרפתית; ולהחליפ בתרבות ה"צברית" ובשפה העברית.
מבי אנשי החינו כיו ,לא מעטי חוו מניסיונ האישי והמשפחתי את נזקי הגישה הבוללת של אות
ימי .אלא שכיו ה מחזיקי באותה גישה עצמה  כשהיא מכוונת הפע כלפי העולי מחבר העמי
ומאתיופיה .כחלק מ הגישה הבוללת שלה לקליטה ,יש לה ציפיות בלתי מתפשרות שהעולי יימנעו
מלהשתמש בשפת המוצא שלה .לרוב ה מצדיקי את הציפיות הללו ,ואת ביטויי )"דברו עברית",
"כא לא רוסיה"( הבוטה יותר או בוטה פחות ,בחיוניות של השליטה בעברית ללימודי ובחשש שהמש
השימוש בשפת המוצא שלה תחבל ברכישת העברית.
ג כיו יש עדיי לח) חברתי חזק לעשות שימוש בעברית בלבד; ועדיי יש ציפייה שילדי עולי בני כל
הגילי ילמדו עברית במסגרות זמ בלתי מציאותיות לחלוטי )שישה חודשי למבוגרי ,שני עשר
חודשי לילדי( .בבסיסה של גישה זו מונחת סדרת הנחות ,כגו :שרכישה מוצלחת של השפה העברית
יכולה להתרחש רק כאשר זונחי את שפות הא של העולי; שרכישת שפה חדשה היא הדר והמכשיר
לאחדות התרבותית של העולי ע הקולטי ,ואילו שימור השפות האתניות מאט את התהלי ומספק
זיכרו חי של הגולה; ששימוש בשפה עיקרית אחת מולי לאיחודה של אומה; ששפתא שאיננה עברית
מהווה מעמסה ,לא נכס; ושא נמנע מהעולי את הזכות לעשות שימוש בשפתאמ ,תוחל! תרבות
הקודמת בתרבות 'טובה יותר .מההנחות האלה שהיו מקובלות ביותר בעבר ,יש כיו הסתייגות חריפה
)שוהמי.(1995 ,
למדיניות הזאת היו השלכות רבות .כיו שלא הונהגה מדיניות של שימור שפתהא ,הונהגה למעשה
מדיניות הפוכה של 'איבוד שפתהא' ,ומאות שפות אבדו; נוצר דור ישראלי צעיר שהוא חד לשוני ברובו,
מתפקד בעיקר בעברית; תוכניות השפה בישראל מתמקדות בעיקר בהפיכת העולי לישראלי
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'אמיתיי' באמצעות קליטת התרבותית ,ופירוש הדבר שיש לתוכניות מרכיבי תרבותיי חזקי
שרבי מחשיבי אות יותר מאשר את המרכיב הלשוני עצמו .מנהיגי חינוכיי ופוליטיי רבי
מאמיני שהמטרה של ששת חודשי האולפ לעברית )הנית חינ על ידי מדינת ישראל( היא לחזק את
המרכיבי האידיאולוגיי והתרבותיי של העולי .למעשה נתפס עולה חדש בישראל לא כמשאב כלכלי
)כפי שהוא נתפס במדינות הגירה אחרות ,כגו אוסטרליה וקנדה( אלא כמקור לחיזוק הציונות .המחיר
הוא ,שלעולי רבי חסרי כישורי השפה הדרושי לתפקוד מוצלח במקומות העבודה .תוכניות הלימוד
של השפה קצרות מדי וצרות מדי ,ואינ מדגישות את הכישורי הלשוניי הדרושי לביצועי בתחו
הכלכלימקצועי )למבוגרי( ,ואי בה כדי להעניק לילדי את הרקע הדרוש לתפקוד ראוי בהקשר בית
ספרי) .ש(

למה לעודד את המש השימוש בשפתהא?
הורוות' ) ( Horvath, 1981מונה מספר סיבות מדוע ראוי להמשי לטפח את שפת המוצא של מהגרי,
כמו :מניעת העצירה של ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הרכישה של השפה המקומית החדשה;
העלאת הסטטוס של שפת הקהילה הזאת כי היא הופכת להיות שפת חינו  ,וכ תורמי לשימורה;
התפתחות השפה הראשונה חיונית להתפתחותה של השפה השניה; ועוד )ש.(41 :
כמו כ היא מונה סיבות לטיפוח של "לשונות קהילתיות" בבתי הספר )באוסטרליה(:
ראשית ,הכללת הלשונות הללו בתו בתי הספר עשויה לפתח אצל כל הילדי האוסטרלי קבלה והערכה
של השונות הלשונית והתרבותית .שנית ,לכל האוסטרלי יש זכות לשמר את לשונ ותרבות ,היא
אומרת .לקהילות תהיה נטייה רבה יותר לשמר את שפת א לא יחששו שהדבר יפגע בהתקדמות
ילדיה בבית הספר .ושלישית ,לכל הילדי יש זכות להזדמנויות חינוכיות שוות .למדינה המודרנית,
הדמוקרטית יש מחויבות לספק חינו אוניברסלי ולא להפלות לרעה חלק מאזרחיה בגלל הרקע הלשוני
או התרבותי שלה .קיימות כיו ראיות רבות לכ שילדי שמגיעי לבית הספר כשה דוברי שפות
קהילה או שה בעלי שליטה מוגבלת באנגלית ,אינ זוכי להזדמנות שווה  כפי שהיא נמדדת על ידי
האמצעי השוני שבה משתמשי בתי הספר לקביעת הצלחה )ש.(3941 :
בישראל נחו) להעלות את המודעות של הסגל במערכת החינו לכמה משמעויות של המש השימוש
בשפת המוצא של העולה :אינסטרומנטלית ,תקשורתית וסמלית.

התרומה האינסטרומנטאלית
טיפוח שפתהא תור להתפתחות הלשונית והקוגניטיבית .קטיעה מוקדמת של ההתפתחות הלשונית
של ילדי עולי בשפת אמ עלולה לגרור "דלות לשונית" כללית ,שמורי מתארי כמאפיינת ילדי
"טעוני טיפוח".
בודי ) ( Bodi, 1986דווחה כי בשוודיה ,למשל ,נצפתה תופעה של "סמילינוויז" )העדר שליטה מלאה
בא! שפה( בקרב ילדי מקבוצת המיעוט הפינית נמוכת הסטטוס :מדובר באובד חלקי של פינית כשפת
א בשלב מוקד בהתפתחות ,לפני שהילדי הגיעו להתפתחות מתאימה בשוודית ,שתאפשר המשכיות
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של למידה .תהלי כזה מכניס את הילדי לאיודאות קוגניטיבית ) , ( cognitive limboוגור לפיגור
בלמידה; יתרה מזאת ,התהלי מעמיד בסכנה ג את הרכישה של שליטה מלאה בשפה הדומיננטית.
בארה"ב דובר על חמישה מיליו ילדי בית ספר שהוגדרו כבעלי "יכולת מוגבלת באנגלית"; וסביר ,היא
אומרת ,שה נמני ע הקורבנות של התהלי שתואר כא.
הורי מהגרי רבי מצטערי כשילדיה מאבדי את שפת המוצא  ,אבל יש ג הורי שאינ רואי
עוד טע בהנחלת לשונ לילדיה ,או א! מאמיני שהיא עלולה להקשות עליה בלימודי .הורי שיש
לה רגשות מעורבי לגבי שפת המוצא שלה אינ נוטי להשתמש בה באינטראקציה שלה ע
ילדיה ,וה מנסי לתקשר את בשפה המקומית שלרוב אינ שולטי בה .כאשר הורי מהגרי אינ
מדברי ע ילדיה הרכי בשפת ,עלולות להיות לכ תוצאות הרסניות ,בי היתר מפני שה אינ
עוסקי ב"תוו משמעות" לילדיה .הילדי האלה מגיעי אחר כ לבית הספר בלי הכישורי
הלשוניי החיוניי כבסיס לדרישות האוריינות של בית הספר ).(.Seville-Troike, 2000
להורי יש תפקיד חיוני ב"למידה מתווכת" של ילדיה )כוכבייהודאי וקניאל  :(1996 ,ההורה מארג
את הגירויי שאליה נחש! הילד בזמ ובמרחב ומקשר בי התנסות חדשה לבי אירועי קודמי
ועתידיי .הוא מארג את העוצמה ,התכיפות וסדר ההופעה של הגירויי .באמצעות התוו לומד הילד
למקד ,לסכ ,לארג .בעזרת פעולות התוו מתפתחת יכולתו של הילד להפעיל את הפונקציות הנחוצות
לתפקוד השכלי .
תהלי העברת התרבות מדור לדור בתו המשפחה המהגרת מורכב משני ממדי :ממד תוכ התרבות,
דהיינו המידע והניסיו המצטבר המועבר מדור לדור ,וממד הלמידה המתווכת הקשור בעקרונות
ההשתנות והלמידה .למידה מתווכת מתייחסת לאיכות האינטראקציה ולא לתוכ .היא אינה תלויה
ברמת השפה והמידע הקיימי בתרבות ,אלא באיכויות האינטראקציה בי המתווכי ללומדי.
שונות תרבותית קיימת כאשר הילד נחש! ללמידה מתווכת אלא שתוכנה שונה ,מבחינת
התרבות ,מתוכ הסביבה בה הוא נמצא כעת .מקופחות תרבותית ,לעומת זאת ,נובעת מחס
בלמידה מתווכת ,ללא תלות בתוכ .במצב של התמודדות ע מציאות חדשה ,הדורשת הסתגלות
והשתנות מרובה ,הלומד השונה מבחינה תרבותית ,שזכה ללמידה מתווכת יעילה ,יגלה רמת
הסתגלות והשתנות גבוהה יותר מאשר המקופח תרבותית אשר לא זכה ללמידה מתווכת"
)כוכבייהודאי וקניאל( 109 :1996 ,

ילדי מסוגלי להתפתח בשתי שפות בו זמנית ללא נזק לא! אחת מה ,אבל זאת במקו שבו קיימת
הערכה לשתי הלשונות – ולדו לשוניות בכלל; או במקו שבו השפה השניה מוערכת פחות מאשר שפת
המוצא של הילד )  .(Seville-Troike, 2000דולשוניות תורמת להתפתחות הקוגניטיבית .חלק מההיבטי
של מיומנות לשונית הינ בי לשוניי ,ולפיכ רכישת בשפה אחת עוברת ג לשפה האחרת .לדולשוניות
ישנ יתרונות לינגוויסטיי ,קוגניטיביי ולימודיי ה עבור ילדי מיעוט וה עבור ילדי הרוב הדומיננטי.
על מנת שיתרונות אלה יבואו לידי ביטוי ,נחוצה רמת ס! מסוימת של שליטה בשתי השפות.
יתרה מזאת ,על ידי הוראה בשפת המוצא בנושאי שאינ תלויי שפה ,נית לצמצ בזמ קצר יותר את
הפער בלימודי שמקורו באי שליטה בשפה החדשה ולא באי הבנת החומר ) ;Horwath, 1981סבר2000,א(.
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המשמעות התקשורתית והסמלית
לתביעה מהעולי לוותר על השימוש בשפתהא עלולי להיות מחירי קשי נוספי על אלה שנמנו
לעיל )סבר. (1997 ,
ראשית ,שפת המוצא חיונית להמש התקשורת בי הילדי ובי בני המשפחה המבוגרי ,ובמיוחד
הקשישי ,שסיכוייה להגיע לשליטה בעברית ה קלושי ביותר .מחירו של שימוש בלבדי בעברית על
ידי ילדי עולי ,הוא ניכור ונתק הול וגובר בינ ובי הוריה ,ויותר מכ בינ ובי סביה וסבותיה 
שבתרבות המקור יש לה תפקיד משמעותי בגידול הנכדי.
דוגמאות :ילדה עולה מחבר העמי הפסיקה לדבר ע סבתה ,שהיא האד היחיד שנמצא אתה בבית
ברוב שעות היו ויודעת רק רוסית ,בגלל ש"המורה אמרה שאסור"; ילדי אינ עוני להוריה
שמנסי לדבר את באמהרית.
הניכור והנתק של הילדי מדמויות ההורי במשפחת ,מהווי קרקע פורייה ל"אובד הסמכות
ההורית"  תופעה שמרבי לדווח עליה לגבי אוכלוסיות מהגרי ,ומתייחסי אליה כאילו הייתה תופעת
טבע שאי מה לעשות נגדה...
שנית ,הפנמת הגישה השלילית של החברה הסובבת כלפי שפת המוצא ,שבני המשפחה המבוגרי
ממשיכי להשתמש בה ,מקשה על הילדי להתייחס בכבוד אל הוריה וסביה ,ומובילה להתנכרות
וליחס שלילי כלפי עבר ,שהינו חלק בלתי נפרד מזהות האישית .ביטוי בולט לעי של היבט זה הנו
התופעה הרווחת של בושה :הורי עולי מתביישי לבוא למוסד החינוכי ,הילדי מתביישי
כשההורי באי .לעתי קרובות הסגל החינוכי מפרש את הבושה הזאת לא כתוצאה של הגישה
האסימילטיבית ,אלא כהוכחה לצדקתה" :את רואי ,הילדי רוצי להיות ישראלי"...
המש השימוש בשפת המוצא מאפשר המשכה של תקשורת משמעותית בתו משפחות העולי .הוא
מפחית את הסיכויי של דלדול השיח ביניה לנושאי רדודי )כפי שקורה כאשר נאלצי לדבר בשפה
שאי ההורי או הסבי שולטי בה( ,מונע נתק בי הצעירי לבי הסבי וקרובי קשישי אחרי כמו
ג מהקרובי שנשארו בחו"ל ,ומצמצ את ההרס של "הסמכות ההורית".
גננות עולות ומורי עולי נדרשי במקרי רבי להשתמש בעברית בלבד במגעיה ע התלמידי
וההורי ,ולהימנע משימוש בשפת המוצא שלה ג נוכח תלמידי והורי עולי .דווקא המש
השימוש בשפת המוצא במצבי אלה משפר את התקשורת בינ לבי התלמידי העולי וההורי .הוא
תור ליצירת אקלי חברתי מוכר ונינוח עבור התלמידי העולי והוריה ,ומאפשר לתלמידי
להתבטא ג בתחומי ובנושאי שה עלולי להימנע מלעסוק בה בגלל מגבלותיה בעברית ,שבה ה
נאלצי לדבר ברמה רגרסיבית" ,כמו ילדי קטני".
בלגיטימציה של השימוש בשפת המוצא של העולי יש ביטוי של קבלת קבוצת המוצא שלה בכלל ,כבוד
לדורות המבוגרי של משפחת בפרט ,ועידוד הממד ההמשכי בזהות האישיתתרבותית.
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גישור בי תרבותי
באג! ישו"ת  2של המכו לחקר הטיפוח שבאוניברסיטה העברית פותח בשנות ה 90מודל של גישור בי
תרבותי במערכות חינו שמתייחס למכלול של גורמי המגבירי את הסיכוני להתקבעות של השוליות
הלימודית של תלמידי עולי )סבר ;1997 ,סבר וגור . (2002 ,המגשרי עצמ אמורי להיות עולי
שהשתלבו בחברה ללא ויתור על מאפייני תרבות המוצא וה אמורי לשמש ה כמודל חיקוי לתלמידי
העולי ולמשפחותיה וה כסוכני שינוי בקרב התלמידי ,ההורי והצוותי החינוכיי בבית הספר.
המודל יוש בכמה מקומות באר) ובסוגי שוני של מוסדות חינו :גני ילדי )חובה וטרו חובה( ,בתי
ספר יסודיי ועליסודיי )חטיבות ביניי וחטיבות עליונות( ,וכ פנימיות )סבר.( 1997 ,
באחד הישובי הוק מער עירוני של גישור ביתרבותי ,שלווה במנגנוני אבטחתאיכות קפדניי
) :(Sever, 1998המגשרי נבחרו בסדנתמיו 3שנבנתה במיוחד עבור ,וקבלו הדרכה קבוצתית פע
בשבוע .בשנה הראשונה הוצמד אליה ג מדרי אישי ,שהיה בעל ניסיו בגישור ביותרבותי והשתת!
בעצמו בהדרכה קבוצתית למדריכי.
על פי המודל ,תפקיד המגשר מורכב מהיבט פרטני ומהיבט מערכתי.

ההיבט הפרטני של תפקיד המגשר
קיומ של חסמי המקשי על בניית שותפות בי עובדי מקצועיי מסורי לבי הורי מהגרי הנו
תופעה מוכרת ומדווחת בספרות הבינלאומית .מחנכי ,יועצי ,פסיכולוגי ודומיה תופסי הורי
מהגרי כלא מעורבי בחינו ילדיה ,כעסוקי בהישרדות ובהתאקלמות ובלתי פנויי להתעניי
בילדיה ,כמתעקשי שלא לקבל את העובדה שיש לילד לקות או נכות ג כאשר זו שזוהתה בבירור;
כחסרי התחכו הנדרש להבנת מידע מורכב הנוגע לילדיה וכ הלאה.
בקנדה למשל הורי מהגרי מתוארי ע"י המורי של ילדיה כחסרי אמו במערכת החינו המקומית,
מתנגדי לערכי חדשי שילדיה רוצי לאמ) ,שומרי על יחסי פטריארכליי ע הסובבי אות,
וע זאת מרגישי חסרי אוני ותלויי בעזרת של ילדיה כדי להתמודד ע הסביבה דוברתהאנגלית
) .(Gougeon, 1993רבי מהעובדי המקצועיי מדווחי שאינ מיומני בעבודה ע מטופלי
מתרבויות שונות; אינ מרגישי שיש לה כשירות לעבוד ע קבוצות מיעוט; לא קבלו הכשרה
מתאימה לעבודה כזאת; ומרגישי שהידע שלה בתחו הרבתרבותיות/רבלשוניות לוקה בחסר.
סוגי שוני של חסמי עלולי להפריע לפיתוחה של שותפות אפקטיבית ע הורי ,כמו למשל שוני
תרבותי בתפיסת מערכת החינו או שוני בתפיסת התפקידי של הורי מול עובדי מקצועיי .שוני בי
תרבותי הקשור ללקויות שונות עשוי להתבטא בשאלה א תרבות מסוימת מכירה בקיומה של הלקות
הספציפית ,אי היא מפרשת התנהגויות מסוימות או מה ההשלכות החברתיות של לקות מסויימת
 2ישו"ת )ראשי תיבות של  :יציאה משוליות זמנית(  -אגף מו"פ במכון לחקר הטיפוח בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה
העברית .האגף עסק בפיתוח ,יישום וחקר של מודלים לעבודה אפקטיבית במערכות המאופיינות על ידי שונות תרבותית  ,כמו
מסגרות חינוך עתירות עולים.
3
() Finkle 1976ר' למשל assessment center
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בתרבויות שונות ועוד .כמה מהקטגוריות של לקויות שמכירי מטפלי בדיבור למשל עלולות להיות
זרות לגמרי להורי מתרבות אחרת .תרבויות שונות זו מזו לא רק במה שה מגדירות לקויות ,אלא ג
בסובלנות שלה לאותה התנהגות .למשל ,משפחות עשויות להכיר בכ שההתפתחות של הילד מעוכבת,
אבל לא להסכי שיש בכ מגבלה/לקות כיו שיש לה סובלנות רבה יותר לדפוסיהתפתחות שוני.ג
ההשלכות החברתיות של לקויות עשויות להיות שונות בתרבויות שונות .לקות עלולה להיחשב כסטיגמה
או כעונש על חטאי הורי או אבותמוקדמי .לתרבות עשויה להיות עמדה פטליסטית כלפי לקות
מסוימת ,אמונה שהדבר נמצא מחו) לשליטתאנוש; או לראות בלקות מסוימת מתנה או ברכה .בארה"ב
נמצא כי רוב המטפלי בדיבור מרגישי שה אינ עובדי היטב ע לקוחות דולשוניי או "בעלי
אנגלית לאסטנדרטית" .העדר מסוגלות וניסיו בעבודה ע אוכלוסיות מגוונות עלול לתרו לאיהבנות
בי מטפלי לבי הורי מהגרי .לעתי קרובות אנשי מקצוע אינ מודעי עד כמה אמונותיה
ותפיסותיה המקצועיות מותנות על ידי ההתנסויות התרבותיות שלה ,וה נוטי להאמי שיש לה
תוק! אוניברסאלי .כאשר ה מפרשי את הפעולות של הורי מהגרי דר ההתנסויות התרבותיות
שלה עצמ ,ה עלולי ליצור שלא מרצו חסמי למעורבות של ההורי בתהליכי הלימודי של
ילדיה ).(Young & Westernoff, 1996
לאור זאת תפקידו של המגשר הביתרבותי בהיבט הפרטני הוא בי היתר לחזק את המשולש המסמל את
הקשרי בי שלושה קדקודי :תלמיד עולה ספציפי ,משפחתו )הורי ,סבי( והמורה/גננת שלו .לצלעות
רופפות במשולש הזה ,דהיינו לליקויי בקשרי הללו ,יש השלכות המקשות מאוד על קליטה מוצלחת
של ילד עולה .לכ בהיבט הפרטני של תפקידו עוסק המגשר בזיהוי מקרי של צלעות רופפות כאלה
ובחיזוק .מדובר כמוב במודל אנליטי ,ואילו במציאות  כמו שאומרת אחת המגשרות "..מצאתי ,שבכל
צלע שעובדי זה משפיע על כל המשולש )".סבר(36 : 1997 ,

חסמי בצלעות המשולש
בכל אחת משלוש צלעות המשולש עלול להיות קשר חסו ,חלקי או מנותק בי שני הקדקודי:
בצלע מחנכי  תלמידי
גננות ומורות שאינ מצליחות לתקשר ע הילדי העולי ,מרגישות חסרות אוני ,מתמלאות תחושת
אי מסוגלות ,כמו שמתארת גננת בג טרו חובה ממלכתי " :בתחילת השנה ישבתי ובכיתי ,לא ידעתי מה
לעשות ,לא יכולתי לדבר ע הילדי ,להרגיע אות כשבכו ...אני יושבת ומדברת וה לא מביני) ".ש:
ש (.
חלק מגיבות למצב הזה בהתעלמות  ,כמו בתיאור הבא של מגשרת בבית ספר יסודי ממלכתי :
נכנסתי לכתה ו' ושמתי לב לשקטי – אלה שג בהפסקות לא משחקי ,לא בקבוצה .על אחד
מה שאלתי את המחנכת .ענתה :אני לא שמה לב אליו .הוא יושב בשקט ,מבחני בסדר ,אבל
לא משתת! .אני לא רוצה לשי לב לאופי של עולה .אי אישית .אני רוצה להתייחס לכל
הכתה אותו דבר) .ש( 58 :
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אחרות מגיבות בעוינות  ,כמו בתיאור הבא של מקרה בו גננת וסייעת המתקשות להתמודד ע דכדו
ועצב של ילדה עולה ,מתייגות אותה כמופרעת ודוחות אותה:
] ...ילדה עולה[ עצובה ,בלי מצב רוח ובוכה .לא רצתה לאכול ,אפילו לא ללכת לשירותי .כל
הזמ שתקה או בוכה .שאלתי את הסייעת מה קורה .אמרה לי לעזוב אותה )את הילדה(.
הסייעת אומרת לה' :אני כועסת עליי ,אני לא אוהבת אות' .הסייעת אמרה לי שהיא מסכנה
וצריכה עזרה של פסיכולוג .היא אומרת שההורי לא נותני לה בטחו ושהיא לא אוהבת
ילדי כאלה...פע )הילדה( התחילה לבכות חזק באמצע יו הולדת .הגננת והסייעת התחילו
לצעוק עליה ,שתפסיק כבר! בקשו ממני לצאת אתה החוצה .שאלתי אותה מה קורה .היא
סיפרה שמפחדת מבלוני שמתפוצצי...הרגעתי אותה ברוסית) .מגשרת גני; ש(36 :

בגילאי המבוגרי יותר נמצאו פערי עמוקי בי תפיסותיה של מורי בכפר נוער עתיר עולי ,לבי
תפיסותיה של בני הנוער העולי )בפר) ושטיינהרט .(2000 ,פערי אלו ,שנגעו לדרכי הוראה ולמידה
ולאוטונומיה בלמידה ,גרמו לרצ! של אי הבנות לאור תקופה ארוכה .טכניקות למידה מגוונות שלא היו
מוכרות לתלמידי העולי לא נתפסו בעיניה כדר למידה ,ואילו המורי התקשו להתאי את שיטות
הלימוד המקובלות לצורכי התלמידי ולתפיסותיה .אצל המורי הודגשה גישת ה"אוטונומיה" ,אלא
שגישת לא הוכיחה את עצמה בעבודה ע התלמידי העולי  בי א מוצא מחברהעמי או
מאתיופיה .ליוצאי אתיופיה ,עלפי המורי ,יש בעיה של "היעדר אוטונומיות" ; והתלמידי העולי
מחבר העמי נראו כנעדרי כל יוזמה לכל דבר שהמורי אפשרו את ביצועו באופ עצמאי בכתה .בעיני
התלמידי מחבר העמי "מורה שצרי את היוזמות שלנו כדי ללמד ,הוא לא מורה טוב") .ש.(134 :
כתוצאה מהפערי הללו התפתחה אצל המורי תמונה של "ציבור הסובל מקשיי למידה  ,א! על פי
שאיננו כזה" )ש ,(128 :ובמישור אחר  הצעירי העולי התלכדו סביב מערכת פנימית של קודי
חברתיי סמויי שניטרלו את השפעת הסגל.
בצלע הוריילדי:
מצב שאינו נדיר במשפחות עולי ,הוא שהדמויות ההוריות במשפחה )הורי ,סבי( מיואשות מהשנוי
לרעה במצב עקב העלייה .חלה שחיקה בסמכות הדמויות ההוריות ,הילדי מאוכזבי מהייאוש
שמקריני המבוגרי ,מרגישי שאינ מקבלי מה את המעמד השיוכי ואת ההגנה המצופה ,כמו
שמקבלי התלמידי הישראלי הותיקי .מתארת מגשרת בבית ספר יסודי ממלכתי:
היו משפחות שהיו מאד פסימיות ונפלו בסטטוס ,והרגשתי שאי ] לה[ כוח לקו ,וזה משפיע
מאד על הילדי ג כשלא מדברי על זה .ה רוצי אמא ואבא חזקי כמו הישראלי) .סבר,
( 38 :1997

תמונה כזאת משתקפת ג בממצאי מחקר שבו רואיינו בראשית שנות ה 90תשעה מתבגרי ,שנה עד
שנתיי לאחר עליית ארצה :המתבגרי הרגישו כי ה חיי במערכת משפחתית אחרת לגמרי מזו
שהכירו ואליה הורגלו במש שנות ילדות בחו"ל .ההורי עבדו במקצועות "נחותי יותר" בהשוואה
לעבודת בחו"ל .המתבגרי עקבו בדאגה אחרי התמודדות של ההורי ע מכשולי וקשיי ,החל
במאבק לרכישת השפה ,התלבטות בקשיי התמצאות ודאגה לדיור ,וכלה בחיפוש תעסוקה מתאימה.
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למתבגרי נראה ,שלאבותיה קשה יותר מאשר לאמהות .האבות בטאו תחושות של מצוקה ,קשיי
ואכזבות בהתמודדות ע המציאות החדשה .המתבגרי תפסו את דמויות ההורי באופ שונה מכפי
שתפסו אות באר) המוצא .ההורי הפכו לחלשי יותר ומחוסרי בטחו בעיני בניה ובנותיה .הכאיב
לה במיוחד לראות את השנוי שחל בתפישת הבית והמשפחה :הדירה היא לא מקו קבוע" ,זה לא כל
כ בית" ,ש היה על מי לסמו שיוכל לעזור א יקרה משהו  הורי מסודרי ,סבא וסבתא שגרו לא
רחוק; כא חסרה הרגשת בטחו .במשפחה שהשתנתה ,השתנה מקומ של המתבגרי בקונסטלציה
המשפחתית ,יחסיה ע ההורי קבלו צביו חדש ותפקידי חדשי היו מוטלי עליה .ה לא נמצאו
עוד במרכז ההתעניינות של המשפחה כמו בחו"ל ,ה נעשו שותפי בנשיאה בעול .היו מתבגרי שלא
שיתפו את הוריה בכל הבעיות ,כדי לחסו מה דאגות .יש מי שמתביישי בהוריה ואינ רוצי
שיבואו לביה"ס :הישראלי הותיקי  ילדי ומבוגרי  צוחקי על הוריה ,על שפת וצורת הדיבור
שלה ,וזה פוגע בה) .לוינסו ורוזמ (1993 ,
בצלע מחנכיהורי :
הקשר ע ההורי העולי מהווה את אחד הנושאי ש הסגל החינוכי מתקשה להתמודד אתו ג
בישראל .במקרי קיצוניי ,המגמה היא לצמצ ככל האפשר את המגע את ,כיוו שתפיסותיה
מתוארות על ידי אנשי הצוות כמנוגדות לשלה וכפוגעות בחינו הילדי.
התופעה מוכרת עוד מאז גלי העלייה הראשוני .על בסיס הגישה הבוללת שהיתה מקובלת בימי ראשית
המדינה )"כור ההיתו"( שחתרה ליצירת עול תוכ אחיד ומשות! לכל האוכלוסייה ,היה הניתוק בי
ההורי למוסד החינוכי מוצהר ובולט ,וא! נתפס כמוצדק מבחינה אידיאולוגית .בית ההורי ,במיוחד זה
של יוצאי ארצות המזרח ,נתפס כבלתי מסוגל לסייע בהישגי הלימודיי וכבעל אינטרסי הנוגדי את
אלה של בית הספר ) שפירא וגולדרינג ; 1990 ,פרידמ(1989 ,
גישות כאלה מתגלות ג כיו ,ודווקא אצל אנשי חינו שרבי מה יוצאי ארצות המזרח; אלא שהפע
הגישות האלה מכוונות כלפי גלי העלייה האחרוני ,דהיינו יוצאי חבר העמי ויוצאי אתיופיה.
ג באות מוסדות חינו שבה המגמה המוצהרת היא דווקא עידוד מעורבות של ההורי העולי,
הניסיונות למגעי את נעשי לעתי קרובות מנקודת מוצא אתנוצנטרית ,כלומר על פי תפיסות העול
והקודי התרבותיי של הקולטי .באחד המקרי ספרה למשל מגשרת על גננת שהתעלמה משיקול
דעתו של אבעולה שיש לילדה פטרייה ומוטב שבתו לא תגיע לג ,מחשש להדבקה  ,ועמדה על דעתה
שעליו להביא את הילדה לג) .סבר(1997 ,
לחלק גדול מ ההורי )בייחוד מחבר העמי( היו ציפיות גבוהות ממערכת החינו באר) ,אבל ה
מרגישי שציפיות אלה התבדו .נראה לה שרמת הלימודי כא ,בייחוד בבית הספר היסודי ובמדעי
המדויקי ,נמוכה מזו שבחו"ל.
באחד מכפרי הנוער נמצא שהורי עולי נתפסי לא פע בעיניה של חינוכאי כגור חסר משקל
ומשמעות שאי צור לקחת אותו בחשבו כשמקבלי החלטות לגבי ילדיה; כגור מאכזב ,שאיננו
מסייע לצוות החינוכי ומשאיר את הצוות להתמודד לבדו" ,בית ספר ללא הורי"; או אפילו כגור
שעלול להפריע לקליטה נכונה של ילדיה )סבר וגור.(2001 ,
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הורי עולי אינ נבחרי בדר כלל לועדיהורי כיתתיי ,ביתספריי ועירוניי .לא פע אי ה
מרגישי רצויי בבית הספר .במפגשי שלה ע המנהלי ה נתקלי ,לדבריה ,ביחס מזלזל ואינ
מקבלי טיפול ענייני בבעיות שה שוטחי לפניה  כמו למשל התנכלות לילדיה בבית הספר מצד
תלמידי ותיקי ,וא! על אלימות פיזית ,שבית הספר לדבריה אינו מתייחס לכ בצורה מספקת .ג
מורי מצייני שאי קשר ממשי ע ההורי העולי ,ושה )ההורי( נתקלי בבית הספר ביחס מעליב
ומשפיל :מחכי שעות להתקבל )על ידי בעלי תפקידי בכירי( ,לא תמיד זוכי לטיפול בעניינ וכו'.
מצד שני ,להורי ולסבי עולי ,יש לא פע הרגשה שלא מתייחסי אליה כראוי ,ג כשלסגל אי כל
כוונה לפגוע בה .מתארת מגשרת בג טרו חובה:
טו דיבורי של גננת וסייעת בג – ע ילדי ,ע הורי – למעלה מ המידה רעשני ,עד
שלהורי מסויימי נדמה לה שמדברי אית לא אדיב ,לא מנומס .יש הורי ובעיקר
סבתות שלא יכולי להתרגל לטו כזה ולפעמי ה נפגעי ) .סבר( 37 :1997 ,

הורי עולי רבי אינ שולטי בשפה העברית הכתובה וג לא במדוברת .המסיבות ,האירועי
ואסיפות ההורי הכלליות )הכיתתיות ,השכבתיות והביתספריות( וכ המפגשי האישיי ע
הגננת/המחנכת והמורי המקצועיי )"ימי הורי"( מתקיימי בעברית בלבד  וכ המידע הנמסר על ידי
המחנכי איננו מוב בדר כלל להורי .כ ג לגבי המידע הכתוב הנשלח אליה מהמוסד החינוכי:
חוזרי ,מכתבי ,עלו )כשיש( וכו'.
הילד שלי היה בג והכניס לעי מקל .הגננת שלו ,במקו לדבר אתנו ,להתקשר ,כתבה פתק ,
שמה אותו בתיק של הילד – וזהו .אמא שלי ] הסבתא [ לא קוראת עברית ,לא הבינה מה כתוב
בפתק ולא ידעה למה הילד בוכה בלי סו!) ...סבר( 38 :1997 ,

הורי עולי מצטיירי בעיני הסגל החינוכי כמי שמזניחי את ילדיה ואינ תורמי להתפתחות
)סבר .(2003 ,ההורי העולי עובדי שעות רבות  לעיתי יותר ממשרה אחת ,לעתי תכופות ללא
קביעות או בטחו בעבודה  עד שעות מאוחרות מהרגיל .כל המפגשי הנ"ל נערכי בדר כלל בשעות
מוקדמות יותר ,וה חוששי לבקש שחרור מהעבודה לצור הפגישות בבית הספר ,שמא יפוטרו.
בקשתי ] מהמנהלת [ לשנות את השעה של העפיפוניאדה מ 16:00והסברתי למה :ההורי ]העולי[
עובדי .היא התעקשה שחייבי לבוא .אמרה לי בטו חמור" :כשה צריכי לקנות אוטו יש לה זמ
לעזוב העבודה ,ובשביל לבוא פעמיי בשנה לבית הספר לא יכולי?" )מגשרת בבית ספר יסודי ממלכתי.
ש(21 :

מבחינת של העולי הפתרו הוא השתתפות הסבתא או הסבא במפגשי הללו ,מפני שה ממלאי
תפקיד הורי פעיל מאד בגידול ילדי המשפחה .הסגל החינוכי לעומת זאת אינו רואה בכ מענה הול
לצור בנוכחות במפגשי הללו ,ומתייחס לכ כעדות )נוספת( להזנחת הילדי על ידי ההורי העולי.
היועצי החינוכיי ,העובדי הסוציאליי ,הפסיכולוגי ,קציני הביקור הסדיר )הקב"סי( וכו'
מרבית אינ דוברי בשפת של העולי; תפקידיה אינ נהירי להורי העולי ,ועוד פחות מכ
ההבחנה ביניה .לא פע ההורי רואי בה שליחיהממסד ואינ מתייחסי אליה באמו וא! לא
מערכת בכלל.
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בתו סביבה בעלת אוריינטציה בוללת ,אנו מוצאי מורי עולי )כמו ג גננות עולות( ,ובמיוחד מקרב
עולי שנות ה ,70שגאי ב"קליטה" שלה בממסד הישראלי ונמנעי בתוק! מלדבר רוסית ע ההורי
והילדי העולי בבית הספר ,מחשש להיות מתויגי שוב על ידי הסגל והתלמידי הישראלי הותיקי
ככאלה שלא נקלטו היטב.
במרבית המקרי המנהלי והסגל אינ רואי צור ממשי בהימצא של מורי דוברי רוסית/אמהרית
בצוות בית הספר .הדבר תלוי ביד המקרה ,ונעזרי בה באופ מזדמ בלבד ,בעיקר לש תרגו.
]בבתי הספר העליסודיי[ תרגו מעברית לרוסית ולהפ הוא תפקיד לא פורמלי מובהק .בבית
ספר אחד הוגדר תפקיד זה כ"גיוס מכל הבא ליד" .בביתספר אחד המנהל דובר רוסית,
ובחמישה בתי ספר נוספי צוי במפורש כי יש מורי דוברי רוסית ]עולי ותיקי או חדשי[ .
בבית ספר נוס! ,למדנו" ,התלמידי העולי עוזרי זה לזה") ...טטר ושות' .(43 :1994
]בבתי ספר יסודיי[ נמצא כ או אחרת פתרו לבעיית התרגו לרוסית...בבית ספר אחד
המזכירה היא המסייעת העיקרית ,ובשני בתיספר זוהי האחות .בבתיספר יש ג מתנדבי
דוברי רוסית ]למשל ,מורה בפנסיה[ ונעזרי רבות בתלמידי או באנשי צוות אשר נקלעי
לסביבה או מאותרי בשעת הצור ]ש.[70 :

ג בגני המצב דומה לזה שבבתי הספר ,כפי שעולה מדברי גננות בשטח" :אי לי בעיה ע הורי .ה
מביני כל מה שאני מבקשת ,וא לא  אז נעזרי באנשי שיכולי לתרג לה ,או בילדי הבוגרי
שלומדי בבית הספר) "...ש(22 :
יש גננות שמודעות לבעייתיות במצב הזה:
]יש אצלי[ ילדי שלא מדברי בכלל עברית ,ג לא ההורי .הייתי מבקשת מילדי לתרג
להורי .לדעתי זה מאד לא חינוכי] .ההדגשה של הח"מ[...ילדי שצריכי לעבור אבחו,
ההורי חותמי ולא יודעי על מה .אני מנסה להסביר ,אבל ה לא מביני .כואב לי הלב על
זה .אני לא רוצה שילדי עולי ייכנסו לחינו מיוחד) .ש( 22 :

שאקמן ) ,( Shackman,1984שכתבה על תרגו ביתרבותי באנגליה ,מנתה סדרה של בעיות הנגרמות על
ידי מצבי כאלה .לא קשה לראות עד כמה הבעייתיות אצלנו דומה למתואר אצלה.
שימוש ב "מתורגמני מזדמני" ,למשל ,מלווה בבעיות כגו )ראו ש:(12 :
•

תרגו לקוי ,שיבוש משמעות של מושגי ספציפיי שחיוניי להבנת העניי ,בגלל העדר התמצאות
בתחו המסוי; או בגלל ידע חלקי בשפת המהגר )אצלנו ,העולה( או בשפת המקו )אצלנו ,עברית(.

•

הטייה ועיוות של מסרי ,בגלל עמדות וגישות אישיות של המתרגלעתמצוא.

•

אישמירה של המתרג על סודיות של המידע הרגיש שנחש! בשיחה; ו/או חשש של העולה מפני
פגיעה בסודיות.

• אי הבנה של מה שמצופה ממנו :במקו לתרג הכול במדויק ,ה"מתורגמ" משוחח ע העולה ומוסר
את מה שהוא חושב כמשמעותי ,ולאו דווקא כפי שהתכוו הדובר עצמו.
שאקמ מתריעה במיוחד מפני השימוש בילדי כמתורגמני להוריה:
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בעת התרגו מתייחסי לא פע למצבי אישיי או משפחתיי רגישי .יש בכ כדי לגרו
ללח) רב מדי על הילד ולהשפיע קשות על היחסי בי הילד והוריו .מצב כזה ש את ההורי
בתפקיד של תלות בילד .ילדי שומעי דברי שההורי אינ מעונייני שיידעו...לעתי
ההורי נמנעי מלשאול שאלות חשובות או מלספק מידע חשוב ,כיו שאינ רוצי שהילד ידע
אותו .יש והילד אינו מבי באופ מלא את מה שהוא מתרג .הוא עלול לספק תרגו שגוי או
מטעה .במקרי מסוימי ילדי מוסרי תרגו שגוי במתכוו) .ש.(13 :

להמחשת הבעייתיות ,היא מציעה שנתאר לעצמנו את המצב הבא )ש:( 15 :
הנ אישה אנגליה הנמצאת בטורקיה לביקור אצל הבת הנשואה לגבר טורקי .הבת כמעט
ואיננה דוברת טורקית; חתנ ושני נכדי מדברי טורקית שוטפת ,וקצת אנגלית .אמש גילית
שיש ל בעיה רצינית בדרכי השת ,וקבעת תור דחו! אצל הרופא ,המדבר רק טורקית.
מי היית רוצה שייכנס את לרופא כדי לתרג :חתנ? נכדת בת ה ? 9בחור סקוטי צעיר ,שחי
בטורקיה כבר שני אחדות וכעת הוא יושב בחדר ההמתנה ומחכה לתורו אצל הרופא? או אולי
המנקה המבוגרת ,שעבדה כמה שני באנגליה ודוברת מעט אנגלית עילגת? ...

דרכי הפעולה של המגשר
מתפקיד של המגשרי לזהות ליקויי במשולש ,לאבח באיזו צלע מדובר ולחזק את הצלעות הרופפות.
לש כ ה פועלי בדרכי מגוונות :מבצעי ביקוריבית; עורכי תצפיות בכתה ובחצר; מקפידי על
תגובה מיידית ביחס להיעדרויות; מספקי לווי ותמיכה בימי הראשוני באר) ו/או בבית הספר/בג,
מעודדי את התלמידי וההורי ופועלי לריכו "הל המעבר"; מסייעי לשמירה וחיזוק של התפקוד
ההורי של ההורי והסבי העולי; משמשי קטליזטור לפיתוח דינמיקות חיוביות בשלוש צלעות
המשולש; ומשתמשי באסטרטגיה "עדיפותית"  של זיהוי כוחות חיוביי ,תחומי עניי ופיתוח מרכיבי
הצלחה שזוהו.
א ביקורי בית
המצב המקובל הוא ,שביקוריבית שנערכי על ידי קציניביקורסדיר ,עובדות סוציאליות או אפילו
מחנכות/גננות ,נעשי כאשר מתעוררת בעיה דחופה ו/או חמורה .לפיכ מתלווה לביקורי הבית מסר
למשפחה שיש מקו לדאגה .מחיר נוס! של הנוהג הזה הוא תרומתו להצטיירות תמונה שלילית על
אוכלוסיית היעד בעיני הצוות החינוכי ,כיוו שהמפגש בבתי נעשה תמיד על רקע של בעייתיות.
במסגרת הגישור הביתרבותי ,יש ניסיו לשנות את האופי הזה של ביקורי הבית :תפקיד המגשר כולל
מרכיב חשוב של ביקורי בית לצור היכרות ע כל אחת מהמשפחות העולות; ביקורי אלה משמשי ה
לשווק למשפחות את תפקידו של המגשר וה להעברת מסר של התעניינות מצד בית הספר/הג והכרה
בחשיבות הקשר ע ההורי .בעקבות ביקורי ההכרות ,מתקיימי ג בקורי חוזרי שבה יש ג 
אבל לא רק  התייחסויות לבעיות שהמחנכי ביקשו מהמגשר לטפל בה.
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ב שמירת התפקוד ההורי של הורי/סבי עולי
הורי וסבי עולי ,שבארצות מוצא מילאו בביטחו את תפקידיה ההוריי בגידול ילדי המשפחה,
מאבדי לא פע את הביטחו הזה לאחר העלייה.
אנו מוצאי לעיתי כי הורי עולי מתקשי לקבל עזרה משו שנראה לה שהחברה מצפה מה
להתמודד בעצמ ע הקשיי ,ו/או מפני שה רואי במצבו של הילד עדות להצלחת כהורי שנקלטו
באר).
מתפקידו של המגשר ,בי היתר ,להחזיר להורי ולסבי את האומ" להמשי למלא את תפקידיה
ההוריי כלפי ילדי המשפחה.
הדושיח הבא בי מדריכת מגשרות )שהיא עצמה עולה מחבר העמי ששימשה בשלב קוד כמגשרת גני
בעצמה( ובי גננת בג ממלכתי דתי )ע ילדי יוצאי אתיופיה( ,ממחיש את חשיבותו של הגישור בנקודה
הזאת )סבר .(41 :1997
מדריכה  ...הבעיה היא ,שהורי עולי ברגע שמביני שיודעי עברית פחות טוב מילדיה ,לפעמי
פוחדי שלא יוכלו לתת לילדי מספיק ידע .אנחנו צריכי לחזק את ההורי ,להראות לה דברי
שה  ההורי  חזקי בה ויכולי לתרו לחינו הילדי.
גננת  אבל מה ה יכולי לתת לילדי? ה בעצמ לא יודעי צבעי ,ומספרי ,ולגזור למשל ילדי
יודעי יותר טוב מההורי .ראינו את זה בזמ פעילויות משותפות של ילדי והורי שעשינו בג
מדריכה  קשה לי להאמי שהורי לא יודעי צבעי .להפ ,מביקוריהבית התברר שההורי כ
יודעי את הדברי האלה  רק באמהרית...
גננת  כ? יודעי צבעי??...
מדריכה  כ .ואפשר להסביר כמה שחשוב שידברו ע הילדי על צבעי בבית .ולגבי זה שילדי
גוזרי יותר טוב מההורי...יכול להיות ,אולי .אבל יש דברי שהורי יודעי יותר טוב מהילדי .ה
יכולי ללמד את הילד שלה ולהישאר הורי .מאד חשוב לתת להורי את הסמכות הזאת...אולי יש
ל רעיונות אי עושי את זה?
גננת  ממ ] ??..חושבת [ ...ואיזה רעיונות יש ל?
מדריכה  למשל ,את מכינה סלסילות לט"ובשבט .פרות שבסלסילות האלה אפשר סת לאכול בבית
אבל אפשר ג לשוחח על הפרות האלה :איזה שמות יש לפרות באמהרית ,אי ה גדלי.
] השיחה התנהלה בג ממלכתידתי ,בינואר [ 1997

הסגל החינוכי יוצא בדר כלל מנקודת המוצא שילד גדל במשפחה גרעינית ,ומי שמגדל אותו ה ההורי.
אול יש כא התעלמות מהמבנה המשפחתי המורחב שאופייני בתרבות המוצא של העולי ,ומהתפקוד
ההורי המרכזי של דור הסבי ,ובמיוחד הסבתות .במקרי רבי מתייחסי המורי אל הסבתא כאילו
היא שמרט! חסר סמכויות ,ומסרבי לקבל אותה כדמות הורית משמעותית .ג כא יש חשיבות רבה
לתרומה של גישור הביתרבותי.
ג .קטליזטור לפיתוח דינמיקות חיוביות בצלעות המשולש
המגשרי פועלי ליצירת תפנית בדינמיקות הבי אישיות הלקויות שבצלעות השונות של המשולש.
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תפנית חיובית מאפשרת לצאת מ הסחרור השלילי המצטבר בקשרי הבי אישיי ,ולהתחיל צבירה של
חוויות חיוביות שיאזנו את הקשיי והאכזבות .לדוגמא: 4
• מגשרת מסייעת לא חדהורית מאתיופיה לצאת מהנתק שלה ע הג .נתק זה קשור בהרגשתה שבגלל
שאיננה יודעת עברית ,אי היא יכולה למלא תפקיד משמעותי בהתפתחות הלימודית של הילד .המגשרת
מצביעה על מאפיי חיובי של הילד )"כמה הוא חכ"( ועל דברי קונקרטיי שהא יכולה לעשות:
לשבת אתו ,לצייר אתו ,לספר לו סיפורי )בשפתה(.
• תסכול רב נגר לגננות כשאינ מצליחות לתקשר ע ילדי עולי .בי היתר יש בכ כדי לערער את
הביטחו העצמי המקצועי שלה .כ למשל ה מתקשות לעמוד על רמת ההתפתחות המושגית של
הילדי הללו ,שכ אינ יודעות א ה אינ יודעי את התשובה ,או שאינ מביני את השאלה
בעברית ,או שה יודעי את התשובה אבל אינ יודעי לתת אותה בעברית .בביקור הבית ,המגשרת
אוספת בי היתר מידע על תחומיעניי אישיי של הילד )למשל ,מוסיקה( .היא מציידת את המחנכת
במידע זה ,והוא משמש לה צוהר אל עולמו של הילד .דר החלו הזה הגננת מצליחה לקשור שיחה ע
הילד ולדובב אותו .יש מקרי שבה הפונקציונליות של המגשרת בולטת במיוחד ,כיו שעד כה המידע
הזה לא היה נגיש לגננת  א! על פי שהלכה בעצמה לביקור בית לפני כ )מעשה לא שכיח כשלעצמו(.
אפשר לראות את פעולת המגשרי כקטליזטורי :ה מנצלי כל הזדמנות "לסגת לרקע" ולהשאיר
שליטה בידי המורה או הגננת תו הידוק הקשר הבלתי אמצעי בי המחנכת והילד.
לדוגמא ,באחד המקרי גילתה המגשרת שהילדה מפחדת מקולה של הגננת .היא איננה מעירה לגננת או
מבקשת שתשנה את התייחסותה לילדה ,אלא מתייעצת אתה .כ יכולה הגננת לחולל את השנוי
המתבקש כפתרו שלה לבעיה ,מתו הרגשת שליטה במצב .שנוי ראשוני זה יוצר תפנית חיובית שמביאה
להמש חיובי :הילדה מתחילה להשתת! באופ פעיל בריכוז ,והגננת נותנת לה חיזוקי.
במקרה אחר אנו רואי שכאשר הגננת אינה מאוימת ,שכ היא מרגישה שהמגשרת איננה מנסה "לתפוס
לה את מרכז הבמה" ,מתאפשר שיתו! פעולה פורה ביניה :הגננת מעבירה לילדה העולה מסר ,שמה
שהיא רוצה לומר הוא חשוב ג א לא תאמר אותו בעברית :היא מעודדת אותה לתאר למגשרת
ברוסית את הציור שלה .המגשרת איננה מסתפקת בכ ששמעה מהילדה את התיאור וג לא מתרגמת
אוטומטית את הדברי לגננת ,אלא מבקשת מהילדה רשות לתרג את דבריה לגננת .בכ היא מדגישה
את החשיבות שלבשותפות הפעילה של הילדה בבניית הקשר בינה ובי הגננת.
• כניסה מגשרת למערכת משנה בהדרגה את הציפיות הנמוכות של מורי מילדי עולי ,שנוצרות
מההתמקדות של אנשי החינו בתחומיהחסר של הילדי ומההרגשה ש"שו דבר לא עוזר".
התחלת הצמצו של תופעת אי הכנת שעורי הבית ,באמצעי פשוטי ונגישי ,יוצרת מעגל משוב
חיובי ,או "נבואה )חדשה!( שמגשימה את עצמה" :היא מחזירה למורי את התקווה שנית לשנות את
המצב ,ואת המוטיבציה להמשי ולהשקיע; בבדיקת שעוריהבית ,במת הזדמנויות לילד עולה להשתת!
בשיעור באופ פעיל ,במת חיזוקי חיוביי.
 4הדוגמאות לקוחות מתוך סבר )(1997
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• במקומות רבי גננות וסייעות מדווחות שהורי עולי אינ נוהגי להיכנס לג ,אלא משאירי את הילד
ליד הפתח והולכי .הגננת והסייעת בדרכלל מפרשות את הנוהג הזה של הורי עולי כהתחמקות ,או
כאדישות לילד ,חוסר אכפתיות וכיוצ"ב.
המגשרת יכולה להציע פירושי אחרי ודרכי פעולה מועילות יותר .באחד המקרי נמצא כי המגשרת,
יוצאת אתיופיה ,משכנעת הורי )מאותו מוצא( ומעודדת אות להיכנס לג ולדבר ע הגננת ,מתו
אמפטיה והכרת המציאות שלה .היא מזמינה אות ) לא מטיפה ,לא מוכיחה אות( להיכנס ולדבר ע
הגננת ; מאפשרת לה לבטא את אי הנוחות שלה לגבי היעדר שפה משותפת ע הגננת; מצביעה על
הזמינות של התוו שלה ; משדרת אמו בנכונותה של הגננת להקדיש להורי זמ .היא אמפאטית
למצבה של א עולה חד הורית ,שיש לה ג תינוק בבית ,ומציעה לה פתרו שהוא בטווח האפשרויות
הנגישות לה – להביא אתה את התינוק :
הייתי תופסת הורי בכניסה לג .בהתחלה ההורי היו משאירי את הילד והולכי .הייתי
מזמינה אות" :למה את לא נכנסי ושואלי את הגננת על הילד?" היו אומרי "אי לנו
שפה" .אמרתי לה" :בשביל זה אני פה" .לגננת יש זמ וסבלנות .היא נותנת עצות להורי.
]היה מקרה של [ אמא חדהורית .לא הייתה נכנסת א! פע לג .היא רצתה לדעת על הילד,
הא הוא נפל ,מה צרי לעשות ע החוברת .פגשתי את האמא ועודדתי אותה להיכנס לג,
הייתה ממהרת תמיד לחזור בבוקר לילדי הקטני בבית .אמרתי לה" :תבואי בבוקר ע
התינוק ,שלא תהיי לחוצה" .למחרת באה ע התינוק על הגב .שאלה את הגננת מה קרה ע
הילד ,שנפל .הגננת הסבירה לה והיא הייתה מרוצה) .סבר (47 :1997

ד .לווי ותמיכה בימי הראשוני במוסד החינוכי
תפקיד המגשר כולל ג לווי של תלמידי עולי חדשי והוריה בימי הראשוני בבית הספר .הליווי
נועד להקל עליה את ההתמצאות בענייני בית הספר ,במיוחד למשפחות חדשות באר)  :מערכת השעות,
הציוד הנדרש ,בעלי התפקידי השוני ואל מי נית לפנות בעניי כזה או אחר.
ה .תלמידי בסיכו גבוה
לא פע מתברר בדיעבד כי תהלי הנשירה של ילד עולה ממערכת החינו החל בהיעדרות מבית הספר
במש תקופה ארוכה ,היעדרות שהצוות התעל ממנה או ניסה לטפל בה בדרכי שגרתיות .תלמידי
אלה הוגדרו כ "קבוצת יעד בעדיפות ראשונה" ) קב"ד א' בקיצור( בהיבט הפרטני של עבודת המגשרי;
ונתגלו מקרי רבי כאלה .להל כמה דוגמאות )סבר.( 1997 ,
בגילאי הצעירי:
נמסר על מקרה של ילד עולה שנעדר מהג במש חצי שנה )!( ,בלי שהגננת עשתה דבר לברור הסיבות
להיעדרותו ו/או להשבתו לג; ילדי עולי ג "נופלי בי הכיסאות" ,כמו למשל ילדה עולה ,שנשארה 4
שני )!( בכיתתאולפ ובעלי התפקידי השוני בבית הספר ,כולל המנהלת ,נשארו אדישי לכ; ילדי
שמרבי להעדר ו/או לאחר; ילדי שבאופ כרוני מאחרי ,אינ מכיני שיעורי בית ,אינ מביאי ציוד
בסיסי לבית הספר; ילדי שמרבי לבכות; ילדי שאינ מדברי בא! שפה; אינ משחקי; וכו' .לא
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פע אלה ה ילדי שהגננת או המחנכת אינה מצליחה "להגיע אליה" והיא מפנה אות לאיבחו
כזקוקי לחינו מיוחד.
הניסיו מלמד ,שלפחות בחלק מהמקרי הללו התופעות ,שהגננת רגילה לזהות אצל ילדי ישראלי
ותיקי כמאפיינות בעיות נפשיות ,לקויי למידה וכו'  אצל ילדי עולי ה תגובתיות ואופייניות להל
המעבר ולליקויי הקליטה מצד הצוות והילדי הותיקי .במקרי האלה  וה לא מעטי  יכול המגשר
לסייע באופ משמעותי בחילוצו של הילד מהסיכו.
בגילאי ההתבגרות :
•

מתבגרי שלא למדו למעלה משנה ,שובצו לכיתה לפי גיל )ולא לפי ידיעותיה( ומצויי בפער לימודי
גדול; בכיתה שוררי רעש ואיסדר שאינ מאפשרי לה לעקוב אחרי מה שנאמר; חסרי לה ספרי
לימוד ,והמורה מפגינה אדישות כלפי קשייה.

•

מתבגרת מנסה לגונ על אימה החולה .הא אינה מודעת להידרדרות של בתה ולקשייה בבית הספר,
והנערה עושה הככל כדי להפו את הנתק בי אימה לבי בית הספר למוחלט.

•

נערה מתגוררת ,בלי הוריה ,בצפיפות בדירה אחת ע שני אחיה הנשואי ומשפחותיה ,כולל ילדי
קטני .איש אינו ממלא עבורה תפקיד של הורה ,אי לה תנאי להכנת שעורי בית ואי לה ספרי לימוד.
כתוצאה מכ היא מצויה במצב של שוליות בלימודי; המורי מוציאי אותה מהכיתה כשאיננה
מביאה ספרי והיא צוברת "נכשלי" .איש מסגל בית הספר לא בדק את המצב לאשורו ולא דאג
לממש את זכאותה לקבל ספרי בהנחה )עד שהגיעה המגשרת(.

•

בי התלמידי שבסיכו גבוה יש לראות ג את אלה שבאר) מוצא היו רגילי להימנות ע
המצטייני .המעבר לסטטוס )הזמני( של "אינו יודע" קשה לה במיוחד ,ועלול לגרו לה לוותר
ולהרי ידיי.
בישוב אחד שהופעל בו מער מגשרי עירוני נמצא בבתי הספר כי  17%מכלל התלמידי העולי ,
כלומר אחד מכל שישה תלמידי עולי ,חול) ממצב של סיכו גבוה )הקטגוריה של קב"ד א' ( בתו שנת
לימודי אחת .בגני חול) מקטגורית הסיכו הגבוה אחד מכל ארבעה תלמידי עולי ) .( 24%א
בוחני את הנתוני בסו! השנה ביחס לגודל הקטגוריה בתחילת השנה ,הממצאי מרשימי אפילו
יותר :בתו השנה הזאת  שבה נעשתה התערבות רב ממדית ממוקדת  קרוב למחצית מהתלמידי
העולי שזוהו בתחילת השנה כנתוני בסיכו גבוה בבתי הספר ,אינ עוני עוד על הגדרה זו בסו!
השנה 51% :בחטיבות הביניי הממלכתיי;  47%בבתי הספר היסודיי הממלכתיי; ו  35%בבתי
הספר היסודיי הממלכתיידתיי .בגני   39% :35%בגני ממלכתיי 28% ,בגני הממלכתיי
דתיי) .סבר(1516 :1997 ,

ההיבט המערכתי של תפקיד המגשר
בהיבט המערכתי ,תפקידו של המגשר לסייע למוסד החינוכי לשפר את דפוס ההתמודדות שלו ע משימת
הקליטה .נית לאבח את הדפוס הזה בעזרת סדרה של ארבעה פרמטרי :הגישה לקליטה – הא היא
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בוללת או שוזרת?; מיקומה של המשימה בסדר העדיפויות של בית הספר; המשמעות הניתנת
להצטרפות של העולי  הא הצטרפות נתפסת כגורמת לשינוי תוספתי או לשינוי תפניתי בחיי בית
הספר? ואופיי של דרכי הפעולה – הא ה משחזרות או יזמיות וחדשניות? ) (Sever 2001, 1999a
בהיבט המערכתי של תפקידו ,המגשר מזהה את דפוס ההתמודדות של בית הספר הספציפי ע משימת
הקליטה ,ופועל במגוו של דרכי להרחיק אותו מדפוסי הפוגעי באפקטיביות שלו ולקרב אותו
לדפוסי המקרבי אותו אליה.
כאמור ,אפשר לתפוס את המשמעות של הצטרפות העולי למערכת החינו כשנוי תוספתי או כשנוי
תפניתי .על פי התפיסה התפניתית ,הצטרפות העולי מכניסה למערכת ממדי התייחסות חדשי ומגדילה
לא רק את נפח המערכת )במונחי כמותיי( אלא ג את מורכבותה .ההשפעה איננה רק על גודלה של
המערכת ,אלא ג על התהליכי ,על התרבות הארגונית ועל האקלי החינוכי השורר בה.
הצעתו של גר! ) (2004להפו את מערכת החינו לרשת של בתיספר דולשוניי שהמכלול שלה משק!
את "הנו! הלשוני" של העיר )ראו לעיל( היא דוגמא אחת של תפיסה תפניתית.
הצטרפות העולי מגבירה את השונות התרבותית בבית הספר .מששת הדפוסי האפשריי של ניהול
שונות )  ( diversity managementשהוצגו בתחילת המאמר ,הדפוסי השכיחי בבתי הספר ה
הדפוסי הבוללי :אסימילציה גלויה ,או סמויה  הפלורליז החול! או הרבתרבותיות השיירית .א!
אחד מאלה אינו מחייב הכנסת שינויי בתוכנית הלימודי המיועדת לכלל התלמידי )הקוריקולו(.
השפה ,התרבות ,ההיסטוריה של התלמידי שאינ מהקבוצה הדומיננטית  כל אלה אינ נחשבות
כבעלות ער כללי ולא כבעלות סטטוס מספיק להיכלל בתוכנית הלימודי .לכל היותר יש בה – על פי
דפוסי האסימילציה הסמויי  עניי מקומי לקבוצות ספציפיות ,עניי פנימשפחתי ,עניי פולקלוריסטי
וכד' .רק דפוס השזירה מחייב בי היתר שנויי ג בתוכנית הלימודי המיועדת לכלל התלמידי.
התפיסה התפניתית של קליטה אומרת ,שחלק משמעותי מצרכיה הייחודיי של התלמידי העולי
נובע ממצב המשות! ,המורכב ,הרב ממדי והשונה מהותית מזה של התלמידי הוותיקי .לפיכ,
נחוצה היערכות חדשה של ביתהספר כמערכת .כמו כ ,הידע והכלי הקיימי אצל הצוות החינוכי אינ
מספיקי לעבודה ע העולי עצמ ,וא! לא לעבודה במערכת רבתרבותית הכוללת ג ותיקי וג
עולי .מכא ,שהצוות כולו צרי לרכוש ולפתח ידע וכלי הרלבנטיי למצב החדש.
יתרה מזאת ,הימצא של דוברירוסית/אמהרית בסגל החינוכי  בפרופורציה המתאימה לגודל
אוכלוסיית העולי הרלבנטית בבית הספר  חיוני ואמור להיות מובטח וממוסד .תפקיד אינו נתפס
כ"מתורגמני" בלבד ,אלא כמגשרי ביתרבותיי ,וה אמורי להיות בעלי כישורי ו/או הכשרה
מתאימי.
בהיבט המערכתי של תפקידו ,המגשר הוא סוכ שינוי המיועד לסייע לבית הספר לשפר את ההתמודדות
שלו ע משימת הקליטה; ובמיוחד לעבור מדפוסי פעולה הנגזרי מ גישה בוללת לדפוסי הנשעני על
גישה שוזרת .
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הממצא החשוב בתחו זה בכפר הנוער שחקרנו הוא ,שהסגל החינוכי בכפר הנוער למד להכיר
בחשיבות של ההמשכיות התרבותית לקליטה התקינה של התלמידי וקבל על עצמו לפעול
לחיזוק הזהות התרבותית שלה והקשר ע ההורי .לימוד השפה האמהרית נתפס לא רק
כסיכוי להצליח במבח הבגרות אלא ג כאמצעי לחיזוק הקשר ע ההורי ושמירת החיות של
תרבות המוצא .לפיכ הוקד לימוד השפה האמהרית כמקצוע בתכנית הלימודי החל מכתה
ח' בחטיבת הביניי .אלה ה ביטויי לדפוס הנשע על גישה שוזרת) .סבר וגור.(2001 ,

גזרות הפעולה של המגשר בהיבט המערכתי
שינוי עמדות
אחת מהתפוקות המצופות מהגישור הביתרבותי הוא ערעור דעות קדומות וניתו) מיתוסי שליליי של
ישראלי ותיקי על עולי .רבי מצפי ,שעצ המגע הבלתי אמצעי של ישראלי ותיקי ע עולי
יביא לשינוי הזה .אבל לעתי קרובות לא די בכ.
תפקיד המגשר שונה מזה של מורה עולה ,למשל .מעצ הגדרתו הוא מחייב קשר בי המגשר למורי,
בעוד שלעתי קרובות מורי עולי ומורי ישראלי ותיקי אינ משוחחי אפילו בהפסקות.
המחויבות לעירנות כלפי מיתוסי וסטריאוטיפי שליליי ופעולה לשנוי בקרב אנשי הצוות מובלטת
בהכשרה ובהדרכה של המגשרי ,ונדונות דרכי שונות לפעילות כזאת.
המגשר משמש דוגמא אישית ומודלחיקוי לתלמידי העולי ,להוריה וג לגננות עולות ,לסייעות
עולות ולמורי עולי ,כהוכחת ייתכנות ההצלחה בישראל עבור בני קבוצת המוצא שלה :דמות של
עולה שהצליח להיקלט כא ,תו שזירת זהותו התרבותית "מש" והתרבות החדשה "כא" .זהו אחד
הקריטריוני החשובי בתהלי מיונ של מועמדי לתפקיד והיבט שמודגש בתהליכי ההכשרה
וההדרכה של המגשרי .וה אכ מודעי לו היטב.
משאב של ידע ומידע בי תרבותי  שינוי תפניתי
הצטרפות של עולי לביה"ס מוסיפה לו מימד של רבתרבותיות.
כאמור ,למושג רבתרבותיות יש יותר ממשמעות אחת :אלה שמשתמשי בו עשויי להתכוו לתיאור
המציאות במונחי של ההרכב האתני/תרבותי של החברה ,או לאידיאולוגיה רבתרבותית  ,או למדיניות:
 .1תאור מציאות :חברה שיש בה הרבה קבוצות תרבות ,חברה מרובתתרבויות.
 .2ניסוח אידיאולוגי :כבוד הדדי לתרבויות שונות; חברה רבתרבותית כמשהו רצוי; עקרו חברתי
בסיסי של ערכי משותפי של דמוקרטיה וסובלנות
 .3מדיניות המכוונת לטיפוח וקידו השונות; מת אפשרות להתפתחויות רבתרבותיות; בסיס
לתביעות של קבוצותהתרבות השונות ,בסיס לאסרטיביות; לא רק התנגדות לקיפוח זכויות
יסוד )כגו זכות ההצבעה( אלא ג התנגדות לקיפוח או אפליה תרבותית.
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דפוס האינטראקציה השולט במוסדות חינו רבי הוא כזה שהורובי) ופרנקל ) (1975היו מכנות
"אטומיסטי" .האינטראקציה היא בי עולי )הורי ,תלמידי ,מורי( שאינ מגובשי בינ לבי
עצמ ובי צוותי חינוכיי בעלי גישה ספציפית ואורינטציה בוללת נוקשה.
לכאורה נראה כי למוסדות חינו נוקשי הדפוס האטומיסטי הוא אכ הדפוס ה"כדאי" ביותר ,שכ קל
יותר לעמוד בנוקשות מול העולי כפרטי חסרי תמיכה מאשר להימצא במצב של מיקוח על תביעות של
קבוצת עולי מגובשת .אלא שבטווח הארו זהו דפוס שיש עמו נזק לא רק עבור העולי אלא ג עבור
המסגרת .ההורי העולי צוברי רגשותפגיעה ,אכזבות ,מרירות וביקורתיות גורפת כלפי בית הספר 
ואינ מגלי נכונות לשיתו! פעולה הנדרש מה מצד בית הספר בענייני שוני.
הדפוס שנמצא כמועיל ביותר לשני הצדדי הוא הדפוס ה"אינטגרטיבי" ,אותו מוצאי כאשר מסגרת
גמישה מקיימת אינטראקציה ע קבוצת עולי מגובשת .זהו דפוס נדיר ביותר במערכת החינו ,ובשביל
להגיע אליו נחוצי שני סוגי שנויי :האחד ,בכוו של הגמשת הגישה של בית הספר כלפי העולי; והשני,
בכוו של העצמה ) ) (empowermentסד  (1996ועידוד העולי להגביר את הסולידריות והגיבוש הפנימי
שלה.
עבודת המגשר הביתרבותי ,ביחד ע מרכיבי נוספי של המודלי שפותחו באג! "ישו"ת" )למשל,
מיפוי ,סדנאות למנהלי ,סדנאות לגננות ,קורס לסייעות וכו'( מכוונת לקרב את מוסדות החינו לדפוס
האינטגרטיבי.
המגשר מספק לצוות הישראלי הותיק ידע ומידע על ארצות המוצא ,התרבות ,דרכי הלימוד ומאפייני
מיוחדי של מצב של העולי  .כמו ג סיוע לצוות בהבנת התנהגויות ונורמות של תלמידי עולי
ומשפחותיה על רקע משבר ההגירה והשוני התרבותי.
עבור הורי ותלמידי עולי המגשר מהווה מקור מידע על המציאות החדשה בכלל ועל הג/בית הספר
הספציפי בפרט .הכוונה היא שהעולי יוכלו לראות במגשר גור שנית להפנות אליו כל שאלה .הוא יוכל
לענות בעצמו על חלק מ השאלות; יידע למצוא מידע ולחזור אל העולי ע תשובות; ,ויידע למי להפנות
את העולי לברר בעצמ שאלות אחרות .המגשר אמור להיות בקיא ב"מפת" הגורמי הרלבנטיי בבית
הספר ,ביישוב ,במשרד החינו וכו'; בידו מצויה רשימה מתעדכנת של כתובות וטלפוני של הגורמי
הללו .כמו כ יש לו מידע על משמעות של מסלולי שוני ,החינו המקצועי/טכנולוגי/עיוני ,הרכבה של
תעודת הבגרות והשלכותיה לגבי עתידו של הלומד ,הדרישות של מוסדות ההשכלה הגבוהה וכו'.
סגל בית הספר מספק לעולי לא פע מידע על ההבחנה בי מסלול עיוני למקצועי ,במונחי של יתרו
למסלול המקצועי בזכות התעודה המקצועית שהוא מקנה )תעודה חסרת ער בשוק העבודה(; אבל איננו
מתאמ) להבהיר לעולי את ההסללה המתבצעת בו ,מבחינת חסימת האופציה של תעודת הבגרות .באופ
הזה הסגל מנסה לחסו לעצמו התנגדויות של הורי עולי לשיבו) ילדיה לכיתות ללא בגרות.
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תוו בקונפליקטי על רקע הבדלי תרבות
הגישור הביתרבותי הוא "תפקיד שעומד באמצע" .המגשר אמור לתוו )בי הסגל לבי העולי( באופ
מאוז ,בלי להפו ל"כרוז של הממסד" מצד אחד ,או ל"נושא דגל הקיפוח של העולי" מצד שני.
המשכיות תרבותית וסימטריה
המגשר פועל לשמירת ההמשכיות של הזהות האישית והתרבותית של התלמידי )שבתאי(1996 ,
ולצמצו האסימטריה בסטטוס של הישראלי הוותיקי לעומת העולי.
להל דוגמא של פעילות ע דגש על סימטריה תרבותית )מביקור בג חובה ביו (3/6/96
]הגננת[ :אני רוצה לספר לכ מה עשיתי היו .א' ]המגשרת[ הביאה אותו סיפור בשתי השפות,
עברית ורוסית ,הזאב והגדיי .אני מיד לקחתי את זה ואמרתי לא' שנעבוד על זה בריכוז .עבדתי
ע הילדי על "מה זה מעשייה"  היא עוברת מפה לאוז ,בכל מקו יש גרסאות שונות ,אי
סופר .הילדי יודעי כבר אי נראית כריכה ,וראו שאי כא סופר .לפי הציור אפשר לזהות את
הסיפור ,ציור זו שפה בינלאומית .הראינו לה ג "כיפה אדומה" ברוסית וה מיד זיהו .אני
הקראתי קטע בעברית וא' הקריאה אותו קטע ברוסית .היא .לימדה אות כמה מלי בסיסיות
לסיפור ברוסית ואז ה יכלו לעקוב .אני סיפרתי לה שאמא שלי הייתה מספרת לי "לכלוכית"
בתימנית כשהייתי קטנה .כשקראנו לה את שתי הגרסאות ,בקשנו מה לראות בציורי את
השינויי בשני הסיפורי .העולי יכלו לזהות לפי הסיפור ,כי הבינו את שתי השפות .שאלנו
את הילדי ,מי יכול לזהות את ההבדלי? ואמרו :העולי! עוד מעט נעשה המש .הנה ,עשינו
לה כמו חוברות קטנות ,נכתוב בכריכות את ש הסיפור בשתי השפות ,וה יציירו .כל אחד
יבחר את הסו! שהוא רוצה ]הסו! שונה בשתי השפות ,ר.ס[.

]תצפית בהמש הפעילות [
]הגננת ,לכל הילדי[ :אי ספרנו קוד את הסיפור? נכו ,בעברית וברוסית .מי סיפרה ברוסית?
נכו ,א'  .למה? כי אני לא יודעת רוסית .א' יודעת ג עברית וג רוסית ] .מבקשת מהילדי
להצביע בחוברת שה מחזיקי איפה הכותרת בעברית ואיפה ברוסית .שואלת  [ :אי תציירו
עכשיו את הסיפור? ]ילדי" [:בעברית!" "ברוסית!" "עולי יציירו ברוסית ואחרי בעברית!"
מתפתח דיו סביב העניי .הגננת מסבירה שציור זה שפה ,לא מציירי בעברית או ברוסית...
ילד" :ג לא במרוקאית!" גננת" :איזה סו! תציירו?" ילדי מציעי שעולי יציירו את הסו!
של הגרסא הרוסית ] שורפי את הזאב[  ,וותיקי יציירו את הסו! של הגרסא העברית ]שמי
לו אבני והוא טובע בבאר[ .הגננת :כל אחד יכול לבחור את הסו! שהוא רוצה) .סבר:1997 ,
(6364

המגשר חותר למת לגיטימציה פומבית לשימוש בשפתהא ופיתוחה; פועל למע ייצוג לעולי בוועדות;
למע הכרה במשמעותו של העבר האישי והמשפחתי של כל אחד ,כבעל ער שווה לזה של אחרי; למע
התייחסות אל הממדי הרבתרבותיי של החברה הישראלית כאל נכס שהתברכה בו ,ולא כאל נטל שיש
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להיפטר ממנו מהר ככל האפשר; ולמע הוראה באמצעות תכני וחומרי המוכרי לילדי העולי
מתרבות המוצא ,אסטרטגיה שמאפשרת לה להרגיש שה "מתמצאי בחומר" .
המגשר משתדל לאתר הוריעולי בעלי כישורי/ידע/יכולת לתרו בתחומי שהמנהלת או
המחנכת מזהה כצור של הג/בית הספר .למשל :עיצוב גרפי של מערכת השעות/תעודות/הזמנות וכו'
ברוסית/אמהרית; טיפוח פני הג/בית הספר  בפיסול ,ציור ,עיצוב הגינה וכו'.
הוא מזהה נושאי ,שיש בה עניי להורי העולי וה רלבנטיי לאירועי בית ספריי )בחגי,
מועדי ,סו! השנה( .הוא מגייס את עזרת של הוריעולי ו/או תלמידיעולי להכנת חלקי
באירועי אלה ,המשקפי את תרבות והתעניינות.

תנאי הכרחיי
בשביל שמגשר ביתרבותי יוכל לתפקד באופ אפקטיבי בבית הספר ,חיוני שיתקיימו ארבעה תנאי .
א זמינות של המגשר בבית הספר במש כל השבוע  ,שייכות שלו למוסד וסטטוס משמעותי בו;
ב "גב" חיצוני והדרכה למגשר ;
ג הדרכה לבית הספר בסוגיות של עבודה בקונטכסט של ריבוי תרבויות;
ד הכרה במגשר הביתרבותי כבעל התמחות ייחודית  לא כמתורגמ גרידא ,לא כמי שמתבסס רק
על ההתנסות האישית שלו כעולה ,לא כחובב – אלא כמי שרכש )באמצעות הכשרה והדרכה
מסודרי ,המלווי בתעודות מוכרות( התמחות ייחודית  ,שהיא הגישור הביתרבותי) .סבר וגור,
(2002

סיכו
המדיניות הלשונית הנוהגת במערכת החינו הישראלית נשענת על שלושה יסודות )סבר. (2004 ,
יסוד אחד הוא דגש ערכי חזק על הבלעדיות של הלשו העברית כ"שפת הא" של כל – כולל העולי.
מכא ,הכחשת הזכות הבסיסית של עולי להשתמש בשפת המוצא שלה; והעדר מודעות לצור
בהתמקצעות של הוראת העברית כשפה שניה.
היסוד השני הוא הכפפת היעד הלשוניאינסטרומנטלי ליעד של עיצוב זהות חדשה לעולי; ל"חינו
מחדש" יש עדיפות על פני עצ השליטה בעברית .לפיכ אי הפרדה בי הוראת של תכני חדשי
)בשפה שהעולי שולטי בה( ,ובי הקניית השפה החדשה – העברית )תו עיסוק בתכני מוכרי(.
מלמדי את התכני החדשי בשפה החדשה; ובשביל לעסוק בהוראת העברית נדרש האד להיות
מושרש בהוויה "הישראלית" יותר מאשר להיות בעל כישורי מקצועיי בהוראת השפה עצמה.
והיסוד השלישי – שימור של הנחות מוטעות לגבי רכישת שפה שניה .למשל ,שילדי לומדי שפה
שניה "באופ טבעי" על ידי עצ החשיפה לשפה; ושמי שמפטפט בעברית כבר יכול להפיק תועלת
מתהליכי ההוראה/למידה בכתה הרגילה .ההנחות האלה מאפשרות למערכת את השיבו) המוקד של
העולי בכתותהא ,את ההימנעות מהשקעה איכותית ומספקת בהקניית העברית האוריינית וכד' .ה
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מטשטשות את הדילמה של הפנייה נפרדת של כלל המשאבי הנחוצי )לא רק "שעות העולי" אלא
ג כל שעות התק שזכאי לה כל תלמיד( ,לעומת הפגיעה בזכות הבסיסית של העולי למצות את
היכולות הלימודיות שלה לא פחות מעמיתיה ה"צברי".
המדיניות הלשונית של משרד החינו כלפי העולי מתבטאת בשני תחומי :הוראת העברית לעולי
והיחס לשפותהמוצא של העולי )סבר:(2004 ,
בחברות הגירה דוברות אנגלית כמו אוסטרליה ,קנדה ,ארה"ב ,מבחיני בי הוראת האנגלית כשפת
א ובי הוראתה למי ששפת אמ היא אחרת .קיימת ש תשתית אקדמית מפותחת להוראת אנגלית
כשפה שנייה ,תו הבנה כי מדובר במקצוע שונה ,הדורש הכשרה מקצועית שונה ,רבתחומית
ומעמיקה.
בישראל השפה הדומיננטית היא תוצאה של מאמ) מכוו להחייאה של שפה היסטורית –העברית .הוראת
העברית לעולי באה תחת הכותרת "הנחלת הלשו" ,שכורכת ביחד את הקניית השפה העברית ע
"קליטה תרבותית"  ועצ השימוש בביטוי "עברית כשפה שנייה" מעורר מחאות  כמנוגד לתפיסה
האידיאולוגית שאצלנו עברית היא תמיד שפתהא .במסגרות להכשרת מורי  במכללות לחינו,
ובבתי הספר לחינו באוניברסיטאות – לא היה עד כה מסלול הכשרה להוראת עברית כשפה שנייה ,ואי
אפשר לקבל הסמכה במקצוע כזה .בבתי הספר אי התניה של הפקדת שעות הוראת העברית לעולי בידי
מורי שקבלו לכ הכשרה כלשהי ,ולעבודה באולפ יכול פורמלית להתקבל כל מורה בעל תעודת הוראה.
העיסוק בפועל בהקניית העברית לתלמידי עולי נשע על שורה של הנחות מוטעות  .כ למשל מניחי
שילדי בגיל בית הספר לומדי שפה שניה מהר ובקלות ,שדיבור שוט! מעיד על רכישת השפה ,שעצ
החשיפה המסיבית לשפה ) (immersionהוא שיוצר את הלמידה  ,ושהדר היחידה ללמוד שפה חדשה
היא על ידי השכחת השפה הקודמת.
כאשר תלמידי עולי מדברי עברית יומיומית שוטפת ,נוצרת אצל מורי האשליה שיש ביכולת של
התלמידי הללו לעקוב אחרי הלימודי בכתה .למעשה תלמידי שנשארי בגבולות השפה
התקשורתית ללא רכישת השפה האורייניתאקדמית הדרושה להפקת תועלת מתהליכי הלמידה
בביה"ס ,עלולי להיות במצב של נשירה סמויה ולהגיע ג לנשירה גלויה .כמו כ נמצא כי חשובה לא
"כמות" החשיפה לעברית אלא "איכות" החשיפה ,דהיינו :מקצועיות ההוראה ונוחות האקלי החברתי
והתרבותי שבו הוראה זו מתקיימת .ולבסו! ,ידוע כיו שקיימת זיקה חיובית בי התפתחות לשונית
בשפת הא ובשפה נוספת; לפיכ חיוני לפתח את שתי השפות במקביל ותו אינטראקציה ביניה.
ישנ ילדי ובני נוער עולי אשר התפתחות הלשונית השתבשה באופ חמור מכיוו שהתפתחות שפת
הא נעצרה בטר עת ובמקביל לא הופנמה השפה העברית .מצב זה מוביל ל"אי לשוניות" ,דהיינו
להעדר שליטה של ממש בא! שפה  .ביסוס ההתפתחות הלשונית בשפת הא חיוני בגיל הר והוא חשוב
ג בשלבי מתקדמי של לימוד השפה השנייה.
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העולי בישראל היו בעבר במצב של "מיעוט לשוני מפוזר" – בי היתר בגלל המדיניות המכוונת של
"פיזור אוכלוסי" )סבר2000 ,ב( .מיעוט מפוזר פגיע במיוחד מבחינת השימור הלשוני שלו ,מכיו
שהסביבה הלשונית  המדוברת והכתובה  שבה ה חיי היא זו של הלשו הדומיננטית .לפיכ שפת
המיעוט שלה חסרה את התמיכה החברתית שמתקבלת כאשר באזור מסוי המיעוט הלשוני מהווה
רוב מקומי .ג כיו נית לתאר את מצב של יוצאי אתיופיה בישראל כמיעוט לשוני מפוזר .את
העולי מחבר העמי לעומת זאת אפשר לאפיי כיו כקבוצה המצויה במעבר ממצב של מיעוט לשוני
מפוזר למצב של מיעוט לשוני שהוא גדול דיו  ,ובעל בסיסי כוח )בעיקר פוליטיי ,אבל בכמה מקומות
ג גיאוגרפיי( חזקי דיי כדי לאפשר לו להשפיע על המדיניות ברמה המקומית וא! ברמה
הלאומית.
שפות העולי נתפסות במערכת החינו כ 'איו' על השפה השלטת; כמעט ואי שימור לשוני של שפות
העולי ,כמו הרוסית והאמהרית )מדברי בה בבתי ,אבל ה הולכות לאיבוד בדור השני והשלישי(;
אי הכשרת מורי להוראת רוסית ואמהרית וכ הלאה.
המצב הזה הוא בעייתי בכמה מישורי .יש בכ לא רק פגיעה בזכות היסוד 5של העולי לשמירה על
שפתהא שלה ,אלא ג בזבוז ברמה הלאומית ,כיוו שידע לשוני הוא נכס למדינה ,ועל פי גישה זו
אי המדינה עושה בו שימוש .יתרה מכ ,משמעותה של גישה זו היא חוסר כבוד לזהות ולתרבות של
העולי  ולכ יש השלכות אישיות וחברתיות חמורות  .סיכוייה של בני המשפחה המבוגרי ,ובמיוחד
הקשישי; להגיע לשליטה בעברית ה קלושי ביותר; רבי משתמשי ב"גרסה בסיסית" שלה ,
שהיא יעילה לצרכי תקשורת וקיו בסיסיי ,אבל פשטנית  ,חסרת התייחסות לכללי הדקדוק והתחביר
ומבוססת על פישוט והכללה – בדומה לשפת של "עובדי זרי"  . 6שימוש בלבדי בעברית עלידי
ילדיעולי ,מחירו חשיפה מתמשכת לגרסה הדלה של השפה בפי המבוגרי ,כמו ג ניכור ונתק
ביניה .צעיר המוותר על שפת הא שלו עלול לשל מחירי כבדי ברמה האינסטרומנטלית
קוגניטיבית ,וכ ביחסי המשפחתיי ובזהות האישית בה השפה מהווה מרכיב מהותי וחשוב.
הגישה הבוללת הרווחת במערכת החינו )בי א היא מתבטאת כאסימילציה גלויה או מוסווית( גובה
מחירי כבדי ג בצורה של קשיי תפקוד של בתי הספר ותסכול ושחיקה מוגברת של החינוכאי
שעובדי בה .זאת מכיוו שאחת ההשלכות שלה היא "בזבוז" של שני סוגי של משאבי אנושיי
רבי ער בפוטנציה :אלה ה המעטפת המשפחתית והקהילתית של העולי מצד אחד ,והמורי
העולי מצד שני .השלכות נוספות ה פגיעה בהתפתחות הלשונית הכללית של ילדי עולי בגילאי
צעירי בשל קטיעת ההתפתחות בשפתהא; רכישה חלקית ,לא אינטנסיבית ולא מסודרת של השפה
העברית ,ופגיעה בהתקדמות הלימודית שלה במקצועות השוני הנלמדי בעברית בתו התקופה
הראשונה )כשנהוחצי עד שנתיי( שבה העדר ידע בעברית האוריינית איננו מאפשר לה להבי את
הנלמד בעברית .בהעדר גישה רבתרבותית  ,אי התאמה של הכשרת המורי ,של הקוריקולו

 5הנתמכת בין היתר על ידי אונסקו.
 6בדומה ללשונם של עובדים זרים
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)בתכנית הלימודי אי ביטוי לרבגוניות המתבקשת מההרכב הרבתרבותי של התלמידי בתכני,
בדימויי  ,בחומרי והעזרי(  ,של דרכי אבחו והשמה ,ועוד ועוד.
בחברה המורכבת ממגוו רחב של קבוצות מוצא ותרבות שונות ,כל שרות שנית באופ אוניברסלי
עלול שלא להיות נגיש באופ שווה א הוא מעוצב ונית בצורה אחידה – לרוב על פי מאפייני הנגישות
של הקבוצה הדומיננטית .במצב כזה יש קבוצות )במיוחד עולי( שהנגישות שלה פחותה למשאבי
רלבנטיי כמו השתתפות בועדות ופורומי של קבלת החלטות ,רשתות חברתיות בה זור מידע על
הזדמנויות ומגמות התפתחות ,מידע על זכויות וחובות ,על שירותי ,יתרונות וחסרונות של בתי הספר
ומסלולי ,חלופות לטיפול במצבי בעייתיי ,גורמי שאליה נית לפנות כשיש תלונה ,וכו'  .זכות
של עולי לאבחו תק! לא תמיד נשמרת ושיעור גבוה מדי של ילדי וצעירי עולי מאובחני
כלקויי למידה ו/או כבעלי הפרעות התנהגות ומופני למסגרות של חינו מיוחד בגלל מבחני ותהליכי
אבחו שנעשי מתו עיוורו תרבותי ומנקודת מוצא אתנוצנטרית )סבר ובלר .(2002 ,הנגישות
למסלולי ,שמאפשרי המש השכלה ,נמוכה יותר; שיעור גבוה של משובצי במסלולי שאינ
מובילי להשגתה של תעודת בגרות  .חסימה של השכלה עתידית מגבילה את סכויי ההצלחה של
הצעיר עצמו ,ובנוס! יש לה השלכות שליליות על סיכוייה של ילדיו להשתלב בשוק העבודה העתידי.
הנגישות של מורי עולי לבתי הספר היא נמוכה ,ועוד יותר נמוכה הנגישות שלה למוקדי קבלת
החלטות והשפעה )מיכאל ,סבר ותמיר .(2004 ,נמוכה ג האפשרות של הורי עולי להשפיע על
דמותו ותהליכיו של המוסד החינוכי שילדיה לומדי בו.
בכדי למנוע ששוליות הזמנית של העולי תתקבע ) ( Sever & Epstein 2002חיוני שהמושג "רב
תרבותיות" יקבל ביטוי משמעותי ג במוב האידיאולוגי והמבניפוליטי שלו :כבוד הדדי לתרבויות
השונות ,ומדיניות מכוונת לקידו השונות ומת אפשרות להתפתחויות רבתרבותיות .הגישור הבי
תרבותי חיוני בשביל לטפח את שני ההיבטי הללו במערכת החינו הישראלית.
ולסיו נזכיר כי אחת ההשלכות של "חוק השבות"  ,המקנה ליהודי בכל העול אופציה מתמדת לעלות
ארצה בכל עת )סבר2000 ,ב( ,היא שריבוי לשונות וריבוי תרבויות אינ בגדר אפיזודה חולפת בחברה
הישראלית ,אלא מצב קיומי שלה )סבר ,חור!  .(2004לפיכ אי לראות בגישור ביתרבותי תפקיד זמני,
אלא תפקיד שיש למסדו בתו המערכת ולפתחו מבחינה מקצועיתפרופסיונאלית.
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