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תקציר
סקירת מחקר זו מתמקדת במדיניות החינוך לקליטת תלמידים פליטים בארבע מדינות נבחרות:
טורקיה ,גרמניה ,קנדה וארצות הברית .ההשערה הרווחת היא כי כעשרה מיליון ילדים שהוכרו כפליטים
ברחבי העולם נעקרו ממדינתם שלא מרצונם בשל אלימות או עימותים וסכסוכים פוליטיים .ילדים
פליטים ומבקשי מקלט חווים רדיפות ,אלימות ,מצב מלחמה ,אובדן משפחה וטראומה המשפיעים על
רווחתם .בנוסף עליהם להתמודד עם חבלי קליטה במדינה שאליה היגרו :תנאי מחייה ומגורים דלים,
קשיים כלכליים ,היעדר תמיכה של רשתות חברתיות ועוינות מצד האוכלוסייה המקומית כלפי זרים.
בסביבת בית הספר הם מתמודדים עם היעדר קשרים עם חברים לכיתה ,ומערכות יחסים שליליות עם
מורים יכולות לתרום לתחושת בידוד או לדחייה חברתית ,לעורר קשיים התנהגותיים ,רגשיים וחברתיים
ולהגדיל את סיכויי הנשירה מבית ספר.
בהיעדר נתונים מדויקים ומידע בנוגע לגיל הילדים ,לארץ מוצאם ,למגדר שלהם ולשאלה האם
ההגירה שלהם הייתה מרצון או מנסיבות שאינן רצוניות ,לרוב מקבלי החלטות ,בבואם לקבוע מדיניות
חינוכית ,נשענים על הערכות כלליות אשר למספר הילדים הפליטים .מדיניות חינוכית מיטבית לקליטת
תלמידים פליטים אמורה לקדם ערכי הבנה ,כבוד ודיאלוג בין קבוצות תרבותיות שונות בשאיפה להכלה,
זאת באמצעות הכשרת מורים בנושא זה ,קידום תוכניות התערבות בית ספריות בנושא קבלת האחר
והכנסת הנושא לספרי לימוד .אולם כפי שעולה מסקירה זו ,מערכות החינוך הקולטות תלמידים פליטים
מתמודדות עם אתגרים כלכליים ,חברתיים ,אקדמיים וממסדיים רבים ולרוב אינן מצליחות לעמוד
ביעדים אלו.
מוסדות חינוך הקולטים תלמידים פליטים זוכים לתקצוב פדרלי ,ארצי ומקומי כדי לתמוך
באוכלוסייה זו ,אך לרוב תקצוב זה מותנה בדרישות "מלמעלה" מטעם מקבלי ההחלטות ,ואין בידי
המוסדות גמישות מספקת כדי להקצות אותו למשימות בהתאם לצורכי המוסד הלימודי .היעדר כיתות
לימוד ,מבנים וכוח הוראה מקשים על שילוב מוצלח של תלמידים פליטים לצד תלמידים מקומיים .אתגר
מרכזי נוסף קשור למעורבות הורי התלמידים הפליטים בבית הספר .מחסומי שפה וחוסר היכרות עם
המערכת עומדים לרועץ בכל הקשור לקשר בין הורים ומורים ,ובין הורים ובית הספר .קידום מדיניות
חינוכית מיטבית לקליטת תלמידים פליטים תלויה במתן תמיכה חברתית ורגשית לתלמידים פליטים,
מצד אחד ,ובצורך בתוכניות התערבות לקידום אמפתיה כלפי האחר ,שונות ורב-תרבותיות בקרב
קהילת בית הספר הקולטת ,מצד אחר.
מילות מפתח:
Refugee children, children of refugees, asylum seekers, educational policy, language
policy, integration, migrant education, migrant
students.
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Abstract
This literature review focuses on educational policies concerning integration of refugee
students in the education system in four selected countries: Turkey, Germany,
Canada, and the United States. Currently, there are approximately 10 million refugee
children around the globe who were involuntarily displaced from their countries of origin
due to violence or political conflicts and granted with the status of refugees by their
hosting countries. Refugee children and asylum seekers are exposed to persecutions,
violence, war, loss of family and trauma, which impact their wellbeing. Moreover, they
have to face with additional challenges in their new places of residency, such as poor
living and housing conditions, economic burden, lack of social support, and hostility on
behalf of the local population towards foreigners. Within the school environment, lack
of communication with peers and negative relationships with teachers may contribute
to the feeling of isolation or rejection which, in turn, predict behavioral, emotional and
social difficulties, including higher rates of school dropout.
Due to the lack of accurate data on refugee children's age, places of origin, gender,
and whether their immigration was voluntary or compulsory, policymakers mostly rely
on general estimates concerning the number of refugee children while promoting
educational policies. Optimal educational policy for integrating refugee students should
endorse values of understanding, respect and dialogue among different cultural groups
in order to enhance inclusion. This goal is achieved by training teachers on this matter,
implementing intervention programs on acceptance and cultural difference in schools,
and integrating the subject in learning materials. However, as indicated in this review,
education systems that receive refugee students face multiple economic, social,
academic and institutional challenges and they are unable to fulfill these goals.
Educational institutions that receive refugee students are entitled to federal, state
and local funding to support this student population; yet, budget allocation depends on
completing top-button requirements, and schools do not have enough flexibility to use
these funds according to institutional needs. Lack of facilities and small teacher staff
obfuscate the successful integration of refugee students into the local student
population. Another major challenge relates to the refugee parents' involvement in
schools. Language barriers and lack of knowledge of how the educational system
operates impede teacher-parent-school relationships. To promote an optimal
educational policy for integrating refugee students implies to receive social and
emotional support for these students. At the same time, it requires implementing
intervention programs for promoting empathy towards the other, difference and
multiculturalism in the school community.
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 .1מבוא
 1.1כללי
סקירה זו היא סקירה משווה של מדיניות קליטת תלמידים פליטים במערכות החינוך בכמה ארצות
נבחרות .שיעור אוכלוסיית הפליטים הוא פחות מעשרה אחוזים מכלל אוכלוסיית המהגרים בעולם.
אוכלוסיית הפליטים היא תוצר של גורמים רבים שנפרט בהמשך ,כולל שינויים במדיניות הגירה של
ארצות המוצא וארצות הקליטה .לפי דה האס ואחרים ( ,(De Haas et al., 2018תופעת ההגירה
העולמית השתנתה מבחינת סוגי אוכלוסיות המהגרים ,מספרם והגורמים שהובילו ליציאתם מארצות
המוצא שלהם .לטענתם ,מספר המהגרים נותר יציב בין השנים  2015–1950ושיעורו היה 3.5%–2.5%
מאוכלוסיית העולם .לעומת זאת ,מספר הפליטים ,שאומנם היה במגמת ירידה בשנים ,2010–1990
גדל משנת  2010ועד לשנת  ,2016בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה ובעקבות סכסוכים אלימים
מתמשכים בעירק ובאפגניסטן.
בשנים האחרונות ,כתוצאה ממלחמות ,מרדיפות פוליטיות ודתיות ומחשש לחיי אדם ,עלתה על
סדר היום הציבורי סוגיית הפליטים ברחבי העולם .הערכה גסה מטעם סוכנות האו"ם לענייני פליטים
היא שמספר העקורים והפליטים בעולם הוא  70.8מיליון איש בשנת  ,2019מתוכם  25.9מיליון פליטים,
 3.5מבקשי מקלט ,ו 41.3-מיליון עקורים 1.כ 68%-מהפליטים בעולם נמלטו מחמש מדינות עיקריות
(ראו תרשים  ,)1ובמעמד של מבקשי מקלט ופליטים הם היגרו למספר מצומצם של מדינות .מרבית
הפליטים ומבקשי המקלט נותרו באזורים הגיאוגרפיים הסמוכים למדינות המוצא שלהם (ראו תרשים
.)2

2
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6.3

6

4
3
2.4

0.9864

2.6

2

מספר פליטים (מליון)

5

1

1.2

0
סומליה

מינאמר

דרום סודן
ארצות המוצא

אפגניסטן

סוריה

.https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 1
 2בדוח הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי מצוין כי מרב מבקשי המקלט המגישים בקשה לרשויות ההגירה
בפעם הראשונה מגיעים מאפגניסטן ,מסוריה ומעירק (.)OECD, 2018
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תרשים  :1מספר הפליטים בשנת  2017לפי לארצות המוצא (https://www.unhcr.org/figures-at-
)a-glance.html
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ארצות קליטה
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פקיסטן
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תרשים  :2מספר הפליטים הנקלטים בארצות קליטה
()https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

לפי אמנת הפליטים ( 3)The Refugee Conventionהבין-לאומית מטעם סוכנות האו"ם לענייני
פליטים משנת  1951והפרוטוקולים הנלווים משנת  ,1967פליט ( )refugeeהוא אדם הנמלט ממקומו
מחשש מוצדק בשל רדיפות על רקע גזע ,דת ,לאום ,השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת ,או בעל דעה
פוליטית מסוימת השוהה מחוץ למדינת הלאום שלו ואינו יכול או מסרב ,בשל חשש מוצדק ,לשוב לאותה
מדינה ,או אדם ללא אזרחות השוהה מחוץ למדינת התושבות הקבועה שלו בשל חשש מוצדק ,ואינו
יכול או אינו רוצה לשוב למדינה זו 148 .מדינות החברות באו"ם חתומות על אמנת הפליטים ,ומתוקף
אמנה זו תפקידן לדאוג לזכויות פליטים הנכנסים לשטחן .נציין כי כל המדינות שנסקרו בסקירה זו
חתומות על אמנת האו"ם בנושא הפליטים.
יש להבחין בין פליטים ומהגרים ( ,)immigrantsאלה האחרונים עשויים לעזוב את מדינתם בשל
נסיבות שונות ,שעניינן אינו דווקא רדיפה ,אלא בשל תעסוקה ,איחוד משפחות או לימודים ,והם זוכים
להגנת ממשלותיהם על אף השהייה מחוץ למדינה ( .)UNHCR, 2011לעומתם ,פליטים המוכרים
ככאלה על ידי המדינות הקולטות אותן ובהתאם לאמנה משנת ( 1951שם) ,זכאים לזכויות כגון :הגנה
מפני גירוש מהמדינה הקולטת (במגבלות מסוימות) ,זכות לתעסוקה ,למגורים ,לחינוך ,לחופש דת,
לחופש תנועה ולקבלת תעודות מזהות.

 3ראו https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf :וכן .UN Refugee Agency; UNHCR, 2011
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 1.2תלמידים פליטים
הספרות המקצועית מתייחסת לאוכלוסיית התלמידים הפליטים כתת-קבוצה בתוך אוכלוסייה רחבה
יותר של תלמידים מרקע הגירתי ( :)students from migrant backgroundילדים ובני נוער שהיגרו
או שהם בני דור ראשון להגירה (ילדים או בני נוער שלא נולדו במדינה הקולטת שבה הם חיים) ,ובני
הדור השני (ילדים או בני נוער שנולדו במדינה שבה הם חיים ,אבל הוריהם נולדו במדינה אחרת) של
מהגרים שעזבו את מדינות המוצא שלהם מסיבות כלכליות או פוליטיות שונות .אוכלוסיית תלמידים זו
כוללת קבוצות רבות שהגדרתן המשפטית שונה :אזרחים ( ,)citizensתושבים ( ,)residentsמבקשי
מקלט ( ,)asylum seekersפליטים ( ,)refugeesקטינים ללא ליווי מבוגרים ( unaccompanied
 )minorsאו מהגרים בלתי חוקיים ( .)illegal immigrantsתלמידים אלו יכולים לשהות במדינה
הקולטת במשך תקופה קצרה של חודשים אחדים או במשך תקופה ארוכה יותר ,ומרביתם זכאים ללמוד
במערכת החינוך הפורמלית ( .)European Commission, 2019בסקירה זו נתייחס לתת-קבוצה
באוכלוסיית התלמידים מרקע הגירתי :תלמידים פליטים המוכרים ככאלה בהתאם לאמנות בין-לאומיות
בנושא פליטים.
בסקירה זו יוגדרו ילדים (תלמידים) פליטים כצעירים מתחת לגיל  18העונים על ההגדרה
המובאת לעיל .נבחין בין מעמד הפליט השונה ממעמד של מבקש מקלט מבחינת השלמת ההליכים
הבירוקרטיים :מבקש מקלט הוא מי שהגיש בקשה להגנה בין-לאומית או ילדיו של אדם שהגיש בקשה
זו; פליטים הם אלו שזכו כבר להכרה ולהגנה בין-לאומית זו .עוד אבחנה חשובה שנערוך בסקירה זו
היא בין תלמידים פליטים הרשומים במוסדות לימוד שונים במערכות החינוך ובין ילדים פליטים
(שהיגרו בעצמם ,דור ראשון לחוויית העקירה) או ילדי פליטים (שהוריהם הוכרו כפליטים ושעשויים
להיות גם בני הדור השני לחוויית העקירה) שטרם נרשמו למערכת החינוך או שאינם רשומים כתלמידים
במוסדות לימוד (שם).
מדינות רבות מתייחסות למדינת הלאום ולמצב ההגירה של ילדים ותלמידים אלו כקריטריונים
הקובעים במסמכי מדיניות את שיוכם לקבוצות השונות :פליטים ,מבקשי מקלט ,מהגרים וכיוצא באלה.
לפי נתוני יוניצ"ף ( ,)UNICEF, 2016בשנת  2015בקרב כלל אוכלוסיית  28מיליון הילדים שנעקרו
ממדינתם שלא מרצונם:


עשרה מיליון ילדים הוכרו כפליטים;



מיליון ילדים הוגדרו כמבקשי מקלט;



 17מיליון הוגדרו כילדים עקורים ממדינותיהם בשל אלימות או עימותים וסכסוכים פוליטיים.

בשנת  2015ילד אחד מתוך  350ילדים מכלל אוכלוסיית הילדים בעולם הוגדר כפליט (,)350:1
בשנת  2016השתנה היחס הזה והיה  .200:1בשנים  2015–2010חל גידול ניכר במספר הילדים
הפליטים תחת חסות האו"ם ( ,)77%כשמספרם הכולל של הילדים מרקע הגירתי עלה רק ב21%-
( .)UNICEF, 2016יש להדגיש כי מספר הילדים הפליטים (דור ראשון של פליטות) מסוריה
ומאפגניסטן היה כמחצית ממספר הילדים הפליטים ברחבי העולם בשנים אלו .מרבית הילדים הפליטים
נקלטו בעשר מדינות באסיה ובאפריקה .בעשור האחרון קלטה טורקיה את המספר הגדול ביותר של
ילדים פליטים (מרביתם מסוריה) ,כפי שנסקור בהמשך.
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אחד האתגרים העיקריים בניתוח מדיניות חינוכית בנושא קליטת תלמידים פליטים הוא היעדר
נתונים מדויקים .זאת כיוון שאוכלוסיות פליטים אינן יציבות ,והן נוטות לנדוד ממקום למקום .מצבן
המשפטי של משפחות רבות אינו ברור ,ולכן הן אינן נכללות בנתונים סטטיסטיים רשמיים כמשפחות
פליטים .בנוסף ,הדיווח על הפרת הזכויות של ילדים פליטים לוקה בחסר ,וקיימים נתונים רק לגבי
קבוצות קטנות .לדוגמה ,גרמניה היא בין המדינות האירופאיות הבודדות המדווחות בפומבי על מספר
הילדים בקרב אוכלוסיות הפליטים ועל שיעורם היחסי בקרב האוכלוסייה הכללית .לרוב מקבלי
החלטות ,בבואם לקבוע מדיניות חינוכית ,נשענים על הערכות כלליות אשר למספר הילדים מרקע
הגירתי וילדים עקורים ,ונכון למועד סיום כתיבת סקירה זו ,אין הערכות בין-לאומיות הכוללות נתונים
מלאים בנוגע לגיל הילדים ,ארץ מוצאם ,מגדרם והאם ההגירה שלהם הייתה מרצון או מנסיבות בלתי
רצוניות (תרשים .)3

• אוכלוסיות נודדות
• מדיניות הנשענת על הערכות כלליות

אתגר 1

• מצב משפטי של משפחות פליטים אינו ברור
• משפחות אלו אינן נכללות בנתונים
סטטיסיטיים רשמיים על פליטים

אתגר 2

• דיווח לוקה על הפרת זכויות של ילדים
פליטים
• נתונים קיימים רק לגבי קבוצות קטנות

אתגר 3

תרשים  :3סיכום אתגרים עיקריים בניתוח מדיניות החינוך

ילדים פליטים ומבקשי מקלט חווים רדיפות ,אלימות ,מצב מלחמה ,אובדן משפחה וטראומה
המשפיעים על רווחתם .בנוסף עליהם להתמודד עם חבלי קליטה במדינה שאליה היגרו :תנאי מחייה
ומגורים דלים ,קשיים כלכליים ,היעדר תמיכה של רשתות חברתיות ועוינות מצד האוכלוסייה המקומית
כלפי זרים .בסביבת בית הספר הם מתמודדים עם היעדר קשרים עם חברים לכיתה ,ומערכות יחסים
שליליות עם מורים יכולות לתרום לתחושת בידוד או לדחייה חברתית ,לעורר קשיים התנהגותיים,
רגשיים וחברתיים ולהגדיל את סיכויי הנשירה מבית ספר .חשוב להדגיש כי אין מדובר בתת-קבוצה
הומוגנית :תלמידים פליטים שונים זה מזה בגלל הרקע התרבותי והלשוני שלהם ,הגורמים שהובילו
להגירה והמצב החברתי-הכלכלי של משפחותיהם ,אולם המשותף לכולם הוא ההתמודדות עם אתגרים
דומים בתהליך ההיטמעות בחברה הקולטת.
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תלמידים פליטים מתמודדים ,בין היתר ,עם המחסומים האלה בסביבת בית הספר ( European
:)Commission, 2019


היעדר מידע בבתי הספר על הרקע הלימודי ועל הרקע הקודם של תלמידים אלו

(לדוגמה ,מידע בתחום הבריאות הפיזית והבריאות הנפשית ,מצב החברתי ועוד);


שיבוץ שגוי בכיתות הלימוד (מבחינת גיל ורמת לימודים) בשל היעדר נתונים

רלוונטיים או קשיי שפה;


מתן תמיכה לשונית בלתי הולמת לצרכים של תלמידים דוברי שפות שונות;



תמיכה לימודית בלתי מספקת והיעדר תמיכה חברתית ורגשית;



חוויית הוראה לוקה בגלל מורים שלא הוכשרו מספיק כדי ללמד בכיתות מגוונות;



שיתוף פעולה בלתי מספק בין בית הספר והסביבה הביתית;



היעדר מקורות מימון או תקצוב בלתי מספק למתן תמיכה מתאימה.

חשוב להדגיש ,כפי שאף עולה מדוחות שונים ,שמדיניות חינוך ומדדי הערכה בנוגע לתמיכה
בלמידה נוטים להתמקד בהישגים לימודיים ולא בצרכים החברתיים והרגשיים של תלמידים פליטים.
במדינות רבות הרגולציה וההמלצות בקשר למדדי הערכה לתמיכה לימודית לרוב מתייחסות לכלל
אוכלוסיית התלמידים הזקוקים לתמיכה נוספת ,והן כוללות סיוע לתלמידים מרקע הגירתי ולפליטים,
אך אין בהן אבחנה מיוחדת ופרטנית לתת-קבוצה זו ( European Commission, 2019; UNICEF,
.)2016
יוזמות מדיניות רבות ,לדוגמה באיחוד האירופי ,פותחו במטרה לענות על האתגרים השונים עימם
מתמודדים תלמידים אלו .בין מסמכי יוזמות מדיניות אלה ניתן לציין את המסמכים האלה :מסמך
מסקנות המועצה האירופית משנת  )European Council conclusions( 2008שבו מאיצים במדינות
חברות לפעול באופן קונקרטי כדי לשפר את הישגי התלמידים הפליטים והתלמידים מרקע הגירתי; דוח
המועצה משנת  )Council conclusions( 2009על חינוך תלמידים מרקע הגירתי המדגיש את חשיבות
החינוך בתהליכי היטמעות מוצלחת בחברה האירופית; המלצות המועצה האירופאית משנת 2011
מדגישות את מדיניות האיחוד האירופי לצמצום נשירה מוקדמת של תלמידים פליטים מבתי ספר ,בשל
שיעור התלמידים הפליטים הנושרים ,שיעור הכפול משיעור התלמידים הנושרים ילידי המקום
( ;)European Commission, 2019מסמך מדיניות חשוב נוסף מטעם האיחוד האירופי – European
 – Commission's 2016 Action Planקורא להיטמעות של תלמידים אזרחי מדינה שלישית ( Third
 4)country nationalsבחברה האירופית ותומך ביוזמות שונות לקידום תהליך זה; במנשר משנת
 2017להגנה על ילדים מרקע הגירתי נוסחו פעולות לחיזוק ההגנה על אוכלוסייה זו ובוצעה הערכה של
הצרכים; המלצות המדיניות מטעם האיחוד משנת  2018קוראות לקידום ערכים משותפים ולחינוך מכיל
המדגיש את חשיבות הגישה השווה לחינוך מכיל איכותי ותמיכה בכל הלומדים.
בחינת מידת ההשפעה ) (effectשל חוק או של תקנה על הגירה הוא מורכב ויש להתמקד במידת
ההתאמה בין המדיניות המוצהרת ויישומה ביעילות ) .(effectivenessכדי לבחון זאת יש להכיר בפער

" 4אזרחי מדינה שלישית" הוא מונח המגדיר אנשים הנמצאים באחת ממדינות אירופה ,אך ארץ מוצאם אינה
שייכת לאיחוד האירופי.
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הקיים בין המדיניות הרשמית ,המנוסחת במסמכים שונים מטעם גופי ממשלה וסוכנויות העוסקות
באוכלוסיות פליטים ,ובין השיח הציבורי הרחב יותר במישורים החברתי ,התרבותי והכלכלי .בנוסף יש
לבחון את הפער בין המדיניות המוצהרת של מדינות קולטות פליטים ובין יישומה בפועל ,וכן את הפער
הקיים בין ההשפעה המצופה מהטמעת מדיניות זו ובין ההשפעה המוכחת במחקרים.
כפי שנסקור בהמשך ,אינטגרציה של תלמידים פליטים בבתי ספר היא נושא הדורש גישת מדיניות
כוללת יותר מכל תחום אחר .אין מדובר רק במדיניות התערבות בתחומים כמו חינוך ,בריאות ,רווחה
ותעסוקה ,אלא גם במעורבותם של מקבלי ההחלטות בכל אחד מהתחומים הללו בכל הרמות כדי לקדם
מדיניות זו .לכמה מדינות יש אסטרטגיות מכוונות ותוכניות פעולה לאינטגרציה של תלמידים אלו ,ולהן
כמה יתרונות (:)European Commission, 2019
 הגדרת חזון המדיניות ומטרות להשגה;
 ציון הגופים האחראים לביצוע;
 קביעת מסגרת זמנים להשגת יעדים בשלבים השונים;
 זיהוי מקורות מימון דרושים;
 מיסוד של מכניזם להערכה ולבקרה הדרוש להבטחת מדיניות אפקטיבית.
מדיניות דרג גבוה ( 5)top level education policyקיימת במערכות חינוך רבות כדי לקבוע באיזו
מהירות ילדים הזכאים ללמוד במערכת החינוך במדינה הקולטת ,כמו ילדים פליטים ,יוכלו לקבל גישה
לשירותי חינוך .מדיניות זו מושפעת מכללים ומהמלצות מקצועיות בנוגע לזכויות חינוך ,לקבלה לבתי
ספר ולהערכה של צרכים ואפשרויות בחירה .במדינות רבות באירופה ,למשל ,הרגולציה קובעת
שתלמידים פליטים רשאים להשתבץ ישירות בכיתות רגילות ,שם הם לומדים לצד תלמידים ילידי
המקום במהלך כל יום הלימודים .מעבר לתמיכה זו ,מקבלי החלטות רשאים להגדיר מסגרת זמן
מסוימת שבה תלמידים פליטים יקבלו תמיכה נוספת בתחילת לימודיהם (שיעורי הכנה) ויפיקו ממנה
תועלת .סיוע זה מסייע להם להכיר את המערכת ,להבין מה מצופה מהם ,וכן תורם להיכרותם עם
סביבת בית הספר בכלל ועם עמיתיהם בפרט (שם) .לרוב תקופת זמן זו מספקת מענה על הצורך בסיוע
בתגבור לשוני וברכישת שפה חדשה .מדיניות דרג גבוה כוללת גם פירוט על אודות העלות של שיעורי
ההכנה ומדדי הערכה לבחינת יעילותם .לדוגמה ,כדי לוודא התקדמות בשיעורי ההכנה ,במסמכים
רשמיים ממליצים על כמה אמצעי תמיכה בלמידה ,הנמצאים לרוב בשליטת רשויות חינוך (שם):
 .1קביעת רף עליון לגודל כיתה כדי להבטיח תנאים מיטביים ללמידה;
 .2מתן חומרי למידה מתאימים לצורכי התלמידים;
 .3תמיכה פדגוגית כמו הוראה דיפרנציאלית ,למידה מבוססת קבוצות או למידה אישית;
 .4למידת עמיתים או סיוע של תלמידים בוגרים.
מרבית מערכות החינוך במדינות שקולטות הגירה ופליטים ממליצות ,לכל הפחות ,על שילוב של
שלושה אמצעי תמיכה כגון אלה בשיעורי ההכנה .מערכות חינוך רבות קבעו כללים והמלצות בנוגע
להוראת שפה בשיעורי עזר ברמות השונות במהלך שעות בית הספר או אחריהן .בנוסף קיימות המלצות

 5בחינת מעורבותם של גופי הממשלה בדרג הגבוה בקביעת המדיניות ,זאת בנוסף למדיניות ברמת המדינה,
המחוז ,המטה ובית הספר.
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אשר להוראת שפת האם של תלמידים פליטים במערכת החינוך .ראוי לציין כי באונסק"ו ממליצים על
הוראת שפת אם בבתי ספר יסודיים ובגנים מאז שנת  .1953המלצה זו מגובה במחקרים התומכים
בהשפעות החיוביות של הוראה זו על הפיתוח החברתי ,הקוגניטיבי והלשוני של התלמידים (שם).
מדיניות והנחייה בנוגע לתמיכה בלמידה עשויות לגבות בתי ספר ומורים במאמציהם להבטיח
שתלמידים פליטים מקבלים מענה לצרכים שלהם ,וכך לתרום לשיפור רמת הישגי התלמידים ולצמצום
שיעורי נשירה מוקדמת מבתי ספר .ניתן להשתמש בהערכה בית ספרית כדי לעקוב אחר התקדמות
התלמידים ולזהות צרכים נוספים .כדי לקיים מעקב אחר התקדמות התלמידים וניטור צורכיהם ,מקבלי
מדיניות עשויים למסד גם מסגרת הכוללת מבחנים ארציים ,הנחייה לבתי ספר ולמורים ,יצירת כלי
הערכה ותוכניות הכשרת מורים ,כפי שנראה בסקירת המקרים להלן ( European Commission,
.)2019
סקירה זו מתמקדת במדיניות חינוך לקליטת תלמידים פליטים בארבע מדינות נבחרות :טורקיה,
גרמניה ,קנדה וארצות הברית .ניתוח המדיניות התבסס על סקירת מסמכי מדיניות בנושא קליטת
תלמידים פליטים מאת ארגוני ממשלה כמו משרדי חינוך ו/או משרדי קליטת מהגרים במדינות
הנבחרות ,וכן על סמך מסמכי מדיניות מטעם ארגונים וגופים בין-לאומיים כמו הארגון לשיתוף פעולה
ולפיתוח כלכלי ( ,(OECDאונסק"ו וגופי מחקר הפועלים בתחום ההגירה וקליטת פליטים .במסגרת זו
נענה על השאלות האלה:
 האם קיימת מדיניות אחידה בנושא קליטת תלמידים פליטים ברמות האלה :מחוזית ,ארצית
ובין-לאומית?
 האם המדיניות כוללת התייחסות לשכבות גיל הלומדים ,להבדלים בין מערכת החינוך המיוחד
ומערכת החינוך הרגיל ,להבדלים בין חינוך קהילתי וחינוך פורמלי וכן להבדלים בין בתי ספר
ציבוריים ובית ספר פרטיים?
 אילו אתגרים עיקריים ניצבים בפני מערכת חינוך הקולטת תלמידים פליטים? כיצד אתגרים
אלה משפיעים על החברה הקולטת ועל החברה הנקלטת?
 האם המדיניות מתייחסת לסוג המנהיגות החינוכית הקיימת ולהנהלות בתי הספר?
 האם המדיניות החינוכית מתייחסת לדרכי ההוראה הרצויות לאוכלוסיות תלמידים פליטים?
בפרקים הבאים נתמקד בסקירת מדיניות החינוך לקליטת תלמידים פליטים בטורקיה ,בגרמניה,
בקנדה ובארצות הברית .כל פרק יתמקד במדיניות ברמה הארצית וברמה המקומית בכל אחת
מהמדינות הללו ,בהבדלים (אם קיימים) בין קליטת תלמידים במערכת החינוך הציבורית והפרטית
בהתאם לשכבת גיל ,בניתוח סוגי אוכלוסיות לומדים (מגדר ,חינוך מיוחד ,יסודי ועל יסודי) ,באתגרים
העיקריים עימם מתמודדים התלמידים הפליטים והחברה הקולטת ,בדרכי למידה והוראה רצויות ,וכן
בסגלי ההוראה וההנהלות במוסדות החינוך הקולטים ילדים פליטים.
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.2

מתודולוגיה

חיפוש המידע עבור סקירה זו התבסס על חיפוש מאמרים ,מחקרים ודוחות מחקר שונים מהשנים
האחרונות ( ,)2019–2014וכן על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים
של גופים הרלוונטיים לנושא המחקר.
מילות המפתח שבהן השתמשנו עבור סקירה זו הןrefugee children, children of refugees, :
asylum seekers, educational policy, language policy, integration, migrant education,
 .emergent bilingual learners (EBI), migrant studentsכמו כן ,הוצלבו מילות מפתח אלו עם
מילות מפתח המתייחסות למדינות הנסקרות :טורקיה ,גרמניה ,קנדה וארצות הברית.
מאגרי המידע שבהם חיפשנו ספרות מקצועית לצורך סקירה זו הם EBSCO, ERIC :וכן מאגרי
המידע של מכון מופ"ת ,Google scholar,דוחות ארגונים וגופים שונים כמו הארגון לשיתוף פעולה
ולפיתוח כלכלי ( ,)OECDיוניצ"ף ,האיחוד האירופי ,מסמכי מדיניות של משרדי החינוך במדינות
הנסקרות ומחקרים שבחנו את שילובם של תלמידים פליטים במערכות הלימוד השונות .חשוב
להדגיש :במקרים רבים בספרות המקצועית שנסקרה אין אבחנה ברורה בין תלמידים פליטים
ותלמידים מרקע הגירתי אחר ,ואין התייחסות להבדלים הנובעים מנסיבות ההגירה או לסיבות שהביאו
לעקירת התלמידים האלו .המידע שנסקר במסגרת זו נשען על הצלבה של מקורות מידע שונים ועל
ניתוח התובנות העיקריות העולות מהם.
בשל מגבלות סקירה זו לא נעסוק במערכת ההשכלה הגבוהה ובמערכות החינוך הבלתי פורמלי
והחינוך המקצועי .הסקירה תייחד פרק נפרד לכל אחד מארבעת מקרי הבוחן (טורקיה ,גרמניה ,קנדה
וארצות הברית) ותכלול בפרק הדיון והמסקנות המסכם סקירה זו את התובנות העיקריות העולות
מהספרות המקצועית וכן הדגשים רצויים למחקרים עתידיים.
השיקולים בבחירת מקרי הבוחן הללו כללו יכולת לאתר מדיניות מייצגת של קליטת פליטים.
טורקיה נבחרה בשל היותה המדינה שקלטה את המספר הגבוה ביותר של פליטים .מקומה הגיאוגרפי
כמו גם מדיניות "פותחת דלתות" מסמנת אותה כמדינה בעלת מדיניות מקדמת שילוב פליטים; גרמניה
היא דוגמה למדינה ששינתה את מדיניותה כלפי פליטים ,עת היא הגבילה את כניסתם לגבולותיה;
קנדה נבחרה בשל המדיניות הייחודית שלה כלפי התמיכה בתלמידים פליטים ,הטיפול הרגשי-
החברתי שהמדינה מעניקה לתלמידים אלה לצד לימודי שפה ותרבות; ארצות הברית מייצגת את
הארץ ש אליה נרשמים מספר מבקשי המקלט הגבוה בעולם ,אולם בשנים האחרונות שונתה מדיניות
ההגירה ומספר מכסות הפליטים והמהגרים פחת מאוד.
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.3

חקר מקרה  :1מדיניות החינוך בנושא קליטת תלמידים פליטים בטורקיה

 3.1כללי
בבואנו לסקור את מדיניות טורקיה בנושא קליטת פליטים ,ממנה נגזרת מדיניות החינוך כלפי תלמידים
פליטים ,אפשר לציין שלוש תקופות עיקריות המסמלות את השינוי שחל במדיניות ממשלת טורקיה
בנושא זה:
 .1תקופה ראשונה :משנת  ,2011עת התחיל זרם הפליטים מסוריה לטורקיה ,ועד קיץ ,2015
שלטה מדיניות ה"דלת פתוחה" :הפליטים שנקלטו כונו במסמכי מדיניות "אורחים" ( temporary
 ,)guestsהם לא היו זכאים לזכויות משפטיות ,ושהותם במדינה הוגדרה כזמנית בלבד .הסכסוכים
המתמשכים בסוריה ,בעירק ובאפגניסטן הובילו לעקירתם של כ 65.6-מיליון בני אדם ,מתוכם 22.5
מיליון הוכרו כפליטים עד שנת  6.2016תנועת הפליטים אל טורקיה הלכה וגברה בשנים ,2014–2012
ומספר מבקשי המקלט שילש את עצמו (ראו תרשים  .)4באמצע שנת  2015מנתה אוכלוסיית הפליטים
הסורים בטורקיה כ 1.7-מיליון נפש ,ואילו בשנת  2016היה מספר הפליטים  2.9מיליון נפש ,מרביתם
מסוריה בלבד ,וכמחציתם ילדים ובני נוער מתחת לגיל ( 18ראו הפירוט בפרק הבא) ( Arar et al.,
.)2019a; Aras & Yasun, 2016; Farhad, 2018; İçduygu & Şimşek, 2016
הציפיה הייתה כי הפליטים ישובו לבתיהם לאחר פתרון הסכסוך ,ולכן לא הייתה כוונה להטמיע
את ילדי הפליטים במערכת החינוך הציבורית בטורקיה .על אף האמור לעיל ,משנת  2011החלו לפעול
מרכזי סיוע זמניים שבהם העניקו שירותי חינוך לילדים פליטים סורים בתמיכת ארגון יוניצ"ף ובתיאום
עם משרד החינוך הטורקי .בתי ספר זמניים הוקמו במחנות הפליטים ,אך ככל שמספר הילדים
הפליטים עלה ,נפתחו בתי ספר זמניים נוספים מחוץ למחנות ,בערים שבהן חיו ריכוזים גדולים של
פליטים.

6

לשם השוואה ,אוכלוסיית טורקיה מונה כ 81-מיליון נפש ,כמעט כמו אוכלוסיית גרמניה המונה  82מיליון נפש.

טורקיה היא המדינה שקלטה את מספר הפליטים הגדול ביותר 2.9 :מיליון איש ,מתוכם  2.8מיליון מסוריה בלבד
עד לסוף שנת . (Aras & Yasun, 2016; Farhad, 2018; İçduygu & Şimşek, 2016) 2016
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תרשים  :4מספר מבקשי מקלט בחודש בשנים  2014–2012בטורקיה

 .2תקופה שנייה :השלב השני בשינוי מדיניותה של טורקיה בנושא קליטת תלמידים פליטים החל
בחודש אפריל  ,2013אז חוקקה ממשלת טורקיה את החוק להגנה בין-לאומית על זרים ( Law on
 .)Foreigners and International Protectionהחוק העניק מסגרת משפטית לנושא זכויות פליטים,
בהתאם לסטנדרטים הבין-לאומיים בנושא זכויות אדם .בעקבות החוק להגנה בין-לאומית על זרים
נוסחה מדיניות שלפיה טורקיה התחייבה להגן על כל אדם הזכאי להגנה בין-לאומית .במסגרת החוק
הוקמה מנהלת כללית מיוחדת לניהול ענייני הגירה ( Directorate General of Migration
 ,)Management; DGMMמנהלת זו אחראית על זכויות הפליטים ב 81-פרובינציות וב 148-מחוזות
ברחבי המדינה .בתקופה זו כ 60%-מהילדים הפליטים בגיל בית הספר היסודי למדו בבתי ספר זמניים
במחנות הפליטים ,והנגישות לבתי ספר מחוץ למחנות נותרה נמוכה ,רק  14%מהילדים הפליטים
למדו במוסדות חינוך ציבוריים טורקיים .בחודש ספטמבר  2013הצהיר משרד החינוך הטורקי ,האמון
על נושא קליטת תלמידים פליטים לחינוך בבתי ספר יסודיים ולתוכניות חינוך בלתי פורמליות ,על
הזכות לחינוך של כל הילדים הפליטים הסוריים ,זאת בשל חוק ההגנה הזמנית ( ;Arar et al., 2019a
.)Arik Akyuz et al., 2018
לקראת שנת  2015זרם הפליטים שזלג מטורקיה לכיוון אירופה דרך מדינות הבלקן הגיע לממדים
חסרי תקדים .במסגרת שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי בנושא זה ,חתמה טורקיה על הסכם
לתוכנית פעולה משותפת בחודש נובמבר  .2015במסגרת הסכם זה נטלה טורקיה על עצמה את
תפקיד הפיקוח על זרם הפליטים ממנה לכיוון אירופה בתמורה לסיוע כלכלי מטעם האיחוד האירופי
בקליטת הפליטים בטורקיה .כמו כן ,ההסכם כלל הקלות ויזה לאזרחים טורקים הנכנסים למדינות
האיחוד האירופי.
 .3התקופה השלישית :בשלב השלישי ,בחודש יולי  ,2016הכריז נשיא טורקיה טאריק ארדואן
שפליטים בתחומי טורקיה יוכלו לזכות בהדרגה באזרחות טורקית ,מתוך הכרה שיישוב מחדש של
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פליטים סורים בטורקיה משמעו הסדר ארוך טווח .כך החל תהליך של יצירת מדיניות ופרקטיקות
לאינטגרציה של פליטים .מאחר שטורקיה מעולם לא הצהירה על עצמה באופן רשמי כמדינת הגירה,
לא הייתה כל מדיניות רשמית בנושא האינטגרציה של פליטים בהקשר החברתי הרחב של טורקיה
(שם) .בעקבות ההסכם עם האיחוד האירופי החלה לחלחל גם ההבנה כי יש צורך בחקיקה ובהסדרה
של סוגיה זו .בסעיף  96בחוק הטורקי להגנה בין-לאומית על זרים השתמשו במונח "קליטה הרמונית"
( )harmonizationבמקום הטמעה או אינטגרציה ( )integrationשל זרים ,מה שמעיד על גישה זהירה
במדיניות הטורקית בענייני קליטת פליטים (שם).
כיום בטורקיה מתגוררים כ 2.9-מיליון פליטים (מרביתם מסוריה) המתגודדים ב 13-ערים מרכזיות
(מחציתם ילדים ובני נוער מתחת לגיל  .)18נתונים אלה מציבים בפני ממשלת טורקיה אתגרים רבים
כמו המתמודדות עם בעיות תשתית רבות וקליטת ילדים פליטים במערכת החינוך בהיעדר מבני בתי
ספר וכיתות נוספות ,כפי שנראה להלן.

 3.2מדיניות החינוך בטורקיה בנושא קליטת תלמידים פליטים
יש לנתח את מדיניות החינוך בנוגע לקליטת תלמידים פליטים בטורקיה גם במסגרת מדיניות כלל-
ארצית בנושא חוק חינוך חובה שבה כל הילדים ,גם ילדים זרים ,זכאים ל"חינוך בסיסי" ללא עלות עד
כיתה י"ב .מטרת חוזר משרד החינוך הטורקי מספר  ,2014/21העוסק בשירותי חינוך לבעלי אזרחות
זרה ושפורסם בשנת  ,2014לנסח תהליך הרשמה מוסדר לתלמידים פליטים ולהנחות כיצד מיישמים
תהליך זה .החוזר מתמקד בהקמת ועדות מיניסטריאליות מיוחדות ( Ministerial and provisional
 )commissionsשתפקידן לפקח על צורכי החינוך של תלמידים פליטים ולהתריע עליהם .בנוסף
הוועדות האלה אחראיות על התיאום בין ארגונים חברתיים ,אזרחיים ,בין-לאומיים וציבוריים.
חוזר  2014/21פורסם ,כיוון שכבר בשנת  2013היו  224,655פליטים סורים במעמד של "הגנה
זמנית" בטורקיה ,בשנת  2014גדל מספר הפליטים הסורים במהירות ל ,1,519,286-כמחצית
הפליטים היו ילדים מתחת לגיל  .18בעקבות השינוי הדמוגרפי המהיר ,פרסם משרד החינוך הטורקי
נהלים חדשים והסיר את הדרישה להוכחת אישור שהייה במדינה כתנאי הרשמה לבתי ספר .נהלים
אלו ( )foreign recognition certificateאפשרו לתלמידים פליטים ללמוד בבתי ספר ציבוריים
בטורקיה .כמו כן ,נוסדה מערכת להערכת תעודות ממערכות חינוך זרות .זאת ועוד ,כל בתי הספר
שהוקמו והעניקו שירותי חינוך לילדים סורים מחוץ למחנות ובתוכם הוכרו כמרכזי חינוך זמניים
( .)Temporary Education Centers – TECsתוכנית הלימודים במרכזים אלו תוכננה על ידי משרד
החינוך של הממשלה הזמנית בסוריה ,והיא כללה התאמות שנערכו על ידי משרד החינוך הטורקי.
תוכנית הלימודים בבתי ספר אלה נלמדה בשפה הערבית .מנהלי מרכזי החינוך הזמניים נדרשו להציג
דוחות התקדמות בפני נציגי המנהלה המחוזית מטעם משרד החינוך הטורקי ,ומרכזים שלא עמדו
בדרישות של משרד החינוך הטורקי נסגרו ( .)Arar et al., 2019a; Arik Akyuz et al., 2018בחלוף
השנים ,בעקבות המדיניות החדשה של ממשלת טורקיה כלפי תלמידים פליטים ,במרכזי החינוך
( )TECsהכשירו את התלמידים הפליטים ללימודים בבתי ספר ציבוריים טורקיים ,שם הם למדו לצד
תלמידים מקומיים.
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אף על פי שמספר התלמידים הפליטים הוכפל בשנים  ,2018–2014עדיין  40%מהילדים הפליטים
הסורים נותרו מחוץ לבתי ספר הציבוריים הטורקיים (יש להביא בחשבון שנתוני הנוכחות אינם מלאים).
שיעור הנוכחות בבתי ספר הוא היבט חשוב שיש לבחון אותו .משרד החינוך הטורקי בסיוע ארגון יוניצ"ף
פיתח מערכת לבקרה על שיעורי הרישום לבתי ספר של תלמידים פליטים ונוכחותם במוסדות החינוך.
מערכת זו כונתה  .YÖBISבדומה למערכת שקיימת עבור תלמידים טורקים ,מערכת  YÖBISהיא
פורטל דיגיטלי המאפשר ניהול מידע ,תצפיות והערכה של תלמידים פליטים (ראו לוח  1ותרשים .)5

שנת לימודים

מספר

מספר

תלמידים

תלמידים

פליטים

פליטים

רשומים בבתי

רשומים ב-

ספר ציבוריים

TECs

שיעורי הרשמה

סך כול
התלמידים
הפליטים
הרשומים
במערכת

של תלמידים
מספר ילדים

פליטים במערכת

פליטים בגיל

החינוך מתוך כלל

בית ספר

אוכלוסיית הילדים
הפליטים

החינוך

בטורקיה

2015–2014

40,000

190,000

230,000

756,000

30%

2016–2015

62,357

248,902

311,259

834,842

37%

2017–2016

201,505

291,039

492,544

833,039

59%

2018–2017

384,245

223,049

608,702

976,200

62.35%

לוח  :1נגישות לשירותי חינוך ציבוריים לתלמידים פליטים בטורקיה ()Arik Akyuz et al., 2018, p. 7

מלוח  1עולה כי שיעורי ההרשמה של תלמידים פליטים הוכפל בין השנים  .2018–2014בנוסף
חל שינוי בשיעורי הנוכחות של תלמידים פליטים בבתי ספר ציבוריים טורקיים (תרשים  .)5אפשר
להסביר את המגמות האלה בכך שהמדיניות הטורקית כלפי קליטת תלמידים פליטים השתנתה ,בין
היתר ,בעקבות ההבנה שהפליטים אינם שבים לביתם ,אלא נותרים בטורקיה כתושבים קבועים
( .)permanent residentsדוגמה :שיעור התלמידים הרשומים בבתי ספר ציבוריים טורקיים בשנים
 2015–2014היה  ,17.39%ואילו בשנים  2018–2017צמח שיעור זה ל.63.13%-
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2015-2016

2014-2015

אחוז תלמידים בבתי ספר ציבוריים

תרשים  :5פילוח שיעורי הרשמה של תלמידים פליטים במערכת החינוך :בתי ספר ציבוריים ובתי
ספר זמניים ()Arik Akyuz et al., 2018

באוגוסט  2016הצהיר משרד החינוך הטורקי שכל התלמידים הפליטים יקלטו בבתי ספר ציבוריים,
ולכן הוא הכריז על סגירה בהדרגה של בתי הספר הזמניים עד לשנת  .2020בשנת  2016היו כ500-
בתי ספר זמניים בטורקיה ,ובשנת  2018מספרם צומצם ל .318-שינוי מדיניות נוסף בשנים –2016
 2017היה בעניין רישום תלמידי כיתות א' ,ה' ,ט' לבתי הספר .בעקבות השינוי נדרשו תלמידים פליטים
להירשם ישירות לבתי ספר ציבוריים בטורקיה ,ולא להירשם לבתי הספר במרכזים הזמניים .בשנים
 2018–2017גם תלמידי כיתות ב' ,ו' ,י' לא הורשו יותר להירשם לבתי ספר זמניים במרכזים ,אלא
להירשם ישירות לבתי ספר ציבוריים (שם).

 3.2.1שינוי מדיניות החינוך בעקבות חתימת ההסכם עם האיחוד האירופי
אחת ההשפעות החשובות ביותר של ההסכם שנחתם בין טורקיה לאיחוד האירופי מבחינת מדיניות
חינוכית הייתה תקצוב נוסף מטעם האיחוד האירופי בסך  500מיליון אירו לקליטת תלמידים פליטים
בבתי ספר טורקיים (מתוכם הוקצו כ 200-מיליון לבניית בתי ספר חדשים) .במסגרת הסיוע ומדיניות
החינוך החדשה הופנו משאבים אלו גם לתחומים האלה:
 שיעורי שפה טורקית לכ 390,000-תלמידים פליטים סוריים;
 שיעורי שפה ערבית לתלמידים פליטים לשיפור כישורי שפת האם שלהם;
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 שיעורי עזר ותמיכה לתלמידים פליטים שמעולם לא למדו במערכת החינוך מסיבות שונות;
 שירותי תחבורה והסעה למוסדות לימוד לכ 40,00-תלמידים;
 חומרי לימוד;
 פעולות להגברת המודעות בקרב תלמידים פליטים ומשפחותיהם בנוגע להזדמנויות למידה
בטורקיה;
 פיתוח מערכת מבחני הערכה לקביעת רמת תלמידים פליטים;
 תוכניות הנחיה וייעוץ;
 בניית סביבות לימודים מיטביות;
 הכשרת מורים ואימון לצוותים בית ספריים.
על אף המאמצים המכוונים מטעם משרד החינוך הטורקי ,בשנת  2017רק כמחצית מהילדים
הפליטים (שמספרם נאמד בכ 7)876,000-היו רשומים במוסדות לימוד ציבוריים טורקיים .כלומר ,כ-
 450,000ילדים פליטים סוריים בטורקיה לא היו רשומים במוסדות לימוד ציבוריים או שלא למדו כלל.
אפשר להסביר את הפער הזה בין מאמצי משרד החינוך הטורקי ושלוחותיו ומדיניות החינוך ובין
הנתונים בשטח באמצעות כמה חסמים העומדים בפני כניסת ילדים פליטים למערכת החינוך הטורקית,
חסמים שטרם הוסרו כליל (:)Taştan & Çelik, 2017
 חסמים פסיכולוגיים כמו דיסאוריינטציה והיעדר מוטיבציה;


היעדר מידע בנוגע לתהליכים בירוקרטיים .לדוגמה ,במקצת הערים נציגים של סוכנויות
פליטים וארגונים בין-לאומיים מבקרים את המשפחות ומסייעים בהחזרת הילדים למוסדות
חינוך ,גם נציגי המנהלה המקומיים פועלים לשם כך ,אולם עדיין קיים פער גדול הקשור לצורך
בהנגשת מידע בנושא תהליכי הרשמה למערכת החינוך וגישור על פערי שפה;

 קטיעת רצף הלימודים בגלל ההגירה והעקירה ופיגור בלימודים כתוצאה מכך בהשוואה
לתלמידים מקומיים;
 סיוע ילדים פליטים בפרנסת המשפחה אשר פוגם בלימודים .לעיתים ילדים פליטים הם
המפרנסים הבלעדיים במשפחותיהם .כיום אין מנגנוני ענישה להורים שאינם שולחים את
ילדיהם לבתי ספר בגלל שיקולי פרנסה;
 נשירת תלמידים ממערכת החינוך הטורקית בשל לימודים במסגרות חלופיות אחרות כמו
הכשרות מקצועיות פרטיות;
 היעדר כישורי שפה טורקית מקשה על תקשורת נאותה בין הורים ובין מוסדות לימוד;
 חשש לשכוח את שפת האם הערבית ,דבר המוביל להתרחקות ממוסדות לימוד טורקיים;
 חסם תרבותי-חברתי כמו נישואים מוקדמים בעיקר בקרב נערות;
 היעדר תחבורה לבתי ספר וחזרה מהם .משפחות רבות מתגוררות רחוק מבתי הספר ,ואין
להם משאבים כלכליים כדי לשלם להסעה בית ספרית או לתחבורה ציבורית;

 7הנתונים בלוח  1מתייחסים לשנת הלימודים שהחלה בספטמבר  2017והסתיימה ביולי  ,2018ואילו הנתונים
המובאים כאן מתייחסים לשנה הקלנדרית .2017
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 למידה במשמרות כפולות מקשה על נוכחות תלמידים שצריכים להתנייד לאחר שעות
החשיכה ,קושי זה מכביד בעיקר על נערות .שעות הלימודים במשמרת השנייה הן לאחר השעה
 14:30בשל היעדר כיתות פנויות .יש לציין שביצועי התלמידים נמוכים יותר בשעות אלו
(במשמרת הלימודים השנייה) ,בין היתר ,כיוון שמקצת התלמידים עסוקים בפרנסת המשפחה
בשעות הבוקר ,והם מתפנים ללמידה רק משעות הצהריים;
 גישות מפלות מצד מערכת החינוך בטורקיה ומצד מורים והורים טורקיים כלפי התלמידים
הפליטים .לדוגמה ,ילדים פליטים אינם זכאים ללמוד בבתי ספר למדעים ,היכן שמרבית
התלמידים המצטיינים לומדים .לרוב תלמידים פליטים משובצים בבתי ספר דתיים או מקצועיים
לצד תלמידים טורקים נכשלים;
 היעדר תשתיות פיזיות ללמידה ,לדוגמה ,חסרים מבני בתי ספר וכיתות לימוד דבר המגביל
את יכולת המוסד החינוכי לקלוט תלמידים נוספים בכיתות הקיימות.
מלבד למצוין לעיל ,יודגש כי משפחות פליטים רבות נודדות בין ערים שונות ,כך עולה שיעור
ההיעדרויות מהלימודים של תלמידים פליטים .גם אובדן בני משפחה ,נזקי המלחמה וחוסר ודאות בפני
העתיד תורמים להיעדר מוטיבציה בקרב תלמידים פליטים .ייעוץ לתלמידים הסובלים מבעיות
פסיכולוגיות בשל טראומת המלחמה הוא חיוני ,אך עד לאחרונה לא היו קיימים תקנים ליועצים בבתי
הספר הזמניים במרכזים ,והיועצים בבתי ספר ציבוריים היו אדישים כלפי תלמידים פליטים .השיקום
של תלמידים פליטים נעשה בעיקר על ידי מורים סורים (.)Taştan & Çelik, 2017

 3.2.2המלצות לשיפור קליטת תלמידים פליטים
כדי לעלות את מספר התלמידים הפליטים במערכת החינוך הטורקית ,חוקרים שונים ממליצים על יישום
מדיניות הכוללת את קליטתם במערכת החינוך וסיוע חברתי ,רגשי ,אקדמי וכלכלי כדי לסייע
להשתלבותם בחברה הקולטת ,להלן ההמלצות ( Arar et al., 2018, 2019b; Arik Akyuz et al.,
:)2018; Taştan & Çelik, 2017


להגביר את המודעות בקרב מורים וצוותים בית ספריים בנוגע לקשים של תלמידים פליטים;



להעסיק יועצים נוספים המחויבים ללמידה ולרווחה של תלמידים פליטים;



להקנות מיומנויות לשוניות בשפה הטורקית גם במסגרת בתי הספר הזמניים במרכזים (עד
לסגירתם הסופית) ,ולהמשיך לתמוך בשיפור כישורי השפה של תלמידים פליטים גם לאחר
סגירת המרכזים;



להכיר בחשש מהזנחת השפה והתרבות הערבית ולפתח מדיניות חינוך הנותנת מענה לצרכים
אלו;



להקצות משאבים נוספים לחינוך תלמידים פליטים ,בדגש על המענקים שהובטחו על ידי
האיחוד האירופי כחלק מאמנה שנחתמה עם טורקיה .על משאבים להיות מופנים לבניית כיתות
ובתי ספר נוספים ,לכיסוי הוצאות תחבורה ,לקניית חומרי לימוד ולהעסקת אנשי צוות בית
ספריים נוספים .הקצאת משאבים זו עשויה להעלות את שיעורי הנוכחות בבתי ספר של
תלמידים פליטים ותאפשר להם לרכוש חינוך איכותי;
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הפצת מידע להורים ולתלמידים בנוגע להליכי הרשמה ולתעודות נדרשות ,גם באמצעות ביקורי
נציגי ממשל;



מתן חלופות לימודים לתלמידים העובדים כמפרנסי משפחה כמו שיעורי ערב או סיוע כלכלי.
כמו כן ,יש לשקול תמיכה בבתי ספר לבנות בלבד כדי לקדם את לימודיהן;



הפניה של תלמידים פליטים מצטיינים למוסדות חינוך מצטיינים כמו בתי ספר למדעים;



הפעלת יום לימודים מלא לתלמידים פליטים במקום לימודים במשמרות כנהוג כיום;



מיון קפדני של מורים סורים והעסקתם במערכת החינוך הטורקית כגורם מתווך ומסייע
בקליטת תלמידים פליטים;



קידום תוכניות לאמפתיה ולרגישות ביחס לתלמידים פליטים בקרב מורים טורקים ,כדי שיוכלו
לאפשר לתלמידיהם להשתתף באופן פעיל בשיעורים ובפעילויות המשותפות עם תלמידים
מקומיים;



הרחבת ההיצע של שיעורי עזר במתמטיקה ,במדעים ובשפות זרות עבור תלמידים פליטים;



מתן שירותי ייעוץ לתלמידים פליטים בתחום הפסיכו-חברתי.

 3.2.3הקמת גוף מפקח ארצי
הקמת משרד חינוך למקרי חירום ()Immigration and Emergency Education Department
בחודש מאי  ,2016תחת פיקוחה של המנהלה הכללית לענייני הגירה ,הייתה צעד נוסף בקידום מדיניות
החינוך של קליטת תלמידים פליטים .המשרד החדש אחראי לתכנון ,לתיאום ,ליישום ולפיקוח על החינוך
במצבי חירום ,והוא פועל בשיתוף פעולה עם גופים נוספים אחרים ברמה מקומית ,עירונית ומחוזית.
מחלקות מקומיות של משרד זה אף קובעות את שיבוץ התלמידים בבתי ספר ,מספקות תעודות
ומטפלות בטופסי הרשמה .משרד החינוך הארצי גם מינה כמה מורים שתפקידם לתאם היבטים שונים
בתהליך ולפקח עליו מקרוב ,והם אלו האחראים על השמירה על הסטנדרטים הארציים ועל הקשר בין
מרכזי החינוך למשרד החינוך הטורקי (.)Taştan & Çelik, 2017
מחקר הערכה שנעשה על האינטגרציה של תלמידים פליטים סורים במערכת החינוך בטורקיה
ובחן את הקשיים ואת הזדמנויות הלמידה של אוכלוסייה זו מצא כי לפחות  65%מהפליטים הסורים
יישארו בטורקיה ,מתוכם כ 572,000-ילדים .החוקרים ציינו כי מדיניות החינוך עשויה לשמש מכניזם
לצמצום ההשפעה הפסיכו-חברתית כתוצאה מטראומת המלחמה והעקירה .תוכניות סיוע שונות
בתמיכת משרד החינוך ובתקצובו ,כמו תוכנית  ,fusion educationהמיועדת לתלמידים פליטים עם
לקויות למידה כמו היפראקטיביות או הפרעות קשב ,עשויות לתרום לקידום תלמידים פליטים .באמצעות
שיעורים פרטיים ושיעורי עזר בתחומים שבהם התלמידים הפליטים זקוקים לסיוע ניתן לצמצם פערים
עם התלמידים המקומיים .סיוע נוסף כמו מתן שירותים נלווים (מלגות ,ארוחות ,הסעות ,פעילויות
לתלמידים ,משכורות למורים ומרחבי למידה נוספים) עשוי לתרום אף הוא ולהוביל להשתלבות
תלמידים פליטים נוספים במערכת החינוך הטורקית ,בהתאם לתוכניות הממשל הטורקי ( & Aras
.)Yasun, 2016
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 3.3סיכום
בשנת  2012קבעה ממשלת טורקיה תקנות רבות בנוגע להזדמנויות חינוך לפליטים ,אך לא נוסחה
מדיניות חינוך ברורה בקשר לקליטת תלמידים פליטים .הנחת העבודה הייתה כי הפליטים ישובו
לבתיהם לאחר פרק זמן קצוב .בשנת  2013התגבשה ההבנה כי מדובר במצב ארוך טווח ,ומשרד
החינוך הטורקי החל לפעול להסדרת החינוך של תלמידים פליטים במסגרת בתי הספר הציבוריים ובתי
הספר הזמניים במרכזים השונים ברחבי המדינה .עם זאת ,טרם הושגו יעדי ההרשמה למוסדות
לימודים ושיעור התלמידים הפליטים הלומדים במוסדות חינוך בטורקיה עדיין נמוך מהרצוי ( Farhad,
.)2018
כיום משרד החינוך הטורקי פועל למיסוד תוכניות הכשרה למורים בנושא ייעוץ פסיכו-חברתי
ולהקניית כישורים לתלמידים הפליטים שיסייעו להם להיקלט בבתי ספר ציבוריים בטורקיה .משרד
החינוך גם פועל בכל הקשור להכרה בתעודות ובתארים ממדינות המוצא של הפליטים או מבתי הספר
הזמניים ,כדי לסייע לתלמידים פליטים להיקלט בהמשך במערכת ההשכלה הגבוהה .בכך מסייע
משרד החינוך לתלמידים להתגבר על הפער שנוצר בינם ובין תלמידים מקומיים.
בכל הקשור לחסם ההגעה לבתי הספר וחזרה מהם לבתי התלמידים ,משרד החינוך הטורקי
פועל לקביעת מדיניות גם בנושא זה ,כדי לכסות את הוצאות התחבורה וההסעות ולאפשר תעריף
מיוחד לתלמידים המשתמשים בתחבורה הציבורית במטרה להנגיש את הלימודים לתלמידים פליטים
(שם).
על אף האמור לעיל ,כפי מדגישים עראר ואחרים ( ,)Arar et al., 2019bבכל הקשור למדיניות
ברמה הלאומית ,בטורקיה ריבוי תוכניות הסיוע והארגונים המעורבים בסיוע לקליטת תלמידים פליטים
מקשה על הערכת תוצאת קליטתם במערכת .עדיין קיים פער בין המדיניות ליישומה בשטח בכל
הקשור להכשרה פדגוגית של מורים ואנשי חינוך בבתי ספר הקולטים תלמידים פליטים.
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חקר מקרה  :2מדיניות החינוך בנושא קליטת תלמידים פליטים בגרמניה

.4

 4.1כללי
גרמניה היא יעד עיקרי למהגרים ולפליטים .אוכלוסייה זו היא כ 5%-מאוכלוסיית המדינה המונה יותר
מ 80-מיליון נפש 8.הסכסוכים השונים במזרח התיכון ,בעיקר מלחמת האזרחים בסוריה ,הובילו
בגרמניה למצב חסר תקדים :בשנת  2010דיווח המשרד הפדרלי לענייני מהגרים ופליטים על 48,583
מבקשי מקלט ,מספר זה גדל במהירות ל 441,899-איש בשנת  ,2015ול 468,762-בשנת ( 2016ראו
תרשים .)6
מרבית מבקשי המקלט בגרמניה הגיעו מסוריה ,מאפגניסטן ומעירק .בסוף שנת  2016חיו
בגרמניה כ 452,000-פליטים מוכרים לפי אמנת האו"ם משנת  ,1951וכן  40,000מבקשי מקלט ו-
 73,500בני אדם נוספים שהוכרו כזכאים להגנה זמנית .בנוסף 37,300 ,מבקשי מקלט היו פטורים
מגירוש.
בואם של פליטים רבים לגרמניה הציב אתגר היסטורי בפני החברה הגרמנית ומוסדותיה ,בדגש
על מערכת החינוך שבה נתמקד להלן ,שכן מחצית ממבקשי מקלט הם קטינים מתחת לגיל  .18מרבית
בתי ספר לא היו מוכנים לקליטת תלמידים חדשים אלו ,ונשאלה השאלה האם מערכת החינוך בגרמניה
מסוגלת לתת מענה לצורכיהם (.)Timm, 2016
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תרשים  :6מספר מבקשי המקלט בגרמניה בשנה נתונה ()Timm, 2016, p. 1-2

https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/states/germany/ 8
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מספר מבקשי מקלט

300,000

בשל מספרם הגבוה של מבקשי המקלט ,בשנת  2016חוקקה ממשלת גרמניה את חוק
האינטגרציה ( .)Integration Actהחוק אינו מספק מסגרת למדיניות כוללת בנושא קליטה ואינטגרציה
של פליטים במדינות הפדרציה הגרמנית ,אלא רק קובע כללים טכניים ,בעיקר בנושא אינטגרציה בשוק
התעסוקה .מדיניות אינטגרציה ברמה מחוזית וברמה עירונית קיימת רק בשלושה מחוזות בגרמניה:
בברלין ,בווסטפליה שבצפון הריין ובבאדן ויטימברג .מחוזות אלה אימצו גם חוקי אינטגרציה המיועדים
להגביר את המחויבות למאמצי מדיניות בנושא הגירה (.)Hanewinkel & Oltmer, 2017
בעקבות העלייה במספר הפליטים שונו בדרמטיות חוקי גרמניה בנוגע למבקשי מקלט ,והם נעשו
נוקשים יותר מבחינת הקריטריונים לקבלת ההכרה בסטטוס הפליטים .בד בבד ננקטו אמצעים רבים
יותר לאינטגרציה מהירה של הזכאים להגנה בגרמניה .סגירת שערי גרמניה לפליטים (דרך גבול
גרמניה ומדינות הבלקן) וחתימת ההסכם בין טורקיה ובין האיחוד האירופאי לקליטת מבקשי מקלט
(ראו לעיל) ,צמצמו את מספר הפליטים הנכנסים לגרמניה בשנת  .2017אם בשנת  2015נרשמו
 890,000בקשות למקלט בגרמניה ,בשנת  2016צנח מספר הבקשות ל ,280,00-ובשנת 2017
מספר זה צומצם ל( 90,400-שם).
על אף הצמצום במספר מבקשי המקלט והפליטים בשל שינוי מדיניות ההגירה בגרמניה ,סגירת
הדרך מהבלקן וההסכם שנחתם בין טורקיה והאיחוד האירופי ,עדיין גרמניה נחשבת יעד מרכזי
באירופה עבור מבקשי מקלט ( 28%ממבקשי המקלט באיחוד האירופי פונים למדינה זו ,בעיקר
מסוריה ,מאפגניסטן ,מעירק ,מאיראן ומאריתראה ,אך גם מטורקיה ומניגריה) .חשוב להדגיש כי יש
לשפר את הליכי איסוף המידע בנוגע לאוכלוסייה זו ,שכן הנתונים הקיימים מבוססים לרוב על חלוקה
לפי קטגורית "זרים" ( ,(Foreign bornשאינה מבחינה בין מבקשי מקלט ופליטים ,אלא מתייחסת
אליהם כמקשה אחת (.)Konle-Seidel, 2018
מקבלי ההחלטות בגרמניה יישמו אסטרטגיה כוללת לאינטגרציה של פליטים ,כולל ילדים ובני נוער,
בתחומים רבים כגון מגורים ,חינוך ,בריאות ותעסוקה ,בשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה שונים .על
אף האמור לעיל ,שלא כמו בטורקיה ,לא קיים גוף אחד מרכזי בגרמניה האחראי על שיתוף הפעולה בין
המשרדים ושיש לו מנדט ברור ועוצמה פוליטית כדי למנף את המדיניות כלפי הפליטים וליישמה כראוי
בהתאם להמלצות הוועדה האירופית (.)European Commission, 2019

 4.2מדיניות חינוך לקליטת תלמידים פליטים
לאחרונה פרסמה הוועדה האירופית דוח בנושא מדיניות חינוך של קליטת תלמידים פליטים .לפי הדוח
יש לקדם צמצום פערים בהישגים בין תלמידים פליטים ובין תלמידים מקומיים ,וכן בין תלמידים פליטים
הנקלטים במדינות שונות ( .)European Commission, 2019מתן מענה לצורכי תלמידים ,בעיקר
בכל הנוגע להקניית שפה ,אמור להיות חלק ממדיניות ברורה בתחומים נוספים .נמצא כי הקשר בין
הישגי תלמידים פליטים במבחני פיזה ( )PISAהבין-לאומיים לבין ריכוזי אוכלוסיות נחשלות מבחינה
חברתית-כלכלית בבתי ספר חזק יותר מהקשר בין הישגי תלמידים אלו וריכוז תלמידים מרקע הגירתי
הדוברים שפה זרה .ממצאים אלו הצביעו על הצורך בשינוי המדיניות החברתית ,למשל באמצעות יישוב
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מחדש של פליטים בגרמניה או יישום מדיניות רווחה המעודדת תמהיל חברתי מאוזן יותר בבתי ספר
שבהם לומדים תלמידים פליטים (.)OECD, 2015b
ממצא נוסף העולה מהדוח הזה הוא שיש חשיבות לשאלה באיזו מדינה נקלטת אוכלוסיית
הפליטים ,מלבד להבדלים תרבותיים או חברתיים .ממצא זה מדגיש כיצד מדיניות חינוך יכולה לתרום
לקידום הישגי תלמידים פליטים ולאינטגרציה שלהם בבתי ספר ובחברה .אינטגרציה של תלמידים
פליטים בבתי ספר דורשת גישת מדיניות כוללת :לא רק התערבויות במגוון תחומי חינוך ,אלא גם
מעורבות של מקבלי החלטות מתחומים שונים וברמות שונות וכן מעורבות של מנהיגי קהילות מקומיות.

 4.2.1הקניית כישורי שפה
ככלל ,תלמידים פליטים רשאים להירשם למוסדות לימוד ציבוריים ולכל השיעורים ברמת בית הספר
היסודי .בבתי ספר יסודיים בגרמניה ,תלמידים פליטים נקלטים ישירות בכיתות רגילות ,והם זכאים
לשיעורי עזר בשפה הגרמנית .לעומת זאת ,בבתי ספר על-יסודיים תלמידים פליטים שאינם מסוגלים
להשתתף באופן שוטף בשיעורים הרגילים בשל היעדר ידע בשפה הגרמנית ,משובצים בשיעורי הכנה
או בקבוצות למידה במטרה להיקלט בכיתות הרגילות מהר ככל האפשר .שיבוץ תלמידים פליטים
מתבצע בהתאם לרמת התלמיד ,ורגולציית תהליך השיבוץ בכיתות משתנה ממחוז למחוז .לרוב שיעורי
ההכנה מתקיימים בבוקר ,ואילו השיעורים הרגילים של מערכת החינוך נלמדים אחר הצוהריים ,זאת
כדי לספק לתלמידים פליטים הזדמנות לפגוש תלמידים מקומיים .תקופת שיעורי ההכנה לכניסה
למערכת החינוך הכללית בגרמניה עשויה להימשך שנה או שנתיים ,אך יש תלמידים פליטים המסוגלים
לעבור למערכת החינוך הציבורית לאחר חצי שנה של שיעורי הכנה ( European Commission,
.)2019; OECD, 2015b; Timm, 2016
שיעורי ההכנה כוללים הקניית כישורי שפה (גרמנית) ומתמקדים בשימוש בשפה הגרמנית
לתקשורת יום-יומית ולמטרות לימודים .באמצעות שיעורי ההכנה בשפה הגרמנית נחשפים תלמידים
פליטים למרכיבי השפה השונים ולמבנה הדקדוקי שלה .שיעורי שפה אלה מבוססים על תוכנית
הלימודים הבסיסית להוראת שפה שפותחה בגרמניה (שם) .את שיעורי ההכנה מלמדים מורים
שהוכשרו להוראת השפה הגרמנית כשפה שנייה .תוכנית הלימודים להוראת גרמנית כשפה שנייה
מעניקה למורים תמיכה וליווי ,כדי שהם יוכלו לסייע לתלמידים פליטים להכיר במהירות את תוכנית
הלימודים הרגילה בשפה הגרמנית ולהשתלב בה.
אומנם שיעורי ההכנה מתמקדים בהקניית השפה הגרמנית ,אך מודגש בהם גם הצורך לשמור על
שפת האם של התלמידים הפליטים ועל תרבותם .לכן ,תפקיד המורים לפתח בתלמידים פליטים
מיומנויות בין-תרבותיות .מדיניות חינוך זו אמורה לסייע לתלמידים לבנות את הזהות הרב-תרבותית
שלהם ולחזק את היטמעותם בבית הספר .עם זאת ,בגרמניה אין אומדני הערכה למיומנויות התלמידים
בשפת האם שלהם .זאת ועוד ,מטרת החינוך הרב-תרבותי בגרמניה היא שתלמידים פליטים יוכלו
לפעול בסביבה המגוונת המקומית ולא רק הגלובלית .כלומר ,הדגש אינו פלורליזם ,אלא אינטגרציה
וחיזוק האחדות הלאומית הגרמנית באמצעות קבלת האחר ושילובו.
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מסמכי מדיניות שונים בגרמניה מציינים שהערכה ראשונית של תלמידים פליטים בהתבסס על
מיומנויותיהם בשפת המקום (גרמנית) מתבצעת בבתי הספר .מהערכה זו אפשר ללמוד על הצרכים
החברתיים והרגשיים של התלמידים ,אף על פי שאין המלצות רשמיות למתן תמיכה פסיכולוגית
וחברתית לתלמידים אלה ,חרף העובדה שהם זקוקים לתמיכה זו (שם) .על אף האמור כאן ,בשנים
האחרונות התרחבו מאוד שירותי פסיכולוגיה והרווחה בבית הספר ,זאת בגלל זרם הפליטים והצורך
במתן תמיכה טיפולית לילדים אלו ולצעירים שחוו טראומה בעקבות המלחמה (שם).
היעדר שפה הוא מחסום מרכזי העומד בפני היטמעות של תלמידים פליטים מבחינה חברתית
ומבחינה לימודית במערכת החינוך בגרמניה .מדיניות החינוך בנושא שיעורי שפה היא חלק ממדיניות
כוללת רחבה יותר ,הנוגעת להיטמעות בחברה ,לרכישת תואר אקדמי ,להגברת שיעורי ההשתתפות
בשוק התעסוקה וליכולת השתכרות הוגנת כדי שלא להיות לעומס על מערכת הרווחה בגרמניה .עם
זאת ,מדיניות זו מתעלמת מהמתח הקשור לזהות ולהכלה (שם) .בתהליך ההיטמעות הפרט מוותר על
תרבותו הישנה לטובת תרבות החברה הקולטת .אולם מחקרים שונים מצביעים על כך שתוצאות
לימודיות חיוביות יותר ,כשתלמידים מרקע הגירתי נותרים בקשר עם תרבות המקור שלהם בשעה
שהם מתאקלמים בתרבות המדינה הקולטת (.)Bernstein, 2015; McBrien, 2005

 4.2.2הכשרת הצוותים הפדגוגיים
בגרמניה שולטת מדיניות מונחית מלמעלה לקידום מסוגלות מורים בגישה הוליסטית במסגרת קידום
פעילויות של פיתוח מקצועי למורים .בכל הנוגע למסגרות לתמיכה גם במורים ,בדגש על שיפור
מיומנויות הקשורות להוראה של תלמידים פליטים ומתן מענה לצרכים השונים שלהם ,מדיניות החינוך
בגרמניה מדגישה את הפיתוח המקצועי המתמשך של מורים ואת הצורך בהעלאת המודעות בקרב
מורים בנוגע לצרכים החברתיים ,הרגשיים והאקדמיים של תלמידים פליטים (שם).

 4.2.3מעורבות הורים
סוגיה נוספת שעולה ממסמכי מדיניות החינוך בגרמניה קשורה למעורבות הורים של תלמידים פליטים,
אולם התייחסות רשמית זו נוגעת רק למעורבות הורים בנושאים אקדמיים ,כמו המידע שיש להביא
לידיעתם עם כניסת הילדים למערכת החינוך .בתי ספר נדרשים לדווח להורים בנוגע למטרות הפדגוגיות
שלהם ולתחומי העיסוק ,לספק מידע על סוגי התמיכה הקיימים ועל ההתקדמות של הילדים שלהם,
זאת במטרה לעודד הורים לפתח גישה חיובית כלפי חינוך ילדיהם וכדי למסד שותפות בין בתי ספר
והורים (שם).
מדיניות החינוך בגרמניה מתייחסת גם להגברת שיתוף הפעולה בין בתי ספר והמורים ובין חברי
הקהילה המקומית כדי לקדם את השתלבותם של תלמידים פליטים בבתי ספר .לדוגמה ,בתי ספר
מעודדים שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה המקומית כדי לפתח את כישורי השפה של התלמידים
ולקדם אמצעים התומכים בלמידה .בין היתר מעודדים פעילות לאחר שעות הלימודים (אירועי ספורט
ותרבות) ומעורבות של תלמידים פליטים ובני משפחותיהם בפעילויות אלה .בנוסף ,יש קריאה לשיתופי
פעולה גם עם ארגונים מקומיים ומקצועיים אחרים (שירותי בריאות ורווחה ,ארגונים לא ממשלתיים),
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לא רק למען הפיתוח האקדמי ושיפור הישגי תלמידים פליטים ,אלא גם עבור תמיכה פסיכו-חברתית
(שם).

 4.2.4שונות תרבותית ופלורליזם
גישת החינוך הקוראת לאינטגרציה אינה מספקת מענה לצרכים המסוימים של התלמידים הפליטים
ומתעלמת מהתרומה האפשרית של תלמידים אלו במונחים של שונות תרבותית .אינטגרציה על בסיס
פלורליזם תרבותי במקום היטמעות עשויה לסייע ואפשר להשיגה בכמה אופנים :צוותים רב-מקצועיים
שמנחים ומלווים את ההתפתחות הרגשית של התלמידים הפליטים; העסקת אנשי חינוך סורים בבתי
ספר הדואגים להוראה השפה הערבית; מתן כלים ופרקטיקות הוראה למורים המבוססים על רב-
תרבותיות.
בשל אופייה של מערכת החינוך בגרמניה ,המתאפיינת בקידום הישגים ,בפרקטיקות בית ספריות
כמו אחריותיות ,בבקרה ועמידה בסטנדרטים המדינתיים ובהדגשת הכישורים הקוגניטיביים ,הידע
וההישגים האקדמיים ,בבתי הספר מודגשת חשיבות התוצאות המוחשיות של התלמידים (הישגים),
ומדידת ההישגים מובילה לחוסר איזון בבתי ספר בכל הנוגע לדאגה לתחום ההתפתחות הרגשית ,כולל
היכולת להרגיש ,לבטא ולהבין את הרגשות .במקרה של תלמידים פליטים ,הסובלים מתחושת עקירה,
הפיתוח הרגשי של הורים ותלמידים כאחד חשוב מאוד לרווחה הכללית והפסיכולוגית וליכולת
ההתמודדות עם חוויות העבר ועם חוויות עכשוויות של חיים בתרבות זרה .מכאן שמדיניות חינוך
התומכת בתהליכי למידה המקדמים בגרות רגשית של תלמידים והפעלת צוותים רב-מקצועיים הכוללים
מורים ,עובדים סוציאליים ,יועצים ופסיכולוגים כדי לקדם רווחה חברתית ורגשית ,עשויה לתרום ליצירת
סביבות למידה יציבות שבהן פליטים בכלל ותלמידים פליטים בפרט עשויים להצליח (.)Timm, 2016
בנוסף ,מסקירה זו עולה כי המיקוד בלמידה רב-תרבותית עשוי לתרום לקידום ערכים כמו קבלת
מגוון זהויות תרבותיות ,יצירת דיאלוג בכיתה ,הבנה הדדית ,הכרה בשוני ובדמיון באמצעות שיח וקידום
כישורים כמו אחריות ,אמפתיה ,סובלנות ורווח שניתן להפיק מההבדלים התרבותיים בין לומדים .לשם
כך יש צורך במדיניות חינוך המכשירה מורים להוראה בנושאים רב-תרבותיים ,כולל קליטת מורים
פליטים בבתי ספר כדי לתמוך במורים הגרמניים ולסייע לחילופים תרבותיים .קליטה של מורים פליטים
בצוותים רב-מקצועיים יכולה לתרום ללימוד בשפה הערבית על התרבות הגרמנית .לדוגמה ,להבנות
גשר בין התרבות הקולטת והתרבות הנקלטת ,כדי לפתח תחושת שייכות בקרב תלמידים פליטים
(שם).

 4.2.5תקצוב
מבחינת תקציב מערכת החינוך עבור אוכלוסיות תלמידים מוחלשות ,כולל תלמידים פליטים ,עולה
מסקירה זו כי החישוב מבוסס על אינדקסים חברתיים כלכליים ,ובתי ספר באזורים מוחלשים מבחינה
חברתית מקבלים אף הם תקציבים נוספים ,גם כאשר אינדקסים אלו אינם מצביעים על הצורך בכך.
בשנת  2016תקציב מערכת החינוך עבור קליטת תלמידים פליטים בגרמניה עמד על  20מיליארד אירו.
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לפי קרן המטבע העולמית ,הצפי היה שבשנת  2016תוציא גרמניה  0.35%מהתוצר הלאומי הגולמי
שלה על פליטים.
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 4.2.6המלצות לשיפור קליטת תלמידים פליטים
להלן פעולות נוספות שאפשר לעשות כדי לקדם קידום מדיניות חינוך לקליטת תלמידים פליטים:
(:)OECD, 2015a, 2015b, 2016


לשלב צוותים רב-מקצועיים הכוללים מורים ,עובדים סוציאליים ,יועצים ופסיכולוגיים בבתי
ספר כדי להנחות ולתמוך בהתפתחות רגשית של תלמידים פליטים;



למסד רשת של מורים דוברי ערבית מקרב אוכלוסיית הפליטים ולשלבם בבתי הספר
באמצעות יצירת מרחבי למידה מעורבים עם הנחיה נוספת בערבית על נושאים כמו תרבות
ערבית ותרבות גרמנית;



לחולל שינוי בתוכניות להכשרת מורים כך שיכשירו בפרקטיקות הוראה המתבססות על רב-
תרבותיות ,על בסיס ההבנה של חוויית הפליטים והרקע התרבותי שלהם;



להקצות משאבים לצמצום פערי הישגים בין תלמידים מקומיים ותלמידים פליטים ולהגדיר
קבוצות יעד למימון ממשלתי נוסף .כמו כן ,ראוי להחליט על הגוף האדמיניסטרטיבי במערכת
החינוך שינהל משאבים אלו;



להפיץ מידע על חינוך ועל הזדמנויות לפיתוח כישורים והנחיה אדמיניסטרטיבית כדי להאיץ
את תהליך האינטגרציה של אוכלוסייה זו;



ליצור מנגנון שיבטיח שפליטים ללא מסמכים המעידים על השכלתם או על הכשרתם עוברים
הערכה מהירה ומדויקת;



ליצור תמיכה בתחום השפה לתלמידים פליטים במסגרת כיתות רגילות;



לעודד השתתפות של ילדים פליטים בתוכניות חינוך בגיל הרך בשלבים מוקדמים ככל
שאפשר;



לבזר ריכוזי תלמידים פליטים בבתי ספר המשתרכים מאחור.

 4.3סיכום
מדיניות החינוך בגרמניה לקליטת תלמידים פליטים מונעת משאיפה לשלבם כדי ליצור אינטגרציה
חברתית ולאפשר ל תלמידים פליטים לפעול בסביבה המגוונת המקומית ולא רק הגלובלית .מדיניות
החינוך כוללת הקניית כישורי שפה בתוכנית לימודים ממוקדת להוראת שפת המקום כשפה שנייה,
קידום הערכה מערכתית של הוראת השפה ומיקוד באוריינות שפתית ,כחלק ממדיניות כוללת רחבה

https://tcf.org/content/report/germanys-syrian-refugee-integration-experiment/?agreed=1 9
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יותר ,הנוגעת להיטמעות בחברה הגרמנית ובשוק התעסוקה במדינה ,כל זאת כדי שפליטים אלה לא
יהיו מעמסה על מערכת הרווחה הגרמנית.

34

חקר מקרה  :3מדיניות החינוך בנושא קליטת תלמידים פליטים בקנדה

.5

 5.1כללי
אוכלוסיית קנדה מונה כ 35-מיליון נפש .קנדה היא מדינה קולטת מהגרים ,והיא הראשונה בעולם
שאימצה בשנת  1971את נושא הרב-תרבותיות כמדיניות ממשלתית רשמית .בכל הקשור לסוגיית
קליטת פליטים ,בקנדה האחריות היא של המשרד לענייני אזרחים ומהגרים ( Ministry of Justice,
 .)2019בשנים האחרונות השתנתה מדיניות קליטת הפליטים בקנדה ,בעקבות שינוי הממשל בשנת
 .2015הממשלה הקודמת לבחירות אלו תמכה במדיניות הרואה בפליטים איום על מערכת הרווחה של
קנדה ( .)Brewer, 2016הדבר התבטא בצמצום מכסת הפליטים והפחתת מספר ממלאי התפקיד
הבוחנים את הבקשות לכדי בוחן אחד בלבד .המהפך של בחירות  2015הוביל להקמת ממשלה
ליברלית אשר החלה לשנות את מדיניות קליטת הפליטים למדיניות פתוחה יותר .מקצת החוקים
המגבילים צומצמו ,והממשלה התחייבה לסייע ל 25,000-פליטים סורים .ברם ,שינוי זה לא לווה בעדכון
מדיניות החינוך הקנדית ,ובבתי הספר יש חוסר ידע ואי-יכולת לסייע כנדרש לאוכלוסייה זו .פער זה בין
מדינות החינוך למדינות קליטה כללית נובע גם מהעובדה שמשרדים שונים מעורבים ביישום מדיניות
זו .בעוד הממשל מאשר את מכסת הפליטים ותומך תקציבית באזורי הקליטה שאליהם מופנים
הפליטים ,במחוזות אחראים על קביעת מדיניות החינוך ופיתוח חומרי לימוד .רובד נוסף למורכבות הוא
המידע על אודות התלמידים והצרכים שלהם נמצא ברשויות ובבתי הספר וזרימת המידע בין כל
הגורמים הללו אינה שוטפת (שם).
בתקופה שבין חודש ינואר  2015וחודש יולי  2017שהו כ 84,000-פליטים בקנדה ,מרביתם
מסוריה ,מאריתריאה ,מעירק ומאפגניסטן 43% .מהם היו ילדים מתחת לגיל  .17בשנת  2017נקלטו
בקנדה  40,081פליטים ,מתוכם  26,980פליטים סורים ( .)Hussen, 2018בכך עקפה קנדה את
שכנתה מדרום ,ארצות הברית ,מבחינת קליטת פליטים לשטחה.
בשנים  2021–2019הציבה התוכנית הממשלתית הפדרלית לקליטת פליטים בקנדה שלושה
יעדים (:)Ratkovic et al., 2017


10

יישוב של  1,000פליטות נוספות (ילדות ונשים) יותר מהמכסה שנקבעה בתוכנית התלת-

שנתית הקודמת עבור שנת ;2019

11



הוספת  1,000מכסות קליטה נוספות לפליטים בשנת  2020כדי לענות על הדרישה מצד

מבקשי מקלט ,וכן בחינה מחדש של מטרות היישוב מחדש של פליטים לאור האתגרים החדשים
הטמונים במתן אישורי כניסה אלו;


הצפי לשנת  2019הוא ל 46,450-מכסות אישורי כניסה לפליטים בקנדה (בתוכניות הגירה

שונות) 49,700 ,מכסות בשנת  ,2020ו 700,51-מכסות בשנת .2021

10

ראו

גם:

https://www.macleans.ca/news/canada/refugee-resettlement-canada/

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementaryimmigration-levels-2019.html
 11לא אותרו נתונים נוספים בקשר להחלטה מגדרית זו.
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וכן:

מרבית מבקשי המקלט בקנדה בשנה החולפת ( )2018היו מניגריה ומקולומביה ,וכן מבקשי מקלט
שחצו מארצות הברית לקנדה ,לצד פליטים מסוריה ,מפקיסטן ,מקונגו ,מטורקיה ,מהאיטי ,מסודן,
מאנגולה ,מבנגלדש ,מוונצואלה ,מבורונדי ,מסרי לנקה ,מאריתריאה ומאנגולה .כשתי חמישיות
ממבקשי מקלט אלו היו ילדים בשנת  ,2018אך שיעור הילדים הפליטים בקרב מבקשי מקלט בקנדה
הוא  ,39%בדומה לנתונים משנת ( 2017שהובאו בתחילת פרק זה) ולנתונים ממדינות אחרות שנסקרו
כאן.

12

ישנם ארגונים ועמותות מהמגזר הפרטי ומהמגזר השלישי המסייעים לפליטים ומבקשי המקלט
ותומכים בהם .ארגונים אלו מקבלים אישור מהמדינה ומכונים ארגונים בעלי הרשאות לתמיכה
(.)Sponsorship Agreement Holders

13

לרוב התמיכה נמשכת כשנה וכוללת תמיכה כלכלית

ורגשית .המדיניות הקנדית כוללת תוכנית לסיוע ביישוב מחדש ( Resettlement Assistance
 ,)Programוהיא מספקת הכנסה למשך שנה למבקשי המקלט ,סיוע במציאת דיור זמני ,סיוע באיתור
מידע על קליטה והשתלבות ,מידע על אודות שירותים שונים ,בניית קשרים וקישור לקהילות של קנדים
ומהגרים ,סיוע במציאת שירותי תמיכה לטיפול בילדים ,שירותי תחבורה ,תרגום וגישור קהילתי ,איתור
שירותים וזכויות לבעלי מוגבלויות ועוד .שירותים אלו ניתנים על ידי שילוב של כמה גורמים ,ארגונים
סוציאליים ,בעלי עניין ושותפים נוספים.

14

ניתנת אפשרות ללימודי "אולפן" לשפת המקום (אנגלית או

צרפתית) ,בשיעורים המיועדים למבוגרים ומועברים ללא תשלום.

15

 5.2מדיניות חינוך לקליטת תלמידים פליטים
בשנים  2017–2015קלטה קנדה את המספר הרב ביותר של פליטים בתולדותיה ,אולם הספרות
המקצועית העוסקת בקליטת תלמידים פליטים בקנדה מצומצמת וישנם פערי מידע רבים .כפי שצוין
קודם לכן ,תלמידים פליטים חווים אתגרים חברתיים ופסיכולוגיים בבתי ספר .מורים ,פקידי ממשל
האמונים על יישובם מחדש של פליטים ומקבלי החלטות אומנם דנים בסוגיית הרב-תרבותיות ,אך הם
אינם בוחנים בביקורתיות את צורכי התלמידים הפליטים במערכת החינוך ,ואינם מקדישים זמן לפיתוח
שותפויות רב-סקטוריאליות ורב-שכבתיות העשויות לתרום להעצמת תלמידים פליטים ולחברה
(.)Ogilvie & Fuller, 2016
חינוך ילדים פליטים נעשה נושא מרכזי במערכת החינוך הקנדית ,אולם מחקרים מועטים בחנו את
המעבר של תלמידים פליטים מלימודים במדינות האם שלהם לבתי ספר קנדיים .הספרות המקצועית
מצביעה על הפערים הקיימים בכל הקשור לאסטרטגיות שבהן נוקטים מורים ,מקבלי החלטות,

12

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-

immigration-levels-2019.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside- 13
canada/private-sponsorship-program/agreement-holders.html
14
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/canadarole.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new- 15
life-canada/improve-english-french/classes.html
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משפחות הפליטים ,חוקרים וקהילות כדי להקל על המעבר ולהעצים תלמידים פליטים ,וכן כדי לסייע
למקבלי החלטות בסוגיה זו .המחקרים הקיימים מתמקדים בחוויות מהגרים או בתלמידים דוברי שפה
זרה הלומדים אנגלית ( )English language learnersבמקום בחוויות הקליטה של תלמידים פליטים.
פערי מידע קיימים גם בכל הקשור לחוויות הפסיכולוגיות ,החברתיות והחינוכיות של תלמידים פליטים
בקנדה ויש צורך במחקרים עתידיים שיבחנו סוגיות אלו ( Social Sciences and Humanities
.)Research Council of Canada, 2017

 5.2.1אתגרים עיקריים בקליטת תלמידים פליטים
מערכת החינוך בקנדה מתמודדת עם שלושה אתגרים עיקריים בקליטת תלמידים פליטים (ראו תרשים
( )7שם):
 .1אתגרים חברתיים – תמיכה חברתית מסייעת ביצירת תהליך מעבר חלק לחברה הקולטת .אובדן
חברים מהעבר ,הדרה במדינה הקולטת ,בריונות ודחייה הם בין האתגרים העיקריים העומדים
בפני תלמידים פליטים .בו בעת ,לרוב תלמידים פליטים נאלצים לסייע להוריהם בתרגום מאנגלית
או מצרפתית ,במטלות הבית ובפרנסה.
 .2אתגרים פסיכולוגיים – היעדר אמון בשל הסטיגמה הקשורה לתווית "פליט" ,אובדן זהות
ותרבות ,אובדן תחושת שייכות ,מתחים פוסט-טראומטיים ,ילדות אבודה ואבחון לקוי של יכולות
ילדי פליטים ,הם בין הגורמים העיקריים המשפיעים על מסוגלות רגשית ופסיכולוגית של תלמידים
פליטים.
 .3אתגרים אקדמיים – בתחום הלימודי ,היעדר תוכניות הכנה ,רצף לימודים קטוע והערכה לוקה
של כישורים אקדמיים ,הם בין האתגרים העיקריים בתחום זה.
הדרה,
בריונות
ודחייה
היעדר
תוכניות
הכנה
ללימודים

קשיי שפה

רצף
לימודים
קטוע

אובדן זהות
ותרבות

פוסט
טראומה
ומתח

אבחון לקוי
של יכולות
למידה

תרשים  :7אתגרים עימם מתמודדים תלמידים פליטים במערכת החינוך בקנדה
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כדי להתמודד עם אתגרים אלו מערכת החינוך בקנדה משתמשת בגישות מבוססות הערכה ,במטרה
להבחין בין תלמידים מרקע הגירתי ובין תלמידים פליטים וכדי למסד מדיניות והנחיות תואמות למורים
המלמדים תלמידים פליטים ולהכשירם בהתאם .שיתוף פעולה בין הממשל הפדרלי ,הממשלות
המקומיות ,יחידות בתי הספר המקומיות ,מעניקי שירותים ובתי ספר עשוי לתרום לקידום רווחת
התלמידים הפליטים בקנדה .שיתוף פעולה זה עשוי להתבטא ,לדוגמה ,באימוץ שיטות הוראת שפה
אינטנסיביות ,במתן הזדמנות לשיתופיות של סיפורים אישיים של תלמידים פליטים כדרך להשתייכות,
בשיתופי פעולה רב-שכבתיים בין נציגים שונים המטפלים באוכלוסיית הפליטים וביישום תוכניות מניעה
בית ספריות התומכות בתלמידים פליטים ,כל אלה נמצאו תורמים לקידום קליטת תלמידים פליטים
(שם).

 5.2.2הקניית כישורי שפה ומסמכי מדיניות
סוגיית הקניית שפה משמעה הטמעת פדגוגיות אפקטיביות ,תוכניות להוראת שפה שנייה ותמיכה
מצד מקבלי החלטות .יודגש כי לעיתים מדיניות חינוך בנושא הטמעת שפה בקנדה ובמדינות רבות
נוספות אינה עולה בקנה אחד עם הפרקטיקה בבתי ספר .מטרת מדיניות זו היא לקדם אינטגרציה
חברתית ,תרבותית וכלכלית ,זאת כדי להיקלט בעתיד בשוק התעסוקה בהצלחה ,אך גם כדי להיטמע
חברתית ,אזרחית ותרבותית .אולם הספרות המקצועית מצביעה על כך שעל אף שיעורי ההשכלה של
פליטים בקנדה ,שיעורי האבטלה בקרב אוכלוסייה זו גבוה יותר ,וכן שיעורי ההעסקה הזמנית או
החלקית גבוהים .מכאן שיש צורך במדיניות חינוך שתסייע לתלמידים פליטים להתגבר על מכשולים
אלו ושתהיה משולבת במדיניות כוללת (חברתית ,תעסוקתית וכלכלית) לקליטת אוכלוסיות פליטים
בקנדה.
מחקר שנערך בקרב  1,950פליטים סורים שהגיעו לאזור ונקובר בשנים  2016–2015מעלה
שרק  17%מהם מצאו תעסוקה בשנת  .2017נתונים דומים מארצות הברית וממדינות אירופאיות
אחרות מעידים כי ההבטחות לאינטגרציה אינן באות לידי ביטוי בפועל .הפליטים אף מדווחים על הדרה
מערכתית ואפליה בשל דעות קדומות על רקע גזע או נסיבות אחרות .זאת ועוד ,המדיניות הקיימת
בקנדה ובמדינות אחרות שואפת להכשיר תלמידים פליטים כך שיהיו בעלי כישורים בסיסיים לקליטה
מהירה בשוק התעסוקה תוך התעלמות מהרמות הפדגוגיות השונות שלהם ורמות שליטתם בשפת
המדינה הקולטת .בקנדה מדיניות היישוב מחדש של פליטים הובילה ליצירת תוכניות להקניית שפות
– אנגלית וצרפתית – המעניקות כישורי שפה בסיסיים וקידום ערכים תרבותיים קנדיים .חברות קולטות
רבות חשות מאוימות מהתרבויות והלשונות של הפליטים ,והן חוששות מפני סדיקת האחדות הלאומית
וחוסנה ,ובשל כך הן מקדמות מדיניות חינוך המדגישה את השפות המקומיות .אם כן ,נראה שיש
חשיבות למדיניות חינוך תומכת ברכישת שפה וביישוב מחדש של פליטים כדי לממש את האינטגרציה
החברתית המתבקשת ,אך מדיניות זו צריכה להיות שונה מהמדיניות הרווחת כיום במדינות רבות כמו
ארצות הברית ,טורקיה וגרמניה ,המתוארת כחד-לשוניות קוסמופוליטית ( cosmopolitan
 )monolingualismוהמתמקדת ברכישת השפה והתרבות במדינה הקולטת תוך התעלמות משפת
האם של הפליטים (.)Li & Sah, 2019
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מסקירת המדיניות עולה כי קיים פער בין מדיניות החינוך בנושא אינטגרציה של תלמידי פליטים
במערכת החינוך הקנדית ובין הנעשה בפועל .נמצא שלמחוזות אונטריו וניו פאונדלד המספר הגדול
ביותר של מסמכים בנושא .מחוזות ,הפועלים לפי גישות מבוססות הערכה והעורכים אבחנה בין
תלמידים פליטים ובין תלמידים מרקע הגירתי ,מציעים מדיניות ונהלים רלוונטיים יותר עבור מורים
המלמדים אוכלוסיות אלו .מכאן גם החשיבות הרבה להפצת ידע בין מחוז למחוז ,שכן מדיניות החינוך
בקנדה מנוהלת ברמה המחוזית .בסקירת ספרות שנערכה על נושא זה מטעם המועצה הקנדית
למחקר במדעי החברה והרוח איתרו החוקרים  59מחקרים ומאמרים שעסקו בקליטת תלמידים פליטים
בקנדה ושפורסמו בין השנים  1,750 ,2017–1997מסמכים שעסקו בקליטת תלמידים פליטים
במחוזות השונים ,מתוכם  71מסמכי מדיניות (.)Ratkovic et al., 2017
המחוז שפרסם את המספר הרב ביותר של מסמכי מדיניות בנושא תלמידים פליטים הוא אונטריו
( ,)24%לאחר מכן מחוז ניו ברונסוויק ( )23%ומחוז קולומביה הבריטית ( .)20%מסמכים אלו הכילו
מידע בנוגע לתוכניות הלימודים ,המשאבים ,הנהלים והחוקים ,הדוחות והמודלים למימון .מקצת
המסמכים העוסקים בתוכניות הלימודים הכילו נתונים גם על הישגי תלמידים פליטים ,וכן הנחיות
למורים כיצד ללמד ולהתאים את סביבת הלמידה למגוון רחב של לומדים ,כולל פליטים .המסמכים
בנושא מדיניות התייחסו הן לחוק החינוך הפדרלי והן לגלי היישוב מחדש ולקליטה במחוזות השונים.
מסמכי המדיניות הכילו גם מקורות מידע בנושא הנחיות למורים ,למורי שפה ולמנהלים .לרוב התמקדו
הדוחות בתלמידים פליטים ,כחלק מקבוצות תלמידים שאינם דוברי אנגלית כשפת אם ( English
 ,)Language Learners – ELLוכללו מודלים לתקצוב תוכניות ולהקצאת משאבים לתלמידים פליטים.
לדוגמה ,בחבל אונטריו ,בחודש יולי  2016פרסם משרד החינוך המחוזי מסמך שנקראCapacity :
.building K-12: Supporting students with refugee backgrounds, special edition # 45
המסמך כולל אסטרטגיות הוראה ומידע עבור מורים המלמדים תלמידים פליטים ,וכן הפניות למקורות
מידע עדכניים בנושא תלמידים פליטים; מסמך מדיניות מחבל ססקאצ'ואן כולל מקורות מידע עדכניים
עבור מורים בנושא הוראה של תלמידים פליטים; במחוז קולומביה הבריטית פורסמה חוברת הנחיות
המספקת חומר רקע בנושא חוויות של פליטים ,אסטרטגיות תמיכה ורעיונות עבור מורים והצוות הבית
ספרי ,העובדים עם תלמידים פליטים ובני משפחותיהם ,וכן מידע על מקורות נוספים העשויים לתרום
למורים ולמקבלי החלטות (שם).

 5.2.3המלצות לשיפור קליטת תלמידים פליטים
אחת ההמלצות העולות מהספרות המקצועית בקנדה היא קידום מדיניות בנושא פדגוגיה הדוגלת
בהשבת צדק ( )Restorative justice pedagogyעל פי עקרון ההכרה בעוולות שנגרמו לתלמידים
פליטים ולקהילותיהם כדי להבטיח תהליכי החלמה באמצעות הכרה בעוול ,ניתוח צרכים ומתן מענה
בכיתות של תלמידים פליטים ,לצד יצירת סביבה בטוחה כדי לתמוך בתהליך היישוב מחדש וברווחת
התלמידים (.)Ogilvie & Fuller, 2016
המלצות נוספות למדיניות מיטבית לקליטת תלמידים פליטים (:)Brewer, 2016
 .1יש להבחין בין אוכלוסיית תלמידים פליטים ובין אוכלוסיית תלמידים מרקע הגירתי בכלל או
בני מיעוטים ,לאור הגורמים שפורטו עד כה.
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 .2חשוב להתייחס לפליטים כאל נכס ולא כמטרד ולהדגיש את החוזקות שלהם ,את משאביהם
ואת קולם הייחודי .חוזקות אלו כוללות יכולת ניידות ,לימוד שפה חדשה ,תרומה למדיניות
חינוך מחודשת ואף תקציבים .הנטייה הטבעית לכרוך את כל הפליטים למקשה אחת ומתן
תדמית קורבנית מסייעת לדחיקתם לשוליים.
 .3יש לתמוך בהצלחה אקדמית ,עידוד תפיסות חיוביות כלפי בית הספר ,השתלבות בשוק
העבודה ואפשרויות פרנסה עתידיות.
 .4חשוב להתאים את הלימודים לרמה האישית של התלמידים ,לבחון את יכולותיהם השפתיות,
להקפיד על שיבוץ בכיתה התואמת את יכולותיהם האקדמיות ולהימנע מהשארת כיתה בשל
הפער השפתי.
 .5לתת מקום להתמודדות עם הזהות המשתנה של הפליט היחיד והקהילה כולה.
 .6לצמצם את הכוח הטמון בידי המורים לקביעת החלטות גורליות בדבר התלמידים והענקת
מרחב להשפעת התלמידים ומשפחותיהם.
 .7להתייחס אל התלמיד כאל אינדיבידואל בעל מאפיינים ייחודים שאינם קשורים בהכרח או
באופן בלעדי לתלמידים לפליטים אחרים.

 5.3סיכום
פערי מידע רבים בכל הנוגע למדיניות חינוך לקליטת תלמידים פליטים בקנדה טרם הושלמו על ידי
הספרות המקצועית .מחקרים מועטים בחנו את המעבר של תלמידים פליטים מלימודים במדינות האם
שלהם לבתי ספר קנדיים ואין התמקדות בחוויות הפסיכולוגיות ,החברתיות והחינוכיות של תלמידים
פליטים בקנדה .על אף היותה מדינה המקדמת מדיניות רב-תרבותית באופן רשמי ,קיים פער בין
המדיניות המוצהרת לאינטגרציה ושילוב של תלמידים פליטים ובין הפרקטיקה בבתי ספר .גישות
מבוססות הערכה עשויות לקדם מדיניות ממוקדת יותר עבור מורים המלמדים תלמידים פליטים ובתי
ספר הקולטים אותם .יש גם חשיבות רבה להפצת ידע בין מחוז למחוז ,שכן מדיניות החינוך בקנדה
מנוהלת ברמת המחוז.

40

 .6חקר מקרה  :4מדיניות החינוך בנושא קליטת תלמידים פליטים בארצות
הברית
 6.1כללי
בהתאם לאמנת האו"ם ,בארצות הברית מוגדרים פליטים כמהגרים שאולצו לנוס מארצות המקור שלהם
בשל רדיפה או חשש מרדיפה בשל גזעם ,דתם ,דעה פוליטית או השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת.
ארצות הברית החלה ליישב פליטים לאחר מלחמת העולם השנייה ,אז קלטה כ 650,000-פליטים
מאירופה ,צעד שהוביל בשנת  1948לניסוח חוק  Displaced Persons Actעל ידי הממשל האמריקאי.
בשנת  1975נקלטו כ 100,000-פליטים מדרום-מזרח אסיה ,ובשנת  1980הקונגרס מיסד את תוכנית
י ישוב הפליטים שכללה את הקריטריונים של האו"ם לקביעת מצב הפליטות והניחה בסיס משפטי
לתוכנית.
התוכנית מופעלת כיום על ידי המשרד לענייני אוכלוסין ,פליטים והגירה ( Bureau of
 (Population, Refugees and Migrationבמסגרת מחלקת המדינה האמריקאית ,משרד זה עובד
בשיתוף עם המשרד ליי שוב מחדש של פליטים מטעם המשרד לשירותים אזרחיים ולענייני בריאות
והמשרד לביטחון פנים .משנת  1980נכנסו לארצות הברית כשלושה מיליון פליטים ,מתוכם כ–35%-
 40%ילדים הלומדים במוסדות לימוד ברחבי המדינה 90% .מהילדים הפליטים הגיעו לארצות הברית
עם הוריהם .בכל שנת תקציב חדשה נשיא ארצות הברית מתייעץ עם הקונגרס כדי להחליט על מכסת
הפליטים שתאושר להיקלט בארצות הברית במהלך השנה הפיסקלית .בעשר השנים שבין שנת 2007
לשנת  2016הובילה החלטת נשיא זו לקליטתם של כ 48,000-פליטים (בשנת  )2007ועד 85,000
פליטים (בשנת .)2016
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מדינות שבהן יש אזורים עירוניים מאוכלסים בצפיפות כמו טקסס ,ניו יורק

וקליפורניה קלטו פליטים רבים ,ובעשור האחרון הצטרפו לתוכנית היישוב מחדש של פליטים מדינות
נוספות כמו מינסוטה ,אריזונה ,איידהו וצפון דקוטה .מרבית אוכלוסיית הפליטים מתרכזת בערים ,אך
מדינות שונות ,כולל אלסקה ,יישבו פליטים גם במחוזות ספר שונים ( Koyama & Rwnhumbiza
.)Bakuza, 2017
אוכלוסיית הפליטים בארצות הברית מגוונת מאוד ואינה מובחנת בבהירות בנתונים דמוגרפיים
של דיווחי הממשל ,כפי שנתאר להלן .עד לאחרונה ,הציעה ארצות הברית מקלט למספר הרב ביותר
של פליטים מסך כל המדינות גם יחד .מנהל הנשיא טראמפ צמצם בדרמטיות את מכסת הפליטים
הרשאים להיכנס לארצות הברית ,וכן פרסם נוהלי ביטחון חדשים לבדיקת פליטים המעוניינים להיכנס,
כולל הארכת זמן המתנה לתשובה (  .)American Immigration Council, 2018עם כניסתו לתפקיד,
חתם הנשיא טראמפ על צו נשיאותי המשהה את תוכנית קליטת הפליטים של ארצות הברית למשך
 120יום ואסר כליל על כניסת פליטים סורים .מכסת הפליטים צומצמה מ 110,000-ל .50,000-תוכנית
קליטת הפליטים חודשה בהמשך ,להוציא קליטת פליטים מ 11-מדינות (מצרים ,איראן ,עירק ,לוב,
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מאלי ,צפון קוריאה ,סומליה ,דרום סודן ,סודן ,סוריה ותימן) שמהן לא יכלו להגיע פליטים במשך 90
יום נוספים.
סוכנויות הממשל המטפלות במכסות הגירה לפליטים כוללות את הנשיא ,הקובע את המכסה
המרבית בהתייעצות עם הקונגרס ,מחלקת המדינה והמשרד לביטחון הפנים .בשנת  2018נקבעה
מכסה מרבית של  45,000פליטים ,אם כי מספר הפליטים הנכנסים בפועל היה פחות מ.000,23-
מרבית הפליטים בארצות הברית מגיעים מאפריקה ( ,)44.3%מהמזרח התיכון ומדרום אסיה (19.4%
כולל מעירק ,מאיראן ,מבוטן ,מאפגניסטן) ,ממזרח אסיה ( 17%מסין ,מווייטנאם ומאינדונזיה)
ומאמריקה הלטינית (( )3.9%שם).
הפליטים המגיעים לארצות הברית עוברים סינון ביטחוני ,ואלו מהם הזכאים להתיישב בה
מקבלים אשרת כניסה .תהליך הקליטה של פליטים בארצות הברית הוא ארוך ומסורבל .הסיווג של
פליטים לקטגוריות שונות הוא רק חלק מהתהליך שבו מי שנמצאו זכאים יכולים להגיש בקשות לקבלת
אשרת כניסה ,אך סיווג זה אינו מבטיח מתן אישור כניסה והתיישבות .סוכנויות מתנדבים פרטיות
( )private voluntary agencies – VOLAGsמסייעות ליישוב מחדש של פליטים .בשנת 2018
המספר הרב ביותר של פליטים התיישב :בקליפורניה ( ,)3,427בטקסס ( ,)1,424בווירג'יניה (,)882
בוושינגטון ( )689ובמרילנד (( )513שם) .קיימות עשר סוכנויות מתנדבים שונות המציעות שירותי
יישוב מחדש לפליטים ,החל בדאגה למזון ,למגורים ,לביגוד ולתעסוקה ,וכלה בשירותי ייעוץ ,בריאות
וצרכים נוספים של המתיישבים במהלך  90הימים הראשונים להגעתם.
ילדים פליטים זכאים ללמוד במערכת החינוך הציבורית ככל ילד אחר בארצות הברית ,ומדינות
רבות מקבלות מימון פדרלי כדי ליישם תוכנית חינוך מיוחדת לקליטת תלמידים פליטים .ההערכה היא
ש 34%-מהפליטים בארצות הברית הם ילדים מתחת לגיל  ,18ומלאכת קליטתם בבתי ספר בארצות
הברית היא אתגר אקדמי ,תרבותי ופסיכולוגי-חברתי .לעיתים תלמידים אלו מגיעים עם רמה בסיסית
ביותר של חינוך פורמלי ,או עם היסטוריה של רצף לימודים קטוע ורמת שליטה מוגבלת בשפה
האנגלית .הם זקוקים לזמן הסתגלות לתרבות האמריקאית ,להכיר חברים חדשים ולפתח תחושת
שייכות לבתי הספר החדשים שלהם ,לקהילה ולמדינה .פערים לשוניים ,תרבותיים ואחרים מגבילים
גם את יכולת ההורים לסייע לילדיהם להיקלט בהצלחה וכן להיות מעורבים בחינוך ילדיהם ,כפי
שמורים היו מצפים מהם .לצוותי בתי הספר ולמורים אין הכשרה מתאימה כדי לקלוט תלמידים פליטים,
משום שלרוב הם מקבלים על כך הודעה בהתראה קצרה ( Koyama & Rwnhumbiza Bakuza,
.)2017
צמצום במימון קליטה ,ביישוב מחדש של פליטים ובשירותים נוספים הוביל כמה סוכנויות מקומיות
לצמצם או לסגור את תוכניות ההתיישבות שלהן .כעת נבחנת מחדש מדיניות הקליטה והיישוב מחדש
של הפליטים ,ובתוכנית המכון למדיניות הגירה שוקלים למסד מסגרת דו-דורית לחיזוק יישוב מחדש
של פליטים ואינטגרציה בארצות הברית ( .(Greenberg et al., 2018מחלקת המדינה ומשרד
הבריאות מממנים ,מפקחים ומתאמים את רשת יישובם מחדש של הפליטים באמצעות הסוכנויות
המקומיות .במסגרת תהליך החשיבה מחדש ,המיקוד כעת הוא בצורכי המשפחה כולה ובתיאום בין
תוכניות נפרדות המיועדות לילדים ולמבוגרים .מדיניות החינוך עוסקת בלמידה ובפיתוח של ילדים בגיל
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הרך באמצעות חינוך ,מזה ,ובהקניית מיומנויות להורים בנושא שוק התעסוקה ,מזה .כמו כן מוצעים
שירותי טיפול וייעוץ בנושא טראומה ושירותי בריאות כמו אבחון מוקדם (שם).
אף שאחוזי התעסוקה בקרב הורים פליטים גבוהים (אבות  92%–71%ואימהות  ,)58%עדיין
כרבע מהילדים הפליטים מתחת לגיל  10חי מתחת לקו העוני .שליש מהילדים הפליטים חי בבתים
שאינם דוברי שפה אנגלית ,והקושי הלשוני משפיע על הסתגלות חברתית .כפי שנפרט להלן ,מקצת
התלמידים הפליטים חווים בריונות ,ואי -היכולת של ההורים לדבר אנגלית מונעת מהם להיות מעורבים
בבתי הספר ולשוחח עם נותני שירותים נוספים ואנשי מקצוע בנושאים הקשורים לילדיהם (שם).
אחד הארגונים הפועל לסייע לקליטת ילדים פליטים הוא ארגון בריקס ( Bridging Refugee
 (Youth and Children's Services – BRYCSהמסייע לצוותים בית ספריים ,למורים ולמשפחות
התלמידים באמצעות מתן ייעוץ ,אימון וסיוע טכני נוסף כמו אימון מקוון ללא עלות למורים ,פעולות
מניעה כנגד בריונות כלפי תלמידים פליטים ובניית שותפות מורים–הורים לפי הסטנדרטיים הארציים
לשותפות משפחה–בית ספר ולאור הקווים המנחים של ארגון ההורים והמורים ( Parent-Teacher
 .)Association – PTAארגון בריקס מספק גם ערכות הכוללות מקורות מידע ,מאמרים ותוכניות במגוון
נושאים ומקיים הרצאות וובמינר לאלו שאינם יכולים להגיע באופן אישי לאירוע מסוים .ההרצאות הן
בנושאים כמו מעורבות משפחתית בקרב אוכלוסיות פליטים או תמיכה בתלמידים פליטים חדשים
באמצעות מעורבות אזרחית של הורים בבתי ספר .מקורות מידע נוספים שהארגון מנגיש לצוותי בתי
ספר כוללים התייחסות לעימותים אתיים בכיתה ,לרווחה של תלמידים פליטים בבתי ספר ,לספרים
שונים על תלמידים פליטים ,לבריונות ואפליה ,לחומרים על תרגום ועל יצירת בתי ספר רב-לשוניים.
ארגון בריקס אף מספק מידע על פרקטיקות הוראה מבטיחות לקליטה מיטבית של פליטים.
לדוגמה ,מחנה  ,)Gaining Learning Opportunities through Better English( GLOBEשנוסד
בשיתוף עם הארגונים האלה ,Refugee Development Center :מחוז לנסינג במדינת מישיגן,
אוניברסיטת מישיגן ,המשרד לחינוך דו-לשוני והספרייה המחוזית ,מספק תוכנית לרכישת שפה
האורכת ארבעה שבועות ,ומשתתפים בה שבעים תלמידים פליטים .התוכנית מיועדת לתלמידים
מהמחוז וכוללת יחידות הוראה בנושא החיים בארצות הברית ,מדעים ,בריאות ותזונה ומתמטיקה.
שלושת השבועות הראשונים נערכים במרכז והשבוע האחרון נערך במרכז הכנסים לחינוך סביבתי
במחוז .כדי לסייע להורים ולתלמידים להתכונן למחנה קיץ זה ,המרכז מספק אוריינטציה לכל הורה,
הכוללת הסבר על תוכנית הלימודים ,סידורי תחבורה ,כללי התנהגות ונוכחות ותיאור של השירותים
וחומרי הלימוד המוענקים לכל משתתף .בסיוע מתורגמנים נערכים מפגשי אוריינטציה אלו באזורים
שונים בעיר לקבוצות דוברות שפות שונות .להורים יש הזדמנות לראות תמונות וקטעי וידאו ממחנות
קיץ קודמים ,לשאול שאלות ולחתום על כל הניירת הדרושה כדי שילדיהם ישתתפו בתוכנית .מטרת
התוכנית היא לקדם הקניית כישורי שפה בקרב דוברי השפה האנגלית כשפה שנייה באמצעות פעילויות
חינוכיות ואקדמיות .התוכנית האינטראקטיבית מתמקדת ביצירת שפה מדוברת אוטנטית ,כדי
שלתלמידים יהיה אתגר להרחיב את הידע שלהם ,להשתמש בטכנולוגיה וליהנות מחוץ לכיתה.
התוכנית כוללת פעילויות לילה במטרה לפתח את כישורי עבודת הצוות שלהם וכישורים חברתיים
נוספים ,וכדי להעניק לתלמידים תחושת הצלחה לקראת השתלבותם במערכת החינוך האמריקאית.
זאת ועוד ,ה תוכנית מוערכת במבחנים לפני הוראת כל יחידת לימוד ואחריה כדי להעריך את רמת
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התלמידים ואת התקדמותם .המבחנים כוללים הערכה של כישורים מילוליים בעל פה על בסיס ריאיון
אישי הקובע את השיבוץ של התלמידים בכיתות ,תרגיל האזנה והערכת קריאה .בסקירה זו לא נתמקד
בפירוט על תוכניות חינוכיות לקידום תלמידים פליטים או על פרקטיקות הוראה מיטביות בסוגיה זו,
אלא במדיניות החינוך ברמה האסטרטגית ,אך יש מקום לבחון במחקרים עתידיים אילו אסטרטגיות
הוראה ולמידה מקדמות הכלה ושילוב של תלמידים פליטים במגוון הקשרים :גיאוגרפיים ,חברתיים
ולשוניים.

 6.2מדיניות חינוך לקליטת תלמידים פליטים
כפי שעולה מחקר המקרים שסקרנו עד כה ,יש צורך במדיניות חינוך שתיתן מענה לאתגרים האקדמיים,
התרבותיים והפסיכולוגיים-חברתיים הניצבים בפני תלמידים פליטים ,תוכנית שתפעל לצמצום אפליה
וסטראוטיפים ושתקדם מעורבות הורים של תלמידים פליטים בבתי ספר ובקהילה ( Collins Cooper,
.)2014
הספרות המקצועית על אודות חוויות הלימודים של תלמידים פליטים בבתי ספר בארצות הברית
מצומצמת ,והתיעוד על הדרכים שבהן בתי ספר מתמודדים עם תלמידים פליטים לוקה בחסר .בדומה
למדינות אחרות ,קיימים פערים לימודיים רבים בין תלמידים פליטים ובין תלמידים מקומיים בשל
הנסיבות שפורטו בפרקים הקודמים ,ואף רמת השכלה של הורי התלמידים הפליטים נמוכה במקרים
רבים מזו של ילדיהם ,עובדה המגדילה את הפער בין אוכלוסיות התלמידים השונות (שם).
ריכוז של אוכלוסיות פליטים המשתמשים במידה רבה בשירותים ציבוריים המוצעים להם נמצא
כבעל השפעה פיסקלית שלילית על אזורים גיאוגרפיים מסוימים (לדוגמה ,בקליפורניה) ,בדגש על
מערכת החינוך הציבורית .שיעורי ילודה גבוהים יותר בהשוואה לאוכלוסייה המקומית הובילו לצמיחה
מהירה בשיעור הנרשמים לבתי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים במערכת החינוך הציבורית .ככלל,
מוסדות חינוך בארצות הברית ,בדגש על בתי ספר במרכזים עירוניים ,מתמודדים עם אוכלוסייה גדלה
ומגוונת של תלמידים ,שחלק גדול ממנה משרך מאחור מבחינת הישגים לימודיים (.)Contreras, 2002
תלמידים פליטים לומדים בבתי ספר שונים ברחבי ארצות הברית ,אך מעט ידוע על חוויותיהם
בבתי ספר או על הדרכים שבהן בתי ספר מערבים את הורי התלמידים הללו .שליש מהפליטים שנכנסו
לארצות הברית בשנים  2011–2007היו ילדים בגיל בית ספר (כ 20,000-ילדים) שנמלטו מארצם בשל
חוסר בי טחון חברתי או פוליטי ,לרוב בשל מלחמות .משפחות פליטים רבות מתיישבות באזורים
עירוניים עניים ,ולילדים פליטים רבים יש חוויות טראומטיות ושליליות הן בארצות המוצא שלהם והן
בארצות הקולטות .הם נכנסים למערכת החינוך במצב חברתי ורגשי עדין ,ומצבם זה מתערער אף יותר
בשל קשיים בבתי הספר העירוניים שבהם הם נקלטים וחווים התנכלויות ומעשי בריונות (ראו תרשים
.)8
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ריכוז פליטים באזורים עירוניים עניים

מצב חברתי ורגשי עדין בשל טרואמות במדינת המוצא
ובמדינה הקולטת

התנכלויות ,אפליה וגזענות

פערי השכלה וקשיים לימודיים

תרשים  :8אתגרים עימם מתמודדים תלמידים פליטים בבתי ספר בארצות הברית

 6.2.1בריונות בבתי ספר והתנכלות לתלמידים פליטים
לפי ארגון  ,Refugee Youth and Children's Servicesתלמידים פליטים נמצאים בסיכון למעשה
בריונות בבית ספר ,להתנהגות אגרסיבית מכוונת כלפיהם הפוגעת בהם וחוזרת על עצמה.

17

על אף

שאפשר לנתח את הבריונות כלפי תלמידים פליטים בהקשר רחב יותר של התמודדות עם בריונות בבתי
ספר בארצות הברית ,יודגשו הממצאים האלה :כ 60%-מהתלמידים הפליטים בארצות הברית דיווחו
על מעשי בריונות כלפיהם בבתי ספר על בסיס השתייכות חברתית (גזע ,לאום ,מגדר ,נטייה מינית,
מוגבלות ,מצב חברתי כלכלי) או על בסיס מאפיינים אישיים (עודף משקל ,לדוגמה) .תלמידים פליטים
רבים דיווחו על בריונות פיזית או פסיכולוגית כלפיהם בשל מוצאם או מצבם כפליטים .לעיתים גם
הבדלים לשוניים ותרבותיים גורמים לבידוד של תלמידים פליטים ולאבחון יתר על ידי מורים ומנהלי בתי
ספר ).)Mthethwa-Sommers & Kisiara, 2015
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תלמידים פליטים דיווחו על בריונות על רקע מגדר וגזע הן מצד צוות בית הספר והן מצד תלמידים
מקומיים (לדוגמה ,באינטראקציות מבישות או בהדרה) ,תלמידים כהי עור שלמדו בבתי ספר שבהם
רוב התלמידים ממוצא לבן ( )Caucasianסבלו מהצקות בשל מוצאם הגזעי ,מה שהיה עבורם חדש,
שכן הם לא חוו זאת במדינות המוצא שלהם היכן שהיו חלק מחברת הרוב .מעשה בריונות על רקע דת

17

https://brycs.org/migration-resettlement-awareness/refugee-resettlement-the-who-what-

where-when-why/
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נציין כי בסקירה זו לא אותרו מחקרים או דוחות העוסקים בסוגיית הבריונות בבתי ספר כלפי תלמידים פליטים

בשאר המדינות שנסקרו ,אולם אין הדבר מעיד על כך שבעיה זו קיימת רק בארצות הברית.
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דווחו אף הם בהקשר של תלמידים פליטים בארצות הברית ,ותלמידים פליטים מוסלמים חוו בריונות
במידה רבה יותר בעקבות פיגועי הטרור של ה 11-בספטמבר  2001בארצות הברית .המחקר על אודות
דרכ י ההתמודדות של תלמידים פליטים עם בריונות בבתי ספר הוא מועט ,וכן אין מחקרים על
הפרקטיקות והמדיניות מבוססת בית ספר למניעת בריונות זו (שם).
מדיניות החינוך בארצות הברית בנושא בריונות בבתי ספר היא ברורה 45 :מדינות ניסחו חוקים
כנגד בריונות ,אך מדיניות זו מתייחסת יותר לחובת הדיווח למורים כדרך להתמודד עם התוקפנות.
תוכניות כנגד בריונות במסגרת תוכנית הלימודים ודיווחים להורים אינן מביאות בחשבון את עמדות
התלמידים .במחקרם של מט'טואיה-סומרס וקיסיארה ( )Mthethwa-Sommers & Kisiara, 2015
נמצא כי תלמידים פליטים פיתחו מנגנוני הגנה משלהם כדי להתמודד עם התוקפנות ,לדוגמה באמצעות
התקפת נגד והתעמתות ישירה עם התוקפים במהלך מעשה הבריונות .תלמידים פליטים נאבקו עם
תוקפיהם ,לרוב באופן מילולי ,אך בנים גם דיווחו על עימות פיזי עם התוקפים .אופן התמודדות אחר
של תלמידים פליטים עם בריונות היה שמירה על הכבוד העצמי :הסתרת הרגשות ברגע הפגיעה עצמה,
התעלמות מהבריונות ,בייחוד כשמדובר בפגיעה מילולית .אחרים בחרו בדרך תגובה של הענשה
עצמית :הקורבנות פגעו בעצמם בתקווה שהפגיעה הפיזית תצמצם את הפגיעה הרגשית .תלמידים
פליטים גם נקטו באופן פעולה של הערכה חיצונית :פנייה לצוות בית הספר או לחברים בכיתה כבני
ברית .אולם כל אופני הפעולה הללו אינם מטפלים בבעיית הבריונות ברמה מוסדית ,ויש צורך במדיניות
מוסדרת בנושא :מורים ומנהלי בתי ספר צריכים להביא בחשבון כי מעשי הבריונות מתרחשים גם אם
אינם נראים לעין או מדווחים על ידי תלמידים פליטים .לעיתים נדירות בלבד תלמידים פליטים מדווחים
על תקריות אלימות ,הסיבות לכך יכולות להיות :כיוון שהם אינם שולטים בשפה האנגלית כדי לספר את
גרסתם בביטחון; הם אינם רוצים להצטייר כמטרד; הם חושבים שזה חסר טעם לדווח ,כיוון שלא תינקט
שום פעולת תגובה; הם חוששים שלא יאמינו להם; הם אינם רוצים להתעמת עם התוקפים.
מדיווחי התלמידים הפליטים עולה שחלק מהמדיניות והפרקטיקות נגד בריונות אינן יעילות.
לדוגמה ,הענישה אינה אפקטיבית (לרוב התוקף מושעה מהלימודים ,אך נותר במרחב בית הספר),
והמדיניות כנגד בריונות איננה כלל בית ספרית ,אלא מתייחסת רק לאוכלוסיות יעד להתערבות כמו
תלמידים פליטים .מדיניות חינוך בנושא הגברת האמפתיה כלפי האחר ,הגברת המודעות לתופעה
ופעולה יזומה כדי לצמצם את התופעה ,למשל באמצעות מערכת של חונך יליד המקום המתמנה ללוות
כל תלמיד חדש מרקע פליטי ,עשויה לתרום יותר לצמצום תופעת הבריונות כנגד תלמידים פליטים.

 6.2.2תקצוב פדרלי לקליטת תלמידים פליטים
מערכת החינוך הפדרלית מעניקה תקצוב נוסף ברמה פדרלית וברמה מקומית עבור תלמידים מרקע
הגירתי בבתי ספר ציבוריים יסודיים ועל-יסודיים .מימון זה נותן עדיפות לקידום ההישגים של אוכלוסיות
אלו ומשאבים לשירותים נוספים לתלמידים ,כדי שיצליחו כמו חבריהם המקומיים לכיתה .מדיניות זו
משקפת את מטרות מערכת החינוך וסדרי העדיפויות שלה ומניעה את בתי הספר לפעולה למען
תלמידים מהגרים (.)Sugarman et al., 2016
הוועדה הפדרלית לענייני חינוך ( )Educational commission of the Statesמזהה שלושה סוגי
מכניזם למימון תקציב זה:
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 לפי נוסחה המגדירה את ערך המימון הבסיסי עבור כל תלמיד העונה על ההגדרות ועומד
בקריטריונים;
 לפי קטגוריות המעניקות משאבים לפי צורכי תלמידים מסוימים מחוץ למסגרת המימון
הבסיסית;
 החזר מימון ממשלתי לבתי ספר עבור שירותים שהם מעניקים לתלמידים אלו לפי כללים
וקריטריונים שהוגדרו מראש.
מרבית התקצוב מופנה למימון כוח הוראה ולהעסקת מורים בעלי כישורים מסוימים ,כמו מורים
המלמדים אנגלית כשפה שנייה ,אך יש תקציבים המופנים לצמצום מספר התלמידים בכיתות ,או למתן
שעות נוספות ללמידת תלמידים פליטים .משאבים מופנים גם לרכישת חומרי לימוד מיוחדים ולפיתוח
מקצועי של מורים ,לתמיכה חברתית ורגשית בתלמידים פליטים ובמשפחותיהם ,כולל שירותי תרגום
ומתורגמנות.
מדיניות החינוך שואפת לאזן בין גמישות ראויה ובין אחריותיות בכל הנוגע לשימוש בתקציבים
אלה :בתי ספר ומחוזות מעדיפים גמישות מרבית לשימוש במשאבים אלו ,ואילו מקבלי ההחלטות
דוגלים באחריותיות ובשימוש יעיל במשאבים .זיהוי צרכים ותלמידים על בסיס ריבוי מאפיינים הכוללים
מעמד ,צרכים לימודיים ולשוניים ,תאריך הגעה ,או פערים בחינוך הרשמי עשוי לסייע בחלוקה מאוזנת
של תקציבים לקליטת תלמידים פליטים .בנוסף ,יש חשיבות לאיסוף נתונים על אודות התלמידים
וצורכיהם ,כדי להקצות משאבים ביעילות .לדוגמה ,תוכנית לחינוך תלמידים מרקע הגירתי במדינת
פנסילבניה ( )Pennsylvania's Migrant Education Programבמימון פדרלי תומכת בשירותי חינוך
נוספים עבור תלמידים מרקע הגירתי (כולל תלמידים פליטים) .התוכנית מסייעת למחוזות ולבתי ספר
במתן שירותי חינוך לתלמידים שלימודיהם נקטעו בגלל ההגירה ,מעניקה מלגות לסוכנויות חינוך כדי
לשפר או למסד תוכניות לימודים ומציעה תוכניות הנחייה ,שיעורי עזר לאחר שעות הלימודים ,מחנות
קיץ לימודיים ,תוכניות לימודים בבית ,שירותי תמיכה חברתית ובריאותית ,מעורבות הורים ,שירותים
משפטיים ,שיעורי שפה והעשרה.
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 6.2.3מעורבות הורים
מעורבות הורים נתפסת כגורם חיובי המשפיע על חוויות תלמידים בבית ספר ועל הישגים לימודיים,
היא יכולה להתבטא בשיח עם ילדים על שיעורי בית ,או בהשתתפות בוועדי הורים .אולם במקרה של
תלמידים פליטים ,סוגיית מעורבות ההורים היא רגישה בגלל מחסומי שפה ,היעדר היכרות עם תהליכי
האדמיניסטרציה ,פערים תרבותיים וכיוצא באלה .לדוגמה ,במחקר שנערך במשך  26חודשים בעיר
וויינסייד בצפון-מזרח ארצות הברית ,נבחנה הסוגיה כיצד זרם תלמידים פליטים במחוז מסוים משנה
את הדמוגרפיה של המחוז ואת המדיניות בנוגע למעורבות הורים בתהליכי קבלת החלטות בבתי ספר
ציבוריים ובשינוי הרכב ההנהגה וצוות הייעוץ במוסד (.(Koyama & Rwnhumbiza Bakuza, 2017

 19ראוhttps://www.education.pa.gov/K-12/Refugee%20Education/Pages/Definitions.aspx :
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המחקר שנערך בשנים  2013–2007בחן את השאלה באילו דרכים הורים של תלמידים פליטים בבתי
ספר בארצות הברית מעורבים בתהליכי קבלת החלטות בבתי ספר וביישומם .הורים של תלמידים
פ ליטים ציינו שהיה להם קשר מועט עם בית הספר בשל מחסומי שפה ,ובבתי ספר סופקו הזדמנויות
מעטות יותר עבור הורים ממיעוט לשוני ,כדי שיוכלו להביע את דעתם ואת הרעיונות שלהם .הדרכים
השגורות בפני הורים כמו מפגשי הורים-מורים ,התאפיינו בתועלת פחותה להורים הפליטים ,שכן
התקשורת במפגשים אלה העמידה את המורים כמומחים ואת ההורים ככפופים להם .ככלל ,הורים
לתלמידים פליטים לא נתפסו כשותפים בתהליכי קבלת החלטות בנושא הלימודים של ילדיהם ,ומכאן
נסללה הדרך להדרה ממוסדת שלהם מהמערכת (שם).
בתי ספר בארצות הברית מאופיינים בהצבת גבולות באמצעות מדיניות ופרקטיקה .במרחב זה
המומחיות של המורים נתפסת כלגיטימית ,ואילו המומחיות של הורים פליטים מוטלת בספק .הורים
לתלמידים פליטים נאלצים לעצב זהויות חדשות ביחס לבתי ספר ולנווט בפרקטיקות המדירות אותם או
פוטרות אותם ממעורבות אפשרית.
עם תחילת המחקר ,בשנת  ,2011נקלטו בארצות הברית  56,384פליטים .הם יושבו מחדש אם
התקיימו שלושת התנאים האלה:
 היכולת והרצון של ארגוני מתנדבים ארציים וסוכנויות יישוב מקומיות לקבל את הפליטים
מהרקעים האתניים ,הדתיים והלאומיים שלהם;
 לפליטים יש קשרים באותו המקום (בני משפחה ,מכרים);
 קיים במקום היצע של מקורות דיור זולים והוצאות מחייה זולות ,וכן מקומות תעסוקה.
העיר וויינסייד ,עיר בגודל בינוני המאופיינת באוכלוסייה משכילה שהולכת ומצטמצמת ,קלטה כ-
 1,500–1,000איש בשנה מאז שנת  .2005בעת כתיבת המחקר ,וויינסייד הייתה לביתם של המספר
הרב ביותר של בתי מחסה לאוכלוסיית מבקשי המקלט ,ופעלו בה ארבע סוכנויות יישוב מחדש
רשמיות ,לצד ארגונים לסיוע בתחומים האלה :משפטי ,חינוכי ,תחבורה ,בריאות ודת לפליטים
ול קבוצות מהגרים נוספות .לפי מפקד אוכלוסין שנערך בארצות הברית בשנת  ,2010אוכלוסיית
הפליטים והמהגרים בוויינסייד הייתה  18,291( 7%נפש בקירוב) מכלל תושבי העיר .הפליטים הגיעו
ממדינות שונות כמו עירק ,סומליה ובורמה .מרבית ילדי הפליטים למדו בבתי ספר יסודיים .יש לציין
שבארצות הברית מעט פליטים זוכים ליישוב מחדש ,ושיבוץ תלמידים פליטים בבתי ספר נעשה במחוז,
העבודה עם הפליטים ברמה הפדרלית וברמה המחוזית הובילה ליצירת תוכניות עבודה ,פרקטיקות
ומדיניות בלתי סדורות (שם).
ברמת מדיניות החינוך המקומית בוויינסייד אחת המטרות המוקדמות של מועצת ההורים הייתה
להגדיל את מספר ההורים הפליטים ואת נוכחותם במפגשי בית ספר ,אך כדי לעשות זאת הוחלט שעל
מתרגמים להיות נוכחים גם כן במפגשים אלה .המועצה דנה בכך והחליטה על גיוס מספר רב יותר של
הורים פליטים למפגשי בית הספר באמצעות רישום מראש ,כדי שיהיה ניתן לתאם את הגעת
המתרגמים ,הכנה מראש של רשימת הנושאים לדיון לפני המפגשים ובקשה ממנהל בית הספר להיפגש
בנפרד עם המועצה ,אם נושאים אלו לא זכו למענה במפגש .כפי שעולה ממחקר זה ,עידוד של הורים
פליטים עשוי להוביל למעורבותם בתהליכי קבלת החלטות בבתי ספר .הורים אלה ,הרואים בחינוך את
החלופה הטובה ביותר עבור ילדיהם כדי שייטמעו בחייהם החדשים ,יכולים להיות בעלי ברית חשובים
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של בתי ספר .מעורבות הורים מסוג זה עשויה לעודד שינוי ,ברם יש צורך במחקרים נוספים על אודות
הורים פליטים כדי לאשש מסקנה זו.
באמצעות מעורבות הורים פליטים דומיננטית ניתן ליישם סדרי עדיפויות חינוכיים ורפורמות חינוך
המבטיחות זכויות חינוכיות לתלמידים פליטים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים ברמה המקומית .בכל
הנוגע לרפורמת חינוך מבוססת נתונים ,יש לעשות עוד כדי להדגיש את חשיבות המדדים האחרים
למעורבות אקדמית והצלחה .תפיסת ההורים הפליטים כמשאב בית ספרי היא דרך אחת לבצע זאת.
הגברת מעורבות הורים פליטים בחינוך ילדיהם במדינות הקולטות עשוי לשפר לא רק את החינוך של
הילדים ,אלא גם לקדם השתתפות של פליטים מבוגרים בתהליכים מוסדיים .מעורבות בבית הספר
מאפשרת להורים פליטים לפתח זהות ולבנות מרחבים שיכינו אותם להשתתפות בחיי החברה במידה
רבה יותר (שם).

 6.2.4הקניית כישורי שפה ותרבות
בתי ספר יכולים לשמש סביבה לתהליכי תרבות של תלמידים פליטים באמצעות עידוד אימוץ שפה
חדשה ,תרבות וקהילה .כבר בשנת  2009ניסחה האקדמיה הלאומית לחינוך בארצות הברית מדיניות
שהדגישה את ההיסטוריה של מערכת החינוך האמריקאית וסיפקה המלצות לממשל הפדרלי ביישום
מדיניות של חינוך שווה ומצוינות לכל לומד .בשנת  2011מינה שר החינוך  28חברים לוועדה מיוחדת
בנושא שוויון ומצוינות בחינוך ,כדי לבחון את השפעת משאבי בתי ספר על הזדמנויות למידה ודרכים
מומלצות שבהן מימון בית ספרי ישפר הישגים ושוויון .דוח הוועדה הוצג בשנת  2013וכלל את ההמלצות
האלה (:)Collins Cooper, 2014
 דגש על מעורבות הורים;
 עבודה עם קהילות כדי לתת מענה על צרכים רפואיים;
 התאמת מסגרת זמן הלמידה לצורכי תלמידים;
 טיפול באוכלוסיות תלמידים בסיכון.
לאור זאת ,מדיניות חינוך ברמה מחוזית ,אחריותיות פדרלית ומקומית בנושא הקניית מיומנויות
בשפה האנגלית ומתן תמיכה פסיכולוגית עשויים לתרום לקידום תלמידים פליטים .אף על פי כן ,מספר
אתגרים מקשים על מימוש יעדים אלו :היעדר אוטונומיה של מורים ,מסגרות זמן מצומצמות בבתי ספר,
בתי ספר שאינם תואמים את גודל אוכלוסיית הלומדים ומבחנים בלתי מותאמים לרמת התלמידים
הפליטים (שם).
למקרא הדברים האלה ,ניתן לקבוע כי הטמעת מדיניות החינוך לקליטת תלמידים פליטים בבתי
ספר תלויה בשלושה שינויים עיקריים שצריכים להיעשות:
 להתוות מדיניות מחוזית שלפיה יהיה תעריף מוזל לנסיעות בתחבורה ציבורית לפליטים או
שתספק הסעות למוסדות הלימוד;


לצמצם את מספר התלמידים בכיתות כדי לאפשר למורים ולתלמידים ללמוד טוב יותר ,תוך
יצירת סביבת למידה בטוחה ומוגנת;
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 לתת מענה לצרכים פיזיים ופסיכולוגיים (ביגוד ,היגיינה ,מזון).
מבחינת האחריותיות הפדרלית והמקומית ,ראוי להדגיש כי למחוז יש שליטה מועטה על מדיניות
ברמה הארצית או ברמה הפדרלית .לדוגמה ,המחוז אינו עוסק בנושא מדדי הערכה על בסיס מבחנים
או במגבלה שנקבעה על ידי המשרד הפדרלי לזכויות אזרחיות ,שאינה מאפשרת לתלמידים לשהות
בסביבות למידה נפרדות יותר משנה ,כדי למנוע את בידודם של תלמידים מסיבות שונות (שם).
אחת הדוגמאות למדיניות חינוך גמישה דיה ,המתקיימת במגבלות האחריותיות הנדרשת ,היא
במחוז מסוים בדרום-מזרח ארצות הברית שבו הייתה נוכחות חובה בבתי ספר לתלמידים פליטים.
התלמידים הפליטים למדו את היסודות העיקריים של מערכת החינוך האמריקאית לפני שהצטרפו לזרם
החינוך המרכזי בבתי ספר רגילים .כדי להבטיח נוכחות מלאה ,סיפקו מנהיגי המחוז אמצעי תחבורה
יעילים לבית הספר וממנו חזרה לבתי התלמידים ,פעולה שהסירה את אתגר הלוגיסטי והכלכלי שניצב
בפני הנהגת בית הספר ומשפחות הפליטים .במסגרת המדיניות להוראת השפה האנגלית ניתנו
הזדמנויות הוראה למורים ברחבי המחוז ,ולבתי ספר ניתנה האפשרות לייחד מבנה נפרד לתלמידים
פליטים (שם).
המדיניות הפדרלית המגבילה לימודים נפרדים לשנה אחת עשויה לפגום בצרכים ברמה המחוזית
של תלמידים הזקוקים לסיוע נוסף .גם מדיניות פדרלית בנושא אחריותיות ומדדי הערכה מובילה
לתסכול בקרב צוותי בתי הספר ,ועולה הצורך במדדי הערכה חלופיים עבור תלמידים פליטים ,בהתחשב
במתח ובתחושת המסוגלות של תלמידים אלה הנבחנים בשפה זרה .לכן בחנו מנהיגי המחוז את
שיתופי הפעולה עם הקהילה כדי לתמוך במדיניות המחוזית ובבתי הספר ולספק משאבים להורים
ולפליטים מבוגרים (שם).
דוגמה נוספת לשינוי מדיניות חינוכית לקוחה ממערכת בתי הספר הציבוריים בפורטלנד שבמדינת
מיין שבה יותר משליש מהתלמידים מגיעים ממשפחות מרקע הגירתי .שיתוף פעולה בין המחוז,
האיגוד האמריקאי למכללות לחינוך ואוניברסיטת דרום מיין הוביל ליצירת תוכנית להכשרת מורים
מותאמת המיועדת למועמדים דו-לשוניים ,כולל תמיכה פיננסית והנחייה .למדיניות חינוך זו בכל
הקשור להעסקת מורים מרקע מגוון ,כולל מורים פליטים ,יש השפעה עצומה על תלמידים פליטים,
למשל נמצא שיעורי השתתפות גבוהים של תלמידים פליטים בשיעורי מצטיינים ובקורסי השמה
בעקבות למידה עם מורה פליט שהתאקלם במחוז (.)Martin & Mulvihill, 2018
במדינת אינדיאנה גדלה אוכלוסיית התלמידים שאינם דוברי אנגלית ב 50%-בעשורים שבין 1999
ו ,2018-מתוכם  59,225תלמידים לומדים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים ,ביניהם תלמידים פליטים
ממיאנמר ,מסוריה ומתימן .מרבית הפליטים מסוריה ומתימן סובלים מקטיעת רצף לימודיהם ,בידוד
וחוסר היכרות עם סביבת מגוריהם ולימודיהם החדשה .אף על פי כן ,הספרות המקצועית נוטה
להתייחס לתלמידים פליטים כחלק מקבוצת התלמידים דוברי שפה זרה תוך התעלמות מהמורכבויות
הפוליטיות ,התרבותיות ,הלשוניות והחברתיות של תלמידים אלה .אומנם היחס לכל קבוצת התלמידים
לומדי השפה האנגלית כמקשה אחת עונה על צורכי בתי ספר בהקניית מיומנויות שפה ואוריינות
באנגלית ,אך הוא מייצג גישה בינארית ופשטנית הרואה בתלמידים כדוברי שפה אנגלית או כרוכשי
שפה זו ( .)Morita-Mullaney & Stallings, 2018גישה חדשה במדיניות להוראת שפה ובהכשרת
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מורים לתחום זה דוגלת בהכללה של מאפיינים נוספים וחוויות כמו סממנים חברתיים (גזע ,דת),
וזהויות (פליטים ,מהגרים) כדי להתאים את ההוראה למציאות החדשה:


שימוש בגישות מבוססות אומנות וחשיבה ביקורתית כדי לבחון את החוויות של התלמידים

הפליטים;


קידום אמפתיה בקרב מורים שיעבדו עם אוכלוסיות אלו כדרך ללמידה משמעותית;



משא ומתן בנוגע לזהויות;



הכשרת מורים בנושא חוקי ההגירה;



הכרת חקר מקרים בדגש על קבוצות אתניות שונות.
בכל הקשור למדיניות החינוך בגיל הרך ,אפשר לציין כי במדינת יוטה ,שותפות בין המשרד

לשירותי סיוע לפליטים והמשרד האמון על חינוך בגיל הרך הובילה להקמת מעון יום מורשה בעיר
סולט לייק סיטי בתוך המרכז לתעסוקת פליטים ולהכשרתם .במרכז מאפשרים להורים להשתתף
בתוכניות הכשרה וגם מאמנים את צוות המעון (לצוות רקע הגירתי או שחבריו פליטים בעצמם) בכל
הנוגע לפרקטיקות הטיפול בגיל הרך בארצות הברית .במדינת קולורדו מדיניות סבסוד הוצאות החינוך
בגיל הרך להורים פליטים כוללת גם שירותי ייעוץ להורים וסיוע במציאת מקומות במעון עבור ילדיהם
(.)Greenberg et al., 2018
גם אולמן וסלבין ( )Allman & Slavin, 2018מתמקדים במחקרם בשינוי במדיניות ההגירה
ובקליטת פליטים בארצות הברית בעידן טראמפ ועוסקים בשאלה מה תפקיד תוכניות הכשרת המורים
בהקשר זה .מסקנותיהם הן שיש לתמוך במועמדים להוראה מרקע הגירתי ולהתמקד בחקר של נושאים
הקשורים להגירה ולחינוך ,לא רק בשיעורי שפה ,אלא בכל המקצועות ,כדי לתת מענה לצרכים
ולנושאים העולים בכיתה .דאבח ופונס ( )Dabach & Fones, 2018הדגישו כי שליטה בשפה מעצבת
תפיסת עולם בנוגע למי שייך או לא שייך לחברה .השונות של פליטים בשל פערי שפה עשויה להוביל
לתהליך של דה-הומניזציה שלהם ,ולכן יש לקדם מדיניות המשתמשת בנרטיב של הפליטים.
המרחב הכיתתי חשוב בכל הקשור לעיצוב רעיונות ותפיסות עולם ולתחושת שייכות .החוקרים
הדגישו כי יש לעודד מורים להכיר את התלמידים הפליטים ,לראותם ולכלול בתוכנית הלימודים חקר
מקרים הנוגע לרקע ההגירתי של התלמידים .זאת ועוד ,נחוצים מרחבי למידה שיאפשרו אינטראקציה
בהקשרים שונים לבניית מערכות יחסים של אמון ,בניית ידע ולגיטימציה במטרה לצמצם את תהליך
הדה-הומניזציה ,וכן כדי לשמור על הביטחון האישי של הלומדים ולהעניק להם תחושת סביבה בטוחה.
תלמידים פליטים נתקלים באפליה ,באדישות ובגזענות ,הם מתמודדים עם מתח כתוצאה ממצב
מלחמה שבו שהו ,ומתח פוסט-טראומטי העשוי לפגום בביצועיהם האקדמיים .בשל כך ,יש לקדם
מדיניות להכשרת מורים בנושא רב-תרבותיות ,לקדם מערכות יחסים מבוססות אמון בין מורים
ותלמידים הנשענות על הבדלים תרבותיים ולהדגיש את גמישות המונח "זהות" בחינוך רב-תרבותי
).)Fruja Amthor & Roxas, 2016
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 6.2.5מיקוד בגיל הרך
חשיבות גדולה יש לשילובם של ילדים פליטים במוסדות חינוך לגיל הרך .מוסדות אלו מסייעים לילדים
בהקניית כישורי למידה ,אוריינות שפה ומתמטיקה ,וכן תורמים למיצוב התא המשפחתי ,לעצמאות
הכלכלית ולאינטגרציה בחברה ( .)Morland et al., 2016עם זאת ,שילובם של ילדים פליטים במסגרות
אלו הוא נמוך ונובע משישה חסמים עיקריים:
 .1מעמד חברתי-כלכלי נמוך;
 .2חוסר מודעות וידע על אודות מערכות החינוך של הגיל הרך;
 .3אוריינות ושליטה בסיסית בשפה המקומית;
 .4פערי תרבות בתפיסות חינוך של ילדים בגיל הרך;
 .5חוסר נוחות ותחושת זרות במערכות הגיל הרך;
 .6קשיי תחבורה להגעה למסגרות החינוך.
במטרה להגביר את השילוב של ילדים אלו במסגרות הגיל הרך צריך למסד שיתופי פעולה נרחבים
בין הגופים השונים המטפלים בפליטים ולנקוט בראייה הוליסטית של כלל הצרכים שלהם ,לדוגמה
באמצעות הקצאת משאבים מתוך הארגונים ומחוץ להם ,שיתופי ידע ,הגדרת מטרות משותפות
ותשתיות משותפות .בארצות הברית הטיפול בגיל הרך הוא באחריות משרד הבריאות והרווחה.
בעקבות מחקר שבחן את שיתוף הפעולה בין תוכנית "יתרון התחלתי" והסוכנות ליישוב פליטים בשתי
רשויות ,באריזונה ובניו יורק ,נוסחו שבע המלצות לקובעי המדיניות:
 .1לאתר במידה רבה יותר את הילדים בגיל הרך באמצעות שילוב של אנשי צוות מסוכנויות
היישוב מחדש בתהליכי הערכת קהילות הפליטים של תוכניות הגל הרך;
 .2לתת עדיפות לסבסוד ילדי פליטים במסגרות ושיבוצם במוסדות השונים;
 .3לקיים ירידי גיוס והרשמה למסגרות הגיל הרך במשרדי סוכנויות היישוב מחדש בנוכחות
מגשרים ומתרגמים;
 .4לשלב אנשי צוות מארצות המוצא של הפליטים במסגרות הגיל הרך;
 .5להשקיע בפיתוח מקצועי משותף של הצוותים השונים;
 .6לחתור לפתרון בעיות משותף;
 .7להרחיב את סל השירותים לכלל המשפחה כגון שיעורי הקניית שפה ,הכשרה מקצועית,
והשמה.
מחקר משווה בין מדיניות הקליטה בארצות הברית ובקנדה מצא כי על אף מסורות דומות של
קליטת מהגרים בשתי המדינות ,התגובה לגל הפליטים הסורים האחרון הייתה הפוכה בכל אחת
מהמדינות הללו ( .)Carlier, 2016בארצות הברית הוגבל מספר הפליטים מסוריה ל 10,000-נפש,
ואילו בקנדה נפתחו הגבולות ל 25,000-נפש .הבדלים אלו נובעים מגישות שונות ביחס לרב-תרבותיות,
החשיפה למתקפות טרור בכל מדינה ופוליטיקה מקומית .סקרים שנערכו בארצות הברית ובקנדה
הצביעו על מידה זהה של אסלאמופוביה ופחד מפני מוסלמים .לעומת זאת ,מהשוואת מדדי מדיניות

52

רב-תרבותית ()Multiculturalism policy index – MCP

20

נמצא כי לקנדה מדד גבוה יותר ()7.5

לעומת ארצות הברית ( .)3לתפיסות אלו יש השפעה ישירה על סיכוייהם של פליטים בקנדה להשתלב
כאזרחים .מדד הרב-תרבותיות הקנדי הגבוה ,בשילוב עם מתקפות טרור מרובות יותר בארצות הברית
ושינויים פוליטיים בקנדה ,הם המרכיבים שמציבים את קנדה כארץ קולטת פליטים פתוחה יותר.

 6.3סיכום
כפי שעולה מפרק זה העוסק במדיניות החינוך של קליטת תלמידים פליטים בבתי ספר בארצות
הברית ,קיימים פערי לימוד רבים בין תלמידים פליטים ובין תלמידים מקומיים ואף רמת השכלה של
הורי תלמידים פליטים נמוכה במקרים רבים מזו של ילדיהם ,מה שמרחיב את הפער בין אוכלוסיות
התלמידים השונות  .שיתופי פעולה מוסדיים וקהילתיים לקידום מערכות יחסים מבוססות אמון בין
אוכלוסיית הפליטים ובין המקומיים ,בדגש על רווחה חברתית ורגשית וחינוך רב-תרבותי ,נמצאו
כתורמים לצמצום האפליה והגזענות כלפי תלמידים פליטים ולעידוד תחושת שייכות .גם בהקשר
הנוכחי יש צורך במחק רים נוספים כדי לבחון את חוויות התלמידים הפליטים בבתי הספר ולאמוד את
הפרקטיקות הדרושות לצמצום פערים ושילוב מיטבי של תלמידים אלה במדינה הקולטת.

 20בנטינג וקליקה ( )Banting & Kylicka, 2013פיתחו את מדד  .MCPמדד זה נקבע באמצעות בחינת מסמכי
המדיניות של  32מדינות דמוקרטיות מערביות כלפי שלוש אוכלוסיות מיעוטים :מהגרים ,בני מיעוטים וילידים
מקומיים .המדד סוקר את ההתייחסות לרב-תרבותיות בחקיקה ,יישום בתוכניות הלימודים הבית ספריות ,נוכחות
אתנית מגוונת בתקשורת ,קבלה של קודי לבוש שונים ,אישור לאזרחות כפולה ,תקצוב פעילויות ועמותות אתניות,
תקצוב של חינוך דו-לשוני ,פעילות יזומה לתמיכה בקבוצות מהגרים מוחלשות.
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 .7דיון ומסקנות
בהיעדר נתונים מדויקים ,ההשערה הרווחת היא כי כיום מוכרים כעשרה מיליון ילדים פליטים ברחבי
העולם בקרב אוכלוסייה המונה  28מיליון ילדים שנעקרו ממדינתם שלא מרצונם בשל אלימות או
עימותים וסכסוכים פוליטיים .ילדים פליטים ומבקשי מקלט חווים רדיפות ,אלימות ,מצב מלחמה ,אובדן
משפחה וטראומה המשפיעים על רווחתם .בנוסף עליהם להתמודד עם חבלי קליטה במדינה שאליה
היגרו :תנאי מחייה ומגורים עלובים ,קשיים כלכליים ,היעדר תמיכה של רשתות חברתיות ועוינות מצד
האוכלוסייה המקומית כלפי זרים .בסביבת בית הספר הם מתמודדים עם היעדר קשרים עם חברים
לכיתה ,ומערכות יחסים שליליות עם מורים יכולים לתרום לתחושת בידוד או לדחייה חברתית ,לעורר
קשיים התנהגותיים ,רגשיים וחברתיים ולהגדיל את סיכויי הנשירה מבית ספר.
מבחינה היסטורית היטמעות אוכלוסיית הפליטים בחברה המקומית הייתה נורמה ברוב המדינות
המפותחות הקולטות מהגרים ופליטים .קנדה הייתה בין המדינות הראשונות שאימצה מדיניות של רב-
תרבותיות בתוכנית הלימודים .ממדיניות רב-תרבותית זו נגזר שתלמידים פליטים במדינות שנסקרו
זכאים לחינוך במסגרת בתי הספר הציבוריים ,אך מחסור במורים בעלי כישורים דו-לשוניים או מרקע
תרבותי דומה לזה של התלמידים הפליטים ,מבחני הערכה בלתי מותאמים לאוכלוסיית התלמידים
הפליטים והאיום בקיצוץ בתקציבים עומדים לרועץ ביישום יעיל של מדיניות מיטבית ( UNESCO,
 .)2018זאת ועוד ,בהיעדר נתונים מדויקים ,בבואם לקבוע את מדיניות החינוך ,לרוב מקבלי החלטות
נשענים על הערכות כלליות של מספר הילדים מרקע הגירתי ומספרם של הילדים העקורים .נכון למועד
סיום סקירה זו אין בנמצא הערכות בין-לאומיות הכוללות נתונים מלאים בנוגע לגיל הילדים ,ארץ מוצאם,
מגדרם והאם ההגירה שלהם הייתה מרצון או מנסיבות בלתי רצוניות.
בסקירה זו ביקשנו לענות על חמש שאלות:
 .1האם קיימת מדיניות אחידה בנושא קליטת תלמידים פליטים ברמה מחוזית ,ארצית ובין-
לאומית? מחקר המקרים המובאים במסגרת זו עולה כי אין מדיניות אחידה ברמה בין-לאומית.
מדינות שונות נוקטות אמצעים שונים ואסטרטגיות מגוונות כדי לקלוט תלמידים פליטים
במערכת החינוך .לדוגמה ,טורקיה ,שקלטה את המספר הרב ביותר של פליטים מסוריה בעשור
האחרון ,הקימה מנהלה ריכוזית האחראית על הטיפול ,על הפיקוח ועל ההערכה של מדיניות
החינוך בקשר לקליטת תלמידים פליטים במערכת החינוך הטורקית; גרמניה ,ארצות הברית
וקנדה נוקטות מדיניות משתנה בכל מחוז או מדינה ,ולכן יש הבדלים גם במדיניות ברמה
המקומית וברמה המחוזית בכל אחת מהמדינות הללו.
על אף האמור לעיל ,כל המדינות שנסקרו מתמודדות עם אתגרים זהים :הצורך להטמיע את
אוכלוסיית הפליטים בחברה הכללית ,הקניית כישורי שפה כדי להשתלב בחברה ובשוק
התעסוקה ,מתן סיוע פסיכו-חברתי ,סוגיות הנוגעות בזהות ובתרבות של מדינות המוצא,
התמודדות עם אפליה וגזענות כלפי אוכלוסיות זרות ,הכשרת צוותים פדגוגיים לעבודה עם
אוכלוסייה זו ושיח שנסוב על שונות ורב-תרבותיות בחברה משתנה.
 .2האם המדיניות כוללת התייחסות לשכבות גיל הלומדים ,להבדלים בין מערכת החינוך
המיוחד והחינוך הרגיל ,להבדלים בין חינוך קהילתי וחינוך פורמלי וכן לבתי ספר ציבוריים
לעומת בית ספר פרטיים? כפי שעולה מהספרות המקצועית המובאת כאן ,מדיניות החינוך
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מדגישה את זכויות התלמידים הפליטים להשתלב במערכת החינוך הציבורית במדינות
הקולטות הן ברמת בית הספר היסודי והן ברמת בית הספר העל-יסודי .בסקירה זו לא עסקנו
במערכת ההשכלה הגבוהה ,ובשל מגבלות היקף הסקירה לא הרחבנו בנוגע לחינוך בלתי
פורמלי ולחינוך מקצועי .נדגיש כי אין מידע רב על תוכניות חינוך בלתי פורמליות ,כיוון שהן אינן
ניתנות על ידי הממשל .מדיניות החינוך בטורקיה ,בגרמניה ,בקנדה ובארצות הברית רואה
חשיבות רבה בקליטת ילדים פליטים במערכת החינוך כדרך להשתלבות ולאינטגרציה חברתית
וכלכלית.
נדגיש כי לא נמצאו מחקרים העוסקים בחינוך מיוחד ובקליטת תלמידים פליטים במערכת
זו ,להוציא התייחסות אחת לתלמידים עם ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז בתוכניות ייחודית
בטורקיה (ראו לעיל בפרק  .)3כמו כן ,לא מצאנו בספרות המקצועית ממצאים בנוגע לקליטת
תלמידים פליטים במערכת החינוך הפרטית .נציין כי בטורקיה יש מאמץ להפנות תלמידים
פליטים מצטיינים לבתי ספר למדעים שהם בתי ספר פרטיים .בכל המדינות שנסקרו מרבית
אוכלוסיית התלמידים הפליטים נקלטה בבתי ספר ציבוריים ,בעיקר באזורים עירוניים .בטורקיה
ובארצות הברית בתי ספר אלה אף מתמודדים עם צפיפות בכיתות ועם אוכלוסיית תלמידים
ממעמד חברתי-כלכלי נמוך.
 .3אילו אתגרים מרכזיים ניצבים בפני מערכת חינוך הקולטת תלמידים פליטים? כיצד הם
משפיעים על החברה הקולטת ועל האוכלוסייה הנקלטת? מערכות החינוך הקולטות
תלמידים פליטים מתמודדות עם אתגרים כלכליים ,חברתיים ,אקדמיים וממסדיים רבים .היעדר
כיתות לימוד ,מבנים מתאימים וכוח הוראה מקשים על שילוב מוצלח של תלמידים פליטים לצד
תלמידים מקומיים .מוסדות חינוך הקולטים תלמידים פליטים זוכים לתקצוב פדרלי ,ארצי ומקומי
כדי לתמוך באוכלוסייה זו ,אך תקצוב זה מותנה לרוב בדרישות מלמעלה ,ואין בידי המוסדות
גמישות מספקת כדי להקצות אותו למשימות בהתאם לצורכי מוסד הלימוד.
אתגר גדול נוסף קשור למעורבות הורי תלמידים פליטים בבית הספר .מחסומי שפה וחוסר
היכרות עם המערכת עומדים לרועץ בכל הקשור לקשר שבין הורים ומורים ,ובין הורים ובית
הספר .אתגרים נוספים נוגעים לצורך בתמיכה חברתית ורגשית עבור תלמידים פליטים ,מצד
אחד ,והצורך בתוכניות התערבות לקידום אמפתיה כלפי האחר ,שונות ורב-תרבותיות בקרב
קהילת בית הספר הקולטת ,מצד אחר .אתגר נוסף קשור למתח הקיים בין הגמישות הרצויה
עבור המוסד הלימודי כדי לקלוט בהצלחה את התלמידים הפליטים ובין האחריותיות המותנית
על ידי מקבלי ההחלטות בכל הקשור למשאבים ולהטמעת מדיניות מלמעלה.
בשנים האחרונות ככל שמחלחלת ההכרה כי מצב הפליטות של תלמידים אלו קבוע וכי יש
לפעול להיטמעותם בחברה הקולטת ,מערכות החינוך מבינות כי האתגר המהותי העומד בפניהן
הוא הכשרת תלמידים אלו לחברה ולשוק התעסוקה במדינה הקולטת ,והן פועלות לצמצום
פערים בהישגים לימודיים בין תלמידים פליטים ותלמידים מקומיים כדי לענות על אתגר חשוב
זה .חשוב להדגיש כי על אף שמרבית הפליטים במדינות שנסקרו היו ממוצא מוסלמי ,לא
נמצאו נתונים בספרות המקצועית על פערים בין אוכלוסיית התלמידים הפליטים והאוכלוסייה
הקולטת בשל הבדלי דת (בארצות הברית יש התייחסות לסוגיה זו לאחר טראומת פיגועי הטרור
בספטמבר  ,2001ראו לעיל פרק  .)6הדגש בכל המערכות שנבחנו כאן הושתת על פערים
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תרבותיים ,אתניים וחברתיים מבלי להתייחס לסוגיות הנובעות מהשקפות עולם דתיות
ואידאולוגיות שונות .במחקרים עתידיים מומלץ לבחון היבטים אלו גם בתוך מערכת החינוך.
 .4האם קיימת התייחסות במדיניות החינוך לסוג המנהיגות החינוכית ולהנהלת בתי ספר
נדרשת? הספרות המקצועית שנסקרה במסגרת זו לא כללה התייחסות לסוגיה זו ,אך הדגישה
את הצורך בשיתוף פעולה בין מנהיגי בית הספר ,מנהיגי הקהילה ומנהיגים אחרים בכל הרמות.
 .5האם מדיניות החינוך מתייחסת לדרכי ההוראה הרצויות לאוכלוסיות תלמידים פליטים?
מחקרים שונים שנסקרו במסגרת זו מדגישים את הצורך להתמקד כבר בתוכניות ההכשרה של
מתכשרים להוראה בסוגיה זו וגם כחלק מהפיתוח המקצועי של מורים המלמדים תלמידים
פליטים בכל הקשור לחוקי הגירה ,הרקע של תלמידים פליטים ,חקר מקרים ,גילוי אמפתיה
והבנה כלפי תלמידים פליטים .על אף שהספרות במקצועית בנוגע למדיניות החינוך בקנדה
הייתה המצומצמת ביותר ,מסמכים שונים מדגישים דרכי הוראה רצויות ופרקטיקות למורים,
כולל מקורות מידע רלוונטיים בנושא תלמידים פליטים .המחקרים העוסקים במדיניות החינוך
של קליטת תלמידים פליטים בארצות הברית ובטורקיה מדגישים את הצורך בשילוב מורים
פליטים במערכת כגורם מתווך בין המוסד הלימודי לתלמידים הפליטים .שילוב זה עשוי לתרום
להעלאת המוטיבציה של הלומדים ,לשיפור הישגים ולצמצום פערים מול אוכלוסיית התלמידים
המקומית.
תובנות נוספות העולות מסקירה זו בכל הקשור למדיניות החינוך של קליטת תלמידים פליטים:


ברמה הבין-לאומית יש לעודד מדיניות בנושא הנגשת מוסדות הלימוד לתלמידים פליטים
ולהוריהם עוד בטרם החלו את שלב הלימודים .כמו כן יש לדאוג לניהול יעיל של התקציבים
המופנים לאוכלוסיית הפליטים ,במטרה לקדם חברה יציבה ומפותחת ,חרף הנסיבות
הפוליטיות הרגישות ,וכדי להציע תוכנית לימודים ברמה גבוהה הן עבור התלמידים הפליטים
והן עבור התלמידים במערכת הקולטת (.)Culbertson & Constant, 2015



יש לבחון את מדדי ההערכה של תלמידים פליטים או להציע מדדים חלופיים שיאמדו את
כישוריהם באופן מדעי ואובייקטיבי יותר (.)Taştan & Çelik, 2017



יש לבחון הקלה על העול הכלכלי של משפחות פליטים ,למשל באמצעות מתן ארוחות בבתי
ספר ,חומרי לימוד ללא עלות ,או שירותי הסעות לבתי הספר .סיוע כלכלי עשוי לשמש כתמריץ
להורים לשלוח את ילדיהם ללימודים וכן לסייע בהקלה על המתח של תלמידים פליטים ,בפרט
אלו הנאלצים לסייע בפרנסת המשפחה.



יש לשקול מתן מענה חלופי לתלמידים פליטים שהפסידו מספר שנות לימוד כתוצאה מתהליך
ההגירה במסגרות כמו בתי ספר מקצועיים ,שיעורי ערב ,מסגרות קהילתיות וכיוצא באלה.



יש לפעול להגברת התיאום בין הגופים השונים ומשרדי הממשל העוסקים בקליטת משפחות
פליטים ולאמץ גישה דו-דורית המשלבת בין קליטת תלמידים פליטים במערכת החינוך וקליטת
הוריהם בשוק התעסוקה ובחברה.



יש לדאוג לכך שכל אוכלוסיית התלמידים הפליטים תקבל מענה וגישה לשירותי ייעוץ ולתמיכה
חברתית ורגשית.
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יש חשיבות רבה להכשרה מתאימה של מורים המלמדים בכיתות שבהן לומדים תלמידים
פליטים ,בדגש על תכנים בנושא שונות תרבותית ,חוקי הגירה ,זהויות וחוויות של פליטות
( .)UNESCO, 2018זאת ועוד ,יש חשיבות רבה להכשרה בנושאים האלה :קליטה של
תלמידים פליטים ,ניהול כיתה רב-תרבותית וחשיבות מתן תמיכה פסיכו-חברתית לתלמידים
פליטים.



יש צורך בגיוס מורים נוספים :בגרמניה יש צורך ב 42,000-מורים ומחנכים ,בטורקיה יש צורך
ב 80,000-מורים .בתי ספר הקולטים אוכלוסיות תלמידים פליטים גדולות זקוקים למשאבים
שיופנו במיוחד עבור תלמידים מתקשים .מדיניות החינוך יכולה להדגיש גם את תוכניות החינוך
הבלתי פורמלי לחיזוק תחושת השייכות ,ורבות תלוי ביוזמות מקומיות-עירוניות.



יש צורך בשינוי מדיניות מבחינת חומרי הלימוד כדי שנושא השונות ייכלל בספרי לימוד ,זאת
כדי לקדם הכלה חברתית ושילוב .ייצוג הולם של סיפורי הגירה ופליטים בחומרי הלימוד יסייע
בצמצום דעות קדומות וסטריאוטיפים ובקידום רעיונות הקשורים לחיים בחברה רב-תרבותית.



הפניית משאבים לפיתוח אסטרטגיית תקשורת בנושא קליטת פליטים דרך אתרי אינטרנט,
שידורי טלוויזיה ,סרטים קצרים וכלים נוספים להעלאת מודעות בנושא הזדמנויות למידה
ותעסוקה.



ראוי למצוא דרכים להגברת מעורבות הורים ולשילוב הורי תלמידים פליטים בתהליכי קבלת
החלטות בבתי ספר ,במיוחד בהיבטים הנוגעים לילדיהם ,למשל באמצעות פעילות של ארגונים
משותפים למורים ולהורים בליווי מתורגמנים ,מעורבות הנהלת בתי הספר בקידום מנהיגות
הורים וכיוצא באלה.

לסיכום ,מדיניות חינוך מיטבית לקליטת תלמידים פליטים אמורה לקדם ערכי הבנה ,כבוד ודיאלוג
בין קבוצות תרבותיות שונות מתוך רצון ליצור שילוב חברתי והכלה ,זאת באמצעות הכשרת מורים
בנושא זה ,קידום תוכניות התערבות בית ספריות בנושא קבלת האחר והכנסת הנושא לספרי לימוד.
קנדה היא בין החלוצות בתחום זה ,איגוד המורים בחבל אלברטה בשיתוף עם הקרן הקנדית לחינוך
רב-תרבותי הפיקה מספר משאבי לימוד להוראה כדי לתמוך בהוראת אוכלוסיות פליטים .יש צורך
במחקרים נוספים כדי לבחון את יעילות מדיניות החינוך במדינות שנסקרו .בהקשר זה נציין מחקר אורך
שהחל בשנת  2016במימון משרד החינוך הפדרלי בגרמניה ,הכולל איסוף נתונים ממורים ,מעובדים
סוציאליים וממתנדבים וכן מ 24,000-תלמידים פליטים בני  14–4והוריהם .היעדר נתונים מדויקים בכל
המדינות שנסקרו בקשר לאוכלוסיית תלמידים פליטים (למשל בסוגיות הקשורות למגדר ,לדת ,לרקע
אתני) דורש הקמת מערכות מידע ,כמו המערכת שהוקמה בטורקיה ,כדי לעקוב אחר התקדמות
תלמידים אלו ולהעריכם .נתונים אלה אף יכולים לשמש מקבלי החלטות וחוקרים בבואם לבחון את
תהליך האינטגרציה של הפליטים במדינות הקולטות.
זאת ועוד ,נוכח היקפי המשאבים הכלכליים (הגם שאינם מצומצמים) המוגבלים בעיקרם קיימת
חשיבות רבה להקמת מאגרי מידע גדולים ומקיפים .מאגרים אלו יאפשרו ניתוח מושכל של תרומתה
הייחודית והמובחנת של כל תוכנית ותוכנית לסיוע לתלמידים פליטים ,הן מבחינת ההישגים הלימודיים
והן מבחינת ההשתלבות החברתית .מהלך זה יאפשר למקבלי ההחלטות בכל דרגי הניהול להחליט
החלטות מושכלות ולהקצות את המשאבים להשגת יעדי החינוך באופן מיטבי (ראו לוח .)2
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מספר פליטים

טורקיה

גרמניה

קנדה

ארצות הברית

 3.5מיליון בשנת

 468,762פליטים

 84,000פליטים

מכסה שנתית של

2018

בשנת 2016

בשנת 2017

50,000

סוריה ,פקיסטן ,קונגו,
ארצות המוצא של
הפליטים

סוריה ,אפגניסטן,

טורקיה ,האיטי ,סודן,

אפריקה ,מזרח

סוריה ,עירק,

עירק ,איראן,

אנגולה ,בנגלדש,

תיכון ודרום אסיה,

אפגניסטן

אריתריאה,

ונצואלה ,בורונדי ,סרי

מזרח אסיה

טורקיה ,ניגריה

לנקה ,אריתריאה,

ואמריקה הלטינית

אנגולה
בבתי ספר

בתוכניות קהילתיות,

הקניית כישורי

בבתי ספר זמניים

ציבוריים יסודיים

בבתי ספר ציבוריים

שפה מקומית

במרכזים

ועל-יסודיים

ובתוכניות הכשרה

ובשיעורים נפרדים

בלתי פורמליות

כן ,בבתי ספר

במדיניות הקיימת

לא אותרו מסמכי

לא אותרו מסמכי

זמניים במרכזים

אין חשיבה על כך

מדיניות בנושא זה

מדיניות בנושא זה

אין פירוט ,אלא

תמיכה בכל שכבות

בתי ספר יסודיים

בתי ספר יסודיים

התייחסות לכל

הלמידה מהגיל

ועל-יסודיים

ועל-יסודיים

מערכת החינוך (k-

הרך ועד לתלמידי

)12

על-יסודי

חשיבה אסטרטגית

צורך בגיוס מורים

חשיבה על טיוב

חשיבה אסטרטגית

לגיוס מורים

נוספים להוראת

פרקטיקות ההוראה

על הכשרת מורים

נוספים ,כולל

כיתות של

של מורים קנדים

כבר בשלב הכשרת

מורים פליטים

תלמידים פליטים

המלמדים תלמידים

המתכשרים

סורים ומורים בעלי

וחשיבה

פליטים ,כולל הצעות

להוראה וכחלק

הכשרה בהוראת

אסטרטגית על

לשיפור מערכי שיעור

מפיתוח מקצועי של

שפה כשפה שנייה

הכשרה הולמת

ממחוזות שונים

מורים

דגש על שמירת
כישורי שפת
המקור

מיקוד בשכבת
הגיל

הכשרת צוותים
פדגוגיים

בבתי ספר
ובתוכניות חוץ-בית
ספריות

התלמידים נקלטים
בבתי ספר זמניים
תוכניות קליטה
נפרדות
לתלמידים פליטים

במרכזים כשלב
מעבר לקראת
קליטה בבתי ספר
ציבוריים טורקיים

שיעורי שפה

במערכת החינוך

נפרדים במסגרת

הכללית ,אך זכאים

מערכת החינוך

לתוכניות קליטה

הכללית ברמת בית

נפרדות אינטנסיביות

הספר היסודי

בדגש על הקניית

והעל-יסודי

כישורי שפה אנגלית
או צרפתית
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תוכניות המשולבות
במסגרת בתי
הספר

 500מיליון אירו
מטעם האיחוד
תקצוב המדיניות

האירופי ובמימון
ממשלתי של
ממשלת טורקיה

מימון פדרלי של
 20מיליארד אירו
בשנת  2016וכן
מימון בכל אחת
ממחוזות הפדרציה

לא אותרו נתונים
מדויקים ,אך קיים
מימון ממשלתי

מימון פדרלי ופרטי
לתוכניות הקליטה,
וכן מימון מדינתי
ומחוזי

הגרמנית

לא נמצאו נתונים,
אך יש התייחסות
לאתגרים הנובעים
מפערי שפה
מעורבות הורים

ותרבות של

בבתי הספר

ההורים ,קשיים
כלכליים וחברתיים
המשפיעים על

לא נמצאו נתונים ,אך
יש התייחסות
למעורבות הורים
ברמה האקדמית
של תלמידים
פליטים

למידת תלמידים

יש התייחסות
לאתגרים הנובעים
מפערי שפה ותרבות
של ההורים ,קשיים
כלכליים וחברתיים
המשפיעים על למידת
תלמידים פליטים

במספר קהילות
קולטות פליטים יש
דגש על חשיבות
מעורבות הורים
בשינוי מדיניות בתי
ספר ובקידום
למידת תלמידים

פליטים

התייחסות לרווחה
חברתית ורגשית

דגש המדיניות

חשיבה מערכתית
כחלק ממדיניות
קליטה ושילוב

שילוב והרמוניזציה

חשיבה מערכתית

חשיבה מערכתית

חשיבה מערכתית

לקידום אינטגרציה

כחלק ממדיניות חינוך

כחלק מקידום ערכי

של תלמידים

הוליסטית לשילוב

רב-תרבותיות

פליטים

תלמידים פליטים

ושילוב

הכלה ואינטגרציה

שילוב ורב-תרבותיות
במדינת הגירה

גוף מרכזי
האחראי על

מנהלה כללית

אין .באחריות

אין .באחריות

תיאום בסוגיות

לענייני הגירה

המחוזות השונים

המחוזות השונים

חינוכיות

שילוב ורב-
תרבותיות במדינת
הגירה
אין .באחריות
המדינות ובפיקוח
פדרלי

לוח  :2סיכום מדיניות החינוך בנושא קליטת תלמידים פליטים במדינות שנסקרו
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