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מצופת עולה לנוער העשרה

 תוננית בנשירה: נלחמים
צונח שלי לילדי יישדית

 השתלבות על שליליים נתונים בעקבות נויותדת העשרה שבנית יוזם התינוו השוד
תבותית מנהיגות ותובנית למידה מרבדי תוגים, בתכנון: • בחברה העולים

דביר ז■)1(דב עם1נ

 מוכנית מנכש החינוך משרד 4
V ול לילדים מסוגה ראשונה
 מרכז חוגים, מצרפת: שעלו נוער

אישי. וליווי נוער תנועות למידה,
 מענה תיתן החדשה התוכנית

 הייחודיים לצורכיהם וממוקד ייעודי
 להגביר במטרה אלה, נוער בני של
 זאת הישראלית. בחברה שילובם את

 היעדר על שליליים נתונים בעקבות
האחרון. בעשור השתלבותם

 שזכתה התוכנית, את שמוביל מי
החי שר הוא בבית", "מרגישים לשם
 חמישה תכלול היא בנט. נפתלי נוך

 ילד לכל חוג ובהם עיקריים, צעדים
 ייעודי רכז מינוי ד׳-ח׳), (בכיתות

 מצרפת, העולים לנושא רשות בכל
 בני עידוד למידה, במרכזי השתתפות

נוער(בכי בתנועות להשתלב נוער
 מנהיגות תוכנית ולבסוף ז׳-י׳) תות

ט׳-י״ב. לכיתות המיועדת חברתית
בשי גובשה אשר התוכנית, את

צרפת עולי של הגג ארגון עם תוף

לכתבה קשר אין למצולמים

 תפעיל ׳קעליטה', בישראל,
 התוכנית למתנ״סים. החברה
 ערים בשלוש תחילה תפעל

 - ואשדוד נתניה ירושלים, -
מצר העולים אוכלוסיית שם
 השנה ביותר. הגדולה היא פת

 בני 2,000כ־ התוכנית תקיף
 80%כ־ שהם וילדים, נוער

 צרפת עולי בקרב היעד מאוכלוסיית
קליטה. בקשיי הנתקלים
 צרפת בין הלימוד בשעות פערים

והיעדר לישראל ארוך) לימודים (יום

מחן דני אילוסטרציה: צילום

 ל״נשירה הביאו מסגרות ?
 יהסית גבוהה סמויה" 1
מצרפת. עולה נוער בקרב |
I ,מהמשפחות בחלק בנוסף 

 עדיין ההורים אחד לפחות
 שיוצר מה בצרפת, עובד

 על משפחתית. מורכבות
מהעו 10%כ־ נתונים, פי

בשי רשומים לישראל מצרפת לים
 11% לסיוע, ונזקקים הרווחה רותי
 נוספים ורבים לצרפת בחזרה ירדו

סמויה". "ירידה של להגדרה עונים

 בנט, נפתלי החינוך שר לדברי
בפ חשוב הלק מהווים "הצרפתים

 עלינו הישראלית. החברה סיפס
 עם ולהתמודד להשתלב להם לסייע

 מצרפת במעבר הכרוכים האתגרים
 תהפוך החדשה התוכנית לישראל.

 בישראל והשגרה ההתאקלמות את
צרפתית". משפחה עבור יותר לנוחות

 ברמת ההסתגלות לאתגרי "מעבר
 מצרפת העולים והתרבות, השפה

 אתגרים מעט לא עם מתמודדים
 אריאל אומר ולימודיים", חינוכיים

 עולי של הגג ארגון מנכ״ל קנדל,
 עם גם מתמודדים הנוער "בני צרפת,
מק ואני הברתי, ומעמד זהות בעיות

 ייצור החדש שהפרויקט ומאמין ווה
 יו״ר פרידמן, אביעד אמיתי". שינוי

 אמר: הארצית, למתנ״סים החברה
 בלתי חלק הן צרפת עולי "משפחות

 ועלינו הישראלית מהחברה נפרד
 השתלבותן את שאפשר ככל להקל

 התכנים הפעילויות, שלל בקהילה.
 השותפים המקצוע ואנשי המגוונים

 חברתית- ביטחון רשת יצירת יאפשרו
ולהוריהם". לילדים קהילתית

בנט השר


