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 נייר עמדה

 חוק לימוד השפה העברית עולים חדשים ועולים ותיקים

 מבוא

והם  ,אך קיומם ותקצובם אינו מעוגן בחקיקה ראשית, במדינת ישראל יש אולפנים ללימוד עברית לעולים חדשים

גם היקף  .בהם לא קביעה חוקית ברורה של מטרות הלימודבמשרדיים -היו נתונים עד עתה לחסדי הסכמים בין

להסדיר את הנחלת השפה העברית בקרב עולים הצעת החוק באה  1.לימודים באולפנים הללו כיום אינו מספיקה

 .ותיקים שאינם דוברים את השפהבקרב חדשים ו

 .נייר עמדה זה בא להציג את נקודת המבט היהודי בעניין זה

 

 מבט יהודי

שאינה תוצר של הסכמות  בדהעוהשפה העברית מיוחדת משאר השפות ב. חשיבותה של השפה העברית .1

 ודשהוא היס, ך"ובה ניתן התנ, ארץהשמים ובה הנבראו ש" שפת הקודש"אלא היא , בין בני אדם

קובעת את מורשתנו ו לאידיעת השפה העברית מחברת אותנו . למורשתנו הרוחנית ולזהותנו ההיסטורית

" עמו בלשון הקודש ומלמדו תורה אביו מדבר, כשהתינוק מתחיל לדבר: "חכמים קבעוה משום זו ,זהותנו

.(ספרא דברים מו)
2
  

. מדינת ישראלב יתרעיקהשפה העברית היא השפה הרשמית ה .חשיבות לימוד השפה העברית לעולים .2

 ליכודיצרו את ה, ל אליעזר בן יהודה בשעתובאמצעות פעולתו שהחייאת השפה והנחלתה לכלל הציבור 

 ,עד היום. שפותשל  מספר רבהתפוצות ודיברו ן מ ץ ישראלארללל העדות והתרבויות שעלו כ שלוהאחדות 

מדינת חברה בידיעת השפה העברית היא אחד הדברים המרכזיים היוצרים תחושת שייכות של העולה ל

 .והיא גם המפתח להשתלבותו בשוק העבודה ולעצמאותו הכלכלית, ישראל

 

יש , הוהצורך לסייע לעולים בקליטתם בישראל במסגרת החשיבות הגדולה של עידוד העלייה לארץ 

 .  תומכים בהצעת החוק "צהר"רבני  ,כך וםשמ .לימוד מסודר איכותי של השפה העבריתלחשיבות גדולה 
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