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 מקהילה 'מוחלשת' לקהילה נאבקת: 
קולות שונים מתוך הקהילה האתיופית על 

רקע מחאת קיץ 2015
דפנה-תקוע ושיר  הראל-שלו  אילת  אליה-לייב,  רוית 

רקע: בקיץ 2015 יצאו מאות מבני הקהילה האתיופית לרחובות למחות נגד האלימות המשטרתית, 
מהמרחב  הדרה  האזרחים,  ומצד  הממסד  מצד  מפלה  יחס  נגד  וכן  כלפיהם;  והאפליה  הגזענות 
ואף  אתגרים,  שאלות,  מציבה  בישראל  אתיופיה  יוצאי  של  קליטתם  שליליות.  וסטיגמות  הציבורי 

הישראלית.  לחברה  נפש  בחשבון  צורך 

על  וללמוד  המחקרי,  היום  סדר  על  הקהילה  של  השונים  הקולות  את  להעלות  המאמר:  מטרת 
בחברה.  מעמדם  לגבי  תתחושותיהם 

נותחו  הראיונות  האתיופית.  מהקהילה   45-20 בני  וגברים  נשים   32 רואיינו  המחקר:  שיטת 
ההקשבה"  "מדריך  המכונה  נרטיבי,  ניתוח  של  איכותנית  מתודולוגיה  יישום   באמצעות 
מושתקים  לקולות  האזנה  מאפשרת  זו  שיטה  גיליגן.  קרול  פרופ'  שפיתחה   ,)Listening Guide(

קונפליקט.  במצבי  מודרות  קהילות  של 

יוצאי אתיופיה עלו  הממצאים העיקריים: מניתוח רב-רבדי של נרטיבים בקונפליקט של קהילת 
הקיים.  המצב  נגד  אקטיבית  פעולה  לנקוט  רצון  ועימם  מהחברה,  ואכזבה  כעס  תסכול,  רגשות 

בבני  הרואות  ההנחות  את  מאתגרים  הממצאים  ולמדיניות:  לפרקטיקה  והשלכות  מסקנות 
המפוכחים  לקולותיהם  להקשיב  מאפשרים  מוחלשים",  "קורבנות  בישראל  האתיופית  הקהילה 
רבים  מחקרים  נאבקת.  לקהילה  מוחלשת  מקהילה  בהתפתחות  משמעותיים  תהליכים  ומאירים 
לעומתם,  בקהילה.  אחר  או  כזה  'טיפול'  שמהותן  פרקטיקות  מציעים  אתיופיה  יוצאי  קליטת  על 
הקולטת  הישראלית  החברה  של  המובנות  התפיסות  את  המבקרת  עמדה  מציע  הנוכחי  המחקר 

לאפליה. המודעות  להעלאת  וקורא  הקהילה  כלפי 

מילות מפתח: הקהילה האתיופית, מחאה, קונפליקט, קהילות שוליות מודרות, מדריך ההקשבה 
)Listening Guide(

על-ידי  וכן  אליה-לייב,  לרוית  בנגב שהוענקה  בן-גוריון  אוניברסיטת  בין-תחומית של  על-ידי מלגה  מומן בחלקו  המחקר 
דפנה-תקוע.  שיר  וד"ר  הראל-שלו  אילת  ד"ר  של  למדע  הלאומית  הקרן  של   160/15 מס'  מחקר  מענק 

המועילות. הערותיהם  על  סוסקולני  ורדה  פרופ'  ולעורכת  האנונימיים  לשופטים  להודות  מבקשות  המחברות 

יחד. ונקבה  לזכר  כשהכוונה  גם  זכר,  בלשון  משתמשים  אנו  הקריאה  ולנוחות  העברית  השפה  אופי  בגלל 

8.2017;  אושר לפרסום:  12.2017;  נוסח סופי: 1.2018התקבל במערכת: 
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מבוא

האלימות  נגד  במחאה  לרחובות  האתיופית  הקהילה  מבני  מאות  יצאו   2015 בקיץ 
בני  כי  מעידים  מחקרים  כלפיהם.  המופנות  הממסדית  והאפליה  הגזענות  המשטרתית, 
הדת השונים  מנהגי  עורם השונה,  צבע  מתיוג חברתי בשל  סובלים  האתיופית  הקהילה 
שלהם והפערים התרבותיים. אלו הם גם המכשולים העיקריים המקשים על השתלבותם 
שבתאי,   ;2014 ולוי,  אביעד  בן-דויד,   ;2012 אדלשטיין,  )לדוגמה:  הישראלית  בחברה 
מאופיין  עודנו  אתיופיה  יוצאי  קהילת  על  הישראלית  בחברה  הרווח  השיח   .)2001
כנגד  הגזענות  למיגור  הצוות  שפרסם  דוח   .)2013 )שפירא-צור,  ושליליות  בגזענות 
כלפי  וגזענות  אפליה  גילויי  המהווים  רבים  אירועים  מתעד   )2016( אתיופיה  יוצאי 

המדינה.  רשויות  מצד  אפליה  ובכללם  זו,  קהילה 
יוצאי  ולקדם את הידע אודות מאבקה של קהילת  המחקר הנוכחי שואף להרחיב 
רואיינו  לבין חברה הישראלית. בשנת 2016  בינה  רקע הקונפליקט שנוצר  על  אתיופיה 
קוימו  תחילה   .45-20 בגיל  גברים(  ו-16  נשים   16( הקהילה  מבני   32 המחקר  לצורך 
הקהילה  את  המעסיקים  מרכזיים  נושאים  על  מקדים  מחקר  לצורך  מיקוד  קבוצות  שתי 
ראיונות אישיים מובנים-למחצה. המחקר מבוסס  נערכו 20  בנושא המאבק. לאחר מכן 
שפיתחה   ,)Listening Guide( ההקשבה"  "מדריך   — איכותנית  מתודולוגיה  על 
ההאזנה  חשיבות  את  מדגישה  המתודולוגיה   .)Gilligan, 2015( גיליגן  קרול  פרופ' 
 Harel-Shalev & Daphna-Tekoah,( מודרות  שוליות  קהילות  של  מושתקים  לקולות 

 .)2016
בישראל  אתיופיה  יוצאי  קהילת  של  בהתפתחות  תהליכים  מאיר  הנוכחי  המחקר 
נוספים להישמע, בעיקר  ממצב של קהילה מוחלשת לקהילה נאבקת, ומאפשר לקולות 
לקולות  התייחסות  הישראלי.  בשיח  מספקת  לנוכחות  זוכים  שאינם  מושתקים  קולות 
מוחלשים".  "קורבנות  האתיופית  הקהילה  בבני  הרואות  ההנחות  את  מאתגרת  אלו 
מדיניות  ולקובעי  לסטודנטים  מקצוע,  לאנשי  לעזר  להיות  עשויים  המחקר  ממצאי 
לשינוי  קורא  המאמר  אתיופיה.  יוצאי  קליטת  בתהליכי  לכשלים  מודעות  בהעלאת 
העור  כהי  אזרחיה  שבה  כחברה  הישראלית  החברה  של  האתגרים  עם  ולהתמודדות 
שקופים  בעת  ובה  שליליים,  לרוב  רבים,  בהקשרים  הציבורי  במרחב  ומזוהים  בולטים 

רבים. בפרמטרים 
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רקע תיאורטי

והזדמנויות  אתגרים   — הגירה 
 .)Gibson, 2001( וידועה הגירה כרוכה באתגרים רבים, ביניהם נטישת מציאות מוכרת 
והפרט, בתחומי  ניכרות על הקהילה, המשפחה  יש השלכות  לשינוי הנדרש מהמהגרים 
אלו  במעברים   .)2012 )אדלשטיין,  ועוד  מגורים  שפה,  תעסוקה,  כגון  וחברה,  תרבות 
באובדן  כרוכה  הגירה   .)2013 והורנצ'יק,  )כורם  הזדמנות  גם  אך  למשבר,  סיכון  יש 

 .)2005 )מירסקי,  וגדילה  בהתבגרות  גם  אך  ופרידה, 
הגירה היא תופעה נפוצה, אך המדינות הקולטות את המהגרים שונות בעמדותיהן, 
המהגר  לפני  גם   .)McAndrew, 2007( והחברה  המדינה  של  העולם  השקפת  פי  על 
היתר  ובין  החדש,  במקום  וההיטמעות  ההיקלטות  באופן  שונות  אפשרויות  עומדות 
כאשר  חדשה.  לתרבות  הסתגלות  לבין  המקור  תרבות  של  תרבותי  שימור  בין  דילמה 
לבחור  הצורך  את  בפניו  מציבה  היא  המהגר,  של  התרבות  את  דוחה  הקולטת  החברה 
למעשה,   .)2012 וגיזנבורג,  ברנץ  שנהב-גולדברג,  )לדוגמה:  התרבויות  שתי  בין 
)לדוגמה:  ביניהן  ובשוני  מהגרים  של  היקלטות  באסטרטגיות  דנו  מעטים  לא  מחקרים 
גישות  ארבע  מציע  למשל,  ברי,   .)Berry, 2001  ;2012 וויצטום,  רושקה  בודובסקי, 
חדשה  וזהות  תרבות  מאימוץ  רצף,  על-גבי  להציבן  שאפשר  מהגרים  בקרב  זהותיות 

 .)Berry, 1997, 2001( הקודמת  והזהות  המוצא  תרבות  על  שמירה  עד 
ההורים,  דור  המהגרים:  בקהילת  שונות  קבוצות  בין  מבחין  הגירה  על  המחקר 
עזבו  אשר  המהגרים  בני  להגירה;  ראשון  דור  הוא  המוצא,  מדינת  את  לעזוב  שבחרו 
ילדי  דור-וחצי';  'בני  מכונים  החדשה  בארץ  והתחנכו  בילדותם  מוצאם  ארץ  את 
הדורות  בני   .)2010 )לב-ארי,  השני  הדור  בני  מכונים  הקולטת  בארץ  שנולדו  מהגרים 
בני  וההסתגלות.  ההיקלטות  חוויית  עם  שונות  התמודדות  דרכי  לנקוט  נוטים  השונים 

.)Getrich, 2008( ובמאבק  מחאה  לנקוט  יותר  נוטים  השני  הדור 
ומצאו  אתיופיה  עולי  של  הראשון  הדור  את  חקרו   )2014( וקפלן  שרעבי 
או  לשורשים  נאמנים  להישאר  אם  הדילמה  עם  התמודדו  האתיופים  הדת  שכוהני 
שהם  מראים  השני  והדור  הדור-וחצי  אודות  מחקרים  החדשה.  התרבות  את  לאמץ 
 ;2013 והורנצ'יק,  כורם   ;2008 בוסטין,  )לדוגמה:  לקליטה  מגוונות  אסטרטגיות  בחרו 
Lifshitz & Katz, 2014(. המחקר הנוכחי אינו מתמקד בבחירת האסטרטגיות לקליטה 
החוזקות  את  המחאה,  קולות  את  ולהשמיע  לחקור  בוחר  אלא  הישראלית,  בחברה 
את  הנוכחי  המחקר  בוחן  כן  כמו  במחקר.  שהשתתפו  הקהילה  בני  של  המצוקות  ואת 
ובכך  השני,  הדור  ובני  הדור-וחצי  בני  הראשון,  הדור  בני  בקרב  והשונה  המשותף 

ומחאה.  הגירה  על  הידע  להתפתחות  תורם 
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מודרות  שוליות  קהילות 
מהן  ונמנע  החברה  לשולי  נדחקות  מסוימות  קבוצות  שבו  תהליך  היא  חברתית  הדרה 
 Eisenberger, Liberman, & Williams,( בחברה  חשובות  בפעילויות  להשתתף 
דיכוי,  מנגנוני  הפעלת  וכן  בחברה  ושליטה  כוח  ממוקדי  הרחקה  תופעה של  זו   .)2003
)אסם  וחוקית  פורמלית  אפליה  ללא  גם  המתקיימים  סמויים,  חברתיים  ממבנים  כחלק 

.)2012 והרץ-לזרוביץ, 
את  מרחיקה  הכוח  למקורות  המצומצמת  הנגישות  חברתית,  הדרה  של  במצב 
של  אלו  מנגנונים   .)Hills, 2004( החיים  במסלול  להתקדם  מהיכולת  והקבוצה  הפרט 
הכחשה,  מנגנוני  עם  אחת  בכפיפה  לרוב  באים  ואי-נראות,  לשוליים  דחיקה  הדרה, 
והרץ-לזרוביץ,  )אסם  מדכא  חברתי  מבנה  של  לקיומו  המסייעים  והחלשה  השתקה 
מעטה  נגישות  כלל  בדרך  יש  מודרות  לקבוצות  כי  מציינת   )2006( דהאן-כלב   .)2012
למוקדי כוח. מחאות של קבוצות מודרות פורצות, בין היתר, על רקע תחושה ממושכת 

 .)Dahan-Kalev & Maor, 2015( עור  כהי  הם  המופלים  לעיתים  אפליה.  של 
תיאוריית ההצטלבות )intersectionality( מסייעת בחקר קהילות מודרות. תיאוריה 
 Crenshaw,( זו מובילה להתבונן על רבדים עמוקים ולעיתים סמויים של דיכוי. קרנשו 
 —intersectionality במונח  שחורות  נשים  שחוות  הדיכוי  את  המשיגה   )1991
ממערכת  נובעת  הדיכוי  חוויות  שכן  יותר,  ומורכב  עוצמתי  זה  דיכוי  הצטלבות. 
כפולה של דיכוי, אתני ומגדרי. יש קבוצות הסובלות דיכוי רב-רבדי, בגלל השתייכותן 
וקומם,  קרומר-נבו   ;2015 ולבנקרון,  )דנציג-רוזנברג  יחד  מודרות  קהילות  לכמה 
של  מעמדם  לניתוח  גם  מתאימה  ההצטלבות  תיאוריית   .)Cooper, 2016  ;2012
האתיופית,  לקהילה  רלוונטית  זו  תיאוריה   .)Hearn, 2014( מודרות  מקהילות  גברים 
קהילה  בפריפריה,  קהילה  מהגרת,  קהילה  אפליה:  מושכי  אפיונים  כמה  לה  שיש 

כהה.  עור  צבע  ענייה, 
פלד )2006( מפנה את תשומת הלב אל יישום 'אזרחות מובחנת' בישראל. הבסיס 
מידת  היה  היישוב,  מתקופת  כבר  הישראלית  בחברה  וקבוצות  פרטים  של  להערכתם 
הציוני,  החזון  פי  על  הוגדר  המשותף  הטוב  המשותף'.  'הטוב  שמכונה  למה  תרומתם 
לא  לפיכך,  הישראלית,  בחברה  שבוצעו  ההבחנות  האשכנזית.  ההגמוניה  בידי  והוכתב 
דקל  למזרחי.  אשכנזי  ובין  לעולה  צבר  בין  גם  אלא  לערבים,  יהודים  בין  רק  היו 
את  אִפשר  זה  אזרחות  שיח  כי  ומציינת  המגדרי  ההיבט  את  מוסיפה   )Dekel, 2015(

היהודית-אשכנזית-גברית. האליטה  עם  נמנות  שאינן  אחרות  קבוצות  הדרת  הצדקת 
הגדיל  שאף  חדש  מעמדי  קיטוב  יצרה  המדינה  הקמת  אחרי  לישראל  ההגירה 
הריבודי.  המבנה  לתחתית  שנדחקו  קבוצות  בפני  חדשות  מגבלות  והעמיד  הפערים  את 
מנוקשותו  איבד  החברתי  המבנה  החברתי.  במבנה  שינוי  של  תהליכים  נצפו  כך,  בתוך 
הישראלית  בחברה  התחוללו  בעת,  בה  "ישראליות".  המושג  הגדרת  את  והרחיב 
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בן-פורת  )ששון-לוי,  קבוצתיים  גבולות  לחזק  וניסיונות  הסתגרות  בידול,  תהליכי 
.)2013 ושביט, 

בישראל אתיופיה  יוצאי   — המבחן  מקרה 
בתחילת שנת 2016 מנתה אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל למעלה מ-138,000 איש. 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  )הלשכה  בארץ  נולדו  והיתר  באתיופיה  נולדו  מהם  כ-85,600 
ישראל  ביתא  עיקריות:  קבוצות  מורכבת משתי  בישראל  אתיופיה  יהודי  קהילת   .)2016
רבים   .)Weil, 2004( ישראל  ביתא  זרע  והפלאשמורה —  נקרא שמם האקדמי,  כך   —
כפרי-יהודי דתי  היה  חייהם  ואורח  הגיעו מכפרים שונים באתיופיה  ישראל  ביתא  מבני 
כך   .)2005 ושבתאי,  )קסן  רוחניים(  )מנהיגים  "קייסים"  בהנהגת   )2012 )תלמי-כהן, 

גלותם.  שנות   2500 במשך  יהדותם  על  בקנאות  אתיופיה  יהודי  שמרו 
וזה  )ירושלים(,  ל"ירוסלם"  לחזור  היה  ישראל"  "ביתא  קהילת  של  חלומה 
ה-50,  בשנות  לישראל  הגיעו  העולים  ראשוני  עלייתם.  בסיפור  מרכזי  נרטיב  היה 
ומבצע   )1985-1984( "משה"  מבצע  גדולים:  עלייה  מבצעי  בשני  הגיעו  רובם  ואילו 
גלי  היו   1991 מאז  בחשאיות.  המבצעים  שני  בין  הגיעו  מיעוטם   .)1991( "שלמה" 
עלייה נוספים במסגרת "איחוד משפחות", מרביתם מקהילת הפלאשמורה )פינקלשטיין 

 .)2012 וסולומון, 
רגלי  בריחה  מסע  שהיה  משה",  "מבצע  של  ראשיתו  את  במיוחד  לציין  יש 
במיוחד  חזקים  טראומטיים  ללחצים  נחשפו  זה  במבצע  העולים  לסודן.  מאתיופיה 
מכונן  לאירוע  זה  מסע  הפך   )2007( בן-עזר  לפי   .)2012 וסולומון,  )פינקלשטיין 
במסלול  שרדו  לא  מתוכם  איש  אלפים  כארבעת  מאתיופיה.  העולים  כל  עבור 
הגיעו  לא  רבות  משפחות  בסודן.  כפליטים  הקיום  בתנאי  או  באתיופיה  ההליכה 
משאביהם  את  איבדו  אנשים  קשות:  היו  הטראומטיות  החוויות  בשלמותן.  לישראל 
על שתיקה  ושמרו  נאנסו  נשים  יכלו לקבור את מתיהם בדרך המסורת;  לא  החומריים; 
לתקופה  ודאות  אי  בתנאי  באתיופיה  משפחות  השאירו  חלקם   ;)2012 )מולה,  ארוכה 
ותהליכי  קשים  רגשות  בעקבותיהם  מביאים  אלו  אירועים   .)2007 )בן-עזר,  ממושכת 
יוצאי  של  השתלבותם  על  משפיעים  אשר  פתורים,  בלתי  וקולקטיביים  אישיים  אבל 

.)2014 וקפלן,  שרעבי  )לדוגמה:  הישראלית  בחברה  אתיופיה 
משלושה  למעלה  כיום,  רבות.  נכתב  בישראל  אתיופיה  יוצאי  קליטת  אתגרי  על 
מורכב:  במצב  נמצאת  האתיופית  העדה  מאתיופיה,  העלייה  תחילת  לאחר  עשורים 
עדיין;  מעטות  איכותיים  לשירותים  והנגישות  התעסוקה  החינוך,  בתחום  ההזדמנויות 
הפערים התרבותיים הם אבן נגף בהשתלבותה; והשיח הציבורי הרווח בעניינה מאופיין 
 Lifshitz( ומוחלשת  כחלשה  נתפסת  הקהילה   .)2013 )שפירא-צור,  גזעניות  בהנחות 
שניסיונותיהם  הצביעו  הסתגלותם  בתהליכי  שהתמקדו  מחקרים   .)& Katz, 2014
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בן-עזר,  )לדוגמה:  החברה  מצד  דחייה  בתחושות  לּווּו  הישראלית  בחברה  להשתלב 
והייאוש  הכעס  התסכול,   .)2006 שחורי,   ;2001 שבתאי,   ;2010 ענתבי-ימיני,   ;2010
 ,)2002 וסבירסקי,  סבירסקי   ;2007 )לוין-רוזליס,  וגוברים  הולכים  העדה  בני  בקרב 
הקהילה  מצב  לשיפור  מיוחדות  ותוכניות  מעטה  לא  ופרטית  מוסדית  השקעה  למרות 

 .)2007 )לוין-רוזליס,  בישראל 
מקרים  יש  הצטלבות.  למונח  מתקשרת  אתיופיה  יוצאי  של  החברתית  המוביליות 
להתקדם  דווקא  להן  אפשר  אתיופיה  יוצאות  נשים  של  והמגדרי  האתני  מוצאן  שבהם 
וההתייחסות  כחיוביים,  ומוצאן  מגדרן  את  חוו  כולן  לא  אך  חיובית.  לאפליה  הודות 
Fanta-Vagenshtein & Antebi-( מטרידה  הייתה  אתיופיות"  "נשים  כאל  אליהן 

תסכולים  על  מצביעים  אתיופים  גברים  אודות  מחקרים  זאת,  לעומת   .)Yemini, 2015
הן  וקשיים  ובמשפחה,  בקהילה  בחברה,  הגבר  בתפקוד  משינויים  הנובעים  גוברים 
וקפלן,  שרעבי   ;2008 )בוסטין,  הכללית  האוכלוסייה  בקרב  והן  הקהילה  מנהיגי  בקרב 

 .)2014
על  הזהות  בגיבוש  ניכרים  הבדלים  נמצאו  אתיופיה  יוצאי  ונשים  גברים  בין 
היא  אולם  ומצוקות,  מגבלות  בהגירה  יש  אומנם  כי  טענה   )2002( כזום  ההגירה.  רקע 
הנשים  עבור  מדגישה  לדוגמה,  הנישואין,  חוויית  חדשות.  הזדמנויות  לנשים  מעניקה 
את המורכבות שביחסים הזוגיים על רקע ההגירה )אינגדאיו, 2010(. בהתאמה, השינוי 
ופיזית  רגשית  אלימות  של  המקרים  ובמספר  בגירושין  לעלייה  הוביל  האישה  במעמד 
יונס,  ואבוזן  וולש   ;2011 דוידוביץ',  וקוך  )אלמגור-לוטן  נשותיהם  כלפי  בעלים  של 

 .)Weil, 2004  ;2005 ושבתאי,  קסן   ;2012
נמצא  החברה,  לשולי  ומודרות  מדוכאות  אתיופיה  יוצאות  נשים  של  היותן  לצד 
 .)Dekel, 2015  ;2017 ווסרמן,  )יסעור-בורוכוביץ  שינוי  סוכנות  ומהוות  חזקות  הן  כי 
בחברה  המקובלות  המידה  אמות  על-פי  גבוה  מקצועי  למעמד  הגיעו  אף  חלקן 

 .)2012 יונס,  ואבוזן  וולש   ;2005 )וייל,  הישראלית 
המחאה. אודות  ונשים  גברים  מתבטאים  כיצד  לבחון  מעניין  זאת,  כל  לאור 

האתיופית הקהילה  של  המחאה 
שני  כלפיהם.  היחס  על  הקהילה  בני  מחו  שבה  הראשונה  הפעם  אינה   2015 מחאת 
הספק  מאתיופיה:  העולים  של  השייכות  בתחושת  שבר  נקודות  היו  קודמים  אירועים 
שתרמו  )דם  ב-1996  הדם  תרומות  ופרשת  גיור,  שיעברו  והדרישה  ביהדותם  שהוטל 
חיילים ממוצא אתיופי נזרק לאשפה בחשאי מתוך חשש שהוא נגוע ב-HIV(. הקהילה 
הקהילה  ותגובת  הישראלית,  החברה  מצד  וניכור  עמוקה  כדחייה  אלה  אירועים  תפסה 

.)2001 )שבתאי,  הקהילתי  בנרטיב  חקוקה  הדם  תרומות  פרשת  חשיפת  עם 
 .2015 בקיץ  התרחש  הנוכחי,  המחקר  בלב  העומד  השלישי,  המחאה  אירוע 
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הממסדית  והאפליה  הגזענות  המשטרתית,  האלימות  נגד  למחות  לרחובות  יצאו  מאות 
הנוגעים  מקרים  שלושה  הפכו  והחברתי  התקשורתי  בשיח  הקהילה.  כלפי  המופנות 
אצל  מנגיסטו  אברה  של  שביו  במחאה:  מרכזיים  לסמלים  אתיופיה  יוצאי  לקהילת 
משם;  להוציאו  ישראל  ממשלת  של  ניכר  מאמץ  ללא   ,2014 מספטמבר  בעזה  החמאס 
האלימה  המשטרתית  והתקרית   2014 בשנת  סלמסה  יוסף  הצעיר  של  מותו  תעלומת 
תחילת  את  עוררה  האחרונה  התקרית  כי  נראה  ב-2015.  פיקאדה  דמאס  החייל  כלפי 
על  ולהשפיע  לפעול  הקהילה  לבני  קריאה  עיקרה  החברתיות.  ברשתות  המחאה 
משפיעים  מנהיגים,  מפי  זו  בתקופה  נשמעו  שונים  קולות  ישראל.  במדינת  עתידם 

נרחב.  תקשורתי  הד  יצרה  המחאה  הקהילה.  ובני 
נמצא  בישראל,  אחרות  מהגרים  כקהילות  ושלא  לעיל,  שפורט  למה  בנוסף 
השונה  עורם  מצבע  בעיקר  הנובע  חברתי  מתיוג  סובלים  עדיין  האתיופית  העדה  שבני 
רגשות   .)2014 וקפלן,  )שרעבי  שלהם  השונים  הדת  ובמנהגי  ביהדותם  הכרה  ומאי 
בשל  השני,  הדור  בני  הצעירים  בקרב  יותר  קשים  העור  צבע  רקע  על  האפליה 
בצד  הישראלית  לחברה  להשתייך  ההתמודדות  על  וויתור  השליליים  המסרים  הפנמת 
 ;2010 )אינגידאיו,  בעולם  שחורים  של  הרחב  ההקשר  מתוך  לזהות,  חלופות  אימוץ 

 .)2001 שבתאי, 
"אנחנו"  של  מורכבת  במציאות  העור  צבע  בשאלת  עסק  לדוגמה,   ,)2004( פאנון 
הוא  ללבנים.  שחורים  בין  ויחסים  אתנית  זהות  של  תפיסה  על  המבוססת  "הם",  מול 
על  בסטריאוטיפים  נאחזות  קולוניאליות,  מעצמות  שהיו  מערביות,  שחברות  טוען 
אופיו ה"פרימיטיבי" של השחור. אף על פי שהחברה הישראלית אינה קולוניאליסטית 
בתופעות  להבחין  אפשר  המונח,  של  המקובל  במובן  בישראל,  אתיופיה  יוצאי  כלפי 
גזעניים  ביטויים  נשמעים  עדיין  האחרון  בעשור  הישראלית  בחברה  מכך,  יתרה  דומות. 
עדות  כלפי  ולאפליה  לסטריאוטיפים  בדומה  האתיופית,  העדה  כלפי  וסטריאוטיפיים 
אסוציאציות  מעורר  כהה  עור  צבע  כי  מצא  אחר  מחקר  המדינה.  קום  לאחר  המזרח 
ישראל,  במדינת  כמו  עור,  צבעי  של  רחב  ספקטרום  יש  שבה  בחברה  שליליות; 
ביותר  משמעותיים  העור  לצבע  בקשר  והחברה  הפרט  על  וההשלכות  המתפתח  הדיון 

 .)Dahan-Kalev & Maor, 2015(
בן-פורת  יוצאי אתיופיה.  עוררה את מחאתם האחרונה של  האלימות המשטרתית 
של  הישראלי  המקרה  בין  והשווה  משטרתית,  לאלימות  עור  צבע  בין  קישר   )2016(
מארצות- גריי  פרדי  לבין  כלפיו(  שוטר  של  אלימות  שתועדה  )החייל  פיקדו  דמאס 
המשטרתית  האלימות  עוררה  המקרים  בשני  משטרתי(.  מעצר  במהלך  )נהרג  הברית 
אתנית  מוחלשות  קבוצות  כלפי  משטרתית  אלימות  כי  ציין  בן-פורת  המוניות.  הפגנות 
של  עמדות  שבחן  מחקר  זאת,  עם  מקרית.  לא  גם  כלל  ובדרך  נדירה  איננה  ומעמדית 
בני הקהילה האתיופית כלפי המשטרה מצא, באופן פרדוקסלי, שיוצאי אתיופיה הביעו 
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הגורמים  אחד  כי  טענו  החוקרים  בישראל.  האוכלוסייה  משאר  יותר  במשטרה  אמון 
לציין  יש   .)Abu, Yuval, & Ben-Porat, 2017( בחברה  להשתלב  שאיפתם  הוא  לכך 

ב-2015.  אתיופיה  יוצאי  של  ההפגנות  לפני  נערך  המחקר  כי 

המחקר

המחקר  מטרת 
ולמדינת  הישראלית  לחברה  ושאלות  אתגרים  מציבה  בישראל  אתיופיה  יוצאי  קליטת 
ישראל הקולטת קהילות שונות מיום הקמתה. מחאת קיץ 2015 של הקהילה האתיופית 
היא תמרור אזהרה לחברה. המחקר הנוכחי חושף נרטיבים על המפגש התרבותי-חברתי-
הנקלטת.  הקהילה  של  מבטה  מנקודת  הנקלטת  לקהילה  הקולטת  הקהילה  בין  פוליטי 
שנוצר  הקונפליקט  רקע  על  זה  מאבק  אודות  הידע  את  להרחיב  מבקש  הנוכחי  המאמר 
הנוכחי מציע תשומת  בנוסף, המאמר  לבין החברה הישראלית.  בין הקהילה האתיופית 

שבקרבה. הקולות  למגוון  האזנה  באמצעות  זו  ונאבקת  מוחלשת  לקבוצה  לב 

המחקר שאלות 
מהם   ?2015 קיץ  מחאת  רקע  על  האתיופית  הקהילה  בני  של  השונים  הקולות  מהם 
הישראלית?  בחברה  בהשתלבותם  אתיופיה  יוצאי  נתקלים  שבהם  והאתגרים  הקשיים 
אופן  באיזה  אלו?  אתגרים  נוצרו  שבמסגרתו  החברתי-תרבותי-פוליטי  הרקע  מהו 

האתגרים?  לנוכח  בהם  שעולים  הרגשות  עם  המרואיינים  מתמודדים 

המחקר מערך 
תיאוריות פמיניסטיות על קונפליקטים חברתיים מדגישות את חשיבות האיתור וההאזנה 
 Gilligan, 2015; Tickner, 2006;( מודרות  שוליות  קהילות  של  מושתקים  לקולות 
Woodcock, 2016(. תיאוריות אלו מציעות לשים לב לפריזמה של היחסים החברתיים, 
המבנה  הכוחות של  ליחסי  וכן  הקונפליקט,  ואת  עצמם  את  חווים  האנשים  לאופן שבו 
המשתמשת  איכותנית,  מתודולוגיה  על  מתבסס  המחקר   .)Enloe, 2000( הפטריארכלי 
את  ומדגישה  הנחקרת,  התופעה  להבנת  כמקור  המרואיין  של  המציאות  בהבניית 
של  עניינו   .)2011 )שקדי,  המרואיינים  של  והחווייתיים  הסובייקטיביים  המרכיבים 
בהבניית  והצעירות  הצעירים  של  הסובייקטיבית  המשמעות  בחקר  הנוכחי  המחקר 
זהותם. הגישה הנרטיבית היא חלק מהמחקר האיכותני והפרשני, והיא מבקשת לחשוף 

 .)2011 )ספקטור-מרזל,  בעולם  ולתופעות  לעצמם  נותנים  שאנשים  המשמעויות  את 
קבוצות  שתי  להם  קדמו  אשר  מובנים-למחצה,  אישיים  ראיונות  הם  המחקר  כלי 
הספרות  מסקירת  שעלה  הידע  בסיס  על  נשים,  של  ואחת  גברים  של  אחת  מיקוד, 
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משמעותיים  ונרטיבים  נושאים  להבין  כדי  המרכזיות,  המחקר  לשאלות  ובהתאם 
השאלות  תכנון  לפני  והערכה  אומדן  ולקבל  האתיופית  הקהילה  יוצאי  של  בשיח 

הראיונות. עבור 

במחקר המשתתפים 
גברים.  ו-16  נשים   16 והמרכז,  הדרום  מאזור  האתיופית  הקהילה  בני   32 רואיינו 
השנייה  המיקוד  בקבוצת   .44-29 בנות  משתתפות   6 היו  הראשונה  המיקוד  בקבוצת 
נעשה  המיקוד  בקבוצות  האיכותניים  הנתונים  איסוף   .45-26 בגיל  משתתפים   7 היו 
הבוערים  הנושאים  את  למפות  כדי  מסוים,  בנושא  מונחית  קבוצתית  באינטראקציה 
ו-10  גברים   10 רואיינו  כן  כמו  המחקר.  שאלות  את  לעצב  וכדי  האוכלוסייה  בקרב 
על  פנימית  להתבוננות  סביר  זמן  לפחות,  שנים   10 בארץ  השוהים   ,45-18 בגיל  נשים 
הללו  הקטגוריות  בסיס  על  בארץ.  הקהילה  קליטת  רקע  על  בישראל  החיים  חוויית 
אותרו משתתפי המחקר באמצעות מעגלי הכרות אישיים וכן דרך הרשתות החברתיות. 
שלמה  במבצע  או   1984 בשנת  הראשון  העלייה  בגל  כילדים  ארצה  עלו  מרואיינים   26
דור  והם  ומעלה,   14 בני  כבוגרים  או  כנערים  ארצה  עלו  מתוכם  חמישה  ב-1991. 
פחות  בני  קטנים  כילדים  ארצה  עלו  כלומר,  לעלייה,  דור-וחצי  הם   21 לעלייה;  ראשון 
במקומות  מועסקים  המרואיינים  לעלייה.  שני  דור  הארץ,  ילידי  הם  מרואיינים   6 מ-14. 
מגוונים, וביניהם סטודנטים, עובדי מדינה, שכירים בחברות פרטיות ועובדים בארגונים 
במחאה  פעיל  חלק  לקחו  אשר  אנשים  המרואיינים  בין  שונות.  ובעמותות  חברתיים 
היו  מתוכם   2 פעיל,  באופן  במחאה  לקחו  משתתפים   17 השתתפו.  שלא  אנשים  וגם 
על  נוספים  פרטים   .2015 קיץ  במחאת  פעילים  ואקטיביסטיים  בקהילה  השפעה  בעלי 

החוקרות. אצל  שמורים  המרואיינים 

הניתוח שיטת 
הנושאים  מהם  להבין  סייע  הניתוח  נרטיבי.  ניתוח  נותחו  המיקוד  קבוצות  תמלילי 
הראיונות  המובנה-למחצה.  האישי  הריאיון  שאלות  את  ולמקד  לקהילה,  המשמעותיים 
 listening( "האישיים נותחו באמצעות מתודולוגיה נרטיבית המכונה "מדריך ההקשבה
guide(, אשר פיתחה גיליגן )Gilligan, 2015(. באמצעות מתודולוגיה זו אפשר ללמוד, 
קהילת  של  נרטיבים  לנתח  וכן  מושתקים,  ושאינם  מושתקים  קולות  ולזהות  להקשיב 
כי  מציינות   )Gilligan & Brown, 1991( ובראון  גיליגן  הישראלית.  בחברה  זו  מיעוט 
עצם ההקשבה לקולות הנשמעים והמושתקים חושפת רבדים של חוויות. השיטה שמה 
Harel-Shalev & Daphna-( נאמרים"  הדברים  "איך  על  וגם  נאמר"  "מה  על  דגש 
ולמגוון  לאינטונציה  הפנימיים,  לדיסוננסים  לב  תשומת  באמצעות   )Tekoah, 2016

שלבים: ארבעה  כוללת  המתודולוגיה  בריאיון.  העולים  הקולות 
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והנרטיבים  הנושאים  מזוהים  ראשונה  בהקשבה  ולנרטיב.  לעלילה  הקשבה  . 1
העיקריים. לאחר מכן מתועדים הרעיונות, הרגשות, המחשבות והתובנות של 

והחוקרות. החוקרים 

החוקר  בריאיון.  שעלו  האני  בקולות  התמקדות   —  )I poem( האני"  "שירת  . 2
הייחוס  מילות  וכל  ב"אני"  הקשורים  פעלים  ראשון,  בגוף  משפטים  מסמן 
המשפטים  כל  את  ומחבר  חותך  החוקר  מכן  לאחר  משמעותיות.  הנראות 

האני. שירת  את  יוצר  ובכך 

הסיפור  של  המרובים  ההיבטים  את  מזהה  החוקר  מרובים.  לקולות  הקשבה  . 3
ניתוח קטגוריות הקולות אינו נקבע אפריורי, אלא מותאם לשאלות  המסופר. 

בהמשך(. שיובהר  )כפי  המחקר  ולמטרות 

החוקר מנתח את הריאיון והטקסט ניתוח אינטגרטיבי על בסיס על הניתוחים  . 4
הקודמים.  בשלבים 

ממצאים

מרכזיים  נושאים   — לעלילה  הקשבה  ההקשבה:  במדריך  א'  שלב 
הנרטיבים שעלו בניתוח אינם חד-גוניים, אולם היה אפשר לסמן את חוט השני השזור 

טובה:  ראשונית  קליטה  חוויית  תיארו  רובם  המרואיינים.  ששיתפו  בחוויות 

אני  פתוחים...  הבתים  אימא,  של  האחים  כל  יחד,  שם  היינו  המשפחה  כל 

זוכר את זה כאחת התקופות היפות. אני כל פעם אומר שבשמחה הייתי חוזר 

)מולו(  לתקופה הזו.

עתה  זה  שאך  ילדים  של  בעיניים  לאחור,  במבט  הקליטה  את  תיארו  המשתתפים  רוב 
טובות  דיברו  אותנו",  "חיבקו  במילים  השתמשו  הם  אידיליה.  של  סוג  ארצה,  הגיעו 
מהר  שהשתלבו  ציינו  רובם  המדריכה".  שם  על  לאחותי  "קראנו  שקלט:  הצוות  על 
משתתפים  יש  האידיליה,  לצד  באלה.  וכיוצא  השפה  רכישת  מבחינת  וגם  הספר  בבית 
"בגיטאות", כלשונם, כקליטה שלא אפשרה להם להשתלב,  אופן הקליטה  על  שדיברו 

לקולטים. לא  גם  אך  לנקלטים,  נכונים  כלים  נתנה  שלא 
התקופה  של  האופוריה  התפוררה  הזמן  עם  כי  המרואיינים,  מדברי  עולה  עוד 
דחייתה  את  המשקפות  ומשפילות  קשות  חוויות  תיארו  רובם  הקליטה.  של  הראשונה 

הישראלית:  החברה  של 

לנו  אין  כאילו  ראסה.  טבולה  אנחנו  כאילו  כעדה,  אלינו  מתייחסים  לפעמים 

) טיגיסט(  כלום... כאילו אנחנו בובות.. .
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השונות  הקהילות  בין  פחות  ושווים  שווים  בישראל  יש  המשתתפים  לתפיסת 
בישראל: 

אין להם את הפריווילגיה לשתף פעולה עם  אני חושבת שלקבוצות מוחלשות 

שאין  שלהם   marginality-ה מבחינת  גרוע  כך  כל  מצבם  אחרות.  קבוצות 

להם את הפריווילגיה לשתף פעולה... השותפים הטבעיים של המאבק האתיופי 

להחזיק  לבוא  לא  זה  סולידריות  הערבים...  זה  משטרתית  באלימות  ספציפית 

)מירב(  שלט. סולידריות, מבחינתי, חייבת להיות מבוססת על מכנה משותף.  

ראשונה,  כעלייה  שהוגדרו  עליות  יש  לדבריה,  הנושא:  את  המחישה  המרואיינות  אחת 
את  ממחיש  והדבר  הצלה',  'מבצעי  שהוגדרו  עליות  ויש  הלאה,  וכן  שלישית  שנייה, 

זה. בהקשר  הכוח  יחסי 
החל  צלקות:  השאיר  האתיופית  התרבות  את  למחוק  שהניסיון  מעידים  הנרטיבים 
וביטל,  רמס  בישראל  הרבנות  שממסד  הקהילתיים(,  הדת  )אנשי  הקייסים  ממעמד 

השפה: האוכל,  הלבוש,   — התרבותיים  בסממנים  בבושה  וכלה 

בעבר.  לך  שהיה  מה  מכל  להתנקות  צריך  שאתה  היה  המסר  לארץ,  כשהגענו 

אני  באינג'ירה...  במאכלים,  להתבייש  שלך,  בשם  שלך,  בתרבות  להתבייש 

המסורתי(.  )הלבוש  הנטלה  עם  הורים  לאסיפת  באו  שלי  שההורים  התביישתי 

בעצם, חוץ מלצבוע את עצמנו בלבן עשינו הכול כדי להיות ישראלים.  ) יטאיו(

על  ואימותיהם;  אבותיהם  תרבות  על  השורשים;  על  בגאווה  דיברו  המרואיינים  רוב 
סולידריות,  סבלנות,  על  למבוגר;  וכבוד  אדם,  הוא  באשר  לאדם  כבוד  של  ערכים 
ערבות הדדית, התגייסות יוצאת דופן בשמחה ובאבל; על הפשטות, השמחה, המוזיקה 
והלקאה  כעס  גם  ביטוי  לידי  באו  בסיפוריהם  אך  והריקוד שהם חלק חשוב מהתרבות. 

בתרבותם: שהתביישו  כך  על  עצמית 

הצליח]ו[  ההרס...  עם  להשלים  אפשר  איך  המורשת,  את  הלב,  את  לנו  לקחו 

האתיופית  היהודית  המורשת  של  הגאווה  האתיופית,  הגאווה  את  לנו  לגנוב 

שגרמה לנו להיות תלושים, גרמה לנו לגדול פה בצורה כאילו אנחנו אוכלוסייה 

חושב...  אני  מזה..  לברוח  בכלל,  מבינים  לא  הזויים  ההורים  טיפשה,  חלשה, 

)מברטו(  ת'אמת — אני ברחתי... 

הפנימית:  התנהלותה  את  לשפר  שיש  וציינו  הקהילה  על  גם  דיברו  המרואיינים  רוב 

גם הקהילה עצמה הייתה צריכה לקחת אחריות ולא מספיק לקחנו, זאת אומרת, 

)יטאיו(  אי אפשר לבוא בטענות רק לממסד. 

לדעתו:  הקהילה  מצב  את  בכאב  סיכם  מברטו 

אגיד לך, הכול קורס, הכול מתפורר... זה התאבדויות, אלימות משפחתית, רצח 
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להוציא  אלך  אני  מה?  אני  מה  תתקן.  לך  עכשיו  כאוס...  יש  כאילו  משפחות, 

עכשיו את ה-20% מכלא אופק לנסות לתקן אותם עכשיו? איך, איך אפשר?

שהם  השעה  שקרבה  לכולם  ברור  והיה  עצורים  רגשות  של  במונחים  מתוארת  המחאה 
בסוף  שוטרים  בידי  שתקיפתו  פיקדה,  )דמאס  בחולון  החייל  מקרה  געש.  כהר  יפרצו 
תסמין  היה  ולמעשה  ההתפרצות,  את  עורר  אבטחה(  במצלמות  תועדה   2015 אפריל 
והתעוררות  התפכחות  השורות  מבין  עלתה  בראיונות  הישראלית.  החברה  של  ומראה 
הדורשת  לשינוי,  ומובילה  אקטיבית  קהילה  נאבקת,  לקהילה  מוחלשת  מקהילה   —

בחסד: ולא  בזכות  לה  המגיע  את  לקבל 

עברה  שהקהילה  חושב  אני  מובנים.  בהרבה  מהפכה  זה  מהפכה.  מהפכה. 

הדברים  לידיים,  העניינים  את  לקחת  יתחילו  לא  הם  שאם  והבינו  בגרות  איזה 

)מולו(   יסתבכו. 

העתיד:  לדור  לדאוג  הצורך  עלה  כן,  כמו 

עכשיו  שבע...  לעיתים  הנוח,  במקום  לשבת  ולא  עבורם  עכשיו  להילחם  צריך 

צריך להוציא את השד העדתי. לא להיזכר בעוד 40 שנים שקוראים לי מכלוף 

)מולו(  דרעי. 

הם  להפגנות:  לצאת  יצטרכו  לא  כבר  שילדיהם  כדי  הכול  לעשות  המנסה  דור  זהו 
כי  רק  'חמודים'  ייקראו  לא  כבר  שילדיהם  לכך  לגרום  תודעה,  לשינוי  לדחוף  מנסים 
עם  קיבלה  'חמודים'  של  הקונוטציה  בשקט'.  בצד  ו'יושבים  מבינים'  ממש  'לא  הם 
הם  'חמודים',  להם  שכשאומרים  העידו  מעט  לא  בעדה.  שלילית  משמעות  השנים 

ה'חמוד'?  מיהו  נוקבות:  שואלות  שואלים 
ההתעוררות שתוארה לעיל נוצרה בין היתר כתגובה לאפליה ולגזענות. מרואיינים 
העידו כי בעבר ניסו להתחמק משימוש ישיר במונח גזענות והשתמשו במונחים 'רכים' 
יותר, כגון סטריאוטיפים או דעות קדומות. היום הם כבר לא 'נאיביים', ומציינים בקול 

ואפליה:  גזענות  קיימות  שאכן 

וסטריאוטיפים,  קדומות  דעות  יש  אמרתי  אז  זה...  את  להדחיק  ניסיתי  כנראה 

רציתי להתייפייף. יש אפליה, חד משמעית. יש גזענות ואי אפשר לטאטא מתחת 

לשטיח. יחד עם זאת, אין לנו חברה וארץ אחרת. יש בעיה, צריך לטפל בבעיה 

)יטאיו(  ולהמשיך הלאה. 

חלקם אמרו שהרגישו לא בנוח לעשות שימוש במילה גזענות, גם כשחלפה במחשבתם. 
היהודית- בהיסטוריה  שקרו  יותר'  'גדולים  לדברים  שמור  היה  גזענות  המונח  לדידם, 
קיימת  שגזענות  לא  ואף  קיימת  שגזענות  לומר  חוששים  לא  כבר  הם  היום  ישראלית. 
הגזענות  נושא  אחרים.  מגזרים  כלפי  וגם  האתיופי  המגזר  כלפי  גם  הישראלית,  בחברה 
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בראיונות:  עלה  הממסדית 

המשפט...  מערכת  אלא  משטרה,  רק  לא  החוק,  אכיפת  על  מדברים  אנחנו  אם 

ונכתבים כתבי אישום  תיקים  נפתחים  יתרה שבה  לזהות שיש קלות  יכול  אתה 

נגד יוצאי אתיופיה, אבל כשמדובר בנפגעים יוצאי אתיופיה, אתה רואה סלחנות 

)דני(   יתרה של מערכת המשפט. 

שני  על  דיברו  והמרואיינים  הוזכרו,  הישראלית  בחברה  יום-יומיים  גזענות  גילויי  גם 
יחד. אלו  ביטוי  אופני 

בישראל,  ומגדרי  גזעי  אתני,  רקע  על  דיכוי  של  הרבות  המשמעויות  אף  על 
"קורא  ואינו  הגזענות  בסוגיית  לעסוק  מרבה  אינו  בישראל  והחינוכי  האקדמי  השדה 
ושרון, 2008; חסאן, 2015; שנהב, 2015;  לייקין  )ג'מאל, 2008; הרצוג,  לילד בשמו" 
שלא  השתדלו  ארוכה  תקופה  במשך  כי  ציינו  מרואיינים  ואכן,   .)2008 ויונה,  שנהב 
הממסד.  של  או  פרטיים  אנשים  של  ולאמירות  למעשים  אפליה  או  גזענות  לייחס 
שליליות  הקונוטציות  אל  הכבד  הגזענות  מנושא  השיחה  את  הסיטו  המרואיינים  רוב 
בן-  ;2012 )אדלשטיין,  קודמים  למחקרים  בדומה  השחור,  העור  לצבע  בחברה  שיש 

 Dahan-Kalev & Maor, 2015;  ;2001 שבתאי,   ;2008 צור,   ;2014 ועמיתים,  דויד 
את  גם   — ומתייג  מבחין  העור  צבע   .)Guetzkow & Fast, 2015; Waters, 2016

ונחות.  כחלש   — בישראל  שנולד  מי 
שהצבע  שציינו  יש  העור.  צבע  של  המשמעותי  בתפקיד  עסקו  המרואיינים  כל 
שהצבע  שציינו  ויש  יותר,  עמוקה  שהיא  הגזענות  לבעיית  וגלוי  חיצוני  סממן  הוא 
אפריקנית-פרימיטיבית,  ממדינה  קהילה  ו'מפגרת',  חלשה  כקהילה  אותם  לתייג  ימשיך 
)שחורות  נשים  מאתיופיה,  ומאיימים(  )שחורים  "גברים  אוזכרו  זה  בהקשר  לכאורה. 
יותר בארץ, שהן מצליחות להשתלב  ציינו שלנשים קל  ונאוות( בישראל". המרואיינים 

מולו:  אמר  בתעסוקה.  להשתלב  השפה,  את  לקלוט  יותר,  מהר 

הגברים הוזנחו בתהליך הקליטה. מעמד הנשים באתיופיה הוא להיות עקרת בית 

ולא יותר מזה, והקפיצה לפה כמה שנים קדימה ולהיות עם מעמד, חשבון בנק 

ושהדעה נחשבת ושלא רק הגבר שולט, זה כשלעצמו שינוי. והגברים שהגיעו 

מבוגרים הוזנחו, ובאמת לא בנו מענים שנכונים לצרכים שלהם. 

להשתלב.  לנשים  שהייתה  אמביציה  ועל  הפנימית  הנעה  על  דיברו  מנגד,  המרואיינות, 
למען  נלחמות  שהן  יכולותיהן,  את  לממש  לאפשרות  זכו  הן  שבארץ  ציינו  חלקן 

יותר:  טוב  להשתלב  הצליחו  הן  כך  להיכשל.  פוחדות  שאינן  וגם  המשפחה, 

זה לא שהייתה לזה יד מכוונת ]...[ האישה יותר דורשת ומעורבת, וככל שראו 

את זה היא קיבלה גם יותר ביטחון... אף אחד לא אומר להם: תזוזו אחורה. רק 

)שוש(  שנשים לא פוחדות מכישלון, וגבר פוחד. 
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לישראלי  לעיכול  וקשה  מאיימת  אתיופית  גברית  שנוכחות  כך  על  דיברו  מרואיינים 
"אקזוטית  או  ישראלי"  מסך  "עוברת  אתיופיות  נשים  של  נוכחות  ואילו  הממוצע, 

ומעניינת". 
לנשים  יש  שבו  למקום  יותר,  שוויוני  לעולם  דלת  נפתחה  הנשים  שלפני  נראה 
המחקר  לספרות  מתאים  זה  ממצא  בהן.  הגלום  הפוטנציאל  את  לממש  אפשרות 
טוענות   )2005( ושבתאי  קסן   .)2017 ווסרמן,  יסעור-בורוכוביץ   ;2012 )אדלשטיין, 
לתהליך  תרמו  בישראל  נשים  לקידום  החברתיות  והתנועות  החברתיים  שהמוסדות 
במערכת  בהתחזקותן  תמכו  ובכך  שונים,  באמצעים  מאתיופיה  העולה  האישה  העצמת 
למדו  כי  התעצמה  קולן  את  להשמיע  תביעתן  השוויון.  להגברת  ובדרישה  המשפחתית 

 .)2005 ושבתאי,  )קסן  בפניהן  שנפתחו  חדשות  הזדמנויות  לנצל 
עם זאת, מחקרים מצאו כי התחזקות הנשים לעומת הגברים עשויה לחשוף אותן 
קסן   ;2011 וקוך-דוידוביץ',  אלמגור-לוטן   ,2012 )אדלשטיין,  במשפחה  סיכון  למצבי 
הנוכחי.  המחקר  ממצאי  עם  אחד  בקנה  עולה  הדבר   .)Weil, 2004  ;2005 ושבתאי, 
התייחסו  אך  בארץ,  להשתלב  יותר  קל  שלנשים  ציינו  ונשים,  גברים  המרואיינים,  רוב 
לאותה קביעה באופן שונה. הגברים אמרו שהפער נוצר בעקבות העצמת נשים מכוונת 
העולה  הגבר  מצורכי  התעלמות  שהייתה  ציינו  ואף  הקולטת,  והחברה  הממסד  בידי 
הפנימית  ההנעה  על  דיברו  המרואיינות  השתלב.  ולא  הצידה  נדחק  הוא  מאתיופיה 

הישראלית.  בחברה  להשתלב  לנשים  שהייתה 
והקשר  אתיופיה  יוצאי  והנשים  הגברים  בין  עוצמה  תחושת  בשיעורי  פער  יש 
ומהגרים  עור,  ככהי   ,)Hearn, 2014( רבים  בקשיים  נתקלו  גברים,  ממסדית.  לאפליה 

בהמשך. שנפרט  כפי  הישראלית,  החברה  בשוליות 
עצמו,  לסודן'  ו'המסע  ה-80,  בשנות  סודן  דרך  מאתיופיה  לארץ  העלייה  לסיום, 
מהותיים בנרטיב של הקהילה. גם מי שלא חווה בעצמו את המסע, דיבר על כך שארץ 
וזוועות  ועברו תלאות  נלחמו  והם, כקהילה,  כסף'  'מגש של  על  ניתנה להם  לא  ישראל 

ביותר.  החזקה  הלחי'  'סטירת  את  קיבלו  הם  בישראל  דווקא  לארץ.  להגיע  כדי 
המבוגרים  בין  הניכר  הפער  היא  לסודן  המסע  של  בהיבט  נוספת  התבוננות 
שהם  לעלייה,  שני"  "דור  או  "דור-וחצי"  שהם  הצעירים  לבין  הראשון"  "הדור  של 
מסתפק  ותלאות,  אובדן  סבל,  שידע  המבוגר,  הדור  המחאה.  של  והמובילים  היוזמים 
כי  לומר  אפשר  שלו".  את  יעשה  ש"הזמן  להמתין  ומוכן  לישראל  ההגעה  בעצם 
ציינו  האחרונים  השני.  והדור  הדור-וחצי  בני  מקולות  שונים  הראשון  הדור  קולות 

שינוי.  וליצור  אקטיביים  להיות  צורך  חשים  שהם 

המקבילים והקולות  האני'  'קולות  זיהוי  ההקשבה:  במדריך  ב'  שלב 
ויצירת  בריאיון  שעלו  האני'  ב'קולות  התמקדות  הוא  ההקשבה  במדריך  השני  השלב 
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וגם  ראשון,  בגוף  משפטים  סומנו  הממצאים  ניתוח  בתהליך   .)I poem( האני'  'שירת 
וכך  המשפטים  כל  וחוברו  נגזרו  מכן  לאחר  נלוות.  יחס  ומילות  ראשון  בגוף  פעלים 
הסיפור  את  עוצמתי  באופן  לראות  אפשר  האני  שירת  בניתוח  האני.  שירת  נוצרה 
 Gilligan & Brown, 1991;( עליהם  שנספר  לפני  עצמם,  על  מספרים  שהמרואיינים 

 .)Harel-Shalev & Daphna-Tekoah, 2016

האני שירת   — יחיד  ראשון  גוף 

דומיננטי  משותף,  קול  כאחד,  ורגיש  מפוכח  קול  שיקף  המרואיינים  של  האני  קול 
ללמוד  שיצא  צעיר  כבחור  מקומו  על  דיבר  מברטו  להשמיע.  ביקשו  שהם  קול  וחזק, 
דבר  של  בסופו  לדאבונו,  )כלשונו(.  להצליח  מאוד  ומשתדל  בגילו  הצעירים  ככלל 
מסתכל  היה  "מי  אתיופי,  עבור  תקן  היה  אלמלא  האתיופי'.  תקן  'על  עבודה  קיבל 
שהוא  מה  את  האפליה,  על  נולד  שטרם  לבנו  להסביר  יוכל  כיצד  תהה  הוא  ]עליו["? 

לשנות. מצליח  ואינו  מבין  אינו  עצמו 

אני כאבא, מה הייתי אמור להסביר

אני לא יודע

היא  החינוך.  במערכת  חדשה  עולה  כילדה  שחוותה  קשה  חוויה  על  סיפרה  טיגיסט 
היא  שמה.  את  שינתה  היסודי  הספר  בבית  מורה  שבה  הקלות  על  ובבוז  בכעס  דיברה 
חולשת  את  בעברית,  עצמה  את  לבטא  יכולתה  אי  את  חולשתה,  את  שניצלו  אמרה 

בכך. להיאבק  יכלו  שלא  הוריה 

תמיד נטמעתי

לא דיברתי את השפה

רציתי להשאיר בצד

תפסתי את עצמי 

אמרתי מה קורה פה

קמתי ואמרתי לכולם: מהיום אתם קוראים לי טיגיסט.

לא  מתבטא  שזה  הסביר  הוא  ביום-יום.  עליו  שעובר  מה  להדגים  חשוב  היה  לאורי 
היחס  על  דיבר  הוא  ושקופים.  לכאורה  'קטנים'  בדברים  אלא  קשים,  קצה  באירועי  רק 
שעוקבים  מוצאו;  בגלל  ברחוב  ממנו  שחוששים  על  הישראלית;  החברה  של  המתנשא 

גונב. שאינו  לוודא  קניות  במרכזי  אחריו 
אני בטוח שההסתכלות עליי לא הייתה אותו הדבר

אני מגיע... מתהפך לו התקליט

אני לוקח מקדם בטיחות שהבן אדם לא ירגיש מאוים
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גם משתפים  ואולי  להיות מסבירים, מתנצלים,  מעוניינים  מרואיינים אמרו שאינם  כמה 
לבעוט  רצונם  את  והבליטה  שלהם  האני'  ב'שירת  בלטה  "לא"  המילה  אישי.  בקושי 

מירב: אמרה  להם.  המגיע  את  ולדרוש  במוסכמות 

אני לא רואה את השורשים שלי במקום הזה

לא עשיתי צבא?

לא סבלתי? 

האני  שקול  להבחין  מעניין  הקשות,  לחוויות  ובהתייחסות  שעלו  בדברים  הדמיון  לצד 
כל אחד מהמרואיינים בסיטואציה של מאבק  הייחודית של  גם את ההתמודדות  מבטא 
קהילתי. קול האני הוא קול "מפוכח". עם זאת, אפשר לאתר ואריאציות בקולות האני, 
ישתנה  שמשהו  סיכוי  שיש  להאמין  המתקשה  ולייאוש,  לקושי  המודע  מהקול  החל 
רוצה  ואינו  זכויות  התובע  בקול  וכלה  המצוקות,  את  להשמיע  הרוצה  הקול  דרך  כאן, 

להסביר. או  להתנצל 
הוא  מחשבות.  או  אנשים  לתקן  מנסה  ואינו  זכויות  שתובע  קול  השמיע  דני 
מנהגיו  את  יכירו  אם  לו  אכפת  לא  בחסד.  ולא  בזכות  לו  מגיע  שלדידו  מה  את  תובע 
אומר:  אף  והוא  אותו,  יאהבו  אם  לו  אכפת  לא  המסורתיים,  המאכלים  את  יטעמו  או 
עימו,  הריאיון  של  אחר  בחלק  שמשתקף  כפי  ואכן,  ממני".  תפחדו  אותי,  תאהבו  "אל 

אחרת. שיקרה  מצפה  אינו  והוא  קורה,  ממילא  זה 
אני דורש את מה שמגיע לי

אני בעל הנחלה, אני רשום בטאבו

אני אקבל כי זה מגיע לי

אני לא צריך טובות

אני לא צריך שתכיר

אני אצא ואלחם 

לנתח  לה  שאפשרו  מאוד,  גבוהה  עצמית  ומודעות  עצמי  ביטחון  מתוך  דיברה  טיגיסט 
במחיר  גם  מחיר,  בכל  להיטמע  רצתה  תחילה  שעברה.  פשוטים  הלא  התהליכים  את 
שעברה  מה  כל  על  בביקורת  להתבונן  למדה  בהמשך  השפה.  ועל  התרבות  על  ויתור 
באמצעות  לשנות,  ופועלת  פעלה  היא  המצב.  לשינוי  מעשים  לעשות  שעליה  והבינה 
למידת השפה, מחד גיסא, אך מאידך גיסא חזרה לשמה המקורי, שיש לו יש משמעות 
אלא  משורשיה,  להתנתק  שלא  רצונה  ואת  מהותה  את  מייצג  והוא  עבורה  עצומה 

לשלבם.
אני די נטמעתי

לא נתקלתי בגזענות

יכול להיות שנתקלתי

העדפתי לא להתייחס
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אני שומעת מוזיקה אמהרית

אז לא הבנתי את המשמעות

אני התביישתי

היום אני בטוחה

פעם לא יכולתי

קול  החצוף",  "הצבר  קול  זהו  רבה,  במידה  דורש.  יודע,  מודע,  קול  הוא  האני   קול 
זה  קול  ובהבלגה.  בשתיקה  לכאורה  המאופיינת  הקלסית  האתיופית  מהתרבות   שונה 
עם  ייחודית  והתמודדות  קושי  גם  אך  וליכולות,  לחוזקות  מודעות  למעשה  חשף 

האתגרים.

מקבילים קולות  ההקשבה:  במדריך  ג'  שלב 
שונים  וקולות  שיח  רבדי  וחושף  נוספים  קולות  לשמוע  מאפשר  האני  שירת  ניתוח 
בשוויון  להכרה  במאבקם  וחששות  דילמות  קונפליקטים,  מבטאים  המרואיינים  שדרכם 

חברתי: לצדק  וחתירה 

ה'אני'. קול  את  ייצג  יחיד  ראשון  בגוף  דיבור  ●

קול ה'אנחנו', כקהילה בעלת מכנה משותף  ייצג את  רבים  בגוף ראשון  דיבור 
במאבק. משותפת  ומטרה 

●

במצבם  מקומה  ואת  החברה,  ה'הם',  קול  את  ייצג  רבים  שלישי  בגוף  דיבור 
אתיופיה. יוצאי  של 

●

ה'אנחנו' קול   — רבים  ראשון  גוף 

לעיל,  שפורטו  האני'  ב'קולות  ביטוי  לידי  שבאו  האינדיווידואליים  לקולות  בנוסף 
הקולטת  החברה  בידי  הושתק  זה  שקול  ייתכן  ה'אנחנו'.  קול  גם  וברור  חזק  נשמע 
הגאווה  ובהחזרת  הזה  בקול  הצורך  בלט  המחאה  על  בשיח  עצמה.  הקהילה  בידי  או 
לקהילה. אחד הקולות המשותפים הבולטים שנשמעו בשיח ה'אנחנו' של המרואיינים, 
החברה  של  אי-הקבלה  על  דיבר  מולו  עוברת.  ועודנה  הקהילה  שעברה  בתהליך  נגע 
לעשות מעשה  ואת ההבנה שעליהם  לשורשים  החזרה  תהליך  את  הישראלית, שעוררה 

בעצמם.

הגיע דור אחר, דור שמוכן להילחם

הקהילה עברה איזה בגרות

הקהילה הבינה שהם שקופים

היום עושים חישוב מסלול מחדש

חוזרים לשמות המקוריים
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לקהילה  מעבָר  בקהילה:  אחר  בשיח  מבחין  שהוא  והוסיף  זה  תהליך  על  דיבר  דני  גם 
לשינוי. הפועלת  אקטיבית, 

מוכנים לצאת ולדרוש

אנחנו נמצאים בתקופת מפנה

אנחנו מנסים ליצור

אנחנו מנסים להנגיש ידע

אנחנו רוצים שאנשים יראו באנשים אנשים 

מצבה  על  הקהילה  של  המלאה'  'הבטן  ועל  הקהילה,  במצב  התפנית  את  תיאר  אורי 
למען  אקטיבי  באופן  לפעול  יש  כי  ההבנה  מכאן  אפליה.  של  שכיחותה  ועל  בחברה 

המצב.  שינוי 

אנחנו צריכים להסתדר

צריכים לעצור את הדברים האלה

זה כאילו עמד לאנשים פה ]בגרון[ 

מעין צבעים שאף אחד לא רואה, רק אנחנו רואים אותם 

עצמה.  הקהילה  על  כעס  שהביעו  מרואיינים  גם  יש  לעיל  שפורטו  ה'אנחנו'  קולות  עם 
הוא  עבורה,  ונאבק  ממנה  חלק  שהוא  הקהילה  על  דיבר  מולו  כאשר  גם  לדוגמה, 
דיבר  הוא  ועוד,  זאת  בריאיון.  רבות  פעמים  ראשון,  בגוף  ולא  שלישי  בגוף  השתמש 
יוצאי  למען  העמותות  את  המאיישים  אנשים  'שבעים',  לו  שקרא  בקהילה  פלג  על 
של  המורכב  מצבה  את  מקבעים  לתפיסתו,  שלהם,  האישי  האינטרס  ומתוך  אתיופיה, 

זאת.  לתאר  כדי  אנחנו  במילה  ולא  הם  במילה  להשתמש  בחר  מולו  הקהילה. 

אם הם לא יתחילו לקחת את העניינים לידיים

הם לא יודעים איך לעשות את זה

הם יכולים להיות מסודרים כלכלית... מישהו יקבע בשבילם תקרת זכוכית

בנרטיב,  המרכזיים  הנושאים  אחד  את  ומבליטים  מחדדים  ה'אנחנו'  קולות  ככלל, 
העדר  על  עצמית  ביקורת  יש  אומנם  בקהילה.  דומיננטיים  ההדדית  הערבות  שערכי 
'אנו  של  חזק  קול  נשמע  אך  מורכבת,  פנים-קהילתית  התנהלות  על  כעס  ואף  אחדות 

למחאה.  שהוביל  האחרון  המשבר  כמו  משבר,  בעיתות  בוודאי  לעצמנו', 

ה'הם' קול   — רבים  שלישי  גוף 

החברה  מול  מתהווה,  אף  ואולי  תלוי,  קיומו  עצמו,  בפני  עומד  אינו  ה'אנחנו'  קול 
הישראלית, קול ה'הם': 'הם מפקפקים', 'הם לא מקבלים', 'הם לא מבינים', 'מבחינתם 
ה'אני'  קולות  את  לדמות  אפשר  הקולות,  רובדי  לכל  בהקשבה  טובים'.  פחות  אנחנו 
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הכרה  לקבל  כדי  ובממסד,  בחברה   — ה'הם'  בקולות  נאבקים  ה'אנחנו'  קולות  ואת 
הישראלית.  מהחברה  נפרד  בלתי  חלק  שהם  הקהילה  לבני  שמגיע  מה  את  לקבל  או 
ענתבי- )בן-עזר, 2010;  בספרות  כמו שמתואר  אותם,  דוחה  חוו שהחברה  המרואיינים 

ה'הם'. בקולות  ביטוי  לידי  באה  זו  סוגיה   .)2013 שפירא-צור,   ;2010 ימיני, 
ביותר  הדומיננטי  הקול  מהמרואיינים.  חלק  השמיעו  מהחברה  אכזבה  קולות 
סממן  כל  למחוק  שניסו  מכך  אכזבה  אותו,  שדחתה  מהחברה  אכזבה  מולו:  של  היה 
לתוכה  למזג  ניסתה  שלא  הפסידה  בישראל  שהחברה  ציין  הוא  הקהילה.  של  תרבותי 
מלהתאכזב  ממנו  מונעת  אינה  אותו,  שמלווה  הזו  האכזבה  האתיופית.  התרבות  את  גם 

לסולידריות. מצפה  ועודו  המחאה,  בנושא  החברה  מהתנהלות  שוב 

אכזבה מאוד עמוקה מהם, מהחברה הישראלית

היה פה פספוס ענק... הצלקות הן כל כך חזקות

התרבות שלנו נדחתה על הסף

במחאה הזו היו צריכים להיות גם אחינו הלבנים

ההתנהלות  את  וניתחה  החברה,  כלפי  האמון  אי  על  אחרת  מבט  נקודת  הציגה  מירב 
המושרשת, ובפרט של גורמי התקשורת, כלפי הקהילה. כדוגמה היא אמרה שהטקסים 
להרגיע  שנועד  מהלך  הם  מקום,  ויותר  יותר  מקבלים  הזמן  שעם  סודן  נספי   לזכר 
מסיטה  התקשורת  לדעתה  לקהילה.  שמתייחסים  כוזבת  תחושה  ולתת  הרוחות   את 
אברה  של  השבי  סיפור  כמו  לקהילה  הנוגעים  חשובים  מעניינים  המיקוד  את 

מנגיסטו.

אני חושבת שזה... לסמא את האנשים...

אני חושבת שזה להרגיע את הרוחות

]הם[ מוציאים שם רע לקהילה דרך התקשורת

]הם[ מסיטים את הדיון מהעניינים החשובים 

להתמקד  אלא  בחברה,  הפרט  של  לקולות  כלל  להתייחס  שלא  בחר  לעומתה  דני 
הקהילה. מצב  את  מקבעת  שלדעתו  בישראל,  ממסדית  בגזענות 

בתי הספר סירבו לקבל

תוכניות מיוחדות בצבא

הסיפור של סלמסה ומנגיסטו ועוד...

מבחינתם אנחנו נחשבים מסוכנים

ממסד  בתוך  הפרט  בחברה,  הפרט  ב'הם':  הללו  הממדים  כל  את  הכלילה  טיגיסט 
אתיופיים  שמות  החליפו  שמורים  כך  על  כעסה  היא  לדוגמה,  עצמו.  הממסד  ונוהלי 
הורים  בפארק:  הקטנה  בתה  מה שחוותה  על  בכאב  סיפרה  גם  היא  ישראליים.  לשמות 
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ותהתה  מהצד  בכך  צפתה  טיגיסט  אליהם.  ניגשה  כאשר  ממנה  ילדיהם  את  הרחיקו 
מתי': 'עד 

כשהיא באה ליצור איתם אינטראקציה

הם פשוט לוקחים את הילדים... זה נוראי

המדינה כשלה והיא לא מוכנה לקחת את הכישלון הזה

ולהגיד בוא נתקן אותו

הממצאים ניתוח  של  אינטגרציה  ההקשבה:  במדריך  ד'  שלב 
ההקשבה לקולות המושמעים והמושתקים מעלה שלמרות קולות האני החזקים שנשמעו, 
קול  איבדו  שהוריהם  ייתכן  ב'אנחנו'.  וגאים  ה'אנחנו'  את  משמרים  עדיין  הקהילה  בני 
זה בעלייה לישראל, ואולי אף השתיקו את קול ה'אנחנו' התרבותי של הקהילה בניסיון 
והחזרה  ה'אני'  על  הישראלית  ההשפעה  של  מעניין  שילוב  נמצא  למעשה,  להיטמע. 

ה'הם'.  למרות  ל'אנחנו', 
להגירה.  דור-וחצי  בני  והם  כילדים  לישראל  היגרו  המרואיינים  מרבית  כאמור, 
אחרים  במחקרים  שנמצא  כפי  השונים,  הדורות  קולות  בין  בהבדל  להבחין  היה  אפשר 
מידה  הביעו  לעלייה  ראשון  דור  בני  המרואיינים   .)2010 )לב-ארי,  מהגרים  גלי  אודות 
הרבו  הם  מוצאם.  תרבות  את  דחתה  אחת  שלא  החברה  כלפי  סלחנות  של  יותר  רבה 
בני  יותר.  טוב  יהיה  שלילדיהם  כדי  היום  לפעול  רצונם  ואת  העתיד  דור  את  להזכיר 
הדור-וחצי השתמשו בטון תובעני יותר, ולא הסכימו להשלים עם האפליה והסטיגמות 
עצמם,  שהם  כך  על  עצמית  וביקורת  כעס  גם  לשמוע  היה  אפשר  מכך,  יתרה  כלפיהם. 
להשתלב.  ברצונם  מוצאם  תרבות  את  וזנחו  החברה  לתכתיבי  נכנעו  הקהילה,  כבני 

שבמשך  ברובם  אמרו  לעלייה  השני  הדור  שבני  להבחין  מעניין  ועוד.  זאת 
בדיעבד  האתיופי'.  ל'צד  מחוברים  היו  ולא  דבר  לכל  ישראלים  הרגישו  ארוכה  תקופה 
תויגו  שבהם  במצבים  יותר  שנתקלו  ככל  להשתלב.  העז  ברצונם  זאת  הסבירו  הם 
משמעות.  יש  ולמוצאם  שלצבעם  הבינו  הם  'צברים',  הם  שבחווייתם  אף  כ'אתיופים', 
מקהילה,  חלק  הם  הארץ  ילידי  להיותם  שבנוסף  הבינו  הם  והאפליה  ההדרה  לנוכח 

גלית: אמרה  לטובתה.  שינוי  לקדם  ועליהם 

להם:  אמרו  שלב  באיזה  ואז  הישראלית...  למציאות  כאן  נולדו  האלה  הילדים 

אתם לא ישראלים, אתם קצת אחרים. ובבית... לא מדברים את השפה ... אפילו 

המערבי...  לחיך  כמו  להם  זר  זה  כי  פעמים  הרבה  המאכלים  את  אוכלים  לא 

מרגישים תלושים פעמיים. כי הם לא אתיופיים, איך שמגיעים הביתה צוחקים 

עליהם איך הם מבטאים את המילים, כי הם לא מבטאים נכון, וגם לא ישראלים, 

כי אומרים להם: אתם לא ישראלים, תסתכלו במראה, אתם אתיופים.

להצביע  מעניין   ,)Berry, 2001( היקלטות  אסטרטגיות  אימוץ  על  בהתבוננות  זאת,  עם 
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תרבות  את  זנחו  שעברו  שבשנים  אמרו  מרביתם  המרואיינים.  שעברו  דומה  תהליך  על 
על  דיברו  והדור-וחצי  השני  הדור  בני  המקומית.  בתרבות  להיטמע  רצון  מתוך  מוצאם 
אימוץ סממני תרבות אחרים שאינם ישראליים ואינם אתיופיים, המתאימים לשוליותם. 

באחידות.  צורך  עולה  המחאה  התפרצות  שעם  ברור,  היה  זאת  עם 
כמו שנמצא בספרות )לומסקי-פדר, רפפורט וגינזבורג, 2010; לירן-אלפר, 2012(, 
בלבוש  בושה  כגון  המסורתית,  מתרבותם  הינתקות  של  סממנים  הציגו  מרואיינים 
הם  בלבן'  עצמם  את  'לצבוע  מלבד  כאמור,  שמותיהם.  ועברות  המסורתיים,  ובאוכל 
הצליחו  משלא  דבר,  של  בסופו  הישראלית.  בחברה  להשתלב  כדי  הכול  כמעט  עשו 
גם  נמשכות  והניכור  הזרות  תחושות  התסכול.  גבר  הזרות,  מאפייני  כל  את  להשיל 
שבתאי  'צברים'.  להיחשב  יכולים  היו  השונה,  צבעם  שאלמלא  ישראל,  ילידי  בלב 
רחבה  למגמה  המתקשר  השני,  הדור  בני  בקרב  משמעותי  תהליך  על  הצביעה   )2001(
הנוכחי  המחקר  אתיופית.  ואינה  ישראלית  שאינה  זהות  יצירת  בעולם:  שחורים  של 
לתרבות  לשורשים,  החזרה  חשיבות  של  נרטיבים  על  ומצביע  זה  תהליך  עם  מתכתב 

שחורה.  ולתרבות  האתיופית 
לתרבות  חזרה  של  מגמה  ניכרת  בארץ,  שנולדו  יותר,  הצעירים  בקרב  שגם  נמצא 
הצורך  הוריהם.  שפת  ולמידת  מסורתיים  מאכלים  מוזיקה,  שורשים,  טיולי  האתיופית: 
ולאפליה,  ועמיתים, 2012(, בנוסף לגזענות  בין שתי התרבויות )שנהב-גולדברג  לבחור 
הצורך  את  מדגיש  האנחנו  קול  השתקתם.  על  מחאה  לידי  והביאם  ערכית  דילמה  עורר 
בקהילה ואת חשיבותה. הצורך לחזור לשורשים הגיע ממקום מפוכח, שמרגיש "מספיק 

ההשתלבות.  למען  בעבר  נזנחה  אשר  המקור,  בתרבות  להתגאות  וחזק"  בטוח 

דיון

בני הקהילה האתיופית בישראל משמיעים קול האומר 'לא עוד!', וזה מכנה משותף לכל 
המרואיינים. את הקול משמיעים הפעילים החברתיים ביניהם, שיצאו להפגין, ושותפים 
פעילים במאבק שנמשך ברשתות החברתיות ובחוגים קהילתיים. גם מרואיינים אחרים, 
בגלוי  ומציינים  בחול"  ראשם  "לטמון  מוכנים  אינם  כבר  שהם  ציינו  פעילים,  שאינם 
אתיופיה.  עולי  את  לקלוט  היטיבה  לא  הישראלית  החברה  וכי  לרעה  מופלים  הם  כי 
הר  "יתפרץ  בו  אשר  הזה  הרגע  שיגיע  ברור  להם  היה  כי  ציינו  המרואיינים  מרבית 
הגעש" והמחאה תתורגם למעשים. ההתפרצות באה לידי ביטוי במחאה של קיץ 2015 

המשטרתית.  והאלימות  הממסדית  האפליה  הגזענות,  נגד 
מהגרים  בקשיי  שדנה  הספרות  את  תואמים  הנוכחי  המחקר   ממצאי 
 Mirsky & Kaushinsky, 1989; ;2005 ,ובאפשרויות לצמיחה )בוסטין, 2008; מירסקי
Sabar, 2000(. המרואיינים ניסו להשתלב, וכאשר נכשלו הניסיונות, הגיעה ההתפכחות 
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הראשון  הדור  לגבי  גם  נכון  הדבר  לחברה.  מתקבלים  ואינם  מופלים  שהם  והבנה 
אי-האמון  גבר  הזמן  שחלף  ככל  המחקר,  ממצאי  פי  על  להגירה.  דור-וחצי  לגבי  וגם 
דורות  בני  המרואיינים  יחד.  לפעול  הקהילה  בני  שעל  ההבנה  ואיתו  ובממסד,  בחברה 
אותם לחוסר  הוביל  לא  וחשובה. הקושי  ההגירה השונים מסכימים שהמחאה מוצדקת 
אקטיבית  ופעולה  ושוויון,  הכרה  למען  ולמאבק  להתארגנות  אלא  ולפסיביות,  אונים 

והגזענות.  האפליה  למיגור 
מוחלשת?  קהילה  מהי  מוחלשת".  "קהילה  הביטוי  את  מאתגרים  אלו  ממצאים 
של  לתיאוריה  ממשק  למצוא  אפשר  'מוחלשים'  המושג  בניתוח  אותה?  מחליש  מי 
מנוחשלים'  אלא  נחשלים  'לא  הדרך  פורץ  ספרו  בחברה.  פערים  על   ,)1981( סבירסקי 
אחרות.  ארצות  נחשול  כדי  תוך  המתפתחת  המערבית  המודרניזציה  תהליך  את  מתאר 
הנחות  מקומם  שלפיהן  סוציולוגיות,  תיאוריות  על  תיגר  קרא  סבירסקי  של  מחקרו 
לבין  באו  שממנה  המסורתית  החברה  בין  תרבות  מפערי  נובע  בישראל  המזרחים  של 
זו.  קהילה  נִחשל  הממסד  לדידו,  הישראלית.  בחברה  אשכנזיות  דומיננטיות  קהילות 
המונח 'מוחלשים' מצביע על כך שיש צד שהוחלש וצד שהחליש. שימוש במונח 
ה'חלש'  הצד  של  האקטיבית  ולפעולה  המחליש  לגורם  התייחסות  ללא  'מוחלשים' 
האם  לשאול:  יש  כך,  אם  לכאורה.  ה'מוחלשים',  את  מחליש  מאבק(,  או  מחאה  )כגון 
מר  את  ומקבלים  פסיביים  הם  האם  מוחלשת?  קהילה  היא  אתיופיה  יוצאי  קהילת 
ועל  הממסדית  הבעיה  על  דיברו  המרואיינים  כל  לשינוי?  פועלים  שהם  או  גורלם 
להיעשות,  צריכה  ושהייתה  חשובה  שהמחאה  סברו  כולם  בחברה.  ההשתלבות  קשיי 
ספציפי  באופן  יעסוק  עתידי  שמחקר  ראוי  בה.  השתתפו  חלקם  רק  בפועל  אם  גם 
על  אור  לשפוך  כדי   ,2015 קיץ  במחאת  שפעלו  המרכזיים  ובפעילים  המחאה  במנהיגי 
ווסרמן  יסעור-בורוכביץ  לפי  השונים.  קולותיהם  ועל  זו  קבוצה  בקרב  הפעילות  דפוסי 
של  נרטיב  הוא  האתיופית  הקהילה  לגבי  הישראלית  בחברה  השכיח  הנרטיב   ,)2017(
חולשה. ואולם, כפי שעולה במחקר הנוכחי, אי אפשר להתעלם מכך שמדובר בקהילה 

הישראלית.  ובחברה  ישראל  במדינת  ומקומה  מעמדה  על  הנאבקת 
בתקופה  עוצמתי  כה  משבר  הגיע  מדוע  המחאה:  תזמון  שאלת  נשאלת  בנוסף, 
ודור-וחצי  השני  הדור  של  בדומיננטיות  נעוץ  ההסבר  העלייה?  לאחר  רבות  שנים  זו, 
להגירה. כלומר, דווקא בקרב הצעירים, שחלקם 'עולים ותיקים' וחלקם נולדו בישראל, 

לשינוי.  ורצון  עמוק  לתסכול  אותם  ומובילים  גדולים  השבר  ותחושת  הכאב 
וביקורתי על הגדרת החברה הישראלית כחברה  נוסף  הנוכחי מציע מבט  המחקר 
רב-תרבותית. סבר )2004( טוענת שהחברה הישראלית היא חברה רב-תרבותית בהקשר 
הדמוגרפי, אך אינה רב-תרבותית בהיבט האידיאולוגי ובהיבטים המבניים והפוליטיים. 
משאב,  התרבויות  במגוון  רואה  המונח,  של  האידיאולוגי  במובן  רב-תרבותית,  חברה 
תרבותית  שונות  תופסת  ואיננה  בה,  ולהתפתח  להתקיים  שימשיך  מעוניינת  שהיא  נכס, 
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יש  רב-תרבותית  בחברה  והפוליטי,  המבני  בהקשר  החברתית.  הסולידריות  על  כאיום 
כוח  ולעמדות  לשירותים  למשאבים,  נגישות  של  שווה  מידה  בחברה  הקבוצות  לכל 
עדות  מעיד  הנוכחי  המחקר  בישראל.  החברה  את  משקף  אינו  זה  מצב  והשפעה. 

זו. טענה  על  נוספת 
הקולטת  בחברה  להשתלבות  בדרכה  שונה  מסלול  עוברת  מהגרים  קהילת  כל 
)Berry, 1997(. אשר לקהילת יוצאי אתיופיה בישראל, ניכר כי המחאה התקיימה כנגד 
לעיל,  שהוזכר  וכפי  ציין   )2006( שפלד  כפי  החברתית.  וההדרה  המובחנת  האזרחות 
על-פי  נמדדים  בחברה  והאזרחים  אוניברסליים,  שאינם  אזרחות  שיחי  ישנם  בישראל 
בתרומתה  ההכרה  באי  מאסה  האתיופית  הקהילה  החברתי.  ולטוב  לחברה  תרומתם 

לישראל.  בעלייתה  ששילמה  הקשה  ובמחיר  לחברה 
תמונת  מתקבלת  אתיופיה,  יוצאי  וגברים  נשים  בין  ההבדל  על  בהתבוננות 
לקבוצות  השתייכות  צירי  של  שמפגש  מדגישה  ההצטלבות  תיאוריית  מורכבת.  מצב 
 ;2015 ולבנקרון,  )דנציג-רוזנברג  ואפליה  דיכוי  של  מערכת  יוצר  שונות  מיעוט 
 .)Collins, 2000; Cooper, 2016; Waters, 2016  ;2017 ווסרמן,  יסעור-בורוכוביץ 
שונות.  בסיטואציות  לרעה  מופלות  חשות  שהן  ציינו  הנוכחי  במחקר  מרואיינות  גם 
מהיותן  נובע  המפלה  שהיחס  ייתכן  כי  וציינו  בעבודה  מפלה  יחס  על  שהעידו  היו 
ממחישה  זו  חשיבה  עורן.  וצבע  מוצאן  בגלל  גם  הנראה  ככל  אולם  וצעירות,  נשים 
גברים  מרואיינים  בדברי  שגם  לגלות  מעניין   .)Collins, 2000( הדיכוי  הצטלבות  את 
כמהגרים  השולי  החברתי  מעמדם  הכלכלי,  ממעמדם  הנובעים  ודיכוי  הדרה  ניכרו 

 .)Hearn, 2014( עורם  וצבע 
אודות המפגש התרבותי- הנרטיבים  את  ביקשנו לחשוף  הנוכחי  לסיכום, במחקר 
מנקודת  אתיופיה,  יוצאי  קהילת  לבין  הקולטת  הישראלית  החברה  בין  חברתי-פוליטי 
המחשבות,  העמדות,  על  מעמיקה  התבוננות  אפשר  המחקר  הקהילה.  בני  של  מבט 
ההקשבה  מדריך  המחאה.  רקע  על  הקהילה  בני  של  והחוזקות  האתגרים  הרגשות, 
של  ומושמעים  מושתקים  קולות  ולזהות  להקשיב  ללמוד,  מאפשר   )Gilligan, 2015(
התבוננות  אפשר  המחקר  בנוסף,  חברתי-תרבותי-פוליטי.  בהקשר  וקהילות  יחידים 
בנוגע לקליטת  ועל מושגים המוטמעים בשיח הישראלי  ביקורתית על האפליה הבוטה 

מאתיופיה.  העולים 
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מקורות

אתיופיה  יוצאי  נוער  בני  בקרב  אנטי חברתית  להתנהגות  גורמים מרכזיים   .)2012( א.  אדלשטיין, 
וקליניים  תרבותיים  חברתיים,  היבטים  )עורכים(,  ויצטום  וא.  גריסרו  נ.  בתוך:  בישראל. 

בן-גוריון. אוניברסיטת  באר-שבע:   .)58-37 )עמ'  בישראל  אתיופיה  עולי  של 

ממוצא  ישראלים  של  חייהם  סיפור  ישראל:  בארץ  שחור  יהודי  להיות   .)2010( ש.  אינגדאיו, 
ישראל.  לארץ  סודאן  דרך  גונדר,  באזור  מהכפרים  רגלי  במסע  בילדותם  שעלו  אתיופי 

העברית. האוניברסיטה  הרוח.  במדעי  מוסמך  עבודת 

ההשכלה  במערכת  אתיופיה  יוצאי  של  השתלבותם   .)2011( פ.  וקוך-דוידוביץ',  א.  אלמגור-לוטן 
מתוך:  נדלה  והמידע.  המחקר  מרכז  הכנסת:  /http://www.knesset.gov.ilהגבוהה. 

mmm/data/pdf/m02892.pdf
החינוך  "אימהות  של  סיפורן   — הדרה  של  מעגלים   .)2012( ר.  והרץ-לזרוביץ,  ג.  אסם, 

יד-טבנקין.  רמת-גן:  הקיבוצי". 

היבטים  אתיופיה:  יוצאי  בקרב  וסמים  אלכוהול   )2012( א.  וויצטום,  פ.  רושקה,  ד.,  בודובסקי, 
רגישי תרבות. בתוך: נ. גריסרו וא. ויצטום )עורכים(, היבטים חברתיים, תרבותיים וקליניים 

בן-גוריון. אוניברסיטת  באר-שבע:   .)177-153 )עמ'  בישראל  אתיופיה  עולי  של 

נקודות מפתח

האתיופית  הקהילה  של  הקולות  על  ללמוד  בא  המחקר 
 .2015 קיץ  מחאת  בעקבות  בישראל 

	•

"מדריך   — נרטיבי  ניתוח  של  מתודולוגיה  יושמה  במחקר 
ההקשבה" )Listening Guide(, המאפשרת האזנה לקולות 

קונפליקט.  במצבי  מודרות  קהילות  של  מושתקים 

	•

הממצאים הצביעו על תהליכים משמעותיים בהתפתחות של 
לקהילה  מוחלשת  מקהילה  בישראל  אתיופיה  יוצאי  קהילת 
מספקת  לנוכחות  זוכים  אינם  אשר  נרטיבים  וחשפו  נאבקת, 

הישראלי.  בשיח 

	•

מציעים  אתיופיה  יוצאי  קליטת  בתחום  רבים  מחקרים 
הנוכחי  המחקר  ואילו  בקהילה,  טיפול  שמהותן  פרקטיקות 
מציע עמדה ביקורתית כלפי תפיסותיה המובְנות של החברה 
להעלאת המודעות  וקורא  את הקהילה,  הקולטת  הישראלית 

לאפליה.

	•
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 ,94 החדש,  האולפן  הד  להם?  קשה  כל-כך  מדוע  אתיופיה:  יוצאי  גברים   .)2008( ע.  בוסטין, 
.64-58

ההגירה  טראומת  של  בין-דורית  העברה   .)2014( א.  ולוי,  י.  אביעד  ש.,  בן-דויד, 
בחומרים  לשימוש  והקשרם  האתיופית  העדה  יוצאי  נוער  בני  בקרב  התרבות  ותהליך 

מתוך: נדלה  אריאל.  אוניברסיטת  /http://ariel.academia.eduפסיכואקטיביים.   
 SarahBenDavid/Books

בן-שמן:   .1985-1977 לישראל,  אתיופיה  יהודי  של  המסע  סיפורי  המסע:   .)2007( ג.  בן-עזר, 
מודן.

יהודי  של  הקליטה  בתהליך  נראות  ואי  נראות  הים?  אל  השבה  כטיפה   .)2010( ג.  בן-עזר, 
מבט,  גוף,  בהגירה:  נראות  )עורכות(,  רפפורט  ות.  לומסקי-פדר  ע.  בתוך:  אתיופיה. 

המאוחד. והקיבוץ  ליר  ון  מכון  ירושלים:   .)71-39 )עמ'  ייצוג 

בן-פורת, ג. )2016, 26 במאי(. המקום הלא נכון, צבע העור הלא נכון. המקום הכי חם בגיהינום. 
מתוך:  http://www.ha-makom.co.il/post/doar-guy-ben-poratנדלה 

בישראל  גזענות  )עורכים(,  יונה  וי.  שנהב  י.  בתוך:  המוגזע.  הזמן  תלאות  על   .)2008( א.  ג'מאל, 
ון-ליר.  ומכון  המאוחד  הקיבוץ  וירושלים:  תל-אביב   .)380-348 )עמ' 

 .)250-242 )עמ'  שוויון  אי  )עורכים(,  ברקוביץ  ונ.  רם  א.  בתוך:  מחאה.   .)2006( ה.  דהאן-כלב, 
בן-גוריון.  אוניברסיטת  באר-שבע: 

.387-341 ל"ז)2(,  משפט,  עיוני  הגירתית.  אלימות   .)2015( ל.  ולבקרון,  ה.  דנציג-רוזנברג, 

נתונים  לקט   — בישראל  אתיופי  ממוצא  האוכלוסייה   .)2016( לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
מתוך: נדלה  הסיגד.  חג  _http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_viewלרגל 

SHTML?ID=805
המשפטים.  משרד   .2016 יולי  מסכם,  דוח   .)2016( אתיופיה  יוצאי  נגד  הגזענות  למיגור  הצוות 

מתוך:  /http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documentsנדלה 
ReportEradicateRacism

ישראל  אזרחי  הפלסטינים  כלפי  הגזענות  שיח   .)2008( ס.  ושרון,  א.  לייקין,  ח.,  הרצוג, 
וי.  שנהב  י.  בתוך:   .)2000-1949( בעברית  הכתובה  בעיתונות  משתקף  שהוא  כפי 
המאוחד  הקיבוץ  וירושלים:  תל-אביב   .)75-48 )עמ'  בישראל  גזענות  )עורכים(,   יונה 

ון-ליר.  ומכון 

בתוך:  מדינות.  בין  במעבר  ומגמות  תמורות   — יהודיות  אתיופיות  נשים   .)2005( ש.   וייל, 
צחה. לשון  אילת:   .)33-19 )עמ'  מולועלם  )עורכות(,  שבתאי  ומ.  קסן  ל. 

אתיופיות  נשים  האיזון":  על  שומרת  וממשיכה...  "מחוברת   .)2012( א.  יונס,  ואבוזן  ס.  וולש, 
.345-317 ל"ב)3(,  ורווחה,  חברה  בישראל.  מצליחות 

חינוך   — לחיים  שיעור  )עורכת(,  ריבלין  נ.  בתוך:  גזענות.  נגד  חינוך  מבוא:   .)2015( ש.  חסאן, 
האזרח. לזכויות  האגודה  תל-אביב:   .)18-9 )עמ'  התיכון  ועד  מהגן  גזענות  נגד 
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עולות מאתיופיה.  נשים מצליחות  )2017(. השיח הדיאלקטי של  ו.  ווסרמן,  ד.  יסעור-בורוכוביץ, 
.258-233 ל"ז)2(,  ורווחה  חברה 

יוצאי אתיופיה הסתגלותם הסוציו-תרבותית  )2013(. תפיסות של צעירים  ג.  והורנצ'יק,  ע.  כורם, 
.73-55  ,2 הגירה,  בישראל. 

בשנות  יהודיות  עיראקיות  נשים  המגדריות:  את  לבחון  למיעוט,  להפוך   .)2002( ע.  כזום, 
בישראל  מזרחים  )עורכים(,  מוצאפי-הלר  ופ.  שנהב  י.  חבר,  ח.  בתוך:   החמישים. 

המאוחד. והקיבוץ  ון-ליר  מכון  ירושלים:   .)243-212 )עמ' 

זהות   —  2010 אמריקה  בצפון  ישראלים  של  וחצי'  ו'דור  שני  דור   .)2010( ל.  לב-ארי, 
אוניברסיטת  היהודית,  החיוניות  ולחיזוק  ההתבוללות  לחקר  רפפורט  מרכז  והזדהות. 

רמת-גן.  בר-אילן, 

בייצוגים חברתיים. בתוך:  והחברה הקולטת: הבדלים  עולים מאתיופיה   .)2007( מ.  לוין-רוזליס, 
בישראל  קבוצות  של  חברתיים  ייצוגים  והזר:  המוכר  )עורכות(,  בן-אשר  וס.  אור  א. 

בן-גוריון. אוניברסיטת  שדה-בוקר:   .)181-153 )עמ' 

רפפורט  ות.  לומסקי-פדר  ע.  בתוך:  מבוא.   .)2010( ל.  וגינזבורג,  ת.  רפפורט,  ע.,  לומסקי-פדר, 
ון-ליר  מכון  ירושלים:   .)39-17 )עמ'  ייצוג  מבט,  גוף,  בהגירה:  נראות  )עורכות(, 

המאוחד. והקיבוץ 

.462-460  ,)2( י"ג  ישראלית,  סוציולוגיה  ספרים.  ביקורות   .)2012( ד.  לירן-אלפר, 

)עורכים(,  ויצטום  וא.  גריסרו  נ.  בתוך:  המדינה.  ירוסאלם  אל  הדמעות  מסע   .)2012( ד.  מולה, 
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