
מרחבונים בקהילה
מגוון הקולות, האנשים והקבוצות

שפגשו חברי המרחב בתהליך שיתוף הקהילה
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’המרחב‘ הוא מימוש של רעיון חברתי משותף של ארגונים ופעילים בקרב יוצאי אתיופיה. 

הבחירה במסגרת מרחב השפעה נולדה בעקבות צורך ממשי שזיהו ראשי ארגונים ופעילים רבים העוסקים בקידום 

חברתי של יוצאי אתיופיה, בנוגע לחשיבות תכנון ארוך טווח בפעולות הנעשות לקידום עתידם של ישראלים ממוצא 

אתיופי על ידי הקהילה.

נקודת הזמן בה אנו עומדים מאפשרת לנו לראות בבהירות רבה את המאמצים הרבים שהושקעו עד כה בקידום קהילת 

יוצאי אתיופיה ומתוך כך את הצורך במסגרת פעולה אזרחית המבקשת לקדם באופן מיטבי את קהילת יוצאי אתיופיה 

לאור ניסיון העבר.

‘המרחב‘ הוקם ביוזמה ייחודית ועצמאית של ראשי ארגונים ופעילים, באפריל 2014 נבחר שיתופים על ידי יוזמי 

המרחב כגורם מקצועי המלווה את התהליך.

ייעוד ’המרחב’-

להוות גורם יוזם ומשפיע בנושאים הנוגעים לעתיד קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

מטרת ’המרחב’-

גיבוש מסמך חזון של יוצאי אתיופיה בישראל על ידי פעילים, מנהיגים ציבוריים וארגוני הקהילה, באופן משתף.

הדרך– 

חברי ‘המרחב’ מאמינים  שכדי לכתוב חזון יש קודם להקשיב לאנשים... 

וכך, בעבודה ארוכה ומאומצת בין החודשים דצמבר 2014 ועד מאי 2015 פגשו החברים את הקולות השונים 

והמגוונים של הקהילה: את הנערה בתנועת הנוער, את הילד במועדונית, את הסבתא שמברכת את נכדיה, את 

האב שדואג לעתיד ילדיו, את האם שהחליטה ללמוד בגיל 35, את הקייס שזוכר את ימי העבר, את הסטודנט 

הרוצה להצליח, את העולה שרוצה להיות חלק, את הצעירים הרוצים לשנות ולהשפיע ועוד רבים ....

חוברת זו הינה תיעוד של מפגשים קהילתיים אלו. 

מטרת החוברת - להוות בסיס ולעורר השראה לתהליך גיבוש וכתיבת החזון. 

תודה לכל המשתתפים שפתחו את ליבם וחלקו את זיכרונות העבר, מציאות ההווה, ושאיפות העתיד, 
תודה לכל החברים שהקצו מזמנם לטובת איסוף הקולות והדעות המובאים בעמודים הבאים.

הקדמה
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רקע
מרחב השפעה הוא מסגרת פעולה לראשי ארגונים חברתיים ולפעילים להובלת השפעה חברתית רחבה בשדה החברתי 
המשותף לפעילותם. מרחב השפעה נועד לקדם השפעה רחבה וכוללת, ולשרת מטרה שאינה ניתנת להשגה באמצעות 

פעולה נפרדת של כל אחד מהארגונים או הפעילים החברים בו.

מרחב השפעה מהווה מסגרת ארוכת טווח לחשיבה, לתיאום, ולחיבור בין ארגונים חברתיים  סביב רעיון משותף. הפעילות 
במרחב ההשפעה נשענת על תודעה רחבה, מונעת מתוך בחירה אישית לקחת חלק במרחב ומבוססת על כבוד ואמון בין 

חברי המרחב המהווה בסיס משמעותי שמאפשר את קיום המרחב. 

‘המרחב’ הוא מימוש של רעיון חברתי משותף של ארגונים ופעילים בקרב יוצאי אתיופיה. הבחירה במסגרת מרחב השפעה 
נולדה בעקבות צורך ממשי שזיהו ראשי ארגונים ופעילים רבים העוסקים בקידום חברתי של יוצאי אתיופיה, בנוגע 

לחשיבות תכנון ארוך טווח בפעולות הנעשות לקידום עתידם של ישראלים ממוצא אתיופי על ידי הקהילה. 

נקודת הזמן בה אנו עומדים מאפשרת לנו לראות בבהירות רבה את המאמצים הרבים שהושקעו עד כה בקידום קהילת 
יוצאי אתיופיה ומתוך כך את הצורך במסגרת פעולה אזרחית המבקשת לקדם באופן מיטבי את קהילת יוצאי אתיופיה 

לאור ניסיון העבר.

‘המרחב’ הוקם ביוזמה ייחודית ועצמאית של ראשי ארגונים ופעילים, באפריל 2014 נבחר שיתופים על ידי יוזמי המרחב 
כגורם מקצועי המלווה את התהליך.

ייעוד ‘המרחב’   
להוות גורם יוזם ומשפיע בנושאים הנוגעים לעתיד קהילת יוצאי אתיופיה בישראל.

מטרת ‘המרחב’  
גיבוש מסמך חזון של יוצאי אתיופיה בישראל על ידי פעילים, מנהיגים ציבוריים וארגוני הקהילה, באופן משתף.

  
10 עקרונות העבודה של ‘המרחב’  

א. כבוד- פעילות המרחב מתבססת על כבוד בין חברי המרחב וכן על כבוד לתהליכים קודמים ומקבילים בקהילה.
ב. פתיחות וייצוג- המרחב מייצג את החברים בו ומאפשר שיתוף רחב ככל שניתן של גורמים ואנשים מהקהילה. 

   פעולות בשם המרחב יעשו בתיאום ומסמכים יכללו את שמות החברים ב’המרחב’.
שיתוף קהילתי- המרחב פועל לקידום מטרתו תוך שיתוף הקהילה באופן המירבי המתאפשר. ג. 

ד. שקיפות– המרחב פועל בשקיפות מרבית כלפי הקהילה, בעלי העניין והציבור הרחב ככלל. 
ה. עצמאות- הפעילות ב ’המרחב’ מתקיימת על בסיס הדדיות ותוך שמירה על עצמאותו, ייחודיותו ונכסיו הרוחניים של כל

   אחד מהארגונים והפעילים החברים ב ’המרחב’. 
ו. שאיפה לאפקטיביות- המרחב פועל במקצועיות תוך חתירה מתמדת להשגת מטרותיו ועמידה ביעדיו. המרחב בוחן את

   האפקטיביות שלו לאורך התהליך ונמצא בתהליך הפקת לקחים מתמשך.
ז.  שאיפה להסכמה- קבלת ההחלטות מתקיימת על בסיס הסכמה רחבה בין החברים בשיח משתף. 

ח. חיבוריות- המרחב מהווה פלטפורמה לחיבור ולרישות בין החברים בו ובכך מחזק את השדה החברתי. 
   בנוסף, המרחב שואף לקחת חלק בפלטפורמות העוסקות בנושאים רחבים הרלוונטיים לקהילה בישראל. 

ט. היוועצות ותיאום- מתקיים תיאום מלא והיוועצות בין המרחב לבין שיתופים לגבי כל המהלכים המתבצעים בשם
   המרחב והמתקיימים בשדה החברתי, תוך שמירה על עצמאות המרחב. 

י.  תשתיות ויכולות- המרחב מתבסס על תשתיות ויכולות הקיימות אצל החברים בו ו/או תשתיות שהמרחב מחליט 
   לגייס בהסכמה, ובתנאי שאינו פוגע בעקרונות יסוד של חברי המרחב.

חברות ב ‘המרחב’
החברות ב’המרחב’ פתוחה עבור כל נציג ארגון/פעיל העוסק בנושאים הנוגעים ליוצאי אתיופיה בישראל המתחייב על:

• השתתפות פעילה ורציפה במפגשי המרחב. 
• תרומה פעילה בקידום משימות המרחב, במפגשים וביניהם.

• הסכמה לעקרונות העבודה במרחב.

מסמך יסוד
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חברי ‘המרחב’ )לפי סדר א”ב( 

אגודה ישראלית למען 
יהודי אתיופיה

זיוה מקונן דגו, חנה אלעזר

ארגון צפון אמריקה למען 
יהודי אתיופיה
שושנה בן דור

הנני
הרב משה סלומון, 

הדר פנטהון, יעקב טלה

עולים ביחד
סיגל קנוטופסקי,
שרונה בירו נגטו

איגוד הרבנים
הרב מברהטו סולומון,

הרב שגיא קבדה

עמותת גדעון - מקסם
יעל סלע, דוד זגייה

תנועת הצופים העבריים
אפרת קסה

מרכז ההיגוי של עולי 
אתיופיה במערכת החינוך
דוד מהרט, דינה פטגו

מתנס טבג’ה
משה שטה

טק קריירה
נפתלי אברהם

בני עקיבא – תכנית השחר
שולמית מנצח

המרכז הישראלי 
לחדשנות בחינוך

דן פוטרמן, מנברו שמעון

הנוער העובד והלומד
גילה פקדו, חן אדרי

אחריי! נוער מוביל שינוי
שחר אלמו

אלומה
שירה שאטו

� גדי יברקן 
� גדי מלאכו
� גולן ג’מבר

� דוד גטה
� דני פנטהון
� טנה שטה

� אבי יאלו
� אבישי ברוך
� אמיר סבהט

� אמלקאלין אבבה
� אשר אליאס

� אושרה פרידמן

� ירון יחיאס 
� קובי אווקה זנה
� שגאו מנגיסטה

� שליו וובו
� תמר דסטה
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מרחבון חברי המרחב, בית יהושוע,  15.12.14

1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
התמודדות עם אתגרים באתיופיה ובישראל- חוזק כפרט וכקהילה. התעוררות- אנחנו יודעים מי ומה אנחנו. שימור מסורת 
וייחודיות- מנהיגות בענווה. קבלה של האחר. יוצאי אתיופיה עושים לא מדברים. מרדנות, שמירה על הקשר ליהדות. ילדים 
בוחרים לעשות משהו שהוא לא בהכרח בהלימה עם ההורים. ערבות הדדית. אמונה. רוחניות. הכלה וקבלה. מסבירי פנים. 

אומץ סבלנות וסובלנות. סולידריות. הסיפור שבעל פה- סיפור הכמיהה לציון שעובר בצורה בלתי פורמלית, ציורית.

2. מה המציאות שלנו כיום?
חוסר רצון של צעירי הקהילה לדעת על הקהילה. אין איך ללמוד את הסיפור. לא בטוח שאנשי הקהילה בתפקידי מפתח 

יודעים למלא את תפקידם )לא מייצגים את הקהילה(- ייתכן שהם חוטאים להיסטוריה. הרבה ארגונים בתחום צר. 
ללא עמותות היה יותר קל. יש צרכים ללא מענה. מיקום גיאוגרפי- בידוד בכי לדורות מבחינת הבעיות שזה יצר. הדור הבא- 
נשב ונדבר עוד כמה שנים, על הבעיות שיצוצו בעקבות המצב היום. בלבול. המבוגרים איבדו מהכבוד שהיה להם באתיופיה. 

התמימות הפכה למושג שלילי ולא משהו שמקדם התמודדות יום יומית. גזענות. מוחלשות. דיכוי. הטמעה כפויה. הדרה. תקווה.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
להשתחרר מכבלים ששמנו על עצמינו- חיבוק דב של גופים- אובדן עצמאות ויציבות. לעורר את השאלות והמוטיבציה בקרב 

הצעירים. לחבר בין ציונות ליהודי אתיופיה. לצאת מייצוג של מבצע “הצלה”. מימוש עצמי. בעלי הון בני הקהילה. נציגים 
בעמדות מפתח במגזר העסקי/פוליטי. בחירה חופשית. צדק והוגנות. צמצום פערים. במערכת החינוך- ביטול חסמים. 

אקטיביזם. שלא ניקרא קהילה, כי אם ישראלים.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
שינוי שיח ציבורי. לאתגר את תפיסת האחר בחברה הישראלית. “קבלת השונה”/“האחר”. סיפור הנרטיב האחר. לאתגר את 

תפיסת האחר בחברה בישראל. לשבור תקרת זכוכית- מוסדית חוקית.  חיזוק וחינוך הנוער לשורשים וערכים. החברה 
הישראלית צריכה להתחנך על שונות ועל תרבויות שונות. התעוררות.

 25  משתתפים בגילאי 24-63
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מרחבון ‘אחרי’, רמלה, דצמבר 

1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
קהילה חזקה ששמרה על היהדות על אף כל סכנות ההתבוללות לאורך אלפי שנים, ציונות. נתינה. אמינות ויושר. ערכים של 

כבוד וסובלנות.

2. מה המציאות שלנו כיום?
קהילה “ענייה”. ישנו חשש של ישראלים ממוצא אחר להיות באותו מתנ”ס עם בני העדה- יש מניעה מלהכיר את העדה 

בעיקר בקיבוצים, מושבים  וזה כי הם לא נפגשים לאורך החיים  עם בני העדה בכל המסגרות הקיימות\בית ספר, תנועה, 
ועוד... ישנה עדיין הפרדה בין המסגרות ויש בידוד העדה בשכונות, בתי ספר, כיתות, תנועות, מתנ”סים, וזה מייצר בידול. 

הסטיגמה סביב העדתיות קיימת וזה בסיס לחוסר ההיכרות. יליד הארץ לא מזדהה עם העדה. יש חשיבות לספר אודות העדה 
והעלייה ארצה. לעיתים קיים משבר בזהות העצמית- קיים קונפליקט. זה קורה כאשר לא מבחינים בייחוד של העדה. ישנה 

גזענות בחברה כלפי העדה. יש פער בתפיסה של העדה סביב השוני, והגישור לחברה הישראלית נמוך. יש חוסר אמון של בני 
העדה בחברה הישראלית. ישנה תחושה שאנו לא רצויים ותמיד צריך להוכיח שאתה מסוגל. קיימת גזענות סמויה והיא הכי 

מסוכנת .עידן האפליה המתקנת מצד הישראלי ממשיך לשמר את הפער בחברה.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
על הדור הצעיר ללמוד להכיר את ההיסטוריה של הקהילה ולהבליט את התרבות, כדי להבליט את הייחודיות של הקהילה, כדי 

לגשר ולצמצם את הפערים בחינוך.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
לסגור את המועדוניות ולתעל את הכסף לחינוך, להגשמת שאיפות, הכרת הארץ, סבסוד למסע שורשים. בעיקר לתת לנוער 

חלומות ושאיפות וארגז כלים להגיע אליהם לדוגמא, קבלת החלטות. יש לסגור את כל המקומות המבדלים ולפתח בהם 
מנהיגות ומצוינות- לעשות בעיקר תכניות משותפות. להשקיע בהכשרות מקצועיות הן בתחומים שהילד רוצה והן בעזרה 
בשיעורי בית. לשנות את תפיסת הבידול. לבדוק תכניות שעובדות ולהעתיק מהן. לחנך, לדעת להכיל מישהו אחר ובאותה 
מידה לחנך ולהבין שיש אנשים שונים עם דעות שונות וצריך לדעת גם לסנן ולא להיפגע ולהסתגר- כל זה חינוך מהבית.

40 משתתפים בגילאי 23-33
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מרחבון מרכז ההיגוי, בית יהושוע,  21.12.15

1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
כבוד למבוגר כמתנה לחברה הישראלית. ענווה ולדעת לכבד ולקבל מהאחר. סבלנות ולא ריצה אחר העולם המערבי והשינוי. 
ערבות הדדית בין בני הקהילה. אהבת ארץ ישראל. כבוד לאחר. סבלנות. הסתפקות במועט. עזרה הדדית באירועים. הסברת 

פנים לעוברי אורח. דרך ארץ וצניעות. עזרה לזולת. כבוד למשפחה ולבעלי סמכויות. ציונות. חכמת חיים. סלחנות. צבע. אוכל. 
שפה. יופי. אמונה ונאמנות למסורת לאורך שנים. מנהגים. 

2. מה המציאות שלנו כיום?
הקהילה המבוגרת מכונסת בעצמה. אין פריצה ל ”השתלב” בחברה. הסתגרות. פער כלכלי ותרבותי. פער התנהגותי- 

מופנמים. ייאוש של- לא משנה מה נעשה- החברה הישראלית לא תקבל אותנו. פער, ריחוק וניכור בין דורי. חוסר אמון 
ומחלוקות בתוך הקהילה ולא מלוכדים סביב רעיון/מועמד. קהילה מגוונת ושונה: דתיים, חילוניים, מכל מיני מקומות שונים 

באתיופיה ועם זאת כל אתיופי נתפס כאתם ולא כאני- אינדיבידואל. פער כלכלי. פער שפתי. פער בין דורי- נתק בין הורים 
לילדים. פער בין תרבותי. פער בצורת ההתנהגות. יש ייאוש בקהילה. “עולים” לנצח. צמצום פערים ביחס לנקודת המוצא. 

חוסר מודעות. בידול בוגרים אקדמאיים. חוסר הזדמנויות. שינוי באורח חיים בקרב המבוגרים. קונפליקט בין שימור המסורת 
ובין התפתחות אישית. מאבק הישרדות/חבלי קליטה.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
קהילה משכילה ומשולבת. בולטות והובלה באקדמיה. לשבור סטיגמות ולהצדיק את הקיום. במצבי גזענות- אפס סבלנות. 

דימוי עצמי חזק. הסתכלות על נקודת החוזק שלנו. חיזוק זהות אתיופית. מעורבות גדולה של ההורים. מתן שיווין הזדמנויות. 
השתלבות בחברה- השתלבות אקדמאים. הטמעה וחשיפה של תרבות יוצאי אתיופיה. הכלה וקבלת האחר. בטחון כלכלי. 
קידום בעבודה. עמדות מפתח בחברה, כלכלה, פוליטיקה ותעסוקה. אמונה ביכולת של אנשי הקהילה. שימור הייחודיות- 

של מורשת וזהות. קבלה עצמית. החזרת הסמכות הרוחנית. לקיחת אחריות ויוזמה.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
מודל העצמה- חינוך ומודעות לתרבות שלנו וחיזוק הזהות. כהורים- לקחת אחריות לחינוך ילדינו, לדאוג לעושר השפתי של 
ילדינו והעשרת הידע שלהם ע”י חוגים. מעורבות הורים. חיזוק מוטיבציה ודימוי עצמי. הורים- צריכים להיות מעורבים יותר 
בחינוך ובכלל. קביעת סדרי עדיפויות בבית. הסתכלות של החברה כאינדיבידואל ולא ככלל. שילוב מורים ואנשי חינוך בני 

הקהילה במוסדות החינוך. הקהילה כמובילה -לעשות לנוע ליזום. יוזמת תעסוקה למבוגרים. השקעה בחינוך והשכלה. החזרת 
האחריות לחינוך לידי ההורים.

40 משתתפים בגילאי 18-40
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מרחבון חברים, רמלה, דצמבר 

1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
שמירת המסורת- הקהילה אינה שוכחת את העבר שלה, ישנו רצון עז לשמר את הייחודיות. העזרה ההדדית שיש בקהילה 

בעתות מצוקה ובעתות שמחה. הקהילתיות שבא לכדי ביטוי בכל תחומי החיים של בני הקהילה. אנשים שמסתפקים במועט. 
כבוד לזולת. היכולת של הקהילה להיענות בחיוב לכל בקשה- כי אין מושג “לא” בקרב הקהילה. כל אלה הנן המתנות 

שבהחלט נוכל להתגאות בהן ולהעבירן בשמחה גם לחברה הישראלית.

2. מה המציאות שלנו כיום?
מציאות קשה- ישנו פער גדול בין הדור המבוגר לדור הצעיר. הנוער והצעירים אינם מאמינים בעצמם ובזהות שלהם מתוך 

כך, אין להם גם שאיפות גדולים מהחיים. הקהילה נמצאת במלכוד, קהילה מפולגת, אין הנהגה- למעט ההנהגה הדתית 
באמצעות הקסים.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
שתהיה הנהגה אחת שתוביל את הקהילה, אנשים עם עוצמה וכושר מנהיגות מקרב הקהילה יובילו מהלכים של הקמת 

מפלגה עצמית- הנהגה פוליטית. השאיפה שלנו כקהילה הינה להצליח להשתלב בחברה הישראלית, מתוך שמירה על הזהות 
והייחודיות שלנו כקהילה. לשמר ולחזק את הערכים שהבאנו עמנו: כבוד, עזרה הדדית, ועוד...

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
הקהילה צריכה לטפל בנושא הנוער כי הם דור ההמשך. מרחב ההשפעה צריך לעסוק בתחום המתבגרים, לתת להם כלים 

להשפעה. להתאחד ולהצמיח מנהיגים בתוכנו, לתת הרבה כוח לדור הצעיר. אך גם לתת מקום מיוחד לדור המבוגר. 

10 משתתפים בגילאי 18-35



9



10

מרחבון קומונריות ‘בני עקיבא’, ירושלים, 11.01.15 

1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
קהילה מפוארת מלאה בענווה. פשטות מיוחדת, חמה, משפחתית. היסטוריה  אדירה. צניעות. הישגיות. ערבות הדדית. אהבה 

לארץ. אמונה. ציונות. רוח של הקיסים. כבוד. סיפורים ופתגמים של אבא גברהנא.

2. מה המציאות שלנו כיום?
פער בין דורי: הורים עסוקים בקליטה ופחות מבינים. יחד של קהילה: כולם יחד, יושבים יחד, גם המבוגרים יושבים יחד עם 

כולם, לא תקועים כל אחד בחיים האישיים שלו, יש הנאה מהיחד של כולם: ילדים, נערים ומבוגרים. אין הסתרה, מדברים על 
הכל. הסתגלות. צורך לעמוד על הרגלים. פער מנטלי בין החיים באתיופיה לחיים בארץ. פער בין הדמיון שהיה למציאות. פער 

בין דורי: פער בין המבוגרים לילדים והנוער. פער בין חיי המבוגרים: מסירות נפש, ערכים ואמונה לחיי הצעירים )דעה שונה 
אומרת שדווקא גם בנוער יש ערבות הדדית(. פער בין החלומות של המבוגרים לילדים: הורים שאפתנים שרוצים לתת לילדים 

שלהם הכל כדי שילמדו, יתקדמו ויצליחו. הבנה- לא תמיד ההורים מבינים והילד צריך לתרגם ולהסביר. אתגרים: המעבר 
מהכפר לעיר, שילוב, גזענות, סטיגמות, לשבור את תקרת הזכוכית- באחריות מי? באחריות שני הצדדים הקהילה עצמה 

והחברה הישראלית. ) קיים בסניפים קושי בקבלת חניכים לא מהקהילה, זו גם בעיה שאנו גזענים בעצמינו(. צרכים: 
קשר וחיבור עם ההורים, להתייחס להורים כשותפים לתהליך. התרגלו שנותנים להם הכל, התרגלו כל הזמן לקבל. 

יש נטייה לחשוב שתמיד ולכולם יש בעיה כלכלית. ‘תכנית השחר’- למה יש תכנית כזו???

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
שנעמוד בזכות עצמינו, שהקהילה תשתלב בזכות עצמה, בזכות היכולות שלה ולא שישלבו אותה. שילוב 100% כחלק 

מהחברה הישראלית. שהייחודיות של הקהילה לא תיעלם, אבל שנהיה חלק מהתרבות הישראלית. כלפי החברה- שתבין מה 
יש בקהילה. גישור על חוסר ההכרות שקיים. שהחברה תפסיק לחפש חולשה. בלי אנשים סגולים. שאתיופי מצליח לא יראה 
דבר נדיר או מוזר אלא דבר טבעי. שהחברה לא תהיה במקום שרק צריך לסייע לאתיופים כי הם “פחות” ותצליח לראות מה 

יש לקהילה לתת. לימוד ההיסטוריה בבתי הספר. מסע לאתיופיה. יצירת אמון כי הוא נשבר ולוקח זמן לבנות אותו.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
לא לפחד. במפגשים- לא ליצור טאבו שלא נוגעים, לא מדברים.. להיפגש! להעז! לפרסם את הצד הנכון והאמתי בתקשורת. 

החזרת האחריות והכבוד שנלקחו. מודעות עצמית. לבדוק מה ההעשרה הטכנית שנצרכת ומה שלא נצרך לא לתת 
)מה זה אומר על סיבסודים???(. לטפל בבעיות ספציפיות ולא לתת עזרה גורפת. 

14 משתתפות
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
ערכים- הכנסת אורחים. כבוד למשפחה למבוגרים. ערבות הדדית. ענווה. הליכה אחר המטרות בלי “לראות בעיניים”. כושר 
מנהיגות ושמחת חיים. יש בנו את היכולת להשפיע בייחודיות שלנו ובמנהיגים שלנו שמוסרים את נפשם. מכבדים כל אדם. 

שואפים למצוינות. ערכים חזקים והיסטוריה ענפה. אם רוצים משהו אז זה עד הסוף. משפחה כערך עליון. האומץ בעליה 
הקשה. קהילה מאוחדת ושמחה במה שיש. 2000 שנות גלות ועם זאת שמירה על מסורת בנתק משאר עם ישראל. חוכמה 

גדולה במילים קטנות. לא מוותרים למרות כל הקשיים. רוח גדולה פשטות ואמת. ההקרבה המטורפת כדי להגיע לא”י- המסע 
לארץ וההיקלטות בארץ- הישג קהילתי. אחדות ודאגה לאחר. עקשנות. היסטוריה אדירה של גבורה והנהגה בצניעות. אמרות 

ופתגמים חכמים. יש גרעין משפחתי מאוד חזק וערך הקהילתיות הוא בעדיפות עליונה. 

2. מה המציאות שלנו כיום?
חיי היום יום- עבודה קשה ופשוטה, חוסר ידע בסיסי. פערים בין ההורים לילדים. רמת אמצעים דלה. תלות במדינה ובגורמי 
־הרווחה. גזענות. הקהילה היום היא קהילה שאינה יודעת את גודל העוצמות שיש לה ברוח, בכח העשייה, הם צריכים כיום אנ
שים מבחוץ שיגיעו ויגידו להם ויגדילו אותם. התמודדות עם אתגר הקליטה והשילוב בארץ. פערים בשפה  ובתרבות. פערים 
במקצועות- חקלאות ועבודות כעוזרים. אין שיח בין הילדים למבוגרים, המבוגרים לא מבינים והילדים מתייאשים. לא עוזרים 
־למבוגרים להיכנס לתחום עבודה. קושי בלנהל משפחה, קושי כלכלי לעיתים. הפרדה בין ‘הוותיקים’- דתיים יותר, לנוער, שרו

צה להיות חילוני. גזענות הפוכה. חוסר אמון בעצמם. הסתגלות, הישרדות, וגישור על הפערים. רצון להשתוות ולהשתלב. חוסר 
הנהגה. לפעמים חוסר אמון באנשים הנובע מפגיעות בעבר או של חוסר אמון בעצמך או של גזענות. פערים בין מה שהיה 

באתיופיה לבין מה שיש בארץ- בין הציפיות שלהם מאיך שא”י תהיה ואחיהם, שאר היהודים, לבין המציאות כאן.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
להתחבר ולהבין באמת את המקום והגדולה של הקהילה. לקחת אחריות ומנהיגות כלפי עצמינו. חברה- קבלת כל אדם כמו 
שהוא. שיעזבו אותנו בשקט. שנצליח לעמוד בזכות עצמינו ובזכות העבר המשמעותי והעוצמתי שלנו ונבין מי אנחנו ונעמוד 
בגאווה. שהשילוב ייווצר כמשהו נורמלי ולא כמשהו מיוחד ושונה. עבור עצמי להיות אדם טוב, עבור הקהילה- שכולם יכירו 

בטוב שלה וירצו להידמות לה. שהחברה בישראל תראה בנו אישיות לדוגמא ותעריך אותנו. להביא את התרבות לתוך 
התרבות הישראלית, שבכור ההיתוך ה”ישראלי” יהיה מהטעם שלנו. השאיפה שהקהילה תצליח לגשר על הפערים בלי לוותר 
על המאפיינים, המסורת והמנהגים, אלא מתוך חיזוק של המאפיינים והדברים הייחודיים שלנו. השאיפה עבור החברה- שלא 

תתייחס לקהילה כחלשה, שידעו להכיל את הייחודיות ולא מתוך מקום מרחם. שהקהילה תשמח במקום שלה ולא תפסיק 
להתקדם. שהחברה תבין את חשיבות תרומתם לחברה. שהחברה תפסיק לחפש אוכלוסיות חלשות ותמשיך להחליש. להפסיק 
את תופעת הנחיתות והיחס לעולים- שחוזר המון בהיסטוריה. שאיפה להגיע להשתלבות מקסימלית ולהיטמעות בתוך החברה 

הישראלית, אך לא לשכוח את הערכים והתרבות עליהם גדלנו. שהקהילה לא תרגיש מקופחת שתרגיש גאוות יחידה. שלא 
תהיה גזענות.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
להגביר את המודעות על יהודי אתיופיה- מורשת, הישגים. לגשר על הפער הבין דורי. להאמין בעצמינו ולא לפחד מקשיים. 
ללמוד כל הזמן ולהתקדם. להיות אנשים שנותנים ולא שלוקחים. ללמד את את הייחודיות שלנו לאחרים. להתפתח ולרצות 

יותר להיות חלק, ללמוד ולהשתקע. להפגיש את כולם עם כולם, לא לפחד. על הקהילה להתערות יותר בכל מקום: בבית 
הכנסת, בסניף, במועדוניות, ובבתי הספר. יותר מודעות לייחודיות של הקהילה, חג הסיגד, העליות, לספר את העוצמות.

20 משתתפות
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
מנהגים, כבוד למבוגרים, כבוד לזולת. קהילה מגובשת שגם לאחר 30 שנה עדיין שומרת על המנהגים שלה.

2. מה המציאות שלנו כיום?
אנחנו בתחתית הסולם החברתי, אחוז גבוה מבני הנוער נמצא בכלא ומתחבר לפשע. המבוגרים שומרים על המנהגים ואילו 

הצעירים, קצת התרחקו ממנה.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
השאיפה שלנו היא ללמוד, לשאוף לטוב ביותר ולהיות בתפקידי מפתח בכל תחום בחברה. לחבר את הדור הצעיר עם 

המנהגים של העדה. לשלב עבר עם עתיד.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
לא לפחד! להעז! ללמוד! לפתח בטחון עצמי! לעודד הסברה וחוגים גם לדור הצעיר עוד מילדות.

10 משתתפים

מרחבון פעילים לשינוי חברתי, רמלה, 28.01.15 
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
הקהילה בעלת תרבות ייחודית וצרכים ייחודיים. הקבוצה התמקדה בצרכים הייחודיים של הקהילה ופחות בתרבות 

הייחודית )אם כי הקבוצה ציינה שהקהילה מאופיינת בשבטיות(. חלק מהמשתתפים חשו שהצרכים הייחודיים של הקהילה 
אינם מאפשרים להם להשתלב בחברה בצורה נאותה. כמו גם הטיפול הלא מותאם לאותם צרכים. המשתתפים ציינו את 

העובדה שהקהילה עשתה הגירה בתקופה מודרנית ממדינת עולם שלישית.

2. מה המציאות שלנו כיום?
המציאות של הקהילה, ע”פ כלל המשתתפים אינה טובה, בכל ההיבטים אך בעיקר ביכולת של הקהילה לקדם את בני הנוער. 
הגטאות שבהן גרים בני הקהילה אינם מאפשרים לפרוץ את תקרת הזכוכית של החברה הישראלית בכל ההיבטים, יותר מכך, 
הטיפול שניתן לקהילה )הן מוקדי קליטה והן קורסים מופרדים ועוד( אינו מותאם ואף מנציח את הבעיות במקום לפתור אותן.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
השאיפה המרכזית שאליה כיוונו כלל המשתתפים היא עצמאות– עצמאות כלכלית, עצמאות חברתית. ללא תלות בגורמים 

שונים )גם ממסדיים(. המשתתפים ציינו שהקהילה חייבת לקחת את גורלה בידיה ולא לתת למציאות שקיימת היום להמשיך.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
המשתתפים ציינו שהקהילה חייבת לקחת את גורלה בידיה ולא לתת למציאות שקיימת היום להמשיך.

• הקבוצה התמקדה במיוחד:
  1. בידול מול שילוב.

  2. איך מנתקים את התלות של בני הקהילה בגורמים חיצוניים )עמותות וכו’(.
• ציטוטים:

  1. “הקהילה דומה מבחוץ אך מאוד שונה מפנים”.
  2. “מוקדי הקליטה לא נותנים מענה לצרכים של הקהילה”.

  3. “אנשי ציבור מהקהילה יהוו דוגמא לבני נוער”.

10 משתתפים בגילאי 30 

מרחבון קבוצת דיבט, קריית מלאכי, פברואר 2015
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
קהילה תמימה. אכפתית. מאוחדת. שואפים להיות שמחים. אמונה תמימה. ערכים. שואפים למצוינות. הרבה אוכל טעים. 

שירים. קהילה חמה. רקדנים מצוינים. הכנסת אורחים. נתינה. שואפים לטוב. מחנכים. כבוד. חזון.

2. מה המציאות שלנו כיום?
שפה שונה, הולכים לפי מסורת, לבוש, עליה מאוחדת, פער השכלתי כלכלי וחברתי. נגררים. תמימות של המבוגרים 

)בבתי הספר(. צריכים להוכיח את עצמינו יותר מאחרים. גזענות. סטיגמות. אמירה של “יש לי חבר אתיופי” יחס מפלה.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
לצאת מאיפה שאנחנו ולהוביל אתנו אנשים. לא לשכוח מאיפה באנו. להאמין בעצמינו. לשנות אחרים לטובה. לא להתבייש 

במי ומה שאני. לא להיות תקועים. לשאוף. להשכיל. שנאהב ונדע פשוט לקבל. שלא יבחנו אותנו. חברה שוויונית.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
רצון ואמונה לשנות מציאות. להיעזר בכלים שניתנים לנו. להוכיח את עצמינו. להשקיע. לערוך אירועים שיכירו אותנו. ליזום 
פרויקטים פנים קהילתיים וחוץ קהילתיים. להפסיק מגורים יחד. פיזור נכון של הקהילה. מרכז לנוער שיבוא מהנוער עצמו.

• נושאים שהעסיקו את הקבוצה: 
  נושא האישיות, מאיפה באתי, המציאות היומיומית דברים שייחודיים לקהילה- גאוות יחידה. 

• הרוח בקבוצה:
  חיובית, הערכה לקהילה וידיעה של הכוחות שלי.

19 משתתפים בגילאי 14-18

מרחבון נוער בני עקיבא, שכונת קריית משה, רחובות, פברואר 2015
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
ערבות הדדית שהייתה באתיופיה. דת שנשמרה לאורך שנים רבות. מדהים להגיד באתי מאתיופיה- זו גאווה בכל מקום 

בעולם!! להגיד כן לכל דבר. יראה וכבוד להורים ולמבוגרים. אתיופיה היא מדינה מובילה באפריקה, לדוגמא בחינוך- מי שזכה 
להתחנך באתיופיה הוא בעל יכולות מדהימות )כמו ידיעת השפה האנגלית על בוריה(. המסע לא”י דרך סודן משל ליציאת 

מצרים. התרבות שלנו השפה שלנו. האוכל שלנו. הלבוש שלנו. האחדות שלנו )שמתבטאת בעיקר באבל(. הצבע שלנו.

2. מה המציאות שלנו כיום?
העמותות והארגונים הם אלו שקוברים אותנו ולא עוזרים למרות שלשם זה הם קיימים. אין אחדות כמו שהיה באתיופיה, יש 

הפרדה בין עולים לוותיקים. דת- עזבנו את הקייסים יש שוני בדרך האמונה. בעיה של דיור. גזענות )אלימות משטרתית כלפי 
ילדינו(. שתיקה. זמן ארוך במרכזי קליטה. אם כל הבעיות היא, הגזענות- בחינוך, באקדמיה, אלימות משטרתית. מקומות 

המגורים של הקהילה הינם מקומות חלשים וזה כי הכריחו אותנו לקנות במקומות כאלה חלשים ומוחלשים.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
אחדות דתית, שתהיה אחדות בין עולים לוותיקים. חינוך- מאבק הורים לחינוך ילדיהם. שלא תהיה גזענות. שיהיו אנשים 

מקהילתנו בעמדות מפתח, בפוליטיקה, כלכלה ותקשורת.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
השינוי קודם כל חייב לבוא מצדינו, “טיפת מים שוברת סלע”. “אדם שאינו יודע מהיכן הגיע, לא ידע לאן הוא הולך”- קודם כל 

אחדות דתית, להחזיר את מקום הקייסים לקהילה. איחוד הכוחות הדתיים, קייסים ורבנים. על העמותות והארגונים להיאבק 
באלימות. אסור לנו לשתוק כשעושים עוול לאחר, כי מחר העוול יעשה לנו. מאבק בגזענות ע”י אחדות בין כל בני הקהילה. 

להשתמש באמצעים דמוקרטיים למאבק )חוקים והפגנות( וכן באמצעים טכנולוגיים, תקשורת ועוד. כניסה למקומות מפתח 
במגזר העסקי והציבורי ובפוליטיקה. להאמין בעצמינו וביכולותינו. ידע- בעיקר של זכויות, הינו אמצעי חשוב- כי אם נדע 

נוכל לשנות ולהשתנות.

• ניתן להאזין לקטעים מוקלטים מהמרחבון בפינת השמע, קטע מספר 1.

21 משתתפים

מרחבון נציגי מרכזי קליטה, רמלה, 02.03.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
אמונה חזקה. דבקות במטרה ובחזון- ברור ואחיד. ערב יום שישי-ביחד. אחדות. אמונה. משפחתיות קהילתיות ותחושת ביחד. 

לכידות. מנהיגות והיררכיה ברורים. עוגן- תפקידים ברורים במשפחה ובקהילה. חיים של ייעוד. ערכים- בין אדם לחברו ובין 
אדם למקום. “התרופה לאדם היא אדם”. זהות ברורה- עם מטרה וייעוד. הכרת תודה, הערכה- לא כמובן מאליו. אוכל, תרבות 

עשירה. חוכמת חיים. ערכים- צניעות, שמחת חיים, פשטות. מסורת ואותנטיות. נחישות, אומץ, תעוזה. לצאת מאזור הנוחות. 
גוון- צבע וגיוון.

2. מה המציאות שלנו כיום?
הגשמת החלום רק בחלקו: הגעה לארץ בלי תחושת השתלבות, תחושת הכרת תודה מול הישרדות. משבר/פערים בין החלום 
והמציאות, פערים בתרבות ובחיי היומיום ובקצב החיים. פערים בין הדורות- הדור המבוגר )שאולי ויתרו(, הדור הצעיר )שנולד 

פה( ודור ביניים- שהגיעו צעירים ומנסים לגשר בין העולמות. קונפליקט בין מסורת ושורשים לבין הקדמה. קהילה נפרדת 
מהחברה ולא מבחירה. מתח בין הרצון לשמור על קהילה וייחודיות ובין הרצון להיטמע. כללי משחק שאנחנו לא חלק ממנו. 

רוצים משהו משלנו- בעיות הדיור, תעסוקה הולמת. קשה. תעסוקה לא הולמת לכישורים והשכלה. רשת חברתית- נטוורקינג 
ותמיכה. חוזק, חוסן- שמסייעים בהתמודדות עם קשיים. חלוציות, פורצי דרך.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
לספר את הנרטיב הנכון של הקהילה, להנציח ולהדגיש את החוזקות, ייחודיות. הקהילה לוקחת את האחריות על שינוי 

המציאות של עצמה- כפרטים וכקהילה. שותפות, לקיחת אחריות על השינוי. חברה ישראלית פתוחה יותר, מקבלת, רב גונית 
שמקבלת את השוני והגיוון ללא תיווך, חברה פחות שיפוטיות, מכלילה וסטריאוטיפית. להוציא את המושג “שונה” מהשיח. 

להעביר ערכים מהקהילה לחברה- סובלנות, סבלנות. לקיים דו-שיח ולא ללכת לכיוון רדיקלי וקיצוני- מתינות. להישאר 
רגישים, אך להיזהר מרגישות יתר והכללה. למצוא את המקום ולהרגיש חלק. למצוא את האיזון והפתרון למתח בין המסורת 
ושימור הייחודיות- כחוזק לבין מציאת המקום בחברה והשילוב. לייצר ולגדול לתוך חברה שמעריכה פרטים לפי היכולות ולא 

שופטת לפי נתונים אחרים.

4. מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
היכרות הדדית. למנף הצלחות. חשיפה לדמויות למודלים להשראה. הנכחת התרבות האתיופית. לשאוף לייעל ולייתר את 

פעולות העמותות והארגונים. מיתוג מחדש של הקהילה בחברה דרך התקשורת.

14 משתתפים

מרחבון צוות עובדי עולים ביחד, הרצליה, 09.03.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
חמימות, יחסי אנוש של כבוד וסיוע הדדי גם בשמחות וגם בעת צרה. הכנסת אורחים, דאגה לכבוד הזולת, אמירת שלום. לא 
העליבו, הקשיבו בסבלנות וברגישות. בפנימייה, הבנות הלא אתיופיות ראו בי מי שיכלו לפנות אליה כאשר היו במצוקה, ידעו 

שאשמע בהבנה, אשמור סוד. הרגישו בנוח להיות חלשות לידה. הילדים היו של כולם, כולם יכלו להעיר על התנהגות לא 
מקובלת. אכפו התנהגות רצויה. כולם עבדו, לא רק לעצמם, אלא גם כדי לתמוך בקהילה. היה ביטוי: “סנף”- למי שלא עבד. 
היה מוסר עבודה גבוה. הקהילתיות הייתה העוגן של הקהילה. עבדתי עם אוכלוסייה מעורבת, תחושת הקהילתיות הייתה של 

כולם. הייתה הנהגה מיוחדת: הקיסים והמשגלוץ’, קבלו את הסמכות שלהם. הקהילה הייתה ממושמעת.

2. מה המציאות שלנו כיום?
איבדו את תחושת הקהילתיות. המשפחה מפורקת. פה מחפשים אחד את השני. בניית ארגוני הגג לא נעשתה נכון: עשו 

מלמעלה למטה, במקום מהגופים המקומיים לארגון גג. הורים אינם יודעים מה לעשות: “לא יודעים מה לעשות, איך להגיע 
אליו.” המבוגרים לא מצאו עבודה, מסכנים, נתמכים ע”י ביטוח לאומי. הכי כואב: הצעירים הלכו לאיבוד )אחת מהן בוכה על 
כך(. שלחו ילדים לפנימייה, לא קבלו חינוך טוב. אין מספיק במסלולים אקדמיים, יותר מדי הופנו ללמידת מקצוע. רואים גם 

בדור הצעיר שציפינו מהם ליותר: עובדים יום ולילה, אין להם זמן לילדים שלהם, לא דואגים להם. עובדים בשביל הדירה 
והרכב, רואים בבתי הספר. ההורים צריכים לשאוף ליותר. לפעמים מצב הילדים של ההורים הצעירים קשה מהמצב של 
ההורים המבוגרים. עובדת בחוג הורים ורואה את התסכול. מרגישים הפליה והדרה, מתוסכלים מול המערכת. גם הילדים 

ממשיכים לחוש את היחס השונה. אין לצעירים זהות מגובשת. אין להם כלים. הכלים מהבית כבר לא תמיד מתאימים ולא 
קבלו כלים מהסביבה. מרגישים בין לבין. חלקם מתביישים ממי שהם, חלקם מרגישים יותר אתיופים מישראלים. במקום 
להתרומם, שוקעים. אחת מהן, הלכה לכל הישיבות של הפרויקט הלאומי וכל הדיונים, אך איננה רואה תוצאות. לאן הלך 

הכסף? הגברים הם הכי סובלים. העולם שלהם התהפך. משקיעים בנשים ולא חושבים על הגברים.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
לא הייתה התייחסות ממוקדת לשאלה זו.

במה אני טובה היום כמורה? בדברים שספגתי מהבית: ערכים של כבוד, תמיכה. לקח לי זמן להבין. רציתי להיות כמו כולם. 
עכשיו אני חוזרת. אני מבינה את מה שיש לנו. לחזור לאחדות וסיוע הדדי. גם אחרים מעריכים ושואפים לזה.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
צריכים לדבר פחות, לקבוע משהו אופרטיבי ולעשות. צריכים להתאחד, לאהוב אחד את השני, לתמוך אחד בשני ולרצות 
בהצלחה אחד של השני. לבנות ארגונים קהילתיים על בסיס מקומי ומתוך שיתוף פעולה ביניהם להגיע לאיזה ארגון גג. 

אף אחד לא יכול לפתור לנו את הבעיות של חוסר תפקוד ההורים הצעירים. צריכים לעשות לעצמנו. ההורים צריכים לשאוף 
ליותר. באופן כללי, רק אנחנו יכולים לפתור את הבעיות. מבינים את החוזקות.

העיקר: הצעירים צריכים זהות יותר מובנית, לדעת מאיפה באו ולהכיר את המציאות הישראלית.
הודגש מאד הצורך ללמד על השורשים, לבנות את הזהות שיהיה מקור לחוזק.

2 משתתפים בגילאי 20-50

מרחבון מורה ורכזת עירונית בלימודיות של 
ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה, רמלה, 

11.03.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
הערך המרכזי שמאפיין את הקהילה שלנו הנו ערך הכבוד והעזרה ההדדית.

2. מה המציאות שלנו כיום?
לאור האירועים האחרונים ובעיקר גילוי גזענות מקרב רשויות לאכיפת החוק ולא רק מביא את המצב של בני הקהילה למצב 

הגרוע ביותר. הפכנו להיות קהילה מדוכאת, מושפלת. נשללו ממנה הערך הבסיסי “פשוט להיות אדם”!

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
להמשיך את המאבק שהחלנו בעת האחרונה עד שיכירו בכוחות שלנו, בבד לייצור מהלך להצמחת מנהיגות שנועד לאחד את 

כלל הקבוצות וזאת במטרה להיאבק בכוחות משותפים להשגת מטרותינו.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
להיות חזקים, לדרוש את המגיע לנו מתוך יושרה והכרה ביכולות שלנו. לייצר מנהיגות שמאחדת את כל הקהילה. להמשיך 

ולצעוד לאור הזהות והמאפיינים הייחודים שלנו. להסתובב עם ראש מורם כי יש לנו מה לתרום לחברה הישראלית- זהו, נגמר 
עידן התמימות. אם נפעל בצורה נחושה אין ספק כי נצליח להשיג את כל מבוקשנו והכול בזכות ולא בחסד.

30 משתתפים

מרחבון משפחתי, קריית גת, 20.03.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
כבוד הדדי- כבוד הורים, ערך הכבוד הוא הדבר הכי חשוב שאנחנו נותנים. ערך הכבוד הוא הדבר הכי חשוב שיש לקהילה, 

שאר הדברים הם הנגזרות של הכבוד. חיבור לתורה והאמונה החזקה בהקב”ה ובממשלה שמנהלת את המדינה.

2. מה המציאות שלנו כיום?
הקהילה לא חיה את המורשת שלה. אני חש שהקהילה בעטה בערכים שלה ונשארה “ערומה” מהמורשת ומהערכים החיוניים 

לה. אין ערך וכבוד למבוגרים. היום לא פשוט להיות מבוגר בקהילה, כי לא מתייחסים אליך ואף מזלזלים בך.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
לחזור וללמוד את המסורת, להעביר לדורות הבאים, אך זה יכול להיות? באמצעות שיח פתוח וכנה בין הדורות הצעירים 

למבוגרים ולמנהיגיה הרוחניים של הקהילה.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
צריך ללמד את השפה, המסורת והתרבות את הדורות הצעירים. יש לחזק את הזהות שלנו בקרב בני הנוער והצעירים.

מרחבון ראיון עם קייס, רמלה, 25.03.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
ערבות הדדית, עזרה הדדית, קהילתיות- כמו בזמן לוויה ובזמן צער שכולם שמים את כל המחלוקות ומסייעים. זה נכס שצריך 
להעביר לדור הבא של בני הקהילה. כבוד הדדי. רעות שיש בין האנשים בקהילה. ערכים שגדלנו עליהם, כמו כבוד, אלו ערכים 

שמייחדים אותנו ומרגישה שזה הולך לאיבוד אצל הצעירים )מתבטא בחוסר כבוד למבוגרים(.
סיפור משותף שהקהילה באה אתו, לחברה זה מתחבר לציונות וסיפור הציונות. אבל “המסע”, תחושת המסע והחוויות שגדלו 

עליהם, הם ייחודיים לקהילה ומאוד מחברים אותנו. מה שמייחד אותנו זה האמונה.
סולידריות-  באתיופיה הסולידריות לא הוגבלה במרחק גיאוגרפי או קושי אחר. אנשים סייעו אחד לשני, חיינו חיים של אחד 

למען השני. זוכר את אבא שלי הולך לכפרים אחרים כדי לסייע. רומנטיקה קהילתית.
יש להתייחס לשני סוגי נכסים: נכס הרלוונטי לתא המשפחתי ונכס הרלוונטי לחברה הכללית. עניין הקהילתיות הוא נכס גם 
כלפי חוץ. ז”א הראייה ותפיסה הקהילתית הוא חשוב וצריך להמשיך אתו. היום אנחנו רואים סוגי קהילתיות שונים )קיבוצים, 

ישובים(. הגבורה הקהילתית הוא נכס לחברה ויש להמשיך אותה. “מעשה אבות סימן לבנים”- תהליכיות ההבנה הזו שמה 
שיש לי, שהדבר ה”חדש” שאני מביא היום לחברה, מבוסס על מה שקיבלתי וגדלתי עליו. 

ציונות אישית- לספר את החוויה והסיפור האישי שלנו, פחות הצד של המבצעים הגדולים. ישנם מאפיינים של הקהילה 
שאינם מתאימים לכולם )בני הקהילה(. קהילה שמעבירה את סיפורה בעל פה. לא מוחצנים- כערך. היבט חיובי שהוא 

בבחינת נכס ויש לשמור אותו )יש חכמה בקהילה שלא יוצאת החוצה(. הצורך בלשבת עם המבוגרים ולשמוע, ללמוד מהם, 
את התובנות וחוכמות המסורת. ידע אדיר בע”פ- ייחודיות שאנחנו צריכים לראות איך לנצל ולמצות אותה. 

כבוד למבוגרים- מרגישה שהכבוד למבוגרים הוא משהו שאנחנו מחויבים לשמר, יש לנו המון מה ללמוד ממנו. 
הביחד שלנו- בתקופות שמחה ועצב ויש לו יכולת לרומם אותנו. 

גבורה, האומץ- בולט בעיקר אצל המבוגרים. ההקרבה שהייתה להם בדרך לארץ, מייחד את הקהילה. האמונה, התקווה 
וההליכה אחרי האמונה- קהילת יוצאי אתיופיה הוכיחה מה שמחקרים מנסים להראות, ללכת, אחרי החלום ולהגשים אותו. 

הצניעות. ברגע שנסתכל על החוזקות והדברים הטובים בתוך הקהילה נבין ונהיה גאים בה, זה יקרון החוצה. לדוגמא: הסיבה 
שאדם אתיופי מסרב לאכול כשמציעים לו, זה מתוך כבוד ורצון לא לבייש את בעלת הבית במידה ואין לה באמת אוכל להגיש 

ומציעה רק מנימוס. 
טוטאליות- ללכת עם האמוציות ומה שמחובר אליך עד הסוף זה אחד מנקודות ייחודיות של הקהילה. )הערה: מתעורר דיון 

האם זה משהו קהילתי בהכרח או אולי אישיותי ואנחנו מכלילים(. למבוגרים בני הקהילה, החזון היה ברור, זה דבר נפלא 
לדעת לאן אתה הולך, מה המטרה שלך בחיים. 

דרך ארץ- תכונה ונכס קהילתי שהוא נצרך היום בחברה הישראלית. היום זה מאוד בולט ביחוד לאור תופעות “הישראלי 
המכוער”. רכילויות וישיבה ביחד סביב, העברת אינפורמציה.

15 משתתפים

מרחבון בוגרי עולים ביחד, תל אביב, 27.03.15



22



23

2. מה המציאות שלנו כיום?
ביטלו את כל מה שהקהילה הביאה אתה. במקום להסתכל על מה שהקהילה מביאה וממנה ללמוד על כלל החברה. חוסר 

העדה למה שהקהילה מביאה אתה- ריסק את הקהילה, הקהילה לא ידעה להילחם. מיקוד בחולשות ובפאסיביות. 
־קרי- הסיפור והמיקוד הוא במה שהקהילה לא אקטיבית. לא משנה כמה אני אעבוד או אלמד- תחושה שלא מצליחה להש

תלב. רואה שינוי השיח כלפי הקהילה, מקהילה המחוברת בשיח של מסכנות לשיח של קהילה תורמת אקטיבית. 
תפיסה את הקהילה כחלשה. השינוי מאוד “צעיר”, לא מושרש בחברה הישראלית. תחושה של הצורך להילחם על המקום 

שלי. קהילה מפולגת. 30 שנה אחרי העלייה, עדיין אנחנו מדשדשים בזהות ומפולגים ומסוכסכים האחד עם השני. “משחקי 
־אגו” של אנשים מתוך הקהילה. בעיקר אנשים שנמצאים בעמדות מפתח. “שמים רגליים אחד לשני”. בניגוד לקהילה הרו

סית ששם יודעים להלחם על אינטרס קהילתי. כאינדיבידואל- אני מגיעה מנקודת פתיחה נמוכה מכל ישראלי שאינו יוצא 
־אתיופיה )לא חשפו אותי בבית וכו’(. שינוי תפיסה וסטריאוטיפ- שנדרש לעשותו וגם למדיה יש לכך מקום. היום לרוב התקשו

רת היא שקובעת איך אנחנו נתפסים בתוך הקהילה. מערכות ממשלתיות הבינו את הפילוג הקהילתי בתוכנו ומשתמשים בזה 
נגדנו. הם מנצלים את חוסר ההדדיות והפילוג הפנימי. חוסר הבנה של הקהילה, איך עובדות המערכות השלטוניות. מערכות 
שלטוניות המפתחות מתודות של טיפול בקהילה, המשאירים ומנציחים את התלותיות של הקהילה במערכות אלה. כך שיש 

צורך לפתח הכרות עם המערכות האלה. אנחנו במצב שאנחנו הדור הצעיר מתבייש בתרבות שלו. זה מקום שאנחנו צריכים 
־לשאול את עצמינו שאלות נוקבות ואיך שמים את הסיפור שלנו ממקום לגיטימי. אנחנו שקופים ומתייחסים אלינו בגזע

נות. יש גזענות ממוסדת וארגונים שתוקעים אותנו. הדיכוי הזה “סירס” אותנו ולכן אנחנו מנמיכים את עצמינו, אנחנו צריכים 
להתיר את עצמינו. הקהילה לא צורכת את הפרויקטים המיועדים לה. זה לא טוב, כי ככה לא יכולים להתקדם. אנחנו כקהילה 

־נמצאים במשבר עמוק. אחד הדברים שהיו מאוד חזקים באתיופיה הוא הזהות היהודית, הייתה תחושת שייכות לעם. המאב
קים בימיה הראשונים של הקהילה, יצרו את המשבר העמוק. אולי דרך ההסתכלות שלנו צריכה להיות מתוך מקום של קבלה, 

שזה המצב בתהליך שאנחנו עוברים כקהילה מהגרת ומתוך כך גם הקבלה של האוכלוסייה הכללית אותנו. ריכוז הקהילה 
בגטאות, הוא בעוכרינו ובעלת השלכות עבור הילדים שלנו)בבתי ספר מוחלשים( וממשיך את המצב השלילי. חוסר קבלה של 
החברה הכללית את הקהילה והמסירות שהביאה איתה, למשל: לא מקבלים את הקייסים כמנהיגים רוחניים, כשבאתיופיה הם 

הובילו ושמרו על הקהילה. חוסר ההבנה שלנו את הפוליטיקה ואיך היא עובדת. תפיסה מעוותת של החברה הישראלית את 
־יוצאי אתיופיה. הגזענות מבעבעת וזה נמצא בכל מקום. המראה החיצוני שלך קובע את מעמדך בחברה ומפורר אותנו כחב

רה. המדינה לא ידעה “לעכל” אותנו ועדיין לא יודעת. ריבוי הפרויקטים  מצריכים משאבים שכביכול מושקעים, אבל לא בדרך 
המתאימה בהכרח. הפכנו להיות מותג לגיוס כספים עבור פרויקטים. תפיסה מוטעית זו מסרסת אותנו. גם ע”י המערכות 

השלטוניות. יש מגמה חיובית, פחות כתבות שליליות ביחס לקהילה. חוסר כלים להורים יוצאי אתיופיה להתמודד עם הילדים 
שלהם שנפלו לאלימות, סמים, שכרות ותופעות מסוג זה. חסר לנו נראות במדיה ובתקשורת, זו הדרך הטובה ביותר שהחברה 

תכיר את הקהילה ולהפיץ את הנכסים שלנו ואת הסיפור שלנו.
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3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
שיפסיקו להסתכל ולדבר בסטיגמות ואמירות מכלילות ביחס לקהילה. עצם העובדה שהוקם פלטפורמה כמו של ‘המרחב’ 
היא תחילת דרך. הדרך חשיבה ההפוכה בה כעת בני הקהילה )פעילים וארגונים( מובילים תהליך  כזה בשיתוף פעולה זה 
חלק מהפתרון והחידוש. לקחת את האחריות לידיים ולא לחכות שמישהו אחר יעשה לנו את העבודה. אם אנחנו לא נדאג 

לעצמינו אף אחד לא ידאג. שהקהילה תוביל ולא תשתלב. שנהיה במקומות מפתח בכל רבדי החיים בצבא, במגזר הציבורי 
והפרטי וכו’. שהמדינה תיתן את הגיבוי לפתרון אמתי וטיפול שורש בסוגיה זו. סנגור פעיל ולהרחיב את הזרועות שלנו. למנף 

את החוסן הנפשי של הקהילה. לשמור את הייחודיות שלנו ולדאוג שיהיה לכך הוקרה. שמלבד ההצלחה האישית של כל אחד 
ואחד מאתנו שנפעל ביחד לשינוי החברתי זה אפשרי. הנחלת תפיסה שזה בכוחנו לדור הצעיר וליצור התערבות זו בצורה 

מכוונת. החיבור בין קהילות מתוך חיבור אמתי ונכון ולא מבוסס רק על צבע. הדיון שננהל בעוד 10 שנים ביחס לקהילה, יכלול 
־עוד אנשים מתוך החברה  הישראלית ומתוך ראיה ותפיסה קולקטיבית. שיהיה שינוי בתפיסה של הנוער ביכולות ובמסוג

לות שלהם, שידעו לקבל אותם ולשפוט אותם על פי היכולות והכישורים שלהם ולא על פי המוצא. עוד 10 שנים שהגבולות 
יטשטשו עד כדי כך שהקהילה תהיה חלק בלתי נפרד מהחברה. שעוד 20 שנים ידונו בנושא שינסה לפתח איך הקהילה 

הצליחה כל כך ב-20 שנים בבחינת תופעה. שנתבייש לקיים שיח כל כך מסורתי וקבוצתי כמו היום. שילדינו יגיעו למצב שבו 
ישראל תהיה “קטנה עליהם” ויחפשו למצות את עצמם במקומות אחרים בחו”ל. שהדור של המבוגרים יהיה במקום של נחת. 
התפיסה של התקשורת את הקהילה יהיה אחר, שונה. שהילדים שלי לא “ישרדו” אלא “יחיו”. עוד 10 שנים חג סיגד ויום לציון 
נספים בסודן- כחלק מתוכנית לימודים של משרד החינוך. שלא יהיו בני נוער בכלא. ביטול חוק ייצוג הולם, יותר מחבר כנסת 

1 יוצא אתיופיה. שהמלחמות של הילדים שלי לא יהיו המלחמות והמאבקים שאני מתמודד איתם היום והפרויקטים שיהיו 
חלק מפרויקטים לגיטימיים כלליים ולא מבדילים. להשאיר את החותם שלנו בקהילה ובחברה הישראלית. שהילדים שלנו יהיו 

בעלי רשת חברתית מגוונת בכל המקומות.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
אנחנו הדור הצעיר צריכים להעביר את המסרים החיוביים והאמונה בעצמינו ולהיות גורם מודל לחיקוי. עלינו לבטל את 

הסטיגמות העצמיות שלנו הנגזרות מתוך הסטיגמה הקהילתית. כיוון שזה משמש לי מחסום וממעיט ביכולותיי 
האמתיים. ההשקעה והמיקוד בעבודה לשיפור המצב צריך להיות בדור הצעיר. לקחת קבוצת בוגרים, ללמד אותם על 

המנגנון הממשלתי והפוליטי. להיות בכל המקומות שלא מצפים שאנחנו נהיה שם. להשתמש במנגנון של הקהילה.
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
הקייסים והמבוגרים טענו כי הייחודיות שלהם,, בני הקהילה, הוא עצם היותם קהילתיים שהולכים ומאמינים בערכי הדת 

והמסורת בהובלת הקייסים. הערך הכבוד שהיה הערך המרכזי של קהילת יהודי אתיופיה הוא המאפיין הכל כך משמעותי 
של בני הקהילה.

2. מה המציאות שלנו כיום?
מציאות קשה המצב לא פשוט, היות החברה הישראלית אינה מכירה במנהיגים הרוחניים של הקהילה ומתוך כך גם חלק לא 
מבוטל של הקהילה אינם מאמינים במנהיגים הרוחניים של הקהילה. לכן היום המנהיגות הרוחנית נמצאת במצב קשה: מחד 

הקהילה אינה מאמינה בה ומאידך הממסד אינו מקבל את סמכותה. נוצר מצב בו הדור הצעיר זנח את הזהות ומתחקה אחר 
דמויות שונות דבר , שמביא אותם לניתוק טוטאלי בזהות שלהם. אחרים- צעירים ומבוגרים רבים הלכו על פי ההלכה 
הישראלית שאף היא מרחיקה בין משפחות כי לא ניתן לקיים אורח חיים משותף לאור השינויים בהבדלי השקפות בין 

מנהיגות הרבנית בישראלית לבין מנהיגים הרוחניים של הקהילה.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
מקבלי החלטות במדינת ישראל יכירו בעצם מנהיגותם של הקייסים אשר בכוחם להביא להנהגה משמעותית בקרב 

בני הקהילה ומתוך כך יוכלו הקייסים להוביל הנהגה רוחנית שתהיה מקובלת על כולם ובני הקהילה יחזירו עטרה ליושנה. 
אם נאמין במנהיגות הרוחנית של הקהילה נתחבר, נחזק, נצליח לקדם את הקהילה למחוזות נכונים.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
הקייסים צריכים להוביל. גם אם המדינה אינה מכירה במנהיגות הרוחנית של הקהילה, אנחנו צריכים להיות חזקים וליצור 

מנהיגות טובה וחזקה תוך שילובם של הדור הצעיר. להעביר את לימוד הקייסים לדורות הבאים ולהנציח עוד מנהיגים רוחניים 
של דורות הצעירים.

 50 משתתפים

מרחבון קייסים ומבוגרים, רמלה, 31.03.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
שורשיות ואותנטיות במורשת היהודית. אמונה בצדקת דרכה. יודעת להיאבק וגם לשרוד ולהשפיע )באתיופיה(. ערבות הדדית 

וסולידריות. תרומה- פרק חשוב בציונות אמתית.

2. מה המציאות שלנו כיום?
התמודדות יומיומית עם גזענות, הדרה ואפליה גלויים וסמויים. פאסיביות וייאוש. דימוי עצמי וציבורי נמוך. נתק בין הדור 

המבוגר לדור הצעיר. תחושה שכל הזמן נמצאים תחת מבחן. “הנבחן התמידי”. אי שוויון חברתי כלכלי. 

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
שוויון הזדמנויות, אינטגרציה והובלה. הכחדת הגזענות כלפיה. להיות “רגילים” ולא יוצאי דופן. שהקהילה תאמין בעצמה. 

החזרת העצמאות המנטלית והחומרית. 

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
עבודה אישית ועצמאית תוך התבוננות ביקורתית וכנה בכשלים הפנימיים.

מעורבות אישית וקהילתית בחיי החברה בישראל, להתמקד במה שיש ולשפר.
ליזום, להעז, לפרוץ גבולות )גם בבעיטה(, לכתוב ולהכתיב מדיניות בעצמנו. 

• האווירה במהלך הפעילות:
  משוחררת משתפת ומכילה. סקרנות ודעתנות בלטו לאורך כל הפעילות. שורשיות ואותנטיות.

• נושאים שהעסיקו את הקבוצה במיוחד:
  • שאלות זהות עצמית וקהילתית כאספקלריה לחברה בישראל.

  • יחסי תלות- פיקוח- שליטה, בין הממסד לבין הקהילה.
  • דיון על המונח “ציונות” מהמילון לעומת הציונות הקהילתית, זו שגדלנו עליה בבית ואינה קשורה בהכרח לתנועה 

    הציונית- אירופית. 
• 3 ציטוטים מרכזיים בשיחה:

  • הקהילה עברה מעצמאות מנטלית לשעבוד מנטלי, ממנו נגזרו יחסי תלות ושליטה בממסד.
  • נדרש שינוי, מטיפול בטקטיקה להתעמקות במהות ובאסטרטגיה.

  • “הבעיה” של יוצאי אתיופיה היא “הבעיה” של החברה הישראלית, אם לנו לא יהיה טוב גם לחברה הישראלית לא יהיה טוב,
    ממקום ערכי ולא ממקום של הפחדות ואולטימטום.

7 משתתפים בגילאי 25-37

מרחבון קציני צה”ל, תל אביב, 06.04.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
כבוד- נמצא בדם שלנו, למבוגרים, למורים לכולם. תרבות- המאכלים, לבוש וכן התרבות הישראלית, יתרון גדול שיש לנו שתי 

תרבויות- דבר שיכול לחזק, אין צורך לבחור. אופי חזק. “אף פעם לא ראיתי אתיופי שנשבר כשקשה לו ואני גאה בכך”. 
שמירת היהדות והזהות, המסע והעליה , ההיסטוריה זה משהו שאין לאף קהילה אחרת בישראל. לכל שם בעדה יש סיפור 

מעניין ולכל משפחה סיפור מעניין, מרגש ומרתק. הבונה, ה’קמיס’ )שמלה אותנטית(, ‘הספט’ )עבודות היד המיוחדות(. אוהבים 
לארח אורחים כמו אברהם אבינו. התארגנות לאירועים- יש עזרה הדדית. ה’קובה’, השפה, צבע עור, מבטא, חג הסיגד, שיר  

הירח )המסע של שלמה גרוניך ולהקת שבא(.

2. מה המציאות שלנו כיום?
־הקהילה מתמודדת הרבה מול המשטרה, אלימות משטרתית. השפה העברית- אתגר. עבודה- באתיופיה אנשים שהיו במ

עמד גבוה ירדו ברמתם וזה פוגע בגלל קשיי שפה. המבוגרים סגורים בשונה מאתיופיה. לצעירים לא אכפת להם מה הולך 
עם החיים שלהם. יש צעירים שחושבים שמפדח , מביך לדבר באמהרית, לשמוע מוסיקה באמהרית, המציאות השתנתה. 

הצעירים מתגאים שהם לא אוהבים אינג’רה. יש הרגשה שיש כל הזמן נסיון להוכיח. יש בורות של ידע על העדה בקרב צעירי 
העדה ובקרב החברה הישראלית בכלל. יש חוסר הערכה של צעירים מתוך הקהילה וכן גם של החברה בישראל. להיות עולה 
זה משהו לא בסדר ושזו קללה. יש הפרדה בין עולים לוותיקים. ניסיון לזנוח את האני כדי להשתלב. בכל עיר, רוב האתיופים 

־נמצאים בנקודה מסוימת בשכונה מסוימת. סטראוטיפים. אנחנו עצמינו לא מקבלים את עצמי ויותר ממה שהחברה היש
־ראלית לא מקבלת אותנו. אין כבוד למבוגרים כמו שהיה. המשטרה כל הזמן מטרידה את הצעירים האתיופים. אפליה בחי

נוך, מועדונים שלא מכניסים אתיופים )שתי בנות סיפרו את חוויותיהן על סלקציה במועדון(. גזענות. יש סטיגמה כשאומרים 
אתיופי זה בלאגנים, מעשנים שותים, נרקומנים. המעשנים והשותים אלכוהול וסמים, זו הדרך היחידה שהצעירים מכירים כדי 
להשתלב. לא טוב לחשוב שכל דבר שעושים לנו זה כי אני אתיופי. כדי שאתיופי יחשב למצליח צריך להיות הרבה יותר טוב 
מהנצ’ )האדם הלבן(. הצבע  עור משחק תפקיד מרכזי. הנצ’ים שואלים שאלות ויש להם תשובות עלינו בראש לפני שנענה. 

חורה לי שלא יודעים, למה יש ספק בכלל שאני יהודיה? אפילו שאני ילידת הארץ אני מרגישה לפעמים שהחברה הישראלית 
גורמת לי להרגיש לא ישראלית, אפילו אחותי בת ה- 5 אומרת לי דברים שאין לי מושג מאיפה היא מביאה אותם: “אתיופים 
־ככה ולבנים ככה”, גזענות בכל מקום וזה כבר מעצבן, במועדונים, באוטובוס..)אחת הבנות סיפרה על חווייתה מאמירות גזע

ניות שצעקה לעבר אשה מבוגרת באוטובוס כי הנהג בלם והיא נדחפה לעברה ורק נגעה בה ונוסעים התערבו לטובתה וכעסו 
על האשה(. למה צריך את הארגונים כמו עולים ביחד כדי להצליח?

13 משתתפות בגילאי 18-20

מרחבון מכינה קדם צבאית לבנות, מגדל העמק, 14.04.15
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3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
להכיר את התרבות וההיסטוריה ולהתגאות. שתהיה מודעות לשפה. לגרום לדור הצעיר שהנרטיב הקהילתי יסופר נכון לקהילה 

ולחברה. להבין את שורשי ומהיכן אני באה. לחזק את עצמי, להצליח כדי לספר על העדה מי ומהיכן באה. שינוי במערכת 
החינוך שבשיעורי היסטוריה יספרו על העלייה שלנו. שהצבע עור שלי לא יהיה פקטור בהגדרת מי שאני. שהקהילה תהיה 

מגובשת. לפתוח בית ספר להורים ללמידת השפה. שקודם נדע את השורשים והמסורת וכך להביא את הכוחות הללו לחברה 
וזה ישפיע על השאר. שלדעת שזה לא להיות או אתיופית או ישראלית אפשר לשלב את שניהם, כמו העולים מרוסיה. להגיע 

למקום שבו אוכל לעזור לעדה. לדעת שאין מה להתבייש שנהיה שלמים.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
לחשוף את הדור הצעיר לתרבות. לחשוף את הטוב של הקהילה בתקשורת במקום רק את הרע. ללמוד ולעבוד קשה. עלינו 

־להמשיך עם המסורת והתרבות שלנו מבלי להרגיש שאנחנו שונים ובלי לדפוק חשבון מצד שני לנסות כמה שיותר להתק
דם ולהשתלב במקומות הגבוהים בחברה כדי שתהיה לנו השפעה עליה. לקיים המון שיחות בכל רחבי הארץ, להקים איזשהו 

פרויקט שידבר על איחוד. ליצור קשר בין מצליחי העדה לבין הדור הצעיר כדי להבין שהצלחה היא לא כל כך רחוקה וכל 
אחד יכול. הפעילות היא קודם כל במערכת החינוך- להכניס למערכת לימודים על העלייה ומאפייניה. לתת לנו יותר להיכנס 

למקומות שנוכל להתפתח בהם! שיהיה ארגון בקרב הקהילה שיספר את סיפור הקהילה לצעירים שלה ולחברה בכלל. 
להתאמץ ללמוד, לא לוותר לעצמי.

• מפגש מרתק עם בנות מאוד מעניינות. הבנות נפתחו במהלך הדיון וסיפרו על חוויות אישיות של גזענות ואפליה- שתי
  בנות סיפרו על סלקציות במועדונים שלא רצו להכניס אותן בגלל מוצאן בטענה שזה למוזמנים ואחת שנכנסה למועדון

  ואינה מהקהילה אמרה למאבטח שהיא אינה מוזמנת וכן נכנסה. הבחורה לא הבינה למה הוא עושה זאת להן?? 
  ועוד סיפורים.  

• חלקן ילידות הארץ וחלקן עלו בשנים האחרונות אז היה דיון על הקונפליקטים שבתוך הקהילה בין בני נוער עולים וותיקים.
  מישהי שעלתה לפני 5 שנים בלבד סיפרה שהכי קשה היה לה בבית הספר כעולה שעוד לא יודעת את השפה כשילדים

  ממוצא אתיופי )וותיקים וכאלה שנולדו כאן( צחקו על היותה עולה ונתנו לה להרגיש שלהיות עולה זו קללה.
• מפגש מרתק שבו הבנות הביעו התעניינות רבה על המרחב ופעילותו, שאלו כיצד הן יכולות להיות חלק פעיל השארתי 

  שאלונים ואת פרטיי וכן הצעתי להן לעשות מרחבון משפחתי וחברי..

 • ניתן להאזין לקטעים מוקלטים מהמרחבון בפינת השמע, קטע מספר 2.
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
אנחנו בקהילה מגובשים בעצב ובשמחות ובשל כך מזניחים את הבית ברוב המקרים ונקלעים לקשיים. ייחודיות- מגובשים. 
סדר עדיפויות תמיד לטובת הכלל. יותר חשוב ללכת לאירוע לא חשוב בקשיים, אפילו על חשבון דברים אחרים, זה גם טוב 

וגם לא טוב. הערכים הנ”ל גדולים וחשובים כשנוגעים בהם צריך זהירות, ערכים אלה מקנים בטחון. אנושיים אחד דואג לשני, 
צריך לדעת לטפל בנקודה בזהירות, כי זה בעצם אנחנו זה טוב וזה חשוב, צריך למזער את ההשפעה הרעה של הערכים 

אלו. במה אנחנו שונים? שפה, מוזיקה, לבוש, כבוד, פיזי, תרבות שמירת הדת והמסורת בלא קשר עם שאר היהודי בתפוצות. 
סולידריות, כבוד למבוגרים. אין לנו את הקשרים בהקשר תעסוקתי, שיעזרו לנו. יישום לקוי של חוקים שלא מיושמים כהלכה 

וכן תקציבים שהולכים לאיבוד. בסופו של דבר הכל זה פוליטיקה. פוליטיקה=שחיתות.

2. מה המציאות שלנו כיום?
קשיי קליטה. שמים אחד לשני מקלות ברגליים. צריך לדבר על דברים ולפתור אותם. הילדים לא יודעם איפה הם, הם חיים 

בשבר ובלבול, לא מוגדר להם איפה הם. צריך הכוונה- אין לנו את זה מבית, כמו שאר הישראלים, צריך מערכת שעוזרת לנו 
באיך להתמודד עם החיים בכלל, כלים להתמודדות. בעוד 10 שנים, היינו רוצה שיהיו בעלי עבודה מהקהילה בסקטורים 

שונים, האנשים הם בעלי כישרונות ורק צריכים שיתנו להם את המקום. המפתח לזה שנראה יוצאי אתיופיה בתפקידי 
מפתח- היא פוליטיקה. 

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
תמיד להיות הכי טובים ולהוכיח את עצמנו. יחד נצליח, לחוד לא. כגוש אחד, כקהילה מאוחדת נצליח, אבל לא כשאנחנו 

מפוצלים בתוכנו. לא נשכח את המנטליות והערכים שלנו!  צריך לשמר את הערכים שלנו.
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
הכח זה האחדות. “אם קורי עכביש מתאחדים, אפשר לקשור בהם גם אריה”. יש עוצמות לקהילה: אם ההורים שלי גרו בכפר, 

היום עבר אפילו לא דור עברו רק 30 שנים ותראו לאן הגענו. להורים היה כוח ועצמה לקבל החלטה ללכת אחרי החלום 
לירושלים, זה מה שהניע מתוך אמונה. להורים ולסבים היה עוצמה לקבל החלטה, סיכנו את ילדיהם באמונה. איחוד, זה כח. 

התגייסות והירתמות לכל דבר. צניעות שלה הקהילה. לבוש. רגישות לתוך הקהילה. סבלנות.

2. מה המציאות שלנו כיום?
היום הנוער מתוסכל. אין חלום בקרב הנוער. “מה אתה רוצה?- לא יודע. חלום? אין! “ולדעתי יש השפעה רבה לבית ממנו 

מגיעים. רוב הילדים מגיעים הביתה ואז יש שתי אופציות:1. יש בונה- לך לחדר אל תפריע, ‘אין מה לתת לך’. 2 הורים 
עובדים- הילד במשרה מלאה אין זמן לפתח את השאיפות שלו. 

אני כופה על בני לפנטז...לחלום, אני רוצה שיהיו לו שאיפות: מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? תהיה טייס! לא אמא, 
אני רוצה להיות רופא.... 

יום אחד חזר בני בוכה מהגן: “אמרו לי שאני חום וחום זה צבע קקה”. ישבתי איתו וחשבנו על כל הדברים הנהדרים שהם 
חומים: אדמה, שוקולד, עוגת יומולדת, עצים.... כשההורה יודע לטווח את מה שנאמר, “חום זה שוקולד, עץ ואדמה. בסוף הילד 

גאה שהוא בצבע חום.
חוסר תקשורת, יש פער בין החינוך של שם לחינוך פה. אנחנו ניזונים מהתקשורת. הקהילה לא נכשלה, היא צועדת לאט. אין 
בסיס מודרני ומערבי. הקהילה הישראלית מעדיפה להדוף את הערכים והכבוד של הקהילה. חוסר אמון בכח שלנו. יש יכולת 

אבל אין אמון. אנחנו נתמכים. הצעירים במצב של תלות, חוסר בטחון, חוסר אמונה ולכן אין להם חלומות.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
המפתח זה חינוך. צריך לעזור להורים איך להבין את הילד. החולם שלי זה תואר ראשון -השכלה. הדרך להתקדם זה ללמוד. 

אם יש תואר אני שווה. שאיפה לאימהות- יום לאישה/לאימא האתיופית, האימא עושה הכל: היא שומרת על המסורת 
והמנהגים, היא מחזיקה את המשפחה. בן אדם שלא יודע מי הוא, לא יודע לאן הוא הולך. לחיות באינטגרציה בלי גטאות. 
כמה שיותר להתקדם בחברה. הבנה כלכלית. צריך ללמוד את המגזר הפרטי. להיות אחד המשפיעים בחברה הישראלית. 

הייתי רוצה להחזיר לקהילה את הביטחון העצמי. אנחנו מנסים להידמות לישראלים, בניין שהוא כולו אתיופי- אומרים לא טוב. 
בניין שהוא כולו אתיופי- צריך להיות מעולה! סביון זה לא יותר טוב. בואו נהיה טובים במה שאנחנו, לא להתבייש. נקים ביה”ס 

אתיופי הכי טוב. נביא את המורים הכי טובים, ביה”ס למופת, שכולם ירצו לבוא לשם, יעמדו בתור. 

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
שינוי תפיסה. למידה. היה עצמאי, דאג ליכולות שלך. להפסיק את התרומות... עולים, עולים אבל די!, לתת מעצמך, להתקדם. 
לצאת ולהתנדב, צריך לעשות משהו כדי שזה יקרה, לקום ולעשות! יוזמה.  לגלות מחויבות למטרות. לדרוש את המטרות. אני 

רוצה לדעת, ללמוד. לא לרחם. ללמוד יהדות ולנהל את הקהילה ביהדות, לגדול ולפרוח עם היהדות, פן רוחני. לא להפסיק 
לחלום! בחדרה צריך לשנות הכל מחדש, אנשים משתיקים אותך. ליצור מצב חיובי שיזמין אנשים. חשוב להיכנס לאקדמיה. 

עצמאות כלכלית. יצירתיות. התפתחות. העזה. ברמה של חדרה, מציע לעשות סדנה בתחום פיתוח מנהיגות. להפריד בין 
עיקר לטפל, בין דעתי הפוליטית לחיי האישיים. הפוליטיקה- אסור לה להפריד בין בני הקהילה. סיוע בסביבת העבודה- אם 

אני בעמדה של השפעה עלי לעזור לבני הקהילה. יש לבנות רשת חברתית חזקה. לגרום לנוער לחלום. לקחת את המבוגרים 
לטיולים מחוץ לחדרה, לים המלח, לכנרת, לירושלים.
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
ערך הכבוד, זהו הדבר שמסמן את העדה, זה בא לידי ביטוי כאשר איש מבוגר או קייס נמצאים באזור קמים לכבודו. פנייה 

לאיש מבוגר יתבצע בשם כינוי מכובד וראוי. אמירת שלום לכל איש )בעיקר מהעדה( בדרכים. תמימות מאוד גבוהה. 
מתבססים על העבר, מתוך גאווה, וכוח לחוזקות, שמירת המסורת בכל עת. יש ללא מעט אנשים רצון לחבור לחברה 

הישראלית, למרות הקושי האישי הרב, וכל אילו שפחות משתדלים זה בגלל חוסר המודעות בחשיבות של הדבר. ההורים 
מאוד רוצים שהילד ילמד וישכיל, אך הם צריכים להכיר את מה שקורה סביב עולמו של הילד. מתנות ייחודיות שהקהילה 

יכולה לתת לחברה הישראלית הן את הצניעות והכבוד.

2. מה המציאות שלנו כיום?
מציאות והישג הגשמת החלום לעלות ארצה. השתלבות בחברה הישראלית למרות הפערים הגדולים. הרבה אקדמאים ואנשי 
צבא מצוינים. יש הכרה בקייסים של העדה ובמסורת העתיקה שלנו, חג הסיגד שהוא מוכר וידוע. יש חשיבות לשידורי הרדיו 

באמהרית בקול ישראל. מבוגרים רבים מאזינים ועולים לשידור, יש לזה תרומה בגלל הנושאים החשובים שעולים שם. יש 
חשיבות לזה שנערות מבנות הקהילה מופיעות בתוכניות ריאליטי כמו “כוכב נולד”. קיימת השתלבות אך יש קושי לא קטן 

ומרכזי וזה הכלכלי, אדם שרוצה להשכיל ללא כסף לא יכול להתקדם הרבה. הילדים לא חזקים מספיק מנטאלית, לעומת 
ההורים שלנו שתומכים כל הזמן. ההורים נוהגים לעשות אירועים קטנים וגדולים ומתבזבז כסף רב על חשבון הילדים 

והמשפחה כולה. יש תמיכה רבה בתוך הקהילה בעצב ובשמחה כל הזמן. יש תחרות מעמדות בין האנשים, כל אחד רוצה 
להוביל, יש מלחמת אגו, יש נטייה להשתמש בכלים מהעבר הרחוק וזה לא ממש תורם. ישנם פערים תרבותיים שמובילים 

לפחות התחשבות בסביבה למשל: לעשות אירועים מתחת לבלוק בבניין. יש קושי בלעמוד במשימה ומטרה, וזה מוביל 
“ליפול” באמצע ולוותר. תמיכה מעטה מצד החברה והממשלה כדי לצמצם את הפער הקיים.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
תקופה מאוד ארוכה אנשים שלא מהעדה חקרו עלינו ונהגו לספר את הסיפור שלנו, לשמחתי, שמעתי מקייס אחד שאמר 
“שברגע שאני אדע עברית אוכל בעצמי לספר את הרקע והיסטוריה שלנו”. אני באופן אישי לומד להיות קייס, בגלל שזה 

משושלת המשפחתית. לאמץ את העבר, מה ההורים עשו כדי להגיע ארצה. מי שידע את העבר שלו יהיו לו תשובות בעתיד 
אם יצטרכו לתת הסבר. זה גאווה לעדה ולמשפחה שמישהו צעיר לומד את הדת כמו שצריך באמהרית. חשוב לי לציין שזה 

מאוד מעניין אותי , לשמחתי יש לי בחדרה ובנתניה קבוצות נערים שעוברים אצלי שיעורים. במקביל ללימוד הדת בשפה 
האמהרית אני לומד גם את ההלכות והגמרא הישראלית. שאיפה נוספת לקרב את החברה למסורת של אבותינו. השאיפות 

ברמה הקהילתית: שידעו להכיר ולדעת את המציאות שלנו ובמקביל לדעת ולהתמיד בהשתלבות. ברמת הקהילה, שיהיו פחות 
שיפוטיות וביקורות, לא לזלזל ולא לשלול שום דבר, לחקור יותר ולפתוח את הראש ולא לקבל בצורה תמימה. לדעת להדריך 

את בני הנוער והמבוגרים כדי שהתמודדו עם המציאות באמצעות התנסויות קטנות וכך להתקדם, וגם להראות דוגמא אישית. 
שהורים וילדים ילכו לבלות יחד בזמן הפנאי. אירועים משפחתיים- יש הורים שעדיין לא מבינים את המשמעות של בילוי עם 

הילדים. לעורר את המודעות לחברה הישראלית, כדי שלא יראו אותנו כקבוצה בלבד. 

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
שיהיה גוף שיפיץ מידע וייתן טיפים ברשתות חברתיות. המרחב והחבר’ה שנמצאים שם יכולים לתרום תרומה גדולה לקהילה. 

לתת הסברים בתחומי עניין למבוגרים, צעירים ולהפגיש ביניהם. לתת מילים טובות ומורל על בסיס דברים 
שנמצאים אצלנו, וגם לעודד על התנסויות והצלחות. לכנס את המבוגרים ולשמוע אותם, מה הם צריכים, מה הם מעדיפים? 

ולראות מה ניתן לעשות. לעשות פעילות עם מאכלים עדתיים, ולהזמין את הקייסים ועוד אנשים מכובדים. שאקדמאים 
ואנשים עם ניסיון יבוא להדריך בתוך הקהילה. להשריש ולדעת קודם כל מי ומה אנחנו ונפתור את הצרכים שלנו, עם כל 

הידע נוכל בקלות לגשת לחברה הישראלית. למצוא את הדרך איך לחבור לצד השני ולא לשכוח מאיפה באת.

מרחבון ראיון עם מועמד לקייס, חדרה, 17.04.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
המראה החיצוני שלנו שונה וזה מה ששומר על הייחודיות מצד אחד ומצד שני המראה החיצוני שומר על אי ההתערות. שלנו 
בחברה הישראלית. יחס למבוגר- הכבוד שאנחנו נותנים למבוגרים, אמירת שלום לאנשים שאנחנו לא מכירים. תרבות שונה 

כמו: לבוש, מוסיקה, אוכל.

2. מה המציאות שלנו כיום?
המציאות שלנו כיום – הקהילה נמצאת שלושה עשורים בארץ. אנחנו הגענו ממדינה לא מפותחת וצריך לראות לאן הגענו 

מבחינת חינוך, כלכלה, השכלה. מעורבות חברתית בקרב הצעירים, הקהילה לוקחת אחריות על המצב שלנו ורוצים לשנות את 
המצב. מצד שני, יש עוד הרבה אתגרים כמו גזענות שצריך לפעול כדי לשנות את המצב של הקהילה והחברה בכלל. דבר 

נוסף, התפיסה של המערכת כלפי יוצאי אתיופיה היא כמכלול אחד ולא רואים את המגוון שיש בקהילה ולכן, אנחנו צריכים 
לשנות את התפיסה של החברה כלפי יוצאי אתיופיה.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
להתקדם מבחינה כלכלית, חברתית ופוליטית ולהגיע למקומות מפתח, לאקדמיה, למערכת משפטית ולמקומות של מקבלי 

החלטות. הקהילה צריכה להשתנות גם מבחינה מנטלית. לפגוש את ההיסטוריה והתרבות של יוצאי אתיופיה בספרי הלימוד, 
בובות שחורות בגני הילדים. כלומר, שהזהות של יוצאי אתיופיה תהיה נוכחת בכל מרחב שבו אנחנו נמצאים, ספרים, טלוויזיה, 

סרטים וכו’. 

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
השכלה- להרחיב את ההשכלה על התרבות שלנו, הזהות והשורשים שלנו. אנחנו צריכים להיות מחוברים למה שקורה 

בחברה הישראלית ובעולם. אנחנו צריכים להתקדם בקהילה ומחוצה לה. לקחת חלק במה שקורה בחברה הישראלית ולהיות 
יותר מעורבים. לבטל את כל העמותות שאמורים לעזור לקהילה. אם אנחנו רוצים שהחברה תפסיק להתייחס אלינו כעולים 

חדשים כל הזמן. אנחנו צריכים להתערות בחברה הישראלית.

7 משתתפים

מרחבון משפחתי, אשדוד, 11.04.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
קהילה, חזקה מכבדת אחרים, תנועה אוהבת בני אדם, בעלת הכנסת אורחים, סולידריות, שקטה ומסתפקת במועט.

2. מה המציאות שלנו כיום?
מצבם של בני הקהילה האתיופית בישראלית אינו טוב בכלל בכל המישורים: תעסוקה, חנוך, השכלה, תופעות גילוי גזענות 
שהולכות וטופחות מיום ליום. ישנה תחושה כי יש בלבול גדול בין הדור הצעירי לבין דור המבוגרים, העובדה כי רבים מקרב 

בני נוער נמצאים בכלא וכן יש חיילים רבים שבמהלך השירות הצבאי מגיעים לבית הכלא בצבא מראה כי מצבם של בני 
הנוער והצעירים אינו טוב. נוסף על כך, החברה הישראלית ובעיקר רשויות לאכיפת החוק. לא מכירה את מאפיינים הייחודים 

של בני הקהילה בכלל ושל הדור הצעיר של הקהילה בפרט. התוצאה היא שפותחים לצעירים תיקים.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
שנהפוך להיות קהילה חזקה שחיה את הזהות והתרבות שלה, החיבור שלנו לחברה הישראלית ייעשה מתוך עוצמה והכרה 

עצמית. שלא נחכה לחברה הישראלית עד שיאפשרו לנו להתיישב בתוכה. 

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
להיות חזקים, לדרוש את המגיע לנו מתוך יושרה והכרה ביכולות שלנו. לייצר מנהיגות שמאחדת את כל הקהילה. להמשיך 

ולצעוד לאור הזהות והמאפיינים הייחודיים שלנו.

30 משתתפים

מרחבון משפחתי, קריית גת
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דיון קבוצתי

]דיון התחיל עם הסבר על הרעיון מאחורי מרחב ההשפעה והמרחבון, ואחרי כן, התחיל דיון האם להשתתף במרחבון 
או לא- בעיקר סביב השאלה האם ניתן לענות על השאלות – דוגמת מהי הייחודיות של הקהילה?– ומה בדיוק ניתן להשיג עם 

השאלות האלו. המרחבון נמשך כשעה והיה סביב הרעיון של החזון ולא סביב השאלות. התיעוד כאן הוא חלקי, מאחר 
והמתעד גם השתתף בדיון[.

שאלה: מהי הייחודיות שלנו כקהילה? 

- עולם הערכים שלי הוא לא עולם הערכים של הקהילה האתיופית
- אבל יש אנשים אחרים שעושים את זה וזה מה שמבנה את הסיפור שלנו.

- אפשר לדבר על זה שאנחנו לא רוצים לצמצם את עצמנו?
- וגם כשאתה נשאל מה זוהי היחודיות של הקהילה?

- אתם מרגישים חלק מקהילה?
-אני מרגישה חלק מקהילה אבל אני לא בחרתי בזה. אנשים כל הזמן מזכירים לי שאני חלק מהקהילה.

- זה דברים שהם נורא סובייקטיבים. ופתאום להשליך את עולם הערכים שלי על שלך...
- אם היו שואלים אתכם מה הייחודיות שלכם בתור ישראלים מה הייתם עונים?

- לא הייתי עונה
- זה אותו הדבר.

- האם זה היה מטריד אותך באותה מידה
- אני מרגישה שאני יכולה לענות על השאלה הזו אבל אני לא רוצה. כי אני מרגישה “משת”פית”, זה לא בשבילי. 

   יש איזו תחושה שאפשר להכניס אותנו ל4 שורות ]התשובה על הייחודיות של הקהילה[.
- אני יכול לענות על זה אבל בדיוק בגלל זה אני חייב ליפול בסטריאוטיפים.

- זה ייבנה איתנו או בלעדינו.
- זה ממש יומרני.

- האם אפשר לעשות את זה על קבוצה של מרוקאים?
- הם לא קהילה ואנחנו כן.

- אני זוכר שהיה וויכוח לפני 6-7 שנים בין אקטיביסטים בקהילה אם אנחנו עדה או קהילה.
- קהילה זה משפחה, עדה זה מאפיין אותך אבל זה לא בהכרח קשר קהילתי.

- אם היו אומרים מה הייחודיות של “העדה” האתיופית אולי היה לי יותר קל.
- מה שעולה לי בראש זה מועדונים אתיופים.

- במושג קהילה יש משהו וולונטרי ובעדה לא, זה יותר מאפיינים שלא תלויים בי. האתיופיות היא תכונה מקרית. 
   השאלה היא איך קבוצות מסווגות בהקשר שלנו, אם כולם עדות ופתאום אנחנו קהילה.

- זה גם מחייב אותך להרגיש חלק מקהילה.
- אין לי בעיה לשתף פעולה עם זה אם ייצא לי מזה משהו ]הכוונה לרווחת הקהילה האתיופית[.

- חשבתי שיש בזה פוטנציאל אבל ככל שאני רואה את השאלות, אני רואה שיש כשלים בסיסיים בתהליך.
- הם רוצים לייצר משהו או פלקט? מה קורה שם?

- למה יש כ”כ הרבה ארגונים לא אתיופים? ]ברשימת המרחב[ אם כל הארגונים האלה שם אני ממש לא רוצה לקחת חלק
  בדבר הזה. מה ההבדל בין המעורבות של כל הארגונים הלבנים האלה ב”חזון” לקהילה האתיופית לבין תכנית החומש או 

  כל תכנית אחרת.

 7 משתתפים

מרחבון סטודנטים , אוניברסיטת בן גוריון באר שבע, 21.04.15
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- בא שמוליק מרחב - זה גם העניין - הבנאדם בנה עד עכשיו חזון לחברות עסקיות/לארגונים ופתאום הוא בא ל”קהילה”.
- לא הבנת שאתה חברה עסקית? ]הקהילה האתיופית[

- אתה נסחר בבורסה.
- אם אתה מצמצם את הפרוייקט הזה ל”מוביליות חברתית” אז זה נשמע קצת יותר הגיוני.

- אבל אלה מטרות שנגזרות מהחזון.
- אז למה את משתף עם זה פעולה?

-בגלל הביקורת הזו. כבר אמרתי בזמן ניסוח השאלות. חשבתי גם מה המקום של הארגונים האתיופים? יש רעיון עכשיו אבל
  לא מתעכבים ברצינות, העגלה נוסעת. ראיתי גם אנשים ללא עבר עם פעילות חברתית וזה עשוי לסרס אותם, כי אחת

  ההבטחות של זה זה שזה לא יהיה כמו החומש ותכניות אחרות שמונחתות.

- זה פשוט מייאש, שום דבר לא מתקדם ולא משתנה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הייתם רוצים שאנשים ידעו 
  עליכם? ]ניסוח שונה של השאלה – מהי הייחודיות שלנו כקהילה?[

- אני לא רוצה שאנשים ידעו עליי כלום!
- איזה אנשים?

- נראה לי שם מלא זה מספיק לא?
- מה אתה היית רוצה שיידעו עליך? )שאלה שמופנית לשואל השאלה א(

- אולי סיפורי עלייה אלטרנטיביים. הייתי גם רוצה שהסביבה שלי תדע שאני מתלבט ביני לבין עצמי על הצבע שלי. 
- איזו סביבה?

- הסביבה הקרובה שלי, עבודה חברים וגם העולם בכלל וזה תקף גם לאוכלוסייה האתיופית. אני שואל את עצמי איפה אני
  מתחבר לזה ברמה האוניברסלית ולא ברמה הישראלית.

- אני רוצה שאנשים ידעו שאני אוהבת ירוק ושאני לא חושבת שזה לא לגיטימי לשאול אותי מה משמעות השם שלי כי 
  אנשים שאני לא מעוניינת לחלוק איתם את משמעות השם שלי חושבים שאני “נעלבת” או מתביישת. 

  אבל זה פשוט דבר אישי!
- הייתי רוצה שידעו בהקשר האתיופי על היכולת שיש למבוגרים אתיופים להתגבר על כל מיני דברים כי תמיד המעבר

  לישראל מוצג כמשבר קיומי וחוסר יכולת אבל אני מסתובב ואני רואה אנשים שמנתבים את עצמם יפה מאוד בבירוקרטיה
  הישראלית. אני חושב על הדור שלנו איך מישהו מקבל ציון נמוך בבחינה וכל עולמם חרב עליהם ואיך אתיופים מבוגרים עם

  כל הקשיים עדיין חיים ושמחים ועובדים...
- אני דווקא חושבת שמדובר בטראומה למהגרים אתיופים, דווקא בהקשר של הסרט )עלים אדומים(. בייחוד הגבר האתיופי.

  הגבר השחור בחברה המערבית הוא הכי מדוכא.
- אבל אני פוגש גברים שצלחו את המעבר ושהם לא במשבר.

- אתה חושב שהם הרוב? הנורמה?
- אני לא יודע מה הנורמה ואני לא יודע אם הם הרוב.

  
  ]כאן מסתיים לו המרחב[
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
צנועים וביישנים. כבוד להורים )במיוחד יראת כבוד לאבא( ולמבוגרים בכלל הינו ערך עליון. הלבוש האותנטי שלנו שהינו 

מיוחד וכולו עבודת יד לרוב. אנו מכינים הכל לבד החל בכלי בית וקישוטים והאוכל עצמו שזה זרעים שזרענו גידלנו 
וקצרנו ומהם הכנו את מטעמינו. זו הסיבה שהקמנו ביוזמתנו את הפרויקט של הנשים היוצרות לפני כ- 15 שנה. התרבות 

־שלנו כקהילה יהודית היא מאוד עשירה, מסורת של אלפי שנים שבזכות שמירתה אנו כאן. האישה היא המרכז של הבית וכ
שהיא יולדת היא יוצאת לחופשת לידה )40 יום אם ילדה בן ו 80 יום אם ילדה בת(, שבה היא יושבת בתוך גוג’ו )צריף מבודד( 

עם התינוק ולא עושה כלום מלבד להניק ולהיות עם תינוקה. הכפר כולו מתגייס לסייע למשפחתה ולה, מכינים עבורה כל 
־אשר היא מבקשת, זו תקופה שבה רק פינקו את היולדת כדי שתתאושש ותתחזק וכולם עושים זאת בשמחה. לאחר תום חו

פשת הלידה היא חוזרת לשגרה אחרי טקס טהרה ע”י קיס ומסיבה. אם מניקה את בנה לפחות 3 שנים וסוחבת אותו על הגב 
־גם כשהיא עובדת, כי תינוק צריך את החום של אמו. האוכל שלנו והתבלינים שלנו הם בריאים, מגוונים וטעימים לא “מסרי

־חים” )מישהי מספרת על מקרה עם שכנתה כשהיא רק עברה לגור בבניין, בעת בישולים השכנה התלוננה שהאוכל שלה מס
ריח, התעורר וויכוח והשכנה הזמינה משטרה. השוטר שבא שאל על מה המהומה והיא סיפרה לו, שאל מה היא מבשלת היא 

סיפרה לו שזה בשר קצוץ ונתנה לו לטעום והוא מאוד אהב. ובכך נגמרה הפרשה. השכנה למדה לאכול את האוכל והיום 
אחרי הרבה שנים היא באה לאכול אצלה. למרות כל הגזענות, אנו יפים וגאים במי שאנחנו, יש לנו צבע יפה. עזרה הדדית 

בכל אירוע שיש הנשים נרתמות לסייע אחת לשנייה בהכנות. ה ’קובה’ וה ’מהבר’ )מפגשים חברתיים( מיוחדים ושומרים על 
הביחד שלנו.

2. מה המציאות שלנו כיום?
קשיי שפה. כל מה שקורה לילדינו הוא בבחינת בכי לדורות, אלימות משטרתית, לא דואגים להם. יש המון בעיות כלכליות. אין 

אחדות. ריבוי פרויקטים עבור הקהילה, שלא מגיעים לקהילה. כששומעים על קיומו של פרויקט כלשהו ומנסים להיעזר בו, 
לא יודעים מי ממונה עליו, כל משרד מתנער ושולח לאחר )משרדי עירייה, רווחה ועוד’..( יש קדמה, התעוררות של הצעירים. 
ילדינו לומדים ומתפתחים, יש נציגות בכל מיני מקומות כמו: בנקים, צבא, אחיות בבתי חולים, אנו צריכים להמשיך לחזק את 

ילדינו שימשיכו להתפתח. אלימות במשפחה, שנובע בין השאר בגלל הכבוד שהיה לבעל באתיופיה ופה אין לו זאת. באתיופיה 
המטבח היה קודש לאשה ואסור היה לבעל להיכנס אליו וכשרבים והבעל רוצה להרים יד האשה מיד בורחת למטבח וניצלת, 
עד שהיא יוצאת הוא כבר נרגע והכל חוזר שב מסתדר. בארץ זוג רב, הגבר תמיד אשם ונלקח ממנו הכל, הילדים הבית והוא 

משלם מזונות ממשכורת דלה, מה שמאלץ אותו לחזור לגור בבית הוריו וזה מייאש אותו וגורם לו לעשות מעשי קיצון 
)מציעות להקים איזשהו הוסטל גוף שמסייע לגברים כאלה להשתקם ולעמוד על הרגליים(. קנינו בתים באזורים לא ראויים 

ובוכים עד היום. גזענות. אלימות משטרתית.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
שיהיו לנו  יותר אנשים בעמדות מפתח כמו בפוליטיקה ובעוד תחומים. לשפר את הסביבה שחיים בה. לשנות את סביבת 

המגורים של הצעירים, הדור הבא זה החשוב וזה מה שמעסיק אותנו. תודה לאל אנו בעלי בתים ולא חסר לנו והלוואי וילדינו 
יזכו למה שזכינו. שיקבלו סיוע לרכישת דירה, הם השמחה שלנו. שהצעירים הסוררים ישתקמו ויחזרו למוטב. 

שהכבוד יחזור להורים’. 

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
צריך אחדות- מאבק משותף בכל. להוציא את תרבותנו לעולם. לגור בסביבה מעורבת יש לנו מה לתרום ומה להיתרם. 

להחזיר את החינוך והכח להורים. אם החינוך היה כמו באתיופיה הכל היה נראה אחרת, טוב יותר. לעודד ולחזק את ידיהם 
של ילדינו שימשיכו להתקדם. לפתח איתם שיחות ולחבור אליהם ולא כל הזמן לבקר אותם, כדי שיספרו מה הם מרגישים.

 • ניתן להאזין לקטעים מוקלטים מהמרחבון בפינת השמע, קטע מספר 3.

11 משתתפות בגילאי 53-65

מרחבון נשים יוצרות, רמלה, 27.04.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
מנהיגות מוסכמת, ערכים כגון כבוד לזולת, לממלא תפקיד של סמכות, להורים, למבוגרים, סלחנות, מוכנות להקשיב.

עד היום, קיימות קבוצות, כולל בין צעירים, שמקיימים את המנהג של קּוֶבה, שכל אחד שם סכום לתוך קופה כללית שיכול 
לשמש למצרכים למפגשים קבועים או לצרכים בעת משבר. מאפיין את הסיוע ההדדי שהיה קיים, שמירה על קשר.

הערכה למורשת.

2. מה המציאות שלנו כיום?
ניסיון למחוק את המורשת, להיטמע. רואים פירוק של הקהילה, במידה והיא אי-פעם הייתה מאוחדת, כיוון שתמיד היו בתוכה 

חלוקות. חייבים להמשיך להילחם על זכות ההגדרה העצמית בתוך החברה הישראלית, כפי שההורים נלחמו כדי לשמור על 
הצביון היהודי וכדי להגיע לישראל.

היו חילוקי דעות בנושא הסיוע שקבלו בני הקהילה, מעמדה שלא ניתן מספיק סיוע לעמדה שיש להעריך ולהוקיר תודה 
למי שעזר. יש לתת את הדעת לשוני התרבותי הגדול שבני הקהילה הביאו אתם. קיימים עדיין פערים שמונעים התאקלמות 

מלאה. תהליכים מודרניים בחברה התחרותית הישראלית מקשים על המשך קיום הערכים החברתיים המסורתיים שצוינו 
למעלה. קשה להיות נחמד בישראל.

נתקלו במצבים בה הצבע שיחק תפקיד וגרם לדחייה.
התחושה שעל כתפיהם של הצעירים האקדמאים הבולטים רובצת המעמסה להיות הכי טובים, להצטיין, על מנת לייצג את 

הפן החיובי של הקהילה. כל אחד מייצג את הקהילה, גם לחברה, גם לעצמו. רובם נתקלו במצב שבו נתבקשו בכיתה, על ידי 
המחלקה, או האוניברסיטה, להיות הפן המצטיין של המוסד, להיות עם זרקור.

קיום השכונות עם ריכוז גבוה של בני הקהילה גורם לחוסר חשיפה לשאר החברה, למה שיכול להגדיל את השאיפות. גם גורם 
להתמרמרות, ליחס של אנטי... גורם להסתפקות במה שמוכר וקרוב.

גם להורים אין את הכלים. יותר מדי יש ויתור: אפשר לזלזל בשעורי בית, וכד’.
תחושה שנקבעו “משבצות” על ידי הממסד, עם ציפייה שיישארו בתוך המשבצות.

תהליך הקליטה הראשונית בעייתית: החיים של העולים נשלטים, אינם לומדים לעמוד בזכות עצמם. גם כאשר עוברים לדיור 
קבע, הרבה החלטות בידי העירייה, כגון איפה ילמדו הילדים.

המורשת כמעט נמחקה: הממסד הרבני מחקה את הסמכות של הקסים.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
להיות נמדדים לפי המדדים הכלליים, להיות מצטיינים לפי המדדים הכלל חברתיים.

שוויון הזדמנויות. 

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
לחזק את ההורים, לפנות אליהם. לעזור להם לקבל כלים כדי להתמודד עם המציאות בישראל. לחזק את המגמה שהורים 

ידחפו להצטיינות, לגשר.
• יש לציין שבקבוצת הדיון עלתה השאלה של השימוש בחומרים, האם סתם מדברים או האם תהיה תועלת בדברים. האם לא

  היה רצוי להיות מחוברים למישהו בממשלה.

4 משתתפים

מרחבון סטודנטים אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, 27.04.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
כבוד, תמימות, שיתוף פעולה, עזרה הדדית. “אל תשליכני לעת זקנה”- המבוגרים שלנו לא בבית אבות- הם בבית בגלל 

הנאמנות והאהבה. ספירת דורות של קרבת משפחה עד 7 דורות- מונע גילוי עריות ומחלות גנטיות למיניהם. ההקרבה של 
הקהילה על מנת להגיע לכאן. האוכל המסורתי שלנו- זהו מטבח בריא וחסכוני. “ואהבת לרעך כמוך”- רואה אתיופי ברחוב 

אומר שלום גם אם לא מכיר. השפה הנקייה שלנו. הכנסת אורחים כמו אברהם אבינו.

2. מה המציאות שלנו כיום?
הכבוד נעלם. מצב על הפנים, מצב קשה, גזענות בכל מקום, מצב כלכלי קשה. ישנה מחלוקת פנים קהילתית )פלשמורה 

־וכו’..( משטרת ישראל תופסת אותנו כפושעים- עוצרת ללא סיבה. אחוז גבוה בכלא הם אתיופים- כדוגמת כלא אופק. המקו
מות שאנו גרים בהם על הפנים. פחות מבטאים את עצמינו מפחד אלו שמתנשאים עלינו יצחקו עלינו- מרגיש שהוא ישראלי 

ואתה באת משום מקום. יש פערים בהבנת המציאות, נוטים יותר מדי להאמין לממסד. אנחנו לא מבינים יותר מדי תלותיים, 
פחות סומכים על עצמינו, מחפשים הנחות בכל מקום, כי הרגילו אותנו. אין מספיק דמויות לחיקוי עבור הנוער. אין ייצוג בכל 

מיני מקומות. החברה רואה אותנו כנזקקים.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
להגיע הכי רחוק שאנו יכולים- ראש ממשלה ממוצא אתיופי, כח פוליטי. עצמאות. שיקבלו אותי כמו שאני. חברה פתוחה. 
לשתף פעולה עם החבר. שהביישנות האופיינית לנו תרד- שלא יהיה מצב שבו אני אשתוק כי אני אתיופי ויחשבו שכשאני 

שותק, משמע אני לא יודע. שאנשים יעיפו את הסטיגמות על האתיופים, שיכירו אותנו ויראו שיש אנשים לעניין ולא 
“אתיופים מסריחים”.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
להתאחד- שכל אחד יבין את השני, להושיט יד לחברה הישראלית “ לדבר על הייחוד כמו שאתם באתם לעשות היום”. 

“להפסיק להתבייש בלספר את הסיפור שלנו”.

• לאור כך שהמפגש היה לאחר הסרטון בו רואים חייל ממוצא אתיופי מוכה ע”י שוטרים בלא עוול בכפו, הנערים היו נסערים
  ולכן היה צורך שקודם יפרקו את שעל ליבם. 

• שאלת הייחודיות מאוד עודדה אותם וגרמה להתלהבות מצידם ובכל שאלה היא העסיקה אותם בצורה כזו או אחרת. 
  גם בתום הדיון המסקנה הסופית שלהם הייתה שמה שיחזק אותם הוא הכרת הזהות והייחודיות שלהם כאינדיבידואלים 

  וכבני הקהילה.

13 משתתפים בגילאי 16-17

מרחבון כפר הנוער ימין אורד, 29.04.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
כבוד, שימוש בשפה, ביישנות, קשה להתבטא- חוששים להתבטא לעיתים מפחדים, קהילה גדולה ותומכת, משפחתיות- גרים 

אחד ליד השני, חוגגים חגים ביחד, אהבה של ההורים- חום ונשיקות. שירים באמהרית, ריקודים, סיפורים של ההורים- על 
החיים באתיופיה, אני זוכר את סבתא שלי מברכת אותי. זה נתן לי כוח. אני זוכר את המשפט “אם יש לך סבלנות תגיע לאן 

שאתה רוצה”- ההורים דוחפים אותי קדימה.

2. מה המציאות שלנו כיום?
המציאות קשה. קשה להשתלב בחברה הישראלית, תחושה שבאתיופיה היה לנו יותר מקום. אין תקוה בעבודה. ההורים עברו 

מאתיופיה לארץ ואבדו את התפקיד שלהם, את המקום שלהם. אתיופיה היא מדינת עולם שלישי וכאן מדינה מערבית. יש 
גזענות בתוך הקהילה עצמה. חלק מהקהילה לא מקבל חלק אחר, בעיקר עולים חדשים. העולים מרגישים שאין תמיכה 

מוותיקי הקהילה בארץ. אם היינו תומכים אחד בשני היה טוב. שכונות שונות נחשבות שונה. אין פירגון- אם מישהו מצליח- 
מסתלבטים עליו. מי שמצליח לא מפרגנים לו. חסרה תמיכה. יש חבר’ה שמתפתחים בזכות עצמם, הם מגיעים למקום טוב 

אבל לא חוזרים הביתה להרים את מי שנשאר. מי שהצליחו- לא מסתכלים אחורה, לא חוזרים כדי לשפר. 
־מה שיש באמת בתוך הקהילה זה לא גזענות אלא נתק. כשיש הפגנות – במקום שכולם יתאחדו ויגיעו זה רק מקומי- נקו

דתי. אין אחדות. אבא שלי אומר- “אני לא יוצא להפגנה כי יפטרו אותי. אני צריך לדאוג למשפחה”. חייבים לצאת מהעבודה 
כי להפגין נגד אפליה וגזענות זה יותר חשוב. אנחנו מרגישים כי נפגעים זכויות חופש של האדם. זכויות בסיסיות. אנחנו לא 

מרגישים חופשיים. הישראלים גזעניים. 
־המשפחה אומרת לנו- המשטרה מעל החוק, אי אפשר לתבוע אותם. ההורים חושדים שעשית משהו ולכן לא רוצים להת

לונן במשטרה. צריך להשפיע על ההורים, שיבינו. ההורים גילו שהמשטרה אלימה. המבוגרים מפחדים מהמשטרה. ההורים 
מרגישים החותים, זה לא יעזור, הם אומרים, זה לא ישנה כלום. יהיה מכות וכלום לא ישתנה. אם ניגש לתחנת המשטרה- לא 

יקשיבו לנו. אני הגשתי תלונה עם אמא שלי ולא התייחסו אלינו. אנחנו עקשניים )הגברים(, כשהמשטרה באה, אתה רוצה 
להיות גבר. המשטרה מתגרה.

־אין לנו עתיד ואין שאיפות. אין לנו שפה נכונה, לא יודעים להתבטא ולהגן על עצמינו. אין עורכי דין שמגנים עלינו. צריך להח
זיק מצלמה ביד כל החיים כדי להוכיח משהו. 

למה לנו להתגייס, לא מגיע לו בכלל שנתן מעצמינו. ההורים לא ירצו שנלך לצבא. גם כך קשה להם. מה עבר להם 
)לשוטרים( בראש כשתקפו חייל? השוטרים השתמשו באלימות מול אדם שלא השתמש באלימות.

25  משתתפים בגילאי 17-18

מרחבון כפר הנוער ימין אורד, 29.04.15
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3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
אין עתיד. אין שאיפות. שנוכל להתבטא. שלא תהיה גזענות. אפשר לשנות. צריך להתאחד. בואו נקום ונעשה משהו, אי אפשר 
לחכות. הלוואי שיתייחסו לבני העדה בלי שחור ולבן, לא לפי צבע. אם יש למישהו עגילים וצבע על השיער זה לא אומר שאין 

לו מה לעשות. צריך לראות אדם לפי מעשיו. חופש ביטוי, שוויון בתקשורת. 
הלוואי ולא תהיה גזענות. שלא תהיה גזענות.  אין תקוה, כלום לא ישתנה. הכי רחוק יכול לראות עד מחר, לא יותר רחוק מזה. 

אין מספיק אתיופים בכנסת, הייתי רוצה שיהיו יותר.  רוצה להיות שר בכנסת, לדאוג לצרכי הקהילה והשכבות החלשות.
אני רוצה להיות בצבא. 

בהמשך השנים, ארצה להיות בארגון שבוא אוכל לתת ולעזור לכל מיני עדות ואנשים שונים, אני רוצה לשמוע את הדעות של 
כולם ולחבר בניהן. לא רק אנחנו מרגישים ככה, יש עוד אוכלוסיות כמונו, צריך לחבר בין כולם.

אני רוצה לדעת איך לדבר, איך להציג את עצמי. אני רוצה לארגן ולהקים ארגון שיעזור ליהודי אתיופיה. אביא עורכי דין ואתן 
תמיכה לקהילה.

אני רוצה להיות חלק מהחברה, אני לא רוצה ארגון שיתווך. אני רוצה להיות מישהו מהמניין.
רוצה ללמוד לימודים גבוהים. להשתלב בכל מקום. ללמוד- שם זה המקום האמתי.

רוצה להיות המקום שמקבל החלטות. אני רוצה להצליח.
שהקהילה תתקדם למקומות טובים. אנחנו תמיד מתלוננים, לא מרגישים חלק מעם ישראל, בשביל מה באנו לארץ? 

לא סתם!
שהגישה של העדה תשתנה וגם שהצד השני– החברה- תקבל אותנו. 

רוצה לשנות את תופעת הגזענות. ארצה להתגייס לשח”ם.
אני רוצה לראות יותר מקוות עבודה- רופאים, שופטים, מבני הקהילה. אני בעצמי רוצה להיות שופטת. 

הייתי רוצה שכל אלא שהצליחו יחזרו ויעזרו לקהילה. למבוגרים. אם יעזרו לנוער כך יעזרו גם למבוגרים. 
יחזירו להם את הכבוד.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
צריך ללמוד. להשלים את כל הבגרויות. להקים ארגון שיעזור לפתח את הקהילה, שיהיה אל מי לפנות. להאמין בעצמי. לחבר 

בין כל הקבוצות בארץ. לקחת אנשים שונים ולהתאחד. אם כל פעם אסתכל על עצמי כאתיופי- לא אתקדם. 
אסור לי להיתקע בחשיבה הזו.
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
חוזקות במשפחות שלהן: עומדים על שלהן, מאוחדת, אווירה של משפחתיות, משפחה בעלת הומור.. 

חזקות של הקהילה: עזרה הדדית כשקורה משו מצער למשפחה ל”ע ולהבדיל כשיש שמחות כגון חתונות, בר-מצוות וכו’. 
קהילה מאוחדת קהילה בעלת הומור של המבוגרים )הורים, סבים וסבתות( ובעיקר הנוער שלוקח את הכל בהומור קהילה 

בעלת ענווה וצניעות– לא מתרברבים , לא מספרים בגאווה על עצמם ועל מעשיהם, לא תמיד יודעים על אנשים מיוחדים 
במינם. )זו יכולה להיות גם נקודת תורפה(. קהילה בעלת אנשים יפים חיצונית– מבחינת מראה. יש כבוד בקהילה– 

למבוגרים בתוך קהילה, ובכללי כבוד של הקהילה כלפי אנשים אחרים. מתנה ייחודית שהקהילה יכולה לתת לכל עם ישראל: 
חייבת לציין שהיו בנות שאמרו שלקהילה אין מה לתת. ומהבנות שאמרו שיש לקהילה מה להעניק לחברה הישראלית- כנות– 
להגיד את האמת בלי לטייח אותה מבעד לתריסים יפים. מההורים– לא לוותר גם אם יש אלפי קשיים- בעיקר הן  דיברו על 
זה שלהורים יש כוח עצום בזה שהם לא מוותרים על הילדים ועל הפרנסה והם מחזיקים חזק בשיניים כדי שלדור הבא יהיה 

פחות קשה.

2. מה המציאות שלנו כיום?
האתגרים של הקהילה כיום: הפליה, קושי השתלבות בחברה– גם כאשר אתה עובר את כל הקשיים של תיכון ואקדמיה, קשה 

־מאוד להיות בעמדות מפתח... רגשי נחיתות )דגש על הרגשי נחיתות שמשפיעים על הקהילה(, רוב הקשיים נובעים מזה שה
קהילה חשה שהיא תמיד הקהילה החלשה ועליה עושים את כל החסדים וכו’. דעות קדומות, מסתגרים בתוך הקהילה עצמה 

לרוב בשכונות המגורים )הן כינו את המגורים בסוג של “גטו”(. האתגר האישי שלהן כרגע– הוא הלימודים לעבור בהצלחה 
ולקבל בגרות מלאה טובה. לא בחרו מקום מגורים, לרוב כי המציאות הכריחה מכורח קשיי כלכלה, מתוך רצון להיות קרוב 

למשפחה המורחבת וכו’. למדו בבתי ספר דתיים/חרדיים ביסודי, כרגע רובן בתיכון דתי )אולפנא, תיכון דתי, תיכון חרדי( חוץ 
מאחת שלומדת בתיכון חילוני.

6 משתתפות

מרחבון בנות ‘השחר’ בני עקיבא, לוד
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3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
שאיפה אישית– להצליח בחיים, להיות רוה”מ. להשיג אושר, להוציא בגרות בלי לשפר. להגשים חלומות ושאיפות. שאיפה 

משפחתית- להיות מאושרים, להתרחב במספר הנפשות בבית, להיות שמחים, שההורים יזכו לחתן את כל הילדים ושירוו נחת 
מעמליהם. שאיפה לקהילה– להשתלב ולהתקדם בחברה הישראלית, להפסיק להיות העדה החלשה שכל הזמן תהיה נתונה 
לחסדים של כל היפי נפש. שבני הקהילה יהוו גאווה לעם ישראל ובפרט שיהיו גאים במוצאם ובמסורת היהודית האתיופית. 

שיהיו בכל עמדות מפתח. שאיפה לעם ישראל– שיתאחדו, נהיה בטוחים מבחינה ביטחונית, מדינה שתהיה רק של היהודים– 
שלא תהיה התבוללות. שנשאף לאהבת חינם, שלא יהיו אנשים חלשים. בעוד עשר שנים רוצים לראות שהקהילה- תהיה בכל 

עמדות המפתח בישראל- ממשלה, עיתונות, חינוך, ציונות וכו’.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
צורך של הקהילה שיכול לעזור- מתורגמן למבוגרים בכל מקום מוסדי שלא ירגישו תלויים בילדיהם וככה יכבדו את ההורים 

ויתנו להם את המקום הסמכותי ההורי: בנקים, קופות חולים, בתי ספר וכו’. שייתנו לקהילה מקום להתחיל לרוץ בחיים 
ולהצליח בלי ששום דבר יעכב אותם בדרך– כמו אפליה, התייחסות של חולשה כלפי הקהילה, רחמנות וכו’.

• קודם כל עליי לציין שהיה מדהים . זו הייתה פעילות טובה והמתודה )מתודת העץ( עוזרת לעבור את התהליך הזה מתוך
  חוויה נעימה. 

• להפתעתי גיליתי שהאנשים שהן הכי תופסות מהן הם בעצם ההורים והמשפחה שזה הדבר הכי בריא והכי נכון.
• להלן מסקנות שעלו מתוך המתודה לפי השלבים של העץ: רובן גדלו נולדו בישראל או לפחות היו מגיל ילדות בארץ. 

  כולן דוברות ב שפה העברית וחלקן אפילו מבינות אמהרית ואפילו קצת דוברות. הדמויות שגידלו אותן הן ההורים,  
  מספר בנות מהקבוצה אמרו שגם סבתא.  אנשים שהשפיעו עליי- אבא- אדם שמח , טוב לב ודאגן. אני יודעת שיש גב חזק

  מאחורי. אימא- שהיא חזקה, למרות הגירושים היא לא מוותרת על החינוך והדאגה כלפי הילדים שלה, לומדת ממנה לא
  לוותר אף– פעם. אח- מודל לחיקוי, דואג לי ולכל הבית. לא נותן שיפנקו אותו יתר על המידה דואג לעזור ואדם שמח. 

  סבא– שומר על אחדות המשפחה, יודע מה עובר על כל נכד ונכד גם על הקשיים וגם על הדברים הטובים, דמות תורנית
  גבוהה בשבילי.
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
העדה שלנו מבוססת על הדת היהודית, כלומר על קיום תורה ומצוות. דרך קיום זה מעניק לכל בני הקהילה ערכים של חברה 

תקינה. עזרה לזולת, משפחתיות, אהבה למשפחה המורחבת. יושר, האמון בזולת, דרך ארץ- לכל אדם מבחינת דרך ארץ 
קדמה לתורה. קהילתנו מתאפיינת במתנה גדולה של סבלנות כלפי כל אדם וכבוד הדדי. כמו כן דבקות במשימה. אלפי שנים 

חלמנו בגלות באתיופיה, כדי לעלות ארצה ובסוף הצלחנו הודות לאל שנתן את הכח להיות נחושים במשימת חיינו. הקהילה 
רואה עצמה שייכת וממשיכה את אבותינו הראשונים ואמותינו. זה בא לידי ביטוי שכמעט בכל ברכה הם מוזכרים, זה הקשר 

ושורש החיים. לכן הם מנהלים את אמונתם וערכיהם- אמונה בכלל, גמילות חסדים ללא גבולות, דרך ארץ נושא מאוד מדובר, 
כל הערכים הללו באים לידי ביטוי בפתגמים, בשירים, הרבה מאוד פתגמים ומשלים שמהם שואבים את המוסר להתנהגות 
ראויה בין אדם לחברו. זריזות, חריצות- הקהילה היא חקלאית בשורשה, אין קץ מי שעצל לא יוכל לגדל ולהתפרנס. קהילה 

מאמינה חזקה רוחנית, מסורת קדומה. מנהיגים רוחניים קייסים. מסירות נפש. אהבה לעם לארץ ישראל והתורה. הגשמת 
חלום עלייה לארץ. מתנה לעם ישראל: מנומסים, כבוד לאדם ככלל ולמבוגרים בפרט. אהבת הזולת. גאים בשרידות בגלות 

אתיופיה, בעלייה ובמסירות לארץ.

2. מה המציאות שלנו כיום?
היום המציאות שלנו הפכה להיות מאוד מאתגרת, מבחינת קיום הדת, קיום התרבות, שפה, חברה וכו’. חיי היום יום שלנו 

בארץ הפכו להיות מורכבים, אך הם מאוד מאתגרים. אתגרים טובים שמקדמים אותנו כחברה בארצנו. הפערים הם גדולים, 
בשפה בחיי היום יום כגון: בזוגיות, בחינוך ילדים ועוד. חיינו יכולים להיות טובים יותר אם נדע להתמודד. אנשי כפיים עובדים 

לפרנסתם בכל תחום, חרוצים. בשעות הפנאי יושבים על קפה עם השכנים הקרובים. השתתפות באירועים של שמחה או 
עצב. פערים רבים בחינוך הילדים, אין יכולת להורים לסייע לילדים לא כלכלית ולא לימודית. השיגי הקהילה- שהנוער למרות 

החסך מתמיכה מצד ההורים, מצליח להתפתח בלימודים והגיע למעמד גבוה ושווה לנוער בישראל. 
קשה! קשה! קשה! קשיי התאקלמות, חבלי קליטה ממושכים. חוסר תקשורת בין הדור הצעיר לדור ההורים. צעירים חסרי 

עבודה- לא נכנסים למעגל העבודה. אין מקום למנהיגים רוחניים, לא של הקייסים ולא של הרבנים. צעירים לא ממשים את 
־הפוטנציאל שלהם. השמה בתעסוקה לא לפי המקצוע שלמדו. פערים כלכליים. הכנסות נמוכות. מועסקים בעבודות לא מכ

ניסות. דיור- נמצאים בשכונות חלשות.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
־לדעת להשתלב טוב יותר בכלל החברה הישראלית, ברבנות, בהנהגת המדינה, בצה”ל ובכל דבר. להביא ולחשוף את הדב

רים הטובים ואת ההיסטוריה האמתית של הקהילה בפני כל החברה הישראלית. שהקהילה תשתלב באופן כזה שבעוד שני 
עשורים, לא נדבר בפן הקהילתי, אלא כלל ישראל. שהחברה בישראל - תהיה חברה שתראה את כל מרכיביה ללא התנשאות. 

חברה משגשגת בכל התחומים. חינוך טכנולוגיה, תעסוקה ועוד’. כל ישראל ערבים זה לזה. בעוד X שנים, הייתי רוצה להיות 
בארץ ישראל יפה, עם ישראל נפלא, קהילה משולבת. מיצוי פוטנציאל עצמי. הנהגה ברורה של חול ושל קודש. שלום בין 

המנהיגים. שאיפות עבור החברה- שיראו בנו ישראלים וחלילה שלא יהיו התנהגויות גזעניות ואפליה.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
עלינו לחזק את העדה שלנו מבחינת ההיסטוריה וההכרה העצמית של העדה, מתוך כך להיות חזקים ולתרום לחברה כולה. 
־צריך לתת הזדמנויות לדור הצעיר להשתלב מן המניין בכל התחומים, לשבור את תקרת הזכוכית בכל המגזרים. הכשרת רב

נים שימשיכו להוביל את המנהיגות הרוחנית של הקייסים. לימוד, התקדמות, התמחות, התמקצעות, לפתוח את הלב ולאפשר 
לקבל ולתת. לקבל מן הכלל ולתת לכלל החברה הישראלית. חינוך שוויוני. הזדמנות שווה בתעסוקה. להכניס לתוך הקהילה, 

פעילות תרבותית, מועדון משחק והפעלה ורב קהילה ובית כנסת להוראה ולימוד התורה בקהילה.

5 משתתפים

מרחבון איגוד הרבנים, ירושלים, 03.05.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
מנהגים, חג הסיגד, צניעות, ענווה, אחדות, אופטימיות. עליה ייחודית מתוך חלום. הזהות, שמירה על השבת. תמימות ושקט 
־שלפעמים יכול להיות לא טוב. הכבוד הדבר הכי חשוב, כשאתה רואה מבוגר אתה מוריד ראש ואומר שלום. אחדות ושמת

גייסים לעזור זה לזה )קיים אצל המבוגרים אך לא אצל הצעירים(. אחדות במשפחה המורחבת. אם אני פוגש אתיופי יותר 
קל לי להתחבר וזה דברים שמייחדים את העדה. בגדים. מאכלים. בונה- מאחד אנשים. היסטוריה חזקה של הקהילה ושל 

אתיופיה בכלל, שבכל אפריקה אתיופיה לא הייתה קולוניאלית וניצחנו את האיטלקים. גם אם אנחנו לא מסכימים כשיש צורך 
אנו מתאחדים. ביקור חולים. השתתפות בלוויות וגיוס כספים לעזרה. הומור עצמי.

2. מה המציאות שלנו כיום?
אנחנו נמצאים במדינה שקשה מבחינה כלכלית לגדל כמה ילדים שאתה רוצה במיוחד שאתה אתיופי. אם אין כסף, לא 

להביא ילדים. ההורים שלנו דאגו לנו מהבחינה הזאת, שיהיה לנו מה לשתות ולאכול, אבל בדור שלנו נדאג גם לחוגים.  ריבוי 
העמותות והתוכניות מבדלות, זה מפתח תלות, יש בזה היבטים חיוביים ושליליים. בעקבות הארגונים, הכל נעשה בשבילנו בכל 

שלב בחיים, ההורים לא חושבים באופן עצמאי ואין זכות בחירה וזה מבדל אותנו מהשאר. )בתגובה מישהו שהוא אחר טוען: 
שלא צריך לבטל את זה בגלל הבידול, אני פה כי אני רוצה ואם לא הייתי פה אז לא יכולתי לעשות זאת לבד(. בצבא יש כמה 
תכניות לאתיופים ומעצם זה נסגרות הזדמנויות במסגרות האחרות. בשאלת הבידול , נשאלת השאלה האם אני רוצה להנציח 
זאת? בשלב הזה הוא נכון ואחר כך אפשר לפרוש כנפיים ולהיות עצמאי ולשבור תקרת זכוכית. זהו בידול למען מטרה גדולה 

יותר כדי שנוכל להיכנס למסגרות ולהצליח. מה שהיה בימים האחרונים מראה שאנחנו קהילה חזקה גם אצלנו יש מחסום 
מנטלי. עושים חשבון לקללות ולא יודעים איך להתמודד. הרבה גדלו בלי הורים שיכוונו, ההורים לא קיבלו עזרה כשעלו ארצה, 

היה קשה להיקלט. ריכוז אוכלוסייה. הפרדה בבתי ספר, זה קשה לגדול במציאות כזו ולעבור הלאה. היום אנחנו בנקודת 
מפנה. הילדים אחרי מסגרת מאבדים את עצמם.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
לשנות את התפיסה אצלנו שחבורה של אתיופים לא יכול לצאת מזה דבר טוב, כי כן יכול לצאת דבר טוב. רואה עצמי בעוד 
10 שנים עוסק בתחום ולא רואה שינוי גדול בקהילה, גם הסתכלות של החברה לא תשתנה. מלומדים, משכילים, עושים זאת 

לבד. שיהיו בני קהילה בתפקידי מפתח בחינוך וכו’. עוד 10 שנים, אני אהיה בתפקיד ניהולי. שטק קריירה יהיה דוגמא 
לתחומים נוספים.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
היום טק קריירה מתחיל לעשות חבר מביא חבר, זה הרישות החברתי שלנו. זה שאנחנו כאן בפורום זה ובמסגרת לימודים 

זו ושנצליח בה. שאנחנו נתרום מעצמינו. אנחנו שמקבלים כלים עכשיו, צריכים לעזור לדור הצעיר, שלהם יהיה יותר קל. כח 
־רצון. חלום מתפרץ כאשר יש מודל לחיקוי, לבוא לשכונות לעשות חוגים, להביא אנשים מהעדה שהצליחו בתחומים שו

נים, כדי שיהוו מודל בנוכחותם. בחודש ינואר, זימנה ברהנה, דיבר על תיבת פנדורה. אם ימשיכו באותם דברים שגורמים לנו 
להרגיש מה שאנחנו מרגישים היום, לא יודעים איזה מרצע יצא מהשק. האירועים האחרונים הם צעד קדימה. אני מייצר את 

הזהות ואת התודעה שלי. אנחנו צריכים לקחת אחריות ולדחוף הלאה.

20 משתתפים בגילאי 20-33

מרחבון טק קריירה, קיבוץ נחשון, 05.05.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
כבוד לזולת, במיוחד למבוגרים, ערבות הדדית וסיוע אחד לשני. סבלנות וסובלנות. ענווה וצניעות. לקהילה מסורת עתיקה 
והיסטוריה שאפשר להיות גאים בהן. אפשר להתגאות בהורים שנאבקו להגיע לישראל, על הדרך הקשה שעשו על מנת 

לעלות לישראל. צבע העור הוא ייחודי. נוכחות העדה בחברה הישראלית מאפשרת פיתוח פלורליזם, קבלת האחר.

2. מה המציאות שלנו כיום?
התמודדות עם חברה מפלה וגזענות. על אף זאת, רצון להתמיד ולהצליח. התקשורת מפרסמת ומתייחסת בעיקר לשלילי ולא 

־לצדדים החיוביים. תדמית של קהילה חלשה. תחושה שאין מתן שוויון הזדמנויות. קיים פער בין-דורי. הצעירים רוצים להשת
לב בחברה הישראלית. המבוגרים רוצים לשמור על הערכים המסורתיים. הגיעו לארץ עם מידות של צניעות וחסרי השכלה 

והחברה הישראלית איננה מעריכה את ערכי ההתנהגות. מדובר בחברה קשה שקשה להשתלב בה. ריכוזים של בני הקהילה 
באזורים ירודים מביאים לניתוק העדה מהחברה, אלימות, אחוזי זכאות נמוכים בהישגים/בגרויות, ריכוז של פשיעה 

ואי-השתלבות הן בעבודה והן חברתית. הפערים, הן בחינוך והן בתעסוקה הולכים וגדלים. פערים ביחס של המוסדות 
הממשלתיים והחינוך. יש קשיים לאקדמאים למצוא תעסוקה. מודעות לאחוזים הגבוהים של בני נוער בכלא, אחוזי בגרות 

יחסית נמוכים. הקהילה סובלת מסטיגמות של קהילה חלשה עם הרבה פורעי חוק.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
שיכירו בעדה כבעלי זכויות שוות וכוחות, בעלי שוויון הזדמנויות, שיהיו כמו כולם. רצון להשתלב. שיראו אותם כאינדיבידואל. 
שיהיו יותר סיפורי הצלחה של השתלבות הצעירים, עם הזדמנויות להשתלב. רצון לנצל את התכונות הייחודיות של הקהילה 
כדי להצליח. השתלבות תוך שמירה על האפיונים המיוחדים של הקהילה. צריכים לדחוף קדימה. רצון שיפסיקו לחקות את 

התרבויות האחרות. שנשבור תקרות זכוכית, נגיע למנהיגות, נחיה בכל מקום.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
־לקבל את הערכים של ההורים שלנו ולהשתמש בהם. להיות אסרטיביים ולנתב את התכונות הנפלאות שלנו להצלחה. להע

ביר שעורים בבתי ספר, באוניברסיטאות ובמכללות כדי להגביר מודעות בחברה הישראלית ולבני הנוער של הקהילה. לשלב 
עד כמה שיותר צעירים בלימוד לקראת מקצועות משמעותיים. יש לחזק את הפיקוח על תוכניות ואת תנועות הנוער. להשמיע 

את קולנו. להגיע לתפקידי מפתח. צריכים לחזק אחד את השני. כמה שפחות לבודד את בני הקהילה. לכל אחד מאתנו כוח 
השפעה גדול. צריכים לתכנן את החיים שלהם. יש לנצל את הסיוע של העמותות והעזרה המושתת, כגון “טק-קריירה”, לנצל 

את הרשת החברתית מסביב. לשמור על המסורת, אך שלא לוותר ולדחוף ולהיות יותר קולניים.
• יש לציין שבקבוצת הדיון עלתה השאלה של השימוש בחומרים, האם סתם מדברים או האם תהיה תועלת בדברים. האם לא

  היה רצוי להיות מחוברים למישהו בממשלה.

14 משתתפים

מרחבון טק קריירה, קיבוץ נחשון, 06.05.15
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1. מה הייחודיות שלנו כקהילה?
המשפחתיות ומנהגים, האוכל, הכבוד למבוגרים ולכל אדם. הכנסת אורחים מכל הלב ובשפע, תרבות. נימוסים ברמה גבוהה. 

לא יפקירו אחד את השני- דאגה לזולת. זוכרים את המורשת קליטה מהירה.

2. מה המציאות שלנו כיום?
בעיות כלכליות. השכונות לא מעורבות, יש הפרדה. יש אפליה בין השחור ללבן. קשיי שפה. חוסר התייחסות, גזענות. חוסר 

כבוד. חסר מורים מהעדה. אלימות בין הילדים בשכונות. חוסר כבוד חברתי. מרגישים חלשים.

3. מהן השאיפות שלנו עבור הקהילה?
אנחנו רוצים יחס הוגן, שכולם יהיו שווים. שילדי העדה יוכלו להתקבל בכל מסגרת אקדמית  שירצו. שיתנו אמון ויתמכו 

בעדה האתיופית. שפחות יפחדו. שיהיו מהנדסים, עורכי דין, וכו’. שהאתיופים והלבנים יהיו שווים. שיהיו יותר מורים אתיופים. 
שהאתיופים יהיו במקומות מכובדים ולא שיהיו בין התלמידים שמפריעים בשיעור.

4.  מה עלינו לעשות כדי לממש את השאיפות שלנו?
להתאחד. להוכיח את היכולות שלנו. שלא יהיו אפליות. ללמוד ולהשקיע יותר. לא להפסיק לחלום. לתת הזדמנויות לאתיופים 

להשפיע בחברה. יותר עזרה בלימודים. לבקש בלי להתבייש לקבל עזרה. לא לפחד להגיד דברים נכונים בביה”ס. ללכת 
לנשיא ולא להפסיק עד שהוא מחוקק חוקים שווים. להגיע למקום גבוה בשביל לעזור לקהילה.

11 משתתפים בגילאי בית הספר היסודי

מרחבון תלמידי בי”ס יסודי, רחובות, מאי 2015
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