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 :רקע
 הקהילה האתיופית בישראל

 
 .איש 125,500-הקהילה האתיופית בישראל מונה כיום יותר מ* 

 גלי העלייה הגדולים החלו לפני כשלושים שנה *

היה זה מסע טראומטי לישראל שהסתיים בשינוי תרבותי *

 .  עצום

 , מחברה כפרית: זוהי חברה במעבר תרבותי*

 מערבית,מסורתית לחברה עירונית

 (Westheimer & Kaplan, 1993). 

  

  

 

 

 



 הקהילה האתיופית בישראל

 

 
 

 .כבוד כערך מרכזי בחינוך•
 
 18מתחת לגיל  60%כ  -מבנה דמוגרפי ייחודיי•
 
המבנה המשפחתי התערער והתפקידים  העליהבעקבות  •

 .בו עוברים הגדרה מחדש
•(Shabtay & Kacen, 2005) 



 הקהילה  
 האתיופית
 בישראל

4 



 החיים באתיופיה
 לישראל העליהלפני 

התגוררו בכפרים קטנים במשך  , מרבית יהודי אתיופיה•
בעיקר באזורי גונדר ותגרי  , מאות שנים בצפון מערב אתיופיה

(.(Kaplan & Rosen, 1993   

 
ומבודלת ואורח  , החברה מסורתית, הכפרים היו מבודדים•

 . פי הדת-החיים נקבע על
 
מרבית הכפרים היו מנותקים לחלוטין מחידושים  •

 טכנולוגיים ורובם התקיימו משיטות חקלאות  
  (.1988, בנאי)עתיקות 

 
 
 
 
 
 



 

Ethiopia 



 החיים בכפרים באתיופיה

".  הזמד"יהודי אתיופיה חיו במסגרת חברתית של המשפחה המורחבת  *
דוגמה לחשיבות הקהילה בחיי הפרט משתקפת בבחירת השם לרך הנולד  

(Abebe, 2008).  

  

מבחינה  . האם חלקה את תפקידי ההורות עם דמויות אימהיות נוספות *
ותהליך ההזדהות הנפשי במשפחה  , זו גבולות המשפחה היו רחבים מאד

,  ברהני)המורחבת היה גמיש ופחות נוקשה מהמקובל בחברה הישראלית  

1990  .) 

 

אך הוא זכה למגע , באתיופיה הקשר המילולי עם התינוק לא היה רב *
  .פיסי רב

החינוך באתיופיה היה חיוני להישרדותו של התינוק ולהתמודדותו עם   *
 (Weil, 2012; Poluha, 2008)החיים ונעשה על ידי הוריו ומשפחתו המורחבת 

  
 

 

 
 
 
 



 החיים בישראל

 :תרבותי ישראלי ישנם מספר מאפיינים-להקשר האקו

 

 .מהאוכלוסייה הינם מהגרים  50%*

 .20%-ומיעוט ערבי אשר מהווה כ, ישנו רוב יהודי* 

 טכנולוגיה מערבית וכלכלה תעשייתית * 

,  הדומיננטי בקרב ישראלים חילונייםהתסריט התרבותי * 

 הינו עצמאות אישית ואוטונומיה, ממעמד בינוני, משכילים

 
Strier, 2006)-(Leshem, 2003; Rozental & Roer 

 



 ירושלים

 אביב-תל



 לערים בארץ  ' דוג

 בהן מתגוררים יוצאי אתיופיה

 נתניה
 יוצאי אתיופיה 10,000

5% 

 מלאכי-קרית
 יוצאי אתיופיה 3,000

15% 



 

 אתיופיה



Cultural model 

Socialization goals 

Parental ethnotheories 

Parental behavioral 

strategies 

Child development 

Rural, low formal education 

level,subsistence securing 

(Keller, 2007) 

Cultural context Urban, high formal education, 

middle class 

 

Relatedness 

 

Autonomy 



 שאלת המחקר

מהן האמונות ההוריות של אימהות יוצאות   

 ?אתיופיה אשר חיות בישראל



 מתודולוגיה

, מחקר אורך בשילוב של עירוב שיטות: שיטת המחקר

mixed method 
 

שילוב של דגימה מכוונת לפי קריטריונים  : שיטת הדגימה

 .ודגימת כדור שלג

 נעשה באופן איכותניניתוח הנתונים 

  .וכמותי במשולב 

 

 



 מטרות חיברות והגדרות סיכון

 התנהגות הורית

 
 ויסות רגשי של תינוק בגיל שנה

 

ראיון עם . 1
בגיל  האימהות 

 חודשים 3
 

שאלון . 2
מטרות  

 סוציאליזציה

תצפית  . 4
בגיל  בווידאו

חודשים 3  

תצפית  . 5
בגיל  בווידאו

מפגש  : "שנה
"עם אישה זרה  

ראיון . 6
 בגיל שנה

שאלון . 3
-סוציו

 דמוגרפי



Body contact 

Primary care 

Body stimulation 
Object stimulation 

Face-to-face-Contact 

Narrative 
envelope 

(Keller, 2007) 



 מאפייני המדגם

 אימהות ממוצא אתיופי ותינוקותיהן 30

 
 

 

  

 

 

 השכלה

 
גיל האם בזמן   מספר ילדים גיל נישואין

 הראיון

 

גיל האם בזמן  
 העליה

 
M=14 

 
M=25 

 
M=3 

 
21-43 

 
M=7 

 



 תוצאות

B…

 סדרה של חמש תמונות1.
 
ניתוח מתוך השאלון ומתוך  -מטרות סוציאליזציה. 2

 .חודשים 3הראיון בגיל 
 
 חודשים 3מתוך הראיון בגיל –" טובה אמא"להגדרות . 3
 
 מתוך הראיון שנערך   -תהליך גיבוש הזהות. 4

 .בגיל שנה    
 

 

 

 

 

 

 

 



 :תוצאות
 סדרה של חמש תמונות. 1
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 :תוצאות
 שאלון מטרות סוציאליזציה. 2

0 1 2 3 4 5 6

relatedness

autonomy Autonomy 

Relatedness 

 :לדוגמה

 לפתח רעיונות משלו
 
 
 
 
 
 ללמוד לציית לאנשים מבוגרים 



 :תוצאות
 מטרות סוציאליזציה. 2

 
 ילדים 5, 35, מרים

לדעת לחלוק עם חבר  , קודם כל שהוא יהיה חברותי"
 "ולקבל בחזרה

 
 ילדים 5, 31, תהילה

תחשוב פעמיים לפני  , אני חוששת שהיא תהיה כמוני “
 ..."כל דבר שהיא מבקשת

 
 ילדה אחת, 25, הדס

 אז אני רוצה]...[ אני מאד עדינה "
 ללמד את הבת שלי להיות קצת יותר 
 ,להיות אסרטיבית[ צוחקת]ישראלית  
 ..."לדעת לעמוד על דעתה 

 
 

 .בטחון עצמי וכבוד בקרב ילדיהם, מטרתן לקדם כישורים חברתיים



 "טובה אמא"להגדרה . 3
 לפי האימהות שהשתתפו במחקר

 

 

 

 

תומכת ומקשיבה ושמה את הילד  , מראה חום ואהבה" טובה אמא"
 במרכז

 :אם לשלוש בנות, 27, מרים
להיות סבלנית למרות שזה מאד  , להיות קשובה לילדים"...  

 טובה שמה לב לילדים ולא להתרכז בעצמך   אמא... קשה
 "ובעיסוקים שלך

 

 

 חלוקת תפקידים שווה עם בן הזוג" טובה אמא"ל 
 

   :אם לארבעה, 37, מלי
 אני לא חושבת שהתפקיד של האבא  "

 ".האמאבארץ שונה מהתפקיד של 

 



 תהליך גיבוש הזהות בקרב האימהות. 4

 

 

 

 

מה  ... אתיופית...ישראלית, איך את מגדירה את עצמך כיום
 ?קודם למה

 
"ישראלית לכל דבר" 

 
אתיופית -ישראלית 
 
 ישראלית -אתיופית 

 
באמצע, גם וגם 

 

 

 



 תהליך גיבוש הזהות בקרב האימהות

 

 

 

 

 :11עלתה לישראל בגיל , הילה -ישראלית לכל דבר 
כי אני חד משמעי חתכתי את זה וזהו זה אני  "

תשמעי אם לא היה לי טוב לא  ]...[ ישראלית לכל דבר 
 "הייתי מוחקת

 :10עלתה לישראל בגיל , תמר -אתיופית ישראלית 
שאני יותר  עם השנים זה דווקא יותר ממודעות " 

אני יותר מתחברת לזהות   .ישראלית -אתיופית 
,  הדרך שלי, אבל אני מאד ישראלית, האתיופית שלי

 ...  ההתנהלות שלי, החיים שלי
כשאני  , כמה שזה ישמע פתטי צבע העור לשם זה מוביל

יגידו לי  , ייגש לראיון עבודה לא משנה לאיזה חברה
 ,  גם אני מרגישה...[ [,האתיופית, הבחורה החמודה

 "אני שחומת עור, מה לעשות, אני הבחורה האתיופית
 

 

 



 תהליך גיבוש הזהות בקרב האימהות

 

 

 

 

 :7עלתה לישראל בגיל , מרים -באמצע/גם וגם
,  מסורת:אתיופית[ אני]מבחינת תרבות " 

אבל מבחינת חברה ולהיות  , ערכים, כבוד
, אני יותר ישראלית, פתוחה ולדעת יותר דברים

לא רק , להיות שם, לחקור, שצריך לדעת
 "להיות מקובעת

 :במסע לארץ ישראל, נולדה בדרך, מימי
יש מקומות  ... יש מקומות שאני מרגישה ישראלית"  

אז אצלנו בקהילה אני ... שאני מרגישה אתיופית
.  לא שייכת וזה קשה להרגיש את זה... מרגישה כזה

מרגישה כאילו אני ישראלית  [ אני]כשאני נמצאת שם 
 "אותו דבר כשאני עם הישראליות. שנכנסתי

 

  

 

 



 :תהליך גיבוש הזהות בקרב האימהות
 מדברים על זה

 

 

 

 

לנסות  .. לפעמים החברה גורמת לך ל:" עדן
להיות כמה שיותר ישראלית ואז את חושבת 

יותר  ...שכאילו תנסי להיות כמה שיותר צברית
מנותקת מהמנהגים שלך אז תהיי יותר  

ככה גם אני , מקובלת ויותר מחוברת לחברה
 ..."  אז חשבתי

לי חשוב להעביר להם כבר מגיל קטן  ... אבל" 
שאפשר גם להיות ישראלית וגם , שזה לא נכון

לא חייב להתעלם , להישאר אתיופית
כי בעצם זה מה ... מהמנהגים או להתבייש 

אז זה דברים שלא  , שאני עשיתי כשהייתי קטנה
 ..."הייתי רוצה שהם יעשו

 

  

 

 



 דיון

האימהות שהשתתפו במחקר נולדו באתיופיה ובהמשך חייהן התחנכו  * 

כמו חלוקת תפקידים  , מהראיונות עולה כי הן שואפות לשינוי. בישראל

. שוויונית יותר עם בן הזוג  

אך הערכים המרכזיים של הקהילה האתיופית עדיין נוכחים באופן *    

.משמעותי כגון קוד הכבוד  

 

 



 דיון

הקהילה האתיופית ידועה כבעלת מאפיינים של סגירות , לפי הספרות עד כה  

אך יתכן כי ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על תהליך של  , ואיפוק רגשי

. שינוי  

שינוי אשר בא לידי ביטוי באופן התאמת התנהלות הקהילה לחיי היום יום  

במיוחד , לדבר עם הילדים, להיות פתוחים יותר, למשל, הישראליים  

.סביב הזהות האתיופית ותגובות מהסביבה על צבע העור  

 

 



 תודה על תשומת לבכם


