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 שבט תשע"ו          גן-רמת



 תקציר

 ות אתיופיה אשר התחנכויוצאבנות  זהות הנשית שלהלבחון את  אהי הנוכחימחקר המטרת 

אודות הקהילה האתיופית בכלל והאישה מים הקיי יםהמחקרדתי. -אולפנה בזרם הממלכתיב

של החברה האתיופית, ובהם תרבות המאפיינים וערכי הבתיאור  יםמתמקד ,האתיופית בפרט

עד  עם זאת, האישה יוצאת אתיופיה כנחותה מהגבר.מודגשת ההתייחסות של תרבות המוצא כלפי 

 הנשית ןזהותשל התהוות האת תהליך  כיצד הישראליות יוצאות אתיופיה תופסותחקר נ כה טרם

והשפעתם של מוסדות חינוך בהקשר זה לאור תהליכי סוציאליזציה משמעותיים שהן עברו החדשה 

 במוסדות חינוך.

 שאלת המחקר

 עברו שהן הסוציאליזציה תהליכי על אולפנה בוגרות אתיופיה יוצאות בנות של דעתן מה

 ?הנשי עולמן לעיצוב בהקשר אלו במוסדות

 אוכלוסיית המחקר

אולפנה, בוגרות , 1995-1985אתיופיה בין השנים דתיות שעלו מנשים  20 במחקר השתתפו

מהן למדו באולפנה בתנאי פנימייה  16אולפנות ברחבי הארץ,  11הנבדקות בוגרות  .35-23בגילאי 

 אולפנות אקסטרניות. 3-בוגרות למדו ב 4-ו

 שיטת המחקר

חלק מפרויקט מחקר של פרופ' גרוס העוסק בעולמן של בנות ציוניות דתיות  הואמחקר זה 

 ת(מורות חיילו)סק בחקר בנות המשרתות בשירות לאומי ובצבא (. מחקרה של גרוס ע2002 )גרוס,

זהות זהויות: זהות דתית, זהות נשית,  4-את יחסן לדק וב תי,ד-מלכתימינוך השלמדו במוסדות הח

 .ת הללוהזהויו 4-ל פה הזהות האתניתבמחקר הנוכחי נוס ציונית וזהות אזרחית.

 כלי המחקר

חיבור בנושא  (. כל נבדקת נתבקשה לכתוב2002במחקרנו השתמשנו בכלי המחקר של גרוס ) 

-דתית-היהודית הוהשקפת ה, ביחס לעיצוב עולמהבה למדש האולפנהחסרונות של המעלות וה

ובו  ,(Spradley, 1980ספרדלי ) לפילמחצה -איון אישי מובנהירלאחר מכן, החוקרת ערכה  חברתית.

 השאלות ספציפיות על הזיקה שבין הזהות האתנית וזהותהזהויות דלעיל, וכן  4-בשאלות העוסקות 

( 1995על פי שיטתה של גרוס ) הנתונים שנאספו נותחו באמצעות ניתוח תוכן איכותני. הנשית

 הכוללת ארבעה שלבים: מילה, קטגוריה, קשר בין קטגוריות והבניית מודל.

 

 



 

 ממצאים ודיון

 לשתוהדרה כפולה ומשרקע  עלאתיופית  דתית זהות נשית פמיניסטית .א

ישראליות לאומיות הייחודי של נשים דתיות וניסיונן מחקר זה חושף לראשונה את קולן 

חוות את תהליכי ההגירה והסוציאליזציה כמכונני זהות  הןומאיר את האופן שבו  ,ממוצא אתיופי

, ממצא זה ניתן להסביר פית. במחקר הנוכחי זיהינו זהות נשית פמיניסטית דתית אתיונשית

 (Hooks, 1986 ;1977 ,קולקטיב )נהר קומבהיבאמצעות המודלים של הפמיניזם השחור בארה"ב 

מהממצאים ומהדיון עלה כי הנשים יוצאות  (.2006, 2005כלב, -)דהאן והפמיניזם המזרחי בישראל

סובלות מהדרה כפולה  אתיופיה בישראל סובלות מהדרה ומדיכוי הן מבית והן מבחוץ. הנשים הללו

 חברה פטריארכלית,בקהילה האתיופית שהיא  :תרבותי ומעמדי-אתני ,ומשולשת על רקע מגדרי

היותן  האישה נדחקת לשולי החברה בשל מינה. בחברה הישראלית הן סובלות מאפליה לא רק בגלל

נמוך.  משתייכות לקבוצת מיעוט אתני ממעמדמכיוון שהן  , וגםנשים אלא גם בשל צבע עורן

לתפיסת הנשים במחקרנו, האישה האתיופית ממוקמת בתחתית הסולם החברתי, כשבראש 

 הפירמידה מוצבות הנשים האשכנזיות ולאחריהן הנשים המזרחיות. 

 השפעת האולפנה על הזהות הנשית של יוצאות אתיופיה .ב

בניית בו ,האולפנה כמוסד חינוכי נמצאה גורם משמעותי מאוד בטיפוח ובניית אישיותן בכלל

משמעותית שהשפיעו  הדמויות החינוכיותזהותן הנשית והדתית בפרט של בנות יוצאות אתיופיה. 

 עבור הנבדקותמודל לחיקוי היוו אלו נשים  .מחנכות ומדריכות ,בעיקר ראשת האולפנההן על הבנות 

הצוות החינוכי . תורנים המשלבות קריירה מצליחה עם חיי משפחה ,משכילותובהיותן נשים דתיות 

לפתח קריירה ולשלב באולפנה העביר מסרים לבנות שיש ביכולתן להגשים את עצמן, ועודדו אותה 

ללא הגבלה לתחום עיסוק נשי. עמדתה של האולפנה ערערה את התפקיד  ,מה חיי משפחה תורנייםע  

רים הן ועודדה אותה לחלום, לשאוף ולמלא גם תפקידים בכי ממוצא אתיופי, המסורתי של הבת

. ובהובלת משפחתן מתוך עוצמה נשית ועצמאות כלכלית ,בהנהגה הציבורית והן בהנהגה הפרטית

עוברות הנשים ההשתלבות החברתית שמשמעותי שמאיץ את תהליך בכך האולפנה מהווה גורם 

במחקרים ממצאים אלה הינם ייחודים למחקר זה, ועליית מעמדן.  הצעירות ממוצא אתיופי

הצביעו הממצאים  ,(2013(, פלהיימר )תשס"ו( ופרלמוטר )2003(, מאיר )2002רוס )גכמו קודמים, 

 .על תרומה מועטה ביותר של בית הספר לעיצוב הזהות הנשית של הנחקרות

 

 



 יחס האולפנה לזהות האתנית 

הרבה שהייתה לאולפנה על הנבדקות בעיצוב זהותן הנשית, באשר החיובית לצד ההשפעה 

אולפנה לימודיהן בבתקופת מדבריהן עולה שהייתה דלה ביותר.  ת האולפנהתמיכלזהות האתנית 

משבר זהות חריף שכלל ניתוק מההורים, התנתקות ובריחה מהמסורת היהודית הבנות עברו 

חוו מתחים ומשברים בעקבות הפערים בין התרבות המודרנית וקיום הנערות . של העדהוהערכים 

נמצא כי למרות . הקהילה האתיופיתחיי הדת של וין המסורת כפי שחונכו באולפנה לב המצוות

כמו כן, ברוב האולפנות . אליהםתן הבנות התמודדו, הצוות החינוכי כלל לא היה מודע הקשיים שא  

 להפוךאפה שלדעתן האולפנה נושא הזהות האתנית לא בא לידי ביטוי. שהמרואיינות למדו בהן, 

לישראליות חדשות על פי הדגם של בת אולפנה דתית ציונית, ת העדה האתיופית ובנ התלמידותי את

 גם על חשבון ניכור וניתוק מזהותן האתנית.

לסוגיות שהעסיקו אותן נתנה מענה שהאולפנה  אולפנות ציינו 2-שלמדו בנבדקות  4 ,עם זאת 

 ותסבור. בנות אלה לפערים התרבותיים והדתיים שהן חוות תמודעהאתנית, והייתה  זהותהבנושא 

ת לערכי האולפנה ולחברה הישראלי שלהן שייכותהכי מענה ייחודי זה תרם משמעותית לתחושת 

שהיוו  לזוגות דתיים ממוצא אתיופי ןתוא וחשפוכן לקשריהן עם משפחת המוצא. אולפנות אלו 

 גד באולפנה. יהאתנית בציון חג הס ןוכן נתנה מקום לזהות עבורן מודל לחיקוי לשילוב בין העולמות,

כיום, לאחר  היה אחד מצירי הניתוח של מחקר זה, והוא הראה כי (Berry, 1984)המודל של ברי 

הנשים במחקרנו מחזיקות כיום  ,זהותן האתניתעל  בחינה והערכה של שתי התרבויות שכלל למידה

בעמדת השילוב, שבה הן ממזגות את העולם המסורתי והשמרני של העדה האתיופית עם העולם 

 הישראלי המודרני.

 הגדרת הזהות הנשית ומיקומה במדרג הזהויות .ג

כשהמרואיינות נתבקשו להגדיר מהי זהות נשית עבורן, חלק מההגדרות היו בעלות מרכיבי 

מאפיינים  המסורתית כמו תכונות ותפקידי האישה,האתיופית החברה הה עם המזו זהות נשית

 נשיםסותרת את הגדרת עצמן, כאולם תפיסה זו ן בחינוך המסורתי. משחר ילדותינקו שהנבדקות 

כפי שחונכו באולפנה. נוסף לכך, מרכיבי  ,שאפתניות, משכילות ובעלות קריירהפורצות דרך, כנשים 

הזהות המסורתית אינם מתיישבים עם הביקורת הנוקבת של הנשים לאורך המחקר אודות חיי 

האישה המסורתית בחברה האתיופית. הגדרה נוספת הייתה כי הזהות הנשית משתנה ומושפעת 

תחולל בחיי הנשים חברתי. אמירה זו היא עדות נוספת לשינוי המהותי שמ-מההקשר התרבותי

ובמתח  חיות בקונפליקט נשים עדייןהשלאחר עלייתן ארצה. מן הממצאים הסותרים הללו מתברר 

מנהלות משא ומתן עם עצמן בין בין הזהות הנשית החדשה שעיצבו לעצמן לבין זהותן האתנית, ו



ן החלקים שהיו רוצות לשמר מהמודל הנשי האתיופי המסורתי, לבין הדפוסים החדשים שה

מגדירות את זהותן כזהות  הנשי הישראלי. למרות המתח והמורכבות, הנבדקותמודל מהמאמצות 

הנבדקות דיווחו  ,באשר לזיקה בין הזהות הנשית לזהות הדתית. נשית דתית פמיניסטית אתיופית

לדעתן הזהות הדתית מסייעת לאישה להגשים  , אלאסתירה בין שתי הזהויות לא רק שלא קיימתכי 

 באופן הטוב ביותר.  הנשיעודה יאת י ולמלא

הזהויות )נשית, דתית,  4לאחר הריאיון האישי נתבקשה כל אישה בשלב הראשון לדרג את 

ציונית ואזרחית( לפי חשיבותן בעיניה. אחר כך היא נשאלה כיצד האולפנה הייתה מדרגת אותן לפי 

)נשית, דתית, ציונית, אזרחית  זהויות 5תפיסת הנבדקת. בשלב השני, נתבקשה כל מרואיינת לדרג 

לפי הנשית  הזהותואתנית( לפי חשיבותה בעיניה ולפי חשיבות האולפנה. מהממצאים עולה ש

. ומיד אחריה דורגה הזהות הדתית דורגה במקום הראשון ביחס לשאר הזהויותתפיסת הנבדקת 

הזהות האזרחית ו במקום הרביעי, ציוניתההזהות  האתנית, אחריההזהות  דורגה במקום השלישי

של ה לבין תפיסתן את דירוג הנשיםשל  במקום האחרון. לא נמצאה התאמה בין דירוגןה הוצב

זהות לדעתן הדירוג של האולפנה מייחס את החשיבות הגבוהה ביותר ל :הזהויות הללו האולפנה של

 חיתבמקום הרביעי הזהות האזר במקום השלישי, אחריה הזהות הציונית, הזהות הנשית ,הדתית

  .הזהות האתנית –ובמקום החמישי והאחרון 

לעורר מודעות לסדר יום בין שוות,  יומי על זכותן להיות שוות-וםנאבקות באופן י נשים במחקרנוה

מיקומה של האישה יוצאת אתיופיה בישראל הן בחברה האתיופית והן לחדש באשר לזהותה ו

שמתחולל בגישתן פמיניזם דתי אתיופי בחברה הישראלית שהן חלק ממנה. יש לראות בשינוי 

לאורך המחקר . להגדיר ולמצב את מעמדן מחדש הןהצומח ומתפתח מלמטה, מתוך הצורך של

המחקר אף מצא כי עוצמה נשית זו משתקפת גם בקרב  בלטה העוצמה הנשית של הנבדקות,

א אישית האימהות שנמצאו כנשים תומכות ומעודדות את השנוי שעוברת הבת ומהוות לה דוגמ

מצביע עוצמתן של הנשים כפי שהיא נחשפת במחקר הנוכחי, ל ביטוי נוסף .להתמודדות עם אתגרים

, ולא מן הנמנע שתהליך זה משפיע המסורתית הסדר החברתי הקיים בחברה האתיופית על הפרת

כמו כן,  .הגדרה מחודשת של מעמדות בני הזוג ומחייב רבות על יחסי הכוחות במשפחה האתיופית

. משבר זוגי ומשפחתי אוהתוצאה הי, עולה כי ככל שהזהות הנשית מתעצמת הזהות הגברית נחלשת

בין בני הזוג במשפחה האתיופית  תשוויוני-על המשך חלוקת התפקידים הלאגם  מוחותהמרואיינות 

 בישראל.

 

 



 תרומת המחקר

מחקר נשית. זהו ה לספרות המחקר העוסקת בזהות למחקר נדבך ייחודי ברמה התיאורטית

 הנשית של האישה הדתית יוצאת אתיופיה בישראל.אשון שבדק את תהליך עיצוב זהותה הר

כי יתהלתרומתם של ואת כמערכת חינוכית המחקר גם בדק לראשונה את תפקידה של האולפנה 

 .ן של העולות החדשות מאתיופיההסוציאליזציה בעיצוב זהות

של הדמויות החינוכיות עבור התלמידות מתוך המחקר למדנו על המקום המשמעותי 

משלבות  , כיוון שהןבור התלמידות מודל לחיקוי והשראהע הללו היוו נשיםהאולפנה. האתיופיות ב

שהבנות נחשפו  תכנית הלימודיםעוד למדנו על הגישה החינוכית ו חיי קריירה לצד חיי משפחה.

כי  עלהמחקרנו ב כמו כן,. ממוצא אתיופי תלמידותה זהותן הנשית של תושהעצימו א אליהן,

 ת של האולפנה לגביחוסר המודעּו ,תה האתנית של הבת יוצאת אתיופיהזהו עלמידע מועט  הלאולפנ

לזהותה האתנית, כמו גם על הפערים בין  ישראלית-נשיתהבין זהותה  מתחיםעם  הבת התמודדות

 .בת אולפנהמנה כלבין הערכים התורניים המצופים משממנה באה המסורת היהודית של הקהילה 

תלמידותיהן שעברו ל עזרהיכולת של האולפנות להציע החוסר את בכך חשף המחקר הנוכחי גם 

ברובד הקהילתי המחקר מצא שחסר על רקע הערכים הסותרים בין הבית לאולפנה. משבר זהות 

האתיופית עם פערים מגדריים, חברתיים, דתיים להתמודדויות של בני העדה מערכתי -מענה כלל

  הקיימים בין תרבות המוצא לבין התרבות הישראלית המודרנית.

 סיכום והמלצות

 בשאיפות , שבאה לידי ביטויהנבדקות של הנשית העוצמה מאוד בלטה המחקר כל לאורך

מנסות לעורר  הנשים במחקרנו. ועצמאות אסרטיביות, עצמי ביטוי, אישיים חלומות של הגשמההו

הן בחברה  ,מיקומה של האישה יוצאת אתיופיה בישראללמודעות לסדר יום חדש באשר לזהותה ו

ות נשית דתית פמיניסטית זהמדבריהן עולה שהן בעלות האתיופית והן בחברה הישראלית. 

התמודדותן עם קונפליקטים פנימיים  נחושות לשנות את מיצובן החברתי, למרות והןאתיופית, 

צוניים, ומאבקן נגד הדרתן הכפולה והמשולשת: פעם אחת בהיותן נשים בחברה פטריארכלית וחי

אשר מציבה בפניניהן מחסומים תרבותיים חברתיים ומקשה עליהן להתקדם; ופעם שנייה בהיותן 

נשים המשתייכות לאוכלוסיית עולים עם מעמד נמוך; ופעם נוספת בשל היותן נשים עם צבע עור 

יוצאות  הנשים של בתפיסתן תפנית על מלמדים הנוכחי המחקר ממצאיוכלוסייה. שונה מיתר הא

. בתקופת לימודיהן באולפנה הן דחו את שיוכן גדלו שעליהםהמסורתיים  הערכים אתיופיה כלפי

האתני ואימצו את המודל הישראלי המודרני כדי להשתלב בחברה הישראלית. רק בתקופת השירות 

סופו של תהליך הבניית המודל התוודעו לזהותן האתנית במבט בוגר. כך בהלאומי והמדרשה הנשים 



, משלבות לימודים, קריירה פורצות דרך ומצליחות ,בעלות עוצמה נשיתרואות את עצמן הנשי הן 

  .במשפחה לחלוקת תפקידים שוויונית מתפשרת בלתיוניהול בית, תוך דרישה 

תכנים ליות פורמ-ליות ובלתיפורמלמערכת החינוך לשלב תכניות לאור הממצאים מומלץ 

ולימוד על מנהיגים שלה, ההעדה האתיופית, חיי הדת, הדמויות ושל מורשת האת  יםהמכבד

מוצע לשלב במוסדות כמו כן,  עם ישראל.ל ועל החיבור הואהבת בני הקהילה לארץ ישראל מסירות

מאפייני העדות השונות. על בישראל ולת תרבותי-רבחברה הלהכשרת מורים תכנית העוסקת ב

, המסורת והמאפיינים שלה עולם הערכים כולל התרבות האתיופית, אתצוותי החינוך להכיר 

 מנהיגותנשים  בית הספרבצוות ההוראה וההנהלה בהייחודיים. מוצע למערכת החינוך לשלב 

אמונה לושלהן מסוגלות הלתחושת  ויתרמוהעדה, לבנות  דוגמה אישיתשיהוו  כדייוצאות אתיופיה, 

המתחוללים בקהילה האתיופית בישראל, ת לשינויים להגביר את המודעּו מערכת החינוך על בעצמן.

 ילדים.-מעמדות בין בני הזוג ויחסי הוריםה ,משפחתיים-הפניםבדגש על היחסים 

 


