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 תקציר

מחקר זה בוחן את מקומם והשפעתם של דמויות חינוכיות על עיצוב זהותם של בני נוער יוצאי 

, מנקודת מבטם הרטרוספקטיבית של אתיופיה בזמן לימודיהם במסגרות הפנימייה המחנכות

. המחקר מבקש לאפיין מה היו הדברים המשמעותיים שהשפיעו עליהם, לתפיסתם, הבוגרים

אישיותם וזהותם לאורך השנים בהם התחנכו במסגרת זו. סקירת הספרות בנושא מבחינת עיצוב 

זהות ועיצוב זהות מגלה כי מקומם של הדמויות החינוכיות בתהליך זה לא נבדק במידה מספקת 

וכי המחקר מתמקד בעיקר בשאלה כיצד הפרט חווה את תהליך הזהות ובונה את אישיותו בינו 

 ,Schachter & Rich, 2011; Schachter & Venturaים שונים (ובין עצמו. לעומת זאת, חוקר

2008; Tzuriel, 1984 מעלים את הצורך לדון בתפקידם של סוכני זהות נוספים, מעבר ליחיד (

עצמו, בתהליך עיצוב הזהות של מתבגרים; דהיינו, כפועל יוצא מהאינטראקציות הרבות 

 המתקיימות איתם בעיקר בגיל ההתבגרות.

 תירחבה בנושא הבנת תפקידם של מורים כסוכני זהות במחקר זה התמקדלצורך ה

נעשתה החלטה גורפת  80-באוכלוסיית יוצאי אתיופיה משום שלאחר העליות הראשונות בשנות ה

מצד משרד החינוך להשמת תלמידים אלו במסגרות הפנימייה המחנכות. זאת, על מנת להקל על 

מסגרות חינוכיות תומכות אשר תסייענה להם בתהליך  תהליך העלייה אותו הם חוו ולספק להם

השתלבותם בחברה. תיאוריות שונות מסבירות כי תהליך ההגירה גורם למשברים שונים, ובהם 

. אוכלוסיות מהגרות חוות קשיי זהות מתוך החוויה של )1980 כהנא, ;1990(בר יוסף,  משבר זהות

התגוררו בתחומים רבים בהם, שפה, תרבות, התמודדות עם מעבר למדינה שונה מהמדינה בה הם 

כי אוכלוסייה זו תתאים לבדיקת מקומם של דמויות החינוך בתהליך  תיחברה, ועוד. לכן, הנח

עיצוב זהותם ואישיותם של מתבגרים יוצאי אתיופיה. סקירת הספרות על הפנימיות מראה 

בשונה מסוגי הפנימיות  ,)2005(גרופר, שתלמידים יוצאי אתיופיה הופנו לפנימיות המחנכות

האחרות אשר קיימות בארץ (כגון פנימיות טיפוליות) מתוך תפיסה חינוכית אשר זיהתה שסוגיות 

של זהות עשויות להיות מרכזיות בעבודה החינוכית. הבנה זו תומכת אף היא בבחירה של חקר 

צוב זהות בהקשר תלמידים יוצאי אתיופיה שלמדו בפנימיות מחנכות על מנת ללמוד על תהליכי עי

 חינוכי ומוסדי. 
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כי בני נוער אלו שהו במסגרת הפנימייה  תימהסקירה הספרותית לגבי פנימיות מצא

במרבית תקופת התבגרותם ולפרקים קצרים היו בביתם, מצב זה הפך את המסגרת הפנימייתית 

למקום המחליף את הבית באופן כלשהו ומתוך כך מספק למתבגרים אלו את כל צרכיהם 

. כמו כן, המערך הפנימייתי היה בנוי )1999, אריאלי( האישיים, הרגשיים, הקוגניטיביים וכו'

בצורה בה המסגרת הבית ספרית והמסגרת הפנימייתית היו באותו מקום, על מנת ליצור תקשורת 

רציפה בין הגורמים השונים לגבי התקדמותם ותפקודם של המתבגרים הן בפנימייה בפן האישי 

במסגרת בית הספר בפן הלימודי. דבר זה גרם לכך שבמסגרת זו הדמויות המרכזיות  יותר והן

אשר ליוו את אותם מתבגרים לאורך שנים היו הדמויות החינוכיות בהם: מורים, מדריכים, 

 אימהות בית, אבות בית, רכזים ועוד.  

ות לבדוק ולחקור את מקומם, תפקידם והשפעתם של הדמוי ניתןכי  תימשום כך הנח

 במסגרות אלו. , החינוכיות על תלמידיהם

-1984בבוגרי פנימיות יוצאי הקהילה האתיופית שעלו משנת  תיעל כן במחקר זה התמקד

ומעלה. נדגמו בוגרים בכדי שהנבדקים יהיו בשלב בחייהם בו יוכלו  26. גברים ונשים מגיל 1991

התבגרו ועברו שלבים להסתכל במבט לאחור ולהעריך את חוויותיהם מהפנימייה לאחר ש

כך יוכלו לתאר את ההשפעות של הדמויות  ).McLean & Thorne, 2003( מסוימים בחיים

 החינוכיות עליהם במהלך השנים עד לשלב בו הם נמצאים היום. 

לעבודה זו רואיינו  ארבעה עשר מרואיינים צעירים בוגרי פנימיות מחנכות, גברים ונשים 

נשים ושבעה גברים. מתוך ארבעה עשר המרואיינים תשעה מהם ומעלה. מתוכם שבע  26מגיל 

למדו בפנימייה דתית, שלושה מהם היו בפנימייה דתית ועברו לחילונית ושניים למדו בפנימייה 

 חילונית. תשעה מבין המרואיינים נשואים וחמישה רווקים.

כולל מחקר זה התבסס על ראיונות איכותיים המורכבים משני חלקים. החלק הראשון 

 ,)על שאלות פתוחות (לפי מידת הצורךשאלות פתיחה מובנות שהופיעו בכול ראיון והחלק השני ב

 ;Schachter & Galili-Schachter, 2012ממוקד תימה ( -הבנויות כראיון מסוג סיפור חיים

Schachter & Ventura, 2008 המבוססות על מחקרים קודמים על סוכני זהות שהותאמו .(

אך, הונחו להתמקד  .י. המרואיינים נתבקשו לספר את סיפור חייהם באופן מפורטלמחקר הנוכח

בנושאים הרלוונטיים למחקר. במהלך הראיונות התווספו שאלות ספונטאניות וזאת בכדי 
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להתעמק בנושאים מסוימים או להוביל את המרואיינים לנושאים אחרים. ראיונות סיפור חיים 

המרואיינים נתבקשו לספק סיפורים מפורטים ואירועים שונים  אלו מתנהלים באופן רשמי פתוח.

כדי להביא לידי ביטוי את המחשבות והרגשות שליוו את האירועים ולא להסתפק בהבעת עמדות 

מופשטות. השאלה הפותחת בראיון כוונה לשני מוקדים. המוקד הראשון עסק בסיפור הרקע של 

רועי חיים משמעותיים. המוקד השני עסק המרואיינים והשקפות חייהם, השקפה דתית ואי

במוסדות הלימוד בהן הם התחנכו ובעיקר על הפנימייה עם דגש על השפעת הדמויות המחנכות על 

 עיצוב חייהם.

 

את  תיפרקים על פי שאלות המחקר. ראשית, חקר ההממצאים מחולקים לארבע

הממצאים העידו על כך  לתפיסתם. הדמויות החינוכיותושל  המסגרת החינוכיתהמאפיינים של 

 ם.עיצוב זהות ךשאכן המורים והמוסד היו מעורבים מאוד, לתפיסת התלמידים, בתהלי

מאוד חיובית ולפיהם הייתה אף  יתהבה למדו הי המסגרת החינוכיתלתפיסתם של המרואיינים  

המסגרת הפנימייתית והדמויות  הכרחית להתפתחות שלהם ולמסלול שבסופו של דבר צעדו בו.

חינוכיות לפי המרואיינים גישרו על הפערים הרבים אשר איתם הגיעו מעצם היותם ילדים ה

להורים עולים חדשים הן במבנה האירגוני המסודר שסיפק להם מידה רבה של עצמאות ופרטיות 

והן בדמויות החינוכיות אשר ליוו אותם באופן אינטנסיבי לאורך שהותם במסגרת הפנימייתית 

ניתוח הראיונות מגלה  ילו אותם והטמיעו בהם ערכים חשובים מאוד לחיים. העצימו אותם, הכ

"יחסים משמעותיים מאפיינים של המסגרת אשר היו חשובים מאוד לדעתם לעניין זה ובהם: 

 "הסדר והארגון"שניתנה להם וכן,  "ההשכלה וההעשרה", "החינוך ההוליסטי", (הקבוצה)

. ניתוח הראיונות מגלה הדמויות החינוכיותפיינים של גם את המא תיפרק זה חקר-במסגרת. בתת

ממדים של הדמויות החינוכיות הקשורות לזהות אשר חיזקו אותם לאורך השהות בפנימייה והם: 

נתינה, תמיכה, ליווי וייעוץ לאורך השנים בהם התבגרו ו ההתייחסות אליהם שאופיינה באהבה

בפנימייה. המרואיינים ציינו בצורה מאוד חיובית את הדמויות החינוכיות שהשפיעו עליהם בכך 

שהיוו להם מודל לחיקוי. כמו כן, ציינו והדגישו את חשיבות הערכים שהנחילו להם בפנימייה. 

שהדמויות החינוכיות השרו בהם תחושה של אמונה הדגישו כמה משמעותי היה בעיניהם  בנוסף,

 בעצמם וביכולתם. 
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מה הם התוצרים הזהותיים שרכשו בפנימייה לתפיסתם. ניתוח  נתיפרק השני בח-בתת

דברי המרואיינים מגלה שהם ראו במסגרת הפנימייה מקום בטוח בו קיבלו תוצרים זהותיים 

במסגרות השונות:  לבים מאוחרים יותררבים אשר עזרו להם במהלך חייהם כמתבגרים ואף בש

. נמצא שהבוגרים ציינו שקיבלו "ביטחון", "אחריות", "זהות צבא, משפחה, לימודים ועבודה

דתית", "זהות חברתית", "חוסן", ו"עצמאות". כמו כן, המרואיינים תיארו את הדמויות 

ר היוו תפקיד מאוד החינוכיות כחלק בלתי נפרד מהחוויה החינוכית בתוך מסגרת הפנימייה אש

בכך שתרמו לעיצוב אישיותם  זהותיתו הן מבחינה אישית, ערכית, חברתית משמעותי בחייהם

וזהותם, מרואיינים רבים ראו בדמויות החינוכיות מודל לחיקוי ודמויות אליהן הם נשאו עיניים 

פרק -בתת  .בייחוד בדרך בה הם התנהגו כלפיהם וכלפי אחרים, חינכו אותם והנחילו להם ערכים

כיצד הם רואים את שהותם בפנימייה לעומת השהות האפשרית  תיהשלישי של הממצאים ניתח

ותורמת רבות  הפנימייה כחיובית מאודבבית במבט לאחור. נמצא שהתלמידים סה"כ ראו את 

מדבריהם עלו הדברים הבאים: . שציינו גם דברי ביקורת ,למרות לתהליך עיצוב ובניית הזהות.

רבה לקשיי ההסתגלות של הוריהם בארץ כעולים חדשים, הבנת הצורך להשמתם מודעות 

בפנימייה בזמנו, הערכה רבה למסגרת הפנימייתית ולכול אשר סיפקה להם, הכרה בחשיבות 

המסגרת המשפחתית ותמיכתה בהם בזמן שהותם בפנימייה, הכרה בתרומת והשפעת המשפחה 

בדברי הביקורת המרואיינים ציינו שחניכים  ותם.והפנימייה כאחד על חינוכם ועל עיצוב זה

מסוימים חוו את המסגרת הפנימייתית כמסגרת מאפשרת מדי לעומת המסגרת אליה התרגלו 

כמו כן, דבר נוסף שעלה מתוך  בבית ולכן ניצלו זאת בצורה שלילית והתקשו לשמור על גבולות.

ופת התבגרותם במסגרת רחוקה הראיונות הוא החיסרון בהיותם של המתבגרים במהלך רוב תק

מהבית בכך שהחמיצו אירועים מסוימים בחיי משפחתם לעיתים שמחות ולעיתים אף אירועים 

משמחים פחות כגון: מחלה של קרוב משפחה או מוות של בן משפחה בכך שלא היו ממש 

מעורבים במה שהתרחש בביתם בזמן שהותם בפנימייה שבדיעבד מרגיש להם כסוג של חלל 

לשאלה כיצד הבוגרים רואים במבט לאחור את  סתיהפרק הרביעי התייח-בתתר עימם. שנשא

מסגרת הפנימייה: מה מידת הערכת החשיבות והחיוניות של הפנימייה כדרך חינוכית 

עלייה. נמצא כי המרואיינים \חברתי\טובה להתמודד עם התבגרותם בהקשר הפוליטי\ראויה

 רואים את הפנימייה במובנים הבאים:

מקום מאפשר אשר פתח להם הזדמנויות", "מסגרת אשר עיצבה את אישיותם ואת מי "

שהם כיום", "מסגרת אשר הנחילה להם חינוך וערכים אשר הם מאמינים בהם" ו"מסגרת אשר 
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המסקנה הכללית מדבריהם הייתה שלפנימייה חשיבות רבה בעיניהם הכינה אותם לעתיד". 

 .הבתחומים שונים אשר מפורטים בפרק ז

, והיא חשיבות המחקר על מקומם תיממצאים אלו מחזקים את הטענה העיקרית בה פתח

של מורים ומוסדות חינוך בעיצוב זהותם של מתבגרים. כאמור, המחקר עד עתה לא נטה להתמקד 

מראה שהתלמידים זה בשאלה של מקומם של אחרים בעיצוב הזהות מלבד הפרט עצמו. מחקר 

ולדמויות החינוכיות שליוו אותם מקום מרכזי בתהליך עיצוב הזהות  ייחסו למסגרת הפנימייתית

שלהם. הם ציינו מאפיינים מובחנים אשר היו רלבנטיים לתהליכי עיצוב זהות, והם ציינו תוצרים 

לעיצוב זהותם. בנוסף התובנות העולות ממחקר  יםאשר רכשו בפנימיות אשר רלבנטי ספציפיים

, למרות התמורות השונות שחלו בה במהלך ההיסטוריה, שימשה זה הן כי המסגרת הפנימייתית

במקרה ספציפי זה, לפחות על פי דברי המרואיינים, מקום בו מתבגרים יוצאי אתיופיה היו 

מסוגלים להתמודד עם חווית העלייה ועם תהליכי עיצוב הזהות שהתרחשו בגיל זה בצורה בה 

יטואציות שונות. בנוסף, המסגרת הפנימייתית ניתנה להם פלטפורמה לחקור, להתנסות ולחוות ס

אפשרה למתבגרים לעבור את התהליך הנ"ל עם כמה שפחות חיכוכים וקונפליקטים הן מבית והן 

מחוץ. נראה כי העובדה כי מסגרת זו הכילה בתוכה גם את המסגרת הבית ספרית וגם את 

וו חלק רציף ובלתי נפרד המסגרת הפנימייתית בצורה אינטנסיבית בה הדמויות החינוכיות הי

מחייהם של המתבגרים, הפכה אותם לדמויות מרכזיות ומשמעותיות אשר השפיעו עליהם 

בתחומים השונים ובייחוד על עיצוב זהותם ומי שהם כיום. תהליך כולל זה אשר עולה באופן ברור 

 ה עצמה.מן הראיונות שנערכו עם הבוגרים הינו תוצר של תהליכים רבים אשר מפורטים בעבוד

בדיון, נדונה הסוגיה האם ממצאים אלו, בהקשר לתפקידם של מורים בעיצוב זהות, 

תקפים למתבגרים בכלל באשר הם. או שמא, האם עצם היותם של הנבדקים עולים חדשים, הופך 

אותם לאוכלוסייה ייחודית בהקשר זה. שאלה נוספת שנדונה היא האם ממצאים חיוביים סה"כ 

נים מעידים כי מסגרת כזו תהיה רלבנטית גם כיום? בהקשר למחקרי המשך, שמציינים המרואיי

המחקר פותח את המקום לשאלה כיצד עוד השפיעה חוויית ההגירה של יוצאי אתיופיה על חייהם 

בכלל ותהליך התבגרותם בפרט. בנוסף, מחקר זה מציג את הפנימייה כמסגרת ייחודית אשר 

לחוות חינוך הוליסטי המשפיע עליהם בצורה יוצאת דופן, תומכת, מכילה ומאפשרת לבני נוער 

דבר זה מחזק את הצורך לחקור את ייחודה של המסגרת הפנימייתית ואף מאפשר ללמוד 

מהתנהלותה וליישם תהליכים מסוימים במסגרות החינוך הרגילות. יחד עם זאת, ניתן לשאול 
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ות אחרות הלומדות בפנימיות, והאם האם מאפיינים אלו של הפנימיה הם רלבנטיים גם לאוכלוסי

 כגון הפנימיות הטיפוליות והמשקמות.    –הם רלבנטיים גם לפנימיות מסוג אחר 


