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הדחף הבלתי נכבש להשכלה -                                                                                                  
על השתלבותם של סטודנטים יוצאי אתיופיה בחברה 

בישראל
אורלי קיים ורחל טלמור

טרתמחקרנוהייתהלבררמהםהגורמיםהמעודדיםאתלימודיהםשלהסטודנטיםממוצאאתיופימ

במכינההייעודיתובמכינההבגרותיתבמכללהבווינגייט,וכיצדתופסיםהסטודנטיםאתהלימודים

תפיסות לנתח ניסיון נעשה בנוסף, ובעתיד. בהווה הישראלית בחברה השתלבותם בהקשר במכינה

עם מובנים חצי פתוחים ראיונות נערכו בכלל. ובחברה במכינה שלהם ההשתלבות דגם מהו לבחון כדי אלה

הסטודנטים.ניתוחםהעלהשלושהגורמיםמרכזייםהמעודדיםאתהמשךהלימודיםבמכינה:השירותהצבאי,

המשפחהוהרצוןלהתקדםבחברההישראלית.בנוסףעלתהבראיונותתחושהשלאפליהכלפייוצאיאתיופיה

דגם פי על פועלים זה במחקר רובהמרואיינים כי נראה אישי. באופן זאת חוו כולם לא גםאם כללי, באופן

ההשתלבות)מודלהאינטגרציה(,ולאורזאתהמאמרמציגהמלצותלגביהטיפולבסטודנטיםבעתיד.

החברה הישראלית כחברה קולטת עלייה 

בציפייה לוו העליות בעבר ישראל. מדינת של העיקריים היעדים לאחד תמיד נחשבה העלייה
מהר ולהפוך הישראלית האוכלוסייה של והתרבותיות החברתיות במסגרות להשתלב מהעולים

2008(. 1990;מאנע,אורומאנע, ככלהאפשרלחלקמהחברה)הורוביץוליסק,
 Berry, 1980; 1984; Berry, ( המצבהחברתיהמאפייןאתההגירהנתפסעלאצלבריואחרים
הקולטת החברה תרבות תרבויות: שתי של מפגש כשדה Kim, Power, Young & Bujaki, 1989(
ותרבותהחברההנקלטת.על-פיברי,קיימיםארבעה'טיפוסים'אפשרייםשלאסטרטגיותמפגש:
Assimilation(–נטישהשלהמהגריםאתהתרבותהמקוריתלטובתהתרבותהחדשה; היטמעות )
התרבות של ודחייתה המקורית, התרבות של כפויה או רצונית שמירה – Separation( ( נפרדות
קבלת עם בבד בד המקורית, התרבותית הזהות על שמירה - Integration( ( השתלבות החדשה;
התרבות נטישת – Marginalization( ( דחיקה-לשוליים שוליות, החדשה; מהתרבות יסודות
,Berry et al., 1997; Berry(  1987 ( אחדים מחקרים החדשה. התרבות של קבלה ללא המקורית,
בחנואתהקשרביןאסטרטגיותאלהלביןהסתגלותפסיכולוגיתלהגירה,ומצאוכיאסטרטגיית

מילותמפתח:אתיופיה,הנעהללימודים,מכינה,מכינהייעודית,הסתגלותחברתית,סטודנטים,צעירים
ד"ראורליקייםוד"ררחלטלמורהןחוקרותומרצותבמכללהעלשםזינמןבמכוןוינגייט.
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תסמיני את ניכרת במידה בהפחיתה להסתגלות, ביותר והתורמת המוצלחת היא ההשתלבות
הדחק.

בהליכים במעורבות שהתאפיינה 'מחנכת', במדיניות המדינה נקטה הראשונות בשנותיה
החברתייםשאמוריםלהביאלאחידותתרבותיתביןהקבוצותהשונות.'המדינההמחנכת'כיוונה
אתהעוליםלעבורשניתהליכיםמקבילים:ויתור,במידהכזאתאואחרת,עלתרבותםהמקורית
)מאנע, החדשה התרבות רכישת ידי על )רה-סוציאליזציה( מחדש וִחברות )דה-סוציאליזציה(
ביןהתרבותהקולטתלתרבותהנקלטתהייתהבעיקרה 2008(.אסטרטגייתהמפגש ומאנע, אור

אסטרטגיהשלהיטמעות.
לשינוי שהביאו עלייה, גלי שני לישראל הגיעו העשרים המאה של ה-80 שנות מאמצע
באידאולוגייתהקליטה–העוליםמאתיופיהוהעוליםמחברהמדינות.בגלהראשוןהגיעוהעולים
הייתה המרכזית שמטרתה תוכנית, הישראלי הממסד הכין אותם לקלוט כדי אתיופיה. יוצאי
לקליטת ביחס הממסד הכיר שבהן הטעויות החמישים'. שנות טעויות על מחזרה 'הימנעות
העליותהקודמותהיו:התעלמותמהשפעתוהמרכזיתשלהגורםהתרבותיעלתהליךההסתגלות
להיטמע ההיתוך' 'כור במסגרת העולים על לחץ הפעלת 'פרימיטיוויות'; במושג והשימוש
לפריפריה העולים הכוונת בירוקרטיה; הליכי באמצעות בעולים הממסד של ושליטה בחברה;
לשמר רבים מאמצים נעשו אלה מטעויות להימנע כדי וכלכלית. תרבותית חברתית, גאוגרפית,
בחברה. לשילובם ניסיון עם יחד אתיופיה, יוצאי קהילת של ומהמנהגים המסורות מן חלק
כלומר,האסטרטגיההמועדפתהייתהאסטרטגייתההשתלבות.אולםעלאףהמאמציםלהימנע
ליחס לרוב יוצאיאתיופיה זכוהעולים לביןהאינטגרציה, ביןשמירתהמסורת ולאזן מטעויות
פטרנליסטי:הםהיונתוניםתחתלחץלהסתגללסטנדרטיםולשיטותהישראליות.על-פיהרצוג
)1998(,שערכהמחקרשדההמתארבצורהשיטתיתאתהיחסיםביןהקולטיםוהנקלטים,הבעיה

המרכזיתשליוצאיאתיופיהנעוצהבבירוקרטיההישראלית.
2010; 2003, )ענטבי-ימיני, אתיופיה יוצאי של ההסתגלות בתהליכי שהתמקדו מחקרים
ונמרציםשלהעוליםלהשתלב ניסיונותכנים 2002,Ben-Ezer(הצביעועל 1999; 2001, שבתאי,
בחברההישראלית,אךאלהלּוובתחושותשלדחייהמצדהחברההסובבת.שבתאי)1999,2001(
כותבתעלההבדלבצבעהעורכענייןמרכזי,שסביבומתגבשתזהותםשליוצאיאתיופיהושבעטיו
ניכור של מתחזקות תחושות על מצביעה היא כן הישראלית. בחברה להשתלב קושי חשים הם

מהחברהבארץואימוץזהות'שחורה'כהשתייכותחלופית.
הִנְראּות. מושג באמצעות ליהודיות צבע בין הגומלין יחסי את מנתחת 2010( ) ענטבי-ימיני
היאמנסהלתתתשובהלשאלה,אםיבואיוםשהמהגריםהאתיופיםיוכלולהפוךלבלתינראים
בחברההישראלית,קרילהפוךלישראלים.בןעזר'משמיע'אתסיפורםשלהאתיופים,התובעים
וזהות גבורה סבל, – מרכזיות ֶתמות שלוש דרך הישראלית-יהודית החברה של בהכרה לזכות
הם שדרכו אתיופיה, יהודי של המרכזי למיתוס לארץ המסע סיפור נעשה בישראל יהודית.
שלהאתיופיםמתחרה הגבורה אתוס אולם הישראלית. בחברה בנראותסמלית לזכות חותרים



חינוך ותעסוקה: זוג בלתי נפרד?                                  אורלי קיים ורחל טלמור – השתלבות סטודנטים יוצאי אתיופיה בחברה18

והגנה למקלט וכמישזקוקים כחלשים באתוסההצלהשטיפחההמדינה,המציגאתהאתיופים
.)2010 ואתהישראליםהילידיםכגיבורים)בןעזר,

סטודנטים יוצאי אתיופיה – אפיונים כלליים

היעדים אחד הוא ואקדמיים על-תיכוניים במוסדות אתיופיה יוצאי צעירים של שילובם
החשוביםבקליטתם.במהלךהשניםהאחרונותהממשלה,גופיםציבורייםוארגוניםוולונטריים
כמסלול הלימודים בחשיבות הכרה מתוך בלימודיהם, אתיופיה יוצאי לעולים סייעו שונים
הייחודיים לקשייהם מודעות ומתוך אחד, מצד והחברה תעסוקה בתחומי התקדמותם לעידוד
על- במוסדות הלומדים אתיופיה יוצאי הסטודנטים מספר אחר. מצד בלימודים בהשתלבות
2004(.גםסקרשערך תיכונייםואקדמייםגדלבהתמדה)אלנבוגן-פרנקוביץ,קונסטנטינובולוי,
מכוןברוקדיילמצאכיחלשיפורברמתההשכלהועמוצמצוםהפעריםביןיוצאיאתיופיהלכלל
בין גם היה אתיופיה יוצאי הסטודנטים במספר גידול האחרון. בעשור 64-22 בגילאי היהודים
2001ל-2007,אךלמרותזאתהתרחבהפערבינםלביןכללהאוכלוסייה)חביב,הלבן-אילת,שץ

2010(.הפעריםביןהאוכלוסיות–העוליםוהאוכלוסייההוותיקה-נותרוגדולים. ואלמוג,
המשפחה להצלחת נחשבה המשפחה מבני אחד של בלימודים ההצלחה באתיופיה עוד
בארץ שנערך במחקר מהכפר. וליציאה החיים רמת לשיפור כאמצעי נתפסו הלימודים כולה.
להשכלה במוסדות רואים שהם נמצא 1995( )ליכטנטריט, אתיופיה יוצאי סטודנטים בקרב
הם זו תחושה מתוך הישראלית. בחברה ולהשתלב החברתי מעמדם את לשפר הזדמנות גבוהה
הסטודנטים יכולותיהם. את הולמים תמיד שלא ואתגרים, גבוהות ציפיות עצמם על מערימים
הרצון וכוח ההתמדה ואת מחד, והלמידה ההשקעה חשיבות את מדגישים אתיופיה יוצאי
השירות גם כמו האקדמיים, הלימודים האקדמית. בהסתגלות משמעותיים כגורמים מאידך,
בצה"ל,מאפשריםלהםלעבורמסלולהמשכיהמקובלבחברההישראליתולהעמיקאתהקשרים
אשר שלמה, עדה של כשליח עצמו את מרגיש אתיופיה יוצא הסטודנט ותיקים. ישראלים עם

מתפקידולהצליחבלימודיו-למעןקהילתו.
בהשוואהביןסטודנטיםיוצאיאתיופיהלסטודנטיםיוצאיחברהעמים)בןישי,2004(נמצא,
רצון שביעות ועל וחרדה לחץ של יותר נמוכות רמות על דיווחו אתיופיה יוצאי סטודנטים כי
גבוההיותרמחייהםבתקופתהמחקר,בהשוואהלעמיתיהםיוצאיחברהמדינות.אחד ההסברים
לכךקשורכנראהלתמיכההמשפחתיתוהחברתיתשהסטודנטיםיוצאיאתיופיהמקבלים,לעומת

הסטודנטיםמחברהמדינותשרקמחציתםעלויחדעםמשפחותיהם.
החברה בעיני יותר טוב כנתפסים עצמם רואים אתיופיה יוצאי הסטודנטים כי גם  נמצא
הסטודנטים כי נראה המדינות. מחבר העולים הסטודנטים עמיתיהם מאשר הישראלית
יותר ממנה מושפעים והם כלפיהם, הישראלים החברה לרחשי יותר קשובים אתיופיה יוצאי

.)2000 )זהבי,
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הכניסהלאוניברסיטהמהווהפריצתדרךעבורהסטודנטיםיוצאיאתיופיה.בעקבותהלימודים
במכינות,שהותאמולצרכיהם,נקלטומאותסטודנטיםיוצאיאתיופיהבאוניברסיטאות.עםזאת
מתבררשהסטודנטיםיוצאיאתיופיהנתקלובקשייםרביםבהשתלבותםבאוניברסיטה.הקשיים
התבטאובעיקרבנשירה,בצורךבתגבורובפריסתתוכניתהלימודיםעלפניתקופהארוכהיותר
ולוי, קונסטנטינוב )אלנבוגן-פרנקוביץ, המחקר ממצאי זאת עם יחד 1996(. )גדור, מהמקובל
שנבדקו. התחומים ובשאר העבודה בשוק הבוגרים של מוצלחת השתלבות על הצביעו 2004(
מרביתםהשתלבובמשלחיידאקדמייםאוחופשייםוטכניים,מרביתםהועסקובמשרהמלאה,
מיחס עבודתם, במקום אישיים הבין )מההיבטים מעבודתם רצון שבעי היו מהם גבוה ושיעור
הרצון שביעות זאת, לעומת להם(. המוענקים והעצמאות האחריות וממידת כלפיהם הממונים
מתקשים חלקם אולם וללמוד, להמשיך תכננו )77%( רובם לשכר. ביחס יותר נמוכה הייתה

לממשרצוןזה,מסיבותשונות.
יוצאי של התעסוקה לגבי 2010( ואלמוג, שץ הלבן-אילת, )חביב, ברוקדייל מכון של דוח
אתיופיהמצביעעלפערבשיעורהתעסוקהביןאוכלוסייתיוצאיאתיופיהלאוכלוסייההיהודית
נמצא הכללית.פעריםאלהמתרחביםאצלהגבריםומצטמצמיםאצלהנשים.שיעורהתעסוקה
גבוה שיעור אתיופיה יוצאי אצל נשים. של התעסוקה בשיעורי חדה עלייה עקב עלייה במגמת
מועסקים של נמוך ואחוז היהודים כלל בקרב )7%( לעומת )37%( מקצועיים בלתי עובדים של
אצלם יש זאת, עם היהודים(. כלל בקרב 40% לעומת )10% וניהולי חופשי אקדמי, יד במשלח
שיעוריםגבוהיםשלשביעותרצוןמהעבודה,אםכיפחותמןהנמצאבכללהאוכלוסייההיהודית.

הצבא כמכשיר קליטה

גורםנוסףבעלחשיבותרבהבקליטתיוצאיאתיופיההואהשירותבצה"ל.השירותבצה"לנחשב
בעינירביםמהםהזדמנותלרכישתנורמותישראליות,ופעמיםרבותהואמוצגכמנוףלהשתלבות
שמנסה )1999(, שבתאי של לדבריה 2006(. והורנצ'יק, שלום )בן בישראל עולים של מוצלחת
להסביראתאופיושלתהליךהבנייתהזהותשלהעולים,השירותהצבאימהווהמסגרתכוללת
בחברההישראליתונחשבסוכןסוציאליזציהעבורהצעיריםבדרךלהפיכתםלאזרחיםמןהשורה.
ההנחההיאכילאחרהשירותהצעיריםהופכים'ישראליםלכלדבר',ולכןהשירותנתפסכסוכן
ִתרבותרבעוצמה.תפקידהצבאהואלשמשמנוףלשוויוןולמיזוגמתוךהתגברותעלהמשתנים
שעלוליםלגרוםלמיסודמעמדםהנמוךשלחייליםעוליםמאתיופיה.זהותישראליתמהווהאת
ההישגשלהחייליםהעוליםמאתיופיהשסיימואתשירותםהצבאי.הזהותמבוססתעלעמידה

במבחןשתוצאותיו:הערכהחיובית,דימויעצמיגבוהוגיבושהזדהותעםהצבאוהמדינה.
הצבאמדווחעלהתגייסותכמעטמלאהשלהבניםמאתיופיהועלהתנדבותליחידותקרביות
בשיעורהעולהעלכללהמתגייסים.מחקריםמדווחיםעלההשפעההחיוביתשלהשירותהצבאי,
בעיקר קשיים, מורגשים בצבא גם אך הישראלית. החברה עם אתיופיה עולי של ההזדהות על
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בגללמשפחותהחיילים,המקשותעלחלקםלהשליםאתהשירותהצבאי.רובהתכניותהצבאיות,
לקראת בהכנות או הצבאי לשירות בהכנות מתמקדות אתיופיה, יוצאי לאוכלוסיית המיועדות
השחרורמןהצבא.צה"לשוקלהפעלתמספרמסלוליםנוספיםלקידוםהחייליםיוצאיאתיופיה,
הרחבת במיוחד, הקשים במקצעות וסיוע תגבור מתן תוך הצבא, במסגרת בגרות השלמת כמו
)אלנבוגן-פרנקוביץ, בנות כולל אתיופיה, יוצאי הקצינים מספר והגדלת קדם-צבאיות תוכניות

.)2004 קונסטנטינובולוי,
חושף 26.02.2010( )פישמן, בצבא אתיופיה יוצאי של במצבם העוסק ומפורט עדכני תיאור
נתוניםשישבהםשניצדדיםשוניםלחלוטין:מצדאחד,שלישמהחייליםממוצאאתיופיעוברים
דרךהכלאהצבאיבמהלךשירותם.יוצאיאתיופיהמהוויםכעשרהאחוזמהכלואים)פישלושה
וחצימשיעורםביןכללהחיילים(וכלחיילחמישייוצאאתיופיהלאיסייםאתהשירות)פישניים
המקרים ברוב הנובעת עריקות, היא בכלא לישיבה העיקרית הסיבה הכללי(. הנשירה ממוצע
מהרצוןלעזורבפרנסתהמשפחה.מצדשני,שיעורההתחיילותבקרביוצאיאתיופיההואהגבוה
ביותרבהשוואהלשארהמגזרים:90%בקרבהבנים,לעומת72%אצלבניםלמשפחותישראליות
ותיקותואחוזקטןיותרבאוכלוסיותעוליםאחרות.גםשיעורהבנותהמתגייסותגבוהיחסית:
69%לעומתממוצעשל58%בשארהמגזרים.כמו-כן42%מצעיריהעדהשהתגייסולצה"להגיעו
לתפקידילחימה)בהשוואהל-45%בקרבילידיהארץ(,והנתוןהזהעקביכברכמהשנים.רבים
מיוצאיאתיופיהמשתלביםביחידותחי"ר,ומספרםביחידותאלהנמצאכלהעתבמגמתעלייה.
ובעלי לוחמים באזרחות. השתלבותם על משפיע בצבא אתיופיה יוצאי שממלאים התפקיד
ישתלבו למיניהם, טכניים ומקצועות מחשוב מודיעין, לחימה: תפקידי שאינם איכות תפקידי
מגיעים שליש( )בערך מתגייסים של גדולה קבוצה לעומתם, האזרחיים. בחיים קלות ביתר
לתפקידיםשעלוליםלהנציחחוסרהשתלבות:חיילימפקדהונהגים.מתוכםיבואהאחוזהגבוה

.)26.02.2010 מדישלאסיריםושלאלהשלאיסיימואתהשירות)פישמן,
כמה קיימות ולכן האחרון, ההצלה קרש לפעמים הוא בצבא שהשירות יודעים בצה"ל
ולאחריו.אחת יותרבמהלךהשירות ליוצאיאתיופיהסיכויטוב 'רשתותביטחון',שנועדולתת
מהן,המשותפתלצה"לולג'וינט,מכונה'זינוקבעלייה'.רכזיםחברתייםבניהעדהב-30מרכזים
שהפרויקט היא הבעיות אחת ובמהלכו. השירות עד הצעירים את צמוד ליווי מלווים בארץ
ומנותקים החלשות בפנימיות ששוהים אלו בעיקר מהנערים, נכבד לחלק להגיע מצליח לא
מההוויההצבאית.רשתביטחוןנוספתהיאפרויקט'אמיר',שבמסגרתוניתןקורסלחייליםבני
)פישמן, יותר איכותיים בתפקידים בהמשך לשבצם כדי קרבי, לשירות מיועדים שאינם העדה,

.)26.02.2010
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מערכות תומכות והסתגלות אקדמית

למשפחהולחברים,ברובםבניתרבותהמוצא,חשיבותכמערכותתמיכה,חברתיתורגשיתכאחד.
אלהממתנותאתמצוקתםהפסיכולוגיתשלעולים)Mirsky, Baron-Draiman, & Kedem, 2002(.
המשפחה Scott & Scott, 1989(. ( בהגירה מורכב תפקיד לתמיכה פוטנציאלי כמקור למשפחה
,Fox(,אךבדבבדעשויהלהפוךגם  1991 ( ועידודלחבריה יכולהלהוותמקורלתמיכה המהגרת
העולה הנוער של הנפשית יציבותו Scott & Scott, 1989(. ( ומצוקה ללחץ מקור המהווה לגורם
קשורהבזהותו,הנשענתעלעברוהתרבותי.שמירהעלהמשכיותמהעברבארץהמוצא,עלשפת
האםושורשיהמשפחהעשוייםלפצותעלהרגשתאובדןהעבר.המשכיותכזאתמסתייעתבקיומה
גם המוצא תרבות את המטפחת מוצאם, ארץ יוצאי של משמעותית חברתית ורשת קהילה של

.)2007 בחברההחדשה)סבר,
לאקדמיה. הסטודנט של להסתגלותו מרכזי גורם היא ותומכת מתווכת כמערכת המשפחה
הפסיכולוגיות מצוקותיהם על מקלה מהוריהם, בעיקר מקבלים, שהצעירים התמיכה
החדשה הסביבה אל ההסתגלות עם בהתמודדותם עבורם ביותר משמעותי כוח מקור ומהווה
וחלוקת פטריארכלי, היה באתיופיה המשפחה של הבסיסי המבנה  .)Mirsky et al.,2002 (
החיה הגרעינית עלהמשפחה ברורה.החברההתבססה הייתה המיניםבמשפחה בין התפקידים
בכללותה. ולקהילה האחרים לחברים אחריות הייתה משפחה בן לכל המורחבת. המשפחה ליד
לתפקד היה יכול דוד להחלפה: ניתנו והתפקידים מאוד מלוכדת הייתה המורחבת המשפחה
כאבאובןדודכאח.משפחהמורחבתגדולהנחשבהעדיפה,היותשיכלהלשמורעלבניהמשפחה

1990(. 1991;זמנה, ולתמוךבהם)וייל,
עם ההורים ביחסי גם הניכרים רבים שינויים עברה האתיופית המשפחה ההגירה בתהליך
בדרך העולה השכלה ורכשו הישראלית לחברה מהוריהם יותר מהר הסתגלו הצעירים ילדיהם.
כללבהרבהעלזושלהוריהם.במצבכזההצעיריםפוניםלתמיכתםהנפשיתשלאחיםואחיות,
האתיופית העדה בן הסטודנט המערבית. בתרבות מאשר יותר האתיופית בתרבות מקובלת וזו
מוצאאתאחיוואחיותיוכמקורתמיכהקרוביותר,הןמהבחינההמנטליתוהןמבחינתהשאיפות
של המעורבות הגברת עם בשילוב אישית להצלחה הרצון – הזה הדור את שמניעים והרצונות
העדהבחברההישראלית.שמירתהקשרעםמשפחתהמוצא,ובמיוחדעםהאחיםוהאחיות,היא
1998;ליכטנטריט, משאבתמיכהחשובהמשמשאסטרטגייתהתמודדותמוצלחת)זומר-פדידה,

.)1995
נפשית הסתגלות לנבא שעשוי כגורם המחקרית בספרות נכבד מקום יש חברתית לתמיכה
אחד את להוות עשויה החברתית התמיכה למעשה, בין-תרבותי. מעבר במהלך פיזית ובריאות
לחץ. גורמי של להתעוררות תביא תרבותי בשינוי ההתנסות שבה המידה את שיקבעו הגורמים
החוקריםמסכימיםשהתמיכההחברתיתמשמשת'בלם',גורםהמפחיתאתרמתהלחץהפסיכולוגי
במהלךהמפגשהראשוניעםמצב  .)Scott & Scott ;1990 ,Feinstein & Ward ;1997 ,Berry, 1989 (
הלחץ רמת בהפחתת לסייע עשויה לו זמינה החברתית שהתמיכה המהגר של הרגשתו הלחץ,



חינוך ותעסוקה: זוג בלתי נפרד?                                  אורלי קיים ורחל טלמור – השתלבות סטודנטים יוצאי אתיופיה בחברה22

לקבל האפשרות את מונע הקולטת החברה לבין המהגרים בין התרבותי הפער אולם שיחווה.
למקור הופכת המהגרים של המוצא חברת אלה, במקרים הקולטת. מהחברה חברתית תמיכה

.)Furnham & Bochner, 1989 העיקרילתמיכהחברתיתבארץהחדשה)
בין מתווך גורם משמשת בלימודיו אתיופיה יוצא לסטודנט שיש החברתית התמיכה מידת
סטודנטים של טובים חברתיים שלקשרים נמצא האקדמית. להצלחה המשפחתית ההסתגלות
יוצאיאתיופיהעםסטודנטיםילידיהארץישהשפעהחיוביתעלממוצעציוניהם.ממצאיםאלה
תואמיםאתהתאוריה,הנזכרתלעיל,העוסקתבהתמודדותעםמצבימשבר,שעלפיההתמיכה
לשינויים הפרט להסתגלות תורמת ובכך הלחצים, השפעות את הממתן גורם מהווה החברתית

.)1995 החברתייםוהתרבותייםולדרישותהאקדמיות)ליכטנטריט,

תפקידן של המכינות הקדם אקדמיות במתן הזדמנות שנייה

מכללות אוניברסיטאות, קרי אקדמיים, למוסדות צמודות בישראל אקדמיות הקדם המכינות
חברתית )מבחינה חלשות לקבוצות לאפשר הוא המכינה תפקיד לחינוך. ומכללות אזוריות
מאוכלוסייה בעיקר מורכבות אלה קבוצות הבגרות. תעודת את לשפר או להשלים ולימודית(
וכןמאוכלוסייהמבודדת, בעזרתמימוןממלכתי, לקידום' כ'ראויה הוגדרה מיצב,אשר נמוכת
חלשתהישג.ההנחהשעליההתבססההקמתןשלהמכינותהקדם-אקדמיותהייתהכיההזדמנות
במערכת להשתלב להם תאפשר יסודי, העל בחינוך הרגיל מהמסלול לנושרים שניתנה הנוספת,

.)2006 ההשכלההגבוההובחברהבכלל)היושופרסקו,
הן אקדמיות הקדם המכינות כי מציינים השנייה ההזדמנות במערכת העוסקים מחקרים
את משיגות אכן הן וכי Ayalon, Shapira & Shavit, 1992(, ( דופן ויוצאות מוצלחות חלופות
הבוגרים מרבית במכינה: הסטודנטים של לימודיות הצלחות על מדווחים הנתונים מטרתן.
במוסדות לימודיהם אףממשיכיםאת ויותרממחציתם הבגרות, תעודת להשליםאת מצליחים

.)2006 אקדמיים)היושופרסקו,
המכינה,אםכך,היא'אתר'חברתי,שעשוילשמשחוליהנוספתבמערכתהקליטהוההשתלבות
שלהסטודנטיםעוליאתיופיה,בהמשךלמערכתהחינוךולצבא.במכינהישלסטודנטיםהזדמנות
וכןלהמשיך יותר, גבוה ולפתוחפתחלעיסוקיםבעליסטאטוס לקדםאתרמתההשכלהשלהם
ולהשתלבמבחינהחברתיתעםסטודנטיםילידיהארץועםסטודנטיםמקבוצותמוצאאחרות.

המכינות הקדם אקדמית במכללה בווינגייט: אפיוני רקע

כאמור,מכינהקדםאקדמיתמהווהשנתהכנהלאקדמיה,והיאאחתהאפשרויותעבורתלמידים
שציוניהםאינםמספיקיםלהתקבלללימודיםאקדמיים.המכינההייעודיתמכּוונתלכלמישאין
להתקבל ומעוניינים לא-מספקת( )או חלקית בגרות תעודת שברשותם או בגרות, תעודת בידם
מוסד בכל הארציות. הבגרות בבחינות להיבחן מבלי לאוניברסיטה, או למכללה ישיר במסלול
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אקדמישישבומכינהבגרותית,קיימתעלפירובגםמכינהייעודית.המכינההייעודיתבמכללה
4יח"ל,חינוך 3יח"ל,אנגלית 4מקצועות:מתמטיקה 9חודשיםולומדיםבה בווינגייטנמשכת

2יח"ל. 5יח"לוהבעהעברית גופני
הלימוד למערכת המותאמים פסיכומטרי, קורסי במכינה נערכים הייעודית למכינה בנוסף
הסטודנטים הראשון. לתואר הקבלה מתנאי חלק הוא הפסיכומטרי ציון הסטודנט. ולצורכי
השנה, כל לאורך ומלווים בלבד, להם המיועדות אם', ב'כיתות לומדים הייעודית במכינה
מתהליךהרישוםועדלקבלתםלמכללה,עלידייועצתייעודיתומערךתומךשלשיעוריעזרבכל
למידה ולמיומנויות למיומנויותאקדמיות סדנאות לרשותם עומדים כמו-כן הלימוד. מקצועות
פסיכו-דידקטי או דידקטי ללקויותלמידה,שבמידתהצורךמפנהאותםלאבחון ומרכזתמיכה

לאיתורלקויותלמידהלשםקבלתהתאמותבבחינותהבגרות.
הסטודנטיםבמסלולזההםחלקאינטגרלימהחייםהסטודנטיאלייםבקמפוס,יותרמשאר
ובתחרויות השונים הספורט באירועי משתלבים הם שכן הבגרותית, במכינה הסטודנטים

המתקיימותלאורךהשנהונוטליםחלקפעילבאירועיהמכללה.
נדיבות, זכאיםלמלגותקיום ואף לומדיםבמימוןהמדינה, יוצאיאתיופיה כלהסטודנטים

מימוןספרילימוד,נסיעות,קורספסיכומטרי,אבחוניםועוד.
מטרתהמחקרהנוכחיהייתהלברר:כיצדתופסיםסטודנטיםיוצאיאתיופיהאתהלימודים
שעודדו הגורמים ומהם ובעתיד, בהווה הישראלית בחברה השתלבותם בהקשר במכינות
דגם לבחוןמהו כדי לנתחתפיסותאלה, ניסיון נעשה בנוסף, במכינות. בלימודים לבחור אותם

ההשתלבותשלסטודנטיםאלהבמכינהובחברהבכלל.

הצגת המחקר

שאלות המחקר

מהםהגורמיםשעודדואתהסטודנטיםיוצאיאתיופיהללמודבמכינות? 1.

האםהסטודנטיםיוצאיאתיופיהתופסיםאתהלימודיםבמכינותכמסלוללקידוםהשכלתי 2.
וחברתי?

באיזומידההסטודנטיםיוצאיאתיופיהמרגישיםמשולביםבחברה? 3.

שיטת המחקר

הנחקרים
הלימודים את אתיופיה יוצאי סטודנטים תופסים כיצד לברר הייתה הנוכחי המחקר מטרת
המעודדים הגורמים ומהם הישראלית, בחברה השתלבותם בהקשר אקדמיות הקדם במכינות

אתלימודיהםבמכינות.
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במכללה ופועלת סטודנטים( כ-300 )מונה בינונית-גדולה היא המחקר נערך שבה המכינה
בני הארץ, ילידי סטודנטים הכוללת הטרוגנית, מכינה זוהי בווינגייט. ולספורט גופני לחינוך
המכינה האחרונים לאלה האתיופית. העדה ויוצאי העמים חבר יוצאי חדשים עולים מיעוטים,
מספקתתשתיתרחבהשלתמיכה.לרשותםעומדתרכזת-יועצתצמודההמלווהאותםבכלצעד
להשתלבות וכן החיצונית הקהילה עם בקשר לתמיכה הן בלימודים לעזרה הן ודואגת ושעל,
האקדמיתבהמשך.אחוזהסטודנטיםיוצאיאתיופיהבמכינותבשנתהלימודיםתשס"חעמדעל
11.8אחוזמכללהלומדים.בשניםתשס"טותש"עאחוזהסטודנטיםיוצאיאתיופיהעמדעלכ-20

אחוזמכללהלומדים.
המכינההייעודיתהיאחלקמהמוסדהאקדמישבוהיאמצויה,והיאמהווהגורםהמקשרבין
לביןהעולםהאקדמיהממשי.הסטודנטיםמעונייניםלהמשיך עולמםהלימודישלהסטודנטים
עדיפות להם ומעניקה מסייעת המכינה ובכך המכינה, נמצאת שבו האקדמי במוסד ללמוד
מסוימתעלפניסטודנטיםשלאלמדובמכינה)כךמשתמע,למשל,מןהמתרחשבראיונותהקבלה,
במכינה אלא הייעודית במכינה לומדים שאינם אחרים, סטודנטים וכו'(. החריגים בוועדות
הבגרותית,ממשיכיםלמוסדותאקדמייםאחרים,כאשרבידיהםתעודתהבגרותשרכשובמסגרת
המכינה.אתהלימודיםשלכלהסטודנטיםיוצאיאתיופיהמממנתהמדינה,בדרךכללבאמצעות
משרדהביטחון;במקריםשאיןהדברמתאפשר)למשל,בשלהעדרשירותצבאיאולאומי,שירות
כשליש הסטודנטים. ִמנהל או החינוך משרד אחר: מגוף ניתן המימון וכו'(, צעיר גיל חלקי,
בלימודים, ולהתרכז בבית לגור הקושי בשל בעיקר הסטודנטים, במעונות גרים מהלומדים
ואחריםמתגורריםבבתיהםומקבליםהחזרינסיעות.כמו-כןכליוצאיאתיופיהמקבליםמלגת
1,500₪בחודש,והחזרעבורהוצאותשונותכמומעונות,נסיעות,ספרילימוד קיוםבסכוםשל

וקורספסיכומטרי.
11נשיםו-11גברים(.בשנתהמחקרלמדובמכינה87סטודנטים במחקרנכללו22סטודנטים)
ללמוד שבאו משום ללימודיהם, הראשונה בשנה רבעים( )כשלושה מרביתם אתיופיה, יוצאי
במסלולשלשנהאחתבלבדאומשוםשהיובשנההראשונהמביןשנתייםבמסלולדו-שלבי.שאר
הסטודנטים)כרבע-21(למדובשנההשנייהוניתןהיהלהציגעבורםנתוניםשלתוצאותבחינות
הבגרות.כלהסטודנטיםשפנינואליהם,לבדמאחד,הסכימולקייםאתהראיון,לאחרשהוסבר

להםנושאהמחקרוהובטחהאנונימיות.
בשנים לארץ ועלו באתיופיה נולדו מהם חלק ל-31, 21 בין נע הנחקרים של הגיל טווח
1985.הסטודנטיםבאיםממשפחותקשותיום. 1994-1990,לבדמסטודנטיתאחתשעלתהבשנת
לרובםהוריםשאינםעובדים,וכמעטכלההוריםחסרימקצועוחסריהשכלה)להוציאסטודנטית
אחתששניהוריהבעלי12שנותלימודוסטודנטאחדשאביובעל8שנותלימוד(.כלהסטודנטים
1מציג היואחרישירותצבאי.ארבעסטודנטיותעשושירותלאומיבמקוםהשירותהצבאי.לוח

אתנתוניהרקעשלהסטודנטים.
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1: נתוני הרקע של הסטודנטים לוח 

שירות צבאימס' אחיםשנת עלייהגילמיןמס' סטודנט

+2ילידהארץ26זכר1

+2ילידתהארץ24נקבה2

+2619907נקבה3

+2419856נקבה4

+2319906נקבה5

+2419907נקבה6

שירותלאומי2419917נקבה7

שירותלאומי2419916נקבה8

+3019902זכר9

+2719919נקבה10

שירותלאומי2319918נקבה11

+2819918זכר12

+2319917זכר13

+23199010זכר14

+2119904זכר15

+2719911זכר16

+2419906זכר17

שירותלאומי6ילידתהארץ24נקבה18

+2419911זכר19

+2319915נקבה20

+2219948זכר21

+3019915זכר22

הכלים
איכותנית. בשיטתמחקר בחרנו עדיין, נחקרה ובוחןשאלהשלא ראשוני הוא זה כיווןשמחקר
תפקיד לגבי אתיופיה יוצאי הסטודנטים של תחושותיהם ואת תפיסותיהם את לברר מנת על
הלימודיםבמכינהבמערךהגורמיםהתורמיםלהשתלבותםבחברה,נערכוראיונותפתוחיםחצי-
שקט בחדר התקיימו הראיונות כשעה. וארך מראש תוַאם ראיון כל הסטודנטים. עם מובנים
במכינה,והחלובשאלהכללית:ספר/יליקצתעלעצמך.לאחרמכןנשאלוהסטודנטיםעלעברם
הלימודי,עלשירותםהצבאי,עליחסהמשפחהללימודים,עלהקשרעםהחברההישראליתועם
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והם שוטף, באופן לדבר קשה היה מהסטודנטים לחלק במכינה. לימודיהם ועל אתיופיה יוצאי
נזקקולשאלותמנחותרבות.הראיונותנערכובמשךשתישנותלימודים;בשנההראשונהרואיינו

12סטודנטיםנוספים. 10סטודנטים,ובשנההשנייהרואיינו
ידיאחתהחוקרות,בעודהחוקרתהשנייה על נרשמוכמעטמילהבמילה תמליליהראיונות
מנחהאתהראיון.לאחרשהראיונותהודפסוהםהועברולסטודנטיםלעיוןכדישיוכלולהוסיף,
היו שנכתבו והדברים בטקסט, שינויים נעשו לא כמעט למעשה אך וכדומה, לשנות להעיר,

מקובליםעליהם.

ניתוח הנתונים
תחילה Unrau & Coleman, 1997(. ( תוכן ניתוח של המנחים הקודים פי על נותחו הראיונות
להישמע המרואיינים של לקולם לאפשר כדי רציפה, בקריאה פעמים מספר הטקסט כל נקרא
קשורים והיו עצמם על שחזרו מרכזיים נושאים הטקסט בתוך זוהו ובהמשך )Corradi, 1991(,

בחלקםלשאלותשהוצגובראיון.

הממצאים

יוצאי הסטודנטים את עודד מה האחת, מרכזיות: שאלות בשתי מתמקדת הממצאים הצגת
הסטודנטים תחושות מהן והשנייה, בפרט? הייעודית ובמכינה בכלל במכינה ללמוד אתיופיה

לגבישילובםבמכינהובחברה?

מה עודד סטודנטים יוצאי אתיופיה ללמוד במכינה? 
השירות שלהם: הלימודים להמשך משמעותיות נקודות לכמה מתייחסים במכינה הסטודנטים

הצבאי,המשפחה,הרצוןלהתקדםבחברההישראלית,וחשיבותהספורטמבחינתם.

השירות הצבאי
כמעטכלהסטודנטיםדיברובחיובעלהצבא,תוךתיאורתקופתהשירותהצבאיכאחתהתקופות
היפותבחייהם.הםאהבואתהאווירהבצבאואתהעבודהשעשו.רובםנחשפולעבודותומקצועות
את העלו שמילאו התפקידים בנוסף, הצבאי. השירות לולא בהם להתנסות יכולים היו שלא

ביטחונםהעצמיוהעצימובקרבםאתתחושתהשייכותהחברתית.
נהניתי - כבדה הייתימפקדתמחסום,אחריות המון, למדתי רב, עצמי ביטחון קיבלתי -

מאוד.

שיַרתיבחילהים,הכנתימפות,שירותמעניין,אחתהתקופותהכייפות,היהכיף. -

אנישמחהשעשיתיצבא.זוהייתהחוויהשאיאפשר]=שאסור[היהלפספסאותה. -

מבחינהחברתיתרובםהרגישושהשתלבו,במיוחדאלהשהיויוצאיאתיופיההיחידיםבאותו
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מקום,וכןאלהששירתוביחידותקרביות.חלקםשומריםעלקשרעםהחבריםמהצבאעדהיום.
אלהמספריםשלאהרגישואפליה.

השתלבתייפהחברתית.התחברתיעםכלהחבר'ה,גםבעליסמכות.היינועושיםמסיבות. -
עדייןאניבקשראתם.

התייחסואליייפה.הייתיהאתיופיהיחידביחידה.עזרולי,הכולטוב,ניסולעזורליכמה -
שאפשר.

שלחיילים שהרגיש סיפר אחד סטודנט אפליה. על דיווחו שדווקא כאלו היו לעומתם,
או פרוטקציה להם שהיה בגלל 'או מקופח, היה שהוא בעוד ביקשו, שהם מה נתנו הישראלים
יוצאי של הכלכליות הבעיות את ציין אחר סטודנט גב'. לי שאין בגלל או אתיופי שאני בגלל
אתיופיהבצבאשלאמצאואוזןקשבת,ואמרש'אילצואותולערוקמהצבא'עדשנמצאלוסידור
הישראליות הבנות עם שההתחברות סיפרה, הלאומי בשירות ששירתה סטודנטית מתאים.
הייתהקצתפחותמוצלחת,והייתהגםהרגשהשאוליסומכיםעליהפחות.קשרטובנוצרבינה

לביןעולהמחברהעמים,אוליסוגשל'גורלמשותף'לפידבריה.
התחברתיעםרוסייה.התחברנובגללהעדה.היהמשהומשותף.באתילהתנדבלשירות -
כי נתנופחותדבריםלעשות, לי זהשלאמתייחסיםאליי. על כך כל ולאחשבתי לאומי

אוליסמכועלייפחות.

ממפקד ללימודים העיקרית הדחיפה את קיבלו שבו המקום היה הצבא מהמקרים בחלק
או לימודיהם המשך את שתכננו אחרים סדירים מחיילים אתיופיה, מיוצאי הוא גם שהיה
טובה עבודה למציאת הלימודים חשיבות את שהדגישו צה"ל עובדי ואזרחים בקבע מחיילים
ולהתקדמותבחיים.כמו-כןהמפגשעםמקצועותשהםנחשפואליהםבצבאושמצאוחןבעיניהם

היווהָזָרזלהמשיךוללמודתחוםדומהבאזרחות.
בצבאקיבלתיהרבהדחיפהמהמפקדשהואקציןאתיופי.גםהואהיהבסוףלימודיהתואר. -

דחףללמוד,ואמרשיעזור.'חפר'לירקעללימודיםחצישנה.

בצבאהייתימפענחתצלומיאוויר]של[חילמודיעין.אהבתיאתהעבודהוזההשפיעעל -
הלימודיםשאנירוצהללמוד.

המשפחה
החלטה ברובהמקרים הייתה במכינה הלימודים את להמשיך הסטודנטיםמספריםשההחלטה
שלהםבלבד,למרותשהמשפחהתמידעודדהותמכה.לכמהמהםאחיםאואחיותשלמדובמכינה
והיוומודלודוגמהעבורם:'אחותיהגדולהלמדהפהבמכינה,עכשיוהיאלומדתבאוניברסיטה

הפתוחהברעננה'.אחריםבאובעקבותחבריםשלמדופה.
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בביתנושאהלימודיםהואבחלקגדולמהמקריםהנושא'הכיחשובבעולם'.ההוריםמוכנים
להשקיעכלמהשהםיכוליםכדישהילדיםילמדו.כך,למשל,סיפרסטודנט,שאמועבדהשעות
למרות גבוהים. בלימודים מרכזי כלי שנחשב מחשב, רכישת לו לממן בכדי בית במשק נוספות
שההוריםאינםמביניםבדרךכללאתהשפה,ולכןאינםיכוליםלעזורבלימודים,הםעודדואת
ילדיהםעלידימתןחיזוקיםמילולייםעלהצלחותבמבחנים,לצדעזרהמבחינהמורלית.מכיוון
שלהוריםלאהייתההזדמנותללמוד,הםמצפיםשילדיהםילמדוו'שלאתהיוכמונו'.ברורלהם

שהשכלהומקצועהםהמפתחלהצלחהולמוביליותחברתית.
בביתנושאהלימודיםהכיחשובבעולם.ההוריםיעדיפולישוןבעבודהמאשרשיחסרלנו -

משהו.'העיקרשלאתהיהכמוני',תמיכהמלאהבלימודים.

זהכואבלשמוע'אםהיינוצעירים,היינולומדים'.הםתמידחיזקואותי:'תלמדי,תלכי -
לאוניברסיטה'.

כלדברשביקשתילאהיהחסר-ספרים,ציוד.שואליםתמידלאןאתההולך.אםאניהולך -
לחברללמודזהבשמחה,]נותנים[חיזוקיםמילולייםעלהצלחותבמבחנים.

הצעירים אחיהם את דוחפים גם והם לחיקוי, מודל רבים במקרים משמשים האחים
ומסייעיםלהם.

האחיםהגדוליםבכיתותהגבוהותיותר]...[ישלךמודלים,ומדיפעםעזרוכשהייתיצריך. 
בחשבונאות. תואר סיים והיום שכבתי, מצטיין להיות הגיע שבתיכון מודל, שהיה אח

הואהיווהמודל.אםהואיכול,עלאףהקשיים,אזגםאנייכול.

סטודנטאחרמספר:
רוצים ההורים ללמוד. ללכת מאודשמחהשהחלטתי היא מאוד, בי גאה שלי המשפחה -

ומקוויםמאודשאצליח.הםרוציםלספרשהבןשלהםהצליח.

ההוריםתומכיםבי,אימאשלימאודשמחהוגאהעלההחלטההזו.רקהיאיודעתעדכמה 
זהמלווהבקשיים.

הרצון להתקדם בחברה הישראלית
להתקדמות המפתח הם שהלימודים ההבנה כי אחרת, או זו בלשון מספרים, הסטודנטים כל
להמשיך אותם שעודדו אלה הם בצידה, ששכרה מכובדת בעבודה לעסוק והרצון בחיים,
להשתלבות ומכאן מקצועית, להצלחה השכלה בין לקשר מודעים הם במכינה. בלימודיהם
יאפשרולהם בגרותמלאה, בחברה.הלימודיםבמכינה,שבסיומםהסטודנטיםמקבליםתעודת
בסיום מיד יותר טובה תעסוקתית השתלבות או גבוהה להשכלה במוסדות לימודים המשך
מקצועיות, לא בעבודות להסתפק ולא בעבודה להתקדם רוצים הם שאם להם ברור המכינה.

עליהםללמודולהציגתעודות.
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עובדב'טבע' ישדרישות.אני ישדרישות.אםרוציםלהתקדםבתפקידים לכלתעסוקה -
בכפרסבא,באריזה,כברשלוששנים.אםרוציםלהתקדםצריךלהביאתעודה,להראות

שלמדתימשהו,זהמשהושפותחעודאופציותוחשובלילהצליח.

השאיפותשלילאלעבודעבודהפיזיתיותרמדי,]מעדיף[עבודהבמשרד.כמהשיותרגבוה. -
הבנתישאנירוצהלהתקדםבחייםכדילאלעבודבעבודותלאמקצועיות.

הלימודיםזההמפתחלכלדבר.כלעבודהשאניהולך,שואליםאותיאםישלךבגרות. -

אחריהשירותהלאומיהחלטתילהמשיךללמוד,כיהבנתישאנירוצהלהתקדםבחיים. -
המשפחהתמכהביבלימודיםבמכינהוגםחברים.

מהן תחושות הסטודנטים במכינה לגבי שילובם במכינה ובחברה?
של תחושה על סיפרו המרואיינים רוב אחידות. אינן בחברה מצבם לגבי הסטודנטים תחושות
אפליהכלפייוצאיאתיופיהבאופןכללי,גםאםלאחווזאתבאופןאישי.הםמרגישיםשקיימת
נמוכים לעבודה להתקבל וסיכוייהם בעבודה, והן בצבא הן אתיופיה יוצאי כלפי אפליה עדיין
מאלהשלהישראלים.גםכאשרהםמתקבליםלעבודה,הםמוצביםבתפקידיםזוטרים,והרגשתם

היאשלאסומכיםעליהםושלאמאמיניםבהם.תחושותאלהמביאותאותםלעתיםלייאוש.
נתקלתיבעבודהבגזענות,דיברואלילאיפהבגללשאניאתיופי.בראיוןטלפונישאלהמה -
]כזה,[העבריתשלךטובה.אחריזה המוצאשלי,אמרתיאתיופי,אמרהאתהלאנשמע

לאקיבלתיאתהעבודה.חושבשזהקשורלזה.

אנחנומרגישיםשיחסהחברהלאתיופיםלאמשהו.ישאפליהבחייהיומיוםבעבודה.גם -
אםמקבליםאותם,לאסומכיםעליהםולאמאמיניםבהם.בנסיעותבאוטובוסנרתעים
הדיבור לפי למבוגרים. בעיקר בזלזול, אלינו נהגיםשמתייחסים ו]יש[ נוסעים, מאיתנו

רואיםיחסמזלזל.

חושבשישהרבהאפליהלאתיופים.בעבודה,למשל,היומקריםשהמנהליםקידמויותר -
אך זה, אוליהרגשתיאת אני יותרמלומד. למרותשהאתיופי ישראליםמאשראתיופי,
עם זה על ש[ישהרבהאפליה.מדברים כך ]על אנישומעמהחבר'ה לזה. לאהתייחסתי
להם גורם זה אותם. מעסיקים ולא אוניברסיטה שסיימו משכילים הרבה יש חברים.

לייאוש.

כלל, בדרך במכינה, להסתובב נוטים שהם סיפרו במכינה אתיופיה יוצאי הסטודנטים רוב
בחבורותעםיוצאיאתיופיהאחרים.רובםגםמספריםשחבריהם,הןבמכינהוהןבחברהבכלל,
הםבעיקרמקרביוצאיאתיופיה.הםמרגישיםִאתםיותרנוחומרגישיםשמביניםאותםיותר.

יותרמאוכלסת ישראליים,הסביבהשלי רובהחבריםאתיופים,איןהיוםחברים היום -
באתיופים.



חינוך ותעסוקה: זוג בלתי נפרד?                                  אורלי קיים ורחל טלמור – השתלבות סטודנטים יוצאי אתיופיה בחברה30

היוםהחבריםהטוביםהםאתיופים,גריםלידי,חבריילדות.ישליגםחבריםישראלים, -
אבלהחבריםהקרוביםהםאתיופים.

מעטיםסיפרושהשתלבויפהבחברהובמכינה,ושישלהםחבריםמקרבילידיהארץומקרב
הבדל שיש מרגישים לא אלה סטודנטים אתיופיה. יוצאי חברים לצד העוליםמארצותאחרות,
מעדיפה היא כי אמרה אף אחת סטודנטית בארץ. נולדו שהם משום אולי האחרים, לבין בינם
וכמה במכוון, אתיופיה מיוצאי להתרחק ואפילו דוגמה מהם ולקחת הישראלים עם להתחבר

שפחותלהזדהותעמם.
באתילמכינהלשנהוחצי,מבחינהחברתיתמצוין.ישגםחברה'צברית',גםאתיופית.אני -

לאמרגישההבדלים,אוליבגללשנולדתיבארץאיןאצליהבדל.

דוגמה לוקחת אני האתיופים. עם ולא הצברים, עם יותר השתלבתי חברתית מבחינה -
מהצברים,]הםמהוויםבשבילי[מודללחיקוי,ולאמהנוערהאתיופים.האחיםשליואני

מתרחקיםמהנוערהאתיופי.

חלקמהסטודנטיםמספריםעלתחושותטובותביחסללימודיםולהוויההחברתיתבמכינה,
ועלהשלכהשלתחושותאלועלתפקודםבחברה:

המכינההיאכמוביתבשבילי,מלמדיםאותיהכולמהתחלה.מקבליםאותיכמושאני, -
ולא קדימה היום.מסתכלים עד הצלחתי לא למה בטענות: באים או אותי שופטים לא

אחורה,וזהחשוב.

ישתמידלמילפנות,]למצוא[מייעזורלי.אנימרגישהשכלבעיהשישליישפתרון,אפילו -
מזון תלושי להם ונתנו לאכול מה להם היה שלא אנשים יש לימודים. של בדברים לא
לחדראוכל.ישאחתעםבעיותבריאותושלחואותהלפסיכולוגשלהמכללהחינם.רוצים

לעזורבכלדבר.

אנימרגיששהמכינההייעודיתמאודמשלבתאותיבחברה.הלימודיםבמכינהגורמיםלי -
להרגישטוב,מקוםשמקבלאותיבליבגרות,איןלחץ.המכינהנותנתליכליםלהתקדם,

ונותנתביטחוןשאנייכולומסוגל.
המסגרתשלהמכינההייעודיתעזרהלימאודלהשתלבמבחינהלימודיתוחברתית.אני -
מרגיששישלילמילפנותכשאנילאמוצאפתרוןלקושימסוים,אנימרגיששישליאוזן
קשבת.המכינההייעודיתתורמתמאודבידע,הבנתהחומר,סביבהטובה,אנשיםטובים,
ליאומץ נותן זה אותו. ולבצע גדול כליםלהתמודד,לקחתאתגר נותנת ביטחון, נותנת

לאתגריםאחריםבחוץ.אםפהאנימצליח,אזגםבחוץאנייכול.

בהעדפה צורך יש הישראלית, בחברה להשתלב שיוכלו שכדי סבורים ברובם הסטודנטים
ללמוד שיוכלו כדי כלכליות, והטבות דרושותהקלות לדעתם, מתקנת,במיוחדבתחוםהכלכלי.
עזר שיעורי יותר לקבל רוצים היו גם הם ללימודים. במקביל לעבוד יצטרכו ולא טרדות ללא
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היו הם כמו-כן עבורם. זאת לממן שיכולים הורים יש ל'צברים' כי אישיים, ותגבורים פרטיים
מתגוררים שהם העובדה בשל ללמוד, להם קשה שבבית משום במעונות, מגורים לקבל רוצים

בדירותקטנותיחסיתולהםאחיםרבים.
חלקמהאתיופיםמיואשיםמהמסגרתפה.מעונותלאקיבלו,אמרושאיןמקוםוישעדיפות -
לרחוקים.הענייןשלמגוריםלאתיופיםצריךלהיותעדיפות,כיבביתאנילאיכולללמוד.

איןסביבתלימודיםבבית.למהאיןפהמספיקמעונות?

מספיקה מהמדינה מקבלים שהם הכלכלית שהתמיכה חושב מהסטודנטים יותר קטן חלק
ואינהמובניתמאליה,והםאינםחושביםשיוצאיאתיופיהצריכיםלקבליחסמועדף.

-ישפהתמיכהמלאה,זהמחזקאותי,וישכאלושלאמעריכיםאתזה.הנוערהאתיופימקבל
המוןתמיכהמהמדינהולאמנצלאתזה,מאשימיםאתכולם.אנינחשבתלישראליתלכולדבר,
הייתיבשוקשקיבלתימלגה,אשכרהכסףלבנקכלחודש,זההיהלימוזר,לאברורמאליו.אני

מוצאתאתעצמייותרעםהצבריםולאעםהאתיופים.

חשיבות הספורט בשילובם בחברה
העובדה ואת בחייהם, בספורט העיסוק חשיבות את ציינו שרואיינו הסטודנטים מרבית
שהספורטמהווה'גשר'להשתלבותבחברה.בעיסוקהספורטיוויהםמרגישיםכשוויםביןשווים,

הםנמדדיםעלסמךהישגיהםועלסמךתפקודםולאעלסמךהמוצאשלהם.
איןליבגרויות,והמכינההייעודיתזוהדרךהכיקצרהלהגיעללימודיהתוארהראשון.אני -
העדה[ בֶקרב ]= מהעדה בעיקר להשפיע שאוכל מאמין אני הזה בתחום ספורט. אוהב
שלי.בעדהשליאיןהרבהשלומדיםחינוךגופני.אנימאמיןשזהיכוללפתוחעולםחדש.
העיקרי להיותהחלק צריך לדעתי,הספורט החיים. למהלך תחוםהספורטחשובמאוד

בחיים.

למסגרת להיכנס ורציתי 30 בן כבר אני למכללה. כדישאוכללהתקבל בגרויות לי חסר -
לימודיםכדילהתכונןולהרגישיותרמוכןבקבלהלמכללה.בחרתיללמודבווינגייטבגלל
ולהיות רוצהלהיכנסלתחוםההוראה ונערותבאתלטיקה,אני נערים רוצהלאמן שאני

מורהבביתהספר.אנירוצהלהראותשגםהשונהיכוללהצליח.

לדעתי,ספורטהואתחוםשחשובבכלהעולםולארקבארץ.הואחייבלהיותבמודעותשל -
החברהמגילקטן.]רצוי[שידברועלהחשיבותשלובגן,בבתיהספר.בתחוםהספורטיש
גורם עיסוקבספורטמעלהאתהביטחון,משלבחברתית, משהושאיןבאףתחוםאחר.

לךלקבלאתעצמךכמושאתה.

כשאניעולהלמגרשהכדורסללשחק,אנילאמרגיששוםאפליה.לאףאחדלאאכפתשאני -
אתיופי,אכפתלהםרקכמהאניקולעואיזהמשחקנתתי.זהמהשחשוב.
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דיון

יוצאי הסטודנטים של לימודיהם את המעודדים הגורמים מהם לברר הייתה המחקר מטרת
השתלבותם בהקשר במכינות הלימודים את הסטודנטים תופסים וכיצד במכינות, אתיופיה
בחברההישראלית.בניתוחהראיונותעםהסטודנטיםעלומספרגורמיםמרכזייםהמעודדיםאת
המשךלימודיהםבמכינה:השירותהצבאי,המשפחהוהרצוןלהתקדםבחברההישראלית,בעיקר

דרךהעיסוקהספורטיווי.
והעצים עצמי, ביטחון לסטודנטים הקנה הצבאי השירות כי עולה הנחקרים דברי מתוך
בקרבםאתתחושתהשייכותהחברתית.השירותהצבאיחשףבפניהםעבודותומקצועותשלאהיו
נחשפיםאליהםאלמלאהשירות.לדבריהם,השירותהצבאיעזרלהםלהשתלבבחברההישראלית
כי נמצא )2006( והורנצ'יק שלום בן של במחקרם שווים. בין כשווים המקרים ברוב ולהרגיש
ישראליות, נורמות לרכישת כהזדמנות אתיופיה מיוצאי רבים בעיני נחשב בצה"ל השירות

ולעיתיםקרובותהואמוצגכמנוףלהשתלבותמוצלחתשלעוליםבישראל.
לימודים. להמשך הדחיפה את קיבלו הם שבו המקום היה הצבא מהסטודנטים חלק עבור
ההיכרותעםאנשיםרבים,שחלקםלמד,לומדאומתכנןלהמשיךוללמוד,הביאהלמודעותםאת
האפשרותשלהמשךלימודיםואתחשיבותםשלהלימודיםמבחינתהמוביליותהחברתית.צה"ל
במטרה אחדות תכניות ומפעיל אתיופיה יוצאי צעירים עבור הצבאי השירות לחשיבות מודע

.)2004 לעזורבשילובםהיעילבצבא)אלנבוגן-פרנקוביץ,קונסטנטינובולוי,
המשפחהמהווהאףהיאאתאחדמגורמיהמפתחברצוןלהמשיךללמוד.המשפחההאתיופית,
למרותהשינוייםהרביםשעברהמאזהעלייהלארץ,מהווהעדייןגורםחשובבתמיכהובמוטיבציה
יוכלוהילדים לימודיהם.להוריםברורשרקבאמצעותההשכלה לילדיהלהמשך שהיאמעניקה
לשפראתמצבםהמקצועי,ובעקבותכךאתמצבםהחברתי.הילדיםהפנימומסרזהוהואמלווה
יכולתםשלההוריםלעזורלילדיהםבלימודיםעצמם, וללמוד.למרותאי אותםברצוןלהמשיך
הםעוזריםלהםרבותמבחינהרגשיתומוראליתומגליםהתעניינותבלימודיהם.לארקההורים
כאשר במיוחד בולט הדבר הבוגרים. והאחיות האחים גם אלא הלימודים המשך על משפיעים
הם גם להמשיך מהם הצעירים האחים את מעודדים והם ללמוד, המשיכו המבוגרים האחים
בלימודים.בתהליךההגירהנוצרמצבשבוההסתגלותשלהצעיריםלסביבההחדשהמהירהיותר
זו עודשתמיכה והאחיות,מה לפנותלתמיכתםשלהאחים יותר נוחלהם לכן מזושלהוריהם,
מקובלתבתרבותהאתיופית)זומר-פדידה,1998(.הקשרההדוקעםהמשפחההגרעינית,ובמיוחד
עםהאחיםוהאחיות,מהווהמשאבפנימיוחיצוניעבורהסטודנטיםיוצאיאתיופיה,ובזכותוהם
כנראהמגליםרמתפגיעותנמוכהיותרמסטודנטיםאחריםויכולתהסתגלותוהשתלבותגבוהה

1995(. יותר)ליכטנטריט,
הנושאים לשני בהתייחסות גם בעקיפין שעולה הישראלית, בחברה להתקדם הרצון
החשוב המניע שזהו נראה אתיופיה. יוצאי הסטודנטים מפי מיוחדת להדגשה זוכה הראשונים,
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את לשפר מאוד מעוניינים הסטודנטים הייעודית. במכינה לימודים בהמשך לבחירתם ביותר
מצבםהכלכליוהתעסוקתי,והםמביניםשאחתהדרכיםלכךהיאבאמצעותרכישתהשכלה.גם
אםלאכולםמתכנניםלהמשיךבלימודיםבמוסדותלהשכלהגבוהה,הםיודעיםשתעודתבגרות
שהדברים למרות מקצועית. לא כפיים עבודת שאינה בעבודה השתלבות לצורך הכרחית היא
במעמדם גם לעלייה יביאו שהלימודים מצדם עקיפה ציפייה שישנה נראה במפורש, נאמרו לא

החברתי.
הישראלית, החברה מן אינטגרלי חלק שהם מרגישים אינם ברובם הסטודנטים
ובוכנר פרנהם עדתם. בני עם בעיקר הם לה, ומחוצה במכינה שלהם, החברתיים והקשרים
החברה לבין המהגרים בין התרבותי שהפער בכך זאת מסבירים Furnham & Bochner, 1989( (
במקרים הקולטת. מהחברה חברתית תמיכה לקבלת האפשרות את מהמהגרים מונע הקולטת
החדשה. בארץ חברתית לתמיכה העיקרי למקור הופכת המהגרים של המוצא חברת אלה,
התעסוקה בתחום אפליה ועל כללי, באופן אתיופיה יוצאי של אפליה על מספרים הסטודנטים
להתקדם לרצות אותם דוחפים מרגישים, מהם שחלק הקיפוח, רגשות שדווקא ייתכן בפרט.
בחברה.חלקמהסטודנטיםמצייןבמיוחדכיהבחירהבתחוםהספורטמהווהגורםשמצמצםאת
להשתלבות שגורם 'כור-היתוך' של סוג ומהווה אוניוורסלי הוא בספורט העיסוק וכי האפליה,

בחברהבישראל.
רובהסטודנטיםחושביםשצריכהלהיותהעדפהמתקנתביחסלסטודנטיםממוצאאתיופי,
זמנם את להקדיש יתקשו מהם רבים כזאת תמיכה שללא משום הכלכלי, בהיבט במיוחד
כמו העולים בחיי שונים להיבטים בנוגע ננקטת אכן מתקנת העדפה של זו מדיניות ללימודים.
שווה מרגיש מהם קטן חלק זאת, לצד 2001(. )שבתאי, צבאי ושירות השכלה תעסוקה, דיור,

זכויותבחברה,ואףמעדיףאתהחברההישראליתעלפניהחברהשליוצאיאתיופיה.
למודל המתאים דגם ובחברה? במכינה אלה סטודנטים של הקליטה דגם כן, אם מהו,
ההיטמעות,למודלהאינטגרציה,למודלהנפרדותאולמודלהשוליות?נראהכירובהמרואיינים
במחקרזהפועליםעלפידגםההשתלבות)מודלהאינטגרציה(.מחדגיסא,הםמצהיריםעלכך
הקשר את ומדגישים נוח, יותר מרגישים הם שִאתם כיון אתיופיה, יוצאי הם חבריהם שרוב
למשפחהולערכיה.הםמעריכיםאתהוריהםואתמוכנותםלהקריבאתעצמםולעבודבעבודות
החברה של נורמות הםמאמצים גיסא, מאידך ללמוד. ובסיכוייהם בילדיהם לתמוך כדי קשות
חשיבות את הפנימו הם לימודים. המשך והמעודדות הצבאי בשירות הקשורות הישראלית,
השירותהצבאיכערךמרכזיבחברההישראלית,ושמחיםעלכךשהייתהלהםהזדמנותלהשתתף

במסגרתזו.
על היא גם לימודיםאקדמייםמעידה ולהמשך ללימודיםבמכינה מייחסים החשיבותשהם
בהיטמעות הגבוהים הלימודים חשיבות את המדגישה הישראלית, התרבות נורמות של הפנמה
ורואים בחברההישראליתובהשתלבותבה.הםמייחסיםחשיבותרבהלנושאהעיסוקבספורט
בתחוםזהגשרלחברההישראלית,ואפשרותלקבלתהזדמנותשווהבחברהולצמצוםהאפליה.
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הםמצהיריםשלמדומחבריהםלשירותהצבאיעלהאופציהללימודיםגבוהיםועלחשיבותם.
נוסףעלכך,הםלמדומניסיונםהאישי,אומניסיונםשלחברים,אחיםואחיות,שרכישתתעודות
לומר ולהתקדמותבחיים.אפשר ולימודיםאקדמייםמשפרתאתהסיכוילמציאתעבודהטובה
אפילו,שהטענותשהםמשמיעיםעלאפליהוקיפוחגםהןסממןלרצוןשלהםלהשתלבולאליפול
בחברה ולהצליח שווה הזדמנות לקבל רוצים שהם רק לא שוליות. או היפרדות של דגם לתוך
הישראלית בחברה השולטים והנורמות הערכים ואת המושגים את למדו אף הם הישראלית,
אלה ההיטמעות. דגם פי על פועלים בהם בודדים רק מתקנת. העדפה לדרוש להם ומאפשרים
הם אתיופיה. יוצאי חברים פני על הישראלים החברים ואת הישראלית התרבות את מעדיפים
הרצון שביעות חוסר את למשל כמו אתיופיה, יוצאי של בחברה השליליים הדברים את רואים
יודעיםלהתבכיין יעזור,אנחנורק 'להתבכייןלא המתמידשלהם,אובשפתם–'ההתבכיינות':

ולאלעשותמשהו.זהלאעוזר'.

סיכום

והחברתי הכלכלי שילובם לצורך חשוב גבוהים בלימודים אתיופיה יוצאי של שילובם המשך
לא בעבודות הוריהם כמו לעבוד הצעירים רוב ימשיכו כאלה לימודים ללא הישראלית. בחברה
בשירות להם ניתנה הספר בבתי הלימודים לאחר סטטוס. ונמוכות הכנסה נמוכות מקצועיות,
ולהכירצעיריםישראליים גדלו, נוספתלצאתממעגלהמשפחהוהקהילהשבה הצבאיהזדמנות
מכלשדרותהעםומכלקבוצותהמוצא,וכךלפתחתחושהשלהזדהותעםהחברהולרצותלתרום
לה.במכינותהקדםאקדמיות,הןבמכינההבגרותיתוהןבמכינההייעודית,ניתנתלהםהזדמנות
יהיו וההשכלה החינוך על שהאמונים חשוב שלהם. המקצועי לפיתוח ולדאוג השכלה להשלים
- קיימים ויכולות כוחות ויחזקו אלה סטודנטים של והחברתיים הלימודיים לקשיים ערים

אישייםומשפחתיים.
רב לא במספר ובתוכה אחת במכינה עוסק שהוא משום בהיקפו, מצומצם הנוכחי המחקר
ניתןללמודמממצאיהמחקרעלחשיבותהלימודים יוצאיאתיופיה.למרותזאת, שלתלמידים
האקדמייםבחייהתלמידיםיוצאיאתיופיה,עלרצונםהעזלהתקדםבלימודיםולהשתלבבחברה
כיצד ולחקור להמשיך חשוב בפניהם. העומדים הקשיים ועל גבוה סטטוס בעלי ובעיסוקים
באוניברסיטאות והן אחרות במכינות הן בלימודיהם להמשיך אתיופיה יוצאי את לעודד ניתן

ובמכללות.
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