
 

 .פ מכללת גבעת וושינגטון"מסיפורה של סטודנטית בתוכנית המצוינים מנו

, בארץ ביותר הגבוה האתיופים ריכוז בעלת השכונה זו קריית משה בעיר רחובות
 השכונה נחשבה שנים כמה לפני עד. מצוקה כשכונת הרווחה גורמי י"ע ומוגדרת
 .השכונה ברחובות שכיחים היו ואלכוהול סמים, בארץ לנוער הפליליים התיקים כשיאנית

 גופים כמה נכנסו האחרונות בשנים. נוער בני של והתאבדויות רצח מקרי כמה אף והיו
 בשנה ,השתפר לבלי הכר המצב היום .בשכונה סיביתנאינט לעבודה מבורכים ואנשים

 פחתה והאלימות ברחובות להסתובב פחד אין, נוער לבני תיקים נפתחו לא האחרונה
 .מאוד

 בעיקר הייתה העבודה עכשיו עד - עומק עבודת היא בשכונה הנדרשת העבודה כעת
 ולא ההתקדמות את להמשיך מנת על "טוב ועשה" זה שצריך מה וכעת" מרע סור"

 .נסיגה לאפשר

 צעירות משפחות של גרעין להקים במטרה בשכונה להתגורר עברנו זו מחשבה מתוך
 שירות בנות גרעין ופתחנו, הקהילתית בעבודה וישתתפו בשכונה שיתערו וחזקות

 . עצמאית פעילות גם ומייצרות בשכונה השונים בגופים שמתנדבות

 :להתמקד צריך בהם עיקריים עניינים שני רואים אנחנו

 ובני בכלל השכונה תושבי את שמלווה הקשה הניכור תחושת למול עבודה - הראשון
 ומכלל המדינה ממוסדות ניכור של קשות תחושות בשכונה. בפרט האתיופית העדה
 לא ואף במדינה מהנעשה חלק מרגישים לא השכונה מתושבי רבים לצערנו -העם

 יתר בין, גורם הדבר. בה והצלחה להשתלבות שווה סיכוי בעלי הם כי מרגישים
 מועט לאמון, בצבא לשירות נמוכה מוטיבציה בעלי יהיו השכונה שבני לכך, הדברים
 .הישראלית בחברה השתלבות ולאי, בלימודיהם להצלחה להגיע ביכולתם

 שרווחת התופעה, עיקריות תופעות שתי ישנן בשכונה שנמצאים העדה בני בין - השני
 בארצות השחורים עם הזדהות) ישראל בעם תרבותית להשתלב רצון חוסר הינה ביותר
 השנייה התופעה(. שחורה מוזיקה ושמיעת האנגלית בשפה דיבור, זהה לבוש י"ע הברית

 מוחלטת בצורה תרבותית טמעילה העדה מבני חלק של ניסיון היא לה וההפוכה
 ואף, האתיופית העדה כבי ייחודיותם את להביא ניסיון כל ללא וזאת הישראלית בתרבות

 .שלהם במסורת בושה

 

 :בשכר ושניים וולונטריים מהם כששניים, תחומים לארבעה מחולקת בשכונה שלי העשייה

 .בשכונה השונים בגופים מחולקות והן בגרעין בנות שש ישנן - שירות בנות גרעין ריכוז

 למתבגרים ייחודיות תוכניות בעל טיפולי חינוכי חברתי מרכז - ם"על של הנוער פינת
 ונערות נערים וגם קבוצות ומלוות המקום מצוות כחלק משתלבות הבנות, 21-21 בגילי
 .פרטני באופן



 

, קבוצות בהדרכת הנוער בתחום עובדות הבנות, בשכונה המרכזי הגוף - ס"מתנ
 קפה כוס על מפגש, ( קפה שפירושה באמהרית מילה זו בונה" )דילמה בונה" הפעלת
 .נוער בני עם אישי וקשר לדיון אקטואליים נושאים מעלים שבו וכיבוד

 על ואחראית בסניף הצעירה השכבה פעילות כל את שמרכזת קומונרית - עקיבא בני
 הבוגרת השכבה את ולפתח לבנות שתפקידה' ב חבריא ורכזת, המדריכים והכשרת ליווי
 .בשכונה ומסורתי דתי לנוער מענה לתת וכך עקיבא בבני

 הן ובחגים, השבת כל במשך פעילות ומקיימות לשבועיים אחת בשכונה נשארות הבנות
 לימוד ערב, ערב עד מבוקר בסוכות פעילה סוכה: כמו מיוחדות פעילויות מקיימות
 .'וכו שניות הקפות אירועי, רבה בהושענא

, העדה של למסורת וכבוד ענווה מתוך לבוא הצורך על שלנו בהכוונה דגש שמים אנו
 הבנות, לדוגמא, האחרון בשבוע. בשכונה שקיימים הכוחות את להעצים רצון ומתוך
 שמטרתו דוכן הקימו שם, רחובות לקניון ונסעו בשכונה נוער בני עם יחד פעילות הרימו

 מוזיקה הושמעה בדוכן. האתיופית העדה בני של חג - הסיגד חג על להסביר
 השירות בנות עם יחד הנוער ובני, העדה בני של ומשקאות מאכלים היו, באמהרית
 .האתיופית העדה ועל הסיגד חג על הסבר עם פתקים וחילקו הסתובבו

 אירוח, עבודה תכנית בניית, הבנות הכשרת, בעבודתן הבנות ליווי על אחראית אני
 .'וכו בשבתות הבנות

 מטרת. אתיופים נוער לבני עקיבא בני של מנהיגות תכנית היא השחר - בשחר הדרכה
 מנהיגותית קהילה ויצירת אתיופיה יוצאי מקרב צעירה מנהיגות הכשרת היא התכנית
 מטרה. העדה נוער בפני וערכית אישית דוגמה להוות המסוגלת האתיופית העדה מתוך
 בחברה האתיופית העדה בן מתמודד איתם וקשיים דילמות העלאת היא נוספת

 .איתם נכונה להתמודדות והצעות השטח פני אל הישראלית

 סניף את ולהוביל להדריך החניכים את ולעודד להצמיח היא השחר של נוספת מטרה
 . במקום עקיבא בני

, אתיופיה יהודי של המסורת, האתיופית העדה בשורשי בעיקר עוסקות בשחר הפעולות
 . וישראלית יהודית זהות, חברתית מעורבות, גבורה, מנהיגות

 כל עם אישי קשר לקיים, לשבוע אחת פעולה לעשות הוא בשחר כמדריכה תפקידי
 אתן ולעשות, התכנית של וסמינריונים לפעילויות החניכות את להוציא, מהחניכות אחת

 .לחודש אחת התנדבות

 להדרכה נכנסים מהשכונה נערים רבות שפעמים ראינו - מהשכונה המדריכות ליווי
 .להדרכה כלים בלי אך, טוב רצון הרבה עם עקיבא בני לסניף

 עקיבא בני בסניף שמדריכות מהשחר שלי החניכות את ללוות עצמי על לקחתי לכן
 (. בנות שלוש) בשכונה



 

 משפחות לגייס מנת על הזמן כל פועלים ואני בעלי - לגרעין נוספות משפחות גיוס
 .משפחות עם פרטניים ומפגשים, משפחות ערבי, טלפונים כולל זה - לגרעין נוספות

 

 (:כמובן לעברית מתורגם) באמהרית פתגםישנו 

 היא הכוונה." אריה לקשור כדי מספיק חזק – רבים בקורים השזור אחד עכביש קור"
 .הכל על לגבור נכול מאוחדים אנחנו שאם

 שופטים בספר השבטים להיפרדות הסיבה כי רמר הרב מסביר" לשבטו איש" בספר
 חיבור ייווצר וכך ויכולותיו כוחותיו של מלא למימוש יגיע מהם אחד שכל הצורך היא
 ההבדלים מיצוי עם אך, ואחדות שיתוף של ממקום -ישראל עם חלקי בין יותר גבוה
 .והשוני

 מנת על היא בגלות העם חלקי בין והתרבותי הגיאוגרפי לפירוד הסיבה כי מאמינים אנו
 יבוא השוני ומתוך ,וכוחותיה גלות כל, מלא למיצוי יגיעו ישראל בעם שונים שכוחות
 המנותקת הייתה אתיופיה גלות. הבית בניין לעבר עמנו את שיצעיד מרומם חיבור
 להיכלל שראויים ייחודיים כוחות לעדה כי להבין ביכולתנו ומכאן הגלויות מכל והשונה
 .ויתרומם יתברך כולו העם יקרה וכשזה, ישראל בעם

 מתוך העם לכלל האתיופית העדה את לחבר היא גווניה כל על שלנו בעשייה מטרתנו
 ישראל שעם העדה לבני ייחודיות תכונות שישנם הכרה ומתוך, העדה למסורת רב כבוד
 - להיפך אלא, התרבות מחיקת ידי על לא ישראלית זהות לפתח. בהם להתברך צריך
 תקווה וכולי, ובתושביה בשכונה גדולה אמונה לי יש. במסורת וגאווה הכרה ידי על

 .הישראלית החברה לכלל גדולה בשורה מפה שתצא

 בעיניי תרומה. לאומית כשליחות השונים תפקידיי ואת בשכונה המגורים את רואה אני
 עשייה ברוח היא תםיוהווי שמטרתם חיים אלא, רכוש או כסף של נתינה דווקא לא היא

 .לאומית אחריות ולקיחת

 .והארץ העם למען ועשייה עבודה חיי יהיו חיי שכל לעצמי מאחלת אני


