
לישראלמסע עליית יהודי אתיופיה 
שמחה גתהון

ישראל, אור יהודה, מרכז ללימודים אקדמאיים, פקולטה לחינוך

ועלרביםניסיונותעלמסופרההיסטוריהבדפי.ציון–לירושליםלעלותוחלמויהדותםעלאתיופיהיהודישמרוההיסטוריהשנותלאורך

.וישראלהעולםיהדותלבןאתיופיהיהודיביןהקשרהידוקשלממושךתהליך

הליכה:רביםובקשייםבסיכוניםכרוךהיההמסע.1990ועד1979משנתשנים11כנמשךסודןדרךאתיופיהיהודישלעלייהמסעה

ואנסיםשודדיםשלוהתקפותמחלות,צמא,רעבעםהתמודדותתוךחודשיםבמשךסודןגבולעדבמדבררביםקילומטריםלאורךרגלית

.המשטרומתנגדיהחייליםמקרב

שוניםמאיזוריםיהודים18,000,יצאולמסע.בדרךונפטרובתלאותעמדולאוקשישיםילדיםובעיקרהמסעאתשהתחילומאלהרבים

רדיפותמחלותמרעבסבלווהיהודיםקשיםהיוהחייםבסודןהפליטיםבמחנה.לסודןבדרכםבאתיופיהעודנספומקצתם.באתיופיה

.אכזריותותקיפות,רעב,חולי,משפחהקרוביאובדןבשלטראומהחוו,הדרךתלאותאתששרדואלו.30%כנספובמהלכם

חדשיםחייםבנוהתגברוהקושיעםהיטבשהתמודדויש.וקושיכאבשלחוויהלאחרמסודןהגיעאדםהמסעאתשחווהמיכילומרניתן

.היוםגםתפקודםעלומשפיעותהקשותוהחוויותבסודןשחווהקשייםהמאורעותאתהיוםעדהחוויםישנםאךבארץ

הצליחושלאעלאשםמרגשותסובלים,ילדיהםאתשאיבדוהורים:היתמותהרגשתאתמרגישיםהיוםעדהוריהםאתשאיבדוילדים

מישלמוותחוותהשלאמשפחהנותרהשלאכמעטאתיופיהיהודיבקרב.שכוליםונותרוואחיותיהםאחיהםאתאיבדואחים,להצילם

לחקורמנתעלמדעיתקהילהבקרבהתופעהאתלחשוףהינוהתקצירמטרת.האבדןוחוויותבמסעתתמקדהרצאתי.בסודןמיקיריה

.הטראומתיהמסעאתשעברולאנשיםתרבותמותאםמקצועימענהלמצואכדיאוליהנושאאתלעמוק
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בערבית.. קולות מהחדר הטיפולי
חמודה-רים נאשף

ישראל, טייבה, לטיפול זוגי ומשפחתיתחנה 

והתרוצצות,ילדיםשלקולות,נמוכיםבטוניםדיבור..רםבקולשוטףדיבור...בכישלקולותעולים,בטייבההרווחהבלכשתקטןמחדר

לעולםנכנסת,מיוחדיםמאודאנשיםעל,לסיפוריםמקשיבה,המטפלתבכסאאנייושבתושם..מוותודממתמוחלטשקטולפעמיםשלהם

..ותקווהכאבכעס,געגוע,אהבהשל

שלהראשוניםבשלביםמשפחותוליווי,ושכולאובדןשלתכניםלהחזיקהיומיומיהקושי..בתוכיביחדמהולהכולושליחותאתגר,קושי

,לשגרהחוזריםהמטופלים..למשפחותעוזרמאודאךומורכבעוצמתיתהליך.וילדיםגברים,נשיםשלכאב..שבועאחרשבוע,האבל

המודל,ותקווהלחיים,ואבלכאבביןלנועמתחילים..המתשלהזיכרוןאתמנציחים,לעבודהחוזרים,הנפטרשלהחדראתמנקים

..החוויותאתלארגןולהםליעוזרמאודשלמדתימהוכלהדואלי

בתקופה..מדעייםוספרים,שירה,מספרות,מהכוללומדתאני!אותםלהסביריכולהתיאוריהואיזה,הנפשנדבכימפותליםכמהאך

שלוהמורכבות,המטופליםשלהרגשותשלהמורכבותאתלימשקףזה,סוריאליסטיתבאומנותיותרלהתענייןהתחלתיהאחרונה

התמודדותלדרכיומנתבתמבחוץמשקיפהגםאךכאבםאתכואבתשאני,המשפחהמתוךלאאבל,המשפחהעםשאני.שליהחוויה

...ותנועהבדינאמיותוהגעגועהכאבאתלבטאלהםעוזרתאךהטיפולשעתכמוקבועה.חדשים

,הנותרההורהעםלעבודמורכבוכמה.מתו,עודיחזרולאהאחאוהאם,שהאבלילדיםלהסבירקשהכמה,וילדיםהוריםמלווהאני

.והקהילההמורחבתלמשפחהגבולותוהצבתהמשפחתיתהמערכתאתמחדשארגוןכדיתוךכהורהלתפקדוגםלהתאבלגםשצריך

כמטפלתובפנישליהמטופליםבפנישעומדיםהאתגריםועלבישראלהערביתבחברההאבלעיבודתהליךשלהייחודיותעללדבררציתי

.חדששירותשלומנהלת
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הקשר בין התמודדות דתית לבין רווחה נפשית סובייקטיבית וצמיחה פוסט טראומטית בקרב ערבים מוסלמים  

דרכיםשאיבדו  את ילדיהם כתוצאה מתאונת 
רים סולימאן

ישראל, משגב, תחנה לטיפול משפחתי

כללמשךכמעטמתמשכיםזהאובדןשלהמשמעותייםהשלכותיו.בחייולחוותיכולשהאדםביותרהקשההאובדןאוליהואילדאובדן

ציפיותיהםואתחלומותיהםאת,תקוותיהםאתבילדיהםמשקיעיםהורים.ייחודיתבדינמיקהמאופייניםילד-הורהיחסי.ההורהשלחייו

הם,והנטישההריקנות,הצער,הבדידותלצד,שאבדהאדםללאהעתידאתלדמיין.העתידשללאובדנונחשבילדאובדןלכן,מהחיים

,Breznitzהאבלמהות 2000; Rubin, Malkinson, & Witztum, 2005; Wickle & Marwit, 2000)).

,להתמודדכדימשתמשיםאלההוריםשבהןהדרכיםמהןלבדוקבמיוחדחשוב,ההוריםאצליוצרילדשלשאובדנוהעצוםהדחקבגלל

באסטרטגיותהשימושביןהקשראתבדקזהמחקר,ספציפיבאופן.זאתלעשותניסההנוכחיהמחקר.יעילותאלהדרכיםמידהובאיזו

אתשאבדומוסלמיםערביםהוריםבקרב,טראומטיתפוסטוצמיחהמהחייםרצוןשביעותלבין(ושליליתחיובית)דתיתהתמודדותשל

מתווכיםעצמיתושליטהבחייםמשמעות,חברתיתתמיכההמשתניםאםלבדוקביקשהמחקר,בנוסף.דרכיםמתאונתכתוצאהילדיהם

ביןהקשריםאתממתניםדתיותוורמתההורהמגדרהאםהשאלהנבחנה,לבסוף.התוצאהמשתניושנידתיתהתמודדותביןהקשריםאת

.טראומתיתפוסטוצמיחהמהחייםרצוןשביעותלביןושליליתחיוביתדתיתהתמודדות

וכפריםמערים,אבות100-ואימהות101,שכוליםהורים201שלמדגםבקרבנערךאשרמתאמירוחבמחקרהינוהאמורהמחקר

.האובדןבעקבותשונותלסוגיותההוריםתגובותהבודקיםעצמילדיווחשאלוניםבאמצעותנאספוהנתונים.הארץובמרכזבצפוןערביים

שאלון,בחייםמשמעותשאלון,חברתיתתמיכהשאלון,ושליליתחיוביתדתיתהתמודדותשאלון,דמוגרפישאלון:כללוהשאלונים

.טראומטיתפוסטצמיחהושאלוןמהחייםרצוןשביעותשאלון,עצמיתשליטה
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הפרידהמשמעות הפרידה ומעמד 
1אלון נתיב, 1טילינגרנועם ליפשיץ 

ישראל, רעננה, שלכתעלי 1

.מהנפטרהמשפחהבנישלוהפרידההאישיהטקס,הפרידהמעמדחשיבותעללדברנרצה

בעלשלנוכחותישהפרידהבמעמד.המקובלהדתיהטקסבמקוםאובנוסף,ישראלבמדינתהאחרונותבשניםמתאפשרהפרידהמעמד

המאפשרבאופןהטקסשלוהנחיה,וחבריםהמשפחהשלבקשות,והשאירבמידהממנובקשות,הנפטרשלחייוסיפוראתהמרכזמקצוע

.מהנפטראמיתיתפרידה

ביןהמשמעויותאתנבחןאנו,הפרידהקיוםגםכךלהשלכותמביאפרידהשחוסרכפי,עצומההיאהפרידהשלהפסיכולוגיתהמשמעות

Caseדרךהיתר Studyנוספותודוגמאות.
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משותף לעובדי מחוז חיפה באגף  מחקר : תרבותיים בהתמודדות הורים שכולים עם שכול ואובדן-היבטים רב

הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה  -הנצחה ומורשת במשרד הביטחון ובית, משפחות
יהודית  , 1מאיר מרום, 1ארליכמןעמליה ,1שחר רענן, 1אורית צוקר, 1אסנת בר און, 1רמה אולברג,1אתי בן ארוש,1עדי אריאל, 1גילה קרן

2מיכל שמאי, 2מיקי ויינברג, 2הדס גולדבלט, 2אלי בוכבינדר, 1יונה דביר, 1רותי ישי, 1זלוטניק

ישראל  , חיפה, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית2חיפה , משרד הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת1

יקיריהןאשרבמשפחותמטפליםלבנוןגבולועדמחדרההמשתרע,חיפהמחוז,הבטחוןבמשרדומורשתהנצחהמשפחותאגףעובדי

ורגישעדין,מורכבהשכולותבמשפחותהטיפול."במערכהשנספוחייליםמשפחות"חוקפיעלומוכרות,הצבאישירותםבמהלךנפלו

משמעותןאתלבחוןביקשנו,וחברתייםדתיים,תרבותייםמהיבטיםמושפעותלאובדןהשכולותהמשפחותשתגובותהבנהמתוך.תרבות

.השכולעםהתמודדותםדרךואתוהאובדןהשכולעםשכוליםהוריםהתמודדותעלואמונותעולםתפיסותשל

עם.רביםטיפולייםמעולמותכליםוכולל,השניםרבהניסיוןואתהתיאורטייםההיבטיםאתמשלבחיפהמחוזעובדישאוחזיםהידע

הכולל,המקצועיהתוכןעולםמתוך.זהבטיפולהמעוניינותמהמשפחותאחתלכלהמותאמתטיפולית"חליפהתופרים"אנוזהמכלול

באמצעות,האבלדפוסיעלהתרבותהשפעתאודותהידעאתולהעמיקלבחוןהצורךהתעורר,ועדותתרבויותבמגווןטיפולבתוכו

והמשתניםהייחודייםהצרכיםמולוהטיפולההתערבותדרכיבחינתהיאהמטרה.סוציאליתלעבודההספרביתעםמחקריפעולהשיתוף

.הקיימיםוהניסיוןהידעותיקוףהעבודהכלישיפורלצורך,גווניהעלהשכולותהמשפחותאוכלוסייתשל

האוכלוסיותמגווןאתהמייצגים,(אמהות18-ואבות18)שכוליםהורים36עםראיונותעלוהתבסס,האיכותניתבגישהנערךהמחקר

.השכוליםההוריםאתראיינוהסוציאלייםהעובדים.51-82ביןנעהמשתתפיםגיל.(ובדואיםדרוזים,יהודים)חיפהמחוזשבטיפול

ההורהזהותשלהחברתיהעיצוב,משפחה:תמותארבעהומשגוסוציאליתלעבודההספרביתחוקריי"עהממצאיםניתוחבתהליך

.השכולעםבהתמודדותהאמונותשלומקומןהנצחה,השכול

חדשיםחלקם,וביטויוהאבלדרכישלונורמותמסורותעלנשעניםחלקם.ומסריםדעותשלגוניות-ורבעושרהציגהמחקר

שפקדלאסוןהוריםתגובותשלשלמהקשתמהוויםאלוביטוידרכי.לאישיהחברתישביןהרצףעלמצוייםוחלקםאינדיווידואלים

.ההתערבותתהליכיעלתשליךהכרתםאשר,אותם
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ל בדואיות"השכול של אלמנות צהתפיסות : שכול מודר
3כהן-בוקקיערית , 1,2סמדר בן אשר

ישראל, תל אביב, ת"מכון מופ3, באר שבע, מכון מנדל למנהיגות בנגב2, באר שבע, מכללת קיי, ייעוץ חינוכי תואר שני1

שבטיתחברהבתוךהשכולעםהמתמודדות,בנגבבדואיותל"צהאלמנותשלמבטןמנקודתוהאובדןהאבלמשמעותאתבחןהמחקר

ל"צהאלמנותשלהשכול,חברתיתוהערכהלהוקרהשזוכה,מוקרהרואישכולהואהצבאיהשכולהישראליתשבחברהבעוד.מסורתית

עםגםאלא,הפרטיהאישיהשכולעםרקלאלהתמודדנדרשותעצמןאתמוצאותהאלמנותכינטען.מודרחברתישכולהואהבדואיות

.הבעלאובדןעלוהוקרהכבודמהןומונעתרביםהתנהגותסייגילהןשמציבהחברה

מהןמצפההחברה.האובדןעםשלהןהמיוחדתההתמודדותדרךאתחושףוסיפורןבדואיותצהלאלמנותשבערואיינובמחקר

התגמולים,מנגד.המשפחהכבודשלהנוקשההמוסריהקודעללשמורשנועדהדוקפיקוחתוךלמסורתהמותאמתלהתנהגות

ביןלפעולכדי.ואוטונומיהעצמאותלפתחלהןמאפשריםהביטחוןמשרדשלהשיקוםעובדותותמיכתהביטחוןממשרדהמתקבלים

משרדשלהסוציאליותלעובדותחיוביויחסהביטחוןומשרדישראלמדינתכלפישלילייחסהאלמנותמפתחותהןאלהסותריםמסרים

לתרבותמתאימיםאינםהיהודיותלאלמנותהניתניםהסיועודרכימהנהליםחלקכינמצאעוד.השיקוםבתהליךאותןהמלוותהביטחון

.לצורכיהןמותאםמערךלבנותוישהבדואיותהאלמנותשלולמסורת

.צבאישכול,שיקוםמדיניות,תרבותרגישתהתאמה,בדואיותצהלאלמנות,מודראבל:מפתחמילות
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