
 
 

92 

 

מתכשרים יהם של עמדות –לפרוץ את "הזהות המושתקת" 

 אמהריתולהוראה כלפי ספרות ילדים כתובה עברית 

 חנה אבוחציראו לאה  ברץ

 תקציר

כלפי ספרות ת  ספרות מאמר זה מבקש לבחון עמדות ותפיסות של מתכשרים להורא

 שאלון המשלב שתי מתודות, כמותניתבאמצעות  .אמהריתוילדים הכתובה עברית 

, כספר המיועד ליצור מעיינות  הטגאוילדים של  נעמי  שמואל  הספר  נבחן  ,ואיכותנית

הכנסת  הספר  על פער בעמדות כלפי נושא יםצביעמ. הממצאים גשר בין תרבויות

בין סטודנטים מקהילת ביתא ישראל לבין  ראותלתכנית הלימודים ותפקידו בביטול הנ  

שבקרב  יוצאי הקהילה יש   מדגיש  יהעיקר הממצא כאלה שאינם שייכים לקהילה. 

של הנרטיב התרבותי בונים את  המודעות רבה לתכנים העולים מתוך ספרי הילדים 

 .את השתקתה תומונע לחיזוק הזהות  הקהילתית ההקהילה. הכרת הנרטיב מביא

  , ביתא ישראלניתלשו-ת,  ספרות ילדים דוהות  מושתק, זתזהו :מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  אחוההאקדמית  המכללה, ד"ר  לאה  ברץ

 המכללה האקדמית אחוה, ארחציחנה אבו
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 רקע  תאורטי

מנתה הקהילה האתיופית  9303בסוף שנת  1,שכה המרכזית לסטטיסטיקהלפי נתוני הל

ילידי ישראל  03,033-ילידי אתיופיה והיו  90,233-תושבים. כ 002,933בישראל 

ילדים יוצאי הקהילה  04,000למדו  תש"ע יה. בשנת הלימודיםשהוריהם נולדו באתיופ

היו צברים  42%, בתי ספר על יסודייםב, בחטיבות ביניים ויםבבתי ספר יסודי

סטודנטים   9,930למדו אותה שנה אתיופיה והשאר ילידי אתיופיה. בילידי  ותיהםשאב

שמנתה טים ית הסטודנמקרב הקהילה במוסדות להשכלה גבוהה מתוך כלל אוכלוסי

  נפש. 902,333

כמו  2שראלוהתרבות של קהילת ביתא י המחקרים רבים תיעדו את חיי החבר

 ה שלגם את השינויים החברתיים, האתגרים, ההצלחות והקשיים בהסתגלות

 לצד   3.אוכלוסיית העולים לחיים בחברה המודרנית האינדיבידואלית במדינת ישראל

המקום ישנו עדיין חיפוש אחר בחברה, להשתלב של אנשי הקהילה מתמשך ניסיון 

 חוסרראות או ממד הנ  ובכל הקשור לה"נכון" עבורה במארג החברתי הישראלי 

מצד אחד הקבוצה שואפת להיראות ובה בעת שלא להיראות. מצד אחד היא  4.הנראות

שלא במובן זה מעוניינת להפוך לחלק אינטגרלי בלתי מובחן מן החברה שאליה הגיעה, 

משמע , ציבור הישראליחבריה באופן שונה המבדיל אותם מחברים אחרים ביתייחסו ל

לקבל ובני הקבוצה הנקלטת מבקשים לשמור על ייחודם  ,אולם מצד שני, לא להיראות

הגירתם. כלומר הקבוצה של בהיבטים ספציפיים ומתחשב באפיונם המיוחד היחס 

-העבר החברתי שלוהקודם  המקיושל מבקשת להמשיך ולקיים היבטים חשובים 

  5.תרבותי שלה

 רואה במצב החברתי של הגירה שדה 6ברי  אוריית ההתאמה התרבותית שלת

מצב בו האנשים מבקשים , מפגש בין תרבויות: בתהליך זה ניתן לדבר על שימור תרבות

מצב של מגע  , ליצורלופיןיאו לח ,לשמר את זהותם ואת תהליכי ההתאמה התרבותית

פי -על ,יכולים להיווצרתרבותי -מפגש הביןהחברה. ב ת לכלל המאפשר נגישוושיתוף 

שימור התרבות המקורית וקבלת : השתלבות (0) :דפוסי אסטרטגיה הארבע ,ברי

של התרבות מתוך רצון,  ,שמירה: התבדלות( 9; )התרבות החדשהתוך יסודות מ

נטישת התרבות המקורית : ( היטמעות0; )ה של התרבות החדשהתהמקורית ודחיק

 נטישת התרבות המקורית ללא קבלת התרבות החדשה. : ( שוליות0)-; ולטובת החדשה

ידי מאנע, -בעקבות גישה זו נחקר תהליך היקלטותם של יוצאי אתיופיה על

. בחברה הישראלית היהודיתהם תהליך ההסתגלות שלתוך התמקדות ב 7,ומאנע אור

                                                           
1
 9303הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  
2
 9339; בן עזר, 0202וייל,  
3
 9334שבתאי, קסן ו 
4
 9303בן עזר,  
5
 שם 
6
 9330ברי,  
7
 9339; 9330אור ומאנע,  מאנע, 
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על ים זהות  אישית מושתתתוח של ימדגיש  שחיים  ראויים ופ תרבותיות -מושג הרב

מייחסת חשיבות תרבותית -התפיסה הרב 8.קהילות תרבותיות שנוצרו במשך שנים רבות

 9.המרכיבות את כלל החברהקבוצות של התרבותי הייחוד שמירה על הל

 ניותגו  -כביטוי לרבתרבותיות -רב

י אחת ההנחות המשותפות למרבית החוקרים שבחנו את קליטת עולי אתיופיה או אנש

לפיה העולים  היא הנחה אידיאולוגיתביתא ישראל, כפי שהם מעדיפים להיקרא, 

בעשורים  10.שואפים להשתלב או אף להיטמע בזרם המרכזי של החברה הישראלית

שלטה בה מדיניות חברתית וחינוכית שכונתה  ,הראשונים שלאחר הקמת מדינת ישראל

בארצות קליטת ההגירה ששררה   למדיניות דומה ב, קיבוץ גלויות" או "כור היתוך""

היא הביאה אך ראותם של המהגרים, הייתה להעלים את נ  זו מטרת מדיניות  11.הברית

בני כלפי  להתהוות של נראות שלילית, שנבעה מזלזול בתרבותם ומאפליה מתמשכת

  12.הקהילה

 יםצונם של אנשי ביתא ישראל שהגיעו בגלי ההגירה בשנרלכאורה נראה היה ש

המהגרים ת ומדיניותה של המדינה אשר פעלה ופועלת כלפי קבוצאת  תאם  0220-ו 0200

בבסיס השקפה זו של  .במדיניות של הטמעה גלויה לצד הטמעה סמויה שהגיעו אליה

הטמעה גלויה )אסימילציה( עמד הרצון להרחיק את העולים היהודים מארצות 

תרבות "מה שהוגדר  מן התרבויות הקהילתיות שלהם ולשלב אותם במסגרתוהאסלאם 

, אשר הייתה וריאציה לתרבותה של שלטתהתרבות ההגמונית וה ,, קרי"ישראלית

 סמויה גישת ההטמעה הזו הוחלפה ב לימים, מדיניות 13.האליטה הקולטת האשכנזית

על השקפה לפיה התרבויות הפרטיקולריות והנחותות של קבוצות גם היא מבוססת ה

על המדיניות והמעשה  חולשמשרד החינוך, ה ,חרונותבשנים הא. מיעוט צריכות להיעלם

תרבותית ועל יישומה במסגרת -על אימוץ של מדיניות רבמצהיר החינוכי בישראל, 

 רפורמה בחינוךה של ענים שמטרתוט 15בנקסמקגי בנקס ו 14.החינוכית בהיקף מערכתי

 מגדרית מבחינה שונות שלקבוצות כך החינוך במערכת שינוי ליצור היא תרבותיות-לרב

 הספר. בבית להצליח שווה סיכוי יהיה והתרבותית האתנית ההשתייכות מבחינת או

גבלות שראוי לשים לב אליהם כאשר ממונה מכלול קשיים ו 16פורטרה

, בעיקר כאשר מדובר בשדה החינוך. לדעתו, השימוש "תרבותיות-רב"משתמשים במונח 

יוצר תחושה כי מדובר במשהו  תלמידיםידי מורים ומחנכים בכל דבר הקשור ל-עלו ב

תרבותיות, אבל בפועל -אופנתי. כתוצאה מכך מחנכים לכאורה מתייחסים לנושא הרב

                                                           
8
 9330 שגיא,  ;9330נחתומי,  
9
 9330בן רפאל,  
10
 9330סבר,  
11
 9339סבר,  
12
 9303רסניק,  
13
 9330סבר,  
14
  9333חוק מטרות החינוך המעודכן משנת  ראו 
15
 Banks & McGee Banks, 2001 
16
 Portera, 2008 
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פרויקטים הוא מבקר את קיומם של תרבות אקזוטית. בנוסף,  ותיהם"חוגגים" בכית

החינוכי. על פניו נדמה שמחנכים כם מבלי לבחון לעומק את עררבותיים ת-חינוכיים רב

חולשה  ם בפועל נוקטים בגישות מסורתיות.שונות, אולהכבוד לתרבויות מתייחסים ב

 ,בעל היסטוריה קצרה מהיותו  ,תרבותי-נוספת  לדעתו של פורטרה היא, שהחינוך הרב

בצורה  אימוץ מונחים מורכבות. חינוכיות תפיסות מצריך התנסות ולמידה של הפעלת 

גורם ש מה ,ינוכי בשדה האקזוטיעלול להשאיר את הטיפול הח ,או פשטניתלא ברורה 

עם להתמודדות חברתית ותרבותית כשוליים ולא  "האחרים"שונותם של  להדגשת 

 האמתי.  םמצב

בעקבות ניית זהות אישית וקבוצתית ובמהיותה של הספרות מכשיר בה

  , מקומהשתי שפותמתחדדת שאלת הזיקה בין ספרות  הכתובה  ב ,ביקורתו של פורטרה

בני של מחיקת הנראות בהעוסקת התמודדות עם סוגיה ים ותפקידה בבתכנית הלימוד

 האתיופית.  הקהילה

 לשוניות -מבחן  דו - הזיקה בין שפה וזהות

 ראותזהות ונ  

מסמנת הוויה הניתנת כביכול להגדרה פשוטה, אלא שהיא טומנת בחובה כמה זהות 

ת זהו 17.ליים"עצמו נדחק לשו"כל מי שתובע לעצמו זהות מורכבת מוצא  מכשלות:

  18.התייחסות כמה וכמה מעגלימוהיא בנויה  האדם מורכבת מקשרי שייכות רבים

 "זהות" היא מושג מדויק יחסית, שאינו אמור להוביל לטעויות. האםנדמה ש

אנו באמת זקוקים להוכחות קפדניות כדי להוכיח שאין בנמצא, ולא יכולים להיות, שני 

לשניהם,  עתים אףלמסורות דתיות, ללאום, ולבני אדם זהים? השתייכותו של אדם 

לקבוצה אתנית או לשונית, למשפחה מורחבת יותר או פחות, למקצוע, למוסד, לקבוצה 

ו של מהווים חלק ממערכת היסודות המרכיבים את זהות, כל אלה חברתית מסוימת

באותה רמת חשיבות, לפחות לא עומדות מובן שלא כל ההשתייכויות הללו  19.האדם

אולם אף אחת מהן אינה חסרת חשיבות לחלוטין. מכל מקום, אלה הם , רגע נתון בכל

היסודות הרוקמים את מבנה האישיות המעצבת את זהותו של האדם וניתן אף לכנותם 

מעלוף: "הגנים של הנפש", אם מקפידים גם לציין כי זאת שניסח כפי באופן מליצי 

  20.רובם אינם מולדים

קליטת מהגרים, יש לבחון את היחס בין  שלם כאשר עוסקים בתהליכי

הצלחתו של המהגר, כפי שהוא והחברה הקולטת מפרשים אותה, לבין אופי הזהות 

הנרקמת במסגרת התהליך החברתי הדינמי שהנקלט והקולט פועלים בו. בישראל היחס 

 לוגיים ואיהאידאת הטעמים מונה  סבר 21.מנחה לבלילתהלשפת המוצא של העולים 

לעומת זאת, . של העולים בישראל מצב של רמיסת שפת האםצר שי ה זההטמעלתהליך 

                                                           
17
 00: 9303מעלוף,  
18
 9332שקד,  
19
 9303מעלוף,  
20
 02שם:  
21
 9339סבר,  
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מכירה בלשונות מיעוט למגוון רחב של מטרות, , מציינת סבר, מדיניות פלורליסטית

הוא חלק מן הלומד כולל  שימוש בהן כאמצעי הוראה. שימור שפת האם של העולה 

נמצא קליטה וההיקלטות. תרבותית בתהליכי ה-המחויבות של הקולט בעל הגישה הרב

ם של דוברי שפות ההישגיאת ו םתדמיתאת האם שיפרה  הוראת קרוא וכתוב בשפתכי 

  22.זרות

את דפוסי התגובה של חברות שונות ביחס למצבן סקרה   23סבר בעקבות גרנט

לשמר את  המנסה תרבות מאוימת  לשהיא אחד מסממני הזהות  שפההלשוני, כאשר ה

המצב הלשוני ניתן להבחין בין חברה ן ההיבט של שמ צייןגרנט . באמצעות השפה זהותה

, מיעוט לשוני מפוזר, מיעוט תגיאוגרפי המרוכז מבחינההומוגנית, מיעוט לשוני קטן 

החברה  ,בהתאם לחלוקה הטיפולוגית של גרנט  24.לשוני גדול וחברה בעלת קיטוע לשוני

שאינו  ,(dispread minority)האתיופית בישראל יכולה להיתפס כמיעוט לשוני מפוזר 

ישראלית ההגמונית. חברה ההמרחב של מהווה רוב מקומי בשום אזור גיאוגרפי ב

כיוון שהסביבה ממיעוט זה נוטה להיות פגיע במיוחד מבחינת השימור הלשוני שלו, 

  נטית.נלשון הדומימשמרת את החי  ואהתוכה שב (המדוברת או הכתובה) הלשונית

 זהות מושתקת

של חד יש אפשרות לבטא את עצמו בקולות שונים ולחשוף היבטים שונים לכל א

, אבל חשוב לשים לב נמצאהוא בהתאם למצב בו  , זאתברגעים שונים ואישיות

הסתעפויות חברתיות לכך גם מבחינה חברתית. יש  "קולהשמעת של "אפשרות ל

ילה ראוי לשים לב גם לכפל המשמעות של המופוליטיות שאין להתעלם מהן. 

או במינוח  ,מישהו מבחוץ כופה שתיקה על הסובייקטאם במשמעות ש: "מושתקת"

הדמות בוחרת בשתיקה אולם גם עשוי להתפרש ש ,הופך אותו לבלתי נראה  הסוציולוגי

 ראותה היא בעוכריה. משום שהיא מודעת לכך שדווקא נ  

גם ניתן לעמוד על מידת  הזכאות לדיבור, כמו  "קולה"מתוך מיקומו של 

הוא כל מבע   26,לפי באחטין 25.דיבור בהקשר, דיבור לקהל ודיבור למען מטרה מסוימתל

חברתית בהקשר חברתי מסוים: כל מבע הוא -ביטוי ייחודי לאינטראקציה לשונית

 ידי אחרים. הדיאלוג-דיאלוגי ומותנה אפוא במה שנאמר בעבר ובאופן התקבלותו על

ת של מעמדות, אידיאולוגיות, תקופות או ּונמתקיים בין קולות העשויים לייצג שו  

"קול" מתן לפיכך, מגע של מבע עם מבע אחר משמש אמצעי למתן נוכחות ו .תגו  סּו

 אמהריתוב הכתובה  בעבריתקול העולה  בספרות  ה. היחס אל ייחודי לכל אחד מהם

ן אולם כיצד נית 27.לפרוץ את הזהות המושתקת מסמן ניסיון בטקסט הספרותי, והנוכח 

-אלת מוצפיושלבין העדרו מהשיח  החברתי,  בספרות לגשר על הפער בין קול  נוכח  
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 נםישבעיקר כאשר חשופים למצב  בו קיימת פוליטיקה של השתקה? במקרה דנן הלר, 

בפועל  ך הם אינם נכנסיםאמהרית על מדף הספרים, אועברית בספרי ילדים הכתובים 

דווקא רך להשתקה, שפועל יוצא ממנה הוא זו דהאם ניתן לטעון ש. ךמערכת החינול

  ?ראות של הקהילההדגשת הנ  

 מדגימים אוריינותשתי שפות בהכתובים טקסטים אם ההנחה היא ש

הרי שהספרות הופכת האחר", "לבחון את מהותו של  באמצעותם ניתןו "אידיאולוגית"

בעיני באמצעותה בני הקהילה רואים עצמם כפי שהיו נתפסים שלהיות מעין מראה 

שמובע תופס את בני הקהילה דרך מה  ",אחרה"מי שמייצג את בה בעת, ו 28,אחרים

חדלה לעטות על עצמה את "קול היחיד" המייצג את  ניתלשו-בספר. מכאן שספרות דו

העברית, והיא יוצרת  דיאלוג בין קולות, ולו רק מעצם ההצגה  של השפה הבלעדי הקול

צוג הגרפי יו העמדת העברית בצד האמהרית. היינידה ,שתי שפותהגרפית של כתיבה ב

 משמש כמתאם קורלטיבי ,הן של האיורים והן של הטיפוגרפיה האמהרית ,הכפול

objective correlative) )לצורך כינון זהות. התכנים המועלים באמצעות הייצוג הגרפי 

ת מילולי הופכים להיות גוף ידע ברור ומובחן לקורא שאינו מכיר א-בתהליך הלא

חשיפה הבעקבות , האםעולה השאלה מכאן  29.די לעבריתייידי תרגומם המ-התרבות על

לייצר  ,תרבותיות-תפיסת עולם הנוגעת בעקרון הרבבכוחה של , יש ניתלשו-לכתיבה דו

 ? ראות ולפרוץ את הזהות  המושתקתלמחוק את הנ  , תרבותי-יאלוג רבד

 מטרת המחקר

ם בין עמדותיהם של סטודנטים להוראת הבדליאת הלבחון מטרתו של המחקר היא 

, לבין  סטודנטים שאינם שייכים לקהילה ,חלקם יוצאי קהילת ביתא ישראל ,הספרות

 רבותחיי התאור יועניינו תאמהרית ובעברית בבכל הקשור לסיפור שנכתב לילדים 

 קהילה.  ב

לתרום עשויה כיצד ( 0) מתוך מטרה זו ניתן לגזור את השאלות הבאות:

הכללה של  סיפור הכתוב בשתי שפות  הנראות של יוצאי קהילת ביתא ישראל למחיקת

הקשר בין זהות  הקורא לבין  היחס  שהוא  מה משמעות ( 9)-; ו?בתכנית הלימודים

 ?ניתלשו-דוהכתיבה  המפתח כלפי סוגיית 

 מתודולוגיה

 במטרה לתאר עמדות של סטודנטיםכמותית ואיכותנית  - המחקר משלב שתי מתודות

אמהרית. במחקר ובמכללה להכשרת מורים ביחס למקומה של ספרות הכתובה בעברית 

מקהילת יוצאי אתיופיה  09מכללות להכשרת מורים.  משתיסטודנטים  042השתתפו 

אינם משתייכים לקבוצת ביתא אשר והשאר ישראלים בעלי מורכבות אתנית מגוונת 

שלמדו קורס בסיפורת ומכירים  להמעב' ו ההסטודנטים שנבחרו היו תלמידי שנישראל. 
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את עקרונות הסיפור הקצר ואת עקרונות הסיפור הטוב, זאת על מנת שניתוח הטקסט 

 הספרותי ייעשה בכלים השאובים מביקורת הספרות.

 כלי המחקר

במתודה הכמותית, נערך סקר בין קבוצות סטודנטים שונות, אשר התבסס על שאלון  בן  

בה הנחקרים גות של  הסכמה. כמו כן ניתנה שאלה פתוחה דר חמש פריטים  הכולל  00

. כלי המחקר נבנה בעקבות שאלון שעניינו שאלרשום  הערות  המתייחסות לנוהתבקשו 

השאלון תורגם   30.ערביתויחסם של מורים בארצות הברית לספרים הכתובים באנגלית 

רות להוסיף תנה לסטודנטים אפשילעברית והותאם לסיפור הנבחר. בסוף השאלון נ

מומחים שני  ידי-קוף עליבד ועבר תהשאלון עּו דעתם.בהעולה  ככל מילולית הערה 

 העוסקים בהכשרת מורי  מורים ומכירים מקרוב את הקהילה האתיופית. 

לנעמי שמואל המייצג את חיי  מעיינות הטגאולצורך המחקר נבחר הספר 

בהתאם לשלושה  31ר הטוב"הקהילה  האתיופית ומשום שהוא עונה על הגדרת ה"סיפו

פסיכולוגי המבקש למדוד את התוצרים החווייתיים ( קריטריון 0)קריטריונים: 

 מוסרי( קריטריון 9) ;האישיים של הקורא כפי שהם מעוצבים במסגרת קריאת הסיפור

( קריטריון 0)-ו ;המבקש להעריך את הסיפור לאור התוצרים הדידקטיים שהוא מכיל

אובייקטיבית של הסיפור כאמנות באמצעות מדידת האופן  אסתטי המתייחס להערכה

 שבו הוא מעוצב. 

של ילד במושגים הקרובים  םית, הסיפור מתאר עולתטאס-מבחינה פואטית

לא את העולם  ,לעולם הידע שלו. החוויה הדידקטית באה ממקום מכיל ולא כופה

שאלה מוסרית  הרגשי של המבוגר ולא את הדרך בה מוצגים התהליכים. הסיפור מעלה

ערכית הנוגעת לתרבותה של הקהילה האתיופית: שימור המסורת ותפקידה בתוך 

ת הקריאה, י. מבחינת חוויבחברה הכללית למצב של השתלבות גיעקהילה השואפת לה

 שילובל, יתהתייחסות אמפתהקניית למכוונת ו ממד הפסיכולוגיהיצירה חותרת אל ה

  חופשי.  בחירה מרצוןבין קבוצות ולמרכיב של 

לעבות את משמעות הממצאים העולים נועד  איכותניתהשימוש במתודה ה

 להבעת רשמים בעקבות קריאת הסיפור כוונה פתוחה השאלה המתוך הניתוח הכמותי. 

ידי קיבוץ תמות מרכזיות לכדי נושאים בעלי מכנה משותף ביחס -נותחו עלש הנבחר

     32.להקשרים הממסגרים את שאלת המחקר
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 מצאיםמ

 המקורי( השאלון פי-על נשמרו השאלות ניתוח גורמים אקספלורטורי )מספרי: 0לוח  

 סטטיסטיים שלושה גורמים חולצו

 

 השאלה בשאלון הגורם
   פרמס 

 שאלה
1 2 3 

 עיצוב  הדמות  
 בספר   המתייחס 

 לקהילת  ביתא  ישראל

 
   V14 .813 דמויות מאפיינות את הקהילה האתיופיתה  ה

   V17 .807 תיופיתהסיפור חושף רגשות של התרבות האה   
   V16 .806 הסיפור חושף הלך רוח  של התרבות האתיופית     
 מתוך הספר עולים  תכנים היסטוריים      

   V18 .685 קשורים בקהילה האתיופית ה

 עלילה חושפת סיפור חיים של קהילה )האם ה  ה 
   V13 .668 כללית או הקהילה האתיופית?(הקהילה ה ה 

 העולות ביצירה נפתרות ברוח בעיות ה  ה 
   V21 .658 תרבות האתיופיתה  ה

דמות האישה המתוארת משתקפת ברוח התרבות      
   V23 .600 אתיופיתה ה

  רעיון המוצג בספר מאפשר לקורא להבין את ה  ה 
   V24 .590 האתיופיתהתרבות   ה

 סופר מציע תובנות אותנטיות על  ה ה 
   V26 .581 התרבות האתיופית    

 העובדות בסיפור  מוצגות בדיוק      
   V19 .545 פי שקרו  במציאותכ  כ

 המספרת מייצגת  בנאמנות  את      
   V34 .518 הקהילה האתיופית    

   V29 .457 הספר מוסיף כבוד לחברה האתיופית     
 חשיבותו של הסיפור  

 האחר""לעיצוב דמותו של 
  V40  .800 ור לתכנית הלימודיםיש להכניס את הסיפ    

     באיזו מידה המסר בסיפור זה היה חזק ביחס      
  V36  .769 סיפורי ילדים אחריםל  ל

  V38  .753 יכמורה אקריא את  הסיפור לתלמידי      
  V41  .712 המסר של הסיפור הוא אוניברסלי      
 בהשוואה לספר ילדים שקראת לאחרונה      

  V35  .696 ספר עורר בך ענייןה    

  V39  .609 הסיפור עוזר לביטול דעות קדומות     
 הרעיון המוצג בספר מאפשר לקורא להזדהות      

  V25  .492 עם הדמות  שבסיפור    

  V20  .357 הדמויות מוצגות בדייקנות     
  V27  .323 טיפיזציה(ואיהדמות משוחררת מתיוג )סטר     

 של הסיפור   מקומו
 בתכנית הלימודים

 כל מורה בישראל צריך להכיר     
 V44   .769 לשוניים-דו ספרים    

 לשוניים כדי להגביר -חשוב לפרסם ספרים דו     
 V42   .753 את ההבנה של קבוצות מיעוט    

    לשוניים -חשוב לעודד ילדים לקרוא ספרים דו     
 V43   .731 אחריםדי לעודד אותם להתחבר עם כ  כ

 V15   .521 פי עקרונות הסיפור הטוב-סיפור כתוב  עלה     
 הבעיות העולות ביצירה נפתרות ברוח      

 V22   .449 החברה הישראלית    

 V33   .321 איור חופשי מסטריאוטיפים והכללותה  ה  
 629. 848. 887.  מהימנות אלפא קרונבך     
 6 9 12  מספר הפריטים     
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  00מתוך  99 ,תן לראות כי בעקבות ניתוח  הגורמים האקספלורטורי )מגשש(ינ 0לפי לוח 

הפריטים לא יצרו גורם  09גורמים עיקריים. שאר  שלושההפריטים בשאלון  התקבצו ל

ל לאחר התבוננות בתכנים של כ משמעותי ולכן הוצאו מהניתוחים הסטטיסטיים.

 גורמים: השלוששל קבוצת פריטים בעלת גורם משותף נוסחו שמות 

ם פריטי 09גורם זה כלל  . עיצוב  הדמות   בספר  המתייחס לקהילת  ביתא  ישראל .0

 , ערך המבטא עקיבות פנימית טובה.  3.009בעל מהימנות פנימית של  הוא ו

בעל הוא פריטים ו 2כלל גורם זה  ."האחר"חשיבותו של הסיפור לעיצוב דמותו של  .9

 , גם ערך זה מבטא עקיבות  פנימית טובה.3.000ות פנימית של נמהימ

בעל מהימנות הוא פריטים ו 2גורם זה  כלל   .מקומו של הסיפור בתכנית הלימודים .0

, ערך זה מבטא עקיבות פנימית בינונית, אך נוכח מספר הפריטים 3.292  פנימית של

 חס למהימנות הפנימית כסבירה.תן להתיייהקטן שהוא כולל  נ

שלושה אל בעקבות מציאת הגורמים, נתייחס מעתה והלאה לשלושת הגורמים כ

 משתנים תלויים.  

 
 משתנים התלוייםשלושת הבילידי הארץ וילידי אתיופיה  השוואת:  9  לוח

 

 
 t סטיית תקן ממוצע שכיחות הקבוצה

מאפייני הקהילה 
 האתיופית

 3.20 9.90 22 ילידי הארץ
9.392* 

 3.29 9.02 09 ילידי אתיופיה

חשיבותו של הסיפור  
 לעיצוב דמותו 

 "האחר"של 

 3.22 0.33 22 ילידי הארץ
9.094** 

 3.99 9.42 09 ילידי אתיופיה

מקומו של הסיפור 
 בתכנית הלימודים

 0.30 0.93 22 ילידי הארץ
2.300*** 

 3.40 9.30 09 ילידי אתיופיה

 p<.05  *     p<.01 **       p<.001*** 

 

די אתיופיה בממוצעי שלושת הגורמים יהשוואה בין ילידי הארץ לילמופיעה  9בלוח 

שנמצאו בשאלון. ממוצע של גורם הוא ממוצע הדירוגים בפריטים המתקבצים לאותו 

 מחשבים ממוצע. עבורהגורם עבור אותה קבוצה 

 אים הסכמה  בינונית, מלבד כי רוב הממוצעים מבטגים מראה וריחלוקת טווח הד

הממוצע של ילידי אתיופיה לגבי מיקומו של הספר בתכנית הלימודים המבטא 

 הסכמה רבה.

 די הארץ יותר יתן לראות שבאופן יחסי הדירוגים של ילימהשוואת סטיות התקן נ

 הטרוגניים מהדירוגים של ילידי אתיופיה.

 מבחינה באופן מובהק היו גבוהים  ילידי הארץ ם שלממוצעיהניתן לראות ש

בשלושת הגורמים )המשתנים( שנבדקו.  ילידי אתיופיה ם שלממוצעיהסטטיסטית מ

ככל שהדירוג עולה יש פחות הסכמה עם  ,אם נתייחס לכך שבהתאם למבנה השאלון



 
 

00 

 

נאמר כי מידת ההסכמה של ילידי אתיופיה בשלושת הגורמים  גבוהה יותר  ,ההיגד

ההבדל בין ילידי הארץ לילידי אתיופיה היה ממידת ההסכמה של ילידי הארץ. 

, מקומו של הסיפור בתכנית הלימודים, משמעותי ביותר לגבי  הגורם השלישי

מידת ההסכמה של ילידי אתיופיה  ,בהתייחסות לפריטים הנכללים בגורם זהו

 ממידת ההסכמה של ילידי הארץ.משמעותי באופן גבוהה הייתה 

 

 וצאות  ההערות שהוסיפו הסטודנטיםאמירות המייצגות את ת: 0לוח  

 )מקוצרים( היגדים הגדרה אוכלוסייה
 
 
 

 
 
 
 

         תפיסות של 
 סטודנטים בני   

 תהאתיופי הקהילה

 
 

תומכים בני 
 הקהילה

 
 סיפור מעניין,  החזיר אותי לתרבות, סיפור טוב שכדאי בהחלט

 ללמד בבית הספר

עורר הרבה אנשים  שחושבים ד משמח אותי להתעסק  בו כי זה יוזה מא    
 שאין לנו  סיפורים לילדים, יישר כוח

לפי דעתי צריכים ללמד גם סיפורים על העדה האתיופית גם מגזרים 
 אחרים כדי שיהיו מודעים לתרבות האתיופית

 הסיפור  רעיון מבריקגיע הזמן  שיעשו משהו שקשור לעדה. ה
 

 
מבקרים בני 

 הקהילה

 
 י השמות אפילו בכתיבה הורסיםיות הקטנות בביטויוהטע

 לקורא האמהרי וגורמים לזלזל בסיפור

 אבל יש עוד הרבה מקום להוסיף על הקהילה האתיופית ,הסיפור נחמד  
 מכיר את העדה, הסיפור נראה מופרךלמי שאינו 

 

      
 
 
 

     תפיסות של 
 סטודנטים שאינם     

 בני הקהילה

 
  התומכים 

מפיקי  
 הלקחים

 
 אותו בכל בית ספר על מנת  ספרחייבים ל ד מרגש,והספר מא

 שהילדים ילמדו אותו

בתרבות האתיופית יש עוד הרבה דברים מעניינים הקשורים בתרבותם. 
 ד מעניין ומשכיל ללמודווזה מא

הסיפור מתאים לכל תרבות עדה וזמן. גם אם הסיפור הה נכתב על ילד 
 ערבי או רוסי המסר היה זהה

 

 המתעלמים

 
 נני בקיאה בתרבות או בקהילה האתיופיתאי

 הסיפור משעמם נורא
 

 המתנצלים

 
 אינני מכירה מספיק את הקהילה האתיופית בכדי לענות בכנות       

 על חלק מהשאלות

 היה לי קצת קשה משום שאינני מכירה את התרבות האתיופית
 

 
 

מנתח 
הסממנים 
 הספרותיים

 
 ו ותיאור תחושות רגשות. ד בשל כתיבתוהסיפור היה מעניין מא

 הסיפור ממש יפה  ,לפי דעתי

אלא נראה  כאיור  ,אמהריתכהכתב באמהרית אינו נתפס בתחילה      
 מתוך מגילה או כתב עתיק

הבנתי את האמצעים  ,למרות שלא הבנתי את המסר שבסיפור   
 הספרותיים שהסופרת השתמשה בהם

 הסיפור מספר  ,םאוטיפייאין מבחינתי מקום בסיפור לפיתוח סטר
 על נושא שהוא גלובלי
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 )מקוצרים( היגדים הגדרה אוכלוסייה
 
 
 
 
 

 מסתייגיםה

 

הסיפור סופר  בפני אנשים מכלל האוכלוסייה ולכן  לשאול אותן את 
 '  לא נראה לי דבר נכון והשאלות הנ"ל כגון על מסורת מנהגים וכ

 הכותבת מביעה את דעותיה הקדומות יבעיני
  ,אני יודע שזה בדיוניאני לא הייתי מלמד את הסיפור בגן גם אם   

 חרי יהודיאכי המסר לא טוב: גוי שרודף 

לא בהכרח שהסיפור מייצג  את הקהילה  האתיופית. כשם  שכתוב 
 באמהרית  יכול להיות כתוב בשפות שונות ולהתאים

 
 

קבוצות  התייחסות: סטודנטים בני  שתיבשאלה הפתוחה ניתן לחלק את ההיגדים ל

 טים שאינם יוצאי  הקהילה האתיופית.הקהילה האתיופית  וסטודנ

 קבוצה התומכת בתכנים המובעים החברי בקבוצת הסטודנטים האתיופים נמצא ש

לחשוף את התרבות האתיופית לכלל החברה, ומציעים הצעות  יםקורא, בטקסט

ומהיותם מייצגי התרבות האתיופית יכרות קרובה עם לייעול החשיפה מתוך ה

כים מפיקי לקחים או מבקרים, תומכים בחשיפת תוממי שזוהו כ. גישה תומכת

יקים סתרבות העדה לכלל החברה, מבינים את המשמעות שהסיפור מייצג, ומ

 מסקנות בנוגע לחשיפת תרבות העדה לרוב מתוך הטקסט. 

 סטודנטים שאינם בני הקהילה זוהו תתי הקטגוריות  הבאות:ה תבקבוצ 

יצג, אך יחד עם זאת פור מיאלה המבינים את משמעות המסר שהסי: מסתייגים

אל מתייחסים לאיכות הטקסט כ: מנתחי הסממנים הספרותייםמבקרים אותו; 

אינם : מתנצלים; המשמעות שהוא מייצגמיצירה ספרותית ומתעלמים מהמסר ו

: מתעלמים ;ור מפאת חוסר ידע תרבותי על העדהיודעים להעריך את טיב הסיפ

תיות יידע זה אינו מהווה או יוצר בעיחסרי היכרות עם תרבות העדה, אך חוסר 

  .כלשהי  בתפיסת עולמם

 דיון

השתקה" בקרב קהילת ביתא ישראל, הנידונה "בבואנו להעניק פרשנות לתופעת ה

במאמר זה, עלינו להתייחס לגורם המעצב את כינון התופעה, הקשור לדידנו במציאות 

אמהרית על מדף ספרי ות של היעדר או מיעוט ספרים הכתובים עברי , מציאות הקיימת

ההשתמעויות משקפים מציאות זו ואת הילדים. מכלול הממצאים המוצגים במאמר 

מציאות   ףשקמעל מדפי הספרים  שתי שפותמיעוט ספרים  הכתובים  ב.  ות ממנההעול

, אף חינוךה מדיניות הוא תולדה ישירה של בתכנית הלימודיםהכללתם -איו ,תרבותית

מימון ו/או באמהרית פותחו ויצאו לאור בתמיכה וכתובים עברית חלק מן הספרים הכי 

נו את הגביש העיקרי של תופעת ההשתקה. ינימצמיחה בע. תופעה זו של משרד החינוך

בו  ,תרבותי-צורך בעיצוב חברה בעלת אתוס רבשיח על אודות הבמדינה כאשר נשמע 

נּות ולריבוי קולות  יכולים  שתי שפותהנכתבים בלגיטימציה, הרי ספרים לילדים  ישלשו 

, וספרות ילדים בכלל זאת משום שספרות .שינוי סנונית המבשרת על תהליך שללהיות 

ובעיקר  בחלק המקדים של מאמר זהנטען בפרט, הּוכחה כאמצעי סוציאליזטורי, כפי ש
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של ספרות ילדים בעיצובה של תודעה עצמית המדגישה הלכה המיוחד תפקידה  משום 

השתקה של תכן זיקה בין מדיניות יהאפשרות שת 33.תרבותיות"-נח "רבלמעשה את המו

הממצאים של  פרקלבין עיצובה של זהות מושתקת, מתגלמת בהיגדים שונים שהוצגו ב

לתכנים המחקר. אלו חושפים את מודעותם של סטודנטים לחינוך לעובדה שחשיפה 

תפיסת  תודעתי לגביליצור שינוי עשוי  ,ההכשרהתהליך מהלך ב ,בעלי מרקם תרבותי

 לומד את הנושא. מי ש, כמו  גם לגבי זהותו של האתיופית זהות הקהילה

כי סטודנטים יוצאי ביתא ישראל רואים  נים עולההשאלועל תשובות ן המ

עמדת קוראים. נתון זה הולם  את בטקסט הקשור בתרבות האתיופית אמצעי המחזק

 אנגליתמו של הסיפור הכתוב בשבחנו את מקו 34חזה ובוצ'ר,-אל את ממצאיהם של

ערבית. זאת ועוד, בגיליון התשובות ניתנה לסטודנטים אפשרות להוסיף הערה ו

גם הערות מילוליות שהוצגו לעיל, והממצאים שנתגלו בעקבות ניתוח ד  מ   מילולית.

שעליו מבוסס השאלון את הצורך להכניס סיפורים כדוגמת הסיפור  ף הערות אלו, חוש

סטודנטים בני של ההבדל בתובנות במיוחד הלימודים. בתוך כך, בולט למסגרת תכנית 

הקהילה, הקשורות לשאלות שתשתיתן רגש מול שאלות שתשתיתן ידע ותובנות. ניכרת 

התייחסות של בני הקהילה לממדים רגשיים כלפי תבנית טקסטואלית שלכאורה 

של הספר  קשורה בממדים דידקטיים. תופעה זו מעצימה את התחושה כי מקומו

תרבותי -ידי הקורא המשויך לקהילה ככלי למבע זהותי-בתכנית הלימודים נתפס על

המגלם בתוכו מארג של רגשות. יש, אם כן, לראות בשימוש שעושה הקורא המשויך 

רגשות שבכוחו לחזק ולהבהיר את  ביטוי אותנטי של לקהילה בספרים אלו, גם אמצעי ל

הווייתו ואת תית שלו ראות האמציג את הנ  משמע לה, הצביון הזהותי של הקורא

התרבותית. תופעה זו מגלה את רצונם של בני הקהילה לחשוף את זהותם התרבותית 

באמצעות הספר הנתפס כסוכן תרבותי, ובתוך כך ניתן להבין את רצונם בשינוי דפוסי 

. נדמה שהם אינם מעוניינים תרבותית הנהוגה כיום במערכת החינוך-המדיניות הרב

אלמנטים תרבותיים ייחודיים של בתרבות הכללית, אלא בשימור שלמה הטמעה ב

 הבאתם אל תוככי השדה החינוכי פנימה. בו

שילובם של ספרים המזוהים עם ההווי התרבותי של הקהילה במסגרת כלל 

הספרות הדידקטית, היא ביטוי להפגת הנראות המוחלשת. בידול ספרותי מדגיש את 

יחד עם ספרות  "שלהם"ני הקהילה לשזור את הספרות ם של בנרצואילו , וםנראות

כמו את החשיבות הרבה שהם מייחסים לנחלתם התרבותית,  ףנחלת הכלל, חוששהיא 

מבע רצוני זה מגלם את הרצון לפרוץ  35.את רצונם להשתלב בחברה ללא נראות יתרה גם

 את הזהות המושתקת באופן שאינו מייצר נראות מודגשת.  

על פער בין תפיסותיהם של סטודנטים ישראלים  צביעשובות מתהניתוח 

. פער אתיופילבין תפיסותיהם של סטודנטים ישראלים שמוצאם  אתיופישאינם ממוצא 

                                                           
33
 9332 זמיר  וברץ, 
34
 Al-Hazza & Bucher, 2008 
35
 9309ון, לב ארי ולר 



 
 

00 

 

נרטיב התרבותי כלל החברה לזה מחזק את רצונם המשתמע של בני הקהילה לחשוף את 

ר את , ולשלב אותו בתוך הסיפור החברתי השלם באופן המשמשלהםהמיוחד 

חשוב להם , . עם זאתיייחודיותם מתוקף החשיבות שהם מייחסים לנרטיב הייחוד

לגיטימיות לחיבור הנרטיב הייחודי שלהם עם הנרטיב הכללי ובכך להביא להעניק 

ילידי יהם של בני הקהילה לבין תפיסות יהם שלראות. פער זה, בין תפיסותהנ  ביטול  ל

התרבותי הצף ועולה בעלילת הסיפור, הארץ, מתייחס לתכנים הקשורים בהיבט 

דמויות המתקשרות לעלילה ולתכנים ההיסטוריים שהסיפור מציג. סטודנטים בני ל

הקהילה המכירים מקרוב את הרקע התרבותי של הסיפור, זיהו בטקסט את הנרטיב 

אל הנושא. מכאן גם  נובע  הצורך לפרוץ שלהם שלהם וציינו את ההתחברות הרגשית 

להפוך את הידע השייך לקהילה לידע שכלל החברה תהא ו ,מושתקת"את ה"זהות ה

לגבי יישום   36הרפורטמודעת לו. צורך זה, מתבהר לדידנו באמצעות התאוריה שמציג 

 המהגר.  תרבותית במערכת החינוך בהתייחס לנראותו של-התפיסה הרב

קוטב האחד ב: קטבים רצף בין שניני פהנראות יכולה להיבחן על מחיקת  

הפגת  הדמות  עם המטען התרבותי לסייע בוהיכרות מקרוב  הכנסת הנושאשויה ע

התחושה של יוצאי הקהילה, כי אם לא קיימת בקוטב הנגדי ואילו המצטיירת  כזרה.  

מדברים על הנושא, אולי לא קיימת בעיה. קטבים אלו באים לידי ביטוי  בצורך של בני 

הענקת ממד אוניברסלי לצד , החברההקהילה להנגיש את הידע השייך להם לכלל 

ובתוך כללי לנכס את הסיפור הייחודי נרטיב התרבותי הלאפשר לכדי לסיפור הייחודי 

 לטשטוש הנראות המוחלשת. לתרום כך 

של  יהםתשובותהרי  ,שהובא בפניהםסיפור קשר האישי אל הלגבי ה

התכחשות או הסטודנטים האתיופים מצביעות על  הימצאותה של תחושת שיתוף. אין 

הם  ן,גם אם הסיפור מתקשר אל הדור הראשון ולא אליהם במישריותחושה של ניכור, 

חשים שותפות מלאה לסיפור. ביחס לכך, נמצאה הומוגניות בתשובותיהם של יוצאי 

הסטודנטים מכלל האוכלוסייה היהודית יהם של קהילת ביתא ישראל, לעומת תשובות

טים נת נעוצה בעובדה שרוח הקהילה מוכרת לסטודהסיבה לכך יכולה להיו .הישראלית

אורגני בני הקהילה גם אם יש ביניהם  רצון או צורך  למחוק את נראותם ולהיות חלק 

 מהקהילה הישראלית.

הכתיבה ההדדית בלשון עברית ובלשון אמהרית תורמת לביסוס  ,לסיכום

 ,ר אותה מקרובתרבותה של קהילת ביתא ישראל בין אם הקורא הוא בן הקהילה ומכי

ובין שהוא לומד על תרבות חייה של קהילת ביתא ישראל כגוף ידע חדש. ספרות הילדים 

, נתפסת ככלי בכינון יחסי כמפגש של שתי שפותבהיותה מוצגת  ,אמהריתועברית ב

ארגון משותף ולאפשרות של תורמים להבניית קוד תרבותי ה הגומלין החברתיים

  קול לזהות המושתקת. יעניקו ההדרה החברתית ו שיפרצו את משמעויות חברתיות 

  37."'שוברים  שתיקה'"כיום, השתיקות יצאו מן  האופנה. זהו דור  של  

                                                           
36

 Portera, 2008 
37
 00: 9300שפירא,  
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 ת מקורותרשימ

 . בית שמש: מודן.1891-1811 סיפורי המסע של  יהודי אתיופיה - המסע(.  9339)' בן עזר, ג

  .ות בתהליך הקליטה של יהודי אתיופיהנרא-(. כטפה השבה אל הים? נראות ואי9303) 'גבן עזר, 
)עמ'   גוף,  מבט ייצוג  -נראות בהגירה  ,בתוך: ע' לומסקי פדר  ות' רפופורט )עורכות(

 הקיבוץ המאוחד.אביב: -תלו ,(. ירושלים: מוסד ואן ליר090-034

 – 20, 6, גיות חברתיות  בישראלוסתרבותיות. -(. ישראל: מפלורליזם  לרב9330בן רפאל, א' )
093. 

תרבותיות: השלכות למערכת ההשכלה הגבוהה ולהכשרת עובדי -(. מכור היתוך לרב9330) 'ברי, ג
שונות תרבותית כאתגר סטריאר )עורכים(, -א' לשם וד' רואו :רווחה וחינוך. בתוך

 (. ירושלים: מאגנס, האוניברסיטה העברית. 094-000 )עמ' לשירותי אנוש

סטודנטיות להוראה מעריכות   -"לא  אוכל להגדיר  סיפור  כטוב"   .(9332) 'פויס, יו 'נ ,דה מלאך
 .000-040,  22  ,דפים  .סיפור

. ירושלים: האוניברסיטה אמונות ומנהגים דתיים של יהודי אתיופיה בישראל(. 0202) 'וייל, ש
 העברית.

הד . גת זהותאמהרית כאמצעי לאריולשון עברית -בדו(. ספרות ילדים 9332) 'ל ,וברץ 'זמיר, ש
 .42-49 ,86, האולפן

שילוב  או   –(.  סטודנטים יוצאי  אתיופיה  במכללה  האדמית לחינוך 9309לב ארי, ל' ולרון, ד' )
 .040-090,  1הגירה, בידול?  

 (. זהותם של מתבגרים מאתיופיה וארצות חבר העמים:9330) 'ומאנע, י 'א ,מדעא ,'מאנע, ע
 – 020 ,0 ,מגמות, מגתרבותי ייחודי של קליטת עלייה. עקרונות ארגוניים של ייצוג 

402. 

 תיאוריות הזהות החברתית והמפגש ,(. ייצוגים חברתיים9339ומאנע, י' ) ,'אאמדע ', מאנע, ע

מגמות,  .זהויות מתבגרים הבין תרבותי: מודל אינטגרטיבי של הבנייה חברתית של
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