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 מערך שיעור לשבוע העליות –של יוצאות/י אתיופיה  שמותיהן/ם
 

החברתית   בזהות  גם  אך  שלנו,  האישית  בזהות  חשוב  מרכיב  הוא  אותנו.  מייחד  ואחד  אחת  כל  של  הפרטי  השם 

שמות  בעלות/י  ישנן/ם  בארץ(  שנולדו  אלו  או  באתיופיה  שנולדו  )אלו  אתיופיה  ויוצאי  יוצאות  בין  שלנו.  והתרבותית 

יופיים, וישנן/ם בעלות/י שמות עבריים. יש בהן/ם שקיבלו שם אתיופי בלידתן/ם, החליפו את שמם לשם עברי בארץ, את

 אך בגיל מאוחר יותר בחרו לחזור לשמם האתיופי המקורי. 

מהו הסיפור שמאחורי השמות הפרטיים של יוצאות/י אתיופיה? לקראת שבוע העליות בחרנו השנה להתייחס להיבט 

זה, לחקור אותו יחד עם התלמידות/ים, ודרכו להתוודע מעט יותר לסיפור העלייה ובעיקר לחוויית הקליטה של מסוים  

 יהדות אתיופיה בארץ. 

 

  SA 3.0-CC BYרשיון שימוש: , הויקימדי , מתוך:Orrlingצילום: 
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  רביעיות / פעילות בשלישיות

 המשמעות שלו.  ואתדף וטוש ונבקש שיכתבו את השם שלהם/ן   תלמיד/הניתן לכל 

 התלמידות/ים ישתפו בקבוצה:

 ? שם שלי משמעות מיוחדתהאם יש ללי בשם זה? לקרוא  הוריימדוע בחרו  ▪

 ? האם הייתי מעדיפ/ה שם אחר?אני אוהב/ת אותוהאם איך אני מרגיש/ה כלפי השם שלי?  ▪

  מליאהב שיתוף

תלמיד בכיתה  יש  יוצאות/אם  שמות  ות/ים  בעלי  אתיופיה  ל  אתיופיים, י  ירצו  אם  שמם/ןנשאל  על  גם   .ספר  נזמין 

 תלמידות/ים, שעלו מארצות אחרות. תלמידות/ים אחרות/ים בכיתה לספר על שמם/ן, כולל 

 נספר לתלמידות/ים כי לכבוד שבוע העליות נדבר על העלייה מאתיופיה דרך השמות האתיופיים.   

 : אילו שמות אתיופיים אתן/ם מכירות/ים? נשאל

גוי  נכתוב אותן על הלוח, נקרא את השמות בהקפדה על ההי   אתיופיים שונים )לבנות ולבנים(,שמות  נוסיף דוגמאות ל

והפירוש  )מנוקד ו/או בתעתיק לועזי(המדויק ונסביר את משמעויותיהם. נוכל גם להכין מראש כרטיסיות עם שם פרטי

 שלו, לחלק לתלמידות/ים, וכל תלמיד/ה בתורו/ה יקראו את השם ויסבירו את משמעותו. 

  :"אנו: מוזיאון העם היהודילהלן מספר דוגמאות מתוך אתר "

"תבונה",    (ABENET)  -  אבנט שפירושו  אמהרי  ביטוי  זהו  כאחד.  ולנשים  לגברים  פרטי  שם  מהסוג הוא  במיוחד 

 המאפשרת יכולת ריפוי. 

הוא שם פרטי גברי. זהו ביטוי אמהרי שפירושו "שבע" או "מלא" )בדומה למילה העברית    (MULA, MOLA)  -  מולה

 "מלא"( או "מרוצה". שם זה מתאר את רגשותיו של נותן השם כלפי הילוד.

הTIBLET)  –  טיבלט שפירושו  אמהרי  ביטוי  זהו  נשי.  פרטי  שם  הוא  לילוד (  מאחל  השם  נותן  "נעלה".  הוא  מילולי 

 להתעלות מעל לאחרים, להיות ידוע ומכובד.

.  זרקור יהודי: אתיופיה  באתר המוזיאון:  ם ניתן למצואיהי אתיופיה ופירושות/לשמות שונים של עולנוספות  דוגמאות  

 שמות אתיופיים רבים ומשמעויותיהם(. ובו א' בסוף המערך נספחצורף מ)כמו כן 

 :  מתוך הדוגמאות שראיתן/ם, מה מאפיין את השמות האתיופיים? נשאל
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תלויי מקום, זמן, קשר הם  ניתנים מתוך מניע ולא באופן שרירותי או סתמי.    הם  , משמעות רבהיש  לשמות באתיופיה  

יתן לחלק את השמות . נ. כל אירוע כמעט עשוי להשפיע על בחירת השםים מדינייםאישיים או אף מצב  מצבים,  אישי-בין

האתיופיים לכמה קבוצות עיקריות: שמות שהם ביטויים מחיי היום יום ומעולם הטבע, שמות ממקור תנ”כי או ממסורות 

השלוחים מהאדם   מקומיות, וכן שמות של סבים ואבות קדומים יותר. שמות רבים הם למעשה איחולי אושר ושלווה

  .אל התינוק/ת המעניק את השם )לרוב אחד ההורים או הסבים(

או ֶגז )הנקראת  אמהרית, טיגרית,  :רוב השמות האתיופיים הם ביטויים או תארים באחת משלוש הלשונות באתיופיה

הרשמית של   לשונה, שגם היא שפה שמית, היא  אמהרית  .(, שפה שמית עתיקה, שכבר איננה בשימוש לעתים אתיופית

יהודי אתיופיה  כיום בקרב כשליש מאוכלוסיית אתיופיה, בעיקר באזורים ההרריים.  והיא השפה המדוברת  אתיופיה 

היא שפה שמית נוספת, ובה מדברים בצפון אתיופיה, כששה מיליון תושבים, ביניהם  טיגריתדוברים אמהרית ברובם. 

 "(. אנו: מוזיאון העם היהודי)מעובד עפ"י אתר "  .גם יהודים

כי   בארץ  נספר  מהקליטה  מהעול"  כחלק  לוו  יםות/רבים  שמם  נאלצו  על   המקורי,תר  הרשויות   האתיופי  בתחילה 

)באתיופיה לא היו נהוגים ודרשו כי לכולם יהיו שמות משפחה    ,בישראל נתנו לרבים מהעולים החדשים שמות עבריים

משפחה(. בשמות   שמות  והן  החדשים  בשמות  הן  בפועל  השתמשו  החדשים  העולים  שבו  מצב  יצרו  הללו  השינויים 

   (. שיי הסתגלות וביקורת על תהליך הקליטה, וויקיפדיה)ק"  ם הישני 

 12.2.2012" גלובס, מה שלקח ממני משרד הקליטה"על שמות המשפחה של העולות/ים כותב ישראל אדנה יסמני: 

בתרבות האתיופית, בדומה למבנה התנכ"י, איש ואישה נושאים "שם פרטי" ו"שם אב". כלומר, 'ישראל אדנה'  
אם תרצו(. לרוב, מציינים גם את שם הסב מצד האבא, מכאן    הוא למעשה "ישראל בן אדנה" )כמו יהושע בן נון, 

המשולש   בשם  יש  סבא(.  של  )שמו  יסמני  אבי(  )שם  אדנה  הורי(  לי  קראו  כך  )כן,  ישראל  הוא  המחודש  ששמי 
 והמחודש סיפור, היסטוריה, שורשים, שייכות. 

ת משפחה חדשים, לא רבים  כבר דובר לא אחת על שינוי השמות הפרטיים, אך את העובדה שגם ניתנו לנו שמו 
יודעים. מלכתחילה, המהלך הזה נעשה בשל צרכים בירוקרטיים, תוך התעלמות מדעתם ותרבותם של העולים.  

הקליטה  גורמי  נבהלו  משפחה",  שם  אין  של    , "לאתיופים  גרעיניות  למשפחות  שמות  להדביק  הרעיון  נולד  וכך 
 יהודים שעלו. 

 שאלות לדיון: 

ש  • המהלך  הקליטה":  מה דעתכן/ם על  "גורמי  החדשים שמות עברייםלתת  ל  מהעולים  כי    ולדרוש  ,לרבים 
 מהם היתרונות שלו ועבור מי? מהם החסרונות שלו ועבור מי?   ? לכולם יהיו שמות משפחה

   ?בעקבות מהלך זה העולות/יםו מה לדעתכן/ם הרגיש •

 ר לשמות האתיופיים שלהן/ם. נוסיף ונספר כי בשנים האחרונות ישנה מגמה של צעירות/ים וצעירים לחזו
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 מדוע לדעתכן/ם ישנה מגמה היום בקרב צעירות/ים לחזור לשמות האתיופיים? מה היא מבטאת?  :נשאל

 ישראל אדנה יסמני ממשיך ומספר על כך: 

החזרה אל שיטת השמות האתיופית שתופסת תאוצה בשנים האחרונות, היא חלק ממסע גיבוש הזהות שעוברים  " 
שלושה עשורים לאחר שנכפתה עלינו זהות על ידי משרד הפנים, עולה עתה גל תודעתי הקורא  צעירי הקהילה.  

 .. "לחזור בתשובה". לשוב למקורות, לרצף ההיסטורי והתרבותי שנגדע באיבו. 

שמות באתיופיה לא ניתנים באופן מקרי אלא מכילים משמעויות וקישורים לאירוע סביב לידתו של האדם. למשל,  
אבי   של  מגלם  שמו  השם  אחת,  לא  שלם.  סיפור  בחובו  טומן  "ריפא",  ובתגריניה  באמהרית  שפירושו  "אדנה" 

ציפיות או תקוות של ההורים. לעובדה שגם הבן, נושא בשמו את סיפוריו של אביו, יש חשיבות מהותית בזהות של  
 . " בישראל, היא נמחקה באחת. עכשיו, אנחנו תובעים בחזרה יוצא אתיופיה.  

   צות קטנות פעילות בקבו

תקבל    :1שלב   קבוצה  צעירה  מספר  כל  או  צעיר  של  אחד  מסיפור  אתיופיהעותקים  סיפורים   4)מתוך  :  יוצאות/י 

בהמשך   אורטל,  2נספח    –המצורפים  של  הסיפור  נאני:  של  והסיפור  אמייה  של  הסיפור  אשגר,  של   (. הסיפור 

 ת שבדף.  וידונו בו בקבוצה בעזרת השאלו ,התלמידות/ים יקראו את הסיפור

     ynet 24.12.18", מהיום אני לא דני, תקראו לי אשגר*כל הסיפורים לקוחים מכתבתה של אורטל מוגוס, "

)אפשר גם לשלוח   בקבוצה  לקריאה ולדיון  נוספתכתבה  של    יםנחלק לכל קבוצה עותקבתום הדיון על הסיפור,    :2שלב  

   ynet 17.8.22" נשארים מאחור: הנתונים המטרידים על צעירים יוצאי אתיופיהקישור, ויקראו בטלפונים(: "

, ניגשים לבחינות כמו כולם אבל מוכרים יותר לשירותי הרווחה ומטופלים יותר במסגרות רווחהלהלן תקציר הכתבה: "

זכאים פחות לתעודת בגרות, משתלבים פחות באקדמיה ומרוויחים פחות כבוגרים: מחקר חדש של אוניברסיטת בן 

 ".חושף את ממדי האפליה שממנה סובלים צעירים יוצאי אתיופיה בישראל  30עד    19גוריון בקרב יותר מחצי מיליון בני  

 

 בחזרה למליאה 

 : שאלות לדיון

  עבור הצעירות/ים? יםמה מבטאת החזרה לשמות האתיופי •

 קשר בין החזרה לשמות האתיופיים לבין  הפערים החברתיים ואי השוויון שקראנו עליהם?מהו ה •

בסיפורים שקראנו הכרנו צעירות/ים יוצאות/י אתיופיה שמצד אחד רוצות/ים להשתלב בחברה הישראלית   •

יחודיות ואת המסורת שלהן/ם. מה דעתכן/ם? מהן ההשלכות: הרווחים  ומצד שני רוצים לשמור ולשמר את הי

 והמחירים של בחירה בצד זה או אחר? האם ואיך ניתן לאזן ביניהם?
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המחקר • אתיופיה  הצעירות/ים  ש   מעידים  נתוני  עלו יוצאות/י  שהוריהם  אחרי  רב  זמן  גם  מאחור"  "נשארים 

 ?  כדי לשנות זה? מה ניתן לעשותעל מי האחריות לדעתכן/ם למצב לארץ, מה דעתכן/ם: 

 מה אנחנו יכולות/ים לעשות? •

 

משמעות שלהם עבורנו, המשכנו והכרנו שמות על השמות הפרטיים שלנו ועל ה  בדיוןהתחלנו  :  נסכם את השיעור

נחשפנו לתופעה של החזרה לשמות האתיופיים בקרב צעירות/ים. תופעה שניתן אתיופיים ואת המשמעויות שלהם,  

רצון לשמר את המורשת התרבותית הייחודית, אך לא פחות מזה גם דרך לבטא התנגדות ומחאה למול   לראות בה

  בכל התחומים. של יוצאות/י אתיופיה אי השוויוןו האפליה החברתית
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 ביתא ישראל באתיופיה ובארץ מתוך דף הפייסבוק:  -  1 נספח

 (תינוק שנולד בעת מלחמה )קונפליקט אלים

  .ַאֶצ'ֶנֶפה )"מנצח בקרב או העימות"(. שם לבן זכר

ְאִניוּ )"יהיה טוב"(. אחד מבני המשפחה נפצע במלחמה. האם מקווה שהשם שניתן לרך הנולד, ישפיע לטובה על מצב 
  .אחיו הגדול

  .)"לפנות דרך"(. פרץ סיכסוך אלים שהבריח אותנו. הֵאם, שהייתה בהריון מתקדם, נאלצה ללדת ביערַטָסאוּ 

 .הקרב והכל בא על מקומו בשלום-ַאֶדַלָדאי )"אדם מסודר"(. פרצה מלחמה והאב גויס לצבא. בנו נולד בשובו משדה

 : שמות הקשורים במחלה

  .ַאָדֶנה )"מרפא, הבריא"(. שם לבן זכר

  .משפחה החלים ממחלה קשה-ֹו )"להחלים, להבריא"(. שם לנקבה. כשהיא נולדה, בןַאָדנ

  .ַמָדִהיִניט )"תרופה"(. שם לנקבה

ֶגַלאֶגאי )"בעזרת האל"(. שם לזכר. הֵאם הייתה חולה בשבועיים שקדמו ללידה. ביום הלידה נעלמו הכאבים והיא ילדה 
  .בן בעזרת האל

יֵמרֹו )"שאלוהים ישלח רפואה שלמה"(. שם לבן זכר, שהיה חולה קשה בהיוולדו  .ּבִ

 : שפל או שפע כלכלי

  .ִמיְנַאלוּ )"שפע"(. שם לנקבה. ֵאם התינוקת לא ידעה מחסור. למשפחת היילוד היו רפת ורכוש

  .ָטָגאוּ )"אני שבע"(. שם לזכר, המבטא שפע כלכלי

 .המבטא כמיהה לכך שהימים הרעים יחלפו יְָלָפל )"יחלוף"(. שם לזכר,

 :לידה זמן קצר לאחר מוות במשפחה

  .וָואָרָטה )"נחמה"(. שם שניתן לזכר ולנקבה

  .ֶתְסָפה )"תקווה"(. שם שנועד לבטא שינוי חיובי בחיים 

  ("ִמיְסָגָנאוּ )"הודיה"(. שם לבן זכר. נגזר מהמילה ִמיְסָגן )"תודה לאל

  .ליף לאובדן"(. שם שניתן להנצחת אח או אחות של התינוק שנפטרו קודם היוולדולֹואוֶּטה )"שינוי כתח

  .ָקַסהוּן )"תחליף"(. שם לבן זכר. להוריו הטריים היו תאומים שנפטרו והרך הנולד הוא מעין תחליף

 .ַאְסָמֶלש )"לא לשכוח"(. שם לנקבה. כשהאם הייתה בהריון, נפטר אחד מילדיה. השם ניתן לזכרו

 : ה מאדם קרוב / אהובפריד

  .ִהיְאֶלם )"הוא נמצא"(. שם לזכר. אחי האב עלה ארצה והפרידה הייתה קשה. הרך הנולד הוא מעין תחליף לאח

ָמָלָסה )"חזר"(. האב יצא למסע בסודן והֵאם, שהייתה בהריון מתקדם, נשארה בכפר. התינוק נקרא כך בתקווה שהאב 
  .בישראל ישוב ויתאחד עם המשפחה באתיופיה או

 .ַאְנֵליי )"לעולם לא ייפרדו עוד"(. שם לזכר ולנקבה. הרך הנולד וזה שהעניק לו את שמו, לעולם לא ייפרדו

 : הריון קשה / לידה לאחר קושי להרות

  .ָסָמאן )"שמע"(. אלוהים שמע את סבלי והעניק לי אותך

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://chat.whatsapp.com/GJdd6wFgNiG6JB30bvaCF1
https://kedma-edu.org.il/
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.facebook.com/KedmaEducation10
https://www.instagram.com/kedma_education
https://www.facebook.com/1432082540433018/posts/1622817834692820/
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שלע לה  אמרו  רבות  שנים  לנקבה.  שם  מצאתי"(.  )"חיפשתי,  כל ַטָפֶלָגה  נגד  ילדה  היא  אך  ללדת,  תוכל  לא  ולם 
  .הסיכויים

לשרות  השמחה  שבה  הלידה  ועם  החודשים,  תשעת  במהלך  הריון  בשמירת  הייתה  הֵאם  עולם"(.  )"מלא  מוּלוַּאֶלם 
  .במעונה

צ'וּלוּט )"סבלנות ואיפוק"(. האישה הייתה עקרה במשך שנים וכולם הציעו לבעלה להתגרש ממנה, אך הוא המתין 
  .נות עד שהרתהבסבל

ֶקְסֶקס )"בא לאט"(. שם לזכר שבא לעולם אחרי שנים של ניסיונות להרות  .ּבֶ

 : לידה בגיל צעיר/ מבוגר

ּאיַאיוּ )"לנגד עיני, כשראיתי אותו"(. הֵאם עצמה הייתה ילדונת בעת שילדה את בנה הבכור, ולא הספיקה לטעום את 
  .החיים

)"באה מהר"(. שם לנקבה. ה בניגוד ַצ'קוָּלה  נישאה בגיל צעיר, הרתה מיד עם נישואיה  ֵאם שנתנה שם זה לבתה, 
  .עשרה-לציפיותיה וילדה את בתה בגיל ארבע

  .מוִּצ'יט )"אחת קטנה"(. ככל הנראה ניתן לתינוקת שנולדה לֵאם מבוגרת

 .ֶדֶנֶקה )"הפתעה"(. מניחים שהשם ניתן לילד שנולד להורים בגיל מבוגר

 :לידה מוקדמתמתוכנן, -הריון לא

ֶלה )"הוא הגיע במפתיע"(. יתכן שהשם ניתן לפג, שלידתו המוקדמת הפתיעה את הוריו   .דוּּבָ

)"לא חשבתי עליו"(. שם לזכר שנולד בעקבות הריון לא צפוי של אישה מבוגרת -מתוכנן. הכוונה להריון לא-ַסִליֶלאוּ 
 .פויה להתעברמאוד, או מיניקה. האתיופיות מאמינות שאישה מיניקה אינה צ

 : לידה בסמוך לאירוע משמח

ְנִצי )"הביאה מזל"(. שם לנקבה. שמונה שנים המתינה המשפחה לעלות ארצה. סמוך ללידת התינוקת, נתבשרה  ּבַ
 .המשפחה כי קיבלה אישור לעלות לישראל. השם מסמל את סמיכות הזמנים בין הלידה לקבלת הבשורה

 :מקומו של הנולד בהיררכיה המשפחתית

  .ַאְנדוָּאֶלם )"עולם אחד"(. שם שניתן לבן בכור, מסמל שמחה

ייֶה )"בני בכורי"(. האם הייתה יתומה מאב וכשנולד בכורה הוא היה בשבילה כל עולמה; בן, חבר ואב  .ַאּבִ

  .ָפְנָטה )"חלק שלי"(, במשמעות של שמחה בחלקי. שם לבת שנולדה אחרי שמונה בנים

ר )"גבול"(. מניחים   .הזקונים במשפחה- שהשם ניתן לבת ֶדְמּבֵ

 .ֶצ'ְמֶראוּ )"הוסיף לו"(. כנראה ניתן לילד שני, המהווה מעין תוספת לילד הקודם
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אורטל   מתוך כתבתה של  כל הסיפורים לקוחים.  סיפוריהן/ם של צעירות/ים יוצאות/י אתיופיה  –  2  נספח
    ynet 24.12.18", מהיום אני לא דני, תקראו לי אשגרמוגוס, "

 

 הסיפור של אורטל 

אחותו. שמי, אורטל, ניתן לי על ידי אחותי הגדולה, פשוט   -לכל איש יש שם שניתן לו על ידי אמו, אביו, או במקרה שלי  "

אני זוכרת שקינאתי בילדים האתיופים האחרים, שזכו    משום שהיא אהבה את השם. הוא היה סתם שם רגיל. כילדה

ההיא שחתמתי על מבחן בתיכון בשם "מברט", שמשמעו   לי במיוחד הפעם  לשמות באמהרית או בטיגרית. זכורה 

". בטיגרנייה "אור". הוא נשמע לי הרבה יותר יפה ומעניין מסתם "אורטל  

ו, והשם ה"חדש" שניתן להם על ידי משרד הפנים, המנהלת לחלק לא מבוטל מיוצאי אתיופיה יש את השם שאיתו נולד

. בבית הספר או אפילו הגננת. שמות הם בעצם סממן לשאיפה להשתלב בנוף המקומי, להיות חלק מהמרקם החברתי

תרבות  שפה,  שמות,  בדמות  המקומית  התבנית  את  עצמם  על  קיבלו  אכן  והם  להשתנות,  מהעולים  תבעה  ישראל 

. ההפרדה בינם, בינינו, לבין ישראלים שצבע עורם לבן מורגשת כמעט בכל , אבל לא התקבלו. קיבלוותפיסת עולם

אלא שעכשיו בקרב הקהילה כולה  .  תחום: חינוך, תעסוקה, אלימות משטרתית, ואברה מנגיסטו שנרקב בשבי חמאס

האתניים והתעוררות   ותנרשמת חזרה לסממני המולדת הישנה: חתונות שמנוהלות על ידי קייסים אתיופים, חזרה לשמ

 ".של תרבות אתיופית מקומית 

 

 דונו בקבוצה: 

 מה כוונתה של הכותבת במילים: "קיבלו, אבל לא התקבלו"?

 כיצד היא מסבירה את אי הקבלה של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית? 

 מה הקשר לחזרה ל"סממני המולדת הישנה"? 

 של אורטל?איך אתן/ם מרגישות ומה אתן/ם חושבות על החוויה 
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 הסיפור של אמייה

(, חזר לשם הולדתו והפך לפעיל חברתי מוכר. טגה, 33דורגלן העבר וחבר מועצת עיריית נתניה בהווה, אמייה טגה )"כ

נשוי ואב לשלוש, גם לומד לתואר ראשון במשפטים. "השם זה אמא־יה, כמו אמא קטנה", הוא מסביר וצוחק, "אבל 

צחי. הייתה לי איזו הארה: אני יושב עם עצמי, ופתאום חושב: קיבינימט, מי נתן לי את השם אמא שלי אומרת שזה ילד נ 

הזה, 'אמיר'? איזו מנהלת, עם כל הכבוד, ובכזאת קלות ויתרתי על השם שנתנו לי ההורים. אצלנו יש משמעות גדולה 

 . פנים וחזרתי לשם המקורילכל שם, ואז נופל האסימון עד כמה הפגיעה בהורים שלי גדולה. נסעתי למשרד ה

 ? ספגת ביקורת

מה, הוא לא מרגיש חלק? הוא משחק בנבחרת ישראל'. אותי זה לא עניין. זה אחד הדברים "הרבה עיתונאים אמרו  

 .המשמעותיים שעשיתי

 ?מאיפה נובעת החזרה הזאת למקורות, כולל לבוש מסורתי ושחזור מנהגים מאתיופיה

נגד המחאות  תוצאה של  זאת  ב־  לדעתי  המשטרתית  ולאנשים 2015האלימות  בכל דרך,  לחברה  להתקבל  ניסינו   .

 ט. מהקהילה נמאס להתחנן להכרה. ככה אנחנו. טוב לכם? בסדר. לא טוב לכם? לכו קיבינימ

היום, כשהוא עמוק בעשייה החברתית והפוליטית, טגה מסתכל על המציאות במבט מפוכח יותר. "אני לא רואה שינוי  

או הוא  האמון בחברה",  את  מאבד  וכשאתה  התעצמו,  הגזענות  וגילויי  קיימת  עדיין  המשטרתית  "האלימות  מר. 

במערכת אתה מתחיל לעשות דברים בעצמך. אני רואה ילדים, גם אלה שנולדו בארץ, מתחילים לחקור מי ומה הם, 

 ."שואלים את ההורים שלהם

  

 

 

   דונו בקבוצה:

 לבין הקבלה לחברה של יוצאות/י אתיופיה? ית  על פי אמייה מה הקשר בין האלימות המשטרת

 איך אתן/ם מרגישות ומה אתן/ם חושבות על דבריו של אמייה?
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 הסיפור של אשגר 

( סלידה 28את אשגר  לי  "הייתה  דני.  בשם  בכלל  הכרתי  מאשדוד,  לאמנות בצלאל שהגיע  הספר  בבית  סטודנט   ,)

ל החיים שלי, עליי כאדם. לא מצאתי את עצמי והרגשתי מהשם שלי במשך תקופה ארוכה", הוא מספר, "וזה השליך ע

 ."עד כמה זה מעכב ומגדיר אותי בצורה לא בריאה

את השם דני סיפרו לו שהוא בכלל נתן לעצמו, אבל הוא לא ממש מאמין לזה. "מתישהו מצאתי את עצמי מתחיל 

 "לחזור לתרבות שלי, לקהילה האתיופית שממנה התרחקתי כילד

 מתי? 

הייתה התעוררות גדולה. הגעתי להבנה שמשהו לא בסדר באיך שאני מתנהל.  2015ד ההפגנה של וע 2012מ־

 .הרגשתי שאני צריך לקחת את השם שנתנו לי ולהיות גאה בו

זרז נוסף לחזרה למקורות היה מותו של סבו לפני ארבע שנים. "זה זיעזע את העולם שלי", הוא מספר. "כשהוא הלך,  

הידע שהיה אצור בו, ההיסטוריה המשפחתית, כל הדברים שברחתי מהם כילד. סבא גם היה הבנתי כמה פיספסתי.  

 ". היחיד שקרא לי בשם האמהרי

 ? בבצלאל, עד כמה אתה מרגיש שהשתלבת

אני מרגיש בולט בשטח. מספר האתיופים בבצלאל נמוך יחסית, בגלל שהמקצועות האלה עוד לא נמצאים במחשבה  

 .. אני לא רוצה להיכנס למשבצת של האתיופי להתייחס לזהשל הקהילה. אני בוחר לא 

 

בימים אלה משתתף אשגר בתערוכה בשם "ביתא", שגם היא מתקשרת לסיפור. לתפיסתו, היצירות שלו אתיופיות 

יוצאי  מעצם היותן, גם אם הוא בכלל משלב בהן מוטיבים יפניים. "הכל התחיל בקבוצת פייסבוק שנקראת 'אמנות 

ה יצירות אתיופיה'",  העלו  אנשים  אתיופיה.  יוצאי  לאמנים  פלטפורמה  ליצור  ניסה  אותה  שפתח  "הבחור  אומר.  וא 

שלהם, החלו התעוררות ושיח, 'הבית האדום' בשכונת שפירא בתל־אביב נרתם למטרה, והפתיחה הייתה לפני עשרה 

ואני כבר חולם על עוד תערוכה ימים. כולנו הופתענו מכמות האנשים ומהחשיפה. הצגתי שם שתי סדרות של צילומים  

 .כזאת

  

 דונו בקבוצה: 

 מהי ההתעוררות שאשגר מדבר עליה? וכיצד היא קשורה להתעוררות האישית שלו?

 מדוע לדעתכן/ם אשגר לא רוצה "להיכנס למשבצת של האתיופי"?  

 איך אתן/ם מרגישות ומה אתן/ם חושבות על החוויה של אשגר?

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://chat.whatsapp.com/GJdd6wFgNiG6JB30bvaCF1
https://kedma-edu.org.il/
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.facebook.com/KedmaEducation10
https://www.instagram.com/kedma_education
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 ! לוואטסאפאו  למיילחומרי השראה ו  מערכי שיעורלקבלת לחצו עדין לא נרשמת לעלון שלנו? |  

www.kedma-edu.org.il  קדמה לשוויון בחינוךעמותת 

 הסיפור של נאני 

חנה( ברוק מגיעה מעולם האמנות והבמה. היא מורה, במאית ושחקנית תיאטרון, שמפעילה עסק בשם   ם נאני )בעברג

"תיאטרון בצבע" אשר מטרתו לדבר על זהות אישית וקבלת האחר דרך עולם התיאטרון. "התיאטרון הציל אותי", היא 

אתיופי, וזה העלה לי המון שאלות   מודה. "בכיתה ט' הייתי בחוג לתקשורת. עשיתי סרט דוקומנטרי על מה זה להיות

 .על ידי הסוכנות היהודיתלי על המקום שלי. למשל, למה אני עדיין משתמשת בשם החדש, שניתן 

השם חנה עדיין מופיע בתעודת הזהות, אבל נאני כבר במקום אחר. "הוא שם כדי להזכיר לעצמי שעברתי תהליך", 

ר שבו הכרתי חבר'ה אתיופים שנשארו עם השם שלהם, המקורי.  היא מסבירה. "בשנת השירות שלי עבדתי בבית ספ

הם היו נורא גאים בזה וקינאתי בהם. באמת, כשהתחילו לקרוא לי רק 'נאני', הרגשתי כאילו משהו קם לתחייה באישיות 

 ".שלי

קרא לי . "אחריהן כבר לא הייתי מוכנה שאף אחד י2015כמו אצל חבריה, גם אצל נאני המהפך הושלם במחאות של  

 ."חנה", היא מבהירה. "אם פעם רציתי להיות חלק מכולם, היום אני גאה בייחוד שלי. לא אמחק את ההיסטוריה שלי

 

 דונו בקבוצה: 

 ?2015מדוע נאני קושרת את שינוי שמה למחאות של 

 איך אתן/ם מרגישות ומה אתן/ם חושבות על החוויה של נאני?

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://chat.whatsapp.com/GJdd6wFgNiG6JB30bvaCF1
https://kedma-edu.org.il/
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.facebook.com/KedmaEducation10
https://www.instagram.com/kedma_education

