חזון קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

“שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או זמן אחר .אנחנו האדם
שחיכינו לו .אנחנו השינוי שאנחנו מחפשים”.
(ברק אובמה)

החזון
אנחנו ,הישראלים יוצאי אתיופיה ,מתוך דאגה לעתידנו ולעתידה של החברה הישראלית,
בוחרים לקחת אחריות ,ליצור מציאות חדשה ולפעול למימושה לאור החזון הבא:
אנחנו וילדינו מהווים חלק טבעי מהחברה הישראלית,
פועלים בה מתוך חוזק ,עוצמה וגאווה במורשתנו הייחודית,
ונהנים מהשכלה ומעצמאות כלכלית וחברתית.
אנחנו שותפים משפיעים ,מתוך עמדות מפתח ומוקדי קבלת החלטות,
בהובלה ובבנייה של החברה בישראל כחברה נטולת גזענות שמכבדת את
זכויותיו של כל אדם ואזרח ומאפשרת שוויון הזדמנויות לכול.
הקהילה היהודית באתיופיה“ ,ביתא ישראל” ,הצליחה לשמר את זהותה ,עצמאותה השלטונית-יהודית
ולטפח אורח חיים יהודי עשיר במשך כ 2,500 -שנה .ערכי הכבוד והערבות ההדדית לצד זקיפות קומה
וענווה הנחו את חיינו .על אף הניתוק משאר הקהילות היהודיות בעולם -ההיסטוריה שלנו באתיופיה
מוכיחה עד כמה אנו חדורי אמונה ,נחושים ומלאי עוצמה כקהילה ,מאז ומעולם.
האמונה ,דבקותנו במורשת והכמיהה לשוב מהגלות לירושלים ולבנות בה את ביתנו  -הוציאו אותנו למסע
המפרך .האמנו שבסופו נגיע אל המנוחה והנחלה ,בזכות האמונה ,הנחישות וההתמדה של אבותינו,
של אמותינו ושלנו הגענו לישראל – לביתנו.
מסענו הפיזי הסתיים בהצלחה – הגענו לירושלים במחיר כבד וחווינו את התגשמותו של החלום.
מאז שהגענו ,מאמצנו לצד התגייסות שותפנו בקרב יהודי התפוצות ומדינת ישראל ,נשאו פירות
ורבים מבנינו ובנותינו הגיעו להישגים מרשימים בישראל.
המסע בחברה הישראלית רצוף מהמורות ומשברים ורחוק מלהתגשם -ספקות ביהדותנו ,תופעות של
גזענות על רקע צבע עורנו השחור ,יחס מפלה ,משפיל ואף אלים מצד חלק מהממסד ומצד גורמים
מחוצה לו ,נתוני הפתיחה בתחום ההשכלתי והכלכלי – כל אלה הקשו ומקשים עד היום על רבים מאתנו
להרגיש שווים בין שווים .רבים מדי מצעירינו ,שנולדו וגדלו בישראל ,אינם מקבלים הזדמנות הוגנת למצוא
כאן את מקומם ,לממש את יכולותיהם ולהרגיש בבית במולדתם.
אנו מבינים כי המסע לבנות כאן את ביתנו למעשה לא הסתיים.
זהו המסע שלנו – אנחנו צריכים לצעוד בו כאדונים לגורלנו ,כפי שצעדנו מאתיופיה לכאן.
אנו נחושים ליצור כאן את ביתנו!
הנכסים התרבותיים והערכים הקהילתיים שבזכותם הצלחנו לממש את חלומנו הם שיאפשרו לנו להשלים
בהצלחה גם את הפרק הבא במסענו – מימוש חזוננו  -להיות חלק משפיע ומוביל באופן טבעי
בחברה הישראלית.
משנצליח ,החברה הישראלית תצא נשכרת ומחוזקת!

מפגשים קהילתיים לגיבוש החזון
אנו ,חברי המרחב ,מאמינים שכתיבת חזון מחייבת הקשבה לאנשים – למחשבותיהם ,לזיכרונותיהם ,לאתגרים שעומדים
בפניהם ,לתקוותיהם ולכל אשר על לבם.
בעבודה משמעותית ומאומצת שארכה כשנה וחצי פגשנו ושמענו את הקולות המגוונים בקהילה :את הנערה בתנועת הנוער,
את הילד במועדונית ,את הסבתא שמברכת את נכדיה ,את האב שדואג לעתיד ילדיו ,את האם שהחליטה ללמוד בגיל ,35
את הקייס שזוכר את ימי העבר ,את הסטודנט שרוצה להצליח ,את העולה שרוצה להיות חלק ,את הצעירים שרוצים לשנות
ולהשפיע ועוד אנשים רבים שבחרו לשתף אותנו בחוויות חייהם.
אוסף המפגשים הקהילתיים ,שאותם אנו מכנים “מרחבונים” ,מתאר באופן אותנטי ומעורר השראה את רחשי לבם של
כ  600-אנשים מהקהילה שהשתתפו בכ  40-מפגשים קהילתיים בכל רחבי הארץ.
הקולות הרבים ששמענו היו הבסיס לתהליך גיבוש החזון .במפגשי המרחב זכינו להביא לדיונים מעמיקים את הקולות
שאספנו מהקהילה ואת החוויות האישיות שלנו ,חברי המרחב .מתוך אחריות כלפי הקהילה ובתחושת שליחות הושלמה
מלאכת גיבוש מסמך החזון כפי שמובאת במסמך זה.
את פרק המרחבונים המתאר את מגוון המפגשים שערכנו ניתן לקרוא באתר המרחבwww.hamerhav.com :

על המרחב
המרחב הוא מימוש של רעיון חברתי משותף של ארגונים ופעילים חברתיים בקרב ישראלים יוצאי אתיופיה שבחרו להיות
גורם יוזם ומשפיע בנושאים הנוגעים לעתיד הקהילה .מטרת המרחב היא לגבש חזון ליוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על
כל רבדיה בשיתוף הקהילה.
הבחירה במסגרת פעולה משותפת ,באמצעות “מרחב השפעה” ,נולדה מתוך צורך ממשי שזיהינו – ראשי ארגונים
ופעילים רבים העוסקים בקידום חברתי של יוצאי אתיופיה – בנוגע לחשיבות תכנון ארוך טווח בפעולות הנעשות לקידום
עתיד הקהילה .נקודת הזמן שבה המרחב פועל מאפשרת לראות בבהירות רבה את המאמצים הרבים שהושקעו עד כה
בקידום קהילת יוצאי אתיופיה ,ומתוך כך את הצורך במסגרת פעולה אזרחית משותפת המבקשת לקדם באופן מיטבי את
קהילת יוצאי אתיופיה לאור ניסיון העבר.
המרחב הוקם כיוזמה ייחודית ועצמאית של ראשי ארגונים ופעילים ,ובאפריל  2014בחרו יוזמיו בשיתופים כגורם מקצועי
לליווי התהליך.
מסמך זה מספר את כברת הדרך במסע המרחב שנעשתה עד כה – גיבוש החזון של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל.
אנו מזמינים גם אתכם להצטרף אלינו למסע המרתק לשינוי פני העתיד של הקהילה והחברה בישראל.
וזו ההזדמנות להגיד תודה מכל הלב!
תודה לכל המשתתפים אשר פתחו את ליבם וחלקו את זיכרונות העבר ,מציאות ההווה ושאיפות העתיד.
תודה לכל חברי המרחב שהקצו מזמנם לטובת איסוף הקולות והשקידה על כתיבת החזון.
תודה לשותפים לדרך אשר האמינו באמונה שלמה בצדקת הדרך ובנכונות התהליך ותרמו רבות להגשמתו:
פדרציית ניו יורק ,קרן גנדיר ,קרן הברון דה הירש ,קרן וואהל ,שיתופים.
Baron de Hirsch Fund

אסטרטגיות להשפעה חברתית
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גלגולו של חזון
פעילות מתמשכת במסגרת מרחב השפעה מחייבת את מגוון השותפים לשוחח ,לתאם ,לקבל החלטות ולפעול במשותף.
פעילות זאת אינה ברורה מאליה בתוך מציאות החיים המורכבת של ארגונים חברתיים ,המקדמים כל אחד בזירתו מגוון של
מטרות חברתיות.
תחושת הדחיפות והרצון העמוק לשינוי פני העתיד של הקהילה הם שהביאו אותנו ,השותפים ,לצאת יחד למסע לגיבוש החזון.
לאורך התקופה כולה נעשה מאמץ מתמיד לרתימת שותפים מתוך תפיסה כי המרחב הוא מסגרת הפתוחה לכל מי שמעוניין
להשפיע ולהיות חלק מעיצוב פני העתיד.
כיום מרחב ההשפעה מונה  40חברים – ראשי ארגונים לשינוי חברתי ופעילים חברתיים.
להלן עיקרי תכנית העבודה של פעילות המרחב הכוללת שלושה שלבים עיקריים:

שלב א’ -תמונת מצב ובניית הסכמות:
בשלב זה יצאנו לדרך ועסקנו בבניית
תשתיות להמשך עבודת המרחב.
שלב זה כלל:
• הרחבת מעגל השותפים במרחב
• גיבוש אג’נדה משותפת וכתיבת
מסמך היסוד (למסמך יסוד  -עמוד )6
• סקירת תהליכי בניית חזון של
קהילות מישראל ומהעולם
• יצירת תמונת מצב של הקהילה כיום
• בניית ארבע שאלות יסוד לגיבוש החזון
שאיתן יצאנו למרחבונים
(לפרק המרחבונים – עמוד )7

שלב ב’ -שיתוף הקהילה:
שלב זה היה לב התהליך ,ובו יצאנו
למפגשים קהילתיים שמטרתם שיתוף
הקהילה – מרחבונים .במרחבונים אספנו
מגוון תשובות לארבע שאלות היסוד
לגיבוש החזון.
שלב זה כלל:
• מיפוי קבוצות בקהילה ליצירת מרחבונים.
• בניית מתודולוגיות מודולריות למפגשים
עם קהלי יעד שונים בקהילה
• עריכת  40מרחבונים ברחבי הארץ
בהשתתפות כ  600-אנשים מהקהילה

שלב ג’ -גיבוש החזון:
זהו השלב האחרון בתהליך ובו גיבשנו
יחד את החזון בהתבסס על מגוון הקולות
מהקהילה.
שלב זה כלל:
• גיבוש טיוטת החזון
• מפגשים לתיקוף טיוטת החזון
• חשיפת החזון

מאי  -דצמבר
2014

ינואר  -יוני
2015

יולי - 2015
מרץ 2016

במקביל לצעדים אלה התקיימו שני תהליכי רוחב מקצועיים שתמכו בפעילות המרחב :הערכת אפקטיביות ותיעוד התהליך.
זאת במטרה ללמוד לאורך הדרך ,לשכלל את פעילות המרחב ולחלץ תובנות להמשך.
כחלק מתפיסת שיתוף הקהילה אנו מאמינים בשקיפות התהליך ותוצריו .פרטים נוספים על אודות המרחב ופעילותו אפשר
למצוא באתר המרחבwww.hamerhav.com :
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מסמך יסוד
רקע

מרחב השפעה הוא מסגרת פעולה לראשי ארגונים חברתיים ולפעילים להובלת השפעה חברתית רחבה בשדה החברתי
המשותף לפעילותם .מרחב השפעה נועד לקדם השפעה רחבה וכוללת ,ולשרת מטרה שאינה ניתנת להשגה באמצעות
פעולה נפרדת של כל אחד מהארגונים או הפעילים החברים בו.
מרחב השפעה מהווה מסגרת ארוכת טווח לחשיבה ,לתיאום ,ולחיבור בין ארגונים חברתיים סביב רעיון משותף .הפעילות
במרחב ההשפעה נשענת על תודעה רחבה ,מונעת מתוך בחירה אישית לקחת חלק במרחב ומבוססת על כבוד ואמון בין
חברי המרחב המהווה בסיס משמעותי שמאפשר את קיום המרחב.
‘המרחב’ הוא מימוש של רעיון חברתי משותף של ארגונים ופעילים בקרב יוצאי אתיופיה .הבחירה במסגרת מרחב השפעה
נולדה בעקבות צורך ממשי שזיהו ראשי ארגונים ופעילים רבים העוסקים בקידום חברתי של יוצאי אתיופיה ,בנוגע
לחשיבות תכנון ארוך טווח בפעולות הנעשות לקידום עתידם של ישראלים ממוצא אתיופי על ידי הקהילה.
נקודת הזמן בה אנו עומדים מאפשרת לנו לראות בבהירות רבה את המאמצים הרבים שהושקעו עד כה בקידום קהילת
יוצאי אתיופיה ומתוך כך את הצורך במסגרת פעולה אזרחית המבקשת לקדם באופן מיטבי את קהילת יוצאי אתיופיה
לאור ניסיון העבר.
‘המרחב’ הוקם ביוזמה ייחודית ועצמאית של ראשי ארגונים ופעילים ,באפריל  2014נבחר שיתופים על ידי יוזמי המרחב
כגורם מקצועי המלווה את התהליך.

ייעוד ‘המרחב’

להוות גורם יוזם ומשפיע בנושאים הנוגעים לעתיד קהילת יוצאי אתיופיה בישראל.

מטרת ‘המרחב’

גיבוש מסמך חזון של יוצאי אתיופיה בישראל על ידי פעילים ,מנהיגים ציבוריים וארגוני הקהילה ,באופן משתף.

 10עקרונות העבודה של ‘המרחב’

א .כבוד -פעילות המרחב מתבססת על כבוד בין חברי המרחב וכן על כבוד לתהליכים קודמים ומקבילים בקהילה.
ב .פתיחות וייצוג -המרחב מייצג את החברים בו ומאפשר שיתוף רחב ככל שניתן של גורמים ואנשים מהקהילה.
פעולות בשם המרחב יעשו בתיאום ומסמכים יכללו את שמות החברים ב’המרחב’.
ג .שיתוף קהילתי -המרחב פועל לקידום מטרתו תוך שיתוף הקהילה באופן המירבי המתאפשר.
ד .שקיפות– המרחב פועל בשקיפות מרבית כלפי הקהילה ,בעלי העניין והציבור הרחב ככלל.
ה .עצמאות -הפעילות ב ’המרחב’ מתקיימת על בסיס הדדיות ותוך שמירה על עצמאותו ,ייחודיותו ונכסיו הרוחניים של כל
אחד מהארגונים והפעילים החברים ב ’המרחב’.
ו .שאיפה לאפקטיביות -המרחב פועל במקצועיות תוך חתירה מתמדת להשגת מטרותיו ועמידה ביעדיו .המרחב בוחן את
האפקטיביות שלו לאורך התהליך ונמצא בתהליך הפקת לקחים מתמשך.
ז .שאיפה להסכמה -קבלת ההחלטות מתקיימת על בסיס הסכמה רחבה בין החברים בשיח משתף.
ח .חיבוריות -המרחב מהווה פלטפורמה לחיבור ולרישות בין החברים בו ובכך מחזק את השדה החברתי.
בנוסף ,המרחב שואף לקחת חלק בפלטפורמות העוסקות בנושאים רחבים הרלוונטיים לקהילה בישראל.
ט .היוועצות ותיאום -מתקיים תיאום מלא והיוועצות בין המרחב לבין שיתופים לגבי כל המהלכים המתבצעים בשם
המרחב והמתקיימים בשדה החברתי ,תוך שמירה על עצמאות המרחב.
י .תשתיות ויכולות -המרחב מתבסס על תשתיות ויכולות הקיימות אצל החברים בו ו/או תשתיות שהמרחב מחליט
לגייס בהסכמה ,ובתנאי שאינו פוגע בעקרונות יסוד של חברי המרחב.

חברות ב ‘המרחב’

החברות ב’המרחב’ פתוחה עבור כל נציג ארגון/פעיל העוסק בנושאים הנוגעים ליוצאי אתיופיה בישראל המתחייב על:
• השתתפות פעילה ורציפה במפגשי המרחב.
• תרומה פעילה בקידום משימות המרחב ,במפגשים וביניהם.
• הסכמה לעקרונות העבודה במרחב.
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חברי ‘המרחב’ (לפי סדר א”ב)

 גדי מלאכו
 גולן ג’מבר
 דוד גטה
 דני פנטהון
 טנה שטה



 אמיר סבהט
 אמלקאלין אבבה
 אשר אליאס
 אושרה פרידמן
אבי יאלו


 קובי אווקה זנה
 שגאו מנגיסטה
 שליו וובו
 תמר דסטה

גדי יברקן

אבישי ברוך

ירון יחיאס

איגוד הרבנים
הרב מברהטו סולומון,
הרב שגיא קבדה
אחריי! נוער מוביל שינוי
שחר אלמו

אגודה ישראלית למען
יהודי אתיופיה
זיוה מקונן דגו ,חנה אלעזר

ארגון צפון אמריקה למען
יהודי אתיופיה
שושנה בן דור

אלומה
שירה שאטו

בני עקיבא – תכנית השחר
שולמית מנצח

הנני
הרב משה סלומון,
הדר פנטהון ,יעקב טלה

המרכז הישראלי
לחדשנות בחינוך
דן פוטרמן ,מנברו שמעון

טק קריירה
נפתלי אברהם

עולים ביחד
סיגל קנוטופסקי,
שרונה בירו נגטו

מרכז ההיגוי של עולי
אתיופיה במערכת החינוך
דוד מהרט ,דינה פטגו

עמותת גדעון  -מקסם
יעל סלע ,דוד זגייה
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תנועת הצופים העבריים
אפרת קסה

הנוער העובד והלומד
גילה פקדו ,חן אדרי

מתנס טבג’ה
משה שטה

אנו מבינים כי המסע לבנות כאן את ביתנו למעשה לא הסתיים.
זהו המסע שלנו – אנחנו צריכים לצעוד בו כאדונים לגורלנו ,כפי שצעדנו מאתיופיה לכאן.

אנו נחושים ליצור כאן את ביתנו!

