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 תהליך ההגירה מפרספקטיבה משפחתית

הגירה בישראל היא אחד התהליכים המרכזיים בהיסטוריה של המדינה מאז הקמתה ועד היום. מדינת ישראל ה
ממשיכה לקלוט עולים ומהגרים מכל העולם ולהתמודד עם תהליכי הסתגלות של אוכלוסיות חדשות למדינה  

הוא לא רק ארץ מוצאם. תהליך ההסתגלות  אלה שבבעלת אופי תרבותי, מבנה ממסדי, כללים ונורמות שונים מ
שינויים שעוברת  לצורך הבנת המורכבות של ה .מתרחש רמות שונותהאלא הוא תהליך משפחתי  ,פרטשל ה

הנחת  .(Bronfenfenbrenner, 1989, 1993) ברונפנברנר עזר במודל האקולוגי שטבעימשפחה בתהליך ההגירה נ
המודל מתייחס  .בהקשר חברתי תרבותי מורכב ודינמי כי כל פעילות אנושית מתרחשת היא של הגישה היסוד

 :לסביבה בארבע רמות היררכיות

אנושיות מתרחשות בסביבה הבה כל האינטראקציות שמערכת  :Mycrosystem)) מיקרוסיסטם ▪
  ים, גדלילדים בהן שהמערכות , למשל ותלויה במאפיינים הביולוגיים וחברתיים.  פרטהמיידית של ה

בתוך מערכת החברים. ו, תהחינוכי סגרתהמשפחה, המ הן ם,ומשפיעות באופן ישיר על התפתחות
 . להתקיים תהליכים בסיסיים הפועלים לעידוד התפתחות או לעיכובההמיקרו יכולים 

ת מיקרו ומערכנמצא בהן. ממערכות מיקרו שהפרט  מערכת הבנויה: (Mesosystem) מזוסיסטם ▪
בבית   הילד  ישפיע על תפקודהסתגלות של המשפחה  הקשיי  בגלל  מתח בבית  ,  למשל  .  זו  לע זו    ותפיעמש
   .ספרה

מכילה את הקשרים והתהליכים המתרחשים בין מערכים חיצוניים לאדם  (Exosystem) אקוסיסטם ▪
כלכלי  -לדוגמה: מעמד חברתי, ובסביבה המרוחקת ממנו, ומשפיעים באופן עקיף על סביבתו הקרובה

  .מקום המגוריםשל המשפחה, חינוך, רווחה,  
מושפע מהם.   הואעליהם אך אין שליטה פרט לתהליכים חברתיים ש :(Macrosystem) םקרוסיסטאמ ▪

חברת הקולטת והן החברה הן , משקפת את התרבות והאידיאולוגיה של החברה הרחבהזו מערכת 
 ערכים.ומנהגים, , נורמותהמוצא, מבחינת 

צורות  גופי ידע, הרגלים, , יש השפעה על הפרט: תרבות, אמונותמאוד לפי ברונפנברנר, גם למעגלים רחוקים 
 ואפשרויות. חיים, סיכויים 

כל אחד   ובינם לבין סביבתם החדשה.  מערכות היחסים בין בני המשפחהבניכר  תהליך ההגירה מתאפיין בשינוי  
והם נמצאים ביחסי גומלין הדדיים. מצבים של מעגלי החיים,  ,מהפרטים במשפחה משפיע ומושפע מאחרים

 במשפחה  תת מערכותתפקוד  ב היררכיה ו, בארגוןבמכתיבים שינויים בגבולות,    ,נוייםמעברי חיים, משברים ושי
(Minuchin, Nichols, & Wai-Young ,2007 .) 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1
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השלכותיה הרבות כאשר ילדים ובני נוער לוקחים על עצמם על  משפחתית והם בהיררכיה  י שינויהרבות נכתב על  

 ,Slonim-Nevo, Sheraga, & Mirsky, 1999; Walsh, Shulman, Bar‐On) אחריות על המשפחה ועל ההורים
& Tsur, 2006; Weisskirch, 2010.)     מעמיד  של התהליך והאתגר שהוא  הגדולה  במצב של הגירה, בשל מורכבותו

כהן  .(Foner, 1997)שינוי בתפקידים המשפחתיים ויציבותם בבפגיעה ופות, אפשר ִלצ  כל פרט במשפחה, בפני 
על כל בני המשפחה. תהליך ומשפיע מאוד ( טוען שבתהליך ההגירה משתנה שיווי המשקל במשפחה 2006(

מעורר קשיים ולחצים ובכך גם לנוף ולאקלים. ו ,ההגירה מלווה בקשיי הסתגלות לשפה, לתרבות, לחברה
מתחים ויוצר במערכת המשפחתית. המפגש עם נורמות תרבותיות שונות מערער דפוסים מוכרים ובטוחים 

השינויים המתרחשים במשפחה המהגרת, בהיותה מנותקת מן הסביבה התרבותית .  וקונפליקטים הנובעים מכך
 םגרום להורים לאבד ביטחונם בתפקודסביבה שערכיה שונים וזרים, עלולים לונמצאת בהמוכרת והתומכת, 

 ,3Bronfenfenbrenner, 1989וכך אנחנו עדים לשינוים שמתרחשים ברמות מיקרו ומזו ) ,)2006כהן, ( ההורי
 ( כאשר מפגש המשפחה המהגרת עם סביבה חדשה מעלה אתגרים רבים.199

עבודה עם מהגרים מומלץ לתכנן  ב ,(Slonim-Nevo, et al., 1999)גא ומירסקי רנבו, ש-על פי סלוניםאי לכך, 
והילדים   , במשפחה  פרטיםבטיפול פרטני, כיוון שהרק  ולא להתמקד    ,התערבות משפחתית על פי גישת המערכות 

  .לאחריהוהעלייה במהלך ומושפעים מאוד מהיחסים המשפחתיים שהתהוו אלה באלה בפרט, תלויים 

משפחתיים -זמנית. הלחצים התוך-בוכמה רמות בשינוים רבים המשפחה , בתהליך ההגירה עוברת לסיכום
חלוקת על  משפחה מסתגלים לתרבות הקולטת בקצב שונה. קונפליקטיםהבני כי עלולים להיות מוגברים 

כה תפקידים וטיפול בילדים עלולים להיות מועצמים, כיוון שעם ההגירה מאבדת המשפחה את רשת התמיה
 החברתית שלה. לכן חשוב להתייחס לכל המשפחה כמערכת ולא רק לפרטים. 

 

 בתהליך ההגירה ומתבגרים ילדים אצל  שינוים 

הדדיות והתרומה של כל בן משפחה בהתאם הלבחון את מערכות היחסים במשפחה, נהוג להסתכל על מידת  כדי  
ילד תחומי אחריות, מוטלים על למיקומו במסגרת המשפחתית. במשפחות שמתפקדות היטב, גם כאשר 

איזון זה עלול  .  (Chamorro,  2004לשלומו )הבלעדית    םמהוריו ואחריות הוא  אחריותו מאוזנת על ידי הטיפול ש 
עולים ומהגרים לוקחים על עצמם אחריות על המשפחה ועל ההורים   לדים ובני נוערישאז    ,להיות מופר בהגירה

(Slonim-Nevo et al., 1999; Walsh et al., 2006; Weisskirch, 2010).     

התייחסו לקשר בין דפוסי שינוי תרבותי של הורים וילדים כגורם    (Portes & Rumbaut, 2005)פורטס ורומבאוט  
. כאשר הורים וילדים עוברים תהליך שינוי תרבותי בקצב דומה בהגירה  ילדים  של  םמרכזי המשפיע על הסתגלות

המקומית חברה  נקלטים בבין אם הם    ,((assimilation consonant  ובאופן דומה, מדובר בשינוי תרבותי מתואם
לדים היכאשר  ,(selective acculturation) היא שינוי תרבותי סלקטיביאחרת  אפשרות. לאובקלות, ובין אם 

ילדים עושים את השינוי מהר יותר או בצורה נרחבת יותר אם המסכימים על שינוי תרבותי מוגבל. וההורים 
–מהוריהם, מדובר בהתנגשות בדפוסי השינוי התרבותי. על פי גישת החוקרים, דפוס זה מביא לקונפליקט הורים

ולתמוך  את ילדיהם הורים להוביל מצב זה מפחית את היכולת של הש מאחר . ילדים ומשבר בתקשורת ביניהם
 .  (Portes & Rumbaut, 2005)דור השני. לבקצב ההסתגלות מהווה גורם סיכון עיקרי ההבדל בהם, 

מתבגרים יש רמות ללילדים ובזכות קשרים רבים יותר עם האוכלוסייה הקולטת, למשל במסגרת בית הספר, 
בקשר אקטיבי עם החברה הקולטת ולכן יש להם  פחות  לעומתם, נמצאים  ההורים,    .גבות יותר של אקולטורציה

של   ולהיווצרות זאת אחת הסיבותבאופן ספונטני. החדשות תרבות את ה שפה ואת הפחות הזדמנויות ללמוד 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1
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 ;Cheung, Chudek, & Heine, 2011; Telzer, 2011)ולהיפוך התפקידים  פער תרבותי בין ההורים לבין ילדיהם  
Titzmann, 2012.)  

מעלה פעמים רבות את רמת והדבר במצב זה, מובן כי הורים רבים מתקשים לשמור על סמכותם מול הילדים, 
יניים עשויים  י(. גבולות אופ2003הקונפליקט בתוך המשפחה ומשפיע על היחסים לטווח ארוך )טננבאום, 

בין ומתווכים  חבעמדות כונמצאים לדים יכי הנושאים של סמכות, כוח וקבלת החלטות, בלהתערער בעיקר 
 (.  Weisskirch, 2010משפחתית לבין המערכות והמשאבים החיצוניים לה )-המערכת הפנים

.  גם בענייני כספיםיומי, ו-ילדים במשפחות מהגרים מסייעים בניהול משק הבית היוםבספרות המחקר נמצא כי  
 De)2007תמיכה רגשית ופסיכולוגית להוריהם או לאחיהם )בנוסף, ילדים עשויים למצוא את עצמם מספקים 

Ment & Villanueva, 2005; Hooper,  . 

אובדן המשאבים ומערכות  ,(Kosner, Roer-Strier, & Kurman, 2014)סטריאר וקורמן -, רוארלפי קוסנר
יחד עם קשיי הסתגלות עשויים להגדיל את ההסתמכות המשפחתית על ילדים מתבגרים, התמיכה של המשפחה  

לשינויים מערכתיים במשפחה ולהיפוך   נוספתזאת סיבה  תפקיד דומיננטי במשפחות העולים.והם ממלאים 
תים קרובות ילדים הופכים להיות מתווכים או מתרגמים להוריהם בעת  ילעהתפקידים בין הורים לילדים. 

מקור המידע הטוב להיות    אףו(  Kuperminc, Wilkins, Jurkovic, & Perilla,  2013; Yakhnich, 2008ורך )הצ
 (. Orellana , 2009)ביותר עבור הוריהם 

יכניץ',   לדוגמה:)בה ולסיכונים הכרוכים מחקרים רבים מתמקדים בהשפעה שיש להגירה בגיל ההתבגרות 
2014  ;Mirsky, 1997; Mirsky, Baron-Draiman & Kedem, 2002; Tartakovsky  & Mirsky, 2001.)   תהליך

מתבגרים וילדים רבים, והם פגיעים יותר בשל המעבר מהשתייכות אצל ההגירה הוא אירוע העלול לעורר דחק 
,  צוקהבסיכון גבוה לפיתוח תחושת מנמצאים  בשל כך הם  , ו(2006בארץ המוצא למסגרת השתייכות חדשה )כהן,  

מושגים כמו "ילדות אבודה", מצוקה דנים במחקרים   לרבות רמות גבוהות של דיכאון, חרדה ותלונות סומטיות.  
  (. Ponizovsky, Kurman & Roer-Strier, 2012; Yakhnich, ,2016) רגשית, הצפה רגשית, כעס ובדידות

הפער בין ערכי החברה הקולטת לבין ערכי המשפחה המהגרת ותרבות המקור שלה, עלול ליצור אצל  בנוסף,
 (. 2006ולהוביל לקונפליקטים בין הורים לילדים )כהן,  ,כפל נאמנויות מתבגרים

יחסים טובים  אפשר לראות אפשריות של תופעת היפוך התפקידים בהגירה החיוביות התוצאות הבין  ,עם זאת
יותר חזקה מטרה למכוונות ( Dorner, Orellana, & Jimenez, 2008)הורים, לכידות משפחתית ה יותר עם

אינדיבידואציה מהירה למודעות תרבותית גבוהה הקשורה למחויבות משפחתית,  ל,  הישגים אקדמיים גבוהים לו
רמות גבוהות להעצמה ולוכן  ,הרגשת סיפוקליותר, רבה לעצמאות , הערכה עצמית וביטחון עצמי גבוהליותר, 

 (. Ponizovsky et al., 2012; Yakhnich; 2016)של אמפתיה ואחריות 

 

 לסיכום:

של  בפרטו ,תהליך של כל המשפחההת תהליך ההסתגלות של ילדים ומתבגרים מהגרים מאלנתק אי אפשר 
של מבוגרים במשפחה בשל אקולטורציה  תפקידים בו ילדים לוקחים על עצמם שתפקידים ה. היפוך ההורים

 מומלץלכן  הכרוכים בתהליך ההגירה אצל מתבגרים וילדים.האחרים מתווסף לגורמי הסיכון מהירה יותר, 
ולהתאים התערבות משפחתית שתתייחס לילד    ,משפחהה רחב של  בהקשר הלהתייחס לקשיים שחווים הילדים  

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1
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 הבנתתורחב פרק הבא בעם סביבה תרבותית חדשה. מתקיימת באינטראקציה המשפחתית המערכת הכחלק מ
 . בעקבות ההגירה מפרספקטיבה הוריתבמשפחה שינויים שחלים ה

 פרספקטיבה הורית בתהליך ההגירה

מעבר תרבותי עלולים להוות מבחן ליציבותם ולרציפותם של תפקידים  מצבי ,פרקים הקודמיםב כפי שראינו 
ההגירה מאתגרת את תפיסות ההורות משפחה עומס רגשי היוצר שחיקה ולחץ. הולהטיל על בני  ,הוריים

ההורים עם החברה הקולטת.  אותם לנהל משא ומתן תרבותי מתמשך תומחייב ,הקיימות של הורים מהגרים
היגרו שהקיימות בנוגע להורות לבין תפיסות חדשות של התרבות החדשה    יהםנדרשים למצוא איזון בין תפיסות

 (. 2014)יכניץ', אליה 

הסביבה   ת( מדגישה במיוחד את השפע3Bronfenfenbrenner, 199)  התיאוריה האקולוגית של ברונפנרנר
דמויות  משמשים ם ההוריו  ,ורות בגידול ילדיםהקשאידיאולוגיות על ו חיברות התרבותית הרחבה על תהליכי 

הציפיות, התפקידים, הדרכים להגדרת בעיות ופתרונן, דפוסי  , גבולות המשפחה .מרכזיות בתהליכים אלה
השפעת ההקשר התרבותי על מושפעים במידה רבה מן ההקשר התרבותי.  –תקשורת ומיומנויות ההתמודדות 

קבוצת המוצא (. 1999טריאר, ס-ת )רוארוחברתיות ות, תרבותיוהתפתחות הילדים מתקיימת ברמות פיזי
מסגרת התייחסות קוגניטיבית והתנהגותית, השומרת על משמשת לה נמנית המשפחה שעימה התרבותית 

 .(Crippen & Brew, 2007; Suizzo, 2004)  עקביות יחסית לאורך זמן

והיעדים שמציבה החברה לכל תרבות הגדרה משלה ל'טיפול אידיאלי' בילדים, והיא נובעת ממערכת הציפיות 
מטפורה המארגנת בתוכה א וההדימוי של "המבוגר האדפטיבי" הזה, בהקשר  (. 1996טריאר, ס-רואר)

על סגנון ההורות שלהם, במודע  המשפיעהיא ו ,איתה מזדהים ההוריםש אידיאולוגיות וגישות לגידול הילדים
דימוי המבוגר האדפטיבי יכול קבוצות אתניות שונות ובבחברות שונות (. Roer-Strier, 2001מודע )בלא שאו 

תים קרובות מרכיבים דומים. כאשר דימוי המבוגר האדפטיבי של ילעיש בו , אך ניכריכול להיות שונה באופן 
מאוד  סביר ,התרבות הקולטתאחרים של  םושל נציגיחיברות מזה של גורמי מאוד ההורים המהגרים שונה 

מעבר שבה התקופת  ב  (Cultural Lag)  פער תרבותי ויוצר  ,ממושך ואיטיהוא  שינוי  המחלוקות. תהליך  שיתעוררו  
, בקונפליקטים רבים  כהכרוהתקופה הזאת . מהגרים עדיין דבקים בערכי תרבות המוצא שלהםהההורים 
משפחה בנסיבות רגילות, מועצמים באופן טבעי בכל אשר קיימים  ,הורים לילדיםקונפליקטים בין  לדוגמה:

. פער כזה עלול להוסיף הםהורימבקלות רבה יותר    ארץ חדשההילדים משתלבים בכאמור  כי    ,במשפחות מהגרים
עלולות לערער  ש ,בושה, אשמה, מבוכה ותגובות אחרותתחושות קשות של מתח ליחסים שבין הדורות, לעורר 

 . Birman, 2006); 2003)טננבאום, את המערכת המשפחתית

אשר נעות על  , חדשההאסטרטגיות שונות של הסתגלות לסביבה ינקטו  מעבר תרבותיבתהליך הורים מהגרים 
מתארת באמצעות דימויים מעולם החי    (.1996סטריאר,  -)רואר  מוחלטלביטול עצמי  התבדלות מוחלטת  רצף בין  

סגנון הקנגורו )שמרני(; סגנון  הורים מהגרים בישראל:ל סטריאר שלושה סגנונות הורות טיפוסיים -רואר
לשני השתייכות הקוקייה )המהגרים מעבירים לחברה הקולטת את תפקידם כהורים מחנכים(; וסגנון הזיקית )

 . )העולמות גם יחד

 ;תרבות הקולטתהתרבות המוצא וכלפי    ההערכה שיש להורים  כגון:שונים,  בגורמים    בחירה אסטרטגיה תלויה
ית המפגש הראשוני עם מערכת החינוך יוחוו  ;חברתייםושינויים כלכליים    ;הפער בין התרבויות  ת ההגירה;סיב

הבנות, פרשנויות שגויות ועימותים -מקור פוטנציאלי לאיהם  הבדלים תרבותיים    ,בנוסף(.  1996סטריאר,  -רואר)
בתרבות ( ועודעובדים סוציאליים, רופאים, עובדים קהילתיים גון כ)המקצועיים בין ההורים לבין סוכני הסיוע 

 (. Roer-Strier, 2001)ה על לכידותו השפעות שליליות על תפקוד המשפחהלמצב זה  . החדשה

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1
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עלול   ין בני הזוגאיזון ב. השלהםמערכת הזוגית  -תתהבתוך  נמצא  נוסף שאיתו מתמודדים הורים מהגרים    אתגר
יותר מאשר הגברים בשוק מהר  נשים מצליחות להשתלב   . לעיתיםתערער עקב לחצים של תהליך ההסתגלותלה

ירידה במעמד לוהאב  ד  עלול לגרום לחוסר בטחון במילוי תפקי, וזה  ולרכוש את השפה המקומיתהחדש  העבודה  
נוטים  ואינם  ,זוגם  נותנוטים להיתמך בעיקר על ב גברים מהגרים  Roer-Strier & Strier, 2006).) הגבר במשפחה

הדבר עשוי להותיר אותם  .(Remennik, 2005 ; 2013לפתח קשרי חברות מחוץ למשפחה הגרעינית )דולברג, 
 חסרי מקורות תמיכה. 

כי תהליך ההגירה ומעבר תרבותי מהווים הזדמנות לרקום חיבורים קרובים  בין בני  עם זאת, מחקרים מראים
להורים לגבש זהות   יםומאפשר  ,המשפחה, לגלות כוחות וחוזקות של התא המשפחתי שלא היו ידועים קודם לכן

פגשו בתרבות החדשה  שעליהם לבין אלה  שגדלו ערכים הנורמות והרציה בין שלמה יותר המורכבת מאינטג
(.(Roer-Strier & Strier, 2006 

כל אחד  של דורש כושר התמודדות והסתגלות  המפגש עם ערכי תרבות חדשים ועם קודים התנהגותיים זרים
לכידות המשפחה והקניית ההורים, המוצאים עצמם לא אחת נאבקים על שמירת של מבני המשפחה, ובפרט 

 תם לילדיהם. אי לכך מומלץ:סהחינוך הטוב ביותר לפי תפי 

ארץ המוצא: דימוי מבוגר האדפטיבי, תפיסת ההורות והתפקידים ההוריים, בהורות  המודל  על  ללמוד   ▪
 ועוד.  תפיסת הילד 

ים  תרבותי של המשפחה בהווה: התמודדות עם לחצים סביבתיים הנובע-הקשר חברתי את ה להכיר  ▪
 מהגירה, מסגרות חברתיות, מערכות תמיכה. 

 

 דוריים במשפחה מהגרת-יחסים בין

דוריים. -דרמטיים במערכת המשפחתית בתהליך ההגירה אנו עדים גם לשינויים ביחסים ביןהשינויים  הכחלק מ
לא גרו  הם שבארץ המוצא אף על פי דורי בארץ, -לגור במבנה תלתמשפחות עולים מחליטות  תים קרובותילע

הזוג של -בןבעיות בריאות של הקרובים המבוגרים, מות  ןלמגורים משותפים ההעיקריות . הסיבות בכלל ביחד
 (.   1995נבו, שרגה ועבדלגני, -ותחושת בדידות )סלונים ,קשיים כלכליים, קושי במציאת דיור, הקרוב המבוגר

המשמעותיות, כרוכה בקרב מהגרים בני גיל הביניים ברגשות כואבים, הסבאות, הנחשבת לאחת מחוויות החיים  
מיוחד כאשר סגנון היחסים הוא של (, בAkhtar & Choi, 2004) בשל הפערים התרבותיים בינם לבין נכדיהם

בגידול הנכדים בחיי היומיום )מירסקי, ניכרת  הכולל מגע תכוף בין הסבים לנכדים ומעורבות    ,"סבאות מעורבת"
ם ה ילדי שבקרב עולים מבריה"מ לשעבר  מצאה ( Remennick, 2005, רמניק )לדוגמה(. 2009קוסנר, ; 2009
הוריהם שולטים בעברית אך מעדיפים ואילו עברית רהוטה ואף ניכרים אצלם סימני שחיקה ברוסית,  םדוברי

ואילו הסבים אינם שולטים בעברית ומתקשים לתקשר עם נכדים שאינם דוברי   ;לדבר ברוסית במעגל המשפחה
מצב הסבים תפקיד משמעותי ופעיל בתמיכה בילדיהם ובטיפול בנכדים. היה על פי רוב לה"מ יבבר .רוסית

מאשר  בין ילדים בוגרים לבין הוריהםה"מ גרם לתלות גדולה יותר יששרר במשך דורות בבר הכלכלי הקשה
 במערב.

 צרפת. ויוצאי אתיופיה, ארגנטינה,  –דוריים שחלו בקהילות אחרות - הביןחשוב לבדוק את השינויים ביחסים 

מוגבלים יותר באמצעים ולכן נוטים יותר לטפל  כי הם  הן    ,גם טיפול בהורים קשישים מורכב יותר עבור מהגרים
וגם בשל נטייתם של להיות חשדנים יותר ביחס לאפשרויות הטיפול המקומיות, בשל  ,בהוריהם בכוחות עצמם
 (.  2013, מן או בשל הבדלים תרבותיים ביחס לטיפול הראוי להורים )דולברגיהיכרות בלתי מספקת ע

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1
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תורמים ההורים הזקנים . יה ימושפעים משינוים שחלים בעקבות העלדוריים במשפחות עולים -יחסים בין
תרבות שהולכים וגדלים. מאפיינים תרבותיים וקשיים השהם חווים עקב פערי הבדידות לצד בנכדים  לטיפול 

למשפחה המהגרת להתייחס מומלץ לכן על אופן הטיפול בהורים מזדקנים. משפיעים מאוד בעקבות ההגירה 
 הגירה.  ההתרבותי ובהקשר בהקשר  דוריים -ביןהיחסים ת ההבנמתוך 

 תרבותית ותהליכים של העברה נגדית תרבותית בעבודה עם משפחות מהגריםכשירות 

פערים בין המטפל למטופל, ועל המטפל לפתח מיומנויות יש  עבודה טיפולית עם מהגרים יוצאת מנקודת הנחה כי  
  להיות מודע לפערים אלו, להתייחס אליהם ולדעת לגשר עליהם באופן שאינו שיפוטי. – של 'כשירות תרבותית'

 מיומנויותותרבותית, ידע תרבותי,  מודעות  מקובל להתייחס אל כשירות תרבותית כמורכבת משלושה רכיבים :  
 (.  ;NASW, 2001; Sue & Sue, 2003; 2012, לנגר ונדן-)קורין

שהם המשפחה המהגרת היא רכישת ידע על התרבות  את  או  המהגר  אחת הדרכים להתקרב ולהבין את המטופל  
רכישת ידע ( Nadan, Weinberg-Kurnik, & Ben-Ari, 2015) קורניק ובן ארי-ממנה. על פי נדן, ויינברגבאים 

  ,ממנה מגיעה המשפחהשהקבוצה  של  היסטוריה  כולל  תנאי הכרחי לעבודה איתו. ידע מסוג זה  היא  על ה"אחר"  
תפיסות חברתיות ומשפחתיות, השקפת עולם, נורמות, ערכים, סגנונות תקשורת  – ועל המשפחה עצמה

   (. Allen-Meares, 2008; Sue & Sue, 2003) ומאפיינים התנהגותיים

מעורבות הסבים על , המשפחה ייחודי של המבנה מהו הה"מ לשעבר חשוב לדעת יעולים מברלדוגמה: בטיפול ב
  יוצאי אתיופיה בטיפול בלעזרה מקצועית.  על פנייה  סטיגמה  אם יש  ו,  חשדנות כלפי מערכותעל  ילדים,  הבגידול  

שהייה ממושכת במחנות למעבר דרך סודן או להקשורות שלה  טראומות את ה, העלייהחשוב להכיר את תהליך 
את ומכך  ,מערביתהתפיסה הד מומאהשונה חינוך ההורות והיש להכיר לעומק את תפיסת ; מעבר לפני העלייה

 ועוד.  ; הורים את תפקידםהד של ושונה מאהתפיסתם 

כלפי קבלת סיוע מקצועי   יהםעמדותעל ו ,ממנה מגיעים המטופלים שידע על בעיות טיפוסיות שכיחות בחברה 
נוסף חשוב  ( . נדבך  Al-Krenawi & Graham, 2011עשויים לתרום ליצירת קשר טיפולי )  ,ודפוסים לבקשת עזרה

. על המטפל משפחה שבטיפולובין המטפל לשישנם בעבודה עם מהגרים הוא פיתוח רגישות להבדלי התרבות 
לאמונותיו ולדעותיו , לפתח רמה גבוהה של רפלקטיביות ומודעות עצמית למוצאו שלו, לערכיו התרבותיים

ד על ההבדלים בין התפיסות  או הולמים את אלו של מטופליו. היכולת לעמונוגדים הקדומות, וכיצד כל אלו 
למטפל להכיל את אותם פערים  שבטיפולו מאפשר התרבותיות של המטפל לבין אלו של המשפחה המהגרת 

 (.  Nadan, Weinberg-Kurnik, & Ben-Ari, 2015תרבותיים ולהעניק סיוע ללא הפעלת שיפוט )

", תהליך "האחרה עםהתמודדות  ,באופן בלתי נמנע ,כשירות תרבותית לעובדים סוציאליים מחייבת יתהקני
"הם". "אנחנו" נתפסים כבעלי איכויות טובות לפיצולים בין קבוצות, בין "אנחנו"  המכניזם של יצירתשהוא 

קר נגד קבוצות י כידוע, שימוש בהאחרה נעשה בע  "הם", האחרים, הם בעלי איכויות שליליות.ואילו וחיוביות, 
תהליך האחרה    .וכדומהובהם מהגרים, אנשים מרקע של מיעוט אתני, תרבויות שונות החברה, חלשות בשולי 

נבו -על ארבעה ממדים משלימים: הצבת גבול, הרחקה, טשטוש זהות והטלת סטיגמה )כהן, קרומרמבוסס 
 (.  2016 ,ואביאלי

לנוכח  ,לעיתים לא מודעים ,וי להיות טעון מתחיםתרבותי עם משפחות עולים עש-הביןהמפגש הטיפולי 
של קבוצתיים. הוא מעורר אצל עובדים סוציאליים דיאלוג פנימי מקביל -ביןקונפליקטים גלויים וסמויים 

למדינה, לקבוצה האתנית, לחברה הדומיננטית  –"אישי" ומקצועי". הדיאלוג הזה נוגע לנאמנויות הרבות 
 (.   ;Nuttman-Shwartz, 2008 Baum, 2011; Gorkin, 1986המקצועי )ולתפקיד 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1
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 ים עובדים סוציאליים מקבוצות מיעוט, העובדים עם פונים מארץ מוצאם או מקבוצה אתנית דומה לשלהם, יכול
, נורמות םערכיה של הפונים, תרבותהיתרון על פני עובדים אחרים בגין היכרותם הקרובה עם בעלי להיות 

(. הם אף יכולים לזכות באמון רב יותר מהפונים בהיותם "אחד משלנו" 2004התנהגות וגבולות )בוסטין, 
(Velasques, Vigil, & Benavides, 1994  אך למרות הדמיון .)  התרבותי, גם במפגש מסוג זה עולים קונפליקטים

ולקבוצת הרוב נאמנות לקבוצת האמונות. המפגש מאתגר את שאלת בשמקורם במטענים אישיים, בתפיסות ו
שיכולה  להיות שונה מהתפיסות  ,רותיאולוגיה של הש ילאידומיעוט שממנו באים העובדים הסוציאליים, ה

 קבוצה התרבותית שהוא בא ממנה.  התרבותיות שהעובד הסוציאלי חולק עם

קשורות לתפיסותיו התגובות בלב המטפל מולידים היחסים הנרקמים בין העובדים הסוציאליים ללקוחותיהם 
המטפל. נקודות  ו שלוורות, ללא מודעותיות נקודות עיתרבותיות בפרט. הן עלולות לההכאדם ותפיסותיו 

 נגדית ההעברה החלק מתהליכי ו (. זהHolmes, 1999) ולי עשויות להשפיע ואף לחבל בתהליך הטיפעיוורות 
ת בה מצטלבות חוויות ואמונות קוגניטיביות ורגשיות שמתקיימות ברמות שונות של תודעו  ,בטיפול  תרבותיתה
כמה פוליטית של -היסטורית וסוציו-מדובר במנגנונים הפועלים בהשפעה סוציו(. (Mirsky, 2011 מטפלה

אוטיפים על קבוצות אתניות ימנגנונים של אומניפוטנטיות או אימפוטנטיות בטיפול; סטר גורמים:
עשויים להתמודד   ,דומה להם תרבותיתהה יעם אוכלוסיועובדים עצמם עולים הם בואתנוצנטריות. מטפלים ש

 ועודנאמנות דילמות  ,ן תרבותיויתר, עיוור-עצמם, הזדהותהם עם סוגיות לא פתורות של זהות ושייכות של
(Comaz-Diez & Jacobsen, 1991; Yedidia, 2005)  . 

כבר בשלב הראשון של יצירת הקשר הטיפולי נתקלים עובדים סוציאליים רבים בהבדלים תרבותיים בינם לבין  
קביעת דרכי התערבות. מפסיכוסוציאלית וההערכה מהההקשר תרבותי הפך לחלק בלתי נפרד . לים המטופ

יכולה אינה הכשרה של עובדים סוציאליים. היא הלמידה והחלק בלתי נפרד מתהליך היא רות תרבותית יכש
או דור המשך מהגרים, עולים או לעיתים הם בעצמם ש ,חוויה האישית של הלומדיםהלהתקיים בניתוק מ

כשירות תרבותית ולבחון תהליכים של העברה נגדית תרבותית בעבודה עם  על להקנות ידע  מומלץלהגירה. 
 פרטים בה.  ההמשפחה ולצורכי כנית התערבות מתאימה ונכונה ולבנות תלהעריך  ,משפחות עולים

 סוגיות חשובות להוראה על משפחות בהגירה

ללמוד מתוך ספרות מקצועית, ובצורה משמעותית עוד יותר באמצעות להלן אפשר  כל הנושאים המפורטים  את  
קטעים מסרטים דוקומנטריים ; גם ראיונות על עולים ומהגרים הבאים ממשפחות בעלות מבנים שונים

המעשית של תם מעבודדוגמאות גם ולעורר דיון בכיתה.  ,עשויים לספק הדגמות של תהליכי שינויועלילתיים 
 הלומדים עשויים להעמיק את הדיון.

שינויים במערכת המשפחתית בכללותה, בחלוקת התפקידים  ההגירה:תהליכי שינוי במשפחה בתהליך  •
דוריים; שינוים -זוג, הורים, שינויים ביחסים הבין-ילדים, בני , כגון: מערכות שונות-והיחסים בין תת

והשפעתם על תפקוד  סיסטם-קרואומ סיסטם, אקוסיסטםברמות מזו המתרחשים בין משפחה לחברה
 המשפחה ככלל ופרטים בה. 

הסתגלות; משבר זהות השל תהליך זה על  תו: היפוך תפקידים ואופן השפעמשבר הגירה בקרב ילדים ונוער •
 סיכון.ובניית זהות מורכבת; קשיים ייחודיים במערכת החינוך; זיהוי מצבי סיכון וקבוצות 

מבוגר האדפטיבי, פערים בתפיסות הוריות בין תרבות המוצא התפיסת דימוי  :  גורמים המעצבים תפקוד הורים •
חדשה, התמודדות אישית של כל אחד מהורים  ההורים לתרבות של ה, סגנונות הסתגלות לתרבות המקומית

 השתלבות תעסוקתית; שינוים במערכת הזוגית; הערכת מערכות תמיכה. ו הגירה כמו רכישת שפה עם לחצי

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1
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סיבות לבחירת  ובארץ הקולטת;דוריים בארץ מוצא -ביןדפוסי מגורים : דוריים בתהליך ההגירה-יחסים בין •
תרבותי והן בהקשר ההן בהקשר  ,בים וסבתות בגידול הנכדיםס ם של נוכחית; תפקידהמגורים הצורת 

 קשיים ייחודיים בטיפול בהורים קשישים עולים. הגירה;ה

תפיסת  ;משפחהבנוגע לשל הלומדים יהם תפיסותת הכרכשירות תרבותית בעבודה עם משפחות בהגירה:  •
מודעות המהגרות; הגברת ה משפחות הנורמות בתפקוד הורי ותפקוד משפחתי; הכרת תרבות המוצא של 

 לתהליכי האחרה והעברה נגדית תרבותית.
 

 תיאור הקורס

גוריון עסק במשפחות -במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן  DEMOהקורס שלימדתי במסגרת פרויקט  
נקודת המוצא בהוראה הייתה כי נושא זה אינו ניתן ללמידה תיאורטית בלבד. וחברה בתהליך ההגירה. 

הראיונות . בהקשר המשפחתישלו הסטודנטים התבקשו לראיין מהגר/עולה חדש ולשמוע את סיפור ההגירה 
שהוא המשמעות  את  המשקפת את זהותו והסובייקטיבית של המרואיין,  מבטו  אפשרו לבחון את הנושא מנקודת  

 לתהליך.  נותן 

כל הראיונות נאספו בשליש   או.יראיונות באמצעות וידאת הלתעד הסטודנטים במסגרת הקורס התבקשו 
סיפורי  של איסוףהתיעוד היה חלק ממיזם גדול , בהמשך הקורס ללמידה. כמו כן ושימשו הראשון של הקורס 

סטודנטים נדרשו להתמודד עם סוגיות אתיות רבות שלובנו  לקהל הרחב.והנגשתם  םתיעודחיים של עולים, 
 בשיעורים.   

על פרקטיקה של הסטודנטים, המ נותסיוי נעל תהליך הלמידה שולבו הוראה פרונטלית ויצירת מרחבי דיון ב
נגענו בנושא של הסטודנטים שיתופים של וך המתראיונות. הש דרך כ יתי שנריידע חוועל דוגמאות מהשטח ו

מאפשר התמודדות שאינו  'תקין פוליטית ' השלכות של שיח ו שונות תרבותית בצוותים של עובדים סוציאליים, 
פרקים הבאים: את השכללה  סטודנטים עבודה מסכמת אינטגרטיבית  הגישו ה בסוף הקורס  .  תית עם קשייםיאמ

במהלך הקורס, הצעה של יישומים  שנערך איון ינבחר, ניתוח נרטיבי של הרסקירת ספרות מקצועית על נושא 
 רפלקציות אישיות. ובעבודתם בשטח, שרכשו לידע פרקטיים 

 מחוויות הלומדים

תהליך הלמידה, אופן  לעמן גם פרספקטיבות אישיות יעבודות אינטגרטיביות של הסטודנטים הביאו ע  ,כאמור
צמה, ומעורבות וע-שימוש בראיונות ככלי מרכזי ללמידה חווייתית רבת', בהגירהמשפחות ההיחשפות לנושא '

עבודות מתוך "רפלקציה על תהליך שעברתי בקורס"  ינלקחו מפרקלהלן אישית בתהליך זה. הציטוטים 
 הסטודנטים. 

איון חשבתי הרבה עם עצמי כיצד הסיפור משפיע גם על חייה של מטופלת שלי ונראה ילאחר הר
מסוגלות העצמית, חוסר -מה והמשפחה סוחבים איתם את הטראומות. ותחושת האייכי א

איון והרגשתי שהוא עוצמתי, אמיתי יהביטחון, ניכר גם בחייה של המטופלת. התרגשתי מהר
 וכנה. החוויה הייתה מעניינת ומאוד מאוד מלמדת. 

לחלקם זאת תופעה זרה,   ערבים. קשה לסטודנטיםלהיות  הלמידה על הגירה יכול , ישראליהתרבותי בהקשר ה
נרטיב שלהם. נדרשת רגישות רבה בהוראת תכנים אלה. הוראה הולעיתים נתפסת כאיום על  ,לא מובנת

 יתית אפשרה שיח שונה בנושאים נפיצים אלה. יחוו

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1


                             
             DEMO – Developing Modernized Curricula   

 
 
 

9 
Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This publication 

[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein." 

 
 

עצם היותי הערבייה היחידה בקורס, הורגש כבר מהמפגש הראשון, ועורר הרבה מחשבות 
כרות מוקדמת. לאורך ימחברי הקבוצה, אשר עם רובם לא הייתה לי הותהיות אצל חלק 

, העמדות והתחושות שלי בעקבות תכנים הדעותמספר אנשים ושאלו אותי על    יהקורס פנו אלי
חלקם גם התעניינו באיפה זה פוגש אותי? ואיך אני מרגישה אחרי כל מפגש? בחלק   . שעלו

ד יי הידברות זו הייתה מאירי הקבוצה, ובעינמהמקרים הצלחתי כן לנהל שיחות עם חלק מחב
ד עזרו לי להתמקד בקורס ולפתור את הקונפליקט שהתעורר בתוכי  ומשמעותית עבורנו. מא

 בין איזה סיפור יותר צודק, הוגן או יותר נכון.

תרבותי הן במישור הטיפולי והן -עובדים סוציאליים רבים מתמודדים עם מורכבות של עבודה בהקשר הרב
מיומנויות מתאימות לשיח מכבד על שונות עלול להביא לקונפליקטים מחסור ב תרבותיים. -רי צוותים רבכחב

 סמויים בתוך הצוותים ולתחושה של ניכור בין עמיתים. 

       נערך דיון אודות השתלבות בני העדה האתיופית בארץ באחד השיעורים במהלך הקורס
נתקלתי , תחושותיי מתוך עבודה עם קולגה אתיופיתביקשתי להשתתף בדיון ולספר על  כאשר

. כגזעניתלהיתפס מתוך חשש , בקושי רב להתבטא ולהביע את מחשבותיי בצורה אותנטית
תים מתוך רצון להצטייר בעיני אחרים יהדיון שהתפתח בקבוצה גרם לי להבין שלע,  בעקבות כך

התעלמות כזו  . ן בני אדםאנו מתעלמים מההבדלים האובייקטיביים הקיימים בי", בסדר"כ
 .לכשעצמה עלולה לפגוע באוכלוסייה החווה גזענות

משפחתי. היו סטודנטים שראיינו את -במישור האישי , וגם יתית יוצרת הדים במישורים רביםילמידה חוו
יה של קרוביהם. הדבר נתן אפשרות לבחון י עלהובמקרים כאלה נחשפו לרבדים עמוקים יותר בסיפורי    ,הוריהם

שיח על הלהפוך את ו"סיפור הצלחה" ובאלו מחירים הוא כרוך, להבין טוב יותר את הוריהם,  וש מהמחד
 מורכבות חוויית ההגירה ללגיטימי.

ובאופן בלתי צפוי לחלוטין )מבחינתי( עברתי תהליך של למידה,   , נרשמתי לקורס כדי ללמוד
מאוד משמעותי, עבורי וגם עבורה.   האיון שערכתי איתה היימא שלי. הריהיכרות והבנה של א

הוא העיר פינות שהיא לא התעכבה עליהם בעבר ואני לא שאלתי עליהם. המורכבות וגם הכאב 
מא שלי מהווה סיפור הגירה "מוצלח" של השתלבות יא א ואיון הפתיעו אותי, הלי שעלה מן הר

ם לא הבנתי מלאה בחברה הישראלית. פתאום הפחד שלה מבדידות, שאני מכירה, אך מעול
כתוצאה מבדידותה. ]שלה[  מא  ימהיכן נובע, זוכה לפרשנות שונה, שכן היא רואה במותה של א

 .איוןיאפילו היא לא ידעה להגיד זאת באופן ברור לפני הר

ק. קל יותר לדבר עליו כעל מאפיינים של מישהו אחר. הרחקה היא אחד  ועבור רבים נושא ההגירה נראה רח
לבין  תפיסת העצמי הם". תהליך הפלת מחיצות בין "משמרת תפיסה של "אנחנו" וה ,המנגנונים של האחרה

 "האחר" הפנימי מביא לאינטגרציה חדשה בזהותם של הסטודנטים. תפיסת 

כשהתחלתי את הקורס בכלל לא היה לי במודעות העובדה הפשוטה שאמי היא מהגרת. ויותר 
אבל הגעתי ארצה בגיל  –מזה, במידה מסוימת, גם אני סוג של מהגרת... כי נולדתי באנגליה 

חודשיים. אני תוהה מדוע זה לא הדבר הראשון שחשבתי עליו בהקשר של קורס בנושא של  
שפחתי? אולי כי לי בראש המילה הגירה קשורה למקסיקנים שחוצים הגירה ועוד בקונטקסט מ

באופן לא חוקי את הגבול לארה"ב, או תורכים שמהגרים לגרמניה, או בהקשר הישראלי; 
 יה מאתיופיה, העליות של שנות החמישים... יהמועצות, העל-ה מסיבית מבריתי עלי

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%91%D7%9F+%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F&um=1&hl=iw&sa=N&biw=894&bih=366&tbm=isch&tbnid=ui6YeTFSW6BJpM:&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/luhot_main.asp?Id=156&catId=2244&docid=RVZAQVeAz7icLM&w=472&h=121&ei=xV06TvK0I8nzsgay5sD7Dw&zoom=1
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בהקשר של מטפלים ועובדים סוציאליים  המילה מודעות ליוותה את כל הקורס הזה. כמובן 
בארץ ברוכת הגירה ותרבויות. נכון, מודעות בהקשר מקצועי, והעברה נגדית, ותפקוד 

בהקשר של הגירה.    ,אני מפילה חיץ אישי, לא מודעהכתיבה,  בסיום    ,מערכתי... נכון. אבל היום
 זה לא אצל מישהו אחר. זה בתוך ביתי.
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