
                             
             DEMO – Developing Modernized Curricula   

                  on Immigrants’ Lives in Israel    
 

1 
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." 

 
 

2020דצמבר   

 נייר עמדה

סטודנטים המודעות של העלאת גזענות: -לקראת פרקטיקה מודעתהכשרה 
 כלפי עולי אתיופיה בישראל לגזענות  תסוציאלי הדועבל

 .M.Aיעקב דג'ן,  

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 תקציר
 

להכרה גוברת בישראל כאחת ובשנים האחרונות זוכה כלל עולמית בעיה חברתית א גזענות הי
הבעיות הדורשות התייחסות הולמת הן ברמת המדיניות החברתית והן ברמת מתן השירותים 

כי הקבוצות הסובלות מגלה ( 2016דו"ח מטעם משרד המשפטים )(. 2008החברתיים )שנהב ויונה, 
הנפגעים מביטויי האוכלוסייה הערבית. מרבית  אתיופיה ו   יוצאימביטויי גזענות בישראל הן בעיקר  

ממצוקה חומרית ונפשית, פונים או מופנים לקבלת כתוצאה ממנה  , סובלים  גזענות ישירה או עקיפה
בעולי  דוכחי מתמקהנייר הנושירותים ציבוריים אחרים.  שירותי הרווחהאנשי מקצוע בסיוע 

כל אנשי המקצוע קבוצות מיעוט נוספות ולבעובדים סוציאליים, אך תוכנו רלוונטי לאתיופיה ו
  הפועלים בשירותים ציבורים, בהם פסיכולוגים, יועצים, מורים, ואחרים.

(, מחייב 2018עבודה הסוציאלית )האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל,    קוד האתיקה של
אכן בארצות . סיוע הולם ומאבק למען זכויותיהם של פרטים וקבוצות הסובלים מאפליהמתן 

נתפסת כאתגר מרכזי בהכשרה ובפרקטיקה של ית הגזענות בעישונות, למשל ארה"ב ואנגליה, 
ידע וכלים  יםובעיקר חסרמספקת מודעות ת קיימלא בישראל,  אולם העבודה הסוציאלית.

עלות את הנושא ה לנייר העמדה הנוכחי מבקש  קוחות נפגעי גזענות.  הנחוצים למתן שירות הולם לל
ם כאן כי המסגרת ההכשרה האקדמית של עובדימוצע  .  גזענות-פרקטיקות מודעותקדם  ול  למודעות

מי חוויותיהם של תשומת לב רבה יותר לקדש ים, תוחברתיים אחר מקצועי שאנסוציאליים ו 
 , ונחשפים לביטויים שונים של גזענות. עולים מאתיופיהששייכים לקבוצות מיעוט, בהם 

ושל פרסומים, מחקרים ותוכניות   תהעולמיהספרות המקצועית  סקירה של  מבוסס על  נייר העמדה  
במסגרת עבודת מחקר שהובילה לנייר לימודים במסגרות אקדמיות לעבודה סוציאלית בישראל. 

 , עובדים סוציאליים יוצאי אתיופיהמשמונה נאספו עדויות (, 2020לכתיבת נייר עמדה זה )דג'ן, 
כמו כן, המחבר שונים בארץ.  אזורים  באתיופיה בשירותים חברתיים וציבוריים    יוצאיעובדים עם  ש

  תיופיה בישראל וכעובד סוציאלי. ישראלי יוצא אנשען על ההתנסות האישית שלו כ

 : המסמך כולל
  , הגדרותיה, השלכותיה ודרכי התערבותסקירה של ספרות מקצועית המתייחסת לגזענות .1
 גזענות המופנים כלפי עולי אתיופיה בישראל  עדויות על ביטויי .2
 עובדים סוציאליים על מנת לסייע ללקוחותיהם נפגעי הגזענות שעושים עדויות על התערבויות  .3
 גזענות -דדת פרקטיקות מודעותוהכשרה אקדמית המעמרכיבי המלצות ל .4
 

   

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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 מבוא

בעיה חברתית המעסיקה את העולם כולו, ובשנים האחרונות זוכה להכרה גוברת  אגזענות הי
בישראל כאחת הבעיות הדורשות התייחסות הולמת הן ברמת המדיניות החברתית והן ברמת מתן 

( עולה כי 2016דו"ח מטעם משרד המשפטים )מתוך ה(. 2008השירותים החברתיים )שנהב ויונה, 
זענות בישראל הן בעיקר יוצאי אתיופיה והאוכלוסייה הערבית. הקבוצות הסובלות מביטויי ג

להטב"ים, דוברי רוסית וזקנים. ובהן בדם, קבוצות נוספות נמצאו כסובלות מביטויי גזענות מל
ביטויי גזענות, ישירים או ים ממצוקה חומרית ונפשית כתוצאה מרבית נפגעי הגזענות, הסובל

המסמך הנוכחי הרווחה.  חברתיים בהם שירותי לקבלת סיוע משירותיועקיפים, פונים או מופנים 
לקבוצות מיעוט גם רלוונטי  הוא ובעובדים סוציאליים, אך בישראל אתיופיה יוצאי מתמקד ב

ולכל אנשי המקצוע הפועלים בשירותים ציבורים, בהם פסיכולוגים, יועצים, מורים, אחרות 
 ואחרים.  

האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל, הסוציאלית )קוד האתיקה של מקצוע העבודה 
ואכן   .מחייב מתן סיוע הולם ומאבק למען זכויותיהם של פרטים וקבוצות הסובלים מאפליה(,  2018

נתפסת כאתגר מרכזי בהכשרה ובפרקטיקה ית הגזענות  בארצות שונות, למשל ארה"ב ואנגליה, בעי
מוצאת את ביטוייה בקורסים העוסקים  תפיסה זאת  (. NASW, 2007של העבודה הסוציאלית )

 ,Bartoli, 2013; Collins & Wilkie דמיות המכשירות עובדים סוציאליים קבמסגרות אבגזענות 
תכנית מגזענית כחלק -לכלול גישה אנטיהאמריקאי דורש איגוד העובדים הסוציאליים . ((2010

(. יתרה CCETSW, 1991יל בבריטניה )דומה לדרישת האיגוד המקבבהלימודים בלימודי בוגר 
הגדירה כי מטרתה העיקרית של (IFSW) ינלאומית של העובדים הסוציאליים מזאת, הפדרציה הב

העבודה הסוציאלית הינה שחרורם של אנשים פגיעים ומדוכאים במטרה להבטיח את רווחתם 
   .  (Horner, 2003) והכללתם בחברה

ידע וכלים הנחוצים למתן חסרים מודעות ובעיקר חסרה העבודה הסוציאלית בישראל, באולם 
שירות הולם ללקוחות נפגעי גזענות. מסקירת מאמרים ותוכניות לימוד בבתי הספר לעבודה 

-אוניברסיטת תלו  אוניברסיטת חיפההמסמך הנוכחי בין היתר  סוציאלית בישראל שנעשתה לצורך  
סטודנטים  .  ותגזענ-מודעת  התערבות  מאמרים או קורסים המתמקדים במחקרים,  לא נמצאו    ,אביב

הביעו מצוקה ותסכול כתוצאה מהיעדר ידע שלמדו במוסדות אלה ורואיינו לצורך המחקר, 
בשנים האחרונות עלתה לסדר אמנם,  נפגעי גזענות.עם ומיומנויות הנחוצים להתערבות הולמת 

התייחסות למרכיב הבין תרבותי במתן סיוע ללקוחות של היום המקצועי בישראל החשיבות 
מצוקה מתעלמת מהתפתחות חשובה זאת  גם  אולם    .( 2011לוטן וצדוק,    -אלמגורמקבוצות מיעוט, )

 . (Abrams & Moio, 2009; Dominelli, 1998כתוצאה מאפליה על רקע גזעי ) תשנוצר

גזענות. -עלות את נושא הגזענות למודעות ולקדם פרקטיקות מודעותהל נייר העמדה הנוכחי מבקש  
מסגרת ההכשרה האקדמית של עובדים סוציאליים ומקצועות חברתיים אחרים, במוצע כאן כי 

של כלי התערבות לנושא הן ברמה התיאורטית והמחקרית והן ברמה תוקדש תשומת לב רבה יותר 
 בהם עולים מאתיופיה. חשופים בגזענות,  לחוויותיהם של מי שופרקטיקות ותוך התייחסות 

 

 

 

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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 סקירת ספרות 

  גזענותשל  םביטויי

(, גזענות מרומזת או סמויה Overt Racismגזענות גלויה )למסווגים בספרות  תביטויי הגזענו 
(Subtle Types of Racism( גזענות מופנמת ,)Internalized Racismוגזענות ממוסדת ) 
(Institutionalized Racism) .כלכליות, מהווים מקור להדרה, להסללה, למצוקות  ביטויים אלה

 (Carter, 2007; Williams & Williams-Morris, 2000נפשיות, לתחושות חוסר אונים, אשם ועוד )
 ;Meyer & Zane, 2013) מנת להתמודד עימם-ונפגעי גזענות זקוקים לסיוע של אנשי מקצוע על

Zane, Enomoto & Chun, 1994 .) 
 

( נטען 2008עיה חברתית )שנהב ויונה,  בכגזענות  בעוסק  השיצא בישראל ו בספר מקיף וראשון מסוגו  
ש"גזע" כמבנה ביולוגי המבחין בין טיפוסי אנשים הופרך על ידי מדענים ממגוון תחומים במהלך 

"גזע" כמבנה חברתי עדיין נוכח ובעל השלכות רבות בחיי היום יום . למרות זאת, המאה הקודמת
של גזע בא לידי ביטוי בתהליך אשר שנהב ויונה   של פרטים וקבוצות שונות בישראל. המופע החברתי

(. תהליך זה מבוסס על הבניה חברתית של הבדל וייחוסים  Racialization( מכנים "הגזעה" )2008)
חברתיים לקבוצת אוכלוסייה על בסיס גופני, תרבותי או חברתי אשר הופכים לתכונות המהוות את 

י תפיסה לפיה יש ייחוס "טבעי" לכל קבוצה. תפיסת מהותה של הקבוצה המדוברת. כלומר, זוה
נתפס  תופעת ההגזעה בחברה הכללית מעצבת את סבלם של המיעוטים כלגיטימי מכיוון שזה 

 ביטוי להבדלים "טבעיים". כ
 

 :הם  של גזענות מרכזייםהסוגים ת הארבע
ושימוש בדעות קדומות כוללת ביטויים גלויים וישירים של אפליה והדרה קבוצתית    –  גזענות גלויה

תרבותי )שנהב ויונה, -צבע עור, מבנה אף, צבע עיניים או מוצא אתניכמו  על בסיס חזותו של הפרט
קבלה -במועדונים או אי "סלקציההיא עלולה לבוא לידי ביטוי בכינויי גנאי, "(. ברמת הפרט 2008

דרך   ביטויבאה לידי    נות גלויה, גזעברמת הקבוצה.  (2015אטיאס וזלינגר,  -לעבודה )סבירסקי, קונור
תרבותית במערכת החינוך, שלילת זכויות אדם וכבוד האדם, -תיוג שלילי, סוציאליזציה חד
 ;Bromley & Longino, 1972) יתר על בסיס אתנוצנטרי או גזעי-ובמקביל, מתן העדפה וזכויות

NASW, 2007ה על פי החוק (. גזענות גלויה יוצרת תחושת חוסר אונים. כיוון שהיא אסור , 
ההתערבות המקצועית כוללת שימוש בכלים משפטיים או בפעילות ציבורית לגינוי והוקעת 

 (. (NASW, 2007הגורמים הגזעניים 

אולם שלא נפגע ממנה. מהצד, מתבונן על ידי ניתנת לזיהוי לא תמיד  –סמויה מרומזת או גזענות 
סמויה יכולים להיות משני גזענות ביטויי למי שנפגע ממנה, היא בעלת השלכות משמעותיות. 

ידי מי שלא תופסים עצמם כגזענים -(, המתקיימת עלSymbolic Racismגזענות סימבולית )  :סוגים
; הגזע שלהם אבל מצדיקים שיפוט שלילי של אחרים בטענה שהסיבה לכישלונם ולמצוקתם היא 

את  יםמתקיימת בצורה לא מודעת על ידי מי שלא תופס (Aversive  Racism)וגזענות מותנית 
ביטויים לסוגי גזענות כאן,  (.NASW, 2007מדיניות מפלה  )מוציאים לפועל אבל  םכגזעני  םעצמ

; טון דיבור מתנשא ו/או ארגון יחס מזלזל לקוחות מקבוצת מיעוט או שירות מתן -כוללים אי
 סביבה באופן לא ידידותי לחברי קבוצה מסוימת.

הפועל כדי  , פוליטי ומדיני ,חינוכי  , ים, כלכלייםחברתי מנגנונים א הי - מובניתאו גזענות ממוסדת 
גזענות (.    NASW, 2007; Rose, 2015)  אחרתהעדפות לקבוצה אחת על פני  מתן  להוביל להדרה או  

כוח ועושר שזמינים לחברי  משאבים, אין נגישות לקבוצת המיעוט לממוסדת יוצרת מצב שבו 

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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אוכלוסיות מועדפות. גזענות ממוסדת היא שילוב של מדיניות, מנהגים או נהלים של מערכות 
המיעוט קבוצות מפלים לרעה את בירוקרטיות שלהלכה נתפסים כאחידים לכולם אולם למעשה, 

ה הפרד למשל,  שנים רבות.מזה  ברה הישראליתבחגזענות ממוסדת קיימת  (.2008)שנהב ויונה, 
פלסטיניות אזרחיות ישראל, מבקשות מקלט מאריתריאה ונשים -יולדות ערביות ביןבבתי חולים 

מחריפה  לבישרא(. הגזענות 2016אתני ולאומי )רופאים לזכויות אדם,  יהודיות וכל זאת על בסיס
 . ( 2014, המטה למאבק בגזענות) יוצאי אתיופיהבובמיוחד קבוצות במגוון ופוגעת 

 של האדם לכך שהגזענות מופנית אליו האשמה עצמית ותחושת אחריות  אהי – גזענות מופנמת
Carter, 2007) ,אמונות הה של חברי קבוצות המיעוט את ידי ביטוי בקבללבאה (. גזענות מופנמת

 & Williamsהסטראוטיפים השליליים אודות עצמם )של ח, והפנמה וונקודות המבט של בעלי הכ
Williams-Morris, 2000 .) קבוצות של  מנוגדות לאינטרס האישי והקבוצתית מופנמת גזענו

  (.Jost & Banaji, 1994)שלהם עמדות המוחלשות  המיעוט ומשמרת את ה

  ברמה הפסיכולוגית הגזענותנזקי 
עלולה  שגזענות  ( טוען  Brown, 2003. בראון )משמעותיות  כות פסיכולוגיות שליליותלשה גם  לגזענות  

גזענות מופנמת, כאשר פרט הסובל  יצירת ראשית, שלוש דרכים: פסיכולוגית ברווחה להשפיע על 
. מביא לפגיעה בהערכה עצמיתדבר המביטויי גזענות מפנים את הסטראוטיפים המופנים כלפיו, 

גזענות . ושלישית, של האדם בריאות הנפשהשפיע לרעה על גזענות עלולות לההתנסות בשנית, 
אף לולה ית מפלה, חוסר גישה למשאבים ותנאי מחייה ירודים, עהכוללת מדיניות חברתית כלכל

אנשים המתמודדים .  ( Williams & Williams-Morris, 2000)   וע בבריאות הנפש של האדםגהיא לפ
עלולים לחוות אפליה ודיכוי כפולים הן כמוגבלים והן עם מוגבלויות ומשתייכים לקבוצות מיעוט 

. עם זאת, Stuart, 1992;Russell, 2001;Vernon, 1996) ) כבני קבוצת מיעוט וסבלם הנפשי כפול 
 (.  Vernon, 1996איתור הגורם המדיר מהווה אתגר )כאשר מקורות המצוקה מרובים, 

ההשתייכות על כמו בושה משקל במיוחד  כבדותגזענות מופנמת  היא בעלת השפעות פסיכולוגיות 
עלולה להוביל  היא (. Carter, 2007; Speight, 2007) והאפליה הדיכוי  על לקבוצה המודרת, בושה 

לכך שביטויי  יםהקבוצה המודרת מודעחברי  .לזעם מופנם(, מחיקה עצמית והרס ופגיעה עצמית
במקרים  .ולא יבטאו אותוכן יתכחשו לכעס -סנקציות ועלעלולים להוביל לכלפי חוץ  נו פגייכעס ש

העמדת פנים של יחס חיובי קיימת  עצמי והאלה, זעם פנימי אינו מבוטא כלפי חוץ, אלא מופנה כלפי  
הופכת  כשהתכחשות לכעס . (Brown, 2003) בשגרת חיים קבוצת הרוב על מנת להמשיך ל

לפסיביות ובסופו של דבר, לנסיגה ולהרס עצמי ת",  מזויפנחמדות  "לעלולה להוביל  היא  נורמטיבית,  
 (.  (Brown, 2003באמצעות שימוש בסמים ואלכוהול 

 גזענות התערבות עם נפגעי לגישות 
מהו מספיק בישראל. שתיים מוכרות אינן אך הן הגזענות, נפגעי טיפול בחודיות ליקיימות גישות י

 : בקצרהכאן וצגו י

Anti-Oppressive Practice  (AOP  ,)מאגדת בתוכה מספר גישות בעלות ,  דיכוי-פרקטיקה נוגדת
-צדק חברתי, כגון: הגישה הפמיניסטית, הגישה המארקסיסטית והגישה האנטילאוריינטציית 

עומדת ההנחה  AOP-בבסיס גישת ה(. Baines, 2011; Sakamoto & Pitner, 2005גזענית )
לחתור לצדק חברתי, במטרה לסייע לאנשים מוחלשים ומדוכאים ובה חייבת  שהעבודה הסוציאלית  

 ,Baines, 2011; Dominelli, 2002; 1996; Millar, 2008; McLaughlinבעת לשנות את החברה )
"בעיה" שבה יש האת התפיסה כי הפרט הוא שנות יש ל תתקיים, AOP-מנת שגישת ה לע(. 2005
כמו .  מנגנונים חברתיים ומדיניות היוצרים דיכוי ואי שוויוןפנות את המשאבים לשיקום  להו   לטפל

 ,Dalrymple & Burkeכן, יש לזנוח את התפיסה כי הכוח והידע מרוכזים בידי אנשי המקצוע 
 ,Collins & Wilkieאותם  ולהעצים  המצוי בידיהם של הלקוחותלהכיר בערכו של ידע , (1995
יש לשלב אותה ברמה התיאורטית והפרקטית  AOP-על מנת לקדם את גישת הלבסוף, . (2010

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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 ;Bartoli, 2013; Collins & Wilkie, 2010) בתוכניות הלימודים וההכשרה של עובדים סוציאליים  
McLaughlin, 2005 .)      

Anti-Racist Practice  (ARP  ,)גזענית-מודעות אנטישל    פיתוחמעודדת  ,  גזענות-פרקטיקה נוגדת 
היבט . ((Sakamoto & Pitner, 2005פוליטית לה ו של חברי קבוצת הרוב לפעמחויבות ב המכירה

'סמליות     כולל את  השיח על 'גזע',גזע, גזענות ואתניות.  אחר של הגישה הוא הבנה ופירוק מושגי של  
מתקשרת להיפוכה של התרבות  (blackness)(  כאשר 'שחורות'  (color symbolismהצבעים'

נטועה עמוק , כחשיבה 'גזעית'ה שחשוב להבין  .(Sefa Dei, 2017; Fanon, 2000)האירופית 
שעה  המייצגים מוות, רוע ולכלוך הבהסברים דתיים המתייחסים לאנשים 'שחורים' כחסרי נשמ

   .(Back, 2004) שהצבע הלבן נתפס כסמל של טוהר, טוב, רוחניות

 לנפגעי גזענות מותאם מתן סיוע לחסמים 
עמדות )מודעות ובלתי   :ישנם גורמים המקשים על מתן סיוע הולם לנפגעי גזענות. נציין כאן שלושה

 מודעות( של אנשי המקצוע, גישות תיאורטיות רווחות והעדר הכשרה אקדמית מתאימה. 

פערים תרבותיים בין הלקוחות לבין נותני השירותים, שברובם שייכים לתרבות ה"מערבית"  
, )זועבי וסויה מקשים לא אחת על יצירת הבנה עם לקוחות שבאים מתרבותיות שאינן "מערביות" 

2015 ;(Al-Krenawi & Graham, 2003.  לנושא,  תהתייחסויתר על כן, בהעדר מודעות, הכשרה או
את  שבחןכך למשל, במחקר אנשי מקצוע רבים עלולים להיות נגועים עצמם בתפיסות גזעניות. 

התנהגות  גילועובדים סוציאליים לבנים נמצא כי שליש מהמשתתפים  1000-של כ עמדותיהם
מחקרים אחרים מלמדים על כי  (. Loya, 2012ענית כלפי מטופלים מקבוצות מיעוט )והתנהלות גז

תכנים גזעניים בולטים   ,((Meyer & Zane, 2013למרות חשיבות נושא הגזענות ללוקחות ומטופלים  
 & Chang & Berk, 2009; Thompson)המקצוע נשי בשיח הטיפולי ומוכחשים על ידי אבהיעדרם 

Jenal, 1994  .) 

ות החינוכיים והטיפוליים ונותנת מקום תרבותית היא אחת הגישות הרווחות במקצוע-גישה הרבה
אולם, גם גישה זאת, לא . Dominelli, 1998))הצורכת את השירות תרבותה של האוכלוסייה ל

להוביל ועלולה  (2013;2015)המטה למאבק בגזענות,  גזעניות "תיוג" ולפרקטיקות ל מתייחסת
  . החלטות מוטעות ושגויותלקבלת 

גזענות ואת המענה המתאים ללקוחות נפגעי גזענות הוא ההתמודדות עם ורם נוסף המעכב את ג
וההכשרה של אנשי . תכניות הלימודים של אנשי המקצועחוסר בידע, בכלים ובהכשרה מתאימה 

של בוגריה  הינן בעלות השפעה מכרעת בעיצוב האוריינטציה ,מקצוע, בהם עובדים סוציאליים
Barretti, 2004)  :Kaufman, Segal- Engelchin & Huss, 2012  .) ת הרלמרות שהאוריינטציה המוצ

של בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל היא גנרית, בפועל ההכשרה נותנת עדיפות לתכנים 
רוב (. Spiro, 2001; Spiro, Sherer & Korin-Langer, 1992)קליניים וטיפוליים מסורתיים 

חוסר מודעות אך גם מתוך התמודדות עם גזענות מתוך סטודנטים ל מכינות את ההתוכניות אינן 
 . (Domanski, 1998ערער את מעמד המקצוע )וייובן כהתערבות פוליטית הדבר הפחד שמא 

  

 אנשי מקצוע מקבוצות נפגעות גזענות

השייכים  מיה קבוצה ייחודית של קבוצות נפגעות גזענות, ישנבין אנשי המקצוע העובדים עם 
מעסיקים שירותים שונים תרבות, -מותאמיפתרונות מתוך הרצון להציע לאותה קבוצת המיעוט. 

. ( Green, 1999 ;2007ל לקוחותיהם )שוורצמן, הדומה לזה ש אתני\יתרבותע קמראנשי מקצוע 
של ( אודות מצוקות  experiential knowledge)הם גם בעלי ידע חוויתי  עובדים אלה  ש ההנחה היא  

נפגעי גזענות ועשויים לספק להם שירותים הולמים יותר מאשר אנשי מקצוע שאינם מאותה 

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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(, אסטרטגיות 2015; 2010לטענתן של זועבי וסויה ) (.2007; שוורצמן, 1996)קטן ואתגר, הקבוצה 
. ועל  תרבותיתמזהותם ההן ומקצועית מזהותם ה הןושפעות מאלה אנשי מקצוע ההתערבות של 

, לבין התרבות אליה הם שייכים מיעוט שאיננה מערביתקבוצת הגשר בין עשויים להוות הם כן, 
מקרה של עובדים סוציאליים ממוצא אתיופי, השתייכות ב.  אקדמיהמקצועי ועל עולמה ה  המערבית

(. 2007זו ביכולתה לסייע בזיהוי צרכים והתאמת מענים ללקוחות יוצאי אתיופיה )שוורצמן,  כפולה  
נוטים , מערבכך, מי שרכשו את המקצוע ב. אנשי מקצוע אלה ניצבים בפני םייחודייאתגרים מנגד, 

לא תמיד מתאימות ללקוחותיהם הבאים ש ,ופרקטיקות מערביות אשר למדולשימוש בתיאוריות 
 (.Birenmaier, Berg-Weger & Dewees, 2011; Cabral & Smith, 2011)מתרבות לא מערבית 

עליהם גדלו עומדים לא אחת בפני דילמות וסתירות שבין הערכים 'המסורתיים'  האלאנשי מקצוע 
כמו כן, עולות אצל . ( 1992עזר, -)בןבמהלך הכשרתם המקצועית  שרכשו 'לבין הערכים 'המערביים

 ;2010זועבי וסויה, אנשי מקצוע אלה דילמות לגבי שייכות לקהילה האתנית, לעומת חברת הרוב )
ניסיון הגנתי להתעלם ולהתכחש   -ההפך  עם הלקוחות, היא אתגר נוסף, כמו גם    הזדהות יתר  (.  2015

במחקר יחד עם זאת, עולה מן הספרות ומן העדויות שנאספו ם מטפלים. ללוקחות בהם ה לדמיון
לסייע,  מחויבות מגליםאליהן מופנית הגזענות ש ותכי עובדים סוציאליים מהקהיל(, 2020)דג'ן, 

לעצמם שליחות לעשות זאת ובכך מהווים משאב  םרואי , שלהםאבק למען בני הקהילה  יאפילו להו
ולאפשר לו את התנאים הנחוצים לפעולתו. עם זאת, האחריות למתן   חשוב ביותר שראוי להשקיע בו

שירות הולם ולמאבק בגזענות אינה יכולה להיות מוטלת רק על כתפי העובדים מהקהילות הללו. 
 שרה ומודעות בפרקטיקה מודעת גזענות.לקבל הכ  ים צריכיםהסוציאליוהעובדות   כלל העובדים

, מתוך סקירת הספרות עולה, כי קיים ידע תיאורטי ומחקרי לא מבוטל על תופעות של לסיכום
גזענות מופנית כלפיהם. כמו כן, קיימות הש שונים והשפעותיה השליליות על מי ה סוגיהגזענות על 

ים אישיים, מוסדיים ואקדמיים מרגזענות. אולם, גובנפגעי לטיפול גישות תיאורטיות ופרקטיקות 
בוצות . אנשי המקצוע השייכים לקהגזענותמקשים על אנשי מקצוע להעניק סיוע הולם לנפגעי 

אבל, במקביל מהווים משאב   קשר זהמופעלת הגזענות, נמצאים בעמדה רגישה במיוחד בה  ןשכלפיה
 . חשוב מאוד שראוי להשקיע בו

 
 בישראל של עובדים סוציאליים ממוצא אתיופיעדויות 

 
עובדים סוציאליים ממוצא אתיופי    שמונהלצורך קבלת תמונה אוטנטית מהשטח, נאספו עדויות של  

ניסיון, שפועלים במסגרות ציבוריות מדובר בעובדים בעלי עם לקוחות ממוצא אתיופי. שעובדים 
לקוחותיהם. כמו  פימ שמעו דווחים על גזענות הם  זה. הם נשאלו איבאזורים שונים בארץ שונות

 התערבויות הם ביצעו עם לקוחות נפגעי גזענות. לו  כן, נשאלו העובדים הסוציאליים, אי

 
  אתיופיה בישראליוצאי כלפי על גזענות עדויות 

סוגים של שני מקורות נוספים, ניתן לזהות מעדויות של העובדים הסוציאליים שרואיינו ומתוך 
 . מובנית\, גזענות גלויה וגזענות ממוסדתגזענות המופנים כלפי עולים אתיופיה בישראל

 
 גלויהעדויות על גזענות 

הם עצמם מבטאים גזענות כלפי    מקרים רבים אנשי המקצוע שעובדים עם עולי אתיופיהשבמצאנו   
 : עדויות. להלן מספר קבוצה זאתלקוחות ועמיתים מ

עבדה במסגרת קבוצתית,  מןכי נערות עולות מאתיופיה שאיספרה , עובדת סוציאלית ד.  •
מתנהגת אליהן בביטול ומורידה  במוסד החינוכי בו למדו י אחת מן המורותכהעלו טענות 

ני אותה המורה, ב בכיתה שלהנערות טענו ש ציונים בגלל שהן ממוצא אתיופי. להם
 מכשילה אותם. הקהילה האתיופית לא מגיעים להישגים, כיוון שהיא 

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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 בחופשת קיץ "יום כיף"הצטרף אל נערים ממוצא אתיופי ל , ש.במסגרת תפקידו כמפקח •
 מספר: הוא ו

קיבוץ שנותן שירות ל ערים שלמדו בפנימייה והגיעו הייתה קבוצה של נ
בריכה ובבריכה עשו הפרדה בין אותם נערים אתיופים  שם הייתה  ...כיפי

אני זוכר שהיו הרבה  .מזעזע  ישראלים ... זה היה-לבנים[] לבין הפרנג'ים 
  שהיו ובדים הסוציאליים שיחות עם הילדים בקבוצה. הדרכתי את שני הע

באותה פנימייה. זה לא היה קל. היו כאלה שלקחו את זה בצורה נורא 
 ... קיצונית

 

עובדת סוציאלית באחת הסוכנויות המספקות שירותי טיפול וסיעוד לקשישים ובו בזמן   ,.א •
של אחת הקשישות סירבה לקבל את השירות  היא מספרת על מקרה שבו  למטפלות בעצמן.  

 שחור בעיניים". , בטענה שהיא עושה לה " מטפלת ממוצא אתיופי
 

 יותמספרת על התבטאו באחת מהמחלקות לשירותים חברתיים במרכז הארץעובדת שו.  •
 בנוגע לאוכלוסייה האתיופית:מעמיתותיה של אחת 
.  שהתבטאה בצורה פוגענית כלפי אתיופים   ,עובדת סוציאלית שהכי גזענית 

איזה סיוט  ם,אני לא מבינה אות ,האתיופים ...ממש קשה לי" י:אמרה ל
אפילו יותר מהערבים. אני מעדיפה   .. אני לא סובלת אותםםלעבוד אית

 . "אפילו את הפונים הערבים לשרת
 

  מובנית \מוסדיתגזענות עדויות על 
על רקע מוצא, צבע עור, לאום  מפלים  מדיניות, נהלים והתנהלות  באה לידי ביטוי בגזענות ממוסדת  

התעלמות מו  רבות ארגוניתהלים, גזענות מוסדית יכולה לנבוע מתגם ללא נ(.  2008שנהב ויונה,  ודת )
 הנה כמה דוגמאות: (. (NASW, 2007 מתופעות גזעניות המתרחשות בתוך הממסד

מועסק בתפקיד ניהולי באחת הסוכנויות המספקות שירותים לאנשים המתמודדים ה ,.ב •
לוקה בנפשו, הגיע  הי, צעיר ממוצא אתיופי יאחד מלקוחותשמספר  עם קשיים נפשיים

נתקל משרד, 'עמידר' על מנת להסדיר עניינים בירוקרטיים. בהגיעו למשרדי חברת ל
בלבד, אלא שאיש האבטחה ו  בסירוב מצד איש האבטחה לאפשר לו להיכנס אל הסניף. לא ז

 . שתפנה את הלקוח מהמקום אף הזמין משטרה
 

מועדוניות לתלמידי בית עובדת סוציאלית קהילתית הממונה בין היתר על ניהול היא . ע •
שלילית גורפת של צוות בית ההתייחסות  מתארת    . היאספר וניהול מרכזי למידה לבני נוער

  ולהוריהם:  ם ממוצא אתיופיהספר לתלמידי
היא מממנת לכל תלמיד יוצא במסגרתה העירייה יצאה ברפורמה ש

  ..גים.ספר שיש בו מלא חו-ה ביתאתיופיה ביסודי חוג אחד בחינם ... ויש פ 
רוב הילדים שמגיעים אליי למועדונית זה ילדים שלומדים בבית הספר הזה  

הילדים לחוגים והם נתקלו את רישום על מנת ל ... ההורים פנו לביה"ס
מרחק ]  אין לנו מספיק מקום...תיקחו אותם למנהל קהילתי  ,"לאתגובה:  ב

מעניין מאוד ". תרשמו אותם שם ,שם יש מקום[ דקות הליכה 25של 
הקהילתי   למנהל ו יוצאי אתיופיה שלחהתלמידים שדווקא את כל 

 אחרים...    תלמידיםקיבלו שבמקביל כ
 

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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 עיר אחרת: אחרת שבה מתקלה ב. מעידה על התופעה ע •
כשעבדתי כרכזת נוער היו מקרים של אלימות משטרתית. שוטר שראה 

פנה אליהם בצורה מאוד אגרסיבית ]יוצאי אתיופיה[    חבר'ה מהשכונה שלנו
שמולם ישבו שלושה נערים שלא היו ככאילו "מה אתם עושים פה?" 

והוא החליט שהוא מוריד כאפה  .אבל אליהם הוא לא ניגש ,מהקהילה
 ... לאחד הנערים שלנו

דים שבו באה לידי ביטוי אפליה ממוסדת נגד תלמישל ו. מגוללת מקרה אחרת, עדותה גם  •
  ממוצא אתיופי:

היו לו ילד שהיה  .  ספרה  ביתב  ם אתיופייםתלמידי  שליש הרבה אבחונים    ...
הוא מסוכן והוא מסכן את הסביבה כי הוא טיפס טענו שבעיות התנהגות ו

על איזה חומה בבית הספר. לא רצה לקפוץ לא רצה כלום. אבל אמרו שהוא 
 מערכת  החינוך לחצה על  והפנו אותו לפסיכיאטר...  מסוכן ומסכן את עצמו

אין לו הפרעה נפשית. הם אמרו '"הילד   ,הפסיכיאטר ... אני מכירה את הילד
כתבו ...מחלקת החינוך מ הזה חייב להיות במסגרת של בעיות נפשיות'".

בעיות מ הילד כסובל שיגדיר את דו"ח ודיברו איתו ולחצו עליו פסיכיאטר ל
 דרש . הואקבע כי התלמיד סובל מבעיות נפשיותהפסיכיאטר  .נפשיות

ואיים שאם לא תעשה   בנה יתחיל בנטילת טיפול תרופתישמאמו שתדאג 
התנגדה לממצאי האבחון זאת, לא יאשר את חזרת הילד לבית הספר. האם,  

והאם  חודשים בביתחמישה -ארבעהע, התלמיד היה וכן לטיפול שהוצ
 . ופל בעל מנת לטעבודה מקום הלעזוב את נאלצה 

"להעלות את הרף של הבית ספר. לא רוצים   של בתי הספר היא    המטרה  לדעתה של ו.
יוצאי  תלמידים יחסה התנהגות דומה גם למורים המפנים היא  תלמידים חלשים."

הוא למעשה  ,לטובתם של הצעירים אבלהדבר מוצג כנעשה  .אתיופיה לחינוך מיוחד
 גזענות ממוסדת.משקף 

( אבחונים "ממוקדים" אלו מהווים את האופן 2018על פי אגודת יהודי אתיופיה )אכן,  
שבו מערכת החינוך גורמת להסללה ולתיוג של תלמידים יוצאי אתיופיה כבעלי צרכים 

מכלל יוצאי אתיופיה תלמידים בשנת הלימודים תשע"ח שיעור ולראייה, מיוחדים. 
 .3.67%-כשיעורם בבתי הספר לחינוך מיוחד היה , אולם. 2.55%היה תלמידי ישראל 

  התערבויותעדויות על 
התחושה הרווחת בקרב עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע אחרים העובדים עם נפגעי גזענות, והיא 

יחד עם  נות. להתמודד עם  גזעמספיקים גם דווחה על ידי המרואיינים כאן, היא שאין להם כלים 
ים כלשהם. מתוך ים לנקוט בצעדזאת, כאשר הם נתקלים בנפגעי גזענות, אנשי מקצוע נאלצ

התערבויות ברמת הפרט המסתכמות בשיחה על הנושא, תמיכה העדויות עולה כי רובם, מעדיפים 
בדרך כלל , אולם הן אינן מעוגנות , נוקט בהתערבויות יותר פעילותמן העובדים . חלק קטןועידוד

  בהכשרה וידע אלא מבוססות על נטיות ויכולות אישיות.

 
  תמיכה מתן ו שיחה –התערבויות ברמה הפרטנית 

לשיחה שמטרתן לפתוח את הנושא ברמה הפרטנית רוב המרואיינים דווחו על התערבויות 
 ולהעניק ללקוחותיהם תמיכה:

שאחד מלקוחותיה, צעיר ממוצא אתיופי, התפטר ממקום עבודתו משום שחש  . מספרת ט •
היא מזמינה את הבחור לדבר ,  שנודע לה על המקרהכמופלה על ידי אחד המנהלים במפעל.  

  על מה שקרה ועל תחושותיו.  

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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העובדת , א. המתואר לעיל בעקבות הסירוב של קשישה לקבל מטפלת ממוצא אתיופי •
 : טפלתשוחחה עם המ הסוציאלית 

... שאלתי אותה איך היא מתמודדת ואיך את  ?איך את הגבת ,אמרתי לה 
  לא למקום אישי ,... אמרתי לה פשוט שלא תיקח את זה אליה ?מרגישה

 

. מספרת על התערבות קבוצתית שעשתה כששמעה תלונות של תלמידות ממוצא אתיופי  ד •
. מדובר היה בדמות משמעותית בבית הספר ובכיתה שלה בני  לרעהעל מורה שמפלה אותן 

היא "שמה להם על פי דווחי התלמידות להישגים, כיוון ש הגיעו הקהילה האתיופית לא 
רגליים". א. בחרה בפעילות קבוצתית בה ניתנה לגיטימציה לדיון על גזענות ומתוכו, 

   לחשיבה על פתרונות: 
  ? שאלו אותי איפה ?האם קיימת גזענות :שמנו שאלה גדולה על בריסטול

אמרתי להן איפה שאתן מרגישות ... הלכנו ממקום גדול והתחלנו  
, חשבנו להצטמצם כמו משפך ואז הן הגיעו לביה"ס שלהן ... אחרי שכתבו

אנחנו לא ניתן לה  " את הבעיה. הבנות הגיעו לעמדה של על דרכים לפתור 
 . , אצלנו זה לא יהיה"מה שעשתה לשנה ב' לפנינולעשות 

 

 ותיווך סנגור

 כאן בהרחבה דוגמאות של מובאות , יותר נדירות הן  בגלל שהתערבויות פעילות יותר דווקא
זאת, מתוך רצון להדגים   .למען נפגעי הגזענות או תיווך בינם לבין הרשויות והמוסדותסנגור  

  כי התערבויות כאלה אפשרויות ומועילות: 

, הסנגורלקחה על עצמה את תפקיד  ו.  בחון מוטעה של תלמיד ממוצא אתיופי,  כשנתקלה בא  •
בית הספר ולגורם טיפול נוסף ומוכר, וזאת בכדי אמו לאל  ותלמיד  ההחליטה להתלוות אל  ו

 לקבל חוות דעת מקצועית נוספת:ה לעמוד על זכויותיאם לסייע ל
 . קופת חולים , בלקחתי אותו לאבחון של קשב וריכוז. לא בבריאות הנפש

  ... לא מצא הפרעות. ישב עם הילד ... שעותהמאבחן 
 

ת על ריבוי אבחונים של בעיות כאשר מעבר למקרה זה, הצטברו בבית הספר עדויו
 יות בקרב תלמידים ממוצא אתיופי, ו. נקטה שצעד פעיל עוד יותר: נפש

המון הגעתי למועצה לשלום הילד. הגשתי תלונה שם. ביקשתי לבדוק עוד 
מקרים שקרו ספציפית איתו. תיארתי את כל המקרים והעברתי גם 

 להנהלה אצלנו. כמובן פניתי טלפונים של ההורים ... ו
 

ממוצא אתיופי האפליה של תלמידים אל מול  הסנגורנטל על עצמו את תפקיד  .שגם  •
 בבריכה, שתואר למעלה: 

מאוד חריף בנוגע לסיפור הבריכה. לאחר שמקרה זה  ,כתבנו מכתב מאוד
פורסם, משרד החינוך שלח מכתב מאוד ברור. הם )משרד החינוך( כתבו 

 . כל פעילות נוערמהם וניתקו ( לעבוד איתם )הקיבוץיותר שהם לא מוכנים 

  :משאביו האישיים על מנת לבצע פעולת תיווךהשתמש ב .ב •
וסיפרתי   לאח שלי שהוא שוטר ...  אמרתי לו שיש לי שם בחור שלי טלפון הרמתי

מהחברים שלו שעבדו לו שזה ככה וככה ושיעזבו אותו בשקט. אחי ביקש ממישהו  

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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וזה נפתר ...עזבו אותו  "תבדקו מה קורה שם ותרגיעו את העניין"באותו זמן 
 בשקט...

 

לא הסתפקה א. אתיופי,  של סירוב של לקוחה קשישה לקבל מטפלת ממוצאגם במקרה  •
 בתמיכה בלבד והתערבה למימוש זכויותיה של המטפלת: 

אני  .לא רוצה לקבל את השירותהיא טוב אין בעיה אם מטפלת, אמרתי ל
תנו לה שכר על שעות ונאתקשר למשרד ואגיד להם זה מה שהיא עשתה... 

אם אנחנו  .העבודה של אותו יום אפילו שהקשישה אמרה לה '"לא'"
זו החלטה שלה לסרב אבל שלחנו   ,שולחים מטפלת והקשישה מסרבת

קבל את השעות בין אם הקשישה תרצה ובין אם ל צריכה  מטפלת והמטפלת  
 לא תרצה. 

 

התערבות גם  החליטה לבצע    א.גזענות כלפי מטפלות ממוצא אתיופי,    בגלל ריבוי מקרים של •
 ידע אודות זכויות המגיעות להן: מטפלות מקבוצתית כדי לספק ל

החלטתי שאני עושה קבוצה רק של מטפלות אתיופיות וזה דווקא בא מהמקום של  
הן ישמיעו את עצמן ...אני הרבה שעל המקום שלהן ו ,לשמור על הזכויות שלהן

תדעו    ".לא"תדעו אותם תדעו שמותר לכם להגיד    ,פעמים אומרת '"יש לכן זכויות
אני רוצה לעבוד במקרה  ,אני לא רוצה לעבוד במקרה הזה"שמותר לכן להגיד 

 אחר.
 
 

  :שירותים בקהילהעם עובדים והתערבויות 

הם שב או בקהילה יש עובדים שמנסים להביא לידי שינוי במודעות ובתשומת לב לגזענות בשירות 
 הם עובדים. גם כאן, מובאות דוגמאות רבות בתקווה להדגים עד כמה הדברים אפשריים ומועילים. 

ע. מספרת על התערבויות שלה בישיבות צוות סביב אלימות משטרתית כלפי נערים   •
 שבטיפולה:

מעדכנים  מיד, בישיבות צוות אני מאוד מבהירה ברגע שנקלעים למצב כזה
ממש לבוא   ...אותי ואז חושבים מה לעשות.  לא צריך לנסות לטאטא את זה

 .ולהגיד זה לא יחזור על עצמו
 

 מעודד בשירותים איתם הוא עובד העסקה נוגדת גזענות:ב.  •
אני נותן פרס לכל עובד שמביא לי, כן, כל מסגרת אצלי שהיא תעסיק בן 

חרדי', או 'הקהילה האתיופית' אדם שהוא 'מהמגזר הבדואי', או 'המגזר ה
 הוא מקבל פרס ... על זה שהוא השיג. זה התיקון שאני עושה 

 
מקפיד לעדכן את כלל העובדים . פעיל מאוד במחאת יוצאי אתיופיה ו, באף יותר מכך

 . החמאסידי השבוי ב אברה מנגיסטושל  והשבתבפעילות שנעשית למען 

אני מעדכן אותם לגבי מה  ,שהיא פעם בחודש ,אני כל ישיבת הנהלה שלי
עדכנתי וביום ראשון חזרתי  ,זה. במוצאי שבת היינו בירושלים עםעשינו 

אותם מה קרה, מה עשינו, מה השגנו ... אני בצורה עקיפה כזו משתף אותם 
 ... ףשלאט לאט יטפט

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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מלקוחותיה עדויות רבות על גזענות שמופנית כלפיהם ושמה לעצמה  השמעשט.  •
 למטרה ללמד את  עמיתיה לעבודה יותר על התרבות האתיופית. 

השבוע יש את הסיגד. אז אנחנו החלטנו שפה במרכז יש חבר'ה שלא יודעים  
אז אנחנו  ,על מאפיינים של הקהילה האתיופית ולא מכירים מאכלים

הולכים לעשות להם באמת יום  בנושא הקהילה האתיופית וחג הסיגד ... 
דרך הכרת תרבות אתה יכול גם לדבר על החסמים על מורכבות על גזענות 

וככה אפשר  .ולשבור המון המון סטריאוטיפים ... יותר נעים ויותר מזמין
 לשנות חשיבה והיכרות של אוכלוסיות

 

אינטראקציות בין משטרת ישראל ובין אנשים המתמודדים עם של  נתקל במקרים רבים  א.   •
. הוא החליט לעשות  אשר מסתיימות כחוויה שליליתממוצא אתיופי  בעיות נפשיות

   :התערבות רחבת היקף
מחוז של  ה מפקדעם אחרי שהצטברו כמה אירועים שקשורים ... נפגשתי 

הבריאות, ודיברנו ... כדי ללמד משטרת ישראל ... יחד עם נציגים של משרד  
בשביל שיהיה שיתוף פעולה יותר טוב בין משטרת ישראל   ,אותם וכדי לשתף

 בריאות הנפש ...  שירותי בין 
 

          המלצות
עולה מן תופעת הגזענות המתועדת ברחבי העולם בספרות המקצועית, אינה פוסחת על ישראל. 

קהילות מיעוט אחרות, קיימת  כמו גם כלפי כי גזענות כלפי יוצאי אתיופיה, עדויות שנאספו ה
לקוחותיהם של עובדים סוציאליים נאלצים להתמודד איתה במקביל לקשיים שמהם הם  .ונפוצה

מן העדויות לתופעה זאת. יחד עם זאת, עולה    סלהתייחם סוציאליים נדרשים אף הם  סובלים ועובדי
 ידע והכשרה לעמוד באתגר זה. החסרים לעובדים כי 

 
הכשרה ובדים סוציאליים  לתת לעשחשוב ביותר  ,  היא  העיקרית של נייר עמדה זהעל כן, ההמלצה  

 המוקדמים שלבי הלימודים היא במשפיעה ביותר ההכשרה  גזענות.-מודעתלעבודה משמעותית 
 ,Kaufman, Segal & Huss)את האוריינטציה של עובדים סוציאליים בהמשך דרכם  מעצבת  והיא  
אולם, כבר בלימודי התואר הראשון.  גזענות  -בהכשרה לעבודה מודעותראוי להתחיל  על כן,    (.  2012

לימודי המשך,  ,ויות במסגרת עבודהמבהכשרות והשתלגם בלימודים מתקדמים יותר, וכמובן 
  חשוב לתת מקום נרחב לנושא הגזענות וההתמודדות עם נפגעי גזענות. ובמסגרת ההדרכה, 

בהכשרה של עובדים   תהתייחסולהלן פירוט ההמלצות הנובעות מן העבודה באשר לנושאים ומוקדי  
 גזענות:-סוציאליים לפרקטיקה מודעת

עובדים גזענות הוא ביטוייה של הגזענות.  -הנושא הראשון שיש ללמד בהכשרה לעבודה מודעת.  1
של הגזענות הסמויה  ביטוייסוציאליים צריכים ללמוד כיצד לזהות אירועים של גזענות, גם את 

 שקשה יותר לאיתור.

. ניתן חשוב לחשוף את הלומדים לעדויות של יוצאי אתיופיה על תופעות ואירועים של גזענות. 2
לעשות זאת על ידי דווח על עדויות קיימות )עדויות אישיות בכיתה או סרטים( או על ידי ראיונות 

 צעי עם האנשים והתופעות של גזענות.  שיבצעו הלומדים עצמם ושיביאו אותם למפגש בלתי אמ

. למגע עם הסבל הוא מרכיב חשוב בהכשרה השליליות של גזענותהנפשיות השלכות חשיפה ל. 3
  יש  פוטנציאל לעורר מודעות לתופעה,  ואמפטיה.שהגזענות יוצרת 

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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המתועדות פגעי גזענות רבות עם נעלהת תייחודיוגישות ההכשרה צריכה לכלול למידה של . 4
של הגישות השונות לסביבת עבודתם   תהרלוונטיוכמובן, לעזור ללומדים לבחון את  חשוב    בספרות.

   ההתאמות הנחוצות על מנת ליישם אותן.   תלעשות או

יש חשיבות רבה לחשוף את הלומדים לרפרטואר ת בספרות,  חווו. מעבר לשיטות ההתערבות המד5
חשיפה זאת יכולה להיעשות על ידי שמיעת עדויות של עובדים  בשטח.התערבויות שקיים 

סוציאליים או צפייה בסרטים על התערבויות מסוג זה. חשוב במיוחד לתת ללומדים הכשרה 
ותיווך, ללמד את יתרונותיהן של התערבויות אלה ואת כוחן  סנגורבהתערבויות קהילתיות, כמו 

לאפשר ללומדים להתנסות בביצוע . על מנת לפוגג את החשש מהתערבויות מסוג זה חשוב להשפיע
במסגרת שיעורים מעשיים, פרויקטים או הכשרה מעשית. הדרכה אישית הללו יות והתערב

 יות עם נפגעי גזענות ועם התערבויות קהילתיותיות בהתערבוומיומנבעלי  וקבוצתית על ידי עובדים  
 . היא כלי סוציאליזציה חשוב ביותר לעבודה סוציאלית מודעת גזענות

לזהות את ואת היכולת של העובדים עצמית גזענות דורשת מודעות -מודעתעבודה סוציאלית . 6
מן הספרות ומתוך העדויות ניתן ללמוד כי עובדים  .ולמתן אותן ההטיות האישיות שלהם

סוציאליים מחזיקים לעתים בעמדות גזעניות מודעות או בלתי מודעות. מרכיב חיוני בהכשרה הוא 
בחינה עצמית של הלומדים של העמדות האישיות שלהם כלפי יוצאי אתיופיה ומיעוטים   ,רפלקסיה

   מבוססות על חשיבה "גזעית". בכלל, בחינה ופירוק של סטראוטיפים והכללות ה

 שאליה מופנית הגזענותקהילה תוך הלאנשי מקצוע מיש להקדיש תשומת לב מיוחדת . 7
לפעול נגד גזענות כלפי בני ש רצון ומחויבות  . לאנשי מקצוע אלה י ביותרשנמצאים בעמדה מורכבת  

הסיוע ללקוחות הם יובילו את שומופנות אליהם ציפיות של השירותים בהם הם עובדים  קהילתם
רבים יחד עם זאת,      .(2007; שוורצמן,  1996קטן ואתגר,    ;2011לוטן וצדוק,  -)אלמגור  בני קהילתם  

לא מעטים מפעילים מנגנוני   שחוו בעצמם. גזענותביטויי נושאים מטענים אישיים מ מעובדים אלה 
חוויות כואבות האלה ומתרחקים משורשיהם האישיים. על מנת של שכחה ההגנה של הדחקה ו

להיות מסוגלים להכיל את לקוחותיהם נפגעי הגזענות ולעזור להם, עובדים אלה חייבים לברר  
ת גבולות ולהגדיר לעצמם את זהותם וא לעצמם את המטענים הללו, לעבד את החווית האישיות 

במסגרת הכשרה חייב להתחיל תהליך מורכב זה  הנאמנות שלהם לקהילה, לשירות ולמקצוע. 
  השוטפת.   כחלק בלתי נפרד מן הפרקטיקה המשך יצריך להבהדרכה אישית או בקבוצה קטנה ו

 מקורות

 .חינוך מיוחד בקרב יוצאי אתיופיה -דף מידע(. 2018אגודת יהודי אתיופיה, )

-עידוד תעסוקה של עובדים מקבוצות המתאפיינות בתת(. 2011לוטן, א. וצדוק, ד. ) -אלמגור
   . מרכז המחקר והמידע של הכנסת . יצוג סקירה משווהי

 . ירושלים: ראובן מס.כמו אור בכד: עלייתם של וקליטתם של יהודי אתיופיה(. 1992עזר, ג. ) -בן

עיוורון צבעים: דרכי התמודדותם של עובדים סוציאליים עיוורון מבני או (. 2020דג'ן, י. )
. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית,  מקבוצות מיעוט בישראל עם ביטויי גזענות

 גוריון בנגב. -אוניברסיטת בן

קוד האתיקה המקצועית של העובדים (. 2018האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל. )
נדלה מתוך:  .הסוציאליים בישראל

https://socialwork.org.il/prdFiles/%D7%A7%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%90%
7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%202018.D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D

pdf 

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
https://socialwork.org.il/prdFiles/%D7%A7%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%202018.pdf
https://socialwork.org.il/prdFiles/%D7%A7%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%202018.pdf
https://socialwork.org.il/prdFiles/%D7%A7%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%202018.pdf
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  דו"ח הגזענות(. 2015המטה למאבק בגזענות בישראל, )

  דו"ח הגזענות(. 2014המטה למאבק בגזענות בישראל, )

 דו"ח הגזענות(. 2013המטה למאבק בגזענות בישראל, )

סוציאליים ערבים  ( זהות תרבותית ואסטרטגיות התערבות של עובדים 2015זועבי, ח' וסויה, ר' )
 421-397' עמ (,3ל"ה, ) ,חברה ורווחה בישראל.

 הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה: דו"ח מסכם.(. 2016משרד המשפטים )

.  2015הדו"ח השנתי של מרכז אדווה לשנת  (.2015אטיאס, א. וזלינגר, ר. )-סבירסקי, ש. קונור
 \report2015-http: //adva.org/he/social -מרכז אדווה, נדלה מ

ירושלים: מכון  .מדינת רווחה לפתחה של מאה חדשה: סקירת ספרות מקצועית(. 2000קטן, י'. )
 ייטה סאלדרהנ

ביטחון סקירת הקריירה שלל רעיון חדשני.  -(. קריירות חדשות לעניים1996קטן, י' ואתגר, ט. )
 . 41-36 ,48סוציאלי, 

 גזענות ברפואה: הפוליטיקה של הסגרגציה בריאות.(. 2016רופאים לזכויות אדם. )

במחלקות לשירותים עיצוב התפקיד של עובדים סוציאליים יוצאי אתיופיה (. 2007שוורצמן, א' )
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