
יהודי אתיופיה



"יהודי אתיופיה במעבר בין תרבותי:
המשפחה ומעגל החיים"



דגשים עיקריים במאמר
המאמר מציג את השינויים במשפחה האתיופית על פני שני צירים מרכזיים:

הציר הראשון משווה בין המשפחה באתיופיה למשפחה בישראל.
הציר השני מתאר הבדלים בתהליך הקליטה של דור המבוגרים בהשוואה לצעירים.



מבנה המשפחה
למונח "משפחה" בתרבות יהודי אתיופיה משמעות שונה מזו המקובלת בחברה 

הישראלית. 
קיימים 2 מושגים עיקריים:

ביתה –סב- )ביתה=בית, סב=אנשים( דומה למושג משק בית. 
אנשים המתגוררים בבית ולא בהכרח קרובי משפחה, וכולם נתונים למרותו של 

גורם סמכות מבוגר יחיד. ביתה סב הינו תא משפחתי גדול ומורכב. 
באתיופיה, ייחסו חשיבות רבה לגודל המשפחה. ככל שהמשפחה הייתה גדולה 

יותר כן הייתה יכולה לפרנס ולתמוך בחבריה ולהגן עליהם.
זמד-  קרובי משפחה- מונח זה מתאר קרובים הן מקרבת דם והן מקשרי נישואים 
שאינם מתגוררים בהכרח במתחם המשפחתי. ייתכנו מצבים שבהם חברים טובים 

מאוד או חברים שאינם קרובי משפחה יקראו "זמד".



גיל הינקות
באתיופיה, התינוק נישא על גב האם בתוך מנשא עור מיוחד והיה בקשר פיזי צמוד 

עמה שעות רבות ביממה. התינוק זכה לפינוקים רבים והקשר המילולי עמו היה 

מועט. התינוק מטופל תמיד בתוך המשפחה המורחבת.

בישראל, השינוי העיקרי בעולמו של התינוק והילד הוא בהיותו מוקף בצעצועים 

ובאמצעי גרייה שאינם מתחום הסביבה הטבעית. הורים רבים מוותרים על חינוך 

ילדיהם, עקב המעונות מחוץ למשפחה.



יחסי הורים ילדים באתיופיה
באתיופיה, המבוגרים היוו את מרכז המשפחה והקשרים עם הילדים התבססו על 

יחסי סמכות וכבוד כלפי ההורים והמבוגרים. 

האב היה מופקד על חינוך הילדים ואילו האם תפקידה לעודד את הילדים   •
  להישמע לאביהם. שיטת חינוך זו גרמה לקשר יציב וטוב במשפחה לאורך זמן

  ושמרה על כבודה. 

הלימוד בבית לא היה פורמלי והכניסה לבתי ספר לא נעשתה בגיל קבוע.  •
  הילדים למדו מהמבוגרים כללי התנהגות, מיומנות חיים, ידע ומיומנות מקצועית.

היחסים בתוך קבוצת הגיל היו הדוקים. הילד האתיופי תמיד ראה עצמו כחלק  •
  מקבוצה ופירש את מקומו ביחס לאחרים בה.



יחסי הורים ילדים בישראל
בישראל, יותר מ-90% מבני הנוער שעלו, לומדים במסגרות פנימייה של עליית

הנוער. 

המשפחות והצעירים רואים זאת בחיוב כיוון שזה מביא לקידום מהיר בלימודים   •
  וזוהי מסגרת נוחה מבחינה כלכלית.

 
עם הגעתם של התלמידים לחופשות בבית, נוצרים חיכוכים עם ההורים על רקע  •

  התנהגות "ישראלית" שמביאים איתם בני הנוער לביתם. 

עם שחרורם מהצבא מבקשים יותר ויותר צעירים להתגורר בנפרד מהוריהם אך  •
  תוך שמירת קשר הדוק איתם.

הילדים הצעירים, נקלטים מהר יותר מהמבוגרים והופכים להיות מייצגי  •
  המשפחה ומתורגמנים עבור הוריהם. סמכותם של ההורים בישראל התערערה.



הקמת משפחה באתיופיה 
באתיופיה, הנישואים הראשונים בין צעירים נערכו באמצעות שידוך ע"י ההורים. 

היה נבדק הייחוס של המשפחות, קיומן של מחלות תורשתיות בשתי המשפחות.  •
  קיים איסור על נישואי קרובים במשך שבעה דורות כדי לשמור על חוסנה הגנטי

  שלהמשפחה. 

הייתה קיימת אפשרות של גירושין עקב חוסר התאמה. הנישואים השניים היו יציבים  •
   ומבוססים יותר. יהודי אתיופיה היו מונוגמיים.

טקס הנישואים היה אירוע מרכזי והמוני בחיי הקהילה ונמשך שבוע שלם.  •



הקמת משפחה בישראל
בישראל, דפוסי ההתקשרויות והנישואים השתנו. 

כיום הצעירים נוטים להיות יותר מעורבים בתהליך מציאת בני/ות זוג.   •

ההימנעות מנישואים בין קרובי משפחה עד שבעה דורות נחלשת גם היא.   •

במקום שידוכים יש היכרויות מקריות ויציאה לבילויים.   •

טקס הנישואים עצמו והחגיגות סביבו הצטמצמו מאוד ונמשכים רק יום או יומיים.  •



חלוקת תפקידים במשפחה באתיופיה
באתיופיה, מבנה המשפחה היה היררכי. 

לבעל או לאב היה מעמד בכיר והוא שלט במשאבי המשפחה והיה בעל זכות ההחלטה   •
העיקרית בה. האישה הייתה תלויה בגבר. 

הגבר היה מחוץ לבית, אחראי לפרנסת המשפחה. האישה הייתה אחראית לעבודת   •
הבית וגידול ילדים. הגברים עסקו בחקלאות, במרעה או במלאכות יד שונות. הנשים היו 
עובדות בקדרות, קליעת סלים ומוצרים שונים אך עם זאת הבעל היה רשאי לכפות על 

אשתו את תפקידיה המסורתיים לעיתים אף תוך שימוש בכח פיזי מוגבל.

הסדרים לשמירת זכויותיה של האישה גם היו קיימים )ירושה שווה( והיה לה חבר או   •
שניים של הבעל שתפקידם להגן עליה מפגיעה מצד בעלה.

היחסים בין בני הזוג לא היו ממוקדים רק על זוגיות אלא על השתייכות למשפחה מורחבת.  •



חלוקת תפקידים במשפחה בישראל

בישראל, תפקידה ומעמדה של האישה השתנה. 

המבנה הפטריארכלי ההיררכי נחלש ובפני האישה נפתחות אפשרויות חדשות אשר   •

  מקנות לה מידה רבה יותר של עצמאות, בחירה, יכולת החלטה ואף יכולת מימוש עצמי. 

  מעמדו של הגבר נחלש יחסית כיוון שהפך לשכיר, חסר מקצוע שקשה לו להיות

  מפרנס יחידי ועיקרי של המשפחה ובגין יכולתה הרבה יותר של האישה במקרים רבים

  להסתגל למציאות חדשה.



חלוקת תפקידים במשפחה בישראל

בישראל, קיימת חברה עם מערכת חוקים המגנים על הזכויות החדשות של האישה.  •
  הגברים נוטים לגלות חשדנות וקנאה לגבי התנהגות נשותיהם בתחומים שלא היו

  פתוחים בפניהם באתיופיה. השינויים מאיימים על שלום התא המשפחתי וקיומו.

המשפחה המורחבת מאבדת את משמעותה במידה רבה והזוג מתמודד עם יחסים של   •
  זוגיות רבה יותר.

הבעל חותר לשמר את הדפוסים הקודמים והאישה רוצה לאמץ את השינויים וזה גורם   •
  למתחים, סכסוכים ומשברים.



גיל המעבר והזקנה באתיופיה

באתיופיה, דאגו בני המשפחה לסיפוק צורכיהם של חבריהם הזקנים. הצעירים והחברה 

רכשו כבוד לחוכמתם של הזקנים, הם רצו לטפל בהוריהם ולקחו על עצמם מטלה זו.



גיל המעבר והזקנה בישראל

בישראל, נוטים עדיין בני המשפחה לטפל בזקנים וממעטים לבחור עבורם סידור מוסדי. 

אולם בגלל צפיפות הדיור ופיזור בני המשפחה המורחבת ביישובים שונים, מתקשה

המשפחה להמשיך ולמלא תפקיד מסורתי זה. למשפחה ולזקנים יש קושי להסכים ולקבל 

סיוע מחוץ למשפחה המורחבת.

הירידה בסטטוס ובדימוי העצמי של אנשים רבים מקבוצת גיל זו מחריפה כתוצאה מהלם 

התרבות שהם עוברים.



סיכום

המשפחה האתיופית עברה שינויים מפליגים ממצב של שיווי משקל, מבנה ותהליכים

מוכרים באתיופיה, למצב של היחלשות המשפחה המורכבת ופיצולה. 

נוצרו מתחים וסכסוכים בין בני המשפחה וקשיים להתמודד עם המציאות החדשה שהיא 

מפגש עם ערכים, נורמות, שפה ודפוסי התנהגות שונים ובלתי מוכרים.


