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מחוברים לקהילה

אביבה טדסה

האם את רואה הקבלה בין החוויות שעוברות 

המשפחות שאיתן את עובדת לבין ניסיונך 

האישי כילדה צעירה שהיגרה עם בני משפחתה 

לישראל?

כשהייתי בת ארבע, אני ובני משפחתי עלינו לארץ 

במסגרת "מבצע שלמה". הייתי ברת מזל כי גרתי 

בשכונה מעורבת והייתי מוקפת במשפחות שהגיעו 

מרחבי העולם. למדתי עברית די מהר וזה ללא 

ספק הקל על תהליך ההשתלבות שלי בחברה 

הישראלית. עליי לציין שהיו לא מעט אנשים נפלאים 

וטובי לב שעזרו לי במהלך חיי. במסגרת העבודה שלי 

היום, אני נמצאת בקשר עם משפחות שמתקשות 

יותר למצוא את השילוב הנכון בין שימור זהותם 

התרבותית לבין השתלבותם בחברה.

תואר שני בינלאומי בעבודה סוציאלית
ללמוד וליישם עבודה סוציאלית במסגרות תרבותיות מגוונות

חברות  של  ליצירתן  הביאה  העולמית  ההגירה  תופעת  האחרונות,  בשנים 

כמו  מיעוטים,  קבוצות  של  לשוליים  דחיקתן  על  והשפיעה  רב-תרבותיות 

גם על הגדלת חוסר הצדק והאי שיווין החברתי. בתוכנית החדשה לתואר 

חיפה,  באוניברסיטת  סוציאלית שהוקמה לאחרונה  בינלאומי בעבודה  שני 

והפרקטיקה  בחינת התאוריה  ידי  על  בסוגיות העכשוויות הללו  מתעמקים 

הקשורות בשילוב קבוצות מיעוטים בזרם המרכזי בחברה. התוכנית שמה 

תרבותית  וכשירות  בין-תרבותית  תקשורת  תרבותית,  רגישות  על  דגש 

כוללת בתוך המקצוע, תוך בחינת הצרכים והזכויות של קבוצות שונות בתוך 

להם  שמאפשרים  כלים  רוכשים  התוכנית  בוגרי  הרב-תרבותית.  החברה 

להמשיך ללימודי מחקר מתקדמים, להפוך לחוקרים בעצמם או להשתלב 

בארגוני רווחה מקומיים או בינלאומיים במדינות שלהם. 

באוניברסיטת חיפה פותחה תוכנית ראשונה מסוגה המתבססת על הידע 

והתרבויות  האוכלוסיות  במגוון  מהעיסוק  כתוצאה  המצטבר  והמחקר 

המרכיבות את אוכלוסיית מדינת ישראל.

 ציינת שהיו אנשים שעזרו לך במהלך הדרך, 

אנא ספרי לנו.

כשקיבלתי את רישיון הנהיגה שלי, לא היה בבעלותי 

רכב. אדם מבוגר שהתגורר בקיבוץ בו גרתי, שבקושי 

הכרתי, ניגש אליי עם המפתחות לרכב שלו ואמר 

לי: "עכשיו את יכולה להשתמש ברכב שלי בשביל 

לצבור ניסיון". 

מחוות פשוטות שקיבלתי לאורך הדרך גרמו לי 

להרגיש שייכת ושיפרו את הביטחון העצמי שלי. 

באופן עקיף הן עזרו לי להתיישב, להשתלב ולהצליח, 

והשאירו בי חותם עמוק ורצון לעזור לאחרים באותה 

הדרך. זה מה שאני יכולה לעשות כעובדת סוציאלית. 

חוץ מלנסות לשנות את הסוגיות הגדולות ברמה 

המוסדית, אני יכולה להסתכל על האדם הפשוט 

ולראות אילו מחוות קטנות יקלו על היום-יום שלו ואיך 

הן יחוללו בו שינוי עוד היום.

באיזה אופן לימודייך באוניברסיטת חיפה עזרו 

לך לקדם את הקריירה שלך?

באוניברסיטת חיפה הסטודנטים מרבים בדיאלוג 

רב-תרבותי. מעודדים אותנו לתרום לדיון המעמדי 

על ידי שיתוף חוויות אישיות, הרקע שלנו והמסורת 

ממנה באנו. מניסיוני האישי, הרגשתי שהגישה הזו 

כל כך מעשירה שהחלטתי ליישם אותה גם בקריירה 

שלי. אם סטודנטים באוניברסיטה יכולים ללמוד 

אחד מהשני בכדי לפתח גישה אקדמית רחבה יותר 

לעבודה סוציאלית, אני מאמינה שאותו דבר תקף 

גם לגבי ילדים צעירים, שיכולים להרוויח מהבנה 

בסיסית אודות האחר. גישה זו תיתן להם את הכלים 

להתמודד טוב יותר עם ההבדלים התרבותיים בין 

הקהילות, ותרחיב את השקפת עולמם.

אביבה טדסה, בעלת מודעות יוצאת דופן, מיישמת 

את הכישורים והתובנות שהיא רכשה בבית הספר 

לעבודה סוציאלית. 

היא מתחשבת, אדיבה ומלאת חיים ושואפת לקדם 

צדק ושיווין חברתי בעזרת תכניות המשלבות קהילות 

מגוונות וקבוצות אתניות בחברה הישראלית. 

למרות שאביבה סיימה זה עתה את השנה 

השלישית ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, 

היא כבר הספיקה להקים תוכנית לקידום מנהיגות 

עבור בני נוער מקהילות מגוונות וקשות יום של 

מהגרים וישראלים בני הדור השני. התוכנית מציעה 

למשתתפיה לעבור סדנאות לבניית ביטחון עצמי 

וקבלת האחר. כמו כן המשתתפים מקבלים הנחיה 

לעבודה משותפת, שנועדה לקדם את רווחת 

הקהילה ממנה הם הגיעו. בנוסף, אביבה עובדת 

כרכזת קהילתית בפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה 

בחסות אורט ישראל, ובמסגרת תפקידה היא 

אחראית על כתיבתן ויישומן של תכניות שמעצימות 

בני נוער ועוזרות להם להגיע להצלחה אישית, 

חברתית ואקדמית. 

פגשנו את אביבה כדי ללמוד ולשמוע ממנה על 

פעולתה הענפה:




