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הסטודנטיםאגודתכיו״רכהונהכשבאמתחתןהשבוע,

שניתוארלימודיבהצטיינותמסייםהואבישראל,האתיופים

חברתילשינוילפעולומבטיחבהרצליההבינתחומיבמרכז

קפלציפי כוכבמורצילום:||קפלציפי

״אקדמאים

העדהבנ

נחסמים

במקשות

עבודה.

עםנשאחם

בידהתעודה

ומתקשים

דרךלפרנץ

החברה

הישראלית

תוכנהלא

עדייו

שתקשה

אתלקבל

ברורהשונה.

שלאלי

כלאחד

דירהישכיר

לאתיופי.

היאהשאלה

נלחמיםאין

בזה״

Km

בןאברהם,מלקוברקאני,

ברו,וקסהאברהםלמלפייה

במבצעבגילארצהעליתי••%

וארב־אמיעם1991ב-שלמה

}^

$TS1$}^וארב$TS1$

$DN2$}^וארב$DN2$במעמדבפניכםעומדאחיי,עת

שניתוארכבוגרונרגשגאהזה,

הבינתחו־במרכזציבוריבמינהל

מי

$TS1$הבינתחומי$TS1$

$DN2$הבינתחומי$DN2$.וסטודנטיםמכובדיםהרצליה
יק־

רים,

$TS1$,יקרים$TS1$

$DN2$,יקרים$DN2$ממוצאלילדמאליומובןלאזה

גידלהאשרהוריתחדלאםבןאתיופי,

בנ־׳אזורים׳בשכונתילדיהחמשתאת

תניה

$TS1$בנתניה$TS1$

$DN2$בנתניה$DN2$במ־אמצעים,בדלותאךבאהבה

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$בולהצליחוהסיכוייםקלשאינו

בפני־היוםכאןלעמודאפסיים,כמעט

כם

$TS1$בפניכם$TS1$

$DN2$בפניכם$DN2$כבוד״.עמיתיבטקס

30אברהםכתבאותוהנאוםזה

שלכבודעמיתיקבלתלטקסהשבוע

רביעיביוםשהתקייםהבינתחומיהמרכז

המצטייניםהסטודנטיםכנציגהשבוע,

ראשכיושבכיהןהואשני.תוארבוגרי

בארץהאתיופייםהסטודנטיםאיגוד

אבלסטארט-אפ,בחברתכיוםושותף

עלהעמידהכמואותומרגשלאדבר

לג־היאמטרתוכשכלאמו,מולהבמה,

רום

$TS1$לגרום$TS1$

$DN2$לגרום$DN2$שלהגדולהאושר״זהגאווה.לה

היההספרשביתמתבגרנערהייתיאמי.

הייתיבלבד.המלצהבבחינתבשבילו

וש־מהתיכוןשנזרקונדליסטמשוטט,

ניתנה

$TS1$ושניתנה$TS1$

$DN2$ושניתנה$DN2$הואבחיים״,שנייההזדמנותלו

אומר.

במרעהילדות

אווזבהבכפרילדותואתזוכרברק

רועההיהאבב,שלי,"סבאבאתיופיה.

לולהביאלמרעהיוצאהייתיואניצאן,

היהזהמכוניות.היוולאכמעטאוכל.

כמעטבושחיינושנים,מאותבןכפר

אתחורשיםהיינוהביניים.בימיכמו

גר־אוספיםומחרשה,סוסעםהשדה

ביים

$TS1$גרביים$TS1$

$DN2$גרביים$DN2$בכיתהומשהקים.לכדורישנות

אחדמצטיין,לתלמידכברנחשבתיג׳

אתזוכראניבמהירות.שמתקדםכזה

בשבילנושהייתהלירושלים,הכמיהה

המצותאתזוכראניכולה.ישראלארץ

ושהתרגשנוהפסחלפנילנושחילקו

מירושלים״.הןכימאוד,מהן

מהעלייהאברהםשלהחזקהזיכרון

החו־מספרבתהדרךלאהואלארץ

דשים

$TS1$החודשים$TS1$

$DN2$החודשים$DN2$יש־לשגרירותהרחוקמהכפר

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$הע־רגעאתאלאאבכה,באריס

לייה

$TS1$העלייה$TS1$

$DN2$העלייה$DN2$.עמדואתיופיים״חייליםלמטוס

לנו,אמרוהםלשגרירות.הכניסהליד

מכאןיוצאיםאתםכסף,לנו׳תביאו

נתנוכולםהכסף׳.אתכאןתשאירואז

כדיברשותם,שהיהמהכסףמשהולהם

נתנה.שליאמאגםמעימות.להימנע

שליאמאהוציאהלמטוסהעלייהלפני

׳לאכספה.שאריתאתמחבואממקום

לי,אמרההיאבירושלים׳,כסףנצטרך

חפרנואיתהביחדהכל׳.שםלנו׳יהיה

וע־כספנוכלאתבוקברנובשדה,בור

לינו

$TS1$ועלינו$TS1$

$DN2$ועלינו$DN2$.בעיני־הצטיירהירושליםלמטוס

נו

$TS1$בעינינו$TS1$

$DN2$בעינינו$DN2$ושמסתובביםהכלבושישעדןכגן

לבנים״.בבגדיםבו

אב־בשבילהייתהבישראלהנחיתה

רהם

$TS1$אברהם$TS1$

$DN2$אברהם$DN2$התגוררהשנתייםבמשךגדול.הלם

הגיעה11ובגילבדרוםבמושבהמשפחה

בבית״למדתיבנתניה.׳אזורים׳לשכונת

הייתיהעיר.במרכז׳תחכמוני׳הספר

כולוהספרובביתבכיתההיחידהאתיופי

קיב־הילדיםאתיופים.מאודמעטהיו

לו

$TS1$קיבלו$TS1$

$DN2$קיבלו$DN2$אצלםאותיאירחוחבריםיפה.אותי

חב־למקובלמאודמהרוהפכתיבבתים,

רתית.

$TS1$.חברתית$TS1$

$DN2$.חברתית$DN2$נקלט״.שאניהרגשתי

בכיתההחלבתיכוןלימודיואת

שם״בכרמל,אורד״ימיןבפנימייהט׳

נגמ־לדבריו,הישראלית,האופוריה

רה.

$TS1$.נגמרה$TS1$

$DN2$.נגמרה$DN2$התחבר־ההתבגרות.בגיל״הייתי

תי

$TS1$התחברתי$TS1$

$DN2$התחברתי$DN2$שהתעס־בעייתיים,נוערבניעם

קו

$TS1$שהתעסקו$TS1$

$DN2$שהתעסקו$DN2$,היולאבסמים.בפשע,באלכוהול

הושפעתיהלומות.אושאיפותלהם

הלימודיםלהתנדנד.התחלתימהם.

עבורי.ירידהבסימןהיוו-י׳ט׳בכיתות

בוונדליזםהתחילזהשטויות.עשיתי

החברים,עםביחדהספרביתברכוש

לשיעו־נכנסתיולאשוטטתיובהמשך,

רים.

$TS1$.לשיעורים$TS1$

$DN2$.לשיעורים$DN2$הסתובבתיהספר,לביתהגעתילא

בסוףמהפנימייה.חבריםעםברחובות

כיתה
י׳

׳אתהליואמרהמנהלליקרא

הייתירשמיבאופןלעוףבשבילעף׳.

במשר־שליאמאעםלהתייצבחייב

די

$TS1$במשרדי$TS1$

$DN2$במשרדי$DN2$ואמאאותי,סילקוהנוער׳.׳עליית

ואתשלההעצבאתראיתיבכתה.שלי

שכלהוריתהראםשלהאוניםחוסר

נקו־הייתהזויצליח.שילדהניסתהכך

דת

$TS1$נקודת$TS1$

$DN2$נקודת$DN2$זהאתלהאמרתילאבחיי.המפנה

היאשיותרהחלטתיבלבאבלהיום,עד

היאואםשלי,הטעויותבגללתבכהלא

ההסכםהיהזהמגאווה.יהיהזהתדמע,

לאיש״.גיליתיולאעצמיעםשעשיתי

שנייההזדמנות

החלהספר,מביתשסולקלאחר

המ־אךחדש,ספרביתלחפשאברהם

שימה

$TS1$המשימה$TS1$

$DN2$המשימה$DN2$״אףאפשרית.כבלתיהתגלתה

לקבלרצהלאלהומחוצהבנתניהאחד

צרות׳.׳עושהשלמוניטיןליהיהאותי.

מ׳אזורים׳חברייאוש.סףעלהייתי

תקווה,בפתחהנוערבכפרשלמד

מכתבלכתובליהציעהוא,אףאתיופי

לקבלהכפרמנהלאתלשכנעולנסות

עםאישיתפגישההולידהמכתבאותי.

המ־אתלוכתבתיכהן.עמירםהמנהל

שפט:

$TS1$:המשפט$TS1$

$DN2$:המשפט$DN2$נתןעמירםלהשתנות׳.רוצה׳אני

ואניחיי,שלהשנייהההזדמנותאתלי

היום״.עדכךעללומודה

מיעלזרמולאבפנימייההחיים

ועמ־נלחמתיקל.היהלא״זהמנוחות.

דתי

$TS1$ועמדתי$TS1$

$DN2$ועמדתי$DN2$״חז־אברהם,מודהפיתויים״,מול

רתי

$TS1$״חזרתי$TS1$

$DN2$״חזרתי$DN2$וההתמודדותלחופשותלשכונה

אבלקשה.הייתהוהאסורהמותרעם

תעודתעםוסיימתיבמשימה,עמדתי

חייכה״.אמאמלאה.בגרות

הלוםאברהםהגשים2001ב-

הושפ־״בתיכוןבצה״ל.לוחםלהיות

עתי

$TS1$הושפעתי$TS1$

$DN2$הושפעתי$DN2$לע־ורציתי׳רפול׳מהספרמאור

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$התקבלתיבצבא.משמעותימשהו

הגיוסמטרות.מודיעיןיחידתל-יחמ״מ,

לחבריםרגילהייתיכיעבורי,שוקהיה

כולנואתיופים.שכולםמהשכונה,שלי

מאזורים׳.׳אתיופיםהסטיגמהאותהעם

לו־כולםשווים.כולםבצבאבצבא?אבל

בשים

$TS1$לובשים$TS1$

$DN2$לובשים$DN2$אותןמקבליםכולםמדים,אותם

אוכל.אותושינה,שעותאותןמשימות,

לצדישןאתהאפליה.הרגשתילאשם

אוכתףנותןבנק,מנהלשלושאבאזה

עס־אשתשלושאמאמאחדכתףמקבל

קים

$TS1$עסקים$TS1$

$DN2$עסקים$DN2$,שאביוזהעםמשימהמסייםידועה

ליאומרלאאחרואףבצה״למוכרבכיר

שמ־הרגשתיאחר.ממישהופחותשאני

תגבשת

$TS1$שמתגבשת$TS1$

$DN2$שמתגבשת$DN2$וית־לאחברתית.תפיסהאצלי

רתי

$TS1$ויתרתי$TS1$

$DN2$ויתרתי$DN2$,מצטיין״.כחיילוסיימתילעצמי

אתלעצבהמשיךלדבריו,הצבא,

מד־אזמשעמם,בצבא״בשמירותרוחו.

ברים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$רופא,להיותרצהאחדהזמן.כל

מינהלשילמדידעואחרדיןעורךהשני

היולאכלום.ליהיהלאואני?עסקים.

קיבלתיאבלאמצעים,אותשובותלי

להשכ־הולךאניבה:שדבקתיהחלטה

לה

$TS1$להשכלה$TS1$

$DN2$להשכלה$DN2$.אברהםעבדשחרורו,לאחרגבוהה״

נתניהעירייתשלנוערקידוםבמחלקת

הת־2005ב-וכברבסיכון,נוערבניעם

חיל

$TS1$התחיל$TS1$

$DN2$התחיל$DN2$מציבכשהואברופיןבמכינהללמוד

לחוגלהתקבל״רציתיגבוה:רףלעצמו

שצריךהסתברבבינתחומי.לממשל

ומע־מאהעלהעומדבגרויותממוצע

לה

$TS1$ומעלה$TS1$

$DN2$ומעלה$DN2$מתוס־הייתיגבוה.פסיכומטריוציון

כל

$TS1$מתוסכל$TS1$

$DN2$מתוסכל$DN2$.שליבסיכויהאמנתילאמהדרישות

ופ־להתקבל.בבגרויות,מאיותלהוציא

תאום

$TS1$ופתאום$TS1$

$DN2$ופתאום$DN2$שראהליסיפרחברמפנה.נקודת

׳סטוד־מחפשיםשבבינתחומימודעה

נטים

$TS1$׳סטודנטים$TS1$

$DN2$׳סטודנטים$DN2$יוצאיהעדה,בניראשון,לתואר

לחב־התורמיםמשמעותי,קרבישירות

רה׳.

$TS1$.לחברה׳$TS1$

$DN2$.לחברה׳$DN2$לראיון.ונקראתימועמדותהגשתי

בחיי״.למפנהשהביאראיוןהיהזה

חבוימנהיג

הבינתחומיבמרכזהראשונההשנה

מקרטע,סטודנט״הייתיקשה.הייתה

מלואאתהשגתימשהו.לאהיוהציונים

קראתימלגות.באמצעותהלימודשכר

התאקלמתי״.כברהשנייהובשנההמון

תפקידעללהתמודדהחליטאברהם

אתיופיהיוצאיהסטודנטיםבאיגודהיו״ר

לתפקידנבחרהוא2008ב-בישראל.

2010שנתעדבהתנדבותמילאאותו

בפניבמיוחדלהרצות,שהרביתי״מאחר

לפ־הגעתיהעדה,בנינוערבניריכוזי

נימייה

$TS1$לפנימייה$TS1$

$DN2$לפנימייה$DN2$בנו־להרצאהתקוהבפתחשלי

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$לפריצתוהיכולתההשכלה׳חשיבות

התר־כהןעמירםהפנימייהמנהלדרך׳.

גש,

$TS1$,התרגש$TS1$

$DN2$,התרגש$DN2$סמ־מעגלסגירתהייתהזואני.וגם

לית

$TS1$סמלית$TS1$

$DN2$סמלית$DN2$וקיבלשנשרזהאני,משמעות.ורבת

ומספרעומדנוספת,הזדמנותמעמידם

כך״.על

הואנוערבניבפניהופעותיואת

בחיים׳.שלךהמודל׳מיבשאלהפותה

שחק־שלשמותליעוניםכלל״בדרך

ני

$TS1$שחקני$TS1$

$DN2$שחקני$DN2$,אח־מפורסמיםאוזמריםכדורגל

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$אבב׳.שלי,׳סבאלהםאומרואני

לשור־מחזירמפתיע,אותם,מנערזה

שי

$TS1$לשורשי$TS1$

$DN2$לשורשי$DN2$והרג־הבנהנותןוהעדה,המשפחה

שה

$TS1$והרגשה$TS1$

$DN2$והרגשה$DN2$שליסבאלהתבייש.במהלךשאין

יומועדשעבדחרוץ,ישר,אישהיה

פורמ־השכלהנטול82בגילהאחרון

לית

$TS1$פורמלית$TS1$

$DN2$פורמלית$DN2$המ־ואמרותחייםחוכמתבעלאך

לוות

$TS1$המלוות$TS1$

$DN2$המלוות$DN2$בחיים״.אותי

אגודתראשכיושבכהונתובמהלך

תו־עםקשראברהםיצרהסטודנטים,

רמי

$TS1$תורמי$TS1$

$DN2$תורמי$DN2$,הש־בקידוםהתומכים״אימפקט״

כלה

$TS1$השכלה$TS1$

$DN2$השכלה$DN2$שהביעוהאתיופית,העדהלבני

בביתהתארחו״הםלפעילותו.הערכה

רט־אנג׳רה,הכינהאמאב׳אזורים׳.אמי

בים

$TS1$רטבים$TS1$

$DN2$רטבים$DN2$שולחןפתחנונוספים.עדהומאכלי

היוהםאחת.מפעםיותרביחדואכלנו

שה־התנשאות,נטולילברחביאנשים

תרשמו

$TS1$שהתרשמו$TS1$

$DN2$שהתרשמו$DN2$אותיוהזמינובאיגודמפעילותי

עםבטירהבבוסטון,בביתםלהתארח

הטיסוהםשחייה.ובריכתכושרמכון

אתוהרחיבוולוושינגטוןיורקלניואותי

ומה־מניסיונםלומדשאניתוךעולמי

תייחםותם

$TS1$ומהתייחםותם$TS1$

$DN2$ומהתייחםותם$DN2$מחוזקחזרתיחיים.לערכי

שני״.לתוארלימודיםלהמשיךושואף

כמתו־אברהםהתקבלשחזר,לאחר

כנן

$TS1$כמתוכנן$TS1$

$DN2$כמתוכנן$DN2$כסטו־ציבורי.במינהלשנילתואר

דנט

$TS1$כסטודנט$TS1$

$DN2$כסטודנט$DN2$נציגלהיותאברהםנבחרמצטיין

״עמי־בטקסהמצטייניםהסטודנטים

תי

$TS1$״עמיתי$TS1$

$DN2$״עמיתי$DN2$וצ־המרכזשלהמסורתיכבוד״

פוי

$TS1$וצפוי$TS1$

$DN2$וצפוי$DN2$המשפטביתנשיאתאחרילנאום

"שמיבייניש.דוריתלשעבר,העליון

זוגדול.כבודזהבהזמנה.אחריהרשום

שלי״.לאמאהאושרדמעת

האתיופיהסטודנטגםיהיהאברהם

במ־זהמכובדבמעמדשנואםהראשון

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$בהרצליה.בינתחומי

הסערבבנילהתחילע.השבבנתניה,אברהםברק


