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אהטהרכז מ  
 

ותרבותי במטרה לשמש מרחב תעסוקתי  2005-, הוקם ב)48/4רחוב החלוץ ( " (אחותי באמהרית) בקריית גתאהטהמרכז "
לעשרות נשים יוצאות אתיופיה בעיר הדרומית, להעצים את הנראות הציבורית של התרבות האתיופית בעיר ולהחזיר לוותיקי 

 העדה את הגאווה העצמית.

תרבותית -כלכלית-פוליטית-מהפריפריה הגיאוגרפית", שפועלת "למען נשים מודרות, את הפרויקט יזמה ומפעילה תנועת "אחותי
 בישראל.

: "מפגש הביכורים בין הנשים שלקחו חלק בפרויקט התקיים לפני nrgעל נסיבות ההקמה סיפר איתי יעקב בכתבה שפורסמה ב
כארבע שנים בפארק הירקון בתל אביב. שעטנז של מעצבות אופנה מתל אביב, עולות חדשות מקריית גת, ונשים מזרחיות עם 

מד אחת את השנייה אמנות, עיצוב ואוכל. כך למשל, אירה גולדמן, המעצבת אג'נדה פמיניסטית רדיקלית, שהתקבצו על מנת לל
לימדה את הנשים כיצד יוצרים ציור טכני של בגד, כדי שאופן התפירה יהיה ברור למתפרה, ובתמורה זכתה  ",של "קום איל פו

הקבוצות לעבודה משותפת, אתיופית. יריית הזינוק של הפרויקט עודדה את שתי -לסדנאות בנושא קליעה ורקמה מסורתית
רקמה אנושית:  .4.6.2010שטומנת בחובה מערך אידיאולוגי, כלכלי וחברתי, בנוסף לפריטי האופנה והעיצוב." (יעקב איתי. 

 ).Nrg. הפריטים היפים של הרוקמות מאתיופיה

ת הקליעה האתיופית מבוססת על איסוף צרור חומר, ליפוף סרט על הצרור ותפירתו אל השורה הקודמת הערת ביניים: "שיט
בעזרת מחט. השיטה בארץ נשמרת, אלא שבמקום שימוש בצמח דמוי קש שגדל באתיופיה ("סבז"), משתמשים בענפי תמר 

שטוח ונראה כמו תחתית לסיר. שימש לניקוי  –ת ובסרטים צבעוניים. בשיטה הזאת מייצרים כלים בצורות ובגדלים שונים: ִציפְ 
כלים גדולים ומפוארים במבנה  -מֹוֶסב  ית או את הגבר לאוכל.תיק ששימש את הכלה לכלי תפירה וסדק -גרעיני חיטה; עגילגיל 

שריג.  של פירמידה, ששמשו להגשת כיבוד לאורחים. ככל שלכלי קומות רבות יותר, כך הוא נועד למכובדים יותר" (ניצן
 ).192. מסע אחר אומנות אתיופית: תכיר אותי דרך הידיים שלי .2007

ביום חתונתה. הכלה, מצידה, אפסנה בסלסלת הקש את  להעניק סלסלת קש כמתנה לכלה היה נהוג בקרב יהדות אתיופיה
 .כגון סוכריות, שימוש נוסף של סלסלת הקש הוא לאחסון ושמירה של דברי מתיקה .תכשיטיה

חייה הם סיפור הצלחה של אישה שנאבקה לא  ".במסגרת מבצע משה -1984מנהלת המרכז היא לקייה ירדני, שעלתה מאתיופיה ב
רק בקשיי העלייה ותקרת הזכוכית, אלא גם בחברה הפטריארכאלית ממנה הגיעה. היא עשתה דרך ארוכה שהחלה כמנקה בבית 

ות בפרויקט "אשת חיל" של ויצו להעצמת נשים ועד לניהול מרכז אהטה ספר בקריית גת וכפועלת בחוות הזרעה, דרך השתתפ
 בקרית גת.

פריטי העיצוב ואביזרי האופנה של מרכז "אהטה" הוצגו בתערוכות שונות ושולבו באופנה עכשווית (כך למשל בבגדיה של 
 המעצבת האתיופית טסי אשאטו).

סיפורי העלייה ול שבאות כדי להיחשף לאמנות האתיופית המסורתיתמרכז "אהטה" מהווה גם מרכז מבקרים למשלחות וקבוצות 
 של הנשים האתיופיות.

בתל  4חנות סחר הוגן ברחוב שלמה המלך  - "אחותי"בהן במרכז בקרית גת או  שמיצר מרכז אהטה אפשר לרכושאת האמנות 
 .אביב, בבית בנמל בנמל תל אביב ובשתילי הר באבו גוש
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