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רינה נאמן*

ספרה של מלכה שבתאי יהודי אתיופיה מזרע ביתא ישראל עוסק באוכלוסייה ייחודית בקרב 
יוצאי אתיופיה: צאצאי יהודים מתנצרים, השואפים לחזור ליהדות ולעלות לישראל, ומהווים 
כיום את מרבית העולים בפועל מאתיופיה. קבוצה זו זכתה לכינויים מגוונים, ברובם כינויי 
יהודי  “שארית  הם  שבהם  שהידועים  ישראל,  ביתא  בני  מצד  והן  הנוצרים  מצד  הן  גנאי, 
אתיופיה”, “זרע ישראל” ו“פלשמורה”. מרבית הספר מוקדש לתיאור אוכלוסייה זו, אשר 

אינה מוכרת דיה לממסד ולחברה הישראלים, ובכך תרומתו העיקרית.
היהודית.  בסוכנות  וקליטה  לעלייה  המחלקה  על–ידי  שהוזמן  מחקר  על  מבוסס  הספר 
איסוף הנתונים נעשה בשיטה של ראיונות, ואלה נערכו על–ידי עובדות סוציאליות העובדות 
במרכזי הקליטה בהם נמצאים העולים, בסיוע מתורגמנים עולים ותיקים מאתיופיה. ניתוח 
הראיונות ופרשנותם בוצעו על–ידי נועה שבעיה–ראב וד“ר מלכה שבתאי, אשר גם עיבדה 

את המחקר לספר הנוכחי.
האוריינטציה של הספר יישומית, והוא מכוון במישרין לציבור העוסקים בקליטת העולים 
בישראל  הקליטה  לרשויות  ובעקיפין  במלאכתם,  להם  לסייע  במטרה  והוותיקים  החדשים 
זרע  ושל  בכללותם  אתיופיה  יוצאי  של  היהודית  זהותם  בשאלת  המתלבט  הדתי,  ולממסד 
הוא  בספר  השני  כחוט  שעובר  נושא  זה,  מיוחד  קליטה  תהליך  רקע  על  בפרט.  ישראל 
הבעייתיות שהעובדות הסוציאליות נתקלות בה במהלך טיפולן בעולים מאתיופיה, ועליה 
אנו לומדים בעיקר מן הראיונות שהן ערכו זו לזו. הספר מספק להן במה לאוורור קשייהן, 
ויוצר עבורן מעין רשת תמיכה הדדית, עד כדי כך שמתקבל הרושם שהספר נכתב לא רק 
למענן אלא גם עליהן. לגופו של עניין, אין בספר חידושים לעומת חיבורים קודמים בנושא 
 Ashkenazi, 1985; Basker & :זה, ושחלקם עסקו באוכלוסייה האתיופית בישראל. )לדוגמה
Dominguez, 1984; Rosen, 1995(. עם זאת, המאמצים שהעובדות הסוציאליות השקיעו 
בניסיון להיכנס לעולמם של העולים, להבין את מצוקותיהם ולספק להם אוזן קשבת, תמיכה 

וחום, בהחלט מרשימים.
הנתונים שעלו מן הראיונות סווגו לארבעה שלבי חיים משמעותיים מנקודת מבטם של 
הנחקרים: אורח החיים בכפרי המוצא )אורח חיים המאפיין את כלל האוכלוסייה הכפרית 
באתיופיה(; אורח החיים הייחודי של זרע ישראל לאחר המעבר לנצרות; תקופת ההמתנה 
באדיס אבבה או בגונדר לפני העלייה לישראל; תקופת החיים במרכזי הקליטה בישראל. 
תפקידים  חלוקת  יד,  משלחי  כגון:  מגוונות,  סוגיות  נדונות  השלבים  מן  אחד  כל  במסגרת 
המשפחה,  במוסד  במיוחד  וזעזועים,  בערים,  ההמתנה  בזמן  קשיים  הורות,  יחסי  מגדרית, 

שמקורם במפגש של העולים עם החברה הישראלית. 

המחלקה לחברה וממשל והמחלקה למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל–אביב–יפו  *
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מן התיאור של זרע ישראל עולים שני מאפיינים עיקריים של אוכלוסייה זאת; הבולט 
זו  מבחינה  ואשר  מודרניזציה,  תהליכי  עברה  שלא  מסורתית,  חברה  היותה  הוא  ביותר 
שלמה”  וב“מבצע   )1984-5( משה”  ב“מבצע  לארץ  שעלו  ישראל,  ביתא  לאתיופים  דומה 
)1991(. כמובן, מאפיין זה חשוב ביותר לגבי מערכת השיקולים, ההחלטות ואופני הטיפול 
החברה  לבין  בינה  הרבה  התרבותית  השונות  עקב  לישראל,  הגעתה  עם  זאת  באוכלוסייה 
הישראלית )בהקשר זה ראו גם Ben-Ezer, 1985; Rosen, 1985(. גורם נוסף שיש לקחת 
בחשבון בהקשר זה הוא הבורות היחסית של יוצאי אתיופיה ביחס לאורח החיים בישראל 
ולמבנה החברתי–תרבותי שלה. המידע המועט שנמצא ברשותם מבוסס על רשמיהם של בני 
משפחה שכבר נמצאים בארץ ועל דבריהם של פקידים ושליחים ישראלים בודדים שמגיעים 
לאתיופיה ־ דברים שהם חלקיים, מעורפלים ולעתים גם לא אמינים. בעקבות זאת נוצרים 
אצל העולים דימויים לא ריאליים וציפיות שווא ביחס לישראל ולעתידם בה, מה שבא לידי 
ביטוי, בין היתר, במטאפורות כמו “ארץ קדושה” או “בית”. מצב זה עלול לגרום לאכזבות 
נדונה ביחס לעולים  דומה  )תופעה  ואף לחבל בתהליך הקליטה  קשות עם העלייה לארץ, 

.)Avruch, 1982 מארה“ב אצל
מצבם  הוא  בספר,  מתיאורם  שעולה  כפי  ישראל,  זרע  בני  של  השני  המרכזי  המאפיין 
הלימינלי באתיופיה. הימצאותם על קו התפר שבין נצרות לבין יהדות לוותה בתחושת אי–
ודאות, בלבול וחרדה. על רקע זה יש להבין את נכונותם של זרע ישראל לעבור גיור מלא 
כנדרש, אף שמרביתם אינם מכירים כלל את התהליך, כדי לסיים אחת ולתמיד את הפסיחה 

על הסעיפים שהייתה מנת חלקם.
מערכת היחסים בין זרע ישראל לביתא ישראל מוזכרת בספר בהקשרים נוספים, אך היא 
נדונה בצורה חלקית ומצומצמת, תוך התמקדות בהיבט הדתי או בעמדת הממסד הישראלי 
כלפיהם. מבחינה זו מדובר בהחמצה שכן בעידן של גלובליזציה, המתאפיין בתהליכי הגירה 
וסקרנות  עניין  מעוררים  מוצא  אותו  בני  של  שונים  הגירה  גלי  בין  גומלין  יחסי  מואצים, 
שמסופק  המידע   .)Markowitz, 1988; Wong, 1987 למשל,  ראו,  זה  )בהקשר  בספרות 
האוכלוסייה  של  במקרה  זו  בסוגיה  לדיון  פתח  רק  מהווה  הנוכחי  במחקר  ישראל  זרע  על 
האתיופית בישראל. הממצא המרכזי העולה מן הספר בנושא זה הוא עמדתה האמביוולנטית 
של כל קבוצה כלפי רעותה. בנסיבות אלה, התקווה שביתא ישראל ישמשו כבולם זעזועים 
בתהליך ההגירה של זרע ישראל, ויגשרו ביניהם לבין החברה הישראלית, נראית מפוקפקת 

למדי.
כמו:  הגירה,  בחקר  הרווחות  החדשות  למגמות  מתקשר  אינו  הספר  תאורטית  מבחינה 
הנלווית  בבעייתיות  דיון  מהגרים,  של  אישית  שונות  והדגשת  המהגר  בפרט  התעניינות 
למושגים “גלות” ו“מולדת”, דיון במשמעויות המגוונות של זהויות עדתיות ולאומיות בקרב 
מהגרים וכדומה. נראה שהתמודדות עם סוגיות כאלו רצויה גם במחקר יישומי, והיא מהווה 

אתגר למחקרים עתידיים ביחס לאוכלוסייה האתיופית בישראל.
מבחינה מתודולוגית נעשה בספר ניסיון לשתף מספר גורמים בתהליך המחקרי ־ עובדות 
סוציאליות ומתורגמנים, חלקם יוצאי אתיופיה, נוסף על אנתרופולוגית מקצועית ־ על מנת 
לספק נקודות מבט שונות על אותן סוגיות, וכן להפעיל עמדה אמביוולנטית של “בפנים” 
צופה, כמקובל במחקר אנתרופולוגי. מטרות אלה  חוקר  ושל  ו“בחוץ”, של חוקר משתתף 
הן ראויות מבחינה מדעית, אלא שדרך מימושן בספר שלפנינו היא בעייתית למדי. ביצוע 
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פוגם  ישראל,  מביתא  במתורגמנים  הסתייעות  תוך  סוציאליות,  עובדות  על–ידי  הראיונות 
בענייניות המחקר, בגלל האינטרסים שלהם בשדה וכן הדימויים, הדעות הקדומות והרגשות 

שיש להם כלפי האוכלוסייה הנחקרת, ועליהם מצביעה שבתאי עצמה. 
בגדר  הם  יחד  גם  והמתורגמנים  הסוציאליות  העובדות  אנתרופולוגית,  מפרספקטיווה 
“אינפורמנטים” ביחס לאוכלוסייה הנחקרת, והגישה המקובלת בנוגע לאינפורמנטים היא 
כבדהו וחשדהו. גישה כזאת לא ננקטה במקרה שלפנינו. כמו כן, אין בספר שום מידע בנוגע 
למבנה  בנוגע  מידע  ניתן  לא  וגם  עברו,  הסוציאליות  שהעובדות  כלשהי  מדעית  להכשרה 

הראיונות ובחירת הקריטריונים לחיבורם.
המתייחס  זה  בעיקר  הראיונות,  מן  המופק  במידע  קשורה  נוספת  מתודולוגית  חולשה 
לעברם של הנחקרים. מטבע הדברים מידע זה מתווך על–ידי זיכרונות, שהם כידוע סלקטיווים, 
לא מדויקים, ולעתים אף מומצאים, והאופן שבו הם מפרשים את עברם מושפע במידה רבה 
משהייתם בישראל ומהמפגש עם החברה והתרבות הישראלית. יתר על כן, ביצוע הראיונות 
על–ידי עובדות סוציאליות מעורר חשד לברירת תכנים ולהשפעה על התנסחות הנחקרים, 

במטרה לרצות את המראיינות, לעורר בהן סימפטיה, ואולי אף לקבל מהן עזרה ממשית.
היעדר  כמו  הקריאה,  על  שמקשים  עריכה  ליקויי  מכמה  חף  אינו  הספר  לכך  במקביל 
אינטגרציה טובה של הנתונים ופרשנותם על–פי נושאים, חזרות על אותם ממצאים בהקשרים 
שונים, ריבוי של כותרות, כולל כותרות משנה, וכן של סיכומים וסיכומי ביניים, הימצאותם 
הנחקרים,  מדברי  הציטטות  מקצת  של  בהירות  ואי  מתורגמים  לא  אמהריים  מונחים  של 

כנראה עקב בעיות תרגום.
התובענית,  האישית  החוויה  את  בעצמה  משדר  הוא  הספר,  של  החולשות  למרות 
במיוחד במקרה שקיים מרחק תרבותי  בהגירה,  ואף הטראומטית, שקשורה  האינטנסיווית 
רב בין חברת המוצא לחברה הקולטת, כמו במקרה שלפנינו. כמו כן, הספר מעלה בצורה 
משכנעת את הצורך בהכרת תרבויות המהגרים ובהגברת המודעות והאמפטיה לבעיותיהם. 
זהו מסר אנושי חשוב ורלוונטי לכל אחד מאתנו, ולא רק לרשויות הממסד המופקדות על 

קבלת מהגרים.

מקורות 

Ashkenazi, M. (1985). Studying the students: Information exchange, Ethiopian 
immigrants, social workers and visitors. Israel Social Science Research, 3(1–2), 
85–96.

Avruch, K. (1982). On the “Traditionalization” of social identity: American 
immigrants to Israel. Ethos, 10(2), 95–116.

Basker, E., & Dominguez, V.R. (1984). Limits of cultural awareness: The 
immigrant as therapist. Human Relations, 37(9), 693–719. 

Ben-Ezer, G. (1985). Cross-cultural misunderstandings: The case of Ethiopian 
immigrant-Jews in the Israeli society. Israel Social Science Research, 3(1–2), 
63–72.



ביקורות ספרים  רינה נאמן    490

Markowith, F. (1988). Rituals as keys to Soviet immigrants‘ Jewish identity. In J. 
Kugelmass (Ed.), Between two worlds: Ethnographic essays on American Jewry 
(pp. 128–147). Cornell University Press.

Rosen, C. (1985). Core symbols of Ethiopian identity and their role in 
understanding the Beta Israel today. Israel Social Science Research, 3(1–2), 
55–61.

— (1995). Working as a government anthropologist Among the Ethiopian Jews 
in Israel. Israel Social Science Research, 10(2), 55–68.

Wong, B. (1987). The Chinese: New immigrants in New York‘s Chinatown. 
In N. Foner (Ed.), New immigrants in New York (pp. 243–271). Columbia 
University Press. 


