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 פתיחה

טל סופח אלינו בתחילת האימון. בסדיר היה מאבטח מתקנים. אח"כ עשה תואר שני במשפטים, 

באחת ההפסקות, על סיפון הנגמ"ש, טל התעניין  והתנדב לשירות מילואים משמעותי יותר.

במאמר מהלימודים שהוצאתי לקרוא. המאמר, שלווה באיורים, עסק בכלים החקלאיים באירופה 

בימי הביניים. טל העיף מבט באיור ואמר: "בכפר באתיופיה, כשהייתי ילד, השתמשנו בכלים 

יתי לארץ, שלחו אותי ללמוד בכיתה אחר כך הוסיף: "כשעל כאלה. אתיופיה היא בימי הביניים."

 שכולה אתיופים. לקח לי שנה וחצי עד ש"זכיתי" ללמוד עם אנשים כמוך".

רווחה בעולם התפישה לפיה קליטת הגירה אל "כור היתוך" הדורש  20-של המאה ה 80-בשנות ה

מהמהגרים לאמץ את תרבות החברה הקולטת הינה צורת קליטה לא טובה, ושיש להחליף אותה 

תרבותית, הרואה בחיוב את שימור התרבות המקורית של העולים, באופן שמעשיר את -בגישה רב

 המגוון התרבותי של החברה הקולטת. 

ישראל" -עולי עדת "ביתא 30,000-כשל המאה הקודמת הגיעו לארץ  90-וה 80-בשנות ה

אות ובקשיים למרות המאמצים הניכרים שהושקעו בקליטתם, נראה שזו לוותה בשגימאתיופיה. 

רבים, שפגמו בהשתלבות העולים בחברה הישראלית. עבודה זו עוסקת במדיניות הקליטה 

-ישראל", בוחנת אותה בעזרת המושגים של "אסימילציה" ו"רב-שהופעלה כלפי עולי עדת "ביתא

תרבותיות", ומנסה לזהות לאיזה אופי של תהליך קליטה היא כוונה, ואיזה אופי קיבל התהליך 

. מתוצאות המחקר עולה שבשונה מכוונת מוסדות הקליטה, שהתכוונו לסייע בהשתלבות בפועל

עולי העדה בחברה הישראלית באופן שלא יפקיר אותם לגורלם ובמקביל יאפשר להם לשמור על 

תרבותם הייחודית, במציאות הופעלה כלפיהם מדיניות קשה של מחיקת הזהות התרבות, לצד 

, עוני השתלבות בחברה הישראלית באופן שימנע מצוקות שללהם  מחסור בכלים שנועדו לאפשר

משבר חברתי וזרות אל מול החברה הקולטת. למרות זאת, בחינה בת ימינו של מצב העולים 

מצביעה על כך שתהליך הקליטה, על אף השגיאות והחסרונות, לא כשל לחלוטין ושיש מקום 

 לאופטימיות. 

איסוף של תוכניות קליטה, תוצאות מחקרים שנעשו בקרב העולים וגורמי  שיטת המחקר היתה

הקליטה, דו"חות ופרסומים שונים וכן ידיעות עיתונות העוסקים בתהליך הקליטה של העולים 

קשיים  לושהשובתוצאותיו, וניתוח תהליך הקליטה לאורם. אני מבקש להפנות את תשומת הלב ל

 מתודולוגיים שעלו במהלך המחקר:



 
2 

 

-תהליך הקליטה של קבוצת מהגרים הוא תהליך ארוך, ובמידה רבה אפילו תהליך רב .א

דורי. המחקר התבצע מתוך פרספקטיבת זמן קצרה יחסית, וחומרים רבים בהם 

השתמשתי היו חומרים בני זמנם ממש, שנכתבו בעיצומו של תהליך הקליטה. 

חשבון אלמנטים של  מפרספקטיבה כזו עלולים להתבלט קשיי הקליטה של העולים, על

 קליטה מוצלחת, שיתבהרו ויתגברו לאורך השנים. 

המקורות שאספתי עוסקים בעולים שנמצאו בזמן עריכת המחקרים בטיפולם של  .ב

מוסדות הקליטה, או שאותרו בעזרתם. כך הם מתמקדים בעולים שנזקקו לטיפול ישיר 

תי בעקבות הנסיבות של מוסדות הקליטה. ייתכן שקיימת קבוצה נוספת, אם כי להערכ

קלט בארץ באופן טוב יותר תוך שימוש מופחת יהיא קטנה למדי, של עולים שהצליחו לה

בכלים שהציעו מוסדות הקליטה, ולא נסקרו במחקרים אלו. כך ייתכן שנוצרה הטיה 

כלשהי בהערכת קשיי הקליטה של העולים, עם כי אני מעריך אותה כהטיה שאינה 

 משמעותית. 

מאוחרים, לרוב לא נעשית הבחנה בין שתי הקבוצות ומחקרים נתונים  בפרסומים של .ג

העיקריות של העולים מאתיופיה וצאצאיהן. תקופות העליה השונות והבדלים בתהליכי 

העלייה והקליטה שלהן הביאו אותי לבחור להתמקד בקבוצה אחת מבין השתיים, אבל 

על ניתוח מצבה העדכני של ההבחנה ביניהן בפרסומים מאוחרים מקשה במידה רבה -אי

 הקבוצה, ובחינת ההבדלים בתוצאות תהליך הקליטה בין שתי הקבוצות. 

במקרים רבים נהוג להתייחס אל כלל העולים מאתיופיה כאל קבוצה אחת, תוך התעלמות 

, דבר היוצר לעיתים גם בלבול מושגים בין מהבחנות משמעותיות בין קבוצות שונות של עולים

בעבודה זו בחרתי להשען על . קבוצות העולים השונות וטשטוש ההבחנה ביניהןהכינויים של 

ההבחנה שבין קבוצת העולים שקיימה מנהגים יהודיים ובין קבוצת העולים שהמירה את 

דתה לנצרות בהיותה באתיופיה, ולהתרכז במדיניות הקליטה של הקבוצה הראשונה. 

ע לכינויים השונים של קבוצות אלו. לצורך בנוג שונותבמקורות שונים ניתן למצוא לעיתים 

-עבודה זו, בחרתי לכנות את הקבוצה הראשונה, שקיימה מנהגים יהודיים בשם עדת "ביתא

 ואת הקבוצה השניה "פלשמורה".  ישראל"
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 רקע תיאורטי והיסטורי

 לארץ ישראל" ועלייתה-עדת "ביתא

 מאתיופיה שבאים העור כהי "האחים
 ועתיקה" מופלאה מסורת איתם מביאים

 אהוד בנאי, עבודה שחורה
 
למרות קיומה של מחלוקת, הן בין מסורות שונות והן בינן לבין המחקר המדעי, בנוגע למקורה של 

 עדההיא התקיימה כ 14-ישראל" באתיופיה, אין מחלוקת בנוגע לכך שמהמאה ה-"ביתא עדת

מובחנת, ששמרה על זהותה אל מול הסביבה בנסיבות משתנות, וראתה בעצמה כבעלת זהות 

" ישראל-ביתאבתקופה המודרנית חיו רוב אנשי " 1דתית יהודית נפרדת בתוך החברה האתיופית.

אבבה ואסמארה )באריתריאה(, -באזורים גונדאר וטיגרי, וכן בערים הגדולות גונדאר, אדיס

, כלפי חוץ הם נטו להופיע כבני מיות שונות ואף הבדלים בלשונות הדיבורולמרות הבחנות פני

  2איש. 50,000-מספרם הכולל הוערך בכ. ביניהם קבוצה אחת ולהתעלם מההבדלים

הם היו מנותקים מיהדות העולם  19-" ניתן להניח שעד המאה הישראל-ביתאלפי מנהגי הדת של "

הנראה לאחר חורבן הבית הראשון, מכיוון שהם  למשך תקופה ארוכה מאוד. הנתק התחיל ככל

-ביתא" 3לא הכירו את חג החנוכה, וחגים מאוחרים נוספים כמו פורים, ט"ו בשבט ול"ג בעומר.

פה וסממנים דתיים מוכרים כגון תלית, תפילין ומזוזות. -" לא הכירו כלל את התורה שבעלישראל

חיו לפי לוח שנה משלהם, ופרט לתורה  הם שימרו מנהגים שמקורם כנראה בתקופת הבית השני,

( ולספרי הנביאים, 12-המתורגמת לשפת הֶגְעז )שפת קודש קדומה שדוברה באתיופיה עד המאה ה

עם ד"ר המפגש לאחר החזיקו בספרים נוספים שלא נכללו ב"ארון הספרים היהודי" המקובל. גם 

של שלאחריו הוא ניסה לעורר את המודעות בעולם היהודי לקיומם  ,1904יעקב פייטלוביץ בשנת 

ובמקביל לשכנע אותם להתאים את מנהגיהם למקובל בקרב היהודים בעולם, הם " ישראל-ביתא"

   4נטו לדחות את השינויים ולשמור על מסורתם.

ליה התגברה הע 20-של המאה ה 70-קום המדינה, בשנות ה בשנים שאחרילאחר עליה ספורדית 

מאתיופיה, הן בגלל שינוי בעמדת הממסד הדתי בארץ והן בגלל התערערות המצב באתיופיה. 

 1977החל משנת מכיוון שהיציאה מאתיופיה נאסרה, יצאו העולים במסע ארוך ומסוכן דרך סודן. 

איש, ומספר דומה הוטסו לארץ מסודן במבצע משה  7,000-ועד מבצע משה עלו לארץ בנתיב זה כ

                                                           
 .26-31, עמ' 9199אביב, צ'ריקובר, -, תל"הכי אחי": מסע הזהות של חיילים עולים מאתיופיהמלכה שבתאי,  1
 .52עמ' , 1999אביב, הוצאת ראובן מס, -, תלאור בכדעזר, -בןגדי  2
 . 62שם, עמ'  3
. 2008 מסורות דתיות בקרב יהודי אתיופיה,: מנהגים ו7החברה האתיופית בישראל. פרק עוז אלמוג,  דוד פז, 4

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7684&bookid=10 26.1.16. נצפה בתאריך. 

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7684&bookid=10
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, 1991, אך בעקבות שבירת הסודיות ופרסום המבצע העליה נעצרה כמעט. בחודש מאי 1984בשנת 

מרבית במסגרת "מבצע שלמה" לאחר חידוש היחסים הדיפלומטיים עם אתיופיה, הוטסו לארץ 

איש, ובכך הושלמה כמעט עליית  14,500-, כאבבה-הנותרים, שהתרכזו באזור אדיס עדהבני ה

ליה לאורך המסע ובמחנות בהם המתינו העולים הביאו בטרם העליה הקשיים במסלול הע 5.עדהה

-לארץ למצוקה גדולה, לערעור וקריעת המבנה המשפחתי והקהילתי המסורתי, ולמוות של כ

" ישראל-ביתא" עדתלקשיים פיזיים ונפשיים אלה יש להוסיף את העובדה שרוב  6איש. 4,000

שעלו לארץ במבצע  28-18הנחשלות בעולם. מקרב בני הגיעה מרקע כפרי חקלאי, מאחת המדינות 

  7היו אנאלפביתים. 90%-משה, כ

, רובם המכריע של העולים מאתיופיה הם בני הפלשמורה. אלה הם צאצאים של 1993החל משנת 

, אך למעשה לא נקלטו 20-וה 19-ה ותבמהלך המאלנצרות שהמירו את דתם  "ישראל-ביתא"עדת 

מכיוון שהתנצרו, הם  ית וביקשו לשוב ולעלות לארץ לאחר מבצע שלמה.באופן מלא בחברה הנוצר

ישראל", והממשלה החליטה להעלות -לא נחשבו לזכאים לעליה לפי חוק השבות כמו אנשי "ביתא

פסק הרב  2003בשנת  8מספר מצומצם מהם על בסיס שיקול הומניטרי, לפי חוק הכניסה לישראל.

מזרע ישראל, אך מכיוון שהתערבבו בדורות האחרונים  עמאר שלמה עמאר שבני הפלשמורה הם

, וממשלת ישראל קבעה שצאצאיהם של יהודי אתיופיה מצד אמותיהם 9בגויים יש לגייר אותם

כנס לארץ לפי חוק הכניסה לישראל על מנת להתגייר יהמבקשים לחזור אל היהדות יוכלו לה

ראשית,  –" ישראל-ביתאשל עולי "רקע זה מציב אותם בעמדה שונה מזו  10ולשוב אל היהדות.

העובדה שאינם זכאי עליה מתוקף חוק השבות מאפשרת לממשלה לווסת את קצב עלייתם 

הפלשמורה עם התנצרותם על מנהגי היהדות של ויתרו בהתאם להחלטותיה. שנית, מכיוון שעולי 

לאחר שהם ", לא נוצר אצלהם קונפליקט בין שתי מסורות יהודיות שונות. ישראל-ביתאעדת "

)התחייבות חתומה לעבור גיור היא  לומדים את מנהגי היהדות האורתודוכסית הם עוברים גיור

בתהליך מקל יחסית, ונחשבים ליהודים שיהדותם לא מוטלת בספק, לעומת עולי  תנאי לעלייתם(

                                                           
  .39-40עמ' , "הכי אחי"שבתאי,  ;74 ,1 עזר, עמ'-בן 5
(, 8199) 16, אלפיים. "תרבותיות-רב ללא תרבויות-ריבוי, החדשים הישראלים" ; ברוך קימרלינג,90-87עזר, עמ' -בן 6

 .299-298עמ' 
 .270-266, עמ' 1997שורש אחד וענפים רבים, ירושלים, מאגנס, אלי עמיר, אלכס זהבי ורות פרגאי )עורכים(,  7
.   5-6, עמ' 2008חוות דעת יישום החלטות הממשלה באשר לעליית בני פלשמורה, ירושלים, מבקר המדינה,  8

sFileRedir.pdf-http://www.iaej.co.il/newsite/Data/UploadedFiles/SitePages/917 נצפה בתאריך .
19.2.2016 . 

  .346, תשס"ג, עמ' 23 תחומיןשלמה משה עמאר, "ייחוס עולי אתיופיה",  9
 .8עמ'  ,חוות דעת יישום החלטות הממשלה באשר לעליית בני פלשמורה ,מבקר המדינה 10

http://www.iaej.co.il/newsite/Data/UploadedFiles/SitePages/917-sFileRedir.pdf


 
5 

 

שלישית, עולי  11חולקים על ההכרה ביהדותם.בציבור האורתודוכסי מי שישראל", שיש -"ביתא

ממשיכים גם בארץ לראות , 12ישראל" לא ראו בהם באתיופיה כיהודים מכיוון שהתנצרו-תא"בי

ומתריעים שרבים מקרב העולים כלל אינם יהודים, ושעדיף שהמדינה תשקיע את , 13בהם זרים

בגלל ההבדל ברקע העולים  14".ישראל-ביתאמשאבי הקליטה שלה בקליטה הראויה של עולי "

והיקף העבודה, בחרתי שלא לעסוק בקליטת  מיקודשל  יםלצד שיקול ,וקליטתם ובתהליך עלייתם

 ישראל" בלבד. -עולי הפלשמורה, אלא בקליטת עולי "ביתא

 מדיניות הקליטה: אסימילציה ורב תרבותיות

 הדרך תלאות אחרי, האובדים "הבנים
 הרחוקה" הארץ את לאט לאט מגלים

 אהוד בנאי, עבודה שחורה
 

נהוג לראות במדיניות הקליטה שהופעלה כלפי אך , 15בפועלהמדיניות יישום בנוגע לניתן להתווכח 

מדיניות של "כור היתוך", שציפתה מהם לעבור  50-העולים הרבים שהגיעו לישראל בשנות ה

 16אסימילציה ולקבל על עצמם את התרבות והזהות הישראלית, תוך ויתור על זהותם הקודמת.

אופי החברה בה  ,17, שהוגדרו כ"יהדות מצוקה"יעו העוליםה זו, ביחד עם הרקע שממנו הגיציפי

, הביאה למדינות קליטת הגירה ריכוזית, שנוהלה והשאיפה ליצור פיזור אוכלוסיה בישראל נקלטו

 18בידי המדינה והשפיעה על חיי העולים בתחומים יסודיים רבים כמו דיור, תעסוקה, וחינוך.

, הסיטואציה היתה שונה: כבר בשנות 80-, בשנות הכאשר התחילו להגיע לארץ העולים מאתיופיה

 80-התפישה לפיה גישת "כור ההיתוך" בקליטת הגירה כשלה, ובשנות הרווחה בעולם  60-ה

גם  19תרבותיות.-רווחה התפישה שראתה בה גישה לא רלוונטית, והעדיפה על פניה גישות רב

  20ר השני לעליה.בישראל ספגה גישת כור ההיתוך ביקורת רבה, בעיקר בקרב הדו

                                                           
. 17.8.2013, הארץ, הזהות בעיית את פתר לא הפלאשמורה בני של הגיוריאיר אטינגר,  11

1.2098765-http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium 19.2.2016. נצפה בתאריך. 
: הפלשמורה. 4החברה האתיופית בישראל, פרק עוז אלמוג, שרון הורנשטיין,  12

ls.aspx?itemID=7652&bookid=10http://www.peopleil.org/detai 19.2.2016, נצפה בתאריך. 
 .אטינגר 13
 .17-18עמ'  חוות דעת יישום החלטות הממשלה באשר לעליית בני פלשמורה,המדינה,  מבקר 14
שלילת הגולה, כור היתוך ורב תרבותיות: בין אידיאולוגיה ניתוח ביקורתי ניתן למצוא למשל אצל דני גוטווין,  15

ניר מיכאלי  בתוך:מאמר פורסם במקור ה. 19.2.16נצפה בתאריך  ,https://goo.gl/OuB5zz .8-13 עמ', לאתוס
 .2014הוצאת הקיבוץ המאוחד, בני ברק, , כן בבית ספרנו: מאמרים על חינוך פוליטי)עורך(, 

 .265קימרלינג, עמ'  16
 .46, עמ' 1997, חיפה)?(, חמו"ל, 50-קליטת עולי אתיופיה על רקע עלית שנות החדוה אירופה ורבקה זיצר,  17
 פלורליזם(, עורך)  קוף יעקב: בתוך, וקליטה" עלייה תהליכי: העמים מן אתכם "וקיבצתי, ריטה סבר; 6-9שם, עמ'  18

  .177, עמ' 2000, ירושלים, בישראל החברתית המדיניות לחקר המרכז, בישראל
19 Brubaker. 2001. "The Return of Assimilation? Changing Perspectives on Immigration and Its Rogers 

Sequels in France, Germany, and the United States" Ethnic and Racial Studies 24(4), pp. 531-532. 
 .176-177; סבר, עמ' 49אירופה וזיצר, עמ'  20

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2098765
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7652&bookid=10
https://goo.gl/OuB5zz
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 21השפעת מימדי ההגירה חסרי התקדים ביחס לגודל החברה הקולטתלא ניתן להתעלם מלטעמי 

השלטון של המאבק הפוליטי שעודד את הביקורת הזו ככלי לניגוח מן כן על תוצאות הקליטה, ו

מסקנת בטרם פסיקת בנוסף, אני חושב ש לא פחות מאשר כטענה היסטורית. תנועת העבודה

ראוי לבחון את תוצאות מדיניות הקליטה בצורה זהירה ומפורטת יותר, במיוחד לאור שלון יהכ

ההבחנה שעשה הרברט גנס בין מהירות האקולטורציה של המהגרים לעומת האיטיות היחסית של 

  22האסימילציה.

והחשש מחזרה על תרבותית, -גויות האלה, ניכר שלמרות "רוח הזמן" הרביעם כל ההסתי

, קליטתם של העולים מאתיופיה נוהלה 23שנעשו בקליטת העולים בשנות החמישיםהטעויות 

באופן ריכוזי ביותר, וזאת אל מול מסלול "קליטה ישירה" שהופעל במקביל ויועד עבור מרבית 

  90.24-העולים ממדינות ברה"מ לשעבר בשנות ה

מצב המצוקה בו הגיעו העולים בעקבות תהליך העליה לצד  – חברתי והתרבותי הגדולהפער ה

הגורם העיקרי בהחלטה להחיל על העולים  ההי -ההבדל הבלתי ניתן להסתרה בצבע העור עצמו ו

, מתוך הנחה שלא יצליחו להתמודד איתו בכוחות עצמם ללא סיוע צמוד מאתיופיה מדיניות כזו

הם , 26בקבוצת עולים קטנה יחסית כמדובר היה בסה"העובדה ש בצירוף אלה, 25.של המדינה

שהביאו ולצפות שבידי מוסדות הקליטה כלים מספיקים להתמודד עם קבוצה כזו,  ופשרישא

 להחלטה להפעיל מדיניות קליטה ריכוזית כלפי העולים מאתיופיה. 

נשענת על ההנחה , 198527תוכנית האב לקליטת עולי אתיופיה, שגובשה במשרד הקליטה בשנת 

"נקודת הזינוק" הנמוכה והיעדר המשאבים של העולים התהליך "מחייב מעורבות שעקב 

מדיניות זו, שמטרתה היתה  28אינטנסיבית יותר, מצד הגורמים הקולטים, בכל תחומי החיים".

תוך , נעשתה מחברתית-ודחיפה שלה אל שולי החברה מבחינה כלכליתהעדה  דחייתלמנוע את 

                                                           
  .6וזיצר, עמ' ; אירופה 165סבר, עמ'  21

 22 Gans, 1997. “Toward a Reconciliation of ‘Assimilation’ and ‘Pluralism’: The Interplay of  J  Herbert
Acculturation and Ethnic Retention. “International Migration Review 31(4), pp. 877–880.   

  .65הכי אחי, ; שבתאי, 300' ; קימרלינג, עמ17אירופה וזיצר, עמ'  23
 .14; עמיר, זהבי ופרגאי, עמ' 169; סבר, עמ' 283קימרלינג, עמ'  24
, עמ' 1985, ירושלים, המשרד לקליטת עליה, קליטת עולי אתיופיה: תוכנית אברחל אסטמן, עוזי גדור, הגר סלמון,  25
  .75, עמ' 1998אביב, צ'ריקובר,  , תלהבירוקרטיה ועולי אתיופיהאסתר הרצוג, ; 300; קימרלינג, עמ' 2

אלף עולים מדינות ברה"מ לשעבר. בממוצע,  723-כ 1997-ל 1989, הגיעו לארץ בין השנים 270לפי קימרלינג, עמ'  26
-1975בשנים "ישראל-ביתא"הגיעו בשנים אלה בכל חמישה חודשים מארצות אלה כמות עולים הדומה לכלל עולי

1991.   
 " כבר עלו לארץ. ישראל-ביתאית גובשה רק לאחר מבצע משה, כאשר כמחצית מאנשי "ראוי לשים לב שהתוכנ 27
 .19אסטמן, גדור וסלמון, עמ'  28
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ן האפשר לבני העדה לשמור על זהותם התרבותית, והכרה תפישה שבין יעדיה הוצבה גם מת

    29בצרכיהם לקיים דפוסים תרבותיים חברתיים ומסורתיים.

עם זאת, מדיניות הקליטה הריכוזית והמכוונת שנועדה לסייע להשתלבותם המהירה של העולים 

 :שהקשו על ההשתלבות מאתיופיה בחברה הישראלית פגשה במספר אתגרים

של הזהות ראשית, בתקופה זו כבר החלו בחברה הישראלית השחיקה בהגמוניה  .א

אפשר לראות בחברה  ,לטעמי 30הישראלית המרכזית והתפלגות החברה למגזרים.

כחברה  90-" כפי שהתעצבה בשנות הישראל-ביתאהישראלית אליה הגיעו עולי "

 31.יעו הרטמן וגרטסהמתארגנת לפי מגזרים הדומים למודל ה"פלורליזם הפרגמנטי" שהצ

בסיטואציה חברתית כזו, קשה היה למצוא בחברה בישראל זהות מרכזית אליה ניתן 

" להתגבש כמגזר בפני עצמם או ישראל-ביתאטמע, ונוצרו תנאים שעודדו את עולי "ילה

 לנסות להשתלב באחד המגזרים הקיימים. 

ת בכלכלת ישראל, היתה תקופה סוער 20-של המאה ה 80-המחצית הראשונה של שנות ה .ב

, 198332שלוותה ברמה גבוה של אינפלציה, ושיאה במשבר מניות הבנקים בקיץ 

תוכנית האב  33, שכללה קיצוץ גדול בתקציבי הממשלה.1985וב"תוכנית הייצוב" בקיץ 

, וממכתב מנכ"ל המשרד אל שר הקליטה, "תוכנית הייצוב"חודש לאחר קבלת הוגשה 

אותה למרות האילוצים הכלכליים והחברתיים בהם עולה התקווה שניתן יהיה לממש 

 34נמצאה המדינה.

אופיינו בפתיחת  90-למרות תקופת צמיחה וירידה באבטלה בשנות ממשלת רבין, שנות ה .ג

המשק הישראלי לייבוא, מה שהביא לקריסה של מפעלים רבים בפריפריה ולפגיעה 

  35העולים. באפשרויות התעסוקה בה, דבר שהקשה על ההתקדמות הכלכלית של

                                                           
  .18-19, 3שם, עמ'  29
 . 306, 265-269קימרלינג,  30
31 Douglas Hartmann and Joseph Gerteis. 2005. “Dealing with Diversity: Mapping Multiculturalism in  

Sociological Terms” Sociological Theory, 23 (2), pp. 229-231. 
, 1984-1973כלכלת ישראל: קיפאון ואינפלציה גואה: דן גלעדי,  32

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4128 18.2.16, נצפה בתאריך. 
, 1989-1985הייצוב והצלחתו:  –כלכלת ישראל: טיפול בהלם דן גלעדי,  33

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4129 18.2.16, נצפה בתאריך . 
 אסטמן, גדור וסלמון, עמ' פתיחה לא ממוספר. 34
 .82-85. עמ' 2008ים הבאים לשוק החופשי, תל אביב, צבעונים, ברוכתמר בן יוסף,  35

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4128
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4129
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הכלים שבידי זרועות הקליטה, כפי שאציג בהמשך העבודה, התגלו כלא מספיקים אפילו  .ד

לקליטה של קבוצת עולים קטנה יחסית זו, דבר שמנע את המימוש האופטימלי של 

 חלקים ממדיניות הקליטה. 

גם במקרה של משך, אני מבקש למרות כל אלה ולמרות השפעות תהליך הקליטה שאציג בה

ככישלון. זהירות זו נחוצה הן בגלל  תהליך קליטתםזהר מהגדרת י" להישראל-ביתאקליטת עולי "

כים, והן בגלל יההבחנה שכבר הזכרתי בין אסימילציה לאקולטורציה והקצב השונה של שני התהל

נקודה חשובה נוספת שהאיר גנס במאמרו. גנס הפנה את תשומת ליבנו למושא המחקר של 

עתו על התוצאות המתגלות בו. בדומה למחקרים שעשו החוקרים מתנגדי החוקרים, ולהשפ

, גם המחקרים בהם השתמשתי לצורך עבודה זו נעשו על דור המהגרים 90-בשנות ה האסימילציה

הראשון, בשנותיהם הראשונות בארץ. מחקר באופי כזה נוטה לראות בצורה בולטת את המקומות 

עמי הצלחתו של תהליך השתלבות של מהגרים לט 36לא הושלמה ההשתלבות בחברה. בהם

, ובמיוחד בחברת מהגרים כדוגמת החברה הישראלית, צריך להיבחן בפרספקטיבת זמן בחברה

ודורות ארוכה יותר, בה משתלבים לא רק הרקע של העולים ומדיניות הקליטה, אלא גם גורמים 

 שמעצבת את דמותה. והחברתית -של החברה הקולטת והמדיניות הכלכלית וחברתיים כלליים

  

                                                           
36 . Gans, p.885 
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 ישראל"-עדת "ביתאקליטת  –ניתוח המקרה 

 ומנהגי הדתההכרה ההלכתית 

 המציאות זו ועכשיו, עליה חלמו שנים "הם
 ".התמימות את לשטוף, לטבול להם כשאומרים

 אהוד בנאי, עבודה שחורה
 
מדיניות ההגירה של ישראל, שבמרכזה ניצב חוק השבות, יוצרת מציאות שבה קשה מאוד לקבל 

חל עליו. לפי חוק השבות "יהודי הוא מי שנולד אינו שחוק השבות  עבור מימעמד אזרחות בארץ 

 עדתבגלל הנתק ארוך השנים שהתקיים בין  37לאם יהודיה או שנתגייר, והוא איננו בן דת אחרת".

לשאלת זהותם היהודית, בהירות בנוגע -ישראל" לשאר העולם היהודי, הופיעה אי-"ביתא

הכיר בהם כיהודים צאצאי שבט  ,16-שנמשכה למרות שהרדב"ז, הפוסק הגדול במצרים במאה ה

", גורם שהיווה חסם לעלייתם. ישראל-ביתאדן. עקב המחלוקת, לא הוחל חוק השבות על אנשי "

עובדיה יוסף בשנת הספרדי ששהו בארץ, פסק הרב הראשי  העדבעקבות פעילותם של בני ה

הכרה זו הם יהודים שיש להצילם מטמיעה ולהעלותם לארץ.  ישראל"-"ביתאתשל"ג, כי אנשי 

מצד הממסד האורתודוכסי היתה נחוצה מכיוון שבארץ הוא מחזיק בידיו את המונופול על 

החלטה ל 1975הביאה באביב הרב יוסף  שלפסיקה זו העיסוק  בדיני אישות ומשפחה של יהודים. 

עם זאת, נראה  38.הולפתיחת הדרך לעליית ישראל"-עדת "ביתא החלת חוק השבות עלעל 

שחלקים מהממסד הדתי בארץ התייחסו להכרה זו בספק, דבר שיצר קושי במפגש עם עולי 

 וכפי שאציג בהמשך, השפיע רבות על תהליך קליטת עלייתם. "ישראל-ביתא"

יהודים -געתם לארץ, טענה הרבנות הראשית כי בגלל חשש לתערובת של מיעוט לאבתחילת ה

רש מהם גיור דם לבין אלה המקובלים בהלכה, נההבדלים בין סידורי הגירושים אצלביניהם ו

קיבלו את הדרישה  . העולים הטיגרים)או טקס הקזת דם למי שכבר נימול( חומרה הכולל מילהל

, בעוד שהעולים מגונדאר התנגדו לכך בתוקף, מה שיצר עדההזו מחשש שסירוב יפגע בעליית ה

שהקפידו מאוד על מנהג המילה  ,עוליםדרישה זו פגעה בפילוג בין שתי קבוצות העולים. 

, לאחר מאבק קשה, התפשרה הרבנות על טבילה במקום הקזת דם אך גם 1979בשנת  39.באתיופיה

" הכירו באתיופיה את הטבילה כסמל ישראל-ביתאפשרה זו לא פתרה את הבעיה, מכיוון שאנשי "

במחאה מול משרדי הרבנות, מכיוון שראו בדרישה לגיור  5981פתחו בשנת העולים  40להתנצרות.

                                                           
 .166' עמ, סבר 37
 . 28-29עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  38
 .69עזר, עמ' -בן 39
 .35. אירופה וזיצר, עמ' 138שם, עמ'  40
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ככלל, אי  41.ונקבע שעניינם יתברר באופן אישי הטלת ספק ביהדותם, עד שההחלטה שונתה,

יצרה בקרבם משבר זהות,  -שביססו את זהותם על זהות דתית  -של העולים ההכרה ביהדותם 

 42ומשבר אמון בינם לבין מוסדות המדינה.

ל היה להביא ו" יכישראל-ביתאהבידוד שבו השתמרו מנהגיהם הדתיים של עולי "שלמרות 

לתפישת מנהגיהם כקרובים יותר למנהג היהדות "המקורית", נראה שנציגי הממסד הרבני 

. לדוגמא, וביטלו אותו אל מול ההלכה המקובלת שיכו להתעלם מסמכות המנהג האתיופיהמ

שכתב הרב שלמה עמאר בסמוך למינוי לכהונת הרב הראשי הספרדי במאמר באופי הלכתי 

בתחילת שנות האלפיים, הוא פסק שאין לגביהם חשש ממזרות למרות שאינם נוהגים לתת גט 

 43!הלכתי כלומר שלנישואיהם אין תוקף מעשה של קידושין כלל", םבכתב, מכיוון ש"אין ביניה

למרות ההכרה הפורמלית בהם כיהודים, הממסד הרבני סירב לרשום זוגות מבני העדה לנישואין 

בגלל ספקות בנוגע למעמדם האישי ולמוצאם, פרט לרב העיר נתניה. למרות פסיקות חוזרות 

הראשית לאפשר לרשום זוגות יוצאי אתיופיה  , המחייבות את הרבנות1989בבג"צ מאז שנת 

שנים, וגם בהמשך  20לנישואין במקומות מגוריהם, הרבנות לא יישמה את הפסיקות במשך 

הרבנות התמהמהה במינוי ופרסום פעולתם של מבררי מועצות דתיות רבות המשיכו בסירובן ו

  44יהדות שיכולם לאשר את מעמדם של עולי אתיופיה כיהודים.

 עקבותרצוג, שחקרה את קליטת העולים במרכז הקליטה באור עקיבא, מתארת כיצד באסתר ה

של הרב נדחים לעיתים קרובות טקסי ברית מילה של אישיים קשיים בירוקרטיים ושיקולים 

להקפיד הקפדה יתרה על  ישראל"-"ביתאתינוקות בזמן רב. זאת למרות שבאתיופיה נהגו אנשי 

קשה להסביר את  ,לטעמי 45ה, וילד שלא נימול בזמן נחשב לערל.מילה ביום השמיני לאחר הליד

ייחוס -הסכמתו השגרתית של הרב המוהל לקיים טקסי ברית מילה שלא במועדם אלא באי

 ם. יביהדותם של העולמצדו הכרה -חשיבות לעניין בעקבות אי

פי מוצאם, אבל לא היה  על"ישראל-ביתא"נראה שהממסד הרבני בישראל הכיר ביהדותם של

מוכן להכיר במסורת הדתית שלהם כזרם לגיטימי בדת היהודית, וציפה שיאמצו את מנהגי הדת 

                                                           
  .293; קימרלינג, עמ' 53עמיר, זהבי ופרגאי, עמ' ; 61 עמ', אחיהכי שבתאי,  41
 .35אירופה וזיצר, עמ'  42
  .345 עמ'עמאר,  43
 .26.1.16. נצפה בתאריך http://goo.gl/UUFuZ1. 2012ג' לשנת 63דינה, דו"ח שנתי מבקר המ 44
 .121-138הרצוג, עמ'  45

http://goo.gl/UUFuZ1
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דן בכוהני העדה לא הוכרו על ידי הממסד הרבני, וסבלו גם מאו 46האורתודוכסיים המקובלים.

תוכנית ם הוכנה עבורילדי העולים בכפרי הנוער בהם התחנכו  47מעמד עקב התרחקות הצעירים.

חינוכית ביהדות, שתכניה הבסיסיים )כיפה, ציצית, תפילין, תפילה( מעידים עד כמה היתה רחוקה 

לפי דבריה של מנהלת מרכז הקליטה  48" מזו המוכרת לנו.ישראל-ביתאהמסורת הדתית של "

גם בשיחה עם בוגרים וחניכים  49באור עקיבא ביחס לאתיופים, "אונסים אותם להמיר את דתם".

 מכפרי עליית הנוער עולה תחושה דומה:

ם. ל"באתיופיה אבא שלי הסביר שאין הבדל בין הדת שלנו לדת של היהודים בכל העו

לי  חשבנו כך עש שעלינו לארץ. בארץ התברר שהכל אחרת. כשבאנו ל"חופים" היתה

הרגשה שעשו לי שטיפת מוח. ]...[ אבא דאג בהתחלה, וכאילו הטיל חרם על 

  50החידושים."

את המתואר לגבי לטעמי המזכיר  ,יצרה קושי חה מתארים החניכים כיצד חוויה זובהמשך השי

ביקור של חוזרים בתשובה אצל הורים חילונים, בו הילדים מלמדים את ההורים את מצוות הדת 

במחקר שנערך  51!אך כאן מדובר בהורים שרואים בעצמם יהודים דתיים .רו אותןומצפים שישמ

-שביעות רצון מאי-מהם אי 79%, הביעו 1987-1988בקרב בוגרי תיכונים יוצאי אתיופיה בשנים 

  52אתיופיה.-ההתאמה שעלתה בין מנהגי הדת בפנימייה למנהגי הדת של יהודי

על טווח רחב של שמירת מצוות או היעדרה ורוב  בשונה מהמצב בארץ, בו האוכלוסיה מתפרשת

בדומה לקהילות היהודיות בגלות בטרם החל תהליך החילון בעידן  - הציבור אינו דתי, באתיופיה

הזהות היהודית הוגדרה באמצעות שמירת המצוות, והקהילה היהודית היתה קהילה  - המודרני

שעולי אתיופיה יקבלו על עצמם את אופן יה מצד הממסד הדתי ידבר זה, בשילוב עם הציפ 53דתית.

שמירת המצוות המקובל, הביאו להחלטה להפנות את ילדי העולים מאתיופיה אל זרם החינוך 

הממלכתי הדתי, ואל כפרי עליית הנוער. בהשלכות המשמעותיות של החלטה זו על קליטתם של 

 הפרק הבא. -" יעסוק תתישראל-ביתאאנשי "

                                                           
 .53עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  46
 .66הכי אחי, עמ' שבתאי,  47
 .53ופרגאי, עמ' עמיר, זהבי  48
  .86הרצוג, עמ'  49
 .151עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  50
 .151-153שם, עמ'  51
אך לא הייתי רוצה להיות שם: עמדות של יוצאי אתיופיה לגבי מסלולי  –שלווה וייל, "טוב שהייתי בפנימייה  52

   .181-180. עמ' 2007ם, כרמל, , ירושליחינוך בחברה רבת תרבויותהחינוך שבהם למדו", בתוך פנינה פרי )עורכת(, 
 .138עזר, עמ' -בן 53
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 הסללה חינוכית

העולים מאתיופיה, התקבלה החלטה להפנות מראש את ילדיהם לזרם החינוך עם קליטת 

, החלטה זו התקבלה מתוך הנחה שאוכלוסיית העולים היא אוכלוסיה דתית 54דתי.-הממלכתי

נכ"ל עליית מאלי עמיר, התקבלה למרות הסתייגות מצד  ההחלטה 55.וללא התייעצות עם ההורים

בשם עדה שלמה, ושניתן לקלוט אותם גם בכפרי הנוער הנוער, שחשב שאסור לקבל החלטה כזו 

הכלליים, שהיו מעוניינים להשתתף בקליטתם. לפי עדותו של עמיר, גורמים דתיים בעליית הנוער 

אירופה וזיצר מציעות  56התנגדו להפניה לחינוך הכללי, בטענה שבמוסדות אלה אין אווירה דתית.

יתכן שמאחורי החלטה זו עמד האינטרס הפוליטי השערה שלטעמי יש לשקול בכובד ראש, לפיה י

על כל פנים, ההחלטה  57של הממסד הדתי והמפלגות הדתיות להשתלט על חינוכם של עולים אלה.

בגלל  התקבלה, ועקב סירובם של החרדים )כולל חב"ד( לקלוט את ילדי העולים במוסדותיהם

קשיים נוספים  58דתי.-הממלכתי , הופנו כל העולים אל מוסדות החינוך של הזרםהדרישה לגיור

התעוררו בעקבות החלטה זו, מכיוון שלעיתים היה מחסור במוסדות לימוד של הזרם הממלכתי 

עולים מכלל תלמידים  50%-40%דתי במקומות הקליטה, דבר שהביא לעיתים ליחס של 

זמן התלמידים בבית הספר וליצירת הפרדה בין ילדי עולים שהופנו לבית ספר ממלכתי דתי ב

ניהם למדה בבית ספר בשכונה ששייך לזרם הממלכתי. בנוסף, רמת בתי הספר כשילדי ש

. 59נמוכה מזו של בתי הספר הממלכתיים הסמוכיםקרובות לעיתים דתיים היתה -הממלכתיים

הלחץ לחינוך דתי, אל מול המציאות של סביבה חילונית במרכזי הקליטה, דחף להחלטה להפנות 

ת דתיות ללא תלות במצב המשפחתי, החלטה שנסמכה גם על התדמית את הילדים אל פנימיו

כך נוצר מצב שבו לאורך שנות השמונים  .60הטובה שהיתה לפנימיות בקרב העולים מאתיופיה

לפנימיות הדתיות של עליית  12, הופנו כל הילדים יוצאי אתיופיה מגיל 90-וראשית שנות ה

 . 61הנוער

בטרם החל מבצע משה, המדיניות בעליית הנוער היתה לקיים מצב בו חניכים יוצאי אתיופיה לא 

יהוו יותר מחמישית מאוכלוסיית כפרי הנוער, על מנת לא לפגוע בתהליך החינוכי שלהם ושל 

                                                           
  .38עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  54
 .29אירופה וזיצר, עמ'  55
  .20עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  56
  .29אירופה וזיצר, עמ'  57
 . 43עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  58
 .75-76אסטמן, גדור וסלמון, עמ'  59
 .34עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  60
 . 264, 40עמ' שם,  61
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התוכניות לקליטת העליה הגדולה והקושי לאתר מקומות  62החניכים האחרים במוסדות אלה.

בעקבות המגבלות על אופי המוסדות אליהם יופנו, הביאו לשינוי המדיניות, כך לקליטת החניכים 

מוסדות החינוך זיהו את הצורך בהתערבות  63.50%שחלקם של חניכים יוצאי אתיופיה יגיע עד 

חינוכית לטובת אינטגרציה של החניכים יוצאי אתיופיה, מתוך הבנה שבמוסדות שבהם היוו 

החניכים הם יצרו איום כלפי החניכים ילידי ישראל, ובמוסדות מ 40%-יוצאי אתיופיה יותר מ

מהחניכים הם נטו להסתגרות שהכבידה על קליטתם. למרות הבנה זו,  25%-בהם היו פחות מ

 הביאה מדיניות ההפניה למוסדות פנימייתיים דתיים למציאות בה לפי עדותו של עמיר 

מכלל אוכלוסייתם,  85%אף ו 60%"יש כפרי נוער בהם העולים מאתיופיה מהווים 

 64מה שפוגע בסיכויי האינטגרציה שלהם עם בני גילם הישראלים."

 70%-מהחניכים יוצאי אתיופיה במוסדות בהם היוו יותר מ 61%למדו  1991/2בשנת הלימודים 

פקטו, שהכבידה על תהליכי הקליטה -סגרגציה דהשל מאוכלוסיית הלומדים, וכך נוצרה מדיניות 

ל אותם החניכים. דו"ח של עליית הנוער מייחס את הסיבה המרכזית למצב זה וההשתלבות ש

לרצונם של גורמים דתיים לשמור על השפעתם על אוכלוסיית עולי אתיופיה, גם במחיר ריכוזה 

ויציאה של  , אם כי הוא מצביע על מגמה של ירידה בריכוז החניכים האתיופים במוסדות הגבוה

 1994/5מאז שנת הלימודים . 9065-באמצע שנות המהחניכים אל מסגרות חינוך כלליות  15%-כ

התגבשה במשרד החינוך ובגופי הקליטה האחרים מדיניות המעדיפה את הישארות בני הנוער 

 1996-1995בבתי ספר בקהילת המגורים על פני החינוך הפנימייתי , ואכן במחקר שנערך בשנים 

ביחס לנערים מבוגרים  14-באחוזי הלומדים בפנימיות בקרב בני הניכרה ירידה משמעותית 

עם זאת, נראה שבשנים אלה, עם הקליטה בבתי הספר בקהילות המגורים עלו דיווחים על   66יותר.

מחסור בציוד לימודים ובהשתתפות בפעילות בלתי פורמלי, על רקע קשיים כלכליים של ההורים, 

  67נימייתיות.שאולי היו ניכרים פחות במסגרות פ

החינוך, ראוי להביא גם את עמדתו  וסדותהבעייתיות בריכוז התלמידים האתיופיים במ אל מול

עזר, שאומר שמערכות הקליטה הפגינו רגישות מוגזמת לנושא זה, ויצרה לחץ לשילוב -של בן

                                                           
  .38שם, עמ'  62
 . 40שם, עמ' 63
  .65שם, עמ'  64
  .289, 280, 274-275שם, עמ'  65
מכון  -ירושלים, ג'וינט קליטת עולי אתיופיה ביישובי קבע: דוח מסכם, גילה נועם, מיכל וולפסון, אסתר בניטה,  66

 .12-13. עמ' 1997, ברוקדייל
 .Vשם, עמ'  67
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ות מהיר בין תלמידים ותיקים, וסותר לעיתים את הצרכים הלימודיים הייחודיים של העולים בשנ

  68הקליטה הראשונות.

לצד הפגיעה באינטגרציה, להסללה אל הפנימיות היו מספר השלכות על תהליך הקליטה, שאולי 

הפרק -המשפיעה בהן היתה ההפרדה בין שכבת ההורים לשכבת הילדים, שבהשפעותיה אדון בתת

ים בלוהבא. השפעות אחרות שראויות לציון הן שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במוסדות שס

מדימוי נמוך מכיוון שהתלמידים הוותיקים בהם מגיעים משכבות מצוקה, והחשש מהשפעה 

  69שלילית על התנהגות החניכים.

רוב מוסדות עליית הנוער הם בתי ספר תיכוניים מקצועיים, שהעניקו הכשרה מקצועית בנוסף, 

כך  70 וק העבודה.ברמה נמוכה, שאינה מביאה למיומנות מקצועית המאפשרת השתלבות טובה בש

הופנו רבים מהחניכים יוצאי אתיופיה למסלולי חינוך מקצועי, לעיתים קרובות בניגוד לרצונם 

   71ללמוד במסלול עיוני ולהשלים תעודת בגרות.

 

 ייםתרבותחברתיים ושינויים התמודדות עם ההעמקת פער הדורות ו

 בטבריה קליטה במרכז העור כהי "האחים
 קל לא וזה ולהיקלט לקלוט מנסים
 החושך להרי מעבר, דורהמה מאצל

 ".המבולבל, הדיגיטאלי, המקומי הרחוב אל
 אהוד בנאי, עבודה שחורה

 
קשה לאתר סיפורי הגירה שאינם כוללים בתוכם מפגש דרמטי ולעיתים קרובות משברי עם 

התרבות החדשה, ובוודאי כאשר הפער בין תרבות המוצא ותרבות היעד גדול. נדמה שכמה 

מתיאורי הקליטה הראשונית של עולי אתיופיה לקוחים הישר מגישה נחרצת מאוד של "כור 

היתוך": העולים מובאים ישירות למרכז קליטה, בו נרשמים פרטיהם האישיים, בגדיהם 

מוחלפים, כיפות מושמות על ראש הגברים, והם נדרשים לבחור שמות עבריים חדשים להם 

 72ורגמנים.ולידיהם, לעיתים בהתערבות המת

                                                           
 . 172עזר, עמ' -בן 68
 . 178-179; וייל, עמ' 156-145, 48-49, 20; עמיר, זהבי ופרגאי, עמ' 163בן עזר, עמ'  69
  .77אסטמן, גדור וסלמון, עמ'  70
 . 181, 179; וייל, עמ' 33אירופה וזיצר, עמ'  71
אצל  . תיאור דרמטי של ליל קליטה מובא300-301; קימרלינג, עמ' 63עמ'  ,הכי אחי ; שבתאי,18אירופה וזיצר, עמ'  72
; מלכה שבתאי מעידה מתוך עבודתה עם חיילים עולים מאתיופי כי מי שהוריהם נותרו 213-212עזר, עמ' -בן

באתיופיה העדיפו לשמור על השם המקורי, בעוד שאלו שהוריהם היו בארץ הסכימו ואף העדיפו את השמות 
  .146הכי אחי, עמ' העבריים. שבתאי, 
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מעמדם של הזקנים, שינו את סמכות ההנהגה הדתית והשינויים בהגעה לארץ הביאו לערעור 

המבנה המשפחתי, החלישו את התמיכה ההדדית ושינו את חלוקת התפקידים המגדרית בתוך 

את תהליך הקליטה במרכזי הקליטה הובילו מדריכים גברים, שהתמקדו בנושאי . 73המשפחה

עבודה, ומדריכות שכונו סומכות, שתפקידן היה הדרכת הנשים בתחומי משק כספים, התנהלות ו

ליווי את תהליכי הקליטה בשנים הראשונות היו נשים הסומכות ש 74.הבית, טיפול בילדים וחינוך

ותיקות בארץ או עולות מעדות אחרות, שלא קיבלו הכשרה מספקת, ולא היו רגישות מספיק 

ההנחיות שקיבלו ומימשו ראו בניהול משק בית לפי המקובל בישראל למפגש עם עולי אתיופיה. 

  75כמדד לקליטה מוצלחת.

לפי אסתר הרצוג, ניתן לערער על הגדרת חלוקת התפקידים בקרב היהודים באתיופיה כחלוקה 

 76מסורתית לפיה הגבר אחראי על הפרנסה והאשה נשארת בבית ומטפלת בתחומים "נשיים".

תקבע הדימוי של העולים מאתיופיה כמגיעים מחברה כזו, מה שדחף את לטענתה, למרות זאת ה

הביא למדיניות שעודדה  דבר זה .מנגנון הקליטה במרכזי הקליטה לחיזוק הבחנות מגדריות כאלה

הרצוג אף מביאה את דבריה את הנשים להתרכז בעיסוקים "נשיים" על חשבון יציאה לעבודה. 

ירה על חלוקת התפקידים המסורתית "מחיר" שעל הנשים של מנהלת מרכז הקליטה, הרואה בשמ

 לשלם על מנת שלא להקשות יותר מדי על קליטת הגברים, לדבריה: 

"העולים עוברים משבר כל כך חמור והתפרקות מכל מסגרת ומערכים, אז מוכרחים 

   77לשמור על איזו חוליה שתהיה קשורה למציאות."

הצביעו על שיעורי תעסוקה  90-עסוקה, שבאמצע שנות הטענה זו ניתן לגבות גם בעזרת נתוני ת

אצל כלל הנשים(,  61%-בלבד, לעומת כ 5%-10%נמוכים מאוד בקרב נשים יוצאות אתיופיה )

 לעומת נתוני העסקה של הגברים העולים, שמתקרבים לאלו של כלל האוכלוסיה. 

שים ומערך השירותים לעומתה, טוענות סיקורל ושרעבי שתפישת עולם של מתן הזדמנויות לנ

טונומיה, שעודדו גם בידי הממסד והחברתיים בישראל, אפשרו לנשים העולות עצמאות וא

                                                           
 .66הכי אחי, עמ' שבתאי,  73
ל סיקורל, רחל שרעבי, "הקניית הישראליות: עבודת הסומכות במרכזי הקליטה", בתוך מרגלית שילה, גדעון ענב 74

  .791. עמ' 2014גוריון, -כרך ב', מהדורה שניה, ירושלים, מכון בן -כ"ץ )עורכים(, מגדר בישראל 
, נראה 90-במהלך שנות ה . מעניין שגם לאחר קליטת סומכות מקרב העולים הותיקים מאתיופיה792שם, עמ'  75

 שדפוסי הפעולה שלהן לא השתנו במידה ניכרת. 
 .161-173הרצוג, עמ'  76
 .157-160, 84-85שם, עמ'  77
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אולם לפי גוף מחקרן, נראה שהתמונה מורכבת יותר: מתיאורי עבודת הסומכות בשנות  78הקולט.

, היציאה לעבודה והעצמאות הכלכלית )למשל באמצעות קצבאות המועברות ישירות אל 2000-ה

האשה(, לצד הכלים שמקנים לנשים האיסור על אלימות בתוך המשפחה, ערערו את מערכת 

היחסים הפנים משפחתית, ואפשרו לנשים עצמאות רבה כל כך, עד כדי כך שאחת ממטרות 

היא למנוע את התפרקות התא המשפחתי. דבר זה לא מנע עלייה ניכרת בשיעורי הסומכות 

 79.רבע מהעולים שעלו כנשואים התגרשו לאחר הגעתם לארץ: כהגירושין בקרב משפחות העולים

משפחות מהגרים במקרים אחרים בעולם, הנשים  לפי אלמוג, נדמה שבדומה למתרחש בקרב

הפנימו את השינויים מהר יותר מהגברים, דבר שערער את מערכת היחסים המקובלת במשפחה, 

  80סיון לשמר את מעמדם.כנס למגננה בנייוגרם לחלק מהגברים, בעיקר המבוגרים, לה

נראה שבמפגש בין הממסד הקולט לבין העולים, עודדו הממסד והסומכות את העולים לשמור על 

תרבותם בתחומים מצומצמים בלבד, הקשורים לפולקלור, אבל הפעילו עליהם לחץ לאמץ דפוסי 

עבודה, התנהגות ישראלים ולוותר על מנהגים שהביאו מאתיופיה, הן בתחומים יסודיים כמו 

  81נקיון וחלוקת תפקידים מגדרית, והן באלמנטים תרבותיים כגון מנהגי שתיית הקפה.

שינוי משמעותי נוסף בעליה לארץ, שמקורו במידה רבה בהחלטה לשלוח את ילדי העולים לחינוך 

יחסים שבין ההורים לילדים. מקומם של הילדים במשפחה בפנימייתי שבה כבר דנתי, היה 

בשלבי המסע לסודן וההמתנה לעליה, דבר שניכר גם באחוז הגבוה של נוער שהגיע  התערער עוד 

מצד אחד, הוצאת הילדים לחינוך פנימייתי הביאה  82לארץ ללא הורים במהלך מבצע משה.

להקלה על המשפחות במובן הכלכלי, לעומת זאת, השפעה דרמטית יותר היתה כנראה ליצירת 

מצאים בקרבת הוריהם, ולא יכולים למלא את התפקיד מציאות שבה העולים הצעירים לא נ

שממלאים לרוב ילדים ובני נוער מהגרים, שנוטים ללמוד את השפה מהר יותר מהמבוגרים, 

כך, שליחת הילדים למוסדות חינוך מחוץ  83בתיווך המציאות החברתית החדשה עבור המבוגרים.

רעור הסמכות ההורית שמלווה , והגבירה את עלקהילה הקשתה ועיכבה את קליטת המבוגרים

                                                           
. יש לציין שמחקר זה מאוחר בכעשור לעומת מחקרה של הרצוג, ומתמקד בעשור הראשון 795סיקורל ושרעבי, עמ'  78

  .2000-של שנות ה
לאחר עשרים שנה בישראל: סקר יוצאי צדיק, -; יהודית קינג, נועם פישמן ואברהם וולדה795, 803-804' שם, עמ 79

   .6, עמ' 2014מכון ברוקדייל, -ג'ויינט-ירס, ירושלים, מאיאתיופיה הותיקים
סורת מ –: דפוסי משפחה וזוגיות בקרב עולי אתיופיה 10החברה האתיופית בישראל, פרק עוז אלמוג,  דוד פז, 80

; עמיר, זהבי 9.2.16, נצפה בתאריך http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7681&bookid=10. ושינוי
 . 84ופרגאי, עמ' 

 .805-807סיקורל ושרעבי, עמ'  81
מהנוער שעלה  60%. לפי דו"ח לחבר הנאמנים של עליית הנוער, 43, 39, 34-35ופרגאי, עמ' . עמיר, זהבי 6הערה  ורא 82

 .240שם, עמ'  –במבצע משה עלה ללא הורים 
 .  78-79; אסטמן, גדור וסלמון, עמ' 160-161, 19-20שם, עמ'  83

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7681&bookid=10
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דבר זה הגביר את  84.ועלול ליצור משבר זהות בקרב הילדים לעיתים קרובות תהליכי הגירה

הסכנה של התייחסות החברה הקולטת אל העולים המבוגרים כאל "דור מדבר" אבוד, שלא צפוי 

 85להצליח בקליטה.

ות של ההורים על חינוך בנוסף, הביא החינוך הפנימייתי לעיתים לתחושה של הסרת אחרי

על הקבוע בחוק הישראלי לתחושה שעלתה מקרב העולים, לפיה האיסור  ףהצטרדבר זה . םילדיה

הפעלת אלימות כלפי הילדים הותיר אותם ללא כלים חינוכיים מספקים על מנת להצליח בחינוך 

   86ילדיהם.

אתיופיה ניתן ניסיון ראוי לציון לקליטה תוך התחשבות בצורך בהמשכיות המסורת של עולי 

באופן בולט את לראות בהחלטה לציין במוסדות עליית הנוער בהם למדו תלמידים עולי אתיופיה 

". החלטה זו התקבלה במטרה מודעת ישראל-ביתאת "עדחג הסיגד, אחד החגים הייחודיים של 

ממחקר שנערך בכפרי הנוער  87פלורליסטי שנמנע מכור היתוך תרבותי "אגרסיבי".לקליטה באופי 

גם המנהלים וגם החניכים ראו בציון החג צעד חשוב, הן להעצמת תחושת השילוב של עולה ש

החניכים עולי אתיופיה ומתן לגיטימציה לשימור המסורת הייחודית שלהם, והן מתוך עמדה 

  88הרפרטואר התרבותי של החגים בכפר.פלורליסטית המבקשת להעשיר את 

דוגמא מעניינת להתמודדות עם השינויים במעבר בין התרבויות ניתן למצוא במחקרה של מלכה 

של  90-ותחילת שנות ה 80-שבתאי בקרב חיילים עולים מאתיופיה, ששירתו בצה"ל בסוף שנות ה

לבחון הן את התרבות  פשרה להם, ניכר שהם נמצאו בעמדה שאהמאה שעברה. מהראיונות איתם

ישראל" ממנה באו והן את התרבות הישראלית בה הם נקלטו, ולבחור אילו אלמנטים -של "ביתא

מתוכן הם רוצים לשמר, לאמץ או לדחות. כך הם מביעים רצון לשמור את "קוד הכבוד" הנהוג 

בנוגע  בחברה האתיופית כלפי הורים ומבוגרים לצד רצון להשתחרר מסמכות ההורים, מתלבטים

לשמירת המסורת המגבילה לגבי נישואין בין קרובי משפחה במרחק שבעה דורות ולגבי ההעדפה 

של בנות זוג יוצאות אתיופיה או ישראליות, ונוטים לדחות מנהגים כמו מזון מסורתי, טקס 

הישראלית הם מעריכים את  תרבותבנוגע ל 89הקפה, הלבוש המסורתי וההפרדה בזמן הנידה.

                                                           
לבין אינטגרציה חינוכית נורמטיבית בקרב עולי  הקשרים בין משתנים סוציופסיכולוגייםאביעד, -יעל וילצ'יק 84

]מספרי העמודים לפי עותק  38-37, עמ' 2004)עבודה לתואר שלישי(, רמת גן, חש"ם,  אתיופיה ועולי חבר העמים
  דיגיטלי שהעבירה לידי המחברת[.

 . 83, הרצוג, עמ' 23עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  85
 .168-169הבי ופרגאי עמ' ; עמיר, ז803-804סיקורל ושרעבי, עמ'  86
  .128-129עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  87
  .139-142, 134שם, עמ'  88
 .170-178הכי אחי, עמ' שבתאי,  89
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סתייגים ממה שהם רואים כחוצפה, מתלבטים לגבי החלוקה המגדרית השוויונית החופש אך מ

יותר הנהוגה בחברה בישראל, ומגלים את המנעד המגוון יותר שבין שמירת מצוות לבין אורח 

 ערב בחייהםל עצמם זהות משלבת, המאפשרת להםנראה שרוב החיילים גיבשו ל 90דתי.-חיים לא

ר בחירות שונות בהתאם לסיטואציה הספציפית. מיעוט קטן אלמנטים משתי התרבויות ולבחו

גיבש זהות ישראלית לחלוטין, ובודדים ראו את עצמם לא אתיופים ולא ישראלים. בקרב החיילים 

שבתאי מציינת שהשילוב בין שתי התרבויות  91לא הופיעו כאלה שזיהו את עצמם כאתיופים בלבד.

ונראה שבמימדי הזהות התרבות ישנה המשכיות של  מאפשר לחיילים לבחור בין שני רפרטוארים,

דפוסי התרבות האתיופית בזמן שבמימדי הזהות החברתית ישנה בחירה בין האלטרנטיבות 

דבר זה נראה לי כמשקף את ההבחנה של גנס אותה הזכרתי בפרק ברקע  92הישראלית ואתיופית.

מעניין לראות שהחיילים התיאורטי, בקצב השונה של תהליכי האסימילציה והאקולטורציה. 

שהשתתפו במחקר מניחים שמגמת התהליך הוא טמיעה של העדה בתוך החברה הישראלית, 

מניחים שסיכוי ההצלחה שלו תלויים בעיקר ביחס של הישראלים, ונכונותם לקבל את יהודי ו

  93אתיופיה כחלק מהחברה.

 

המרתקות של המעבר בין  והדינמיקות אתגרי הקליטהתופעה מעניינת נוספת על המעידה 

התרבויות הכרוך בהגירה היא ההופעה בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה של תרבות הסובבת סביב 

יציאה למועדונים והאזנה למוזיקת רגאיי וראפ. למרות שיש הסוברים שתופעה זו אינה בהכרח 

אתיופיה, היא מהווה דוגמא חשובה להופעת תרבות פנימית של נוער יוצא לדעתי  94מרכזית,

מלכה שבתאי, שחקרה את התופעה הזו, מזהה את  הנוצרת בארץ, כתגובה לאתגרי הקליטה.

שרשי התופעה באידיאולוגיה של ניכור, שמקורה בקשיי הקליטה בארץ, ובראשה חוויות של יחס 

אל מול תחושת חוסר  95גזעני, הגורמות לנוער להרגיש חוסר שייכות בחברה הישראלית.

בית ההורים והאכזבה מהמציאות בארץ, מאמצים בני הנוער זהות אחרת, הרלוונטיות של 

  96וטעמים מוזיקליים שמחזקים את הזהות הזו.

                                                           
  .186-195, 179-182שם, עמ'  90
  .184-185שם, עמ'  91
 .195שם, עמ'  92
 .202-203שם, עמ'  93
  .89עמיר, זהבי ופרגאי, עמ'  94
, 312-125. עמ' 2001, צ'ריקובר, לראפ: אתגר ההשתייכות של נוער יוצא אתיופיה בישראלבין רגאיי מלכה שבתאי,  95

130-127.  
  .264-265שם, עמ'  96
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נראה שההאזנה לשני סגנונות המוזיקה האלה, המלווים גם בסגנונות לבוש, מקנה לנערים שני 

 גורמי הזדהות:

של  30-ה בשנות המוזיקת הרגאיי, שמקורה בתנועת הראסטאפארניזם שצמחה בג'מאייק .א

, נקשרה באופן סמלי במקורות אפריקאיים ובעיקר אתיופיים, בדגש על 20-המאה ה

נראה שעבור בני הנוער יוצאי אתיופיה  97דמותו של קיסר אתיופיה היילה סיליאסי.

רות שבאתיופיה מהווה רקע זה מקור לגאווה בזהותם המקורית, האתיופית, וזאת למ

  98כבעלי זהות נבדלת מכלל החברה האתיופית. "ישראל-ביתא"עדת  זיהו את עצמם אנשי

מוזיקת הראפ הופיעה כחלק מתרבות מחאה שביטאה את המצוקות החברתיות של נוער  .ב

, ונחשבת 20-של המאה ה 70-אמריקאי בברונקס ובארה"ב בכלל החל בשנות ה-אפרו

ים בראפ מודל נראה שבני הנוער יוצאי אתיופיה רוא 99לקול "שחור" שבא משולי החברה.

כדומה והגזענות שהם חווים שלהם החברתית להזדהות בגלל הבנתם את חווית המצוקה 

  100אמריקאים בארה"ב.-לזו של האפרו

לסיכום ההתייחסות לתופעה חברתית זו, אני מעוניין להפנות את תשומת הלב לשני היבטים שלה, 

של תגובה למדיניות הקליטה המדגישים את היותה תופעה ישראלית, שהיא לפי שבתאי ביטוי 

-מדיניות שהיא מגדירה כ"סגרגציה דה –שהופנתה אל העולים מאתיופיה ואל בני הנוער בפרט 

  101את קשיי ההשתלבות. מהמעצי השבעצמ תגבוה –פקטו" 

אתיופים "שחורים", למרות שבאתיופיה הרואה בההיבט הראשון הוא היבט האימוץ של זהות 

ראו בעצמם "אדומים"  "ישראל-ביתא" נהוגה הבחנה בין צבעי עור שונים, ואנשי עצמה היתה

הוא שמוזיקת הרגאיי והראפ הגיעו לישראל  ההיבט השני 102)שמעמדם גבוה יותר( ולא שחורים.

עבור קהל מצומצם של ע"י "סוכני תרבות" בודדים, ולפני הצטרפותם של יוצאי אתיופיה אליה, 

רים במקרה של הרגאיי ועבור כלל הנוער הישראלי במקרה של הראפ. "צרכנים" ישראלים ותיי

, 90-הצטרפותם של בני נוער יוצאי אתיופיה לקהל ה"צרכנים" של מוזיקה זו בתחילת שנות ה

                                                           
 .50-51, 47שם, עמ'  97
  .1הערה  וישראל, רא-. לגבי זהותם הנבדלת של אנשי ביתא99-100שם, עמ'  98
 .52-54שם, עמ'  99

 . 111-115שם, עמ'  100
 .263-264שם, עמ'  101
 .48-49; שבתאי, הכי אחי, עמ' 299קימרלינג, עמ'  102
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שלוותה בתופעות של אלימות וגזענות כנגד "לבנים", הביאה לדחיקתו של הקהל הישראלי 

     103מהמועדונים בהן נוגנה מוזיקה זו.

 רונות הדיור והשפעתםפת

 המציאות זו ועכשיו בית על חלמו שנים "הם
 הגלות" נמשכת, קורה זה בבית גם

 , עבודה שחורהאהוד בנאי
 

, שהתחלקו קליטה של הסוכנות היהודיתים מאתיופיה, הם הופנו אל מרכזי עם הגעת העול

 לשלושה סוגים:

מרכזים אלה היו ערוכים לקליטת העולים, אבל  –מרכזי קליטה במתקנים ייעודיים  .א

התעוררו קשיים במרכזי קליטה שנבנו לקליטה של בודדים או זוגות ללא ילדים, בהם לא 

 היה דיור מתאים למשפחות ונוצר חיכוך עם עולים שכנים שאורח חייהם שונה. 

אלה אפשרו מגורים ללא הפרדה מהחברה  –מרכזי קליטה בבתי מגורים שהוכשרו לכך  .ב

הישראלית הקולטת, אבל רובם נמצאו באזורי פיתוח שבהם רמת החינוך נמוכה 

 "עולם"הריכוז הגדול של העולים יצר עבורם ואפשרויות התעסוקה מצומצמות. כמו כן, 

 גורם מרתיע.  והוד יחסית מסביבתו, וכלפי הסביבה המבוד

במסגרת "מבצע משה" הופנו עולים למלונות ובתי הארחה בעיקר בתקופת העליה הגדולה  .ג

שהוכשרו לכך, אך לא התאימו לקליטת עולים ויצרו תלות בצוות התפעול שהקשתה על 

  104יום עצמאיים.-הסתגלות לחיי יום

לפי תוכנית משרד הקליטה, הם יועדו להיות מופנים בתוך שלושה חודשים אל יישובי הקבע,  

תם ליישובים מבוססים מספיק על מנת להתמודד עם הקליטה, אך לא נוסחה שתפנה אובהתאם ל

חזקים באופן שייצור פער גדול אל מול העולים. כמו כן, הוצב יעד להמנע מריכוז יתר או מבידוד 

 105משפחות. 3-2משפחות, ובכל בניין  50-30יתר של העולים מאתיופיה, כך שבשכונה ישוכנו 

רוב העולים בעיירות פיתוח  קליטה, כבר שהותוכנית האב של משרד הכאשר גובשה 

בפועל, משרד השיכון לא הספיק לרכוש מספיק דירות עבור העולים, ובצירוף עם  106פריפריאליות.

                                                           
 על תופעת "סוכני התרבות, ראו: .60-64, 56-57, עמ' 2001שבתאי  103

Rakefet Sela-Sheffy. 2005. “Interference and Aspects of Repertoire Consolidation in Culture.” In The 
Challenge of the Hyksos: Cultural Interference in the New Kingdom, Bietak, Manfred & Orly 
Goldwasser eds. Vienna: Austrian Academy of Sciences, pp. 4-5. 

http://goo.gl/K1nYaY  21.2.2016, נצפה בתאריך. 
  .35-38אסטמן, גדור וסלמון, עמ'  104
  .21אירופה וזיצר, עמ'  105
  .46, גדור וסלמון, עמ' אסטמן 106

http://goo.gl/K1nYaY
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, מה שהגביר קשיי הקליטה רבים מהם נשארו במרכזי הקליטה זמן רב מהמתוכנן, למשך שנים

כאשר נרכשו דירות, הן נרכשו . את תלות המשפחות בממסד הקולט והקשה על השתלבותן בחברה

, וזאת לפי המלאי הקיים, דבר שייצר ריכוזים גדולים של אתיופים בשכונות ובבניינים ספציפיים

   107.משרד הקליטה בניגוד להמלצת

גורם נוסף שהשפיע על תפרוסת הדיור של עולי אתיופיה היה מיקומם של מרכזי הקליטה עצמם, 

קבע ביישובים הסמוכים למרכז הקליטה. כך רבים מעולי בגלל נטיית העולים לבחור במגורי 

מבצע משה נותרו לגור בסמוך למרכזי הקליטה הגדולים באשקלון ובאר שבע, בעוד שעולים 

ממבצע שלמה נקלטו באזור חיפה, ירושלים והמרכז, ובהמשך בחרו רבים מהם להתגורר 

 –ה מרכזי קליטה "מתקפלים" על שיכון העולים הית הנוספת שהשפיע ייחודיתתופעה  108בסמוך.

הפעלתם נפסקה, בעוד שהעולים נותרו לגור בהם התבססו על בתי מגורים שמרכזי קליטה ש

ושהדבר היה מנוגד להמלצת משרד הקליטה, מכיוון  כמגורי קבע, למרות שאלה לא תוכננו לכך

של שכונות אלה נמצאו לעיתים קרובות במרכז  109.עדתיים-שיצר ריכוז של העולים בבניינים חד

  110מצוקה.

מאפשרים לנו התבוננות מעניינת מאוד על תהליך  1997-ו 1993שני מחקרים שנערכו בשנים 

המעבר של עולי אתיופיה למגורי קבע. המחקר המוקדם, שנערך לבקשת משרד השיכון, התרחש 

י בנקודת זמן שבה רבים מעולי מבצע שלמה התגוררו במרכזי הקליטה ובאתרי קרוואנים. עורכ

המחקר היו מודעים לכך שבאתיופיה סגנון המגורים המקובל היה בקבוצת של משפחה מורחבת, 

בדברי המחברים ניכרת גישה  111התפרקות של מסגרת זו.ושתהליכי העליה והקליטה בארץ יצרו 

"העולים מאתיופיה מתקשים ובמיוחד בשנים הראשונות  פטרונית כלפי העולים, שכן לדבריהם

 112לבטא את עמדתם והעדפותיהם בתחומי הקליטה בכלל ובתחום הדיור בפרט."לשהותם בארץ, 

גישה זו ניכרת בפער שבין ממצאי המחקר לבין מסקנותיו. מהממצאים עולה העדפה ברורה של 

למרות זאת, מציעות המסקנות  113העולים למגורים בשכירות מסובסדת על פני רכישת דירה.

ים, ולאפשר פתרון דיור בשכירות ציבורית ודחיית לחזק את מגמת רכישת הדירות ע"י העול

                                                           
   .22; אירופה וזיצר, עמ' 46, 7שם, עמ'  107
. : דפוסי מגורים בקרב עולי אתיופיה6החברה האתיופית בישראל, פרק אלמוג,  עוז 108

ID=7653&bookid=10http://www.peopleil.org/details.aspx?item , 11.2.16נצפה בתאריך. 
  .52אסטמן, גדור וסלמון, עמ  109
  .143עזר, עמ' -בן 110
מכון  –, ירושלים, תצפית דפוסי קליטה בדיור של עולי אתיופיה: דוח מחקר מסכםמשרד הבינוי והשיכון,  111

 .9. עמ' 1993למחקר, 
  .10שם, עמ'  112
  .5שם, עמ'  113

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7653&bookid=10
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רכישת הדירה רק עבור משפחות שאינן "בשלות" עדיין לרכוש דירה. עם זאת, הומלץ להתחשב 

בהפניית העולים למגורי קבע בצורך שלהם להתגורר בסמוך לבני משפחה, ולאכלס ביישובים 

  114הילתיים מתאימים לעדה.הקולטים מספר מספיק של משפחות שיאפשר הפעלת שירותיים ק

 מספר ממצאים נוספים שעלו מן המחקר ראויים לטעמי לתשומת לב:

 115 רוב גדול של העולים הביעו העדפה שהעולים יהיו מיעוט בבניין בו הם יגורו. .א

רוב העולים הביעו העדפה למגורים בעיר גדולה על פני יישוב קטן או כפרי, אך העדפה זו  .ב

להערכתי, מגמה זו יכולה  116יותר ומעורים יותר בחברה. נחלשה בקרב עולים ותיקים

לבטא היכרות טובה יותר של העולים הותיקים עם אפשרויות הדיור השונות, ואולי גם 

 מהחברה הישראלית.בדיור אימוץ של דפוסי העדפה 

מתוצאות בחינת שביעות הרצון של העולים מהשירותים הקהילתיים, ניכר שעולים  .ג

הקבע הביעו שביעות רצון גבוהה משירותים חברתיים כלליים שעברו כבר למגורי 

)בריאות, חינוך, תחבורה, שוק, ובמידה פחותה גם מהתעסוקה(, ושביעות רצון נמוכה 

מהיעדרם של שירותים קהילתיים עדתיים )בית כנסת, מועדון והנהגה רוחנית(. לעומתם, 

וכה: שביעות רצון גבוהה הציגו עולים שעדיין התגוררו באתרי קרוואנים מציאות הפ

יחסית מזמינותם של השירותים הקהילתיים העדתיים, ושביעות רצון נמוכה באופן בולט 

 117מזמינותם של השירותים החברתיים הכלליים.

, בקרב כל ראשי המשפחות 1996-1995המחקר השני נערך ביוזמת המשרד לקליטת עליה בשנים 

באמצעות תוכנית למשכנתאות בחמישה יישובים שאליהם עברו עולים רבים שרכשו דירות 

. תוכנית זו הביאה לפינוי אתרי הקרוואנים 1993מיוחדות עבור עולי אתיופיה, שהופעלה בשנת 

כאשר נשאלו העולים לגבי הסיבות העיקריות  118ומעבר של אלפי משפחות עולים למגורי קבע.

בראש את הרצון לגור לצד בני משפחה, ובשכיחות נמוכה את  לבחירה במקום המגורים, הם הציבו

המחקר מציג שיעורי תעסוקה  ואכן,  119ההערכה שבמקום זה יש סיכוי טוב למצוא תעסוקה.

נמוכים מנתוני האוכלוסיה הכללית בקרב העולים הגברים )עם כי הפער נמצא במגמת צמצום ככל 

ו נמוכים ביותר(. בעקבות השקעה ניכרת שעולה הוותק בארץ. אחוזי התעסוקה של הנשים הי

                                                           
 .7-8שם, עמ'  114
 .18עמ' שם,  115
 . 19שם, עמ'  116
 .40-41שם, עמ'  117
 .1, עמ'ובניטהוולפסון נועם,  118
  .13שם, עמ'  119
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בהכשרה מקצועית, רבים מהעולים, ובמיוחד הצעירים, הועסקו בעבודות מקצועיות, אך רובן 

בתחום התעשיה והבניין ורק מעטים במקצועות חופשיים ובניהול. רבים מהם ביטאו חוסר 

בים מהעולים ביטאו ניכר שר 120שביעות רצון מעבודתם, בעיקר המועסקים בעבודה לא מקצועית.

מצוקה כלכלית ותחושה שהכנסותיהם אינן מספיקות לכיסוי צרכים בסיסיים. שיעור גבוה מאוד 

 . 121של עולים הגדירו את הקשיים הכלכליים כבעיה הקשה ביותר איתה הם מתמודדים

במתן הטבות בשכר דירה ומשכנתאות  90-מדיניות הקליטה בדיור, כפי שהתבטאה בשנות ה

וחים מאוד, נועדה לשמור על פיזורם של עולי אתיופיה בקרב החברה הישראלית ולעודד בתנאים נ

את העולים מאתיופיה להתיישב באזור המרכז ולא בפריפריה, במטרה שיגורו בסמוך למקומות 

תעסוקה ושירותים חברתיים זמינים יותר. מדיניות זו הושפעה בין היתר מלקחי קליטת גלי 

, שהופנו אל יישובי הפריפריה וסבלו ממרחק מאזורי תעסוקה 50-ת ההעליה הגדולים של שנו

  122ותרבות, ומשירותים חברתיים דלים.

הם למרות מדיניות פיזור זו, נוצרו ריכוזים גדולים של עולי אתיופיה במספר קטן של יישובים, שב

בפריפריה מתגוררים רוב העולים. גם עולי הגרים במרכז גרים לרוב בשכונות מצוקה שנמצאות 

 :, וביניהןוחברתית בתוך היישובים. להסבר כישלון זה הוצעו מספר סיבות-כלכלית

הפניית עולים למגורים בשכירות בדיור הציבורי, שרוב הדירות שלו נמצאות בשכונות  .א

 כלכלי נמוך. -וביישובים במעמד חברתי

ותיקה כניסה של משפחות עולים רבות לשכונה אחת הביאה ליציאה של אוכלוסיה ו .ב

קולטים רק אוכלוסיות חלשות שלא היו -ולירידת ערך הדירות, מה שהותיר כשכנים

 מסוגלות לעזוב את השכונה.

העדפתם של העולים להתגורר בקרבה לבני משפחה ובריכוז של עולים מאתיופיה  .ג

ים קהילתית ואורח החי-שמאפשר את שימורם של אלמנטים מתוך המסגרת המשפחתית

שהביא את הממשלה  ,לחץ משפטי מצד העוליםאף כלל  יה. רצון זהשהיה מקובל באתיופ

לאפשר להם לקבל משכנתאות גם ביישובים בהם כבר נוצרו ריכוזים של עולים 

  123מאתיופיה, בניגוד למדיניות הקליטה הקודמת.

                                                           
 .8-13שם, עמ'  120
 .23, 20שם, עמ'  121
 שם, שם. 122
באמצעות תנאי המופעל כלפי עולי הפלשמורה שם, שם. מעניין מאוד לראות שלחץ כזה כנגד מדיניות הפיזור  123

הערים הסגורות לאתיופים, מפת ראה יואל הרצברג,  –ומאותן הסיבות ממש  המשכנתאות ממשיך להופיע גם כיום,
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תהליך הרכישה של דירות בידי עולים במהלך מבצע המשכנתאות הפך לכר פורה לניצול  .ד

וכים שונים. מתווכים אלה עודדו את העולים לרכוש דירות בעיירות העולים בידי מתו

הפיתוח, שאת מחירן הנמוך יחסית "ניפחו" בהתאמה לגובה המשכנתא שלה היו זכאים 

 . 124העולים

חלקם מקורם בגופי הקליטה, חלקם מקורם בעולים וחלקם מקורם  -כך חברו גורמים שונים 

ניגוד למדיניות הקליטה המתוכננת, שנועדה בבה ת שויצרו מציאו -בחברה הישראלית הקולטת 

באמצעות פיזורם היחסי בקרב האוכלוסייה  להקל על השתלבות עולי אתיופיה בחברה הישראלית

נוצרו ריכוזים גדולים של עולים המרוכזים ב"מובלעות" בבניינים ואף בשכונות בהם  הותיקה,

נמצאים כמעט תמיד בשכונות חלשות  מהווים העולים רוב מוחץ של התושבים. ריכוזים אלה

 חברתית, גם כאשר היישוב עצמו בו הן שוכנות הוא מבוסס יחסית.  -מבחינה כלכלית

 

 במבחן הזמן תוצאות הקליטה

 לבשורה לה חיכו הם, כן, נאמנים היו הם
 .שחורה עבודה זו שנשאר מה ועכשיו

 אהוד בנאי, עבודה שחורה
 

" כפי שהן משתקפות ישראל-ביתאהקליטה של עולי "בחלק זה אסקור את תוצאות תהליך 

 מנקודת המבט של השנים האחרונות. 

של השתלבות  סגנון קליטהבחרו ב 60%-שמתוך העולים, כ נמצא 2014במחקר שהתפרסם בשנת 

של  סגנוןבחרו ב 10%-)שימור התרבות המקורית ואימוץ מרכיבים מהתרבות החדשה(, כ

בסגנון של היבדלות )שמירה  30%-ת לטובת תרבות חדשה( וכעזיבת התרבות המקוריהיטמעות )

כמו כן התברר שעולים  125מרצון או שלא מרצון על התרבות המקורית ודחיית התרבות החדשה(.

מאשר עולי  נטו יותר לסגנון ההיבדלות 126שהגיעו במסגרת איחוד משפחות לאחר מבצע שלמה

בצע משה. עבור סגנון ההיטמעות, נמצא מבצע שלמה, ואלה נטו לסגנון זה יותר מאשר עולי מ

שהוא נפוץ יותר בקרב עולי מבצע משה מאשר בקרב העולים המאוחרים יותר. להערכתי הסיבה 

                                                                                                                                                                      
makom.co.il/article/yoel-http://www.ha-. 24.8.2015, המקום הכי חם בגהנום, האזורים המותרים לעולים

sgurot-arim-herzberg במאמר ניכרת הנימה הביקורתית מאוד, הבאה מנקודת מבט 11.2.2016, נצפה בתאריך .
 ליברלית, כלפי מדיניות הקליטה של עולי אתיופיה.

 .שם אלמוג, 124
גירה ותהליך התירבות בקרב בני נוער יוצאי העברה בין דורית של טראומת ההשרה בן דוד, יעל אביעד ואינה לוי,  125

, נצפה בתאריך http://goo.gl/cE3I8v. 29עמ' אקטיביים, ופית והקשרם לשימוש בחומרים פסיכוהעדה האתי
16.2.2016. 

מה, או שמדובר בעולים ישראל" שהגיעו לאחר מצבע של-מהמחקר לא ברור האם קבוצה זו מורכבת מעולי "ביתא 126
 מקרב הפלשמורה.

http://www.ha-makom.co.il/article/yoel-herzberg-arim-sgurot
http://www.ha-makom.co.il/article/yoel-herzberg-arim-sgurot
http://www.ha-makom.co.il/article/yoel-herzberg-arim-sgurot
http://goo.gl/cE3I8v
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לכך יכולה להיות ריבוי העולים במבצע משה שהגיעו כצעירים ללא משפחתם. בקרב בני העולים 

היבדלות ואחריו הטמעות. שנבדקו במחקר, התברר שסגנון הקליטה הנפוץ היה השתלבות, אחריו 

הסגנון הנדיר ביותר היה שוליות )עזיבת התרבות המקורית ללא אימוץ התרבות החדשה(. 

מהממצאים ניכר שסגנונות ההשתלבות וההיטמעות נוטים לעבור מן ההורים אל ילדיהם, אך 

ה ההיבדלות נפוצ ההיבדלות היתה נפוצה יחסית גם בקרב ילדיהם שהוריהם בחרו בהשתלבות. 

יותר בקרב נוער בסיכון, ובקרב ילדיהם של עולים מאוחרים יותר. גם ההיטמעות נפוצה יותר 

הם של העולים במסגרת ותר בקרב נוער בסיכון, ובקרב ילדיבקרב נוער בסיכון. השוליות נפוצה י

  127איחוד המשפחות.

לל האוכלוסיה, , יוצאי אתיופיה נוטים להתחתן בגיל מאוחר יותר מאשר כ2014לפי פרסום משנת 

מהנישואים הם מחוץ לעדה. דפוסי הילודה  11%ולמרות שרובם עדיין מתחתנים בתוך העדה, כ 

היה שיעור הפריון  2012של הנשים יוצאות אתיופיה מתקרבים לאלה של נשים ישראליות, ובשנת 

נתונים אלה מעידים  128הכולל של יוצאות אתיופיה אף נמוך יותר מזו של נשים יהודיות ואחרות.

להבנתי על מגמה של אימוץ מודל המשפחה הישראלי, ולמרות שיש לסייג אותם מכיוון שהם 

ישראל" וצאצאיהם, אני משער -כוללים את כלל האזרחים ממוצא אתיופי ולא רק את עולי "ביתא

 שהם תקפים לגביהם יותר מאשר לגבי עולים וותיקים פחות בארץ וצאצאיהם. 

, בקרב מדגם 2009-2010שוב נוסף הוא מחקר שנערך ביוזמת משרד הקליטה בשנים מקור מידע ח

, כלומר בקרב עולי 1991-ל 1979בין השנים  45-0לארץ בגיל מייצג של יוצאי אתיופיה בארץ, שעלו 

. מחקר זה מציג תמונת מצב עדכנית יחסית של קליטתם, שנמצאים בגיל העבודה "ישראל-ביתא"

ן ובעזרת השוואת הממצאים לנתונים בקרב האוכלוסיה הוותיקה בישראל, מתוך פרספקטיבת זמ

מהעולים הגיעו  71%-גורמים המאפשרים להעריך את תוצאות מדיניות הקליטה. כדאי לציין ש

  129ומטה, כך שמסלול הקליטה שלהם עבר דרך מערכת החינוך בישראל. 18לארץ בגילאי 

 15%-רף אל מערכת החינוך הממלכתית דתית, רק כבאופן גו גורף מהמחקר עולה שלמרות שהופנו

ון המקביל בקרב היהודים מהעולים מגדירים את עצמם כדתיים, נתון הגבוה אך במעט מהנת

)אחוז המגדירים את עצמם כחרדים זניח, ונמוך בהרבה מאחוז החרדים בקרב היהודים הותיקים 

מאתיופיה למערכת החינוך ם של תלמידים עולים תקבל-הותיקים, דבר שניתן להסביר באי

                                                           
 .32-34דוד, אביעד ולוי, עמ' -בן 127
המרכז האקדמי רופין,  –, המכון להגירה ושילוב חברתי השתלבות יוצאי אתיופיה בישראל: תמונת מצבניבי דיין,  128

, נצפה מצב תמונת - בישראל אתיופיה יוצאי השתלבות/http://www.ruppin.ac.il/download/files. 3, עמ' 2014
 . 18.2.2016בתאריך 

 .6צדק, עמ' -קינג, פישמן ווולדה 129

http://www.ruppin.ac.il/download/files/השתלבות%20יוצאי%20אתיופיה%20בישראל%20-%20תמונת%20מצב


 
26 

 

החרדית(. בשונה מהיהודים הותיקים, אחוז המגדירים את עצמם כמסורתיים גבוה בהרבה בקרב 

", ואחוז המגדירים את עצמם כחילונים לא דתיים נמוך בהרבה. רמת הדתיות ישראל-ביתאעולי "

רת בחברה עולה בקרב העולים לפי הגיל, דבר היכול אולי להעיד על מגמת ההשתלבות הגוב

מהתלמידים ממוצא  49.9%רק  2015לפי נתוני הלמ"ס, בשנת  130הישראלית, החילונית ברובה.

לפני עשור(, בעוד שאחוז הלומדים בזרם  59.3%אתיופי למדו בזרם החינוך הממלכתי דתי )לעומת 

  131.(לפני כעשור 39.2%)לעומת  46.4%-הממלכתי עלה ל

ישראל" נמצא במגמת עלייה, -בתחום התעסוקה, עולה כי שיעורי התעסוקה של עולי "ביתא

נתוני התעסוקה של העולים נמצאו גבוהים הנובעת בעיקר מהעליה החדה בתעסוקת הנשים. 

במעט מאשר הנתונים המקבילים בקרב היהודים הוותיקים. העובדה שנתוני התעסוקה של 

נמוכים מאלו של הישראלים בני גילם יכולים  50מבוגרים מגיל העולים שבעת קיום המחקר היו 

להעיד לטעמי על הקשיים הרבים יותר שחוו עולים מבוגרים, לצד ההצלחה היחסית בקליטה של 

. למרות נתוני התעסוקה היפים, ניתן לראות פערים ממשיים לרעתם של 132מי שעלו כצעירים יותר

בארץ מבחינת ההתפלגות למקצועות ושכר העבודה: רק יהודי אתיופיה ביחס ליהודים הוותיקים 

בקרב הישראלים הוותיקים,  25%מהעולים מועסקים במקצוע אקדמי או ניהולי לעומת  5%

בלבד בקרב היהודים  4%מהעולים מועסקים בעבודות לא מקצועיות לעומת  16%ולעומת זאת 

המכירה, השירותים מי הוותיקים. ככלל, הייצוג של העולים מאתיופיה גבוה יותר בתחו

והתעשייה, לעומת ייצוג נמוך יותר של מועסקים כפקידים. בהתאמה לכך, שכר העבודה בקרב 

בלבד מגובה השכר בקרב היהודים הוותיקים, וחלקם של משתכרי  59% -העולים מגיע רק ל

  133השכר הנמוך בקרב העולים גדול פי שניים ויותר מאשר בקרב הוותיקים.

למשק ₪  10,000מהם דיווחו על הכנסה חודשית של עד  75%לכלי של העולים, בבחינת מצבם הכ

נמוך ₪  13,000בקרב היהודים הוותיקים, ואחוז המדווחים על הכנסה של מעל  49%בית, לעומת 

פי שלושה בקרב העולים מאשר בקרב הוותיקים. בהתייחסות של הכנסה ממוצעת לנפש, האחוז 

לעומת הוותיקים, , כמעט כפול 43%ל בקרב העולים ו העוני( מגיע )מעט מעל ק₪  2,000המגיע עד 

בעקבות תוכנית הסיוע לרכישת לנפש. ₪  4,000בעוד שהתמונה הפוכה בנוגע למשתכרים מעל 

                                                           
 .14שם, עמ'  130
. 2015, לקט נתונים לחג הסיגד –האוכלוסיה ממוצא אתיופי בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  131

2http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=20151130 נצפה בתאריך ,
ישראל" שהם מושא -. יש לסייג שנתונים אלה מתייחסים לכלל התלמידים, חלקם בנים לעולי "ביתא18.2.201

  ישראל" או בניהם, שעלו בשנים מאוחרות יותר.-העבודה, וחלקם עולי "זרע ביתא
  .20-22עמ' , צדק-קינג, פישמן ווולדה 132
 .22-25שם, עמ'  133

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511302
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מהנשואים בקרב העולים גרים בדירה בבעלותם, נתון הגבוה במעט  65%דירות עבור העולים, 

הוריות, שככל הנראה -בקרב היחידים והמשפחות החדמהנתון לגבי היהודים הוותיקים. עם זאת, 

התקשו לממש את הסיוע, הנתון נמוך בהרבה מאשר בקרב הוותיקים, דבר ההופך את התמונה 

המעניין הוא   134הכללית. ככלל, העולים גרים בדירות קטנות וצפופות יותר מאשר הוותיקים.

עות הרצון מהמצב הכלכלי בקרב שלמרות הפערים הניכרים בתנאים האובייקטיביים, מידת שבי

העולים דומה לזו בקרב הוותיקים, והם מפגינים אופטימיות גבוהה בהערכת סיכויי הדור הבא 

  135להצליח מבחינה כלכלית.

מהעולים מעריכים שרוב  22%תחום חשוב נוסף הוא כמובן הקליטה החברתית והתרבותית. 

מחצי מהעולים דיווחו שלפחות מחצית התושבים בשכונת מגוריהם הם יוצאי אתיופיה. יותר 

מחבריהם אינם יוצאי אתיופיה, והנתונים גבוהים יותר ככל שהעולים היו צעירים יותר בעת 

דיווחו שכל חבריהם הם יוצאי אתיופיה. רוב העולים משתמשים בעברית  14%עלייתם. עם זאת, 

  136חות עם ילדיהם.כשפה הבלעדית או העיקרית במקומות העבודה, בשיחות עם חברים ובשי

בולטים בשיעור גבוה של שירות בצה"ל, ובשיעור גבוה של  18%העולים שעלו לארץ לפני גיל 

העולים מדווחים על אחוז השתתפות בבחירות הכלליות  137שירות נשים בצה"ל ובשירות הלאומי.

מעניין לכנסת הגבוה מהנתון הארצי, וגם על אחוז גבוה של השתתפות בבחירות לרשות המקומית. 

לראות שאחוז ההשתתפות נמוך יותר בקרב צעירים, ולהערכתי הדבר יכול להעיד על השתלבות 

במגמה כללית של ריחוק צעירים בישראל ממעורבות בזירה הפוליטית. בהיבט הזהותי והתרבותי, 

, כולל כשליש 27%מהעולים רואים בעצמם קודם כל "יהודים" או "ישראלים", עם כי  61%

לעומת זאת, העולים ומטה, עדיין רואים בעצמם קודם כל אתיופים.  5הגיעו בגיל מהעולים ש

מאמינים שהיהודים הוותיקים רואים בהם קודם כל אתיופים ורק אחר כך יהודים או ישראלים. 

כמעט כל העולים,  138 פער תפישתי כזה לא הופיע בקרב עולי המערב ועולי ברית המועצות לשעבר.

בשמירת התרבות והמנהגים של יוצאי אתיופיה בבית, ושהילדים ילמדו על , רואים חשיבות 95%

התרבות האתיופית. רבים ממשיכים גם לצרוך תקשורת באמהרית, דבר היכול להצביע על הרצון 

בשמירת קשר עם התרבות האתיופית ועם קהילת העולים מאתיופיה. תופעה מעניינת מאוד 

השתתף בדגם של תוכנית חיסכון קהילתית שהיה מהעולים ממשיכים ל 20%-שנצפתה היא שכ

                                                           
 .37-39שם, עמ'  134
 .46-44שם, עמ'  135
  .47-48שם, עמ'  136
 .7-8שם, עמ'  137
 .52-53שם, עמ'  138
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נפוץ בכפרים באתיופיה, עם כי ההשתתפות בתוכנית כזו צונחת באופן ניכר ככל שהעולים צעירים 

  139 יותר.

מדיווח של העולים בנוגע לבעיות איתם הם מתמודדים והבעיות איתן התמודדו בעבר, נראה 

( ויחס שלילי 35%(, חובות כספיים )39%הן דיור )שהבעיות העיקריות שמטרידות את העולים 

(.  בהשוואה לעבר מעניין לראות שבעוד שבתחומים כמו 31%מצד האוכלוסיה היהודית הוותיקה )

תעסוקה והבדלים בתרבות ניתן לראות ירידה גדולה במספר המדווחים על בעיה, הירידה בדיווח 

קים נמוכה יותר, ובתחום הדיור כמעט על בעיות בתחום הכלכלה והיחס מצד היהודים הוותי

ואינה מורגשת. על בעיות ביחס מצד היהודים הוותיקים דיווחו גם כרבע ממי שהגיעו לארץ לפני 

  140, למרות שגדלו בארץ כמעט על חייהם.6גיל 

מהם דיווחו שהם מרוצים או מרוצים  74%בסופו של דבר, למרות הבעיות עליהן דיווחו העולים, 

ניתן לראות שמי שעלו כמבוגרים מרוצים מעט יותר מאשר מי שעלו בארץ.  מאוד מקליטתם

כצעירים, ואולי הדבר נובע מרמת ציפיות גבוהה יותר בקרב מי שהשתלבו כצעירים בחברה 

הישראלית. נתון דומה ניכר בנוגע לתחושת הבית בישראל, הגבוהה מאוד בקרב העולים. גם כאן, 

(, 6-18י הביניים )בוגרים, ונמוכה דווקא בקרב מי שעלו בגילאהיא גבוהה יותר בקרב מי שעלו כ

רו טוב יותר את החברה הישראלית ממי שעלו כבוגרים, ומצד שני הכירו טוב אולי בגלל שהכי

ניכר ששביעות הרצון יותר את התרבות והמנהגים באתיופיה מאשר מי שעלו כצעירים יותר. 

ד מרוצים או מרוצים מאוד(,  וגם שביעות הרצון בלב 55%הנמוכה ביותר נוגעת למצב הכלכלי )

הגבוהה הגורם לכך היא רמת האלימות והפשיעה (, וייתכן ש68%משכונת המגורים נמוכה יחסית )

  141בשכונות אלה.יחסית 

 

  

  

                                                           
 .55-57שם, עמ'  139
 .65-69שם,  140
 . 69-71שם, עמ'  141
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 דיון ומסקנות

ישראל" בארץ הוא מקרה מרתק לטעמי של ניסיון בקליטת -תהליך קליטתם של עולי "ביתא

לאור הניסיון המצטבר בקליטת עליה בישראל, והרקע הייחודי של עדת הגירה בתנאים ייחודיים. 

ישראל", גובשה כלפיהם מדיניות קליטה מורכבת: מצד אחד מדיניות קליטה ריכוזית, -"ביתא

ותר, שנועדה לסייע בתהליך "אסימילטורי" באופיו של גישור מהיר על מקיפה ומעורבת בי

המסורתי של העולים לבין המציאות של חברה מערבית מודרנית, -הפערים שבין הרקע החברתי

ואימוץ מוצלח של אורח החיים הישראלי על ידי העולים על מנת שישתלבו באופן המיטבי בחברה 

שביקשה לאפשר פלורליסטית תרבותית" -גישה "רב ,ילבמקבמצד שני, וובכלכלה הישראלית. 

 להם לשמור על זהותם התרבותית ללא תביעה לאסימילציה. 

מסתירה פנימית, לאור  הסובל לאאני סבור שכבר ברמת התכנון יש לתהות האם מדיניות כזו 

קהילתית הנשענת על -ישראל" היתה זהות דתית-העובדה שהזהות התרבותית של עדת "ביתא

רגנות של משפחות מורחבות, בעוד שהשתלבות מהירה בחברה הישראלית דוחפת לפיזור התא

 העולים בקרב האוכלוסיה הותיקה, ובכך מקשה על שמירת הזהות התרבותית הייחודית. 

בכל מקרה, המפגש בין המדיניות המתוכננת למציאות בשטח הביא לתוצאות שפגעו בשני 

 ההיבטים של מדיניות הקליטה: 

תרבותי: ההתייחסות אל העולים כאל קהילה דתית באופיה הביאה -זהותיה במימד .א

", מדובר היה ישראל-ביתאלהפנייתה לטיפול הממסד הדתי בישראל. אבל במקרה של "

במקרה חסר תקדים כמעט של עדה בעלת מנהגי דת יהודיים השונים ממנהגי הזרם 

כסי הובילה אותו להפעיל פלורליסטית של הזרם האורתודו-האורתודוכסי. התפישה הלא

מדיניות אגרסיבית של "מחיקת זהות" וכפיית הזהות האורתודוכסית, שבאה כלפי העולים 

ם הדתיים, בלחץ לאימוץ מנהגי בהנהגה הדתית של העולים ובמנהגיההכרה -לידי ביטוי באי

לבוש ונוסחי תפילה אורתודוכסיים, ובחינוך הילדים במוסדות הממלכתיים דתיים לפי 

להזכר  אני מתקשההמנהגים האורתודוכסיים. לאורך ההיסטוריה של קליטת עולים בארץ, 

זהות דתית קודמת לטובת זהות דתית חדשה, שהופעלה מחיקת בתופעה אגרסיבית כל כך של 

 תרבותית"-המעודדת "רבבאופן כה גורף כלפי עדה מסויימת. כך, במקום מדיניות סובלנית 

", הופעלה כלפיהם ישראל-ביתאשימור הזהות היהודית הייחודית של עולי "סיוע ל באמצעות

מדיניות אסימילטורית בוטה. אפקט צדדי נוסף של מדיניות זו היתה עצם הריכוז של ילדי 

של מוסדות חינוך של זרם מסויים, דבר שצמצם את המפגש שלהם  העולים במספר מצומצם
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יצר בגלל מדיניות החינוך בפנימיות עם החברה הישראלית, תחם אותו אל מגזר מסויים, ו

 –הפרדה הן בין הילדים לבין ילדים ישראלים מהסביבה בה גרו, והן בין הילדים להוריהם 

" ישראל-ביתאהופעלה כלפי עולי " במובן מסוייםהפרדה שהעמיקה את משבר הקליטה. 

בשדה התרבותי מדיניות הדוחפת לאסימילציה אל תוך מגזר מסויים בחברה המגזרית 

 שהחלה להתגבש בישראל באותן השנים. 

הכלים המוגבלים שעמדו לרשות הגורמים הקולטים, לצד השפעות  –במימד החברתי כלכלי   .ב

ליך הקליטה: השהות הארוכה מהמתוכנן ייצרו קשיים גדולים בתהתרבותיות של העולים, 

במרכזי הקליטה הגבירה את התלות של העולים בממסד הקולט במקום לטפח את העצמאות 

שלהם; מיקומם של מרכזי הקליטה, השימוש בפתרונות מאולתרים כמרכזי קליטה ואופי 

יניות הסיוע בדיור, בצירוף העדפת העולים לגור בסמוך לקרובי משפחתם, הביאו, למרות מד

הפיזור שתוכננה עבורם, להופעת ריכוזים של משפחות עולים במבנים שלמים ובשכונות 

בסביבה זו, התקשו  ;כלכלית-מבחינה חברתיתפריפריאליות מסויימות, רובן שכונות מצוקה 

יה בשכונות אלה יהאוכלוסהעולים למצוא מקומות עבודה המאפשרים פרנסה ברווחה; 

ולעיתים העדיפה לעזוב את השכונה, מה שסייע לקליטה,  התקשתה להיות סביבה תומכת

הפניית ילדי העולים אל מוסדות להתרכזות עולים נוספים בשכונה והעמקת המצוקה בה; 

הביאה לכך שרבים מהם קיבלו חינוך  עליית הנוערהחינוך הממלכתי דתי ובעיקר אל מוסדות 

ים של ההשכלה והתעסוקה עיוני ומקצועי ברמה שלא איפשרה השתלבות בחלקים הגבוה

 בישראל. 

 

כך קרה שלמרות מדיניות הקליטה, שנועדה לדחוף לאקולטורציה ללא אסימילציה והשתלבות 

תרבותיות, נראה שבמציאות -העולים כשווים בחברה ישראלית פלורליסטית וסובלנית כלפי רב

ים והחברתיים תהליך הקליטה הגביר את התערערות הקשרים המשפחתיהופיעו מגמות הפוכות: 

נמנעים המתרחשים בכל תהליך של הגירה; ריכוז העולים -המוכרים אפילו יותר משינויים הבלתי

באזורי מצוקה ורמת החינוך שקיבלו ילדיהם הביאה להשתלבותם בשכבות הנמוכות מבחינה 

כלכלית של החברה הישראלית ועיכבה את תהליך האקולטורציה שלהם; הכפיה הדתית -חברתית

 ודוכסית שהופעלה כלפיהם הקשתה מאוד על שימור הזהות התרבותית שלהם. האורת

, נראה שהתמונה אופטימית מעט ארוכה יותר זמן מפרספקטיבתעם זאת, בבחינת התוצאות 

לשימור חלקי של מנהגים מסורתיים גבוהה יותר: נראה שהעולים מפגינים, לצד מוטיבציה 



 
31 

 

מוטיבציה גבוהה להשתלבות בחברה הישראלית גם , ייחודית של העדההלמורשת מודעות טיפוח ו

מבחינה תרבותית, כלכלית וחברתית. נראה שרובם בוחרים בסגנון של השתלבות שאינו מוותר על 

המתחנכים בארץ  צאצאיהםזהותו הקודמת לטובת טמיעה ואינו מתנכר לחברה הישראלית. 

דפוסי חיים ותרבות של ומאמצים  שיפור רמת השכלתם ומקצועם העתידישואפים ברובם ל

שילובם המוצלח יותר כחלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי  דבר שיאפשר אתישראלים בני גילם, 

להערכתי, הגורם העיקרי המעכב כיום ובעשורים האחרונים את השתלבותם המיטבית  בישראל.

חברתית -חברתי, והמדיניות הכלכלית-של העולים וילדיהם בישראל הוא ריבודם הכלכלי

נוקטות ממשלות ישראל, המעמיקה את הפערים בחברה במקום לצמצם אותם. להערכתי, ככל ש

שישתפר מצבן של השכבות הנמוכות בחברה הישראלית וככל שישתחררו מאחיזתו של הממסד 

האורתודוכסי לטובת מנעד הזהויות הדתיות המגוון בחברה הישראלית, כך תגבר -הדתי

 בחברה הישראלית. " וילדיהםישראל-ביתא"השתלבותם המוצלחת של עולי 

יופיה עשרות אלפי עולים מבני ישראל" עלו לארץ מאת-בעשורים שלאחר עליית "ביתא

נלמדו במחקר נוסף, שיבדוק אילו לקחים ש שמורה. אני חושב שניתן יהיה למצוא ערך חשובהפל

, וכיצד הם השפיעו על של עולי הפלשמורה ישראל" יושמו בקליטתם-מקליטת עולי "ביתא

תוצאות הקליטה. כיוון נוסף למחקר מעניין יכול להיות הבדיקה האם וכיצד משפיעה נוכחותם 

, על 2015-2007בארץ של עשרות אלפי מבקשי מקלט מאפריקה, שנכנסו לארץ בעיקר בין השנים 

על צבע עור בארץ ציבור נוסף ב הופיעיחס החברה בישראל לעולים מאתיופיה ולילדיהם, לאחר ש

 זיקה ליהדות וכזה שזוכה ליחס עויין מצד חלקים רחבים בחברה הישראלית. -דומה, אבל חסר
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