


"  את אחי אנוכי מבקש"
הממתינים באתיופיה-מצגת תמונת מצב



עליית יהודי אתיופיה  
לאור פסיקתו החד משמעית  , מאז תחילת שנות השמונים

העלתה מדינת ישראל את קהילת  , של  הרב עובדיה יוסף
.  עולי אתיופיה

 הועלו בשני  ' ביתא ישראל'העולים המשתייכים לקהילת
'  מבצע שלמה'ו( 1984-5)' מבצע משה': מבצעים גדולים

(1991 .)

 (  'הפלשמורה'הידועים בכינוי )' זרע ישראל'קהילת בני
ועתה  , במשפחות שאבותיהם התנצרומדובר . נותרו מאחור

.  מבקשות לשוב ליהדותם

 מבני קהילה זו50,000–עד כה עלו לארץ כ  .

  בני הקהילה מרוכזים בגונדר ובאדיס אבבה ומונים
.  בני אדם13,000–כ 



מעמדם ההלכתי
 לדעת רוב . בהרחבההממתינים נידון מעמדם ההלכתי של

יש  ' ביתא ישראל'הפוסקים שהכירו ביהדותם של העולים מקהילת 
זרע  '( הפלשמורה)בממתינים שארית יהודי אתיופיה לראות 
.  'ישראל

הרב משה  , ל ולימים"הרב עובדיה יוסף זצ, הרבנים הראשיים
–שמיר ושרון )פנו אל ראשי הממשלה , א"שליטעמאר שלמה 

.  בבקשה להעלות את שארית יהודי אתיופיה לישראל( בהתאמה

 וביכולתו  ' זרע ישראל מצד אימו'כל מי שמוגדר כ–על פי ההלכה
למעט הסוברים  )לא חייב בגיור –להוכיח שכל אימותיו היו יהודיות 

,  ולא מעיקר הדין, לחומרה, שיש לעבור טבילה והטפת דם ברית
אלא בתהליך שיבה ליהדות  ( כפסק הרבנות הראשית לישראל

.  למידה נרחבת והשתייכות לקהילה יהודית: הכולל

חייבים  –' זרע ישראל מצד אבותיהם'מי שהוגדרו כ, לעומת זאת
.בגיור

בני אדם  5,000, מבין השוהים בקהילות בגונדר ובאדיס אבבה
.  'זרע ישראל מצד אימותיהם'נמנים על , לכל הפחות



תמונת המצב העכשווית
 אלף  13-כבקהילות המעבר בגונדר ובאדיס אבבה שוהים

.  בני אדם

בהעדר מקורות , בעוני, החיים בקהילות המעבר מתאפיינים בדלות
תמיכת גורמים  , השוהים חיים מכוחם של עבודות דחק. תעסוקה

ותמיכת המשפחות  ולדמן עמותת הרב , (SSEJ)ב "יהודיים בארה
.  הישראליות של השוהים השולחות כסף על בסיס חודשי

הם נהנים כרגע רק מארוחה אחת , מצבם של הילדים דורש טיפול
. 5והטיפול הרפואי נפסק עם הגיעם לגיל , בשל מגבלות תקציב

כשמונה בני אדם בחדר קטן  , משפחות מתגוררות בחדרים צפופים
.  אחד

 יש בין השוהים אחוז ניכר של כאלה המצויים במחנות המעבר
)!(כעשרים שנה

 הורים)לרוב מוחלט של השוהים קרובי משפחה מדרגה ראשונה  ,
(.  אחים



חיי הקהילה
ושילוב  , סדר יום חד וברור, חיי הקהילה מאופיינים בסדר מופתי

ומנהיגותו  , שליחים מן הארץ, (בעיקר צעירים)של הנהגה מקומית 
.  של הרב ולדמן

פעילות  , חיי דת עשירים: הקהילה מתאפיינת בשלושה מוקדים
.  פעילות רווחה, חינוכית משלימה

בכל יום מגיעים לבית הכנסת מאות  . בית הכנסת הוא לב הקהילה
.  ואלפים של מתפללים

 המבוגרים  )שיעורים סדירים מתקיימים לכל אורך ימות השבוע
החומר הנלמד מבוסס על העמקת הזהות  (. יהדותש"ש9לומדים 

.  והידע בתחומי יהדות וציונות

שליטתם  , חלק גדול מהשיעורים מועברים על ידי צעירי הקהילה
.  מעוררת התפעלות–בשפה העברית וביסודות היהדות 

פועלים סניפים של בני עקיבא.



עמדות ותחושות הממתינים בקהילות

השהות במחנה המעבר  "
למעלה מעשרים שנה  

מעידה על שייכות 
על זהות יהודית  , עמוקה

.  מוכחת ועל כמיהה לציון
זו תכלית  , לא נוותר

"חיינו

הסבל שאנו סובלים "
הוא עונש על מעשה 
"ההתנצרות של אבותינו

ההעלאה שלנו לארץ  "
מפורשת בדברי  

עם ישראל לא  . הנביאים
ייגאל גאולה שלמה עד  

"שנשוב לארץ ישראל

–אם לא היינו שחורים "
.  הייתם מעלים אותנו

האם חלק מקהילת 
העולים מברית המועצות  

יותר יהודים וציוניים  
"?מאיתנו

איך אתם ? אין לכם לב"
יכולים לגרום לקרע  

למנוע מאם  ! ?משפחות
יש לנו ? לראות את בנה

ילדים שמעולם לא ראו 
"את סבא וסבתא



אז מה הבעיה  
?  מדוע מדינת ישראל מסרבת להעלותם ארצה



בעד נגד הסוגייה

מעמדם ההלכתי
.  הם לא זכאים לחוק השבות, הם לא יהודים

המעוניינים להגיע לארץ  
תוך הפעלת  ' חוק הכניסה'במסגרת 

יפנו למוסדות –שיקולים הומניטריים 
. המתאימים

.  טעות
יהודים  –' זרע ישראל מצד אמותיהם'

.  לכל דבר
ונמצאים ' זרע ישראל מצד אבותיהם'

יהודים גמורים –בתהליך שיבה ליהדות 
.אחרי תהליך גיור

האם יש יכולת  
לסיים את הפרשה

ברגע שנסיים –ניסיון העבר מוכיח 
יבואו חדשים –את העלאת השוהים 

'  זרע ישראל'מבמקומם ויטענו שהם יהודים 

על מדינת ישראל להכריז  
אחרי ' סופיות הטיפול'על 

.  סיום העלאת הממתינים

אילוצי תקציב  
–תקציב ההעלאה ולא פחות מכך 

.  גבוה–תקציב הקליטה 
–לפיכך אם מחליטים להעלותם 

.  יש לעשות זאת במדורג

ביחס לאף קהילה  –מעולם לא שמענו 
העלייה  שהוגבלה –יהודית בעולם 

.  מאילוצים כלכליים
.  מדינת ישראל ידעה לקלוט מיליוני עולים

.  זהו ייעודה של מדינת ישראל

אז מה הבעיה  
? מדוע מדינת ישראל מסרבת להעלותם ארצה



מדינת ישראל-תמונת מצב 
החלטות הממשלה

ביצועתקציר  ' החלטה מס

16.02.2003, 2948החלטה 

צאצאיהם של יהודי אתיופיה מצד אימותיהם המבקשים "
יוכלו להיכנס לישראל על פי חוק הכניסה  , לשוב ליהדותם

לישראל על מנת לשוב מחדש ליהדות באופן רשמי 
".ולהתערות מחדש בעם היהודי

ביצוע חלקי

06.03.2005, 3356החלטה 

משרד  2003בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מפברואר "
תוך תשעים )הפנים ונציגי הרבנות בשיתוף הקייסים ישלימו 

להשלמת  עד ... את בדיקת מוצאם של הממתינים( יום
300הבדיקה יש להמשיך עליית הזכאים בקצב מוגבר של 

".עולים לחודש

ביצוע חלקי  

10.03.2005, 3368החלטה 
בתום  ... עולים13,000יובאו לישראל כ 2007עד סוף שנת "

ל"כנ"התהליך יסגרו המחנות באתיופיה

ל"כנ..."משרד האוצר יקצה באופן מיידי את המשאבים"18.08.2005, 4173החלטה 

11.09.2008, 4082החלטה 

לבחון את מועמדותם לכניסה לישראל של בני פלשמורה "
בסקר רשומים ... המצטבריםנוספים העונים על התנאים 

משפחתם בישראל הגישו או יגישו קרובי ... אפרתי ולדמן
". עבורם בקשה

ל"כנ



15.11.2015–716החלטה 
:  התקבלה ההחלטה הבאהאמסלםדודי כ "וחהר אברהם נגוסה "דכ "חהבעקבות פעילות 

שכן אפשרה גם לזרע ישראל מצד אבותיהם לעלות לישראל  , תקדימיתמשמעות ההחלטה 
גיור ואזרחותולהתחיל בהליך 



הועלו מספר זעום של  –2015החלטת הממשלה משנת על אף 
במימון  ממספר העולים שהוקצו על ידי הממשלה פחות , עולים

. האוצר
. עולים1,000היו אמורים לעלות 2019–2018בשנת 

. 600–בפועל הגיעו לארץ כ 


