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יצרו,2019בקיץשהתרחשהמאתיופיההעוליםקהילתצעירימחאתלאחר
עםבהתמודדותעזרתנואתובקשוהתנועההנהגתעםקשרהקהילהמבניצעירים

.חוויםהםאותהוההדרההגזענותחווית

עוליםיהודיםכלפיהציבורעמדותבשינוירביםמאמציםהשקיעהישראלמדינת
.נכשלווחלקםהצלחהנחלוחלקם.מאתיופיה
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.בכללהישראליתהחברהועםבפרטהישראליהממסדעם

הממתיניםסוגייתהיאהאפליהתחושתאתהמעצימותהמרכזיותהסוגיותאחת
.רבותשניםנמשכתזוכאובהסוגיה.באתיופיההמעברבמחנות

למה פנימה



'ישראלזרע'וקבוצת'ישראלביתא'קבוצת:קבוצותלשתינחלקומאתיופיההעולים
."(פלשמורה"המכונים)

.באתיופיההשניםכליהדותםעלששמרויהודים-'ישראלביתא'
אליהםהגיעהלאפהשבעלהתורהשכן,המערביבעולםמהיהודיםשוניםמנהגיהם.
והסתיימה"משה"במבצע80-השנותבאמצעהתחילהלישראלההמוניתעלייתם

."שלמה"במבצע90-השנותבתחילת

.קשהוכלכליתפיזיתמציאותרקעעלהתנצרואשרבעברםיהודים-'ישראלזרע'
נפרדתקבוצהכתתוחיהבאתיופיההנוצריםי"עהתקבלהלאזוקבוצה.
ליהדותשיבה"תהליךהחלארצה'ישראלביתא'שלהעלייהעם90-השנותבתחילת"

.'ישראלזרע'קבוצתבקרב
שניםלאורךאמביוולנטיזולקבוצה'ישראלביתא'קהילתושלישראלממשלתשליחסה.

' ביתא ישראל'ו' זרע ישראל'



תמונת מצב

עלו 1993מאז 
לישראל עשרות אלפי 

'זרע ישראל'עולים מ

מהווים  ' זרע ישראל'
אחוז גדול מתוך כלל  

הישראלים יוצאי  
אתיופיה החיים  

בישראל

למרבית הממתינים 
משפחה בישראל

כל העולים המגיעים  
לישראל נדרשים 

לעבור גיור

ידוע על 2019-נכון ל
אלף ממתינים  13-כ

בגונדר ואדיס

אלף  50
עולים

אלף איש 65
מתוך  

אלף155

קרובים  
מדרגה 
ראשונה

גיור
אלף  13

ממתינים

תחושת אפליה  , רבים ממתינים בתנאים קשים לעלייה שהובטחה להם, משפחות נקרעו מיקיריהן

צורך ביצירת פתרון שיביא לסיום פרשה כואבת זו: מסקנה



גיבוש  
המתווה

התהליך

למידה  

קידום 
המדיניות

(יעדים)

ראיונות עומק

פגישות מומחים  
ובעלי עניין  

הכנת נייר עמדה  
מקיף

סקירת דוחות  
,  כתבות, רשמיים

,  וועדות ציבוריות
,  החלטות ממשלה

חוקים

מפגשי וועדת  
פעילים 

בחירת דרכי פעולה  
מרכזיות

משלחת נסיעה  
לאתיופיה במטרה  

להכיר את  
הקהילות  

גיבוש צוות עבודה  
פעיל  

מול  עבודה 
הממשלה



הצעתם לפתרון  אופן פעולתםעמדתם בקשר לעלייה

פעילים בני  
הקהילה

אקטיביתתמיכה
גיוס מובילי , הפגנות, פנייה לתקשורת

דעת קהל ואישי ציבור
כל הממתינים בשתי עליית

הקהילות באופן מידי

אקטיביתתמיכהפעילים מרכזיים
לימודי  , בקהילותיצירת מנהיגות מקומית

קידום , גיוס חברי כנסת, יהדות ועברית
החלטות ממשלה

ביצוע החלטות ממשלה קודמות
ועליית מרבית הממתינים

התנגדות שקטההרבנות
לתקופה אחד הרבנים מתבטא  אחת

(בשנים האחרונות פחות)בנושא 
, לעסוק בסוגיית העלייהממעטים

אך פועלים לגיור אלה שעולים

העברת האחריות לנבחרי הציבורהתמהמהות בביצוע החלטות הממשלההתנגדות שקטההממשלהפקידי

תמיכהחברי כנסת
דיוני וועדות  , לסדר יוםמקדמים הצעות

והצעות חוק בנושא
בהתאם ללחץ הפוליטי  פועלים

המופעל מהפעילים

תמיכההציונות הדתית
קידום גיור של  , עם אנשי דתפגישות

התבטאות תקשורתית, קבוצת הממתינים
כל השבים אל היהדות  העלאת

גיורםלאחר או במקביל ל

הצגת העמדות השונות



טענתם כלפי הצד השני

פעילים בני הקהילה
, העלאה איטית, קביעת מכסות–את הגזענות אופן העלאת הממתינים ממחיש

לא מכירים בשיבתם ליהדות

פעילים מרכזיים
משפחות נקרעות  , הומונטריקיים משבר , החלטותיההממשלה נמנעת מביצוע

מיקירהם

'ביתא ישראל'הרבנות ומתנגדי 
אינם יהודים על פי ההלכה ולכן אין הצדקה להמשיך בתהליכי שיבה ליהדות 

ובטח שלא עלייה  

מדובר בחסד ולא בזכות, פעם שזאת העלייה האחרונההובטח בכל-משבר אמוןהממשלהפקידי

בשבים ליהדות שמחרפים נפשם לשמור על יהדותםמדוברהציונות הדתית

טענות הצדדים



התבטאות דתית בנושא

ויש  , נחשוב לנו בספק, ולגבי יהדותם
גירותםאבל גם קודם . גירות אמיתילהצריכם

, יש מצוה להצילם משמד ומסכנה כדין כל ישראל
גם שכאן הספק הוי בעצם ייחוסם  , "ספק נפשות להקל"ש

מ  "מ, אינם יהודיםלדינאכיהודים וגם יש לידע שאפילו אם 
ומוסרים נפשם על  , מאחר שחושבים שהם יהודים

ומאד הצטערתי על מה  .... מחויבים להצילם, יהדותם
,  בענייני רוחניותמלקרבםששמעתי שיש כאלו שמונעים 

ונראה לי שכך . ו שיהיו אבודים מדת יהודי"וגורמים ח
.נוהגים רק משום שצבע עורם הוא שחור

(פיינשטייןהרב משה )



אחריות הפעילים למצב

הצגת הנושא במלואו מחייבת גם דיון מעמיק  
באשר לאופן התנהלותם של הפעילים למען 

תמיכתם ללא סייג בכל מי שרואה עצמו  . בני הפלשמורה
סופה שהיא פוגעת גם  , נמנה עם הזכאים לעלות לישראל

בעניין זה ראוי לתהות לגבי מקומם של אלה בעידוד  . בהם
תושבי כפרים לנטוש את בתיהם ולהגיע בהמוניהם  

רבים מהם , כמסתבר. אבבה-למחנות בגונדר ובאדיס
אינם עונים לקריטריונים של זכאות עלייה לישראל וסופם 

.למפח נפש לאחר שנות המתנה מרובות

(2008, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה)



.השבותוחוקהגירהלמדיניותבהקשרהעומקמדיוןנמנעתישראלממשלת•

דורלפיאיננושלהםהיהודישהקשרכיווןהשבותחוקזכאייאינםבאתיופיההממתינים•
.(רביעיאו)שלישי

."הכניסהחוק"תחתממשלההחלטותבאמצעותהעוליםעםהתמודדההממשלה•
לאפשרוכן)למהגריםמכסותולקבועיהדותשלשאלותעללהתגבריכלואלההחלטות

.(מותאמותהטבות

אלה,גיבשהשהממשלהלקריטריוניםבהתאםהתנהלוכהעדהממתיניםעלייתתהליכי•
.אלפיםכמה–מאותכמהשלעלייהאפשרו

.מתרחבים/משתניםהקריטריוניםוכךנוספתקבוצהבקהילותמתגבשתתקופהלאחר•

.חברתייםארגוניםי"עשנערך(1999)אפרתימפקדעלבהחלטותיהמתבססתהממשלה•

'זרע ישראל'-מדיניות הממשלה 



המצב האבסורדי 
עוליםאלפיעשרות•

מידיארצהמגיעים
המכריערובם,שנה
לפייהודיםאינם

לפיכןאבל,ההלכה
.השבותחוק

באתיופיההממתינים•
יהודייםחייםמקיימים

זכאיואינםדתיים
.עלייה

אתממחישההתמונה•
בציבורהעמדות
שלליהדותםבהקשר
.מאתיופיההעולים



מצע לדיון

הגורם המרכזי  
להתעצמותה של  

העדר  הבעיה הוא 
אחריות וניהול  

של המדינה

ממשלות ישראל 
לא גיבשו מדיניות  

סדורה ביחס  
לממתינים לעלייה  

מאתיופיה

הממשלה  
מסתמכת על  
פעולות של  
גורמים לא  

רשמיים

חוסר אמון בין 
הצדדים

הממשלה  
נתונה ללחצים  

פוליטיים

דחיית הבעיה  
מגדילה את 
המורכבות 

(לידות ונישואין)


