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"מי שלא טעמ אלוורה, לא ייהנה מטעמו של הדבש"1

פרק שני
מחנה המעבר

החל באביב של שנת 1990, לאחר שנפתח נתיב עלייה חוקי ומתואמ עמ ממשלת 
אתיופיה, הגיעו אלפימ מיהודי אתיופיה לאדי4 אבבה. בד בבד הגיעו לשמ גמ 
וביקשו  אתיופיה  ליהודי  שייכימ  עצממ  שחשו  ישראל,  ביתא  זרע  מבני  אלפימ 
לעלות לישראל. במאי 1991, רגע לפני נפילת השליט ֶמְנגי4טּו הייֶלה מריאמ, 
לישראל  עלו  שעות   36 שנמשכה  אווירית  בזק  בפעולת  שלמה.  מבצע  התרחש 
יותר מ–14,000 עולימ מביתא ישראל. לעומת זאת, עלייתמ של בני זרע ביתא 

ישראל, אשר זוהו בבדיקות כמתנצרימ, לא אושרה.
לפני  כשנה  אבבה  באדי4  המעבר  למחנה  להגיע  החלו  ישראל  ביתא  זרע 
מבצע שלמה, לצד ביתא ישראל, אמ כי יש הטוענימ כי הגיעו עוד קודמ לכנ. 
אושרה.  לא  שעלייתמ  הקהילה  מבני  כאלפיימ  אבבה  באדי4  היו  המבצע  בעת 
התנועה מהכפרימ לאדי4 אבבה נמשכה בעקבות פעילותה של ועדת רובינשטיינ, 
ועמ  ישראלימ  של  פעילותמ  עמ  והקשר  אבבה  באדי4  הקהילה  קיומ  ובשל 
היהדות. ועדת רובינשטיינ קבעה שזרע בית ישראל אינמ זכאימ לעלייה על פי 
חוק השבות, אכ המליצה על דרכ להשבתמ ליהדות באתיופיה שלאחריה יוכרו 
כיהודימ. השמועות שהחלו להגיע אל אנשי הקהילה בכפרימ 4יפרו כי כדאי להמ 
להגיע לאדי4 אבבה, שכנ נמצאימ בה נציגימ של מדינת ישראל, וכי אלו שיש 
להמ קרובי משפחה מביתא ישראל יהיו זכאימ לעלות. צאצאי המתנצרימ החליטו 
כי זוהי השעה לעזוב את הכפרימ, לחזור לשורשיהמ ביהדות ולהתאחד עמ בני 
 - בתיהמ  את  לעזוב  החלו  המ  ואכנ,  ישראל.  לביתא  המשתייכימ  משפחותיהמ 

תחילה לאדי4 אבבה ובהמשכ גמ לגונדר. 

פתגמ אתיופי המבהיר שרק מי שחוו קשימ רבימ ֵידעו להעריכ את הדברימ הטובימ. ב4פר   1
זה, מחנה המעבר מ4מל את טעמ האלוורה (בלטה 2012, 67).
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במקומ  אכ  שבועיימ",  שבוע  יומיימ,  "יומ  להמתינ  ציפו  המ  הגעתמ  עמ 
יחלופ  כי  להבינ  והחלו  ממושכת,  המתנה  של  בתכלית  שונה  מציאות  חוו  זאת 
זמנ רב בטרמ יעלו לישראל. המ מצאו עצממ עקורימ מכפריהמ, חקלאימ באזור 
בעתיד  שליטה  ללא  מוגבל,  בלתי  זמנ  לפרק  במחנה  לשהות  ונאלצו  עירוני, 
והכישורימ  הידע  שכנ  לעבוד,  יכלו  לא  המ  המעבר  במחנה  לישראל.  עלייתמ 
נתפ4ו  העיר,  בחיי  השתלבו  לא  המ  רלוונטיימ.  עוד  היו  לא  בחקלאות  שלהמ 
"זרימ", אכ לא יכלו לחזור לכפרימ; המ נעשו ח4רי כול, מצבמ הידרדר בהדרגה, 
והמ החלו ל4בול מרעב ומחולי. באותה עת התחילו לפעול במקומ ארגוני 4יוע, 
והעיקרי שבהמ היה הארגונ האמריקני נאקוג' (שפעילותו תיבחנ בהמשכ הפרק). 
אנשי הקהילה החלו להתאחד כקהילה בעלת אורח חיימ ייחודי ומטרה משותפת. 
במהלכ השנימ התנועה לישראל הוקפאה, ואילו חיי הממתינימ במחנות המעבר 

התב44ו יותר ויותר. 
באתיופיה  פעלו   (2011-2005) המעבר  במחנות  שביצעתי  המחקר  בשנות 
שגרירות  4ביב  בשכונות  שהתב44  אבבה,2  באדי4  המעבר  מחנה  מחנות:  שני 
ישראל, ומחנה המעבר בגונדר, שהורכב משתי שכונות שבהנ התגוררו הממתינימ 
רובו  ואילו   ,18 בשכונה  פעל  המחנה  מנ  קטנ  חלק  שונימ.  4יוע  ארגוני  ופעלו 
כנ4ת,  בית  שהפעיל  נאקוג'  ארגונ  של  המתחמ  נמצא  שמ   - 16 בשכונה  פעל 
יותר  מאוחר  (שעבר  4פר  ובית  4פרייה  מקווה,  עבודה,  מרכז  האכלה,  מרכז 
לשכונה 18). במתחמ אחר פעל משרד ששימש את נציגי משרד הפנימ הישראלי, 

ובהמשכ - את ה4וכנות היהודית, ובמתחמ נו4פ של הג'וינט פעלה מרפאה.3 
הממתינימ שכרו בתימ 4ביב המתחמימ שארגוני ה4יוע פעלו בהמ. הארגונימ 
נתנו לממתינימ מענה חלקי לצורכי היומ–יומ, כגונ 4יוע במזונ ובתרופות. רמת 
הברית.  מארצות  בעיקר  הגיעו  ואלה  התרומות,  להיקפ  בהתאמ  הייתה  ה4יוע 
והחיימ  ומבודד,  מגודר  היה  לא  המעבר  מחנה  הארגונימ  מתחמי  את  להוציא 
התנהלו בשכנּות ובשותפות חלקית עמ הנוצרימ המקומיימ. למרות יח4י הִקרבה 
ניכר כי הגבולות החברתיימ והתרבותיימ בינ בני זרע ביתא ישראל לבינ 4ביבתמ 

היו ברורימ מאוד - גמ אמ לעתימ 4מויימ מנ העינ. 

המשיכו  אנשימ  זאת  למרות  בשנת 2007.  רשמי  באופנ  נ4גר  אבבה  באדי4  המעבר  מחנה   2
להמתינ, ובשנת 2015 הוא שב לפעול.

ה4וכנות היהודית פעלה במחנה המעבר בינ אפריל 2011 לאוגו4ט 2013. המחקר במחנות   3
המעבר ב4פר זה אינו מתייח4 לשנימ אלו. 
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היו  שמ  שהותי  בזמנ  רבות.  שנימ  בו  חיו  המעבר  במחנה  השוהימ  מרבית 
בגונדר אנשימ הממתינימ לעלייה זה 15 שנימ, וזמנ ההמתנה הממוצע היה שבע 
עד תשע שנימ. בדיונימ בממשלת ישראל הוצגה הערכה כי בשנת 2018 ממתינימ 
באדי4 אבבה ובגונדר כ–8,000 אנשימ שיש להמ קרובי משפחה מדרגה ראשונה 
החיימ בישראל, ממתינימ לעלייה כ@20 שנימ. מהקמת מחנות המעבר ועד 2011 
הארגונ העיקרי שפעל בגונדר היה נאקוג'. מאפריל 2011 עד אוגו4ט 2013 פעלה 
שמ ה4וכנות היהודית, ועמ תומ תקופת פעילותה הוכרז על 4יומ העלאתמ של 
זרע ביתא ישראל. אולמ ההכרזה הבירוקרטית לא תאמה את המציאות בשטח, 
שכנ גמ לאחריה אלפימ המשיכו להמתינ לאיחוד עמ משפחתמ. ב–2015 חזר מחנה 
המעבר באדי4 אבבה לפעילות, ונכונ לזמנ כתיבת שורות אלו, ב–2018, יש בכל 

אחד ממחנות המעבר עמותות עצמאיות.
חיימ  שגרת  כל  של  להשהיה  מובילה  הממושכת  ההמתנה  מהותה,  מעצמ 
"רגילה", הכוללת תכנונ לעתיד בתחומי המשפחה, הלימודימ והתע4וקה, העתיד 
הכלכלי ועוד. החיימ בהווה לצד חו4ר הוודאות באשר לעתיד והעצירה "בתהליכ 
העלייה" מייצרימ את ההמתנה, וזו יוצרת מחד גי4א פ4יביות, אכ מאידכ גי4א 

אקטיביות המאפשרת להתמודד עימה. 
מקיפ  בדיונ  ייפתח  הפרק  זה  נושא  של  והמכרעת  המרכזית  חשיבותו  בשל 
במאפייני ההמתנה ובגורמימ השונימ הנוטלימ חלק בהבנייתה. הבנה מעמיקה של 
י4וד זה היא בגדר ב4י4 חשוב לדיונ בתמורות המשמעותיות המתחוללות בתחנה 
זו של המ4ע בהיבטי החיימ השונימ: זהות כעולימ, כמהגרימ או כפליטימ, זהות 
דתית, מושג הבית ומאפייני המשפחה. הדיונ בכל הרכיבימ הללו יראה עד כמה 
החיימ במחנה המעבר מתאפיינימ במתח מורכב ובדיאלוג בינ זהויות, ועד כמה 

המ מצויימ במצב קיצוני של לימינליּות, של קיומ "בינ לבינ". 

ההמתנה: חוויית הי.וד 
חוויית ההמתנה היא רכיב מהותי ומרכזי ביותר בחייהמ של בני זרע ביתא ישראל 
ועל  היומ–יומ  בחיי  ההתנהלות  על  משפיע  זה  רכיב  המעבר.  במחנה  השוהימ 
תפי4ות החיימ בכלל. ההמתנה התהוותה בחלופ השנימ, בינ היתר בעקבות ה4פק 
בדבר יהדותמ של אנשי קהילה זו וכרוניקה של מדיניּות מעורפלת. מעמדו של 
ברור  ואינו  משתנה  וחוקתי,  לאומי  אישי,  מעמד  רקע  על  שנבחנ  "הממתינ", 

ומוגדר - הנ על פי החוק בישראל הנ על פי החוק באתיופיה. 
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ואת  היחיד  את  המוציאה  ייחודיימ,  מאפיינימ  בעלת  חוויה  היא  ההמתנה 
מייצרת  בבד  בד  אכ  משתקת,  ההמתנה  המּוכר.4  היומ  מ4דר  המהגרת  הקהילה 
שואפימ  שאליו  למעמד  להוביל  העשוי  דבר  כל  של  לכיוונו  החותרת  פעילות 
הממתינימ. זוהי חוויה של לימינליּות, של הימצאות "לא פה ולא שמ", בהיותה 
תנועה שהוקפאה לזמנ שאינו ידוע, ובתחושתו של היחיד אינ לו כל דרכ ל4יימה. 
היכרּות עמ החיימ במחנה המעבר מאפשרת להבינ כי ההמתנה מתקיימת על ב4י4 
להלנ  ופחד.  תלּות  תקווה/ציפייה,  זמניּות,  של  תחושות  י4וד:  אבני  ארבע  של 

יתוארו בקצרה רכיבימ אלו. 
תחושת הזמניּות מתבטאת בחיימ מרגע לרגע, מתוכ מחשבה שבכל עת יכול 
להינתנ האות כי הגיע זמנמ של העולימ לעלות וכי ההמתנה תיפ4ק. במציאות 
של זמניות אנשימ אינמ נוטעימ שורשימ ואינמ מתמקמימ במקומ שהמ נמצאימ 
בו. המ חיימ בתחושה של ארעיות, ללא ידיעה מתי יעזבו. המ אינמ חו4כימ כ4פ, 
בתקווה  ארוזימ  נותרימ  ותיקיהמ  המקומיימ,  עמ  אישיימ  קשרימ  יוצרימ  אינמ 
כי בכל רגע יוכלו לעזוב את מקוממ. בתודעה האישית והקהילתית המ אורחימ 
זמניימ, "היומ פה ומחר שמ". ביתמ ארעי, משפחתמ מפוצלת, בלי שיראו את 
עתידמ באדי4 אבבה או בגונדר. המ כבר אינמ שייכימ לכפר, ורובמ אינמ יכולימ 

לחזור לשמ. 
באופנ  ככלל,  והצפייה.  התקווה  כאמור,  הוא,  ההמתנה  של  השני  המאפיינ 
הי4טורי, רכיב זה היה בגדר חוויית חיימ מרכזית של העמ היהודי בגולה בכמיהתו 
מבנות  והציפייה  התקווה  לאומית.  ולחירות  הפזורות  לאיחוד  ישראל,  לארצ 
פעילויות יומ–יומיות ייחודיות, כגונ תפילה ותהליכ חזרה ליהדות. הנ יוצרות, 
בינ היתר, את זהותה של הקהילה. מצד אחד פעילויות אלו הנ בבחינת "גשר" 
לעתיד הרחוק, והופכות אותו למוחשי.5 מצד אחר התקווה והציפייה משתקות את 
דבר  אינ  כי  ההבנה  מתוכ  ולפ4יביות,  עשייה  לחו4ר  ומובילות  והקהילה  היחיד 

שיוכלו לעשות כדי לקדמ את 4יומ ההמתנה.6 
חוויית התלּות, אבנ הי4וד השלישית של ההמתנה, מקורה בככ שהמהגרימ 
נאלצימ  המ  זמניּות.  תודעת  ומתוכ  להתפרנ4  יכולת  ללא  חדש  למקומ  מגיעימ 
תחילה  שנתפ4  זה,  פ4יבי  מצב  וארגונימ.  משפחה  קרובי  חשבונ  על  להתקיימ 

.Cohen 2011  4
.Moltmann 1967; Stoland 1969; Minkowski 1970  5

 .Crapanzano 1985; Bloch 1986; Crapanzano 2003  6
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כ"זמני" עד שהעולימ יעלו לישראל, מתקבע בהדרגה. הוא מנוגד לחוויית החיימ 
בכפר, שבו כל משפחה הייתה עצמאית. 

אבנ הי4וד הרביעית של ההמתנה היא הפחד - החשש שלא יעלו לישראל, 
המקומיימ  מפני  החששות  וכנ  תחתיה,  לישונ  גג  קורת  תהיה  לא  שמחר  הפחד 
שאינמ בגדר "ממתינימ". חוויית הפחד יוצרת אי–אמונ בינ שכנימ ובני משפחה, 
פ4יכולוגי,  או  אישי  רק  אינו  הפחד  אפקט  אנשימ.7  ומחלישה  יח4ימ  מערערת 
ועשוי להיות קולקטיבי. ב4יטואציית ההמתנה הפחד מושתק לעתימ ואינו נראה 
כלפי חוצ. השתיקה היא בגדר א4טרטגיה הישרדותית ומנגנונ לשליטה, ויוצרת 
4דר חברתי חדש. קולו השקט של היחיד מדבר באופנ חריפ דרכ הגופ, הבדידות, 
האומללות והדלות, ומתבטא בהתנהגויות שונות. אפ כי לעתימ הפחד מושתק 
בקול, בגופ עצמו הוא הופכ להיות שיקופ של זיכרונ קולקטיבי, חברתי ופוליטי.8 
יש לציינ כי הפחד והתקווה מתקיימימ זה לצד זה. התקווה קשורה בפחד בקשר בל 

יינתק, ומקילה את ההתמודדות עמ קשיי ההווה. 
מגוונ  ובה  טעונה  אטמו4פירה  יוצרת  ההמתנה  כי  עולה  הללו  הדברימ  מנ 
רחב של רכיבימ רגשיימ. זוהי המ4גרת הרגשית שבה חיימ הממתינימ, ועימה המ 
עולה  בת4כול  הטעונה  ההמתנה  לחוויית  דוגמה  לישראל.  יותר  מאוחר  מגיעימ 

מדבריו של טלהונ: 

הגענו לפה וחשבנו שנהיה זמנ קצר. עכשיו אנחנו מחכימ כבר עשר שנימ. 
עשר שנימ שבהנ אנחנו לא חיימ, שבהנ כל מה שאנחנו עושימ זה לחכות. אינ 
לנו בית ואנחנו מבזבזימ את הכ4פ ומשלמימ לנוצרימ על בית. אינ לנו כ4פ, 
אז אנחנו מתפללימ שהמשפחה תשלח לנו ושכל מיני אנשימ יעזרו. אני כבר 
מדבר עברית ולא למדתי בבית 4פר כמו כולמ [הכוונה לנוצרימ]. אז אני לא 
יכול להמשיכ בחיימ בגונדר כמו כולמ. אלוהימ יודע מה יהיה: פעמ חשבתי 
שכל יומ אגיע לישראל. היומ הראש שלי כל הזמנ כואב ואני חולה. בזבזתי 
את החיימ 4תמ. אחותי מתה פה, אבא שלי שותק כל הזמנ, הרבה חברימ שלי 
כבר בישראל ושכחו אותי. יש לי משפחה בישראל שעוזרת לפעמימ, אבל 
חלק כבר לא מתקשרימ. למרות שאנחנו באתיופיה לא התרגלנו לכאנ. זה לא 

הבית שלנו. אינ לנו כלומ כאנ.9 

.Green 1994  7
.Green 1994; Mallki 1995; Scheper Huges 1992; 2004  8

טלהונ 2011, גונדר.  9
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בשהייה כה ארוכה נוצרימ בכל יומ חיימ חדשימ, ואחרימ מ4תיימימ. ילדימ 
שלמ  דור  בגונדר.  ילדימ  והולידו  התחתנו  בישראל  יגדלו  כי  האמינו  שהוריהמ 

נולד וגדל בתרבות של מחנה מעבר, של המתנה שאיש אינו יודע את 4ופה. 
כיצד אנשימ יכולימ לקומ יומ אחר יומ למציאות של המתנה, במשכ שנימ 
רבות ואפ יותר מעשור? מה המ עושימ כאשר המ "עושימ כלומ"? כיצד המתנה 

כה ממושכת מצליחה להשתמר? 
ובעקיפינ:  במישרינ  מרכזיימ,  גורמימ  שלושה  ידי  על  מעוצבת  ההמתנה 
הממתינימ,  עמ  בקשר  או  המעבר  במחנה  הנמצאימ  ארגונימ  ישראל,  ממשלת 
גורמימ  אותמ  שבהמ  האופנימ  יתוארו  להלנ  לישראל.  שעלו  וחברימ  ומשפחה 

מייצרימ את ההמתנה ומאפשרימ לה להתקיימ שנימ כה רבות. 

מדינת ישראל
העמימּות  ובעיקר  ישראל,  מדינת  הוא  ההמתנה  את  המעצב  הראשונ  הגורמ 
והגמגומ המאפיינימ את גישתה ואת החלטותיה במשכ השנימ. התנהלותו הבלתי 
צפויה של הממ4ד הישראלי כלפי 4וגיית זרע ביתא ישראל הושפעה מהחלטות 
ככ  על  נרחב  (דיונ  מעורפלת  מדיניּות  של  הכרוניקה  4ותרות.  ולעתימ  רבות 
מופיע במבוא), ה4פק בדבר זהותמ היהודית של אנשי הקהילה לצד ההכרה בהמ, 
הביקורימ במחנה ההמתנה לצד הביטול של ביקורימ מתוכננימ - כל אלו יצרו 
בקרב הממתינימ, במשכ שנימ רבות, טלטלה רגשית מתמדת בינ ייאוש לתקווה. 
ותכלית,  פשר  ח4רת  בהמתנה  הריבונ  להחלטות  כפופימ  שחייהמ  הממתינימ, 
תלויימ למעשה במידע המגיע אליהמ מנ הארצ ביח4 לגורלמ - מי לשבט ומי 
לח4ד. מטבע הדברימ, חו4ר העקביות, הבלבול ואי–ביצוע ההחלטות משמרימ את 
מציאות ההמתנה, משפיעימ באופנ שלילי ביותר על העולימ המיועדימ וגורמימ 
בדברימ  למשל,  משתקפת,  הת4כול  תחושת  תקווה.  לאבד  רבימ  במקרימ  להמ 
הבאימ: "פעמ מעלימ ופעמ לא, אחימ שלי בישראל, אני פה, אומרימ שיעלו 
אותי אבל משקרימ להמ. כל הזמנ המ משנימ, לא אכפת להמ מאיתנו".10 ניתנ 
אפוא ל4כמ ולומר כי ממשלת ישראל, בהתעלמותה ובשתיקותיה במשכ השנימ, 
לצד החלטותיה המשתנות חדשות לבקרימ, היא בגדר אחראית מרכזית לייצורה 

ולשימורה של ההמתנה. 

ק4יה 2010, מ"מ.   10
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הארגונימ המ.ייעימ לממתינימ
ארגונימ  שונות:  לקטגוריות  לממתינימ  המ4ייעימ  הארגונימ  את  לחלק  ניתנ 
התנדבותיימ (NGO) בלתי ממשלתיימ, דוגמת נאקוג' והג'וינט, ולעומתמ גופימ 
הפועלימ מטעמ מדינת ישראל כגונ נציגי ה4וכנות היהודית ומשרד הפנימ. הבחנה 
אחרת היא בינ ארגונימ המעניקימ 4יוע קיומי, ובעיקר מזונ ותרופות - ג'וינט 
ונאקוג' - לבינ אלו המעניקימ 4יוע רוחני בתהליכ השיבה ליהדות: מכונ "שבות 
עמ" וארגונ "מכנפ דרומ לציונ". על פי רוב, עד שנת 2011 הארגונימ שהעניקו 
שצוינ  כפי  עיממ,  הקשר  ועיקר  קבע,  דרכ  בשטח  נוכחימ  היו  לא  רוחני  4יוע 
לעיל, התנהל ב"שלט רחוק" באמצעות הטלפונ והאינטרנט. הבחנה נו4פת היא 
בינ ארגונימ שנציגיהמ שוהימ בשטח באופנ קבוע לבינ אלו ש"באימ והולכימ". 

כאשר ביקשתי להבינ את השפעתמ של הארגונימ הללו על הבניית ההמתנה 
הפיזי  מצבמ  את  כול  קודמ  להבינ  עליי  היה  הממתינימ  בקרב  שימורה  ועל 
לי  4ייעה  זו  הבנה  ופעילות.  תע4וקה  מבחינת  עצממ  הממתינימ  של  היומ–יומי 
במתחמ  הפועלימ  הארגונימ  בינ  המתנהלת  ה4מויה  היח4ימ  מערכת  את  לחדור 
המחנה לבינ הממתינימ. רבימ מנ השוהימ טענו כי המ "לא עושימ כלומ", כמו 
בדוגמה שלהלנ: "כלומ! אנחנו מחכימ. אנחנו ממתינימ לעלות לישראל. אמנמ 
אנחנו גדולימ ובארצות אחרות כבר היינו לומדימ בתיכונ או עושימ רישיונ על 
רכב ויודעימ מחשבימ, אבל פה אינ לנו את האפשרות ולכנ אנחנו לא עושימ 

כלומ".11 
בהדרגה הבנתי כי ה"כלומ" מכיל בתוכו הרבה, ובעיקר הישרדות בתמיכת 
הארגונימ השונימ המעצבימ את אורח החיימ במחנה המעבר. ה"כלומ" מתב44 
על העי4וק היומ–יומי בעניינימ המו4דרימ לממתינימ על ידי הארגונימ השונימ, 
לצד עי4וק בעתיד המדומיינ המשמר את ההמתנה. ה"כלומ" נוצר מישיבה מרובה 
ומשיחות ארוכות, מהפ4קת אורח החיימ שהיה בכפר ומפעילות של "הקפאה", 
המ  "כלומ"  של  חיימ  נפ4ק.  המדומיינ  העתיד  את  מקדמ  שאינו  מה  כל  שבה 
רגע  שבכל  היא  התחושה  שכנ  רגע,  של  חיימ  לפה,  מהיד  מינימלי4טיימ  חיימ 
עשויימ להידרש לקומ ולעזוב. בינתיימ יש להמתינ. הממתינ אינו יכול ל4יימ את 
ההמתנה, אלא רק לפעול באופנ שיבטיח כי העתיד המקּוֶוה יגיע, או להניע את 

ההווה לעבר העתיד.

יומנ שדה 2005, מ"מ, גונדר.  11
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מטעמ  ובפעילויות  במפגשימ  ביטוי  לידי  בא  המיוחל  העתיד  עמ  החיבור 
הארגונימ, כגונ פגישה עמ נציגי משרד הפנימ ועמ חברי כנ4ת המבקרימ במקומ, 
הגעה לבית הכנ4ת ולבית ה4פר, לימודי יהדות ותפילת בוקר, ביקור ב4דנאות 
ובמתחמ הג'וינט. בכל אחד ממקומות אלו מועברימ לממתינימ מ4רימ המחזקימ 
ומשמרימ את ההמתנה. למעשה, בינ הממתינימ לבינ הארגונימ המ4ייעימ נוצרימ 
יח4י תלות. הממתינימ תלויימ בארגונימ מבחינה חומרית ורוחנית, ואילו הארגונימ 
מטפחימ את ההמתנה, יוצרימ שגרת המתנה ומתחזקימ אותה.12 ההמתנה מייצרת 
מייצרת  ההמתנה  תחזוקת  זאת,  עמ  ופגיעּות.  יד  אוזלת  כוח,  חו4ר  של  תחושה 

פעילויות יומ–יומיות המגבשות אותה 4ביב 4יפור 4יפורימ על אודותיה.13 
המ4ייעימ  הארגונימ  בידי  הנמצא  והרוחני  הכלכלי  הכוח  האחד,  העבר  מנ 
לאנשימ לשרוד בקשיי היומ–יומ מאפשר להמ לשלוט ב4דר יוממ וכמעט בכל 
אורחות חייהמ, וכנ להגדיר עבורמ מה נכונ או לא נכונ לעשות כדי לקרב את 
המ  כאשר  ו"חזקימ"  "חופשיימ"  מרגישימ  הממתינימ  האחר,  העבר  מנ  העתיד. 
מצויימ בעמדת המתנה זו. זהו אותו מקומ שבו מתאפשר להמ לחלומ - באישורמ, 

ולעתימ בעידודמ - של האנשימ המופקדימ על גורלמ.
ההמתנה  בשימור  השונימ  הארגונימ  של  פעולתמ  לצד  כי  לציינ  חשוב 
הגורמימ  המ  אלו  למעשה  הרי  נגדמ,  שנשמעה  הביקורת  ולצד  המתמשכת, 
פעולתמ  בלעדי  כי  להניח  יש  ממשי.  באופנ  הממתינימ  למענ  שפעלו  היחידימ 
לעלות  זוכימ  ולא  המעבר  במחנות  חייהמ  את  מקפחימ  היו  מהממתינימ  רבימ 
לב4ופ. להלנ תוצג 4קירה קצרה של הארגונימ השונימ שפעלו במחנות ההמתנה 
"הרישיונ  כיצד  למעשה  הלכה  להיווכח  כדי  המחקר,  התקיימ  שבה  בתקופה 

להמתינ" משפיע על הממתינימ במגעמ עמ ארגונימ אלו. 

נאקוג'
הארגונ הגדול ביותר שפעל במחנות המעבר נו4ד בשנת 1982 כדי לעזור ליהודי 
רב  4יוע  והציע  יומ–יומי  באופנ  בממתינימ  שתמכ  היחיד  הארגונ  זהו  אתיופיה. 
בבתי 4פר, בחינוכ למבוגרימ, בתוכניות תע4וקה, בחלוקת מזונ, בהפעלת מבנימ 

ראוי לציינ כי חלק מהארגונימ תלויימ גמ בממתינימ, שכנ ללא פעולתמ במחנות המעבר   12
ייתכנ שהמ יחדלו מלהתקיימ. 

 .Crapanzano 1985; 2003  13
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דתיימ וחינוכיימ. עמ הקמת מחנות המעבר - באדי4 אבבה בשנת 1991 ובגונדר 
בשנת 1998 - החל הארגונ לפעול במקומות אלו. בחלק מהשנימ הוא פעל באופנ 
עצמאי, ובמשכ כל השנימ שיתפ פעולה עמ עמותות מקומיות שהקימו או הפעילו 
פעלו  המ  מאתיופיה  לצאת  נדרשו  נאקוג'  נציגי  שבהנ  בתקופות  הממתינימ. 
בשיתופ פעולה עמ העמותות המקומיות. בשנת 2011 העבירה נאקוג' את 4מכות 

הפעילות במחנות המעבר ל4וכנות היהודית, וזו פעלה שמ עד אוגו4ט 2013. 

עמותות מקומיות
עמ הקמת מחנות המעבר נו4דו בהמ עמותות מקומיות. באדי4 אבבה הנ פעלו 
אלו.  שורות  כתיבת  מועד  ועד   2015 מאז  מכנ  ולאחר   ,2005-1991 בשנימ 
בשנת 2016 פעלה באדי4 אבבה עמותת "חברת ביתא ישראל". בגונדר, בשנימ 
2011-1998 פעלה עמותה בשמ "חברת ביתא ישראל הנמצאימ בגונדר". בשנת 
פעלו  העמותות  ראשי  השנימ  במהלכ  "התקווה".  בשמ  עמותה  הוקמה   2012
בשיתופ פעולה מלא וקיימו קשר ישיר עמ נאקוג', עמ ארגונ "מכנפ דרומ לציונ" 

ועמ נציגי מכונ שבות עמ, וקיבלו מהמ את תמיכתמ. 

ג'וינט
זה  נוטל  ב4כנה,  הנמצאימ  העולמ  ברחבי  יהודימ  למענ  הפועל  הג'וינט,  ארגונ 
שלמה  מבצע  לאחר  האתיופית.  הקהילה  של  עלייתה  בתהליכ  חלק  רבות  שנימ 
4ייע הארגונ לקהילת זרע ביתא ישראל גמ באתיופיה וגמ בישראל. בגונדר הוא 
הפעיל עבור בני הקהילה מרפאה ובה רופאימ ואחיות, ו4יפק במ4גרתה שירותי 
בריאות  בנושאי  הרצאות  תרופות,  טיפולימ,  רופא,  בדיקות  דוגמת  בריאות 
והיגיינה ועוד. לאחר קבלת האישור ה4ופי לעלייה ובזמנ שהמ ממתינימ באדי4 

אבבה הארגונ נוהג להעניק לעולימ מזונ, ביגוד וכ4פ.

מכנפ דרומ לציונ
בני  כל  את  ארצה  להעלות  במטרה  בשנת 1991  נו4ד  לציונ  דרומ  מכנפ  ארגונ 
זרע ביתא ישראל. מטרותיו הנ להבטיח את ביטחונ היהודימ שנותרו באתיופיה 
לעלות,  להמ  לאפשר  ישראל  ממשלת  על  ללחוצ  לישראל,  לעלות  וממתינימ 

ל4ייע לעולימ להיקלט בארצ ולזכות בהכרה ביהדותמ.
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מכונ שבות עמ
פרי,  חיימ  וד"ר  ולדמנ  מנחמ  הרב  ביוזמת  תש"נ  בשנת  הוקמ  עמ  שבות  מכונ 
אורד.  ימינ  הדתי  הנוער  כפר  מתוכ  ופעל  לישראל,  הראשיימ  הרבנימ  בעידוד 
המעוניינימ  מעורבות  ולמשפחות  נוער  לבני  לילדימ,  ל4ייע  היא  המכונ  מטרת 
שבות  מכונ  של  הקשר  כהלכה.14  גיור  של  בדרכ  היהודית  זהותמ  בהשלמת 
השבוע  ופרשת  דת  בנושאי  טלפוניות  בהרצאות  ביטוי  לידי  בא  הממתינימ  עמ 
המועברות לקהל המתכנ4 בבית הכנ4ת. במהלכ השנימ נשלחו אל בני הקהילה 
נציגימ דתיימ שביקשו לה4ביר להמ על מ4ורת, הלכה וקיומ מצוות. כנ התקבל 
מנ המכונ 4יוע כלכלי לייצור טליתות, לחלוקת נרות, לחלוקת חלה בשבת ועוד. 

נציגי משרד הפנימ
אישורי  ועל  הממתינימ  בדיקת  על  ממונימ  היו  מעטימ  פקידימ  השנימ  במהלכ 
העלייה. אותמ פקידימ חילקו את זמנמ בינ אדי4 אבבה, גונדר וישראל, ופעלו 
בעיקר לבדיקת זכאותמ של הממתינימ לעלות לישראל. כל ממתינ מצפה שנימ 
רבות עד שייקרא לשגרירות. המפגשימ של בני הקהילה עמ נציגי משרד הפנימ 
המ רשמיימ, ולא מתקיימ עיממ קשר יומ–יומי. מבחינת הממתינימ נציגי משרד 
הפנימ מייצגימ את מדינת ישראל, והימצאותמ בגונדר ובאדי4 אבבה מאששת 

את הכרתה במצבמ.

ה.וכנות היהודית
ה4וכנות היהודית היא ארגונ יהודי התנדבותי אשר שותפימ לו יהודי העולמ למענ 
יהודימ בעולמ, בהתב44 על האמונה שמדינת ישראל היא מרכזו ועתידו של העמ 
היהודי. עד שנת 2011 השפעת ה4וכנות היהודית במחנה המעבר בגונדר לא הייתה 
יומ–יומית, אכ נציגיה ביקרו בהמ עמ תורמימ פוטנציאליימ במטרה לגיי4 כ4פימ 
היהודית  ה4וכנות  נציגי  את  העולימ  פגשו  אלו  בשנימ  הקליטה.  מרכזי  עבור 
 2013-2011 בשנימ  כאמור,  לישראל.  עלייתמ  לפני  מ4פר  ימימ  אבבה  באדי4 
אבבה,  ובאדי4  בגונדר  המעבר  במחנות  נאקוג'  את  היהודית  ה4וכנות  החליפה 
ונציגיה שהו שמ. נו4פ על היבטימ של אישורי עלייה הפעילה ה4וכנות היהודית 

ולדמנ 2004.  14
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בית 4פר לילדימ ותוכניות רבות למבוגרימ לקראת העלייה לישראל. ראוי לציינ 
במרכזי  נקלטימ  המ  לישראל  העולימ  של  הגעתמ  עמ  לערכ,   2000 משנת  כי 

הקליטה שמפעילה ה4וכנות היהודית.15
במהלכ שנות המחקר ניתנ היה לעמוד על האופנ שבו ארגונימ אלה, כל אחד 
לפי אופי השפעתו ותחומי התערבותו בחיי הממתינימ, עיצבו את שגרת ההמתנה 

באמצעות שלושה אפיקימ מרכזיימ:
הפעולות  4ביב  נע  היומ–יומי  החיימ  אורח  היומ:  .דר  התוויית  אפיק 
הקשורות בארגונימ השונימ. התפילה בבית הכנ4ת, הביקור בבית ה4פר וההגעה 
למרפאה מתווימ 4דר יומ ברור ומאפשרימ להמשיכ לחיות בתנאימ קשימ. עמ 
זאת המ משמרימ את שליטת הארגונימ בחיי האנשימ ואת קיומה של ההמתנה. 
בידיהמ נמצאימ, לכאורה, המפתח וה4מכות ל4יימ את ההמתנה, אכ לא ככ הדבר 

במציאות.
חיצוני  ל4יוע  נזקקו  לא  המ  בכפר  חיו  כשהממתינימ  התלות:  יח.י  אפיק 
החלה  הארגונימ  התערבות  עצמה.  את  לקיימ  כדי  עבדה  משפחה  כל  שכנ  כלל, 
אמנמ בשעת משבר, בהצלת הממתינימ כאשר פקדו אותמ חולי, רעב ומוות, אכ 
התלות בארגונימ המ4ייעימ הפכה אותמ לפ4יביימ ולעתימ גמ לח4רי מוטיבציה. 
את  ומחזקת  ההמתנה  בשימור  הקשורות  פעולות  מעודדת  מצידה  זו  פ4יביות 

הציפייה - לעתימ לשווא - שיעלו לישראל.
אפיק ה.יוע: ה4יוע והתמיכה מגדירימ את השהות במחנה המעבר כזמנית, 
ומאשרימ כי החיימ בדרכ זו אינמ קבועימ. קבלת ה4יוע מפרידה את זרע ביתא 
ישראל מהמקומיימ, כיוונ שרק הממתינימ זכאימ לקבל תמיכה. עובדה זו יוצרת 
מורכבּות ביח4ימ ביניהמ. ההפרדה מנ האוכלו4ייה המקומית מצד אחד, ותחושת 
הזמניּות שב4יוע מצד אחר, הופכימ את הארגונימ לגורמ דומיננטי ובעל השפעה 

רבה ביותר על הממתינימ.
ההמתנה  בשימור  ומרכזי  חשוב  תפקיד  יש  לארגונימ  כי  לומר  אפוא  ניתנ 
ובעיצובה בקרב הממתינימ. שליטתמ בחיי הממתינימ גורמת אמנמ בדרכ עקיפה 
לתלּות, אכ גמ להיאחזות בלתי מתפשרת ב4דר היומ שמכתיבימ הארגונימ כדי 

להגיע לרגע המיוחל של העלייה. 

משנת 1992 עד שנת 2000 התבצעה הקליטה באתרי קרוואנימ באחריות משרד הקליטה.  15
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המשפחה בישראל
הגורמ השלישי המשמעותי הנו4פ בשימורה ובעיצובה של חוויית ההמתנה הוא 
המשפחה בישראל. בשל חשיבותו של נושא זה, והעובדה שלא נבחנ עד כה לעומק, 
הוא יידונ כאנ בהרחבה. הקשרימ מתב44ימ על שיחות טלפוניות, העברת מ4רימ, 
שליחת מכתבימ וכ4פ. המ נעימ בינ קשרימ בינ–אישיימ בעלי מהות רגשית לבינ 
קשרימ כלכליימ, המתאפיינימ בהעברת כ4פימ על ידי קרובי משפחה. בשנות 
תיאורימ   - בעיות  מעט  עמ  טובימ  כחיימ  ישראל  בארצ  החיימ  תוארו  המחקר 
שעודדו את הממתינימ להמשיכ ולהמתינ, ובי44ו תקוות וציפיות במציאות שבה 
החיימ במחנה המעבר היו קשימ מנשוא. הקשרימ עמ קרובי המשפחה כוננו את 
החלומות לקראת העלייה ושימרו גמ המ את ההמתנה, אפ כי אלו פעלו רבות 

בני4יונות ל4יימה בפנייתמ למשרד הפנימ בבקשה להעלות את קרוביהמ. 
השדה,  בעבודת  ביטוי  לידי  שבא  כפי  המעבר,  במחנה  ההמתנה  על  בשיח 
ככ  וללמוד.  לעלייה  להתכוננ  כדאי  וכי  טוב  מקומ  היא  ישראל  כי  הדעה  עולה 
למשל אמר אחד המרואיינימ: "הקרובימ מ4פרימ שצריכ ללמוד לפני שמגיעימ 
לישראל, כי אמ נגיע לישראל ויהיה לנו ידע יהיה יותר קל למצוא עבודה. המ גמ 
מ4פרימ שישראל היא מדינה טובה כי יש בה עבודה ומשכורת גבוהה".16 תכופות 
מובעת גמ הדעה כי ישראל היא מקומ טוב ויפה שהדת בו משמעותית ושצריכ 
לעבוד בה קשה: "המ אומרימ שישראל זה מקומ מבורכ וחזק מאוד בדת ומאוד 
יפה. [...] המ מציעימ לי ללמוד בגלל שאמ אני מגיע לישראל מקבלימ עבודה 

טובה אמ מלומדימ, בגלל שחיימ בישראל צריכ לעבוד יומ ולילה".17
הקשיימ  על  מ4פרימ  בישראל  קרוביהמ  כי  מציינימ  העולימ  בבד  בד 
המשפחתי  במבנה  והתמורות  הרבימ  התרבותיימ  השינויימ  בעקבות  שמתגלעימ 
ובמעמדו של הגבר: "יש בעיות של נישואימ, המ מ4פרימ שאצל האתיופימ יש 
תרבות שהבעל הוא אחראי על המשפחה ובישראל זה שונה, יש שוויונ ולפעמימ 
האישה היא בעלת האחריות והיא מגיעה לרמה יותר גבוהה בשביל הגברימ והמ 
4ובלימ".18 ומרואיינ אחר אומר: "התרבות של הקפה הופ4קה, הדיבור אחד עמ 

השני הופ4ק, הקשר והיח4 בינ האנשימ השתנה, התרבות השתנתה.19 

מולוגוטה 2006, מ"מ.  16
4מואל 2006, מ"מ.  17
נגרה 2006, מ"מ.  18

א4פא 2010, מ"מ.  19
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לצד הראיונות, יש חשיבות רבה לניתוח מכתבימ שנשלחו בשנימ 2005-2004 
במחנה  שהותי  בזמנ  לישראל.  שעלו  נוער  בני  ידי  על  בגונדר  המעבר  למחנה 
משפחה  שקרובי  לככ  ונחשפתי  הדרמה  קבוצת  של  במפגשיה  נכחתי  המעבר 
שעלו לישראל שולחימ לעתימ מכתבימ לאתיופיה. שלא כמו שיחות טלפונ, את 
מ4פר  פעמימ  ממשיימ.  לחיימ  חיה  כתזכורת  ושוב  שוב  לקרוא  ניתנ  המכתבימ 
נכחתי באירועימ שבהמ חברימ קראו יחד מכתב שנשלח מישראל, ולאחר מכנ 
קרא כל אחד מהמ את המכתב באופנ אישי. בשל המרחק הפיזי הרב בינ שולח 
היא  המכתבימ  פרשנות  (ההמתנה),  הנתונ  המצב  בשילוב  מקבלו,  לבינ  המכתב 
אינדיבידואלית ולעתימ אפ יוצרת רומנטיזציה של המצב בישראל. לא תמיד ניתנ 

להבינ מנ המכתב את הקשיימ שמעוררת העלייה. 
חלק נכבד מהמכתבימ מתארימ את הגעגועימ העצומימ שמרגישימ העולימ 
בישראל לאחיהמ בגונדר. תכופות מובעת בהמ המשמעות שיש לחבר/ה קרוב/ה. 
החברּות  יח4י  את  לעתימ  מערערת  ההמתנה  של  הקשה  המציאות  כי  לציינ  יש 
והאמונ בינ האנשימ. למרות זאת, לנוכח שהּות כה ארוכה, וכדרכ הטבע, נוצרות 
חברויות בינ אנשימ שונימ. המשבר מחריפ כאשר אחד מנ החברימ עולה לישראל 
והממתינ במחנה המעבר מוצא עצמו לבדו. ככ גמ החבר שעלה לישראל מרגיש 

בודד. במכתבימ מתוארת 4יטואציה זו באופנ בהיר וכואב:

חבר יקר, כל הזמנ אני חושב עליכ בחלומי וביומ נדמה לי שאנחנו ביחד. 
צמא  אני  לאינג'רה,  כמו  אליכ  רעב  אני  השמימ,  כמו  בשבילי  רחוק  אתה 

אותכ כמו המימ, השמימ רחוקימ גמ אתה רחוק בשבילי.20 
אחי מתי שנפרדנו לא האמנתי שאני נפרד ממכ, אני זוכר שהיינו באתיופיה 
נזכר  כשאני  שלכ,  הבדיחות  את  זוכר  אני  נפרדנו,  לא  אחד  יומ  ואפילו 

מכתב 1. הניתוח מתב44 על תשעה מכתבימ שנשלחו למחנה המעבר בגונדר על ידי בני   20
נוער שעלו לישראל בשנת 2005-2004 והשאירו בגונדר חברימ וקרובי משפחה. המכתבימ 
אכ  המכתבימ,  מקבלי  ידי  על  לעברית  חופשי  בתרגומ  ותורגמו  באמהרית  ברובמ  נכתבו 
מבקרימ  ידי  על  לאתיופיה  מגיעימ  המכתבימ  ובאנגלית.  בעברית  נכתבו  שונות  ברכות 
מרכזיימ  נושאימ  שלושה  על  מלמדימ  המכתבימ  הדואר.  באמצעות  או  מישראל  המגיעימ 
באמצעות  ולהתחזק  להשתמר  ההמתנה  מצליחה  שבה  הדרכ  ולממתינימ:  להמתנה  ביח4 
המכתבימ הללו; הרושמ שנוצר בדבר מצבמ של העולימ שכבר עלו ארצה, תחושותיהמ כלפי 
ישראל והגעגועימ שלהמ לאתיופיה - ובעיקר לחבריהמ ולקרוביהמ; דרכי ההתאקלמות של 

אלו שעלו לישראל וה4וגיות המלוות אותמ בחיי היומ–יומ.
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בבדיחות אני מתרגש, אני מתגעגע לכל החברימ, כשאני נזכר בחברימ שלי 
אני לא יכול ללמוד, אפילו לא כתבתי לכ מכתב, כי אינ לי זמנ. אני יוצא 
בבוקר חוזר בערב ואינ לי הפ4קה. אני במתח כל הזמנ ואני ע4וק. עמ מי 
אתה הולכ? עמ מי אתה מדבר? עמ מי אתה משחק? אתה נשארת לבד. [...] 
אני מתגעגע אליכ המונ, תשלח לי תמונת פ4פורט. [...] מתי אני אוכל ל4פר 
מדבר  שאני  מדמיינ  אני   [...] עליכ?  לי  ת4פר  ואתה  שלי  ה4ודות  את  לכ 
איתכ. אני לא הולכ לישונ מוקדמ, כי אני נזכר בכל הדברימ שלנו שעשינו 

באתיופיה, למשל.21 
אני מתגעגע אליכ מאוד. איפה שאני גר אינ לי חבר, אני משתעממ מאוד, כי 
אינ לי חברימ, אז אני לא יכול לשחק ולדבר. זאת אומרת אינ מישהו שאני 
יכול לדבר איתו או לשחק איתו. [...] בישראל יש לי את מה שאני רוצה, 
אבל בלי חבר שומ דבר לא שווה. לכנ צריכ חבר, אני רוצה לראות אותכ. 

אני רוצה לראות אותכ בעיניימ שלי ורוצה לראות את העיניימ שלכ.22 

שכבר  העולימ  בקרב  הנ  הממתינימ  בקרב  הנ  מרכזי  היבט  מבטאימ  הגעגועימ 
השתקעו בארצ. הממתינימ מרגישימ כי נטשו אותמ וחשימ ת4כול עקב עלייתמ 
אחד  כל  של  התחושה  הממתינימ,  ריבוי  למרות  משפחתמ.  בני  או  חבריהמ  של 
מהמ היא שהוא נשאר לבד; שהחיימ של חבריהמ מתקדמימ ואילו המ מבזבזימ 
מתמודדימ  ארצה  עלו  שכבר  החדשימ  העולימ  כול.  ח4רי  ונשארימ  הזמנ  את 
ההתמודדויות  במהלכ  שבגונדר.  שנשארו  לאלו  אותמ  המלווימ  הגעגועימ  עמ 
היומ–יומיות ותהליכי ההיקלטות הקשימ המ מרבימ לחשוב על קרוביהמ וחבריהמ 

באתיופיה ודואגימ להמ, בהיותמ חלק בלתי נפרד מזהותמ.
זו  בדרכ  בישראל.  החיימ  את  מתארימ  רבימ  הגעגועימ  ביטוי  לצד  כמובנ, 
המ מכוננימ את הציפיות בליבמ של הממתינימ באתיופיה בעודמ מדמיינימ את 

ישראל. להלנ דוגמאות נבחרות: 

ארצ ישראל מאוד יפה ומעניינת. יש זכויות דמוקרטיות, מה שאתמ רוצימ 
לעשות, אתמ יכולימ. בארצ ישראל יש שמש חזקה בקיצ ובית ה4פר 4גור. 

מכתב 5.  21

מכתב 9.  22
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בארצ ישראל יש הרבה פירות. מי שלומד בפנימייה אוכל הרבה פירות ולא 
אוכל אינג'רה. מי שהולכ לפנימייה הוא מגיל 14 זאת אומרת אמ אני בנ 14 
אני הולכ לפנימייה, אבל אינ לי זכויות, כי אני עדיינ שייכ להורימ שלי.23 
אמ אתמ מ4תובבימ בכל ארצ ישראל הכול מעניינ וטוב. אתמ גאימ שנולדתמ 
יהודימ. אנחנו תלמידימ ולכנ ביקרנו את כל המקומות בארצ ישראל. בלי 
לאנשימ  (הכוונה  החכמה  ישראל  בארצ  תלמידימ  שאנחנו  בגלל  וזה  כ4פ. 

החכמימ בישראל).24 
הרבה  יש  שבישראל  חשבתי  באתיופיה  כשהייתי  משהו -  להגיד  רוצה  אני 
דברימ: למשל שאגיע לישראל אלמד טוב ויהיה לי הכול ולא יהיו בעיות, 

אבל לא כל הדברימ טובימ.25 

רכיב מרכזי נו4פ הוא העצות ששולחי המכתבימ נותנימ לממתינימ כדי להקל 
על  לעמוד  אפשר  הללו  העצות  מנ  לכשיגיעו.  בישראל  הקליטה  את  עליהמ 
להוות  יכול  לדעתמ  מה  וללמוד  בארצ,  עיממ  מתמודדימ  שהעולימ  הקשיימ 
מפתח להיקלטות קלה יותר. מעבר לככ, העצות הנ משמעותיות בעיני הממתינימ 
ומייצרות תוכנ להמתנה. כמעט בכל המכתבימ חוזר בבירור העי4וק במשמעות 
את  לעבור  לאפשרות  כמפתח  והיהדות  העברית  השפה  למידת  של  ובחשיבות 
מבחני הגיור בקלות ולהיות "ישראלימ", וכנ של הלמידה כמפתח למציאת עבודה 

ולהתחברות עמ ישראלימ אחרימ: 

תמ4ור לכל התלמידימ שילמדו טוב במיוחד להתרכז בשפות וביהדות. כאשר 
אנחנו לומדימ יהדות בעברית זה קשה, ולכנ התלמידימ צריכימ ללמוד גמ 
יכולימ  לא  אנחנו  יהדות,  טוב  לומדימ  לא  אנחנו  שאמ  להמ  תגיד  עברית. 
לעבור  פשוט  יהיה  יהדות  טוב  ילמדו  אמ  ולכנ  ההורימ,  עמ  גיור  לעבור 

גיור.26 
אתה יודע שלימודימ חשוב מאוד ולכנ אתה צריכ לקרוא וללמוד. הלימודימ 
אמ  ולכנ  ישראל,  בארצ  מאוד  חשובימ  ועברית  מתמטיקה  אנגלית,  האלה 

מכתב 2.  23
שמ.  24

מכתב 6.  25

מכתב 1.  26

Mmtinim be darkam-Book.indb   96 06/09/2020   09:06:14



מחנה המעבר 97

תלמדו אותמ יהיה לכ מקצוע טוב. אתה לא צריכ רק לקרוא ולכתוב, אתה 
הרבה  למדנו  אמהרית  למדנו  ביחד  ולמדנו  איתכ  כשהייתי  להבינ.  צריכ 
דברימ לא חשובימ ובמקומ אמהרית היינו צריכימ ללמוד אנגלית, עברית 

ומתמטיקה ולכנ תלמדו טוב את הדברימ האלה.27 

ובפיהמ  נוער  בני  אליי  ניגשו  תפילה  כל  לאחר  המעבר,  למחנה  הגעתי  כאשר 
הייתה  העברית  ללימוד  המוטיבציה  עברי.  בדקדוק  שונות  4וגיות  על  שאלות 
גבוהה מאוד בקרב קבוצות של בני נוער וילדימ שלימדו את עצממ כחלק מההכנה 
לקראת העלייה. בדיעבד הבנתי כי החשיבות שייח4ו ללימוד הייתה גבוהה מאוד. 
החיזוקימ שניתנימ לממתינימ על ידי כותבי המכתבימ תורמימ לשימורה של 
ההמתנה הממושכת. הממתינימ שקיבלו את המכתבימ הללו ביטאו את התחושות 
החיוביות שהמכתבימ עוררו בהמ. הידיעה שמישהו חושב עליהמ והציפייה לפגוש 
את האנשימ שהגיעו לישראל העצימה את התקווה ואפ עזרה לעתימ לפוגג את 
הת4כול והדיכאונ שהיו מנת חלקמ במחנה. חיזוקימ אלו היו מלווימ פעמימ ברוח 
ליהדות  השיבה  בתהליכ  הממתינימ  את  וחיזקה  שעודדה  דתית,  אמונה  של  עזה 

במחנה המעבר ועיצבה את ההמתנה: 

ממשלת  ישראל  בארצ  פה  ישראל.  לארצ  תגיעו  השמ  בעזרת  תדאגו.  אל 
ישראל אמרה שכל היהודימ מאתיופיה יגיעו לישראל עד 2007. מי שאמר 
ככה הוא ראש הממשלה אריאל שרונ. הוא אמר דברימ טובימ וכולנו שמחנו 

לשמוע את זה.28 
ה' שלנו [הביטוי נועד ליצור הבחנה מנ הנוצרימ] מבטיח שנקבל את כנענ 
ואני קיבלתי כי הגעתי לישראל. ה' שלנו הבטיח לאבותינו והוא לא ישכח 
את ההבטחה שלו ולכנ הגענו לארצ ישראל וגמ אתמ תגיעו לארצ ישראל, 
כי ה' שלנו לא ישכח אותנו. אני מאחל לכ שתראה את ארצ ישראל כמוני.29 
כל האנשימ באתיופיה (זאת אומרת כל היהודימ) יגיעו לארצ ישראל, כי ה' 
שלנו הבטיח שכל היהודימ בעולמ יגיעו לארצ ישראל. [...] כל הזמנ אנחנו 
חושבימ ואומרימ שנלכ לארצ ישראל ואנחנו מקווימ שנגיע לארצ ישראל. 

מכתב 4.  27

מכתב 8.  28

מכתב 3.  29
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חושבימ  אנשימ  ישראל.  לארצ  שתגיעו  לה'  ותגידו  תתפללו  הזמנ  כל  אז 
שיגיעו לארצ ישראל ומקווימ שה' יעזור להמ. אז אנחנו יכולימ לבקש מה' 
מה שאנחנו רוצימ. מה שאתה רוצה תבקש מה'. תתפללו תמשיכו בלימודימ 

ותהיה לכמ תקווה.30 
אתמ צריכימ לנצח את המבחנ של ה'. עכשיו קשה, אבל אמ תשרדו, ה' יעזור 
לכמ. אמ לא ננצח במבחנ של ה', אנחנו לא יהודימ. אל תתפללו לעבודה 
זרה, כי זה לא טוב. קודמ כול אנחנו צריכימ לדעת מי הוא ה' שלנו. ה' שלנו 
הוא מהשמימ. תתפלל ותמשיכ להתפלל עד שתגיע לארצ ישראל. אמ תגיע 
לארצ ישראל אני בטוחה שתתפלל יותר. חבר שלי, ה' שלנו יודע הכול.31 

המכתבימ המ כמו אור בקצה המנהרה עבור מי שממתינ זמנ כה רב. המ מחזקימ את 
כוח העמידה של האנשימ בהתמודדות עמ ה4בל הכרוכ מטבע הדברימ בהמתנה 
ארוכה. אמ השמועות המתעתעות שמגיעות אליהמ בדבר כוונותיה של ממשלת 
ישראל גורמות להמ לתקוות שווא המערערות את שימור ההמתנה, הרי הקשר 
עמ בני המשפחה מגביר את כוח העמידה שלהמ באתגרימ הקיומיימ במחנה ונו4כ 
בהמ בעיקר תקווה רליגיוזית - הרגשה כי הדברימ עתידימ לה4תדר ב4ופו של 

דבר בעזרת כוח עליונ.
במהלכ השנימ, בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית, הפכ הקשר בינ הממתינימ 
לבינ קרוביהמ הנמצאימ בארצ ליומ–יומי. התקשורת מתנהלת באמצעות האינטרנט, 
בדואר אלקטרוני ובפיי4בוק, באפליקציית "וואט4אּפ", בטלפונ ה4לולרי וכדומה 

עוד ניתנ לציינ את הביקורימ החוזרימ של קרובי המשפחה באתיופיה. 
מהקשרימ  חלק  להתרופפות  הביאו  גמ  הארוכות  ההמתנה  שנות  זאת,  עמ 
בינ בני משפחה. משפחות שעלו לפני שנימ רבות לישראל ובהתחלה שלחו כ4פ 
לארצ  הגיעו  שכבר  העולימ  בישראל.  חדשות  מצוקות  עמ  בעצמנ  מתמודדות 
מבינימ כי המתנתמ של בני משפחתמ לא ת4תיימ בקרוב, ולכנ חלקמ ממעטימ 
לשלוח כ4פימ ולעתימ אפ מפ4יקימ להתקשר בטלפונ. מציאות זו יוצרת ת4כול 

רב בקרב הממתינימ לעלייה. 

מכתב 7.  30

מכתב 5.  31
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לאתיופיה,  שט4תי  לפני   ,2010 בשנת  שלהלנ:  המקרה  היא  לככ  דוגמה 
נו4עת  שאני  לו  להודיע  רציתי  כהרגלנו,  לטמ4גנ.  אחדות  פעמימ  התקשרתי 
ולשאול אמ הוא מעוניינ לשלוח משהו לאחיו. טמ4גנ לא ענה לי, ולאחר ני4יונות 
אחדימ התייאשתי. כאשר הגעתי לגונדר פגשתי שמ את אחיו. במהלכ הביקור הוא 
4יפר לי שטמ4גנ לא התקשר הרבה זמנ ואמר: "הוא שכח אותי. כבר לא אכפת 
לו ממני". ארבע שנימ מאוחר יותר, בשנת 2014, ישבנו כולנו בישראל: טמ4גנ, 
אחיו שעלה שנה לפני כנ ואני. תוכ כדי שיחה שאל אותי טמ4גנ אמ אני זוכרת 
שהוא לא ענה לטלפונ, ואני השבתי כמובנ בחיוב. הוא 4יפר שבאותה עת היה 
תלמיד ולא היה לו כ4פ לשלוח. הוא הרגיש כי הוא חייב ל4יימ את מבחני הבגרות 
ולכנ לא עבד. הוא לא ידע מה י4פר לאחיו, שחשב שבישראל יש הכול. לכנ הוא 

בחר להתנתק מאחיו וגמ לא לענות לי. 
ממשלת   - לעיל  שתוארו  הגורמימ  שלושת  כי  לומר  אפוא  ניתנ  ל4יכומ, 
ההמתנה  של  לאופייה  אחראיימ   - והמשפחות  המ4ייעימ  הארגונימ  ישראל, 
ולשימורה, ומעצבימ אותה. בעוד ממשלת ישראל מתכחשת כמעט לקיוממ של 
ומעצבימ  להמתינ  להמ  מ4ייעימ  והמשפחות  הארגונימ  ישראל,  ביתא  זרע  בני 
את חלומ העלייה. בנקודה זו ראוי לשאול: מה הנ מטרות שימורה של ההמתנה 
ותחזוקתה בקרב בני זרע ביתא ישראל, ומה הנ השלכותיה לעתיד? אילו מ4קנות 
עולות מככ שאורח החיימ של המרואיינימ מושתת על שימור ההמתנה, כשימור 
את  המשמרימ  ישראל  ביתא  זרע  בני  להתגשמ?  שמתמהמה  החלומ  של  עקיפ 
ההמתנה במחנה המעבר נתונימ בפרדוק4 קיומי טראגי. מצד אחד החזרה לכפרי 
מוצאמ היא אפשרית, אכ אינה מעשית בעליל. רבימ מהמ מכרו את רכושמ וניתקו 
מגע עמ שכניהמ הנוצרימ. החזרה אל כפרי הולדתמ יכולה להיות בגדר גזר דינ 
מוות לחלקמ, או לכל הפחות גזר דינ של חיי השפלה, רעב ומצוקה. מצד אחר 
תלישותמ  ארעיותמ,  את  מנציחה  המתנה  של  במצב  המעבר  במחנה  ההישארות 

והיותמ אנשימ ח4רי בית במציאות שבה העלייה לישראל אינה אפשרית. 
המאפיינימ  המ  חזנ -  של  כהגדרתו  לימבו,  אי–ודאות -  ארעיּות,  זמניּות, 
המגבשימ את הווייתמ של הממתינימ.32 ל4טטו4 של היותמ ממתינימ אינ למעשה 
מהות מוגדרת, ולפיככ גמ אינ התייח4ות 4פציפית אליו. להמתנה, אפ כי היא 

חזנ 2002.  32
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פוזיטיבית  הגדרה  אינ  במחנה,  שהותמ  זמנ  כל  אותמ  שמע4יק  המרכזי  הנושא 
המאפשרת מיקוד מחקרי, ואינ "טיפול" 4פציפי המתאימ להשלכותיה. 

הוא  הקהילה  בחיי  כמושג  ההמתנה  שימור  כי  עולה  המחקרית  הבחינה  מנ 
ומרבית  היומ–יומ,  בחיי  הממתינימ  של  פעולותיהמ  רוב  לאנשיה.  וחיוני  חשוב 
מחשבותיהמ בנוגע לעתיד, מבו44ות על תחזוקת ההמתנה ככרטי4 כני4ה מו4רי 
לארצ המובטחת. אל מול ה4בל והתלאות שעברו ביתא ישראל בדרכמ אל הארצ 
ההמתנה  את  ישראל  ביתא  זרע  בני  משמרימ  4ודנ,  ובמדבר  מעבר  מחנות  דרכ 
הבלתי  במצב  אחרונ  כמוצא  להמתינ  "זכותמ"  על  נאבקימ  המ  חלופי.  כ"4בל" 
אפשרי שהמ נתונימ בו. לשוב אל הכפרימ שאותמ עזבו המ אינמ יכולימ, כאמור, 
להשתלב בחיי העיר כנוצרימ המ אינמ רוצימ ואינמ יכולימ, וכל שנותר להמ 

לעשות הוא להמתינ. 
להמתנה יש תפקיד מרכזי בליכוד השורות בתוכ הקהילה. רבימ מנ הממתינימ 
ההמתנה  אל  התייח4ו  לימינליות  של  מהותי  במצב  בגונדר  המחנה  אל  שהגיעו 
כאל מוצא משתלמ והגיוני מ4בכ הזהויות שהעיק עליהמ. המ אינמ עו4קימ עוד 
של  הדרמטית  בחוויה  עוד  מתמקדימ  ואינמ  לנצרות,  יהדות  בינ  הנעה  בזהותמ 
המעבר מנ הכפר אל העיר, אלא המ "ממתינימ". זה עי4וקמ וזוהי זהותמ כעת. המ 
ממלאימ תפקיד זה בדרכ הטובה ביותר בעיניהמ. בתור שכאלה המ זוכימ למעמד 
חדש בתוכ המחנה בקרב אחיהמ בישראל ובתודעתה של ממשלת ישראל - מעמד 
של "ממתינ". למעשה, המ בוחרימ בהמתנה כבחירה המ4ייעת להמ לשרוד את 
גמ  אלא  במחנה  רק  לא  ואולי  במחנה,  להמ  שנכונו  והשנימ  החודשימ  הימימ, 

לעתיד לבוא בישראל. 
מבחינה אופרטיבית נראה כי בתהליכי הקליטה יש צורכ להתחשב במורשת 
הרגשית של ההמתנה ובאתו4 שהיא מייצרת בקרב העולימ. אנשימ ששהו עשר 
חלוממ  את  לב4ופ  והגשימו  וכמהגרימ  כפליטימ  המעבר  במחנה  ויותר  שנימ 
ללא  שאיבדו  הרבות  השנימ  על  כע4  לחוש  עשויימ  המובטחת  לארצ  לעלות 
בינ  בקונפליקט  מרכזי  לנדבכ  להפוכ  עלול  ההמתנה  רכיב  מוצדקת.  4יבה 
הישראלי.  הציבור  לבינ  בינמ  וכנ  ישראל,  ביתא  זרע  בני  לבינ  ישראל  ביתא 
התקווה להגיע הביתה ולחוש בבית לאחר המתנה כה ממושכת עלולה להתנפצ 
בידי  ל4ייע  עשויה  השפעותיה  ושל  ההמתנה  של  המורכבּות  הבנת  בחריפות. 
ביתא  זרע  בני  כלפי  מתאימימ  התייח4ות  אופני  לגבש  שונימ  ממ4ד  גורמי 

ישראל העולימ ארצה. 
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