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בתי נידה )מרגם גוג’ו( בקרב עולות מאתיופיה 
בישראל: מחאה מגדרית דתית ואתנית

רחל שרעבי* וענבל סיקורל**

שהיגרו  נשים  בקרב  ואתנית  דתית  מגדרית  התנגדות  מנתח  זה  מחקר  תקציר. 
מאתיופיה לישראל. הוא יתמקד בניתוח התופעה של הקמה ושימוש בבתי נידה 

)המכונים מרגם גוג’ו( בידי נשים ובנות של משפחות קייסים )חכמי דת אתיופים( 

בישראל. 

היישוב.  בשולי  נפרדת  בקתה  לזהות  היה  באתיופיה אפשר  היהודיים  ביישובים 

הנידה.  בזמן  הנשים  פרשו  ואליו  גוג’ו(,  )מרגם  “בקתת הקללה”  כונה  זה  מבנה 

יהודי אתיופיה שמרו בקפדנות רבה על חוקי הנידה בהתאם למצוות התורה. בזמן 

לשוב  לה  והותר  הנידה,  לבית  האישה  הורחקה  הלידה  ולאחר  החודשי  המחזור 

אל ביתה רק בתום תקופת הטומאה, לאחר טקס טהרה. בני המשפחה המורחבת 

נרתמו בתקופה זו לטיפול הן בביתה ובמשפחתה של האישה הנידה והן בה עצמה 

)בעיקר בהזנה(. 

בפני  העמידו  בה  הכרוכות  והכלכליות  החברתיות  והתמורות  לישראל  ההגירה 

הנשים קשיים בקיום מנהג דתי זה. עם קשיים אלו התמודדו במיוחד נשות הקייסים, 

אשר מהן ציפו אישית וחברתית לשמר את המסורת האתיופית. המצוקה הופיעה 

עוד במרכזי הקליטה בשל חוסר נכונות של המנגנון הקולט לקבל ערכים דתיים 

ומסורתיים של העולים מאתיופיה ולהקצות לנשים הנידות מתחם ציבורי שתואם 

את כללי המסורת האתיופית. בעיה זו החריפה עם המעבר למגורי קבע בשכונות 

שהתגוררה בהן אוכלוסייה מגוונת ושלא היה בהן מבנה משפחתי וקהילתי תומך. 

מחקר זה בוחן שלושה בתי נידה בישראל, שבהקמתם היו שותפות פעילות נשות 

קייסים. המחקר יבדוק באיזו מידה הולכות הנשים למרגם מרצונן ובאיזו מידה הן 

נענות לכפייה או לחץ של הבעל ולציפיות החברתיות מהן כנשות קייסים. האם 

הנשים מייחסות למרגם משמעות אתנית או דתית? 

שאלה מרכזית הנבחנת במאמר היא שאלת הזהות המתקשרת לפעילות הטקסית 

זהות  על  שמירה  לשם  במרגם  משתמשות  הנשים  כי  היא  טענתנו  המרגם.  של 

תרבותית וכמעשה התנגדות לתרבות דומיננטית קולטת. הפרקטיקות של המנהג 

ובין  האתיופית  המסורת  בין  סינקרטי  שילוב  על  מצביעות  ובישראל  באתיופיה 

המגדרית–יהודית– לזהותה  מענה  נותן  זה  שילוב  בישראל.  החברתית  המציאות 

ישראלית–אתיופית החדשה של המהגרת מאתיופיה. 

החברה  למדעי  המשולב  והחוג  אשקלון  האקדמית  במכללה  ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  המחלקה   *
באוניברסיטת בר אילן.

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית אשקלון.  **
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הקדמה

הנידה  בית  ניצב  אתיופיה(,  יהודי  בקרב  דת  )כוהן  הקייס  בית  ממוקם  שבו  המגרש  בקצה 
)מרגם גוג’ו(. מבנה זה הוא החלופה הישראלית למרגם גוג’ו שהיה נהוג באתיופיה. למתבונן 
הישראלי מזכיר המרגם מעין מחסן קטן בשל מיקומו בשולי החצר, חיפויו וגודלו. המבנה 
כולל חדר מגורים קטן, חדר רחצה ופינת בישול. המרואיינים הסבירו כי האישה אינה אמורה 
לבשל במקום אלא רק להתקין לעצמה קפה או לחמם את המזון שהוגש לה. מדבריהם מתברר 
כי כשנבנו המרגמים לראשונה בישראל, בשנות התשעים המוקדמות של המאה העשרים, הם 
היו בעלי מראה נזירי עוד יותר: לא מטויחים וללא כלים סניטריים. כיום המרגם הישראלי 
בנוי מחומרים שמהם בנויים הבתים בישראל, וזאת בניגוד לבקתת המרגם באתיופיה אשר 

הייתה עשויה קש )כמו בתי המגורים(. 
הרושם של המתבונן הוא שבמרגם מצויים תנאי מגורים מינימליים: כלים אחדים, ציוד 
וכן  במבנה,  המשתמשות  ממיעוט  נובעים  אלו  שתנאים  ייתכן  בלבד.  בסיסי  וריהוט  מועט 
ממצבם הכלכלי של המהגרים. עם זאת, המרואיינות חזרו והדגישו כי המקום “מקביל לבית”, 

או כפי שאמרה צעירת המשתמשות )חיילת בת 19(: “זה כמו בית, זה הבית שלי במחזור”.
בשנים 2006-2005, לאחר תחקיר מקיף שערכנו בקרב יוצאי אתיופיה בישראל, מצאנו 
שלושה בתי נידה פעילים, בערים חדרה, עפולה וקריית גת. מרגמים אלו שייכים למשפחות 
עם  עומק  ראיונות  כעשרים  ערכנו  המדוברים  המרגמים  בשלושת  קייס.  עומד  שבראשן 
בנות המשפחה ועם בניה. הראיונות נערכו בבתי המרואיינים שבסמוך למרגם או במקומות 
ציבוריים. ביקרנו בבקתות עצמן, אולם לא הורשינו לשהות בבתי הנידה בעת ששהו בהם 
רוב  הטומאה.  בנו  שתדבק  ואמרו  התנגדו  ומשפחותיהם  שהקייסים  מכיוון  נידות,  נשים 
הראיונות נערכו בעברית, ובמקרים אחדים דיברו המרואיינים באמהרית, ובני הדור הצעיר 
המרואיינים,  של  פרטיותם  על  לשמור  מנת  על  המבוגרים.  להוריהם  מתורגמנים  שימשו 

השמות המופיעים במאמר בדויים. 
כאחת  וגברים  נשים  מאוד,  אינטימי  שהנושא  אף  כי  היה  מהראיונות  שעלה  הרושם 
לראות  ניתן  ואולי  האתני,  הדימוי  את  סותרת  זו  פתיחות  מרשימה.  בפתיחות  עליו  דיברו 
בה מעין מחאה. מאמר זה יתמקד בהיבט הנשי המגדרי של תופעת הקמת המרגם בישראל. 
הוא יבדוק מה מקומן של נשות הקייסים )ונשים בכלל( בהקמת מבנים אלו וכיצד טקס או 
מנהג שהתקיימו באתיופיה עוברים טרנספורמציה במציאות החדשה. טענתנו היא כי נשות 
הקייסים יוזמות את המרגם ומשתמשות בו לשם שמירה על זהות תרבותית ונשית, כמעשה 

התנגדות לתרבות דומיננטית קולטת.

מרחב מוקף במעגל אבנים: המרגם באתיופיה

יהודי אתיופיה, המכונים “ביתא ישראל”, היו כפריים ברובם. הם חיו בכפרים יהודיים או 
באזורים נבדלים בכפרים מעורבים, בסמוך לנהר. הבחירה במגורים ליד נהרות נבעה מהצורך 
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במים זורמים לטהרה )Kaplan & Rosen, 1993(. בספרות תוארו הכפרים כמקבצי בקתות 
)טוקולים( בתוך חלקות גדורות, כשבכל חלקה גרו בני המשפחה המורחבת )סב( עד ארבעה 
דורות, וכל בני הכפר היו קשורים זה לזה ברשת של קשרי שארות )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. 
דפוס המגורים היה פטרילוקלי, והמבנה המשפחתי היה פטריארכלי. הנחיתות המבנית הנשית 
ביחס לגברים באה לידי ביטוי הן בתפקידן המשני של הנשים כמסייעות לגבר בחקלאות 
מאחר   .)Leitman, 1995( בגבר  הכלכלית  ובתלותן  הביתיים  בעיסוקיהן  והן   )1991 )וייל, 
והעזרה ההדדית  בנוי כרשת של קשרי שארות, רמת המחויבות, הסולידריות  היה  שהכפר 
)בודובסקי  הקהילה  בתוך  והן   )1999 )שבתאי,  המורחבת  המשפחה  בתוך  הן  גבוהה  הייתה 

ואחרים, 1989(.
פי  קהילות ביתא ישראל ראו את עצמן כנעלות מבחינה דתית ביחס לנוצרים, שכן על 
תפיסתן, דתן היא האמיתית. אחד מסמלי המפתח שבאמצעותו הבדילו עצמם יהודי אתיופיה 
מהנוצרים היה הדם. חשיבותו של סמל זה באה לידי ביטוי בהקפדה חמורה על חוקי הטהרה: 
נידה, שחיטה ואכילה )סלמון, 1993א(. ההקפדה על הטהרה הקהילתית ביטאה באתיופיה את 
מחויבותה של קהילת ביתא ישראל לזהות נפרדת במסגרת חברה רב אתנית. התביעה לבידוד 
ולהיטהרות טקסית לאחר כל מגע עם החברה הלא יהודית נועדו לצמצם את הקשרים עם גורמים 
לא יהודיים. בהקשר זה טבעו ביתא ישראל את המונח “אטנגקון” )Attenkungn(, שפירושו 
“אל תגעו בי”. כינוי זה ניתן לכל דיני הטהרה של העדה, ופירושו שכל מגע עם נוכרים מטמא 
ומצריך טבילה. דיני טהרה אלו הפכו לסמל של התבדלות העדה. אחרי מגע פיזי עם נוצרים 
היו טובלים בנהר עוד באותו היום )קורינלדי, Kaplan & Rosen, 1993 ;1988(. כחלק מאותה 
ונדרשו להיטהר אחרי המחזור החודשי  יהודית סומנו הנשים כיהודיות  מגמה של התבדלות 
בתחום  בעיקר  אפוא  לנוצרי התבטא  היהודי  הבית  בין  השוני   .)Kaplan & Rosen, 1993(

הנתון לתפקודה ולאחריותה של האישה: טהרה, פוריות וכשרות )שבתאי, 1999(.
בכל כפר יהודי באתיופיה הייתה בקתה מיוחדת לנשים נידות, שנקראה באמהרית “בקתת 
הקללה” )ימרגם גוג’ו או מוגת גוג’ו( או “בקתת הדם” )יה דם גוג’ו(. בקתות אלו נמצאו בכל כפר 
אך מוקמו בשוליו ונחשבו “בחוץ” )Weil, 2004; סלמון, 1993ב(. במקרים אחדים, אם לא היו 
שכנים יהודים בסביבה, נבנתה בקתת דם עבור משפחה אחת, אבל ברוב הכפרים שימשה בקתה 
)כהנא, 1977(. בקתות הנידה היו שונות מבתי המשפחה  אחת כמה משפחות שגרו בסמיכות 
בצורתן החיצונית. בקתת הנידה נבנתה מכמה כלונסאות שכוסו בקש ובעלים, ומסביבה הונח 

מעגל אבנים במרחק של מטר עד מטר וחצי לחצוץ בין המרחב הטמא למרחב הטהור.
זֹבה בבשרה שבעת  הבסיס למנהג המרגם מצוי בתורה: “ואשה כי–תהיה זבה דם יהיה 
ימים תהיה בִנדתה וכל–הֹנגע בה יטמא עד–הערב” )ויקרא טו, יט(.1 על פי המסורת האתיופית, 
“אישה שיש לה דם” היא בגדר טמאה, מנודה מהקהילה, ועליה לשבת בבקתה המיוחדת עד 
שייעלם הדם. יציאה זו הביאה לכך שמנהגי הנידה נעשו פומביים וקפדניים )סלמון, 1993ב(. 
אישה במחזור ישבה בבית הנידה מרגע הופעת דם המחזור ועד שקיעת השמש ביום השביעי, 
גם אם פסק הדם קודם לכן )אלפרט, 1958(. גם אחרי הפלה שהו הנשים בבקתה שבעה ימים. 
הן יצאו רק לעשיית צרכים, להבאת מים מהנהר ולאיסוף עץ להבערה, אך לא ביצעו עבודות 

בית בבקתה )ענתבי–ימיני, 2005(.

1  כלל דיני הנידה מופיעים בספר ויקרא טו, יט-לג.
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נשות משפחתה של האישה הטמאה השאירו את ארוחותיה ליד גדר האבנים, כדי שלא 
לבוא במגע עם “נשי הקללה”, שנקראו כך משום שמגע איתן אסור ומטמא. מי שנוגע בהן 
הכלים  אפילו   .)1958 אלפרט,   ;1997 )ענתבי–ימיני,  בגדיו  ובכיבוס  בטבילה  להיטהר  עליו 
והיו צריכים לעבור טיהור אחרי  והחפצים שבהם השתמשה האישה הנידה נחשבו טמאים 
תקופת הבידוד )סגל וספיוואק, 2005(. בסיום ימי הנידה טבלה האישה בנהר תחת השגחתה 
של אישה נוספת. היא כיבסה את הבגדים שלבשה בעת נידתה ולבשה בגדים נקיים שהובאו 

מביתה, ואז שבה לשגרת החיים. 
אישה יולדת פרשה לבקתת הנידה עם תחילת הצירים, ילדה בה ושהתה בבקתה זו שבעה 
ימים אחרי לידת בן ושבועיים אחרי לידת בת.2 אל היולדת נלוו אישה אחת או שתיים מבנות 
המשפחה המבוגרות ־ אם, אחות או דודה ־ והן ליוו אותה בלידה ובימיו הראשונים של 
התינוק, והיו נטמאות איתה. כשנולד בן נערך טקס הברית ברחבה שליד בית הנידה )סגל 
וספיוואק, 2005( ביום השמיני ללידתו )אלא אם היום השמיני יצא בשבת, ואז נדחתה הברית 
 Corinaldi,( מי שנגע בתינוק הטמא היה חייב לעבור טקס היטהרות .)]Trevisan, 1985[
1998(, ולפיכך בירך כוהן הדת ממקום מרוחק, כדי שלא ייטמא )בן עזר, 1992(. בני הקהילה 
בקהל  יבוא  לא  בזמן  נימול  שלא  שתינוק  האמונה  בגלל  המילה  מועד  על  מאוד  הקפידו 

ישראל, ואם ימות כערל תימנע כניסתו לשמים )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. 
גוג’ו(,  )יארס  ביום הברית רחצה היולדת את גופה ועברה עם צאצאה לבקתת היולדת 
שהייתה מבודדת אף היא מבתי המשפחות. משך השהות בבקתת היולדת תואם גם הוא את 
מצוות היהדות באשר לטומאת יולדת, ולפיכך תלוי במין הילוד )ויקרא יב, ד-ה(: 66 יום אם 
נולדה בת, 33 יום אם נולד בן )ענתבי–ימיני, 2005(. על פי הסברו של רובין )1995(, הגדרת 
הטומאה והטהרה בהקשר זה היא חברתית ולא ביולוגית, שכן ביולוגית אין הבדל בין לידת 
זכר ללידת נקבה, ובכל זאת נקבעו כללי התנהגות שונים. לפי רובין, תקופת הטומאה לאישה 
אחרי לידת בת ממושכת יותר ־ 80 יום בסך הכול ־ מפני שלא נתמלאו הציפיות שתלד זכר 

ותתרום להמשך השושלת של בית בעלה.
והילוד. האישה  בתום תקופת הבידוד נערך טקס היטהרות וקבלה לחברה של האישה 
בבגדיה  לטבול  השקיעה  ולאחר  ראשה,  שערות  את  לגלח  שלם,  יום  לצום  צריכה  הייתה 
הכנסת  את  מסמלת  אינה  הטבילה  עדות.  ששמשו  נשים  שתי  בנוכחות  במים  התינוק  עם 
הילד בברית היהדות, אלא היא לשם טהרה בלבד, מכיוון שהיולדת העבירה לו את טומאת 
נידתה, וביום שהיא נטהרת נטהר גם הוא )Westheimer & Kaplan, 1993(. לאחר צאתה 
מן הנהר שבה האישה לבקתת המשפחה, שם התנהל חלקו השני של הטקס )סגל וספיוואק, 
2005(. הקייס הביא לטקס מים שעליהם בירך מראש ומזג אותם לכפות ידיה. האישה שתתה 
מן המים והשקתה גם את התינוק. לאחר מכן התיז הקייס על שניהם מהמים שנותרו בכלי 
)Corinaldi, 1998(. המרואיינים הוסיפו כי לאחר מכן רכנה האישה, והקייס היכה בה רכות 
בענפים, אולם מדבריהם לא התבררה המשמעות הסימבולית של השימוש בענפים.3 בסיום 

נעשה  היולדת  לבקתת  וממנה  הדם  לבקתת  ושהמעבר  בביתה  ילדה  האישה  כי  שטוענים  מקורות  יש   2

מאוחר יותר )סגל וספיוואק, 2005(.

ניתן לראות מקבילה לשימוש זה בטקסי ברית המילה של הקראים, שבהם מכים בענפי הדס על הכרית שעליה   3

מונח התינוק. הקראים טוענים כי השימוש בענפים מסמל התחדשות ומעגליות של הטבע )סיקורל, 2005(. 
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הטקס הכריז הקייס על שם התינוק וקרא בתורה )Corinaldi, 1998(. לאחר מכן העניקה 
שנדרשה  לקורבן  תחליף  בבחינת  היא  זו  מתנה  פועלו.  על  כגמול  מזון  מתנת  לקייס  האם 
גם  וראו  ו-ז;  יב,  )ויקרא  בציווי המקראי  סיום תקופת טומאת הלידה  היולדת להקריב עם 
רובין, 1995(. הנוהג שלפיו התינוק חי בין חודש וחצי לשלושה חודשים ללא שם, ושההכרזה 
על שמו נעשית בסיום טקס ההיטהרות ולא ביום הברית, מוסבר בכך שרק עתה נכנס האב 
לחיי התינוק והופך להיות אב חברתי ולא רק ביולוגי. לכן סמלי הדבר שהאב הוא שמארגן 
את הטקס )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. הטקס הקשור ביולדת ובלידה נמצא אפוא בפיקוח של 
גברים, מכיוון שהכוח היה בידיהם. בטקס זה נשלם גם תהליך הפיכת התינוק ליהודי, כלומר 

לחלק מהקהילה ומהדת, בהתאם למודל של ואן גנפ )Van Gennep, 1960; רובין, 1995(. 

נשים וטומאה בספרות

הספרות העכשווית, וכן ראיונות שערכנו, מציגים יחס אמביוולנטי מצד הנשים כלפי בקתת 
הנידה. מחד גיסא, המרגם מוצג כתורם לטהרה, לבריאות האישה ולאחווה נשית ויהודית, 
 Doleve-Gendelman,( וכן כמקום ללמידה של מיומנויות נשיות ולקשר של הנשים עם גופן
1990(. תיאורים אלו נצבעים בנימה נוסטלגית ומציירים את המרגם כמקום של פינוק ומנוחה 
בעת מחזור ולאחר לידה, וכן כמרחב שמאפשר לאם להסתגל לתינוק ולאימהּות. נשים אלו 
רואות בהדרה פסק זמן חברתי, מעין “הפוגה חברתית”, Time out of time )טרנר, 2004(. 
גיסא, מקצת מהנשים האתיופיות חשות שהדרתן מציבה אותן במעמד של מנודות  מאידך 
 Anteby, 1999;( וסובלות. הן מתארות תחושות שליליות של פחד ורעב שאותן חוו במרגם

 .)Westheimer & Kaplan, 1993
וטומאה.  בנשים  זו של הנשים מתואמת עם הספרות התיאורטית הדנה  ראייה עצמית 
זו מייחסת תפקיד חשוב למחזור האישה ולטקסי הטהרה שלה כמרכיבים מרכזיים  ספרות 
בזהותה האישית ובעיקר החברתית, מתוך הבלטת הכפיפות הנשית למבנה החברתי הגברי. 
הגישה התיאורטית שהייתה שכיחה בשנות השמונים מדברת על הדרת הנשים המדממות 
 Yanay & Rapoport, 1997; Sered ;1987 ,כביטוי לנחיתות נשית )למשל רוזן, 1991; וסרפל
הוצגה כמתאימה  זו  נחיתות   .)et al., 1999; Schely-Newman, 1995; Steinem, 1986
 .)Hoskins, 2002( נידה  לבקתות  המדממות  נשותיהן  את  הדירו  אשר  לתרבויות  במיוחד 
שטקסים  טענה  אשר   ,)Douglas, 1970( דגלאס  של  התיאוריה  על  נשענות  אלו  תפיסות 
המקושרים עם הגוף מייצגים סתירות חברתיות, ושהגוף הפרטי והקולקטיב החברתי משקפים 
זה את זה בתחום הסימבולי. לטענתה, דם המחזור, כמו הפרשות אחרות, הוא סמל מטמא. 
טיפול בטהרת הגוף משקף איומים חיצוניים ופנימיים על המבנה החברתי. כך, החרדות סביב 
הגבולות הקולקטיביים והשלמות נפתרים באמצעות הפרדות טקסיות המציינות את הגבולות 

המוסריים והפוליטיים. 
 Blood Magic; The ־   )Buckly & Gottlieb, 1988( וגוטליב  באקלי  של  ספרם 
Anthropology of Menstruation ־ ִאתגר את הדימוי של טאבו אוניברסלי ביחס למחזור 
הנשי שפועל באופן דומה בכל התרבויות ומדגיש נחיתות נשית )Hoskins, 2002(. בעקבות 
תרבותיות  לאמירות  כלי  הם  גופניים  תחומים  כי  הגורס  פוקויאני  דיון  התפתח  זה  ספר 
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הדרת  מציגים את  אלו  דיונים   .)Gottlieb, 2002( פחות מתחומים אחרים  לא  ופוליטיות, 
הנשים כמשרתת מטרות או שאיפות נשיות של מנוחה, רוחניות )Morrow, 2002(, ולעתים 
המחזור  מדם  הנובעת   נשית  עוצמה  על  מדברים  המחקרים  מכך,  יתרה  נשית.  אחווה  גם 
ושימוש מאגי בו )Hassen, 2002(. שימוש נוסף שנעשה במחזור הוא לשם העצמה תרבותית 
 Yanay & Rapoport, 1997; Harkin,( וייצוג של תפיסה עצמית לאומית ואתנית  נשית 

.)1996
 Pedersen,( מחזור  שבמנהגי  הרב  הגיוון  את  מציגים  הנשי  במחזור  עכשוויים  דיונים 
2002(. הכוונה היא הן לגיוון בין תרבויות והן לשינויים שתרבויות עורכות במנהגי המחזור 
בתרבויות  מחזור  מנהגי  של  היעלמות  כוללים  אלו  שינויים  האחרונים.  בעשורים  שלהן 
המתועדת  נוספת  נקודה   .)Stewart & Strather, 2002( באחרות  והתעצמותם  מסוימות, 
הטומאה,  את  לקבל  יכולה  האישה  במחזור.  האישה  חווייתה של  היא  מודרניים  במחקרים 
מציגה את  לסיכום, הספרות   .)Gottlieb, 2002( בה  למרוד  או  עליה  לכפר  אותה,  לנקות 
הדימום הנשי כחוויה אמביוולנטית ומתמקדת ביתרונות המגדריים שנשים מפיקות מההדרה 

האנדוצנטרית. 

העולות מאתיופיה במעבר בין תרבותי

רק  התממשה  שאיפתם  אולם  וציוניים,  דתיים  רגשות  אתיופיה  יהודי  טיפחו  ומעולם  מאז 
ובהתאם להחלטת הרבנים  פוליטיים באתיופיה  ואילך, בעקבות שינויים  משנות השמונים 
הראשיים בישראל, הרב עובדיה יוסף בשנת 1973 והרב שלמה גורן בשנת 1975, שלפיה חברי 
קהילת ביתא ישראל הם יהודים, ויש לאפשר להם לעלות לישראל במסגרת חוק השבות. 
יהודי אתיופיה הובאו לישראל בשני גלי עלייה: הראשון התבצע בשנת 1985 וכונה “מבצע 
אתיופיה  יוצאי  קהילת  מונה  כיום  שלמה”.  “מבצע  וכונה  ב–1991  התבצע  והשני  משה”, 
בישראל כמאה אלף נפש )שבתאי וקסן, Weil, 2004 ;2005(. אמנם ככלל הוכרו בני הקהילה 
כיהודים, אך יהדותו של כל פרט הוטלה בספק, כי לדעת הרבנות ייתכנו נישואי תערובת רבים 
בשבט יהודי זה )Corinaldi, 1988(. על מנת להירשם כיהודים במרשם האוכלוסין נתבעו 
האתיופים לעבור גיור לחומרה, כולל הטפת דם )מילה( וטבילה.4 חלק מהמהגרים שהגיעו 
בגל הראשון הסכימו לתנאים מחמירים אלו. אחרים )בעיקר אלה שבאו מאזור גונדר( התנגדו 
לכך וראו בתביעה לגיורם השפלה וגזענות. גישה זו הביאה לבסוף את המהגרים מאתיופיה 
ימים  חודש  של  שבת  ולשביתת  פומבית  למחאה  בישראל,  הרבנות  עם  ישיר  לקונפליקט 
)אוקטובר 1985(. לנוכח המחאה של 1985 נסוגה הרבנות, והוחלט להכיר במילה האתיופית 

להתחתן  שרצה  גטייה,  בנימין  אתיופי,  בחור  של  סיפורו  הוא  גבוהות  לערכאות  שהגיע  ידוע  מקרה    4

בישראל עם תימנייה. בית הדין דרש ממנו גיור סמלי על ידי “הטפת דם ברית”, אך הבחור סירב. הוא 

עמד על כך שהפלאשים הם יהודים, נימולים כדת וכדין, ואסור לקבל מהם “טיפת דם” לאחר שמאות 

אלפי פלאשים נרצחו באתיופיה על אמונתם ביהדות. בית הדין קיבל את טענותיו, והזוג נישא )קשאני, 

1976; קורינלדי, 2005(. 
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ולהסמיך רשם נישואין ארצי שיבדוק בדיקה אינדיבידואלית כל רישום לנישואין )קימרלינג, 
 .)Kaplan & Salamon, 2004 ;2004

 Weil,( הוויכוח לגבי יהדות האתיופים פגע במעמדם של כוהני הדת האתיופים, הקייסים
והזקנים  הקייסים  בידי  לקהילה  הנוגעים  בעניינים  החלטות  התקבלו  באתיופיה   .)1997
)שמאגלץ(. הם תיווכו בכל סכסוך משפחתי, בין שכנים ובנושאים הנוגעים לחיי הדת והחברה 
בקהילה. לקייסים היו סמכויות בתחומים נרחבים: דת ומנהגים, מועדי החגים וראש חודש, 
קיום טקסי נישואין וגירושין וקבורה, וכן הטלת סנקציות על כל מי שפגע במוסכמות הדתיות 
 ,)Corinaldi, 1988( והחברתיות של העדה. ואולם, בישראל איבדו כוהני העדה מסמכותם
הן משום שלא זכו להכרה של הממסד הדתי והן לנוכח התרחקות הצעירים, שעברו תהליכי 
מודרניזציה וחילון מואצים )מינוצ’ין ואחרים, 1997; שבתאי, 1999(. ב–1992 ארגנה קבוצה 
של פעילים צעירים הפגנות שבהן תבעה מהרשויות הישראליות להכיר בקייסים כמנהיגים 
 Kaplan &( רוחניים של הקהילה האתיופית, ובתגובה שולבו חלק מהקייסים בממסד הרבני

 .)Salamon, 2004
ניכר בעקבות ההגירה לישראל, בעיקר בכל הקשור  גם הם שינוי  חיי המשפחה עברו 
ביתר  הישראלית  לחברה  הסתגלו  הילדים(  )כמו  הנשים  הנשים.  ולמעמד  הילדים  לגידול 
עצמאיות  הפכו  הצעירות  הנשים  ניכרת.  במידה  נחלש  שמעמדם  הגברים  לעומת  קלות 
יותר וצייתניות פחות לסמכות הגברית. הן תבעו חלוקת תפקידים שוויונית יותר, ולעתים 
על  נוסף   .)Leitman & Weinbaum, 1999( החלטות  קבלת  בתהליכי  חלק  לקחת  דרשו 
כך, לאישה ניתנה אפשרות לשלוט בפריון שלה בעזרת אמצעי מניעה. בהקשר זה מצביעה 
פיליפס )Phillips, 1999a, 1999b( על ירידה בילודה בעקבות ההגירה לישראל. שינויים 
אלה, שמחזקים את הסימטריה בין בני הזוג ואת האוטונומיה של האישה, נתפסים כחיוביים 
האיזון  את  ומפירים  העולים  המערכת המשפחתית של  על  אך משפיעים  הקולטים,  בעיני 

בתוכה )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. 
בפני הנשים נפתחו הזדמנויות שנבעו הן מתפיסת העולם של הקולטים והן מקיומו של 
של  ואוטונומיה  עצמאות  ומאפשרים  מחוללים  אלו  גורמים  שני  בישראל.  שירותים  מערך 
נשים בקבלת החלטות ובניהול חייהן. עצמאות זו באה לידי ביטוי בתחומים רבים: נפתחו 
בפני הנשים אפשרויות לרכוש השכלה, ובלימודים אישה נחשבה שווה לגבר. הגברים לא 
יכלו לתרגם את הניסיון התעסוקתי שרכשו באתיופיה לחיים בישראל, ולעומת זאת, החברה 
ביטוח  קצבת  להן  מעניקה  וכן  לבית,  מחוץ  לעבוד  אתיופיות  נשים  מעודדת  הישראלית 
יכולה  והיא  מבעלה,  בנפרד  כסף  האתיופית  לאישה  יש  זו  כלכלית  תמיכה  בזכות  לאומי. 
בין  בישראל מתבטא  האתיופית  האישה  במעמד  השינוי  ורגשית.  כלכלית  עצמאית  להיות 
בחיי  אלו  תמורות   .)1991 )וייל,  החד–הוריות  הנשים  של  ובמעמדן  במספרן  בעלייה  היתר 
הנשים האתיופיות בישראל מדגימות את ממצאי הספרות הדנה במגדר והגירה,5 המלמדים 
שמצבי הגירה יכולים לשמש מנוף לנשים שאינן בעלות רקע של פעילות למען השגת סטטוס 
ותפקידים מגדריים חדשים, להקנות להן הזדמנויות חדשות ולהפוך אותן למקור להעצמה 

 .)Empowerment(

5  ראה למשל Gilad, 1989; Yung, 1995; כזום, 2002: 218-212 ; סרד, 2001. 
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שינוי  שתהליכי  לזכור  עלינו  לארץ  העלייה  בעקבות  שחל  השינוי  את  לנתח  בבואנו 
במהירות,  אופיינו  אלו  תהליכים  המוצא.  בארץ  קודם,  עוד  התרחשו  המינים  בין  ביחסים 
ישובו הדברים למסלולם  ובני הקהילה ציפו שבהגיעם לישראל  ובארעיות,  יציבות  בחוסר 
המסורתי. הארעיות לא אפשרה לשמור על רבות מהנורמות, ואילו בקביעות הייתה טמונה 
הבטחה של תיקון )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. מכאן, ואל מול תפקידה המסורתי המשני של 
האישה האתיופית, התפתח בשנים האחרונות מודל חדש ציבורי ומאתגר ביחס לתפקידיה 
וליכולותיה של האישה. מודל זה רק התחזק עם ההגעה לישראל ואפשר לנשים אתיופיות 
להביע את דעותיהן ולהתעקש עליהן. דעתנות זו הייתה כלי בידי הנשים בדרישתן להמשיך 

ולהשתמש במרגם, כפי שנראה להלן. 

המאבק לשמירת דיני הטהרה: מרכזי הקליטה

ולא  קליטה(  )במרכזי  מתווכת  קליטה  באמצעות  נעשתה  אתיופיה  עולי  רוב  של  קליטתם 
את  ישראל  מדינת  שינתה  השמונים  שנות  בסוף  קליטה(.  )סל  ישירה  קליטה  באמצעות 
מדיניות הקליטה שלה, ומהגרים ממדינות אחרות נקלטו בהתאם למודל של קליטה ישירה. 
המודל של קליטה מתווכת, שהופעל לראשונה ב–1968, שימש מסוף שנות השמונים בעיקר 
לקליטה של עולים בסיכון גבוה: משפחות ברוכות ילדים מארצות מצוקה וילדים ללא הורים. 
ממשלת ישראל החליטה ליישם את מדיניות הקליטה המתווכת גם לעולים מאתיופיה, וכל 
הטיפול בקליטתם הועבר מידי משרד הקליטה לידי הסוכנות, האחראית על מרכזי הקליטה 
)סבר, 2000(. העובדה שנקבעה מדיניות נבדלת כלפי העולים מאתיופיה מצביעה על תפיסה 
החמישים,  בשנות  הקליטה  מדיניות  של  לשגיאות  שיבה  ועל  ויורוצנטרית  פטרנליסטית 
 Halper, 1985;  Newman,( חברתי  שילוב  וחוסר  תלות,  ניכור,  של  לתחושות  שהובילו 

 .)1985
ונמצאו בסטטוס  נתונים לחלוטין לחסדי פקידי הקליטה  היו העולים  במרכזי הקליטה 
של חוסים במוסד טוטלי. מרכזי הקליטה ביססו תלות מובנית של העולים בפקידים בשל 
ולא  המשאבים שבידיהם. פקידי הקליטה התייעצו עם המהגרים החדשים לעתים רחוקות 
Ashkenazi &Weingrod, 1984(. אחת  אפשרו להם לבטא את בעיותיהם )הרצוג, 1998; 
העולים.  בצורכי  התחשב  שלא  הקליטה,  מרכזי  אכלוס  סביב  נוצרה  המרכזיות  הבעיות 
האכלוס התבסס במידה רבה על מבנה המשפחה הגרעינית האופיינית לחברה המערבית, 
ללא התייחסות למבנה המסורתי של המשפחה האתיופית המורחבת. הפקידים התערבו לא 
רק בקשרים החברתיים של העולים, אלא גם במנהגיהם. חגיגת ברית המילה למשל הפכה 
לאירוע ביורוקרטי, ולא נערכה ביום השמיני כפי שמורה ההלכה, אלא בתאריך שהתאים 
לפקידים, כחלק משגרת עבודתם ולפי נוחותם )הרצוג, 1998(. במרכזי הקליטה לא הוקמו בתי 
כנסת או מרכזים קהילתיים עבור העולים, ולא עודדו אותם לקיים את טקסיהם. הקולטים לא 
טרחו ללמוד את ההיסטוריה ואת התרבות של הנקלטים, ולא החשיבו את התרבות האתיופית 

 .)Halper, 1985( כבעלת תפקיד כלשהו בקליטתם
היו  והן  הסוכנות,  מטעם  עובדות  היו  הסומכות  הנשים.  בחיי  הייתה  בולטת  התערבות 
אמורות להדריך את משפחות העולים בתפקוד היומיומי. הסומכת הייתה מלווה את האישה 
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ברוב עיסוקיה, וההשלכה של הדרכתה הייתה התערבות רבה בחיי העולות, בדרך כלל מתוך 
התייחסות מתנשאת ומזלזלת כלפיהן וכלפי תרבותן )הרצוג, 1998(. 

מתוך תפיסה זו סירבו פקידי הסוכנות היהודית במרכזי הקליטה לאפשר לנשים האתיופיות 
לקיים את מצוות הנידה כדרכן. דולב–גנדלמן )Doleve–Gendelman, 1990( טוענת כי עקב 
ההגירה הפסידו הנשים האתיופיות את המרחב הנשי שבאמצעותו יצרו קשר מהותי עם גופן. 
והרגישו טמאות  כי כתוצאה מכך סבלו הנשים מרגשי אשם  )Halper, 1985( טוען  הלפר 
ומטמאות. הן סבלו מנדודי שינה ולעתים בילו שבוע בארון. הלפר בוחר לתאר כאן תגובות 
פסיביות של הנשים לדרישות לשינוי מסורתן הדתית והאתנית: סבל, רגשי אשם והסתגרות 
בבית בימי הנידה. לעומתו, מקורות אחרים, בהם גם הראיונות שערכנו, מציגים אפשרות 
נוספת, של מחאה אקטיבית. ענתבי–ימיני )2004( דנה ב”פשרות מרחביות” שפיתחו הנשים 
במרכזי הקליטה. אלו כללו ישיבה בפרוזדורי המלונות או בחצרות מרכזי הקליטה ואכילה 
בכלי פלסטיק בעת המחזור. לדבריה, פרוזדורי המלון סימלו את המרחב הטמא לנשים במחזור 
ותפקדו במידת האפשר כפי שהיה מקובל בכפרים האתיופיים. בקרוואנים במרכזי הקליטה 
זאת, בידוד מאינטראקציה  התגוררו הנשים הנידות לעתים רק בסלון או בחדר נפרד. עם 
קרובות  לעתים  יצאה  והיולדת  יותר,  הוקפד  לא  יום  שמונים  או  ארבעים  במשך  חברתית 

מהחדר כבר לאחר שבועיים או שלושה, למחאתם של הזקנים.
ומאבק  מחאה  של  דומה  סיפור  העלו  משפחתן  ובני  דיברנו  שעימן  הקייסים  נשות  גם 
במרכזי הקליטה. מהרי, אלמנתו של קייס אברה מעפולה, מספרת כי בתקופת שהותם באדיס 
אבבה, בהמתנה להגירה לישראל, היא ילדה. לפיכך עבר זמן מה עד שהייתה שוב נידה. אף 
שהקמת המרגם לא הייתה רלוונטית לגביה, מיד עם הגעתם למרכז הקליטה )ליד אופקים 
ב–1991(, פעל בעלה להפיכת אחד הקרוואנים במקום למרגם, עבורה ועבור נשים אחרות. 
הוא הסביר למנהל מרכז הקליטה שאשתו לא תוכל להיכנס לבית בנידתה והוא “לא יכול 
לשבת בשקט”, כלומר הוא חייב לפעול, כבעל וכקייס, ולמצוא פתרון לה ולנשים אחרות 
מקהילתו. במקרה זה הסכים מנהל מרכז הקליטה והקצה קרוואן אחד ששימש מרגם עבור 

נשים נידות וקרוואן אחר עבור יולדות. לדבריה, הנשים האתיופיות השתמשו במרגם.
קייס בירהנו ואשתו לאה מקריית גת נישאו עוד באתיופיה, בסמוך למועד ההגירה, אולם 
ממניעים טכניים עלו בנפרד: היא עם הוריה ואחיה, והוא עם הוריו ואחיו. לפיכך כשקיבלה 
לאה מחזור בארץ, היא שהתה בבית הוריה, והם, כמו רוב המהגרים, לא הקפידו בארץ על 
חוקי הנידה במתכונתם האתיופית. מאוחר יותר עבר הזוג להתגורר יחד, וכפי שהיה נפוץ 
אצל קייסים אחרים, בעת המחזור התגוררה לאה באחד מחדרי הקרוואן, כתחליף למרגם 

האתיופי. 
על מאבק נוסף במרכז הקליטה שמענו מילדיה של רבקה, אשתו של קייס ווגאי מחדרה, 

שתרגמו את סיפורה על ראשית שהותם במרכז הקליטה בעתלית ב–1984: 

מהבית...  יצאה  היא  אז  וזה  בישראל[  הראשונה  ]בפעם  מחזור  לה  היה  שלי  אמא 
היא הייתה בחוץ... הסומכות, הן אמרו לה ‘מה פתאום?!’, הן מאוד כעסו, אמרו ‘מה 
פתאום, פה לא עושים... אין דבר כזה בארץ, כנסי מהר שלא יראו אותך’. אמרה ‘אני 
לא נכנסת’. היא אמרה ‘לא, אם אתם רוצים לעזור לי תנו לי מקום לישון בו’. הייתה 
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הולכת לקרוואנים ריקים, שוברת את התריסים ונכנסת... אז נתנו לה דירה ]קרוואן 
ששימש מרגם[, והיא ישבה שם שבעה ימים, אחר כך הלכה לים וטבלה. 

שעלה  קייס  היה  הפונים  אחד  אשתו.  של  התנהגותה  על  תלונות  הופנו  ווגאי  הקייס  אל 
לישראל כמה שנים מוקדם יותר. וכך הוא אמר לקייס ווגאי )לדברי ילדיו(: “לא יוצאים... 
זה משהו אחר, לא יוצאים... אתה יודע שאשתך עושה פדיחות? פה זה משהו אחר, וצריך לא 
להתנגד ולעשות מה שאומרים”. אך קייס ווגאי השיב לו: “מה פתאום, אם זה הרצון שלה 

היא תעשה”. 
פעלה  כך  כי  והמרגם,  הנידה  חוקי  שמירת  על  להילחם  חשוב  לה  שהיה  טענה  רבקה 
עוד באתיופיה. בתה מתרגמת את דבריה: “היא זוכרת את מה שהיה, היא לא תשכח. אולי 
בגלל שאבא הוא קייס”. בנה מוסיף כי בני המשפחה “פחדו שאם לא ישמרו על דינים אלו 

התינוקות יחלו”. 
המשפחה שהתה במרכז הקליטה כשבע שנים. במהלכן השתמשו במרגם גם בתה וכלתה 

של רבקה. הבת מספרת: 

ואמרה  לזה,  הלכתי  יצאתי,  דבר.  ואותו  המחזור  הגיע  לי  גם  שנים  כמה  ואחרי 
]הסומכת[ ‘מה קרה לך?’. ]לבית הספר[ לא הלכתי, אמרתי להם שאני במחזור ואסור 
לי לגעת. אבל אחרי כמה שנים הבנתי שאני חייבת ללמוד, אז הייתי הולכת לבית 

הספר, חוזרת ונכנסת למרגם. לא נכנסתי אצלם ]ההורים[ בבית. 

לדברי הילדים, נשים אחרות נשארו בבית ולא הלכו לקרוואן ששימש מרגם.
רבקה, אשתו של קייס ווגאי, ניהלה אפוא מאבק מגדרי אמיץ בכמה חזיתות, כשהעיקרית 
הייתה נגד המערכת ההגמונית הקולטת אשר יוצגה בידי הסומכות ומנהלי מרכז הקליטה, 
שדחקו בה להתאים את עצמה לנורמות הישראליות בקיום דיני הטהרה ולזנוח את מנהגיה. 
יחסן של הסומכות כלל ביטויים של כעס, לעג, זלזול, ציווי וניסיון למנוע ממנה להמשיך 
ולהקפיד על מנהגי הנידה, “שלא יראו אותך”. לעומתן, רבקה, כמו נשות קייסים אחרות, 

התווכחה ועמדה על זכותה הדתית, האתנית והמגדרית לקיים את מסורתה.
את המאבק על זכותן כנשים ניהלו נשות הקייסים מול נשים אחרות שניסו לשלול זכות 
זו. הנשים האתיופיות נאבקו בממסד הגברי הפטריארכלי על המשכיותו של מנהג שלכאורה 
משמר נחיתות מבנית שלהן, אך ניתוח מעמיק יותר של המנהג מלמד על כוחות ההעצמה 
הנשית הגלומים בו )רוזין, 2005(. כמו במקרים נוספים, הסומכות במקרה שלפנינו רואות 
את עצמן כמי שתומכות בעולות בכך שהן דוחקות בהן להיפטר ממנהג ארכאי ואנדוצנטרי, 
ובכך להתקבל לחברה הישראלית השוויונית, אך בעצם הן מדירות את העולות ממרחב הכוח 

שהיה שמור להן במסורתן. 
הדתית  המסורת  את  לשמר  שואפות  אשר  מהגרות  של  מאבק  מציגות  הקייסים  נשות 
שלהן. התרבות הקולטת תמהה כיצד נשים אלו מנסות לבטא עצמאות, עוצמה נשית ותרבות 
באמצעות מנהגים המבטאים במהותם נחיתות נשית, כמו הגליה או בידוד של נשים בשל 

מחזור.
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 Cicurel,( דיסוננסים דומים הועלו לגבי פעילויות דתיות נשיות דוגמת הפנייה אל הדת
 Boddy, 1989; Oldfield( הלחץ של נשים מבוגרות לבצע מילת נשים ,)2000; Sered, 1992
 Abu–Lughod, 1986; Mernissi, 1987; Wikan, 1982; Bloul,( ורעלה ,)Hayes, 1974
1994(. במקרים אלו נשים מציגות את הנהגים שנכפו עליהן כנהגים שמחזקים אותן. אל 
גינדי )El Guindi, 2003( טוענת למשל כי לבישת רעלה אומצה בידי נשים ערביות רבות 
כאישוש של הזהות התרבותית שלהן וכאמירה פמיניסטית. הרעלה מפחיתה את המרגינליות 
ומייצגת ביטוי של שחרור מהמסורת הקולוניאלית. תרומתה העיקרית  של הנשים בחברה 
של הרעלה היא בהיותה דרך להרחקה עצמית של הנשים מהמבט הגברי. באמצעותה הנשים 
מאששות את התמיכה שלהן במסורת עשירה ומגוונת, ובה בעת מייצגות את הזהות המינית 

שלהן. 
מנהג המרגם באתיופיה כלל מרחב שסיפק אחווה נשית ותמיכה קהילתית לנשים. לצד 
וחברתית  רגשית  להיתמך  יכולת  היומיום,  מתלאות  הפוגה  לנשים  סיפק  הוא  חסרונותיו 
ולהישען על המשפחה והקהילה. בארץ ניתן היה לשמר ולנצל מנהג זה ליצירת אחווה נשית 
תומכת. כפי שהראו מחקרים )וייל, 2005; שבתאי וקסן, 2005(, ההגירה העצימה את הנשים 
יותר מאשר את הגברים. שימורו של מנהג המרגם יכול היה להעצים את הנשים העולות אף 
יותר. ניתן לשער ברוחה של אורטנר )Ortner, 1974( כי שימור המרגם בתנאים הישראליים 
הְסֵפרה הביתית,  של היעדר תמיכה קהילתית צמודה היה מאלץ את הבעלים להיכנס אל 
בעוד הנשים היו יוצאות באופן קולקטיבי אל הספרה הציבורית. הקולטות, כמו הקולטים, 

ניסו שלא לאפשר לעולות לבחון אפשרות זו וכפו עליהן את האפשרות הישראלית. 
עולה מכאן השאלה מדוע היו אלה דווקא נשות הקייסים שנאבקו לשימור המנהג )אף 
שלעתים הבעלים מחו(, ואילו שאר העולות בחרו להיכנע לנורמות שהציגו הסומכות ולוותר 
על המרגם? ענתבי–ימיני )2005( מציינת כי רבות מהנשים האתיופיות בישראל חשות רגשות 
של בלבול, הרגשה של “להיות טמאה”, לטמא את המרחב המשפחתי ולזהם בני עדה אחרים. 
הנשים מדברות על הבתים בישראל כמלוכלכים, “בגלל שיש בהם דם”. התנאים הפיזיים 
כי בשל הציפיות  ניתן לשער  זו.  נוחות  חוסר  רבות להתמודד עם  נשים  מובילים  בישראל 
לתמוך  מחויבות  אחרים,  לבעלים  בניגוד  חשים,  הם  מהקייסים,  והחברתיות  הציבוריות 
ובני ביתו לא  ולכן הקייס  דיני הטהרה,  ובכללם  בהמשך קיומם של המנהגים המסורתיים 
התנגדו לדרישת האישה. כמו כן, החיים במרכז הקליטה היו במבנה של משפחה גרעינית 
הבית.  אם  נידתה של  בעת  נשי  בסיוע  הבית  התנהלות  על  זה הקשה  מבנה  מורחבת.  ולא 
המרגם לא מתאים למציאות המשפחתית והקהילתית הישראלית. מי שנפגע מהרצון לקיימו 
הוא הבעל, שממנו נדרש לנהל את משק הבית בעת הנידה בד בבד עם האחריות לפרנסת 
לשמירת  מגדלור  ומשמשת  מחויבת  מרגישה  היא  ברירה,  אין  הקייס  למשפחת  המשפחה. 
הזהות האתנית. נוסף על כך, משתמע מדברי המרואיינים כי בניגוד לכל גבר אחר, הקייס 
לגייס ביתר קלות תמיכה אישית מנשות הקהילה  יכול  ומעמדו,  בישראל, מתוקף תפקידו 
האתיופית ולאפשר לאשתו להקפיד על חוקי הנידה. מצד שני, היו גם קייסים, דוגמת זה 
המופיע בסיפורה של רבקה ווגאי, אשר אימצו את עמדות הקולטים והטיפו לוותר על מנהג 

המרגם, וגם מול חזית פנימית זו נאלצו הנשים להיאבק. 
המאבקים על היכולת לקיים את מנהג הנידה במרכזי הקליטה לא הבטיחו את המשכיותו 
של המנהג בארץ. עם היציאה למגורי קבע נאלצו המהגרים מאתיופיה לקיים מאבקים נוספים 
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על מנת להבטיח את המשכיותו של המנהג. מאבקים אלו נפתחו על פי רוב בעימותים מול 
הסוכנות על מנת שדיור הקבע של המשפחה יהיה בדירת קרקע, וכך תהיה בחזקת המשפחה 

פיסת קרקע נפרדת מהבית שעליה יוקם המרגם. 

המרגם בחדרה

שלושת  מבין  ביותר  המוכר  הוא  בחדרה  המרגם  בישראל  האתיופית  הקהילה  רוב  בקרב 
עוד  בנידתה  לבית  להיכנס  סירבה  רבקה  שאשתו  אחרי  ווגאי,  קייס  אותו  בנה  המרגמים. 
הקמת  סיפור  את  פתחו  הם  רבקה,  ועם  ווגאי  קייס  עם  שקיימנו  בשיחה  הקליטה.  במרכז 
המרגם בתיאור של מאבקם העיקש לקבלת דיור צמוד קרקע כתנאי לעזיבת מרכז הקליטה. 
בסופו של דבר איתרו בני הזוג בעצמם ב–1992 קומת קרקע בבית קומות בשכונה של עולים 

מאתיופיה בחדרה, ומיד בנו בחצרם מרגם ובית כנסת.  
למרגם זה, שהוא בעצם דירת חדר קטנה, הגיעה רבקה בימי נידתה, ובנותיה היו מטפלות 
בתה  וכלותיה.  בנותיה  במרגם  להשתמש  ממשיכות  כיום  עבורה.  ומבשלות  הבית  בענייני 
הנשואה מספרת כי עד לפני שנים אחדות חיו היא ומשפחתה בבית הוריה. בתקופה זו היא 
השתמשה במרגם בכל מחזור ואחרי לידות. כיום, כשהיא גרה בבית נפרד אך סמוך לבית 
הוריה, היא ואחות נשואה נוספת משתמשות במרגם רק אחרי הלידה. בתקופה זו האם והילוד 
מתגוררים במרגם, בעוד שהבעל והילדים האחרים מתגוררים בבית ההורים הצמוד, ורבקה 
הבישול  ואת  וכמנוחה,  כפינוק  רואות  הבנות  במרגם  השהייה  תקופת  את  בכולם.  מטפלת 
עבור השוהה במרגם הן מתארות כמצווה. בנותיה של רבקה הדגישו את היותן בנות קייס 
כגורם חשוב ברצונן לשמור על מנהג המרגם, בעיקר על מנת שלא לטמא את בית האב, 
הכוהן, הנצר ה–12 למשפחת קייסים מכובדת. לראיה, אף שהבנות שאינן מתגוררות בבית 
הקייס אינן יוצאות למרגם בעת מחזור, הן כן שוהות בו אם בתקופת המחזור הן מבקרות 

בבית הוריהן.
היא  ומקפידה על השימוש במרגם.  והקייס משרתת בצה”ל  רבקה  ילדיהם של  צעירת 

טוענת: 

אבא לא הכריח ]אותי להשתמש במרגם[, אני עושה את זה מפאת הכבוד אליו. אני 
עושה את זה כי חשוב לי בגלל אבא שלי ובגלל הדת שלי, ההורים... נותנים הרגשה 
שלא יהיה חסר לי כלום במרגם וכל הכבוד, נותנים לי כל מה שאני צריכה, מפנקים 

אותי. 

עם זאת, היא מציינת את המבוכה האישית הנלווית להליכה למרגם: 

על  לא שמה  אני  ]אבל[  במחזור,  יודעים שאת  השכנים  כל  מסומנת,  הזמן  כל  את 
כל  אומרים  אחרים  שאנשים  שני,  דבר  שלי.  אבא  על  זה  את  רואה  אני  האנשים, 

הכבוד, וגם אנשים מברכים אותי, ואבא גם, וזה חשוב לי.
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מן  יוצאת  הבת  בארץ  אינטנסיבית,  הייתה  במרגם  השהות  באתיופיה, ששם  לנהוג  בניגוד 
המרגם והולכת לצבא, או אפילו לקניות, וממלאה את שאר תפקידיה החברתיים, פונקציות 

שאותן לא התבקשו למלא הנשים באתיופיה. 
שני בניהם של קייס ווגאי ורבקה הם קייסים בעצמם. הכלה הצעירה המתגוררת בעיר 
אחרת נהגה לבוא למרגם מדי חודש, וכן אחרי לידת בנה היחיד. לגיסותיה אמרה כי היא 
שומרת על מנהג המרגם אף שאמה אינה נוהגת כך בישראל, מכיוון ש”אני רוצה את זה, כי 
אני התחתנתי עם קייס, אז אני שומרת את זה. אני החלטתי מקודם, לא עכשיו”. אחרי הלידה 
היא ניסתה להמשיך, אבל כיום התייאשה, משום שקשה לה להגיע לחדרה עם הילד ולשהות 

איתו במרחב הצר של המרגם. בעת המחזור החודשי היא הולכת לבית אמה. 
החודשי,  המחזור  בעת  במרגם  לשהות  נהגה  בעיר,  המתגוררת  יותר,  המבוגרת  הכלה 
אבל בשנתיים האחרונות היא משתמשת במרגם רק אחרי לידות. בעת מחזור היא פורשת 
לחדר נפרד בביתה ושומרת על חוקי הנידה כפי שהיו נהוגים במרגם. בעלה הסביר מדוע 

היא נוהגת כך: 

בזמן האחרון, בגלל שיש הרבה ילדים היא מתחילה להיות ישראלית... בזמן האחרון 
היה לנו ויכוח, לא הסכמתי שהיא תהיה בבית, הייתי מוטרד וקשה לי, היה לי מאבק 

קשה עד שהתרגלתי. 

לגבי בתו בת ה–15 הוא אומר: 

האשכנזייה הזאת, הבת שלי לא הולכת ]למרגם[, לא רוצה. אני לא יכול לעשות לה 
שום דבר. את האמת, מצד אחד טוב שיש השתלבות, מצד שני המסורת לא נשמרה, 

זה לא קל. 

יותר על שהייה במרגם אחרי  משיחות עם בנות המשפחה עולה כי קיימת הקפדה אדוקה 
הלידה ופחות בעת המחזור )ראו גם Trevisan, 1985(. מלבד הרצון של הנשים לשמר את 
המסורת של המרגם, היו להן גם מניעים מעשיים; הן רצו להיעזר בִאמן לאחר הלידה, ומאחר 
מן,  שאביהן הוא קייס, הן לא יכלו להרשות לעצמן להתגורר בבית הוריהן ויצאו למרגם. גם ִאִ

המקפידה על דיני הנידה, לא מוכנה להיכנס לביתן בעת טומאת הלידה. 
שיקול נוסף הוא הנראות )ויזביליות( של הלידה לעומת המחזור. באתיופיה היה המחזור, 
כמו הלידה, גלוי, והנורמה החברתית תבעה את יציאת הנשים הנידות למרחב מבודד, אך 
בישראל המחזור הוא עניין פרטי, ורק ההיריון והלידה גלויים. שימוש במרגם בעת המחזור 
אותה  ולהפוך  האישה  את  להביך  עשויה  והחשיפה  הציבורית,  לזירה  המחזור  את  משיב 
ל”מסומנת”, כפי שציינה לעיל אחת הבנות. שהיית הנשים במרגם באתיופיה אפשרה להן 
 Turner,(  Time out of time מעין  היומיומיים,  החברתיים  החיים  ממעגל  זמנית  הפוגה 
1987(, בעוד אחרות מילאו את מקומן. בישראל זכאית היולדת על פי חוקי המדינה לשנים 
עשר שבועות )שהם 84 יום( של “חופשת לידה” במימון ממשלתי. תקופה זו חופפת את ימי 
בעת  זאת,  לעומת  במרגם.  השהייה  מנהג  את  לקיים  מאתיופיה  לעולות  ומאפשרת  הנידה 
מחזור מצפים מנשים לתפקד כרגיל ולא לשנות את דפוסי התנהגותן היומיומיים. עבור נשים 
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אתיופיות דרישה זו מתנגשת עם חוקי הפרישה למרגם ומקשה על קיומו של המנהג. רבקה, 
]ביטוח לאומי לנשים בעת מחזור[, היו באים.  אשת הקייס, העלתה הצעה: “אם היה חוק 
]שכן[ מה היו עושות נשים אחרי לידה אם לא הייתה חופשת לידה? מה, היו עובדות? לא”. 

מדברי המרואיינות מתברר כי פרט לבנות המשפחה שום אישה מקהילתו של הקייס אינה 
מגיעה למרגם. הקייס טוען שלמרות ניסיונות השכנוע שלו “הנשים אינן מוכנות לבוא, ואי 
אפשר להכריח אדם שלא רוצה, זה מה שקורה בארץ”. נשות הקהילה אמרו לו: “לא, אנחנו 
עובדות, זה לא כל כך קל”. בעיה נוספת היא העובדה שהמרגמים המעטים הקיימים בישראל 

הם פרטיים ונמצאים בחצרות בתיהם הפרטיים של הקייסים. בתו של הקייס מסבירה:

השכנות לא באות בגלל כל הקטע עם הילדים. רווקות לחץ של עבודה. רווקה בבית 
עוזרת להורים. ]השכנות אומרות[ זה לא בית שלי, אני מרגישה מוזר. פעם, בכפר, 
זה בית של מישהו אחר. אף אישה לא תרגיש בנוח. מבחינה  כולן היו שם. בארץ 
לוגיסטית קשה להעביר חיים בשבוע. הפרטיות בבית שלי ולא במרגם. תמיד חסר 
לי משהו. מתקשרת לאמא והיא נותנת לי. אבל למישהי זרה מי ייתן לה. מבחינה 
חברות  אוכל.  להעביר  תתבייש  והיא  שלה  הציוד  כל  את  להעביר  קשה  לוגיסטית 

ישראליות מתלהבות מזה שיש לי דירה לבד, אבל לא יותר מזה.

עם סיום ימי הנידה, נוהגות העולות מאתיופיה לטבול בים. מעטות בלבד הולכות למקווה, 
כפי שהסבירה אחת מהן:

בגלל שהמים עומדים במקווה, אני מתבלבלת, אולי בגלל שיש את משרד הדתות על 
הראש ]הטענות לגבי חיוב האתיופים בגיור[. מים זורמים הם תמיד נקיים, ואז את 

יוצאת נקייה... באתיופיה לא היה מקווה היה נהר. תמיד היו הולכים לנהר.

)Trevisan, 1985( ציינה כי העולות מאתיופיה קיבלו את המקווה כתחליף הולם  טרוויסן 
לטבילה בנהר, ובה בעת פסלו אותו מסיבות טכניות ־ לא נקי, רחוק מדי, אין זמן ללכת 

לשם, אפשר ללכת לאיבוד בדרך ־ ולכן לא השתמשו בו. 
לזה  בדומה  ולתינוק,  לאם  טהרה  טקס  הקייס  מקיים  הלידה  טומאת  ימי  תום  אחרי 

שהתקיים באתיופיה. על קיומו של טקס זה מקפידות גם נשים שלא שהו במרגם.

המרגם בעפולה

במאבק  הוא  אף  מתחיל  קייס,  של  ואלמנתו  קטנים  ילדים  לשבעה  אם  מהרי,  סיפורה של 
שנמשך שנים על מגורים בבית קרקע בעפולה. לפי דבריה, היא ובעלה קיבלו ב–1996 דירה 
בבניין קומות לא רחוק מבית הקרקע של חמיה. מהרי נהגה ללכת למרגם שבעלה בנה עבורה 
בחצר ביתו של אביו. בד בבד עם השימוש במרגם המרוחק פעלו היא ובעלה למצוא דירת 
קרקע קרובה יותר למרגם שלה. לאחר שנים של מאבק הם זכו בבית צמוד לביתו של חמיה 
ולמרגם. לפני כשנה נפטר בעלה, אך למרות זאת היא ממשיכה לפקוד את המרגם מדי חודש. 
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לדבריה, רק היא הולכת למרגם, וכשהיא שוהה בו, הבנות שלה, חמותה וגיסה עוזרים לה 
לנהל את הבית. ניתן לשער כי הפרישה למרגם מתאפשרת גם בשל העובדה שמהרי אינה 
)בעת  בבית  נפרד  בחדר  נידה  דיני  על  מקפידה  זאת,  לעומת  גיסתה,  לבית.  מחוץ  עובדת 
ולא מבשלת.  נוגעת בכלום  בו(, לא  ושוהה  זו  המחזור היא פורשת לחדר שמיועד למטרה 

מהרי מספרת:

יש להם בית גדול, מביאים לה אוכל לדלת. בעלה לא מסכים ]שתלך למרגם[ כי הוא הולך 
מוקדם וחוזר מאוחר, הוא לא קייס. זה לא נוח לו שהיא במרגם. זה קשה לו, יש לו ילדים 
קטנים, זה בגלל המציאות. גיסתי אחרי לידה כן נמצאת במרגם, במחזור לא ־ בבית שלה.

מהרי אומרת כי נשים נוספות, שכנות ובנות משפחה, שומרות על מנהגי הנידה בבית ואינן 
נשים  גם  נראה שאותם קשיים שעליהם מדברות  להן”.  לא מתאפשר  “כי  מגיעות למרגם 
אחרות הובילו לבחירה מודעת שלהן לוותר על המנהג. אותו בעל שמונע כביכול מאשתו 
)גיסתה של מהרי( להשתמש במרגם, הוא זה שבפועל תומך בשהות של מהרי במרגם, וכך 
עוזר לה לשמר מנהג זה. לפיכך נראה שלא היה כאן הליך של כפייה, אלא גיסתה של מהרי 
שמחה לוותר על המנהג ולאמץ את הנוהג שמתפתח בקרב נשים אתיופיות בישראל להחליף 
את ההליכה למרגם בהתבודדות באחד מחדרי הבית. בתום המחזור מהרי מיטהרת על ידי 
וכן היא מקפידה לכבס את הבגדים שבהם  ים,  טבילה בבריכה ציבורית כתחליף לנהר או 

שהתה במרגם. לטענתה, “למקווה לא התרגלנו”. 
לדברי מהרי, היא בחרה להקפיד על ההליכה למרגם גם בישראל בשל צירוף של כמה 
סיבות. היא גדלה בבית של משפחת קייסים ותיקה באתיופיה והתרגלה למנהג מאז ילדותה. 
כמו כן, היא אהבה את המנהג, ולכן היא טוענת שבעלה לא היה צריך לכפות עליה אותו. 

יתרה מכך, היא הייתה מוכנה ללחוץ עליו לקיים את המנהג. וכך היא אומרת:

היה לי מזל שהוא רצה את זה. אהבתי את זה, את המרגם... כך גדלתי, וגם בגלל 
שהוא היה קייס והיה מחזק את זה. אולי אם לא היה קייס הוא היה עוזב קצת. 

גם אחרי פטירת בעלה ממשיכה מהרי ללכת למרגם ומסבירה: 

אני עדיין שומרת. מה שהיה עושה אי אפשר לשכוח, אני שומרת הכול כאילו שהוא 
נמצא. אני לא יכולה לוותר ואז להיות חופשייה. מה שאמר לי נשאר לי בלבי. אני 

לא רוצה לעשות מה שהוא לא רוצה.

המרגם בקריית גת

בגיל  ב–1991  לישראל  הזוג עלה  ואשתו לאה.  בירהנו  קייס  גת הקימו  את המרגם בקריית 
לדירת  להגיע  שאפו  הם  גם  כאן,  שתוארו  הקודמים  ונשותיהם  הקייסים  זוגות  כמו  צעיר. 
קרקע, אולם בניגוד למקרים הקודמים, הם לא נאלצו להיאבק, ובקשתם נענתה מיד. עם 
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זאת, קייס בירהנו לא בנה מרגם מיד, בשל היעדר אמצעים. את מקום המרגם מילא חדר 
לידתה הראשונה  נכנסה לאה בעת מחזור. אחרי  ואליו  הנידה,  נפרד בבית שהוגדר כחדר 
שהתה לאה בבית הוריה מחוץ לעיר במשך כל ימי הנידה. “היא רצתה בכך, זה מסורת ודת”, 
הסביר בעלה. כשהילדים היו קטנים נהגה לאה ללכת עימם לבית הוריה לאחר כל לידה, 

ובירהנו היה מגיע לשם רק אחרי שנגמרו ימי הנידה. 
הייתה  ההורים  לבית  איתם  והנסיעה  בבית  הילדים  מספר  כשגדל  שנים,  כחמש  לפני 
כרוכה בטורח רב, דרשה לאה מבעלה שיבנה לה מרגם בחצר הבית לקראת הלידה הצפויה. 
בירהנו הציע פתרונות שונים כמו הקצאת חדר בביתם, הליכתה לבית הוריה ואפילו שכירת 
]וכך  ברירה.  לי  הייתה  לא  מאוד,  התעקשה  “היא  לדבריו,  אולם  זו,  למטרה  נוספת  דירה 

הוחלט לבנות מרגם, אף ש[ לא היה כסף, זה לא היה בתכנון”. בירהנו ממשיך ואומר: 

]נשים אתיופיות אחרות[ מתעקשות, אבל לפעמים יש קומות ]גרים בבתי קומות[ ואי 
אפשר. ]ואז[ הנשים יושבות בחדר, לא עושים שום דבר, רק מקבלים אוכל מבעלה 
או בנות גדולות. יושבים בבית שלהם בחדר לבד. יש אנשים שאין להם חדרים אז 

אולי יושבים יחד. 

בניגוד למשפחות אלה, ביתם של קייס בירהנו ולאה לא היה גדול דיו להקצאת חדר לנידה. 
סיבה זו, ובעיקר עקשנותה של לאה, שטענה “מה יגידו אנשים?”, הביאו להחלטה להקים 
מרגם בחצר. הקייס הסכים להתפשר על מסורת המרגם, ואילו אשתו עמדה על הקמת המבנה. 
הבחירה לבנות מרגם פרטי הייתה תולדה של פסילת כל האפשרויות האחרות שעמדו בפני 
נשים אתיופיות אחרות בישראל. האפשרות לוותר לחלוטין על המנהג לא עלתה אצל לאה, 
הייתה  הזוג  בני  בידי  שנותרה  היחידה  האפשרות  לפיכך  קייס.  אשת  היותה  בשל  כנראה 

להקים מרגם בחצרם. 
בינתיים  ילדה  ולאה  בזמן,  לסיימו  לא הספיק  אך  בניית המרגם,  נרתם למלאכת  הקייס 
ובילתה את ימי הנידה בבית אחותה המתגוררת ברחוב סמוך. לקראת הלידה הבאה היה המרגם 
בנוי ומוכן בחצר הבית, ומאז שהתה בו לאה אחרי לידות ובעת מחזור. השהות במרגם הצמוד 
לבית מאפשרת ללאה לבוא במגע עם בני משפחתה גם בתקופות הנידה, שכן בניגוד למרגם 
באתיופיה, המרגם בחצר של לאה אינו מוקף בגדר אבנים, ולכן כל החצר המרוצפת המשותפת 

לבית ולמרגם נחשבת תחום אחד שבו מותר לה לנוע. קייס בירהנו מתגאה במרגם ואומר:

וגם  לגברים  גם  הבית,  בתוך  הנידה[  ]האישה  שזה  להם  כואב  אנשים  כלל  בדרך 
לנשים זה כואב. זה לא רגילים לזה. מרגם זה יותר רוחני... ]לעומת זאת[ אני זכיתי 
להזדמנות הזאת ]לבנות מרגם[. ברגע שעשיתי את זה, כל האתיופים מדרום עד צפון 

שמחו על זה ואמרו כל הכבוד. 

בשבתות  בעיקר  המרגם,  את  האבנים שהקיפה  לגדר  להגיע  רבים  אנשים  נהגו  באתיופיה 
ובחגים, כדי לשעשע את הנשים הנידות ולברך את היולדות. מנהג זה חודש כשלאה נכנסה 
למרגם בפעם הראשונה, לאחר לידת בנה השביעי. מכמות המבקרים הגדולה שהגיעה דווקא 
לאחר לידה זו עולה ההשערה שהמטרה העיקרית של המבקרים לא הייתה תמיכה ביולדת, 
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כמקובל באתיופיה, אלא סקרנות לגבי המרגם הישראלי. עם זאת, אפשר לשער כי הייתה זו 
“שיבתו של המרגם” שעוררה גם את תחייתם של המנהגים החברתיים והקהילתיים שנלוו 

אליו. 
בירהנו מציין את המחיר הגבוה שמשלם מי שמבקש להקפיד על מנהג המרגם בחברה 
הישראלית, שאינה תומכת בו. הוא מתלונן למשל על כך שבמקום התמיכה הקהילתית שלה 

זכה בעל של אישה נידה באתיופיה, בישראל עליו לטפל בעצמו בבית ובילדים: 

זה קשה, זה לא פשוט, היא בחוץ, אני מטפל בילדים הקטנים. היא שם כל שלושה 
שבועות, זה לא פשוט. כשהסביבה לא עושה את זה, זה קשה... עושים, אני עושה 
ורק  אך  באוכל,  נוגע  לא  באוכל.  יגע  בושה שגבר  היה  זה  ]באתיופיה[  לבד, שמה 
כשמגיע אליו לצלחת, אחרת זה בושה. פה ]בישראל[ הולכים, קונים אוכל, קונים 

לחם, עושים.

בעת הריאיון האחרון הייתה לאה בהיריון והודיעה על כוונתה להיכנס למרגם לאחר הלידה, 
אולם המרגם, שנבנה מגבס, החל להתפורר ונזקק לשיפוץ. לאה חוששת שבעלה לא יספיק 
לבצע את המשימה בזמן, ולכן העלתה את הרעיון שתשהה בבית אחותה. עד כה, בתקופה 
שבה שתי הנשים היו נידות, שהתה אחותה בחדר נפרד בביתה, ולאה שהתה במרגם. עתה 
לאה שוקלת להשתמש בבית אחותה לתקופת הנידה הקרובה, ואילו אחותה שוקלת להשתמש 
במרגם שבחצר בית אחותה כשהיא תהרה שוב ותלד. קייס בירהנו אומר שישמח לארח את 
אחרות,  לנשים  המרגם שבחצרו  את  לפתוח  מסרב  הוא  לגיסתו  פרט  אולם  בביתם,  גיסתו 

למרות בקשתן. כך מסביר קייס בירהנו את סירובו: 

אני לא רוצה אחריות. נגיד אישה באה לבית, לא רוצה שידברו. אם אנשים ישמעו 
יבואו יבואו, ואני לא אוכל להפסיק את זה. היו מי שביקשו, אבל אני לא רוצה, אני 
לא יכול לסחוב את כל האזור, לא יכול להגיד לאחד לא ולאחד כן. אצלי זה בית עם 
ילדים. וחוץ מזה זה אוכל ושתייה... יבואו נשים עם ילדים קטנים ובלגן. ]נוסף על 

כך[ אנשים מתביישים בזה שהאישה שלהם הולכת לבית של מישהו.

אף על פי שמעמד הקייס באתיופיה היה כרוך במחויבות אישית וציבורית להמשכיות של 
המסורת, בירהנו מודע לכך שעם המעבר לישראל השתנו הנסיבות. החיים פחות קהילתיים, 
של  מספרם  פחת  כלכליים  קשיים  ובשל  חברתית,  תמיכה  על  להישען  אפשרות  פחות  יש 
מוסדות הדת הציבוריים של העדה. מסיבות אלה הקייס מוכן לקבל את השינויים שחלים 
אחר,  לבית  הנידה  האישה  מעבר  או  בבית  בחדר  בהתבודדות  בחירה  קרי  המרגם,  במנהג 
וכקייס הוא מוכן אפילו להתעלם מוויתור מוחלט על המנהג )נכנס לבתים של נשים נידות 
ואף אוכל שם(. הוא מדגיש שהמרגם בחצר ביתו נבנה בשל דרישותיה של אשתו ועבורה. לכן 
המרגם הוא שלה, כפתרון טכני ואישי. כך הפך המרגם שבחצרם של בני הזוג למרגם אישי 

ולא קהילתי כפי שהיה נהוג באתיופיה. 
אם כן, המרגם מוגדר בידי הקייס כ”מרגם שלה” )של לאה(, וככזה, אין לקייס חלק או 
מחויבות קהילתית ביחס אליו. יתרה מזאת, הוא עצמו מביע הסתייגות מהקושי שלו ושל 
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כשייך  המרגם  את  מגדיר  בירהנו  קייס  שכאשר  נראה  אחרות.  נידות  בנשים  לטפל  אשתו 
לתחום של לאה, תוצר של לחציה, הוא מסיר מעצמו את הלחץ המצופה ממנו כקייס המחויב 
לקהילתו. הרושם החוזר ומתקבל מדבריו של קייס בירהנו הוא הדיסוננס בין תפקידו הציבורי 
כקייס ובין מגבלותיו האישיות והטכניות, המוביל אותו לתחושה של חוסר נוחות: מצד אחד 
הוא מקים מרגם פרטי בביתו, ומצד שני תומך בבני קהילתו שאינם עושים כמוהו ואף מונע 
הזוג  בני  לאה;  היא  הדיסוננס  בעול  מי שנושאת  מהם להשתמש בפתרון האישי שבחצרו. 
מציגים אותה כמי שיזמה את המבנה המסורתי וכמשתמשת היחידה בו, בעוד שהקשר של 

בירהנו למרגם הוא רק כבעל ולא כדמות ציבורית.
נוספות  משפחות  בקרב  פרטי  מרגם  הקמת  של  הרעיון  את  להפיץ  האפשרות  את  גם 
בקהילתו דוחה בירהנו ואומר כי אינו לוחץ על אנשים מתוך הכרה בקשיים הפיזיים והטכניים 

שבהקמת מרגם והקפדה על השימוש בו:

זה קשה לאנשים, אני לא מנסה לשכנע אותם. אנשים יודעים שיש לי, אבל אני לא 
מנסה לשכנע אותם לעשות גם... זה מסובך להקים מרגם... יש לחצים. זה משפיע. 
יש אנשים שרוצים להקים מרגם, ויש עליהם לחצים והם ויתרו, אפילו שהיה להם 
אפשרות להקים ]בית קרקע[. אצלי הקמתי את המרגם בגלל שהבית מאוד קטן ולא 

היה מקום בבית.

לדבריו, ההקפדה על מנהג המרגם מאבדת מחשיבותה כיום, בחיים בישראל, בסביבה שבה 
רוב האנשים אינם מקפידים על מנהגי נידה. לכן גם אם אשתו של אדם מקפידה על טהרתה, 
עדיין הוא נטמא מנשים אחרות ברחוב. מדבריו אלו של בירהנו ניתן להסיק כי המרגם מספק 
יוקרה רוחנית או טהרה רק לאשתו. יכולנו לשער שאף על פי שהיא זו שמפיקה את התמורה 
הרוחנית מקיומו של המרגם, הרי שבעלה הקייס יפיק את התמורה הכוחנית, שכן שמירה על 
מנהג מסורתי מרכזי כמו המרגם עשויה להאדיר את שמו ואת כוחו בקהילה. ואכן, הקהילה 
האתיופית התרשמה מאוד מקיומו של המרגם, אך בירהנו מחזיק בטענתו כי הוא הוקם אך 

ורק לרווחתה של אשתו וכי אינו מעוניין בהפקה של הון פוליטי מהמקום. 
בתום ימי נידתה, לאה אינה הולכת למקווה אלא משתדלת להגיע לטבילה בים, או שהיא 
מוותרת על הטבילה. ביחס לטהרה במקווה מציין בירהנו: “למקווה לא הולכים. אנחנו לא 

אוהבים את המקווה”.
ניתן לראות כי ההתנגדות למקווה מאפיינת רבות מהנשים האתיופיות. הן הסבירו כי 
להיטהר  נהגו  שבו  הזורם  לנהר  בהשוואה  לא  במיוחד  טהור,  מספיק  כלא  נתפס  המקווה 
באתיופיה. ניתן לראות את ההתנגדות למקווה גם כתגובה להליך הגיור שנכפה על המהגרים 
מאתיופיה וששיאו היה טבילה. ההתנגדות למקווה משמשת את הנשים כביטוי של ביקורת 
ומחאה נגד הגרסה הישראלית–רבנית של היהדות, שאותה מנסים לכפות עליהן. במקומה 
מציגות הנשים האתיופיות את הפרשנות הדתית שלהן, המסתמכת על בקתות הנידה והטבילה 
בנהר, כפרשנות נכונה יותר. ראייה זו לא רק מציגה אותן בעיני עצמן כיהודיות לא פחות 
טובות מהסביבה הקולטת ומדרישות הגיור של הרבנות הראשית, אלא אף כמבינות ביהדות 

יותר מהסביבה החדשה. 
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סיכום

מחקר זה ניתח את הקמתם של בתי נידה )מרגם גוג’ו( בישראל בידי נשים ובנות משפחה של 
קייסים כביטוי להתנגדות בעלת היבטים שונים: התנגדות מגדרית המתבטאת בתביעתן של 
הנשים להשמיע את הקול הנשי בנושא הקשור לגופן; התנגדות אתנית והתעקשות להמשיך 
בקיומם של מנהגים מסורתיים; והתנגדות דתית שמדגישה רוחניות נשית ומגדירה את זהותן 
כנשים דתיות )נוסף על היותן נשות קייסים(. המרגם בישראל שונה מזה שבאתיופיה מבחינות 
רבות: במראהו, במיקומו הפיזי ובעיקר בפונקציות שהוא ממלא. באתיופיה הייתה למרגם 
פונקציה דתית של סימון המשתתפות כיהודיות, ואילו בישראל יש לו גם פונקציה אתנית של 

סימון האישה האתיופית כחלק ממיעוט נקלט שאינו מוותר על זהותו. 
הנשים  בפני  העמידו  בה  הכרוכות  והכלכליות  החברתיות  והתמורות  לישראל  ההגירה 
התבוננות  היום  קיימת  מאתיופיה  העולים  בקרב  המרגם.  מנהג  בקיום  קשיים  האתיופיות 
אילוצים  בשל  במנהג  להמשיך  ניתן  לא  בישראל  כי  הסכמה  מתוך  המרגם  על  נוסטלגית 
כלכליים וחברתיים )Leitman & Weinbaum, 1999(. ניתן לראות שנמצאו פתרונות אחרים 
לבידוד האישה בתקופת הנידה: פרישה לחדר נפרד בבית שממלא את הפונקציה של המרגם 
מקפידים  שאינם  קרובי משפחה  של  אחר  לבית  האישה  מעבר   ,)1994 )וייל,  טמא  כמרחב 
על דיני נידה, ומכאן משתמעת האפשרות השכיחה ביותר בקרב המהגרות מאתיופיה, והיא 

הוויתור על מנהג המרגם ועל בידוד בכלל.
אינן  הנשים  מהעובדה שבישראל  נבע  המרגם  מנהג  את  לקיים  להמשיך  הנשי  הקושי 
את  שימלא  מי  שאין  מכיוון  לידה  ואחרי  מחזור  בעת  החברתיים  מהחיים  לפרוש  יכולות 
מקומן; אין משפחה מורחבת, אין קהילה תומכת ואין זמן לנשים אחרות להוסיף על חובותיהן 
את הטיפול במשפחת הנידה. הקושי הופיע עוד במרכזי הקליטה בשל חוסר הנכונות של 
לנשים  ולהקצות  מאתיופיה  העולים  של  ומסורתיים  דתיים  ערכים  לקבל  הקולט  המנגנון 

הנידות מתחם ציבורי התואם את כללי המסורת האתיופית. 
בניגוד לאלו, שלוש משפחות הקייסים שפגשנו הן היחידות שהקימו בתי נידה בישראל, 
ולנשים במשפחות אלה יש תפקיד מרכזי בהקמתם ובשמירה על המשכיות המנהג. הנשים 
ציינו כגורמים שהניעו אותן את דבקותן במסורת, את אמונתן הדתית, את הנוחות שבשהייה 
במרגם, וכן את החשש מתגובות הסביבה כלפיהן וכלפי בעליהן הקייסים. הנשים הן שלחצו 
מבוקשן.  את  השיגו  ותמיד  מאבק,  מתוך  לעתים  הקליטה(,  במרכזי  )עוד  מרגם  להקים 
במאבקיהן מול הממסד ומול המהגרים הוותיקים מאתיופיה שגויסו להפיכתן ל”ישראליות” 
הן  ואילו במאבק במסגרת המשפחתית  הקייסים,  הנשים בשיתוף פעולה מצד בעליהן  זכו 
התעמתו עם הבעלים. לעומת זאת, קייסים ששאפו להפעיל מרגם או להרחיב את מסגרת 
המשתתפות בו במשפחה או בקהילה ונתקלו בהתנגדות נשית, לא יכלו לכפות על הנשים 
ללכת למרגם ונאלצו לוותר. כך הושמע הקול הנשי לא רק מול הגברים בני עדתם אלא גם 
מול הקולטים. הנסיבות ההיסטוריות של ההגירה אפשרו לאשת הקייס להכניס את קולה 
ולשבש את מערך הזהויות ההגמוני שנוצר בין הגברים הקולטים ובין ההנהגה הפטריארכית 
של הקהילה האתיופית הנקלטת. המציאות ההיסטורית של המפגש התרבותי אפשרה אפוא 
לקול הנשי למצב את עצמו במרחב שבין הזהויות )אתיופית–ישראלית, דתית–חילונית( ובו 

בזמן להבדיל את עצמו משניהם. 
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כפי  המרגם  בתי  את  לשחזר  לא שאפו,  אולי  או  הצליחו,  לא  הקייסים  בנות משפחות 
שהתקיימו באתיופיה. במקרה הישראלי הן יוצרות מרגמים אישיים, ובכך מוותרות על אותה 
ְסֵפרה ציבורית משותפת, מקום לחוויה כלל נשית אשר היה ברשות הנשים באתיופיה. לפיכך 
ניתן לדבר על הניגוד שבין המרגם הציבורי באתיופיה למרגם הפרטי בישראל. גבולותיהם 
ומה שהיה מרחב אסור באתיופיה לא  של המקומות הפולחניים מוגדרים בישראל מחדש, 
נחשב עוד אסור כאן, והגבולות שבין הטהור לבלתי טהור מיטשטשים )ענתבי–ימיני, 1997(.

הפרקטיקות של המנהג באתיופיה ובישראל מצביעות על שילוב סינקרטי בין התרבות 
המגדרית–יהודית–ישראלית–אתיופית  לזהותה  מענה  הנותן  הישראלית,  לחברה  האתיופית 
מצליחה  האתיופית  המסורת  ושל  היהדות  של  הדוגמטיות  למרות  המהגרת.  של  החדשה 
המהגרת מאתיופיה לשנות ולהתאים מנהגים למציאות החברתית החדשה, ובאמצעות פעולה 
אקטיבית זו היא יוצרת סינקרטיזם )שרעבי, 2002( שמגדיל את טווח האופציות הפתוחות 
בפניה כאישה )השוו עם שרעבי, Herzog, 2004 ;2005(. העובדה שכיום, יותר מעשרים שנה 
אחרי הגירתן, נשים אתיופיות ממשיכות לקיים את מנהגי הטהרה, מעידה על שימוש בנשיות 
כאמצעי ל”התנגדות יומיומית” )קפלן, Scott, 1990 ;1997( כלפי החברה הדומיננטית )השוו 
בשוליים  אותן  המציבים  גורמים  שני  ־  מהגרות  וגם  נשים  גם  הן   .)Harkin, 1996 עם 
זהות  המבטאת  אמירה משלהן  מפתחות  הן  המרגם,  באמצעות  זאת,  עם  אך  ־  החברתיים 

חזקה ועצמאית.
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