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 קרעי זהויות בקרב כוהני דת 
של עולי אתיופיה בישראל

אביבה קפלן*1ורחל שרעבי**2  

אתיופים  דת(  )כוהני  קייסים  של  קבוצות  בשתי  עוסק  זה  מחקר  תקציר. 
המשמשים כמנהיגיהם הרוחניים של עולי אתיופיה בישראל: האחת מוגדרת 
אלו  נראות  בלתי  קבוצות  שתי  זקנה.  מוגדרת  והשנייה  כצעירה,  חברתית 
חוסר  ועם  והתרבותית  החברתית  שוליותן  עם  בדרכה  אחת  כל  מתמודדות 
הלגיטימציה שלהן מצד הממסד הדתי והחברה בישראל. בקרב הקייסים הזקנים 
הבחנו בין קייסים שמצאו משמעות חדשה לחייהם בישראל, תוך ניסיון לשמר 
קרעי זהויות משמעותיים, ובין קייסים המנותקים למעשה מחומרי חייהם בהווה 
ושהמשמעות שהם מוצאים בהם היא דלה. הקייסים הצעירים לעומתם, המהווים 
בני "דור וחצי" להגירה, מבטאים דפוס התנהגות שמשקף "התנגדות יומיומית" 
בווריאציות שונות כלפי החברה הקולטת. באישיותם ובדפוס הנהגתם קיימת גם 
בחירה סלקטיבית של חלקי מציאות בעלי משמעות שמתאימים להם. השימוש 

המושכל בקרעי זהויות משרת אותם בתהליכים החברתיים של השתלבותם. 

מבוא

מאמר חלוץ זה עוסק במקומם החברתי החדש של הקייסים )כוהני הדת(, מנהיגי הקהילה האתיופית 
בישראל. יהודי אתיופיה )ביתא ישראל( חיו ברובם בקהילות כפריות והתפרנסו בעיקר מחקלאות 
)בן עזר, 1992; קורינלדי, 2005(. הם נחלקו לתת–קבוצות, בעיקר לפי אזור המוצא: טיגרי וגונדר. 
יהודי אתיופיה הקפידו על חוקי הטהרה בענייני נידה, שחיטה ואכילה )סלמון, 1993(. מושג מרכזי 
בחיי המשפחה והקהילה באתיופיה היה הכבוד )בודובסקי, דוד, ערן ורוזן, 1989(. הקהילות הונהגו 
נישואין,  והיו אחראים לקיום טקסי  ומנהגים  ידי הקייסים, שהיו בעלי סמכויות בנושאי דת  על 

גירושין וקבורה )בנאי ובכר, 1988; קסן, סופר וקידר, 2005(. 
בשנות השבעים של המאה ה–20, בשלו בישראל ובאתיופיה התנאים הפוליטיים שאפשרו את 
הרבנים  ידי  על  כיהודים  בהם  ההכרה  היה  מרכזי  גורם   .)2010 עזר,  )בן  אתיופיה  יהודי  עליית 
הראשיים בישראל דאז: הרב עובדיה יוסף והרב שלמה גורן )ולדמן, 1990; קימרלינג, 2004(. גורמים 
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נוספים שזירזו את עלייתם של יהודי אתיופיה היו הפגיעות בהם בעקבות המהפכה המרקסיסטית 
ונפילת הקיסר היילה סילאסי, וכן מלחמת האזרחים באתיופיה.

יציאת יהודים לסודן בדרכם לישראל החלה ב–1977, בהליכה רגלית של מאות קילומטרים, 
שהייתה מלווה בתלאות רבות: רעב וצמא, התנכלויות שודדים, אונס ומוות של בני משפחה רבים. 
גם במחנות המעבר בסודן היו התנאים קשים והשהות הארוכה בהם גרמה לתמותה רבה, להתפוררות 
)בן עזר, 2010; קורינלדי, 2005(. משנות השמונים הועלו יהודי  חיי הקהילה ולפירוק משפחות 
אתיופיה לישראל בשני גלים: "מבצע משה" ב–1984, שכלל בעיקר עולים מאזור טיגרי, ו"מבצע 
למדנו  מהראיונות   .)Spector, 2005( גונדר  מאזור  עולים  בעיקר  הגיעו  שבו  ב–1991,  שלמה" 
שקייסים שהגיעו מאזור טיגרי הציגו בתחילה עמדה פשרנית יותר ביחס לדרישה לגיור לעומת 
קייסים מאזור גונדר שהגיעו מאוחר יותר. למרות ההתנגדות העיקשת יותר של הקייסים מגונדר 

לגיור, כמה מהם עברו בזמנו את ההכשרה לרבנות במכון מאיר בירושלים.
עולי אתיופיה מתמודדים עם אפליה וניכור חברתי )ענתבי–ימיני, 2010(. הגישה האתנוצנטרית 
כלפיהם רואה את קליטתם כתהליך שנועד להוביל להסתגלותם לתרבות הישראלית )הרצוג, 1998; 
סבר, 2000(. הוויכוח על יהדותם שימש גורם נוסף להדרתם בישראל. העולים מאתיופיה ככלל 
) Anteby-Yemini, 2005( עקב  יהדותו של כל פרט הוטלה בספק  אמנם הוכרו כיהודים, אך 
חשש לנישואי תערובת. כדי להירשם כיהודים במרשם האוכלוסין )ולקבל אזרחות ישראלית מכוח 
חוק השבות(, נתבעו עולי הגל הראשון מאתיופיה לעבור גיור לחומרה, שכולל ברית מילה וטבילה 

)ענתבי–ימיני, 2010(. 
העולים ראו בתביעה לגיורם ביטוי של השפלה וגזענות, ולאחר מחאה בראשות הקייסים ב–1985 
ופנייה לבג"ץ, נסוגה הרבנות הראשית בירושלים מעמדתה. כפשרה מונה הרב דוד שלוש, הרב הראשי 
של נתניה, לרשם נישואין ארצי, ועליו הוטל לבדוק את יהדותם של הזוגות הנרשמים לנישואין. כיום 

נושא בתפקיד זה הרב יוסף הדנה, הרב הראשי של עולי אתיופיה בישראל )קורינלדי, 2005(.
 .)Weil, 1997( הטלת הספק ביהדותם של עולי אתיופיה פגעה קשות במעמד הקייסים בישראל
לאחר מאבק הכיר הממסד הדתי ב–1993 בקייסים שעלו מאתיופיה, והם פועלים בשכר )חלקי( 
בקרב קהילותיהם במסגרת המועצות הדתיות. עם זאת, סמכויותיהם צומצמו, והם אינם רשאים 
לטפל בענייני נישואין, גירושין, שחיטה, קבורה ועוד )Kaplan & Salomon, 2004(. זאת מכיוון 
שמנהגי יהודי אתיופיה מתבססים על התורה שבכתב שניתנה למשה בהר סיני, ואינם תואמים את 
ההלכה הנהוגה בשאר העולם היהודי דתי )ולדמן, 1990; זיו, 2000(. מקור הפער ההלכתי בשנות 
הניתוק הרבות של יהודי אתיופיה מהעם היהודי, מהתורה שבעל פה )המשנה והתלמוד(, מה"שולחן 
ערוך" )ספר ההלכה הבסיסי שכתב הרב יוסף קארו בצפת במאה ה–16( ומחידושי ההלכה היהודית 

במרוצת הדורות )שלום, 2012(. 
הקהילה והמשפחה האתיופית עברו שינויים וזעזועים קשים בעקבות ההגירה לישראל. בעוד 
שהאם והילדים הסתגלו מהר יחסית לחיים החדשים, האב איבד את סמכותו ואת תפקידיו, דבר 
שגרם לקונפליקטים קשים במשפחה )בודובסקי, דוד, ערן, ברוך ואבני, 1994; וייל, 1991(. במעגל 
והתערערה  הרוחנית,  למנהיגות  הקהילה  בין  הרגישה  היחסים  מערכת  שובשה  הרחב  הקהילתי 

שמירת המצוות )שלום, 2012(.

סוציולוגיה ישראלית טו )1( תשע“ג–2013 
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מסגרת תיאורטית

זקנה והגירה
אחד ממאפייניה הבולטים של החברה הפוסטמודרנית הוא היעדר גבולות ותחושה של חיים בכפר 
גלובלי אינסופי. המושג מודרנה בלשונו של חזן )1997( מתייחס לתופעה חברתית בהקשר תקופתי. 
המודרנה מושתתת על יסודות של סמלים משותפים, ערכים מוסכמים ודרכי התנהגות מקובלות. 
זהות האדם שחי בעידן הפוסטמודרני היא כלכלית בעיקרה, מחושבת ותבונית. משמעות המושג 
שהם  זהויות,  בקרעי  או  לכידות,  בלתי  פרגמנטריות,  בזהויות  להכרה  גם  נוגעת  פוסטמודרניזם 
במציאות  כי  טען   )Bauman, 1991( באומן  גדולים.  נרטיבים  ואובדן  ייצוג  תוצאה של משברי 
כזו, העתיד מתעמעם והעבר אינו רלוונטי עוד כקנה מידה להערכת העתיד. כך נותר ההווה כמדד 

משמעותי יחיד בחיי האדם.
נקודת המוצא של גישתנו גורסת שזקנה והזדקנות הן תוצר של תרבות והתנהגות, ושאין להן 
בהכרח זיקה לזקנה כשלעצמה, אלא אלו סמלים ודימויים חברתיים שקובעים את טבעה של הזקנה 
מבחינה חברתית )חזן, 2003(. במובן זה זקנה היא שלל דימויים וסמלים הנוגעים למראהו החיצוני 
של הזקן, יותר מאשר למשמעות היותו בא בימים בחברה המקדשת נעורים, חדשנות ויופי. לגישה 

זו חשיבות מיוחדת בהבנת מקומו החדש של הקייס כמהגר זקן.
לפי חזן )1997, עמ' 8(, "זקנה כמושג תרבותי ניצבת בהנגדה מובהקת וחריפה לייצוגי הקדמה 
וההתפתחות העומדים במרכזה של תפיסת העולם המודרנית". ההתייחסות לזקנה מובנית על ידי 
אלה שאינם זקנים ומשפיעה על המבנה החברתי ועל ההתייחסות כלפי זקנים. היא גורמת להדרתה 
של קבוצה הולכת וגדלה של אלה שמכונים "זקנים" ומאלצת אותם להתקיים מחוץ לקטגוריות 
חברתיות )בריק, 2002(, במחוזות שנתפסים כקרובים למוות )חזן, 1997(. בחברה המערבית בת 
ימינו, לעת זקנתו מורחק האדם לשוליים החברתיים ומודר מתעסוקה. חזן )2002( גורס כי תקופת 
הזקנה נתפסת בחברות מערביות כ"אזור טאבו מוקצה מחמת מיאוס ומחמת אימה" )שם, עמ' 39(, 

ולפיכך זו תקופה שמנסים להדחיק ולהרחיק אותה. 
בספרו Old Age: Construction and Deconstruction מ–1994 מציע חזן גישה מורכבת 
יותר להבנת מציאות החיים של זקנים ומשמעות הזקנה כפי שהן נתפסות בחברה המערבית בת 
זמננו. במקור אחר טוען חזן כי בפוסטמודרניזם, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעולמם של הזקנים, 
)חזן, 1997, עמ' 9(. זהו מצב  "מתמוססות הגמוניות סמליות ומשטרי ידע דומיננטיים קורסים" 
שבו זהויות נשללות או ננטשות כתוצאה מהיעדר יחסי של מערכות ייצוג המאפשרות קשר בין 
התנסות אישית ובין הגדרות תרבותיות. עם זאת, מציאות חברתית כזו אינה מכירה באנשים שהם 
נעדרי תפקיד ונטולי סיכוי להתקדמות. לכן, במקום זהויות אישיות המעוצבות על ידי אינטגרציה 
חדשות,  תרבותיות  זהויות  נוצרות  בדת,  או  באתניות  בלאום,  כרוכה  להיות  שיכולה  תרבותית 

המאופיינות בפיסות משמעות ארעיות וחולפות.
של  האינטימיות  עם  יחד  אליה,  שייך  שהאדם  המקומית  הקהילה  שוקעת  שבה  המציאות  זו 
יחסיו הבינאישיים, בד בבד עם התעצמותה של האנונימיות. כך יוצרת המציאות הפוסטמודרנית 
עבור הזקנים מצב שבו לא קיימים עוד סמלי מפתח המארגנים, ממסדים או מצדיקים את זהותו 
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של האדם הזקן כאדם וכבעל זהות מלאה ומגוונת. במציאות כזו, ההתייחסות החברתית לזקן היא 
על פי דימויו החיצוני בלבד. פתרסטון והפוורת )Featherstone & Hepworth, 1991( כינו זאת 

"מסכת הזקנה".
גם גישתו של לומרנץ )Lomranz, 1998(, באמצעות המושג א–אינטגרציה, מכירה ביכולתו 
של האדם להכיל לעת זקנתו סתירות בדפוסי החשיבה של העצמי, בבחינת קיומם של כמה עצמיים 
שונים שאין ביניהם זיקה הכרחית. לומרנץ מצביע על היכולת לקבל יחסיות ולשאת דו–ערכיות 
ועמימות. בתפיסה עצמית כזו, דימויו של האדם מונע אפשרות של אמירה כוללנית ומחייבת על 
אודות מהותו. באופן זה יכול הזקן בן זמננו להבנות מחדש את זהותו כתערובת של חלקי זהויות 
שהזקנה היא רק אחת מהן. זהות זו יכולה להיות בעלת הגדרות עצמיות שאינן קשורות לזקנה, כמו 
זיקה אתנית, נאמנות לאומית, מחויבות דתית או עיסוקי פנאי. במציאות שבה אנו חיים כיום, הבניה 
כזו של מציאות קיומית תזכה בלגיטימציה חברתית, במסגרת החופש שנתון בידי האדם לנהל חיים 
עצמאיים. באמצעות הבניה מחודשת זו של חלקי זהויות, יכול הזקן בן ימינו למצוא לעצמו מקום 
בתוך חברה שהדירה אותו בשל אילוציה המבניים. על אף האילוצים המבניים, שאינם מציעים לו 

מקום ואפשרות להגדרה, הזקן בחברה הפוסטמודרנית יכול לכונן לעצמו זהות בעלת משמעות.
אנו סבורות שמצבם של זקנים בחברה הפוסטמודרנית דומה מאוד למצבם של מהגרים, מבחינת 
הדרתם המבנית ואי–נראותם החברתית. אי–נראות של מהגרים היא ללא ספק מצב פגיע מבחינה 
חברתית )לומסקי–פדר, רפפורט וגינזבורג, 2010(. נראותו של המהגר כרוכה בזיהויו כזר ובסיווגו 
כלא שייך, כאחר, כשונה. המהגר נוכח תמיד בתרבות ובתודעה של המקומיים, ואף יש לו מעמד 
של "נראה מדומיין" ) Ahmed, 2000(. גם באומן )Bauman, 1990( רואה בו פורע גבולות. אין 
בין המתבונן למושא התבוננותו.  הזר, כמו  ובין  בין המקומי  כוחות  יחסי  קיומם של  עוררין על 
במשוואה זו, הזקן והמהגר יהיו תמיד באותו צד. זאת ועוד, כשמדובר במהגרים זקנים, פגיעותם 
בשל אי–נראותם תהיה מטבע הדברים קשה עוד יותר. כך מתארות את אי–הנראות לומסקי–פדר 

ועמיתותיה )2010, עמ' 17(: 

בדומה לנראות, האי–נראות היא פרי של הבניה חברתית. היא משייכת ודוחפת 
את היחיד למקום של שלילה והיעדר. הסירוב להכיר ביצור אנושי אחר כאדם 
בעל ערך משל עצמו הוא פעולה מכוונת, אקטיבית, המכוננת בקרב האובייקט 
הנצפה הרגשה שהוא מחוק, ולמעשה שקוף. הלא–נראה מנוגד לנראה, שולל 

אותו ובו בזמן מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומאתגר אותו. 

דומניגז )Dominguez, 1990, p. 42( טוענת כי "אילו היינו רואים הכול, למעשה לא היינו רואים 
 דבר. מכאן שאנו רואים הבדל רק אם הוא מסומן ומוגדר כמשמעותי, לחיוב או לשלילה". על פי פוקו 
)Foucault, 1980(, העין החברתית הפקוחה, המפקחת והמתבוננת היא כוח. לדעתו, המבט 
המופנה כלפי האחר מגולם במבני הכוח החברתיים, ולכן הוא יהיה תמיד פוליטי. בעקבות 
חודרני  מבט  נטול  אובייקט  הוא  שהמהגר   )2010( ועמיתותיה  לומסקי–פדר  טוענות  פוקו 
זר וחסר מקום מוגדר בחברה. אנו גורסות שזה גם מצבו של הזקן  כשלעצמו, בשל היותו 
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ישירים  פיקוח  אמצעי  כאחד  וזקנים  מהגרים  על  מופעלים  קרובות  לעתים  לכן  בחברה. 
ואלימים יותר מאלה שמופעלים על המקומיים. 

רוברמן )Roberman, 2007(, שחקרה וטרנים של הצבא האדום )ותיקי מלחמת העולם השנייה(, 
מצאה הרבה מהמשותף בין הזהויות של מהגר וזקן. בשתיהן אנשים מוצאים את עצמם במצבים 
של היעדר נחיצות. כרמל ואלון )1997(, שחקרו מהגרים ממזרח אירופה, גורסים שככל שהשינוי 
התרבותי והפיזי שעובר המהגר משמעותי יותר והמשאבים העומדים לרשותו דלים יותר, כך הוא 
צפוי למידה רבה יותר של חוסר איזון שיתבטא בעקה )stress(. רון )1997( הסיק ממחקר של עולים 
מחבר העמים, שמהגרים נוטים לשמור על קשרים אינטימיים ולא לפתח קשרים חברתיים רחבים, 

עובדה שמאטה את תהליך השילוב החברתי שלהם במקומם החדש. 
מהספרות שנסקרה עולה, אם כן, שהמצב החדש כרוך בוויתור על חלקי זהויות בתמורה לאימוץ 

חלקי זהויות חלופיות, שמתאימות לסביבה החברתית החדשה. 

זהות והגירה
ולערעור  ה–19  במאה  האינדיבידואליזם  לעליית  וקשור  יחסית  חדש  בזהויות  הסוציולוגי  הדיון 
הלאומיות כזהות "טבעית" באמצע המאה ה–20 )ששון–לוי, 2006(. הול )Hall, 1996( גורס כי 
בעקבות פירוקן של תבניות זהות כוללניות כמו שבט ומשפחה, התפתחה תפיסה חדשה שלפיה 
זהויות של יחידים אינן מולדות או מהותיות אלא תוצר של הבניות חברתיות שמתעצבות ומשתנות 

תוך כדי יחסי הגומלין בין המדינה, השיח והמוסדות החברתיים שהיחיד פועל במסגרתם. 
לפי ויקס )Weeks, 1991(, המונח זהות בעייתי, מכיוון שהוא מבוסס על התפיסה שמשמעות 
הזהות קבועה ואינה משתנה בהתאם לזמן ולמקום. לעומת זאת, התפיסות העכשוויות, שמושפעות 
מהשיח הפוסטמודרני ועוסקות בין היתר במיעוטים, אינן מניחות שקיים גרעין יציב ואחיד של 
לזה,  זה  מנוגדים  אף  ולעתים  מזה  זה  שונים  שיח  שדות  בתוך  מעוצבת  שזהות  מכיוון  העצמי. 

ומכּוננת בעמדות חברתיות שונות, לעתים קרובות היא מפוצלת, תלוית מצב וארעית באופייה.
זהויות אפוא אינן ישויות נתונות אלא קטגוריות מומצאות, תוצרים של משמעויות תרבותיות 
המתפתחות בנסיבות היסטוריות מסוימות. זהויות נבנות על בסיס ההבדל בינן לבין זהויות אחרות 
ולא על בסיס הדמיון. הן מתעצבות על ידי הדרה לשוליים של אלמנטים מנוגדים והגדרתם כאחרים, 

ולכן אפשר ללמוד על כינון זהויות על ידי איתור וניתוח של האחר )ששון–לוי, 2006(.
עצמם  את  מרגישים  למיעוט  המשתייכים  שהפרטים  העובדה  את  מדגישות  התיאוריות  רוב 
קשורים זה לזה לא רק על ידי גזע, לאום, תרבות והיסטוריה משותפת, אלא גם על ידי גורל משותף 
 Hutnik, 1991; Romanucc-Ross & de Vos,( וחוויה משותפת של אפליה ונחיתות חברתית
1995(. למרכיב הדתי - לדת עממית או לאמונה אוניברסלית - יש השפעה חזקה על זהותו האתנית 

של הפרט, והדת יכולה לתרום לליכוד קבוצות אתניות.
הטניק )Hutnik, 1991( טוענת כי זהות אתנית היא תחושה של הזדהות אישית עם קבוצה אתנית 
וזיהוי הפרט על ידי האחרים כמי שמשתייך לקבוצה זו. ההגדרה העצמית של הזהות מתבססת על 
וגם על ההיסטוריה של יחסי הקבוצה האתנית  גזע, שפה ותרבות משותפים, על קשרי משפחה 
המסוימת עם קבוצות אתניות אחרות בחברה הקולטת. נאש )Nash, 1989( גורס כי אתניות היא 
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תוצר של תפיסה חברתית, תהליך של הדבקת תווית על ידי היחיד והאחרים. לפי תפיסתו, הזהות 
האתנית מוגדרת לא רק על ידי הצורה שבה הפרט תופס ומגדיר את עצמו, אלא גם על ידי האופן 

שבו הסובבים אותו מגדירים את זהותו. 
לעומת גישות אלו, שפירא )1997, עמ' 11( גורסת כי "הזהות הקולקטיבית היא במידה רבה 
השתקפות האתוס והנורמות הרווחות בחברה בתקופה מסוימת, ולא משקפת בהכרח את זהויות 
המשנה באותה החברה". לדעתה, עיצוב ומיצוב, תבניות כוח ומשא ומתן מדגישים את היות הזהות 

דבר פוליטי המתעצב, מפורש ומיוצר מתוך קואורדינטות הכוח הסמויות והגלויות בחברה. 
שמקורו   ,)acculturation( אקולטורציה  במונח  במחקריו  השתמש   )Berry, 1992 ;2004( ברי 
בחשיבה אנתרופולוגית תרבותית. זהו מושג המתייחס לתהליכי שינוי והבניה של זהויות כתוצאה 
ממפגש בין שתי קבוצות תרבותיות או יותר, כאשר בכל הקבוצות המעורבות מתחוללים שינויים 
כפועל יוצא מיחסים יומיומיים. עם זאת, בדרך כלל הקבוצה הדומיננטית משתנה פחות מן האחרות.

של  מבטן  מנקודת  בין–תרבותיים  יחסים  של  אסטרטגיות  ארבע  הציג   )Berry, 1992( ברי 
היטמעות  של  אסטרטגיה  ושוליות.  היבדלות, השתלבות  היטמעות,  דומיננטיות:  שאינן   קבוצות 
)assimilation( ננקטת כאשר יחידים מעוניינים באינטראקציה יומיומית עם תרבויות אחרות מתוך 
מגמה להפוך לחלק מהן ואינם מבקשים לשמר את זהותם התרבותית המקורית. מנגד, כאשר חשוב 
ליחידים לשמר את תרבותם המקורית, ובה בעת הם מבקשים להימנע מאינטראקציה עם אחרים 
בקיום  הן  עניין  יש  כאשר   .)separation( היבדלות  של  אסטרטגיה  נוקטים  הם  שונה,  מתרבות 
יומיומיות עם קבוצות אחרות, האסטרטגיה הננקטת היא  והן באינטראקציות  התרבות המקורית 
השתלבות )integration(, שבעקבותיה נשמרת מידה מסוימת של שלמות )integrity( תרבותית, 
ma - )בד בבד עם שאיפה לשותפות במערך החברתי הרחב יותר. האסטרטגיה הרביעית - שוליות 
ginalization( - מתקיימת כאשר יש אפשרות מצומצמת או עניין מועט בשימור תרבותי )בשל 
אובדן תרבותי כפוי עקב ניסיונות התבוללות( ועניין מועט ביחסים עם אחרים )לעתים קרובות בשל 

חוויות הדרה או אפליה(, וכתוצאה מכך מתרחשת תזוזה לשוליים חברתיים. 
בחופשיות  לבחור  יוכלו  דומיננטיות  שאינן  קבוצות   ,)Berry, 1992( ברי  של  לדידו 
פתוחה  הדומיננטית  שהחברה  במידה  רק  בהצלחה,  אותה  ולבצע  ההשתלבות  באסטרטגיית 
 mutual( לגיוון חברתי ומעודדת שילוב. כמו כן, נדרשות לדעתו הסתגלות או התאמה הדדית
accommodation( כדי להשיג השתלבות. ההתאמה כרוכה בהסכמה, הן בקבוצה הדומיננטית 
והן בקבוצות הלא דומיננטיות, לגבי זכותן של כל הקבוצות בחברה לחיות בשונות תרבותית 

.)Berry, Kalin, & Taylor, 1977(
המוצא  לתרבות  המהגר  של  הזיקה  מידת  לפי  הסתגלות  מסלולי  שהתווה  ברי,  של  המודל 
ולתרבות החדשה, מסייע לנו להבין את ההיבטים החברתיים של הגירה בכלל ובישראל בפרט. 
מכיוון שהמציאות החברתית המערבית הרווחת כיום היא רב–תרבותית, אפשר לומר כי מדיניות 
ההיטמעות )"כור ההיתוך" בישראל( לא הושגה בחברות ששאפו לכך. לדידנו רלוונטיות במיוחד 

האסטרטגיות הנוגעות לשוליות ולהשתלבות.
מירסקי )2005( גורסת כי מהגרים נקרעים בין התקשרויות ישנות למולדתם ובין קשרים רגשיים 
ומתן  יוצר משא  זה  מצב  החדשים.  ובין  הישנים  העצמיים  הייצוגים  בין  ההגירה,  לארץ  חדשים 
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אינטגרציה  שהוא  פתרון,  לידי  להגיע  עתיד  הקונפליקט  כאשר  וכואב,  ממושך  ובינאישי  פנימי 
בין התקשרויות ישנות לחדשות. מירסקי מדגישה כי הגירה היא גם הזדמנות נוחה לגיבוש הזהות 
מהגרים  תרבותית.  ושייכות  לאומית  זהות  כמו  יותר,  ממוקדים  לערוצים  ניתובה  אגב  הבוגרת 

משלבים בזהותם רכיבים שנשמרו מארץ המוצא ורכיבים שאומצו בארץ החדשה.

מטרת המחקר

)קותה(.  בנוף הישראלי, הקייסים בולטים מאוד חיצונית: הם עוטים מעל בגדיהם בד לבן גדול 
לראשם הם חובשים כובע מסורתי לבן )שאט(, שהוא סמלם המובהק ומכונה בלשונם "נזר". הכינוי 
מלמד על החשיבות הרבה שהם מייחסים לפריט לבוש זה ועל גאוותם בו. בידם האחת הם מחזיקים 
מקל ארוך )קזרה( המשמש אותם למשענת בעת התפילה. בידם השנייה הם מחזיקים בסמל נוסף, 
שוט קטן )צ'ירה( שבו הם נעזרים גם להרחקת זבובים ויתושים. בחגים הם נושאים בידם מטרייה 
גדולה וצבעונית מבד, והיא גולת הכותרת של הופעתם. המטרייה מעידה על מעמדם החברתי הרם 

כראשי הקהילה. 
בלתי  למעשה  הם  בישראל  הקייסים  הבולטת,  הפיזית  נראותם  למרות  פרדוקסלי,  באופן 
נראים מבחינה חברתית. מאמר זה דן לראשונה באופני ההתמודדות שלהם עם הדרתם. במציאות 
של  ארעיות  בפיסות  שמאופיינות  חדשות  תרבותיות  זהויות  יצירת  המאפשרת  פוסטמודרנית, 
משמעות, קייסים זקנים וצעירים גם יחד יחפשו דרכים שבהן יוכלו להגדיר מחדש את מעמדם, 
את מקומם ואת תפקידיהם במסגרת קהילתם, מתוך ניסיון עיקש לשמר חלקים מזהותם הישנה. 
על רקע האופי השונה של המעבר מחברה פטריארכלית מסורתית לחברה פוסטמודרנית מערבית 
שחוו הקייסים, כתוצאה מחוויות חיים נבדלות שמקורן בהבדלי הגיל הניכרים ביניהם בשילוב שוני 
במאפיינים נוספים - כמו שפה, מידת ההתערות בחברה, צורת לבוש, המסגרת המשפחתית ועוד 
- אנו מניחות שכל קבוצה של קייסים תגיב בדרכה הייחודית להדרה הממסדית והחברתית. לכן 
נבחין בין שתי קטגוריות חברתיות - קבוצת הקייסים הזקנים וקבוצת הקייסים הצעירים - כאשר 
המינוח המגדיר כל קבוצה ישמש לנו כפתיח לדיון הכולל בנוגע להבדל שמצאנו במהלך המחקר 

בין הזקנים לצעירים.
הדומיננטי  ההתנהגות  שדפוס  משערות  אנו   ,)Hazan, 1994( חזן  של  גישתו  על  בהתבסס 
שיימצא רווח בקרב הקייסים הזקנים יאופיין בכניעה למציאות ובתחושה עמוקה של אי–כבוד. עם 
זאת, ייתכן שהם יצליחו במידה מסוימת להבנות מחדש קרעי זהות שמתאימים למציאות חייהם 
מחסום  בעבר.  ומתפקידיהם  מזהויותיהם  ומשמעותיים  גדולים  חלקים  על  ויתור  אגב  בישראל, 
קולם של  את  כה לשמוע  עד  לא אפשרו  בישראל  בכלל  זקנים  כלפי  גילנית  והתייחסות  השפה 

הזקנים האתיופים ככלל ושל מנהיגיהם הרוחניים בפרט.
לעומת זאת, לקייסים הצעירים שעלו לישראל עם הוריהם בגיל צעיר יותר )מגיל שמונה ועד 
תום גיל ההתבגרות( יש חוויית הגירה שונה בתכלית מזו של הקייסים הזקנים. הקייסים הצעירים 
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מתאימים להגדרה של בני "דור וחצי" להגירה. בני דור זה, לעומת בני הדור הראשון, מאופיינים 
על פי הספרות המחקרית )לב ארי, Remennick, 2003 ;2010( בשני אופני תגובה קיצוניים: מחד 
גיסא, הם מתאמצים להיטמע בחברה הקולטת כדי לפתור את קונפליקט הזהות שלהם; מאידך 
גיסא, הם עשויים לגלות נטיות לפעילות–נגד על בסיס אתני כלפי הערכים התרבותיים של החברה 
תאופיין  החברתית,  הדרתם  למרות  הצעירים,  הקייסים  שמנהיגות  היא  השערתנו  לכן  הקולטת. 
בדפוס התנהגות פעיל יותר מזה של הקייסים הזקנים. דפוס זה עשוי לנבוע מדימוי עצמי שהושפע 
מהכרת שפתה של החברה הקולטת וערכיה הפוסטמודרניים, וכן ממעורבות חברתית גדולה יותר, 
למשל בעקבות שירות בצבא. אולם בדומה לקייסים הזקנים, גם הקייסים הצעירים עשויים לשמר 

קרעי זהויות שישמשו אותם בפעילות האתנית שלהם נגד ערכי החברה הקולטת.
הנחתנו בדבר אופני ההתנהגות של הקייסים הצעירים מקבלת חיזוק מממצאי מחקרים על אודות 
הצעירים האתיופים שמכירים את המערכת הישראלית. צעירים אלה הם סבילים פחות בהשוואה 
להוריהם. זהותם האתיופית אינה מוחלפת בזהות ישראלית, אלא היא בבחינת זהות משנית עבורם. 
האתיופית ממשיכה לשמש  הזהות  שונים,  ובזמנים  בחייהם  אחרים  מרכזיים  בתחומים  זאת,  עם 
מורת דרך עיקרית לקבלת החלטות )בן אליעזר, 2008; שבתאי, 1999, 2006(. הצעירים האתיופים 
הקימו ארגונים קהילתיים משלהם לתמיכה הדדית ותובעים היום את הכבוד לתרבותם ולמוצאם, 

שאותו לא קיבלו עם עלייתם )סדן, 2009(.  

שיטת המחקר

במחקר ננקטה שיטה איכותנית הנשענת על גישת המחקר הנרטיבי, שייחודו גלום בצורך להבין את 
החוויה הסובייקטיבית של המרואיין )תובל–משיח וספקטור–מרזל, 2010(. הנרטיב שנגלה לחוקר 
הוא למעשה כלי של הנחקר, שבאמצעותו נוצרת משמעות התורמת להבנה ולארגון של המאורעות 
המתרחשים בחייו )Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998(. משמעות זו תופסת מקום 
מרכזי כאשר אדם חי בתנאי אנומיה ואי–ודאות, כמו המהגר בכלל והמהגר הזקן בפרט, וביתר שאת 
במאה ה–21. ריאיון עומק הוא כלי חשוב שבאמצעותו אפשר להגיע לנרטיב שמספר המרואיין, וכך 

להעריך את השימוש שהוא עושה בו בחיי היומיום. 
מאבדים  זהויות  של  ורכיבים  קהילות,  של  גבולות  מיטשטשים  שבו   - הפוסטמודרני  בעידן 
ממשמעותם - הופך הסיפור האישי של הפרט לכלי שבאמצעותו אפשר ללמוד על זהות אישית 
בצד זהות קבוצתית. תפקיד החוקר הוא לבחון את המציאות המדומיינת שיוצרים הסמלים שבהם 
חזן  גם   .)2007 ואלפרט,  )שלסקי  משמעותה  את  וכן  חייהם,  את  בתארם  אדם  בני  משתמשים 
)2006( גורס כי דימויי המציאות הם בעלי משמעות רבה יותר מן המציאות עצמה. לפיכך הגישה 
הפנומנולוגית המשמשת את החוקר להבנת מקומו של המהגר בביתו החדש ולהבנת תופעת הזקנה 
בחברה בת זמננו, מקפלת בתוכה הנחת יסוד שלפיה האדם הוא יצור פעיל בטוויית המשמעות 
והפשר לקיומו )פראנקל, 1981(. גישה כזו ודאי מעלה שאלות אפיסטמולוגיות הנוגעות ליכולת 

להבין בכלל את הזולת ולמשמעותה של המשמעות.  
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יסוד  הנחת  נחוצה  הפנומנולוגית  הגישה  באמצעות  הנחקרת  המציאות  את  לפענח  כדי 
בהתאם  חלופיות  חיים  מערכות  לעצמו  ליצור  האדם  של  ביכולתו  המכירה  אקזיסטנציאלית 
לשינויים החלים בצרכיו, מתוך טוויית משמעות שמעניקה פשר ותוכן לחייו בהווה. גישה כזו גזורה 
מזרם הסוציולוגיה של חיי היומיום ) Douglas, 1980( ומדרכי חשיבה אנתרופולוגיות המנסות 
בכושר  גם  מכירה  כזו  תפיסה  הקיומית.  בסביבתו  היחיד  של  המציאות  הבניית  אופן  את  לבחון 
המניפולציה התרבותית הטמון באדם, המאפשר לו לארגן מחדש את עולמו הסמלי ולשקם את 
זהותו על ידי תהליכים של סלקציה ערכית. גורמים אישיים, משפחתיים, פיזיולוגיים וסביבתיים 
מגוונים משפיעים על תהליך זה ומשקפים את פניהן המורכבות של ההגירה והזקנה במקומותינו. 

נושא המשמעות  הוא שוליות חברתית,  העיקרי שלהן  ובזקנה, שהמאפיין  בהגירה  כשמדובר 
והבנייתה הופך למוקד בחייו של האדם, ואפשר ללמוד ממנו על תפיסתו העצמית של האדם ועל 
האופן שבו הוא מבנה את מציאות קיומו. נקודת המוצא של הגישה הפנומנולוגית גורסת שזקנה 
והזדקנות הן תוצר של תרבות והתנהגות, ושהן אינן קשורות בהכרח לזקנה כשלעצמה אלא מהוות 
סמלים ודימויים חברתיים הקובעים את טבעה של הזקנה מבחינה חברתית )חזן, 2003(. לגישה זו 

חשיבות מיוחדת בהבנת מקומו החדש של הקייס כמהגר זקן. 
במהלך מסענו בקהילות עולי אתיופיה בישראל בשנים 2011-2009, התברר לנו שבארץ חיים 
היום כחמישים קייסים. עשרים מהם הוסמכו באתיופיה ומוגדרים זקנים מפאת גילם הכרונולוגי 
)על פי הגדרה ממסדית שמקובלת בחברה המערבית; בישראל גבר מוגדר זקן על פי התבחינים של 
המוסד לביטוח לאומי מרגע שהגיע לגיל 67(. 15 מהקייסים הם בני פחות מ–65. מיעוטם של אלה 
הוסמכו באתיופיה ומוכרים על ידי הממסד הדתי, עובדה שמבטיחה להם הכנסה חודשית קבועה. 
הם  כן  ועל  בהם,  מכיר  אינו  הדתי  אך הממסד  בארץ,  צעירים שהוסמכו  הם  נוספים  קייסים   15

נאלצים לעסוק במלאכות שונות לפרנסתם. 
במהלך עבודתנו ערכנו ראיונות עומק עם 32 קייסים זקנים וצעירים. מיעוטם רואיינו יותר מפעם 
אחת. התייחסנו לשנת הגעתם לישראל כאל עובדה היסטורית בלבד. בעיקר ביקשנו ללמוד מהם על 
חווייתם האישית כמהגרים מחברה מסורתית לחברה פוסטמודרנית. הגענו למרואיינים דרך עובד 
סוציאלי אתיופי שעמו היינו בקשרי עבודה. העובד, המועסק ברשות מקומית במרכז הארץ, ראה 
בהצטרפותו למסענו את תרומתו הייחודית להשמעת קולה של קהילתו. שיתופו בתהליך איסוף 
הנתונים פתח דלתות ונטרל את עובדת היותנו נשים שמראיינות גברים מחברה מסורתית. נוכחותו 
של גבר ממוצא אתיופי בראיונות אפשרה את קבלתנו כנשים ישראליות, שאינן דוברות אמהרית 
היינו ערות לאפשרות הפרשנות שלו  זאת,  ושמרוחקות מעולמם התרבותי של המרואיינים. עם 
לדברים שהושמעו באוזנינו. לפיכך חזרנו וביקשנו תרגום מילולי והשתדלנו לקיים עם המרואיינים 

שיחה שמתנהלת לפחות בחלקה בעברית: אנו שואלות בעברית, והם משיבים באמהרית.    
הראיונות נערכו בבתי כנסת, בבתי המרואיינים או בחוץ, על כיסאות מאולתרים. לכולם אמרנו 
ניכרה  הראיונות  בכל  לנוכח הדרתם החברתית. כמעט  בישראל  הקייסים  חיי  חוקרות את  שאנו 
ערגתם הגדולה של המרואיינים לעברם, לנוכח חייהם במקומם החדש. הראיונות היו פתוחים. איש 
מהמרואיינים לא הביע התנגדות לכך ששמו האמיתי יצוין במחקר. רובם שמחו לחלוק עמנו את 

חוויותיהם וראו בכך זכות שאין להחמיצה והזדמנות להשמיע את קולם. 

קרעי זהויות אביבה קפלן ורחל שרעבי 
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ממצאים

לפנינו שתי קבוצות מחקר מרכזיות מובחנות: קייסים זקנים וקייסים צעירים. הקבוצות אופיינו לפי 
התייחסות למרכיבים רבים ומגוונים של זהות גילית, דתית ופנים–עדתית, ובכלל זה אופן הלבוש, 
השימוש בשפת המקום, המעורבות החברתית, המסגרת המשפחתית שבה חי המרואיין, מעורבותו 
בשוק העבודה, אופן התייחסותו למסורת האתנית שעליה גדל ולתפיסה הדתית המקובלת בישראל, 

וכן משמעות גילו ביחס למסגרת החברתית הקודמת והנוכחית.
תת– לשתי  ברור  באופן  התפלגה  הזקנים  קבוצת  רבה.  הטרוגניות  מצאנו  הצעירים  בקבוצת 
קבוצות שכינינו "שורדים" ו"אבודים". להבחנה זו הגענו באמצעות הגישה הנרטיבית הבוחנת את 
מקומו של האדם לנוכח התייחסותו הסמלית אל חייו ואל הסיפור שהוא מספר. השורדים הם אלה 
שהצליחו למצוא משמעות חדשה לחייהם בישראל מתוך ניסיון לשמר קרעי זהות משמעותיים. 
האבודים הם אלה שממשיכים לערוג למעמדם בעבר. הם מנותקים למעשה מחומרי חייהם בהווה, 
הנוכחיים דלה. שתי קטגוריות המשנה מבטאות למעשה את  והמשמעות שהם מוצאים בחייהם 

יכולותיהם האישיות של המרואיינים למצוא משמעות חלופית לחייהם במקומם החדש. 
לפיכך נציג כמה דמויות שלכל אחת מהן מאפיינים ייחודיים. מדמויות אלו עולים האופן שבו 
פסיבית  "התנגדות  מבטאים  הם  שבה  הדרך  חווים,  שהם  המציאות  עם  המרואיינים  מתמודדים 
יומיומית" )קפלן, 1997( והשימוש שהם עושים בקרעי זהויותיהם במהלך ניסיונם להשתלב במארג 

החברתי הישראלי.

הקייסים הזקנים
השורדים: "אבל התפקיד שלנו לא נגמר" 

קייס אליאס - פגשנו בו בבית הכנסת שלו: מבנה רחב ידיים עם מושבי תפילה מעץ מרופדים בבד 
נאה ועם ארון קודש מפואר, ללא זכר לתרבות האתיופית. לדבריו, "שש שנים נלחמתי כדי לקבל 
את בית הכנסת היפה הזה. העירייה נתנה את האדמה, ואני הלכתי להפגין בירושלים. אוכלים, חיים 
בבית טוב, יש בית כנסת. האם זה מכפר על מה שלקחו לנו? לא מכפר". מדבריו אפשר ללמוד על 
גאוותו על הקמת בית הכנסת ועל ההערכה שהוא זוכה לה במסגרת הקהילה. עם זאת, הוא קובל על 
הפיחות במעמדו בישראל באומרו: "כאן אין דת אמיתית ואין לנו כבוד. כשהיינו באתיופיה, קיווינו 

שנקבל כאן יותר כבוד, ובסוף גילינו שאין כאן שום כבוד. אנחנו עם עלבון וללא כבוד". 
השימוש החוזר במונח "כבוד" מצביע על תסכולו של המרואיין מחוסר ההערכה כלפיו בחברה 
הישראלית. הדבר בא לידי ביטוי בכך שלא מאפשרים לו לחתן, לגרש ולשחוט כפי שנהג לעשות 
באתיופיה: "אין לי סמכות כלפי המשפחה שלי. אין לנו זכויות, כלום. אם היו לנו סמכויות לחתן, זה 
היה משהו אחר". עם זאת, אפשר לזהות בדבריו אמביוולנטיות: מחד גיסא, הוא מתלונן על היעדר 
כוח וסמכות, ומאידך גיסא, הוא מתאר את הרלוונטיות היחסית שיש לו לתחושתו בקרב קהילתו: 

"למרות שאנחנו לא מחתנים כמו הרבנים הישראלים, בלעדינו לא מסיימים חתונה בקהילה".
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לשאלתנו אם הוא מצטער שהגיע לישראל השיב: "לא נוח לי, אבל תודה לאל שאני כאן. הארץ 
קדושה, אך האנשים רעים. הכול מעורבב ולא נקי".

קייס טרונך - אדם נשוא פנים, מרשים ברוגע שלו ובמתינות שהוא מפגין. הריאיון אתו נערך 
בסלון ביתו, בית פרטי דו–קומתי יפה וגדול המשקף את הסטטוס החברתי והכלכלי של בעליו. 

הריהוט מודרני. בבית ריח תבלינים ותבשילים אתיופיים. המרואיין סיפר:

עליתי עם כל הקהילה. יש לי בית כנסת, אבל רחוק. המדינה מכירה בי ונותנת 
גר  והוסמך בארץ אבל לא מקבל משכורת. הוא  קייס  לי משכורת. הבן שלי 
קרוב ואנחנו בקהילה ביחד. לימדתי אותו כשהיה ילד, אבל לא הסמכתי אותו 
באתיופיה. לימדתי אותו ונתתי לו ידע. בישראל הזמנתי את כל הקייסים לבית 
כנסת, והסמכנו אותו כולם יחד. אבל אמרו, "כל מי שלא הוסמך באתיופיה, לא 

מקבל משכורת".

דברים אלה מלמדים על כוחו וחולשתו של הקייס בעת ובעונה אחת: חבריו הקייסים משתפים עמו 
פעולה בעריכת טקסים ובקיום מנהגים מסורתיים, אולם מוסדות החברה הישראלית אינם מכירים 
בהסמכת בנו לקייס. האמביוולנטיות במעמד הקייסים מתבטאת גם בתפקודם בתוך הקהילה עצמה. 
מצד אחד הקייס מצהיר: "אנחנו לא בדיוק כמו בובה. יש בית כנסת, מלמדים, מעבירים את התורה, 
מגשרים בין אנשים שרבו, נוסעים לכל מיני מקומות, עושים, יש לנו הרבה תפקידים. לא עד כדי 
כך נפלנו. לא הגענו עד כדי כך. בובה לא עושה כלום, אנחנו כן עושים". אולם מצד שני, הוא חווה 

קשיים בתוך קהילתו שעוברת תהליכים של שינוי תרבותי:

רק  לומר  צריכים  היינו  שם  באתיופיה.  מאשר  יותר  נמוך  כאן  שלנו  המעמד 
מילה אחת ונשמעו לנו... כאן כל אחד עושה מה שהוא רוצה. דמוקרטיה לא 
טובה. שם אני אומר לילדים מה לעשות, היו שומעים לי, ופה לא. שם אישה לא 
מתחתנת בלי בתולין, יזרקו אותה, אבל פה - לא. אני מאוד מאוד מאוכזב מכך, 
זה קשה מאוד. כמו חיות כאן. גם נשים וגם גברים, הכול מותר להם. במקום 

לעשות מה שאלוהים אמר לנו, אנשים עושים מה שהם רוצים. 

מעמד  יש  ולילדים  לאישה  שבה  מציאות  מדבריו,  משתקפת  שהיא  כפי  בישראל,  המציאות 
שמתפרש בעיניהם ככוח ומאפשר להם אי–ציות, מפריעה לו מאוד. עובדה זו משקפת שוב את 
הנסיגה שהוא חווה במקומו החדש. הוא כואב גם את הפער התרבותי שנוצר בינו לבין ילדיו 

המתחנכים בישראל: 

בתורה כתוב: "כבד את אביך ואת אמך". כשבחור אתיופי הולך בישראל ללמוד 
לרבנות, הוא פוגע באימא שלו, מכיוון שאינו נוגע יותר באוכל שלה, כי אינו 
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אוכל את הבשר שאני שוחט. האימא גידלה אותו בבטן שלה, ובמקום לתת לה 
כבוד וגם לאבא, הוא אינו נותן להם יותר כבוד. 

הקהילה,  בתוך  קשיים  עם  והתמודדותו  הישראלית  בחברה  הקייס  של  הדרתו  למרות  זאת,  עם 
עקשנותו וגאוותו אינן מתירות לו להרפות. למרות התסכול המשתקף מדבריו, הוא מצהיר ללא 
היסוס: "לא הייתי נשאר באתיופיה. ירושלים נמצאת כל הזמן בלבנו, התפללנו כל הזמן, איך יכול 

להיות שהייתי נשאר שם?"

האבודים: "אני מתפלל כל היום"
קייס טגנייה - הריאיון התקיים בחצר בית הכנסת שלו, שם הוא מתגורר. במקום שוררת עזובה 
גדולה. הטומאה היא תמה מרכזית בחייו ובשיחתו עמנו. באמצעותה הוא מתאר את החיים באתיופיה 
ככאלה שהיו ברמה רוחנית גבוהה יותר מזו שבישראל, המיוצגת לדידו על ידי הרבנות. בדבריו הוא 

מרמז על שבר שעוברת הקהילה כתוצאה מערעור הסדר החברתי והמשפחתי. בין היתר אמר:

כאן אין כלום ושם היו לנו הרבה תפקידים. שמה אישה בזמן המחזור ולאחר 
אין  כאן  חזקים.  יותר  שם  החוקים  נידה.  בבקתת  לבית,  מחוץ  הייתה  לידה 
חוקים. בגלל שאין טהרה מתחילות הבעיות שלנו. הכול טמא פה. אין טהור, גם 
אני לא. שמה היינו מביאים ילדים, מגדלים אותם, מחתנים אותם בכבוד בלי 
לערער על הסמכות שלנו. שם הגבר והאישה היו בתולים עד החתונה, הכול 
היה ברור. אם מישהו לקח בתולין של מישהי, היה צריך לקחת אחריות. שם 

זאת הייתה העבודה שלנו לחתן אותם, וכאן לא נותנים לנו לחתן.

בגלל חוסר האונים שלו והדיסוננס שהוא שרוי בו, הקייס מצפה לפתרון משמים. 
לשאלתנו אם הוא מצטער שעלה לארץ השיב: "אני חושש מאלוהים שיכעס אם אני אענה 
לכם. מבחינת היהדות אני מאוד שמח, זה בא מלמעלה, זה שעליתי לארץ הקודש, אני מאוד 
שמח. האם הייתי מעדיף לחזור? אני רוצה שפה יסתדר, אני מתפלל כל היום שיסתדר פה". 

הקייס המשיך והסביר:

מבחינה דתית לא טוב כאן. מבחינת השבת - אין שבת, אין חגים. שם כשיש 
חתונה, הקייס שוחט. כאן בישראל לא נותנים לנו בית מטבחיים, וכשאנחנו 
שוחטים ]ביער[, זורקים לנו. נכון, פה אני לא מכובד ושם הייתי. לא נותנים לנו 
כבוד, ואני לא יכול לחתן את הילדים. איזה סמכות יש לי אם זורקים לנו את 

הבשר ואנו לא יכולים לחתן?

שם  הכבוד;  את  לנו  לקחו  אפוא:  הוא  האחרים,  הזקנים  הקייסים  של  כמו  שלו,  העיקרי  המוטו 
נשחט  שלא  הבשר  )זריקת  החוק  מול  הערך  אובדן  המעורערת,  הסמכות  לא.  וכאן  אותי  כיבדו 
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בדרך כשרה( - כל אלה מלבים כעס כבוש המבצבץ רק כאשר לוחצים על הקייס להשיב. נראה כי 
מצוקתו הכלכלית בשילוב בדידותו החברתית תורמות לתחושת חוסר הערך העצמי שלו, שבלטה 
מאוד לעין. לו היה מצליח למצוא טעם ומשמעות בחייו החדשים, נראה לנו כי גם סביבתו הפיזית 

הייתה קודרת פחות. 
נגמר, רק  נכון שהתפקיד שלנו  "זה  לשאלתנו ביחס לרלוונטיות שלו כקייס בישראל השיב: 
מה שיש לנו עכשיו זה להתפלל. אלוהים יחזיר לנו את התפקידים שלקחו לנו. נמשיך להתפלל, 
לא להתייאש, אלוהים יחזיר לנו את כל מה שלקחו לנו". דברים אלה מעידים על ייאושו העמוק. 
בשל אמונתו וחוסר האונים שלו מול כוחות חזקים ממנו, נותר לו להשליך את יהבו על כוח עליון 

ולסמוך על ישועת האל.

קייס סמו - אדם ללא שיניים בפיו, מראהו מוזנח, רוב הזמן צוחק, אך נראה שזהו ביטוי למבוכה, 
רחוק מהבניין שבו  לא  ברחוב,  ספסל  על  בחוץ  לנו  חיכה  הוא  לייאוש.  גם  ואולי  אונים  לחוסר 
הוא מתגורר. בין עמודי הבניין היו זרוקים רהיטים ישנים, בהם מכתבה שידעה ימים טובים יותר 
וכיסאות עקומי רגליים שעליהם התיישבנו. זה היה מקום סוריאליסטי לערוך בו ריאיון עם קייס. 

דבריו של המרואיין משקפים אכזבה ממקומו השולי ומהמציאות שנתקל בה בישראל:

התפקיד שלי הוא לא אותו דבר. באתיופיה עבדתי, הייתי חקלאי וגם עבדתי 
כקייס. בישראל אני מתפרנס מהמדינה, אך התפקידים שלנו נפגעו, ואני לא 
יכול לעשות מה שעשיתי פעם. הילדים שלנו לא הולכים לפי הדת שלנו, לא 
הולכים לפי מה שאנחנו אומרים להם. באתיופיה חינכנו ונתנו פקודות לילדים, 
ופה הילדים נותנים לנו הוראות, והם מעלינו, הכול הפוך. בארץ נשים וגברים 
אותו הדבר, שם האבות שלטו בבנות ובנשים. שם יכולנו לחתן צעירים לפי 
המנהג שלנו. אישה בתולה שהייתה עם גבר, חיתנו אותם, וכאן לא נותנים לנו 

לעשות את זה. כאן זה תוהו ובוהו. 

מקורו של חוסר האונים שלו כקייס המטפל בקשיי הקהילה טמון בפער התרבותי שהוא חווה. הדבר 
מתבטא בתיאורו ובפנייתו אל כוח עליון כמוצא יחיד, כפי שניכר בציטוט הבא:

הורים מגיעים אליי בטענה שהילדים לא לומדים, לא שומעים להם. אני אומר 
שאני לא יכול לטפל גם בילדים שלי. בני הקהילה באים אליי שנעזור להם כי 
הילדים לא מכבדים את ההורים, לא מתנהגים יפה. פונים אליי ואומרים: "אתם 
הקייסים תעזרו לנו". אבל מה שאני יכול לעשות - רק התפילה. אני הרמתי 
ידיים. אני מתפלל בספר הקודש שלי וזהו. זה נכון שהמעמד שלי השתנה ואין 
לי יותר מעמד. אנחנו הקייסים מתפללים שאלוהים יחזיר לנו את כל הכוחות 

האלו. אני לא מקבל את זה, לא משלים עם זה, אני רק מתפלל נגד זה.
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לשכך  כדי  המתבקש  המינימום  את  לקייסים  נתנה  שהמדינה  הוא  מדבריו  העולה  הרושם 
מחאה - משכורת בסיסית - אך התנערה מצרכים מרכזיים כמו הקמת מוסדות לפעילותם 

הדתית והתרבותית. 

הקייסים הצעירים
הבובה החתרנית

את קייס מנגיסטו פגשנו פעמיים. כעס כבוש אפיין את דבריו. הוא לבש חולצה מכופתרת, חבש 
תרבוש לבן מסורתי, וסביב גופו היה כרוך בד לבן. פגשנו אותו בבית כנסת שנמצא בשכונת מצוקה 

בשולי עיר בשרון. הקייס אמר לנו: 

אני מרגיש את עצמי כמו בובה בחלון ראווה. אנחנו קייסים לכל דבר, אבל אין 
לנו שום סמכויות. אני מרגיש מושפל, אך משלים עם זה. באתיופיה הייתי קייס. 
אם בחורה רוצה להתחתן, מזמינים אותי לחתונה ואני מחתן אותה. אם רוצה 
להתגרש, אנחנו נותנים לה את הגירושין. פה אני קייס, לבוש כקייס, מקבל כסף 
ממשרד הדתות, אבל לא יכול לחתן את הבת שלי. אין לי סמכות. אני מתפלל 
עם האנשים שלי, אבל לא נותנים לי לחתן אותם. אני בא לאולם חתונות רק 
כאורח והם ]רבני הממסד[ יעשו את הכול. אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אז 
השם שלי קייס, אבל אני לא מבצע כלום, כמו חלון ראווה, מסתכלים. יש לי 
רישיון לנהוג, אבל אני מרגיש כאילו שללו ממני את הרישיון. אני לא יכול 

לכעוס הרבה ולהרוס את עצמי. 

לשאלתנו איך הוא מבטא את הכעס שלו השיב:

היה לי בית, היה לי הכול, עזבתי את הבית שלי ונכנסתי לבית שלך, עכשיו 
זה היה הבית שלי, לא היו  הם אומרים לך איזה סדר תעשי בבית שלך. אם 
טובים  דברים  גם  יש  אבל  בדרך.  מתו  אתיופים  הרבה  ככה.  עליי  מסתכלים 
שקיבלנו ממדינת ישראל. הוציאו אותנו מסודן, לימדו אותנו, קנינו בית, באנו 
כאן  הכבוד.  את  הורידו  מחיר,  שילמנו  נכון,  אותנו.  שיקמה  והמדינה  עירום 
קיבלו אותנו באהבה, איך אפשר לשכוח את כל הטוב שעשו לנו? יש גזענות 
בבתי הספר. זה הבית שלנו, אפילו שהוא לא טוב. המדינה טובה, קדושה ויפה, 

אבל האנשים עושים את הבעיות האלה.

קייס מנגיסטו עסק בעבודות בנייה, ולאחר שאביו הקייס נפטר בישראל, הוא מילא את מקומו. 
אלא שבמשך שנים סירב הממסד הדתי להכיר בו כקייס, והוא לא קיבל שכר. הוא זכה להכרה רק 
לאחר מאבק: "כל הקהילה עשתה הפגנה–שביתה, ולאחר בלגן ומאבקים הכירו בי כקייס וקיבלתי 
משכורת. אני מבסוט שאני ממלא את מקומו של אבא שלי, אני בן של קייס". עם זאת, כאב לעשרה 
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ילדים, הוא מתקשה לכלכל את משפחתו מהכנסתו הנמוכה. 
קייס מנגיסטו הוסיף וסיפר: "בשנת 1991 רצו לעשות את הגיור. היה בלגן, עשינו שביתה. בסוף 
המדינה הכירה בנו כיהודים. הם רוצים להשפיל אותנו ואנו לא מסכימים לזה. אנחנו יהודים כמו 

כולם". הוא הציג בגאווה את המטרייה שלו ואמר: 

לנו תפקידים: לדבר עם אנשים, להתפלל  נשארו  הקייסים.  זה הסמל של 
אתם. אני לא צריך ללכת לעבודה )כי הוא מקבל משכורת של קייס(. לפני 
כן הייתי הולך )לעבודה(, ובית הכנסת היה סגור. קרה לנו מה שקרה. הגענו, 
אמרו לנו, "די, הזמן שלך נגמר". לא אמרו ממש, אבל זה שלא מכירים בנו, 
בעצם אמרו לנו. אני רק פותח את בית הכנסת. אמרו לי, "שב, אתה תהיה 
בבית הכנסת ותקבל משכורת". אני לא מרגיש שאני עושה משהו. אף אחד 
רווחה, לא משטרה, מתעלמים  עניין, לא  פונה אליי בשום  מהרשויות לא 

מאתנו לגמרי, זה קשה מאוד.

הממסד הדתי בישראל אוסר על הקייסים לשחוט על פי מנהגיהם, וגם משרד הבריאות מתנגד לכך 
שהקייסים יעשו שחיטה מחוץ לאטליזים.  קייס מנגיסטו התלונן: 

אני רוצה לשחוט בבית מטבחיים, אבל לא יכול. מה זה, איפה הכבוד? הבשר 
שאני שוחט לא חוקי. זאת עֵברה. מגיעה ניידת משטרה, ואוספים את כל הבשר 
]הנמצאות בפיקוח  שאני שוחט, ואני מקבל קנס. אני לא קונה בשר בחנויות 
הרבנות הראשית לישראל[, כי אני לא רוצה לאכול. מי שוחט שמה? וכל דבר 
עולה הרבה כסף. אנחנו הקייסים לא קונים ולא אוכלים מהחנויות, העם הפשוט 
כן. הופעתי בעיתונות ובטלוויזיה כנגד איסור השחיטה שלי, אבל לא עזר כלום. 

המקום הזה קשה, אי אפשר למצוא דברים בקלות. 

 Cicurel & Sharaby,  ;1993 ,באתיופיה הייתה הקפדה חמורה בענייני טומאה וטהרה )סלמון
2007(. בזמן הווסת ולאחר לידה פרשו נשות הקהילה לבקתה מבודדת )מרגם גוג'ו(, ואת תפקידיהן 
בבית מילאו נשות המשפחה המורחבת. עם תום תקופה זו, עברו הנשים טקס טהרה שניהל הקייס. 
הקייסים בישראל מתלוננים על חוסר האפשרות להקים בתי נידה ולהמשיך בקיום מנהג זה, עובדה 

שפוגעת גם היא במעמדם. קייס מנגיסטו אמר בעניין זה: 

פה בישראל, ההורים של אשתי לוקחים אותה אחרי לידה, כי אין בית נידה. 
הילדים שלי בבית, ואני מטפל בהם כשאשתי הולכת להורים שלה בזמן מחזור. 
לא הייתה ברירה, לכן כאן ויתרנו. אבל היא לא תכין לי אוכל בזמן נידה, אני 
קונה לי לבד, או אני הולך לאימא שלי. אין לי איפה לבקש מרגם גוג'ו. אם 
פה  כמו  כבר  הן  הצעירות,  הבחורות  ייתנו.  ולא  יבינו  לא  מהעירייה,  אבקש 
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בישראל, הן ויתרו. אני לא רוצה לוותר, אני עדיין נלחם לקבל מרגם גוג'ו. אני 
לא יכול לשמור מאה אחוז, אבל חלקית אני שומר. לאחר ימי הנידה של יולדת, 

אני עושה טקס טהרה כמו באתיופיה. 

גם מנהגי הקבורה באתיופיה היו מחמירים )זיו, 2000(. אנשים מיוחדים טיפלו במת ונשאו אותו 
לקבורה. הם נתפסו כטמאים, ולכן פרשו מהבית ומהקהילה לבקתה מבודדת למשך שבעה ימים. 
לאחר מכן עברו תהליך טהרה על ידי הקייס. בישראל יש קושי לקיים את המנהג, מכיוון שבני הדור 
הצעיר מעוניינים לשאת בעצמם את ארון המת, אך אינם נטהרים )קוגן ומולה, 2004(. קייס מנגיסטו 
הביע את זעזועו מכך: "פה אנשים קוברים ומיד הולכים לבית הכנסת. היום אין טהרה. תפקיד 

הקייס בארץ כמעט אין כלום, רק תפילה מיוחדת לעילוי נשמת המת ]פטט[ ותפילות אזכרה".
מאחר שהתרשמנו שהאיש חי בשני עולמות, שאלנו כיצד הוא שומר על המסורת מחד גיסא, ומתערה 

במציאות הישראלית מאידך גיסא, מול ילדיו שנולדו כאן ומתחנכים כישראלים. הוא השיב: 

אני עושה כמה שאני יכול. אני לא אעשה לילדים מוות בשביל שישמרו את 
המסורת. אני לא יכול להגיד להם "תעשו כך וכך". אני מבין שהם נולדו וגדלו 
פה. אבא שלי, היה קשה לו מאוד עם זה. אני הדור הצעיר יותר, באתי בגיל 
23. לאט לאט, אני רוצה שיהיו כמו כולם. אני אומר להם שיהיו דתיים, אני 
מחנך את אחד הילדים שלי שיהיה קייס. שהבן שלי יהיה קייס ואחר כך רב 
)המקבל את הסמכתו התורנית במסגרת הממסד הדתי בישראל(. הילדים שלי 
לומדים בבית ספר, ואחרי בית הספר כשאני רוצה ללמד אותם מסורת ושפה 
חוגים במועדון, שילמדו לקרוא  אני עושה לקהילה  רוצים.  לא  אמהרית, הם 

ולכתוב באמהרית, מנסה ללמד אותם תפילה בנוסח אמהרי.  

הקייס האקדמאי
נועל נעליים חומות, חובש תרבוש  קייס אדיסו לובש מכנסיים חומים וחולצה לבנה מכופתרת, 
מסורתי, בעל זקן קצר, דובר עברית רהוטה. הוא סיים לימודי תיכון בכפר נוער, שירת בצבא בחיל 
האוויר ולאחר מכן סיים לימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה וחינוך באוניברסיטת בר אילן: "אבי 
היה מאוד פתוח, הוא נתן חופש פעולה ורצה שכל אחד יגשים את עצמו. אמרתי לאבי שאני רוצה 

ללמוד דברים מודרניים". וכך סיפר על החלטתו להפוך לקייס:

אבי היה קייס. למדתי אצלו מאז שאני מכיר את עצמי. אהבתי ללמוד אצלו 
היו  הנוספים שלמדתי באקדמיה  נפטר ב–2003. הדברים  הוא  קייס.  להיות 
כדי להיות נאור. חבריי לספסל הלימודים אמרו: "מה קרה לך שאתה לומד 
להיות קייס, חזרת אחורה?" ועוד אמירות כאלה. כשהסברתי להם שמטרתי 
להמשיך את דרכו של אבי, הם הבינו. גם לי נראה בהתחלה שקייס זה דבר 
שעבר זמנו, אבל ככל שנכנסתי לנושא, ראיתי כמה עוצמה יש בו, כמה חכמה 
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נבנתה כדי להקים את המוסד הזה של מנהיג רוחני. ההחלטה הסופית שלי 
להיות קייס הייתה כשאבי נפטר בהפתעה. המוות שלו דחף אותי להחליט. 
אני  אבי.  במקום  הקייס  תפקיד  את  למלא  החלטתי  בו  היום  את  מברך  אני 

היחיד שהוא קייס אקדמאי.

קייס אדיסו מתאר את האפליה שנוקט הממסד הדתי כלפי הקהילה האתיופית וכוהני הדת שלה: 
"חשבתי לשלב תחום של רבנות בקייס, אבל כשראיתי שהרבנות הראשית לישראל דוחה את 
העדה, הדבר קומם אותי. כשאני רואה רב אתיופי שלמד וקיבל תעודת רב בישראל, אבל הוא 
היחס  בעניין  מרחיב  הוא  אותי".  מקומם  זה  דבר  גם  האתיופית,  בקהילה  רב  רק  להיות  יכול 

המתנשא כלפי קהילתו:

תורה שבעל פה לא נכנסה לאתיופיה, אבל יש הרבה הלכות שהן תורה שבעל 
פה שהיו שם, למשל טומאה וטהרה, שמירת השבת. יש לנו את הפרשנויות 
שלנו, ואתם הישראלים מסתכלים עלינו בביקורת. מזה שנה אני לומד הלכות 
בבית מדרש בו לומדים יחד אתיופים ולא אתיופים. זה עוזר לי להיות שיפוטי 
כלפי מה שאני לומד כאן. יש בישראל תפיסה שמה שאתה מביא מאתיופיה 
לא שווה. זה סוג של התנשאות. האם בדקת? האם חקרת? זו קהילה ששמרה 
לקחת  רצתה  לא  לישראל  הראשית  הרבנות  המסורת שלה.  על  שנים  אלפי 
את החלקים הטובים, הנכונים, מהמסורת הזו, אלא אמרה: "תיקח בגד חדש, 

תחליף את הבגד הישן", אבל את העור שלך אתה לא יכול להחליף... 

הקייסים הראשונים בישראל רצו להשתלב. הם למדו פעמיים בחודש בירושלים, במוסד תורני של 
הרבנות הראשית. הם ניסו לא רק ללמוד, אלא גם להשוות את מה שלמדו עם המסורת הדתית 
שהביאו מאתיופיה ולשלב בין השניים. אבל הגישה שנתקלו בה הייתה: עזבו הכול. אתם צריכים 
לעשות גיור לחומרה. כאן למעשה הופיעה ההתנגדות: "איפה כתוב שאתה יהודי? על המצח שלך 

כתוב ועל שלי לא? אני שמרתי מאות שנים על היהדות ועכשיו אתה אומר שאני ספק יהודי?"
קייס אדיסו מציג עמדה נחושה ומגובשת באשר לתפקידיו כקייס:

את  לתת  כדי  נוספים  דברים  ולומד  אלמד  אני  אבל  קייס,  אשאר  אני 
הרבה  לו  יש  קייס  של  תפקיד  הצעיר.  לדור  טוב  שיותר  כמה  התשובות 
יותר השפעה, הוא חי ובועט. השחיטה של הקייס אינה מוכרת, אז מה? זה 
מיועד לקהילה. אני מנהל את עמותת "כוהני הדת האתיופים" )ש(בראשה 
קייס אביהו. היא הוקמה ב–2008 במטרה לחזק את הקייסים ודרכם לסייע 
לקהילה. יש כוח והשפעה למנהיגות הרוחנית, אנו רוצים את הכלי הזה. 
כוח, כשיש לך כוח, פוליטיקאי ירדוף אחריך. המטרה שלנו להשפיע לאט 

לאט. יש לי אחיין שלומד להיות קייס.
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וכך הוא מתאר את זהותו ואת השקפת עולמו:

אתיופי.  אני  המסורת  מבחינת  כך  ואחר  יהודי,  קודם  אתיופי.  ישראלי  אני 
שלי.  הפעולה  בחופש  ישראלי  ישראלי.  אני  והמודרניזציה,  החיים  מבחינת 
לקייסים הצעירים שהוסמכו ולמדו אני ממליץ לרכוש השכלה כללית אקדמית, 
וכמה מביניהם עושים כבר את השילוב. הידע וההשכלה שירכשו יפתחו בפניהם 

אופקים. חשיבה אקדמית רחבה עוזרת לקבל את השונה.

הקייס הפוליטיקאי היזם
לראשו של קייס וֹובה תרבוש לבן. הוא לובש מקטורן כהה, חולצה לבנה מכופתרת ומכנסיים בצבע 
חום בהיר, נועל נעליים אופנתיות, בעל זקן קצר. בידו מכשיר טלפון סלולרי. כל ישותו משדרת 
לוחמנות. הוא דובר עברית רהוטה. קייס וובה לקח אותנו לבית הכנסת הקהילתי המפואר שלו, 

שלידו חנה רכבו החדיש והמפואר. הוא סיפר על עצמו כך:

עם הגיעי לישראל, לא הוכרתי כקייס על ידי הממסד. אני בין הראשונים 
שקיבלתי הכרה ומשכורת מהמועצה הדתית, אבל אין לי תפקיד פורמלי. 
24 שעות אני עובד עבור הקהילה. הרבה אש אנו מכבים בקהילה ]דימוי 
לחברי  עוזרים  הרבה  בית,  שלום  עושים  הרבה  קונפליקטים[.  לפתרון 
הקהילה. לפעמים מפנים אליי בעיות לטיפול מהמשטרה, מהרווחה וגם 
מבית המשפט. יש לנו תלמידים באמהרית. אנחנו צריכים לדרוש כמה 
על  נדבר  לא  אומר,  אני  אנשים.  עוד  ללמד  כנסת,  בתי  לבנות  דברים, 
השפלה אלא נתמודד, לא יעזור לצעוק על הכאב. פה במדינת ישראל זו 

מדינה דמוקרטית, אבל אנו יכולים לעשות הרבה דברים. 
אני קייס אתיופי, אני שוחט. צריך למסד את נושא השחיטה האתיופית. 
שתי  פתחנו  ניסינו,  עלינו.  וטרינרי  פיקוח  עושה  החקלאות  משרד 
המדינה.  את  סתם מאשימים  אנחנו  לפעמים  נסגרו.  הן  אבל  משחטות, 
אנו לא צריכים לצפות שהם יעשו לנו. אנחנו צריכים לעשות לעצמנו. 
כמו שאני דואג לבית שלי, אני צריך לדאוג לשחיטה. אני אומר, בואו 
ונעשה. לפני ארבע שנים דיברנו כמה חברים על פתיחת משחטה. לבסוף 

פתחתי לבד, ואני מחזיק כמה חנויות לבשר.
יהודי  ב–2008 ארגנתי עם חבריי הקייסים את מועצת הכוהנים של 
אתיופיה. המטרה שלנו הייתה להקים ארגון כדי לפתח את התרבות שלנו 
ולשלב אותה. אם אנחנו הולכים לדרך הפוליטיקה, אדם אחד לא יכול 
להשפיע כמו שארגון יכול להשפיע, גם על המחוקקים. יש לנו גם אתר 
המנטליות  את  לשמור  ישראל  במדינת  דווקא  רוצים  אנחנו  אינטרנט. 
והתפילות שלנו. קיבלנו הכרה לאומית לחג הסיגד. זהו חג בו מתפללים 
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אנחנו  ישראל.  ועם  ירושלים  לכבוד  הקייסים,  בראשם  אתיופיה,  יהודי 
קייסים,  של  ישיבה  לפתוח  לילדים,  אמהרית  לימודי  להכניס  רוצים 
שיכירו בכוח שיש לקייסים. אם אני אשתוק, לא יכירו. אם אצעק, יכירו. 
אני אומר ]לרבנות[, יש דברים שאנחנו צריכים ללמוד, אבל תלמדו גם 

אתם מה שאנחנו יודעים, את ההלכות של הקייסים. 
אני מוכר כקייס, ואני נלחם שיכירו גם בקייסים חדשים. אף פעם 
הכירו  שלא  צעירים  קייסים   13 הקייסים.  שורש  של  ניתוק  יהיה  לא 
בהם ולא קיבלו שכר, כעת מכירים בהם ]קבלת השכר מותנית כאמור 
שיקבלו  כדי  לעבור[.  מסרבים  שהקייסים  הלכה  בענייני  בהשתלמות 
הייתה  הממשלה.  ראש  משרד  הדתות,  משרד  עם  מאבק  עשינו  הכרה 
הפגנה של קייסים והתכתבות עם הממסד. אצלנו אומרים: אם אדם גר 
במקום שאין בו שביל, וימשיך ללכת כל יום באותה דרך, הוא ייצור 

שביל. כלומר אם אדם מתמקד במטרה, יש דרך ויש הצלחה. 

קייס וובה קורא תיגר על מנהיגותו של הרב יוסף הדנה, הרב הראשי של עולי אתיופיה 
הוא  הדנה  יוסף  הרב  לישראל.  הראשית  הרבנות  ידי  על  לתפקידו  שמונה  בישראל, 
בנו של קייס ידוע. הוא סיים את לימודיו בישיבה אורתודוקסית באיטליה בטרם עלה 
לישראל. הוא ממונה על רישום נישואין ארצי של זוגות עולים מאתיופיה, הליך שכרוך 
ובקרב  בכלל  אתיופיה  עולי  בקרב  קשה  תרעומת  מעוררת  זו  עובדה  יהדותם.  בבירור 

הקייסים בפרט. 
מתח זה בא לידי ביטוי בדברי קייס וובה, שהביקורת שלו כלפי הרב הדנה משתלבת 
דת  ענייני  של  חיצוני  מעטה  פה  שיש  הוא  הרושם  לגיור.  הדרישה  שגורמת  העלבון  עם 
האתיופית.  הממסדית  המנהיגות  את  שתופס  האדם  כלפי  האשמה  מסתתרת  שמתחתיו 
אתיופי.  הוא  שני  ומצד  אותנו,  להרוג  אקדח  לו  נותנים  אחד  מצד  הדנה,  "הרב  לדבריו, 
אנחנו אומרים לו, 'אתה לא תהיה רב ראשי בלעדינו'. אנחנו אומרים, 'הקייסים יודעים מי 

יהודי ומי לא, נשב יחד ונעשה רשימות במחשב'". 
לשאלה היכן הוא ממקם את עצמו על קו התפר בין הישראליות לאתיופיות השיב: 

מעדיף.  אני  הישראלי  בצד  באמצע.  גם  לי,  מפריע  לא  מקום,  בכל  אני 
למה? כי אני באתי להיות חלק ממדינת ישראל. אני באתי להיות ישראלי. 
יש לי בית כנסת מפואר. מצד שני, אני אתיופי  הילדים שלי ישראלים. 
ונכדיי  בניי  את  אני מלמד  באוכל, בתפילה,  אתיופי:  כולי  אני  ישראלי. 

להיות קייסים. 

בהתייחסו להופעתו החיצונית אמר: "בלבוש, יש לי באוטו את הבגד הלבן של הקייס. אני לובש 
חליפה, עניבה, וחובש את התרבוש הלבן. בבית שם כיפה". ועוד הוסיף ואמר בעניין זה: 

קרעי זהויות אביבה קפלן ורחל שרעבי 



77

כל העולם רץ על כיסא וכסף, לכל אדם יש גישה. אני נפגש אתכם - יש לי 
לבוש מתאים. לכל דבר יש בגדי עבודה. אני לוקח לכל מקום מה שמתאים 
לי. אבל הסמל שלי - הכובע של הקייס - לא יורד. אני הולך להיות פעיל 
 בכמה מקומות, אני לובש לבוש של ישראלים במשרדי ממשלה, זה נוח לי.

דיון ומסקנות 

בישראל  שחווה  ייחודית  מהגרים  קבוצת  הם  אתיופיה,  עולי  של  הרוחניים  מנהיגיהם  הקייסים, 
שוליות כפולה, הן בשל מוצאה האתני והן בשל הדרתה על ידי הממסד הדתי. הקייסים הזקנים 
כלל  על  יש השלכות  הקייסים  האישי של  לפגיעה במעמדם  גילם.  נוספת מפאת  חווים שוליות 

הקהילה האתיופית, שרואה בהשפלת מנהיגיה גם סמל להשפלתה שלה.
ממצאי המחקר מראים כי אי אפשר להתעלם מהשונות הקיימת בין הקייסים. שונות זו השתקפה 
רב  לכבוד  זכתה באתיופיה  הזקנים  קבוצת  וצעירים.  זקנים  קבוצות מרכזיות:  בין שתי  בהבחנה 
בזכות גילה ובזכות מעמדה הרם בראשות הקהילה, אך בישראל אבד לה כבוד זה. היא התפלגה 
בבירור במחקר לשתי קבוצות משנה: שורדים ואבודים. חלוקה זו משקפת את מידת יכולתם של 

המרואיינים למצוא משמעות חלופית לחייהם במקומם החדש.
למרות  משמעותיים  זהות  קרעי  ולשמר  החדשים  לחייהם  משמעות  למצוא  הצליחו  השורדים 
ענפה  פעילות  קהילותיהם באמצעות  להנהיג את  הצליחו להמשיך  הם  הפגיעה הקשה במעמדם. 
הם  ובמעמדם.  בתפקידיהם  המשמעותי  הפיחות  למרות  הופקדו,  שעליו  הכנסת  בית  כותלי  בין 
 )Hazan, 1994( מתמודדים עם הירידה במעמדם על ידי תפיסת קרעי זהותם כחשובים ומשמעותיים
ושימוש בהם בחיי היומיום. דפוס קיום זה מדגים כי מבחינת האדם, המשמעות של מציאת פשר היא 
שינוי יחסו כלפי גורל שאינו ניתן לשינוי: "הסבל חדל איכשהו להיות סבל, ברגע שהאדם מוצא 
לו פשר" )פראנקל, 1981, עמ' 136(. גם לומרנץ )Lomranz, 1998( גורס כי דווקא מצבי קיום 

קונפליקטואליים, האופייניים לגיל הזקנה, מסייעים במציאת פשר ומשמעות חדשה לחיים.
האבודים ממשיכים לערוג למעמדם בעבר ומנותקים למעשה מחומרי חייהם בהווה. המשמעות 
שהם מוצאים בחייהם הנוכחיים דלה ביותר, והם מתקשים להתמודד עם הפגיעה במעמדם. הם 
מתפקדים מעט מאוד במסגרת הפעילות בבית כנסת, התנהלותם מביעה ייאוש, מרירות ומצוקה, 
מסיקות  אנו   ,)Berry, 1992( ברי  של  המודל  לפי  הקיומית.  הווייתם  על  מעיב  הכלכלי  ומצבם 
שקייסים אלה מוצאים את עצמם במצב של היעדר נחיצות, של מיותרּות, ובעיקר חשים שכבודם 
נשלל מהם. הם מרבים לדבר על דת ועל טהרה בלי יכולת מעשית להתמודד עם בעיות אלו. לכן 
הם פונים לעל–טבעי ולתפילה כמוצא יחיד לחוסר האונים שלהם. מכאן שקרעי הזהויות שבהם הם 
יכולים לעשות שימוש הם דלים ביותר, ומכאן גם משמעותם הפחותה עבורם. הם הובילו מהפכה 
גדולה כאשר עמדו בראש קהילותיהם בדרכם לארץ המובטחת, אבל מהפכה זו מוטטה בסופו של 

דבר את מקומם החברתי.
מתאימים  ההתבגרות,  ובגיל  ומעלה  שמונה  בני  בהיותם  לישראל  שעלו  הצעירים,  הקייסים 
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המתבטאת  אתנית,  לפעילות–נגד  נטייה  מצאנו  אצלם  להגירה.  וחצי"  "דור  בני  של  להגדרה 
ב"התנגדות יומיומית" )קפלן, Scott, 1990 ;1997( בווריאציות שונות: הפגנות ושביתות, הופעה 
באמצעי התקשורת, ניהול תכתובת, שפת דיבור לוחמנית, פעילות פנים–קהילתית, קריאת תיגר על 

נציגי הממסד ובעיקר על הרב הראשי האתיופי, הקמת ארגון גג של הקייסים בישראל ועוד. 
בהתנהלות הקייסים הצעירים בולט, בדרגות שונות, תהליך של סינקרטיזם, שמשמעו ערבוב של 
מתבטא,  הוא   .)Stewart & Shaw, 1994  ;22-17  :2002 )שרעבי,  ותרבותיים  דתיים  אלמנטים 
לבוש מערביים.  לדפוסי  אתיופית  בין מסורת  בצורת הלבוש שלהם, המהווה תמהיל  היתר,  בין 
אמירה  בבחינת  הרוב,  בפני  מתבטל  שאינו  מיעוט  של  תרבותי  קיום  מבטא  הסינקרטיזם שלהם 

.)Seymour-Smith, 1986( אישית שעולה ממנה מחאה חברתית ופוליטית
ביטויי התנגדותם שואבים מהכרתם העמוקה את המציאות הישראלית ומדרך השתלבותם בה, מתוך 
תהליך מתמשך של קריאת תיגר עליה. הם מציגים עמדה לוחמנית נגד הממסד באומרם: "אם אתם לא 
מקבלים אותנו, אנחנו לא מקבלים אתכם". זהותם מעוצבת בתוך שדות שיח שונים המנוגדים לעתים 
 זה לזה ומכּוננת בעמדות חברתיות שונות. לעתים קרובות היא מפוצלת, תלוית מצב וארעית באופייה
)Weeks, 1991(. על פי המודל של ברי )Berry, 1992(, האסטרטגיה שהם נוקטים היא השתלבות, 
וזאת כתוצאה מהלימודים בבית הספר והשירות בצבא. עם זאת, הם מקפידים לשמור גם על מידה 

.)Berry, 1992; Berry et al., 1977( מסוימת של זהות אתנית
אלה  שונות.  ברמות  זהויות  קרעי  אפוא לשמר  מצליחים  יחד  גם  והצעירים  הזקנים  הקייסים 
משמשים את הצעירים בפעילות–הנגד האתנית. למרות הישגיהם המסוימים, שוליותם החברתית 
הבולטת הופכת באופן פרדוקסלי לנראות חלולה, ואולי גם תיאטרלית, בבואם להעריך את עצמם 
ואת תפקידיהם. כפי שאמר אחד הקייסים הצעירים: "אנו כמו בובות בחלון ראווה". מהתבטאות 
כפי  במעמדם  מכירה  ואינה  בביטול  אליהם  מתייחסת  הישראלית  החברה  בעיניהם,  כי  עולה  זו 
שהם תופסים אותו. התבטאות זו מלמדת שאין ניצחון של קבוצה שולית, אלא קיים מאבק מתמיד 
של קבוצת מיעוט על הבניה של כוח, קול וחלקי זהויות המאפיינות את החיים הפוסטמודרניים 

.)Castronovo, 1997(
ביחס למקומנו כנשים ישראליות שחוקרות תרבות אתנית הרחוקה מאתנו, מצאנו את עצמנו 
הופכות את הזר למוכר, ובד בבד הופכות את עצמנו ממוכר לזר במטרה לרדת לעומקם של הדברים 
שנחשפנו אליהם. בחלוף כשנה מתום איסוף הנתונים, אנו מרגישות מחויבות יותר מתמיד להשמיע 

את קולה של הקהילה כדי להיות ראויות להוות חלק מחברה רב–תרבותית.
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