הרוווה והגנונה
ש

בון בוהא ואוראל בגונדר ובהגרל

חיים

רוזי

א  .ההתמקדות בגתדר בספרות על

שהודל

אתיופיה

העיר גונדר  ,יחד עם הכפרים הבמצאים במרחק הליכה לא רב ממנה  ,היתה במרכז כל

דיוש או מחקר שבעשה על ביתא ישראל  ,הם יהודי אתיופיה  .יתכן שהודות לתיאור
החי של העיר מפי ג ' יימס ברוס  ,ששהה בה בביקורו באתיופיה בשלהי המאה ה , 18 -

נמשכו אליה במסלד מאתיים השנים האחרונות נוסעים  ,מיסיונרים וחוקרים  .רבים
מבין אלה ביקשו במיוחד ללמוד יותר על 'הפלשה '  ,הוא הכינוי שהשתמש בו ברוס
בתיאור היהודים שפגש באתיופיה

"

אף שברוס מדבר על יהודים שחיו באזורים

מרוחקים יותר  ,בפרובינציית בגמדר  -ממיין  ,נתונה תשומת  -לבו בעיקר לאלה שמצא
בסביבות

גונדר .

חוקרים מאוחרים יותר  ,ובעיקר ד ' אבאדי  ,כתבו באמצע המאה

ה 19 -

על יהודים

שחיו בפרובינציית תגרי  ,השוכנת צפונה מבגמדר  ,אולם איש מהם לא הלך בעקבותיו
כדי לבדוק את הדמיון או השוני בין היהודים שחיו משני חופי התכזי  ,הוא הנהר

המפריד בין שתי פרובינציות אלו  .קסלר  ,שביקר בתגרי בתחילת שנות ה  , 1970 -כותב
שההבחנה בין יהודי הגרי לבני  -דתם באזור גונדר היתה קיימת עדיין בעת שערך את

מסעו.

אפילו מבט חטוף במחקרי  -השדה על יהודי אתיופיה  ,שנערכו בארבעים

השנים האחרונות  ,מגלה את העדפת העיסוק בקהילות דוברות אמהארית החיות
בסביבות נתדר

,

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

ראה

:

ברוס  ,כרך  , 3עמ '

2

ראה

:

ד ' אבאדי  ,עמ '

המאמר .

. 195

; 268

קסלר  ,עמ '

אנתולוגיה  ,עמ '  ; [ ) 11 - [) 1לסלאו ,

. 112

שחורים .

בין החוקרים המאוחרים  ,ראה לדוגמה
בביקורו בשנת

 1947נסע

:

לסלאו ,

לסלאו דרום  -מזרחה

מגונדר לאוזבה ומערבה לסאקלט  ,ובשני הכפרים האלה אסף את רוב הנתונים שלו  .מסינג
בראשית שנות
50 - 40

ה , 1950 -

ק " מ מגונדר

ערך את מחקר  -השדה שלו בכפרים אמכובר ואוזבה  ,השוכנים במרחק

-

ראה :

מסינג .

ק ' קאופמן שלמיי ערכה בשנות

ה 1970 -

מחקר

אתנומוסיקולוגי בעיקר באמבובר  -ראה  :שלמיי  ,מוסיקה  .כהנא ושונברגר  ,שעבדו בשנות ה -
 , 1970התגוררו וערכו את מרבית תצפיותיהן בוולקה  ,השוכנת רק במרחק של קרוב ל  6 -ק " מ

מגונדר -

ראה :

כהנא

;

שונברגר  .ההיסטוריון קווירין  ,שעבד באמצע שנות ה  , 1960 -הרחיק

במסעו ושהה לילה אחד בשירה שבמחוז חגרי  .אולם רוב המידענים שלו היו תושבי הכפרים

ן
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תוצאה אחת של ההתמקדות המתמדת הזאת ביהודי גונדר וסביבתה היתה

השימוש העקבי במונח ' פלשה ' לציץ כל יהודי אתיופיה  .הכינוי הזה נפוץ ביותר  ,על -
פי כל הדיווחים  ,באזור גונדר  .הרושם המתקבל מן הספרות על ביתא ישראל  ,למרות
מיגוון השמות הידועים שבהם כונו יהודי אתיופיה  ,הוא שהנפלן ביותר והנכון ביותר
הוא

פלשה .

מן השימוש הזה גם משתמע שפירוש המונח נכון לגבי כל יהודי

אתיופיה  ,בין אם חיו באזורים שנסקרו ובין אם לאו  .ההסבר מדוע יהודי אתיופיה
נקראו פלשה בפי שכניהם מתקשר למונח האמהארי ' פלסה '  ,שמובנו הבסיסי הוא

שורשיו ' .

' מאבד

להיות חסר שורשים  ,ללא אדמה ובגלות  -כל אלה נראה

שמתארים את מצבם של ביתא ישראל  .בלשון געז  ,פלסי פירושו מי שאין לו זכות
לאדמת אבות  ,הידועה בשם ריסס  ,והדבר מתאים במיוחד ליהודים  .כפי שאומר
קווירין

:

במסורת ביתא ישראל נאמר רק שנהקיסר ] יצחק [ במאה

ה ] 15 -

אמר ' לקחתי את

כל אדמתכם '  .אפשר להניח  ,שאדמת ביתא ישראל הוחרמה לא רק בגלל דתם
אלא בגלל התחרות והמאבק עם ביתא ישראל על מקלט אקולוגי משותף  .על -

פי רוב  ,תגובתם האופיינית ביותר של ביתא ישראל להכרזתו של יצחק
ולמאמציו האוואנגליים הנרחבים היתה סירוב להמיר את דתם  .לכן נשללה
מהברתם הזכות לאדמה שניתן להעביר בירושה
החקלאיים העשירים ביותר

[. . .

]

( ריסט )

ובמיוהד באזורים

אזורי ההר  .הם יכלו להמשיך ולעבד אדמה

באזורים הללו רק כאריסים על אדמתם של מתיישבים

חדשים .

3

כיוון שאיש מן החוקרים החשובים לא עבד בתגרי  ,בקהילות השוכנות בשפלה כמו
קוארה  ,שתושביה ידוע שהיו בעלי ריסט  4 ,או בקהילות שהגישה אליהן קשה כמו
בהרי ולקיית וסמיין  ,שגם שם היה להם ריסט  ,נתקבל על הכל הזיהוי הכללי של

פלשה עם מחוסרי אדמה ויהודים אריסים  .הראייה השלטת הזאת מופיעה אפילו
במחקרו החדיש של אבינק  ,שנעשה בישראל  ,שבו הוא קובע

:

' מאותה עת

(  , ) 1974 - 1634מעמדם החברתי והכלכלי השולי של הפלשה כבעלי  -מלאכה בעלי

מעמד נמוך ואיכרים  -אריסים המתפרנסים בקושי נותר ללא שינוי

מהותי ' '.

בשל ההתמקדות החוזרת ונשנית בדוברי אמהארית מאזור גונדר  ,נתקבלה תמונה
כללית מעוותת משהו על יהודי אתיופיה  .לדוגמה  ,אפילו השורש פלסה יש לו מובן

שונה בתגרינית מאשר באמהארית  .במילונו התגריני  -אנגלי של אולנדורף פירוש
השורש הוא ' להיות לנזיר '  ,ואילו פלסי  ,הלקוח מגעו  ,הוא כינוי לנזיר  ,או לרווק אחר ,
הספורים מסביב
קווירין .

לגונדר ובקירבתה המידית  ,שבהם ביקרו גם כל החוקרים שהזכרנו  -ראה

:

קווירין  ,עמ ' . 59

3

ראה

4

ראה  :פלאד  ,עמ '  . 6לדבריו  ' :פגשתי לעיתים קרובות בפלשה שבאו מקוארה לגונדר [  . .ן וסיפרו

:

לי שה " ריסט " או ירושת אבותיהם בקוארה אינו נאזן להעברה אלא שייך למשפחה
5

ראה

:

אבינק  ,פלשים  ,עמ '

. 37

לעד ' .

בין ביתא ישראל בגונדר ובחגרי

נקודה שגם שלמיי שמה לב אליה באחת

ממסותיה .

6

ן
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למעשה  ,יהודי תגרי לא נודעו

בפי שכניהם כפלשה אלא כביתא ישראל  ,ישראל  ,או

אגאווי.

7

בשל קשיי הזמן  ,לא נתאפשר ליוסף הלוי לעבור דרך תגרי במסעו בשנת , 1867

לכן לא היה לו מידע ישיר על אורח  -חייהם של יהודי תגרניה ואף לא היה מודע

לקיומם .

8

עובדות מעניינות עליהם מובאות בדין  -וחשבון של פיטלוביץ על מסעו

באתיופיה בשנות

. % 909 - 1908

בדרכו לגונדר הוא הצליח לעבור דרך תגרי  ,והוא

מתאר קהילות יהודים משגשגות  -הוא מכנה אותן ' כפרי פלשה ' אף שלא ברור מה
היה כינויים בפי הנוצרים התגרנים המקומיים  -וכן מרכז רוחני לשעבר  ,אדנשאטו ,
שירד פלאים מאז ביקורו ארבע שנים קודם

לכן .

9

מדיווחו מתברר שהיו גם בתגרי ,

כמו בגונדר  ,קהילות של ביתא ישראל  .ואף שהדבר היה ידוע בבירור  ,לא פיטלוביץ
ולא איש מתלמידיו לא המשיכו

מעבר למגעים הראשוניים שהיו לו עם יהודי הגרי .

הערה אחת של פיטלוביץ רומזת להבדל מכריע בין יהודי תגרי לאלה שבאזור

גונדר  .בתיאור הכפר אדי  -שואה הוא מעיר  ,כי מתוך
או כמעט כולן היו חקלאים ורק מעטים היו

כ 15 -

נפחים ' .

0ן

משפחות שחיות שם ' רובן

ללא מידע נוסף אי  -אפשר

לקבוע בדיוק מה היה הקשר של חקלאים אלה לאדמה  ,אולם כיוון שעל  -פי דיווחו
הם התפרנסו רק מעבודת האדמה  ,נראה שהם עיבדו את אדמתם שלהם ולא היו
אריסים ' המתפרנסים בקושי '  .אם אמנם כך היה  ,עצם השימוש במונח פלשה  ,במובנו
האמהארי המדויק  ,הוא

מטעה .

אפילו הערה קצרה זו מצביעה על סתירה בין מה שהתרחש בתגרי למה שמסופר
בעבודותיו של פיטלוביץ ושל כל החוקרים שבאו אחריו על היחסים בין יהודים
לנוצרים באזור גונדר  .מנקודת  -ראות תגרינית לא היתה הפרדה חדה בין בעלי -

קרקעות נוצרים לאריסים יהודים

;

היהודים לא היו אריסים ולא התפרנסו באופן

על השורש בתגרינית  -ראה  :אולנדורף  ,עמ '  ; 233בגעז  -ראה

 :שלמה ,

אתנומוסיקולוגיה ,

עמ ' . 246
ראה  :אבינק  ,פלשים  ,עמ ' . 67
שלדבריהם פירושו ' בני אגאו '  .ביתא ישראל ילידי תגרי שדיברתי איתם הדגישו בפניי שאין הם
יודעים מדוע השתמשו במונח הזה  .מידען אחד  ,י " א  ,שגדל בשירה  ,הציע שיתכן כי מונח זה

המידענים התגרינים שלו אמרו לו  ,שהם נקראו לפעמים אגאווי ,

שימש בפי הנוצרים כדי להדגיש שביתא ישראל שונים מהם במנהגיהם ובאורח  -חייהם  ,כאילו

.

היו מבני אגאו שבט שאינו מוכר באזור שירה  .אפשרות אחרת היא שאבותיהם היגרו לשירה מן
המחוזות המזרחיים של תגרי  ,כגון טמביין ומיצ ' או  ,שם דיברו בלשון אגאו גם יהודים וגם

נוצרים  .ברוס מעיר  ,שהפלשה שפגש בהם באזורים מצפון לגונדר  ,כמו ולקיית  ,ציינו שהם דיברו

לפנים באחת מלשונות האגאו  -ראה  :ברוס  ,כרך  , 3עמ '  . 190גם בדיווחים שהופיעו Jewish
 Missionary Intelligenceמראשית שנות
נמסרה לי על -ידי ד " ר סטיבן קפלן ) .
ראה

:

הלוי  ,עמ ' . % 94

ראה

:

פיטלוב " ן  ,עמ '

ראה  :פיטלוביץ ,
גונדר

כ 65 -

55 - 47

עמ ' . 54

ה 1920 -

צויין שיהודי תגרי נקראו אגאווי ( ידיעה זו

(הדו " ח נתפרסם לראשונה בשנת . ) 1910

הערה ' סטאטיסטית ' זו מנוגדת למה ומסלמיי אומרת על המצב באזור

שנים מאוחר יותר  .היא כותבת ששלושה רבעים ממשפחות ביתא ישראל שסקרה

עסקו בחרשות ברזל ליד עיסוקם החקלאי  -ראה  :שלמיי  ,מוסיקה  ,עמ '

.6
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בלעדי כמעט כחרשי ברזל

;

לא ניתן להגדירם כקבוצה  -כת בתוך ההברה הנוצרית

השלטת ; הם לא בהכרח חיו כמיעוט בזוי וברדף  .כדי להעריך את הנקודות הללו יש
צורך לבחת את מקרה תגרי ביתר פירוט  ,להרחיב את מגבלות ההסכמה הכללית על
מקום היהודים בחברה האתיופית ולהשלים את התמונה המקובלת שיסודה בנקודת -
ראות גונדרית

בלבדית .

ב  .יהודי אתיופיה לאור ההבדללמ בזהות בלן
לשרינים לאמהארים
החוקר ד " נ לוין משרטט את מה שהוא מכנה ' התפתחותה של חברה רב  -מוצאית

( מולטי

חנית) " .

הוא מנתח לפרטים את טקסט האפוס הלאומי האתיופי  ' ,לברה

נגסט ' ~ ,
שלטענתו מסמל את מאבקם של הנוצרים האתיופים לעליונות על מתחריהם

היהודים ולהכרה בזכותם לשלוט בארץ זו  .לוין מתאר את השגי התגרינים בתהליך
הזה  -היצירה עצמה מכונה בפיו ' המורשת התגרינית' לאומה האתיופית -
כהצלחה בהכוונת ההערצה הנרחבת ליהודים  ,כך שהאתיופים עצמם יכלו לטעון
שהם הם העם הנבחר  .הוא מצביע על כך  ,שבעוד שר היצירה הספרותית הזאת
הועלתה בעיר אכסום  ,בירתה הקודמת של תגרי  ,הרי ~
נושאיה יושמו על -ידי המלכים
האמהארים  .הם היו אלה שיסדו וקיימו שושלת ' סולומונית ' ויסדו ירושלים שנייה ,
כפי שנחשבה גונדר בשיאה  ,במאה

ה 17 -

,

י

נראה שהחגרינים היטיבו לשמור על

יחסם החיובי כלפי היהודים לאורך הדורות  .לוין מציין  ,כי תיאורי ' קברה

נגסט '

קשורים בחלקם הגדול לנוף ולאתרים שבתגרי  .סיפור מלכת -שבא  ,הקשר בינה למלך

שלמה ותפקיד בנם מנליק הראשון כמלך אתיופיה הראשון  -יש להם נקודות
אחיזה בתגרי הקיימות עד

היום .

לגבי התגרינים ככלל  ,תהיה הסמליות של היצירה אשר תהיה  ,היסודות היהודיים
שבה נותרו חזקים  .יתכן שבעיני האמהארים נראו היהודים זרים בזויים שיש לכובשם

ולהכניעם  ,אולם בעיני התגרינים היו היהודים חלק בלתי נפרד ממורשת עמם .
לדוגמה  ,כאשר ערכתי מחקר  -שדה בטדנוה  ,שלפי המסופר שכן בה ארמונה של
מלכת  -שבא  ,הדגישו המקומיים בפניי  ,שהתכונות האופייניות שהם משתבחים בהן ,
כגון פקחות בעסקים  ,הצלחה בחינוך ועורמה בבתי  -המשפט  ,משקפות את ' העובדה '
שהם צאצאי יהודים שהתיישבו

באזור .

13

כעדות לעמדתם ארוכת הימים של התגרינים כלפי יהודי הפרובינציה שלהם ,
1655

בקירוב ,

' בממלכה הזאת של מושל תגרי [  . .ן מפוזרים מספר רב של

יהודים .

תצוין הערתו של הנוסע האיטלקי באראטי  ,שביקר באתיופיה בשנת
ולדבריו :

11
12

13

ראה' :לוין  ,אתיופיה  ,עמ ' . 185 - 183
ראה  :לוין  ,מסורת  ,עמ ' . 42
ראה  :רוזן  ,דפוסים  ,עמ ' . 42

ושם מובאים הנימוקים

לדעתו .

בין ביתא ישראל בגונדר ובהגרי

ן

97

הנוצרים מתייחסים אליהם בנימוס רב  ,מרשים להם לסחור ביניהם  ,לקטוף את פירות

האדמה  ,להנות מחרות דתית [ . ' ]. . .

!4

בפרשנותו לטקסט הזה  ,טוען קפלן  ,שכאן

מתגלה תיאור הרבה פחות עוין של היחסים בין נוצרים אורתודוקסים ליהודים
משמופיע בכרוניקות המקומיות  ,תיאור שהוא שונה מן התמונה שצייר ברוס  ,מאה

שנים אחרי כן  ,מנקודת  -הראות של היחסים בין אמהארים ליהודים  .לדברי קפלן ,
בעייתם של יהודי תגרי היתה שהם היו עשויים להעלם כתוצאה מאהדה ואהבה

ולהיטמע בתוך האוכלוסיה השלטת  ,לא בגלל רדיפות או המרות  -דת בכוח  -כפי
שעלה כנראה בגורל יהודי בגמדר  .בניגוד לענף האמהארי של השושלת הסולומונית ,
לא נתנסה הענף התגריני במגע עם קבוצות אחרות  ,כמו הגאלה הפולשים  .לדוגמה ,
אל המלכויות הנוצריות של גונדר חדרה בהדרגה קבוצת מתאסלמים הידועה בשם
איג ' ו גאלה  ,שלא היתה עשויה לגלות אהדה ליהודים או לרצות ברכישת תמיכתם
בדרכי

נועם .

כך  ,למשל  ,אחד המידענים של קווירין  ,בתארו את ההידרדרות של

היהודים באזור גונדר  ,אומר  ' :הגאלה באו והגבירו את העלבונות  .הם החלו מכנים
אותנו בודה [ אדם בעל

עין  -הרע] .

הם דיברו על כך רבות  .זאת היתה ראשיתה של

הקללה בודה  .הם אף אמרו שהפלשה רוצחים

גברים ' .

5ן

אין כל עדות לכך שיהודי תגרי היו נתונים לפגיעות כאלה  .אמנם הם מספרים ,
ששכניהם הנוצרים מכנים אותם לפעמים בודה ומטיחים כלפיהם את המלה אגאווי
כעלבון ,

6ן

אולם יהודי תגרי מדברים בדרך  -כלל בחיוב על היחסים עם שכניהם

הנוצרים ועל ההגנה שזכו לה מידי השושלת התגרנית

השלטת .

לן

לדוגמה  ,אף

שהקיסר יוהאנס הרביעי ( מלך  , ) 1884 - 1872שהיה תגריני  ,הנהיג מדיניות רשמית
להמרת דתם של מוסלמים  ,יהודים ועובדי אלילים לנצרות האורתודוקסית  -אין
שום רישום או זכר לכך  ,שמדיניותו הופעלה כלפי הביתא ישראל בתגרי  .הם נוטים
לדבר עליו בכבוד והערכה על שהיה מלך תגריני ולא

נכדו  ,ראם סיום  ,שהיה מושל תגרי משנת

1920

אמהארי .

עד מותו ב  , 1960 -קרא לאחת

מבנותיו ואלאשה ישראל ( בת ישראל )  ,ויש שפירשו זאת כסימן לאמונתו בקשר

היהודי הממושך של משפחתו .

8ן

בעת האחרונה  ,עד מהפכת  , 1974נודע בנו של ראס

סיום  ,ראס מנקשה  ,כנוטה חסד ליהודי שירה  .גם הוא  ,כמו אביו  ,הגן עליהם בעת

הצורך מפני נוצרים שחמדו את אדמתם  .מידען אחד  ,יהודי מגונדר  ,שעבד בין
ראה

:

קפלן  ,עמ '  , 14שם מצוטט באראטי במלואו ובהמשך באה פרשנותו של

ראה

:

קווירין  ,עמ ' . 214

קפלן .

ראיון עם א " פ  ,יליד שירה  ,שעבד שם אחר כך כמורה  .ראיינתי אותו יחד עם אביו ואחרים מזקני

קהילת שירה  ,בבאר -שבע  ,ב  6 -כמארס . 1986
ראיון עם א " ק  ,יהודי מגונדר  ,שקיימתי בקריית גת ב  6 -ביוני . 1985
בתגרי  .הוא היה גם מידען חשוב לאבינק המתאר את מאמציו ועל היותו

הוא עבד במשך

 15שנה

' מתווך תרבות ' -
ראה  :אבינק  ,מיסיונר  .א " ק יש לו ידע רב בתולדות אתיופיה בכלל וביתא ישראל בפרט  .הוא גם

המקור העיקרי לעמדות המתוארות בפיסקה זו.
זו ידיעה שקיבלתי אישית מד " ר זוודה גאברה סלאסי  ,צאצא לשושלת תגף ובנה של ' הנסיכה '

וואלאטה ישראל סיום  ,שנישאה ליורש  -העצר  ,הנסיך אסלה

ויקז

98
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תגרינים למעלה

מ 15 -

שנה  ,סיפר לי על צו שפירסם ראם סיום ותזר עליו ראס מנגשה ,

ועיקרו של הצו הוא בנקודות רבות הניגוד המוחלט לצו שפירסם מאות שנים קודם

לכן הקיסר יצחק  .לדברי המידען שלי  ,ראס סיום קבע את זכותם של ביתא ישראל
לשמור על אדמתם בשירה  ,הוא האזור במערב תגרי שישבו בו רובם  ,וכן קבע שיהיו

חופשיים מכל כפייה לנטוש את אדמתם או את דתם .

9ן

ג  .הבדלים ראויים לצית ביד חיי ביתא ישראל בתגרי ובגונדר
לפני תיאור ההבדלים המיוחדים בין שתי הקבוצות  ,ראוי להדגיש  ,כי אין כל עדות
שהיו קיימים הבדלים משמעותיים ביניהן בכל הקשור במנהגי הדת שלהן  .בשל
הקשר ההדוק והממושך יותר בין יהודי המערב לאנשי גונדר ובגלל השפעתם
הבולטת של מיסיונרים נוצרים באזור גונדר  ,קיימת עדות כלשהי  ,שהיה שוני במה

דתיים .

שקליפורד גירץ מגדיר ' העוצמה ' של סמלים

20

בשירה  ,המרכזיות של

המנהגים והסמלים המסורתיים לא היתה נושא לויכוח גדול וגם לא היתה נתונה
להשפעה חיצונית  .בגונדר  ,לעומת זאת  ,אפשר להיווכח מתוך כתביהם של כהנא ,
שלמיי ושונברגר  ,כי המנהגים המסורתיים נסוגים מפני השפעות מודרניות  .את
התהליך הזה החישה המהפכה בשנת

. 1974

יהודי שירה היו עדיין כפופים יותר

לסמכות דתית אחת ; מפגשיהם עם מנהגים דתיים משתנים היו חדשים יותר מאלה
של בני גונדר  ,כפי שמתאר זאת אבינק במאמרו על ' מתווך תרבות ' שהיה פעיל
בהפצת רעיונות הדשים

ביניהם .

ן2

בהקשר זה יצוין  ,כי מאמרו זה של אבינק מיוחד

במינו  ,בהיותו פרי מחקר ראשון אשר נקודת  -המוצא שלו היא יהודי תגרי  ,שהחוקר
התוודע אליהם שעה שעבד במרכזי קליטה בראשית שנות

ה . % 980 -

באותו זמן  ,היה

זה לפני ' מבצע משה '  ,שהחל בנובמבר  , 1984היוו התגרינים לזמן קצר רוב בעדת

ביתא ישראל בארץ  ,ובפעם הראשונה התמקדה בהם תשומת  -לב

החוקרים .

הגר סלמון  ,בעבודתה שנשלמה לאחרונה על דרכי התקשורת בין יהודים
באתיופיה  ,התמקדה אף היא בתגרינים ובשכניהם בולקיית

,

2

עבודתה מפתיעה

בנקודות רבות  ,שנראה שהן קשורות לעובדה שהיא חקרה בעיקר יהודים תגרינים ולא

בני גונדר  ,אף שהיא עצמה אינה מבהירה את הקשר הזה  ( .יהודי ולקיית אמנם
התגוררו בפרובינציית בגמדר שאוכלוסייתה דוברת אמהארית  ,אולם היו קשורים

בעיקר לאחיהם בתגרי ולכן הם כמעט כולם דו  -לשוניים .

19

א " ק חזר על הצו מתוך הזיכרון ( באמהארית ) כלהלן

:

)

באתיופיה בכלל  ,סוחרים

' כל א '  .ש ביתא ישראל החי בתגרי יכול

להיות בעל אדמה  .אני מתגרי והאדמה היא הריסס שלי [ בשירה] .
שיעזבו או שישלמו מיסים נוספים  .הם יכולים להיות בעלי האדמה
ראה  :גירץ  ,עמ ' . 111
ראה  :אבינק  ,מיסיונר .

אינני דורש מביתא ישראל

20
21
22

ראה

:

סלמון  ,עמ '

. 34 -32

בדיוק כמו

הנוצרים ' .

בין ביתא ישראל בגונדר ובתגרי

(נקדה

באמהארית )

ן
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נחשבים נחותים באזורים רבים  ,על כן המוסלמים שולטים

לעיתים קרובות בדרכי המסחר ומנהלים את העסקים הקטנים בערים רבות  .חוקרים
באזור גונדר  ,כמו ו ' לסלאו  ,מצאו עמדות דומות גם בין היהודים  .הפירוש שהציע
לסלאו להרתעותם של יהודי גונדר מפני מסחר או עסקים הוא חששם מפני חילול
שבת בשעת שיווק או

במסעות .

23

גם סלמון מראה בבירור כיצד יהודי תגרי הצליחו

להסתדר במסעות וב ' סחר  -מכר ' גם אם לא במסחר ממש  ,בלי לחלל שבת ובלי להרתע

מחשש לפגיעות במצוות הדת  .באופן כללי  ,בכל אתיופיה ידועים התגרינים בני כל
הדתות ביוזמתם ובנכונותם להקים עסקים  .הנטייה הזאת השפיעה כנראה גם על
יהודי שירה  .סלמון מדווחת על מיגוון של עסקאות ויוזמות שיתופיות  ,אחדות בין
יהודים ואחרות בין ביתא ישראל לשכנים נוצרים  .זהו דבר  ,שלפחות על פי הספרות
הקיימת  ,לא יכול היה להתאפשר בין ביתא ישראל בני גונדר לשכניהם הנוצרים

האמהארים .

24

יתכן שיותר מכל דבר אחר  ,צורת החקקה על הקרקע בשירה הבדילה בין היהודים
בתגרי ובין מרבית אחיהם שבמקומות אחרים באתיופיה  .בשירה היתה להם הזדמנות
להשתתף בשיטת חזקה על הקרקע  ,שהיתה שונה לגמרי משיטות אחרות באזורי ההר

באתיופיה .

הובן בספרו  ,שהוא עבודת יסוד לכל דיון בשיטות החזקה הקרקעית

באתיופיה לפני המהפכה ,

25

מתאר את חשיבותה העליונה של הקרקע בחיי האיכר

האתיופי הטיפוסי  .הוא מפרט בעיקר את הסבך של שיטת החזקה הידועה בשם ריסס ,

שהיתה צורה של חזקה חופשית  ,שירש אדם דרך דורות רבים משני הוריו  .אסור היה
להתייחס אל אדמת ריסט כאל בעלות פרטית במובן הרגיל של המלה  ,אסור היה
למכור אותה  ,בהיותה שייכת לכל האחים והאחיות באופן שווה  ,ואף  -על  -פי  -כן ערכה
היה רב ביותר  .הערכתו העצמית של האתיופי וחשיבותו בקהילה נמדדו במידה רבה
לפי יכולתו לצבור אדמות

ריסט .

המצב הקרקעי של ביתא ישראל באזור גונדר תואר בפירוט מסוים על  -ידי
שונברגר  .נקודת  -המוצא שלה היא העובדה שהיהודים היו למעשה  ,ככל שעלה בידה

לקבוע  ,לחלוטין מחונן למערכת  .הס היו מנועים מלהחזיק ריסט משלהם ולעבדו  .כל
שיכלו לעשות הוא לבוא אל נוצרי בעל ריסט ולערוך עימו הסדר לעיבוד קרקעות

שיעמיד לרשותם  .הקושי העיקרי בשיטה הזאת היה שתמיד היה אפשר לדרוש מן
המעבד חלק גדול יותר בתוצרת  ,על  -פי רצונו של בעל הריסס ( ריסטנ  :ה )  ,שבכל עת

יכול גם להפסיק את ההסדר  .בתצפיותיה זיהתה שונברגר גורם ' מושך ' לעלייה

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

לסלאו  ,שחורים  ,עמ '

. 218

23

ראה

24

אמנם שונברגר מתארת מספר מרפאים מצליחים מביתא ישראל  ,שבין לק וחותיהם היו גם נוצרים

:

רבים

-

ראה

:

; ( ) 111

שונכרגר  ,עמ '

. 251 - 249

אולם הרושם הכללי המתקבל מתוך התיאורים

האהנוגראפיים של אזור גונדר הוא  ,שהיהודים עשו כמיטב יכולתם כדי לא לבוא במגע הדוק עם
שכניהם הנוצרים  ,וגם אלה האחרונים נמנעו מלבוא במגע עמם  -ראה
25

ראה

:

הובן  ,קרקע  .תיאור חד של מערכת הריסט הסבוכה מובא בעמ '

:

מסינג  ,עמ '

. 25 -3

. 26

ן
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בשאיפות לשיבת ציון שטיפחו ביתא ישראל  ,וגורם ' דוחף ' לעלייה  ,הקשור

בהידרדרות המתמדת בהסדרי השקה על הקרקע  .הפלאשה נאלצו לחיות בקרבת
מקום לשכניהם האמהארים  ,מפני שהחכירה השנתית של אדמות היוותה בעיה
לוחצת  .שונברגר

כותבת :

' רק באמצעות קשרים אישיים ותחנונים מצליח הפלשי

לשמור על זכותו לחכירת חלקת אדמה '  .אי  -הביטחון של הפלשי גבר ככל שהיחסים

בין היהודים לנוצרים באזור גונדר התדרדרו  ,כפי שאירע אחרי המהפכה  .לפי
תיאורה

:

בעל האחוזה האמהארי

( ריסטניה )

יכול לגרש את החוכר הפלשי על  -ידי

העלאת המיסים על אדמות שכבר נחכרו  ,ובכך אינו מאפשר לו להתקיים

ומאלץ אותו לבקש את פרנסתו במקום אחר [ . . .
היא הזרם התת  -קרקעי שמתפרץ מעת לעת

]

[ . ]. . .

בעיית החזקה על האדמה
26

ביתא ישראל בשירה היו חופשיים מן הבעיות הללו  .בהיות האזור רחב והאוכלוסיה

דלה  ,יכול היה כל עובד  -אדמה בשירה  ,ללא הבדל דת  ,לקבל אדמה לעיבוד  .על  -פי
מידענים מהימנים  ,היה התהליך כרוך בהליכה אל הממונה על הקרקעות שנודע בשם

? ' יקה

DIW

( מילולית

:

ראש הברן  ,שהוא התואר המסורתי לממונה המקומי על

הקרקעות  ,למוכס ולפעמים

גם לשופט שלום ) .

הצ ' יקה  ,תמורת תשלום התחלתי נמוך

ביותר  ,היה מאשר לאיש חלקת  -אדמה שהיה עליו להכשירה תחילה לעיבוד  .השיטה
נקראה ג ' יואף

גיטט

יכולים לחרוש ביום

באמהארית ( משמע  :חלקה שזוג שוורים  ,שהשוט מאחן בהם ,

אחד ) .

חלקת  -הארמה  ,שנרשמה על שמו של האיש  ,היתה

בבעלותו כל עוד הוא או בן משפחה אחר נשארו באזור ועיבדו אותהן 2זאת היתה

שיטה מיוחדת במינה ובעלת יתרונות רבים  .היא המריצה את בעל היוזמה לעבד את
אדמתו בצורה ריווחית  ,בלי שיוטל עליו עומס מוגזם של מיסים או דמי  -חכירה
משתנים  .בדומה לאדמת ריסס  ,לא היה אפשר לקחת ממנו את האדמה ואסור היה

להטיל עליה מיסים נוספים  ,לא על  -ידי הצ 'יקה ולא על  -ידי מישהו אחר  .השיטה
היתה שונה משיטת הריסס מכמה בחינות  .לא היה אפשר להעביר את הזכות עליה
מחצן למשפתה  ,אבל היה אפשר להעבירה בירושה  .אם מישהו נטש את האזור למשך

תקופה העולה על שנה או שנתיים  ,היתה לצ ' יקה זכות להשתלט על חלקת  -האדמה

שלו כדי למסור אותה למישהו אחר  .להלכה  ,דבר זה לא יכול לקרות לאדמת ריסט ,
שנשארה בבעלות פרטית  ,בין אם בעליה עיבד אותה ובין אם לא  .מאחר שחלוקת

האדמה נעשתה על  -פי אומדן יכולתו של אדם לעבד אותה  ,שרר מעין שוויון בין

26

27

תיאור המצב הקרקעי של היהודים

שני הציטוטים האחרונים  -ראה  :שונברגר  ,עמ ' . 33 -32
בגונדר  -ראה  :שם  ,עמ '  . 175 - 154היא משתמשת בדיונו של הובן כרקע לקביעותיה .
ראיון שקיימתי עם א " ק בקריית גת  6 ,ביוני  . 1985ראיון שקיימתי עם א " א בראשון לציון  4 ,במאי
 ; 1987הוא עבד במשרד החקלאות בתגרי  ,ביקר בשירה ודיבר עם ביתא ישראל שחיו במקום .
ככל הידוע לו  ,מערכת דומה לא היתה קיימת באזור גונדר .

טוקול בכפר

בית מאבן

אטנה 1984 ,

מסותתת  ,בכפר של

ביתא ישראל באזור תגרי

מעבדי הקרקעות באזור מסוים  .אם היה למישהו יותר אדמה משיכול לחרוש הוא

יכול ' להחכיר ' אותה לאדם אחר על  -פי הסכם מיוחד  .נאמר לי שבדרך הזאת  ,יהודי
שירה במקום להיות חוכרי  -אדמה אצל נוצרים  ,בדומה ליהודים באזור גונדר  ,היו
לעיתים קרובות מחכירים את אדמתם

לנוצרים .

28

בעוד שריסס לעולם לא ניתן למכור

והוא היווה תמיד מקור להתדיינות משפטית בין קרובי  -משפחה בעלי תביעות

מתחרות  ,הישרתה שיטת ג ' יראף גוטט תחושת ביטחון של רכוש כמעט פרטי  .אנשים

28

דברים אלה מיוסדים על ראיונות שקיימתי עם א " פ בבאר  -שבע ; א " ט באשקלון ; א " א  ,קם שנולד

בוולקאיט וגר שנים רבות בשירה  ,הראיון עימו התקיים בירושלים ביוני . 1987

02

ו

ן

חיים רוזן

שהחזיקו אדמה בשירה במשך דורות רבים הדגישו אף את זכותם למכור אותה וגם

סיפרו לי שאחדים מביניהם אכן עשו זאת לפני צאתם לסודאן  .בין אם הדבר נעשה
במקרים רבים או לא  ,כמעט ודאי הוא שביתא ישראל תושבי הגרי החליטו לעלות
לישראל בעיקר משום ' המשיכה ' לציון  ,ורק מעט מאוד משום

' הדחיפה ' של תנאי -

חיים לא נוחים .
אחד הצדדים המעניינים בשוני שבין החיים החומריים בשני האזורים הנדונים היה
בסוג בית המגורים  .לעצמו אולי אין זה דבר בעל עניין מיוחד  ,אבל מתווספים אליו
הבטים נוספים  ,בשל תחושותיהם ותגובותיהם של יהודי תגרי שעה שהם רואים
תמונות או שומעים תיאורים של בקתות הבוץ העגולות  ,בעלות גג הסכך  ,הידועות

באמהארית בשם טוקול או גוג  ,ו  ,ששימשו מגורים לביתא ישראל באזור גתדר  .מסינג
מביא תיאור מפורט של טוקול טיפוסי  ,בנוי ללא חלונות או ארובה  ,כך שהוא תמיד

מלא עשן ואפל  .אמנם לדבריו  ,הטוקול עשוי  ,בעזרת שיפוצים עונתיים  ,להחזיק
מעמד אפילו למשך
פשוטים

ביותר .

20

שנה  ,אולם הרושם שמתקבל מתיאורו הוא של ארעיות וחיים

בשירה  ,כמו בחלקים אחרים רבים של תגרי  ,סוג הבית המועדף

29

קרוי הדמו  ,המתאפיין בהיותו בנוי מאבן מסותתת בקפידה  .הוא בדרך  -כלל בעל
צורה מלבנית  ,עם דלת בגודל רגיל  ,חלונות ופתחי  -אוורור לעשן  .באופן מסורתי הגג

היה סכך  ,אם כי לאחרונה החלו להשתמש בלוחות של פח  .התגרינים מספרים  ,כי ליד

ההדמו היו בחצרותיהם בתים נוספים  ,גם כן מאבן  ,לקבלת אורחים ולאיחסון תבואה .
אם היתה ביקתה  ,או גוג ' ו  ,היא שימשה בדרך  -כלל מקום לינה לילדים  .אף שבאזורים
אחדים בפרובינציה העץ הוא נדיר והדבר עשוי להסביר את העדפת הבנייה באבן ,
הרי שירה היתה משופעת בעצים  .אף  -על  -פי  -כן היהודים  ,בדומה לנוצרים  ,בנו בתי

אבן  .לדבריהם של מידענים שונים  ,ההדמו נסך בהם תחושת קביעות ונכבדות בקרב
הקהילה

שלהם .

30

בבתי האבן שלהם הם הרגישו

מבוססים  ,וראו את עצמם איכרים

מצליחים ומשגשגים  ,ולא כפי שהיו בני גונדר לעיתים קרובות כל כך  -אריסים

חסרי ביטחון הגרים בבקתות בוץ .
המסקנות העולות מתוך ההבדלים הללו הן משמעותיות למדי  .החוקר הובן דן
בהתפלגות העיקרית למעמדות שאיפיינה את החברה האתיופית ההררית עד העת

האחרונה  .בתחתית הסולם ההברתי היו ' העבדים '  ,או צאצאי עבדים  ,בני שבטים

שנשבו במלחמות והתיישבו בין האמהארה והתגרינים .

נוסף לסטיגמה הגזעית

שדבקה בהם  ,לא היתה לאנשים הללו גישה לאדמה או שליטה עליה  .מעט מעליהם

29
30

יאה  :מסינג  ,עמ ' . 22 - 21
דברים אלה מיוסדים על ראיונות שקיימתי

עם א " פ בבאר  -שבע

ב  13 -במארס  , 1986הוא

גם צייר

רישומים של הדמו ומבנים אחרים  ,כדי להראות על גבי הנייר עד כמה הם היו מוצקים ; עם י " א
באשדוד

ב 31 -

באוקטובר

 ; 1985עם

א " ט באשקלון

ב 15 -

בנובמבר

1985

-

כולם תגרינים

ותיקים משירה  ,שנסעו ואף עבדו באזור גונדר  .לדידם  ,השוני במגורים בשני האזורים היה ניכר
יותר מאשר בעיני אלה שלא יצאו מעולם

מתגרי .

ן

בין ביתא ישראל בגונדר ובתגרי

103

היו בעלי  -המלאכה  ,אשר מעמדם הנחות נבע מעיסוקם בעבודת  -כפיים  ,שתושבי ההר
הנוצרים בזים לה  ,וכן בשל היותם לעיתים קרובות חסרי אדמה  .להם ולקבוצה
המעמדית הבאה  ,טסעאס  ,הם האריסים חסרי האדמה  ,היתה אסורה השליטה על

אדמות ריסס או כל סוג אחר של אדמה  .קנה  -המידה לכבוד ולהערכה עצמית היה
להיוולד חופשי ולהיות בעל יכולת לתבוע זכויות על אדמה באזורים

מכאן עולה בבירור  ,שעל  -פי הקריטריונים המעמדיים שהיו בתוקף גם

רבים .

31

בתגרי  ,היו

ביתא ישראל בשירה במעמד יותר מכובד מאחיהם בבגמדר  .יתר על כן  ,עיסוקם

בעבודת  -כפיים לא היה מקור לעלבון וכתם חברתי  ,אלא קיבל משמעות שונה בתגרי
מאשר באזור גונדר

:

הם היו בעלי חזקה על אדמות ובנוסף לכך עבדו עם מתכות ,

ולפחות בשנים האחרונות היה בכך גורם חיובי בקביעת מעמדם בקהילותיהם

המקומיות  .הסיבה לכך היתה בחלקה קשורה לפעילותו של המושל הכללי של תגרי ,
ראם מנגשה

,

3

במהלך

14

שנות מושלותו הוא החדיר דינאמיות רבה בחיי תגרי  .הוא

עשה מאמצים רבים כדי לשבח ולהוכיח את ערכה של עבודת  -הכפיים והמריץ את בני
תגרי לעצמאות כלכלית וליוזמה  .המושל עצמו היה מעורב בפיתוח האדמות במערב
שירה  ,ולכן הזדמן לעיתים קרובות לאזורים שבהם היו ביתא ישראל  ,עודד אותם
וראה בהם דוגמה לאתרים  ,מבחינת סוג היוזמה והעצמאות שאליהם הטיף  .בגדר
השוואה אפשר לומר  ,שההערכה שזכו לה ביתא ישראל בשירה מצד המושל ראס
מנגשה דומה במידת  -מה לכבוד שזכו

לו ביתא ישראל שחיו בגונדר במאה ה . 17 -

לפי

התיאור של קווירין  ,זאת היתה התקופה שבה היו מלכי גונדר להוטים לבנות
ארמונות  ,כנסיות ובנייני פאר אחרים ונזקקו למיומנויות של היהודים בבנייה  .באותה
תקופה קיבלו הבנאים החשובים בתמורה לעבודתם מענקי אדמה  ,ולפעמים גם
תארים

בעלי חשיבות מסוימת .

33

אמנם לא שמעתי על אף מקרה שראם מנגשה העלה

מישהו מביתא ישראל למעמד מיוחד  ,אך שמעתי את שבחיו מפי רבים שאף כינוהו
' משה רבנו

שלנו ' .

34

היתה לו היכולת לגייס את כל בני תגרי ולנסוך בהם רצון לעבוד

בפיתוח החקלאות והתעשייה לרווחת הפרט והכלל כאחת  .וכך אירע שבאותה העת
שבה התדרדר מצבם של ביתא ישראל בגונדר  ,השתפר ועלה מצב אחיהם

שבתגרי .

את הניגוד הזה בין בני תגרי לבני גונדר אפשר לתאר גם באמצעות בחינתם של

שני מושגים  :האחד שמשתמשים בו בני תגרי בבקשם להסביר את עצמם לעצמם או

לאחרים  ,והאחר שמשתמשים בו בני גונדר לעיתים לאותה מטרה  .ההגרינים נוטים

להתהדר כבעלי תכונה המכונה בתגריניה  :האבו  ,שלפי אולנדורף משמעה

. 204 - 203

31

ראה

32

לתיאור צורת הממשל של ראס מנגשה  -השווה

:

הובן  ,ריבוד  ,עמ '

:

רוזן ,

מושל .

קווירין  ,פרק . 3

33

ראה

34

כך בראיון עם א " ק ועם אשתו מ " ק  ,שקיימתי בקריית גת

:

:

' אומץ ,

ב 19 -

במאי

וב 27 -

ביוני . 1986

הם

שיבחו בהדגשה רבה את ראס מנגשה  ,בעיקר על הדוגמה שנתן לכל בני תגרי לעבוד קשה
בידיהם ולהיות

חרוצים .

ן

104

חוסן ,

חיים רוע

כבוד -עצמי ' .

35

בלשון הדיבור של הפרובינציה  ,להיות בעל האבו פירושו

להיות בעל נחישות גדולה להשגת המטרה  ,בין אם היא אישית ובין אם היא

לאומית ;

להיות בעל יכולת להעריך מצב נתון ולדעת כיצד להתמודד עמו ; היכולת לגלות מה
נדרש כדי להצליח ולחתור

ליעד .

המונח מקפל בתוכו רבות מן התכונות

הסטראוטיפיות של התגריני  ,הנוטה להיות ישר ומעשי במגעיו עם אחרים  .מונה
מפתח להבנת יהודי סטראוטיפי מגונדר הוא ןילוגנטה  ,אשר לפי הגדרת לסלאו

משמעו  ' :רגישות לדעתם של אחרים  ,התחשבות ברגשות הזולת  ,דאגה לדעת  -הקהל ,
התחשבות בכללי הנימוס המקובלים '  3פירושו המילולי של המונח הוא ' הם אומרים
לי '  ,ומשתמשים בו כדי להביע משהו~מרגישותו של הגונדרי הטיפוסי לרושם שהוא

עושה ולמאמציו הבלחי נלאים להרשים בשליטתו העצמית  .הגונדרים ידועים כבעלי
גאווה רבה  ,המוכנים לעשות הכל ובלבד שלא יבואו במבוכה בציבור  .באופן קיצוני

עלול הלוך  -רוח כזה להוביל להשתלטות הגאווה או ' האני ' על כל שיקול אחר  .וכך ,
לפי הסטראוטיפים הרווחים  ,גונדרי מסוגל לעשות הכל  ,מעבר לכל היגיון  ,ולעיתים
אף להכניס את עצמו למצבים מגוחכים  ,והכל למען גאוותו ולמען יוכל לשמור על
דעתה הטובה של החברה שלו

עליו .

37

ביתא ישראל הן בשירה והן בגונדר הקפידו להיות מובדלים משכניהם הנוצרים ,

ובכל זאת הם היו כפופים לאתוס השליט בכל אזור ואזור  .ביתא ישראל משני
האזורים  ,לפחות כל עוד חיו באתיופיה  ,קיימו מגעים בינאזוריים ידידותיים  ,שכללו

ונישואים .

גם ביקורים

38

אולם בישראל התגלעו בין יוצאי אזורים אלה הבדלים מן

הסוג שהיה אפשר לצפות לקיומם רק בין נוצרים בני גונדר ובני תגרי  .במקום
להתאחד לקהילה אחת מאוחדת של יהודי אתיופיה בישראל  ,נטו ביתא ישראל להיות

מפולגים .

39

אחדים מן הפילוגים הללו מקורם בכפרי המוצא  ,בין אם בגונדר ובין אם

בהגרי  ,אולם לפעמים נתעוררו גם סכסוכים שמקורם כנראה במוצא  ,כאשר קבוצות
של בני גונדר נאבקו נגד
ראה  :אולנדורף  ,עמ '

ראה

:

ראה

:

. 159

לסלאו  ,מילון  ,עמ '
קורסן  ,עמ '

. 54

תגרינים .

40

דיון בהאבו במסגרת התרבות הפוליטית כתגרי  -ראה

:

רוזן  ,תגרי .

. 186

הוא עוסק במונח הזה כחלק מתיאורו את מערכת הערכים השלטת בקרב

האמהארה .

לדיון בדרכי התקשורת בין היהודים בתגרי  ,בוולקיית ובגונדר  -ראה  :סלמון .
לניתוח סכסוך בין תגרינים לגונדרים שהתרחש בבאר  -שבע  -ראה  :אבינק  ,פלשים  ,עמ '
. 188 - 174
ככלל  ,הקהילה התגרנית ביקשה להתפשר עם הדרישות הרבות שהוטלו על ביתא ישראל

במולדתם החדשה  .במיוחד ראוי לציין  ,כי הם קיבלו את התביעה לעבור גיור מיוחד  ,על  -פי
הגדרת הרבנות הראשית  .תגובתם היתה מעשית לגמרי  ,באשר היא נתנה להם אפשרות לנהל חיי
יום  -יום רגילים ולהתקבל כמו כל היהודים האחרים בישראל  .בני גונדר  ,ובעיקר אלה שהגיעו
החל משנת  1984ואילך  ,התנגדו לדרישה לעבור גיור  .הם נקטו עמדה נגד הרבנות  ,מבוססת על
מאבקם הממושך באתיופיה להגנה על יהדוהם נגד הלחצים של החברה הנוצרית

השלטת.

הגונדרים גילו רגישות רבה לדעתם של אחרים בתוך קבוצתם  ,וכן נוצר מצב שבו הלחצים

הפנים  -קבוצתיים מונעים מרבים מהם

להתפשר עם דרישות הרבנות בדרך

כלשהי .
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טירתו של המלך פאסילידאס בגונדר  ,המאה

ה1 8-

נספח

בון תגרינלם לגונדרים בטקטי מלגד בושרא9
רעיה אחת לרלבאנטיות של המעמד שהיה בעבר לשתי הקהילות הללו למצבם
הנוכחי בישראל  ,אפשר למצוא ביחסם להשתתפות בחגיגת הסיגך השנתית  -שהוא
חגם של ביתא ישראל באתיופיה  ,בו הם מתפללים  ,בין השאר  ,לגאולה

בירושלים .

בישראל מקיימים אותו בצורה מאורגנת מדי שנה מאז

. 1982

4%

בתחילה החג אורגן על הר ציון על  -ידי בני קהילת גונדר ובסיוע הסוכנות היהודית
והרבנות  .התגובה הראשונית של רבים מבני שתי הקהילות  ,הגונדרים והתגרינים ,
היתה שאין עוד צורך לקיים את החג הזה כיוון שהם כבר הגיעו לארץ

בנובמבר

1984

המובטחת .

נבחרה גבעת ארמון הנציב למקום קיום הטקס  .זה היה בעת שנערך

' מבצע משה '  ,כאשר מטוסים מלאים יהודים אתיופים הגיעו ארצה מדי יום  .בטקס
הסיגד באותה שנה השתתפו קטים משתי הקהילות באופן שווה  .בשנת  , 1984בעת

שנערך הסיגד הזה  ,היו התגרינים רוב בין  7 , 000האתיופים בקירוב שחיו באותו זמן
בישראל  .תוך

4%

6

שבועות השתנה היחס המספרי  ,שכן כמעט כל העולים שהגיעו

לפרטים נוספים על חג הסיגד  -ראה

:

אבינק ,

סגד ;

בן -דור .
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ב ' מבצע משה ' היו מאזור גונדר ואזורים אחרים בבגמדר  .עתה  ,מתוך

אתיופיה בישראל היוו התגרינים רק שליש
בק "ן

1985

15 , 000

יהודי

בקירוב .

החלו היהודים האתיופים את סדרת הצעדות וההפגנות ששיאן היה

בשביתה שארכה חודש  ,לפני משרדי הרבנות הראשית בירושלים  ,וזכתה לפרסום רב .
השביתה נערכה במחאה על תביעת הרבנות שעל יהודי אתיופיה לעבור גיור כלשהו ,
כדי להסיר כל ספק בדבר יהדותם מבחינת ההלכה  .בשביתה הזאת לקחו חלק רק בני
גונדר  .בשאלת הגיור הגיעו משכבר בני קהילת תגרי להסכמה  :הם נענו לדרישות

הרבנות אף שבעבר הן היו המורות יותר מאשר כיום  .התגרינים כולם עברו טבילה

והטפת דם  -ברית  .מאוחר יותר ויתרה הרבנות על הדרישה להטפת דם  -ברית וטבילה
של כל אהד ואחד השביתה הסתיימה  ,ללא תוצאות ברורות  ,בהתחלת

.

אוקטובר .

כאשר הגיע הזמן להתחיל בהכנות לחג הסיגר  ,שנקבע לסוף נובמבר  ,פרץ סכסוך

שהקיף את כל הקהילה האתיופית  .מנהיגי השביתה הגונדרים תבעו לבטל את הסיגד
ולהכריז על אבל כללי במקומו.
כאשר החלו להפיץ את הדרישה הזאת  ,הצליח פקיד בהסתדרות  ,שהיה פעיל
בענייני יהודי אתיופיה  ,לאסוף סכום כסף לכיסוי הוצאות הסיגד שנועד להתקיים

באותו המקום כמו לשנה הקודמת  .הצעתו נדחתה על -ידי הפעילים הגונדרים  ,אף כי
אחד הקסים שהשתתף בשביתה הבטיח את השתתפותו  .היתה פנייה גם אל הקסים
ההגריניים  ,שבאותה עת למדו כמעט כולם בתוכנית מיוחדת ב ' מכון מאיר'
בירושלים  .אחרי דין ודברים  ,הסכימו הקסים ההגרניים להוביל את הסיגד  .באותה

שנה היתה ההשתתפות בטקס הסיגד הנמוכה ביותר מאז הונהג החג בארץ  .בני
קהילת גונדר הוזהרו לבל ישתתפו ואף נאמר להם שהחגיגה בוטלה  .אלה שבאו בכל
זאת  ,חיפשו את הקם הגונדרי האחד שהבטיח להשתתף  .מסתבר שהוא התחרט ברגע

האחרון  ,מרצונו החופשי או בלחץ האחרים  .כשלא ראוהו על הבימה יחד עם הקסים
התגרניים  ,עזבו אנשי גונדר את

המקום .

300

האנשים שהשתתפו בטקס היו בעיקר

תלמידים שבאו עם מוריהם או הגרינים שבאו להתפלל עם הקסים שלהם .
הסכסוך בין שני חלקי יהודי אתיופיה החריף עוד יותר בטקסי הסיגד שנערכו

בנובמבר . 1986

מתוך היפוך גמור של עמדות  ,הכריזו עתה הפעילים הגונדרים לא רק

על קיום הסיגד  ,אלא עשו מאמצים רבים לארגן אותו בעזרת המחלקה לקליטה
חברתית שבמשרד הקליטה  .הם ארגנו

10

אוטובוסים כדי להביא לטקס אנשים

ממרכזי הקליטה וכן מגבירי  -קול כדי שדבר הקסים יישמע ברבים  .הם בחרו לקיים
את הטקס שוב ליד ארמון הנציב  .ימים אחדים לפני קיום הסיגד  ,שודרה הודעה
בחדשות הרדיו באתיופית שלפיה אמנם יתקיים טקס הסיגד  ,והפעם ליד הכותל

המערבי  .בקהילה  ,וגם מחוצה לה  ,השתררה מבוכה  .הסתבר שהקסים שלמדו יחד
ב ' מכון מאיר ' החליטו לערוך את הסיגד במה שנראה להם עתה המקום הטבעי ביותר ,

ליד הכותל  ,שלדבריהם מסמל את היעד ששאפו אליו מימים ימימה  .אף שגם מספר
קסים מגונדר למדו באותה עת ב ' מכון מאיר '  ,רק אחד מהם הצטרף ובא עם הקסים

התגרינים לכותל  .האחרים הצטרפו לקטים הגונדרים וחגגו ליד ארמון הנציב  .בסיגר

הזה  ,יותר מאשר בכל עת אחרת  ,בלטו לעיני כל ההבדלים בין שתי הקהילות  .יותר
משלושת  -רבעי המשתתפים בטקס שליד הכותל היו בני תגרי  ,ואילו כל המשתתפים

בטקס ליד ארמון הנציב הי 4בני גונדר  .רבים מבין הגונדרים שבאו לשטה ארמון
הנציב הוזהרו קודם לכן לבל ילכו אל הכותל  ,ומוניות אחדות אף חיכו ליד הכניסה

ן
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לכותל כדי להסיע כל מי שנקלע למקום ' בטעות '  .כלפי חוון  ,מספר המשתתפים
בטקס ליד הכותל היה הרבה יותר קטן מאשר בטקס שליד ארמון הנציב  .אולם באורח
סמלי  ,אלה שהתפללו ליד הכותל היו חלק בלתי נפרד מכלל המתפללים באותה שעה
במקום הקדוש  .למעשה נתאפשר להם כאן לשתף בתפילתם יהודים אחרים שנמצאו

במקום  .ואילו בארמון הנציב היתה קבוצת האתיופים לבדה  ,מבודדת מבחינה פיסית
ובמובנים רבים גם מבחינה דתית משאר העולם היהודי .

אירועי טקס הסיגד בשנת  1986בישראל מחזירים אותנו במידה מסוימת
למאפיינים המרכזיים בהשקפת  -עולמן של שתי הקהילות הנדונות באתיופיה  .מצד
התגרינים נמשכת הנטייה למעשיות ולפשרה  ,כנגד מעין  -גאווה בלתי מתפשרת

המאפיינת רבים מבני גונדר  .עד כה נראה שההגרינים מוכנים יותר להסכים למה

שנדרש מהם  ,כדי שיוכלו למצוא את מקומם בישראל  .בטקס הסיגד ליד הכותל  ,הם
היו מוכנים להאבק למען תשמענה תפילותיהם בין יהודים אחרים  ,במקום להשמיען
לתוך רמקולים במקום שבו איש מלבד אתיופים אחרים לא הקשיב להן  .ואילו

הגונדרים בדבקותם בעקרונותיהם  ,על  -פי הבנתם  ,עשויים למצוא עצמם נדחקים
לשוליים  ,בלי להשתלב בחברה היהודית שסביבם  .יותר מיהודי תגרי  ,סבלו יהודי

תוקפניים .

גונדר  ,בשל אמונתם  ,התקפות מצד נוצרים אמהארים ומצד מיסיונרים

נראה כי עמדת ההתגוננות המתמדת בפני מקרים כאלה שנחרטה בתודעתם היא
המשפיעה על התנהגותם ועמדותיהם גם כיום

הפניות בובליוגראפיות
אבינק  ,מיסיונר
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