פיו אתניות לדתיות
הבטים פנים  -קבוצתיים של המרות דת
בקרב ביתא ישראל באתיופיה

הגר טלמור

מבוא
מאמר זה מבקש להאיר את המרות הדת בקרב ביתא ישראל באתיופיה מנקודת מבט

פנים  -קבוצתית  .עניינו בתפישות מרכזיות בנושא אשר המסגרת התרבותית של
הקבוצה מבנה ואף תוחמת  .באמצעות בחינה מפורטת של התבטאויות בני
ננסה לחשוף מאפיינים מרכזיים החוזרים שוב ושוב בתיאורי התופעה

הקבוצה ,

ולתרום  ,מתוך

כך  ,להבנת הנושא מנקודת ראותם של ביתא ישראל עצמם .
אתבסס על סדרת ראיונות עומק שערכנו בשנות

1989 - 1988

י

בקרב יהודים

שמוצאם מאזורים שונים באתיופיה החיים כיום בישראל  .הראיונות נערכו במסגרת
מחקר מקיף יותר שעסק בהבטים כוללים של היחסים שבין ביתא ישראל לשכניהם בני
דתות אחרות בארץ מוצאם .

2

בתיאורי הנחקרים את החיים באתיופיה בלטה המרת הדת  ,ובאופן כמעט בלעדי
ההתנצרות  ,כתופעה מרכזית ביחסים שבין ביתא ישראל לשכניהם הנוצרים  .אף כי

האפשרות להמרת דת בין יהודים לנוצרים באתיופיה הינה דו  -כיוונית  ,הרי בפועל

המעבר לנצרות היה רובו ככולו של ביתא ישראל  .הערכות ממדי התופעה על  -ידי

תודות  :כראש ובראשונה אני מודה לבני הקבוצה שהקדישו שעות ארוכות בניסיון לשתף אותי בחוויית

זכרונותיהם  ,תחושותיהם ותפישותיהם  .לפרופסורים הרוי גולדברג  ,גלית חזן  -רוקם  ,סטיבן קפלן
ואולגה קפליוק אני מודה בחום על הערותיהם והארותיהם החשובות  .קרן שיין למחקר במדעי החברה
והמרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח תמכו במימון עבודת השדה ואיסוף החומר כמו גם בשלבים
שונים של עיבודו .

פירוט ההפניות הביבליוגראפית  -בסוף המאמר .
1

החומר נאסף קודם הפולמוס הפוליטי  -ציבורי בדבר הבאתם או אי  -הבאתם של המתנצרים

.

מאתיופיה לישראל ועל כן הוא משקף באופן קרוב יותר את תפישות ביתא ישראל עוד בהיותם
באתיופיה .
2

במסגרת מחקר זה נערכו ראיונות עומק עם למעלה ממאה מרואיינים  ,בעיקר מן האזורים שירה ,

.

.

סגאדי וולקיית  ,ווגרה סמיין  ,ארמצ ' הו  ,סאקלט  ,דמביה ובלסה אשר במחוזות תגרי וגונדר  .בין

.

המרואיינים גברים ונשים  ,אנשי דת ושאינם כאלה  .כל הראיונות הוקלטו ושוכתבו ותרשימי
ההקלטות שמורים אצל הכותבת  .קטעים רלבאנטיים מתוכם יובאו במאמר בעילום שם .
% 04
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ברורות  ,באשר

אין הן
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חוקרים ונציגים של ארגונים שונים אינן תואמות זו לזו ואף אינן

מתייחסות לפרקי זמן מוגדרים או לאזורים מיוחדים  .הערכות אלה מעלות טווח כמותי
רחב הנע בין

 8 , 000ל 15 , 000 -

נפש על  -פי סקר אורס בשנת

חוקר ששהה באתיופיה בשנות השישים .

1976

עד

כ 000 -

3

"

5

על  -פי

במחקר  ,זכו המרות דת אלה רק להתייחסות מועטה  .קפלן  ,המתאר תופעות של
התנצרות החל מהמחצית השנייה של המאה

ה , 19 -

הינו התוקר ההיסטוריון היחיד

בתחום זה  .תופעות ההתנצרות מתועדות החל מתקופה זו  ,עם פעילותה של החברה
הלונדונית לקידום הנצרות 4בקרב הפלשים  .נראה שההתנצרות גברה בתקופות של
מצוקה  ,כמו הרעב הגדול בשנות המעבר מהמאה

נוראים

) 5,

ה  19 -ל , 20 -

המכונה קיפו  -קן ( ימים

או כפי שהוסיפו המרואיינים  ,בתקופת היילה סלאסי

( ) 1974 - 1930

על

מדיניות האמהאריזאציה המאפיינת אותה  ,כאשר התנצרו רבים מבני קהילתם .
שכיחותה ומרכזיותה של תופעת ההמרה מודגמות היטב בראיונות שערכנו  .כל
המרואיינים הכירו פרטים או משפחות שלמות שהתנצרו ובתיאוריהם הם מייחסים את
המרות הדת לרצון להשתייך לחברה הנוצרית  .אף שבמחקרים ההיסטוריים הודגשה
פעילות המיסיון הפרוטסטאנטי האנגלי  ,הרי בראיונות שערכנו עם בני הקבוצה אין
פעילות זו מובלטת כלל .

6

בראיונות אלה תוארו המרות הדת כקשורות בנצרות

המקומית האתיופית ובנוצרים שבשכנותם .
הטווח המספרי הרחב וחוסר הבהירות באשר לתופעת ההתנצרות

מלמדים  ,לדעתנו ,

לא רק על קשיים טכניים בקביעת העובדות אלא בעיקר על מורכבות התופעה ועל

ריבוין ורב גוניותן של הצורות המתקיימות בה  ,אשר אינן מאפשרות קביעות חד -
משמעיות לגביה  .במאמר זה נראה כי אל המרות הדת בקרב ביתא ישראל יש להתייחס
כאל תופעה רב ממדית ורב שכבתית המאופיינת בתהליכים שונים ובמניעים מגוונים

:

בהשפעה מיסיונרית פרוטסטאנטית בתקופות מסוימות  ,בהשפעת מצוקה קשה או
בהשפעת מדיניות של שליטים בתקופות אחרות  .בכל תקופה נתקיימו ואריאציות
אזוריות שונות והדיאלוג בין נוצרים ליהודים נשא אופי שונה  .מעבר למיגוון המתואר ,
ניתן לזהות מערכות תפישתיות בסיסיות  ,המרכזות את ההבנות של בני הקבוצה בדבר
אופיים ותכניהם של גבולות הקבוצות הדתיות ואפשרויות המעבר ביניהן .
ניתוח תיאורי המרואיינים את המרות הדת באתיופיה חושף שלושה עניינים
מרכזיים

3
4

:

סיכום הנתונים  -ראה
'

:

קפלן  ,פלשה .

Christianity amongst the Jews

קפלן .

מיסיון .

5

ראה :

קפלן קיפו  -קן

6

נראה

.

;

'

kThe London Society for the Promotion Of

קפלן  ,מיסיון

;

קפלן  ,ביתא ישראל

;

קווירין

;

 -ראה

:

קראמיי .

כי הסיבה לכך נעוצה כעובדה  ,כי המחקרים ההיסטוריים בנושא זה מסתמכים באופן כמעט

בלבדי על עדויות ומסמכים כתובים  ,ובשל כך בולט בהם המיסית הפרוטסטאנטי שהקפיד על
רישום מסודר של פעילותו .

% 06

(א )

ן

הגר סלמון

המומרים מתוארים כנמצאים במצב של לימינאליותל קבועה  ,כלומר במצב של

מעבר מסף אל סף  -מהיהדות לנצרות  -כאשר תהליך ההמרה לא נמשך עד תומו ,
והמומרים נקבעו במעבר .

( ב ) היחסים בין ביתא ישראל והמתנצרים ובין המתנצרים והחברה הנוצרית מאופיינים
ברב  -ערכיות רבה .

( ג ) הגבולות של קבוצת ביתא ישראל מבטאים מתח בין הרמה האתנית לרמה הדתית .
שלושת העניינים הללו קשורים זה בזה בתפישות של בני הקבוצה  ,שאותן מבקש

המאמר לבחון  .נקודת המבט הפנים  -תרבותית של מאמר זה קוראת להיצמדות להבנות
הנחקרים עצמם  ' .קולותיהם '  ,על כן  ,יהוו בסיס לטיעונים המרכזיים  ,מסד תיאורי -

התנהגותי להבנות עמוקות יותר של תפישת היחסים שבין שתי

הקבוצות  ,ולתכנים

המיוחדים הבונים אותן  .מערכת הכינויים למומרים  ,הן מצד ביתא ישראל הן מצד
שכניהם הנוצרים  ,מחזקת את התפישות המרכזיות הללו ודיון בה יובא בסיום המאמר .

א.

' הלימינאליות הקבועה ' של המומיים

המעבר מדת לדת הינו תהליך המאופיין מעצם הגדרתו בפרידה מסטאטוס קודם
וקבלת סטאטוס חדש  .אולם מן המידע המפורט שמסרו המרואיינים עולה  ,כי אף
שהמומרים נטבלו לנצרות לא התרחשה המרת דת מן הסוג הזה  ,וכי המומרים נשארו

למעשה במצב הביניים  ,של ' לא כאן ולא כאן '  ,המאופיין בלימינאליות קבועה  .מצב
זה מושתת בעיקרו על ההבנה  ,המתוארת בראיונות  ,שלפיה המניע להתנצרות אינו
הרצון להמיר אמונה דתית אחת באמונה דתית אחרת  ,כי אם ברצון להשתייך לקבוצה
אחרת  8 .הפער בין ציפיות המתנצרים למציאות החברתית שלאחר ההתנצרות  ,המתואר
בגירסות כה רבות בחומר שאציג  ,הוא זה המזין את הלימינאליות היסודית הזו  ,שאותה
מבקשים הנחקרים להבליט  .הנחקרים הדגישו  ,כי לחץ שהפעילו הנוצרים על בני
קבוצתם כדי שימירו את דתם והתקווה כי התנצרותם תפתח לפניהם אפשרות לשיפור
מצבם החברתי והכלכלי 9הם שהשפיעו על ההחלטה להתנצר .

המקרים הבודדים של נוצרים שביקשו להתגייר  ,שעליהם סופר בראיונות  ,אלה בני
זוג שהתחתנו עם יהודים  ,או של יהודים שהתנצרו  ,התחרטו וביקשו לשוב אל ביתא
ישראל  .טקסי מעבר מן הנצרות ליהדות תוארו בראיונות רבים  ,אף שהמרואיינים לא

7

המושג

לימינאליות במשמעותו זו פותח בידי האנתרופולוג ויקטור טרנר ומתייחס לתיאור שלב

הביניים במצבי מעבר  .ראה
8

:

טרנר .

טיפולוגיה כללית בספרות המחקר לגבי המרות דת מבחינה בין המרה recruinment
והמרה  ( affiliationהצטרפות כחבר )  .אבחנה זו תואמת לאבחנת ביתא ישראל המבקשים להציג

( מגוייסת )

את המרות הדת בקבוצתם כהמרת
9

recruinment

בלבד .

דיון במצבם של ביתא ישראל כמיעוט דתי ומקצועי נחות ומבוזה בתוך החברה הנוצרית השלטת
באתיופיה  -ראה  ,למשל

:

קרמפל

; אבינק ,

פלשה .

המרות דת בקרב ביתא ישראל

ן
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צפו מעולם בטקס כזה ואף לא הכירו אנשים שעברו אותו  .התהליך היה ידוע מתוך
מסורות שעברו בעל  -פה ותואר כאפשרות קיימת .

0ן

הראיונות העוסקים בתופעת ההתנצרות מאופיינים במבנה  -תוכן חוזר ונשנה  .תיאור
התופעה אינו מתייחס כלל לטקס המרת הדת  ,אלא ממוקד בתיאורים כיצד המעבר של
פרטים או של משפחות מביתא ישראל לנצרות לא הביא בעקבותיו כל שינוי ' אמיתי '

:

המומרים מצידם נותרו יהודים ' בתוך ליבם '  ,ואילו מבחינת תנאי חייהם ויחס החברה
הנוצרית אליהם הם המשיכו להחשב כבני קבוצת מיעוט נפרדת  ,אלא שעתה היא לא
נמנתה עם ביתא ישראל  .הם נותרו כקטגוריית ביניים קבועה .
באמצעות שלוש דוגמאות  ,המייצגות את קולות המרואיינים בנושא זה  ,אבקש
להתחקות אחר התוכן המיוחד של תפישה זו

:

סיפר מרואיין שנולד בתגרי ועבר ללמוד באסמארה

:

הנוצרים רצו לשכנע אותנו  .כשהייתי באסמארה היו אומרים לי אם תתנצר
אנחנו ניתן לך את הכל  .אומרים לנו אתה נכנס בנצרות אני אהיה
שלך ,

 ( Avligiסנדק )

אני אתפוס אותך  ,אני אתן לך בת שלי  ,אני ככה וככה  .בתגרי לא קיבלו .

כמעט אף אחד לא הלך  .אבל במקומות אחרים אני מכיר הלכו יותר  .אבל אלו
שהתנצרו סבלו הרבה  ,כי מהיהודים  -אלו שהתנצרו בשבילנו כבר אבודים ,
אבל הנוצרים גם לא הצליחו לקבל אותם  .מי שהכיר אותם שהיו פעם יהודים
היה להם קשה לקבל אותם כנוצרים  .היתה מן שנאה פנימית  .אפילו לא יתן לו
את הבת שלו [  ] . . .ההורים שלנו הפרידו בינינך ובין הנוצרים  .אחר כך קשה לי
לגעת בבת שלו  .היהודי רצה את הבת של הנוצרי אבל הנוצרי לא מסכים  .היו
שמים את הבתים שלהם בנפרד של כאלה שהתנצרו

בראיון עם עולה מאיזור מיצ ' או

[  . ] . . .יי

:

שם יש סיבה שגורמת לו ללכת [ לנוצרים ]  .זה היה קשה מאוד כי אין לנו אדמה
שם  .אתה לא יכול לחרוש ואתה תהיה כל הזמן

עני  .בגלל זה אם אין להם

אפשרות איך להתפרנס אז אולי לוקחים בת של איזשהו עשיר שיש לו אדמות .
אבל הנוצרי אומר לו בוא  ,אני אתן לך את הבת שלי ואני אתן לך אדמה  .אז אחרי

שהוא מתחתן ומתנצר הוא לא סיפק לו את מה שהוא הבטיח  .אפילו אם יש לו
ילדים  ,הקללות תמיד ישארו  .אפילו אם הילדים משחקים עם ילדים

אחרים ,

הילדים יודעים שאבא שלהם יהודי  ,שלא היה לו שום דבר  .כולם ימשיכו כל
הדורות לא ישכחו שזה היה יהודי

0ן

ראה למשל

:

לסלאו  ,אנתולוגיה :

אבינק .

[ . ]. . .

פלשה  ,עמ '  , 71הערה  . 28לדיון בטקסים דומים לגבי

ה ' בריה ' ( עבדים ) בקרב ביתא ישראל  -ראה
11

ראה בהקשר זה גם

:

מסיגג .

:

סלמון  ,עבדות .

ן
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בראיון אחר סיפר מרואיין מאזור ונגרה

:

רצו  ,הנוצרים  ,שנעשה  [ Ternkatטבילה ] ,

הם

שנתחתן עם נוצרים ואז גם יהיה

לי אדמה  .באזור ווגרה משתמשים באדמה שלוש פעמים בשנה  ,כי יש שם
אדמה טובה מאוד  .הכי טובה שמה יש  .בגלל זה היה ככה

אליהם אולי אני יעשה טבילה ואני הולך

להם להתחתן עם נוצרים  .הם
בהמשך ]

[. .

 ].מי שם הלך

לנוצרים  .אבל הילדים שלי לא יתנו

 [ Felasm~ kraאחד

מכינויי המומרים  .יפורטו

ואז לחתונה הם צריכים לחפש  . Felasrnukraנוצרים לא מתחתנים

איתם  .בהתחלה הם אומרים להם שהם יתחתנו איתם  .אחרי שיגמרו טבילה הם
אחר כך לא מתחתנים איתם  .באתיופיה כל הזמן זוכרים  .אמרתי לך אם מישהו
אומר לי ' אתה אכלת מישהו ' אז כל הדורות זוכרים 2 .י
בשלוש העדויות הללו בולטת התייחסות לסיבה ולתוצאה של המרת דת במונחים של
התקבלות לחברה הנוצרית  ,משמע האתיופית השלטת  ,והשיפור המצופה ברמת
החיים  .שני עניינים ממשיים חזרו ועלו כמרכזיים בקסם המשיכה שיש בנצרות בעיני
המומרים

נשים ואדמה  .תוך בחינת העדויות הרבות שבהן הוזכרו נשים ואדמה

:

מתברר כי שניהם קשורים קשר הדוק זה בזה  .האדמות במשפחות הנוצריות באתיופיה
עברו מדור לדור  .לפיכך המשמעות המעשית של הסכמת אב נוצרי להשיא את בתו
מתפרשת כמתן חלקת אדמה .

3ן

על כן השילוב של נשים ואדמה נפוץ כל כך בעדויות

הללו  .תיאורי המרואיינים ממשיכים במבנה  -תוכן

דומה ,

כאשר הם מוסיפים כי

ההבטחות הללו  ,שנטעו תקווה לשיפור בתנאי חייהם של המומרים  ,אינן ממומשות .
המומרים מבודדים במגורים נפרדים  ,מקיימים בלית ברירה קשרי נישואין אך ורק
בתוך עצמם  ,ולכן גם אינם זוכים לקבל לידיהם אדמה 4 .י
בראיונות הודגש עוד  ,כי האיבה והחשדנות של הנוצרים כלפי ביתא ישראל כבעלי

כוחות על  -טבעיים מופנות גם כלפי המתנצרים .

5ן

לעיתים  ,כפי שאפרט בהמשך  ,הם

אפילו הופכים למסוכנים יותר בעיני הנוצרים .

תיאורי הנחקרים  ,כפי שהראינו עד כה  ,מציגים את ההתנצרות בקרב ביתא ישראל
באתיופיה  ,תוך התייחסות למניעי התופעה מנקודת מבטם של המתנצרים מצד אחד
ושל החברה הנוצרית מצד שני  .בעוד המתנצרים מתוארים כמי שהמירו את דתם לא

מטעמי אמונה אלה ממניעים תועלתניים ( חברתיים וכלכליים

כאחד ) ,

הרי הנוצרים

אינם מקבלים את המומרים לחברתם  ,וממשיכים לבודדם ולראות בהם בעלי כוחות

12

הבטוי ' לאכול ' מתייחס לפגיעה תוך הטלת ' עין רעה ' וקשור במערכת של תפישות מאגיות ,
המייחסות כוחות על  -טבעיים לביתא ישראל באתיופיה  .לדיון מפורט יותר  -ראה  ,למשל

רמיניק

.

אבינק  ,קבוצה עמ '

;

; 148

:

.

סלמון  ,דם עמ ' . 121 - 120

מסיוג  ,עמ ' . 23

13

ראה גם

14

זהו הדימוי השולט בראיונות  ,אף שבמציאות נתקיימו ואריאציות רבות כפי שנראה מן העדויות

:

.

ההיסטוריות .
15

ראה

:

מסינג  ,עמ '

; 23

.

אבינק פלשה  ,עמ ' . 65

ן
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על  -טבעיים מסוכנים  .נסיונות השכנוע מצד הנוצרים נובעים מרצונם ( לפחות ברמה

אחת ) להביא לכך שביתא ישראל ייעלמו כמאמינים ביהדות ויקבלו את הנצרות כדת
חלופית  .תוך ביטויים של סיפוק הצביעו מרואיינים רבים על

העובדה  ,שנסיונות

השכנוע של הנוצרים מכוונים בעיקר אל ביתא ישראל ואינם מתעניינים בקבוצות
אחרות  ,למשל המוסלמים  .עובדה זו מתוארת במונחים של יריבות בין הנוצרים

ליהודים  .להערכת ביתא ישראל  ,אין לנוצרים סיבה אחרת לשדל את היהודים להתנצר
פרט לסיבה הדתית

6 ,ן

שכן התנצרותם תהווה עדות  ,כי היהדות הולכת ונעלמת ואילו

הנצרות זוכה לאישור נוסף להיותה הדת ה ' נכונה '  .בהתנצרותם של ביתא ישראל יש גם
מעין דיכוי הפוטנציאל שלהם לכוח פוליטי  ,שכן החשש מכוחם הפוליטי עגון
במסורות היסטוריות  ,שלפיהן הם שלטו בתקופות קדומות יותר באתיופיה .

7ן

ב  .אמביוואלנוויוונ רבא פנינו
אמביוואלנטיות רבה מאפיינת את הקשרים המתמשכים בין המומרים  ,ביתא ישראל
והחברה הנוצרית .

בראיונות רבים הובלטו הצדדים ההיסטוריים  -דינאמיים של תופעת ההתנצרות .
בעוד שבעכר היה מקובל שמשפחות שלמות עברו לנצרות  ,הרי בתקופה האחרונה ,
במיוחד לאחר המהפכה הקומוניסטית בשנת

, 1974

החל תהליך שבו בודדים יצאו

מכפריהם  ,בעיקר בחורים צעירים  ,חיו בקרב נוצרים והמירו את דתם  .כאשר אחד מבני
המשפחה התנצר היתה סבירות גבוהה יותר שיגרור עימו את כל משפחתו  ,במיוחד אם
הקשר עימם לא יתאפשר בלי שאף הם יהיו נוצרים .
נראה כי החשש של ביתא ישראל מפני סחף של משפחות שלמות לנצרות  ,בצד
תפישות גמישות ומגוונות של המרת דת  ,איפשרו למומרים רבים להמשיך ולשמור על
קשר הדוק למדיי עם בני משפחותיהם

היהודים  ' .י

המומרים המשיכו לעיתים קרובות

להתגורר סמוך למשפחותיהם או לבוא לבקרם  ,להיכנס לבתיהם ואף לאכול עימם כל
זמן שהקפידו על הפרדה מוחלטת באשר

לבשר  ,שחיטתו  ,הכנתו

ואכילתו ' .

ן

אם כי הדברים לא נאמרו במפורש  ,מתברר מתיאורי המרואיינים  ,שקיימים הבדלים

.

באופי ההתנצרות  .היו כאלה  ,במיוחד משפחות  ,אשר באופן גלוי בתוך כפרם הם ,
עברו לנצרות  .היו מקרים אחרים  ,שבהם ההתנצרות לא היתה כה בולטת לעין  ,במיוחד

16

בהקשר זה מעניין מאמרו של לבציון  ,המתאר לחץ מוסלמי בלתי שוויוני כלפי נוצרים ויהודים
בארצות האסלאם להמרת דתם  .ההסבר לחוסר שוויון זה אף הוא מכוון לרמה התועלתנית ולא
הרוחנית .

17

כך על  -פי הראיונות  .על תקופות היסטוריות שבהן ליהודים היה כוח פוליטי רב יותר באתיופיה -
ראה  ,למשל  :קפלן ביתא ישראל עמ ' . 52 - 33

.

18

ראה

19

ראה

 :שונברגר  ,עמ '  ; 38 - 37וכן
:

.

סלמון דם .

.

.

מסינג עמ ' . 24

110

ן

הגר סלמון

של צעירים אשר למדו או עבדו בערים הגדולות  ,התנצרו בהיותם שם או ניהלו אורח

חיים הדומה לזה של חבריהם הנוצרים ( כמו אכילת בשר לא ' כשר '  ,ביקור בכנסייה

בימי ראשון ואי  -שמירת שבת )  .במקרים כאלה כאשר חזרו לכפריהם  ,ניסו לשלב אותם
מחדש בקבוצה

היהודית ,

זאת למרות שהתהליך מתואר במונחים של פשרה  ,של

אילוץ .
סיפר עולה מאזור גונדר

:

לאלו שהתנצרו היו משפחות שלא נתנו להם להיכנס  .יש שהקפידו ויש שלא
הקפידו  .נגיד שמישהו הבן שלו הלך לעיר  ,לא שומר שבת  ,אכל טרף ( בשר

שנשחט לא בידי יהודים ) וכל זה וזה  .אז בשבילם הוא הלך  ,ממש התאבלו

כי זה כאילו שהוא

עליו ,

הלך  .לא הגיעו ממש לאבל כמו על מת  ,אבל בראש .

כשמישהו מנותק מהבית  ,לא מקבל מרות ולא מתחתן עם יהודייה  ,אז בשבילם
זה כואב  .אבל מצד שני  ,אם הוא בא לבקר  ,יש משפחות שאמרו שהיו מבקשים
מהם ללכת לנהר לטבול  ,לכבס את הבגדים ואם הוא עושה את זה אז מקבלים

אותו הביתה  .זה פשרה  .אבל ככה כמו שהוא היה בא  ,היו אומרים לו תחכה
בחוץ  .אבל אם בערב הוא טובל ומכבס ייכנס הביתה וגם לבית  -כנסת הוא יכול
להיכנס  .ככה היה אצלנו  .אבל שאלות כאלה קסים ממש יודעים טוב  .אני חושב
שבכפרים רחוקים יותר הם הקפידו יותר .
גם במישור ההתנהגותי  ,אם כך  ,ביקשו בני הקבוצה למצוא דרך שתאפשר שמירת

נשים נושאות אבנים על ראשן  ,לכפרת עוונות  ,בדרכן לסיגר ( אמבובר

) 1984
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קשר מתמשך עם קרוביהם המתנצרים  .כך  ,אף שנאסר ברוב המקרים על מומרים
להיכנס לבית  -כנסת  ,לאחר טבילה והיטהרות רבים מהם המשיכו לבקר בבתי קרוביהם

היהודים ואף להשתתף בחגים יהודיים  ,במיוחד בחגיגות הסיגד ? 0שמשכו אליהן גם
נוצרים רבים  .מרואיין מאזור גונדר מסביר תופעה זו

:

סיגד היו באים גם כאלה שהתנצרו  .היו באים לאמונה  ,לנדר לסיגד באים גם
נוצרים ומוסלמים  .אני הייתי מגדיר את הסיגד שפעם בשנה זה מפגש  .אם
מישהו רוצה לפגוש קרוב שלו או כל אחד זה היה המקום הכי טוב  .לכן אותם
אנשים שהיו מתגעגעים  ,מישהו אפילו שעבר לנצרות  ,אבל יש לו משפחה  ,או
קרובים שהוא רוצה לראות  ,יכול לפגוש אותם בסיגר  .זה מאורע מאוד בעל
משמעות  .זה מפגש  .חוץ מהתפילה  ,המפגש  ,ההתנשקות  ,לראות את כולם זה
החשוב  .הם באים לסיגד והוא התנצר נותנים להם לאכול לבד Felasmure .

[ כינוי נוסף למומרים ] לא יאכלו את השחיטה שלנך  .אז מה ערשים
איזה כבש או שניים בשבילם לפי המספר של האנשים
משעורה ]

2:.

?

נותנים להם

טאלה [ בירה עשויה

ואינג ' ירה 22הם אוכלים .

נראה כי המחויבות הקבוצתית נתפשה כמחויבות קבוצתית  -אתנית  ,ועל כן ראשונית

וחזקה יותר מן ההשתייכות הדתית  -דוקטרינארית החדשה  .בראיונות תוארו

מקרים ,

כאשר אנשים שהתנצרו ונקלעו לבעיות עם שכניהם הנוצרים פנו לבני הקבוצה

שעזבו ,

בעיקר לקרובי משפחתם ולבני הכפרים שבהם

התגוררו  .דוגמה לכך מובאת בעדות של

עולה מתגרי  ,שתיאר מתנצרים אשר ביתא ישראל המשיכו לראותם כחלק מהקבוצה ,
לעומת אחרים שנודו באופן חריף  .הוא מספר

:

היו הרבה שאני מכיר שהתנצרו  .היה אחד יהודי מהכפר שלנו שהתנצר  .אחרי זה
הוא נהיה עשיר  .הנוצרים זה הפריע להם אז הם באו אליו הביתה ולקחו את הבן
שלו  .אז הוא בא ליהודים וביקש שיעזרו לו  .לקחנו קבוצת אנשים

נשק  ,הלכנו

לנוצרים ואמרנו להם תשחררו את הילד  .הנוצרים פחדו ושיחררו אותו .
שאלה

האדם הזה חזר ליהודים

:

תשובה

:

?

לא  ,הוא נשאר כבר בנוצרים .

לעומת המקרה הזה  ,תיאר אותו מרואיין מצב הפוך  .קם ( כוהן ) יהודי מווגרה התנצר
בהשפעת המיסיון הפרוטסטאנטי באזורו  ,אחר כך שיתף פעולה עם המיסיון ועבר

20

השתתפות

מומרים כסיגר  -ראה גם

באתיופיה  -ראה
21

בן  -דור  :אבינק  ,סיגד

;

וכן

סלמון  ,קשרים  ,עמ '

. 68 - 62

לטקסים רבים הוזמנו בני דתות שונות  .בני הקבוצה המארחת סיפקו לאורחיהם בהמות לשחיטה
ואכילה

22

:

:

קפלן  ,מיסיון  .על הסיגד כחג ייחודי לביתא ישראל

נפרדת .

.

אינג ' ירה המזון הבסיסי כאתיופיה  ,עשרי מחיטת טף שעברה תסיסה וחוממה על גבי כלי מתכת
דמוי מחכת .

%%2
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בכפרי ביתא ישראל ובפיו הבשורה החדשה .

23

התנהגות זו עוררה זעם רב של רבים

מבני הקבוצה  ,ואף  -על  -פי  -כן הם לא נמנעו מלהיפגש עימו  ,לשוחח ולדון בשאלות

דתיות ואחרות  .עם זאת  ,המרואיין הקפיד להדגיש כי לו היה אותו קם מבקש לשוב
ליהדות לא היו הקסים מוכנים לגיירו מחדש  ,כפי שהיו מוכנים לגייר מומרים אחרים .
ההסבר שנתנו מרואיינים ליחס הקבוצה אל מתנצרים קשור במעמד המומר
ובסיבות שהביאוהו להמיר דתו  .בדוגמה הראשונה האדם הפשוט נתפש כמי שהתנצר
בשל הקשיים לחיות כיהודי

באתיופיה ,

לכן כאשר נשקפה סכנה לבנו נתפש הבן

כצאצא ישיר של ביתא ישראל אשר לא המיר את דתו מרצונו  .האב פונה לשכניו בני
הקבוצה שבא ממנה והללו נרתמים לעזור לו נגד הנוצרים  ,הקבוצה שעבר אליה .
למקרה כזה מתייחסים בסלחנות כאשר מערכת המחויבות ההדדית נשמרת גם לאחר
ההתנצרות  .אולם כאשר איש דת  ,קס  ,מתנצר  ,המרת דתו אינה בת סליחה  ,וההתייחסות
אליה חמורה בהרבה .

תיאורי המרואיינים את המרת הדת וסיבותיה  ,את מצב המומרים ואת הקשרים
המתמשכים עימם  ,מאופיינים באמביוואלנטיות רבה  .במקרים רבים נשמרה מערכת

קשרים ומחויבות משפחתית וקבוצתית בין ביתא ישראל למומרים ( תוך הטלת מגבלות
מוסכמות ) ,

בעוד שבמקרים אחרים תחושות הבגידה והאיבה לאחר ההמרה היו

שקועות עמוק יותר  .היו מרואיינים שהציגו את המומרים באור

פאטרנאליסטי ,

כאנשים שנתפתו בשל הבטחות מאת נוצרים לשפר את תנאי חייהם  ,והיו שהציגו את
המומרים

כאופורטוניסטים  ,אשר

אחרי שהתברר להם כי מה שהובטח להם אינו

מתקיים הם מבקשים לחזור לביתא ישראל  .משיקולים

דומים  ,טענו

מרואיינים רבים

,

ביקשו המתנצרים לשוב אל היהדות בשומעם על העלייה לישראל  .סיפר מרואיין
מאזור גונדר

:

אלו שהלכו כבר לא רצו להיות פלשים והם רצו להתרחק  .אבל עכשיו מזמן של
מדינת ישראל יש רגש אחר גם אצלם ואפילו עכשיו עוד הם לא התייאשו
לעלות ארצה  .כשהקמנו עם הסוכנות את בתי  -הספר בסביבת גונדר היתה אסיפה
גדולה והיו התבטאויות לחזור אל המקור  .היו אחדים שהתנגדו  ,היו אחדים
שאמרו שאחרי כל כך הרבה שנים שהיינו בנצרות עכשיו בזיקנה לחזור למקור
זה לא יציב  .אנחנו אמרנו שם שאנחנו מוכנים לקבל אותם והם בסוף החליטו

לשלוח את הילדים לבית  -ספר של הסוכנות  .תיראי  ,מהתחלה הם לא קיבלו את
הנצרות מתוך אמונה דתית אלא רק בשביל לשפר את המצב שלהם  .רק באופן
רכושי ולא מתוך שהם למדו ושקלו את הדברים .

נ2

מקרה דומה  ,שיח ' מוסלמי באתיופיה שהמיר דתו לנצרות והטיף לדת זו בכפרים מוסלמיים -

ראה

;

קראמיי.

ן

המרות דת בקרב ביתא ישראל
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ג  .אוזניות  ,דוגיות וגבשוש הקבוצה
הן הלימינאליות הן היחסים האמביוואלנטיים הקשורים

פאראמטרים דיכוטומיים מרכזיים

:

בה24

מעוצבים על  -ידי שני

הרמה הדתית והרמה האתנית .

ביתא ישראל מדגישים  ,כאמור  ,כי הסיבות להתנצרות בני קבוצתם אינן קשורות עם

השתכנעות דתית  .על  -פי דבריהם ההחלטה על המרת הדת מונעת בעיקר מקשיים
שעימם נאלצו ביתא ישראל להתמודד כקבוצת מיעוט בזויה וחסרת

אדמה  ,ומהרצון

להשתייך לקבוצה השלטת והחזקה באתיופיה  .דרך הצגה אופיינית זו  ,המגייסת
גורמים ' משניים ' לצורך הסבר עזיבת יחידים את הקבוצה  ,מעניינת במיוחד נוכח
העובדה כי האותנטיות והלגיטימיות של שתי הדתות וטיב הקשר ביניהן הינם כה
מרכזיים בהוויית ביתא ישראל באתיופיה והעסיקה אותם רבות  .הדת הינה גורם

מרכזי ,

משמעותי ולגיטימי להסבר היחסים הבין  -קבוצתיים באתיופיה .
מתוך עדויות המרואיינים עולה  ,כי נתקיימו ויכוחים דתיים תכופים בין אנשי דת
משתי

הקבוצות  ,כמו גם

בין שכנים שלא נחשבו ' מומחים '

דתיים  ,ובמהלכם

העלו שני

הצדדים שאלות בעלות אופי דתי  -פילוסופי  .עם זאת  ,ואולי דווקא משום כך  ,כאשר

תוארו המרות הדת  ,הקפידו המרואיינים להדגיש  ,כי זו איננה המרה שהמניע שלה הוא
השתכנעות דתית  .בתיאוריהם מדגישים ביתא ישראל כי המומרים לא שוכנעו
באמיתות הנצרות ונותרו יהודים ב ' תוך ליבם '  .באופן כזה מתוארות הקטגוריות
הדתיות כבלתי ניתנות למעבר או

להחלפה ,

ומכאן שהמרות הדת  ,שהיו שכיחות

ובולטות במציאות החיים של היהודים באתיופיה  ,אינן מאיימות בטשטוש הגבולות
הבין  -קבוצתיים .
בהתאמה  ,התיאורים הרבים המתייחסים אל מהותם האתנית של המומרים מחזקים

גם הם את הצגת הגבולות הבין  -קבוצתיים כבלתי ניתנים למעבר ולשינוי  .החברה
הנוצרית אינה מוכנה לקלוט את המומרים ולהכיר בהם כחלק ממנה  ,והם נשארים

כקבוצה מובחנת  ,כפלשים שהמירו את דתם  .על פי תפישה זו היהודים באתיופיה הינם

' פלשה ' מן הבחינה האתנית ועל אף התנצרותם הם אינם הופכים

ל ' אמהארה '  ,המהות

האתנית של שכניהם הנוצרים  .אות מובהק לתפישתם כקבוצה אתנית שונה בא לביטוי

בקבורתם  .בלי שאכנס לנוהגי הקבורה באתיופיה  ,אציין שמרואיינים רבים ביקשו
להבליט את העובדה שגם אם היו מומרים אשר על פני השטח התקבלו לחברה

הנוצרית  ,הרי

במותם ,

הנוצרים לא קיבלו אותם לקבורה בבית הקברות הנוצרי .

הם אמרו לנו אם נבוא אליהם יתנו לנו כסף ואדמה  .משכנעים אותנו  .אתם

תאמינו בוונגל [ הברית

24

החדשה ] ,

זה הנכון  .אז מי שרוצה כסף הוא הולך  .הוא

אמביוואלנטיות זו והלימינאליות היסודית שבה נמצאו המומרים הינן ,

להערכתי  ,מהסיכות

המרכזיות למיגוון הדעות ולמבוכה הרבה שקיימת בקרב רבים מביתא ישראל כמו גם בקרב
הרשויות בישראל באשר ליישומו של חוק השבות לגבי המתנצרים .

114

ן

הגר סלמון

הולך חושב שיהיה לו כסף ואדמה אז קצת זמן זה ככה אבל אחר כך לא מקבלים
אותו

[.

 ] . .תדעי גם אם הוא מת  ,הנוצרי לא יקבור אותו בקבר שלו בדיוק ככה

אני אומר לך  .יהודים הם לא קוברים בסוף בבית הקברות שלהם .
בתי הקברות מהווים סמן ברור לגבולות שבין הקבוצות באתיופיה ונתפשים כאתרים
שבהם מבוטאת ההשתייכות האתנית והדתית כאחת של הנקברים

בו  ,כמקום הקבוע

עלי אדמות שבו מכונסים בני קבוצה דתית מסוימת וממנו עולות נשמותיהם לנסות
ולהתקבל בשמים .

25

מן הראיונות עולה  ,כי המומרים אינם נתפשים כנוצרים שלמים  .אף שעברו טבילה

לנצרות  ,אין זו משנה את ' ליבם '  ,את פנימיותם של המומרים  ,ובני דתם החדשה אינם
רואים בהם נוצרים כמותם  .עובדה זו מהווה הוכחה בעיני ביתא ישראל למתח שבין
השתייכותם האתנית  -דתית האמיתית כיהודים פלשים ובין השינוי הדתי החיצוני ,
ההתנצרות  ,שעברו .
מאפיין מרכזי אחר של תפישה זו בא לביטוי באיבה ובחשדנות של הנוצרים

הממשיכים לייחס לביתא ישראל המומרים כוחות על  -טבעיים  .ההאשמות כלפיהם
כבעלי מאגיה אינן נעלמות כאשר הללו מתנצרים
הופכות חמורות יותר  .סיפר עולה ממחוז גונדר

26 ,

ולהערכת המרואיינים הן אף

:

הנוצרים עכשיו רואים את העוברים לנצרות וחושדים בהם שהם אוכלי אדם  .הם
חושבים שאלו שהתנצרו הם יותר גרועים מהנמצאים בדתם

שנמצאים בדתם הם ידועים ואז הכוח הרס שלהם לא פועל אם
שנמצאים בתוכנו הארס שלהם עוד

הם ,

כי אלו

נזהרים  ,אבל אלו

קיים ויותר מסוכן  .הנוצרים אומרים את זה

בגלוי .
ההתנצרות אינה משנה את המהות

המולדת  ,האתנית  ,של ביתא ישראל  ,והכוחות העל -

טבעיים שעימם הם נולדו אינם נעלמים כאשר הם ' מתחפשים ' לנוצרים  ' .תחפושת ' זו
רק מקשה על זיהויים ועל כן הם נתפשים כמסוכנים יותר לחברה הנוצרית .
במערכות הקשרים והמחויבויות של ביתא ישראל כקבוצה כלפי המומרים

שבמרבית המקרים מערכת המחויבות הקבוצתית  -אתנית נתפשה כקודמת לזו

27

נמצא ,
הדתית ,

ומקרה הקם שהתנצר הוא בבחינת חריג .

25

ראה

למשל

:

לורד

;

סלמון ,

קשרים  ,עמ '  ; 96 - 92וכן סלמון ,

עכדדת  , .מקים

הקבע ' בקבר דווקא

הוא מבליט את הלימינאליות הקבועה של המומרים  ,ואת אי  -האפשרות לטראנספורמאציה בין -

קבוצתית מלאה .

וכן

אבינק  ,פלשה  ,עמ '

26

ראה

27

הביטוי ' מתחפשים ' נבחר כאן שלא במקרה  .דמות

 :מסינג  ,עמ ' ; 28

. 65
הצבוע  ,הבודה  ,המיוחסת לביתא

והמבטאת את כוחם העל  -טבעי  ,על פי המרואיינים  ,נתפשת על  -ידי שכניהם כדמותם
בעוד דמות האנוש

.

ישראל

הבסיסית ,

הינה תחפושת יומיומית  .כאשר הם ממירים דתם לנצרות אם כן הם מחופשים

באופן כפול  ,עובדה ההופכת אותם אף מסוכנים כפליים .

אורג בנול  -אוזבה שנת 1954

התיאורים שהובאו עד כה כוללים הבחנה בין הרמה האתנית  -קבוצתית לרמה
הדתית חיצונית  .שתי הרמות מובחנות זו מזו

:

המרה ברמה הדתית אינה משנה את

הקטגוריות הקבועות ברמה האתנית  .בעוד שברמה הדתית מדגימות המרות הדת
אפשרויות למשא ומתן על קשיחותן של הקטגוריות הקבוצתיות ומציעות אפשרות
לטראנספורמאציה כיניהן  ,הרי שברמה האתנית הגבולות מתוארים כבלתי ניתנים

לשינוי או טראנספורמאציה  .הנוצרים ממשיכים לייחס למומרים כוחות על  -טבעיים
אשר לעיתים הפוטנציאל ההרסני שבהם אף מתגבר  ,ואילו ביתא ישראל ממשיכים
לראות במתנצרים חלק מקבוצתם הקשור עימם בקשר אתני  -פלשים מומרים
שנותרו בליבם יהודים וכמהותם פלשים .

28

תפישה זו עומדת מאחורי נכונות ביתא

ישראל לקבל את המומרים חזרה לקבוצתם  ,גם אם בהסתייגויות מסוימות .

ד.

כינהי המומרים

:

הסברים ומשמערום

להלן אציג את הכינויים השונים שכונו בהם המתנצרים  ,והם שונים במקצת מאזור

לאזור  .השוני הוא בעיקר בין כינויים מהאזורים של דוברי התגריניה ( בעיקר
לכינויים מאזורים דוברי אמהארית ( בעיקר ווגרה
כאשר המרואיינים ציינו והסבירו את

תגרי )

וגונדר ) .

הכינויים ,

הם ליוו אותם תמיד  ,בלי

שהתבקשו  ,בתיאור הכינוי הנוצרי או יחס הנוצרים אליהם  .ההתייחסות הנוצרית אל
המומרים מובאת אף היא בטבלה .
28

ראה

:

שונברגר ,

עמ '  , 38 - 37המתארת

פלשי מומר שהתקבל בנימוס אצל ביתא ישראל בכפר

וולקה כיוון ש ' פלשי נשאר פלשי ' .
% 15
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הכינויים שמתגו למתנצרים באזויים שומם  ,והפרשנות לבינה
' בפי ביתא ישראל

האזור
מקובל בעיקר במח

תגרי  ,אזור שירה

(דוברי

תגריניה )

]

קיסטינהארה
משמעו

:

קאסטינו

בפי הנוצרים
אגאו

) ( Cistinhare

,,

) ; ( Agaw

כאילא ( ) 1 ) 8 8

"

' בחר בנוצרים ' בתגריניה

' הם ממשיכים לקרוא לו ככה

) ( Castino

אומרים אבותיו מכאילא ' .

יהודי שעבי לנוצרים .
קריסטינאטנסטו

ישראל ) ( Israel

) ( Cristinatenestu

הלך .

הנוצרים לקחו אותך והוא

' רק בפה קיבלו אותו  ,לא

בודה

בתגריניה .

בלב ' .

) ( Buda

' ממשיכים להגיד להם שהם אוכלים
אותפל
ארבעת הכ ? נוךם הללו מוסבים על
מתא ישראל בפו

הנוצרם .

המרוא ? ילם מתכוונים להדגירי כי
הנוצרים המשיכו לרארת במומרים
כמי ששייכים לביתא ישראל
הנחותים .
מאריאם וודד

Aaalylm

) Woded

29

' אוהבי מרים '  .הכינוי היחיד המשותף לביתא ישראל ולנוצרים .
גמחת תגרי  ,אזור

ש ' קריסיאן

) ( She ' Crisian

שהלך לנוצריסן .

מיצ ' או ( דוברי

'

תגרינה )

קריסטיאנה נגלואה ( 4ת ] 8ז

בתגרךניה .

( Negeloa

"

י2

)

ומהלכו לנוצרים  ,בתגריניהל

באזורים ווגרה .
ארמצ ' הד ,
אדיארקאי ,
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( Felasmukra
. .נ
פלאסמוקרה )

אדיס אמהארה

'

מרבית המרואךינים טענו כן פירושו

גידר
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,,
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,,
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מיגוון הכינויים הועלה במהלך עבודת  -השדה בהקשרים שונים  ,חלקם היו נפוצים
יותר וחלקם

פחות ,

וייתכן כי כינויים נוספים רווחו בתקופות שונות או באזורים

מסוימים .
הכינויים הנפוצים
הלך

לנוצרים ,

באזור תגרי מתייחסים בצורות שונות לעובדה כי הפרט עבר .

ולא לנצרות  .המניע להתנצרות  ,שתואר באופן כה מפורט על  -ידי

המרואיינים כרצון לעבור לקבוצה חברתית
בכינויים

אלה .

באזורים

אחרת  ,מגולם

כמעט באופן מפורש

אמהארית מוסברים הכינויים על  -ידי מרבית

דוברי

המרואיינים ככינויים לביתא ישראל שהמירו את דתם  .אף שהיו מרראיינים שהכירו
משמעים מיוחדים יותר של החלקים הלשוניים שמהם מורכבים הכינויים  ,כפי שאפרט

להלן  ,הרי בעיני מרביתם הכינויים מתייחסים להשתייכות האתנית והדתית יחד .
מרואיינים דוברי געז ואגאוויניהי 3הכירו משמעויות מיוחדות של חלקי
 , Felasaשמשמעה ( בגעז ) הלך או פרש ;  ( hKukraבאגאוויניה ) -

בעיקר
אמונה

;

הכינוי ,

החלפת

( בדומה ל ' Mura -באמהארית )  -החלפה  .על פי הסברים לשוניים אלה ,

הכינויים הללו מבטאים פרישה  ,הליכה מן  ,ומבטאים את המעבר מקבוצה אחת
לאחרת המלווה בהחלפת דת .

בהתאמה  ,הכינויים הנוצריים  ,שצוינו על  -ידי

32

המרואיינים  ,מתייחסים לאי  -קבלת המומר על  -ידי התברה הנוצרית  ,שכן השינוי בדתו

אינו משנה בעיניהם את מהותו האתנית  -קבוצתית והם ממשיכים לכנותו
כאילא  ,בודה או ישראל  ,כפי שכונו ביתא ישראל בפי הנוצרים .

33

כינויים

 :אגאו ,

אלה  ,לדעת

המרואיינים  ,מדגימים את העובדה כי הנוצרים זכרו לעולם את המוצא האתני של
המומרים ואף פעם לא קיבלו אותם אליהם .
התחקות אחר דפוסי הדמיון והשוני בין הכינויים הללו מאירה הבטים שונים של
תופעת אביב ושל יחס הקבוצה
שראינו ,

29

אליה  ,באופן המחזק תפישות שנחשפו  ,כפי

בתיאורי המרואיינים  .הדיכוטומיה של השתייכות דתית מול השתייכות

הכינוי  hfaryam Wodedהינו הכינוי היחיד המשותף לנוצרים ולביתא ישראל  .נראה כי מקורו
בניסיון להבחין בין הקבוצות הנוצריות השונות באתיופיה  ,בעיקר כין הנצרות האתיופית
האורתודוקסית לערמת זו הפרוטסטאנטית  .חיזוק נוסף לכך נמצא בראיון שבו הוסבר לנו כי
הכינוי מתייחס למקומה של מרים בנצרות וליחס המרכזי של קבוצות נוצריות שונות באתיופיה
למרים  ,אם ישו  .ראה גם

30

:

רוזן  ,עמ '

; 58

וכן מסינג  ,עמ ' . 23 - 22

בשיחות שקיימתי לאחרונה  ,במהלך הויכוח הציבורי  -הפוליטי על

המתנצרים .

עם מרואיינים

מאתיופיה  ,בעיקר צעירים מאזור גונדר  ,בלט כינף חדש  ,פלשמורה )  , ( Falashmuraשלא הופיע

.

כלל בראיונות המוקדמים והמושמע פעמים רבות באמצעי התקשורת בישראל  .הפירוש המקובל
בציבור לכינוי הוא פלשי  -מומר  .נראה כי הדמיון הפונטי בין הסיומת מורה ומרמר ( בעברית ) הוא
המעניק לגיטימאציה בהקשר הישראלי  ,לפרשנות אחרונה זו .
31

געז

ואגאוויניה קרובות זו לזו ונחשכות כשפות אגאו  .בקרב ביתא ישראל שבארץ רק מעטים

מבינים ודוברים שפות אלה  .הפרשנות המתוארת צמודה  ,כפי שצמוד המאמר כולו  ,להסברי
הנחקרים עצמם .
32

ייתכן כי גם את הכינוי פלשה יש להבין בהקשר מיוחד זה של פרישה תוך החלפת דת  .ראה
המחקרים ההיסטוריים מאת

33

על כינויים אלה  -ראה

:

:

קוירין

רוזן

;

;

שלמיי

.

סלמון דם

;

;

.

קפלן ביתא ישראל .
קפלן  ,ביתא ישראל .

%% 8

ן

הגר סלמון

אתנית  -קבוצתית מודגמת היטב בכינויים השונים  ,כמו גם בעצם העמדתם מול כינויי

הנוצרים לאותם מומרים  .במיוחד בהקשר של המרת הדת  ,הכינויים הללו מרמזים על
קיומה של מהות ראשונית  ,בסיסית יותר לזו שנרכשה כתוצאה מהמרת הדת .

סיכום
המרות הדת לנצרות בקרב ביתא ישראל תוארו ונותחו לעיל מנקודת מבט פנים -
קבוצתית  ,בהתבסס על ראיונות עומק עם בני הקבוצה החיים בישראל  .ראיונות אלה

נערכו קודם הפולמוס הפוליטי  -דתי על מעמדם של מתנצרים אלה ביחס לחוק השבות .
מרכזיים ,

בחינת ההתבטאויות של המרואיינים חשפה שלושה מאפיינים תפישתיים

שנידונו במאמר באופן מפורט  .מאפיינים אלה  ,בעיקר הדיאלקטיקה המתוחה בין
אתניות לדתיות  ,עברו כחוט השני בעדויות בני הקבוצה  ,כמו גם בכינויים השונים
למומרים  .בתחומים אחרים ביחסים שבין ביתא ישראל לשכניהם הנוצרים באתיופיה

בלטה הדת השונה כמסמנת באופן הבולט ביותר את הגבול הבין  -קבוצתי  .לעומת זאת
בהקשר של המרות דת  ,שבהן נפרץ הגבול הדתי בין הקבוצות תוך הצגת אפשרות של
טישטוש ואולי אף מחיקת הגבולות הללו  ,עולה בתיאורי ביתא ישראל  .משקלו של
הגורם האתני כמבחין בין שתי הקבוצות .
באופן כזה  ,חציית הגבול הדתי בין ביתא ישראל לשכניהם הנוצרים  ,תופעה שהיתה
כה מוכרת למרואיינים ברמת ההתנהגות  ,מפורשת כטראנספורמאציה חיצונית בלבד

.

שאין בה כדי לשנות את גבולות הקבוצה המסומנים בהקשר זה כגבולות אתניים .

הפניות ביבליוגראפיות
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