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 מבוא
המפוזרי; בריכוזי; שוני; ,  אל> יהודי; בני העדה האתיופית80 7במדינת ישראל חיי; כיו; כ

, חלק;.  ה; הוכרו כיהודי; והיו זכאי; לעלות מתוק> חוק השבות70 7בשנות ה. ברחבי האר=

,  ואילו חלק אחר1,רתודוקסי מלאעבר גיור או, בייחוד בני העדה שעלו בראשית שנות השמוני;

. עבר גיור חלקי בלבד או לא עבר גיור כלל, ככל הנראה רוב בני העדה הנמצאי; כיו; בישראל

, קיי; ברבנות צור! לוודא את יהדות; של בני העדה המבקשי; לקבל שירותי דת, כתוצאה מכ!

ערי; קשיי; רבי; על מצב זה מ, כפי שיפורט להל,. ובייחוד כאלה המבקשי; להרש; לנישואי,

 .ויוצר מצוקה ותחושה של אפליה ממוסדת, בני העדה המבקשי; להנשא

 

 שירותי דת
שירותי הדת הניתני; לעדה האתיופית זהי; לשירותי הדת הניתני; לכלל , באופ, עקרוני

, לבני העדה צרכי; מיוחדי; הנובעי; ממסורת; הייחודית, ואול;. האוכלוסייה היהודית בישראל

או ספרי תורה , אי, באר= כמעט בתי כנסת הבנויי; על פי מסורת העדה. לא תמיד ממולאי;ואלה 

מנת להשלי; את 7אול; יש הסכמה כי משרד הדתות עושה מאמצי; על, הכתובי; בהתא; לה

אשר מוסעי; ממקו; , אחת הפעולות העיקריות שנעשות היא בניית בתי כנסת ניידי;. הפערי;

עד עתה נבנו . ת הדתיות והרשויות המקומיות ומשרתי; את העדהלמקו; בתיאו; ע; המועצו

ומבני; נוספי; נמצאי; בשלבי בנייה שוני; במטרה להיות מושלמי; עד , עשרה מבני; כאלה

 2".הימי; הנוראי;"תקופת 

 
ג; בתחומי; בה; אי, לבני העדה , יש לציי, כי ג; בתחו; זה נשמעות טענות על אפליה, ע; זאת

יש טענות כי לאחרונה החלה בניית מקוואות מיוחדי; לבני העדה שכ, , כ! למשל. י;צרכי; ייחודי

 3.ללא כל סיבה הלכתית שנית, להצביע עליה, יש מקוואות אשר מסרבי; לשרת אות;

 

 בעיית הנישואי1
, הרבנות הראשית והרבני; מבני העדה, קרי משרד הדתות, בקרב כל הגורמי; העוסקי; בנושא

אשר פוגעת ביותר בבני ,  בעיית הנישואי, היא הבעיה הדחופה והמטרידה ביותרשוררת הסכמה כי

, לאור הספק הזה. עיקר הבעיה נובע מהספקות הקיימי; ביחס ליהדות; של בני העדה. העדה

את הבדיקה . שולחות חלק מהמועצות הדתיות את בני העדה המבקשי; להינשא לבדיקת יהדות

ראו (או רב ב, העדה המשרת במועצה הדתית , ה האתיופית הרב הראשי לעד�עור! הרב הדנה 

ולכ, הרב הדנה , אול; לעיתי; המועצה הדתית לא מכירה בו, לעיתי; די באישורו זה). להל,

 .מחוייב ג; להמשי! את הפרוצדורה ולהנפיק בעצמו את תעודת הנישואי,

 

                                                 
ואשר נעשית למי שכבר מהול א! , והקזת ד; המהווה חלק מטקס ברית המילה, מקווה לצור! גיורטבילה ב, כלומר 1

 ).או תינוק שנולד מהול, מי שנמהל מסיבות רפואיות ורוצה להתגייר, למשל(המהילה לא הייתה מסיבות דתיות 
 .2002גוסט  באו21, וע; הרב הדנה, רכז קליטה רוחנית במשרד הדתות, שיחה ע; הרב מזור ביינה 2
א! עדיי, לא בדק , יש לציי, כי הרב הדנה קיבל תלונה על הנושא. 2001 באוגוסט 21, מבוסס על שיחה ע; הרב הדנה 3

הטענה מראה על תחושת , ע; זאת. וכי משרד הדתות לא מכיר את הטענה ולא מכיר מדיניות כזאת, את אמיתותה
 .הקיפוח שחשי; בני העדה בקבלת שירותי הדת
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 :קיימת במספר רבדי;, לפיכ!, הבעיה

לא נפתרה באופ, סופי בעיית , לאחר למעלה מעשר שני;,  העובדה שעדיי,:הכרה ביהדות  •

יהדות; של יהודי אתיופיה ויש צור! בברור פרטני לגבי יהדותו של כל אחד מבני העדה 

 . המבקש להתחת,

חלק .  אי, מדיניות ברורה ואחידה של הגו> המוסמ! לטפל בבני העדה:העדר מדיניות  •

. לפי קביעה מקומית של המועצה, ת לאמהמועצות הדתיות מטפלות בה; וחלק מהמועצו

וממשיכות בהליכי רישו; , חלק מהמועצות מכירות באישור היהדות שמנפיק הרב הדנה

 4.ואילו חלק טוענות שהאישור אינו מספק ומסרבות להמשי! בתהלי!, הנישואי, בעצמ,

המועצה ", 61971א"התשל] נוסח משולב[ חוק שירותי הדת היהודיי3יש לציי, כי לפי 

הדתית וחבריה יפעלו לפי פסיקת הרבנות המקומית והרבנות הראשית לישראל בכל עני, 

וכ, כי שר הדתות רשאי לכפות בצו , "שבתחו; תפקידיה וסמכויותיה של המועצה הדתית

נית, ג; להגיש . על המועצה לפעול במידה ולדעתו היא לא ממלאת את תפקידה כהלכה

וההלי! המשמעתי יכול להסתיי; א> , כהלכהקובלנה נגד רב שלא ממלא את תפקידו 

, ידי הרבנות הראשית7במידה ותקבע מדיניות על, במילי; אחרות. בהעברתו מתפקידו

 .ונית, יהיה לאכו> חובה זאת, המועצות הדתיות יהיו מחוייבות לפעול על פיה

 רבני; מבני העדה האתיופית שהוסמכו בידי 13 כיו; יש :רבני3 מוסמכי3 מבני העדה •

לטענת משרד . ומוסמכי; לשרת במועצות הדתיות לכל דבר ועניי,, רבנות הראשיתה

, רחובות, בי, היתר עפולה(רבני; אלו משובצי; כול; במועצות הדתיות השונות , הדתות

כיוו, שהללו . וג; ה; מוסמכי; לטפל בבני העדה ולאשר את יהדות;) לוד וערד, נתניה

ל המשרד להעניק לה; ג; סמכות "ליט מנכהח, לא משובצי; בכל המועצות הדתיות

. לטפל בבני העדה השייכי; לאזור מסויי; ג; א; יש בו מועצות דתיות נוספות, אזורית

שכ, במקרי; רבי; , ככל הנראה לא כל המועצות הדתיות מודעות להנחיה, ואול;

  5.נשלחי; הפוני; אל הרב הדנה בלבד ולא אל הרב הממונה על האזור

ללא קשר למקו; , רוב בני העדה המבקשי; להינשא מופני;: הדנהמעמדו של הרב  •

הוא משתדל לפתור את מרבית , לטענת הרב הדנה. אביב7לרב הדנה היושב בתל, המגורי;

אול; עדיי, יש מספר רב של מקרי; בה; יש צור! בפגישה אישית ואז , הבעיות בטלפו,

הוא ג; סובל , ענת הרב הדנהלט. לעיתי; נאלצי; הפוני; להמתי, חודשי; לפני הפגישה

וכל כוח האד; העומד , ללא ציוד מתאי;,  מוקצה לו משרד קט,�ממחסור במשאבי; 

ע; כל הרצו, הטוב הוא לא מסוגל לטפל בתנאי; , לטענתו. לרשותו מורכב מפקידה

הוא טוע, כי פתרו, חלקי של הבעיה יכול . כאלה בעדה המונה מעל שמוני; אל> איש

, ואמצעי תחבורה מתאימי;, ות לשימושו במועצות הדתיות השונותלהיות העמדת לשכ

להגיע אל הפוני; במקומות מגוריה; , מה שיאפשר לו להסתובב בי, המקומות השוני;

 .ולסייע לרבני; המקומיי; בפתרו, בעיות, במקו; שה; יאלצו להגיע אליו

 

                                                 
וכ, על , 2002 באוגוסט 21, וע; הרב הדנה, רכז קליטה רוחנית במשרד הדתות, ס על שיחה ע; הרב מזור ביינהמבוס 4

 .כ צבי הנדל" מכתב לח�זכותנו במועצות הדתיות והרבנות הראשית  2002 ביולי 11, א"פ, סנבטו
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וכי אי, לו , ברוטו < 10,000 7מבירור שנער! במשרד הדתות עולה כי הרב הדנה משתכר פחות מ

 לא הייתה התנגדות להעברת הרב מהמועצה הדתית כפר הרואה לרבנות 2001בראשית שנת . תק,

הרבנות דורשת הקצאת תק, מתאי; ביחד . אול; ללא תק, מתאי; וללא שיפור בתנאיו, הראשית

הרב  , אהלצור! ההשוו. ע; סעי> תקציבי רלוונטי כתנאי לשיפור מעמדו ותנאיו של הרב הדנה

וזאת למרות שהרב הדנה , תפקיד הנחות במעמדו מרב עיר, "משרת בקודש"הדנה משתכר כ

עוד יש לציי, כי גודל מועצה . קהילה של למעלה משמוני; אל> איש, באופ, בלעדי כמעט, משרת

נוסח [לפי חוק שירותי הדת היהודיי3  �דתית נקבע יחסית לגודל הקהילה אותה היא משרתת 

ובתנאי שגודלה לא יעלה על , יקבע שר הדתות את גודל המועצה הדתית, 61971א"שלהת] משולב

יהיה גודלה של מועצה ליישוב שמספר תושביו , לפי פקודת העיריות. גודל המועצה המקומית

א; , כלומר,  חברי;31ובאישור שר הפני; נית, להגדילה עד ,  חברי;15721 25,0007100,000

 15המועצה הדתית שתמונה לה תמנה לכל הפחות , קהילה נפרדתהקהילה האתיופית תוגדר כ

 6 .חברי;

 
אלא בעיה של מודעות , טוע, משרד הדתות כי אי, בעיה של כוח אד;, בתגובה לטענות אלה

הרבני; , למשל, כמו, המתבטאת בחוסר ניצול של כוח האד; הקיי; ויתר המשאבי; הקיימי;

 .בני העדה המשולבי; במועצות הדתיות

 

 

 7בעיית הקייסי3
בעיה נוספת הקשורה לשירותי הדת הניתני; לעדה האתיופית קשורה למנהיגות הדתית 

אשר קנתה לעצמה , זוהי המנהיגות המסורתית, מצד אחד.  הקייסי;�המסורתית של העדה 

, מצד שני. מעמד לאור! שני; ואשר מהווה בעיני רבי; מבני העדה את הסמכות הדתית העליונה

ומבחינה חוקית ה; אינ; מוסמכי; לתת שירותי דת , מכירה בסמכות; של הקייסי;הרבנות לא 

נקבע כי הקייסי; יקבלו משכורות ממשרד , כי בעקבות מחאה ממושכת, עוד יש לציי,. כלשה;

במילי; .  קייסי;60 7וכ! כיו; רשומי; בתיקי המשרד כ, הדתות באמצעות המועצות הדתיות

, מוכר על ידי העדה כסמכות רוחנית,  המשרד לצור! קבלת שכריד7זהו מעמד המוכר על, אחרות

 .א! אי, לו כל סמכות חוקית

 
שכ, במסורת האתיופית , משרד הדתות טוע, כי לא נית, להסמי! את הקייסי; לתת שירותי דת

כגו, , ואשר נדרשי; מרבני;, חסרי; חלקי; רבי; המרכיבי; את ההלכה היהודית המקובלת

לא ידוע למשרד על קייסי; שהשלימו את הכשרת; התורנית , כמו כ,". ו!שולח, ער"בקיאות ב

אי, . אלה מבני העדה שהוסמכו לרבנות עשו זאת במסלול המקובל. במטרה לקבל סמיכה לרבנות

ובכל מקרה נראה כי מדובר , כיו; במשרד הדתות תוכניות לשלב את הקייסי; במת, שירותי דת

 . של הקייסי; ושל הרבנות כאחדבסוגיה סבוכה הדורשת הסכמה הדדית

                                                                                                                                            
 2002ט  באוגוס21, רכז קליטה רוחנית במשרד הדתות, מבוסס על שיחה ע; הרב מזור ביינה 5
ומועצות דתיות מטפלות , בעוד שרב עיר, יש לציי, כי הרב הדנה מעניק בעיקר שירותי; הנוגעי; לנישואי, וגירושי, 6

 .ועדיי, ברור כי יש חוסר פרופורציה מסויי;. במגוו, רחב הרבה יותר של נושאי;
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 סיכו3
בשל ספקות . עיקר הבעיה הנוגעת למת, שירותי דת לבני העדה האתיופית נוגעת לתחו; הנישואי,

אביב 7נאלצי; במקרי; רבי; בני העדה להגיע לתל, הקיימי; בממסד האורתודקסי לגבי יהדות;

לא קיימת מדיניות . לבעיהועדיי, לא תמיד נמצא פתרו, מלא , בלי קשר למקומות מגוריה;

וכ! נוצרת תלות בהשקפות , אחידה ומחייבת לגבי הסמכות המתאימה לטיפול בבני העדה

כל הצדדי; מסכימי; כי מדובר בבעיה משמעותית . הספציפיות של המועצה הדתית הרלבנטית

 ובייחוד בבניה הצעירי; אשר משתלבי; בכל שכבות החברה הישראלית, אשר פוגעת רבות בעדה

 .אול; מוצאי; את עצמ; מופלי; לרעה בכל הנוגע למת, שירותי דת

 
. שכ, לטענת משרד הדתות קיי; כוח אד; מספיק לטיפול בבני העדה, יש ג; בעיה של מודעות

, כ! או אחרת. לעומת; טוע, הרב הדנה כי קיימת בעיית משאבי; בכל הנוגע לטיפול בבני העדה

; משמשת כפתרו, זמני בלבד וכי יש צור! לכנס דיו, של כל ברור לכול; כי המדיניות הנוהגת כיו

נראה ג; כי יש צור! למצוא תפקיד מהותי יותר . הגורמי; הנוגעי; בדבר כדי למצוא פתרו, מהותי

למרות מעמד; , אשר מקבלי; משכורות מהמדינה אול; לא מוסמכי; לתת שירותי;, לקייסי;

 .בקרב בני הקהילה

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 באוגוסט 19, רופסור מיכאל קורינדליוכ, פ, 2002 באוגוסט 21, מבוסס על שיחות ע; הרב מזור ביינה וע; הרב הדנה 7

2002. 
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 מקורות
 71971א"התשל, ]נוסח משולב[י הדת היהודיי; חוק שירות

 פקודת העיריות

 
 . הרבנות הראשית. ר יוסי בילי," מכתב לשר ד�הרב יוס> הדנה . 14.2.02, .וינר ע

 . כ צבי הנדל" מכתב לח�זכותנו במועצות הדתיות והרבנות הראשית . 11.7.02, .א. סנבטו פ
 .29.3.01. ונציגי הציבור ע; שר הדתות" יהארגו, הגג של עולי אתיופ"פרוטוקול מישיבה של 

 

 שיחות
 .2002 באוגוסט 19טלפו, בתארי! . ע;7 מנהל מכו, שבות�הרב מנח; ולדמ, 

 .2002 באוגוסט 19שיחת טלפו, בתארי! . מיכאל קורינלדי' פרופ
 2002 באוגוסט 21שיחת טלפו, בתארי! . הרב יוס> הדנה
 .2002 באוגוסט 21שיחת טלפו, בתארי! . ד הדתותרכז קליטה רוחנית במשר, הרב מזור ביינה
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 נספחי3
 יהדות אתיופיה. 1

המכוו, לבטא את הקשר של העדה " ש; �" ביתא ישראל" יהדות אתיופיה מכונה בפי יהודי העדה 

כצאצאי; האמיתיי; של ע; ישראל , לע; ישראל ולאר= ישראל, לתורת משה, לאלוהי ישראל

   8 .ומשמעותו גולי; ומהגרי;"  פלשי;" נושאת הינו ש; נוס> שהקהילה". הקדמו,
קיימות תיאוריות שונות המתייחסות ליצירת קהילת יהודי אתיופיה אול; לא ידוע על מסמ! 

  9 .היסטורי המעיד באופ, ישיר על הגעת; של ראשוני היהודי; לאתיופיה
 ביהדות; של קהילת הרב הראשי הספרדי, הראשו, לציו,,  הכיר הרב עובדיה יוס>1973בשנת 

הכרה זו . עד אז שררה מחלוקת בעול; ההלכתי לגבי יהדות; של יהודי אתיופיה. יהודי אתיופיה

  10 . הוכרה זכות; לעלות לישראל מתוק> חוק השבות1975הובילה לכ! שבשנת 

 
 . העליה לישראל1.2

 1977 ורק בשנת ע; קו; מדינת ישראל לא פנו גורמי העלייה ליהודי אתיופיה על מנת להעלות;

 .נשלח שליח עליה לאדיס אבבה כדי לדו, ע; השלטונות בנושא עליית; של יהודי אתיופיה

 
 11עליות עיקריות

 שנה עליה היק9 העליה הביצוע הערות
בסו> אותה שנה מנעו 

השלטונות באתיופיה את המש! 

 יציאת; של היהודי;

התחלת העליה   קבוצות2 

 מאתיופיה 
1978 

 והעולי; הינו היק> היוצאי;

פי אומד, של הסוכנות 7על

 . ומשרד הקליטה
ידי 7ההגעה לישראל אורגנה על

 "המוסד"

 העליה לישראל 

דר! הי; ודר! 

 האוויר

מתוכ;  (20,000

 מתו בדר!  או 4,000

). במחנות הפליטי;

 עולי; הגיעו 7,000

 בתקופה זו לישראל

יציאת יהודי; 

מאתיופיה 

למחנות 

פליטי; מסוד,  

ישראל והגעה ל

1980 7 

1984 

. ב"המבצע נער! בסיוע ארה

והופסק טר; זמנו עקב חשיפה 

 תקשורתית

   מתו! 7,500 רכבת אווירית

השוהי; במחנות 

 בסוד,

נובמבר  "מבצע משה"

 עד 1984

 1985ינואר 

עליה של    

יהודי; בהיק> 

 מצומצ;

אמצע 

 שנות 
 80 7ה 

הרקע למבצע היה התערערות  רכבת אווירית   1991מאי  "מבצע שלמה" 14,500

                                                 
 .56760' עמ, ט"תשמ, ראוב, מס, ירושלי;, זהות ומסורת: יהדות אתיופיה, מיכאל קורינאלדי 8
 .6' ע, ש;  9

375' עמ, ס"התש, ירושלי;,  אתיופיה�דפי מידע ומבחר מקורות : העליות הגדולות מארצות המזרח, שושנה ב, דור 10
 . 

 .677' עמ, ש;  11



 
 

 

 
 

7

 שנה עליה היק9 העליה הביצוע הערות
ש לחיי השלטו, באתיופיה וחש

 ב סייעה למבצע"ארה. היהודי;
שנמשכה 

 .כיומיי;

המש! עליה של    

יהודי; ממחוז 

 ושל ק@ַואַרה

 בני הפלשמורה

 7שנות ה 

90 

 
 12)לרבות בני הפלשמורה( עולי; מאתיופיה 40,500 7 ועד היו; עלו כ �1989 החל מ 

   

 

                                                 
 .2002 בפברואר 25בתארי! , הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפני;,  שיחה טלפונית ע; יחזקאל לביא 12
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