
וולקובסקיערן :איור

(קישור לסיפור)מנגיסטוגרמאו/ חלום בדמי כבוד 

https://drive.google.com/file/d/1HMAMVtERHckFhUtRkiTdjOsszusdNEq0/view?usp=sharing


שלמה גרוניך ומקהלת שבא בליווי תמונות:  השיר

(דקות5)שנה למבצע שלמה 25קישור לחדשות 

(דקות2.38)הוביל למבצע משה -קישור לפרדה אקלום יהודי אתיופי  

שנה למבצע משה30פאנל -סיפורה של מדינה -אברי גלעד 

מנגיסטוגרמאו" / חלום בדמי כבוד"שיעור מקדים לסיפור 

https://www.youtube.com/watch?v=El7qB4l0D8c
https://www.youtube.com/watch?v=B7LyyR1YV2M
https://www.youtube.com/watch?v=3sG1oTmFsdk
https://www.youtube.com/watch?v=91_bw03rsXo


מחאה ודרכים לפתרון בעיות של הקהילה האתיופית, ביקורת

: נקודות לשיחה בעקבות צפייה

. מאפייני התרבות האתיופית

. יחס החברה הישראלית לבני העדה האתיופית

. קונפליקטים בתוך העדה האתיופית

בחשוון' שנקבע בכנסת ויחול כל שנה ביום זהעליהיום 

.שבה מצווה על אברהם ללכת לארץ ישראל" לךלך "המועד נקבע בסמוך לפרשת 

.להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב תרבותית, י כבסיס לקיומה"לאהעליההכרה בחשיבות 



"מבצע משה"5.1.1985ועד 21.11.1984

,  נשדדו, נאנסו, רבים נחטפו. חצו נהרות ואזורים מדבריים, במהלכו עברו העולים מעברי הרים, המסע מאתיופיה לסודאן היה רגלי

.  ומקום קבורתם לא נודע, ילדים וזקנים רבים לא זכו להגיע. מתו מתשישות, ידי חיות-נטרפו על

. ידי חיל האוויר הישראלי במבצע סודי-הם וחולצו משם על. מרעב ומצמא, בסודאן נכלאו הפליטים במחנות וסבלו ממחלות

.  פי האמונה הוציא את בני ישראל ממצרים בהליכה רגלית במדבר-שם המבצע הוא על שמו של משה רבנו שעל

לישראל-יהודים 8000במבצע משה הועלו כ  

.יהודים מאדיס אבבה שבאתיופיה14,310פינו כ שעות 36במשך 1991במאי 24-25" מבצע שלמה"

.  זה היה מבצע חרום מעין רכבת אווירית לפינוי המלא של יהודי אדיס אבבה 
י',אבמלכים ( אתיופיה)המבצע נקרא על שם שלמה המלך שפגש את מלכת שבא 

" חלום בדמי כבוד"הרקע ההיסטורי של הסיפור 



השונהחברתיתולהיררכיההתנהגויותלדפוסיהעוליםנחשפומאתיופיההעלייהבעקבות-כבוד

.באושממנההנורמהמןרבהבמידה

.פטריארכאלית-מסורתיתמשפחהכללבדרךהיאהאתיופיתהמשפחה

.ועודעדתיתפקיד,משפחתיתסמכות,גיל:כמו,ההירארכיהאתהקובעיםלמדיברוריםקריטריונים

.כבודשלומחוותגוףביטויי:התנהגותייםקודיםפיעלהתנהגויותשלנורמותמכתיבהזוהירארכיה

.הסמכותיתהדמותברכיאתלנשקנהוג,למשל

.(הפגישהבעתהסמכותכלפיוהרכנתוכולוהגוףכיפוףאתלראותניתןעדייןאבל,בישראלשנעלמהתופעה)

מאפיינים תרבותיים וחברתיים של העולים מאתיופיה  
"צופים"אתר : מתוך



.בפרט"שליליים"רגשותולהדחקת,בכללרגשיאיפוקלמטיףהאתיופיההתנהגותקוד-רגשיאיפוק

ניתןשלאוכמהכמהאחתעל.האנושיחסיבמערכתטאבובבחינתהיא,נקםאועוינות,קנאה,כעסהבעת

.ומנהלמורהכמו,סמכותיותדמויותכלפיזהמסוגרגשותלבטא

.במשפחההילדיםהתנהגותשלהיסוד-אבניהןאלה-ומופנמותביישנות,צניעות

.מנומסילדהואמופנםילד

.מיידיעונשאחריולגרורועלולכהתרסהנתפשישירמבט.אביהםבנוכחותעיניהםלהשפילמצוויםילדים

.נשאלתכשהיארקותענהשיחהתיזוםלא,במבוגרמבטהתישירלאנערה.בנותעלבעיקרחלזהנוהג



,באולפןהמורה,סוציאלייםעובדים:שונותדמויותהכולליםקליטהגורמיעםבתחילהנפגשמאתיופיההעולה-ציות

.ועודהפסיכולוג,הרופא,הקליטהמרכזמנהל

כדמויותגםולכןהממשלהכנציגיכלליתבצורהבעיניונתפסיםכולם,לעולהברוראינוהתפקידיםביןההבדל

.מוחלטהואלסמכותהציות-לסמכות"לא"אומריםאין.בהיררכיהסמכותיות

.לשתוק,היותרלכל,יכוללסרבשמבקשמי

אומוויכוחיםלהימנעמשתדליםלכן,"כן"להגידמחנךהתרבותיהקוד.וזלזולחוצפהשלביטוינחשבתואף,האתיופיתבחברהנדירה"לא"המילה

.מילולייםעימותים

כמו,מורים.אמינותחוסרשלשגוידימוייוצרהדבר.אותהמממשאינואך,מילוליתהבטחהאוהסכמהמביעמאתיופיהשעולהאחתלאקורהכך

לסמוךאפשר-שאיכמי,אתיופיהיוצאיפקודים/התלמידיםאתותופשים,לכאורהההפכפכהההתנהגותלנוכחמתוסכליםחשים,בצבאמפקדיםגם

.מילתםעל



לדבריבסבלנותשיקשיבמאדםמצפים.האתיופיתבתרבותמוערכתתכונההיאסבלנות-והקשבהסבלנות

במתכונתשיחהלנהלמתקשיםרבים,לכן.ובניחותאבאריכותלדברנהוגהיהבאתיופיה.אותםיקטעולאחברו

.שבשגרהכענייןהאחרלדברינכנסאחדשבה,המוכרתהישראלית

,מקוםלשוםלמהרשאיןאתיופיזמן–היאהרווחתהגישה.מאודנזילהואהאתיופיתבתרבותהזמןמושג

העדהבנישלמזלזלתכהתנהגותפעםלאהנתפשיםלאיחוריםגורמתזוגישה.המלצהבגדרהיאמועדוקביעת

לאחרנטייתםעלננזפיםאונענשיםהעדהמבנירבים–בקרבםתסכולשגוררדבר.להםשמחכיםבמיהאתיופית

.בזמניםעמידהמהםהדורשתהסמכותובקרב



גלםלחומריהנוגעבכלובסיסיפשוטמטבח,באתיופיההנפוץהמסורתיהעממיהמטבחהואהאתיופיהמטבח-האתיופיהמטבח

זהמטבח.תבליןוירקותמאכלירקות(עוףאובקר,כבשבשרלרוב)בשר,לסוגיהןקטניותהםהעיקרייםמרכיביו.הבישולולשיטות

.חריפיםולרובבנדיבותמתובלים,ארוךבבישולוקדירותתבשיליםעלמבוסס

גלםבחומריהשימושאףעל,מגוונתטעמיםוקשתחזקיםניחוחות,ארומטייםטעמיםלמאכליםמעניקבתבליניםהנרחבהשימוש

.חברתיטקסכמעיןמתנהלותוהארוחותהביתמרכזהואהמסורתיהאתיופיבביתהמטבח.בלבדבסיסיים

,ביותרהנפוץהאתיופיהמאכל)רה'האינגעלהמונחים("וואט"כלליבשםהמכונים)תבשיליםמגווןובהגדולהצלחתבמרכזמציבים

(שהותססטףמקמחועשויחמצמץטעםבעל,ללחוחבמרקמוהדומהשטוחלחםמעין

.ניגובבתנועותהשוניםמהתבשיליםאוספיםוכךהימניתידםבאמצעותרה'אינגפיסותבוצעיםהסועדים

אהבה,כבודשלכמחווהלובסמוךהיושבאתמאכילשסועדנהוגואףהסועדיםביןהקשריםאתמחזקתוהטקסיתהמשותפתהאכילה

."ּּונהב"המכונההקפההכנתטקסנועלהארוחהאת.והערכה





מנגיסטוגרמאוקישור להרצאה של הסופר  

.סבא-בכפרמתגורר.לשנייםואבנשוי.חיפהמאוניברסיטתלתקשורתר"ד.1977-בבאתיופיהנולדמנגיסטוגרמאו

ונקברהאמונפטרה,העלייהלפנייום,14בןכשהיה.ואחיואביועם,באתיופיהגונדרשבמחוזקוקושמהכפר,1991-בלישראלעלה

.באדיס־אבבה

.חיפהבאוניברסיטתותקשורתהמדינהמדעללימודינרשםל"מצהשחרורוועםב"במגשירת,בפנימייהולמדהתחנךמנגיסטו

.2010לשנת"הארץ"עיתוןשלהקצרהסיפורבתחרותזכה,"כבודבדמיחלום"הסיפור

מנגיסטוגרמאו/ חלום בדמי כבוד 

.אותולכבדאולזכורביקששמיודרך(מלכותוהוד-פירושוגרמאוי(סלאסההיילהגרמאויהאחרוןהאתיופיהמלךאתהעריץאבי,הודהואגרמאוהשםמשמעות

.משטראוהחוקשלהטובבמובןבעולםסדרהיוצרתהשפעהבעלתישות,שר,שליט,ממשלה-ומשמעותו,האתיופיתבתרבותנפוץשםזהומנגיסטו

https://youtu.be/3cHEU0_xFRA


היהודיםשלהזמניהעלמיןבביתשנטמנה,לאמומצבהלבנותכדילמולדתומנגיסטוחזר2001בשנת

.באדיס־אבבה

סביבופיזרתימהעירעפראיתילקחתי:לקברהעלתהירושליםאבל,לירושליםעלתהלאשליאמא"

שמותההחללאתומילאתילתחייהאמיאתהקמתיובשמה,ליאםלהקראתי,בתיכשנולדה.הקבר

."ביהותיר



אתיופיממוצאשילדיםהאפשרותליחשובהבעיקר,נפלאההרגשהזאת":הלימודיםלתכניתהסיפורולהכנסתלזכייתומנגיסטותגובת

,לירושליםלעלותהחלוםאתומכירלומספריםשלוואמאשאבאמהיודעילדכל-להםחדשזהכילא,שלהםהקהילהעלסיפורילמדו

יכוליםוחברינו,סיפורישלנוגם,שהנההרגשה.גאווהתחושתלהםנותןזה,"אתיופים־לא"החבריהםעםיחדהסיפוראתלשמועאבל

,ידעליצרניהופכיםאנחנועכשיו,אחרותקהילותעלולמדובכיתותישבושלנווהילדים,ידעצרכנירקהיינוהיוםעדאם.מאיתנוללמוד

ילדים.הדדיתלמידהבאמצעותורקאךנוצרתבריאהשחברהמאמיןאני.לשמועצריךשלנוהסיפוראת.עצמנומשלסיפורלבעלי

."תרבותייםכישוריםונטוליאופקיםצרי,בוריםלהיותגדליםבלבדאחדנרטיבשלומדים

אתהלפעמים.מצאהשהמדינההעלוביםהפתרונותאחדזהבעיניי":ממשלהבמשרדיהאתיופיתהעדהלבני"מתקנתאפליה"עלדעתו

הם.בחרדהעליךמסתכליםשהםוקולט,אתיופיםבחוראובחורהרואה,עובדיםאלפיאומאותשמעסיקהלחברהאולמשרדהולך

,אחדעודכשבא.אחדאתיופיבהעסקתחובהידייוצאיםרביםמעסיקיםכי?למה.לפטרעומדיםושאותםלעבודהשהתקבלתחוששים

קבלתביום,אני","במאבקשהצלחתמרגישאתהלפעמים"."בגזענותנאבקיםלאתאנהעליעם...אתיופילנוישכבר:אומריםהם

מבקשיםאפילו,ומעריכיםאליךניגשיםהשפעהבעלימיניכל.לרגלייומתרסקתקורסתהזכוכיתתקרתאתראיתיממש,הדוקטורט

קשרליצורמנסהאתה.כשהיהוהכלנשכחשהכולקולטואתהשלךלשכונהחוזראתהאזאבל.שלהםהעבודהלכוחלהצטרףממך

."שלךהראשמעלמחדשמתהווההזכוכיתושתקרתנעלמושכולםוקולט



.  ואנשי קהילתובטיבבוזהו סיפור עלייתם ארצה של הכוהן איוב 

.  ונסיעה ברכבת למרכז הקליטה, ג"ולאחר מכן בנחיתה בנתב, הסיפור מתמקד בטיסה מעל ירושלים

קבלת,הכריזהלהוראותהישמעות,המזוודותואיסוףנחיתה,טיסה:לארץחדשעולהשלסטנדרטיתהגעהמתאריםהסיפוראירועי

,הקליטהלמרכזונסיעההרכבתאלמדריכהאחריבקבוצההליכה,קליטהסלקבלת-מכןלאחר.תקשורתואנשיפוליטיקאיםשלפנים

.החדשההתרבותאתויסגלו,תרבותםאתישכחו–להםמסביריםכך–שם

,אותנומאירההיאכך.וביקורתיתזרהבעיןההתרחשויותאתשרואה,בטיבבושלאשתו,אמאוויששלהיאבסיפורהתצפיתנקודת

.טראומטיאלא,סטנדרטיאיננוהאירועשעבורם,מאתיופיההעוליםחווייתאתומייצגת,הקולטתהחברה

בנרותחיינופתילבשריפתפעמיםשמוניםעינינובמוחזינושנינו":שכתובכפי,שמוניםבניהם,אשתו,מנשהואמאווישבטיבבואיוב

."בירושליםהבאהבשנה":שנהאחרשנהאיחלוכאשר"בלבםתקווהגיציהציתו",היומולדתעוגתעלהנרותאתשכיבובעתבה-"שעווה

המטאפוריתהאשאך,לשנהמשנההחייםכיליוןאתהממחישהיסודהיאהנרותשלהמוחשיתהאש:ומוחשייםציורייםהםהניסוחים

.בירושליםהבאהלשנהלהגיעהתקווהלאשוהכוונהבלבדולקת

תקציר עלילת הסיפור 



הדמויות בסיפור ומערכות היחסים ביניהן  

דמות ראשית –המספרת , אמא רבתא, אמאוויש

דמות משנית–אמאווישבעלה של ,בטיבבוהכהן איוב 

הדיילת-קול –בת 

סוכנת הקליטה 

דמויות שוליות–עולים 70



קשובותשעיניהמי,המסעכמובילתנתפסתהיאוככזוהמעשהסיפוראתלספרמנשהאמאוויששלבידיהמוסרהמחבר

.הקוראבעיניאמינהוהיאגיבורהמספרתהיא.השורותמבין,אפוא,עולהפמיניסטיקול.בהולמתרחשהארציתלמציאות

.הלבנותפוצאתבפניהחושפים,סודעמהשחולקיםמישהי,"שיחי-בת"הואאמאווישהשםמשמעות

היא(80),המופלגגילהובזכותבזכותהכי,נראהואכן,אימהותהמודגשת-רבתאאמא-ובכינוייהאמאוויש-בשמה

.הקוראבעיניאמינותיכולותלההמקנהדבר.ולכעוסלרטון,ליבהמדםלדבר,האמיתיתהמציאותאת"לראות"מסוגלת

,זוג,זוג...ילדינונשקוהמשרותנושאי"הסיפורבתחילתהממסדעםהחטופההפגישהאתבתיאוריהלמשללראותניתןכך

רכבםלכלינבלעוהמכובדים.תםהאחיםביןהחטוףהמפגש":המפגשעלדעתהואת"...שחור-לבן,לבן-שחור

."...הממוזגים

."...קולהבתבהדאותנומברכתואחותנו...מדבריות...ונגלים'גשחצינואנחנו"כלעגבעיניהנראההפניםקבלתהליך

,לכהןבניגודוזאת)שהיאכפי,הנכונההאמתאתרואההיאדווקאאך,התרבויותלשינויי"קלטרף"כעצמהמכנההיא

.(המציאותאתלייפותהמנסה,איוב

הסיפוראת מספרתהדמות הראשית ה-רבתאאמא-אמאוויש



הנוסעיםבאולםבשבילודיוגבוהכיסאאיןכאשר:כבודוועלבעלהעלהשומרתהיא.מעשיתאישההיאאמאוויש

עםהולכתהיאגבוהכיסאאיןברכבתכאשר;כסאותמערימתרםמושבשיצורצעירבחורעלפוקדתהיא,ג"בנתב

מסבירההיאהצעירההקליטהלסוכנת;במעמדולאישכראוייותרגבוהכיסאלמצואבתקווההרכבתכללאורךבעלה

.לשמו,"כהן"-בטיבבושלתארואתלהקדיםשעליה

אותו,בטיבבואיובלבעלהרוחשתשהיאבכבודאמאווישהמספרתמתאפיינתהסיפורלאורך

גילוהאתיופיתשבקהילהכיוון,הזדמנותבכל80המספרעלחוזרתהיא."נפשיאב"מכנההיא

.זכויותלומקנהאשר,חכמהשלכבודתעודתכעיןהואהאדםשלהמבוגר

מצטנעתהיא,בטיבבושל"הילתובצללהצטופף"שזכתהכךעלמזלכבתעצמהאתרואההיא

אב":ואומרתחוזרתכשהיאידועלעצמהאתומבטלת,"ישבו,ביאיןדברוחצידבר":ידועל

."טועהתמידואני,צודקתמידנפשי



והיאהמציאותאתקולטתהיא,באהשממנהלזודומהאינההגיעואליהשהתרבותמבינההיאכאשר,זאתעםיחד

שקיבלוהדירהלחלוןניגשתהיאהסיפורובסיום,רגילכיסאעללהתיישבלבטיבבומציעההיאברכבת.להתפכחהראשונה

:אומרתהיאהכולולמרות,הבנייןאתהמקיפההשממהאלהחוצהמביטה,"(הושלכנו"במילהמשתמשת)הקרקעבקומה

."חלוםהגשמנו"

חלוםמאשרמאשליההתפכחותשבעתייםטובה":עמדתהאתמייצגהואאך,מפיהמובאאינוהסיפורשלהסיוםמשפט

,זלזולמתוךזהאין.תוארוללא,בלבד"בטיבבו"בשמואלא,"נפשיאב"לבעלהלקרואמפסיקההיאזהבשלב."אוטופי

.העברבועתבתוךלחיותאפשרואי,החדשותבנורמותלהשתלבשחייביםמהבנהאלא,כמובן

אמירתהאלהיצירהאתמובילה,והנוקבותהמדויקותבאבחנותיהאמאוויש,הסיפורבמהלך

היא,ודםבשרנציגבמקוםפניהםאתמקבלתכריזהשמערכתכךעלהמתלוננתהיא:הביקורתית

היא,"משוגעת"להוקוראתאותםשמדריכההצעירהשלצנועהלאמראהאתשמציינתזו

המודאגתהיא,לכאןשהגיעומהרגעהאלוהיםאיששלמעמדומידרדרמהרכמהעדהמציינת

.החדששבמקוםהערכיםמחוסר



12חבקוידיהכיעצמהעלמעידההיא.הגדולהכהןאשת.80בתאישהרבתאאמאהמספרת-ישיראפיון

.ניניםומאותנכדיםמאהילדים

אתבפניהחושפים,דסועמהשחולקיםמישהי,"שיחי-בת"פרושואמאוויש-שמהבאמצעות–עקיףאפיון

מביעההיא.ישראללארץבעליהנקלעואליההסיטואציהוהבנתתפיסהחדת,ראייהחדתהיא.הלבנותפוצ

של"הרומנטיקהבצעיף"עיניהמכסהולאאמיתיתהיותהעלהמעידדבר.בדבריהובקורתכעס,תרעומת

.העלייה

–גיבורגםשהואעדמספר-אמאוויששלדמותה

עמדהלומקנהזומעורבות.בסיפורמעורבהואולפיכךשחווהאירועיםעלאושפגשדמויותעלמספרהמספר-עדמספר

.מוגבלתידיעתוולכן,הסיפורבתוךמצויהוא.נייטרלילהיותלומאפשרתואינהמסוימת

.ראשוןבגוףהסיפוראתמספרהגיבורהמספר.המרכזיהגיבורבתורעצמואתהמעמידעד-מספרלמעשהזהו-גיבורמספר

דוגמאות לעיצוב דמותה באופן ישיר ועקיף 

הסיפוראתהמספרתהדמותהיאאמאווייש



דמות משנית –בטיבבוהכהן איוב 

."זרמיםעשירמיםמפלכמוחזהועלנופללבן-שחורזקן,למחצהלבןשערו":ויפהמרשיםכאדםבטיבבואתמתארתאמאוויש

שהריםעדדוםלעמודנהגוושביםעוברים":ומקושטחזקסוסעלרכוב,באתיופיההכפריםביןבעוברומוראעוררהואכי,מתברר

אתבצייתנותקיבלו,סייגללאלפסיקותיונשמעוכיצד,רםמושבלכבודוהקימוכיצדמתארתהיא."חבקוהוואופקיםהסתירוהו

.בפייסנותשהצטיינושלוהדיןפסקי

זההוא,הקשייםאתמציינתאמאווישכאשר,הסיפורבתחילת.ישראללארץבהגיעםגםלראותאפשרשלוהפייסניתהגישהאת

:האוזנאתמסבר,מסביר,שמרגיע

.פגעיםאיןשבירושליםלהמסבירוהוא–דמיםמשפיכותחוששתהיא

וכאשר,המציאותמחויבשהואכיוון,יהיהאנושימגעבמאוחראובמוקדםכי,בפניהמצייןוהוא,אנושימגעמהיעדרנפגעתהיא

".הדעתעץטרום,ליושנהעטרהמחזירהאחותנו"הסברדברימוצאהוא,חשוףבלבושהקליטהסוכנתמופיעה

.הכהן–התוארלוהתלווהבאתיופיה.לדםדםביןושופטדייןהוא-'ובחכמת'בטיבבו-שמופירוש

.מעלהרםהיהמקומובאתיופיה.מחבשהעוליםמביןביותרהחשובכאישבטיבבואיובהכהןמוצגהסיפורבתחילתכבר.80בןהוא

."נפשיאב":אותומכנהאמאוויש



,כביכול,אותהומתקןעמםנפגשיםולא'קולבת'בעמםמדבריםהעםנציגיכי,מרירותהעלרבתאבאמאנוזףבטיבבוהכהן

."חכמה"ההבנתואת"מלעיגה"זותפישה."מהמפגשחוששתבעתבה,לפוגשנוכוספת[הקולבת]אחותנו"ואומרבתמימותו

עץטרוםעדן.ליושנהעטרהמחזירהאחותנו":כיבטיבבוטועןהסוכנותנציגתשל"מערומיה"אתלכסותמנסותכשהנשים)

.(עדןגןכלבושללבושנוהגיםישראלבארץ-"הדעת

,לאולאיזולענותשאלהלאיזובוחרתמידהוא,שאלהלכלתשובהישתמידנפשילאב":בהערצהאותומציגהרבתאאמא

!??טועהאינוהאמנם."טועהלאלעולםהוא.נכונותתמידשלוהתשובות

.הסיפורלסיוםעדהרוחניתנפילתואתהמסמלתהפיזיתהנפילהזו.סביבודוםעומדיםכולם–מהכיסאותנופלוכשהוא

-נלעגואףתמיםבאופןסיטואציותמפרשהואבארץ

מדינתשלעפרה–עפראדמתבמקום,האספלטמאדמתנפצעומצחוג"בנתבהאספלטאדמתאתמנשקכשהוא

."ירושליםלביןבנינובריתאותוהוא,נסבתוךנסאלאאינוממצחיהמפעפעהדם":כיאומרהוא-ציון



מעירהוכשהיא.המפורשבשמו-בטיבבואיוב–הגדוללכהןקוראת"משוגעת"ההסוכנותנציגתכירבתאאמאמעידהלרכבתבדרכםכבר

."יעוברתשמוגםאלאיוסרשמופארתואררקלא":כיהסוכנותנציגתלוחשתשבצדיקיםצדיקבשםקוראיםלאכךכי,לה

לפניהםכיפעםבכלדקות20המקומותבארבעתלשבתלומציעההסוכנותונציגתלכבודומעלהרםכיסאהכהןמוצאלא"הזקנה"ברכבת

בערבומסתייםמבוקרהמתחילאחדביוםהעוליםשעובריםוהשינויהקליטהבכאבינשזרתבדבריההכאובההאירוניה.דקות80שלנסיעה

.!"?שרוציםלאןתגיעישרהנוסעתרכבתאיך":תוההרבתאואמא.קליטהבמרכז

.העםעםלשבתבומפצירהרבתאואמאלשבתמתחייבבטיבבוהכהן

חסרהואאך,למצבומודעהואכי,המעידדבר."נפשיאבמצחחרצועביםעורקים"הסועררוחוהלךעלהמעידמצבפיזיתמגיבבטיבבו

.בחבששםשהיהכפיהראשונילמקומו"ולעלותלטפס"יכולואינואונים

העלייהבמחירשאבדכבודוואתמקומואתלהשיבאחרתדרךשוםאיןבטיבבואיובלכהןכי,נראה

.שסביבו"תקינהלא"הלהתנהלותשונותסיבותלמצוארקהואלעשותיכולשהואכל,לכן.לארץ

.(העלייהכאביאתלשרודיוכללאאחרת)



בחללמבולבלבוהההוא,עבורורםכסאמוצאאינוכאשר–מציגשהואהבוטחתבחזותסדקיםנפעריםבהדרגהאך

הואאין,לאשתוובניגוד,עולמובתפיסתמקובעשהואלראותניתן.נופלהוא,לושמארגניםהכיסאותממגדל,הריק

,בפועלכיאף,כבודלולחלוקהצדקההאדםשלהמבוגרבגילולראותממשיךהוא.שלוהחשיבהאורחאתלשנותיכול

.החדשהבסביבתומתממשתאינהזותפיסה

רועמתשתיקהשותקהוא,חמורנהיהפניוסבר,במעמדושחלהשינויאתלהפניםמתחילשהואנראה,הסיפורבסיום

את."כבודבדמיחלוםהגשמנו"עונההוא"חלוםהגשמנו"לואומרתכשאמאוויש.הקירמולפניו,בדירהונעמד

מרירהתהיימדוע"הסיפורבפתיחתאשתולתלונותתשובתולדבריאלהדבריובהשוואתלראותאפשרשעברהתהליך

."?מתגשםהיומיןעתיקשחלומנוזמן,עתהדווקא

פחותבאופןאותהחווהאשתובעוד,ביותרקשהבצורהמאתיופיההעוליםשלהטרגדיהאתחווהשבטיבבונראה

?כבודאוחלוםהגשמת,בחייםחשוביותרמה:השאלהבסיוםמהדהדתועדיין.הרסני



סגולותלהןמעניקמרמקוליםהבוקעקולן.הכניסהובאולםבמטוסהמותקניםלרמקוליםמבעדקולןרקנשמע,בתחילה

בתמיההמלוותאלהאפיזודות,זאתעםיחד.כזאתבטכנולוגיהנתקליםבחייהםשלראשונה,העוליםבעיניטבעיות-על

במסעאחינודםהקרבנו,צחיחותמדבריותעברנו,רעותחיותשורציונגלים'גחצינואנחנו":המספרתמצדביקורתיוטון

."אחיםכדרךעמנומדברת,ידינולוחצת,מולנוניצבתאינהמדוע,קולהבהדאותנומברכתואחותנו,החלוםאלמפרך

פקדאישהראשאותו.העוליםאתשבירכהבשעהלפתחמבעדנראואישהדמותשלפניהורק,בקיראשנבנפתחבהמשך

שלושובמשך,החודשמחייתכםלצורכיאתכםישמשהזההכסף":ובהמשך,"קליטהסלוקבלגשבטיבבוכוהן":בקול

חייםדרךבכםונטמיע,הגלותייםחייכםאורחותלשכוחאתכםנלמדשבו,קליטהבמרכזתשהוזותקופהבמהלך]...[שנים

."חדשה

אתמבטלשהואתוך,מאתיופיההעוליםלקליטתהישראליהממסדמתייחסבההקלותעלביקורתמציפיםאלודברים

.יד-במחימורשתם

ג"הדיילת ונציגות משרד הקליטה בנתב



לבושים העולים  , מודרנית, בעוד הסוכנת לבושה בצורה חושפנית. תיאורה החיצוני של סוכנת הקליטה מדגיש את ההבדל בין התרבויות

.  בגלימות לבנות שקצותיהן נגררים על הרצפה. מאתיופיה בבגדים מסורתיים

אסור":שקובעתאשתושלנפשהאתשמרעידדבר–תוארוללאבטיבבואיובהעולהשלבשמוקוראתהקליטהסוכנתשלדבריהסגנון

.החדשלמעמדולהסתגלונדרש,מוצאובארץרגילהיהלוהכבודאתבטיבבואיבדכך"המלאמשמוכוהןהתוארלנתקהאיסוריםבכל

מבהיר את גודל הנפילה של אב המשפחה עם  -" אינני מבינה מה רוצה האיש המוזר הזה, הרגו אותי"–תוכן דבריה כמו גם סגנון אמירתם 

.  כמוזרמתוייגבהיותו , בה הוא יורד ממעמדו כמנהיג ונחשב לפחות מן האדם הרגיל, המעבר לתרבות החדשה

והן את תחילת שברו של חלום העלייה  , מדגישות הן את פער התרבויות בין זו הישראלית לזו האתיופית-וסוכנת הקליטה , הדיילת

בדמות מרכז , הפנטזיה הזוהרת של חלום ההגעה לירושלים מתנפצת לנוכח המציאות הטופחת על הפנים-ברוח זו גם ההמשך . לארץ

.שם בארץ-הקליטה האפרורי אי

סוכנת הקליטה 
הולכת,סגולהחולצהדבוקהלבשרה,לערךהיאעשריםבת,למחצהעירומהנערה"כמתוארתהיאבהופעתההקליטהסוכנת

."הרזותמותניההחונקים,שלההשחוריםינס'הגמכנסיגגלקצוותלהשיקהכדיאותהמושכתמטהמטה,מעלהמעלהומתכווצת



היושביםהדייניםלמספרבסיפוראנלוגי,(בטיבבוהגדולהכהן1ועודעולים70אחדועודשבעים)סמלימספרזהו–עולים71

.האחרונההפסיקהובעלהרםבמעמדונבדלאך,שוויםביןשווה,הגדולהכהןעמדשבראשההגדולה*בסנהדרין

ג"בנתבלפגשםשבאווהסוכנותהממסדנציגירגליאתהמנשקיםממשילדיםוחלקםלצעיריםנדמיםהםהסיפורלאורךבתיאורם

."זקןפניהדרת"לכבודשלחינוךמתוך

.שוויםביןכשוויםלחייהםאתומנשקיםאותםמרימיםהממסדנציגי

.חששללאהנעותהמדרגותעלעוליםהםג"בנתבוכברהחדשהבארץהמפותחתולתרבותלשינוילהסתגלהראשוניםהםהצעירים

.לארץכבודםעטרתשלנפילתולמראהדוםועומדיםלהרימוממהריםכולם,ארצהמהכיסאותנופלבטיבבוכשהכהן

1+העולים 70–דמויות שוליות 

.היהודיבדיןומשפטהלכהלפסיקתדיינים71שלקדוםדיןבית–סנהדרין*



רעיונות מרכזיים בסיפור משמעותם ודרך עיצובם ביצירה

(ושל זפת)זהבשלירושליםמוטיב-ארץ ישראל וירושלים כהתגלמות של אוטופיה  * 

החלום ושברו* 

מוטיב הכבוד -ערך הכבוד  * 

מוטיב הרמקוליםומוטיב הכיסאות , הממחישים את קשיי הקליטהניגודים-קשיי הקליטה  * 

ארמזיםוהזרה–לשון הסיפור * 

ומשמעויותיו" חלום בדמי כבוד"שם הסיפור * 

תיאורי סביבה ונוף* 

רלוונטיות למציאות חיינו  במדינת ישראל* 

והדום, הדממהמוטיב* 



מקדשבית"כקהילתהולחברילמספרתמצטיירתירושלים.הקדושהמקוםעללהביטלחוששיםהם,ירושליםעלמהחלונותלהתבונןלעוליםמציעהכשהדיילת

המתפללים]...[והכרוביםהבריתארוןמשכןהיא,השתיהאבןעלעומדהדביר]...[ארצהויורדותשמיימההעולותאוראלומותבוקעותשמראשו,זהבעטור

ביוםובו]...[עיןכהרףנובטים,יוניםשלממקורםשנופליםבזרעיםשרואיםויש,ככבשיםעשביםומלחכותההרבצלעותהמתפתלותטורפותחיותרואים

".האלוהיםבביתותפילהתורהבלימודהשוקדיםואוכליםשקוטפיםומזיניםמתוקיםפירותנושאים

שלמרחב:הימיםאחריתכחזוןשהינההמדומיינתירושליםזוהי."מתיםולאדםנשפךלאבירושלים,האמנתיקטנהילדההייתימאז":מצהירההמספרת

.האדםלשירותעומדותשבההטרףחיותאפילו,בהמתרחשיםונפלאותניסים,נשימהעוצריופייה,זהבשכולהעיר,וצדקשלום

ארץ ישראל וירושלים כהתגלמות של אוטופיה 

היהבאירופהיהודיםובבתי,לכיוונהלהסבצריךכשמתפללים.רבותבתפילותמוזכרתירושלים
הבאהלשנה"הברכה.ירושליםכיווןאתאירופהמבחינתהמסמל"המזרח"אתלתלותנהוג

לחיכילשוניתדבק,ימיניתישכחירושליםאשכחךאם"בחתונהשאומריםוהטקסט"בירושלים
בתודעתירושליםאתמקבעים–"שמחתיראשעלירושליםאתאעלהלאאם,אזכרךלאאם

.מזהותםנפרדבלתיכחלקהיהודים

תשוקתואתביטאובו"במזרחלבי"השיראתספרדבגלותהעשיריתבמאהכתבהלוייהודהרבי
המשוררכיסופי.ספרדטובכלעלויתורובמחירוגם,חורבותקודשיהאםגם,ישראללארץלהגיע

."כבודבדמיחלום"במהדהדיםזהבשירהמתוארים



המתואררגע.נאחזוהםבההאתיופיתהעדהשלהתמימההמשיחיתוהאמונההחזוןגודלאתמבטא,ירושליםמעלהטיסהרגע

מלמעלההחפוזהמבטכיהביטחון.הנקלטתלתרבותהקולטתהתרבותשלהגישהביןהפעראתשממחישרגעוגם.תורהכמתן

.העוליםאצלהסיטואצייהשלהקדושהתפיסתלביןהעוליםאתילהיבירושליםעל

לגרוםעלולהנוצצתבירושליםמבטכי,מפחדבצעיפםעיניהםמכסיםלירושליםמעלטבעיבאופןלהביטבמקוםהעולים

.לעיוורונם

,השתיהואבןוהדביר,ויורדותהעולותאוראלומותבוקעותמראשו,זהבעטורמקדשבית":כירושליםאתמתארתרבתאאמא

"...והכרוביםהבריתארוןבמשכן

מהחלוםולהתפכחלהקיץעומדיםזהולצדובתפארתהבירושליםלצפותעומדיםוהםלהתגשםעומדחלומםכימרמזזהמוטיב

(ושל זפת)זהבשלירושליםמוטיב



,המספרתשללתדהמתהמכבדתולאחושפניתבצורההלבושההקליטהסוכנת

"דעתעץטרוםעדן,ליושנהעטרהמחזירהאחותנו":לחווהאירוניבאופןמדומה

.קומיבאופןמוצגהמציאותעםהטראגיהמפגש

בעיןמציגה,האחרתהתרבותשלהמבטמנקודתהנוצרת"ההזרה",זאתעםיחד

מברכתכריזהמערכת:הקולטתהחברהשלההתחשבותחוסראתביקורתית

הקשההמסעאחריזאתיעשהאנושישנציגבמקוםהגעתםעםהעוליםאת

.בהםשפוגעחשוףבלבושהצנועהציבורמולהמדריכהמופיעהאחריה.שעברו

איננה"איומותלסתותבעלתמלכודת"כהנתפסתג"בנתבהמסתובבתהדלתגם

במילפגועאכןויכולה,לזקניםמותאמתאינהשהיאמשום,באמתמצחיקה

.בהמורגלשאינו

ושברוהחלום 
ויוצרת,הישראליתהמציאותעםבעימותמתנפצתהציוניתהתמימות

.מצחיקסיפוראינושהסיפוראףעל,קומייםמעמדים

בתיצאה":המספרתידי-עלמדווחתבמטוסהטייסהודעת,למשל

העולים,"הבאיםברוכים"להםקוראתג"בנתבבכריזהכאשראו,"קול

."הנמצאתברוכה"במקהלהלהעונים

המספרתבפינקראג"בנתבמזוודותלאיסוףהמתקן:ועוד

,"לאדםתיקיםומוסרעצמוסביבמסתובבדומםעצם"

לקבללגשתהעוליםאתשמכוונתקרקעדיילתשלפניהמופיעיםוכאשר

:כךהמספרתזאתמתארת,קליטהסל

תוךאלנמזגאישהוראש,הקירבאמצענפערהמרובעתצלע,פתע"

."בירךגוףנטולפה,האולם

."התאחהוהקירנעלםהראש"הדבריםבתום



הצעירים.להסתגלמתקשיםשהםכיוון,הגירהבעתביותרהכבדהמחיראתהמשלמיםהםהזקנים,כידוע.זקניםלעומתצעירים

.הקולטתבתרבותומשתלבים,החדשיםהכלליםאתלהפניםמהירים,לעומתם

.היציבותבמדרגות-הזקניםואילו,הנעותבמדרגותמשתמשיםהצעירים,ג"לנתבההגעהבעתכברכילראותניתן

בעוד,"הנערהשאיננודברבכלמבטתולים"המבוגרים,הקבוצהבפנימופיעהחשופהבחולצההלבושההישראליתהנערהכאשר

."הנערהרקשהואדברבכלמבטםנועצים"שהצעירים

כיון,זקניהםכלפיהצעיריםהקהילהבנישללנחלתםגםבקרובהסתםמןיהפוךהקולטתבתרבותהצעיריםמצדכבודמתןאי

.בצעיריםתלוייםהופכיםהםשפהשבהיעדרעודמה,באתיופיהלהםשהיהוהניסיוןהידעיתרוןאתמאבדיםהזקניםשהעולים

.זקניהאתמכבדתולא,לצעיריםהסוגדתחברהזוהי,הישראליתבחברהמתקיימתאינה"זקןפניהדרת"המצווהלצערנו

מןיהפוךבזקניםהזלזולולכן,הישראליותהנורמותפיעלהתנהגותפירושה,הישראליתבחברההצעיריםהעוליםשלההשתלבות

.האתיופיתהקהילהבצעיריגםלנורמה,הסתם

קשיי הקליטה 



הישרהנכבדהנוסעאתמסיעההמרכבה,כבודשלמעמדעםמזוההשבאתיופיהתחבורהכליהיאהמרכבה)"מרכבה"המילה.3

.אחידיםוהמושביםקבועותבתחנותהעוצר,להמוניםעממיתעבורהאמצעישהיא–"רכבת",לעומת(חפצולמחוז

ניגודים הממחישים את קשיי הקליטה

(מתיםוללאדמיםשפיכותללאומושלםטהור,קדושמקום)שבדמיוןירושלים1.

.(מדםעקובהדתותובמלחמתבשנאהנגוע,טעוןמקום)שבמציאותירושליםלעומת

:למשללהתמודדהעוליםצריכיםעמם,התרבויותהבדליאתולהעציםלעצבשתפקידםניגודיםמכילהסיפור

-דתיתתרבותביןהפעריםאתממחיש(הישראליםלבוש)ומתירניחשוףלבושמול(מאתיופיההעוליםשלהלבוש)ומסורתיצנועלבוש2.

.חשוביםעקרונותעלויתוריחייבהפערעלהגישור.ליברלית-חילוניתלתרבותשמרנית

(. סוכנת הקליטה)מול שפה ישירה ולא מכילה (  שפת המספרת)בארמזיםהמכבד השזור , התיאור המטאפורי: הלשון/השפהגם .   4

. הכיסאות האחידים השווים בגובהםהמורם לעומת כס הכבוד . 5

. חלום מול יקיצה והתפכחות. 6



ליצורכדיבכיסאכיסאלהשחילג"בנתבצעירמבחורמבקשתאמאוויש.ושברוהחלוםרעיוןאתגםכמו,התרבותיהפעררעיוןאתממחיש

הכיסאותממגדלהנפילה.הרצפהעלנופלוהואקורסיםהללו,הכיסאותערימתעלבטיבבומתיישבוכאשר,למעמדוכיאהרםכיסאלבעלה

ובאין,היררכיהאין–הכיסאותגבהיביןהבדליםאיןבובמקום,האתיופיתהתרבותלפי.המציאותאלמהחלוםהנפילהאתמסמלת

לאורךמתהלךהוא.לשבתיוכלעליומורםכיסאמוצאלאשבטיבבובשעה,הכיסאותמוטיבומופיעחוזרברכבתגם.כבודאין–היררכיה

לבחורמתקשהאתהאם":בזלזולמוסיפהואף,רגיליםכיסאותמארבעהאחדעללשבתעליופוקדתהקליטהסוכנתדברשלובסופו,הרכבת

דוגמהזוהי".דקותשמוניםשלנסיעהלנונכונה,דקותעשריםמהםאחדכלעלשב,ישראלרכבתשלהמרופדיםמושביםמארבעהאחד

הקולטתהחברהשלהמוכנותלחוסרדוגמהזוובנוסף.החדשלמעמדלהסתגלוהידרשותוהמכובדממעמדובטיבבושללירידהנוספת

.נקלטתהחברהשלולמנהגיםלמנטליות

מוטיב הכיסאות



הקידמה הטכנולוגית  ג מדגישים את "הרמקולים הנמצאים במטוס ובאולם הנכנסים בנתב

שבין העולים החדשים  הניכורבזמן הם גם מסמלים את -אולם בו, המאפיינת את ישראל

.  מאתיופיה לבין מקבלי פניהם בישראל

שעשוי לרמז על הריחוק והנידוי  , הקשר האמצעי המבוסס על חוש השמיעה בלבד יוצר ריחוק

.מהם יסבלו העולים החדשים במהלך קליטתם בארץ

מוטיב הרמקולים



וכנהרותעשיריםכיסאלהנשאבככסףאולי":הוד-ורבתקדומהעבריתביןמשלבתהסיפורלשון

,"המקדשביתמעלהמרחפתהשכינהרוחלתוךנשאבבירושליםהקשישיםכבודכך,היםאלהנוהרים

."הזההמוזרהאישרוצהמהמבינהאינני,אותיהרגו":עכשוויתדיבוריתלשוןלבין

בכבודבהלנהוגישולכןקודששפתהיאהעבריתהעוליםעבור.התרבותפעריעלמעידיםהלשוןפערי

כדיהלשוןאתללטשצורךואין,פונקציונליתקשורתאמצעיהיאהשפההישראליםבעיניואילו,רב

לעומת,האתיופיםשלהכבודיראתאתמעצביםבסיפורהשוניםהלשוןמשלבי.הזולתעםלתקשר

.והתקשורתהבנהוחוסרהפעראתומדגישים.הישראליםשלהזלזול

לשון הסיפור 



ביקורתיתבעיןמראה(זרכמשהואותוהמציגהושונהחדשהמזויתמוכרלמשהוהתייחסות)המספרתשלהראותנקודת,ההזרה

,בצורתם,בגודלםזהיםפלסטיקבכיסאותהשימושכגון,הישראליהקוראיםציבור,עבורנובמחלוקתשנוייםשאינםדבריםגם

.ובכיסוייהםבעוביים,בצבעם

יתרוןבהםשישמוצריםלהעדיףבמקום,המוניבייצורשעוסקת,יצירתיתולאחקייניתחברהשלמאפייןשזהומציינתאמאוויש

כחסרוןמוצג,יתרוןהיאשעבורנומה.ישרבקונוסעתשהרכבתהעובדהגםכך.היוצרידלמגעביטויהםשכןופגםעקמומיותשל

צריךוהלאהשמהןקבועותלתחנותרקאלא,חפצולמחוזאדםלהביאיכוליםלאהישריםהרכבתשפסימהסיבה,עיניהדרך

שצימאונהאדמהאלא,בהלראותרגיליםשאנחנוכמו,המרחבשלפיתוחאיננהבזפתהמכוסהשהקרקעהאבחנהאו.לבדלהסתדר

...לספוגמסוגלתאינההיאכי,ירווהלאלעולםלדם

פשטותבהויש,ורגשכנות,אנושימגעבהישאך,טכנולוגיתמפותחתאיננהשאמנםמתרבותבאותאמאוויששלההבחנות

הדרך,האתיופיתבתרבותואילו,למטרהולחתירהליעילותשלנובתרבותסמלהואהישרהקו.החיוביבמובןתחכוםוחוסר

.המטרהמןחשובה

.רבהלהערכהראויים-"אוטופיחלוםמאשרמאשליההתפכחותשבעתייםטוב"אמאוויששלהסיוםדברי,לעילהאמורלאור

.חדשהלהתחלהפתחפותחתזוגישתה.החלוםאבדן:ההתפכחותמחיראתומקבלת,במציאותהמכירההשלמהעמדתזוהי



לדמעשחוקבין-תרבותהלם

,ביטוילהנותנתרבתאשאמאכפי,חלומםשפתשביןהפערלנוכחחשיםהםאותווהכאבאתיופיהעוליביןהמפגשעוצמת

.ההזרהדרךעלגםבחלקוהנוצרההומורשלבעזרתומתמתנת,מודרניתחייםמציאותאלבישראלוהנחיתהלבין

אתהמבינים,עצמםהעוליםאצלגםאך,בהוחימערביתהישראליתהתרבותאתהמבין,הקוראאצלהןנבנהההומור

.הכואבההתפכחותתהליךשלבעיצומונמצאיםהםשכן,אותולעכלמתקשיםעדייןאך,הזההפער

.והתגברותלהתעוררותעדותגםהואאך,החדשההמציאותמןהבהלהאתממתן,אמנם,ההומור

( חדשה ושונה המציגה אותו כמשהו זרמזויתהתייחסות למשהו מוכר )הזרה

.הצדדיםאחדשלילתולאקבלהשלממקוםלהגיעצריךהתיקוןאבלהנקלטתבזווהןהקולטתבחברההןתיקוןליצורהצורךעולההשונההמציאותמתוך



מןשעולהסולםעלוחלםדרךללוןיעקבשכב,לחרןשבעמבארצפונהבמסעו,המקראיהסיפורפיעל-יעקבלסולםארמז

והגנהלישוןשוכבהואשבההארץאתלווהבטיחליעקבאלוהיםהתגלהבחלום.בוויורדיםעוליםומלאכיםלשמיםהארץ

.בדרכו

היורדיםלמלאכיםמדומיםהלבניםוגלימותיהםצעיפיהם,הלבניםהחגבבגדיג"בנתבמהמטוסהיורדיםהעולים-בסיפור

שלהקודשבאדמתלאהעוליםשלרגליהםעומדות–מהמעמדהאכזבה-זאתעם.המובטחתלארץמגיעיםהם.יעקבבסולם

.בזהבמצופהולאטובותבאבניםמצופהאינההדרך.ג"נתבשלזפתבכבישאלאירושלים

."גוףונטולתנשיתקולבת"–לעומתמקראיתקולבת

ארמזים

יצחקאתואכלהשכמעט(הסכין)המאכלתאתהמציינתמילה–"מאכלת"-:יצחקלעקידתארמז

...חלודההמאכלתאך,לעולהעלוהם–האתיופיתהעדהבניחשיםכך.יצחקבעקדתלעולההעולה



ב   אודם="ימ  ד  ּב  ":מובניםבשנילהתפרשיכולה"בדמי"המילה– .-לבתמורה/תשלום/מחיר=ימ  ד  ּ

שלאקורבנותשלמחירגבהשכידוע,אדירבמאמץכלומר,בדםחלוםבהגשמתשמודברלכךהכוונה-שליבדם–בדמי1.

בכללשישראלמאוחרתבהבנהכלומר,דמיםבמחירחלוםבהגשמתמדוברמהעוליםחלקעבור.המסעבתלאותעמדו

האחיזהעלבונשפךרבשדםמריבהמקוםאלא,לכאןהגיעובטרםהעוליםדמיינואותוהעדן-גןלאהםבפרטוירושלים

.הלאומית

עלבמחילהלשלםישהחלוםהגשמתשתמורתלכךהכוונה–(חנוכהדמיכמו)בתמורה/בתשלום/במחיר-בדמי.2

.כבוד

שלרםממעמדבטיבבושלבנפילתוניכרהדבר.החלוםאתלהגשיםכדיבכבודםלשלםנאלצומאתיופיההמבוגריםהעולים

-וכבודמסורתשלמתרבותמעבר:לישראלמאתיופיהההגירהחווייתמעוצבתכך."מוזרזקן"שלנחותלמעמדרוחנימנהיג

ורגילפופולרימשפחהמשםיותרלאהוא,רבבכבודלווהשבאתיופיה'כהן'תואראותו.ופרקטיותמודרניותשללתרבות

.בישראל

" חלום בדמי כבוד"–שם הסיפור 



.כבר מהכותרת אנו מבינים שהכבוד הוא בעל חשיבות מרכזית בסיפור

.ככל שאדם מבוגר יותר כך הכבוד שיש לרכוש לו גדול יותר–הכבוד בעדה האתיופית הוא נגזרת של הגיל  

(.80בני בטיבבוהדגשת העובדה שאמא רבתא והכהן )עניין הגיל חוזר על עצמו פעמים רבות בתוך הסיפור 

"אבל לא כך הדבר בארץ ישראל-כבוד האדם תלוי במספר שנות חייו"

מוטיב הכבוד–ערך  הכבוד 

.היות וההתערות בארץ מפגישה את הכבוד כמושג שונה, הכבוד הופך לנושא בעייתי ומפלג בקרב העולים

בגיל או מגדר דוקאסטטוס ותפקיד ולאו , קבלת הכבוד במנטליות הישראלית המודרנית קשורה במעמד

(.הפטריאכליתדוגמת התרבות )כשם שנהוג בחברות המסורתיות 

בטקס ההשבעהאמואת רגלי " כחול לבן"בו מנשק חבר הכנסת גדי יברקן  מהר -קישור לחדשות עם דב גיל

https://www.youtube.com/watch?v=iLOOlFdMVng


חסר,ומיותרטרחןזקןלהיותאחתבבתהופך,"נופל"הואבישראלנחיתתוברגעאך,מעםמורםמנהיגהואבטיבבואיוב,קהילתובעיני

.האתיופיתהחברהמושגיפיעללהשפלותשזוכה,תרבותוחסרשפה

אליופונההבטןחשופתהצעירההנערהמכןולאחר,האחריםמעלגבוהשישבמנתעללושארגנוהכיסאותמערימתנופלהואג"בנתב

.יעוברתששמולוומודיעה,"כהן"תארואתלולהקדיםמבליהפרטיבשמו

אינני,אותיהרגו":אומרתהיא,למעמדומתאימיםלאאותםמוצאוכשהוא,סטנדרטייםכסאותמארבעהבאחדלשבתעליומצווההיא

הקהילהצעירי:התרבויותבשתילזקניםהצעיריםשליחסםשביןהפעראתלראותאפשרכאן."הזההמוזרהאישרוצהמהמבינה

.משמעתרתי–גבםעלאותםונושאיםהזקניםאתמכבדים

"משליך",הסיפורבסיוםאך.הגובהיתרוןאתלולתתכדיהקרוןשלהרצפהעלמתיישביםהם,רגילכיסאעללשבתנאלץכשבטיבבו

הנושקותהעליונותבקומות"משכניםהצעיריםואת.בבניןלהםשהוקצתההתחתונהבקומה,הזקניםושארבטיבבואתהקליטהמשרד

.(בשמיםהאלשלמשכנולמקוםיותרשקרובכיוןיותרמכובדנחשבוגבוהרםהאתיופיתבתרבות)"לשמים

תחושתאתמבטאאמאוויששלהניסוחאך,בבנייןהקומותכלאתלטפסיצטרכושלאבזקניםהתחשבותמתוךזאתעשוהישראלים

.יותרמכובדנתפס"למעלה"שעבורם,העוליםשלההשפלה

דוגמאות -מוטיב הכבוד -ערך הכבוד 



:המנהיגכבודחילולמפניהפחדגודלאתהמסמל-הדום מוטיב

."חבקוהווהאופקיםהסתירוהושההריםעדדוםלעמודנהגווהשביםהעוברים"בכפריםכשעברכינאמרבטיבבוהכוהןעל

הזדקףנפשיאב,מושביםמעליווגלגלוהקיפוהוחישנערינו"ג"בנתבמהכיסאותנפילתותמונתמתוארתהרםמעמדולעומת
."עמדנודוםוכולנו

הדוםו, הדממהמוטיב

החברה.מאתיופיהלעוליםבארץהחברהשביןהפעריםואתהגדולההאכזבהאתמסמליםהדוםומוטיבהדממהמוטיב

את,מנהגיהםאת,שפתםאתשישכחובכך.לישראליםגדולאחדהיתוךבכורהעוליםאתלהפוךמנסההישראלית

השפהשהיאאחתשפהדוברי:הישראלי"צבר"הכמושיהיוובארץ.באתיופיההאתיופיתהחברהאתשבנוהמעמדות

.בעברםלהתחשבמבלי.הארץכילידיויתנהגוהעברית

קולםאתלהשתיקדרישה–מחדשלחינוךגםמרמזהדממהמוטיב

.ושמםתוארם,זהותםאתולמחוקהחלוםאתלהשתיק,הייחודי



,הכפריםבתוךבעוברו,הבריותבקרבמוראמעוררנפשיאב":והחוקהסמכותהיהבטיבבוהכוהןבומיתולוגי-פנטסטיכמרחבמתוארתחבש

התקינומארחיו;חבקוהוואופקיםהסתירוהושהריםעדדוםלעמודנהגוושביםהעוברים.פניםועדוירעמהמאריך,חזהעבסוסעלרכוב

בצייתנותקיבלו,באדמהזועקירכיהםיוצאשדםהוריםואפילו;סייגללאההלכתיותלפסיקותיונשמעומאמיניו;בעבורורםמושב

".בדםמגואלותידייםלשלוםולחצוהכרעתואתובכניעות

בקומההושלכנוהקשישיםויתראנוכי":כךהמבנהאתאמאווישמתארת,הקליטהמרכזאלהגעתםעם,הסיפורסיוםלקראתוהנה

,לאחינואלוהיםנאיסלח.לשמיםהנושקותעליונותבקומותשוכנוהצעירים,בעולםעומדלבדוהבניין,קומותמאהבןבנייןשלהתחתונה

."העםופשוטיצעיריםומרוממים,בימיםוהבאיםאלוהיםעובדילשפלהמשליכים

שמתארתכפי,ובחיישמתחוללהמהפךאתמעצב–הקליטהבמרכזסופגהואאותהההשפלהאלבכפרבטיבבוזכהבומהכבודהמעבר

נדיבכנפייםבעפעוףהפורחובדרורוגבעותהריםנטולאינסופיבשטחהבטתיובעדו,ביתנוצוהראלופסעתיממושביקמתיאני":אמאווייש

בושאיןלמקוםשהגיעלתחושתומטאפורההיאהקירמולעמידתו".ביטחוןחדרקיר,קירמולפניו,ונעמדאחריצעדנפשיאב.האופקאל

.לדברמיעם

תיאורי סביבה ונוף 



?  במדינת ישראל, כיצד נקשר סיפור זה לחיינו-רלוונטיות

.  וחמלה נשזרים בסיפור ומעלים ביקורת חברתית נוקבת על ההוויה הישראליתגזענות, קבלת האחרערכים כמו 

.  ערך הכבודביצירה מודגש גם

כאשר הם יורדים מהמטוס , (זקנים" )הכבוד נשאב אל עובדי האלוהים והבאים בימים"מאמין שבטיבבוהכוהן 

.  הזקנים הם בעלי החכמה ועל כן בעלי הכבוד, זו התרבות שממנה באו. הגברים נושאים את הקשישים על הגב

אל  "' ט, א"מהדהד את הפסוק מתהילים ע, לקומה התחתונה בבניין של מרכז הקליטהמושלכיםואילו כאן הם

.  מדינת ישראל השליכה את זקני העדה והעמידה אותם מול הקיר. "תשליכני לעת זקנה

.  אינה מכבדת את מעמדם או את תרבותם, י אינה פתוחה בפניהם"א

.שפתוח עבור הצעירים, של הגשמת החלוםהקרבנותומבין שעל זקנים להיות , מקבל על עצמו את הגזרהבטיבבוהכהן 



.ובהתפכחותבאשליהעוסק"כבודבדמיחלום"הסיפור

אתהמתארת,אמאוויששלמפיההמסופר,האתיופיתהעדהבניהיהודיםשללארץעלייתםפרשתהואלסיפורהרקע

.ושברוהחלום

שנשאולגלותנדהמו,ארצההגיעםעם.ישראלאדמתאתלנשקיזכובוליוםהיהודיםוייחלוהתפללו,באתיופיההיועודכל

קשהאולי,נוסףמסעלעבוריצטרכוכיגילוהםמהרהעד.מבחינתםהמובטחתהארץלאהיאישראלארץ.אשליהבלבם

.החדשהבמולדתלהתאקלםמנת-על,לארץבדרכםשעברומזהיותרוארוך

.ג"בנתבהאורחיםלאולםכניסתםעםנרמסו'כבוד'כמומקודשיםערכים

.צעירהקליטהסוכנתשלקוליתהודעהבמחיהתבטלהמורםהחברתיהמעמד

.קליטהמרכזשלקודרתבמציאותהתחלףהקדושהירושליםחלום

סיכום



,"חלוםהגשמנו,בטיבבו":לבטיבבואמאווישביןמהשיחהואופטימיתחשובהתובנהעולההסיפורבסיום,כןפיעלאף

.החלוםקץהיאהיקיצה...כבודבדמיחלוםהגשמנו,ואמרכבדהאנחהנאנחוהוא;לוקראתיבטיבבו-בחיי,אמרתי

התפכחותשבעתייםטובה",מכלוכואביםרגישיםלידהחבליאוכלתחלודהמאכלתלהכרהמחלוםשבמעבראף

הואהמחיר;מחירישהחלוםשלהגשמתהבנהועלהכרהעלמעידותאלוסיוםמילות".אוטופיחלוםמאשרמאשליה

חלוםאלאשאינםמדומיםחייםעלמהאשליהההתפכחותשלהכואבתהמציאותעדיפהועדיין;הכבודעלויתור

.אוטופי

.הקולטתהחברה,אותנוגםמחייביםמהגרניצבשמולםהקשייםשלההבנה

זכויותמגיעות,ודתםמוצאםמהמשנהולא,האדםבנילכל":הספרשבועלכבודבכתבה,ברעםניר,הסופרמדברי

,אחריםאדםבניכלפימוסריעוולרואיםכשאנו.לכבודוהזכות,דיבורלזכות,לחירות,לתנועההחופשבכללן,שוות

,שלנוהתחושההואלנושישהיחידהדבר,הנכונההפעולהמהייודעיםאנותמידלא.להתנגד,דעתנואתלהביעעלינו

(7.6.18,אחרונותידיעות)."צודקלנושנראהוהמעשה,שלנוהמצפון

."כבודבדמיחלום"כמוסיפורבהוראתשישהחינוכיתהתועלתאתהיטבמבטאיםהסופרשלאלהדבריו



שאלות  לדוגמה



הסבר  . הסיפור ״חלום בדמי כבוד״ מתאר תהליך התפכחות של העולים מאתיופיה עם הגיעם למציאות החדשה בישראל. 2

.י הסיפור"והדגם קביעה זו עפ

-היא)כיצד הבדלים אלו ממחישים את שתי הגישות בקליטתם . עמוד על ההבדלים בין דמותה של המספרת לדמותו של בעלה. 5

(.שקוע עדיין בהכחשה-הוא, מפנימה ומקבלת

עלוענה,אותוקרא."כבודבדמיחלום"הסיפורמסיוםהלקוח,בטיבבואיובכוהןוביןמנשהאמאווישביןדיאלוגלפניך.1

בדמיחלוםהגשמנו",ואמרכבדהאנחהנאנחוהוא;לוקראתיבטיבבובחיי,אמרתי,"חלוםהגשמנו,בטיבבו".שאחריוהשאלה

.בטיבבואיובכוהןשלובדבריומנשהאמאוויששלבדבריהביטוילידיבאההסיפורמשמעותכיצדהסבר."כבוד

(2019קיץבגרות)

את התהליך שעברה  , החותם את הסיפור, כיצד מבטא משפט זה". טובה שבעתיים התפכחות מאשליה מאשר חלום אוטופי". 3

?אמאווישדמותה של 

(.היחס לאחר, המכשירים והקדמה, הלבוש)? כיצד באים לידי ביטוי ההבדלים בין החברה הקולטת לחברת העולים. 4

?כיצד הוא קשור בתחושת העולים. הסבר את משמעותו של שם הסיפור. 6



:ר הספרות"תוכן המצגת מורכב משני מאמרים שפורסמו באתר מפמ

גלית טולדו משגב: עיצוב המצגת ועריכה

(יב-כיתות י)"חלום בדמי כבוד"מנגיסטוגרמאועל יצירתו של –אוטופי לתיקון עולם חזוןבין *

קישור למאמר" חלום בדמי כבוד"מנגיסטוגרמאור מזל קאופמן לסיפורו של "עיון ופרשנות של ד

(יב-כיתות י" )חלום בדמי כבוד"מנגיסטוגרמאוסיכום ועריכה של סיפורו של *

קישור למאמרר יובל פז ומיקה בארי  "סיכום והצעה ללימוד מאת ד

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/HalomBidmdHavod.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/Grameo.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/Grameo.pdf

