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 תפעלוהת ערכ –חג הסיגד והקהילה האתיופית 

 
 יקרה/ה, מורה

 

בקובץ זה תמצא ערכת הפעלות הקשורים לחג הסיגד והקהילה האתיופית.  התכנון המקורי שלנו 

היה להכין מספר הפעלות הקשורות לחג הסיגד.   במהלך העבודה, הבנו שהידע שיש לרבים מאיתנו 

לוקה בחסר, ואי אפשר להבין את חג הסיגד ללא רקע מתאים. זו הסיבה ביחס לקהילה האתיופית 

שהחלטנו להרחיב את היריעה. זו גם הזדמנות טובה להכיר טוב יותר את יהדות אתיופיה ואת 

 תהליך העלייה לישראל והקליטה בארץ.

 

 נושאים מרכזיים: 3הערכה כוללת 

 ה לארץ יבאתיופיה ותהליך העליאתיופיה, היהודים  :רקע כללי בנוגע ליהדות אתיופיה

 .ישראל

 חומרי רקע והפעלות על החג כפי שנחגג באתיופיה ובישראל :הפעלות בנושא חג הסיגד.  

 ה יהפעלות המתייחסות לתהליך העלי :הקהילה האתיופית עליה וקליטה בארץ ישראל

 והקליטה של יהודי אתיופיה בארץ ישראל מנקודת מבט ביקורתית. 

ניתן לבחור הפעלות  .לנושאשיעורים להקדיש להחליט איך להשתמש בערכה וכמה כל מורה יכול/ה 

 . לכיתה בין הפעלות מתחומים שונים ולמקד את תשומת הלב במה שנראה רלוונטי לשלבשונות, 

למידה לערוך   -אפשרות מעניינת  , יששיבחרו להקדיש מספר שיעורים לנושא /כיתות בתי ספרל

לימוד  מקצועות שונים. ההפעלות משלבות חומרים וסוגיות ממקצועות של הנושא דרך בינתחומית

 םיצועיקים המרוהמ םבר עתן לדני: תנ"ך, ספרות, היסטוריה, גיאוגרפיה, לשון וכדומה. כגון שונים

ניתן לנתח את  בשיעור גיאוגרפיהלדוגמא:   .ניםועות השהמקצו דרךבנושא עיסוק פן הת אואלתאם ו

ניתן בשיעור תנ"ך  חודיות והשפעות של מדינות ויחסי חוץ. ימפת אתיופיה, לבחון תופעות טבע י

לעבור על המקורות היהודיים של יהודי אתיופיה וכן על המקורות מהתנ"ך שמהם שאבו את המידע 

שבהן חיו   שונות ניתן לעבור על ציר הזמן ההיסטורי ותקופות היסטוריהבשיעור בנוגע לחג הסיגד. 

 יהודי אתיופיה עד לעליה לארץ ישראל. 

. הפעלות בנויות כך שהן מאפשרות מעבר גמיש שות התאמות לשכבת הגיל הרלוונטיתניתן וכדאי לע

וכל מורה יכולה לבדוק מה מתאים לה ועד כמה היא  ,משכבת גיל יסודי לחטיבת ביניים ותיכון

 ניינת להעמיק. מעו

 

 תוכן העניינים

 2-22עמודים    הסיגד חג בנושא וחומרים הפעלות קובץ

 23-22עמודים  אתיופיה יהודי של וקליטה עליה בנושא הפעלות קובץ

  22-10עמודים     אתיופיה יהדות בנושא רקע חומרי
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 קובץ הפעלות וחומרים

 בנושא חג הסיגד
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 פעילות פתיחה להכרת הנושא וגירוי 

  מנה אישית בה נכתב:לכל תלמיד הז המורה תחלק

 

 

 

 

 

 

 

בכיתה/ חדר אחר סדרה של תמונות הקשורות לשלבים שונים בחג הסיגד.                  תלהתהמורה 

 בתמונות. )ניתן להשמיע ברקע מוסיקה אתיופית(.  יסתובבו ויביטוהתלמידים 

מהתלמידים לשער לאיזה אירוע מתקשרות התמונות,  המורה תבקש -אפשרות ראשונה

מיהן הדמויות המשתתפות, מה קורה בכל אחת מהתמונות, אילו תחושות עולות כשהם 

 מתבוננים בתמונות  ולנסות לסדר אותן על פי סדר ההתרחשות. 

מכל תלמיד לבחור תמונה אחת שמצאה חן בעיניו יותר  המורה תבקש -אפשרות שנייה

תרת לאירוע הכללי משאר התמונות, לתת לה כותרת שהוא חושב שמתאימה לה, ולתת כו

 שהוא חושב שהתמונות מייצגות. 

מכל תלמיד לכתוב כמה שורות מנקודת מבטה של אחת  המורה תבקש -אפשרות שלישית

 הדמויות שהוא בוחר, לגבי המתרחש בתמונה ותחושותיה. 

מהתלמידים לחשוב: מה מעניין אותי בתמונות? מה הייתי  המורה תבקש -אפשרות רביעית

סגרת המשלחת לאתיופיה? איך הייתי מרגיש אם באמת הייתי חלק רוצה לחוות במ

 ממשלחת כזו כשאני רואה את התמונות? 

כי התמונות קשורות לחג הסיגד  המורה תבהירבאופן חופשי. ישתפו במליאה, התלמידים 

של העדה האתיופית וכי המטרה היא להכיר את החג ומאפייניו ודרכו גם את התרבות של 

ית. אפשר לשאול את התלמידים איזו מילה מזכירה להם המילה סיגד ומה הקהילה האתיופ

 לדעתם יכולה להיות המשמעות של החג. 

 

 

 ______________ יקר/ה!

נבחרת להשתתף במשלחת מיוחדת שיוצאת לאתיופיה בעוד 

שבוע. במסגרת המשלחת תיפגש/י עם בני העדה ותשתתף 

 באירוע מיוחד. 

 בנתיים, תוכל/י להתרשם מן התמונות. 
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 מקורות ומידע ראשוני על חג הסיגד: 

ניתן להכין עם התלמידים תערוכה עם מידע ותמונות על החג ולתלות אותה בכיתה או 

 ון בית הספר. ניתן לחלק לקבוצות עם תחומי אחריות על קטעים שונים בתערוכה.     במסדר

, מנהגים של החג: אפשר מהקהילה האתיופית, ניתן לנסות ולשחזר בסיוע של תלמידים היכן

לסדר תחנות שונות בהן יושמעו שירים באמהרית, יכינו את לחם האינג'רה או הברכתי, 

ציירו ציורים הקשורים לחג, ילמדו מילים באמהרית הקשורות לחג, ילמדו ריקודים אתיופיים, י

יחגגו עם ספר תורה, יבנו את מבנה בית הכנסת ממקלות ומקש וכדומה. התלמידים יוכלו 

לבחור את התחנה שמעניינת אותם ולהתחלק לפי תחומי העניין. אפשר לערב את בני 

 רים לחג.  המשפחה ולבקש מהם לבוא ולספר או להראות דברים שקשו

אלו מנהגים דומים או עם התלמידים ותשאל: המורה תקיים דיון במליאהלאחר הפעילות, 

אלו מנהגים נשתמרו ואלו , אחרות בעדות מכירים שהם יהודיים מנהגיםמזכירים להם 

 .לארץשל יהודי אתיופיה  העלייההשתנו עם 

 סגידה, השתחוויה.  -משמעות המילה סיגד 

 ימים  01בחשוון, "ט ה נחגג במשך דורות רבים בתאריך כהחג של יהדות אתיופי

 לאחר יום הכיפורים. 

  מקורות החג הינם במעשיהם של המנהיגים עזרא ונחמיה שנהגו לחדש את הברית

 בין האלוהים לעם ישראל בתקופת שיבת ציון בירושלים. 

 

ניתן להביא לתלמידים את המקורות מן התנ"ך ולבקש מהם לאתר את העדויות 

 שאבו יהודי אתיופיה מתוך המקורות לקיום חג הסיגד וההשראה לקיומו. ש
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  :שלושה מוקדים ציינו את קיום חג הסיגד 

 הסיגד מזכיר את מתן תורה בהר סיני, כיסוי הברית עם ה'  -

הסיגד מזכיר את חידוש הברית על ידי הגולים שחזרו לירושלים בימי שיבת ציון,  -

העם, קראו את התורה ועשו עימם אמנת נאמנות. כאשר עזרא ונחמיה אספו את 

הזדמנות להזכיר לעדת אתיופיה, המרוחקים מיתר בני עמם, את  היוההסיגד 

 הצורך להיות נאמנים למצוות ולתורה על אף הסבל הכרוך בכך. 

הסיגד שימש הזדמנות לעדה לחזור בתשובה, להפגין את נאמנותם לברית  -

 חזירם בתשובה. ולפנות בצום ובתחינה לאלוהים שי

 

  :ההכנות לחג 

ההכנות לחג החלו יום לפני יום החג, כל בני העדה היו שותפים להכנות. נהוג להכין 

את בגדי החג הלבנים ולכבסם. הקסים )מדריכים רוחניים, כוהנים או רבנים( שחטו 

 פרות וכבשים והכינו את הבשר לארוחה החגיגית שבתום יום הסיגד.                    

בני העדה התאספו בכפרים המרכזיים שבהם נהגו לערוך את החג. לעיתים כדי 

להגיע בזמן, נאלצו לצאת למסע ממושך של כמה ימים. המטרה הייתה להיות עם 

 הקהילה בחג ולהתפלל יחד. 

הקסים נהגו לעלות יום קודם אל ההר שאליו אמורים כל בני העדה לעלות כדי לבדוק 

. הם חיזקו את הגדר שהקיפה את מקום התפילה של בני ולוודא שהוא נקי וטהור

הקהילה, הקיפו אותה בבדים צבעוניים והכינו את המקום שבו יונחו ספרי התורה 

 )האורית( יום למחרת. 

 

  :ההכנות ביום הסיגד 

השכם בבוקר, בני העדה צעדו לעבר הכפר שבו התקיים החג. כל בני הכפר 

בגדי חג נקיים. באותה העת, חלק מבני הכפר והאורחים רחצו בנחל הקרוב ולבשו 

הכינו את הארוחה החגיגית המיועדת לתום הצום בסוף היום. הגברים בישלו את 

הבשר, הנשים אפו לחם )אינג'רה וברכתי(, ורק אחרי שהכל היה מוכן לארוחה, יצאו 

 גם הם לרחוץ בנחל ולבוש בגדי חג. 

 

  :סדר היום הקבוע מדורי דורות ביום החג 

עליה להר:                                                                                         ה -

החוגגים נאספו ליד בית התפילות של הכפר.  0:11בבוקר, בסביבות השעה 

הקסים הוציאו משם את ספר התורה )האורית( בשירי שמחה והנשים השמיעו 

לוכה אל עבר ראש ההר כשהם נושאים קולות שמחה. הקסים צעדו בראש תה

בידיהם שמשות צבעוניות. את ספרי התורה נשאו על ראשם נערים שנבחרו על 

ידי הקסים )כל קייס הביא ספר תורה אחד מהכפר שלו וכך העליה התבצעה עם 

 מספר ספרים(. 

העולים אל ההר נשאו על גבם או על ראשם אבן. האבן סימלה את כניעותם בפני 

רצון שלהם לבקש סליחה על החטאים. בראש ההר הקיפה גדר את ה' ואת ה

המקום שבו עמדו הקסים בזמן התפילה. בני הקהילה הגיעו לגדר והניחו עליה 

את האבנים.                                                                                           
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שכך המחישו בני העדה את העליה של  הסיגד התקיים תמיד על הר גבוה משום

 משה להר סיני ביום מתן תורה, וגם משום שהמקום הגבוה נתפס כמקום טהור. 

 התפילה בהר:  -

כאשר הגיעו הקסים למקום התפילה, פתחו בתפילות הבוקר של הסיגד. 

כ'(, סיפר חג  -הקטעים שנקראו כללו את סיפור מעמד הר סיני )ספר שמות, י"ט

ט'( וכן קטעי תפילה נוספים מתוך ספרי עזרא, -)ספר נחמיה ח' הסיגד הראשון

מלכים, ירמיהו, ישעיהו, דניאל ותהילים שדיברו על ירושלים ועל הרצון לסגוד 

לה' בציון. הקטעים נקראו בגעז )שפה שמית עתיקה שרווחה באזור אפריקה(, 

במיוחד תורגמו והוסברו באמהרית או טיגרית. בזמן התפילה הרבו בני העדה ו

הנשים, לכרוע ברך ולהשתחוות ארצה, וגם התפללו בפרשם ידיים אל השמיים. 

לאחר הקריאה והתפילות, הכהן הגדול הטיף לעם ובירך אותו. הוא הכיר להם 

 את הצורך לשמור מצוות כדי לזכות להגיע לירושלים. 

 פעולות נוספות בהר:  -

והניחו שטרות של  במהלך כל התפילות, בני העדה התקרבו אל ספר האורית

כסף על הבד לידו. הכסף ניתן כתרומה לקסים, לעיתים היה זה תשלום על נדר 

שהמתפלל נדר. בסוך היום נהגו הקסים לחלק בניהם את הכסף על מנת לעשות 

בו שימוש לצורכי הקהילה ובית התפילות.                                                             

הגו בני העדה לעלות להר עם זרעי טף )תבואה אתיופית( או שיבולי בנוסף, נ

חיטה ולפזר אותם על האבנים כשהם מזכירים את שמות הקרובים שנפטרו. זהו 

מעין מנהג "יזכור" של הקהילה שנקרא מיין או אימיין.                                               

 הזרעים הושארו כמאכל לציפורים. 

הסתיימו התפילות. עד אז הדגש היה על בקשת  00:11או  02:11מוך לשעה ס  -

המחילה, על הצער שבגלות, הצום והחשיבות של חידוש הברית עם ה' כדי 

לזכות בחזרה לציון. הכהן הגדול סיכם את התפילות ובירך את העם שיזכו לקיים 

או את את החג  בשנה הבאה בירושלים. לאחר מכן הקסים פתחו בשירים, נש

ספרי האורית וירדו מן ההר כשכולם מלווים אותם בנגינה, שירה, ריקודים 

ותקיעה בחצוצרות. כשירדו מההר הכניסו הקסים את האוריתות לבית התפילות 

 והחוגגים הקיפו את בית התפילות בשירה וריקודים. 

 הסעודה:  -

 אלו שהכינו את המטעמים לסעודת החג, הביאו את המאכלים אל חצר בית

התפילות. הקסים בירכו על הברכתי )הלחם(, בצעו אותו וחילקו לבני הקהילה. 

 כל בני הקהילה אכלו מן הבשר והלחם בליווי שירי שמחה, ריקודים וכלי נגינה. 
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 הגעז בשפת הסיגד תפילת
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 מתכונים :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )לחם עבה ואוורירי(לחם דבו 

                                                                                  מצרכים:              

 כוסות מים פושרים, מעט מלח, כורכום  2.5קילו קמח, שמרית, 

 אופן ההכנה:                                                                                              

ל החומרים יחד לבצק. יש לתת לבצק לתפוח. לשטח את הבצק בתבנית יש ללוש את כ

מרובעת משומנת היטב. לשמן היטב נייר כסף ולכסות עימו את התבנית. לאפות בחום בינוני 

 דקות. 45מעלות( במשך  191-)כ

 

 

 

 
 אינג'ירה

                           מצרכים:                                                                   

 חבילות אבקת אפיה.  2כוסות מים פושרים,  3-4שמרית,  1קילו קמח,  1.5
  אופן ההכנה:                                                                                     

 לשים היטב את הקמח והשמרית )ללא המים הפושרים(. מכסים ומשאירים למשך

                         יממה.                                                                                  

ביום למחרת: מוסיפים את המים הפושרים ולשים עד שנוצרת בלילה דלילה וחלקה. 
 וממשיכים ללוש.                        מוסיפים שתי חבילות אבקת אפיה 

ים מחבת גדולה )רצוי טפלון(, מחממים שמן היטב, מעבירים את השמן החם לוקח

ומצננים את המחבת על ידי הפיכתה מתחת לזרם מים דק. לאחר מכן שוב מנגבים 
 את המחבת עם מטלית וטיפת שמן.                                   

ב הבועות לוקחים מצקת עם בלילת האינג'ירה, ושמים אותה על האש. כטשר רו

שנוצרו נעלמות, מכסים את המחבת במכסה למשך כדקה, עד שהאינג'ירה מחליקה 
 החוצה. 

 מומלץ לאכול עם מתבלים ולהספיג במאכלים עם רטבים. 

 



                                                                                                        
 

22 

 

 רמת גן  4014עמותת קדמה ת.ד 

 10-4747474                                                        

kedma@017.net.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : משחק מושגים בהקשר לחג הסיגד

את התלמידים לקבוצות. ניתן לציין מושג ולבקש  המורה תחלק -אפשרות ראשונה

מהקבוצות לחשוב מה הקשר שלו אל חג הסיגד. קבוצה שמנחשת נכון, זוכה בנקודה.  

    אפשרות נוספת היא לציין את ההקשר ולבקש מהקבוצות לנחש מהו המושג.                 

אפשרות שלישית היא לבקש מתנדב שיצטרך לצייר את המושג או להציגו בפנטומימה 

והקבוצה שלו תצטרך לנחש באיזה מושג מדובר. אם הקבוצה מצליחה לנחש, היא זוכה 

 בנקודה. 

       בינגו מושגים.                                                                          -אחרתאפשרות 

מראש כרטיסיית בינגו לכל אחד מהתלמידים עם מושגים הקשורים לחג  המורה תחלק

, אחר )מבלי לציין מהו המושג( הקשר או פירוש של מושג תצייןהסיגד. בכל סבב היא 

התלמידים צריכים לנחש מהו המושג ולסמן בכרטיסיה. מי שמצליח לסיים את הכרטיסייה 

 זוכה. 

 

 שתמש: המושגים בהם אפשר לה

יום.                                                                                                            01 .0

 01זהו זמן ההמתנה בין יום הכיפורים לבין חגיגות הסיגד. גם חג השבועות מתקיים 

 יום לאחר חג הפסח. 

 רחצה וכיבוס. .2

תם היטהרות. באופן דומה, גם ההכנות לקראת חלק מההכנות לחג הסיגד שמשמעו

מעמד הר סיני כללו כיבוס הלבוש: "וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם"                

 י'(-)שמות יט'

 

 תפוחי אדמה חריפים עם בשר 

     מצרכים:                                                                                     

בצלים,  4קילו תפוחי אדמה,  2-3קילו בשר בקר )אפשר גם נתחי הודו(,  2

 מלח, פלפל שחור, שמן, חריף של אתיופים )אפשר להחליף בסחוג(.      

 אופן ההכנה:                                                                           

וסיפים מים ומביאים לרתיחה. מטגנים את הבצלים עד שהם משחימים. מ

מוסיפים מלח, פלפל חריף וכף מהחריף. )מומלץ להשתמש בסיר גדול כמו של 

 חמין(. מוסיפים את הבשר ומבשלים כשעה וחצי.                         

חותכים את תפוחי האדמה לקוביות ומוסיפים לסיר למשך כשעה עד שתפוחי 

                                         האדמה והבשר מתרככים.            

 ניתן להוסיף תבלינים לפי הטעם ומים שיכסו את תפוחי האדמה. 
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קס.                                                                                                                         .3

 הן, רב, מנהיג רוחני של העדה. כ

האורית.                                                                                                             .2

שמה של התורה. המונח הינו בהשפעת הארמית: אורתייא=תורה. חג הסיגד מדגיש 

                                                         את מתן התורה ובכך הוא מזכיר את חג השבועות.

געז.                                                                                                                .0

 השפה השמית העתיקה בה כתוב ספר התורה של יהדות אתיופיה. זוהי שפת קודש. 

                                                                                                     צלות בית.      .2

 בית התפילות. שאוב מן המילה הארמית "צלותא". 

               ברכתי.                                                                                                          .7

הלחם שעליו מברכים הקסים את ברכת "בירכו". בכה זו מזכירה את ברכת "המוציא 

 לחם מן הארץ". 

תיק עור.                                                                                                              .1

 וטים לספר התורה כמו רימונים. הכיסוי לספר התורה. כמו כן רווחו גם קיש

עזרא ונחמיה.                                                                                              .0

 המקורות התנ"כיים הראשונים לקיום חג הסיגד בדת היהודית. 

 

 אפשרות נוספת: חידון תחרותי בנוגע לחג הסיגד

שלושה שלטים: על אחד מהם  תקבלבוצות. כל קבוצה את הכיתה לק המורה תחלק

כתוב: "חג הסיגד", על השני: "חגי ישראל" ועל השלישי: "גם וגם".                                     

מושג כלשהו הקשור לחג יהודי. על  תקריאכאשר בכל סבב היא  ,סבבים המורה תבצע

ד, רק לחגי ישראל או משותף התלמידים להחליט האם המושג קשור רק לחג הסיג

לשניהם, ובהתאם לבחור איזה שלט להניף.                                                        

קבוצה שעונה נכונה, זוכה בנקודה. אם הקבוצה מצליחה לתת גם נימוק והסבר נוסף על 

 המושג היא זוכה בנקודה נוספת. 

 מושגים אפשריים לבחינה:      

 שגהמו
 

 הרחבה  התשובה

קריאת עשרת 
 הדיברות 

בחג הסיגד קוראים את עשרת  גם וגם 
הדיברות בסיום התהלוכה על ההר, 

וגם בחג השבועות נקראים עשרת 
 הדיברות 

ביום כיפור מבקשים מחילה על  גם וגם  בקשת מחילה 
 חטאים וגם בחג הסיגד.

 ורתפילה יחודית ליום כיפ חגי ישראל תפילת קול נדרי 

ביום כיפור צמים, וגם בחג הסיגד  גם וגם  צום
 צמים עד לשעות אחר הצהריים

תוקעים בשופר גם בראש השנה וגם  גם וגם  תקיעת שופר
 בחג הסיגד

גם בסוכות וגם בחג הסיגד יושבים  גם וגם  סוכה
בסוכה. בסיגד כולם מתכנסים בסוכה 
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 לסעודת החג.

ם חג הסיגד נקראים גם ראש השנה וג גם וגם  יום הדין  
 "יום הדין" 

בשלושת הרגלים: פסח, שבועות  גם וגם  עליה לרגל 
וסוכות עלו לירושלים. בחג הסיגד 

עולים להר גבוה סמוך לישוב כזכר 
 לעליה לרגל

בשבועות סופרים שבעה שבועות בין  גם וגם  ספירת שבעה שבועות
פסח לשבועות, ובחג הסיגד סופרים 

ום כיפור לחג שבעה שבועות בין י
 הסיגד.

 יחודי לחג הסוכות חגי ישראל  ארבעת המינים 

התהלוכה ובראשה ספר האורית  חג הסיגד תהלוכה 
 יחודיים לחג הסיגד

הסיגד נחשב ליום חידוש הברית בין  חג הסיגד טקס חידוש הברית 
 הקב"ה לבין בני ישראל 

 

 אפשרות נוספת: חידון "אמת ושקר" 

שחק מראש או לבקש מהתלמידים שהם יכינו משפטי אמת ושקר ניתן להכין את המ

 שבהם יצטרכו להעלות מידע בנוגע לחג הסיגד. 

על הרצפה שתי ערימות של כרטיסיות. אחת היא  המורה תניחבמעגל.  התלמידים ישבו

ערימת השאלות והשנייה היא ערימת התשובות. )השאלות והתשובות צריכות להיות 

סיית שאלה בערימה אחת, תתאים לכרטיסיית התשובה בהתאמה, כך שכל כרטי

 יהיה בתפקידלכיוונו  תופנהמי שהפיה  -יסובבו בקבוקבערימה השנייה(. התלמידים 

מי ולשאול את השאלה הכתובה בה.  כרטיסיה מערימת השאלות עליו להרים -השואל

 שובותאת כרטיסיית הת יריםהמשיב והוא  יהיה בתפקידאליו  תופנהשתחתית הבקבוק 

אחת היא תשובת האמת והשנייה היא תשובה שקרית שבה שתי תשובות אפשריות: 

קריא את י)אפשר להוסיף עוד אפשרויות שקריות אם רוצים להקשות(. התלמיד המשיב 

שתי האפשרויות כאשר המטרה שלו היא להקשות ככל האפשר על זיהוי התשובה 

 ובה הנכונה. הנכונה. התלמיד השואל צריך לנחש מהי לדעתו התש

אם יש מספר רב של תלמידים או מעוניינים לעשות זאת בפורמט אחר, ניתן להתחלק 

של קבוצה שאלות ונציגים  יעלונציגים בין הקבוצות שבה לקבוצות ולעשות זאת כתחרות 

 . האפשריות תשובותאחרת יענו את ה

 

נות את )כאמור, אפשר לאפשר לתלמידים לב שאלות עם תשובות אפשריות לדוגמא

 השאלות והתשובות ולהציג אותן אחד לשני(. 
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 תשובת שקר תשובת אמת השאלה

מתי נערך הסיגד הראשון 
 על פי אמונת יהודי אתיופיה

הסיגד הראשון נערך בימי עזרא 
 ונחמיה 

על פי המסורת האתיופים הם 
צאצאי עשרת השבטים. את 

הסיגד הראשון הם חגגו לאחר 
ים גירושם מהארץ כסמל געגוע

 וערגה לירושלים 

חג הסיגד כולל בתוכו 
רעיונות הלקוחים מהחגים 

 הבאים: 

ראש השנה, יום כיפור, סוכות, 
 שבועות

ט' באב, ל"ג בעומר, יום 
 הזיכרון, פורים 

אילו חגים חוגגת העדה 
 האתיופית

חגי השנה כפי שהם מוכרים לנו 
מחולקים לשני סוגים: חגים 

שנחגגו על ידי העדה עוד 
ופיה כמו חג הפסח, באתי

שבועות, ראש השנה ויום כיפור 
וחגים שלא נחגגו והעדה לא 

הכירה כמו: חנוכה, יום 
העצמאות וחגים שנתחדשו 

תקופה  –אחרי חורבן בית שני 
שבה היו גולים ונפרדים משאר 
העם. חג הסיגד הוא חג יחודי 
לבני העדה שלא נחגג על ידי 

 שאר קהילות עם ישראל. 

ק חלק מחגי העדה חוגגת ר
ישראל, כדוגמת: ט"ו בשבט, 
פורים, פסח, שבועות, ראש 

השנה ויום כיפור. לחגים אלה 
מתווספים חגים יחודיים לעדה 

 כמו חג הסיגד. 

 -מה משמעות שם החג
 סיגד

יום התאבלות ובכי על  -מיסגד סגידה, השתחוויה
כל היהודים שהוכרחו 

להתאסלם במהלך הפרעות 
 שהיו באתיופיה.

שלושת היסודות מהם 
 המרכזיים של חג הסיגד

מזכיר את מתן תורה  .0
 בהר סיני

תזכורת לחידוש הברית  .2
 ונאמנות לתורה ומצוות

חזרה בתשובה כאשר  .3
בקשת המחילה היא לא 

 אישית אלא קהילתית

 מפגש עם הקייסים .0
 הקרבת קורבנות .2
 קריאת הסידור .3

מהן סדר היום של חג 
 הסיגד

צמים משעות הבוקר, עולים עם 
הנים להר עם ספר התורה הכו

במקום גבוה, קוראים תפילות 
מיוחדות מהתנ"ך, הכהן מברך 
את העם ומעורר אותו לתשובה 
ונאמנות לה', מכניסים את ספר 

התורה תוך שירה וריקודים, 
 עורכים סעודה חגיגית

מתכנסים בכפר תוך ריקודים 
ושירה במעגלים, עולים להר 

הקרוב, מדברים על הנאמנות 
ים לאתיופיה, עורכים של היהוד

סעודה וקוראים תפילות 
 מיוחדות.

כ"ט בחשוון. חמישים יום לאחר  יום הסיגד חל ביום: 
 שבעה שבועות -יום כיפור

בעיקרון החג נחגג כמה 
שבועות אחרי יום כיפור, 
כאשר הקייסים הם אלו 

שקובעים את התאריך הייחודי 
בכל שנה בהתאם למזג האויר 

ולכן יש  בטבע )החג נחגג בחוץ
 להתחשב בתנאי מזג האויר(
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מדוע עולים להר במהלך חג 
 הסיגד

מפני שכך ממחישים את עליית 
משה להביא את ספר התורה 
מהר סיני, ובנוסף, מקום גבוה 

 נחשב לטהור.

כדי להתקרב לאלוהים ככל 
 האפשר

קוראים בספר האורית שהוא  קוראים בספר התורה מהו הטקס שנחגג על ההר
עם הנחיות לעם ספר הטפה 

 כיצד עליהם לנהוג. 

 

 עדויות של משתתפים בחגיגות הסיגד

משימה: לרשום כתבה  תקבלאת התלמידים לקבוצות קטנות. כל קבוצה  המורה תחלק

לעיתון המסקר את אירועי חג הסיגד מנקודת מבטו של משתתף אחר, כאילו היו הם 

המקומי.                                    עכשיו חלק מהחגיגות באתיופיה ונדרשו לכתוב לעיתון 

ניתן לבחור באיזה שלב או אירוע שירצו הקשור לאירועי החג ואפשר גם להמציא 

סיפורים משעשעים או מעניינים שיכולים לקרות.                                                                           

ות/העדויות יאספו התלמידים יחד ויערכו עיתון חגיגי כי את כל הכתב תצייןהמחנכת 

  לכבוד חג הסיגד. 

 נקודות מבט אפשריות לבחירה:      

אחד הקסים המנהיגים את האירוע                                                                                            

תתף באירוע                                                      ילד/ה קטן/ה שזו הפעם הראשונה שהוא מש

אחת מהנשים בכפר שהכינו את הארוחה לכבוד האירוע                                                              

                               אחד הגברים שהגיע לאירוע עם משפחתו                                                    

אורח/תייר/שליח מערבי שאינו מכיר את החג והגיע לכפר                                                                 

    אחד הנערים שסחב את ספר האורית אל ההר                                                                           

 אחר 

 

לאחר מכן, ניתן לקרוא עדות אמיתית של מישהו שלקח חלק בחג באתיופיה וכתב על 

כך, ולקיים דיון קצר: איך היו מרגישים התלמידים לו היו אומרים להם שהם מקבלים 

מה היה מעניין אותם לראות? מה הם  -מתנה טיסה לאתיופיה כדי להשתתף בחג

 וחרים לקחת איתם? חושבים שהיו אוהבים? את  מי היו ב
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 חג הסיגד בארץ ישראל:

מתוך המאמר של שושנה בן דור העוסק בשינויים שחלו  יםתקרא עם התלמידים חלקורה המ

בחגיגות הסיגד בארץ לעומת החגיגות באתיופיה, וכן את השאלות שמטרידות את בני 

מן את החלקים שנראים מתאימים )מצ"ב המאמר בשלמותו, אפשר לסהקהילה בנוגע לחג. 

 מתוכו(. 

דיון עם התלמידים ותשאל: מה דעתכם על השאלות שמטרידות  ורהלאחר מכן, תקיים המ

את בני העדה? האם אתם חושבים שחג הסיגד צריך לקבל מעמד בחברה הישראלית כמו 

 ים? לדוגמא חגיגות המימונה?  האם הייתם הופכים אותו למסורת משותפת של כלל הישראל

לאחר מכן או במקום הדיון במליאה, ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות ולחלק לכל קבוצה 

דילמה עם שאלות לבחינה. לאחר העבודה בקבוצות, התלמידים ישתפו בכיתה בדילמה 

ובפתרון שחשבו עליו. ניתן גם לערוך משחק תפקידים שבו התלמידים יגלמו את הפתרון 

 שהציעו. 

קש מהתלמידים לחשוב ולהמציא דילמות בעצמם בהתייחס לשאלות אפשרות נוספת היא לב

כל קבוצה מעבירה את  -שעולות במאמר של שושנה בן דור, ולהחליף דילמות בין הקבוצות

 הדילמה עם השאלות שלה לקבוצה אחרת. 
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 דילמות אפשריות 

 ד שבוע יחול חג הסיגד ובדיוק תלמיד בבית ספר תיכון בכיתה י' מתלבט מאוד: בעו

ביום זה מתקיים בבית הספר מבחן חשוב במתמטיקה. הוא יודע שהמורה 

למתמטיקה מאוד קשוחה ושמצבו בשיעורים לא כל כך טוב, ומתלבט האם לוותר על 

החגיגות ואמר לו שהוא מקווה שהוא  עלהחגיגות. מצד שני, אביו ניגש להזכיר לו 

 הן. יעזור לו בהכנות וישתתף ב

 

 איך לדעתכם מרגיש הנער? 

 מה הייתם מייעצים לו לעשות? איך? 

 מה אתם חושבים יהיו התגובות לפתרון שאתם מציעים? 

 

  ילד בכיתה ה' ניגש להוריו ומודיע להם שהשנה הוא לא מעוניין להצטרף לחגיגות

הסיגד. "נמאס לי להיות שונה" אומר הילד "אף אחד בכיתה שלי לא חוגג את חג 

 יגד, ומחר יש תחרות ספורט בהפסקה שאני רוצה להשתתף בה". הס

 

 איך לדעתכם מרגישים ההורים? 

 מה הייתם מציעים להם לעשות? 

 מה אתם חושבים יכולות להיות התגובות לפתרון שאתם מציעים? 

 

  עובדת חדשה שהתחילה לעבוד רק לפני שבועיים בעבודה החדשה, מתלבטת האם

 קש ממנו יום חופש בחג הסיגד. לגשת אל המנהל שלה ולב

 

 איך לדעתכם מרגישה העובדת? 

 מה הייתם מציעים לה לעשות? 

 מה אתם חושבים יכולות להיות התגובות? 

 

  מורה בכיתה ח' שומעת שני תלמידים בכיתה מסבירים לחבריהם שלא הגיעו לבית

בכלל לא הספר יום קודם כיון שחגגו את חג הסיגד. החברים מגיבים ואומרים: "זה 

חג יהודי, הגיע הזמן שתפסיקו עם השטויות שלכם ותבינו שאתם כבר לא 

 באתיופיה". התלמידים האתיופים לא עונים ולא מגיבים לדברים. 

 

 איך לדעתכם מרגישים שני התלמידים האתיופים? 

 מה לדעתכם צריכה לעשות המורה? 

 מה יכולות להיות התגובות לפתרון שהצעתם? 

 

  מאתיופיה עולה לחגוג את חג הסיגד בהר סמוך לארמון הנציב משפחת עולים

בירושלים. בדרך פורץ ילדם בבכי: "זה בכלל לא כמו באתיופיה! אין כאן שום 
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תהלוכה, סתם נוסעים באוטובוסים להר, אין כאן סעודה גדולה וזה בכלל לא סיגד 

 אמיתי. אני רוצה לאתיופיה להר אמומבר האמיתי". 

 

יש הילד? איך מרגישים ההורים?                                               איך לדעתכם מרג

 מה הייתם מציעים להורים לעשות? 
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 חג הסיגד בארץ ישראל: 
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 יהודי אתיופיה
עליה וקליטה בארץ     

 ישראל 
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 עם נתונים  הכרות -הקהילה האתיופית בישראל

 בנוגע לקהילה      2101תחלק לכל זוג או קבוצת תלמידים את מקבץ הנתונים לשנת  ורההמ

אתר הלשכה המרכזית ב הנתונים, ניתן למצוא אותם גם בהאתיופית בישראל. )מצ"

בקישור:  לסטטיסטיקה 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201111301                    .) 

כדאי קודם לעבור עם התלמידים על אופן קריאת הנתונים ולהדגים כיצד יש לקרוא אותם. כל 

אחד שלא הפתיע אותם ושהם נתונים שהיו חדשים להם והפתיעו אותם ונתון  2-3זוג/קבוצה יסמנו 

 מכירים אותו )אם יש(. לאחר מכן, יתקיים דיון בכיתה שבו התלמידים ישתפו בנתונים שסימנו. 

 תשאל:  ורההמ

 ?מה אנחנו יכולים ללמוד מתוך הנתונים על הקהילה האתיופית בישראל 

  ?האם יש נתונים שלדעתכם צריך לשנות 

  ?של מי האחריות לשנות את הנתונים 

 

 

 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201111301
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201111301
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 "יש לי חלום"

תקרא עם התלמידים את חיבורה של התלמידה קסה גטו, "שמי קסה גטו ויש לי חלום",  ורההמ

 ברשת גם  אותו ניתן למצוא )מצ"ב הקטע, אך . 2117-שזכה בתחרות החיבורים הארצית ב

 (html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3423463,00: בכתובת

 תנחה דיון בכיתה סביב השאלות הבאות:  מורההלאחר מכן  

 ?אילו תחושות עולות מתוך הקטע, האם הן מפתיעות אתכם 

  ?אילו טענות מפנה קסה כלפי החברה הישראלית 

 שי?לאילו תובנות היא מגיעה בעקבות סיפורה האי 

  האם לדעתכם סיפורה של קסה הוא סיפור אישי או קולקטיבי? מה ניתן ללמוד ממנו על  

 החברה הישראלית?     

  כלשהי? האם ישנן קבוצות נוספות בישראל שסיפורה של קסה קשור למציאות חייהן בדרך 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3423463,00.html
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 "שמי קסה גטו, ויש לי חלום"

  Ynet,16.17.17 מאת יעל עברי       

קסה גטו, תלמידת כיתה י"ב מחולון, זכתה בפרס על חיבור שכתבה בהשראת נאומו 

המפורסם של מרטין לותר קינג. את הפרס המליצה לתת לעמותת "טבקה" הפועלת למען 

 .מצוינות בקרב העדה האתיופית, בתקווה שכך יתקרב חלומה למימוש

אלף בני  211-על מדרגות אנדרטת לינקולן בוושינגטון, ומול קהל של כ מרטין לותר קינג עמד 1963באוגוסט  28-ב

". בחזונו ראה קינג אומה אמריקנית נטולת הפרדה I have a dreamאדם נשא את נאומו המפורסם, שנפתח במילים "

לומו השראה למאבקי זכויות אדם רבים. עבור קסה גטו, תלמידת כיתה י"ב מחולון, ואפלייה גזעית, ומאז שימש ח

מדובר בחלום אישי, רלבנטי ועכשווי, אותו היא מבקשת להגשים בישראל. החיבור שכתבה בהשראת חלומו של קינג, 

 ית.ואשר זיכה אותה במקום הראשון בתחרות דן דוד לנוער שוחר מדע, מספר על חזונה לחברה הישראל

 

"שלום, שמי קסה גטו ואני תלמידת י"ב בבית הספר "קציר" בחולון. ללא השם האמהרי שלי וצבע עורי רבים היו 

חושבים שאני ילידת הארץ, ממש מלח הארץ. אך שמי וצבע עורי זועקים את מי שהנני. מזה שנתיים שאני מרצה על 

נחנו בשנות האלפיים, שלא ייתכן שהאפליה הגזענות, על האפליה הזאת, כלפי העדה שלי. רבים אומרים שא

הפרימיטיבית, שנובעת מבורות, עדיין קיימת. אם כך, איך ייתכן שכששמעתי את נאומו של מרטין לותר קינג פעם 

 ליבי? 

הרגשתי עצבות עזה מצד אחד, ומצד שני שמחה. מישהו כבר יצא להילחם על אותם זכויות שאני נלחמת בכל כוחי 

נות אינה קיימת, אמרו לי אתם איך זה ששנים פחדתי להביט בראי? איך זה שרק אחרי כל=כך לשנותם. אם הגזע

הרבה כאב הייתי מוכנה לקבל את עצמי, שחורה? איך יתכן שהיום, בשנות האלפיים, שערי בתי ספר בארץ נטרקים 

ות בכאב, בייסורי אנשים בפני ילדים אתיופים? איך זה שדווקא פה, במדינה הזו, שהוקמה בידיים רועדות, מגואל

שברחו מהצל של עצמם לפני כשישים שנה מפני שנענשו על מי שהינם, איך זה שדווקא כאן מרימים אצבע מאשימה 

 ומלגלגת לעבר האתיופים כשטוענים שרמת ההשכלה ירודה? 

קולות צורמים  איך זה שדווקא היום, כשהכל פתוח וכבר מכירים בזכויות של שוויון עדיין ישנם קולות של הרס,

הקוראים להפרדה בין שחורים ללבנים? הכאב הכי גדול הוא שאני עליתי לארץ ישראל לא בגלל שבחרתי, לא בגלל 

שנפשי חשקה להכיר עולם חדש, מודרני. היו אלה הורי שהלכו בעיוורון מוחלט אחרי החלום שלהם להגשים את 

ודבש ישבתי לילות וביקשתי להיות לבנה, ביקשתי לכפר  יהדותם. ובגלל אותו חלום על ארץ רחוקה, ארץ זבת חלב

 על מעשה שמעולם לא עשיתי.

בעבר היה לי שם עברי, זה היה אמור להקל עליי להשתלב בחברה הישראלית. משום מה זה טשטש את זהותי, ושנים 

תחזרי לארץ שלך! יצאתי למסע חיפוש עצמי. כשהייתי ילדה קטנה והילדים היו קוראים לי "כושית! כושית סמבה! 

לכי לטפס על העצים, לשם את שייכת! זו בטח לא הארץ שלך!" שאלתי: לאיזו ארץ אני צריכה לחזור? הדבר הנורא 

 שיכול האדם ליצור זה השנאה, היא ממלאת את הלב, היא ממלאה את הראש במחשבות של הרס וזדון, היא מחפשת 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3423463,00.html#n#n
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 אחר אשמים, שהרבה פעמים הם חפים מפשע!

ת האפליה והגזענות נחשפתי רק כשהגעתי לחולון, השכונה שלי הייתה שכונה של לבנים. היינו המשפחה אל תופע

האתיופית הראשונה בשכונה. הייתי, מן הסתם, הילדה האתיופית הראשונה בכיתה ובבית הספר בכלל. הילדים תמיד 

ה בכיתת ילדיהם...וההורים בבית לא הציקו, המורות היו חסרות אונים, ההורים הרימו גבה לנוכח התלמידה השחור

יודעים עברית, לא מכירים בזכויות הילד, לא נמצאים שם כשהילד זועק. הרגשתי חשופה לגמרי, כאילו מישהו בא 

ותלש את עורי, משאיר אותי עירומה בפני הילדים שנהגו להרים אצבע מאשימה, ולהשמיע קולות של גנאי ולגלוג 

 ות אוצר הקללות שהיה בפי. להם לא יכולתי להגיב בשל דל

כשאף אחד לא רצה לשבת לידי, שנאתי אותי. כשאף אחד לא הזמין אותי לימי הולדת, ישבתי בחדר ובכיתי על מי 

שאני. כשקיללו אותי, החזרתי באותן קללות. אנשים ברחוב הביטו בי במבט מתנשא, ולי לא היה דבר שיכול היה 

דת שעות על מעקה האמבטיה, מביטה בראי, מעווה את פניי ומנסה למצוא את לעזור לי להתגונן בפניהם. הייתי עומ

החלק הפגום בי. אף פעם לא מצאתי דבר מלבד צבע העור שזעק: את שונה! חלמתי להיות לבנה. חשבתי שרק ככה 

ל תפסיק אוכל להצליח בחיים. חשבתי שביום שאהיה לבנה, העולם יחייך אליי, הילדים יאהבו אותי, השכנה בדלת ממו

 לטרוק את הדלת בכל פעם שתראה אותי.

לכל זה השתוקקתי, על כל זה חלמתי, זה מה שהחזיק אותי בין דקה לדקה. מעולם לא הכרתי אדם ששנא את עצמו 

בגלל מי שהוא, מעולם לא הכרתי אדם שברח מעצמו בגלל שברחו ממנו, מעולם לא הכרתי אדם שפחד כל=כך בגלל 

את. בכיתי בלילות, ביקשתי לשלוח יד בחיי, לשים להם קץ. לברוח למקום שבו יאהבו אותי. מי שהוא. אני הייתי כז

 שלא ישפטו אותי על צבע עורי אלא על מי שהנני. 

עם השנים למדתי שאין בי דבר פגום. למדתי שתמיד ישפטו אותי בגלל אותם סטריאוטיפים, שההתנתקות שלי ממי 

פרת נורמה בעדה שלי לא יסירו את צבע עורי, וזה חלק ממני, למדתי לאהוב שאני מחלישה אותי, ששום בגד ושום ה

את זו שהביטה בי בראי כל בוקר, למדתי שכדי לקחת חלק בעולם הזה אני חייבת לקבל את עצמי ולצאת למאבק על 

לי אלוהים הזכויות שלי: הזכות שלי לחיות, הזכות לאהבה כמו כל אדם חופשי. חזרתי לשם האמהרי שלי, קסה, נתן 

 מתנה שנייה, והחלטתי בפעם הראשונה לקבל אותי.

היום אני רוצה להגיע רחוק כמו שאני, צבע העור לא אמור להגביל אותי. מי היה מאמין שיהיה לי את האומץ לקום 

ולהיאבק? לחשוף בני נוער לאותה שנאה עיוורת שאיימה עלי, ובמקומות אחדים עדיין קיימת? מי היה מאמין שיבוא 

היום ויהיה בי את הכוח לספר את מכאוביי ללא פחד? מי היה מאמין שהחלום של מרטין לותר קינג עדיין לא מומש? 

איך זה שכבר חלפו  -אנחנו טוענים שהמדינה דמוקרטית, שלכולם יש זכויות. תתבוננו רגע בבקשה במדינה שלנו 

בחברה הישראלית? איך זה שסוגרים דלתות של שלושים שנה מאז העלייה הראשונה ועדיין האתיופים לא משולבים 

 בתי ספר בארץ בפני ילדים אתיופים? איך זה שאחותי עדיין רוצה להיות לבנה כשם שאני רציתי בילדותי?

כששמעתי על מרטין לותר קינג התרגשתי. אני חושבת שמנהיגים כאלה צריכים להיזכר גם בדפי מחברת ההיסטוריה 

נשים חזקים, מנהיגים שנתנו את כל כולם לחלומם, אולי אז גם נוכל להבין איך לשנות לבגרות. אולי אם נלמד על א

את מה שקורה בחברה. כי משום מה יש לי תחושה שאנחנו חוזרים על עקבות ההיסטוריה כאילו לא למדנו מאומה. 

 ים עוד בני נוער חשיפה לחלום של מרטין לותר קינג בקרב בני הנוער אולי תוביל לשינוי. את החלום שלו חולמ
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שחורים ומוגבלים שמשום מה החברה רואה בהם גורם מאיים. אולי החשיפה אליו תעזור להם לחלום ולהילחם על 

 החלומות שלהם. 

מרטין לותר קינג סחף לשינויי, על אף שידע כי עלול הוא לשלם על חלומו בחייו. אם תפתחו היום ערוץ אמ.טי.וי 

יקה שחורה. יש היום יותר שילוב של השחורים בפוליטיקה. ואני רוצה רק לומר שלי בטלוויזיה תראו שחורים, ומוז

יש חלום: שיום אחד תרוץ/ירוץ לראשות הממשלה אתיופי/ת, שבמקומות עבודה מכובדים ישבו גם אתיופים, שלצד 

רק בתפקידי משנה יו"ר בחברות הייטק יהיו גם אתיופים ולא רק בתור מנקי משרד, שבטלוויזיה יהיו אתיופים ולא 

 זוטרים. לי יש חלום שילדים אתיופים ירגישו חלק מהמדינה הזאת, שלא יברחו ממנה, כי אין לנו ארץ אחרת".

 

 "עבודה שחורה" 

)ניתן במקביל להשמיע את  תחלק לתלמידים את השיר "עבודה שחורה" של אהוד בנאיורה המ

  השיר בכיתה(, ותערוך דיון בכיתה סביב השאלות הבאות:

 עולים מאתיופיה? מהי המציאות שהםכיצד מתוארת בשיר חוויית העלייה והקליטה של ה  

 נתקלים בה? כיצד לדעתכם הם מרגישים במציאות הזו?         

  למה מתכוון אהוד בנאי כשהוא כותב: "גם בבית זה קורה, נמשכת הגלות?" מדוע הוא 

 ם אהוד בנאי קורא לשיר "עבודה מדגיש שהעולים הם האחים שלנו? מדוע לדעתכ        

 שחורה"? האם בעיניו העולים השתלבו? מדוע?         

  אל מי מפנה אהוד בנאי את השיר? מה אנחנו כחברה צריכים ללמוד מתוכו על היחס 

 שלנו לעולים מאתיופיה? ממה לדעתכם נובע היחס הזה? עד כמה אנחנו באמת מכירים        

 פייניה? מדוע? האם כדאי לנו להכיר אותה?את העלייה ואת מא       

 

 מילים ולחן: אהוד בנאי/  עבודה שחורה

 האחים כהי העור שבאים מאתיופיה

 מביאים איתם מסורת מופלאה ועתיקה

 הבנים האובדים, אחרי תלאות הדרך

 מגלים לאט לאט את הארץ הרחוקה

 הם שנים חלמו עליה, ועכשיו זו המציאות

 שטוף את התמימות.כשאומרים להם לטבול, ל
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 ואני בעיניהם ראיתי איזה אור

 ומי יידע אם אברהם לא היה שחור

 

 האחים כהי העור במרכז קליטה בטבריה

 מנסים לקלוט ולהיקלט וזה לא קל

 מאצל הדורה, מעבר להרי החושך

 אל הרחוב המקומי, הדיגיטלי, המבולבל.

 הם שנים חלמו על בית ועכשיו זו המציאות

 ה, נמשכת הגלותגם בבית זה קור

 ואני בעיניהם ראיתי איזה אור

 ומי יידע אם אברהם לא היה שחור

 

 האחים כהי העור יחפים בצד הדרך

 מוליכים את עלבונם ברגל אל העיר

 הם עומדים מול הבניין, הם עומדים מול לב של אבן

 מחכים שתיפתח הדלת מבפנים.

 הם היו נאמנים, כן, הם חיכו לה לבשורה

 שאר זו עבודה שחורה.ועכשיו מה שנ

 

 

 השתלבות העולים מאתיופיה בישראל 

. אז מי נכשל?" מאת מורן זליקוביץ' -תחלק לתלמידים את הכתבה: "עולי אתיופיה והחינוך  ורההמ

במסגרת סיקור מיוחד לכבוד עשרים שנה  Ynetבאתר מצ"ב הכתבה, אך ניתן למצוא אותה גם )

 (. html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3007817,00, בכתובת: לעלייה מאתיופיה

 תבקש מהתלמידים לסמן בכתבה מידע חדש שהם נתקלים בו.   ורההמ

תבחן עם התלמידים: כיצד הרגשתם כשקראתם את הכתבה? מה היה  מורהלאחר הקריאה, ה

 לכם? מה הפתיע אתכם? האם אתם חושבים שהעולים השתלבו בארץ? מה המשמעות של  חדש

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3007817,00.html
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השתלבות בעינכם? מה היא דורשת? מה אתם חושבים שצריך לעשות בעניין? מה אתם בתור 

 תלמידים יכולים לעשות? 

 

 .Ynet, 23.11.2004עולי אתיופיה והחינוך: אז מי נכשל? מאת מורן זליקוביץ', 

שנה ל"מבצע משה", שבו עלו לארץ ראשוני עולי אתיופיה. במסגרת סדרת כתבות מיוחדת  21השבוע מלאו 

, אנו בודקים את מצבה של מערכת החינוך מול ילדי העולים. מתברר כי מומחים סבורים שהמערכת ynetשל 

ימים. כתבה איננה יודעת איך להשקיע בעולים, היא משלחת רבים מהם ל"חינוך" מיוחד וכיסי אפליה עדיין קי

 . שנייה בסדרה

 

"תלמיד ששונה   בצבע עורו קוראים לו כושי בבית הספר והוא מרגיש דחוי חברתית.  אנחנו חיים בחברה 

גזענית. מדי בוקר שומעים בחדשות ורואים גילויי אפליה ממורים שאמורים להיות מודל לחיקוי ועדים 

 איך את מגדירה אותו?" -ם שלא רוצה יוצאי אתיופיה לאלימות מילולית פיזית מצד מנהלי בתי ספר. גן ילדי

אסמרה אקלה, רכז פניות הציבור ונציג הקהילה האתיופית במועצה לשלום הילד, מטפל מדי יום בעשרות  

תלונות שמגיעות אליו מחברי הקהילה של עולי אתיופיה. הסיפורים בהם הוא מטפל מדי יום, הנוגעים 

במערכת החינוך, הם תמונת ראי של החברה הישראלית ושל יחסה כלפי  להשתלבותם של תלמידים אתיופים

עולים חדשים. תמונת השתלבותם של עולי אתיופיה במערכת החינוך איננה מעודדת, כפי שהיא עולה השבוע, 

 שנה לעליית "מבצע משה" 21

 יותר פשע, ציונים נמוכים יותר

החינוך.  למרות שנערים עולים מאתיופיה מהווים רק אלף תלמידים יוצאי אתיופיה לומדים כיום במערכת  32

אחוז מתיקי החקירה שפתחה המשטרה בשנה  2.8 -אחוז מאוכלוסיית בני הנוער בישראל, הם מעורבים ב 1.3

האחרונה בנושאי עבריינות נגד בני נוער. תופעת העבריינות והוונדליזם בקרב נוער יוצאי אתיופיה הולכת 

שיעור הפשיעה של קטינים, תופעת השימוש באלכוהול, סמים קלים וקשים הולכת ומתחזקת. מדי שנה עולה 

 ומתרחבת ללא פתרון ממסדי.

רק שליש מכלל התלמידים יוצאי אתיופיה בבי"ס יסודי ובחטיבת ביניים מגיעים לממוצע הארצי בציון שלהם. 

וד כגון קריאה וכתיבה, בתי בקרב תלמידים בקהילת יוצאי אתיופיה ניכרים קשיים ברכישת מיומנויות היס

 ט' אינם שולטים בקריאה של טקסטים ברמת הכיתה.  -אחוז מהתלמידים בכיתות א' 41-ספר מדווחים כי כ

בתחום הנשירה מהלימודים והזכאות לבגרות הנתונים אינם מחמיאים, ואחוז הנשירה בקרב תלמידים יוצאי 

תשס"ד( עמד מספרם של התלמידים -דמת ) תשס"גאתיופיה גבוה מכלל האוכלוסייה. בשנת הלימודים הקו

אחוז בכלל האוכלוסייה. בעבר אחוז  4.2אחוז, לעומת  4.3י"ב על -הנושרים יוצאי אתיופיה בכיתות ז'
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הנושרים היה גבוה יותר אולם הוא נשמר כאחוז קבוע בשנים האחרונות ביחס לכלל האוכלוסייה. שיעור 

 פיה הוותיקים בארץ. הנשירה חמור במיוחד בקרב יוצאי אתיו

נתוני אחוז הניגשים והזכאים לבגרות בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה אינו מעודד גם הוא, למרות שחלה בו 

עלייה. שיעור הזכאים לבגרות עלה במהלך שנות התשעים. עם זאת עדין קיים פער ואחוז הזכאים לבגרות 

אחוז בלבד, הרחק מכלל  41.93ים ועומד על יוצאי אתיופיה הוא פחות ממחצית הניגש 2113מבין בוגרי 

אחוז. במשרד החינוך אמרו השבוע נוכח הפערים כי "ממשיכים  61-האוכלוסייה שהממוצע בה הוא כ

 בהפעלתן של תוכניות התגבור, כדי להתמיד בצמצום הפערים שעדיין קיימים".

 מהממוצע הארצי 5הנשירה: פי 

י אתיופיה, הנתונים אף גבוהים יותר מהנתון הרשמי ולפיהם לטענת אנשי האגודה הישראלית למען יהוד 

שליש מהתלמידים האתיופים הלומדים בבית ספר על יסודי לא מגיעים ללימודים. גם מחקרים שונים סותרים 

שבחן וניתח את תופעת  2111את הנתונים לפיהם פחתה הנשירה. מחקר אחרון של ארגון הג'וינט משנת 

ומשתניה בקרב בני נוער יהודי אתיופיה חשף נתון לפיו הנשירה בקרב יוצאי  הנשירה הגלויה והסמויה

 אתיופיה ממערכת הלימוד היא פי חמישה מהממוצע הארצי. 

"מספר התלמידים הנושרים במערכת החינוך לא ירד אלא עלה". מוסיף אסמרה. לדבריו, " ישנה תופעה של 

ם פיזית. הילדים מסתובבים במקומות הלא נכונים נשירה סמויה, תלמיד שלא נמצא בבית הספר אבל רשו

ומאבדים תקווה. אצל ההורים האתיופים יש קשי שפה, קשה לשאול את השאלות, הם לא מבינים. בשנים 

האחרונות מנסים להכניס מגשרים אבל לא בכל בית ספר יש מגשרים. מערכת החינוך נכשלה בקליטת 

שנה בארץ ובגרויות אפילו לא מגיעות  21רויות למשל, אנחנו כבר תלמידים יוצאי אתיופיה. כישלון נתוני הבג

 למחצית". 

עזר, -"יש שיפור עצום ולא צריך לזלזל בו ולהגיד שהמערכת נכשלה בלי סוף", טוען מנגד ד"ר גדי בן

 שנה עם עולים מאתיופיה. בן עזר הוא מייסד מרכז ההיגוי 22-פסיכולוג קליני וארגוני ואנתרופולוג העובד כ

. מאז הקמתו חל  95המרכז למדיניות חינוכית של עולי אתיופיה הקיים מאז שנת  –לתלמידים יוצאי אתיופיה 

לדבריו שיפור בהישגי התלמידים: "אני חושב שהמערכת הצליחה להשתפר בשמונה שנים, שיפור עצום. נכון 

ה גרים בעיירות פיתוח עדיין הם מתחת לממוצע הישראלי, אבל צריך לזכור שמרביתם של עולי אתיופי

ושכונות מצוקה בערים אחרות שבהן החינוך איננו מהמשובחים ביותר מבחינת איכות ההוראה, גודל הכיתות 

ומשאבים אחרים ואחוז עוברי הבגרות באיזורים אלה גם הוא נמוך מהממוצע הארצי. צריך לזכור גם את 

 הדרך שעשו למרות שיש עוד דרך ארוכה".

 רכת החינוךה במעגילויי אפלי

על גן ילדים בלוד שפתח השנה כיתה נפרדת לתלמידים ממוצא אתיופי בלבד.  ynet-לפני כחודשיים דווח ב

ת שבגן , יוצאי הקהילה האתיופית, לגלו2-4ילדים בגן בגילאי  21-ביום הראשון ללימודים נדהמו הורי כ
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שלהם לומדים "רק אתיופים". בשני הגנים הנוספים הקיימים בבית הספר השייך לרשת המעיין התורני של 

, הורתה מנהלת ynetש"ס לומדים ילדים "צברים" בלבד. השבוע הודיע משרד החינוך כי "בעקבות פניית 

יופי( בגנים מעורבים אחרים. האגף של החינוך המוכר שאינו רשמי, לפזר את הילדים שנותרו בגן )ממוצא את

 בימים אלה אמורה מנהלת האגף לקבל את רשימת הגנים בהם ישובצו הילדים". 

המקרה הזה אינו יחיד מסוגו. לפני כשנתיים דווח על שני בתי ספר באשדוד, שם הפרידה ההנהלה בין 

לא יפגשו עם  תלמידים ממוצא אתיופי ליתר התלמידים. שעות ההפסקה שונו, על מנת ש"האתיופים"

התלמידים האחרים בחצר. מקרה מזעזע אחר של התעללות מנהל בעולים יוצאי אתיופיה אירע ביבנה לפני 

כשנתיים, ואף נדון השבוע בוועדות הקליטה והחינוך בכנסת. באותו מקרה הצטברו תלונות על המנהל 

ס מביש, בעיקר כלפי תלמידים שהשפיל, נקט באמצעי ענישה גופנית, הזמין משטרה שלא לצורך והתנהג ביח

 ממוצא אתיופי. 

היום מצאה המערכת שם נרדף לאפליה: שילוב והפרדה )אינטגרציה וסגרגציה(. תהליך מערכתי זה משמש 

את מערכת החינוך למתן לגיטימציה להפרדה במוסדות חינוך וכך התופעה של הפרדה בין יוצאי אתיופיה 

תופעות של הפרדה, הן ע"י יצירת מסלולים נפרדים לחזקים לחוד ליתר התלמידים עדיין קיימת. כיום יש 

 ולחלשים לחוד, והן על ידי יצירת הקבצות לתלמידים חלשים, שהם ברובם יוצאי אתיופיה. 

 התלמידים עצמם רואים בהפרדתם לכיתות נמוכות רמה ביטוי של אפליה והבעת אי אמון ביכולתם הלימודית. 

 וך מיוחדוהפתרון הנוסף: לשלוח לחינ

אפליה מסוג אחר נערכת תחת החותם החינוכי של "חינוך מיוחד". במועצה לשלום הילד ובמחקרים שונים 

עולים רבים מאתיופיה -בהם בחוברת "מידע על שיוויון" של מרכז אדוה, טוענים כבר שנים כי תלמידים

פי הנתונים האחרונים, שנאספו  לומדים במסגרות החינוך המיוחד, למרות שלא עברו תהליכי מיון הולמים. על

 מכלל התלמידים יוצאי אתיופיה לומדים במסגרות לחינוך המיוחד.  3%-, למעלה מ2112-ב

החינוך המיוחד מיועד לתלמידים הלוקים בהתפתחות לקויה בכושרם הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי, 

ם הופנו לחינוך מיוחד גם ילדים רגילים, ולמתקשים להסתגל למסגרת לימודית רגילה. ואולם, במרוצת השני

בעיקר אלה שהשתייכו למעמד חברתי נמוך, ומגזרם העדתי היווה מיעוט בקרב האוכלוסייה, כמו ילדי עולים 

מאתיופיה. הפניית הילדים הרגילים באה בעקבות אבחון שגוי של מצבם ופירוש לא נכון של לשון החוק. 

לבעיות קשב והתנהגות. רק לאחרונה התקבלה תלונה נוספת במועצה  חלקם אף מופנים לקבלת טיפול תרופתי

 תלמידים. 37מתוך כיתה של  -ילדים לחינוך המיוחד  15לשלום הילד לפיה בביה"ס באשדוד הופנו 

"עדיין קיימים כנראה מקרים שבהם משמש החינוך המיוחד כתחליף לא נכון ולא מתאים לילדי עולים שלא 

ו", התריע רק לפני כחודש ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד במכתב היו צריכים להגיע אלי

למנכ"לית משרד החינוך, רונית תירוש. קדמן סיפר על הישנותם של מקרים מסוג זה במערכת החינוך. 

"מנסיונינו בטיפול בפניות ובתלונות המגיעות לנציבות קבילות ילדים ונוער, היתה לא פעם תחושה שהחינוך 
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וחד משמש תחליף להשקעה יחידנית הנדרשת בילד עולה, תוך הכלה של קשייו בכל הקשור למשבר המי

 ההגירה, על כל השלכותיו". 

 השכלה והשכלה גבוהה: אף אחד לא מטפח

בארבע השנים האחרונות אין כמעט עליה במספר הסטודנטים בני העדה במוסדות להשכלה גבוהה, שעומד על 

למידים במכינות השונות. תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים אינם ת 1111-בממוצע וכ 911-כ

מצליחים להתקבל למוסדות לימוד בעלי רמה גבוהה, עם סיום בתי הספר היסודיים החלשים. עם זאת, ישנה 

 5-עורכי דין ו 37וכיום ישנם בישראל  -עלייה בקרב המסיימים תואר ראשון מבין הסטודנטים בני העדה 

 ורופאות יוצאי אתיופיה. רופאים 

עזר. "המנדט של -"זה הקטר העיקרי שצריך להשקיע בו, וזה ידחוף את הישגי מערכת החינוך", גורס בן

אלא אחרי סיום תואר ראשון. ברגע שתלמיד צעיר רואה שאחיו  18מערכת החינוך הוא לא עד גיל 

האלה בטווח הארוך יזכו לסוג אחר של באוניברסיטה או בן דודו הוא שואף לשם. המשפחות של הסטודנטים 

חינוך מבעלי תואר אקדמי והמדינה תצטרך לסייע להם הרבה פחות. בנוסף, זה שובר הסטריאוטיפים העיקרי 

בחברה הישראלית. תואר אקדמי שובר דימוי מרכזי של אפריקאים, כביכול נחשלים, המנוגדים ליוצאי רוסיה 

בחברה ישראלית והשקעה בסטודנטים היא השקעה גם בדימוי של שבאים עם הון השכלתי. מלחמת דימויים 

 עולי אתיופיה בעיני החברה הישראלית ובתופעות של אפליה וגזענות". 

שנות לימוד מאתיופיה הגיעו להישגים גבוהים יותר  11הפלא הגדול, לדברי בן עזר, הוא שעולים שעלו עם 

רה כי המערכת הישראלית קיפחה אותם ולא טיפחה שנות לימוד בישראל. "וזה ק 11מאשר עולים שלמדו 

אותם. מה שחסר לתלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך זה ציפיות גבוהות מהם ואמצעים להגשים אותם. 

למה להשלות אותם? ניתן להם להיות מכונאי רכב. אין  -קרה לא פעם שמפקחים גבוהים אמרו  81-בשנות ה

אחוז יוצאי אתיופיה ומחויבים בשל כך לעבור השתלמויות  25לכיתות עם  מערך מובנה, שבו מורים נכנסים

 לעבודה בין תרבותית".

האם ליוצאי אתיופיה יש את הפוטנציאל הדרוש, למרות הסטיגמות? חד וחלק כן, קובע בן עזר. "ברור 

ם איתם, שהפוטנציאל של יוצאי אתיופיה, אינטלקטואלי וקוגניטיבי, הוא ברמה גבוהה. מה שהם מביאי

לא נופלים מהאוכלוסייה הכללית. האם מערכת החינוך הישראלית הצליחה  -שרונות והמוטיבציה ללמוד יהכ

 למצות את הפוטנציאל הזה? עדיין לא".
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 דעות קדומות וסטריאוטיפים על יהודי אתיופיה 

בישראל.  תבקש מכל תלמיד לכתוב שלוש אמירות מכלילות שמופנות כלפי העדה האתיופית ורההמ

אותן על הלוח ותבחן ביחד איתם: מה  המורה תכתובלשתף באמירות שכתבו,  התלמידים יוזמנו

 לדעתכם אומרים אותן? מה הסכנה הטמונה באמירות הללו?  מדועמקור האמירות הללו? 

 -עם התלמידים: מה אתם יודעים על העדה האתיופית? עד כמה אתם מכירים אותה  חןתב ורההמ

תדגיש כי לרוב החברה הוותיקה  ורהיה שלה, את המנהגים והתרבות שלה, וכו'? המאת ההיסטור

בישראל יודעת מעט מאוד על העדה האתיופית, ורוב האמירות המכלילות נובעות ממקום של בורות 

תבקש מכל תלמיד לחשוב על תשובה אפשרית לכמה מן האמירות שכתב קודם,  ורהוחוסר ידע. המ

 לכיתה. גה ולהצי

 

 כיר מקרוב....לה

את הסרט "זרובבל" של הבמאי שמואל ברו )או כל סרט אחר העוסק במציאות  לכיתהתקרין ורה המ

החיים של העדה האתיופית(. "זרובבל" הוא הסרט הראשון על העדה האתיופית שנעשה כולו בידי 

די על בני העדה. הוא מספר על יצחק, ילד שחולם להיות במאי סרטים, המבקש לעשות סרט תיעו

השכונה שלו ועל משפחתו. באמצעות הסרט התיעודי נחשפת המציאות בה חיה המשפחה והסוגיות 

שאיתן היא מתמודדת. את הסרט וסרטים נוספים ניתן להשיג באמצעות "האגודה הישראלית למען 

 יהודי אתיופיה" בירושלים. 

 תבקש מהתלמידים לכתוב במהלך ולאחר הצפייה: ורה המ

 ולות מהסרט? אילו תחושות ע 

  ?אילו סוגיות ונושאים עולים בסרט 

  ?)מה הייתם אומרים לבמאי לו הייתם פוגשים אותו )תגובות, עצות, בקשות וכדומה 

 

ותהליך  על מסע העלייה לארץ ישראל, ניתן להזמין נציג/ה מהעדה לספר על העדה האתיופית

, אפשר לבקש מהם להכין . במידה ובכיתה ישנם תלמידים יוצאי העדה האתיופיתההשתלבות

הרצאה קצרה על מסע העלייה לארץ ישראל ועל החיים באתיופיה, או להזמין נציג מהמשפחה 

 שיספר על כך לכיתה. 
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 סרטים נוספים אפשריים לצפייה 

 "."תחיה ותהיה"/ ראדו מיכאל יאנו.  ניתן להשאיך בסניפי "האוזן השלישית 

 "תן להשאיל בסניף שירות הסרטים הישראלי בירושלים.שכחו אותי בטוסטר"/ אבישי מקונן . ני 

 ""בסניפי מנהל חברה ונועראיל יתן להש. נניתן אבירם ועידן אגמון/ דברים ששמרנו בבטן. 

 ""דרך הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. אילניתן להש . דסטאו דמטו/ מוסיקה שחורה 

  צוא את הפרק באתר האינטרנט של מתוך הסדרה "אני לא כזה". ניתן למ 0"דירה להשכיר", פרק 

 . 23ערוץ            

  ניתן למצוא את הפרק באתר האינטרנט של . מתוך הסדרה "אני לא כזה" 3"הבטן כמו הים", פרק 

 .23ערוץ             

 "השלישית וידיאו "האוזןוזעקה"/ דסטאו דמטו. ניתן להשאיל את הסרט בסניפי ספריית ה . 
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 י רקעחומר
 בנושא 

 יהדות אתיופיה
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 פעילות על רקע כללי על אתיופיה ויהודי אתיופיה:

 

: קצת על אתיופיה, תולדות יהודי קטעים בנושאים שונים על יהדות אתיופיה 7מצורפים 

 אתיופיה, תקופת ההישרדות, מבצע משה, מבצע שלמה, עליית הפלשמורה, יונה בוגלה. 

 תה או במסדרון ביה"ס.לתלות בכי –אפשרות אחת 

 פעילות בכיתה –אפשרות שנייה 

 .תקבל מאמר אחדכל קבוצה קבוצות.  7 -המורה תחלק את הכיתה  ל

המשימה של כל קבוצה לקרוא את המאמר לכתוב את הדברים העיקריים על שמינית 

 או הפתיעו אותם.מהקריאה במאמר דברים שלמדו  0-2בריסטול ולציין 

 את נושא המאמר שלה לכל הכיתה.   תציג, כל קבוצה מכןלאחר 

או מצרף( כלומר, כל קבוצה לומדת  : למידה בקבוצות לפי מודל הג'יקסו )פאזלשם המתודה

 ומלמדת את שאר הכיתההכללי חלק אחד מתוך הנושא 
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 קצת על אתיופיה

 לש המשכה למעשה היא כיום המדינה. בעולם הוותיקות מהמדינות אחת היא אתיופיה

 התפתחה, המסורת פי על, זו. אקסום בקיסרות מקורה עצמה שהיא, האתיופית האימפריה

 לפני עוד, הספירה לפני האחת במאה כבר. ס"לפנה 8791 בשנת קמה אשר שבא ממלכות

 לאחת אתיופיה הפכה הביניים ימי . בתחילת"אקסום" ממלכת באתיופיה התקיימה, ישו הולדת

 לספירה, האסלאם 523 בשנת המדינה כדת הוכרזה הנצרות . בתבל  החזקות מהאימפריות

 . ושלטונה זהותה על ששמרה באפריקה היחידה הייתה אתיופיה. השביעית במאה לאזור הגיע

 (.ביוונית השם פירוש" )העור שחורי ארץ" פירוש השם אתיופיה הוא 

  אמהרית. –שפה רשמית 

  פרח חדש"(. –אדיס אבבה )פירוש  –עיר הבירה" 

 שנה(. 0444לפנה"ס ) כמעט בת  8791בשנת  הוקמה 

 ססת על חוקהוהמב ,פדראליתרפובליקה דמוקרטית  -משטר. 

  (מוסלמים 52% -נוצרים ו כ 04% -)כ 73,444,444 –כ  –אוכלוסיה 

לאומים שונים, חלקם מונים  14-האוכלוסייה באתיופיה מגוונת ביותר: יש בה יותר מ

מהווים יותר משלושה  תגריםוה אמהריםה ,אורומוכמה עשרות אלפי אנשים בלבד. ה

 רבעים מהאוכלוסייה. 

  .חבש", שמה העתיק של אתיופיה" 

  אחוז מכוח  10.9-ו יצואאחוז מה   85תל"גאחוז מה 53-מרכיבה כ החקלאות -כלכלה

קנה , תפוחי אדמה, דגנים, שמןל זרעים, קטניות, קפה העבודה. גידולים עיקריים הם

  .ירקותו סוכר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95_(%D7%A2%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%A2_(%D7%91%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%A2_(%D7%91%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%A7
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 מקומות מיוחדים באתיופיה

, ומנזרים כנסיות של אדיר מקבץ. אדומה וולקנית באבן חצובה, אתיופיה בלב, לליבלה

 . פיגומים בתוך האדמה ללא שנבנו ומדרגות שבילים, וגשרים מנהרות

 

                                                                                   

 באבן־טוף חצובים ומנזרים כנסיות 82 יש בלליבלה

 חצובים - מונוליתיים המבנים כל כמעט. אדומה וולקנית

 עשרות של לעומק, חיצונית בנייה ללא, אחת באבן

 שבילים, גשרים, מנהרות מובילים המבנים אל. מטרים

 להן ויש, ביניהן מחוברות הכנסיות. ומדרגות חצובים

 .משותפת ניקוז מערכת

  

       

 

 

 

 

 

 ?הזו הכנסיות עיר את םלהקי 82ה־ המאה של לאתיופים גרם מה

 המלך לאוזני. השליט של אחיו והיה, רואה בעיר גדל לליבלה הילד כי מספרת אתיופית אגדה

 וניסה בו התקנא והוא, המלך כיסא על להתיישב לליבלה הילד עתיד לפיהן נבואות הגיעו

 בחלומו ישו הופיע זמן לאחר. לירושלים מלאכים בידי ונלקח נמלט הנער, נכשל הניסיון. להרעילו

ובנה  למלך הוכתר, לאתיופיה חזר לליבלה. כנסיות של עיר בה ולבנות לרואה לחזור לו והורה

 . .לליבלה - המלך של שמו על רואה העיר נקראה לימים. אחד סלע מגוש כנסיות 82
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 .הכחולהנילוס  מפלי
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 מאות יש , דנקיל במדבר

 מים נביעות ואלפי

 העשירים, רותחים

 כשהמים. במינרלים

 מתגבשים מתאדים

 מעין ויוצרים המינרלים

 עזים בצבעים פטריות

 

 

                                            

 

 ארטה הגעש הר בלוע הלבה בריכת
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 (אתיופיה יהודי למען הישראלית דההאגו -אתר)אתיופיה  יהודי תולדות

 . כתובים מקורות חסרים לאתיופיה הגיעו שבו ההיסטורי הזמן ועל אתיופיה יהודי של מקורם על

 החיים צורת ולפי ההשערה לפי אבל. לדור מדור כך והועברה פה בעל נשמרה ההיסטוריה לרוב

 . מוצאם לשאלת בנוגע גרסאות כשלוש ניתנו שנשתמרה

 בין פילוג בימי. דן שבט צאצאי שהם אומרת אתיופיה יהודי של מוצאם לגבי הרווחת הדעה 

 למצרים וירד האחים בין לריב להיגרר שלא דן שבט החליט יהודה למלכות ישראל מלכות

 . היום של וסודן אתיופיה באזור כוש לארץ הנילוס עם הדרים ומשם

    את השבטים עשרת גלות בימי ישעיה יאהנב מנבא כך – במקורות ביסוס יש זו למסורת            

  לקנות ידו שנית' ה יוסיף ההוא ביום והיה, "כוש מארץ זה ובכלל הגולים של הביתה שיבתם               

   ומאיי ומחמת ומשנער ומעילם ומכוש ומפתרוס וממצרים מאשור יישאר אשר עמו שאר את               

   ישעיה" )הארץ כנפות מארבע יקבץ יהודה ונפוצות ישראל נידחי ואסף ייםלגו נס ונשא, הים              

 (.ב"י -א"י, א"י               

 למלך שנולד בן על מספרים. שבא מלכת של הארוך למסע אתיופיה יהודי את הקושרים יש 

 אביו את לבקר לירושלים שב והחכים משגדל הבן, מנליק ושמו שבא ולמלכת שלמה

 וייסדו שהלכו ישראל שבטי מבני ורבים הברית ארון ועמו לאתיופיה שב רהביקו ובסיום

 .יהודית ממלכה

 ותימן ממצרים יהודים מהגרים של צאצאים הם אתיופיה שיוצאי טוענת אחרת דעה . 
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 ההישרדות תקופת

 בקרב ישראל לביתא חרוו כינוי.  ישראל בית שפירושו "ישראל ביתא" עצמם מכנים אתיופיה יהודי

 ביהודי דבק זה כינוי. זרים אדמה חסרי, פולשים שפירושו"  פלאשים" הוא האתיופים הנוצרים

. באתיופיה הנוצרים השליטים לבין אתיופיה יהודי קהילת בין מלחמות היו בה בתקופה אתיופיה

 לכפות ניסו וצריםהנ השליטים בשיתוף באתיופיה המיסיון שכן, בעיקר דתי אופי נשאו אלה מאבקים

 .אתיופיה יהודי גם על זה ובכלל השונות קבוצות על הנצרות את

 ניהל( 0322-0302) ציון עמדא הקיסר. וכלכלית פיזית פגיעה זה ממאבק נפגעו אתיופיה יהודי

 איסחק הקיסר נינו ביהודים התמקדות ביתר דרכו המשיך. ובמוסלמים ביהודים חורמה מלחמת

 כן יעשו לא שאם להתנצר היהודים על במיוחד שאיים, תקופה באותה ולטתב דמות(, 0220-0202)

 הכינוי בהם ודבק האדמה מהם נשללה ללחצים נכנעו משלא. לאדמותיהם הזכות מהם תישלל

 ".פלאשים"

 הכינוי בו דבק ואף היהודים אחר הרדיפות את יעקוב זרע הקיסר המשיך 0221-0232 בשנים

 .היהדות השפעת את להגדיל הצליחו ואף להיאבק המשיכו ופיהאתי יהודי". היהודים משמיד"

 ליהודי ייחודית שהיא הנזירות תופעת גם והתפתחה היהדות לשימור נפשם חרפו זו בתקופה

 את לכפות הניסיונות נגד ובמאבק המסורת בשימור מכריע תפקיד מילאו אלה נזירים. אתיופיה

 בקרב אותם והפיצו( תורה ספר) האורית ביכת את העתיקו הם. היהודית הקהילה על הנצרות

 . 07-02 למאות עד המשיכו אלו ורדיפות מלחמות . הקהילה

 אלה קשרים בעקבות. אירופה לארצות אתיופיה בין הדיפלומטיים הקשרים התחזקו 01 – ה במאה

 אפשרה ואליה מאתיופיה ויציאה כניסה.  לאתיופיה ומיסיונרים פוליטיקאים של כניסה התאפשרה

 היושבים אחים להם יש כי גילו אתיופיה ויהודי באתיופיה היושב היהודי השבט אודות מידע הפצת

 של בעזרתם במשימה יצליחו כי האמינו והם, לירושלים לעלות הרצון את חיזקה הידיעה. בירושלים

 .ואמריקה אירופה יהודי

 לעבר הכפרים את הודיםי אלפי עם יחד, ישראל מביתא ומנהיג נזיר, מהרי אבא יצא 0122 בשנת

 את ויבקע מצרים ביציאת שעשה לנס בדומה נס עמם יעשה' ה כי האמינו הם. סוף ים דרך ירושלים

 זה כושל ניסיון. אתיופיה בגבולות בעודם ובמגפה ברעב מתו מהם רבים. טרגי היה הסוף. סוף ים

 .ייאוש של מסוימת ידהלמ והביא הקודש לארץ לעלות דרך שאין התחושה את חיזק לירושלים לעלות

 קול" פרסם ובשובו, באתיופיה היהודיות בקהילות לביקור, מפריס יהודי, הלוי יוסף יצא 0172 בשנת

-הלוי  יוסף של נשלח תלמידו 0012 בשנת . אתיופיה יהדות את להציל אירופה ליהודי וקרא" קורא

 .אתיופיה יהודי עם הפעילות את להמשיך פייטלוביץ יעקב

 הקים 0022 אתיופיה. בשנת ליהודי ותקווה עידוד של רוח הפיחה פייטלוביץ יעקב לש שליחותו

 .בעולם אתיופיה יהדות דבר את להפיץ המשיך ובמקביל אבבה-באדיס יהודי ספר בית פייטלוביץ

 – דתיים יהודיים במוסדות שיתחנכו על מנת אתיופים לאירופה צעירים 21 – כ נשלחו בנוסף,

 ליהודי בידיעותיהם ועזרו לאתיופיה חזרו אלה צעירים. וגרמניה שוויץ, צרפת ,ירושלים, באיטליה

 .אתיופיה

 על בתיה-לכפר הגיעו אלה נערים. לישראל ונערות נערים 27 של קבוצה עלו -0002-0000בשנים 

 . הקהילה בני את שם ללמד מנת על לאתיופיה ולחזור עברית ללמוד מנת

 (אתיופיה הודיי למען הישראלית האגודה -אתר)  
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  "משה מבצע"

 חילוץ יהודי אתיופיה מן המחנות בסודן והבאתם ארצה ברכבת אווירית.                                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 בסיפורם החל ארצה לעלות הכושלים והניסיונות המאבקים כל לאחר אתיופיה יהדות של העלייה סיפור

 וכסמל, רבנו משה של שמו על שנקרא", משה מבצע" נערך 1984 בשנת. מרכזיים קהילה פעילי של

 הסתיים 1984 לנובמבר 18 - ב החל המבצע. מצרים ליציאת כדומה מאתיופיה היהודים גאולת לתפיסת

 ככולם רובם, אתיופיה מיהודי 8,111 - כ אווירית ברכבת ארצה הועלו במסגרתו. 1985 בינואר 5 - ב

 לבכירים רק ידועים היו שפרטיו, שבשתיקה הסכם בעקבות תאפשרהה סודן דרך העלייה. גונדר מחבל

 היהודית. זהותם את לחשוף אסור היה אתיופיה יהודי ועל בסודן מעטים

 לארץ               המסע

. המדינה מגבולות לצאת האיסור לאור ביותר סודי היה המבצע

 מן ישראל ביתא של המונית יציאה החלה,  1984-1983 בשנים

 שבועיים בין נמשך לסודאן המסע. סודן לעבר גונדר באזור יםהכפר

, ונשים גברים, דרך לא בדרך צעדו שבועות במשך. ימים לחודש

 הולכים כשהם, להליכה וקשים מסוכנים בנתיבים, וזקנים ילדים

 ומפחד הקופחת השמש מן היום במשך ומסתתרים, בלילה בעיקר

 במסע עמדו לא הםמ רבים. השודדים וכנופיות הצבא, המשטרה

 ובמחנות הבריחה בדרכי. ומחלות תשישות, מרעב בדרך ומתו הרגלי

  .ומחלות רעב, אונס, רצח, שוד ממעשי אתיופיה יהודי סבלו סודן

 

 

 

 

 

 

 

 היהודים של אווירי חילוץ על, ישראל ממשלת החליטה,  0894 בנובמבר

 ברכבת לארץ הוטסו 0895 בינואר 5-ה עד. בסודן העת באותה שנמצאו

 מבצע"כ לימים שנודע מבצע במסגרת, אתיופיה מיהודי 9,111-כ אווירית

 ".משה

 

 

 

 

 

 

 -יום, הובאו יותר מ 74טיסות חשאיות, במשך  63 -ב

יהודים מאתיופיה לישראל. כשנעצרה הרכבת  4,877

האווירית בגלל פרסום הפרשה ויהודים "נתקעו" 
.איי. אי. להטיס אחרוני דאג הסי  –במחנות בסודן 

היהודים בכיסוי של "סיוע לרעבים" ותוך שיחוד 

 (5881סוכנים מקומיים.)מעריב ,אוק' 
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 עלייתם בדבר לעיתונות בישראל ציבורית אישיות של הדלפה בעקבות זמנו בטרם הסתיים המבצע

 .הערבי העולם מתגובת סודן נשיא של והחשש  לישראל סודן דרך אתיופיה יהודי של החשאית

 לא זו אך לישועה בכמיהה המתינו יהודים 15,111. קרועות משפחות אחריה השאירה עהמבצ הפסקת

 וילדים זקנים ובעיקר, גברים, נשים עשרות יום מידי נקברו, וזיהומים צמא, רעב, מגפות עקב. הגיעה

  .חייהם את קיפחו הקהילה בני 4111 -כ כי היא ההערכה. המצב את לשרוד יכלו שלא

 ידי על נקבע עוד, בירושלים לזכר הנספים במסע  הרצל בהר האנדרטה חנוכת סנערך טק 2117בשנת 

 העדה בני יתייחדו  ובו" ירושלים יום"ב שיצוין ממלכתי טקס יהיה לנספים הזיכרון יום טקס כי הממשלה

 .ישראל מדינת ראשי של בהשתתפותם הנופלים עם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יזכור עם ישראל

 היהודית באתיופיה, את בניה ובנותיה של הקהילה

 גברים ונשים, זקנים וטף, מאות ואלפים במספר,

 שחרפו את נפשם כשקמו וצעדו אל ארץ אבותיהם, לציון ולירושלים,

 אך לא עמדו להם כוחם וגבורתם ולא זכו להגשים את משאת נפשם.

 יהי זכרם נצור לנצח בקרבנו ועלילות דרכם נר לרגלינו עד עולם.
 

http://www.ethiostruggle.com/FORUM6.asp?i1=62) –)"קישור לסרט "על כנפי היונה 

 

 

 

 

 

 

http://www.ethiostruggle.com/FORUM6.asp?i1=62
http://www.ethiostruggle.com/FORUM6.asp?i1=62
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 מסע לארץ ישראל

 מלים: חיים איסידיס. לחן: שלמה גרוניך

 

 הירח משגיח מעל,

 על גבי שק האוכל הדל

 המדבר מתחתי, אין סופו לפנים,

 לאחי הקטנים. ואמי מבטיחה

 

 עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים

 מאמץ אחרון, לפני ירושלים.

 

 אור ירח החזק מעמד,

 שק האוכל שלנו אבד

 המדבר לא נגמר, יללות של תנים,

 ואימי מרגיעה את אחי הקטנים.

 

 עוד מעט, עוד קצת, בקרוב נגאל

 לא נפסיק ללכת, לארץ ישראל.

 

 ובלילה תקפו שודדים,

 חרב חדהבסכין גם ב

 במדבר דם אמי, הירח עדי,

 ואני מבטיחה לאחי הקטנים.

 

 עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום

 עוד מעט נגיע, לארץ ישראל.

 

 בירח דמותה של אמי,

 מביטה בי, אמא אל תיעלמי

 יכולה, ההייתלצידי, היא  ההייתלו 

 לשכנע אותם שאני יהודי.

 

 עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום

 ע, לארץ ישראל.עוד מעט נגי

 

 עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים

 מאמץ אחרון, לפני ירושלים.
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 מאתיופיה לסודן ולארץ של בני נוער מהמסע עדויות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ".בכד אור כמו" עזר בן גדי של ספרו ומתוך נבחרים קטעים - החלום אל המסע - אדגה אברהם

 בסודאן המעבר במחנה הקשיים על
 מפולות או נהרות גאות של והסכנה שירד המבול למרות ךא, וארוך גשום היה 1983 חורף, הרע למזלנו"... 

 סניטציה תנאי בשל. אוהלים באותם ולהצטופף בסודאן הפליטים למחנות להגיע המשיכו אנשים, ואדמה סלעים
 להשיג אפשר היה תמיד לא. מותם את מצאו ורבים, ועוד מלריה, דיזנטריה כמו זיהומיות במחלות חלו, קשים
 היה. ... רחם ללא המחנות ביושבי היכה המוות. מלחפשו נמנעו אנשים - היה אפשר אשרכ וגם רפואי טיפול
 ביותר הגדול הסיוע ארגון. סכנה מוקד והיוו בעלייה עניין שגילו יהודים-הלא ומפני הסודאנים מפני גדול חשש
 להתמודד כדי מחוק כלשהי רפואית עזרה, למחסה אוהלים סיפק. קיומי-מינימלי מענה שנתן האדום הצלב היה
 את לסיים אדם בני להמוני שגרם ביותר והמשמעותי הראשון הגורם גם היה שחולק הקמח אבל. הרעב עם

 אוחסן ,תנאים-לא-בתנאים בדרכים טולטל, והתייבש הקמח נרטב, הנזקקים אל שהגיע ועד אריזתו מרגע. חייהם

 הכול למרות אך. בו המשתמשים חיי את סיכןו, מתולע, ירודה באיכות היה שכשחולק מכאן, וחום לחות בתנאי

 קבורת ומתמיד מאז... מטעמים ממנו ולהכין לנקותו ניסו, בררנים להיות יכלו שלא, ואלה, לנזקקים חולק הוא

 זו בעיה זרה בארץ. וטהרה טומאה על ההקפדה בכלל ומסובכת קשה בעיה הייתה שלנו המתים
 [.לקבורה] הגיוני פתרון ללא נשארו, עוינת בארץ דתם את תירלהס שנדרשו, היהודים רק... שבעתיים הסתבכה

 שהיה מי כל. לנו יסלח שאלוהים וקיווינו, הנוצרים כנסיות בקרבת, בסתר, בלילה מתינו את קברנו העתים בצוק
 לפעמים, הלילה עד מהבוקר שקברו, ידעתי שכבר מה לי סיפר[ הפליטים מחנה] קובה באמרה המוות בתקופת

 מאשר למות יותר שקל שהיה נדמה, לאחור במבט. היום למחרת גם נותרו וגופות כולם את לקבור הספיקו לא
 ..."לצעירים מבוגרים בין, לחלשים חזקים בין הבדיל לא המוות. בחיים להישאר

 

 שלי המסע סיפור
 .לעלות רוצה ניא. יותר יכול לא אני: "להחלטה הגיע הוא. שלי חבר אלי פנה וללכת לקום הרגע שזה כשהרגשנו"

 המצב את הסברנו. הורינו עם ארבעתנו דיברנו ערב באותו. לבד" עולה אני, לא אם. בסדר – אלי מצטרף אתה אם
 הוא. כסף ללא לצאת יכול לא ושאני כסף לו שאין אמר הוא. מאוד התנגד אבי. לירושלים הולכים פשוט שאנחנו

 לשיחה חיכיתי שלא כמובן!". יוצא אני. הכסף אותי מעניין לא" לאבי אמרתי. כסף שיכין אחרי אלי להתלוות רצה

 "ליציאה מאורגן הייתי ולמעשה, ובגדים מזון הכנתי אבי עם לפני שדיברתי כבר. אבי עם הזאת
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 מספר גדמו אברהם
 לנו אזלו המסע במהלך. רבים ולילות ימים נמשך המסע, סודן דרך ,לארץ מסענו את התחלנו 11 בן הייתי כאשר

 סיוע קיבלנו בסודן. לסודן הגענו חודשים מספר כעבור .ומתו חלו אנשים הרבה זאת בעקבות, והשתייה וןהמז

 מהמשפחה אחד כל כמעט. קשים מאוד היו והתנאים באוהלים התגוררנו בסודן. וסוכר קמח: כגון האדום מהצלב

. שם ונפטרה הקשים מהתנאים חלתה היא. 3 בת הייתה ל"ז הקטנה אחותי. לבית מזון להביא כדי לעבוד נאלץ

 8 כעבור . כהלכה נקברו לא האנשים, לצערנו. לוויה בו הייתה שלא יום היה ולא אנשים הרבה מתו סודן בתוך

 חזרה דרכנו את המשכנו ומשם. ומים אוכל ללא ביער אותנו ושמו אתיופיה לגבול הסודנים י"ע גורשנו חודשים

 חוסר בגלל בדרך מתו מהאנשים חלק. לנו שהיה המועט את מאיתנו דדושש שודדים היו בדרך. אבבה אדיס לכיוון

 אדם אוכלי הפרוש" בודה" אותנו גינו הגויים באתיופיה לדרכה הלכה משפחה כל לאתיופיה שוב כשהגענו. מזון

 למישרא יהודים אלינו שבאו עד וחצי שנה חיינו שם' זרימה' בעיר חינו משפחות -3 כ ועוד משפחתי. ועוד פלשה,

 עלינו 17.11.91 בתאריך. אבבה לאדיס ומשם לגונדר הלכנו ימים מספר כעבור. אתיופים יהודים אחר בחיפוש

 -כפר ליד קרוונים לאתר עברנו חודשים -8 כ לאחר .הצרפתי הנופש בכפר, באשקלון קליטה למרכז והגענו ארצה

 ..."יםאזור בשכונת בנתניה גרים ומשפחתי אני וכיום שנים -5 כ חיינו יונה

 

 (אייצהו אליהו...)המסע
 באחיו הביט הוא. בכתה מדוע הבין כעת. לדרך צידה לו שארזה באמו הבחין ממיטתו. להירדם יכול לא רובל"

 בתקווה התעודד אך, רב זמן אותם ייראה שלא בכך הרהר הוא. מה במרחק ששכבו ובאחיותיו לצידו ששכבו
 לו קורא אביו את שמע, מעט לישון שיצליח בתקווה עיניו את לעצום כשהחליט. בירושלים כולם יפגשו שהם
 שהם קלטו, ומניסן אסתר, כשאדנה. אחיהם מעל להיפרד ניעורו כולם הילדים. השעה שהגיעה כנראה. בשמו

 הניח הקייס. ברכתו את לקבל אביו לפני ראשו את הרכין הוא.... בדמעות פרצו הם ארוך לזמן מרובל נפרדים

 לעירנו לעלות אבותיי אבות של חלומם את להגשים אותך משלח אני היום הנה, בני: "ואמר נוב גב על ידו את
 הימים... ברוך היה, דרכך ותצלח ויעקב יצחק אברהם אלוקי' בה בטח! תחשוש ואל בכך גאה היה. ירושלים

 עזבו...  לדרך צאוי נוספים בנים ושני רב זמן חלף לא... איומה ודאות אי של תחושה. מנשוא קשים היו הבאים
 במחשבותיו אחד כל שקועים, מופתי בשקט החשיכה תוך אל צעדו הם... לירושלים בדרכם הכפר את בחשאי

 ,השחר לפני עלות דובת עד להגיע עליהם. האפשרית במהירות משפחותיהם את הנחו ה'ומוצ איילין הקייס. שלו
 מה במרחק הייתה מרבא קולא. הדרך להמשך במהירות התארגנו החמה בזריחת... חלילה יתפסו כן לא שאם
 אצל התארחו שם, מרבא לקולא הגיעו השבת לפני כניסת. נוספות שעות מספר צעדו צהרים הפסקת אחרי. מהם

 אמהות, הליכה במקלות מצוידים אבות: משפחות אלפי פינה מכל הגיחו לפתע. נמשכה הצעדה... משפחה קרובי
 מהדרך........ שהתעייפו הקטנים את גבם על שנשאו ונערים רותנע לצידן, תינוקות גבן על נושאות
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 המובטחת הארץ אל המסע
 יום באותו דופן יוצא ובאופן, וורקה חברי עם בשדה לרעות יצאתי כהרגלי. היטב זוכר אני בכפר האחרון יומי את"

 שהוא ואמר ,לי ונישק אותי בקחי וורקה, יום אותו של שבסיומו היה מוזר הכי. כבעבר רבנו ולא יפה ממש הסתדרנו

 הרבה להפתעתי .הביתה והלכתי ברצינות דבריו את לקחתי לא אישית אני. נפרדנו וכך. יותר אותי ייראה שלא מרגיש

 אוכל בשקי החמורים את טענו בזריזות. בוקר לא ועדיין להתעורר לי קראה שאי מכיוון הרבה ישנתי לא לילה באותו

 אל לצעוד והתחלנו(, מים וכמובן, דגנים ומיני, יבש רה' אינג אופ – וקושו, לחם של יםפתית קולו – דאבו היה זה)

. ילדים ברוכות משפחות כחמש – במסע והמשכנו דרך מורה שכרנו... הגדולים אחי ושני אני, אמי – נודע הלא עבר

 בראש צעדתי אני. גריםהבו של כתפיהם על וחלקם חמורים על עלו חלקם. ברגל והלכנו אמיצים היו הילדים רוב

 לאן לדעת בלי מקום שום באמצע ונשארנו, ונעלמו מסוימת בנקודה אותנו עזבו הדרך מורי. הדרך מורי לצד הטור

 יהודים בהובלת עשיר ניסיון לו והיה, מסודאן הליכה כשבועיים גר הוא. הזה בתחום שעסק דוד לי היה למזלנו. לפנות

 ..."דודי של לביתו עד אותנו שייקח חברו את שלח הוא, באזור שאנו שמע הוא וכאשר. סודאן לגבול

 

 "(החלום אל המסע" – אדגך אברהם של ספרו מתוך) הדרך מאימי
 דעתם על שהעלו מבלי בתמימות זאת עשו הם. כסף בגדיה בצווארון הסתירו השלוש בת ילדה של הוריה"...

 ,הרחבות כתפיו על ילדים ולסחוב להתנדב הרבהש הקבוצה של הדרך מורה. חייה את מסכנים הם בכך שאולי
 היה הוא הילדים בסחיבת לב טוב של הצגה כדי תוך לכן, הילדים אצל הכסף את מסתירים שההורים, ידע

, הגוש את שגילה מהרגע. הילדה של שבצווארונה בגוש שנתקל עד, הילדים של הבדים שולי את ממשש

 הרגלים לשנות השתדל, אחרים ילדים לסחוב הפסיק הוא. הממנ נפרד לא הוא, מוסתר כסף שהוא שהעריך

 כיוון, גאים היו, יכול כל בו שראו ההורים'. וכו דיבור סגנון, הליכה סדר, מנוחה שעת כמו ,מוסכמים

 שמאחורי, לרגע אפילו, חשדו לא הם. כתפיו על שלהם הילדה את לסחוב התנדב בעצמו בכבודו שהמדריך

 רחוק היה הגבול כאשר, ימים כמה של הליכה לאחר. רעה וכוונה מזימה בעצם מסתתרת הלב וטוב הנדיבות

 להמשיך לכולם הורה, עייפות על התלונן הוא. האחרונה ההזדמנות שזו המדריך הבין, הליכה ימי שלושה כדי

 עם חזר ולא הכסף את שדד, בו חושדים שאין משלמד. מיד אליהם ויצטרף מעט ינוח שהוא אמר, ללכת

 לעץ מתחת ולשבת החמורים גב מעל המשאות את לפרוק לכולם הורה הוא, השוד ממקום מה במרחק .הילדה

 וזו לאיבוד הלך מישהו אם לדעת כדי ראשים לספור ההורים של היחידה ההזדמנות הייתה זו. מנוחה לצורך

 איפה לדעת יקשווב למדריך פנו, בה הבחינו לא הילדה של הוריה. הילדים את לפנק היחידה ההזדמנות הייתה

 והמדריך, לב קורע בבכי פרצה מיד האימא. נושא להחליף ניסה המדריך. דממה הייתה לרגע? שלהם הילדה

 ..."עמו הייתה שהילדה לעובדה התכחש, בשלו
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 "מבצע שלמה" 

 עלו שבו אתיופיה יהודי להעלאת מבצע פקודת ובו מסווג מברק 

 אתיופיה. מיהודי אלף 83-כ וחצי יממה במהלך

 

 השתנתה, בסוד אז עד שנשמרה העלייה חשיפת בעקבות', משה מבצע' של הפתאומית הפסקתו עם

 , הודח לארץ בדרך בארצו היהודים ממעבר יןע שהעלים אז של סודן שליט. באזור הפוליטית המפה

 בישראל גדול וחלק באתיופיה נשארו שמחציתם מפני, אתיופיה יהודי אצל רב לחץ נוצר. משלטונו

 המחזה. ותסכול דאגה חשו לארץ הגיעו שכבר אלה. מפוררות עצמן מצאו מלוכדות משפחות. ובסודן

 מחיי נפרד בלתי כמעט לחלק הפך, בישראל םמהוריה הרחק הגדלים יהודיים ילדים אלפי של האיום

 חידוש ערב, 0010 בשנת. לארץ העדה שארית העלאת למען סוערות הפגנות אז היו .יום-היום

 במסגרת אתיופיה יהודי לשאר העלייה פעילות חודשה 0027 מאז שהופסקו אתיופיה עם היחסים

 . המשפחות איחוד

 אתיופיה ליהודי גדול חשש והיה, אבבה-אדיס פיהאתיו לבירת המורדים חזית התקרבה 0000 בשנת

 שלטונות בין חשאיות שיחות התקיימו הגוברת המתיחות בצל. לישראל לעלייה שם שהמתינו

 מרכזי תפקיד מלאו האמריקאי והממשל ב"ארה יהדות, כן כמו. ישראל ממשלת לבין דאז אתיופיה

 .המבצע לקיום הסכם בהשגת

, שמיר יצחק של בראשותו דאז הממשלה". שלמה מבצע" -גדולה המבצע נערך 0000 מאי בחודש

 חיל של הרקולס ומטוסי על -אל חברת של מבו'ג מטוסי 32 .היהודים להצלת המבצע את אישרה

 האירועים לאחד נחשב זה הצלה מבצע. עולים 02,322 שעות 32 תוך אווירית ברכבת הביאו האוויר

 .היהודי והעם ישראל מדינת של המרגשים

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                        
 

78 

 

 רמת גן  4014עמותת קדמה ת.ד 

 10-4747474                                                        

kedma@017.net.il 

 

 הפלשמורה עליית

 המסורת י"עפ. פלשמורה המכונים אתיופיה יוצאי של קבוצות קטנים בגלים עולים שלמה מבצע מאז

 ביתא' אנשי את להעביר גדולים מאמצים שעשו, נוצרים מיסיונרים שנה כמאה לפני באתיופיה פעלו

 לנצרות עברו אחרים, יהדותם על בקנאות לשמור המשיכו ניכרים שחלקים בעוד. דתם על' ישראל

 בעת ".הפלשמורה" כונו  האחרונים. האתיופית בחברה להתערות והרצון כלכליים הקשיים בשל

 את וראו אבבה-באדיס ישראל שגרירות לשערי מחוץ פלשמורה מאנשי מאות חיכו שלמה מבצע

 על להחליט שנדרש שמיר יצחק, דאז הממשלה ראש .לישראל ישראל ביתא של הגדולה העלייה

 ...". נראה כך ואחר, היהודים כל קודם: " אמר  פלשמורה עליית

 ביתא לכן קודם שהו בו מחנה באותו והתמקמו הכפרים מן גדולות קבוצות הגיעו השנים במהלך

" אנדי של המתחם" לכינוי זכה המתחם ואף NACOEJ האמריקאי בארגון מסתייעים העולים. ישראל

 בני של להעלאתם הדרישה גברה, חלף שהזמן ככל. האמריקאי ןהארגו מיוצאי איש שם על

 הקליטה משרד החליט הציבורי הלחץ תחת.  בישראל משפחה קרובי היו שלחלקם מכיוון הפלשמורה

 וכך. בישראל ראשונה מדרגה קרובים להם שיש העולים של העלאה על התשעים שנות במחצית

 .משפחות איחוד של בקטגוריה אלא, השבות חוק במסגרת לא, לישראל הפלשמורה הבאת החלה

 כארבעת עלו שבמסגרתו' והסופי האחרון' העלייה מבצע על נתניהו ממשלת החליטה 0007 בשנת

 .אבבה-באדיס" אנדי של מתחם"ב ששהו הפלשמורה מאנשי אלפים

 מבני אלפים ממתינים עדיין אלה בימים שכן הכריזה שהממשלה כפי סופי מבצע היה לא זה למעשה

 22,111 לבין 01,111 בין נע מספרם הערכות י"עפ. ארצה לעלות ובגונדר אבבה באדיס הפלשמורה

  .ליהדות ההשבה תהליך את עוברים הם ההמתנה ובזמן

 

 

 האתיופים מוחים: פתחו את השער בפני אחינו
בני העדה הפגינו מול משרד רה"מ בירושלים במחאה על ההחלטה 

ולעצור את האיחוד עם בני לסיים את העלאת בני הפלשמורה 
.משפחותיהם  

.  

 "כל יהודי זכאי לעלות לארץ"

בני העדה דורשים מהממשלה להמשיך במפעל העלאת בני הפלשמורה, ולהמשיך את איחוד המשפחות 

של יוצאי אתיופיה שכבר עלו לארץ עם אלו שנשארו באתיופיה. יוצאי אתיופיה חוששים לבני משפחותיהם, 

. שהופקרו לטענתם יהודים בני הקהילה שהמדינה מסרבת לבדוק את זכאותם 1,711כיום ממתינים עוד     
 על במחאה בירושלים מ"רה משרד מול הפגינו העדה בפני אחינו בני השער את פתחו: מוחים האתיופים

.משפחותיהם בני עם האיחוד את ולעצור הפלשמורה בני את העלאת לסיים ההחלטה  
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 "יהודי אתיופיה לש הרצל" -יונה בוגלה 

. העדה למען חייו את שהקדיש, אתיופיה יהודי של המיתולוגי המנהיג הוא יונה בוגלה

 יהודי עם בשיתוף ופעל, באתיופיה ומרפאות חינוך מוסדות של רשת הקים היתר בין

 .לישראל אתיופיה יהודי את לעלות ישראל ממשלת על ללחוץ התפוצות

, בוגלה מטקו קולונל מספר", אתיופיה יהודי למען נפשו את מסר. כולה אפריקה של הרצל הוא אחי"

 של המיתולוגי המנהיג, בוגלה יונה הוא אחיו. באתיופיה במחוז המשטרה ל"מפכ לשעבר, 71 בן

 ובאחרונה למותו שנה 21 מלאו כשבוע לפני. בירושלים המנוחות בהר הקבור, אתיופיה יהודי

 . שמו על בעיר ספר יתלב לקרוא רחובות עיריית מועצת החליטה

 למד הוא. 03 בן כשהיה לראשונה לישראל ובא גונדר לעיר הסמוך ולקה בכפר 0011-ב נולד בוגלה

 0030-ב. ופריס לוזן, בפרנקפורט לימודיו את המשיך יותר ומאוחר בירושלים  תחכמוני הספר בבית

 שכבשו, האיטלקים ידיב לסגירתו עד אבבה באדיס היהודי הספר בבית ללמד והחל לאתיופיה חזר

 של רשת התפוצות יהודי של ארגונים עם בשיתוף הקים הוא 01-ה בשנות. 0032-ב המדינה את

 . מרפאות רשת גם יותר ומאוחר יהודיים חינוך מוסדות

 ומנחה חינוכי סוציאלי עובד, אליאס יעקב אומר", נכחדת הייתה, אתיופיה יהדות בוגלה יונה ללא"

 בתיה בכפר ללמוד שנשלח בוגלה של הרבים מתלמידיו אחד הוא אליאס. תברחובו הורים קבוצות

 במסע החלו הם, בוגלה עם יחד. מורה לשמש כדי 0022-ב לאתיופיה ושב 0002 בשנת שברעננה

 לכפרים להגיע כדי ברגל שלם יום הלכנו. "באתיופיה הנידחים בכפרים ספר בתי לפתיחת ציוני

 ". ספר בתי להקמת אדמות בעלי עם במו"מ פתח יונה, אדמה יתההי לא שליהודים מכיוון היהודיים

 החינוך במשרד התרגום מחלקת מנהל, שפות 02 דובר שהיה, יונה בוגלה שימש מסוים בשלב

 של דתם להמרת לפעול שרצה אנגליקני מיסיון של מסמך לידיו הגיע, תפקידו במסגרת. באתיופיה

 נגד פעילות בארגון והחל, מתפקידו התפטר היהודים ולאחי הצפוי את שראה יונה. אתיופיה יהודי

 . סירב הוא אך, לשר ולהתמנות הפעילות את לזנוח אותו ביקש הקיסר. המיסיון

 באותה. לפניו שעלו ילדיו לשבעת והצטרף, ואשתו בתו עם יחד לישראל יונה בוגלה עלה 0070-ב

 אמריקה מצפון היהודים של הגג וןארג של בכנס נאום לשאת אמריקאים ידידים ידי על הוזמן שנה

 יהודי העלאת למען לפעול התפוצות מיהדות יונה בוגלה ביקש, יהודים 3111 מול. בקנדה שהתקיים

 . יונה דורון נכדו אמר", כולם את שריגש להבות חוצב נאום היה זה. "אתיופיה

 החלו התפוצות ייהוד. 11-ה בשנות שהחלה, אתיופיה יהדות של לעלייתה הדרך פריצת זו הייתה

 ונקבר, 70 בגיל יונה בוגלה נפטר 0017-ב. העלייה לקידום ישראל ממשלות על לחץ להפעיל

                                          . צבי בן יצחק השני הנשיא של לקברו סמוך, בירושלים המנוחות בהר האומה גדוליבחלק

          ( סנבטו פרדה איינאו/ 02.1.2117  הארץ )עיתון
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