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סיפור גבורה ציוני
מנהיגותו ההרואית של פרדה יזזאו אקלום ז"ל משמשת 

מראה לסיפורה האמיץ של קהילת ביתא ישראל

חוברת זו מוקדשת לזכרו של פרדה יזזאו אקלום ז"ל ומטרתה לנסות לשפוך 

אור על סיפורו ההרואי של פרדה כמנהיג ציוני פורץ דרך ומבשר הגאולה של 

ביתא ישראל.

בחוברת מובאים גם תיאור היסטורי קצר על אתיופיה, מערכי שיעור לפעילות 

ותיאור מפורט על ביתא ישראל, במטרה לשרטט את הקרקע עליה  חינוכית 

צמחה היוזמה לפריצת הדרך לירושלים דרך הנתיב הסודני. 

סיפור מנהיגותו של פרדה הוא למעשה מראה לסיפורה המדהים ומלא הגבורה 

של ביתא ישראל. סיפור מופלא, בן זמננו, שאיננו נכס של הקהילה בלבד, אלא 

נכס היסטורי של העם כולו. 

מקרב  הן  הצעיר,  בדור  יהודית  וגאווה  השראה  לעורר  שבכוחו  סיפור  זהו 

הקהילה,  למקורות  וחיבור  היכרות  תוך  החברה,  כלל  מקרב  והן  הקהילה 

לגיבוריה ולרצף ההיסטורי שלה. 

הגיבורים  שורת  את  להעשיר  זה  סיפור  של  בכוחו  יש  כי  ספק,  בליבנו  אין 

בסיפור  ישראל  ביתא  סיפור  לשזירת  ולהביא  הציונות  גיבורי  בפנתיאון 

את  ולרענן  להעשיר  אלו  צעדים  של  בכוחם  שיש  מאמינים  אנו  הישראלי. 

האתוס המרכזי של הציונות, במטרה להגשים חזון של "עם אחד, הרבה גוונים".

פורום גוונים –
רשת ארגונים חברתיים המקדמים חזון של שזירת סיפור ביתא ישראל בסיפור הישראלי

מנהיגות פורצת דרך
סיפור גבורתו של פרדה יזזאו אקלום ז"ל:

מראה למסעה האמיץ של קהילת ביתא ישראל 
לירושלים דרך סודן
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אלפי שנות כמיהה לציון

�חוברת� סיפורה�של�קהילת�ביתא�ישראל�שזור�באתוס�הישראלי�והציוני�
זו�מתארת�את�הקהילה�במסעה�המופלא�למולדתה�ההיסטורית�ומוקדשת�

לזכרו�של�פעיל�העלייה�פרדה�יזזאו�אקלום

מאת שמואל ילמה

על�פורום�גוונים

לקדם  במטרה  יחדיו  חברו  אשר  ארגונים,  של  קואליציה  הוא  "גוונים"  פורום 

מהלכים ליישום חזון של שזירת סיפור ביתא ישראל בסיפור הישראלי, כמענה 

לתופעות של הדרה חברתית וגילויי גזענות בקרב החברה הישראלית. 

הפורום פועל בשלושה ערוצים מרכזיים: 

ובמה . 1 המורשת  להנחלת  פתוח  כמוזיאון  ישראל  ביתא  כפר  הקמת  עידוד 

לשיח על שייכות וזהות. 

עידוד מסעות חינוכיים לאתיופיה לחקר מורשת וזהות יהודית, באמצעות . 2

חוויות של ראש, לב ורגליים.

כגיבורים . 3 ישראל  ביתא  גיבורי  למיצוב  ירושלים  ליום  סמוך  מורשת  ערבי 

ישראליים. 

ערבי  במסגרת  הופקה  אקלום,  יזזאו  פרדה  של  לזכרו  המוקדשת  זו,  חוברת 

מורשת, אותם מובילים 11 ארגונים: "בינ"ה", "מתחברים", "קרן ברל כצנלסון", 

"הנני"  "תמרצ'",  בטבע",  יונה","חברים  "כנפי  ההיגוי",  "מרכז  "פידל",  "מעוז", 

ו"יום האחדות". 

חזון "גוונים" הוא שבכל שנה יושם זרקור על גיבור אחד לפחות מקרב ביתא 

של  הקומה  זקיפות  את  לחזק  במטרה  ישראלי,  כגיבור  אותו  ולמצב  ישראל 

הדור הצעיר מקרב ביתא ישראל ובו בזמן לגוון ולחדש את הסיפור הישראלי 

על גיבוריו ונכסיו התרבותיים. 

מכשולים�בדרך�למימוש�החלום

קהילת "ביתא ישראל" היא קהילה עתיקת יומין, אולי העתיקה ביותר מבין כל 

קהילות ישראל בגולה. קהילה זו היתה מנותקת מעם ישראל למעלה מ-2,500 

שנה.
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למרות הניתוק הארוך והמוחלט, להוציא את שלוש המאות האחרונות, קהילה 

מתמשכים,  ומאמצים  ניסיונות  חרף  היהודית,  זהותה  את  לשמר  הצליחה  זו 

מבית ומבחוץ, להשמיד את צביונה היהודי ואת זהותה. 

השליטים  של  וניסיונות  המקומית  האוכלוסייה  מצד  דתית  עוינות   - מבית 

ביניהן  בסיסיות,  אזרחיות  זכויות  כדי שלילת  תוך  הנוצרית,  הדת  את  לכפות 

בעלות על אדמות. מבחוץ - פעילות אינטנסיבית של המיסיון האירופי לכפות 

את הנצרות על היהדות. פעילות זו כללה עידוד רכישת השכלה מערבית ומתן 

סעד לנזקקים. 

לא  רבים.  מול  מעטים  של  הרואית  בגבורה  האתגרים  בכל  עמדה  הקהילה 

זאת בלבד שהדפה את מסעות ההשמדה וההרג, אלא אף הצליחה בתקופות 

מסוימות לנהל אוטונומיה וממלכה עצמאית, ובתקופה מסוימת אף מלכה על 

כלל האוכלוסייה המקומית. 

על  מאוד  דבר שהשפיע  ובנפש,  ברכוש  כבד  מחיר  גבו  ההישרדות  מלחמות 

גודלה של הקהילה, שעם השנים הלך והצטמצם. למרות זאת, האמונה ביהדות 

והחלום על ירושלים עמדו איתנים. 

האמונה ביהדות דרשה שמירה קנאית על החוקים, המשפטים ומצוות התורה 

הכתובה. נוספו מנהגים וסייגים על גבי סייגים, שיבטיחו שמירה על הדת, כגון 

ניהול אורח חיים נפרד בכפרים הייחודיים ליהודים וברית נישואין תוך הקפדה 

על שמירת מרחק של שבעה דורות. 

יתגשם החלום לעלות אל ארץ  והתקווה שביום מהימים  לירושלים  הכמיהה 

ציון וירושלים, היו חלק מהשגרה היומית של זקנים וטף, נשים וגברים. שיאה 

של שיגרה זו בא לידי ביטוי 50 יום אחרי יום כיפור, בחג המיוחד לביתא ישראל, 

הלא הוא חג הסיגד, שחל בכ"ט בחשוון. 

מהותו של החג עינוי הגוף והנפש, במטרה לבקש מחילה וכפרה על החטאים, 

המהווים חסמים להגשמת החלום לעלות לציון ולירושלים. 

לאורך השנים מנהיגי הקהילה פעלו ללא הרף במטרה לאתר דרכים מעשיות 

לממש את החלום. המפורסם שבהם היה ניסיונו של אבא מהרי בשנת 1862 

להוביל מסע רגלי של המונים לכיוון הים האדום, בתקווה לחצות את הים, כפי 

שעשו אבותינו בצאתם ממצרים. המסע הסתיים באבדות כבדות ובמפח נפש.

ישראל  ביתא  של  שמחתה  המדינה,  והקמת  העצמאות  הכרזת  עם  ב-1948, 

היתה עצומה והתקווה להתאחד עם העם היושב בציון וירושלים עלתה אל על. 

אולם כגודל התקווה גודל האכזבה. 
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חיש מהר נודע כי מדינת ישראל אינה מכירה, בגלוי ובסמוי, ביהדותה ובזכאותה 

על  נפלה  גדולה  תדהמה  השבות.  חוק  במסגרת  ארצה  לעלות  הקהילה  של 

זו המכה המשמעותית ביותר מכלל המכות, שעליהן הצליחה  הקהילה. אולי 

הקהילה להתגבר באומץ רב לאורך שנות גלותה הארוכות. 

בתעצומות נפש בלתי רגילות הקהילה לא אמרה נואש, נהפוך הוא. הקהילה 

ראתה בכך עוד מכשול בדרך לממש את החלום. שום מכה כזו או אחרת לא 

תבלום את המסע להגשמת חלום אבות אבותיה. 

מנהיגי הקהילה ניהלו בדרכים מגוונות מאבק שקט אך נחוש לזכות בהכרה: 

שיגור מכתבים למנהיגות הפוליטית והדתית בישראל, אימוץ תכניות לחינוך 

יהודי בגולה, חיזוק לימודי העברית ושיתוף פעולה עם גופים יהודיים שונים 

על  וממשלתה  ארה"ב  יהדות  של  ובעיקר  העולם  יהדות  של  לחץ  להפעלת 

מדינת ישראל. 

ידי הרב הראשי  יהדותה על  זה. בשנת 1973 הוכרה  ניצחה במאבק  הקהילה 

1975, ממשלת  בשנת  יותר,  ז"ל. שנתיים מאוחר  יוסף  עובדיה  הרב  הספרדי, 

השבות  חוק  את  והחילה  ישראל  ביתא  של  ביהדותה  רשמית  הכירה  ישראל 

עליה. 

המאבק לא תם. יהודי אתיופיה נשארו ישובים בכפריהם בגלות, כיוון שהמשטר 

לארצם.  היהודים  את  לשלוח  מיאן  האתיופי(  )"פרעה"  האתיופי  הדיקטטורי 

עסקת  לסגור  הצליחה  ישראל  כאשר ממשלת   ,1977 בשנת  היה  ראשון  ניצן 

נשק עם ממשלת אתיופיה, בהנהגתו של שליח הסוכנות חיים הלחמי. 

לפי הסיכום ישראל תספק לאתיופיה נשק, ובתמורה אתיופיה תאפשר לאותם 

מטוסים לקחת עמם בחזרה את יהודי אתיופיה. רשימת העולים אורגנה על ידי 

מנהיגי הקהילה יונה בוגלה ופרדה יזזאו אקלום. אולם רק 120 עולים הצליחו 

להגיע לארץ. פעילות זאת נגדעה בתחילתה בגלל הדלפה לתקשורת של שר 

הביטחון דאז, משה דיין. 

ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין, יצא בקריאה נחושה ואמיצה לראשי המוסד: 

לבדוק אפשרות להעלאת  נציג  יהודי אתיופיה". המוסד שלח  לי את  "הביאו 

יהודי אתיופיה בדרכים שונות, אולם המסקנה היתה כי מסוכן מדי להוציא את 

ביתא ישראל מאתיופיה בגין עוינות המשטר, תנאים טופוגרפיים קשים לחילוץ 

אווירי ונוכחות של המורדים בכל מקום.

הגאולה נפתחה מכיוון מערב, מאדמת סודן - מדינה מוסלמית שלא היו לה 

קשרים עם ישראל. יד מכוונת הטילה שליחות היסטורית לבשורת הגאולה על 
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פרדה יזזאו אקלום. פרדה, בן לאברהט וורקו וליזזאו אקלום, יליד הכפר מדבאי 

–תבר אשר במחוז תיגראי, גדל והתחנך בכפר היהודי עדי-וורווה. 

הוא החל את דרכו כמורה במערכת החינוך הממשלתית במקומות שונים, כולל 

בבית הספר באנדבגונה. בהמשך התמנה למנהל בית הספר, ובמקביל לראש 

המועצה של העיירה. 

פרדה היה פעיל ציוני אדוק. הוא לחץ על רשת אורט ועל יונה בוגלה להקים 

בתי ספר יהודיים באזור תיגראי ודאג לסייע לחקלאים. לאחר מכן עבר ללמד 

באמבובר באזור גונדר. 

פעילותו הציונית נחשפה והוצא נגדו צו מאסר. בתחבולות רבות ובסיוע בני 

משפחתה של אשתו הראשונה, אנייש בריהון-ישעיהו, תוך סיכון נפשו ונפשם 

של בני המשפחה, נמלט פרדה לסודן. בסודן הצליח בתושייה רבה ליצור קשר 

עם העולם היהודי. קשר זה הביא למפגש עם איש המוסד, דני לימור, שלימים 

הפך ל"אחיו הלבן" של פרדה. 

הסודני.  בנתיב  לישראל  המונית  לעלייה  הרעיון  את  הוליד  ביניהם  המפגש 

ראשית, פנה פרדה לבני משפחתו בקריאה ללכת לסודן, כי משם ניתן להגיע 

לארץ הקודש, כדי לבחון "הכלו המים". לאור הצלחת הפיילוט ובין היתר בסיוע 

אשתו השנייה, סמירה, הפיץ את הבשורה בכפרי היהודים. 

תחושת הגאולה החלה נושבת בכל כפרי היהודים הקרובים והרחוקים. המונים 

החלו לצאת למסע רגלי חשאי של מאות קילומטרים מכפריהם לעבר אדמת 

שהשמועה  וככל  בודדות,  ועשרות  אחדים  של  בקבוצות  החל  הזרם  סודן. 

התפשטה הגיע למאות ואלפי אנשים.

אלמלא מסירותם של המנהיגים הרוחניים )הקייסים והשמגלוץ'( לאורך השנים, 

וביניהם  וגבורתם של הפעילים הבולטים בשנים האחרונות,  רוחם  עוז  ולולא 

יונה בוגלה ז"ל, זימנה ברהנו ז"ל, ברוך טגניה ז"ל, טדסה ביוך, חירות טקלה ועוד 

רבים אחרים, לא היינו יושבים כיום בישראל. הם אשר סיכנו חייהם על מנת 

לזכות את בני הקהילה בהגשמת החלום - העלייה לירושלים. בגבורה ובאומץ 

עמדו כנגד השלטונות, פעלו לילות כימים לאחד את הקהילה ולהביאה לחוף 

מבטחים. וכך, בשיתוף עם מדינת ישראל באמצעות המוסד וצה"ל, הקהילות 

התקווה  את  להגשים  הצליחו  צפון אמריקה,  יהדות  ובפרט  בעולם  היהודיות 

בת 2,500 השנה - להיות עם חופשי בארצנו ולהתאחד עם העם היושב בציון 

ובירושלים.
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לזכרו�של�פרדה�אקלום

חוברת זו מוקדשת לזכרו של פרדה יזזאו אקלום ז"ל ומנסה לשפוך אור על 

ישראל.  ביתא  של  הגאולה  ומבשר  דרך  פורץ  ציוני  כמנהיג  ההרואי,  סיפורו 

בחוברת מוצג סיפורה של קהילת ביתא ישראל, סקירה היסטורית קצרה על 

אתיופיה ותיאור הקרקע עליה צמחה היוזמה לפריצת הדרך לירושלים בנתיב 

הסודני. 

ביתא  של  ההרואי  לסיפורה  מראה  למעשה  הוא  פרדה  של  מנהיגותו  סיפור 

נכס  אלא  בלבד,  הקהילה  של  נכס  שאיננו  זמננו,  בן  מופלא,  סיפור  ישראל. 

בדור  יהודית  וגאווה  השראה  לעורר  שבכוחו  סיפור  כולו.  העם  של  היסטורי 

הצעיר, הן מקרב הקהילה והן מקרב כלל החברה, תוך היכרות וחיבור למקורות 

ניתן להעשיר את שורת  זו  בדרך  ולרצף ההיסטורי שלה.  ולגיבוריה  הקהילה 

הגיבורים שלנו, תוך חידוש הסיפור הישראלי. 

אני תקווה שחוברת זו תמצא את מקומה הראוי בארון הספרים היהודי ותבוא 

לצד  הפורמאלית,  החינוך  מערכת  של  הלימודים  בתכניות  מעשי  ביטוי  לידי 

אקדמיים  מוסדות  בקרב  פורמאלי,  הבלתי  החינוך  של  הפעילויות  מערך 

ופיתוח מנהיגות, הן במסגרות אזרחיות  ומוסדות שונים של הכשרה, הדרכה 

והן במסגרות של כוחות הביטחון ובראשם צה"ל, המשטרה והמוסד.

יחד נעשה ויחד נעצב עתיד ישראלי חדש.

בג'וינט- ומשפחה  לקהילה  היחידה  ראש  "גוונים",  פורום  יו"ר  הוא  הכותב 

אשלים ומחבר הספר "הדרך לירושלים". 
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ሃማኖቱን በመጥላት መሪዎቹ የክርስትና ሃይማኖትን እንዲቀበሉ የተጽእኖ ሙከራዎችን 
አድርገዋል። ይኸውም እንደ የመሬት ባለ ንብረትነትን መብት በመንጠቅ መሠረታዊ የዜግነት 
መብቶችን በማገድ ነው። ከውጭ - የአውሮፓ ሚሽኖች የክርስትና ሃይማኖቱ በይሁዲው 
ሃይማኖት ላይ ተጽእኖ ለማሳደር ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ይኸውም የምዕራቡን ዓለም 
ትምህርት እንዲገበዩ በማበረታታና ለተቸገሩት በመርዳት ነው። 

ይህ ሁሉ እየተፈጸመ ይህ ህ/ሰብ ጥቂቶቹ በርካቶችን በመጋፈጥ በጀግንነት ተቋቁሟል። ይህ 
ብቻ አይደለም መጨፍጨፍንና መሞትን መርጠዋል። በተወሰኑት ጊዜዎች የራሱን መብት 
በራሱ የወሰነበትና የራሱን መንግሥት የመሠረተበት አግጣሚ ነበረው። በተወሰነ ጊዜ ደግሞ 
በመንገሥ መላውን ሕዝብ የመራበት ወቅት ነበረው። 

ለመኖር የተደረገው ጦርነት በሕይወትና በንብረት ከፍተኛ ዋጋን አስከፍሏል፣ ይህ ሁኔታ 
የህ/ሰቡ ቁጥር ከዓመት ዓመት እየቀነሰ እንዲሄድ ከፍተኛ ተጽእኖ አድርጓል። የሆነው ሆኖ 
የይሁዲ እምነታቸው መጠብቅና ኢየሩሳሌምን ማለም ከፍተኛው ጥንካሬያቸው ነው። 
የይሁዲነት እምነትን ለመጠበቅ ሕጉን፣ ፍርዱንና በጽሑፍ ያለውን ኦሪታዊ ትእዛዛትንና 
የመሪዎቹ ተጨማሪ የመከላከያ አጥሮችን በማጠር በቀናኢነት መጠበቅን ጠይቋል። ይህም 
በገጠር ለይሁዳውያን የተለየ መንደርን በመመሥረት ተገለሎ መኖርንና ጋብቻን አስመልክቶ 
እስከ ሰባት ትውልድ መቁጠርን በጥንቃቄ እንዲያከብሩ አድርጓቸዋል። የኢየሩሳሌም 
ናፍቆት እንዲሁም ከዕለታት አንድ ቀን ሕልሙ እውን ሆኖ ወደ ምድረ ጽዮንና ኢየሩሳሌም 
የመመለስ ተስፋ የሽማግሌዎችና የልጆች፣ የሴቶችና የወንዶች የዕለት ከዕለት ሕይወት ነበር። 
የዚህ የተለመደ አኗኗራቸው የተግባር ጣራ ከአስተሰርዮ 50 ቀን በኋላ በሔሽቫን (ኅዳር) 29 
የሚከበረው “ስግድ” የተባለው የቤተ - እስራኤላውያን ልዩ በዓል ነው። የበዓሉ ዋና ቁም ነገር 
ሰውነትንና መንፈስን ማድከም ሲሆን፣ ዓላማውም ወደ ጽዮንና ኢየሩሳሌም የመምጣትን 
ሕልም አግዶ የያዘውን ኀጢያት ይቅርታና ምህረት መጠየቂያ ነው።  

ለረጂም ዓመታት የህ/ሰቡ መሪዎች ሕልሙን እውን ማድረጊያ መንገዶችን ማፈላለግን ዓላማ 
በማድረግ ያላሰለስ ጥረት አድርገዋል። ከድርጊቶቹ መካክል  ታዋቂ የሆነው በ-1862 የነበረው 
የአባ መሐሪ ሙከራ ሲሆን፣ በርካታ ሰዎችን በመያዝ ቀይ ባሕርን ለማቋረጥ የመሩት የእግር 
ጉዞ ነው። ይህም ልክ አባቶቻችን ከግብፅ ሲወጡ እንዳደረጉት ቢሆንም ጉዞው የተጠናቀቀው 
በከባድ ጉዳትና የመንፈስ ድቀት ነው። 

በ 1948 የአገሪቱ ነፃነትና መቋቋም ሲታወጅ፣ በጽዮንና በኢየሩሳሌም ከሚኖረው ሕዝብ ጋር 
እንዋሃዳለን በሚል ተስፋ የ”ቤተ - እስራኤላውያን” ደስታ ከፍተኛ ነበር። ሆኖም ከፍተኛው 
ደስታ ከፍተኛ ቅሬታን አስከትሏል። ወዲያውኑ ፈጥኖ የታወቀው፣ አገረ እስራኤል በግልጽም 
ሆነ በስውር የህ/ሰቡን ይሁዲነትና መብት አላውቅም በማለት ወደ አገሪቱ የመመለስ ሕግ 
መሠረት እንዳይገቡ አግዳለች። በህ/ሰቡ ላይ ታላቅ ድንጋጤ ደረሰበት፣ ምናልባት ይህ 
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መቅድም
ስለ ፎረሙ አሰባሰብ

የተለያዩ ድርጅቶች አንድ ላይ በመሆን ህብረትን ፈጠሩ፤ ዓላማቸውም የቤተ እስራኤላውያንን 
ታሪክ በእስራኤሉ ህ/ሰብ ታሪክ ዙሪያ የመተረክ ሂደቱን ተግባራዊ የማድረጊያ ራዕይን(ሐዞን) 
ለማራመድ ነው። ይኸውም በእስራኤሉ ህ/ሰብ እየተከሰተ ላለው ማህበራዊ ማግለልና 
የዘረኝነት ተግባር ምላሽ ለመስጠት ነው። ፎረሙ በሦስት ዋና ዋና መንገዶች ሥራውን 
ይተገብራል፦

1.  የቤተ እስራኤላውያን መንደር በማቋቋም የእኔም ነው የሚለውንና ማንነትን አስመልክቶ 
የመነጋገሪያ መድረክ እና ለቅርስ አውራሽነት ክፍት የሆነ ቤተ - መዘክር እንዲኖር 
ማበረታታት።

2.  የኢትዮጵያ ይሁዳውያንን ቅርስና ማንነት ለማጥናት ወደ ኢትዮጵያ ሄዶ በማዬትና ልብ 
በማለት ትምህርታዊ ጉብኝት እንዲያደርጉ ማበረታታት።

3.  ለኢየሩሳሌም ቀን አቅራቢያ የቤተ - እስራኤል ጀግኖች እንደ እስራኤላውያን ጀግኖች 
የሚታዩበትን ደረጃ የሚያሳዩና ወግ -ልማዳቸውን የሚያሳውቁ ምሽቶችን ማድረግ።

ይህ መጽሔት፣ መታሰቢያነቱ የተሰጠው ለፈረደ አዘዘው አክሎም ሲሆን የተዘጋጀው ወግ 
- ልማድን በማሳወቂያ ምሽቶች መሠረት በአስራ አንድ እውቅና የተሰጣቸው ድርጅቶች 
አማካኝነት ነው። እነርሱም፦ ቢና፣ ሚትሐብሪም፣ ኬረን ቤርል ካጼኔልሶን፣ ማዖዝ፣ ፊደል፣ 
መርካዝ ሃሂጉይ፣ ካንፈይ ዮና፣ ሐቬሪም በቴቫ፣ ተማረች?፣ ሒኔኒ እና ዮም ሃአሕዱት ናቸው።

ህብረ ራዕዩ (ሐዞን ግቫኒም) በየዓመቱ ቢያንስ “ከቤተ - እስራኤላውያን” አንድ ጀግና እንደ 
እስራኤላዊ ጀግና እውቅና እንዲኖረው ማድረግ ነው። ዓላማውም ቤተ - እስራኤላዊው 
ወጣት ትውልድ ከአንገቱ ቀና ብሎ እንዲሄድና በየጊዜው በእስራኤላዊው ታሪክ ውስጥ 
የባሕሎቹ ጀግኖችና ንብረቶች ሕብር ኖሯቸው እንዲታደሱ ለማድረግ ነው።

ስለ መጽሔቱ አጻጻፍ መነሻ

የ”ቤተ -እስራኤል” ህ/ሰብ ዘመን ያስቆጠረ ጥንታዊ ህ/ሰብ ነው፤ ምናልባትም በስደት ከነበሩት 
እስራኤላውያን ህ/ስቦች መካከል ጥንታዊው ነው። ይህ ህ/ሰብ ከ-2500 ዓመት በላይ ከሕዝበ 
እስራኤል ተለይቶ የኖረ ነው።

ግንኙነቱ ረጅምና ፈጽሞ የተቋረጠ ቢሆንም፣ የመጨረሻዎቹን ሦስት መቶ ዓመታት በዚህ 
ህ/ሰብ ላይ ከውስጥና ከውጭ ሃይማኖቱንና ማንነቱን ለማጥፋት ያልተቋረጡ ሙከራዎችና 
ጥረቶች ቢደረጉበትም ሃይማኖታዊ ማንነቱን ጠብቆ ኖሯል። ከውስጥ - የአካባቢው ተወላጅ 
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የተጠበቀው ነፃነት በምዕራብ በኩል ተከፈተ፤ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ባልነበራት 
እስላማዊት አገር በሱዳን ምድር። የነፃነት የምስራች  የሆነውን ታሪካዊ ተልዕኮ እንዲያበስር 
ፈረደ ይዘዘው አክሎም አጋጣሚውን ተጠቀመበት። ፈረደ፣ የአብረኽት ወርቁ እና የአዘዘው 
አክሎም ልጅ ነው። የተወለደው በትግራይ ክ/ሐገር በ“መደባይ - ታብር” መንደር ነው። 
ፈረደ ያደገውና የተማረው የይሁዲዎች መንደር በሆነው በ”ዓዲ - ወረዋ” መንደር ነው። 
ሥራ አንድ ብሎ ሲጀምር በትምህርት ሚኒስቴር መምህር በመሆን “እንዳባጉና” ት/ቤትን 
ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች በማስተማር ነው። በዚህ ጊዜ የት/ቤት ርእሰ መምህር ሆኖ ተሾመ፤ 
በዚህ ሁኔታ እንዳለ የ”እንዳባጉና” ቀበሌ ሊቀ መንበር ሆኖ ተመረጠ። ፈረደ የጋለ ስሜት 
ያለው ጽዮናዊ ነበር። እርሱ በ”ትግራይ” አካባቢ የይሁዳውያን ት/ቤት እንዲከፈት በኦርትና 
በዮና ቦጋለ ላይ ግፊት ያደርግና ገበሬዎችንም ይረዳ ነበር። ከዚህ በኋላ ወደ “ጎንደር” አካባቢ 
ተዛውሮ በ”አምቦ በር” አስተማረ። ያደርገው የነበረው የጽዮናዊነት እንቅስቃሴው በመታወቁ 
ምክንያት እንዲታሰር ትእዛዝ ወጣበት። በከፍተኛ ዘዴና በመጀመሪያ ሚስቱ፣ በእንይሽ 
ቤተሰቦች ዕርዳታ፣ ሕይወቱን ለማዳን ሕይወታቸውን አደጋ ውስጥ በመጣል ፈረደ ወደ 
ሱዳን እንዲያመልጥ ሆነ። በሱዳን እያለ በከፍተኛ ብልሃት ከዓለም ይሁዳውያን ጋር ግንኙነት 
ፈጠረ። ይህ ግንኙነት ከሞሳዱ ሰው ከዳኒ ሊሞር ጋር መተዋወቅን አስከተለና ከቀናት በኋላ 
ዳኒ ለፈረደ “ነጭ ወንድሙ” ሆነ።

የሁለቱ ግንኙነት “ቤተ - እስራኤላውያን” ወደ እስራኤል መምጣት እንዲጀምሩ አደረገ። 
በመጀመሪያ፣ ቤተሰቦቹ ወደ ሱዳን እንዲሄዱ ላከባቸው ምክንያቱም የሚሻገሯቸው ወንዞች 
መጉደላቸውን እንዲምረምሩ ነው። ቀጥሎም ወደ ይሁዳውያን መንደሮች መልእክቱን 
አሰራጨ። በዚህ ጊዜ በቅርብም በሩቅም ባሉት የይሁዳውያን መንደሮች በሙሉ ነፃ የመሆኛው 
ነፋስ መንፈስ ጀመረና አያሌ ይሁዲዎች መንደሮቻቸውን እየለቀቁ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኪሎ 
ሜትሮችን በእግራቸው በድብቅ ወደ ሱዳን ምድር መጓዝ ጀመሩ። በአንዳንዶችና በአስሮች 
የጀመረው የቡድን ጉዞ እየተሰማ በመቶዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተጓዙ። 

የመንፈሳዊ መሪዎች (ቀሳውስትና ሽማግሌዎች) ለረጂም ዘመናት ያደረጉት ከፍተኛ ጥረት 
ባይኖር ኖሮ፣ በመጨረሻዎቹ ዓመታት ዓይነተኛ እንቅስቃሴ ያደረጉት በሞት የተለዩን 
ነፍሳቸውን ይማርና ዮና ቦጋለ፣ ዚምና ብርሃኑ፣ ባሩኽ ተገኘ፣ በሕይወት ካሉት ደግሞ ታደሰ 
ባዩህ፣ ሒሩት ተክሌ እና ሌሎችም በርካታ መሪዎች ጠንካራ መንፈስና ጀግንነት ባይኖር ኖሮ፣ 
ዛሬ እኛ በእስራኤል ነዋሪዎች አንሆንም ነበር። እነርሱ ህ/ሰባችን ወደ ኢየሩሳሌም የመምጣት 
ሕልሙን እውን እንዲያደርግ ሕይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለዋል። በጀግንነትና በቆራጥነት 
መንገሥታትን ተቋቁመው፣ ህ/ሰቡን አንድ በማድረግ ሌት ከቀን በመሥራት ወደ አሰተማማኝ 
ዳርቻ አድርሰውታል። ይህን ሲያደርጉ በሞሳድና በመከላከያ ኃይሉ አማካኝነት ከእስራኤል 
መንግሥት ጋር፣ በዓለም ካሉት ይሁዳውያን ህ/ሰቦች በተለይም ከሰሜን አሜሪካ ይሁዲዎች 
ጋር በመተባበር የ 2500 ዓመታት ተስፋን እውን በማድረግ በጽዮንና በኢየሩሳሌም ካለው 
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“በትር” ህ/ሰቡ ለረጂም ዓመታት በስደት ከተቋቋማቸው “በትሮች” የበለጠ ትርጉም ያለው 
ነው። 

ባልተለመደ የመንፈስ ጥንካሬ፣ ህ/ሰቡ ምንም ሳይል ተቃራኒውን ነው የፈጸመው። ህ/ሰቡ 
ሕልሙን እውን እንዳያደርግ ይህን እንደ ሌላ ተጨማሪ “እንቅፋት” በማዬት ይህ “በትር” 
ሆነ ሌላው፣ የቀደም አባቶቹን  ሕልም እውን የሚያደርገውን “ጉዞ” የሚገታው የለም 
አለ። የህ/ሰቡ መሪዎች ሰላማዊ ትግል አካሄዱ ሆኖም ለ“መብታቸው” እውቅና ለማሰጠት 
ቁርጠኞች ሆኑ። ይኸውም፦ በእስራኤል ለሚገኙ የፖለቲካና የሃይማኖት መሪዎች 
ደብዳቤዎችን በመላክ፣ በስደት ላይ ሆነው የይሁዳውያንን የትምህርት ፕሮግራም ተግባራዊ 
ማድረግና የዕብራይስጥ ትምህርትን በማጠናከር ነው። በእስራኤል ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር 
ከተለያዩ ይሁዳውያን አካላት ጋር በመተባበር በዓለም ይሁዲዎች በተለይ ደግሞ በአሜሪካ 
ይሁዳውያንና በመንግሥታቸው ላይ ግፊት አድርገዋል። 

በዚህ ትግል አሸንፈዋል። በመጀመሪያ - የስፋራዲው ክፍል ዋና ራቭ (ሃራቭ ሃራሺ)፣ ሃራቭ 
ዖቫድያ ዮሴፍ በ 1973 ዓ.ም ለኢትዮጵያ ይሁዳውያን እውቅና ሰጡ። ከሁለት ዓመት በኋላ 
በ 1975 ዓ.ም የእስራኤል መንግሥት “ቤተ-እስራኤሎች” ይሁዲ ለመሆናቸው መንግሥታዊ 
እውቅናን በመስጠት በመመለስ ሕጉ መሠረት ወደ እስራኤል መግባት ጀመሩ። 

ትግሉ አላበቃም። የኢትዮጵያ ይሁዳውያን በስደት ባሉት መኖሪያ መንደሮቻቸው ቀሩ 
ምክንያቱም አምባገነኑ የኢትዮጵያ አስተዳደር (“ኢትዮጵያዊው ፈርዖን”) ይሁዳውያንን 
ወደ አገራቸው እንዳይሄዱ አገደ። የመጀመሪያው ፈለግ የነበረው በ 1977 ዓ.ም የእስራኤል 
መንግሥት ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር የጦር መሣሪያ ውል ማድረጉ ነው። ውሉ የተደረገው 
በሶኹኑት ሃየሁዲት ተወካይ ሐይም ሃልሐሚ መሪነት ነው። በስምምነቱ መሠረት እስራኤል 
ለኢትዮጵያ የጦር መሣሪያ ትሰጣለች፣ እናም በዚህ ለውጥ ኢትዮጵያ እነዚያው አውሮፕላኖች 
ሲመለሱ የኢትዮጵያ ይሁዳውያንን ይዘው እንዲመለሱ ፈቀደች። የሚመጡት አዲስ ገቢዎች 
የሰም ዝርዝር ይዘጋጅ የነበረው በህ/ሰቡ መሪዎች ዮና ቦጋለና በፈረደ ይዘዘው አክሎም ነው። 
ሆኖም ወደ እስራኤል መምጣት የቻሉት 120 ብቻ ናቸው። ይህ እንቅስቃሴ የተቋረጠው 
በመጀመሪያ በዚያን ጊዜ የመከላከያ ሚኒስቴር የነበሩት ሞሼ ዳያን ለመገናኛ ብዙሃን 
ባሾለኩት መረጃ ምክንያት ነው። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስቴር ምናሔም ቤጊን፣ ለሞሳድ 
መሪዎች “የኢትዮጵያ ይሁዳውያንን አምጡልኝ” ሲሉ ድፍረት የተሞላበት የማያወላውል 
ጥሪ አቀረቡ። ሞሳድም የኢትዮጵያ ይሁዳውያን የሚመጡበትን የተለያዩ መንገዶች 
እንዲመረምር ከሰዎቹ አንዱን ላከ። ሆኖም የተደረሰበት ስምምነት እንዲህ ነበር፤ “ቤተ 
- እስራኤላውያንን” ከኢትዮጵያ ለማውጣት አስተዳደሩ የሚቃወም በመሆኑ፣ በየቦታው 
የመንግሥት ተቃዋሚዎች ያሉ በመሆናቸውና በአየር ለማውጣት ያለው የመልክዓ-ምድር 
ሁኔታ ከባድ በመሆኑ ምክንያት ማውጣት አይቻልም የሚል ነበር።
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Introduction

Thousands of Years of Longing for Zion
The story of the Ethiopian Jewish community (Beta Israel) is an 
essential part of the Israeli and Zionist ethos.

This booklet describes the Beta Israel community’s spectacular 
journey to its historical homeland. This booklet is dedicated to the 
memory of Ferede Yezezew Aklum - A heroic leader in the Ethiopian 
aliyah. 

By Shmuel Yilma

The “Gvanim” forum is a coalition of organizations that have come 
together with the common goal of integrating the story of the Beta 
Israel into the Israeli ethos, as a response to the racism and social 
exclusion directed toward Beta Israel that are still apparent and 
visible in Israeli society today.

The forum works in the following areas:

1.  Supporting the establishment of the “Beta Israel Village” as an 
open museum for the exploration of Beta Israel heritage and a 
center for discourse on identity and belonging.

2.  Supporting educational trips to Ethiopia to explore Beta Israel 
heritage and Jewish identity, through integrative experiences of 
mind, soul, and body.

3.  Organizing heritage evenings around Yom Yerushalayim (which 
is the official memorial day to those fallen in the journey from 
Ethiopia to Israel) in order to establish Beta Yisrael heroes as 
Israeli heroes. 

This booklet, dedicated to the memory of Ferede Yezezew Aklum, 
was produced in the framework of heritage evenings, led by the 
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ነዋሪ ሕዝብ ጋር አዋህደው በአገራችን ነፃ ሕዝብ እንድንሆን አድርገውናል።

ስለ መጽሔቱ

ይህ መጽሔት መታሰቢያነቱ ለፈረደ ይዘዘው አክሎም ነው፤ ነፍስ ይማር። መጽሔቱ የ“ቤተ - 
እስራኤላውያን”ን ጉዞ ፈር ቀዳጅ በመሆን ያበሰረውን ጽዮናዊ መሪ ፈረደ ሊታመን የማይችል 
ታሪክ ላይ ብርሃን ለመፈንጠቅ ነው። በመጽሔቱ ስለ ኢትዮጵያ አጭር መግለጫና ስል 
“ቤተ - እስራኤል” ዝርዝር መግልጫ ተካትቷል፤ ዓላማውም በሱዳን በኩል አድርጎ ወደ 
ኢየሩሳሌም የመምጣቱ ሃሳብ የፈለቀበቱን ምድር ካርታ ለማመላከት ነው። 

የፈረደ አመራር ታሪክ የ”ቤተ - እስራኤል”ን የጀግንነት ታሪክ የሚያሳይ ነው። የዘመናችን 
ድንቅ ታሪክ ነው፤ ይህ የህ/ሰባችን ንብረት ብቻ አይደለም፣ የመላው ሕዝብ ታሪካዊ ንብረት 
እንጂ። ታሪኩ የወጣት ይሁዳውያንን መንፈስ የሚያነቃቃና የሚያኮራ ነው። ለእኛ ህ/ሰብ ሆነ 
ለመላው ህ/ሰብ የኢትዮጵያ ይሁዳውያን በተከታታይ ላሳለፉት የህ/ሰቡና የጀግኖቹ ታሪክ 
እውቀናን ሰጪ ነው። በዚህ መንገድ የጀግኖቻችንን “ዝርዝር” በማበርከት የእስራኤላዊውን 
ታሪክ እናድሰዋለን። 

እኔ ይህ መጽሔት በይሁዳውያን ታሪክ ውስጥ ተገቢውን ቦታ አግኝቶ፣ በትምህርት ሚኒስቴር 
ካሪኩለም መደበኛ ካልሆነው የትምህርት እንቅስቃሴ ጎን በመደበኛው የትምህርት አሰጣጥ 
ተግባራዊ ምላሽ ያገኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ 
በተለያዩ የማሰልጠኛ ተቋማት፣ በስቪሉ መስክም ሆነ በመከላከያ ኃይሎች በዋነኛነት በጦር 
ሠራዊቱ በኩል በሚሰጡት የአመራር ትምህርትና ዕድገት፣ በፖሊስ ሰራዊትና በሞሳድ። 

በአንድነት እንሥራ እናም በአንድነት የወደፊቱን አዲስ እስራኤላዊ እንቀርጻለን

ሽሙኤል ይልማ፣ የፎረም ግቫኒም (የህብረ ፎረም) ሊ/መንበር
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wellbeing - leading ultimately to the shrinking of the community 
over time. Despite this, the community’s belief in Judaism and their 
dream of Zion remained steadfast. 

The community’s commitment to Judaism demanded zealous 
preservation and observance of the laws and commandments of the 
written Torah. Over time, new customs surfaced, and safeguards 
were put in place to preserve Judaism – such homogenous villages 
for Jews only, and marriage contracts that verified the separation 
from gentiles for at least seven generations. 

The longing for Jerusalem and the hope that one day they would 
return to the Land of Zion and Jerusalem, were a part of daily life 
for elders, men, women, and children. This longing would come 
to a peak 50 days after Yom Kippur, during the holiday of Sigd, a 
holiday unique to the Beta Israel, which takes place on the 29th of 
the Hebrew month of Heshvan. 

The essence of the holiday is the affliction of the body and soul, in 
order to request forgiveness and atonement for sins, which serve as 
obstacles to the realization of the dream of returning to Zion and 
Jerusalem. 

Throughout the years the leaders of the community worked 
tirelessly to find practical ways to realize this dream. The most well-
known attempt was that of Aba Mehari in 1862 - who sought to lead 
a journey on foot toward the Red Sea, hoping to cross the sea as our 
ancestors did when they came out of Egypt. The journey ended with 
great losses and despair.

In 1948, with the declaration of the establishment of the State of 
Israel, the Beta Israel community rejoiced greatly, and their hope of 
reuniting with the People of Israel residing in Zion and Jerusalem 
was greater than ever. Still, just as their hope was great, so too was 
their disappointment. 

It quickly became clear the State of Israel did not recognize - 
explicitly or implicitly - the Judaism of Beta Israel and their right to 
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following 11 organizations: BINA, Mitchabrim, Berl Katznelson 
Foundation, Maoz, Fidel, Mercaz Higui, Kanfei Yona, Friends by 
Nature, Temarach, Hineini, and Yom Ha’achdut. 

Our vision at Gvanim is that every year we will highlight at least 
one hero from the Beta Israel community, to establish him/her as a 
celebrated Israeli hero, in order to strengthen the pride and identity 
of the young generation of Beta Israel, and at the same time, to 
diversify and renew the Israeli narrative, Israeli culture heritage, 
and pantheon of Israeli heroes. 

Obstacles on the Path toward Fulfilling the Dream
The Beta Israel is an ancient Jewish community, perhaps the most 
ancient among all of the Jewish communities of the Diaspora. This 
community was isolated from the greater Jewish People for over 
2500 years. 

Despite this extended separation, the community succeeded in 
preserving its Jewish identity, against many forces - from both near 
and far - that sought to destroy its Jewish character and identity.

Internal threats: Religious hostility on the part of the local 
population and attempts of rulers to forcibly impose Christianity, 
along with the deprivation of basic civil rights such as the right to 
land ownership.

External threats: Intensive efforts by European missionaries to 
impose Christianity on Jews. These efforts included the provision 
of western education and aid to the poor.

The community stood strong in the face of adversity in a struggle 
of the few against the many. Not only was the community able to 
withstand waves of destruction and death, but in certain periods it 
even managed to achieve autonomy and an independent kingdom, 
and in one period it even ruled the general local population. 

These struggles of survival took a heavy toll on both lives and 
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The Prime Minister of Israel Menachem Begin handed down a 
directive to the heads of the Mossad: “Bring me the Jews of Ethiopia!” 
The Mossad sent a representative to explore various possibilities for 
the bringing of Ethiopian Jews to Israel, but the conclusion was that 
it was too dangerous to bring the Beta Israel to Israel because of 
the hostility of the regime, topography that was too difficult for an 
aerial evacuation, and the presence of many rebels in the area.

The redemption came from the west, from Sudan - a Muslim country 
that had connections with Israel. The fateful mission of announcing 
this historic redemption was put into the hands of Ferede Yezezew 
Aklum.

Ferede, the son of Avrehet Worku and Yezezew Aklum, was raised 
in the Jewish village of Adi-Worewa, in the Tigray region. He began 
his career as a teacher in the public education system in various 
places, including the school in Endabaguna. He was later appointed 
principal of the school and also head of the town council. 

Ferede was a staunch Zionist activist. He put pressure on the ORT 
network and on Yona Bogale to establish Jewish schools in the 
Tigray region and worked to provide support for farmers. Afterward 
he went to teach at Ambober in the Gondar region. 

Ferede’s Zionist work was exposed and an arrest warrant was 
issued against him. In a complex scheme, and with the help of the 
family of his first wife, Eneish Berihun-Yishayahu, and with great 
risk to himself and to the family, Ferede managed to escape to 
Sudan. Through great resourcefulness in Sudan, Ferede managed 
to establish contact with the Jewish world. This contact eventually 
brought about a meeting with the Mossad agent Danny Limor, who 
in time became known as Ferede’s “white brother.” 

The meeting between Ferede and Danny Limor gave birth to the idea 
of mass immigration to Israel via Sudan. First, Ferede turned to his 
family, telling them to come to Sudan, because from there they could 
depart to the Holy Land, and serve as a test case for others. After 
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return to Israel under the Law of Return. A great shock fell upon the 
community. Perhaps this was the greatest blow of them all, greater 
than all they had managed to withstand during their years of exile. 

In a great show of spiritual fortitude the community did not despair, 
but rose to the occasion. It was but another obstacle in their path to 
the fulfillment of their dream. No challenge would stop them from 
working to achieve the dream of their ancestors.

The leaders of the community led a quiet yet determined struggle 
for their rights and recognition. They sent letters to political and 
religious leaders in Israel. They adopted a program of Jewish 
Diaspora Education. They increased Hebrew education and 
developed collaborations with various Jewish organizations around 
the world in an effort to put pressure on the State of Israel.

The community succeeded in their struggle. In 1972 the Chief 
Sephardic Rabbi of Israel, Rabbi Ovadia Yosef (z”l), recognized the 
Jewishness of Beta Israel. Two years later, in 1975, the Government 
of Israel officially recognized the legitimate Judaism of the Beta 
Israel and the application of the Law of Return to the community.

The struggle did not end there, however. The Jews of Ethiopia 
remained in their villages in the Diaspora, because the dictatorial 
Ethiopian regime (the Ethiopian “Pharaoh”, if you will) refused to 
the let the Jewish people go. The first step toward aliya was in 1977, 
when the Israeli government managed to seal an arms deal with the 
Ethiopian government, under the leadership of the Jewish Agency 
shaliach, Chaim Halachmi.

According to the agreement, Israel would provide Ethiopia with 
weapons, and in exchange Ethiopia would allow those same planes 
to take the Ethiopian Jews back with them. The list of Olim was 
organized by Yona Bogale and Ferede Aklum, leaders of the Beta 
Israel community. However, only 120 Olim managed to make it to 
Israel. The operation was cut off shortly after it began, because of a 
leak to the media by then Minister of Defense Moshe Dayan.
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past, is not only the heritage of the Beta Israel community, but of 
all of Israel. It is a story with the power to inspire and breathe new 
Jewish pride into younger generations, both from within the Beta 
Israel community and from wider society, through exploration and 
connecting the roots of the community, its heroism, and its historic 
narrative. In this way we hope to enrich our Israeli pantheon of 
heroes, while enriching and renewing the story of Israel.

I hope that this booklet will find its rightful place on the Jewish 
bookshelf, and will find practical expression in curricula for the 
formal education system, as well as in informal education, in 
academic institutions and various institutions of training and 
leadership development, in civic society and in the IDF, Israel Police, 
the Mossad, and others. 

Together we will create and build a new Israeli future.

Shmuel Yilma
Chair of the “Gvanim” Forum
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the success of this pilot - due in part to the help of his second wife 
Semira - Ferede began to spread the news among Jewish villages. 

The winds caring word of redemption began to blow throughout 
the Jewish villages near and far. Jews started coming in masses on 
secret journeys on foot across hundreds of kilometers from their 
villages to Sudan. The flow started in small groups of a few and then 
to dozens. As word spread, the flow turned into waves of hundreds 
and thousands.

If not for the dedication of the spiritual leaders (the Kesim and 
the Shemagluch) throughout the years, and without the spiritual 
strength and fortitude of the leading activists, among them Yona 
Bogale (z”l), Zimna Berhanu (z”l), Baruch Tigan’ya (z”l), Tadese 
Bauch, Cherut Takela and many others, we would not be here in Israel 
today. They risked their lives so that our community could merit 
the fulfillment of our dream - the return to Zion and Jerusalem. 
With great courage and strength they stood up against powerful 
regimes, and worked day and night to unite our community and to 
bring us to safer shores. Thus, in cooperation with the State of Israel 
and the Mossad, the IDF, the Jewish communities of the world and 
especially North America, we succeeded in realizing our 2,500 year-
old dream - to be a free nation in our Land, and to be reunited with 
the People of Israel in Zion and Jerusalem. 

In Memory of Ferede Aklum
This booklet is dedicated to the memory of Ferede Yezezew Aklum 
(z”l), and seeks to shed light on his heroic story, as a trailblazing 
Zionist leader and proclaimer of redemption for Beta Israel. This 
booklet presents the story of the Beta Israel community, with a 
short historical background on Ethiopia and the soil from which the 
breakthrough of aliyah via Sudan emerged. 

The story of Ferede’s leadership offers a window into the heroic 
story of Beta Israel. This incredible story, from the not too distant 
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פתאום קם אדם

החלוץ�בכל�דור�ודור�לא�מסתפק�במדף�הספרים�הכרוכים�זהב,�הוא�מבקש�
לארץ� להגיע� זכתה� לא� מאתיופיה� העלייה� � במעשה� החלום� פתרון� את�

�זהו�המדבר�בו�כולנו�נודדים שפועלת�ברוח�שוויון�ערך�האדם�

מאת מוקי צור

מולדת איננה כברת ארץ

קטנה וגדורה

לממשל הרשע והערץ;

מולדת היא הצורה

והיא המסגרת

להדבקות האדמה לאדמה -

כל אדמת אלוהים המנומרת

הגדולה והחמה.

 

מולדת איננה בית און ועוול

ואלימות

היא ניתנת לאדם כחבל

לחיות בה ולמות

באהבה, בצדקה ובחסד

עם כל החי והעץ

וכל מה שקם לו מורשת

מימי ראשית ועד הקץ.

מולדת היא השער

לפרדס היקום

לשאוב ממעיין הישע והצער

הפתוח והחתום;

מולדת היא השלב

בסולם מעשה בראשית...

- יהודה קרני -
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לחלוצים מאתיופיה,

איך קרה הדבר ש"פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת"? 

מתחילים  יחידים  שלפנינו.  הסיפור  של  הגרעין  נמצא  זה  במשפט  כי  דומה 

ללכת. המופת האישי שלהם משכנע את האנשים שמסביבם, כי למרות שהם 

יחידים הם סוללים דרך לרבים; שמותר להם לסלול דרך כזו במיוחד משום 

שהיא פותחת לבבות אל האופקים החדשים. והרי זה מה שעשו יהודי אתיופיה, 

כמו יהודי עירק, הפליטים מהשואה, העולים מלוב וממרוקו. 

כיצד מניעה החלטת יחידים את ההמונים? לא מכוח העדריות, אלא מתוקף 

אמון  לתת  יכול  והמחנה  למחנה,  אחריות  יש  שלחלוץ  הבסיסית  האמונה 

ניתק.  פעם  לא  למאספים  הסיירים  בין  זה  קשר  הציונות  בקורות  בחלוציו. 

הסיירים רצו קדימה והיו לחבורות, שצריכות לפנות מקומן לסיירים הקשובים 

ושונה,  כי ככל שאתה תומך במי שנראה רחוק  יותר למאסף. אלה שמבינים 

ככל שאתה יודע להעניק לו את המקום הראוי, כך חברתך תהיה נאורה יותר, 

אחראית יותר, אוהבת יותר.

הקהילה האתיופית זכתה לקבלת פנים משיחית, שנגוזה מהר. עלייתה חשפה 

במעמקי  חבויים  שהיו  השלטון,  ויצרי  התפלות  האמונות  מהגזענות,  הרבה 

החברה הישראלית. לשמחתנו, התגלו גם אנרגיות אחרות. 

והדעות  שום קליטה בארץ לא היתה פשוטה. כל קליטה חשפה את הקנאה 

זו חברה  הקדומות. כל עלייה העמידה את החברה מול מצפונה: האם תהיה 

כאן  להקים  נצליח  עלייה שאלה האם  כל  לכל?  חירות  דמוקרטית המעניקה 

חברה של קהילות הפתוחות זו לזו, הניזונות זו מאוצרותיה התרבותיים של זו? 

היו גם ניצחונות, אך לרוב האתגר עדיין מתמהמה.

הסכנה הגדולה של תנועת תחייה היא שהיא אובדת לחשוב שבכל רגע מתחיל 

הכל מחדש. שכל מה שעבר עד הלום יישכח. שרק השכחה יכולה להיות מקור 

ההשראה לבנייה משוחררת. אך אנו יודעים כי השכחה כזו בונה מפעל שימורים 

להדחקותינו האלימות.

של  האינטרסים  מה  שידעו  מבלי  ישראל  לארץ  להעפיל  יש  כי  חשו  רבים 

האומות בארץ, מבלי שידעו את מערכת התירוצים שאימפריות ביקשו לראות 

בה, מבלי ששותפו בתכסיסים או בתיאוריות המפליגות. חלק מהם הגיעו על 

גלי תמימות אמונית וחלק על תחושת שמיים פתוחים של השכלה, המבקשת 

אוניברסליות ויהי מה. רבים מהחלומות התנפצו לגלים של משיחיות שקר ושל 

אובדן קשב אל מציאות נוקבת תהומות. אל פולחן של אנושות הדוהרת אל 
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מטרות ההיסטוריה שלה ומתעלמת ממלתעותיה של התרבות המבקשת רק 

שלטון אדם באדם.

זיכרון החלוצים הוא זיכרון אי הוודאות  המאמינה ביכולתה לברוא משהו בעולם, 

ליצור אנושות הנמצאת בתהליך מתמשך של בנייה מהזיכרון ומהתקווה. זהו 

זיכרון היציאה ממצרים. כל הפרק ההרואי הגדול הזה של יציאת מצרים בימים 

ההם בזמן הזה לא יכול להסתיים בדור של מדבר. גם לא של מדבר סודן. יציאת 

להתגלות,  לציפייה  לדרך,  להפוך  חייב  זה  אך  למדבר,  מובילה  אמנם  מצרים 

לחציית הירדן, לתביעה לכניסה לארץ מובטחת, גם כשזו תגלה פרצוף מורכב 

וקשה. 

החלוץ מכיר בשפל ובגאות ומוכן להן. החלוץ בכל דור ודור לא מסתפק במדף 

הספרים הכרוכים זהב, הוא מבקש את פתרון החלום במעשה.

הערכה רבה יש להעניק למורי בית ישראל, שחיברו אותם מחדש לעם היהודי, 

ולימדו  ספר  בתי  הארגונים שהקימו  גם  היולדים.  ולא  המיילדים  היו  הם  אך 

תורה, חשובים היו בבחינת מיילדים. היולדים היו הקהילות ששמרו על הזיכרון 

כאוטופיה, שמחייבת אותם לקום וללכת. אותם מנהיגים של הקהילה, שהעזו 

להיות חלוצים, לקחו על עצמם אחריות עצומה. במיוחד אלו שידעו כי ההולכים 

אינה  רבות  צועדים, אלא לארץ הקשה, שמבחינות  לירושלים של מעלה  לא 

אלא מדבר.

ואפשרו את רקמת  ונלכה, אמרו החלוצים בעלייה הראשונה,  לכו  יעקב  בית 

החזון, שלימים היה לחזון הציוני. צעירים שהנהיגו מהפכה. לעתים הם בנו לה 

מזבח ומאוכזבים התנכרו לה. אלו שחשבו שהם מובילים את המהפכה מרחוק 

השלימו עם השחתתה. 

לעומתם, החלוצים מקצווי תבל, מתימן ומרוסיה, מגרמניה וממרוקו, מבוכרה 

היפה ומפולין המתנכרת, מעירק ומאיטליה, מצרפת ומארצות הברית - הכריעו 

ללכת למרות ובגלל שידעו שהבשורות לא מספיקות. עיקר הקרב מגיע אחרי 

שנראה שהאגדות מסתיימות בטוב. אין "ומאז חיים בעושר ובאושר". דווקא 

שם מתחיל פרק חדש, לו צריכים הרבה עקשנות והתמדה. לא לתת לחזון ציון 

ליפול גם כשהוא משתנה.

העלייה מאתיופיה זכתה במוסד, במטוסים, בצה"ל, בדיפלומטיה תומכת, אך 

היא כבר לא זכתה להגיע לארץ שמתפללת, מאמינה ופועלת ברוח שוויון ערך 

זהו  והיררכיה.  הון  הערצת  ציניות,  השתבללות,  של  בעת  הגיעה  היא  האדם. 

המדבר בו כולנו נודדים.
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נשארים  זוכרים  שאנו  דברים  הרבה  זה  מדוע  לסיפור?  זיכרון  הופכים  כיצד 

גנוזים בזיכרוננו ואינם הופכים לסיפור? האם סיפור הוא מה שאנחנו משחזרים, 

או מה שנראה לנו נכון שימצא הד אצל מאזינינו? כל השאלות הללו הופכות 

דחופות כאשר מוטלת עלינו החובה לספר ביציאת מצרים מיוחדת זו של יהודי 

התרבותית,  הרקמה  את  לרקום  שמנסים  למי  חיונית  שאלה  זוהי  אתיופיה. 

שנשזרת והופכת לקנה מידה שמנווט את דרכנו לא רק בשחזור של מה שהיה, 

אלא את ההתכוונות שלנו לעתיד.

חברה  של  מחדש  בבנייה  שותפים  ונכדיהם  בניהם  מאתיופיה,  העולים  יהיו 

ההופכת לציון, חברה הנאבקת על החירות, על שוויון ערך האדם, על המעטת 

שלטון איש ברעהו ועל הגברת האחווה, כיאה לחברה יהודית.

הכותב הוא היסטוריון של ראשית ההתיישבות הציונית-חלוצית בארץ ישראל, 

הוגה, סופר ומחנך.
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פרדה אקלום - חלוץ בראש המחנה

כך�הפך�איש�חינוך�מסור�למנהיג�קהילתי�ולוחם�נועז�במוסד,�שסיכן�את�חייו�
�סיפורו�של�פרדה�יזזאו�אקלום,�פורץ�הדרך�לעליית� להצלת�מאות�יהודים�

יהודי�אתיופיה�דרך�סודן

מאת בתיה מקובר

נוצר מנהיג? מה מביא אדם לקום ולהקדיש את חייו למען מטרה, חזון,  איך 

אידיאה, קבוצה אליה הוא מרגיש שייכות? ננסה לשרטט את דמותו של פרדה 

יהודי אתיופיה לישראל.  חזון, שמטרתו היתה להביא את  יזזאו אקלום, איש 

אדם שהיה מוכן לסכן את חייו למען הקהילה, כאשר לילותיו מלווים בסיוטים 

ובכאב מהמראות שראה במחנות בסודן. 

אי אפשר להביא את מלוא אישיותו של פרדה, זהו ניסיון צנוע לתאר בקצרה 

את מעשיו כפי ששמענו מפי בני משפחתו, מפי האנשים שעבדו עמו והכירו 

אותו ומפי דני לימור, איש מוסד שפעל איתו בסודן יד ביד, באחווה ובמסירות 

ללא גבול, למען הבאת ביתא ישראל לארץ. לזכותם של השניים - פריצת הדרך 

לעליית יהודי אתיופיה לארץ דרך סודן.

פרדה לא היה היחיד מבני הקהילה, אשר הקדישו את עצמם בגבורה ובמסירות 

למען אחיהם. רבים הסיפורים על מעשים שיש בהם הרבה אומץ לב, יוזמה, 

רבים  אך  הידועים,  גיבוריה  את  לקהילה  יש  הדדית.  ועזרה  מסירות  תושייה, 

הגיבורים הלא ידועים, הנסתרים, נשים וגברים אשר גילו עוצמות נפש בלתי 

יום באתיופיה, הן בהליכה לסודן על כל תלאות הדרך  רגילות, הן בחיי היום 

וסכנותיה והן בסודן, במצוקה הקשה במחנות. יש לזכור גם את בני הקהילה 

ישראל  מדינת  של  הכרה  למען  ופעלו  מסודן  העלייה  לפני  לארץ  שהגיעו 

ביהדותם של ביתא ישראל והבאתם לארץ. 

הסיפור של פרדה מתאר אדם אחד, המשקף את כוחה של הקהילה. יש מקום 

להמשיך להביא לציבור הרחב את סיפוריהם של רבים אחרים.

ילד�סקרן�וחכם

וורבה  עדי  בכפר  שגרה  אמידה,  למשפחה  ב-15.5.49  נולד  אקלום  ֶפֶרֶדה 

אחותו  אחרי  נולד  הוא  בתיגראי.   )Shire( שירה  במחוז  השוכן   ,)Worewa(
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הבכורה כברה, שני במשפחה לה 11 ילדים. 

אביו, יזזאו אקלום, היה מהדמויות הבולטות באזור. איש עסקים מצליח, שהיה 

עממי,  מרפא  היה  בנוסף  לכפר.  הסמוכה  אנדבגונה  בעיירה  מחוזי  שופט  גם 

שהבין בצמחי מרפא ועסק גם בגירוש שדים.

אישה  בחשיבתה,  עצמאית  עצמה.  בפני  אישיות  היתה  וורקו,  ַאְבֶרֶהת  אמו, 

חרוצה שאהבה אנשים, וביתה היה מלא באורחים. מעבר לעבודות הבית וגידולי 

ירקות, היתה מכינה כלים מחימר, אותם מכרה וכך עזרה בכלכלת המשפחה 

ובמימון לימודי ילדיה, ובראשם פרדה. 

תמונה משפחתית שצולמה לימים )1982( בחגיגת בר מצווה בכותל, ירושלים. מימין 

לשמאל: אלמז )אילנה( ילמה, צגאי ילמה, יזזאו אקלום ז"ל )אביו של פרדה(, אברהת 

וורקו ז"ל )אמו של פרדה(, שמואל ילמה, כברה יזזאו-ילמה וקרובת משפחה נוספת.

משפחת אקלום היתה אחת המשפחות החשובות באזור צימבלה. האב יזזאו 

אקלום מעולם לא למד בבית הספר, אלא בכוחות עצמו. הוא ידע קרוא, כתוב 

וחשבון. יזזאו העריך מאוד חינוך ודאג שילדיו ירכשו השכלה. 

את  להכיר  ולמד  ואסמרה,  מקלה  כמו  מרכזיות,  לערים  לנסוע  הרבה  הוא 

הבירוקרטיה וסדרי המינהל. היה לו חוש מסחרי מפותח ויכולת ראיית הנולד. 



26

כשעסק בחקלאות בשרארו, שהיה אז חבל ארץ נידח, אמר שבעתיד יגיעו לשם 

טרקטורים וכל העבודה תיעשה בטכנולוגיה מפותחת - בדיוק מה שמתרחש 

באזור היום. 

כל ימיו חלם יזזאו להגיע לירוסלם, חלום אותו נטע עמוק בלב ילדיו. הביטוי 

את  תיאר  בהן  השישים,  בשנות  שעשה  הרקמה  בעבודות  ניכר  זו  לכמיהה 

ירושלים ואת בית המקדש. עבודות אלו הוצגו בתערוכות שונות ברחבי העולם 

בבית  "הביטו  רקם:  מיצירותיו  באחת  ישראל.  במוזיאון  היום  שמורות  והן 

המקדש אשר בירושלים ותשמחו בו".

חיזיון בית המקדש בעבודת רקמה מאת אביו של פרדה, יזזאו אקלום ז"ל. 

יזזאו אקלום יצא במסע רגלי לסודן, ומשם הגיע לישראל ב-1980. דני לימור 

השורשים  את  להבין  יכול  פרדה,  של  אביו  יזזאו,  את  שהכיר  "מי  מספר: 

שהצמיחו אדם בסדר הגודל שלו. לראשונה, פגשתי את יזזאו בסודן, איש גבוה, 

היוצאת  ונשמע כדמות  נראה  ובדיבורו  זקוף, מקרין עוצמה שקטה. במראהו 

היישר מהתנ"ך".

ותושייה.  יוזמה  בעל  פתוח,  ראש  עם  כילד סקרן, חכם  פרדה,  בלט  מילדותו 

יזזאו שלח את ילדיו ללימודים מגיל צעיר, צעד שנחשב חריג באותה תקופה, 

להתבוללות.  מחשש  הספר  לבית  ילדיהם  את  לשלוח  היהודים  נהגו  לא  בה 

פרדה החל ללמוד כבר בגיל שש בכיתה א'. 

אחיותיו מספרות, שבתחילה לא רצה ללכת לבית הספר מרחק של קילומטרים 

מכפרו. אביו לא ויתר והיה מלווה אותו רגלית כל בוקר לבית הספר, כדי להיות 
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פרדה אהב  גילה את ההנאה שבלימוד.  פרדה  עד אשר  לכיתה,  בטוח שיגיע 

לקרוא, שעות על שעות היה קורא בלילה.

הוא לא הסתפק בפיתוח עצמי, אלא הרגיש כלפי אחיו ואחיותיו אחריות של 

אח גדול. אהב ללמד אותם, לספר להם, להעשיר אותם בידע שרכש ולעורר 

את סקרנותם. מעל לכל, הוא לימד אותם להקשיב ולא רק לדבר. "'זאת המתנה 

הגדולה שקיבלנו', תמיד אמר לנו, 'לפני שאתם מדברים - תקשיבו'", מציינות 

האחיות. 

האם אלו הניצנים הראשונים של דאגה לזולת? של רצון להעניק לאחר? של 

סקרנות ואהבת ידע? של חשיבה שיש בה ראייה ארוכת טווח?

פרדה אהב ללמוד, ולראיה תעודות ההצטיינות שקיבל לאורך כל שנות לימודיו. 

אחרי בית הספר היסודי המשיך ללמוד בשירה בחטיבת הביניים. אחר כך נסע 

למקלה ללמוד בתיכון. עם גמר התיכון הגיע לאדיס אבבה, שם למד תחילה 

באוניברסיטה ביולוגיה ואחר כך במכללה למורים. 

אחרי שסיים את לימודיו נשלח להיות מורה במקומות שונים באתיופיה ואחר 

לאול  אחיו  את  עמו  הביא  במקלה  כשלימד  תיגראי.  אזור  בירת  במקלה,  כך 

ללמוד שם. 

לאול: "במקלה גרנו ביחד, הוא היה לכולם כמו אח. היו שם מגורים משותפים 

למורים ולתלמידים. במקלה לא היו יהודים, היינו מוכרחים להסתיר שאנחנו 

יהודים".

שנים רבות חלם פרדה לעלות לישראל. הוא חיפש דרכים לממש זאת, עד שב-

1973 קיבל מהשגרירות הישראלית באתיופיה ויזה של תייר, קנה כרטיס טיסה 

לישראל ועמד לנסוע. אולם אז פרצה מלחמת יום הכיפורים, הטיסות בוטלו 

והקשרים עם ישראל נותקו.

אחרי מקלה פרדה עבר ללמד בבית ספר באנדבגונה. שמואל ילמה, בן אחותו 

קנה  אחד  יום  למדתי.  שבו  הספר  בבית  לימד  "הוא  מספר:  כברה,  הבכורה 

אופניים כדי לרכוב מביתו לבית הספר. התלהבנו ורצינו שירכיב אותנו. פרדה 

אמר: 'מי שיסלול את הדרך מהכפר עד לבית הספר ארכיב אותו'. עבדנו קשה, 

סיקלנו את האבנים, ואחר כך כל בוקר הוא היה מרכיב את אדיס מלפנים ואותי 

הכנו  הזמן  כל  ממנו.  פחדנו  למנהל  נתמנה  כאשר  בי.  קינאו  הילדים  מאחור. 

שיעורים והתכוננו למבחנים, כדי לא לעשות לו בושות". 

במקביל למינויו למנהל בית הספר נבחר פרדה לראש המועצה של העיירה. 

נוצרים,   - הסביבה  תושבי  בקרב  ואהוב  והיה  רבה  להערכה  זכה  זה  בתפקיד 
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מוסלמים ויהודים כאחד. 

ב-1975 יצר פרדה לראשונה קשר עם רשת אורט העולמית, שהקימה בתי ספר 

יהודיים במחוז גונדר. אקלום נפגש עם יונה בוגלה באדיס אבבה ושכנע אותו 

ואת רשת אורט להקים בתי ספר ובית כנסת גם לקהילות היהודיות בתיגראי, 

וכן לתת להם סיוע חקלאי. אורט השיבה בחיוב וביקשה ממנו לסייע בהקמת 

בתי הספר. 

האחיות נזכרות: "חזי עובדיה הגיע לאזור תיגראי, בא לבית שלנו, נתן לפרדה 

כסף ואמר: 'תבנה בית ספר'. בנינו בית ספר יהודי בכפר הקטן שגרנו בו. פרדה 

הציע לנו: 'ביום יש לכם עבודה. בערב, אחרי העבודה, תבואו ללמוד. הילדים 

הקטנים יבואו ללמוד ביום והמבוגרים בערב'. 

"זמן קצר לאחר מכן החלו המהומות. כל פעם נכבש הכפר - פעם על ידי הדרג, 

ופעם על ידי המורדים. ליהודים לא קרה כלום, לא פגעו בנו, אבל הילדים לא 

יכלו ללמוד. בשעות הערב היו מתחילות יריות ונמשכות כל הלילה, עד הבוקר". 

בכספים שקיבל מאורט הקים פרדה שני בתי ספר יהודיים ובית כנסת אחד. 

למשפחות  ודאג  רווחה  פעילות  גם  בכפרו  פיתח  החינוכיות  פעולותיו  מלבד 

עניות. הוא הצליח לקבל מאורט שוורים, זרעים וכלי עבודה לחקלאים העניים, 

בני כל הדתות, אותם חילק לפי הגרלה. אנשים שלא היתה להם עבודה הועסקו 

בהקמת בית הספר, ובכל ערב פרדה היה משלם להם. 

רוב  מנגיסטו,  אנשי  לבין  המורדים  בין  באזור  קרבות  התנהלו  בתקופה שבה 

המשכילים הצטרפו למחתרת. פרדה לא רצה להצטרף למחתרת, החלום שלו 

היה להביא את בני הקהילה לישראל. הוא גם היה חשוד בעיני אנשי המחתרת, 

כי עבד בתפקיד ממשלתי. 

איש�חינוך�ופעיל�עלייה

ב-1977 פנה אקלום לאורט וביקש לעבוד כמורה בבתי הספר שהקימה הרשת 

ועבר  תיגראי  עזב את  ואקלום  נענתה לבקשתו,  אורט  גונדר.  באזור  ליהודים 

ללמד באמבובר. 

באזור זה החל חיים חדשים. הוא הקים משפחה, נשא לאישה את אינייש, לימד 

ופעל בסתר לאיתור משפחות שיעלו לארץ וחיפוש דרכים להביאן לישראל. 

הוא יצר קשרים עם גורמים יהודיים מחוץ לארץ תוך כדי פעילותו. 

אינייש בריהון ישעיהו, אשתו הראשונה של פרדה, מתארת את הקשר ביניהם: 
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כשהייתי  בגונדר,  למדתי  התיכון שבו  בית הספר  את  סגר  מנגיסטו  "ב-1975 

בכיתה י"א. באותה תקופה אורט פתח קורס למורים יהודים באמבובר, ולמדתי 

נוספים  הוא בא עם אנשים  הופיע במקום פרדה.  זה. במהלך הקורס  בקורס 

לביקור. הייתי בת 17. הוא היה גבר נאה, אך לא הסתכלתי עליו, כי היה גדול 

ממני ב-10 שנים. 

"פעם שנייה פגשתי אותו בבית חולים בגונדר, כאשר באתי עם דודתי לבדיקות. 

הסתכלנו אחד על השני ולא דיברנו. לא ראיתי אותו הרבה זמן, ואחר כך הוא 

ולפי  נערה,  הייתי  שלו.  חברה  להיות  מוכנה  אני  אם  ושאל  מכתב  לי  שלח 

המקובל אצלנו לא היתה לי זכות לומר כן או לא. הייתי צעירה ורציתי להמשיך 

את הלימודים שלי ולהיות חופשייה לפתח את עצמי. 

"פרדה שלח אל הוריי איש מכובד שהם הכירו, אשר ביקש אותי בשם פרדה. 

הוריי הסכימו, ואני לא יכולתי לסרב, כי לא רציתי לפגוע בהם. נערכו אירוסין, 

ואחר כך פרדה נסע ושמרנו על קשר בהתכתבות. באוגוסט 1976 התחתנו אצל 

ואת  הוריי  אצל  גרנו  פראנג'ים.  גם  בה  שהשתתפו  מצומצמת,  בחתונה  הוריי 

המשפחה שלו לא הכרתי. 

"ב-1977 התחלתי לעבוד כמורה בבית ספר יהודי. שכרנו דירה בטדה ופרדה 

עבד כמורה באמבובר בחטיבת הביניים. הוא הלך ברגל ואחר כך קנה סוס. בכל 

שישי היינו נוסעים להוריי. המשפחה שלי מאוד אהבה והעריכה אותו. הוא היה 

החתן הראשון שלהם. 

בית הספר בכפר אמבובר, אזור גונדר, צפון אתיופיה, 1983 )צילם: דוד בן עוזיאל(
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"תמיד היו לו הרבה פגישות מחוץ לבית. בימי ראשון היה עסוק במיוחד, לא 

שאלתי אותו במה. אני לא אהבתי לשאול ופרדה לא שיתף אותי.

"בחופשה מבית הספר נסענו לאדיס אבבה, שם נפגשנו עם עוד צעירים יהודים. 

פרדה היה עסוק כל הזמן, היה חוזר רק בערב. הוא סיפר לי שהכוונה לעלות 

לישראל, רק שכרגע יש בעיות. הוא הציע שאשאר באדיס אצל קרוב משפחה, 

אותי  לקחת  כדי  לאדיס  חזר  וחצי  חודש  אחרי  ללמד.  לאמבובר  יחזור  והוא 

לאזור גונדר, כי התכנית לעלות לישראל לא הצליחה. בדרך, בין אדיס לגונדר, 

הוריי, פרדה עבד  גרתי אצל  ואוהב. אני  בני. פרדה היה אבא מאוד חם  נולד 

באמבובר". 

להציל�את�הקהילה

באמבובר פרדה היה מורה אהוב ונערץ. הוא לימד בחטיבת הביניים מתמטיקה 

ואנגלית. תלמידים רבים זוכרים אותו מאותם ימים, ביניהם שמואל מהרט:

יכולת  בעל  מבריק  מורה  מדהים,  איש  היה  פרדה  ח'.  בכיתה  תלמיד  "הייתי 

מדהימה ללמד, להעביר את חומר הלימוד בצורה מרתקת. היה לו ידע נרחב, 

והוא העביר לנו אותו באהבה רבה. 

"הוא היה אדם מיוחד במינו, ואנחנו התלמידים הערצנו אותו. שנים אחר כך 

פגשתי אותו בישראל. אם הוא לא היה פורץ את הדרך לארץ - איני יודע מה 

היה קורה. יש לו זכויות רבות מאוד. הוא עשה המון לקהילה".

מספרת אחותו, זפו זנבה: "פרדה רצה שנלמד. הוא כל זמן אמר לאבא שלא 

ימהר לחתן אותנו, אלא שישלח אותנו לבית הספר. כאשר שמע שאבא עומד 

לחתן אותי, פרדה כעס ושלח מכתב שבו אמר שייתן כסף כדי שאלך לבית 

הספר. 

"האמת שאבי לא רצה לחתן אותי, גם הוא רצה שאלמד. אך אבא של בעלי 

בא עם האח הגדול של אבי. האח לחץ מאוד, ואבי לא יכול היה לפגוע בכבודו, 

ולכן הסכים לחתונה, אחרי שבדק היטב שהמשפחה של בעלי טובה וגדולה".

טספא דסה לימד יחד עם פרדה בבית הספר היהודי באמבובר. שניהם לימדו 

בחטיבת הביניים, שניהם למדו קודם לכן באדיס במכללה למורים. טספא היה 

.T.R.P חבר מחתרת

"גרנו ביחד בסככה שהקים אורט למגורי מורים. פרדה היה בחור גבוה, בעל 

הופעה מרשימה, חכם מאוד, עם ידע רב ורחב, היו לו קשרים עם אנשים מחו"ל. 
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הוא הרגיש הרבה אחריות כלפי יהודי אתיופיה, השליחות שלו והחזון שלו היו 

להוציא את יהודי אתיופיה לישראל. 

אסר  מנגיסטו  באתיופיה.  לעשות  מה  כיהודים  לנו  'אין  לי:  אמר  תמיד  "הוא 

עלינו לקיים את הדת שלנו, הוא מחייב אותנו לסחור בשוק בשבת. הקיום שלנו 

באתיופיה נגמר. הקייסים לא יכולים לקיים את היהדות, נוכל להתקיים רק אם 

נתבולל. עלינו למצוא דרך להגיע לישראל'.

כלפי  אחריות  הרבה  הרגיש  הוא  חברים.  והיינו  מאוד  פרדה  את  "הערכתי 

לבנו  מאוד  קשור  היה  לה.  ודאג  אינייש  את  אהב  מאוד  שהקים,  המשפחה 

בנימין, אותו כינה 'שוואן ק'נ'או', שפירושו 'מגלה את העולם'.

המדינה,  את  לעזוב  דרכים  וחיפש  באתיופיה  מהחיים  רב  ניכור  חש  "פרדה 

בתקווה להגיע לישראל. הוא האמין שמישראל יוכל לפעול להבאת כל יהודי 

אתיופיה לארץ. על אף שהיה לו תפקיד בכיר בבית הספר, הוא היה אחראי על 

ההוראה, לבו היה נתון לתפקיד שלקח על עצמו, להציל את בני הקהילה שלו".

עינויים  עבר  הוא  לכלא.  והושלך  מנגיסטו  אנשי  ידי  על  טפסא  נעצר  לימים 

קשים ואכזריים. עד היום הוא סובל מכאבי גב בלתי פוסקים בגלל הנזק שגרמו 

לגופו.

יום אחד בחופש הגדול, כאשר חזר פרדה לפנות ערב מגונדר, היה מאוד נסער 

ומתוח. הוא לא היה מסוגל לאכול. הוא סיפר: "יש לי בגונדר חבר נוצרי בעל 

חנות גדולה בעיר. כאשר באתי למקום ראיתי את האיש שוכב בפתח החנות 

וראשו מרוסק. אנשי מנגיסטו רצחו אותו. אין לנו מה לעשות כאן". 

על אף הזעזוע והסכנה, פרדה המשיך לנסוע לגונדר. בשבתות היה נשאר בבית 

ביולי 1978 רצה לנסוע לאדיס ומשם לתיגראי  בנימין.  ומשחק עם הבן שלו 

למשפחתו. הוא רצה שאינייש תבוא עמו, אך אינייש פחדה לנסוע עם התינוק 

בדרכים לא דרכים, כאשר באזור הצפון המלחמה עם המורדים בעיצומה. פרדה 

השיג אישור ונסע לתיגראי, לאחר שהתחייב לחזור ללמד באמבובר. כשהיה 

בתיגראי הגיעו שוטרים לבית הוריה ושאלו שאלות לגבי פרדה ופעילותו. 

פרס�על�ראשו

מדוע חיפשו השוטרים את פרדה? קצת היסטוריה: ב-1973 הרב עובדיה יוסף 

קבע שביתא ישראל הם יהודים וחובה להצילם מסכנת התבוללות ולהעלותם 

ארצה )פרטים בפרק על ביתא ישראל(.
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ב-1975 הרב הראשי האשכנזי, שלמה גורן, קיבל את פסיקתו של הרב עובדיה 

והכיר ביהדותה של הקהילה. באפריל 1975 שלמה הלל החליף את יוסף בורג 

ההזדמנות  את  ניצל  הוא  מהממשלה.  המפד"ל  פרישת  לאחר  הפנים,  כשר 

והעביר החלטה ממשלתית שקבעה, כי חוק השבות חל גם על יהודי אתיופיה. 

יונה בוגלה לרה"מ דאז יצחק רבין משנת 1975 באשר להחלטת ממשלת  מכתבו של 

ישראל על העלאת יהודי אתיופיה ארצה )מתוך הספר "על כנפי היונה", בהוצאת גפן 

הוצאה לאור(.
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ממשלת ישראל, בראשותו של יצחק רבין, קבעה כי חוק השבות חל גם על 

יהודי אתיופיה, ורבין החל לפעול להעלאת יהודי אתיופיה.

ב-1976 מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית גייסה את חיים הלחמי, שהיה 

חיים  לארץ.  ישראל  ביתא  הבאת  על  מטעמה  כאחראי  בישראל,  הייס  נציג 

יהודי  להעלאת  שונות  אפשרויות  לבדוק  החלו  המוסד,  אנשי  בסיוע  הלחמי, 

אתיופיה.

השלטון  נגד  המחתרות  פעילות  והתגברה  החריף  באתיופיה  הפוליטי  המצב 

באזור תיגראי ואריתריאה. ב-1977 מנגיסטו הפך להיות יושב ראש הדרג ושליט 

בפעילות  חשודים  לחיסול  האדום"  "הטרור  את  באכזריות  הפעיל  הוא  יחיד. 

בין  מלחמות  כדי  תוך  ליד,  מיד  עברו  אתיופיה  בצפון  הכפרים  המשטר.  נגד 

המתנגדים לבין השלטון. 

מנגיסטו, שהיה במצוקה צבאית, ביקש ב-1977 מישראל שתסייע לו צבאית, 

על אף שלא היו קשרים דיפלומטיים בין המדינות. היחסים התבטאו באותה 

תקופה בנציגות קטנה של המוסד באדיס אבבה, בכיסוי מסחרי לא ישראלי.

במאי 1977 מנחם בגין, עם עלייתו לשלטון, פנה אל ראש המוסד דאז, יצחק 

"חקה" חופי, וביקש ממנו: "הביאו לי את יהודי אתיופיה". חופי, שחיפש דרכים 

)דייב(  דוד  המוסד  אנשי  נשלחו  ולאתיופיה  הזדמנות,  כאן  ראה  להעלאתם, 

קמחי - ראש אגף תבל, ודני לימור - סגן ראש המחלקה האחראית על העולם 

השלישי, לנהל משא ומתן עם מנגיסטו. בפגישתם עם שליט אתיופיה השתתף 

גם נציג המוסד באדיס. 

והמטוסים  ותחמושת,  קל  נשק  ייעוץ,  תספק  ישראל  שגובש,  ההסכם  לפי 

שיביאו את הנשק בחזרתם ייקחו עימם יהודים, ששמותיהם ייקבעו על בסיס 

של איחוד משפחות. 

אחרי שהושג ההסכם, נשלח לאתיופיה חיים הלחמי, נציג הסוכנות היהודית, 

יונה בוגלה על מנת שיעזור לו בהעברת  לארגן את העלייה. הלחמי פנה אל 

משפחות מגונדר לאדיס אבבה. יונה בוגלה גייס לשם כך את פרדה ופעילים 

נוספים. כך הכיר הלחמי את פרדה. הוא העביר לפרדה רשימות של יהודים, 

שקרובי משפחתם כבר הגיעו לארץ, ופרדה ארגן את העברתם מגונדר לאדיס. 

בין אוגוסט 1977 לינואר 1978 עלו לישראל בשתי טיסות 120 נפשות.

פעילות זו הופסקה אחרי שמשה דיין סיפר בז'נבה לעיתונאים על ההסכם. 

ניתקה מייד את קשריה עם ישראל. המומחים הישראלים  ממשלת אתיופיה 

גורשו, וכן נציגי אורט. הממשלה סגרה את בתי הספר היהודיים והחלה לרדוף 
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ולהשליך לכלא את פעילי העלייה. פרדה, שהוכר כפעיל ציוני, נכנס לרשימה 

השחורה ונקבע פרס על ראשו.

אינייש: "כאשר פרדה הגיע לבית ושמע שהשוטרים חיפשו אותו, הוא זרק בכאב 

שמוכרחים  מייד  הבנו  שלי?'.  הצרות  ייגמרו  'מתי  אותי:  שהחריד  משפט  רב 

להציל אותו. עוד באותו לילה אבי לקח את פרדה למשפחה שלו באמבובר, 

שם הסתתר כמה ימים. משם אבי העביר אותו לקרובים בטדה. כולם התגייסו 

להציל את פרדה. כולם היו מוכנים להחביאו, על אף הסכנה שבכך. לבסוף אבי 

לקח אותו לצפון מערב גונדר לכפר ג'ינה, שם גר אח של אימי מנאלבך דסטה. 

המשפחה קיבלה אותו בשמחה. 

"כשהשוטרים הגיעו שנית לביתנו ולא מצאו את פרדה, הם כעסו מאוד ואסרו 

את אבי. אנשי מנגיסטו והגיעו גם לביתו של דודי. למזלו, הוא לא היה בבית, 

אך הם הוציאו את זעמם על בני המשפחה. באכזריות איומה הם הכו ללא רחם 

את ילדיו, את אשתו ואת כל מי שהיה שם. לבסוף הם אסרו את בן הדוד של 

אימי, בלאי וורקנה. לבלאי היו אז ילדים קטנים, ואשתו לא עמדה בסבל והלכה 

לעולמה. הילדים נשארו לבד, והרגשתי רע מאוד, שבגללי כל המשפחות האלה 

אותה  וגידלתי  בלאי  של  אחת  בת  אלי  ולקחתי  לעזור  צורך  הרגשתי  סבלו. 

במשך שנתיים. 

"שנה שלמה היו אבי ובלאי בכלא בגונדר. הם עברו עינויים קשים ביותר, שפגעו 

הוא סבל מכאבים.  חייו  וכל  אבי,  הרגל של  בכף  פגעו  בבריאותם. השוטרים 

בתקופת הכלא אימי, אמוחיי דסטה, היתה מביאה אוכל לאבי ולבלאי. היא לא 

פחדה. פעמיים בשבוע הלכה ברגל חמש שעות הלוך ושוב, כשהיא נושאת את 

תינוקה על הגב, כדי להביא להם אוכל.

"בני בנימין היה בן חמישה חודשים כשפרדה ברח. גרנו באזזו, ואבי היה איש 

מכובד מאוד באזור. על אף הסבל שעבר בכלא, עזר למשפחות שהגיעו אלינו 

בדרכן לסודן. הוא היה מוביל את האנשים אל מחוץ לעיר, כדי שהתושבים לא 

יפגעו בהם. אימי היתה מאכילה אותם. 

ספר  בבתי  ללמד  אותי  לקח  הממשלתי  החינוך  משרד  נסגר,  שאורט  "אחרי 

רחוקים. הוריי עזרו לי לגדל את בני, אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיהם. 

אחרי שפרדה ברח, פעילים יצרו איתי קשר וביקשו שאבוא לאדיס אבבה, כדי 

שמשם אצא לישראל. פעמיים באתי עם בני לאדיס, אך ברגע האחרון הטיסה 

לא הסתדרה. בסוף עליתי ב-1985 בטיסה מאדיס".
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הבריחה�לסודן

כשפרדה הגיע לג'ינה בספטמבר, לבית של מנאלבך דסטה, מאיה דסטה הבת 

זוכרת  היום בנתניה,  ַלאְרַמֶצ'הוֹ. מאיה דסטה-מוקריה, שחיה  לו להגיע  עזרה 

היטב את המאורע: "לאבי היה מעמד מכובד בעיר. אם פרדה לא היה בורח, היו 

הורגים אותו במקום. הוא הגיע אלינו מפוחד, ואבי הרגיע אותו והבטיח לעזור 

לו. פרדה לא רצה לפגוע באבי.

"פרדה, בלאי מהרי ואני רצינו להשיג אישור מעבר לאזור ארמצ'הו. פרדה כתב 

בקשת מעבר, בטענה שאנחנו רוצים לבקר את המשפחה שלנו. לאבי, שהיה 

יכול  חותמת אתה  אישור עם  לך  יש  רק אם  היתה חותמת.  העיר,  כמו ראש 

את  והחתמתי  יידע  שאבי  בלי  החותמת  את  לקחתי  למקום.  ממקום  לעבור 

הבקשה. כך יצאנו לדרך. 

"עברנו דרך אחותי שגרה בטולה. אכלנו אצלה צהריים ובעלה ליווה אותנו עד 

וחצי  יום  אותנו לקבוצת אנשים שהלכו לארמצ'הו. אחרי  וצירף  לכפר  מחוץ 

הגענו לאח של אמא, לאוי צ'קול. המשפחה כולה, כולל אשתו, הילדים והנכדים, 

קיבלו אותנו בשמחה ונתנו הרבה כבוד לפרדה. 

יום אחרי שהגענו הם באו לבית  "בארמצ'הו שלטו באותה תקופה המורדים. 

דודי, תחקרו אותנו וניסו לשכנע אותנו להצטרף אליהם. אני טענתי שאני חולה 

ושיתנו לנו זמן להחליט.

"פרדה היה מעשן כבד, בלי סיגריות הוא היה מאוד עצבני. בכפר לא היו חנויות 

ואי אפשר היה לקנות סיגריות. אשתו של דודי בנזוש, אישה אמיצה וחזקה, 

אספה עלי טבק, ואנחנו קרענו ניירות ממחברת והכנו לו סיגריות. 

"פרדה אמר: 'עזבתי את אשתי, שאותה אני אוהב, ואת בני הקטן, שאותו אני 

אוהב, אז איך אני יכול להישאר בחיים? אני רוצה להגיע לסודן ומשם לישראל, 

ואחר כך להביא אותם אלי'. 

"ברור היה שאסור לו לחזור לגונדר, כי שם יהרגו אותו. מצאנו מורה דרך שיוביל 

אותו לסודן. קבענו שאחרי שפרדה יגיע לסודן הוא ישלח עימו מכתב שהגיע 

בשלום, ואז נשלם למורה הדרך. כמה מבני המשפחה ליוו אותם עד חצי הדרך 

- אספהו טגה, גנטו סמנה ואמרה קסה. 

וידענו שפרדה הגיע בשלום לסודן, שילמנו לו את  "אחרי שמורה הדרך חזר 

הכסף. כעבור שלושה חודשים פרדה שלח מכתב עם סוחרים אתיופים, שבו 

כתב שאנחנו יכולים להגיע לסודן ומשם ישנה דרך להגיע לישראל.
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"אחרי שהלכתי עם פרדה הגיעו אלינו הביתה 30 מאנשי מנגיסטו. הם חיפשו 

את פרדה ואת אבי מנאלבך. הם הרביצו בצורה אכזרית ביותר למי שהיה בבית 

איפה פרדה  תגידו  וצעקו:  והאחיות שלי. הם הרביצו  נשים, האחים  ילדים,   -

הלך? איפה אבא שלכם? אם היו תופסים את אבי, היו הורגים אותו. 

"אז הם תפסו את בלאי וורקנה, בן דוד של אבי. שנה שלמה היה בלאי בכלא. 

אשתו מתה והילדים נשארו לבד. אינייש לקחה ילדה אחת. אחותו של בלאי 

גידלה ילדה אחרת, והילדים האחרים חיו לבד בבית והמשפחה עזרה להם. אבי 

ואחיו עזרו להם. היה קשה מאוד, הילדים נפגעו מזה. אחרי שנה עזרנו לו לצאת 

מהכלא. אבי ואחיו מכרו פרות, וגם אנשים אחרים נתנו כסף כדי לשחרר אותו. 

"מי שנכנס לבית הסוהר ויצא ממנו חי כאילו נולד מחדש. כל הזמן אנשי הדרג 

היו באים אלינו הביתה, בחיפושים אחרי אבי. הוא התחבא במשך חצי שנה, עד 

שקרוב משפחה בגונדר סידר שיוכל לחזור הביתה. כמובן שהכל נקנה בכסף 

ובבקשת סליחה.

"בגלל שליוויתי את פרדה לא יכולתי לחזור הביתה, כי חיפשו אותי. אחרי שנה 

ואז הייתי צריכה להיות חצי שנה בבית הסוהר  אבי הלך לגונדר, שילם כסף 

באבא סמואל אזוזו. המשפחה לא יכלה לבקר אותי במשך כל הזמן, רק לראות 

אותי מרחוק, אפילו לא לדבר איתי או להביא לי אוכל. 

"אחרי חצי שנה השתחררתי וחזרתי ללימודים. לאחר שסיימתי את הלימודים 

יצאתי עם חברים לסודן. היו לנו המון קשיים בדרך, מורי הדרך רצו לאנוס את 

החברה שלי ואותי, נלחמתי בהם, צעקתי בקולי קולות, לא הסכמתי להתרחק 

מחבורת הבנים שהלכנו איתם. למזלי, הצלחתי להפחיד אותם. אולם יש בנות 

שנפגעו בדרך וגם בסודן. עליתי לארץ במבצע משה".
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חיי�עוני�בחרטום

ודודו של  ועם אחיו  ל  ֶאְלבַּ נוצרי בשם  יחד עם סוחר נשק  פרדה הלך לסודן 

ֶסַפָווה  אלבל. לאחר מסע רגלי מסוכן ומפרך של כמה ימים הם הגיעו לעיר 

שבסודן. 

התעודה המקורית שקיבל פרדה ממשרד הפנים הסודני בשנת 1978.

המטרה היתה להגיע לֶגַדִריף, הממוקמת כ-70 ק"מ מהגבול עם אתיופיה. גדריף 

שהאו"ם  כיוון  באתיופיה,  האזרחים  ממלחמת  שברחו  לפליטים  יעד  היתה 

הקים סביב לעיר כ-30 מחנות פליטים. מדובר במחנות קטנים, נטולי תשתיות, 

שהורכבו ממספר קטן של אוהלים. 

ימים  מספר  לאחר  חברים.  בה  שפגש  כיוון  בספווה  להישאר  החליט  פרדה 

בספווה החלו חבריו להתרחק ממנו, כי חשדו בו שהוא מרגל מטעם הממשלה 

האתיופית, משום שהיה עובד משרד החינוך. הם לא האמינו לסיפור בריחתו. 

פרדה המשיך בדרכו והגיע לגדריף, שם ניגש לשלטונות כדי להזדהות כפליט. 
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הוא נעצר מייד ולאחר שלושה ימים שכנע את נציג הצלב האדום לא לשלוח 

חרטום,  הבירה  ליד  קטן  לכפר  אלא  באזור,  הפליטים  ממחנות  לאחד  אותו 

היתה  לחרטום  הכניסה  אותו.  שיעסיקו  אנשים  בכפר  מכיר  שהוא  בטענה 

רבות לחמוק מעשרה  ולפליטים, אך פרדה הצליח בתחבולות  לזרים  אסורה 

מחסומים שהציבה המשטרה הסודנית בדרך לחרטום. 

הגיע  פרדה  מגונדר,  בריחתו  אחרי  שבועות  כשלושה   ,1978 דצמבר  בסוף 

לחרטום, לשכונת ריאד, שבה התגוררו עשרות אלפי פליטים שברחו מאתיופיה. 

הוא היה תשוש וללא פרוטה בכיסו. הפריטים היחידים שנשא עימו היו טבעת 

הנישואין שלו, שאותה החביא, ופנקס כתובות של אנשי קשר בארה"ב, שוויץ 

וקניה. במשך חודש וחצי ישן במגרש גרוטאות למכוניות, קיבץ נדבות למחייתו 

וניזון משאריות אוכל שקיבל ממסעדות.

 פרדה החליט לפנות לעזרה כדי להגיע לישראל. הוא מכר את טבעת הנישואים 

כתב  הוא  שבפנקסו.  הקשר  לאנשי  מברקים  ושלח  כתיבה  כלי  רכש  ובכסף 

לנציג של HIAS בז'נבה, לנשיא ה- AAEJ ולנציג של ה-AAEJ בניירובי, בירת 

קניה. במברק כתב באנגלית: "אני פרדה יזזאו אקלום מאתיופיה. הגעתי לסודן. 

תשלחו לי כרטיס הביתה". 

המברק הגיע לז'נבה ומשם הועבר לחיים הלחמי, ששהה בתל אביב. הלחמי, 

שהכיר את פרדה, נפגש עם דני לימור, העביר אליו את המסר והדגיש שפרדה 

אדם רציני ואמין. באותה תקופה, בגלל מלחמת האזרחים, מאות אלפי נוצרים 

ומוסלמים ברחו מאתיופיה למחנות הפליטים של הצלב האדום בסודן. למוסד 

הגיעו ידיעות מאורט, מה-AAEJ ומארגונים יהודיים אמריקניים אחרים, שבין 

הפליטים הבורחים מאתיופיה יש גם יהודים. 

דני  הסביר  סיבות",  מכמה  בעייתי  היה  מסודן  היהודים  את  להוציא  "הרעיון 

לימור. "ראשית, לנו כישראלים סודן היא ארץ ערבית מוסלמית מסוכנת. בעיה 

נוספת היא איך להעביר משפחות מאתיופיה לסודן, מפאת הקושי הפיזי של 

הנתיבים הרגליים".

 

"אני�כרטיס�הטיסה�שביקשת"

לדני לימור היה ניסיון קודם בחיפוש דרכים לחילוץ יהודי אתיופיה. במפגש 

עם מנגיסטו ובהסכם שנחתם עמו למד לימור על המצב באתיופיה. בעקבות 

קריסת ההסכם בין ישראל למנגיסטו, יצא דני לימור בשליחות לאתיופיה, כדי 
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לבחון דרכים להעלאת היהודים לישראל. 

לימור: "אפשרויות שבחנתי היו להביא את היהודים במטוסים שיונחתו בלב 

הייתי  לאילת.  באניות  ומשם  האדום,  לים  היהודים  את  להוביל  או  אתיופיה, 

באזורים ההרריים,  ובפעם השנייה  וטאנה  גונדר  באזור  באתיופיה פעם אחת 

שבהם חיים יהודי תיגראי. הגעתי למסקנה, שמסוכן להביא את בני הקהילה 

של  הנחתה  מאפשרים  לא  הטופוגרפיים  שהתנאים  בגלל  מאתיופיה,  לארץ 

וגם  הקהילה,  בני  של  המונית  הוצאה  כל  או  הים,  דרך  הוצאתם  או  מטוסים, 

בגלל הפעילות של ארגוני ההתנגדות למשטר".

פני השטח מצפון לגונדר, צפון אתיופיה )צילמה: נטע דרור(

שמע  שלימור  אחרי  אתיופיה.  יהודי  של  העלאתם  על  הגולל  שנסתם  נראה 

לראש  פנו  ויחדיו  קמחי  )דייב(  דוד  למפקדו  פנה  הוא  המברק,  על  מהלחמי 

המוסד חופי בהצעה לבדוק אפשרות להעלות את יהודי אתיופיה דרך סודן. 

המטרה היתה לברר האם באמת ניתן להביא את יהודי אתיופיה לסודן והאם 

הדרך בטוחה יחסית? חופי הורה ללימור לצאת מייד לסודן ולאתר את פרדה, 

ולא לשלוח לו כרטיס טיסה. 

"יהדות אתיופיה זו הגלות האחרונה, לכן יש לעשות כל מאמץ כדי להעלותם 

לארץ", אמר חופי. שמונה ימים לאחר ששלח את המברק קיבל פרדה מברק 

מהלחמי, שנשלח דרך וינה, בו נאמר לו שעליו להמתין בסבלנות, ותוך זמן קצר 

תגיע אליו עזרה. במקביל קיבל פרדה מברק מהצלב האדום בז'נבה, בו נאמר 

לו לפנות לנציג האו"ם בחרטום ולקבל כרטיס טיסה ודרכון של פליט. 

לימור טס לסודן דרך אירופה. הוא הגיע לחרטום בינואר 1979 והצליח לאתר 

את פרדה. על המפגש ביניהם סיפר: "הוצאתי ויזה לסודן ובדרך לא דרך הגעתי 

על  לתצפת  היתה  התכנית  המברק.  את  פרדה  שלח  שממנה  הדואר  לתיבת 
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התיבה ולראות מי בא לאסוף דואר. היותי אדם לבן עוררה מהומה, ואחרי חצי 

שעה נאלצתי לעזוב. 

"הגעתי לשכונת ריאד, שבה גרו אלפי פליטים מאתיופיה ומאריתריאה, עברתי 

מרחוב לרחוב ומבית לבית ושאלתי כל אדם אם הוא מכיר את פרדה אקלום. 

ביום החמישי לחיפושים הגעתי לחנות פאות. שאלתי את המוכר אם הוא מכיר 

את פרדה, והוא שאל אותי: 'למה?'. עניתי לו: 'יש לי משהו בשבילו מהמשפחה 

רק  יכול,  אתה  'אם  אמרתי:  אז  לענות,  פחד  המוכר  אותו?'  מכיר  אתה  שלו. 

 18:00 בין  ערב  כל   )Blue Nile( לּו-ָנייל  בְּ במלון  לו  אחכה  שאני  לו  תמסור 

ל-20:00. בחרתי את המלון מכיוון שלא היו בו תיירים אירופאים. 

"כבר באותו ערב התיישבתי במרפסת של המלון, המשקיפה על הנילוס הכחול, 

אך אף אחד לא הגיע. למחרת שוב התיישבתי במרפסת באותה שעה. כעבור 

נראה בעל חזות  ולא   Newsweek גיליון של  גבר שאחז  נכנס למלון  זמן מה 

סודנית. הוא לא ניגש אלי אלא רק הסתכל, עשה סיבוב ויצא. למחרת באותה 

שעה הוא הגיע למלון כשהוא אוחז בידיו אותו עיתון מאתמול. הפעם הסתכלנו 

זה לזה בעיניים. 

"כשהוא יצא מהמלון קמתי, יצאתי אחריו וקראתי 'מיסטר פרדה?'. פרדה הגיב 

בקשיחות, נעצר ושאל: 'מי אתה?'. עניתי לו: 'אני כרטיס הטיסה שביקשת'". 

לימור הזדהה בפני פרדה כיהודי מצרפת, אדם פרטי שמעוניין לסייע לפליטים 

יהודים. מאז שליחותו של יוסף הלוי באמצע המאה ה-19 ופעילותו הרבה של 

פייטלוביץ' למען הקהילה, נחשבו יהודי צרפת כמי שסייעו לביתא ישראל. הוא 

שאל את פרדה האם הדרך שבה הגיע מסודן לאתיופיה מתאימה גם למעבר 

של אנשים אחרים, והאם ידוע לו על יהודים נוספים הנמצאים בסודן. "עד כמה 

שידוע לי, ישנו אדם אחד שהגיע לסודן לפני 15 שנה ולא הצלחתי לאתר אותו. 

על יהודים אחרים לא ידוע לי", השיב פרדה. 

לימור ביקש מפרדה לסייע לו לאתר פליטים יהודים על מנת להוציאם מסודן 

לישראל דרך אירופה. פרדה, שהיה תשוש מכל התלאות שעברו עליו וחשד 

בלימור, סירב תחילה לבקשתו והשיב: "אני נמצא בסכנה, אני מבקש לצאת 

מפה לישראל". לימור לא ויתר וניסה לדבר על ליבו. פרדה היה במאבק פנימי 

מישראל  להם?  קורה  מה  באתיופיה,  נשארו  ובנו  אינייש  לעשות?  מה  קשה. 

אפשר להביאם אליו. מישראל אפשר לפעול להביא את כל הקהילה. "נמאס לי 

מהסכנות ומהרדיפות, אני עייף". מצד שני, עומד לפניו אדם המציע לו לפעול 
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מכאן למען הקהילה. 

לאחר מספר דקות פרדה הסכים: "אמרתי לעצמי שאם הֶפֶראְנִג'י )כינוי לאדם 

לבן( מתנדב להציל את בני הקהילה שלי, עלי לסייע לו, חרף מה שעברתי". 

פרדה הסביר ללימור שהוא צריך להגיע לארץ במהירות האפשרית, כי השאיר 

מאחוריו באתיופיה אישה וילד קטן. לימור ענה לו שהקהילה היהודית בצרפת 

תדאג לכך. לאחר השיחה הוא פנה למוסד, והמשימה הוטלה על חיים הלחמי. 

מאז החלו אקלום ולימור להיפגש מדי יום, והחלה להיווצר עבודה משותפת 

את הקהילה  להביא  עצומה,  עם תחושת שליחות  לב,  ואומץ  בסכנות  מלאה 

לישראל. החלה ידידות עמוקה והערכה אישית, נוצרה אחוות אחים. 

מחפשים�יהודים�בסודן

לימור החל לארגן את היציאה לחיפושים אחר יהודים בסודן. "חיפשתי רכב 

להשכרה, אולם הבנתי שרכב שכור הוא מסוכן, כיוון שנהג הרכב יהיה סודני, 

שעלול להיות מודיע של השלטונות. החלטתי לרכוש ג'יפ, אך לא ידעתי כיצד. 

כשהסתובבתי בשוק ראיתי ג'יפ מסוג לנד רובר דיפנדר. חיכיתי לבעל הג'יפ. 

כשהוא הגיע אמרתי לו שאני רוצה לקנות את הרכב. התחלנו לנהל משא ומתן 

ורכשתי את הרכב על המקום במזומן. 

"פרדה ואני נסענו לגדריף, המרוחקת כ-400 ק"מ מחרטום, והיתה אזור צבאי 

הפנים  ממשרד  בכתב  אישור  לקבל  צריך  היה  אליה  להיכנס  מנת  על  סגור. 

הסודני. המשמעות היתה לעמוד כל היום בתור בבניין משרד הפנים בחרטום, 

שנוכל  בתקווה  בלילה,  לנסוע  החלטתי  לכן  שלילית.  תשובה  לקבל  כדי  רק 

לעבור בצורה חלקה את המחסומים".

השניים הגיעו לגדריף והחלו לעבוד. "מצאתי 'פנדּוק' )מלון(, שהיה בעצם בית 

הכיר  שהוא  אנשים  אצל  ישן  פרדה  מאתיופיה.  פליטים  התגוררו  שבו  רעוע 

יחד  ונוסעים  לעיר  מחוץ  גדול  עץ  ליד  נפגשים  היינו  בוקר  בכל  מאתיופיה. 

שום  באמצע  אוהלים  מספר  למעשה  שהיו  למשנהו,  אחד  פליטים  ממחנה 

מקום ללא תשתית כלשהי. 

"הייתי הלבן היחיד באזור - מה שעורר תשומת לב בכל מקום שהגענו אליו. 

סיפור הכיסוי שלי היה שאני אנתרופולוג, חוקר שבטים מאוניברסיטה צרפתית. 

לא היו לנו מפות, והדרכים לא היו מסומנות, ולכן התחלתי לשרטט מפות של 

בתור  שעות  לעמוד  נאלצנו  דלק.  תחנות  לא  וגם  טלפונים,  היו  לא  המחנות. 
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עם נהגי משאיות ונהגי מוניות, בשביל לקבל הקצבת דלק, שחולקה בממשל 

הצבאי". 

במשך כחודשיים עברו השניים ממחנה למחנה. היו לילות שהם ישנו בשטח על 

מנת לחסוך זמן ודלק. כדי להימנע מחיות טרף ומשודדי דרכים חילקו ביניהם 

את שעות השינה - אחד ישן והשני שומר. למרות העבודה היסודית והחיפושים 

הרבים, לא הצליחו למצוא אפילו פליט יהודי אחד. 

לאחר כחודשיים וחצי עצרו את לימור לחקירה. "בלטתי בשטח, כי הייתי הלבן 

היחידי. הייתי לבוש ברישול ומלוכלך מאוד, כיוון שלא התקלחתי מאז שהגעתי 

לגדריף". 

לימור נחקר אצל המושל הצבאי. הוא סיפר למושל שהוא אנתרופולוג צרפתי, 

לימור  אישור שהייה.  ויחזור עם  והמושל דרש ממנו שייסע בחזרה לחרטום 

ניסה לשכנע את המושל להנפיק את האישור בעצמו, והמושל, שסבל מאוד 

מהריח החריף שלימור הדיף מגופו ומבגדיו המלוכלכים, שלח אותו להתקלח. 

לימור התקלח וקיבל מיטה בחדר שבו לנו קצינים סודניים. 

"לאחר שבועיים שבהם התארחתי במחנה, ויתר לי המושל הצבאי על הצורך 

חוצפתי שאלתי את המושל אם אפשר  "ברוב  לימור.  סיפר  אישור",  להנפיק 

שהיתה  הדירה  של  הטלפון  מספר  את  לו  ונתתי  בפריז,  למשפחה  להתקשר 

מאוישת ללא הפסקה באיש מוסד, שתפקידו היה להמתין לשיחת טלפון ממני. 

עד אז אף אחד מעולם לא התקשר מהבסיס לחוץ לארץ. לאחר שהמרכזייה 

הצליחה ליצור קשר עם הדירה, שוחחתי עם איש המוסד. 

שכן  טוב,  ששלומי  המסר  את  להעביר  שמיועדת  הקוד  במילת  "השתמשתי 

בגדריף לא היתה לי כל דרך ליצור קשר עם הארגון. איש המוסד אמר לי: 'אבא 

רוצה לראות אותך דחוף'. כלומר, המפקד שלי, אפרים הלוי, שהחליף את קמחי 

והיה המפקד של המבצע במרבית התקופה שהוא התקיים, רוצה לפגוש אותי". 

לימור יצא לפריז, אבל לפני שעזב סידר לפרדה דרכון אתיופי אמיתי ואמר לו: 

לּו-ָנייל,  "אם לא אחזור תוך שבועיים-שלושה, אשאיר לך הודעה בקבלה של הבְּ

ואז תוכל לנסוע לאירופה ומשם לישראל". 

בפריז התבקש לימור לחזור לישראל, אבל הצליח לשכנע את מפקדיו לתת לו 

אורכה של כמה שבועות בסודן כדי לבדוק בכל זאת אפשרות להעלאת יהודי 

אתיופיה דרך סודן. 

הוא קיבל אורכה של שלושה שבועות, ולאחר שישה ימים בפריז חזר לסודן, 

שם ציפתה לו הפתעה. "חזרתי למקום הקבוע מחוץ לגדריף, שבו היינו נפגשים 
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כל יום", סיפר לימור. "בעודי ממתין לפרדה אני רואה מרחוק שלוש דמויות - 

אקלום ושני בחורים נוספים". 

בעת שהותו בפריז המשיך פרדה לחפש פליטים יהודים בגדריף, והצליח לאתר 

יהודים  שני פליטים מהקהילה. שני הבחורים סיפרו לפרדה, שידוע להם על 

נוספים שנמצאים במחנות, ועל נערה יהודייה המוחזקת בשבי באחד הכפרים 

יהודים  שני  איתרו  הראשון  ובשבוע  בחיפושים,  המשיכו  השלושה  באזור. 

נוספים ושחררו את הנערה מהשבי. 

לימור: "למציאת הפליטים היהודים היתה חשיבות רבה, שכן המבצע הוכיח את 

עצמו והוסרה מעלי מגבלת הזמן. עד להגעת פרדה לסודן, לא האמנו שנוכל 

להעלות יהודים בדרך זו, ומכאן החשיבות העצומה של המעשה של פרדה". 

למבצע  מאתיופיה  ברגל  הבריחה  את  להפוך  כיצד  התלבטו  ופרדה  לימור 

אופרטיבי. כלומר, מה לעשות כדי להביא עוד יהודים. 

פרדה הציע: "אם האחים שלי יגיעו לסודן, אדע שאפשר להמשיך לצאת מסודן 

קהילה  בני  לסכן  ולא  משפחתו,  בני  על  זאת  לבדוק  החליט  הוא  לישראל". 

להעביר  ממנו  וביקש  שופה,  בשם  מוסלמי  אתיופי  סוחר  איתר  הוא  אחרים. 

כל  לו תמונת פספורט קטנה שלו.  נתן  כהוכחה  מסר למשפחתו שבתיגראי. 

היו תופסים אותו אנשי הדרג. לכן  יכול להוות סכנה לסוחר, אם  מכתב היה 

הסוחר החביא את התמונה בחגורתו והמסר הועבר בעל פה. 

שכרך,  את  תקבל  הצעירים,  אחי  את  להביא  תצליח  "אם  לו:  הבטיח  פרדה 

שיישאר מופקד בידי מכר משותף ששנינו סומכים עליו". 

האחים�מצטרפים

בינתיים, המשפחה בתיגראי חשבה שפרדה נהרג. באותה תקופה היו מלחמות 

קשות באזור בין המורדים לבין הדרג, אנשי מנגיסטו. יזזאו האב ולואל האח 

היו חשודים על ידי המחתרת בשיתוף פעולה עם השלטונות. הם עברו לשירה, 

שהיתה בשליטת הדרג. 

המשפחה, שלא שמעה כלום מפרדה, שלחה ברגל לגונדר את בעלה של זפו 

האחות עם קרוב משפחה נוסף. הם הלכו שבועיים ברגל בדרכים נסתרות כדי 

לא להיתפס. בגונדר שמעו שפרדה ברח לסודן. 

בדרך חזרה תפסה אותם יחידה של אנשי מנגיסטו, והם הובאו לחקירה אצל 

הקצין. למזלם, המפקד של החיילים היה תיגרי, ואחרי מספר דקות הוא אמר 
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להם: "למה אתם הולכים כך? היו רוצחים אתכם". הוא נתן להם אישור מעבר 

וכך חזרו בשלום.

 אימו של פרדה הסתכלה על פניהם העייפות והרזות ולא האמינה שבנה חי. 

היא חשבה שהם מסתירים מפניה את האמת. 

יום אחד הופיע שופה, הסוחר המוסלמי שפרדה שלח, בביתה של אבג'ו פיקדו, 

אחותו של פרדה, והוציא מהחגורה תמונת פספורט קטנה של פרדה. באותה 

משירה  שחזרו  הבכורה,  האחות  וכברה  האם  אברהת  גם  בביתה  היו  שעה 

מביקור אצל יזזאו ולאול. 

בכתה  מאוד,  התרגשה  היא  בנה  של  התמונה  את  ראתה  פרדה  של  כשאמו 

הסוחר  המסר שהעביר  אמרה.  חי",  לא  שפרדה  "פחדנו  הסוחר.  את  ונישקה 

'שלומי טוב, אני במקום מבטחים. השליח שהביא לכם את תמונתי  מפרדה: 

ֶנגּוֶסה פיקדו  יודע איך להוביל את אחיי הצעירים לאול וחדישי )אדיס( ואת 

)הגיס של אבג'ו, שהצטרף לשניים ביוזמתו של קחסאי, הבעל של אבג'ו(. תנו 

להם צידה לדרך, ואל תהססו לשלוח אותם. שלכם, פרדה יזזאו".

אברהת: "לקחתי את התמונה מידי השליח, בחנתי אותה הרבה פעמים. שאלתי 

אותו: 'האם ראית במו עיניך את בני פרדה?'. אחר כך שאלתי אותו: 'איך הוא 

נראה? איך נפגשתם? מה מעשיו?'. לבסוף אמרתי: 'עליך למלא את שליחותך 

מייד. אני אכין את ילדיי, אצייד אותם ואברך אותם. אני בטוחה שלא יקרה להם 

כל רע, כי הדבר מאלוהים'".

 הם קבעו עם הסוחר נקודת מפגש, אבל לפני כן היו צריכים להבריח את לואל 

חזרה לכפר, כי לא קיבל אישור מעבר. ילמה - בעלה של כברה, וזנבה - הבעל 

של זפו, ליוו אותם בסתר עד למקום שבו פגשו את הסוחר. 

סולומון צגאי ילמה: "פחדנו שיתפסו אותנו. אם הדרג היה תופס אותנו, הוא 

היה הורג אותנו במקום. בבוקר פגשנו את הסוחר במקום שקבענו".

לאול אקלום: "ברגע שראיתי את התמונה אמרתי שאלך עמו. היינו שלושה: 

נוצרים  בדרך  הסוחר.  עם  נפגשנו  ה-20.  בן  ואני  נגוסה  ה-12,  בן  אדיס  אחי 

מהכפרים רדפו אחרינו, אבל ברחנו מהם. 

לכפר  הגענו  ומהמורדים  מהדרג  וסכנות  קשה  הליכה  של  שבועיים  "אחרי 

בסודן, שם פגשנו אתיופי שגר קודם לכן בכפר שלנו. הוא שאל אותנו אם אנחנו 

הילדים של יזזאו אקלום. הוא חשש שהסוחר קנה אותנו. כשסיפרנו את האמת, 

הביא לנו חליפות כדי שניראה כמו ערבים. 
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"הגענו לעיר קטנה בשם קוליג, משם צריך אישור מעבר. נכנסנו לאוטובוס בלי 

שהנהג ירגיש, וכך הגענו לגדריף. ילד אתיופי מוסלמי שאל אם אנחנו אחים 

של פרדה. 'חבל, כי אתמול הוא טס לגרמניה', אמר. הרגשתי נורא: מה אעשה, 

ומה יקרה לאדיס?

אוכל  לנו  נתן  החבר  פרדה.  של  חבר  אל  אותנו  ולקח  אותנו  הרגיע  "הסוחר 

וביקש שנחכה בחנות שלו. בצהריים עזב אותנו ובלילה חזר. הוא נסע לחרטום 

ופגש את פרדה, שלא נסע לגרמניה.

"פרדה שלח שלושה אנשים, ששאלו אותנו הרבה שאלות, כדי לבדוק אם אנחנו 

באמת האחים שלו. אחר כך הם באו יחד עם פרדה. התרגשנו מאוד ושמחנו 

להיפגש. לא ראיתי אותו הרבה זמן. 

זו צולמה עם הגיעם לסודן  ונגוסה. תמונה  פרדה )מימין( עם לאול, חדישאי )אדיס( 

ופגישתם עם פרדה ונשלחה עם הסוחר המוסלמי בחזרה למשפחה, כהוכחה שהגיעו 

בשלום.

"פרדה לקח אותנו לגדריף, אבל המשאית שבה נסענו נעצרה בידי השוטרים 

במעבר, והיינו צריכים לברוח ולהתחבא. איבדנו את פרדה, ורק אחר כך הוא 

הצליח למצוא אותנו.

"בגדריף הוא אסף עוד יהודים והביא אותנו לבית ששכר. אחרי כמה ימים בא 

דני לימור, לקח אותנו ברכב שלו לחרטום והסתיר אותנו בדירה שכורה. הוא 
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דאג שנצטלם לכרטיס טיסה, והצטלמנו גם בתמונה משותפת. לפרדה היתה 

חותמת והוא הוציא לנו אישורים מזויפים. עלינו על המטוס והגענו ליוון, שם 

בשדה  לנו  חיכה  זמנה  לישראל.  למטוס  אותנו  שהעלתה  בחורה  לנו  חיכתה 

התעופה ולקח אותנו לבאר שבע". 

במהלך שנת 1979 פרדה חיפש יהודים בסודן, ולבסוף מצא 32 יהודים, שהובאו 

לישראל דרך אירופה, בשתי קבוצות של 16 איש כל אחת. ביניהם היו גם אחיו 

של פרדה ונגוסה. 

למרות   .1979 ביולי  והשנייה   1979 במאי  לארץ  הגיעה  הראשונה  הקבוצה 

המספר הקטן, היתה זאת הוכחה שהתכנית להוציא יהודים דרך סודן אפשרית. 

בדצמבר 1979 פרדה עמד לטוס לישראל.

חזר  המוסלמי,  הסוחר  שופה,  לסודן,  ונגוסה  אדיס  לאול,  את  שהביא  אחרי 

לתיגראי ומסר למשפחה תמונה משותפת של כל הארבעה - פרדה עם אחיו 

ונגוסה. לתמונה היה מצורף פתק: "תלמדו כמו שהצעירים למדו". 

הגעגועים  לסודן.  לצאת  החליטה  היא  התמונה  את  ראתה  האם  כשאברהת 

לפרדה היו עזים, וגם הרצון להגיע לישראל. אחרי כמה חודשים הגיע מכתב 

הסחורה  את  תקנו  לא  אם  שלה.  ליעד  הגיעה  "הסחורה  מנגוסה:  מישראל 

הנוספת - יהיה מאוחר מדי, תאבדו את ההזדמנות". 

אחיותיו של פרדה מספרות: "החבאנו את המכתב בגג, וכולנו התאספנו כדי 

להחליט מה לעשות. חלק מהמשפחה חשב שיש לצאת מייד. חלק אחר טען 

שמוטב להתארגן, לקצור את היבול ולמכור את הפרות. אמא החליטה לצאת 

מייד. אבא יזזאו החליט להישאר ולהתארגן". 

כך יצאה אברהת, אימו של פרדה, עם בתה אבג'ו פיקדו ומשפחתה - בעלה 

ושלושת ילדיהם הקטנים, בני בן 5, שרה בת 3 וגאולה בת 3 חודשים. אליהם 

ילדים  ושני  בהריון  אישה  עם  אחיין  ביניהם  נוספים,  משפחה  בני  הצטרפו 

היה קשה מאוד  לאם  ונכדים.  נשואות  בנות  בכפר האב, שתי  נשארו  קטנים. 

להיפרד מהם. 

ברגע האחרון כברה, הבת הבכורה, צירפה אליהם את הבת שלה בת ה-12, בלי 

שבעלה ידע. כברה: "רציתי שהבת תגיע לירושלים, שלחתי אותה עם הסבתא 

ולא פחדתי. כשבעלי בא ושמע על כך, הוא כעס וניסה לרוץ אחריהם ולהחזיר 

את הבת, אך לא מצא אותם".

הבעל ילמה: "אמרתי: 'אם הבת שלי לא פה, אני אלך אחריה'. לפני כן הבן שלי 

לחץ עלי שגם אנחנו נצא עם הסבתא. אמרתי לו: 'תשתוק, תעבוד'. אבל אחרי 
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שהבת שלי הלכה אמרתי לכולם: 'בואו נלך לסודן'". 

אך  מאחור,  נשאר  שלנו  הלב  וגם  מאחור,  השארנו  מהמשפחה  "חלק  אבג'ו: 

ואת  שלה  הבנות  את  להשאיר  קשה  מאוד  היה  לאמא  במיוחד  ללכת.  רצינו 

הבעל. הבנות היו נשואות עם ילדים. 

"בן אחות של אימי הלך עם אישה בהריון בחודש תשיעי ועם שני ילדים. היה 

קשה לראות אותה, היא נפלה לא פעם. המקומות היו מסוכנים, לפעמים הרימה 

ידיים, נשענה על העץ ואמרה שהיא לא יכולה יותר. ביקשנו ממנה שתמשיך. 

"זה היה מעבר קשה ומסוכן בתוך אתיופיה. הדרג ישב שם, כי זו דרך מוכרת 

של מבריחי סחורה. השטח פתוח, אין בתים, והלכנו בצידי הדרך. הלכנו במשך 

שלושה שבועות. 

"בכפר באזור וולקית עשינו הפסקה של 10 ימים. נחנו אצל המשפחה של בעלי, 

יפה. בדרך אמא היתה הולכת לפנים. בשעות הבוקר היתה  הם קיבלו אותנו 

תופסת ילדה על הגב. היא היתה אישה מיוחדת וחזקה. 

"שודדים לא היו, אבל מים היו חסרים. היינו חופרים בור באדמה, עד שעלו 

קצת מים, שהעברנו דרך סמרטוט ושתינו. לא ידענו שהדרך תהיה כל כך קשה. 

היה לנו סוס, ולקחנו איתנו קמח ושומשום טחון. בהפסקות בן הדוד של אמא 

היה מכין את הלחם, והכנו גם קפה. 

הנהר.  שפת  על  ישנו  אז  יותר,  ללכת  רצתה  לא  אמא  השבת  "כשנכנסה 

כשהתחלנו ללכת הגיעה משאית. כולנו ברחנו, פחדנו שאלו הדרג, אך התברר 

שהיינו כבר בסודן. 

אדם  לגבול.  הקרובה  סודנית  עיירה  שזו  בספווה,  תיגרית  דיברו  "האנשים 

מוסלמי משירה שגר שם אמר לנו שלא נפחד. סיפרנו לו שהגענו ברגל. הוא 

לא האמין ואמר: 'באתי ברכב והיה לי קשה'. הוא ביקש מהנשים שיכינו לנו 

קפה ואוכל. 

"אישה אחת שאלה: 'מי זאת שהגיעה משירה'. היא הרימה את הראש של אימי 

וצעקה: 'את אברהת?', והחלה לבכות: 'למה עזבתם את אתיופיה?'. סיפרנו לה 

על פרדה, והיא סיפרה לנו שפרדה נסע לגרמניה. התחלנו לפחד שלא נמצא 

אותו. היתה לנו כתובת של פרדה, ובעלי והאחיין שלחו לפרדה מכתב.

"נסענו באוטובוס לגדריף, אבל לא היה שם נוח, אז חזרנו לספווה. השארנו את 

גיסי בגדריף עם המוסלמי מהעיר שלנו. פרדה קיבל את המכתב יום לפני שהיה 

צריך לנסוע לישראל . הוא לא האמין שאימו באה ברגל. 
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"נפגשנו עם פרדה וכולנו בכינו. אמא בכתה גם על הילדים שהשאירה באתיופיה. 

פרדה אמר: 'אל תפחדי, הם יבואו'. אחר כך פרדה הביא אותנו לחרטום, שכר 

לנו שם בית עם גדר שלא יראו אותנו. 

"בסודן כל הזמן התחבאנו. לבנות היה מסוכן במיוחד. לא ידענו לדבר. פרדה 

ואחרי  לנו כרטיסי טיסה,  לימור. הם סידרנו  דני  יחד עם  כל הזמן בא לבקר 

שלושה שבועות עלינו לישראל. אחרינו באו עוד אנשים".

פרדה  ששלח  המוצפנים  המסרים  אחד  שלום".  דרישת  לך  מוסרים  שלי  "החברים 

לז'נבה, בבקשה לסיוע בהוצאת אנשים ונשים שהגיעו לסודן, ממנה והלאה.
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השמועה�מתפשטת�בכפרים

ביניים,  למדינת  מזויפות  ויזות  למשפחתו  לארגן  הצליחו  לימור  ודני  פרדה 

הגיע  מכן  לאחר  חודשים  מספר  היהודית.  הסוכנות  בעזרת  לישראל  ומשם 

לסודן החלק הנותר של משפחתו, בראשות גיסו, צגאי ילמה. 

אחריהם הגיעו מאות ואלפים מביתא ישראל. היתה זאת פריצת הדרך שהכינה 

באמצעות  המדינה  ידי  על  שבוצעו  הנועזים  ההצלה  למבצעי  הקרקע  את 

המוסד, בראשם מבצע משה )נובמבר 1984(. 

היהודיים  בכפרים  התפשטה  סודן  דרך  העלייה  של  האפשרות  על  השמועה 

במחוז תיגראי, והחלה נהירה גדולה של יהודי תיגראי אל עבר סודן, ומאוחר 

ויצאו לדרך,  וגונדר. הם מכרו את רכושם  וולקית  יותר גם של יהודים מאזור 

תחילה צעירים מהקהילה ואחר כך משפחות שלמות. 

יהודים רבים החלו לעזוב את בתיהם ויצאו לדרך לא נודעת, עם אמונה חזקה 

שהגיעה שעת הגאולה, וזו הדרך להגיע לירושלים ולהתאחד עם העם היושב 

בציון. השמועה התפשטה גם דרך יהודים שכבר הגיעו לארץ ושלחו מכתבים 

לאתיופיה, וגם דרך רשת אורט. 

יש לציין את העזרה המרשימה שהגישו יהודי וולקית להולכים מאזור תיגראי. 

הם עברו דרך כפריהם, התארחו ונחו בהם וקיבלו מהם כל עזרה אפשרית. הגשת 

עזרה וסיוע לקבוצות שהלכו ברגל לסודן היו לאחר מכן נחלת כל הישובים 

היהודים שהם עברו דרכם, כולל מאזור גונדר. היה זה ביטוי מוחשי לאחווה, 

לסולידריות ולשותפות הגורל שפיעמה בלבה של קהילת ביתא ישראל בכל 

שנות הגלות.

בעקבות המפגש עם האחים והמשך החיפושים, הלכה וגדלה קבוצת הפליטים 

שפרדה ולימור הצליחו לאתר. את הפליטים צריך היה להוציא מגדריף לחרטום 

ומשם לארץ. 

היתה  הבעיה  הפליטים.  את  בו  לשכן  כדי  בחרטום,  בית  ופרדה שכרו  לימור 

איך להוציא אותם אל מחוץ לסודן. הפעילות של לימור ופרדה היתה מלווה 

השפעה.  ויכולת  דמיון  תעוזה,  רבה,  יצירתיות  הדורשים  חריגים  ברעיונות 

השניים עבדו בשיתוף פעולה מדהים, תוך הערכה הדדית וקשר רגשי עמוק. 

בחרטום יצר לימור קשר עם דיפלומט בלגי, ששימש כסגן נציב האו"ם בסודן. 

ערב  לארוחת  לימור  הוזמן  מה  זמן  לאחר  לגדריף.  יחדיו  ונסעו  התיידדו  הם 

בביתו, שם גילה לו שהוא יהודי. 
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"סיפרתי לדיפלומט הבלגי שאני אנתרופולוג צרפתי, שמטרתו להוציא מסודן 

פליטים יהודים שברחו מאתיופיה בגלל מלחמת האזרחים", סיפר לימור. "הוא 

אמר לי שהוא לא יכול לעזור, מה גם שהנציב שמעליו הוא דיפלומט מצרי". 

לימור השיב לדיפלומט הבלגי שהוא אינו מבקש עזרה בהוצאת הפליטים, אלא 

רק הסבר בנוגע לשיטה שבה מצליח האו"ם להוציא את הפליטים מסודן. 

"סיפרתי לו שישנה רשימה של מדינות הרוצות לסייע, רק שנתקלתי בבעיה 

עם משרד הפנים הסודני. ביקשתי רק דבר אחד - ללכת איתו למשרד הפנים 

הבין שאני מעוניין  להנפקת הדרכונים. הדיפלומט הבלגי  בתור  ולעמוד עמו 

שהפקיד במשרד הפנים יראה אותנו יחדיו. הוא אמר לי: 'אתה לא פותח את 

הפה, ואם שואלים אז אתה לא מהאו"ם'". 

השניים ביקרו שלוש פעמים במשרד הפנים הסודני. לימור שם לב שכל הליך 

ההנפקה מתבצע בשתיקה מוחלטת. לאחר שלושה ביקורים החל לימור להגיע 

למשרד הפנים הסודני לבדו כל שבוע, עם רשימות חדשות של פליטים. 

השיטה עבדה כך: פרדה קיבל את השמות מהקומיטי, והעביר ללימור רשימות 

הגיע  לימור  באירופה.  שונות  במדינות  להיקלט  אמורים  שהיו  יהודים  של 

למשרד הפנים הסודני עם רשימות הפליטים, המאושרות על ידי הנציגויות של 

המדינות הקולטות באירופה, החתים פקיד אחד על הרשימה, קיבל מפקיד שני 

מספר דרכונים שתאם את הרשימה והחתים את הדרכונים אצל פקיד שלישי. 

לימור מוסיף: "היה הסכם בין המוסד לארגונים עמיתים באירופה, אשר נתנו 

וללא  בדיקה  ללא  הרשימות  את  לאשר  בחרטום  שלהם  לנציגויות  הוראה 

היהודים  העברת  על  אחראית  היתה  היהודית  מהסוכנות  דוניו  אורה  הגבלה. 

מאירופה לישראל ועל קליטתם בארץ, והיא עשתה עבודה נפלאה".

צריך  היה  הפקידים  שאחד  כיוון  מאוד,  איטי  היה  הדרכונים  הנפקת  תהליך 

לרשום את השמות בדרכונים. כאן באה לידי ביטוי פעם נוספת תושייתו של 

פרדה, כפי שמספר לימור: "לאחר שכבר הנפקנו כמה מאות דרכונים, גם פרדה 

החל להגיע למשרד הפנים הסודני. מכיוון שההמתנה היתה ארוכה, לפעמים 

יום שלם, בשלב מסוים הציע פרדה, שהיה לו כתב יפה מאוד, שהוא ירשום 

בעצמו את השמות בדרכונים, במקום הפקיד הסודני. 

"מאוחר יותר שכלל פרדה את השיטה לדרכון קבוצתי. באחד הדרכונים הוא 

אפילו הצליח לדחוס תמונה קבוצתית של 15 אנשים - שני פרצופים של הורים 

ודמויות של ילדים, שנראו כמו מקל. באחד הימים שאל אותנו אחד הפקידים 

מדוע אנחנו מנפיקים דרכונים קבוצתיים, והשבנו לו שזה על מנת לחסוך בעצים". 
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במטרה לזרז את התהליך, החליטו השניים לגנוב חותמת מהפקיד שתפקידו 

לפקיד המחתים  שנינו  נכנסנו  הימים  "באחד  לימור:  הדרכונים.  את  להחתים 

את הדרכונים. היו לו חותמות גלגלת גדולות, שניתן לשנות בהן את התאריך. 

כשנכנסנו לחדר, פרדה צעק: 'חולדה, חולדה!' והצביע על אחת הפינות בחדר. 

בזמן שכולם הסתכלו לעבר הפינה, גנבתי את אחת החותמות". 

פרדה�מגויס�למוסד

ככל שהגיעו יותר בני קהילה מאתיופיה, נדרשו בני קהילה נוספים שיסתובבו 

ויעזרו בארגון התור של העולים לארץ,  במחנות הפליטים, יאתרו בני קהילה 

מקרב  פעילים  רשת  הקימו  ולימור  פרדה  ותרופות.  כסף  ובחלוקת  בהכנתם 

יהודי אתיופיה, הקומיטי )The Committee(, שהתנדבו להישאר בסודן על מנת 

לסייע למבצע. באמצעות הרשת התנהל המבצע להעלאת היהודים.

בסודן.  בדרכם  יהודים  קבוצת  עם  לימור,  ודני  הג'יפ(  מאחורי  מימין  )מסתתר  פרדה 

פרדה לא הרבה להצטלם בגלוי בזמן שהייתו בסודן, מחשש לחייו ולהצלחת המבצעים.
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הקומיטי היו חבורה של אנשים מבוגרים ואחראיים, ששימשו שליחי המוסד 

אשר נכנסו למחנות, דבר שאיש לבן לא יכול היה לעשות בלי לעורר חשד. רוב 

כדי לסייע להעלות את  חייהם  אנשי הקומיטי עשו עבודת קודש, סיכנו את 

בני קהילתם ארצה. הם ויתרו על האפשרות לעלות לישראל עם משפחותיהם, 

נשארו בסודן והמשיכו בשליחותם במסירות רבה. אחדים מהם נתפסו על ידי 

השלטונות בסודן, הושלכו לכלא ועברו עינויים קשים. 

אולם היו מקרים חריגים של אנשי קומיטי, שניצלו את הכוח שתפקידם העניק 

להם. הם השתמשו בכספים לצרכיהם האישיים, ללבוש מפואר ולאוכל. אחדים 

בני  את  להעלות  בהבטחות  או  באיומים  מהקהילה  נשים  מינית  ניצלו  מהם 

משפחותיהן במהירות. זהו החלק האפל, השמור בסוד, המעיק על חייהן של 

לאנשי  נודע  הדבר  המוסר.  חסרי  קומיטי  אנשי  מאותם  שסבלו  רבות,  נשים 

המוסד רק בארץ.

למוסד  לימור  פנה  מוצלחת  משותפת  עבודה  של  חודשים  כארבעה  לאחר 

ולהתחיל  כדי שיוכל לקבל משכורת  כלוחם,  בפרדה  להכיר  וביקש מהארגון 

להתבסס כלכלית. כשלימור סיפר לפרדה שהוא עובד עבור ארגון ישראלי, הוא 

מאוד התרגש מכך.

כל  אליה  לישראל,  להגיע  נרגש  שהיה  וכמובן  לארץ,  להגיע  התבקש  פרדה 

בין לימור למפקדיו במוסד צצה מחלוקת. המוסד רצה  וקיווה.  כך השתוקק 

שפרדה יעבור קורס לוחמים שאורכו חודש, כדי לקבל הכשרה כלוחם. לימור 

הסביר למפקדים ש'פרדה יכול ללמד את כולנו' ושההכשרה שלו מיותרת, כיוון 

שהוא כבר מכיר את השטח ומבצע את העבודה הלכה למעשה. לבסוף הוחלט 

שהוא יעבור הכשרה קצרה של שבוע ימים. 

לימור.  אותו", סיכם  "הם הבינו שאין מה ללמד  לישראל לשבוע.  נסע  פרדה 

בהספד שנשא לימור בהלוויה של אקלום אמר: "מקצועית, הייתי אמור להיות 

המומחה. מעשית קיבלתי ממנו שיעור בפעילות חשאית נוסח אפריקה". 

בימים ששהה בארץ ידע פרדה שהוא עומד לשוב לסודן בתוך ימים ספורים. 

ההחלטה לחזור לגיהנום של סודן לא היתה פשוטה. הוא עבר שם ימים קשים 

וסכנת חיים. הוא צפה במראות קשים במחנות הפליטים של  של רעב, סבל 

גופות המתים. למרות החששות והמטען הרגשי הכבד, פרדה ידע שהוא מוכרח 

לחזור. הוא אמר לעצמו: "אני חייב לנסוע - אני התקווה של אחיי, עלי להביא 

את יהודי אתיופיה לישראל". 

בארץ פגש פרדה את שני אחיו ואת נגוסה, ששהו באופקים, וביקש מהם לשלוח 
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מכתב להוריו ולהציע להם להגיע לסודן, כי משם ניתן לעלות לישראל. פרדה 

חזר לסודן דרך אירופה ופגש את לימור בחרטום. השניים המשיכו בעבודתם 

לפי השיטה שפיתחו - לאסוף פליטים, להובילם לחרטום ומשם לשלוח אותם 

לישראל עם עצירת ביניים באירופה. 

עם הזמן פעילותם התרחבה, כפי שהעיד לימור: "הבאנו עוד שלושה-ארבעה 

לוחמי מוסד מהארץ, רכשנו שלושה-ארבעה רכבים נוספים ממצרי קופטי שחי 

בחרטום. כיוון שהיו יותר לוחמים, יצרנו דפוס לפיו כל לוחם, ובהם גם פרדה, 

פני הבאים מאתיופיה הנמצאים באחד המחנות, מוסר להם כסף  מקבל את 

לנסיעה לחרטום ותרופות. 

"שכרנו בית נוסף בחרטום, אז כבר היו לנו שני בתים שבהם שוכנו הפליטים. 

הבתים היו במרחק הליכה אחד מהשני, אבל ליתר ביטחון הפליטים ששוכנו 

בכל בית לא ידעו היכן נמצא הבית השני. נציגי הבתים נפגשו בחנות מכולת 

בקרבת מקום, על מנת להחליף מידע ולהתעדכן". 

מוות�במחנות�הפליטים

וגבר, השהייה במחנות הפליטים  בני הקהילה הבאים לסודן הלך  ככל שזרם 

התארכה. הקריטריון לגבי סדר היציאה היה: מי שמגיע ראשון עוזב ראשון.

מחנה פליטים בסודן. בתמונה ניתן לראות את התנאים הבסיסיים בהם חיו הפליטים.
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התנאים במחנות היו קשים ביותר - זיהומים, מחלות, מגיפות. לא פעם הקמח 

שהצלב האדום סיפק היה מלא בתולעים. יש האומרים שהיתה זאת אשמת 

העובדים הסודנים, שהחליפו את הקמח הטוב במקולקל. 

יום את  המוות החל להכות במלוא העוצמה. בני הקהילה נאלצו לקבור מדי 

לקבר  אותם  להביא  יכולת  בלי  לרוב  ביותר,  קשים  בתנאים  לעתים  מתיהם, 

ישראל, מחשש שמא תיחשף יהדותם. מערכת הבריאות שהקים הצלב האדום 

לא עמדה במספר הרב של החולים. המוסד, באמצעות הקומיטי, חילק במחנות 

כסף ותרופות, כדי להקל במקצת על המצוקה. 

אלפי   - הקשים  למראות  פרדה  נחשף  הפליטים  במחנות  עבודתו  במהלך 

פליטים מהמדינות הגובלות עם סודן, שחיו בתנאים מחפירים והתמודדו עם 

רעב ומחלות שגבו אלפי קורבנות, ביניהם אחיו בני הקהילה. פרדה היה עד 

למקרי מוות קשים, בהם של ילדים קטנים, שאת חלקם נאלץ לקבור בחופזה. 

היהודים  את  להעלות  מנת  על  יכולתו  ככל  לפעול  אותו  הניעו  אלו  מראות 

הנמצאים בסודן במהירות האפשרית. הזכרונות הקשים המשיכו ללוות אותו 

כסיוטים כל חייו.

"לא היה יום אחד שנשארתי בבית בגלל שחליתי. לא רק זאת, היו ימים שהייתי 

שוכח לאכול. דאגתי היתה שהשערים והדרך לא ייסגרו. שאלתי את עצמי מה 

יקרה אם הדרך תיסגר? מה יהיה עם האנשים? ממה הם יחיו בסודן?", סיפר.

מי שמאוד עזרה לפרדה להתמודד עם המתח והקשיים היתה אשתו השנייה 

סמירה, אותה פגש במהלך שהותו בחרטום. 

בראיון לעיתון "ידיעות נגט" סיפר פרדה: "בלי אומץ הלב של סמירה אי אפשר 

היה להעלות את יהודי אתיופיה דרך סודן. יש לה זכויות רבות בעלייה זו".

היו  המשפחות  בין  כפר.  באותו  גדלו  שניהם  בילדותם,  הכירו  ופרדה  סמירה 

קשרים טובים. סמירה עזבה את אתיופיה כשהיתה צעירה. היא היתה מרדנית 

ולא הסכימה לקבל את נורמות המקום, רצתה שיקבלו אותה כאישה שוות ערך 

לגבר. כך הגיעה לסודן. 

כשפרדה הגיע לחרטום הוא מצא אצל סמירה מקום מחסה. ביתה של סמירה 

הדרכונים  את  המסמכים,  את  הכין  הוא  שם  בשבילו.  מפקדה  מעין  שימש 

וראתה בכך שליחות  המזויפים, את אשרות המעבר. סמירה נרתמה לעשייה 

מוסרית. היא פעלה באומץ לב, תוך סיכון חייה, והצילה יהודים רבים. 

לא פעם הסתירה אותם בתוך ביתה לתקופות ארוכות, כשהיא היחידה שיצאה 

מהבית. היא היתה קונה מצרכים ותרופות לאלה שחיו במחנות הפליטים. פרדה 
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נשא לאישה את סמירה ולשניהם נולדו ילדים. סמירה נפטרה בבאר שבע כחצי 

שנה לפני פרדה.

פרדה ואשתו סמירה, 

באר שבע, 2006 לערך 

)צילמה: בתיה מקובר(

הטבעת�מתהדקת�

שהתרחבה  ככל  לחייו.  מתמדת  בסכנה  מלווה  היתה  פרדה  של  פעילותו 

הפעילות, כך גברה הסכנה שייחשף. יום אחד הוא נעצר על ידי שוטר והובל 

למתקן כליאה בחרטום. לימור עקב אחרי פרדה כי חשש לגורלו. 

לימור.  סיפר  סירב",  הוא  אך  פרדה,  את  לעזוב  השוטר  את  לשכנע  "ניסיתי 

נכנסתי  ואני  בחרטום,  הכליאה  למתקן  נכנס  הוא  אחריו.  ואני  נסע  "השוטר 

אחריו. פחדתי שאם פרדה ייזרק לבדו לבית הסוהר, הוא עלול לסיים שם את 

חייו. פרדה הוכנס לחדר שבו ישב קצין משטרה גדול ממדים, ואני בעקבותיו. 

ניסיון שוחד. פרדה סיפר לי שבזמן הנסיעה  יישפט על  הקצין אמר שפרדה 

אמר לו השוטר: 'אם אתה תעזור לי, אני אעזור לך'".

קצין המשטרה הורה לכלוא את פרדה, ולימור החליט להצטרף אליו מחשש 

המאסר.  לחדר  פרדה  את  להוביל  בחדר  שהיה  לסמל  הורה  "הקצין  לחייו. 
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הלכתי אחריהם והגענו יחדיו לתא הכלא, חדר מעופש ומסריח עם 19 אנשים. 

שלפתי  שהוכנסנו,  לפני  נמוך.  אמפרז'  עם  מנורה  וראיתי  פנימה  הסתכלתי 

קופסת סיגריות ומייד היא נחטפה מידי. 

מי  זיהיתי  בקיר.  שהיתה  היחידה  החשופה  לפינה  נצמדנו  לתא,  "כשנכנסנו 

'הבוס' של התא, בחור מגודל בשם באסם. ביקשתי ממנו סיגריה מהקופסה, 

שנחטפה לי מהיד. אמרתי לו: 'תשמע, אם תדאג שלא יהיו פה בעיות, תהיה 

אספקה סדירה של סיגריות, פיתות ומים'. 

"נתתי לו שטר של 50 פאונד, על מנת שיוכל לשחד את הסוהר, וכך היתה לנו 

אספקה של מים ואוכל בתקופת המעצר. החל מהלילה הראשון ישנו עם הגב 

לקיר, על מנת לשמור על ביטחוננו. כמו בסוואנה בגדריף, חילקנו בינינו את 

השינה - אחד נשאר לשמור והשני ישן. 

"באחד הלילות פרדה נתן לי מכה קטנה והעיר אותי. הוא זיהה שתי דמויות 

זוחלות לעברנו על ארבע. חיכינו עד שהם התקרבו אלינו, ואז כל אחד מאיתנו 

נתן להם בעיטה הגונה. מייד לאחר מכן צעקנו: 'באסם, באסם, למה אתה לא 

שומר עלינו?'.

"כעבור כמה ימים קרא לי מפקד בית הסוהר לשיחה - זה היה תרגיל לנסות 

לי  'אתה שומר  להרחיק אותי מפרדה. לפני שיצאתי מהתא אמרתי לבאסם: 

על החבר'. מפקד בית הסוהר הציע לי כוס תה ושאל אותי למה אני לא מרפה 

מפרדה. 

אנגלית  מדבר  ופרדה  שבטים,  שחוקר  צרפתי  אנתרופולוג  שאני  לו  "אמרתי 

ושולט בכמה שפות אפריקאיות. המפקד: 'הוא ניסה לשחד קצין משטרה סודני 

ובגלל זה הוא יקבל כמה שנים בבית הסוהר'. 'אל תראה את זה כניסיון שוחד', 

אמרתי לו: 'השוטר הוא שיזם את השיחה ביניהם. במצב כזה לא תרצה לקנות 

את החופש שלך?'. 'זה לא נוגע אליך', אמר לי מפקד בית הסוהר. 'אתה יכול 

למצוא עוזר אחר'. 'ככה חינכו אותי בבית', עניתי לו, 'אני מכיר את המשפחה 

שלו, אני אחראי עליו'.

"בסוף קרה נס. לבית הסוהר הגיע הנהג של ראש נציבות האו"ם בסודן, שהכיר 

אותי משום שהכרתי את הנציב המצרי ואת סגנו הבלגי. הוא שאל אותי מה אני 

עושה בבית הסוהר, והתברר שהוא מכיר את השוטר שעצר את פרדה. אמרתי 

לנהג: 'תגיד לבוס שלך שראית אותי בבית הסוהר'. 

"הנציב, שידע שאני אנתרופולוג צרפתי ולא ידע שאני מתחזה לנציג של האו"ם 

הוא  ובעצמו.  בכבודו  לכלא  הגיע  הסודני,  הפנים  במשרד  הדרכונים  בקבלת 
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ואחרי  הסוהר  בית  למפקד  נכנסנו  הסוהר.  בבית  עושה  אני  מה  אותי  שאל 

חילופי דברים ביניהם אמר המפקד: 'האתיופי יישאר פה'. לאחר מכן אמר לי 

'תשאיר את  לו:  יכול לעשות?', אמרתי  'ניסיתי לעזור, מה אני  הנציב המצרי: 

הנהג פה'. שאלתי את הנהג: 'מה הקרבה שלך לשוטר שעצר את פרדה', והוא 

השיב: 'אני בן דוד שלו'. 'כמה יעלה שהוא יגיד שהוא טעה ויסיר את התלונה 

על ניסיון שוחד?'. 

ידי מפקד בית הסוהר, שהפך  "ביום ה-11 פרדה עבר הליך שיפוט מהיר על 

לשופט. הוא נקנס ב-300 פאונד ושוחרר בערבות של 300 פאונד נוספים. משם 

בשר  לדוכן  הלך  השוטר  לשוק.  ונסענו  האו"ם  נציב  של  המרצדס  על  עלינו 

והחתים את המוכר על הערבות. ככה הסתיימה הפרשה". 

עלייה�דרך�הים

"היו  לימור:  שמספר  כפי  מסוכנת.  היתה  לחרטום  מגדריף  הפליטים  הובלת 

לנו טענות לאו"ם, למה לא שולחים נציג לגדריף. לבסוף האו"ם שלח לגדריף 

דיפלומט ניו זילנדי. התיידדתי איתו, וביוני 1980 הוא התחיל להנפיק לפליטים 

היהודים אשרות נסיעה מגדריף לחרטום. 

"אשרות הנסיעה הפכו להיות דבר חשוב מאוד, לאחר שבאחד הלילות ירו על 

אחד הרכבים שבהם הסענו את בני הקהילה. בנס לא נפגע איש. הבנו שהנוהל 

של הובלת פליטים בלילה, תוך התעלמות מהמחסומים, נהיה מסוכן מדי". 

"חלק  גדל.  הפליטים  שזרם  ככל  יותר  למורכב  הפך  הדרכונים  הנפקת  הליך 

להתקשר  היה  הפנים,  למשרד  הגשנו  שאותן  הרשימות,  הרכבת  מהתהליך 

כמה  ולברר  פליטים  של  מכסות  קיבלנו  שמהן  מדינות  של  תעופה  לחברות 

יום  יש בטיסות הקרובות, שממריאות מסודן לאותה מדינה.  מקומות פנויים 

אחד הרמתי טלפון לאחת מחברות התעופה, והסתבר לי שיש להם מטוס שלם 

פנוי. 

"באותה תקופה התגוררו אצלנו בשני הבתים בחרטום כ-70 פליטים, שהמתינו 

לצאת לארץ. הגעתי למשרד הפנים הסודני עם רשימת שמות של 70 פליטים, 

באורך שלושה עמודים. הפקיד, שחתם בדרך כלל על הרשימה בלי להוציא 

מילה מהפה, התחיל לצעוק, כיוון שמעולם לא ראה רשימה כה ארוכה". 

בעקבות הירי והתקרית עם הפקיד, החליט לימור לנסוע לפורט סודן, לבדוק 

אם יש אפשרות להעביר את בני הקהילה דרך הים. לימור ופרדה נסעו לפורט 
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סודן, מה שהתברר כפעולתם המשותפת האחרונה. 

"טסנו לפורט סודן, לבדוק אם יש במקום מחנה פליטים", סיפר לימור. "שכרתי 

לי  סיפר  נטוש. השומר  נופש  כפר  ראיתי  ק"מ   70 ואחרי  צפונה,  נסעתי  ג'יפ, 

מנכ"ל  את  פגשתי  בהמשך  הסודני.  התיירות  משרד  ברשות  נמצא  שהכפר 

המשרד והגעתי איתו להסכם עקרוני על חכירת הכפר. בנסיעה הבאה לארץ 

ובשמה של החברה  קיבלתי אישור מהמטה להקים חברת תיירות באירופה, 

לחתום על חוזה חכירה עם משרד התיירות הסודני. הפכנו את המקום למועדון 

צלילה, שבו כל המדריכים היו אנשי המוסד. כך החלה בניית התשתית, שמאוחר 

יותר הובילה להברחה דרך הים באמצעות ספינות של חיל הים".

ואדי בו הסתתרו השיירות בדרכן מגדריף, עד למפגש עם השייטת בים סוף, עם רדת 

לאחת  יד  מושיט  מאחור,  התמונה,  בקדמת  עומד  ז"ל  פומרנץ  שלמה  ד"ר  החשיכה. 

הנשים דני לימור. 1981. )צילם: דוד בן עוזיאל(
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הזהות�נחשפת

לאחר מספר ימים טסו השניים בחזרה לחרטום. היה זה הלילה האחרון של 

לבית  הגענו  הבתים.  שוכני  שלום  מה  לבדוק  "החלטנו  לימור:  בסודן.  פרדה 

הראשון, וכמו תמיד לא כיבינו את המנוע והשארנו את דלתות הג'יפ פתוחות, 

ליתר ביטחון. דפקנו בדלת נקישה מיוחדת, שעל פיה השומר בכניסה אמור 

לדעת שזה אנחנו, אבל הדלת לא נפתחה. הבנתי שמשהו לא בסדר. אמרתי 

לפרדה ללכת לרכב, והוא חיכה בכריעה מחוץ לרכב. 

"פתאום נפתחה הדלת וקפצו ממנה שני שוטרים של השירות החשאי הסודני, 

כנראה  הם  משינה.  התעוררו  עתה  שזה  עליהם  ניכר  שלופים.  אקדחים  עם 

הופתעו שאני אדם לבן. אמרתי להם 'חראם, יא אחי, אני מהאו"ם'. 

"נכנסתי לג'יפ ופרדה אחרי, נתתי גז וברחנו משם, כאשר השוטרים הסודניים, 

מופתעים וישנוניים, עומדים עדיין עם האקדחים השלופים. כל הסיפור נמשך 

20 שניות.

על  "טיפסתי  לימור.  ממשיך  השני",  בבית  קורה  מה  לראות  נסענו  כך  "אחר 

החומה וראיתי את השומר ישן בפתח. קפצתי פנימה, הערתי אותו, והוא אמר 

לי: 'הסודנים יודעים מי זה פרדה, לא ללכת לבית השני'. 

"הנציג מהבית שאליו הגיעו השוטרים עדכן את נציג הבית השני, שהסודנים 

כפליט.  שנרשם  מהימים  פרדה,  של  תמונה  ברשותם  ויש  הבית  את  איתרו 

התברר ששמו של פרדה נמסר לשלטונות. הכוחות החשאיים הסודניים הוציאו 

נגדו צו חיפוש, פרסמו את תמונתו והחלו במרדף אחריו. 

עוד באותו  אותו מסודן  לו שאוציא  והבטחתי  נמצא בסכנה  "הבנתי שפרדה 

הדרך  אז  מחסומים,  רצופה  אליה  והדרך  מחרטום  רחוקה  סודן  פורט  לילה. 

היחידה להציל את פרדה היתה להוציא אותו בטיסה".

לימור בדק את לוח הטיסות וראה שהטיסה הראשונה לאירופה היא של חברת 

סוויסאייר לז'נבה, שממריאה ב-6:00 בבוקר. הוא מייד נכנס לפעולה: "היו לי 

יחסים מצוינים עם סוויסאייר, כיוון שהכרתי היטב את סוזי, הפקידה שמוכרת 

את הכרטיסים. 

נסעתי אל ביתה בלילה, דפקתי בדלת, ומי שפתח את הדלת היה אביה. הוא 

קרא לה ואמרתי: 'יש לי מקרה חירום - חבר שחלה בשחפת. השגתי לו מקום 

בסנטוריום בשוויץ. אני אקנה לו שורה שלמה של מושבים במטוס. בואי ניסע 

העירה, תפתחי את המשרד ואקנה את הכרטיסים'. נסענו למשרד ארבעה: סוזי, 
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אביה, אחיה ואני. קניתי את הכרטיסים וביקשתי דבר נוסף, לשחד את השומר 

העומד בכניסה למחסום ה-VIP, כדי שדרכו אפשר יהיה להגיע עם הרכב עד 

המטוס מבלי לעבור את ביקורת הדרכונים. היא חששה, אבל שכנעתי אותה 

לעשות זאת". 

כעת נותרה התלבטות היכן ישהה פרדה במהלך הלילה. ברור היה כי השוטרים 

הגיעו גם לביתה של סמירה. ההחלטה היתה שפרדה יישן על צמרת של עץ. 

נאלצתי  ירושלים.  טוב  ילד  כמו  ישן  והוא  עליו,  טיפס  שפרדה  לעץ  "הגעתי 

לזרוק עליו אבן כדי להעיר אותו", נזכר לימור.

מהעץ יצאו השניים לעבר נמל התעופה, ובדרך תדרך לימור את פרדה: "אתה 

הרחק  נמצא  שהמטוס  עד  משוגע,  כמו  ומשתעל  שחפת  לחולה  מתחזה 

מחרטום". 

הגיע  הרכב  וכך  השער,  את  פתח  השומר   ,VIP-ה לשער  הגיעו  ולימור  פרדה 

עד המטוס. רגע הפרידה היה מרגש ומשעשע: "ליוויתי אותו עד למטוס. סוזי 

ושתי דיילות נוספות קיבלו את פנינו בכניסה למטוס. ברגע הפרידה התרגשנו 

מאוד. נפרדנו אחרי תקופה ממושכת שבה עבדנו בצמוד אחד לשני. התחבקנו 

והתנשקנו, והדיילות היו מזועזעות, כיוון שהן חשבו שפרדה חולה בשחפת".

פעילותו   - אקלום  של  בחייו  משמעותי  פרק  לסיומו  הגיע   1980 בספטמבר 

בסודן. במשך שנה וחצי פעל בסודן לילות כימים יחד עם דני לימור, סוכני מוסד 

והמודיעינית  ואנשי הקומיטי, להנחת התשתית המבצעית, הארגונית  נוספים 

של  רבות  מאות  של  לעלייתם  אחראים  היו  שניהם  משה.  למבצע  שהובילה 

יהודים לישראל. בשנים 1979-1980 יצאו מסודן בין 800 ל-900 יהודים, על פי 

ההערכות. 

"הייתי המפקד שלו, אבל למעשה עבדנו יחד", העיד לימור. "הוא אמר שיישאר 

איתי כמה שבועות, ולבסוף עבדנו ביחד 18 חודשים. החילוץ של יהודי אתיופיה 

איתו  הביא  שהוא  'החבילה'  יחד.  עובדים  היינו  לא  אם  לפועל  יוצא  היה  לא 

היתה חיונית להצלחת המבצע. היתה לו שליטה עצמית בלתי רגילה, ולא פעם 

שיניתי את דעתי בעקבותיו". 

פרדה לא רק פעל להעלאת היהודים מסודן, אלא היה הכוח המניע שמאחורי 

המעשה, הראשון שבכוח מעשיו הצליח להגשים את כמיהתה בת אלפי השנים 

של יהדות אתיופיה לעלות לירושלים. 
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"במבט לאחור", סיכם לימור, "העובדה שהוא אזר אומץ לשלוח את המברק 

והעובדה שהמברק התגלגל מז'נבה לירושלים הן סוג של נס. אילו מישהו היה 

מבצע את הבדיקה הפשוטה ביותר ומגלה שהמברק מחרטום נשלח לארגון 

יהודי, פרדה היה נעצר במקום וכל סיפור העלייה דרך סודן היה נחסם".

לאחר  מיום  פחות  המורחבת.  משפחתו  מבני  כ-20  עם   )1983( קניה  בנירובי,  פרדה 

)AAJE-שצולמה התמונה, היתה המשפחה בישראל. )ארכיון ה
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המשך�הפעילות�בישראל

פרדה הגיע לישראל בספטמבר 1980 והתיישב עם משפחתו בבאר שבע. הוא 

עבד כפעיל קליטה ועזר לעולים רבים להתאקלם בארץ החדשה.

 "תנו לאנשים את הכלים והם יגיעו לכל הישג".

פרדה מלמד אמהרית בבאר שבע בשנת 2000 )באדיבות ארין פרטיק(

דרכים  לחפש  פרדה  את  הביא  בסודן,  הקהילה  בני  של  הרב  סבלם  כן,  כמו 

נוספות לחלץ את היהודים מאתיופיה. הדרך בה בחר היא דרך קניה, בשיתוף 

זו הצליח להבריח  )AAJE(. בדרך  יהודי אתיופיה  האגודה האמריקאית למען 

יהודים מאתיופיה לניירובי בירת קניה ומשם להטיס אותם לארץ דרך אירופה. 

הוא פעל עד אשר פעילותו נחשפה גם בקניה ונאלץ להפסיקה.

לאחר מכן, פרדה פעל רבות יחד עם פעילים רבים מקרב חבריו להפעלת לחץ 

על ממשלת ישראל, כדי שיעלו את אלפי היהודים שהתקבצו באדיס אבבה 

בתחילת שנות ה-90. לדברי הפעיל באבו יעקב: "פרדה היה אדם רציני ונחוש. 

הוא היה מגיע מבאר שבע למשמרות המחאה בירושלים והיה הדובר המרכזי. 

הוא פעל רבות לאיחוד בין הארגונים השונים מקרב הקהילה. אולם הארגונים 

סירבו להקשיב, כיוון שהוא וחבריו לא היו חברים בשום ארגון, ועל כן, הקים 
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בדרישה  ב-1990,  בירושלים  הממשלה  משרדי  מול  פעילים  של  מחאה  משמרת 

להעלאות את אלפי היהודים שהמתינו אז באדיס אבבה טרום מבצע שלמה. פרדה 

)AAJE בשורה האחורית מימין, עם פניו למצלמה )ארכיון

פרדה עם נייט שפירו )במרכז(, 

נשיא ה-AAJE והנרי רוזנברג, 

עמו פעל בהבאת יהודים לארץ 

מאתיופיה דרך קניה )ארכיון 

)AAJE
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בין  ליצור אחדות  היתה  ומטרתו  בראשו,  פיטלוביץ', שהוא עמד  ארגון בשם 

הארגונים. בסופו של יום, פעילות זו הביאה להקמת ארגון הגג לעולי אתיופיה, 

ואדיסו מסלה נבחר לעמוד בראשו".

פרדה סיפר: "כשבאתי לארץ רציתי ללמוד באוניברסיטה. התקבלתי ולמדתי 

ואז הגיעו אלי שמועות שמדי  במשך שלושה חודשים הנדסת אלקטרוניקה, 

יום מתים בסודן כ-15 יהודים. לא יכולתי מצפונית ורגשית להמשיך ללמוד, אז 

התחלתי לחפש דרכים נוספות להביא לארץ את בני הקהילה. 

ילדים,  לשמונה  אב  בישראל,  אני  היום  בחיי.  וקשיים  סבל  הרבה  "עברתי 

ובעיני זה יקר מפז. הציפייה שלי היא שיהיה דור שימשיך אותנו. אנחנו הבאנו 

ואת  אותם לישראל, אני מצפה שנוכל להתגאות בהם, שילמדו את התרבות 

בתרבות שלהם  שיתגאו  הבאים.  לדורות  אותה  להעביר  ושיוכלו  ההיסטוריה 

ושישתלבו בחברה הישראלית". 

הוא הרבה לנסוע לאתיופיה לצורך עסקיו. בנסיעתו האחרונה, בינואר 2009, 

נפטר בעת ששהה באדיס אבבה. פרדה נקבר בבית העלמין החדש בבאר שבע. 

המונים ליוו אותו למנוחת עולמים, ביניהם ראשי המוסד לשעבר יצחק חופי 

ואפרים הלוי, דני לימור ואחרים.

בין הסופדים היה אפרים הלוי, שאמר: "פרדה היה צנוע ועניו, נחבא אל הכלים, 

ממעט בדיבור. אדם שמעורר אמון במבט עיניו, בביטחון העצמי שלו, בנכונות 

המובטחת.  לארץ  ואחיותיו  אחיו  את  להביא  כדי  עצמו,  את  לסכן  האישית 

משפחתו, הנמצאת כאן, צריכה להיות גאה מאוד, שבזכותו אולי יותר מאשר 

בזכות כל אדם אחר עלי אדמות, עלו יהודי אתיופיה לארץ דרך סודן. 

"בזמנים אחרים היינו מעלים על נס את פרדה כאחד מיחידי הסגולה של עם 

ישראל. בעלייה של יהודי אתיופיה פרדה בלט כראשון בין רבים אחרים, הוא 

היה לדוגמא ולמופת. לא נותר אלא להיפרד היום מחבר לנשק, חבר למשימות, 

שבדרכו ובהתנהגותו גילם את הנאצל והמופלא שבעם היהודי". 

דני לימור, מפקדו של פרדה ספד: "את פרדה הכרתי לפני 30 שנה. פגשתי אדם 

שהגיע לסודן אחרי הליכה של כמה שבועות במדבר ובשטחים עויינים. הוא 

נאלץ לברוח מביתו בהתראה קצרה ביותר ולהשאיר אחריו אישה ותינוק. בשנה 

וחצי שפעלנו ביחד בסודן עברנו חוויות רבות ועמוקות. מהר מאוד נפלו בינינו 

המחיצות, הצבע השונה, הרקע השונה - האישי והמקצועי. המאחד אותנו היה 

אחדות המטרה, היהדות, האמונה במעשה הציוני. 

"אלפי קילומטרים חרשנו ביחד במדינה העצומה הזו - חרטום, גדריף, קסלה 
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ומחנות הפליטים שבהם חיפשנו יהודים. אכלנו אותו אוכל, שתינו אותם מים. 

יחד ישבנו בבית הסוהר, הצלנו זה את זה במספר מקרים, ושלחנו לארץ מאות 

יהודים. 

"פרדה היה אדם משכמו ומעלה. הוא לא היה קדוש, אך היו לו תכונות של צדיק 

- צניעות, ענווה, סגפנות, יושר ונאמנות קיצונית לאמת. הוא היה בעל תכונות 

של מנהיג, אך לא היה פוליטיקאי. הוא דאג לכולם, למשפחתו, לחבריו, לבני 

הקהילה, למדינה - אך לא לעצמו. 

רעות.  חיות  להרחיק  כדי  המדורה,  לאור  פתוח,  בשטח  ישבנו  רבים  "לילות 

דיברנו הרבה. הוא התגלה כבעל השכלה רחבה, בעל אינטליגנציה, הוא קרא 

הרבה. פרדה תמיד אמר לי: 'אמור לי מי גיבוריך ואדע מי אתה'. משה, הרמב"ם 

וצ'ה גווארה היו גיבוריו. 

"ליד המדורה טען: 'תנו לאנשים את הכלים והם יגיעו לכל הישג'. הוא רווה נחת 

מעורכי  מהאקדמאים,  מהרופאים,  בישראל.  להישגים  שהגיעו  הקהילה  מבני 

אך  דתי,  אדם  היה  לא  הוא  המחנה.  לפני  חלוץ  היה  פרדה  מהקצינים.  הדין, 

האמין באלוהי ישראל. פרדה היה איש של כבוד, אך לא רודף כבוד. אף פעם 

לא היה לי אח, אך עכשיו אני יודע מה זה לאבד אח. פרדה אחי, הלכת מאיתנו 

בטרם עת. אך אני מבטיח לך, שלא נשכח אותך וננציח את זכרך ופועלך למען 

הדורות הבאים. נוח על משכבך בשלום - תם ולא נשלם". 

יציאת ביתא ישראל מאתיופיה היא יציאת מצרים של ימינו. בני הקהילה הלכו 

במדבר ברגל בלילות, על אף כל הסכנות, כדי להגיע לארץ הקודש. פרדה יזזאו 

אקלום הוא משה של ימינו.

 "אמור לי מי גיבורך

 ואדע מי אתה".

פרדה באדיס אבבה, 2007
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"אנחנו יכולים לעשות את זה"

� פרדה�אקלום�אף�פעם�לא�חשב�על�עצמו,�אלא�תמיד�קודם�כל�על�הקהילה�
היה�לו�האומץ�להנהיג�לנוכח�קשיים�רבים,�שאנשים�רגילים�היו�נרתעים�מהם

פרדה אקלום הוא גיבור של העם היהודי ומנהיג אמיתי במלוא מובן 

המילה. הוא התייצב כנגד חוסר הצדק וסיכן את חייו על מנת לסייע 

לקהילתו באחת התקופות האפלות בתולדות ביתא ישראל. 

פרדה נהג לומר: "אנחנו, יהודי אתיופיה, יכולים לעשות את זה". בין 

הקהילה  בני  על  שפשטו  שודדים  עם  התמודדות  היה  האתגר  אם 

על  חשב  לא  פעם  אף  הוא  הצלה,  מבצעי  ארגון  או  לסודן,  בדרכם 

עצמו, אלא תמיד קודם כל על הקהילה.

היו  רגילים  שאנשים  רבים,  קשיים  לנוכח  להנהיג  האומץ  לו  היה 

עצמם  על  שלקחו  קהילות,  מנהיגי  לפתח  עזר  הוא  מהם.  נרתעים 

סיכונים וסייעו לכל מי שרצה לעזוב את כפרו ולצאת למסע המסוכן 

לישראל. הוא היה נחוש ומחויב לקהילת ביתא ישראל וליהודי העולם, 

שפעלו למען הגשמת חלומה של קהילתו להגיע לירושלים. 

פעלים,  רב  איש  אקלום,  פרדה  שלי,  ולמנטור  לחברי  מתגעגע  אני 

שפשוט עשה את זה.

וויל רקאנט, האגודה האמריקאית למען יהודי אתיופיה
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“We Can Do It”

Ferede Aklum is a hero of the Jewish people. Ferede is a true 
leader in every sense of the word. He stood up for injustice and 
risked his life to help his community during one of the darkest 
periods of Beta Yisrael history. Ferede always said that “we, the 
Ethiopian Jewish community can do it.” Whether the challenge 
was bandits trying to steal from our community going to Sudan 
or organizing rescue efforts, Ferede Aklum never spoke about 
himself, he always spoke about the community. Ferede had the 
courage to lead in the face of difficulties and in instances that 
ordinary people shy away from.

Ferede helped develop a community of leaders in their 
communities who took the risk and had the encourage to 
help anyone who wanted to leave their village and make the 
treacherous journey of Aliyah to Israel. He was resilient and 
persistent in his commitment to the Beta Yisrael community 
and to global Jewry working for the will of his community whose 
dream was Jerusalem.

I miss my friend and mentor Ferede Aklum who embodied the 
Nike slogan of “just do it.” He was a man of action who did it!

Will Recant, American Association for Ethiopian Jews
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אתיופיה - היסטוריה עשירה, אוכלוסייה מגוונת

ניסו�לפלוש�לאתיופיה�לאורך�השנים,�אך�היא�שמרה�על� אימפריות�רבות�
�אחרי�שהתגברה�על�דיקטטורה,�מלחמות�אזרחים�ורעב,�הפכה� עצמאותה�

למדינה�צומחת,�רב-תרבותית�ופתוחה

מאת בתיה מקובר

אתיופיה היא מדינה השוכנת בקרן אפריקה שבמזרח אפריקה, אזור החולש על 

מצר באב אל מנדב, המקשר בין הים האדום לים הערבי. אזור זה מהווה צומת 

דרכים אסטרטגי בנתיב הימי שבין אירופה למזרח, וכן בנתיב היבשתי שבין 

אפריקה לחצי האי ערב. 

אתיופיה מאופיינת במגוון האוכלוסיות שבה, בפסיפס אתני, לשוני ודתי, כולל 

שלוש הדתות המונותיאיסטיות הראשיות. האוכלוסייה מונה כיום כ-94 מיליון 

אתיופיה  מוגדרת  המדינה,  חוקת  פי  על  אבבה.  אדיס  היא  הבירה  ועיר  איש, 

מתשע  המורכבת  האתיופית,  הפדרציה  רב-לאומית,  דמוקרטית  כפדרציה 

מדינות ושתי ערים עצמאיות. צורת שלטונה היא רפובליקה.

הקמת  לאחר  שנים  שלוש  ב-1923,  כבר  העמים  לחבר  התקבלה  אתיופיה 

ארץ  זוהי  האחרות.  אפריקה  מדינות  של  קבלתן  לפני  שנים  ועשרות  הארגון 

התרבות  של  בהיסטוריה  השזורה  שנים,  אלפי  בת  עתיקה  היסטוריה  בעלת 

בהיסטוריה  וכן  אפריקה  של  בהיסטוריה  והתפשטותה,  הנצרות  של  השמית, 

של האיסלם והמזרח התיכון. 

המדינה המודרנית היא למעשה המשכה של האימפריה האתיופית, שתחילתה 

בממלכת אקסום - ממלכה שעל פי המסורת האתיופית נוסדה במאה ה-10 

המחקר  לפי  שבא.  ומלכת  המלך  שלמה  של  בנם  מנליק,  ידי  על  לפנה"ס 

הארכיאולוגי ממלכת אקסום החלה רק במאה הראשונה לפני הספירה. 

מקור השם אתיופיה הוא מהמילה היוונית אתיופס, שפירושה שרופי הפנים. 

אתיופיה, ארצם של האתיופס, היא השם שניתן בתרגום השבעים לארץ כוש 

התנ"כית, במרחב שבין הנילוס לים סוף מדרום למצרים הפרעונית. 

האימפריה  גם  ונקראה  ה-2  במאה  לקיסרות  מממלכה  שהפכה  אקסום, 

החבשית, אימצה את השם אתיופיה לאחר שהקיסר אנאזה הכריז על הנצרות 

כדת המדינה בשנת 334 לספירה. כך הפכה הקיסרות למדינה השלישית בעולם, 

שקיבלה עליה את הנצרות.
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לאורך ההיסטוריה שלטו באימפריה האתיופית שושלות שונות של קיסרים, 

שפל.  של  ותקופות  והתרחבות  פריחה  של  תקופות  עם  ומורדות,  עליות  עם 

מדינית שלטונית  מערכת  של  המשכיות  מכובדת,  היסטוריה  של  שנה   2,000

עצמאית, עם מוסדות ממלכתיים, תרבות כתובה, ספרות קודש - זהו הישג בכל 

קנה מידה עולמי. 

הקיימת  אתיופית  תרבות  נוצרה  לספירה  והרביעית  שלישית  המאה  סביב 

בצורות אלו ואחרות עד היום, כמו כתב הגעז, ספרות קודש, מוזיקה כנסייתית 

ועיטור כנסיות. 

היא  אולם  אליה,  לפלוש  ניסו  רבות  אימפריות  האסטרטגי,  מיקומה  מפאת 

את  שלה.  הארוכה  ההיסטוריה  אורך  לכל  כמעט  עצמאית  להישאר  הצליחה 

הרצף השלטוני קטעו רק שנים מעטות בהן היתה נתונה תחת שלטון זר. הידוע 

שבהם הוא השלטון האיטלקי משנת 1936 עד 1941. 

מדינות אירופה השתלטו על אפריקה והקימו בה קולוניות, וגם את אתיופיה 

ניסו לא אחת לכבוש, אך ללא הצלחה. היו עימותים צבאיים שתחילתם ב-1875 

וסופם בקרב האדואה הידוע במרץ 1896, כאשר אתיופיה הצליחה לנצח בקרב 

את האיטלקים. 

מנהיג  גרן,  אחמד  ידי  על   1529-1543 השנים  בין  התרחש  אחר  מסוג  כיבוש 

ומצביא מוסלמי, שגדל בממלכת אדאל בדרום אתיופיה. ב-1529 הוא הצליח 

לכבוש חלקים גדולים מאתיופיה, צבאו הרס ובזז אתרים מקודשים, אוצרות 

זכורה  שלטונו  תקופת  לנצחו.  האתיופים  הצליחו  ב-1543  וכנסיות.  תרבות 

לרעה בתודעת הנוצרים באתיופיה. 

ב-1974.  צבאית  בהפיכה  הודח  סלאסי,  היילה  אתיופיה,  של  האחרון  הקיסר 

את שלטונו הפרו-מערבי של סלאסי תפסה חונטה צבאית בראשות ֶמנגיסטּו 

היילה מריאם, שהנהיגה משטר צבאי פרו-סובייטי. החונטה, שנקראה הדרג, 

הנהיגה משטר טוטליטרי והכריזה על תכנית להפיכת אתיופיה לסוציאליסטית. 

הוכרזה  ב-1987  יחיד.  ושליט  הדרג  ראש  יושב  להיות  הפך  מנגיסטו  ב-1977 

אתיופיה כרפובליקה עממית ומניגסטו הפך לנשיא הרפובליקה. 

ההפיכה הצבאית הביאה נזק רב למדינה. פרצה מלחמת אזרחים עקובה מדם, 

באמצעות  מתנגדיו  את  רדף  הדרג  שלטון  מיליונים.  של  חייהם  את  שגבתה 

לעימות  נקלעה  אתיופיה  המשטר.  מתנגדי  בחיסול  שעסק  האדום",  "הטרור 

להתנתק  ששאפו  מאריתריאה,  מורדים  ועם  השכנה  סומאליה  עם  צבאי 

מאתיופיה ולכונן שלטון עצמאי. 
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אכזריותו.  במלוא  מנגיסטו  התגלה  המדינה,  את  פקדה  רעב  מגפת  כאשר 

הוא מנע משיירות מזון להגיע למוקדים של נפגעי רעב ועקר שלושה מיליון 

איכרים מאדמותיהם. מלחמת האזרחים והרעב הביאו להתמוטטותה הכלכלית 

של המדינה.

ב-1991 הסתיימה מלחמת האזרחים, עם כיבוש אדיס אבבה על ידי קואליציה 

של כוחות המורדים. מנגיסטו סולק מהשלטון וארגוני המורדים כוננו ממשלת 

מעבר. ב-1994 נערכו הבחירות הדמוקרטיות הראשונות לאסיפה המחוקקת 

אתיופיה  של  היותה  את  המסדירה  החוקה  את  הכינה  זו  אסיפה  האתיופית. 

רפובליקה דמוקרטית פדראלית. החוקה אומצה על ידי ממשלה המעבר, וב-

1995 התקיימו הבחירות לפרלמנט הלאומי הראשון של אתיופיה. 

כיום המדינה פתוחה לעולם הרחב ומאופיינת כמדינה רב-תרבותית חופשייה, 

בה יש לכל קבוצה אתנית את היכולת לשמור על ייחודיותה. ישראל מקיימת 

חברות  ומסחריים.  כלכליים  קשרים  כולל  אתיופיה,  עם  דיפלומטיים  קשרים 

ישראליות שונות פועלות באתיופיה. 

בין אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה יש הפועלים באתיופיה הן במסחר והן בסיוע 

לחברות ישראליות. שגרירת ישראל באתיופיה כיום היא בת הקהילה בליינש 

זבדיה.
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 שורשים עמוקים וכיסופים עזים –
סיפורה של קהילת ביתא ישראל

יהודי�אתיופיה�שמרו�בקנאות�על�אמונתם�במשך�מאות�שנים�ונאבקו�להכרה�
חיכו� לא� ישראל� ביתא� קהילת� בני� � לישראל� לעלות� ובזכותם� ביהדותם�
�סיפורה�של�קהילה� יצאו�למסע�להגשמת�חלומם� שיבואו�להצילם,�אלא�

עתיקה,�שהיא�נכס�מיוחד�לעם�היהודי�ולחברה�הישראלית

מאת בתיה מקובר

ההיסטוריה המיוחדת של יהודי אתיופיה מעוררת הערכה עמוקה. איך הצליחה 

קהילה קטנה, שהיתה מנותקת שנים רבות מכל קשר עם יהדות העולם, לשמור 

בקנאות על יהדותה על אף הלחצים הרבים שהפעילו עליה השליטים השונים 

ואנשי המיסיון להמיר את דתה? 

נפש ראשי הקהילה,  והרדיפות הצליחו במסירות  על אף הקשיים הכלכליים 

הזקנים, הנזירים והקייסים, לשמר את הדת, המורשת והמסורת ולגבש קהילה 

ולזקניה  למשפחה  כבוד  ערכים,  אמונה,  הדדית,  עזרה  חזקה,  סולידריות  עם 

וחלום העובר מדור לדור להגיע לירושלים, לארץ האבות, ארץ זבת חלב ודבש. 

החיים באתיופיה נתפסו בקרב בני הקהילה כזמניים. השייכות היתה לירושלים, 

בכפרים  חיו  והיהודים  כפרית,  במרביתה  היתה  הקהילה  היהודי.  לעם  לציון, 

חקלאיים, חלקם רק של יהודים וחלקם מעורבים. הקייסים לא עודדו יציאה 

לערים, מחשש להתבוללות ולהשפעות זרות. 

במהלך השנים התפתחו חיי קהילה עשירים, כאשר החגים היהודיים מקבלים 

טקסיות וצביון מיוחד. למשל, חג הסיגד הנחוג 50 יום אחרי יום כיפור, והוא 

ייחודי לביתא ישראל. משמעותו חידוש הברית בין אלוהים לעם, כפי שמתואר 

בספר נחמיה ח'-ט'. 

הקשר  חידוש  המצוות,  על  השמירה  חשיבות  את  לעם  להזכיר  כדי  בא  הוא 

והכיסופים לציון. יש גם משמעויות נוספות, כמו בקשת מחילה בין אדם לחברו, 

חיזוק הקהילה בעמידתה נגד נישואי תערובת, חיזוק הקשרים בין בני הקהילה 

שגרו בכפרים השונים. 

דבר  אחרים,  מכפרים  קהילה  בני  באזור  המרכזי  היהודי  לכפר  באו  זה  בחג 

שאפשר אירוח רחב לב, מפגשים חברתיים וחיזוק השייכות. החג נחוג בצום, 

מרכזי  או  גבוה  למקום  בתפילה  עולים  הקייסים,  ובראשם  החוגגים,  כאשר 

כשפניהם לעבר ירושלים. 
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מימין: חג הסיגד באמבובר, 

 אתיופיה, 1985

)AAJE-ארכיון ה(

למטה: קהל יורד מן ההר 

לאחר חג הסיגד, גונדר 

1956. מתוך התערוכה 

"אתיופיה, מסע אל ארץ 

הפלאות" במוזיאון ארץ 

ישראל. צילום: יהודה סיון
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היה לא להינשא לקרובי משפחה, אלא לספור שבעה  מנהג אחר שהשתרש 

דורות של אי-קרבה בין בני הזוג. מנהג זה הביא לחיזוק המבנה הקהילתי. יש 

ייחודיות, בשל  לציין שביתא ישראל חגגו את כל החגים המקראיים בדרכים 

את  להמחיש  הבאות  דוגמאות  רק  אלו  אחרות.  יהודיות  מקהילות  הניתוק 

ייחודיות הקהילה והמורשת התרבותית שלה. 

החוקרים,  לפי השערות  לכך,  ראייה  הנצרות.  לפני  לאתיופיה  הגיעה  היהדות 

המנהגים היהודיים השזורים בתוך הנצרות האתיופית הקדומה כבר מראשיתה. 

דברי הימים של מלכי אתיופיה הנוצריים אף מציינים ש"דת משה" התקיימה 

באתיופיה לפני בוא הנצרות. 

הנצרות הגיעה לאתיופיה בשנת 334 לספירה. הדעה הרווחת היא שהיהודים 

הגיעו לאתיופיה לפני למעלה מ-2,000 שנה. במנהגים יש דמיון רב בין היהדות 

הנראה  כפי  באתיופיה.  הנצרות הקדומה, שהתפתחה  לבין  ישראל  ביתא  של 

היתה השפעה הדדית בין שתי הדתות. 

השפעתה של היהדות על הנצרות באה לידי ביטוי בכך שהנוצרים הקדומים 

שמרו על השבת, על הכשרות, על המילה ביום השמיני, על הצומות ועוד. ואילו 

ביהדות של ביתא ישראל היה קיים מוסד הנזירות. שתי הדתות התפללו בשפת 

הקודש הגעז.

מאז תקופת השושלת הסולומנית מ-1270 עד ימיו של היילה סאלסי, במשך 

700 שנה, השליטים ראו עצמם כצאצאים של המלך שלמה ומלכת שבא, דבר 

נמצא  הברית  שארון  האגדה,  קיימת  היום  עד  לירושלים.  הזיקה  את  המחזק 

מכן  ולאחר  לגונדר  שהועברה  לפני  אתיופיה,  של  הקדומה  הבירה  באקסום, 

לאדיס אבבה. על פי המסורת האתיופית, את ארון הברית הביא עמו מנליק, 

הבן של שלמה המלך ומלכת שבא, כשחזר מביקור אצל אביו בירושלים. 

מאיפה�הם�באו?�

המאה  מן  החל  רק  נשתמרו  באתיופיה  יהודים  של  לקיומם  מוצקות  עדויות 

ה-14, עם תחילת הכתיבה של דברי ימי המלך "עמדת ציון". עדויות לפני כן 

ישנן מהנוסע אלדד הדני מהמאה ה-9. 

אתיופיה  יהודי  של  האתני  מוצאם  לגבי  שונות  והשערות  מסורות  קיימות 

וראשית קיומם. גישה אחת רואה בביתא ישראל צאצאים של שבט יהודי אבוד. 

זאת הגישה של הרבנים. 
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גישה אחרת מבקשת למצוא את שורשי הקהילה בגלויות השונות לאחר חורבן 

בתי המקדש. יהודים שברחו למצרים לאחר חורבן בית ראשון והדרימו משם 

לאתיופיה, או קשרים עם הקהילה היהודית, שהתהוותה בדרום ערב בסביבות 

חורבן בית המקדש השני. 

חלק  המהווה  מקומית,  אתיופית  אתנית  קבוצה  בהם  רואה  נוספת  גישה 

אינטגרלי מההיסטוריה והתרבות של אתיופיה. לפיה, ביתא ישראל הם צאצאי 

למאה  לפנה"ס  ה-4  המאה  בין  שהתרחשו  בתהליכים  שהתגיירו  אגאו,  שבט 

ה-15 לספירה.

לפי המסורת הרווחת בתרבות האתיופית ובקרב ביתא ישראל, היהודים הגיעו 

מירושלים.  בשובו  מנליק  בנו  עם  המלך  שלמה  ששלח  כמלווים  לאתיופיה 

מסורת אחרת רואה את ביתא ישראל כצאצאי שבט דן. יש המשערים שאלו 

בעיקר  ערב,  האי  מחצי  שהיגרו  יהודים  צאצאי  או  ממצרים  שהיגרו  יהודים 

מתימן. שלל המסורות מתארכות את ראשית הקהילה בין המאה ה-10 לפנה"ס 

למאה ה-2 לספירה.

הוכרזה  שבה  בתקופה  לספירה,  ה-4  במאה  הוא  ישראל  ביתא  השם  מקור 

הנצרות כדת האימפריה. הוא נועד לציין השתייכות לקהילה היהודית, להבדיל 

מביתא כריסטיאן, המציין השתייכות לכנסייה הנוצרית. 

לאחר שהנצרות הוכרזה כדת האימפריה, נסוגו ביתא ישראל מחופי הים האדום 

שברמה ההררית של צפון מערב אתיופיה, והקהילה התרכזה בהרי סמיין, אזור 

גיאוגרפי שנקרא כיום חבש ומצוי בשטחיהן של אמהרה ותיגראי, שתיים מבין 

המדינות של הפדרציה האתיופית. 

בני הקהילה הקימו באזור שלטון יהודי עצמאי, שנקרא ממלכת הגדעונים. במאה 

ה-10 נטלה הממלכה חלק בהתקוממות של מספר שבטים כנגד האימפריה של 

ממלכת אקסום. על פי המסורת האתיופית הכללית, בראש המרד, שבו הצליחו 

פי חלק  יהודית, שעל  המורדים להחריב את ממלכת אקסום, עמדה המלכה 

מהמסורות האתיופיות נחשבה ליהודיה. 

מהאימפריה  לחלק  והפיכתה  לכיבושה  עד  התקיימה  הגדעונים  ממלכת 

בין  וכלכלי  דתי  רקע  על  מאבק  קדם  האזור  לכיבוש  ה-17.  המאה  בראשית 

הקיסרות לקהילה המתועד החל מהמאה ה-14. לפי המקורות, בתקופת הקיסר 

יסחק )1413-1430( הוכו הפאלשים קשות, והמלחמות נמשכו עם מעט מאוד 

הפסקות. 

מלחמה קשה נוספת התקיימה בימי השליט זרע יעקב )1434-1468(, ששאף 
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לנצר את כל תושבי אתיופיה, הפגאנים, המוסלמים והיהודים. 

את עצמאותם הפוליטית איבדו היהודים סופית בימי המלך סוסניוס )-1607

1632(. מנהיג יהודי בשם אבא-צברא, שנרדף על ידי השליט זרע יעקב, התחבא 

באזור ארמצ'הו. הוא חשש להתבוללות והיטמעות היהודים בתוך הנצרות, וכדי 

למנוע זאת גיבש מספר חוקים ומנהגים, שיצרו הפרדה גדולה יותר בין היהדות 

לנצרות. לדוגמא, הכלל שאין לגעת בנוצרי, ומי שנוגע בנוצרי צריך לטהר עצמו 

וכדומה.  נוצרי כשהתארח בביתך,  בו אכל  היה איסור להשתמש בכלי  בנהר. 

הוא גם הקים את מוסד הנזירות בקרב ביתא ישראל.

זרים,  כלומר:  פלאשים.  ברבים  ֶפַלאַשה,  הוא  ישראל  לביתא  שהודבק  הכינוי 

חסרי זכויות על הקרקע או גולים. השם נטבע במאה ה-15 ושימש כגנאי לאויבי 

הקיסרות. מקור השם בצו קיסרי של המלך יסחק "גזרת הפלאשים", לפיו מי 

שלא יתנצר יישאר פלאשי, כלומר נווד וחסר קרקע. 

רוב בני הקהילה המשיכו לחיות עד לעלייתם לארץ בכ-500 כפרים במספר 

באזורי  סמיין,  בהרי  תיגראי,  באזור   - אתיופיה  מערב  ובצפון  בצפון  אזורים 

ווגרה, קווארה ולסטה, באזור גונדר וסביב אגם טאנה.

ביתא ישראל היתה חלק מהמארג החברתי-תרבותי בסביבה הכפרית, שהיתה 

נוצרית ברובה. חברי הקהילה התפרנסו בעיקר מחקלאות )כאריסים(, ממלאכות 

וכדומה. העיסוק במלאכות אלו נחשב בקרב הלא  נפחות, קדרות, אריגה  יד, 

יהודים ובעיקר בין הנוצרים כעבודה נחותה, ודימויים שליליים יוחסו לה. 

שונים  וכינויים  הנצרות,  על  המאיימת  כקבוצה  היהודים  את  ראו  הנוצרים 

הודבקו להם, כמו "בודה", שמשמעותו טורף אדם. עם זאת, רבים מהכפריים 

הלא יהודים נזקקו לפרי עבודתם של בעלי המלאכה וחרשי הברזל היהודים. 

היחסים בין היהודים לשכניהם התבססו לא אחת על חשדנות הדדית. 

הלכות�עתיקות

יהדות  עם  קשר  של  קיומו  על  מעידות  היימנות,  הקרויות  הקהילה,  הלכות 

העולם בתקופת גלות בבל ושיבת ציון במאה ה-6 לפנה"ס. לוח השנה שלה, 

שבשונה מהלוח העברי ראשיתו בחודש ניסן, מעיד על כך שהקשר נותק בטרם 

נקבע הלוח העברי לשימוש כלל הקהילות היהודיות, במאה ה-4. 

הבית  מימי  התורה  וכתבי  המועדים  לוח  סביב  התנהלה  האתיופית  היהדות 
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קייס מהרט קורא בספר 

 הקודש - האורית,

בכפר אטגה, אתיופיה, 1983 

)AAJE ארכיון(
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הראשון ועד חורבן הבית השני, ללא התמורות שחלו ביהדות בעקבות חורבן 

בית שני והכנסת המשנה והתלמוד. כתבי הקודש של הקהילה, המכונים אוֹרית 

ומצהף קדוש, כתובים בֶגעז, שפת תפילות הפולחן והספרות הדתית של ביתא 

ישראל, וכוללים גם את הספרים החיצוניים, שנכתבו בעיקר בתקופת בית שני 

ולא נתקבלו ככתבי יד מקודשים בתהליך חתימת התנ"ך. 

מנהגיהם הדתיים של ביתא ישראל התרכזו סביב בית הכנסת, שהיה מצוי בכל 

כפר ונקרא ֶמְסגיד, מהמילה סגידה. בית הכנסת, שנבנה מבוץ או מאבן, היה 

 - אולמות  לשני  מחולק  היה  המסגיד  בכפר.  ביותר  הגבוהה  בנקודה  ממוקם 

אולם אחד בו התרכזו המתפללים ללא הפרדה בין גברים לנשים. אולם שני, 

הנקרא "קודש הקודשים", בו הוחזק ספר התורה. הכניסה ל"קודש הקודשים" 

היתה מותרת רק לקייסים, בדומה למעמד הכהנים בעת העתיקה, או לֶדבֶתרוץ', 

זקנים חכמים, מעין חזנים. 

)AAJE בית הכנסת בכפר וולקה, מחוץ לעיר גונדר, אתיופיה, 1984 )ארכיון

ושאר  התפילות  קיום  על  אחראים  והיו  קהילה  כל  בראש  עמדו  הקייסים 

הטקסים הדתיים בבית הכנסת, כולל הקרבת זבח פסח וקורבן הפרה האדומה 

על מזבח אבנים בחצר בית הכנסת. הדבתרוץ' שימשו לצד הקייסים ועסקו גם 

בחינוך ובהוראת דת. 
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משפחה  בן  לכל  ופתוח  בירושה,  עובר  שלא  נלמד,  מקצוע  היתה  הכהונה 

מכובדת. בקהילה היו גם נזירים ונזירות, שחיו בפרישות במנזרים או ביחידות 

במדבר או בהרי סמיין. 

דיני טומאה  ועל  ביתא ישראל הקפידו מאוד על קדושת השבת, על כשרות 

וטהרה. לשם שמירת טומאת נידה ולידה הוקמו ליד בתי המגורים בית נידה, 

הנקרא מרגם גוג'ו. בשבת היו קוראים בבית הכנסת פרשה מן התורה ומפרשים 

אותה באמהרית. הם חגגו את ראשי החדשים ואת כל מועדי ישראל, ככתוב 

בתורה. 

בני הקהילה שמרו בחודש אב על צום ממושך של 17 ימים, לזכר חורבן בית 

הדתי  והפולחן  ידועה,  אינה  השנה  בראש  השופר  תקיעת  זאת,  עם  המקדש. 

שלהם לא כלל את חנוכה ופורים, חגים מאוחרים. מרכיב מרכזי בטקסים היה 

הזיקה לירושלים, לציון.

כזמניים, כאשר  חייהם באתיופיה  יהודי אתיופיה את  ראו  הדורות  כל  לאורך 

השאיפה היא להגיע לארץ הקודש, לירושלים, המכונה ירוסלם. 

לכפר,  מכפר  שנדד  נזיר  מהרי,  אבא  של  המעשה  הוא  לכך  הביטויים  אחד 

לימד תורה וזכה להערצה רבה. לפי המסורת, אלוהים נגלה לו בחלום ואמר 

בשנת  ישראל.  לארץ  הקהילה  בני  את  לקחת  ועליו  הגאולה  עת  שהגיעה  לו 

1862 הוא אסף אלפים מביתא ישראל והוציא אותם למסע רגלי קשה לעבר ים 

סוף. כשהגיעו לים הכה במקל, אך המים לא נעמדו. ישנן גרסאות אחרות שלא 

מציינות את ההגעה לים סוף. רבים נספו בדרך. הניצולים חזרו והקימו ישובים 

באזור תיגראי.

מעשה זה היה למיתוס ונתן ביטוי לכיסופים של ביתא ישראל לירושלים. היו 

ניסיונות נוספים, ב-1874 וב-1879, שהסתיימו בצורה דומה. 

קשר�ליהדות�העולם

נודע רק דרך שברירי מידע שהגיעו  לאורך הדורות קיומה של ביתא ישראל 

אלדד  כגון  יהודים,  ומנוסעים  באתיופיה,  וסיירו  שפעלו  אירופיים,  מנוסעים 

הדני ובנימין מטודלה, שאמינות סיפוריהם מוטלת בספק. 

הידיעות המהימנות הראשונות על קיומה של ביתא ישראל הובאו על ידי מגלה 

הארצות הסקוטי ג'יימס ברוס, שכתב ב-1790 ספר על מסעו לגילוי מקורות 
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הנילוס והזכיר מפגשים עם בני הקהילה. 

כשמיסיונרים  ה-19,  המאה  באמצע  רק  למערב  נחשפה  ישראל  ביתא  אולם 

את  לנצר  מנת  על  באתיופיה  לפעול  החלו  פרוטסטנטים,  בייחוד  אירופים, 

היהודים, שנאבקו על שמירת יהדותם.

בעיתונות  בהרחבה  צוטטו  הצלחותיהם,  על  שסיפרו  המיסיונרים,  דו"חות 

היהודית ועוררו דאגה למצבה של ביתא ישראל. גורמים שונים בעולם היהודי 

לקהילה, כאשר  לסייע  כדי  צעדים מעשיים  לנקיטת  קריאות  החלו להשמיע 

הקריאה להצלתם לוותה בפעם הראשונה בהתייחסות אליה כקהילה יהודית. 

ב-1855 החלו לראשונה מגעים ישירים, כאשר דניאל בן חנינה, הנוסע הראשון 

מחוץ לאתיופיה מקהילת ביתא ישראל, הגיע לירושלים. 

מנהיגה  הילדסהיימר,  עזריאל  הרב  של  היתה  ביותר  המשמעותית  הקריאה 

ופומבית  נלהבת  קריאה  ב-1864  שהפיץ  הונגריה,  יהודי  קהילת  של  הרוחני 

לסייע לביתא ישראל ולהצילם מפעילות המיסיון. 

אחד המגיבים לקריאה היה בלשן יהודי-צרפתי ממוצא טורקי בשם יוסף הלוי, 

שנחשב לחלוץ הקשר בין ביתא ישראל ליהדות העולם. הלוי שימש כמרצה 

במכון להכשרת מורים של חברת כי"ח בפריז )"כל ישראל חברים" - אז הארגון 

היהודי החשוב ביותר(. בזכות שליטתו בשפות אתיופיות הלוי הציע את עצמו 

כשליח-חוקר, כדי לגלות מחדש את ביתא ישראל. 

עבר  הוא  חודשים  מספר  במשך  כי"ח.  במימון  לאתיופיה  הלוי  יצא  ב-1867 

תוך שהוא מתעד  העם,  ופשוטי  הרוחניים  המנהיגים  עם  ונפגש  לכפר  מכפר 

בדיוק רב את מה שראה ושמע. בסוף מסעו כתב הלוי יומן מפורט בשם "מסע 

בחבש לגילוי הפלאשים", ובו תיאר את הדת, התרבות, המסורת ושגרת החיים 

של ביתא ישראל. כמו כן פרסם הלוי חלק מכתבי הקודש של ביתא ישראל. 

ליהדות  לקרבם  וקרא  ביהודים  מדובר  כי  הלוי  הדגיש  לכי"ח  ששלח  בדו"ח 

העולם ולנקוט צעדים, בהם הקמת בתי ספר, על מנת לחזקם כנגד המיסיון. 

ב-1908 שלח כי"ח לאתיופיה את הרב חיים נחום. הוא חזר עם דו"ח שבו טען 

כי אין קרבה יתרה בין אורחות החיים של ביתא ישראל לבין היהדות, ולכן אין 

לקדם קשרים עמם או לסייע להם. עם זאת, הלוי המשיך לפעול למען הקהילה. 

יעקב פייטלוביץ', שהשתלם אצל הלוי בלימודי שפות אתיופיות באוניברסיטת 

שקיבל  במימון  באתיופיה  וחצי  שנה  של  למסע  ב-1904  יצא  בפריז,  סורבון 

מהברון אדמונד דה רוטשילד.
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בעקבות הביקור החל להקדיש את חייו לקהילת ביתא ישראל וליצירת גשר 

בינה לבין כלל העולם. עוד בחייו זכה לכינוי אבי הפלאשים. ב-1907 יזם את 

חבש",  בארץ  היושבים  ויעקב,  יצחק  אברהם,  בני  אחינו  אל  ה"איגרת  כתיבת 

כללה  האיגרת  ובתפוצות.  ישראל  בארץ  הרבנים  מגדולים   43 חתמו  שעליה 

הכרה בזהות היהודית של הקהילה. באותה שנה פייטלוביץ' הקים את "הוועד 

לארגון  שנה  אחרי  הפך  באיטליה,  תחילה  שהוקם  הוועד,  הפלאשים".  למען 

בינלאומי. 

בית  את  ייסד  ב-1913  פעמים.  מספר  עוד  באתיופיה  וביקר  חזר  פייטלוביץ' 

המודרני  העברי  הספר  בית  את  הקים  ב-1923  בוולקה.  ראשון  העברי  הספר 

הראשון באדיס אבבה. הוא הביא לקהילה ממנהגי יהדות העולם, כמו השפה 

העברית, ביטול הקרבת קורבנות, חיים לפי ההלכה ומגן דוד. 

ישראל,  ביתא  מקרב  צעירים  לאתר  פייטלוביץ'  ניסה  הראשון  מביקורו  החל 

שאותם שלח לאירופה או לארץ ישראל, על מנת להכשירם כמחנכים וכמנהיגים, 

שיקדמו את הקהילה, ובשובם לאתיופיה ישמשו גשר בינה לבין העולם היהודי. 

 יעקב פייטלוביץ'

)AAJE ארכיון(
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ביניהם היה פרופ' תאמרת עמנואל, מבשר התחייה הרוחנית של ביתא ישראל, 

אשר ניהל את בית הספר באדיס אבבה; וכן יונה בוגלה - שלימים הפך למפקח 

הבולטים  המנהיגים  לאחד  והיה  ישראל  ביתא  של  החינוך  רשת  של  הראשי 

שקמו לקהילה.

סמל מגן דוד הנבנה 

מעץ לשם מיקומו 

על גבי מבנה של 

הקהילה ונרקם 

על שמלותיהן של 

הנשים היהודיות 

 באתיופיה

)AAJE-ארכיון ה(
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מביקוריו  החל  העולם.  וברחבי  באתיופיה  להסתובב  הרבה  פייטלוביץ' 

יצחק בן צבי, שלימים  כגון  הראשונים בארץ הוא קשר קשרים עם מנהיגים, 

היה נשיא המדינה, וכן עם ארגונים ומוסדות, כדי לגייסם לתמוך ולפעול למען 

ביתא ישראל. 

בין היתר קשר קשרים עם הרבנים הראשיים של ארץ ישראל: הרב קוק, הרב 

מאיר ולאחריהם הרב הרצוג והרב עוזיאל. מ-1931 ואילך שימש כיו"ר הוועד 

ביתא  את  להעלות  היהודית  הסוכנות  את  לשכנע  ניסה  פייטלוביץ'  הלאומי. 

ישראל לארץ. 

הממשל  צמרת  עם  הטובים  קשריו  ולאור  באתיופיה,  לבקר  המשיך  הוא 

וב-1944  האתיופי  החינוך  משרד  של  הכללי  למפקח  ב-1942  מונה  האתיופי 

ליועץ בשגרירות אתיופיה בקהיר. אחר כך עלה לישראל והחל לקדם באופן 

מעשי את העלאתם ארצה של בני הקהילה. 

)AAJE מימין: פרופ' תאמרת עמנואל )1912(, משמאל: יונה בוגלה )ארכיון
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מדינת�ישראל�ויהדות�אתיופיה

לארץ,  לעלות  ישראל  ביתא  של  והכמיהה  פייטלוביץ'  של  פעולותיו  למרות 

לאחר הקמתה ב-1948 מדינת ישראל לא עודדה את עלייתם מסיבות שונות, 

בין היתר בשל קשריה עם אתיופיה.

עליית נאצר לשלטון במצרים ב-1952 אתגרה הן את ישראל והן את אתיופיה. 

ובשנות  ישראל לאתיופיה בהדרגה,  בין  לאורך שנות ה-50' התחזקו היחסים 

ה-60' התהדקו הקשרים בין המדינות לכדי ברית אסטרטגית לא חתומה. 

אתיופיה ראתה בישראל בעלת ברית אל מול הנאצריזם, שאיים עליה פוליטית 

היתה  שמטרתה  הפריפריה,  מאסטרטגית  כחלק  ישראל,  ומבפנים.  מבחוץ 

ליצור קשרים עם המדינות הלא-ערביות שעוטפות את המרחב הערבי, ראתה 

באתיופיה נכס אסטרטגי צבאי ומודיעיני ושער כניסה ראשי לאפריקה. 

במגוון  לאתיופיה  סיוע  ישראל  העניקה  ה-70'  שנות  וראשית  ה-60'  בשנות 

בתקופה  רחב.  צבאי  סיוע  ובעיקר  אקדמיה  בריאות,  חינוך,  ביניהם  תחומים, 

זו היו באתיופיה מאות ישראלים, שחלקם אף יצר מגע עם בני הקהילה, ביקר 

בכפריהם ונפגש עם מנהיגיהם. 

כפי הנראה, החשיבות הרבה שייחסה ממשלת ישראל לקשריה עם אתיופיה, 

מנעה ממנה להעלות נושאים שנויים במחלוקת. קיסר אתיופיה סירב להתיר 

את עלייתם של ביתא ישראל לארץ בטענה, שאתיופיה היא מדינת כל אזרחיה, 

ואם יאפשר ליהודים לעלות לישראל, ילחצו גם המוסלמים להיפרד מאתיופיה. 

נוסף לכך, הרבנות הראשית והממסד הדתי בישראל לא הכירו בביתא ישראל 

כיהודים לכל דבר, והיו גם חששות לגבי סיכויי קליטתם בארץ. לכן השאירה 

המדינה את היחסים עם ביתא ישראל לסוכנות היהודית וליהדות העולם. 

ב-1951 ייסד פייטלוביץ' בתל אביב את האגודה למען נידחי ישראל. בהשפעתה 

החלה המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה של הסוכנות היהודית לקדם 

הקמה של מוסדות חינוך באתיופיה ולחדש את מפעלו החינוכי של פייטלוביץ', 

שבא לסיומו עם כיבוש אתיופיה על ידי האיטלקים ב-1936. הסוכנות חידשה 

את פעילותן של מספר כיתות לימוד בכפרים באזור גונדר. ב-1953 אף שיגרה 

לאתיופיה את הרב שמואל בארי, שהקים באותה שנה בית ספר עברי להכשרת 

 57 בו  ולמדו  בוגלה  יונה  עמד  שבראשו  באריתריאה,  אסמרה  בעיר  מורים 

צעירים ו-7 קייסים.

בינואר 1955 הסוכנות הביאה לארץ 12 תלמידים ותלמידות ללמוד בכפר בתיה, 
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כדי שישובו לאחר מכן לאתיופיה ויהיו מורים בקהילה. בנובמבר 1956 הגיעה 

לכפר בתיה קבוצה שנייה עם 15 נערים ונערות.

להיות  כדי  לאתיופיה  חזרו  הראשונה  הקבוצה  חברי  מרבית   1957 בנובמבר 

תפקידים  לקבל  לשכנעם  וניסה  איתם  ניפגש  סלאסי  היילה  הקיסר  מורים. 

בכירים בממשלה, אך הם סירבו ואמרו שרצונם ללמד את בני הקהילה.

בדצמבר 1957 סגרה הסוכנות את בית הספר באסמרה מפאת קיצוץ בתקציב. 

נשרף  הספר  בית   1958 בספטמבר  גונדר.  באזור  לאוזבה  עבר  הספר  בית 

כתוצאה מהצתה, והוא הועבר לאמבובר, כפר יהודי גדול ליד גונדר, שהיה מרכז 

רוחני וחינוכי של יהודי אתיופיה. באותה שנה נפתחו בתי ספר יהודיים באזורים 

שונים, אולם מרביתם נסגרו זמן קצר אחרי פתיחתם. לפני שנסגרו פעלו בו 

זמנית 27 בתי ספר יהודיים.

את  היהודית  הסוכנות  שינתה   )1881-1955( פייטלוביץ'  של  מותו  לאחר 

מדיניותה.

בינואר 1958 הפסיקה את תמיכתה, לאחר ארבע שנים שבהן פעלה באתיופיה, 

והטיפול בקהילה עבר לידי גורמים שאינם מזוהים ישירות עם מדינת ישראל. 

כתוצאה מכך נסגרו כמעט כל בתי הספר של ביתא ישראל.

הנוצרית.  האוכלוסייה  מצד  התנכלויות  גם  נוספו  התקציבית  למצוקה 

המיסיונרים פעלו ביתר שאת על מנת לנצר את הקהילה, ובמקביל השלטון 

הכביד את מיסיו. 

אחרים  מנהיגים  ושני  בוגלה,  יונה  דאז,  החינוך  רשת  של  הראשי  המפקח 

העולמי  היהודי  לקונגרס  ב-1960  פנו  מגאבי,  ואנראנו  אמרה  גטה  דפטרה   -

בבקשת עזרה ותיארו את המצב הקשה: התנגדות קיסר אתיופיה לעליית ביתא 

האכזבה  ביהדותם;  בישראל  הראשית  הרבנות  של  אי-ההכרה  לארץ;  ישראל 

מהיעדר עזרה מהעולם היהודי לקהילה העומדת לבדה בלחצים של המיסיון 

להתנצר וכן בצורך לקבל סיוע רפואי וחינוכי. מכתבים נשלחו על ידי פעילי 

הקהילה לגורמים יהודיים שונים בעולם. 

נורמן  פרופ'  היהודי לשלוח לאתיופיה את  בעקבות הפנייה החליט הקונגרס 

בנטוויץ', משפטן יהודי-בריטי ששימש יועץ לקיסר האתיופי במהלך מלחמת 

העולם השנייה. בנטוויץ' יצא לאתיופיה ב-1961, במטרה לברר את מצבה של 

ביתא ישראל. בעקבות הביקור החל לפעול למען רווחתה של הקהילה. הוא 

להתיישבות  היהודית  מהחברה  הקהילה  של  החינוך  למוסדות  מימון  השיג 

לשמירת  עולמי  יהודי  )ארגון  ואוז"ה  הג'וינט  כגון  נוספים,  ומארגונים  )יק"א( 
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בריאות היהודים ולסיוע לילדים(, ובתי הספר נפתחו מחדש. 

ארגוני  של  הגג  ארגון   - הפלאשים  למען  הוועד  את  באנגליה  הקים  ב-1967 

להעניק  מנת  על  ה-70',  שנות  ולאורך  החל מהקמתו  לקהילה, שפעל  הסיוע 

ורפואי לקהילה. ב-1974 הצטרפו הג'וינט ורשת אורט לארגונים  סיוע חינוכי 

שסייעו לביתא ישראל ותקציב הסיוע גדל משמעותית. 

התומכים  העיקריים  כארגונים   FWA-ה את  ואורט  הג'וינט  החליפו  ב-1977 

ספר  בתי   19 הקימה  אורט  רשת  ישראל.  ביתא  של  החינוך  מוסדות  ברשת 

יהודיים, שפעלו בכפרי הקהילה, שילמה משכורות לקייסים והקימה תכניות 

נוצרים  כולל  סייע למשפחות חסרות אמצעים,  גם  הארגון  למבוגרים.  לימוד 

והקמת  חקלאיים  וכלים  זרעים  קניית  שוורים,  רכישת  ידי  על  ומוסלמים, 

מרפאות לכלל התושבים.

לבין  הקהילה  בין  הקשר  המשך  על  מאוד  השפיעו  באתיופיה  תמורות  שתי 

יהדות העולם. ב-1973, בעקבות מלחמת יום כיפור, ניתק הקיסר היילה סלאסי 

שעבדו  הישראלים  כל  את  וגירש  ישראל  עם  הדיפלומטיים  הקשרים  את 

במדינה. באותה שנה אירעה הפיכה צבאית באתיופיה, הקיסר הודח, ועלתה 

היילה  מנגיסטו  המועצות.  לברית  שהתחברה  הדרג,  צבאית,  חונטה  לשלטון 

מרים נעשה השליט היחיד.

החל  מנגיסטו  של  שלטונו  השתנה.  ישראל  ביתא  כלפי  היחס   1979 באמצע 

לרדוף אחרי עובדי אורט, שהואשמו בפעילות ציונית ובריגול. אנשים נעצרו, 

בפעילות  הואשמו  ומורים  תלמידים  אכזריים.  עינויים  ועברו  לכלא  הוכנסו 

מחתרתית, ואחד מהם הוצא להורג. רשת אורט נדרשה לעזוב את המדינה. 

הכרה�ביהדות�

הוועד  בארץ  הוקם  ב-1962  בחו"ל,  היהודיים  הארגונים  לפעילות  במקביל 

הציבורי למען הפלאשים, על ידי בני קהילה שהגיעו בדרכים שונות לישראל 

ישראל  של  הכרה  למען  נאבקו  הם  לוועד.  נוספים  חברים  לגייס  והצליחו 

ביהדותם של ביתא ישראל וסיוע לעולים הלא-חוקיים שהגיעו ארצה. 

ב-1972, לאחר שהמדינה הוציאה צווי גירוש כנגד חלק מחברי הקהילה, פנה 

אחד מפעילי הוועד, חזי עובדיה, הרס"ר המפורסם ביותר בתולדות צה"ל, לרב 

ישראל  ביתא  של  בשייכותה  שיכיר  כדי  יוסף,  עובדיה  דאז  הספרדי  הראשי 

ליהדות ובזכות עלייתה לארץ. חזי עובדיה אסף במסירות רבה מסמכים שונים 
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של רבנים מתקופות שונות, המוכיחים את יהדותם של ביתא ישראל. הוא פנה 

לרב עובדיה שלוש פעמים, עד שהרב נענה, ועל סמך המסמכים שהגיש לו חזי 

עובדיה הוציא פסיקה ב- 3.2.73 המכירה ביהדותם של ביתא ישראל. 

שהיה  זמרא,  בן  דוד  רבי  הרדב"ז,  של  הלכה  פסק  על  הסתמך  עובדיה  הרב 

הרב של קהילת יהודי קהיר באמצע במאה ה- 16, אשר קבע כי הפלאשים הם 

צאצאי שבט דן האבוד, שלא הכירו את היהדות הרבנית בגלל ניתוקם מהעולם 

והרבנים הראשיים של ארץ ישראל,  כן הסתמך על הרב הילסהיימר  היהודי. 

הרב קוק והרב הרצוג. 

הרב עובדיה קבע שביתא ישראל הם יהודים במעמד של "תינוק שנשבה לבין 

את  וללמדם  ארצה  להעלותם  התבוללות,  מסכנת  להצילם  וחובה  הגויים", 

היהדות ההלכתית. 

במקביל  התרחשה  ישראל  ביתא  של  ביהדותם  עובדיה  הרב  של  ההכרה 

לשינויים הפוליטיים באתיופיה, שהרעו עם בני הקהילה - ניתוק היחסים עם 

ישראל ולאחר מכן ההפיכה באתיופיה. 

במטרה  השלטון  את  תפסה  פרו-סובייטית,  צבאית  חונטה  )הוועדה(,  הדרג 

לא- יחס  אימץ  החדש  המשטר  סוציאליסטית.  למדינה  אתיופיה  את  להפוך 

סובלני כלפי כל הדתות והחל לרדוף את ביתא ישראל בגלל אורח החיים הדתי. 

נוספו  לכך  והיהודית בעולם.  עורר הדים בעיתונות הישראלית  המצב החדש 

גיוסי כפייה, מגפות והמצב  נגד השלטון,  גם מלחמת אזרחים של המחתרות 

הכלכלי הקשה, שבא לידי ביטוי בין היתר בבצורת וברעב. 

ב-1975 אימץ הרב הראשי האשכנזי, שלמה גורן, את פסיקתו של הרב עובדיה 

והכיר ביהדותה של הקהילה. באפריל 1975 שלמה הלל החליף את יוסף בורג 

ההזדמנות  את  ניצל  הוא  מהממשלה.  המפד"ל  פרישת  לאחר  הפנים,  כשר 

והעביר החלטה ממשלתית שקבעה, כי חוק השבות חל גם על יהודי אתיופיה. 

השר בורג בזמנו עיכב את העברת החוק. החלטה זו התקבלה בהתלהבות רבה 

על ידי יהודי אתיופיה, ומנהיגי הקהילה שיגרו מכתב תודה לראש הממשלה, 

יצחק רבין, שבו הודו על ההחלטה לה ציפו דורות רבים. 

ב-1976 מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית גייסה את חיים הלחמי כאחראי 

מטעמה על הבאת ביתא ישראל לארץ. 

באותה תקופה החריף המצב הפוליטי באתיופיה והתגברה פעילות המחתרות 

נגד השלטון באזור תיגראי ואריתריאה. ב-1977 מנגיסטו הפך להיות יושב ראש 

לחיסול  האדום"  "הטרור  את  רבה  באכזריות  הפעיל  הוא  יחיד.  ושליט  הדרג 
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וללא סיבה.  והרג ברחוב אנשים ללא משפט  נגד המשטר  חשודים בפעילות 

הכפרים בצפון אתיופיה עברו מיד ליד, תוך כדי מלחמות בין המתנגדים לבין 

השלטון. 

נתונה בעימותים צבאיים עם שכנותיה. היחסים הדיפלומטים  המדינה היתה 

וב-1977   ,1973 בשנת  סאלסי  היילה  הקיסר  בתקופת  עוד  נותקו  ישראל  עם 

אבבה  באדיס  המוסד  של  קטנה  בנציגות  התבטא  המדינות  שתי  בין  הקשר 

בכיסוי מסחרי לא ישראלי. 

סיוע  וביקש  זה  ערוץ  דרך  לישראל  פנה  צבאית,  במצוקה  שהיה  מנגיסטו, 

במלחמתו נגד סומאליה, בציפייה שחיל האוויר הישראלי יתקוף עמדות של 

צבא סומאליה. הוא ביקש סיוע גם במאבקו במחתרות האריתיראיות, שהציקו 

לו בגזרה הצפונית, וכן באספקת נשק לירי תלול מסלול. 

המועצות,  ברית  עם  הדוק  בקשר  והיה  המערב  את  נטש  מנגיסטו  זה  בשלב 

דבר שהקשה על מדינת ישראל. המוסד, אשר אחרי שראש הממשלה מנחם 

בגין נתן את ההוראה "הביאו לי את יהודי אתיופיה", חיפש דרכים להעלאתם, 

ראה כאן הזדמנות ששווה לבדוק אותה. לכן הוחלט לקיים פגישה עם מנגיסטו 

ולנסות להוריד אותו מהדרישות המוגזמות. 

הפגישה התקיימה בארמונו של היילה סלאסי. את הצד הישראלי ייצגו אנשי 

- סגן ראש המחלקה  ודני לימור  - ראש אגף תבל,  )דייב( קמחי  המוסד דוד 

נכחו  האתיופי  מהצד  באדיס.  המוסד  ונציג  השלישי  העולם  על  האחראית 

מנגיסטו ומתורגמן. 

ישראל  עם  להגיע  מנגיסטו  את  קמחי  שכנע  מאלף  דיפלומטי  ומתן  במשא 

תתאפשר  ההסכם,  לפי  המוגזמות.  מדרישותיו  ולרדת  חשאי  הבנות  להסכם 

ותחמושת.  קל  נשק  ייעוץ,  ישראל תספק  ובתמורה  יהודים מהמדינה  יציאת 

מטוסי התעשייה האווירית ללא סממנים חיצוניים יביאו את הנשק, ובחזרתם 

ייקחו עמם יהודים, ששמותיהם ייקבעו על בסיס איחוד משפחות.

חיים הלחמי נשלח מטעם הסוכנות לאתיופיה לארגן את עלייתם של היהודים. 

בין אוגוסט 1977 לינואר 1978 עלו לישראל בשתי טיסות 120 נפשות, כאשר 

המשפחות  את  מגייסים  נוספים  ואנשים  אקלום  פרדה  בסיוע  בוגלה  יונה 

ומביאים אותן לאדיס אבבה. הפעילות הזאת הופסקה אחרי שמשה דיין סיפר 

בז'נבה לעיתונאים על ההסכם. 

ממשלת אתיופיה ניתקה מייד את קשריה עם ישראל. המומחים הישראליים 

גורשו וכן נציגי אורט. הממשלה סגרה את בתי הספר היהודיים והחלה לרדוף 
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ולהשליך לכלא את פעילי העלייה מקרב קהילת ביתא ישראל. היו גם מקרי 

רצח אכזריים ברחוב של החשודים בפעילות ציונית או מחתרתית.

עם המהפך ב-1977, מנחם בגין כראש הממשלה נתן הוראה לאנשי המוסד: 

יהודי  להוצאת  דרכים  לחפש  החל  המוסד  אתיופיה".  יהודי  את  לי  "הביאו 

אתיופיה, אחד מהם היה ההסכם עם מנגיסטו. כאשר ההסכם בוטל, המוסד 

שלח את איש המוסד דני לימור בסתר לאתיופיה ולקניה, אך הוא חזר בידיים 

ריקות. כל הרעיונות להעלאת יהודי אתיופיה נראו מסוכנים מדי.

פריצת�הדרך�לעלייה

אזרחים,  ורצח  עינה  עצר,  האדום"  "הטרור  והחמיר.  הלך  באתיופיה  המצב 

אזרחים  מהם  ציונית,  ובפעילות  למחתרות  בשייכות  בבגידה,  שהואשמו 

תמימים. תלמידי תיכון אשר הפסיקו את לימודיהם הואשמו בבגידה ונאלצו 

לבקש סליחה מהשלטונות ולעבור חינוך מחדש במחנה הסגר דמוי כלא למשך 

חצי שנה לפחות. 

בצפון  והישובים  הכפרים  התעצמה.  המחתרות  לבין  הדרג  בין  המלחמה 

אתיופיה ומאזור גונדר צפונה היו נתונים בסערת כיבושים, פעם של הדרג ופעם 

של אנשי המחתרות. אלפי פליטים פוליטיים נמלטו לסודן השכנה. 

פרדה יזזאו אקלום, בן הקהילה שעבד כמורה בבית הספר היהודי באמבובר 

אחריו  רדף  הדרג  הציונית.  פעילותו  בשל  בבגידה  הואשם  ציוני,  פעיל  והיה 

והושם פרס על ראשו. פרדה נמלט לסודן בעזרת משפחתה של אשתו אינייש. 

עינויים  עם  מאסר  אכזריות,  במכות  קשות,  נענשו  לו  שעזרו  המשפחה  בני 

ורדיפה אחר המסייעים. 

פרדה הגיע לסודן חסר כל. הוא מכר את טבעת הנישואין שלו ובכסף שקיבל 

הגיע  המברקים  אחד  לו.  שהיו  לכתובות  לארץ  לחוץ  מברקים  שלושה  שלח 

לאנשי המוסד בארץ ולידי חיים הלחמי. המברק עורר תקווה להביא את יהודי 

ציין  נשלח לסודן. הלחמי, שהכיר את פרדה,  לימור  ודני  סודן,  דרך  אתיופיה 

בפניו שמדובר באדם רציני שאפשר לסמוך עליו. 

דני נפגש עם פרדה בחרטום. מכאן והלאה החלה ברית אחים ביניהם, כאשר 

ותושייה,  יוזמה  עמוקה,  שליחות  תחושת  עם  רגיל,  בלתי  לב  באומץ  שניהם 

כאשר לא אחת הם נתונים בסכנת חיים, פרצו את הדרך לישראל מסודן )פרטים 

בפרק המוקדש לפרדה(. 
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פרדה שלח לבני משפחתו באזור תיגראי שליח מוסלמי וביקש מהם לשלוח 

עמו לסודן את שני אחיו, לאול וחדישאי )אדיס, לימים הקצין הראשון בצה"ל( 

ואליהם הצטרף צעיר בשם נגוסה, אחיו של הגיס קחסאי סמואל. המטרה היתה 

העדיף  פרדה  סודן.  דרך  לארץ  אתיופיה  יהודי  את  להעלות  אפשרות  לבחון 

לסכן את בני משפחתו ולא אחרים. 

לאחר מכן שלח פרדה מכתבים לכפרים באזורים השונים וסיפר כי ניתן להגיע 

צעירים  בתחילה  במהירות.  בקהילה  התפשטה  הידיעה  סודן.  דרך  לישראל 

עזבו את לימודיהם, התארגנו בקבוצות וצעדו ברגל לסודן. אחריהם התארגנו 

משפחות שלמות - נשים, זקנים וטף, ובנחישות בלתי רגילה הלכו אל הבלתי 

ידוע. 

הם צעדו ברגל בלילות בדרכים קשות, עם עליות וירידות תלולות, הלכו במדבר 

ידי אנשי הדרג, להיות  ללא מקורות מים, תוך סכנות מוחשיות להיתפס על 

לטרף לחיות הפרא, להיות קורבן לשודדי דרכים, לסכנת התייבשות ולמוות. 

מה דחף את בני הקהילה לעזוב את כפריהם ולצאת להרפתקה שאין לדעת 

את מחירה? מדוע קמו ללכת גם כאשר יכלו למכור רק חלק מרכושם, וכל זאת 

בסתר, כדי שלא ירגישו שכניהם ושלא ילשינו עליהם? מה הביא אותם לסכן 

כך את חייהם ואת חיי בני משפחותיהם? 

הסיבה עליה מצביעים כולם היא הכיסופים לציון, שהוטבעו בהם במשך דורות. 

אבות לבנים, אמהות לבנותיהן, העבירו בדמם את החלום הגדול מכל - להגיע 

לירושלים. היתה זאת יציאת מצרים של ביתא ישראל. 

במחנות  והשתכנו  ובחירה,  מודעות  מתוך  עזבו  לסודן  שהגיעו  ההמונים 

הפליטים שהקים הצלב האדום ונציב הפליטים של האו"ם, למען אלה שברחו 

מהמלחמות ומרדיפות הדרג. יהודי אתיופיה נאלצו להסתיר את יהדותם למען 

ביטחונם. 

- תנאי מגורים קשים, מחלות,  והחמיר  במחנות הפליטים בסודן הסבל הלך 

זיהומים. המוות הכה במלוא כוחו במשפחות רבות. הורים קברו את ילדיהם, 

ילדים את הוריהם. את המתים לא ניתן היה להביא לקבר ישראל, לפי הטקסים 

שהיו מקובלים בקהילה, מחשש לחשיפת יהדותם.
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החילוץ�מסודן

לישראל. בשלב  לסודן  הבאים  את  להעלות  דרכים  חיפשו  ופרדה  לימוד  דני 

ראשון העלייה התבצעה על ידי טיסות מחרטום לאירופה, בדרך כלל לאתונה, 

על ידי ויזות שהצלב האדום סיפק, ואחר כך על ידי ויזות מזויפות. משם המשיכו 

לישראל במטוסי אל על. אך זרם הבאים לסודן הלך וגדל, הרבה מעבר לציפיות 

של המוסד, והיה הכרח למצוא דרכים נוספות. 

במקביל הקימו דני לימור ופרדה את הקומיטי - פעילים מקרב בני הקהילה, 

שהתנדבו להישאר בסודן כדי לסייע לאנשי המוסד לארגן את הקהילה, את 

המצוקה  על  להקלה  מישראל  שהגיעו  כספים  לחלק  לארץ,  העלייה  סדרי 

ככוח  נוספים  אנשי מוסד  הגיעו  לנזקקים. מהארץ  ולחלק תרופות  הכלכלית 

מסייע.

השלב הבא להבאת העולים לארץ היה דרך הים, שיטה שפעלה מ-1980 עד 

ואיש עסקים,  דני לימור, שנמצא בסודן בזהות בדויה של אנתרופולוג   .1982

שכר מקום ליד פורט סודן כאתר צלילה לתיירים. מקום זה שימש בסתר נקודת 

איסוף של המועמדים לעלייה לארץ. 

ספינת חיל הים "בת גלים" עם אנשי שייטת 13 הגיעה קרוב לחוף תוך סכנת 

התגלות או עלייה על שרטונים, והעבירה עולים לאילת. סכנת החשיפה נעשתה 

מוחשית כאשר הם נתקלו במשמר הגבולות של סודן. 

בהמשך החליט המוסד לנסות לחלץ את העולים דרך האוויר. מטוסי הרקולס 

של חיל האוויר נחתו בלילות חשוכים במשטח מאולתר, שהוכן בסתר על ידי 

צוותי חיל האוויר. 

אחרי כשנה וחצי של פעילות נסתרת ואינטנסיבית פרדה נאלץ לעזוב את סודן 

משום שזהותו נחשפה. במקומו הגיע זמנה ברהנה מישראל, שהתנדב לסכן את 

חייו למען עליית בני קהילתו. את דני לימור החליפו לימים אנשי מוסד אחרים. 

של  חילוץ  חייבו  הרבה  והתמותה  החולי  הפליטים,  במחנות  הקשה  המצב 

יותר. ממשלת ישראל הגיעה להסכם חשאי עם שליט  העולים בדרך מהירה 

סודן נומריי להוצאת היהודים על ידי טיסות ישירות מחרטום לבלגיה תמורת 

כסף רב. ההסדר נקרא מבצע משה. 

עם  בלגיים  מטוסים  מסודן  יצאו   1985 בינואר   5 עד   1984 בנובמבר  מ-21 

כ-6,500 עולים מביתא ישראל. המבצע הופסק בשל הדלפתו לתקשורת על 

ידי שר החוץ דאז, שמעון פרס. 
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העולים בבטן ספינת "בת גלים" ובירידה ממנה )צילם: דוד בן עוזיאל(
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במרץ 1985 הובאו לארץ מסודן עוד כ-500 עולים נוספים ממחנות הפליטים, 

במסגרת מבצע שבא, בביצוע מטוסי חיל האוויר האמריקאי. המבצע התאפשר 

אחרי משא ומתן בין ממשל ארצות הברית לבין נומריי, בתוספת תשלום נאות, 

כל זאת בתנאי שישראל לא תהיה מעורבת בעשייה. אך באפריל 1985 הודח 

נומריי. 

מספר הנספים מביתא ישראל בדרך לסודן ובסודן עצמה לפי המשוער הוא 

בסביבות 4,000 נפש. עד 1990 הוצאו מסודן יהודים נוספים בדרכים סמויות. 

אחד הארגונים הפעילים לטובת הקהילה היה ההתאחדות האמריקאית למען 

יהודי אתיופיה )AAEJ( שדחף לעלייה כבר משנות ה-50' והשפיע על החלטת 

לאחר  גם  נמשכה  הארגון  פעילות  הקהילה.  בני  את  להעלות  ישראל  מדינת 

שהתבססה העלייה הרשמית באמצעות המוסד, בטענה שהמשך הלחץ יגביר 

את קצב העלייה. תוך כדי תהליך העלייה שביצעה מדינת ישראל, AAEJ והסניף 

האחרונה  הפעילות  קניה.  דרך  לארץ  מאתיופיה  יהודים  העלו   CAEJ הקנדי 

היתה שנויה במחלוקת, האם היא מסייעת או מסכנת את תהליך העלייה.

ב-1987 השתבשו היחסים בין אתיופיה לברית המועצות, ומנגיסטו החל לנסות 

לשקם את הקשר עם ישראל. מטרתו היתה לקבל סיוע צבאי מישראל תמורת 

העלאת ביתא ישראל.

)AAJE מול שגרירות ישראל בלוס אנג'לס 1980 )ארכיון AAJE הפגנת ארגון
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ב-1989 חודשו היחסים בין ישראל לאתיופיה. שגרירות ישראל נפתחה מחדש 

וצוות של הסוכנות היהודית החל לטפל בבקשות העלייה של  באדיס אבבה 

משפחות יהודיות שהגיעו לאדיס אבבה. 

,AAEJ-באותה תקופה הסתובבו בכפרי הקהילה בצפון אתיופיה נציגים של ה

שעודדו את חברי הקהילה לנטוש את מקומותיהם ולהתרכז באדיס אבבה.

גם הנסיגה ההדרגתית של צבאו של מנגיסטו   לפעילות השליחים הצטרפה 

של  וגדלים  הולכים  שטחים  כובשים  המורדים  כאשר  אבבה,  אדיס  עבר  אל 

אתיופיה. ברור היה שימי שלטון הדרג ספורים. 

קרוב ל-20,000 מאנשי הקהילה עזבו את בתיהם, התרכזו באדיס אבבה וזכו 

לסיוע מאנשי השגרירות ומגופים יהודיים אחרים שפעלו באתיופיה. במהלך 

1990 עלו לישראל כ-4,000 יהודים.

במאי 1991 כיתרו המורדים את אדיס אבבה והיה חשש כבד שכניסתם לעיר 

מפברואר  כבר  בבירה.  המרוכזים  היהודים  את  ותסכן  דמים  במרחץ  תלווה 

והמוסד  צה"ל  היהודים.  הוצאת  על  מנגיסטו  עם  ומתן  משא  ישראל  ניהלה 

תכננו במקביל מבצע צבאי להוצאתם. דיפלומטים אמריקניים, שהוזעקו על 

ניהלו משא ומתן עם ארגוני המורדים על  ידי הלובי היהודי בארצות הברית, 

מנת למנוע שפיכות דמים. 

בסופו של דבר ברח מנגיסטו מאדיס אבבה, שפיכות הדמים נמנעה וישראל 

שהעלתה  שעות,   36 בת  אווירית  רכבת   - שלמה  מבצע  את  לפועל  הוציאה 

לארץ בטיסות ישירות מאתיופיה את כל היהודים שהיו מרוכזים באדיס אבבה, 

כל  את  כמעט  ישראל  הפעילה  שבו  מסובך,  מבצע  זה  היה  איש.  כ-14,300 

יכולותיה האוויריות. מרביתם של ביתא ישראל עלו לארץ.

 ב-1998 התקיים גל עלייה נוסף של כ-1,500 יהודים מאזור קווארה, שלא נכללו 

במבצע שלמה. באותן השנים החלה עלייתם של הפלשמורה, היהודים אשר 

התנצרו במהלך מאה השנים האחרונות וביקשו לחזור ליהדותם.

נכס�לעם�היהודי

צעירים  מצרים.  ליציאת  בדומה  הרואית,  היתה  ארצה  אתיופיה  יהודי  עליית 

לישראל  ולעלות  כפריהם  את  לעזוב  בחרו  שלמות  ומשפחות  וצעירות 

ולצאת למסע  נכונות לעזוב חיים מוכרים  נפש, מתוך  ובמסירות  בהתלהבות 

רגלי, הטומן בחובו סכנות לרוב. 
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יקרות, רעב, צמא, מחלות,  נפשות  מחיר כבד שילמו ההולכים לסודן: אובדן 

עד  ובנפשם  בגופם  נושאים  שרבים  טראומות  אונים.  וחוסר  גופניות  פגיעות 

היום הזה. 

למרות בידוד של שנים רבות מיהדות העולם, הצליחה הקהילה בדרך מעוררת 

רב  באומץ  ועמדה  ומסורתה,  מנהגיה  ואמונתה,  דתה  את  לשמר  הערצה 

ובנחישות אל מול לחצים בלתי פוסקים להמיר את דתה. 

מקום מרכזי ומכובד יש לקייסים, לנזירים ולמנהיגי הקהילה, שהצליחו לאחד 

את הקהילה ולגבש אותה תוך שמירה על זהותה וכיסופיה לירושלים. קהילה זו 

היא נכס יקר ומיוחד לעם היהודי, לחברה הישראלית ולמדינה. קהילה היכולה 

ללמד את עם ישראל ערכים של עדינות, צניעות ומתן כבוד לזקן, ועל מהותם 

של שורשים עמוקים וכיסופים.
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מסע בעקבות החלום

המטרה:�

של� המסע� סיפורי� ידי� על� החניך,� של� החלום� להגשמת� המוטיבציה� חיזוק�
יהודי�אתיופיה.

לעודד�את�החניך�לחלום,�לשאוף�הכי�גבוה�שרק�יכול.	 

להגביר�את�המוטיבציה�לעשייה�ולהתמדה�באמצעות�מתן�דוגמא�מהמסע�	 
של�יהודי�אתיופיה.�

מהלך�הפעולה:

שלב א': 10 דקות

רוצים  וישאל את המשתתפים מהו הדבר שהם הכי  יציג את הנושא  המנחה 

בעולם? מה החלום שלהם? ייתן דקה לחשוב ולאחר מכן כל אחד יספר את 

חלומו.

שלב ב': 20 דקות

המנחה ישאל את החניכים מה הם מוכנים לעשות בשביל להגשים את החלום 

שלהם? אלו תכונות צריך לסגל על מנת להצליח? 

לאחר השאלה יחלק את הקבוצה לשתיים, ויבקש לכתוב את עשר התכונות 	 

הכי חשובות על מנת להגשים את החלום ולדרג אותן לפי סדר חשיבות.

שתי הקבוצות יחד יכתבו את חמש התכונות הכי חשובות להגשמת החלום. 	 

נציג מהקבוצה יציג את התכונות החשובות שנבחרו.

שלב ג': 20 דקות

מה אומר לכם החלום הציוני? האם אתם מכירים אוכלוסייה או אדם שהגשים 

חלום של קהילה או של עם? אם אחת הדוגמאות היא סיפור המסע של יהודי 

אתיופיה, להרחיב. אם לא, המנחה יספר בקצרה את סיפור המסע.
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המנחה יקריא שיר מאת קובי זאנה )אפשר לחלק את הקטע לקבוצה ולאפשר 

להם להקריא בחלקים(. אפשר לבחור בכל סיפור / שיר / קטע קריאה בנושא 

עליית יהודי אתיופיה )ניתן להיעזר בחוברת(.

דיאלוג�-�אם�ובנה�/�קובי�זאנה
בן

אמא, אמרי לי אנא

לאן הלך אבא? 

היכן אחי האהוב ואחותי הקטנה?

היכן הם השכנה ובנה שעדיין לא מלאו לו שנה?

איפה הקס, רב הקהילה?

אימי, אמרי עתה

היכן את ולמה את לי לא עונה?

אמא

בני,

אחיך ואחותך יחד עמי

אביך נמצא כאן לצידי

השכנה ובנה מימיני

והקס, רב הקהילה, מעל ראשי

ואייכה אתה בני, ילד שלי?

בן

אמא, אני לבד בעולם מר

בעולם בו כבר נחרץ הגורל

אמא, החיים לא כפי שהיו בעבר

עתה הם מלאים בכאב ובצער

אמא, החיים עתה הם בכי מר
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אני רואה הורים רבים, מרוב כאב לבם נשבר

אמא, אני רואה את השכן האלמן

מתאבל עדיין על אשתו ובנו הקטן

אמא, אני רואה סביבי את כל הקהל

על האב הרוחני, על הקס, ממררים בבכי מר.

אמא

בני, 

הימים יעברו והמרים ימתקו

ותראה שישתנו הגורלות שנחרצו

נכון, החיים לא כפי שהיו

אך הכאבים והפצעים עוד יגלידו.

אבות שמתאבלים, לבבות שנשברו

ההמונים לא עוד בבכי ימררו

בני, הדברים מפי אל נאמרו

כאן בשמי על נכתבו

ואני אוהבת אותך

וגם אביך, אחיך ואחותך כן יאהבו.

בן

אמא, אז תאמרי לי מדוע

מדוע לא אוכל לחבק אותך

ולקבל ממך חום ואהבה? 

אמא, מדוע לא אוכל לקרוא בשמך

ואת קולך לשמוע?

אמא, מדוע את לא לידי בטרם אני הולך לשינה

ומדוע עם שחר את אותי כבר לא מעירה

אמא! אמא! אמא! אז תאמרי לי מדוע
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מדוע אני עדיין כאן ולא איתך שם למעלה?

אמא

אני יודעת בני

את אובדנך לשכוח אתה לא יכול

זה קשה, שילמת בדבר היקר לך מכל

אבל הצלחת בני, עברת את המכשול

תשריש את שורשיך כך שאיש אותם לא יוכל לעקור

ושם בארץ אבותינו אברהם, יצחק ויעקב

אתה השליח, אתה נציג הדור

בני הסתכל קדימה, אל תביט לאחור

הפץ בעולם אור, הילחם בשחור

כי אתה השליח, אתה נציג הדור

ובני זכור, הגשמת חלום מאוד גדול.

את חלומם של הנופלים, את חלומם של גדולי הדור

זאת אל תשכח, עליך תמיד לזכור

ואנחנו מלמעלה עליך נשגיח, עליך תמיד נשמור

כי אנחנו המשפחה היקרה לך מכל

היה שלום בני ותצליח בכל.

סיכום:

 הרבה לפני שהפסיכולוגיה החיובית דיברה על הגשמה עצמית, הרבה לפני 

שהראש  לפני  הרבה  התקשורת,  באמצעי  המובטחת  ישראל  ארץ  את  שראו 

של  חלום   - החלום  בעקבות  למסע  אתיופיה  יהודי  יצאו  אפשרי,  שזה  חשב 

אלפי דורות, חלום של קהילה, חלום של עם, מסע באומץ לב, בתקווה גדולה, 

באמונה, בהתמדה )כאן ניתן לציין את התכונות שעלו בשלב ב'(.

יהודי אתיופיה לא נחו, למרות הכאב ולמרות הקשיים הרבים, והגרוע מכל - 

למרות אובדן יקיריהם, עד שהגשימו את החלום )חלום = לוחם(.
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אם רק נאמין ונחלום למען מטרה נעלה, אם רק נתמקד בתקווה ולא בפחד, 

נוכל להגשים כל חלום )חשוב לזכור שהדרך עלולה להיות רצופה בקשיים, כפי 

שראינו(. 

הערות:�

מומלץ לערוך את הפעילות באווירה אינטימית, בסביבה שקטה )לתת לקבוצה 

לחשוב דקה או שתיים על החלום שלה(.

יש להכין סיפור על המסע של יהודי אתיופיה, להיעזר בחוברת - לקרוא על 

המסע.

להכין מראש כלי כתיבה.
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 מערך פעילות
 בעקבות פרדה אקלום -

הנוער העובד והלומד 

פרדה�אקלום�-�קווים�לדמותו�של�מנהיג

מטרות:

החניך ישאל את עצמו מיהו מנהיג ומה התכונות שמאפיינות אותו.. 1

להיות . 2 לבחירה  השראה  כמקור  אקלום  פרדה  של  סיפורו  את  יכיר  החניך 

מנהיג.

החניך יבין כי מנהיגות היא תכונה נבחרת וכי מנהיג פועל באחריות כלפי . 3

החברה סביבו.

החניך יציף את הקשיים בבחירה להיות מנהיג בשכונה ויבין את כוחה של . 4

קבוצת מנהיגים בשכונה ובמועדון.

מהלך�הפעולה:

משחק פתיחה. 1

כסף . 2 לחניכים  מחלק  המדריך   - מנהיג  של  תכונות  של  פומבית  מכירה 

וכותב מעליו מנהיג. הוא אומר להם  מונופול, מצייר על הלוח דמות אדם 

בעיניהם.  למנהיג  שיהיו  חשובות  הכי  התכונות  מה  להבין  ננסה  שעכשיו 

כסף  סכום  להציע  צריכים  והחניכים  תכונה,  אחרי  תכונה  מקריא  המדריך 

בעבור התכונה שנראית להם חשובה שתהיה למנהיג. מי שהציע הכי הרבה 

זוכה בתכונה. לאחר מכן מדביקים אותה או כותבים אותה על דמותו של 

המנהיג המצויר על הלוח.

תכונות למכירה פומבית: אמיץ, כריזמטי, מעשי, חולם, קשוב, עשיר, חכם, 

יפה, אחראי, מהווה דוגמא אישית, בעל חזון, יוזם, חרוץ, אנושי, דואג לאנשים, 

אכפתי, סמכותי, מפעיל שיקול דעת, מורד.

למדריך: מטרת המתודה להיות כיפית ומפעילה, אך גם שיהיה אפשר לקיים 

דיון משמעותי על מי נתפס כמנהיג ומה הם חושבים התכונות הדרושות לו.
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דיון:�

למה אלו התכונות החשובות בעינכם שמנהיג צריך?	 

האם יכול להיות מנהיג שלא באמת דואג לאנשיו? )שיתנו דוגמאות לשני 	 

הכיוונים(.

מה גורם לאנשים ללכת אחרי מנהיג? 	 

האם יש למנהיג אחריות כלפי מי שהולך אחריו?	 

האם כל אחד יכול? במה זה תלוי? )שאלה לחימום(.	 

עכשיו ננסה להכיר כמה אנשים, שאולי חלקכם לא מכירים, וננסה יחד להבין . 3

האם הם מנהיגים. מפזרים על הרצפה 5 תמונות של מנהיגי הקהילה -  פרדה 

אקלום, ברוך טגניה, זימנה ברהנו, חרות טקלה, טדסה ביוך. במקביל לשמות 

שלהם מופיע משפט מה עשו בחייהם בעבור הקהילה )מצורף נספח א'(.

החניכים צריכים לנסות ולהתאים את התמונה לשם )כמובן שהם לא בהכרח 

יידעו, אבל זו דרך מתודית להבין שהם לא מכירים אנשים מהקהילה שבחרו 

להיות מנהיגים ושילמו על כך מחיר אישי(.

דיון:

מי מכם הכיר את הדמויות האלו? למה אתם חושבים שלא הכרתם?	 

האם אתם חושבים שהם היו מנהיגים? לפרט - סיכנו את חייהם, הקהילה 	 

היתה בראש סדר העדיפויות שלהם, אמיצים. 

היום  היו הרבה מאוד מנהיגים, אך  למדריך: עכשיו ספר לחניכים שבקהילה 

נעמיק את הלמידה על אחד מהם - מנהיג גדול ואמיץ של ביתא ישראל, פרדה 

אקלום. פרדה הוא חלוץ שפרץ את הדרך לארץ ישראל. באומץ לב, תוך סיכון 

חייו וחיי בני משפחתו, סלל את הדרך למבצע משה ולמסע לארץ ישראל. סחף 

אחריו מאות ואלפים בדרך לירושלים. חשוב שחניכינו יכירו את סיפורו ואת 

דמותו דרך דילמות ושאלות שעמד בפניהן לאורך הדרך. ראוי שדמותו תשמש 

לנו ולהם מקור השראה שחשוב ללמוד ממנו. בקש מהחניכים לנהוג בכבוד 

ורצינות.
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קצת רקע על פרדה.

פרדה אקלום נולד בצפון אתיופיה וסיים את לימודיו לתעודת הוראה במכללה 

באדיס. במשך שנים לימד בבתי הספר השונים ברחבי אתיופיה, ובשנת 1976 

מונה להיות מנהל בית ספר בצפון אתיופיה. 

הקימה  תקופה  )שבאותה  העולמית  אורט  לרשת  פנה  הוא  מכן  לאחר  שנה 

מספר בתי ספר סביב הכפרים היהודיים באזור גונדר( וביקש מהם לפתוח בית 

ספר בצפון אתיופיה, באזור בו התגוררו יהודי תגריי.

 הרשת נענתה לבקשתו ותמכה בהקמת שני בתי ספר בתגריי. שנה לאחר מכן 

ונענה  גונדר וללמד באחד מבתי הספר של הרשת  פרדה ביקש לעבור לעיר 

בחיוב.

היכרות עם סיפורו של פרדה יזזאו אקלום: אומרים לחניכים שלהיות מנהיג . 4

צריך  המנהיגות  של  משמעותה  את  להבין  כדי  בקלות.  שבא  דבר  לא  זה 

עימן לאורך הדרך. מכינים מראש חבילה  להכיר את הדילמות שהתמודד 

עוברת עם כרטיסיות על פי הסדר. כל פעם שמפסיקים את המוזיקה החניך 

שהחבילה עצרה אצלו מקריא את הקטע ושואל שאלה את שאר החניכים. 

מנהלים דיון קצר וממשיכים הלאה )מצורף נספח ב'(.

של  העלייה  באפוס  הראשיים  הגיבורים  אחד  הוא  אקלום  פרדה  לסיכום: 

יהודי אתיופיה. הוא הוכיח שניתן לעשות את הדבר הבלתי אפשרי. כשכל 

שערי היציאה של יהודי אתיופיה היו נעולים, הוא הצליח לפתוח שער חדש 

דרך סודן, ארץ מוסלמית, חברה בליגה הערבית, שמטילה חרם על ישראל.

כוחות הביטחון הישראליים מודים: "מבצע משה החל ממברק ששלח יהודי 

בשם פרדה יזזאו אקלום ומתוך פעילותו האמיצה בתוך סודן". 

עיבוד סיפורו של פרדה אקלום: מפזרים על הרצפה כרטיסיות עם דברים . 5

שונים שאפשר ללמוד מפרדה אקלום. כל חניך בוחר מה הדבר שהוא לוקח 

מסיפורו של פרדה. 

כרטיסיות מה למדתי: אומץ לב; לדאוג לעוד אנשים חוץ מעצמי; יש דברים 

בגדול  זה מכר את הטבעת(; לבחור לחשוב  )בגלל  שיותר חשובים מכסף 

חייב  אתה  במשהו  מאמין  כשאתה  שלי;  העם  על  אלא  עצמי  על  רק  לא 
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של  מציאות  לשנות  יכולות  אחד  אדם  של  בחירות  זה משהו;  עם  לעשות 

הרבה אנשים; בשביל שאנשים ילכו אחריך קודם כל עליך לעשות בעצמך; 

להיות דוגמא; אם אנשי ביתא ישראל לא היו בוחרים ללכת אחריו ולצאת 

את  וסיכנו  אמיצים  היו  אתיופיה  יהודי  קורה;  היה  לא  משה  מבצע  לדרך, 

חייהם בשביל להגשים את חלום העלייה לארץ; היה להם כוח כקבוצה; הם 

האמינו וחיכו 2,500 שנה לעלות לירושלים; הכוח של היחד עזר להם לשמור 

על היהדות.

דיון�מסכם:�

מה אתם לוקחים מהסיפור של פרדה? למה?	 

למה חשוב שנכיר אותו ועוד מנהיגים מהקהילה? מה זה יכול לתת לנו?	 

מה הפך אותו למנהיג? 	 

האם אלו תכונות שהוא נולד איתן, או שאת רוב הדברים הוא בחר לעשות?	 

מה נתן לפרדה את הכוח להיות מנהיג?	 

מה זה אומר לדעתכם להיות מנהיגים היום? בחיים שלכם? 	 

במה צריך לבחור?	 

הספר? 	  בבית  בשכונה?  במועדון?  בקן?  מנהיג  להיות  לבחור  מפחיד  האם 

למה?

האם הבחירה להיות קבוצה של מנהיגים יכולה לעזור?	 

חשוב: . 6 משפט  אמר  הוא  חייו,  במהלך  פרדה  עם  שהיו  מהראיונות  באחד 

"הציפייה שלי היא שיהיה דור שימשיך אותנו. אנחנו הבאנו אותם לישראל, 

ההיסטוריה  ואת  התרבות  את  שילמדו  בהם,  להתגאות  שנוכל  מצפה  אני 

ושיוכלו להעביר אותה לדורות הבאים, שיתגאו בתרבות שלהם ויהיו חלק 

מהחברה הישראלית".

יש שתי אפשרויות בחלק הזה: לכתוב את המשפט על פלקט או על הלוח, 

או להראות את הקטע מתוך הסרט על פרדה שבו הוא אומר את זה, מדקה 

10 עד הסוף: 

https://www.youtube.com/watch?v=_uqkb9FGykk
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דיון:

מה פרדה מצפה מאיתנו? 	 

האם אתם רוצים לבחור להיות דור ההמשך? 	 

ולחברה  בפרט  לקהילה  אישית  דוגמא  להיות  בחר  אקלום  פרדה  סיכום: 

במהלך  שעשה  אמיצות  בחירות  הרבה  על  היום  שמענו  בכלל.  הישראלית 

הדרך, ושאלנו שאלות קשות על הבחירות שלנו היום והאם נוכל לקחת השראה 

מדמותו ולקיים את הציפייה שלו בהווה.
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נספח�א':�גיבורי�העלייה

וחיי  חייו  נתיב העלייה דרך סודן תוך סיכון  פרדה אקלום: האיש שפרץ את 

משפחתו.

ועונה שנתיים בכלא  יהודיים באתיופיה, נכלא  טדסה ביוך: מחנך בבתי ספר 

האתיופי בשל פעילותו הציונית, ולמרות זאת המשיך בפעילותו לאחר השחרור 

מהכלא.

בארץ  מחאות  הוביל  אתיופיה,  יהודי  עליית  למען  מרכזי  פעיל  טגניה:  ברוך 

והפעיל לחץ על הגורמים הממשלתיים בישראל.

ומלגות מזויפות  אחות בהכשרתה המקצועית, הבריחה כספים  חרות טקלה: 

בשל  שנתיים  למשך  האתיופי  בכלא  נכלאה  לישראל,  אנשים  עלו  בעזרתן 

פעילותה הציונית.

זימנה ברהנו: מחלוצי המאבק להעלאת קהילת "ביתא ישראל" למדינת ישראל, 

שימש כסוכן "מוסד" שהקים את התשתית הארגונית במחנות הפליטים בסודן 

להעלאת יהודי אתיופיה ארצה.

נספח�ב':�סיפורו�של�פרדה

אז איך זה התחיל בכלל? בשנת 1977 מדינת ישראל, באמצעות שליחי המוסד, 

חתמה על הסכם שיאפשר עלייה של יהודים מאתיופיה תמורת נשק שישראל 

תספק לשליטה של אתיופיה מנגיסטו היילה מרייאם. שליט אתיופיה הדגיש 

במיוחד שההסכם חייב להיות חשאי, נציגי המוסד הבטיחו לו שכך יהיה הדבר. 

לאחר ההסכם פרדה קיבל פנייה מרשת אורט והתבקש לארגן את המשפחות 

היהודיות ולהסיען לבירה האתיופית על מנת שיוכלו לטוס לישראל. 

פרדה עסק במרץ רב בארגון המשפחות ובהבאתן לאדיס אבבה הבירה. לאחר 

ששתי קבוצות )כ-200 איש( עלו לישראל, נחשף ההסכם בין שתי המדינות, על 

ידי משה דיין, שר החוץ של ישראל, במסיבת עיתונאים שקיים בז'נבה. עד היום 

אין תשובה ברורה למה משה דיין החליט לחשוף את ההסכם. 

כתוצאה מהחשיפה מנגיסטו היילי מרייאם החליט להפסיק את עלייתם של 

היהודים ולנתק את היחסים עם ישראל. השלטונות האתיופיים החליטו לעצור 

מעורבים  שהיו  פרדה,  ביניהם  רבים,  פעילים  ריגול  באשמת  להורג  ולהוציא 

בעבודה עם רשת אורט.
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לדעתכם, 	  לעשות,  עליו  מה  ומשפחה.  אישה  שנה,  חצי  בן  ילד  יש  לפרדה 

לעזוב הכל ולברוח?

סיפור�הטבעת

פרדה סומן על ידי המשטרה החשאית האתיופית כפעיל מרכזי שצריך לעצור 

את  לעזוב  והחליט  מוות מרחפת מעליו,  מייד שסכנת  הבין  הוא  מחיר.  בכל 

אתיופיה ולחצות את הגבול לסודן. במנוסתו מציפורניו הרצחניות של המשטר 

באתיופיה, השאיר מאחור את אשתו ואת בנו בן החצי שנה.

לאחר חודשים רבים של מסע רגלי, רעב ופחד, הצליח להגיע לבירה הסודנית 

חרטום. הוא הגיע לשם עייף ותשוש, ללא שום אמצעים, להוציא את הבגדים 

הוא  נעליו.  בסוליות  שהחביא  שלו,  הנישואין  טבעת  היתה  ברשותו  שלגופו. 

החליט לשלוח מברק: "ברחתי מאתיופיה, אני נמצא בסודן, תעזרו לי לצאת. 

לו רק  לו כסף לשלוח את המברק. היתה  לי כרטיס טיסה". לא היה  תשלחו 

טבעת יקרה, שעברה במשפחתו מדור לדור.

מה לדעתכם עליו לעשות: למכור את הטבעת? לחזור לאתיופיה?

מה עליו לעשות עם הכסף במידה וימכור את הטבעת - להציל את עצמו או 

להישאר בסודן?

פרדה מכר את הטבעת ושלח את המברק. לסודן הגיע בסוד סוכן מוסד, שנפגש 

לו  שיש  ידע  הוא  העלייה מאתיופיה.  בחידוש  לעזור  ממנו  וביקש  פרדה  עם 

אפשרות להציל את עצמו ולעלות לארץ ישראל. אם יישאר בסודן וינסה לעזור 

לקהילתו, יהיה בסכנת חיים.

מה לדעתכם פרדה צריך לעשות: לבקש משליח המוסד שיעזור לו להביא את 

אשתו וילדיו לארץ ולברוח איתם, או לסכן את חייו ולהישאר? מה אתם הייתם 

עושים?

יהודים.  ובמרכזים העירוניים  במשך חודשים פרדה חיפש במחנות הפליטים 

הוא ידע שבכל רגע, כל דקה, כל שעה ויום הוא מסכן את חייו, אבל הוא היה 

מוכן להסתכן למען אחיו. למה הוא החליט לעשות את זה לדעתכם?

דילמת�האחים

במקביל לחיפושיו הוא שלח שליח לבית הוריו בצפון אתיופיה, מרחק הליכה 
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של שלושה שבועות, על מנת להביא את שני אחיו לסודן. השליח הגיע להוריו 

של פרדה ואמר להם שפרדה שלח אותו והוא נמצא בסודן. ההתרגשות היתה 

מהבשורה  מופתעת  מאוד  והיתה  נהרג  שפרדה  שחשבה  המשפחה  עצומה, 

המשמחת. מייד לאחר מכן, אמר השליח להורים: "הוא מבקש שתשלחו את 

שני אחיו". הבקשה הפתיעה את ההורים ועוררה חשדות כלפי השליח. האם 

אמרה לשליח: "אני לא שולחת את ילדיי".

למה פרדה מסכן את אחיו? 	 

מה מניע אותו? האם מניעיו אנוכיים או שהוא רק רוצה להציל את האחים 	 

שלו?

בסוף האמא האמינה שבנה אכן חי והסכימה לשלוח את האחים. לאחר מסע 

רגלי ארוך ומפרך שני האחים הגיעו לסודן ופגשו את אחיהם הגדול, שלא ראו 

במשך כשנתיים. 

בבירה  אותם  ואסף  סודן  ברחבי  יהודים   30 לאתר  הצליח  פרדה  במקביל 

חרטום. הם שהו בסודן ללא שום כוונה לעלות לישראל, אלא רק משום שברחו 

מהמלחמה באתיופיה. פרדה עלה עם הקבוצה הזאת לישראל.

במוסד הבינו שפרדה בעצם פתח דרך עלייה לישראל. "אם הפעילות תתבצע 

נקרא  פרדה  ימים  חודש  לאחר  אמרו.  להצליח",  עשויה  היא  חשאית  בדרך 

למשרדי המוסד בתל אביב. בפגישה הודיעו לו אנשי המוסד שהוא יוצא לסודן. 

האם לדעתכם הוא צריך להסכים?	 

האם הוא לא עשה מספיק בשביל העדה - פרץ דרך, ועכשיו שאחרים ילכו 	 

בה?

פרדה סבל מרעב ופחד בסודן. מה יכול לתת לו כוח בהחלטה לעלות לארץ?	 

בחזרה�לסודן

פרדה לא חשב פעמיים והסכים. הוא רק שאל: "מתי?". הם השיבו: "נודיע לך". 

ההחלטה לשוב לאדמה הארורה שפרדה שנא כל כך לא היתה פשוטה בעבורו. 

הוא נזכר בימים קשים של סבל, רעב, השפלות, חוסר אונים ותנאי מחיה לא 

בימים  עין,  עצם  לא  בלילות  ממנו.  הרפה  לא  לסודן  לחזור  הפחד  אנושיים. 

הסתובב סהרורי. הוא נזכר בלילות שבהם קיבץ נדבות על מנת להשביע את 

וזהירות היתר שנדרש לגלות שוב  וחוסר הביטחון  רעבונו. תחושת הנרדפות 

ושוב חזרו למחשבותיו, אבל למרות זאת אמר לעצמו: "זו התקווה של אחיי. 
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אני לא יכול להגיד לא, ואני לא יכול לחיות בלי אמא שלי".

פרדה חיפש בסודן אחר יהודים נוספים, אבל לא מצא. שליח המוסד אמר לו 

לחזור מיד לישראל, משום שהוא מסכן את חייו והמבצע כנראה לא ייצא אל 

הפועל.

לחזור 	  החליט  כבר  הוא  ידו.  בכף  אתיופיה  יהודי  גורל  עושים?  הייתם  מה 

עמד  הוא  קשה.  היתה  וההתלבטות  במוסד,  ממנו  שדרשו  כפי  לישראל, 

גורלית, שהיתה עלולה לשנות לחלוטין את ההיסטוריה של  לפני החלטה 

יהודי אתיופיה. הוא הבין שחזרתו ללא מציאת יהודים תשים קץ לאפשרות 

העלייה של היהודים דרך סודן.

לאחר לילות ללא שינה וחששות רבים, פרדה החליט לשלוח פקס לז'נבה, ובו 

כתב: "מצאתי יהודים, להלן שמותיהם... אני נשאר בסודן על מנת לדאוג להם".

כמובן שהרשימה היתה מפוברקת. האנשים שהיו ברשימה כלל לא היו בסודן. 

הם אומנם היו יהודים, אך כל אחד מהם עדיין היה בכפר שלו באתיופיה. 

מייד לאחר שליחת הפקס התרחש הנס שציפה לו פרדה. הוא קיבל הודעה 

פרדה האמין  אותו.  ומחפשים  לסודן  הגיעו  בני משפחה  כמה  ואיתה  שאימו 

בכל ליבו שישנה יד שמכוונת מלמעלה. את התחושה הזו הוא חווה פעמים 

רבות לאורך כל חייו, במסלול בריחתו מאתיופיה ועד הגעתו לעיירה הדרומית 

בישראל.

פרדה, שלא ראה את אימו מזה שנתיים וחצי, לא התרגש ולא חשב כלל על 

המפגש המחודש איתה. שמחתו היתה דווקא מכך ששערי העלייה של יהודי 

אתיופיה לא ננעלו.

מה משמח אותו? למה? מה זה אומר עליו?

לסיום הסיפור, פרדה הצליח להעלות את הקבוצה של אימו, ומייד לאחר מכן 

הגיעו בשתי קבוצות נפרדות שאר בני משפחתו. אחריהם התחילה הנהירה של 

יהודי תגריי לסודן.

פרדה פעל בתוך סודן כזאב בודד במשך שנתיים, והוציא לישראל אלפי יהודים. 

לאחר שנתיים של פעילות מסוכנת, המשטרה החשאית הסודנית חשפה את 

פעילותו וביצעה אחריו מרדפים על מנת לעצור אותו. כשהוא הבין את הסכנה 

המרחפת מעל ראשו החליט לעזוב את סודן ולחזור לישראל. 

במשך תקופת פעילותו היה נתון לסכנת מוות. הוא וסוכני המוסד הניחו את 

התשתית הארגונית, המבצעית והמודיעינית למבצע משה.
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כוחה�של�קהילה

"אם לא הייתם באים אחרי, פרדה היה זאב בודד".

מטרות:
היהודית . 1 הקהילה  של  כוחה  כי  ויבינו  קהילה  מהי  ביחד  יגדירו  החניכים 

באתיופיה הוא אחד המניעים המרכזיים שגרמו לעלייה להתרחש.

הבחירה . 2 באתיופיה,  היהודים  חיי   - העלייה  בסיפור  וייזכרו  יכירו  החניכים 

לצאת למסע, ההמתנה במחנות הפליטים בסודן.

ז . 3 החניכים יבינו כי יש משמעות לערכים שעומדים במרכזה של קהילה ולגובֶּ

כסמל מרכזי בתרבות היהודית באתיופיה.

החניכים יבינו כי מנהיגים גדולים ככל שיהיו צריכים קהילה שתלך אחריהם, . 4

אחרת הם יהיו זאבים בודדים.

החניכים יבינו כי הדברים אשר קושרים אנשים לקהילה הם אמונה משותפת . 5

וייעוד משותף.

מהלך�הפעולה:
1. מהי קהילה?

במושג קהילה, כשאנחנו  אנחנו משתמשים  הרבה פעמים  ואומרים:  פותחים 

רוצים לדבר על קבוצת אנשים מסויימת, וספציפית על הקהילה האתיופית. 

האם אי פעם באמת חשבתם מה המילה הזו אומרת? 

מפזרים על הרצפה הגדרות שונות לקהילה. החניכים צריכים לבחור עם מה 

הם הכי מסכימים.

קבוצת אנשים שגרים באזור גאוגרפי מסויים, תחת אותו שלטון.	 

ממשל 	  חולקים  מוגדר,  במקום  חיים  שחבריה  גודל,  בכל  חברתית  קבוצה 

משותף, והם בעלי מורשת תרבותית והיסטורית משותפת.

קבוצה של בני אדם בעלי עניינים משותפים )אינטרסים או דעות(, הפריה 	 

הדדית והרגשת שותפות.

קבוצה חברתית, דתית, מקצועית או אחרת, שחבריה הם בעלי עניין משותף 	 

נדדה ממקום  )כמו קהילת העסקים, או הקהילה היהודית, שעקב רדיפות 
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למקום ושמרה על זהותה כקהילה(.

מסויימים, 	  בגבולות  הפועלים  חברתיים  קשרים  שיצרו  פרטים  קבוצת 

מקושרים למקום, ויש להם מאפיין, רצון או עניין משותפים.

דיון:
אז מהי קהילה בעצם? )קבוצה של אנשים שקושר ביניהם משהו משותף(.	 

אלו קהילות אתם מכירים?	 

לאלו קהילות אתם משתייכים? 	 

מה לדעתכם הופך את קבוצות האנשים שציינתם לקהילה?	 

מה צריך להיות משותף לאנשים? האם זה יכול להיות כל דבר? 	 

2. גובז 

האם מישהו שמע את המושג הזה? מה זה אומר? 

ז הוא סמל מרכזי של התרבות האתיופית. הוא קשור בערך הגבורה  למדריך: גובֶּ

תושייה  פיקחות,  תבונה,  אומץ,  כמו  תכונות  בתוכו  כולל  גובז  והמנהיגות. 

ילדותם  שנות  לאורך  התחנכו  וצעירות  צעירים  מבוגרים,  נוער,  בני  ואחריות. 

להיות גובז. 

מניחים את ההגדרה הזו על הרצפה בגדול ושואלים: 

האם יש משמעות לכך שקהילה מניחה את הערך הזה במרכזה?	 

מה זה יוצר אצל האנשים היחידים? מה הם שואפים להיות?	 

איזה תפקיד היה לכך בסיפור המסע והעלייה לארץ?	 

3. מציגים את הסיפור

למדריך: בפעולה הקודמת הכרנו והעמקנו בדמותו של פרדה. בפעולה הזו ננסה 

להעמיק ביחידים שיצאו אחריו למסע וסיכנו גם הם את חייהם בעבור החלום. 

בחלק הזה של הפעולה מציגים לחניכים את סיפור העלייה דרך שלוש דמויות 

מהסיפור  חלק  מספרת  מהדמויות  אחת  כל  המדריכים.  ידי  על  שמשוחקות 

ומציגה דילמה בפני החניכים.

ואז  בהצגה,  שעלתה  הדילמה  סביב  דיון  ועושים  עוצרים  הצגה  כל  אחרי 

ממשיכים להצגה הבאה.
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ההצגות:�

ולהציג בשביל לתפוס את  )אפשר גם להקריא, אבל כמובן שעדיף להשקיע 

החניכים ולהכניס אותם לתוך הסיפורים(.

הצגה��1–�החיים�כקהילה.

הסיפור: שרה טגניה, בת 38, אמא ל-6 ילדים, נולדה בכפר אמבובר, שהמשפחה 

ודואגת  שלה חיה בו מאות שנים. במשך היום היא מטפלת בילדים הקטנים 

לבית - מביאה מים ומבשלת. מאוד אוהבת להיפגש אחר הצהריים עם השכנות 

כשסביב  שישי,  ימי  את  אוהבת  הכי  בכפר.  מה שקורה  כל  על  ולרכל  לבונה 

ארוחת השבת בעלה מולו מספר לילדים סיפורים מדהימים על החיים הטובים 

בירוסלם ועל האנשים הקדושים שחיים בה.

שלה  הגיל  שכשהגיע  זוכרת  היא  שנה.  מ-20  יותר  כבר  ביחד  ובעלה  היא 

להתחתן היתה מאוד לחוצה ומפוחדת. יום אחד אבא שלה סיפר לה שמצא לה 

את השידוך הכי טוב בכפר, את הבן של הקייס באיוך! היא זוכרת איך כל שאר 

הבנות קינאו בה שהיא הולכת להתחתן עם כזה גובז!

עכשיו המצב בכפר קשה יותר מפעם. השלטונות לקחו חלק גדול מהאדמות 

שהיו שייכות למשפחות היהודיות, ולא מרשים יותר לעבוד בהן. שרה הולכת 

שהן  ושטיחים  כדים  ראשון  יום  של  בשוק  למכור  שלה  הגדולות  הבנות  עם 

מכינות במשך השבוע.

הדילמה: אתמול בבונה היא שמעה את השכנות מדברות על שמועות שבקרוב 

אולי תהיה דרך חדשה להגיע לירוסלם, אבל לא בטוח שכולם יוכלו לעלות. 

היא מתחילה לחשוב על החיים שלה בכפר, על השגרה, על האנשים שחיים 

איתה כל חייה. החלום על ירוסלם הוא חלום משותף לכל הקהילה. ואם לא 

לכולם יתאפשר, האם היא צריכה ללכת בכל זאת? ומה לגבי כל הסכנות?

איך תעזוב את המפגשים לבונה עם השכנות? את בית הקברות בו קבורים כל 

דורות המשפחה שלה? את בית הכנסת של הכפר? אלה האנשים שהיא חיה 

איתם כל חייה, האם יצליחו להישאר ביחד גם במסע?

שאלות לדיון אחרי הצגה 1:

מה המסגרת שבתוכה חיה שרה? ממה מורכב העולם שלה? 	 
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מה החשיבות של הקהילה והמסורת היהודית בחיים שלה?	 

איך אפשר לשמור על התרבות היהודית במשך כל כך הרבה זמן?	 

מה היה התפקיד של הקהילה בשמירה על הזהות של יהודי אתיופיה?	 

מכירים דוגמאות מהסיפורים של ההורים על החיים באתיופיה?	 

הצגה��2–�הבחירה�לצאת�למסע.

הסיפור: טדסה טקלה, בן 15, הוא הבן של שרה. יש לו חמישה אחים ואחיות 

)מהאחים  שלו  הקטנים  האחיינים  עם  לשחק  אוהב  מאוד  האמצעי.  והוא 

הגדולים(, אבל תמיד כשאמא אומרת לו לשמור על הקטנים אין לו כוח. מגיל 

6 התחיל לעזור לאבא לרעות את עדר הפרות של המשפחה. הוא אוהב מאוד 

והיפים שרואים מחוץ לכפר. בגיל 10 אבא  ואת הנופים הגדולים  את השקט 

שלו סיפר לו שנפתח בית ספר חדש ומיוחד מאוד - רק ליהודים, בכפר היהודי 

בדרך  לבד  ללכת  פחד  כי  הספר,  לבית  ללכת  רצה  לא  הוא  בהתחלה  השכן. 

הארוכה ולבלות את היום סגור בכיתה, במקום להיות בחוץ עם העדר.

עם הזמן גילה שהוא מאוד אוהב ללמוד על ירוסלם ועל ארץ ישראל, וללמוד 

את העברית שמדברים בה. עכשיו בכלל לא מפריע לו ללכת כל יום שעתיים 

כדי להגיע ושעתיים כדי לחזור מבית הספר.

הדילמה: אחד הנערים בבית ספרו ניגש לטדסה בהפסקה, ובשקט סיפר על 

כמה  לפני  יצא  הכפר  מבני  אומרים שאחד  הקרוב.  מהכפר  שמועה שהגיעה 

חודשים ברגל לכיוון סודן, ועכשיו שלח מכתב למשפחה שלו שתגיע אליו, כי 

מתוך סודן אפשר למצוא איך להגיע לירוסלם! הנער מספר לטדסה שמתארגנת 

חבורה של צעירים שרוצה לצאת לסודן, והוא מציע לו לבוא. הבחור הזה הוא 

לא הראשון שאומר שיש דרך להגיע לירוסלם, והוא בעצמו מתכנן ביחד עם 

אחיו הגדול לצאת לדרך בעוד כמה ימים.

טדסה חוזר לכפר ומתלבט: האם עליו לצאת עם החברים מהכפר השני למסע? 

אולי הוא צריך ללכת לכפר שלו ולארגן שם את העלייה? אם ייצא עם החברים, 

שאר אנשי הכפר עלולים לא לדעת על המסע ואיך לצאת אליו.

שאלות לדיון אחרי הצגה 2:

מה לדעתכם טדסה צריך לעשות?	 
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מה הקשיים בלעזוב מקום מוכר שחיית בו כל חייך? 	 

בבית 	  שקיבל  הציוני  לחינוך   - שלו  בהחלטה  להתייחס  צריך  טדסה  למה 

הספר, לחיים המוכרים בכפר, למחוייבות כלפי המשפחה והקהילה?

הצגה��3-�המחנות�והאסון.

הסיפור: ירוס, בת 23, אחותו הגדולה של טדסה, היא הבת הבכורה במשפחה. 

היא נשואה ויש לה ילד קטן בן שנתיים. אחרי ששמעו מטדסה ומעוד אנשים 

בכפר את השמועות על הדרך לירוסלם, החליטו במשפחה לנסות להגיע גם כן 

לסודן. הם החליטו שיעשו את המסע ביחד, כמשפחה. בעלה בהתחלה התנגד 

ואמר שהדרך לא מתאימה לילדים קטנים כמו הבן שלהם, אבל ירוס שכנעה 

אותו שהיא לא יכולה לתת להורים שלה לצאת למסע לבד, ושכל חייה חלמה 

על הארץ שאביה היה מספר עליה בארוחות השבת המשפחתיות. 

צריך  היה  בהתחלה  חודשים.  שלושה  ארכה  לסודן  גרו  שבו  מהכפר  הדרך 

להתרגל ללכת כל כך הרבה. כשחשבה שכבר התרגלה להליכה, הגיעו שודדים 

ולקחו מהם את האוכל והכסף שהיה להם. המסע הפך קשה יותר ויותר. היא, 

עוזר  ומי  התינוק  את  הגב  על  מחזיק  מי  תורנות  עשו  שלה  והאחים  בעלה 

להורים המבוגרים ללכת. בערך שבוע לפני שהגיעו לגבול סודן חלה אביה של 

ירוס ונפטר. ההליכה התישה אותו.

בסוף הצליחו להגיע למחנה הפליטים בסודן. המצב במחנה היה קשה מאוד - 

אנשים רעבים וחולים. כשהגיעו למחנה פגשו מכר שהזהיר אותם: לא משנה 

מה קורה, אסור שאף אחד יידע שהם יהודים. שבועיים אחרי שהגיעו למחנה 

נפטר אחיה הצעיר של ירוס מפצע שהזדהם.

נפטרו,  ובנה  לאימה, שנחלשה מאוד מאז שאביה  לדאוג  צריכה  ירוס  עכשיו 

לתינוק שלה ולאחיה הקטנים, שלא יכולים לדאוג לעצמם. כל שבוע מישהו 

אחר חולה, והאוכל שמחלקים מועט מאוד ולפעמים אפילו מקולקל. מסביבה 

יכולה  לא  שהיא  לה  וכואב  מכירה,  שהיא  יהודיות  משפחות  עוד  רואה  היא 

לעזור להם, כי כולם במצב דומה לשלה.

מוזמנת  ירוס  בכפר,  שלהם  שכנה  שהיתה  אישה  נפטרה  האוהלים  באחד 

להצטרף לקבוצה שמתארגנת לצאת בלילה לקבור אותה קבורה יהודית.

כל  של  ושלומם  בריאותם  הוא  כשהמחיר  לדרך  לצאת  נכון  האם  הדילמה: 

האנשים הכי יקרים לך? האם להצטרף ללוויה יהודית במחנה ולסכן את עצמך? 
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האם להמשיך לשמור על קשר עם היהודים במחנה, ולהסתכן בכך שתיחשפו?

שאלות לדיון אחרי הצגה 3:

מהי שגרת היום במחנה הפליטים?	 

למה אנשים צריכים לדאוג ומה מעסיק אותם?	 

מה הקשיים? )לדבר לא רק על הרעב והמחלות, אלא גם על ההתמודדות עם 	 

האובדן וחוסר האונים, ההמתנה למשהו שלא ברור מתי יקרה(.

מה משמעותה של הקהילה בתקופה הזאת?	 

4. שואלים וכותבים על פלקט:

מתוך הסיפורים וההצגות ששמעתם ומתוך מה שהגדרנו יחד בהתחלה, 	 

לקהילה?  באתיופיה  היהודית  הקהילה  את  שהפכו  הדברים  היו  מה 

)אמונה משותפת, מסורת, אורח חיים משותף, חלום-ייעוד משותף להגיע 

לירוסלם(.

מה מיוחד לדעתכם בזה שיהודי אתיופיה בחרו לעלות כקהילה?	 

איזה כוח זה נתן ליחידים לעשות את מה שעשו?	 

הרבה 	  של  אובדן  לכולם,  לדאוג  )הצורך  העלייה?  על  הקשה  זה  במה 

אנשים, טראומה קשה(.

במה זה עזר לעלייה? )העניק כוח, לא להיות יחידים, ללכת את הדרך עם 	 

אנשים שיש להם ולך עבר משותף וחלום משותף(.

5.  מניחים את המשפט של פרדה אקלום בגדול וקוראים: "ההיסטוריה היא לא 

שלי לבד. אם לא הייתם באים אחרי לסודן, פרדה היה זאב בודד".
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דיון�:�

למה פרדה מתכוון?	 

למי הוא אומר את זה?	 

מה זה אומר שההיסטוריה היא לא שלו לבד? מי עוד עושה אותה? 	 

בזכות מי פרדה לא היה זאב בודד? 	 

איזה כוח נותנת הקהילה ליחיד? )גם הכוח והאומץ שהיו לפרדה לעשות את 	 

מה שעשה קשורים בכך שהיתה קהילה מאחוריו(. 

האם אתם חושבים שהעלייה היתה יכולה להתקיים גם אם לא היתה קהילה 	 

יהודית חזקה באתיופיה? )אפילו פרדה אומר שלולא הקהילה שבאה אחריו 

והאומץ של היחידים זה לא היה קורה(.

ואמונה 	  מסורת  חולקים  בה  שהחברים  קהילה  שללא  חושבים  אתם  האם 

משותפת כל כך חזקה, העלייה היתה מתרחשת?

סיכום:

משותף,  ייעוד  הוא  לקהילה  אנשים  קבוצת  סתם  שהופך  מה  כי  היום  הבנו 

שמגיע מתוך אמונה משותפת באותם ערכים. במקרה של קהילת ביתא ישראל 

האמונה היהודית והרצון להגיע לירוסלם גרמו לאלפי אנשים לשנות את חייהם 

מקצה לקצה. 

החלום המשותף של יהודי אתיופיה הוביל למסע של משפחות שלמות וכפרים 

שלמים, בזכות הכוח שקשר את האנשים לקהילה אחת, המטרה המשותפת 

והייעוד המשותף.

חשוב להבין שהעלייה התאפשרה לא רק בזכות מנהיגים יחידים, שבחרו לקחת 

אחריות ולהוביל את המסע ואת העלייה, אלא גם הודות לעוצמתה של הקהילה 

היהודית, שבחרה ללכת אחרי מנהיגיה ולא להשאיר את פרדה זאב בודד. 
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