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 בכפר אטוגה, 1992



פרק ראשון: 

מן הכפרים אל מתחמי 
ההמתנה לעלייה
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ילדה עם הגעתה מן הכפר, 
אדיס–אבבה 1991
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למן אביב 1990 נהרו אלפים מיהודי אתיופיה אל אדיס–אבבה 
לאחר שנפתח נתיב עלייה חוקי ומתואם עם ממשלת אתיופיה.

יהודי  שארית  מקרב  ומשפחות  יחידים  לדרך  יצאו  במקביל 
לעיר  הקרובים  וצ'ילגָה  דֶמּבִיָה  ממחוזות  בעיקר  אתיופיה, 
נֶדר. הם חשו עצמם שייכים לכלל יהודי אתיופיה והצטרפו  גו�

לזרם העלייה.

כך התרכזו באדיס–אבבה כ–20,000 ממתינים לעלייה שקבוצות 
מהם עלו מידי חודש ארצה. במאי 1991 התקיים "מבצע שלמה" 

בו עלו לישראל במשך 36 שעות כ–14,200 עולים.

בני שארית יהודי אתיופיה שבהליכי הבדיקות זוהו כמתנצרים 
לא אושרו לעלייה ולא קיבלו סיוע. אולם היו משפחות מקִרבם 

שקיבלו אישורי עלייה.

בשכונות סביב שגרירות ישראל באדיס–אבבה התחילה להתגבש 
קבוצה של ממתינים לעלייה ששערי השגרירות וארגוני הסיוע 

ננעלו בפניהם.

 מן הכפרים
 אל 
 אדיס–אבבה
וגונדר

זימנה ברהני והרב 
מנחם ולדמן עם שארית 
היהודים בכפר מלכנאייה 
במחוז דמביה, 1992
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ה רֶדָה, לסודאן � בכוונה להגיע לישראל.  בשנת 1984 יצא בנֵנו, טֶקָ
חשבנו שהוא מת, אולם לבסוף הגיע אלינו מכתב מישראל. הוא 
כתב שהרבה מתו בסודאן, אולם הוא זכה להגיע לָארץ הקדושה. 
שמחנו מאוד. הוא הזהיר אותנו לבל נלך דרך סודאן, הם נאבקים 

בישראל על עלייתנו, ונמתין לשעת הכושר.

לסודאן  שהלכו  יהודים 
אותם  אירחנו  דרכנו.  עברו 
את  גילו  לא  הם  בשמחה. 
הולכים  שהם  וסיפרו  יעדם 
בני,  גם  מרפא.  למעיינות 
דֶרסֹו דֶטָלֶה, הצטרף לאחת 
חזר  הוא  אולם   � הקבוצות 
קשיים  בגלל  זמן  כעבור 

ושודדים שתקפו אותם.

באו  ארצה  שעלינו  לאחר 
שהתארחו  משפחה  בני 
לבקר  במֶלְּכֵנָאיֶה  בביתנו 
הקרוואנים  באתר  אותנו 
לנו.  ולהודות  כרמל',  'נווה 
הם סיפרו שחלק מקרוביהם 

נפטרו בדרך.

מהראשונים  היינו  אנחנו 
דֶמּבִיה  ממחוז  שיצאנו 
במטרה  לאדיס–אבבה, 
הכול,  עזבנו  לָארץ.  להגיע 
מכרנו רק שור אחד, והגענו 
 1990 (יולי)  סאני  בחודש 

לאדיס–אבבה.

במשך שלוש שנים הייתי ּבַקהילה של הממתינים לעלייה באדיס–
אבבה במסגרת ה'קומפאונד של אנדי' שהוקם על–ידי 'אִרגון צפון 
אמריקה למען יהודי אתיופיה'. נבחרתי על–ידי אנדי גולדמן, מנהל 
הקהילה, כאורג מצטיין � ועשיתי בגדים לילדים ולמבוגרים. הייתי 
הקברות  בבית  אותם  וקברנו   � הנפטרים  קבורת  על  אחראי  גם 

היהודי באדיס–אבבה.

רֶדָה דֶטָלֶה, רֵאיון בעל–פה

ט' בתמוז תשע"א / 11 ביולי 2011

"היינו 
 מהראשונים 

שיצאנו ממחוז 
יה   דֶמבִּ

לאדיס–אבבה"
רֶדָה דֶטָלֶה

בכפר רובגביה, 1992

רדה דטלה ואשתו דגה 
בלטה, אדיס–אבבה 1991



23  ከገጠር ወደ እስራኤል ለመምጣት የመቆያ ቦታ  מן הכפרים אל מתחמי ההמתנה לעלייה

"התחילה התעוררות 
בכל אזור גונדר" 

ַאסָצ'לו (אבשלום) ַאמָּבאּו

ידעתי מצעירותי שאני מזרע ישראל. הסבים שלנו היו מספרים לנו 
על ארץ ישראל ועל ירושלים, וכשֱא–ֹלהים ירצה � תבוא הגאולה 
למרות  הפסח,  חג  ועל  השבת  על  לנו  סיפרו  לירושלים.  ונעלה 
רק  והתחתנו  מהגויים  נפרדת  קבוצה  היינו  בפועל.  שמרנו  שלא 
היה  או  לָעיר  שעבר  מי  כגון  דופן,  יוצאי  במקרים  העדה.  בתוך 
ּבַצבא, קרה שהתבוללו עם הגויים. הגויים קראו לנו בכינויי גנאי: 
'פָלַשָה', 'ּבּודָה', 'ּכָיילָה' � והשתדלנו לא להבליט את עצמנו. כמה 
אנשים מהעדה שלנו היו נוסעים בפסח ובסִיגד אל היהודים באזור 

גֹונדֶר, כדי לחגוג יחד אִתם.

התחילה  כשנה  ולאחר   1988 בשנת  התיכון  לימודי  את  סיימתי 
הסבים  לישראל.  לעלות  ודֶמּבִיה  גונדר  אזור  בכל  התעוררות 
בחודש  על–מנת לבדוק.  לַדרך  אצא  אני  שקודם  הציעו  והדודים 
יוני 1990 נסעתי באוניה מגורגורה לּבָהַר–דַר (בדרום אגם טאנה, 
מוצָא הנילוס הכחול) ומשם כעבור מספר ימים המשכנו באוטובוס 
מהכפרים  בעיקר  נפש,  כשבעים  של  קבוצה  היינו  לאדיס–אבבה. 

גֶ'נדָה, ּבֹואָה וּבּוצָ'רָה.

בשגרירות  עלייה  בקשות  הגשנו  לאדיס–אבבה  שהגענו  לאחר 
עובדי  אותנו  כינו  לראשונה  נדחו.  בקשותינו  אולם  ישראל, 
השגרירות העוסקים בעלייה בשם 'פָלַשמּורה' � שֵם שלא שמעתי 
אותו קודם לכן. ידעתי, לפי מה שאבי והסבתא סיפרו לי, שהיהודים 
כינו  הגויים  אולם  מרים)  (אוהבי  וֹודֶד"  "מַריָם  בשם  אותנו  כינו 
אותנו רק בשמות 'פָלַשָה', 'ּבּודָה', ו'ּכָיילָה'. אנשי השגרירות אמרו 
לנו: "אתם לא זכאים לעלות, חבל על הזמן שלכם, עדיף שתחזרו 
למקומכם". גם סיוע הומניטָרי לא נתנו לנו. אִרגון הג'וינט סייע 
לנו באופן חלקי בשכר דירה, שמן, קטניות ועוד, ולאחר מכן עזר 
לנו גם אִרגון נאקוג' (אִרגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה). 
אנשי השגרירות אמרו לנו: "נקנה עבורכם שוורים, תחזרו לגונדר, 
ואנו נדבר עם המִמשל שם שייתן לכם אדמות. עדיף שתחזרו לשם. 

אין לכם שום סיכוי לעלות".

עזרא  סלומון  בתחילה   � נאקוג'  אנשי  אותנו  עודדו  זאת  לעומת 
ולאחר מכן אנדי גולדמן � ואמרו לנו: "אתם זרע ישראל, יש לכם 
קרובים בארץ שנאבקים עבורכם, גם יומכם יגיע לעלות, זה עניין 

של זמן"...

אַסצָ'לו (אבשלום) אַמּבָאּו, רֵאיון בעל פה

ט"ו בתמוז תשע"א / 17 ביולי 2011

במשרד הראשון של ארגון נאקוג', אדיס–אבבה 1990
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אחי  גם  ישראל,  לארץ  להגיע  במטרה  לסודאן  הלכו  כשהיהודים 
אולם   � במחנות  שם  היה   � לסודאן  והגיע  יצא  אָלֵהֶן,  הגדול, 
אחרי–כן הוא חזר לַכפר. במחנה אָמרָה–קֹובָה בסודאן הוא פגש את 

קרובינו מאַמּבובֶר. היו עוד קרובים שלי שעלו דרך סודאן.

מהצבא  כשהשתחררתי 
דרך  לעלות  ניסיתי 
באדיס–אבבה.  השגרירות 
אָלֵהֶן  אחי  עם  יחד  הגעתי 
לאדיס–  1990 שנת  בסוף 
 � [AAEJ סוזן פולק, פעילת אִרגון] � 'אבבה. ב'קומפאונד של סוזן
ראיינו אותי שני אנשים, ולאחר שלא מצאו את שמי ושם משפחתי 

ברשימה � סירבו לאשר את העלייה שלי.

הייתי ב'קֹומפָּאּונד של אֶנדי' וגם קיבלתי עזרה מקרובי משפחתי 
הקהילה  של  ּבַוועד  הייתי  לעלייה.  כן  גם  שהמתינו  היהודים, 
של  ּבַמִתחָם  לעלייה  הממתינים  עם  כמקשר  בג'וינט  גם  ועבדתי 

אִרגון נאקוג' (אִרגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה).

אָגֵרּו קָסָה, רֵאיון בעל פה

י"ח בתמוז תשע"א / 20 ביולי 2011

"כשהיהודים 
הלכו לסודאן" 

ָאֵגרּו ָקָסה

משפחות שהגיעו מן הכפרים במתחם שגרירות ישראל באדיס–אבבה, 1990

רישום במשרד נאקוג', משמאל: אנדי גולדמן, 1990
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"הורַי מכרו את רכושם - ויצאנו לַדרך"
גֶֶטנֶט ַאוּוֶקה

נולדתי בשנת 1967 במחוז דֶמְּבִיה בכפר 
 33 התגוררו  בכפר  אַטֶיֶה.  שליד  גּוּבְיֶה 
היתה  פרנסתם  ישראל.  מזרע  משפחות 
מיעוט  היינו  ונפחות.  אריגה  חקלאות, 
בין הנוצרים והתגוררנו בשכונה נפרדת. 
הנוצרים זלזלו בנו ואף קיללו אותנו. הם 
לא התחתנו אִתנו וגם הורינו לא נתנו את 

הסכמתם לנישואין עם נוצרים.

המים  את  מִמלאכה.  שבתנו  בשבת 
את  והֵכַנו  בבוקר,  שישי  ביום  שאבנו 
הקפדה  היתה  זו  השבת.  קודם  האוכל 
מיוחדת של סבתא שלי, אֵם אִמי, נֶבְסֶה 
פֶנְטֶה, שמוצָא משפחתה מיהודי קּואָרָה.

את  עזבה  לא  היא  התנצרה  שסבתי  אף 
מנהגי היהדות ושמרה שבת. ביום השבת 
נפגשים  המורחבת  המשפחה  בני  היו 
היו  הסבא  עם  והיא  אצלה,  ואוכלים 
את  ששמרו  שלה  ההורים  על  מספרים 
שמרו  גם  ואִמי  סבתי  היהדות.  מצוות 
על טהרת המשפחה והיו הולכות לטבול 
לא  שהגויים  כדי  החשיכה  לפני  בנהר 

יראו אותן.

סיימתי את לימודֵי התיכון באַזֵזּו, ולאחר 
מכן שירתתי שלוש שנים בצבא אתיופיה.

משפחתי  הגיעה   1992 שנת  בסוף 
לישראל.  לעלות  במטרה  לאדיס–אבבה 
אדמה,  בית,  רכושם:  את  מכרו  הורי 
חמש פרות ושור � ויצאנו לדרך. הגענו 
עלייה,  אישור  וביקשנו  השגרירות  אל 
היהודית  הסוכנות  נציגי  סורבנו.  אך 
את  שעזבנו  על  עלינו  כעסו  והג'וינט 
של  "הקומפאונד  אל  הצטרפנו  הכפר. 

סלומון" [= סלומון עזרא, איש נאקוג'], 
שכרנו  נפש.  כ–3000  בו  רשומים  שהיו 
דירה בשכונת לַמּבֶרֶט, ההורים והילדים 
ואחיותי  אחי  אחד.  בחדר  התגוררו 

הנשואים שכרו דירות בנפרד. 

בניין,  במשך כשנתיים עבדתי בעבודות 
ואל הקומפאונד הגעתי להתפלל וללמוד 
עבדו  הגדולים  אחי  גם  יהדות.  שיעורי 
בעבודות מזדמנות בתחום הבניין. אחד 
הקהילה,  במסגרת  ברקמה  עבד  מאחי 
המשפחה  כל  לקיום  לסייע  יכולנו  וכך 
יותר  הקטנים  אחי  עבדו.  לא  הורי  שכן 
למדו בבית הספר של הקומפאונד. בשנת 
1994 התמניתי למורה לגיאוגרפיה בבית 
הספר של הקהילה ובהמשך הייתי מורה 

ליהדות.

לאחר שלוש שנות שהות באדיס–אבבה 
אחת   � וקיבלנו  הג'וינט,  בנו  הכיר 
לשלושה חודשים � הקצבה של 50 ק"ג 

טֵף, והיינו זכאים גם לשירותי רפואה.

לישראל  עלו  ומשפחתה  שלי  דודה 
עלו  אמא  של  אַחֶיהָ  שלמה'.  ב'מבצע 
מישראל  כסף  לנו  ושלחו   ,1996 בשנת 

כדי להתקיים.

אישור  משפחתנו  קיבלה   1998 בשנת 
לאתר  הגיעה  המשפחה  עלייה. 
שהייתי  ואני,  יסף'  'חצרות  הקראוונים 
במרכז  צעירים  עם  נקלטתי  רווק, 

הקליטה 'תפוז' בנהריה.

גֶטֶנֶט אַוּוקֶה, רֵאיון בעל פה

ט"ו באדר תשע"ג / 25 בפברואר 2013

במתחם ארגון AAEJ, אדיס–אבבה 1991

במשרד נאקוג' באדיס–אבבה, משמאל: סלומון עזרא, 1990
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על סבי, אבי אִמי, אבא וֹורְקּו קידָנּו סָהָלּו, העידו רבים שמעולם לא 
התנצר. הוא המשיך לשמור שבת בכפרו תָמֶרגֹוט שבמחוז צ'ילגה, 
מל בעצמו ילדים ביום השמיני, והיה מספר לנו על חג הפסח. גם 

אִמו, טָיֶץ' ּבֶלֶטֶה, לא שינתה מיהדותה.

סבי סיפר לנו שלעת זקנתו, כשהיה בערך בן 65, באו אליו � כנהוג 
רוחני,  אב  כמו  לך  "נהיה  לו:  ואמרו  נוצרים  קֵסים   � באתיופיה 
התוודה על חטאיך". סבי דחה אותם ואמר: "אני יהודי. אינני נוהג 
במנהג הזה. אם עשיתי חטאים לא אתם תצילו אותי. אם עשיתי 

מצוות ומעשים טובים הם יעמדו לזכותי".

והגענו  סבי  חלה  חודשים  מספר  כעבור 
בשנת  היה  זה  לבקרו.  פָלַשזְגֶה  מהכפר 
"ניסיתי ללכת לארץ  1986. הוא אמר לנו: 
ישראל דרך סודאן, אך בגלל שחליתי חזרתי 
זכה  סָהָלּו),  (שמעון  אַסמְרּו  בני,  לביתי. 
לי  יש  סודאן.  דרך  הקדושה  לארץ  לעלות 

קשר עם בני בישראל � ואם תסכימו לדברַי, נלך לאדיס–אבבה".

"אם  ואמר:  לי  קרא  סבי  לאדיס–אבבה.  ללכת  הסכימו  לא  הורי 
תקבל את דברַי אקח אותך לאדיס–אבבה. שם, או בארץ ישראל, 

תתחתן בעזרת ה'. אדאג לכל הוצאותיך".

כעבור מספר שנים, בחודש אוגוסט 1990, הלכתי שוב לבקרו. הוא 
אמר לי: "אתה זוכר את שאמרתי לך לפני מספר שנים? בנַי, דּוּבָלֶה 
וקֹויֶה, הגיעו כבר לּבָהַר–דַר והם בדרכם לאדיס–אבבה. אגלה לך 

סוד: בעוד שבוע אלך גם אני לאדיס–אבבה. מוטב שתצטרף".

המשיך  ומשם  דֶלגי  אל  מתָמֶרגֹוט  ברגל  כשבוע  כעבור  יצא  סבי 
בספינה לּבָהַר–דַר (בדרום אגם טאנה) דרך קּונזילָה. גם אני הלכתי 

באותה דרך כעבור כשלושה שבועות, ונפגשנו באדיס–אבבה.

כעבור זמן קצר חלה סבי ונפטר. יום לפני מותו הוא קרא לי לחדרו, 
מן  משפחתי  בני  יתר  ואת  הורַי  את  גם  להביא  שאשתדל  וביקש 

הכפר אל אדיס–אבבה.

פיקָדּו מֶָרה, רֵאיון בעל פה

כ' בניסן תשע"ג / 31 במרץ 2013

"נלך 
לאדיס–
אבבה!" 
פיָקדּו ֶמָרה

בניית מתחם הקהילה באדיס–אבבה, 1990

שרטוט מתחם הקהילה בגונדר, 2000
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"הזקן 
נשכב על 
האדמה, 
חיבק 
את רגליו 
של אנדי, 
והתחנן 
לסיוע" 
 ברברה 
ריבקוב–גורדון

מצפון  יהודים  אלפי  כשהגיעו   ,1990 באוגוסט 
אתיופיה לאדיס–אבבה � [תשעה חודשים לפני מבצע 
שלמה] � הגיעו אִתם כמה מאות מבני ה'פָלַשמּורה'. 
של  משפחה  לכל  קִצבה  שנתנה  ישראל,  שגרירות 
יהודים, סירבה לסייע לבני ה'פָלַשמּורה'. נֶאמר להם 
נסיעה  כרטיסי  להם  הובטחו  ואף  לכפריהם,  לשוב 

לאוטובוסים ּבַדרך חזרה.

לשוב  יכולים  אינם  שהם  השיבו  ה'פָלַשמּורה'  בני 
לכפריהם אפילו אם ירצו, מכיוון שהגויים תפסו את 
בתיהם והם עלולים אף להירצח. בכל אופן, אין הם 
רוצים לחזור מכיוון שהחליטו לקשור את גורלם עם 
"אם  כולם.  כמו  לישראל  ולעלות  היהודים,  אחיהם 
מוכנים  אנחנו   � באדיס–אבבה  למות  עלינו  נגזר 

לכך", כך אמרו.

שגריר  של  בחדרו  ישיבה  התקיימה  זמן  באותו 
הג'וינט  נציגי  בה:  והשתתפו  נעים,  אשר  ישראל, 
הסוכנות  נציגי  שניידר,  מייקל  המנכ"ל  ובראשם 
יהודי  למען  האמריקנית  האגודה  נציג  היהודית, 
 (NACOEJ) נאקוג'  מטעם   .(AAEJ) אתיופיה 
 � אתיופיה  יהודי  למען  אמריקה  צפון  רגון  אִ  �
השתתפתי אני, יחד עם אנדי גולדמן וסלומון עזרא. 
לאנשים  לסייע  רוצה  "אני  אמר:  שניידר  מייקל 
לבקש  והוחלט  דיון  התקיים  הללו".  המסכנים 
שמּורה'  לַ רגון נאקוג' שיעמוד בקשר עם בני ה'פָ מאִ
שהגיעו לאדיס–אבבה, ויסייע בחלוקת כסף � אמנם 

כן  כמו  ליהודים.  הניתנים  מאלו  קטנים  בסכומים 
לתכנית  לקבל  אין  מסוים  תאריך  שלאחר  הוחלט 

שמּורה'. לַ הסיוע אנשים חדשים מבני ה'פָ

מבני  משפחה  לכל  לתת  התחיל  נאקוג'  אִרגון 
רשמנו  לחודש.  אחת  כסף,  סכום  ה'פָלַשמּורה' 
מהם  נמצא  מי  ידענו  וכך  ופרטיהם,  שמותיהם  את 

באדיס–אבבה.

בכפריהם של בני ה'פָלַשמּורה' נפוצה הידיעה שאין 
מעטים  זאת  למרות  באדיס–אבבה.  אותם  מקבלים 
על–ידינו.  יותר  התקבלו  שלא  אף  להגיע,  המשיכו 
חזרה  באוטובוס  נסיעה  כרטיסי  לַּבָאים  הצעתי  גם 

לגונדר.

כעבור זמן התקשר אלי אנדי גולדמן לניו יורק וסיפר 
שאחת הנשים שהיתה רשומה, באה אליו עם אביה 
הזקן שהגיע לאחרונה מן הכפר � והיא איננה יכולה 
האדמה,  על  נשכב  הזקן  האב  ולהאכילו.  לו  לסייע 

חיבק את רגליו של אנדי והתחנן לסיוע.

היינו  כי  כבולות  היו  ידינו  לעשות.  מה  ידענו  לא 
כפופים ושותפים לַהחלטה שלא לקבל עוד אנשים. 

ברברה ריבקוב–גורדון, מנכ"לית אִרגון צפון 
 אמריקה למען יהודי אתיופיה, 
רֵאיון בעל פה

ד' באדר תשע"ג / 14 בפברואר 2013

במתחם ארגון AAEJ באדיס–אבבה, 1991

שרטוט מתחם הקהילה בגונדר, 2000
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אדיס–אבבה, תשרי תשנ"ט / אוקטובר 1998

בשלב זה מספרם של אנשי 'ּבֵיתָא ישראל' השוהים 
באדיס–אבבה עומד על 8,000 איש. הם הגיעו לאדיס 
מהכפרים  הארץ,  מרחבי  הגיעו  הם  שונים.  בזמנים 
הגיעו  כולם  וכו'.  אַצֶ'פֶר  קּואָרָה,  צ'ילגה,  בדֶמּבִיה, 
לארץ  ולהגיע  לעזוב  מנת  על   � אחת  במטרה 
הקודש, ארץ ישראל, ולהתאחד שם עם משפחותיהם 
וקרוביהם. לחלקם יש אִמהות, אבות, אחים, אחיות, 
משפחה  קרובי  או  וסבתות  סבים  דודים,  דודות, 

אחרים הגרים בארץ.

על  היה  מדוע  הסיבות  מקצת  להלן 
את  כורחם  בעל  לעזוב  הללו  האנשים 

כפריהם:

1. בתיהם נשרפו על–ידי תושבי הכפר או 
סביבתו, במיוחד באזור דֶבֶרֶגָה.

2. נשותיהם ובנותיהם נאנסו.

3. הם לא יכלו לקבל אדמות לעיבוד כפי 
שקיבלו יתר האתיופים באזורים הללו.

אנשי  על–ידי  מונו  הוועד  חברי  שמונה–עשר   …
עם  גונדר.  באזור  שונים  מכפרים  שהגיעו  הקהילה 
לחקור  במחוייבותם  הוועד  חברי  החלו  הִתמנותם, 
באמת  שייך  היה  אכן  מקִרבם  אדם  שכל  ולוודא 
או  משפחתו  מציאת  באמצעות  ישראל'  ל'ּבֵיתָא 
שימוש  תוך  וגם  היוחסין,  אילן  לפי  משפחתה 
בשיטות אחרות. כך הושלמה רשימת האנשים אשר 

עברו את הסינון הזה.

זָאּודּו ּברָהָן ונֶגָה אָלֶנֶה, דו"ח שליחות לאדיס–אבבה 
בחגי תשרי
השניים הם חברי הקהילה שעלו ארצה, חזרו כשליחים אל אחיהם 

הממתינים, ושהו עִמם בחגים באדיס–אבבה ובגונדר.

'האנשים 
עזבו בעל 

כורחם 
את 

כפריהם' 
זָאּודּו ּבָרָהן 

ונֶגָה ָאֶלנֶה

במתחם הקהילה 
באדיס–אבבה, 1991




