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סיפור קצר זה מסופר מפי נקודת ראותי כפי שחוויתי אותו כילד קטן, הסיפור 

מאתיופיה  העלייה  חלום  להגשמת  במסע  שנספו  אלו  כל  של  לזכרם  מוקדש 

לירוסאלם. 

 13 בת  וולקיט, למשפחה  בכפר  תיגראי  במחוז  1974 באתיופיה  נולדי בשנת 

נפשות ואני הילד השמיני במשפחה. בכפר וולקיט חיו יהודים לצד גוים ביחסי 

בחמולה  התגוררנו  בכפר  דופן.  יוצאי  חיכוכים  ללא  הדדי  וכבוד  טובה  שכנות 

כל המשפחה המורחבת באותו האזור. למגורים בחמולה משפחתית גדולה יש 

השפעות חזקות על החינוך ועל התפתחות ילדי החמולה. 

כילד קטן  זכור לי, שבסופי שבוע ובחגים, לאחר התפילה והארוחה המשפחתית, 

ילדי המשפחה היו מתקבצים סביב זקני המשפחה ומקשיבים בשקיקה לסיפור 

שגוללו בפנינו, על החלום שעתיד להתגשם, חלום העלייה לירוסאלם המוזהבת, 

חלום שעבר מדור לדור. בדמיוני אני עוד רואה את זקני המשפחה מספרים את 

ניתן לתארה במילים. בכל פעם  ואנחנו מקשיבים בשקיקה רבה שלא  הסיפור 

שהתקבצנו לשמוע את הסיפורים על ירוסאלם הרגשתי התעלות והתרוממות 

רוח כאילו עוד רגע החלום מתממש, והופך למציאות. תחושה זו חזרה על עצמה 
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כל פעם מחדש. בעודי כותב מילים אלו אני מוצא את עצמי נרגש מעצם העלאת 

הזיכרונות מן העבר הרחוק ומחלום העלייה כפי שסופר בימים ההם, מפי זקני 

המשפחה אשר צרוב בתודעתי עמוק ואשר ילווה אותי לנצח. 

קרוא  ידע  ושלא  שהוא,  כל  חינוך  במוסד  התחנך  שלא  קטן,  שכילד  ברור 

הייתה  העת,  באותה  המשפחה,  זקני  מפי  הסיפור  שמיעת  של  החוויה  כתוב, 

חוויה ייחודית מאוד שעוררה בי, כילד, דחף פנימי ורצון עז לחזות בהתגשמותו 

הייחודית  בדרכם  זקני החמולה הצליחו,  עליו.  הבודד שהתוודעתי  של החלום 

ותשוקה  כמיהה  גילי  בני  הילדים  ובשאר  בי  לנטוע  שלהם,  המיוחד  ובתיאור 

אדירה  לירוסאלם, העשויה כולה זהב כפי שדמיינו בתודעתם, "ארץ זבת חלב 

ודבש". ארץ שאין בה רוע, הכול טוב, כולם מאוחדים, אין צורך בעבודה פיזית, 

מכיוון שאין דבר כזה מחסור, החיים מתנהלים בצל הקדושה, השלווה, השקט, 

ואהבת חינם היא דרך חיים. 

פתאום  הבחנתי  סודאן,  לכיוון  המסע  את  שהתחלנו  לפני  ספורים  ימים 

והצאן,  הבקר  את  מכר  ואבא  האדמה  את  לעבד  הפסיקו  במשפחה  שהגברים 

שהיו עבורו יקרים מפז. הכול נעשה בחשאי מבלי לשתף את הילדים הקטנים, 

ואני, שהייתי ילד קטן בן שש שנים, קלטתי, שאנחנו הולכים לעשות שינוי, אבל 

לא ידעתי מה  הוא השינוי המיוחל. )בדיעבד, היום אני יודיע שנעשתה עבודת 

ולעלות  החלום  את  להגשים  שנוכל  בכדי  וסודית  יסודית  מקיפה,  מאוד  הכנה 

בבטחה(. באחד מלילות השבוע באמצע הלילה, אימא העירה את ילדי המשפחה 

את  ובשקט  במפתיע  ועזבנו  במהירות,  התארגנו  לירוסלם.  שעוזבים  והודיעה 

הבית ואת הכפר. רוב המבוגרים של המשפחה, לקחו איתם ציוד בסיסי  לדרך, 

וחלק קטן מהמבוגרים נשאו אתם כלי נשק להגנה. התחלנו את המסע להגשמת 

החלום "הלבן" בהפתעה גמורה וצעדנו לכיוון ירוסלם. את המסע מאתיופיה, דרך 

המדבר, לכיוון גבול סודאן הובילו מורי דרך בתשלום. לאחר 4 ימים של צעידה 

לכיוון גבול סודאן, בשעות הערב, שודדים כיתרו ותקפו את השיירה שלנו. בעת 

התקיפה נוצרה מהומה, הילדים והנשים רצו לכל עבר ותפסו מסתור עד יעבור 

זעם, והגברים, אשר נשאו כלי נשק, יצאו למתקפת נגד בכדי להדוף את השודדים. 

בדרך נס, באירוע זה לא היו אבדות בנפש, אבל כן היו פצועים רבים. אני, ילד קטן 

בן שש שנים, הלכתי לאיבוד תוך כדי המהומה, לאחר חיפושים נרחבים שנעשו 

בהובלתו של אבי ז"ל אותרתי כעבור יום, למחרת הפרעות בבוקר. מצאו אותי 

שוכב במדבר ביחד עם החמור שנשא אותי הרחק מהמחנה. עד עצם היום הזה 

אינני יודע איך שרדתי לבדי במדבר את הלילה, ויותר מכך לא זכורה לי תחושה 

של פחד כול שהוא, כנראה, שבשלב מסוים במסע, איבדתי את תחושת הזמן 

בגלל העייפות והמועקה הרבה שעברנו בדרך, עד להתרחשות האירוע. לאחר 

שאותרתי והוחזרתי למחנה, המשכנו את המסע עד לגבול סודאן. המסע ארך 

כשלושה שבועות. בתום המסע ולאחר שנקלטנו במחנות הפליטים בסודאן, אבי 

ז"ל נבחר להיות פעיל עלייה בשירות המוסד הישראלי, הוא פעל וסייע רבות 

בהעלאת אלפי יהודים מסודאן לישראל תוך סיכון חייו וחיי משפחתו. 

לישראל עלינו בשנת 1982 לאחר המתנה של שנתיים בסודאן, במבצע סודי 

דרך ים סוף.  במבצע זה נטלו חלק חיילי הקומנדו הימי, אנשי המוסד וחיל הים. 

מהמבצע זכור לי, בעיקר, המפגש הראשוני עם אנשי המוסד אשר הובילו אותנו 

במשאיות לחוף הים למפגש עם חיילי הקומנדו, שנשאו אותנו בידיהם והעלו 

אותנו על סירות גומי. שטנו עד שהגענו לספינה גדולה, שהמתינה לבואנו בלב 

באותה  לחשוב,  לי  גרם  הישראלי,  הביטחון  כוחות  עם  הראשוני  המפגש  הים. 

את  ד'  "בשוב  יצר אפקט של  ביחד,  זה  כל  דמיונית.  במציאות  חי  העת, שאני 

שיבת ציון היינו כחולמים". לאחר שהייה של מספר שבועות בלב ים, המשכנו 

את המסע על גבי ספינת חיל הים לכיוון חופי אילת, ומשם למרכז קליטה עתלית. 

אבי אמצמהרת צגאי ז"ל נשאר בסודאן והמשיך בפעילות העלאת יהודים, ורק 

הוענקה   24/11/2015 בתאריך  לישראל.  עלה  חודשים  ושבעה  שנתיים  כעבור 

לאבא שלי תעודת הוקרה על פועלו למען העלייה במעמד ראש הממשלה. 

בעלייה דרך סודאן קיפחו את חייהם במסע ובמחנות הפליטים כ-4000 מבני 

הקהילה וביניהם סבא שלי צגאי דסטה וקרובי משפחה נוספים, יחד עם זאת, 

עשרות אלפים הצליחו לעלות ארצה 

הודות לתעוזה, לנחישות ולאמונה.  
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לקולטים  מאתגרת  תקופה  הייתה  חדשים  כעולים  בארץ  שלנו  הקליטה 

ולנקלטים כאחד, בגלל פערי התרבות והחוסר בתקשורת פתוחה )בעיית שפה(.

והתפתחותנו  קליטתנו  על  כלל  העיבו  לא  הפערים  שהיו,  הקשיים  כל  למרות 

למה  מעבר  רבה,  ובאהבה  במסירות  זה  את  עשו  שהקולטים  מכיוון  כעולים 

התעודה שקיבל אבי ז"ל
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שמצופה מהם. אני כמו כל הילדים בני גילי נשלחתי לבית ספר יסודי לכיתה ג', 

רגילה.  כיתת אולפן, לאחר שרכשתי שפה בסיסית, שולבתי ללימודים בכיתה 

בתום הלימודים בבית ספר יסודי, נשלחתי ללימוד בפנימיית ימין אורד, בחוף 

הכרמל. 

את לימודי התיכוניים סיימתי בשנת 1993, ואז הגיע המועד שלו חיכיתי בכיליון 

עיניים בכל שנותיי בתיכון, רגע הגיוס. מועד הגיוס שלי לצה"ל היה בעל חשיבות 

עליונה מכיוון שמאוד רציתי להוקיר תודה למדינה, על המבצע ההרואי והנועז 

שהמדינה עשתה כדי להעלות אותי ארצה. שכן, ישראל נטלה סיכון עצום. 

אילו פעילותה הייתה נחשפת, שלטונות סודאן ואתיופיה, היו יכולות להגיב 

בחומרה רבה על מעשיה; במקרה הטוב בתקרית דיפלומטית חמורה, ובמקרה 

הגרוע והקיצון, יכלה להתפתח מלחמה אזורית, כיוון שמבצע העלייה ארצה חצה 

מדינות עיינות לישראל. התגייסתי לחטיבת גבעתי, את שירותי הצבאי סיימתי 

בדרגת סג"ן, בשנת 1997 התגייסתי למשטרת ישראל, בשנת 2003 יצאתי לקורס 

קצינים ומאז אני מבצע מגוון תפקידי ליבה בארגון, ובכך אני ממשיך לשרת את 

המדינה האדירה שלנו. 

כמה מילים לסיכום

קוראים יקרים, מקווה שנהנתם ולמדתם מקריאת 'כנפי שחר'. 

העדויות שנאגדו בספר זה הינן חלק קטן לדוגמא ומופת הבא לשקף בקצרה 

את האמונה והגבורה שלוו את מסע העליה הכללי של ביתא ישראל.

זמנם בכדי לשרוד, להילחם  ילדים שבגרו טרם   18 נחרט סיפורם של  בספר 

על החיים שלהם ושל בני משפחתם. סיכנו את חייהם חצו גבולות וימים כאשר 

מטרה אחת קדושה נגד עיניהם לחון את עפרה של הארץ הנכספת - ארץ ישראל 

וירושלים עיר הקודש.

כאן המקום להודות לחברים על הזכות שאפשרו לנו לעורר זכרונות כאובים 

ו'חיטוט' בעבר הקשה. שהסכימו לפתוח צלקות שותתות דם למען יידעו הדורות 

הבאים. שיחזור מסעיהם הקשים, כל אחד בדרכו הוא, לא היה קל עבורם, והחזיר 

אותם באחת לזכרון אותן שנים איומות וקשות אותן הם מתאמצים בכל מאודם 

להדוף. וגם אם היום יום השוטף וגדוש המעש של כל אחד מהכותבים עוזר להם 


