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רקע על עלית יהודי אתיופיה:

1977 זו השנה אשר תיזכר לעד ואשר נצרבה בליבותיהם של אלפי יהודי אתיופיה. 

הקהילה  מבני  ואישה  איש  אלפי  עשרות  ישראל.  לארץ  עלייתם  החלה  זו  בשנה 

עזבו בחשכת ליל ובסודיות רבה את בתיהם ועשו את הצעד הראשון במסלול קשה 

וטראומטי לעבר גבולות המדינה, בעיקר לעבר סודן, בדרכם לארץ הקודש - משאת 

נפשם.

הם חצו ברגל אזורים לא מוכרים, שוממים ועתירי סכנות, נעו בצדי דרכים, בתוואי 

קרקע קשים. הם חצו שרשרות הרים בצינה וקרה, צעדו במדבריות צורבי חום ולוהטי 

דרכים  ידי שודדי  על  הותקפו  ויערות סבוכים,  גועשים  נהרות  חולות, התמודדו עם 

וסבלו מרעב, צמא, מחלות ומוות. 

המסע הרגלי, אשר ארך במקרה הטוב כשלושה עד חמישה שבועות, נמשך לעיתים 

גם חצי שנה ואפילו מספר שנים. חלק מהצועדים נתפסו והושלכו למאסר בתנאים 

כדי להתחיל מחדש את דרך החתחתים למימוש החלום  או הוחזרו לאחור  איומים, 

הנכסף - לנשק את אדמת ארץ הקודש.

עיקריות:  גבול  נקודות  שלוש  סביב  אתיופיה-סודן  גבול  את  חצו  אתיופיה  יהודי 
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נתקעו  לישראל, אלא  מיד  הועלו  לא  כאן, להפתעתם,  אך  ומטמה.  חומרה, אבדרפי 

בסודן בתנאים קשים, בעיקר במחנות פליטים, כשנה עד שנתיים בממוצע. חלקם שהו 

גם שלוש ואף שמונה שנים. בודדים שאירע עימם נס, הצליחו לצאת את סודן בתוך 

חודשים ספורים.

השהייה במחנות הפליטים הייתה קשה ביותר, התנאים הפיזיים היו נוראיים ולא 

ניתנים להעלותם על הדעת. הקשיים שנגרמו על ידי השלטונות וכנופיות פשע הגדילו 

את הכאב. רבים חלו ומתו בהמתנה הממושכת הזו, אשר הייתה רק תחנה אחת בדרך 

הכואבת לירושלים.

ננסה קצת לסבר את האוזן ולהבהיר לקורא את התלאות הנוראיות שעברו היהודים 

בדרכם לארץ הקודש.  נתחיל עם הקושי הראשוני של התפרקות המשפחה. קריעה 

מהמשפחה קשה לכל אדם, אך אצל יוצאי אתיופיה קשה שבעתיים. באתיופיה אדם 

ללא משפחה נחשב לאדם לא שלם. וגם אם היו משפחות שהצליחו לצאת בשלמות, 

נאלצו לרוב להיפרד בדרך, אם בשל הצורך להסתתר, אם בשל קשיי המסע ותלאותיו, 

ובעיקר בשל המוות שהיכה בחלקם וקטף צעירים וזקנים, תינוקות ואימהותיהן ללא 

אבחנה. 

רבים מהעולים שזכו להגיע לארץ, חיים בה בתחושה של ניצולים על כל המשתמע 

מכך, ולעיתים רבות אף מלווים ברגשות אשם על כך שלא הצליחו לקבור את קרוביהם 

בצורה הראויה, תוך נתינת הכבוד הראוי לנשמת המת. 

הסבל הוחרף בכל כברת דרך נוספת, ובייחוד בסודן. בנוסף לצמא, לרעב ולמחלות 

התווסף בסודן סבל נפשי רב כתוצאה מיחס משפיל וחוויות טראומטיות. בתוך סודן 

היו  בני הקהילה התעללות של ממש: צעקות והשפלה, מגורים במקומות שלא  חוו 

ראויים אפילו למגורי בהמה, מקורות מים מזוהמים, ביזוי וגזענות. 

מתו  תינוקות  ביותר,  הקרובים  של  גם  מוות,  של  קשים  למראות  נחשפו  הם 

על  לישון  נאלצו  הם  מושיע.  באין  הוריהם  את  איבדו  וילדים  בידיים,  לאימהותיהם 

האדמה, הצורבת מחום ביום )עד 50 מעלות בסודן( וסובלת מקור עז בלילה, ללא כיסוי 

כלשהו. אלו מראות שנחרטו בדם וצרבו את ליבם כאש.

השפלה וביזוי, אישי או קבוצתי, בשל היותם יהודים, היו ענין של יום ביומו. יהודים 

שנתפסו על ידי כוחות המשטרה או אנשי צבא סודנים בעת שניסו לברוח ממחנות 

מקרי  היו  אכזרית.  בצורה  עונו  לישראל,  להגיע  סיכוייהם  את  לשפר  כדי  הפליטים 

אונס רבים בעקבותיהם בנות איבדו טעם בחייהן, והבנים אולצו לצפות באחיותיהן או 

חברותיהן, להן הם הרגישו אחראים, כשהן סובלות ומעונות וידם קצרה מהושיע. כל 

אלה גרמו לרבים מן הצעירים והצעירות למשברים נפשיים קשים, והם נותרו מלאי 

תהיות וצלקות.

ובכל אופן, מרבית בני הקהילה לא איבדו תקוה. הציפיה להגשים את חלום העלייה 

לארץ נמשכה.

מסודן הגיעו יהודי אתיופיה לישראל בעיקר באמצעות רכבת אווירית שאורגנה על 

ידי מדינת ישראל בסיוע אמריקאי ובינלאומי ובהסכמה שבשתיקה של שליטי סודן. 

הראשונים שהגיעו ארצה היו יהודי קהילת טיגריי-וולקאיט שבצפון מזרח אתיופיה. 

יותר ממחצית  ועד תחילת 1984 הגיעו  גונדאר וסביבותיה,  יהודי  גם  אחריהם הגיעו 

מיהודי אתיופיה לישראל. 

בנובמבר 1984 החל "מבצע משה", שארך כחודשיים, ובו הוטסו רוב האנשים ששהו 

כך  אחר  חודשיים   .1985 בינואר  המבצע  נעצר  שונות  הדלפות  עקב  בסודן.  במחנות 

התנהל מבצע "מלכת שבא" ובו הוטסו לישראל שאר היהודים ממחנות הפליטים.

במאי 1991, לאחר הפסקה כמעט מוחלטת של שש שנים, שבהן נותרו רבים בשלבים 

לישראל.  יהודים  כ-15,000  עוד  הובאו  ובו  שלמה"  "מבצע  נערך  המסע,  של  שונים 

תקופה קצרה אחרי שהסתיים "מבצע שלמה", התחלף המשטר באתיופיה והיציאה 

ממנה הפכה לפשוטה וקלה יותר. מאז ממשיכים העולים להגיע לישראל בקצב איטי 

מדי שנה.  

לציפיותיהם  בניגוד  פתוחות.  בזרועות  העולים  התקבלו  לא  לישראל  בבואם 

עורם  לצבע  קשורים  חלקם  רבים,  קליטה  בקשיי  בארץ  נתקלו  הם  ולחלומותיהם, 

השונה מיושבי הארץ, וחלקם קשורים להגדרות הזהות היהודית המקובלת והממוסדת 

בישראל - אם כי גם שנויות במחלוקת ציבורית מסוימת. 

הם הגיעו לישראל עם זהות יהודית מגובשת ומחוזקת, ואף עם ניצנים של זהות 
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ישראלית. הם חשו כמי שמשחזרים את הסיפור הניסי של יציאת מצרים, ובעלייתם 

ודבש,  זבת חלב  ישראל כארץ  לישראל דמיינו את התחלת הגאולה. הם דמיינו את 

ואת הישראלים – כצדיקים, שחורי עור, לובשי לבן, שומרי שבת כולם. הדרך הנוראית 

והמוות הרב במסע, נראו בעיניהם כחלק מתהליך היטהרות בכדי להגיע לארץ הקודש. 

הם הרגישו שקנו, באמצעות סבלם כיחידים וכקהילה, מעין "כרטיס כניסה" לישראל.  

בנוסף, התפתחה אצלם תפיסה עצמית של אנשים גיבורים, רבי כוח, שעמדו באתגר 

המסע.

מובן שקשה לצפות סופו של תהליך בזמן התרחשותו. קשה לדעת אם תהליך גיבוש 

הזהות של הישראלים ממוצא אתיופי יסתיים בהצלחתם לשנות את דימוים החברתי, 

או בכישלון ובהרגשה של שוליות חברתית וזעם עדתי. עם זאת, ברור כבר עתה, כי 

בעיניהם – לסיפור המסע תפקיד מרכזי בתהליך זה. אשר על כן, הבאנו בפניכם בספר 

זה מקבץ תיאורי מסע אותנטיים, מפי יהודים עולים מאתיופיה שמסרו נפשם בכדי 

להגיע לארץ הנכספת. ראה בעמודים הבאים מכתבם לראש ממשלת ישראל שנשלח 

כחלק ממאמציהם ומהשתדלותם לעלות לארץ ישראל, משאת נפשם.

מפה עם ציון מקומות ריכוזם של יהודי אתיופיה בסודן. דרך מסעם של יוצאי אתיופיה דרך סודן, פורט סודן ועד הגעתם לירושלים. באדיבות דני לימור
צויר בשטחי סודן 1979 בידי דני לימור

הגדלה של ציון המחנות
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מכתבו של קייס אבא יצחק לרה"מ מר בגין

המכתב באדיבות הרב מנחם וולדמן
המשך מכתבו של קייס אבא יצחק לרה"מ מר בגין
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קייס אבא יצחק עם הרבנים הראשיים והרב מנחם ולדמן 1985

שיר זה חובר ע"י הרב חזי עובדיה זצ"ל 
לכבוד הכתרתו של הקייס לרב


