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שמי בני סמאי. אני הבכור מבין שמונה אחים, כשהאחרונה נולדה כבר בישראל.

בהיותי  כבר  אתיופיה.  גונדר,  שבמחוז  דוקוואה  בכפר   1967 בשנת  נולדתי   

ילד קטן עבדתי קשה כחקלאי וכרועה צאן לאחר הלימודים, בכדי לסייע לאבי 

לפרנס את משפחתנו. אבי, שעסק בפעילות ציבורית מבוקר עד ליל, סמך על בנו 

הבכור בכל מה שניתן. 

התלמידים  מקבלים  היו  וואקן,  הסמוכה  בעיר  הספר  בבית  תלמיד  בהיותי 

מכתבים מיוצאי הקהילה האתיופית שכבר עלו קודם לארץ ישראל, בהם תיארו 

הכותבים את ארץ ישראל כחלום שכל יהודי חייב להגשים, זאת בנוסף לסיפורי 

)הרבנים  הקייסים  שסיפרו  וירושלים,  העם  מולדת  ישראל,  ארץ  סיפורי  תנ"ך, 

באתיופיה(. דבר זה בלט במיוחד בחג הסיגד, כאשר הקייסים היו בוחרים גבעה 

וכולם היו עולים אחריהם לשם וסוגדים לכיוון ירושלים, מספרים על ירושלים 

בתקופת בבל, וכן סיפורי גבורה ישראליים כמו מבצע יונתן.

כל זה גרם להחלטה שלי ושל חבריי לעלות ארצה בכל דרך שרק תהיה. אני, 

בתקוה שיחליט  על ההחלטה  לאבי  סיפרתי  לעזוב את משפחתי,  רציתי  שלא 

לעלות יחד איתנו. 
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אבי, שהיה מראשי הקהילה, החליט שכולם יעלו, לא רק המשפחה אלא כל 

הקהילה, ואם לא - אז אף אחד. 

באותו זמן נתבקש אבי על ידי הסוכנות היהודית להכין רישום מסודר של כל 

היהודים ולהעביר לסוכנות על מנת שיוכלו להעלות את כל היהודים מאתיופיה. 

כמובן שפעילות זו הייתה אסורה, ואבי ששימש כראש מועצה אזורית באותו 

זמן, יכול היה להתחכך עם ראשי השלטון. למרות זאת החליט אבי לשתף פעולה 

עם הסוכנות, אם כי במשנה זהירות, מה שגרם לכל העלייה לישראל להתעכב 

עוד ועוד.

בני סמאי באתיופיה

לא  המשותפת  שהעלייה  לראות  ונוכחתי  להמתין,  יכולתי  לא  שכבר  אני, 

תהיה בשנה הקרובה, החלטתי יחד עם חברים לחצות את מדינות דרום אפריקה 

ולעלות לישראל.

לאחר מאמצים רבים הצלחנו ליצור קשר עם פעילים יהודיים שייקחו אותנו 

מהבית עד למבריחים המובילים.

כשהגיע התאריך המסוכם נפרדתי מבני משפחתי ויחד עם החברים התאספנו 

במקום מוסכם מראש. כבר בתחילת הדרך התחילו הקשיים, כאשר מורי הדרך 

פיצלו אותנו לפי החלטה שלהם, למרות שההחלטה לעלייה הייתה משותפת. 

הדרך הייתה קשה, ללא אמצעי הגנה מהחום וכמעט בלי מזון וממש מעט מים, 

יום אחרי היציאה  סך הכל ההתארגנות לא תאמה את הדרך הארוכה והקשה. 

התחילו שתי הקבוצות של מובילי הדרך לריב ביניהן מי אמור להוביל כל קבוצה, 

סכסוך שהגיע עד לירי, שגרם לעיכוב הקבוצות עד שתחלוף הסכנה. הירי נפסק 

רק כאשר שני המובילים הגיעו לפשרה על פיצוי כספי, על חשבון המוברחים 

כמובן. 

כשלושים ק"מ לפני גבול סודן עזבו אותנו המובילים ונתנו לנו להמשיך לבד. 

בהמשך הדרך נתקלנו בשודדים )בדיעבד התברר שהמובילים שיתפו פעולה עם 

השודדים( שלקחו מאיתנו הכל, כולל מים ואוכל. החמור מכל שחטפו את הנשים 

והפקידו עליהן שומר, כך שהיינו  ולקחו אותן למרחק של חצי ק"מ  הצעירות 

בקשר עין, במקביל השודדים המשיכו להכות בנו באכזריות ולשדוד את רכושנו. 

סודנים שהבריחו את השודדים,  חיילים  הגבול  מכיוון  הגיעו  זה  למזלנו בשלב 

העת  כל  כאשר  הגבול,  לכיוון  אותנו  ליוו  גם  הם  ולהפתעתנו  מים,  לנו  הביאו 

מתנהל ירי בין החיילים לשודדים.

חודש ארך המסע עד לסודן. כשהגענו לגבול, החל סינון - אדם שנחשד כי הוא 

רוצה להיכנס לסודן רק כאמצעי לעלות לישראל, לא הורשה להיכנס. סיפרנו 

שברחנו מאתיופיה בשל הרעב, וכניסתנו לסודן אושרה. בסודן יצרנו קשר עם 

אותנו  והעביר  "מבריחים"(  להם  לקרוא  )נהגו  לישראל  בעלייה  שתמך  ארגון 

למחנה פליטים אמראקובה. חייתי באוהל במשך חצי שנה, הרבה מן הפליטים 

הלכו לעולמם בשל תנאי המחיה הקשים. עבדתי בעבודת אדמה קשה ביותר 

עבור שכר זעום, העיקר לשרוד.
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מחנה פליטים בסודן

נאלצתי  במהלכה  אמראקובה,  הפליטים  במחנה  שנה  חצי  של  שהות  לאחר 

לעבוד בעבודות מזדמנות בכדי לשרוד, נחשפתי למראות קשים של מוות, הובלת 

גופות לקבורה שגרמו לי לטראומה והחלטתי לחפש עבודה אחרת מחוץ למחנה 

ולמזלי מצאתי עבודה ברעית צאן. כשנוכחנו שתנאי המחיה לא משתנים ומספר 

בעיר  למחנה  עברנו  ואכן  לחפש מחנה חדש,  חבריי  עם  גדל, החלטתי  המתים 

גדאריף. עזבנו את אמארקובה בלילה, בחסות החשיכה, בכדי לא להיתפס על 

ידי הסודנים. מחנה זה היה הרבה יותר מסודר ומתואם, והמחיה בו הייתה טובה 

לחבריי  לי,  דאג  חסותו,  אותנו תחת  במקום, אשר אסף  וועד האתיופים  יותר. 

בכדי  בתורנות.  וישנו  בדוחק  חיינו  בה  צפופה  לדירה  המורחבת  ולמשפחתי 

זה שהיתי במשך  להתרחץ היו מביאים מים בג'ריקנים מהנהר הקרוב. במחנה 

כשנה, במהלכה חלק מחבריי עלו ארצה אחד אחד. שמחתי בשמחת חבריי, אך 

חש במצוקה בהמתיני לתורי.

הפעילים האתיופים )"הוועד"( דאגו לעשות את כל פעולותיהם עם יחידים, 

בכדי שלא יעלו עליהם, ולכן הם לא יכלו לעלות כקבוצה.

מעומס  שקרסו  במשאיות  חבריי  עם  יחד  הועברתי  בגדאריף  שנה  לאחר 

ניסו להיתלות עליהן. גם המשאית אשר עליתי עליה התפרקה  האנשים אשר 

ונפלתי כמו רבים אחרים מהמשאית. חבר שנפל איתי נפגע בבטנו ונפצע קשה 

למקום  בחזרה  לברוח  וניסינו  לי, תמכתיבו  בסדין שהיה  אותו  מברזל. חבשתי 

מגורנו טרם ניתפס, בשלב זה שמתי לב שרגלי פצועות היות ונעלי נפלו במהלך 

המנוסה, העברתי ממני את חברי הפצוע לאדם נוסף שהיה עמנו וחזרתי לחפש 

ולקחת את נעלי. אך לרוע מזלנו נתפסנו על ידי הסודנים ונלקחנו למחנה צבאי 

ממנו לא יכולנו לברוח.

במחנה סבלנו מיחס משפיל ומאלימות. הסודנים תחקרו אותנו מי הוביל אותם 

לשם, ולצורך מה, אך לא סיפרנו שמטרתנו לעלות לארץ. כעבור יומיים הגיעו 

נסיעה  של  שעות  לאחר  היעד.  מהו  לדעת  בלי  עליהם  אותנו  והעלו  משאיות 

הורדנו במחנה אחר הנקרא אוודילו, מחנה אוהלים סגור בו אין אפשרות לעבוד. 

ה"צלב האדום" פעל בו להעלאת יהודים, אך טיפין טיפין. 

בני סמאי ובן דודו באתיופיה 
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לאחר מספר חודשים חל אירוע ששבר את כל השוהים במקום. אחד החיילים 

הסודנים התאהב בבחורה אתיופית, אך היה לאותה הבחורה גם מאהב אתיופי. 

הסודני  החייל  את  וראה  אהובתו  של  לדירתה  האתיופי  עלה  הפעמים  באחת 

אצלה, הוא דקר את החייל הסודני בסכין ופצע אותו.

כתגובה הגיעו למחנה המון חיילים, ריכזו את כולם תוך מתן מכות אכזריות, 

וחיפשו את הדוקר. משלא מצאו אותו, העמידו את כולנו בתעלה ארוכה במטרה 

ופעל  האדום"  ה"צלב  ארגון  התערב  ממש  ניסי  באורח  חיים.  אותנו  לקבור 

להרגעת הרוחות ולשחרור כל הגברים.

על  אותי  שיעלו  לסודנים  כשוחד  נתתי  תמורתם  ואת  מכנסי,  את  מכרתי   

אוטובוס לכיוון גדאריף, שם חברתי לבני משפחתי שעזבו לפני. שהיתי עימם 

הקטנה  העיר  לכיוון  חבר  עם  ברחתי  ולאחריהם  חודשים,  כשלושה-ארבעה 

תועבה, בה שהיתי חודש. 

התעופה  שדה  לכיוון  ברחנו  נוראי,  ופחד  רבים  חששות  עם  הלילות,  באחד 

המאולתר והסודי אשר נבנה במיוחד לצורך העלייה, שם עלינו על טיסה לישראל 

שעברה דרך יוון ונחתנו באשקלון.

למחרת, אחרי שינה של לילה באשקלון, הועברתי לאולפן בכפר זמיר למשך 

תשעה חודשים בתנאי פנימייה, שם למדתי עברית קרוא וכתוב. כשסיימתי את 

קדם  המקצועי  הספר  בבית  רכב  חשמלאות  ללמוד  התחלתי  האולפן,  לימודי 

צבאי "אורים" בקרית טבעון. בסיום הלימודים התגייסתי  לצבא כמהנדס קרבי.

לארץ  זו  בתקופה  עולים  ש"הפעילים"  לי  הוסבר  הצבאי  שירותי  כדי  תוך 

וזקוקים לעזרה. מיד שיערתי כי ייתכן שאף הורי בין העולים, משום שאבי היה 

פעיל. הגעתי עם קבוצת חברים לקבל את את העולים בקריית גת, ביררתי בין 

העולים אודות הורי ונעניתי שאכן אף הורי עלו במבצע זה. בלב מלא ספקות 

אחיי.  עם  יחד  הורי  את  פגשתי  באמת  שם  הקליטה,  למרכז  הגעתי  וציפיות 

ניתן כלל לתאר את ההתרגשות, ההרגשה הייתה של מימוש חלום. כמובן  לא 

שעזרתי בכל שיכולתי בתור עולה ותיק, ובמקביל המשכתי לשרת בצבא.

כדי  יזרעאל  עמק  במכללת  ללמוד  התחלתי  הצבאי  שירותי  את  כשסיימתי 

להשלים בגרויות, אך עזבתי את לימודיי בשל קשיי פרנסה ועבדתי כשנה בבתי 

זיקוק.

המשטרה,  מתפקדת  איך  להבין  סקרנות  ומתוך  הזיקוק  בבתי  שנה  לאחר 

החלטתי לנסות את מזלי ושלחתי קורות חיים למשטרה. כעבור זמן קצר נקראתי 

לראיון, ואכן כמה ימים לאחר מכן גויסתי כחלק מפרויקט עולים, כסייר בתחנת 

חיפה.

לאחר שנה בתפקיד, הועברתי לעבוד כשוטר ביס"מ חוף. לאחר שבע עשרה 

שנים ביס"מ, עזבתי ועברתי לעבוד כבלש נוער בתחנת זבולון במשך שבע שנים. 

לאחרונה הועברתי לתפקיד מש"ק אתיופים באזור תחנת זבולון-קריות.

כיום אני מתגורר בנהריה ביחד עם אשתי וארבעת ילדיי.

סרוק לצפיה בתמונה זו


