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נולדתי בשנת 1972 להורי, וונדה אגנייהו ואברהיט איילה, בכפר קטן הנקרא 

באוולה.

בת אחד עשר  הבן השישי במשפחה  ואני  )דני(  הוא אסצ'לאו  שמי המקורי 

ילדים. הורי עסקו בחקלאות ואחיי היו רועי צאן. לאחר גיל ארבע התחלתי לצאת 

יחד עם הורי ואחיי בכדי ללמוד ולבחון את עבודת השטח מקרוב. כשהגעתי לגיל 

הלימודים  את  מקסנית.  הנקראת  לכפרי  הקרובה  בעיר  ללמוד  התחלתי  עשר 

בבית הספר התחלתי מכיתה ב'.

וחזור  הלוך  יום  כל  ק"מ  עשרים  של  הליכה  הצריכה  הספר  בבית  הלמידה 

מהכפר לעיר. עשיתי זאת  יחד עם אחותי סיסיינש. כמו כן, בהתחלה לא היה קל 

להתמודד עם אנשי העיר והתלמידים, והיה קשה להסתגל למצב החדש.

כעבור מספר שנים סיימה אחותי סיסיינש את לימודיה בבית הספר האזורי 

ועברה ללמוד בעיר גונדר, השוכנת רחוק מאד מהכפר שבו התגוררנו )העיר גונדר 

חברים  עם  יחד  לימודיי  את  המשכתי  אני  שלנו(.  במחוז  הגדולה  העיר  הייתה 

מהכפר.

3 יו
גנ

א
ני 

ד

סרוק לצפיה בסרט זה                                   



5051

בין  ירושלים  נושא  על  חשאיות  שיחות  ושל  דיבורים  של  שנים  זוכר  אני 

המשפחות, השכנים, הקרובים, ובין כל יהודי אתיופיה. הגיע הזמן לעשות מעשה 

שלא ניתן לתאר אותו במילים - "גל התעוררות למסע אל ירושלים". 

המסע  חלום  את  להגשים  משפחתי  החליטה  הזה  ההתעוררות  גל  בעקבות 

לירושלים.

בתחילה המצב הזה, שבו עליך לעזוב את העיר ואת המדינה שנולדת וגדלת בה 

ולקום וללכת לארץ שאף אחד לא מכיר ולא ראה, אלא רק ידוע לפי הסיפורים 

- היה מאד לא ברור וכלל לא מובן מאליו. אבל הסיפורים על ירושלים מדורי 

דורות הלכו וצברו תאוצה בין יהודי אתיופיה. 

את  שנתן  זה  והוא   ,1983 בשנת  לארץ  שהגיע  אגנייהו  יוסף  אחי  את  אציין 

הדחיפה האחרונה כדי להחליט ולהתחיל את המסע לירושלים. הוא היה שולח 

מכתבים וכסף כדי שלא נרפה מלחשוב על העלייה לירושלים. 

 

דני בילדותו באתיופיה

בנוסף לכך, תוך כדי לימודים בעיר מקסנית, הייתי אחד הפעילים שתפקידם 

היה העברת מסרים  )תיאום מקום מפגש, תיאום זמנים( בין כל הפעילים היהודים 

שתכננו לעלות לארץ הקודש.

מזיכרוני, בעיר מקסנית היה מקום מפגש של היהודים אשר הגיעו מכפרים 

שונים, ובמקום הזה היו מתאמים איך הולכים, מי לוקח, באיזה תאריך המפגש 

עד  המפגש,  במקום  הלימודים  לאחר  רב  זמן  מחכה  הייתי  לעיתים  וכו'.  הבא 

שהאנשים היו מגיעים בכדי להעביר מכתבים או הודעות בעל פה.   

פעילות זו התבצעה בשיתוף פעולה של אחי, אטללין וונדה, שהיה מורה דרך 

שבה  לגונדר,  ומשם  התיאום  לפי  שונים  מכפרים  למקסנית  שהגיעו  לאנשים 

זו  פעילות  לימודיה.  לצורך  סיסיינש  בה התגוררה אחותי  דירת מסתור  הייתה 

נמשכה תקופה ארוכה. 

בשלב מסוים החלטנו שהגיע הזמן לעלות לירושלים. הורי החליטו שבשלב 

הראשוני נצא רק שלושה מהילדים - אני, אטללין וסיסיינש, ויחד איתנו גם בת 

דודתי אננה מלקה.

עזיבת כפר הולדתי באוולה

לקראת אור הבוקר העיר אותנו אבי כדי לסיים את ההכנות האחרונות לתחילת 

בכדי  ושכנים  משפחה  בני  להגיע  התחילו  מתארגנים,  שאנו  כדי  תוך  המסע. 

ואחיות,  אחים  ואמא,  אבא  עם  והתנשקנו  שהתחבקנו  לאחר  מאיתנו.  להיפרד 

דודים, בני דודים ושכנים, לקחנו את הציוד שהיה מיועד לדרך - מנות אשר הוכנו 

במיוחד למסע, הנשמרות לתקופה ארוכה מבלי להתקלקל. 

אל  להגיע  כדי  נועד  הראשון  היום  ירושלים.  אל  הרגלי  המסע  את  התחלנו 

אחותי סיסיינש ששהתה בדירת מסתור קטנה בלב העיר גונדר ומשם להמשיך 

לכיוון ירושלים.

בלילה הגענו לאחותי, ישנו שם, ולמחרת בבוקר יצאנו יחד איתה לכיוון הכפר 

הנקרא גיינה. בכפר זה התגוררו סבא איילה אשטה, סבתא אדיי נגוסה, דודים 
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ובני דודים. אל הכפר הגענו בשעות הערב. במקום זה הייתה אוירה של שמחה 

מעורבת בפחד. הרבה אנשים התגודדו בחוץ ובתוך הבתים, וכולם דיברו בשקט 

ולא היה ניתן להבין מה מתרחש.

כשהגענו, קיבלה אותנו המשפחה בשמחה גדולה. הכרנו את כל הדודים ובני 

הדודים, כמו כן כל קבוצת הצעירים שאיתה אמורים היינו ללכת, שמספרה מנה 

עשרים ואחת צעירים, הצטרפה אלינו והפכנו לקבוצה גדולה שמנתה עשרים 

וחמישה צעירים - שבעה עשר בנים ושמונה בנות - אשר המתינו לעלות ארצה. 

המתנו יום או יומיים להגעתם של מורי הדרך, ובינתיים ביצענו הכנות  אחרונות 

לקראת המסע.

אם זיכרוני אינו מטעה אותי, התאריך היה 12.06.1988. היה זה במוצאי שבת, 

לאחר מנוחה של שבת ותפילות לקראת היציאה. הזמן שנקבע לצאת לדרך היה 

בשעה 20:00.

אני זוכר המון התרגשות, פחד, הרבה רעש ואנשים הבוכים כשנפרדים. 

חיו  אשר  איילה  ודיבקולו  איילה  נהוסנאי  דודיי  אותנו  ליוו  המסע  בתחילת 

בכפר. הם צעדו עמנו יחד עם מורי הדרך עד לנקודה מסוימת בכפר מגיינה, משם 

המשכנו עם מורי הדרך לכיוון גבול אתיופיה – סודן, כשזמן ההליכה המשוער 

הוא שבוע ימים.

בזמן המסע רוב האנשים סבלו הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית.

לקשיים  גם  כמו  הדרך  של  האובייקטיבים  לקשיים  הכוונה   - הפיזי  בהיבט 

הנגרמים בידי אנשים שונים בדרך. נאלצנו לנוע מהר, ללא הפסקה, לעיתים ללא 

שינה, במסלולים הרריים צרים. בלילות הלכנו תוך פחד שאם לא ננוע מספיק 

מהר, נלך לאיבוד או ניתפס בידי שודדים. רבים מאיתנו נפלו ונפצעו בשטח הררי. 

הסבל הנפשי גם הוא היה רב. כל אחד מחברי הקבוצה סבל מאד עקב הפרידה 

המנותק  אדם  באתיופיה  דודים.  ובני  אחיות  אחים,  הורים,   - המשפחה  מבני 

ממשפחתו נחשב לאדם לא שלם.

אך  תנאים קשים מאד,  שינה,  חוסר  אוכל,  חוסר   - רבות מאד  היו  התלאות 

השאיפה לעלות אל ירושלים עמדה לנגד עינינו ונתנה לנו כוח להמשיך הלאה. 

בלילה הראשון הייתה הדרך קשה במיוחד לחברי הקבוצה. מדרונות תלולים 

ומסוכנים, חושך מוחלט אשר מנע מאיתנו לנוע באופן חופשי. מהפחד שנאבד 

והקבוצה  נותקה,  השיירה  מסוים  בשלב  בשיירה.  רק  הלכנו  השני,  את  האחד 

התחלקה לשניים. לא ידענו מי הלך עם מי ולאן.

למזלנו היו שני מורי דרך, אחד הלך בראש השיירה והשני סגר מאחור, כך שגם 

כאשר השיירה נותקה, היה לכל קבוצה מורה דרך. לקראת הבוקר, כל קבוצה 

הסתתרה במקום אחר ביער במשך שעות האור עד לחשכה.

השנייה  הקבוצה  את  לחפש  הולך  לנו שהוא  אמר  איתנו  הדרך שהיה  מורה 

והזהיר אותנו שלא לצאת ממקום המחבוא ולא לעשות רעש מחשש שהתושבים 

יגלו כי אנו מתחבאים בסמוך לכפר. לאחר מספר שעות הוא חזר ובישר לנו כי 

מצא את הקבוצה השנייה, הם נמצאים במקום בטוח ונפגוש אותם בהמשך.

עם רדת החשיכה התחלנו לנוע בכדי לפגוש את הקבוצה השנייה. לאחר מספר 

ולמרות שהפרידה הייתה רק למספר שעות, בכל זאת המפגש  נפגשנו,  שעות 

היה מאד מרגש ומלווה בבכי וחיבוקים ובהבטחה שלא ניפרד לעולם.

לפני  לירושלים.  במסענו  ראשון  לילה  מאותו  אישי  סיפור  לספר  רוצה  אני 

שיצאנו למסע, קנו לי הורי נעליים לדרך. מדובר היה בנעלי סנדל, ואני שמחתי 

נקרעו  המסע  של  הראשון  בלילה  כבר  הרב,  לצערי  אותם.  נעלתי  ומיד  מאד 

חוטי הנעל, וכתוצאה מכך לא יכולתי לדרוך או ללכת מרוב כאבים. התאמצתי 

להמשיך עם השיירה, אך סטיתי מהמסלול בלי לשים לב ופתאום נבלעתי לתוך 

בור עמוק, והגעתי למצב כזה שכל גופי נבלע עד צווארי. 

אף אחד לא הבחין בי כשנפלתי לתוך הבור, לא היה מי שנחלץ לעזרתי, ואף 

בכדי  רעש  שום  לעשות  שאסור  המסע  לפני  לנו  נאמר  כי  לצעוק,  יכולתי  לא 

שהמקומיים לא ישמעו אותנו. פחדתי שאם אצעק, כל הקבוצה תהיה בסכנת 

חיים ממשית, והעדפתי לסכן את עצמי ולא לסכן את כלל הקבוצה. כל זה היה 
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בגיל שלוש עשרה. 

לתפוס  הצלחתי  דבר  של  ובסופו  קפיצות,  כדי  תוך  מהבור  להיחלץ  ניסיתי 

גזע עץ שהיה על שפת הבור ולטפס החוצה. כאשר סוף סוף חילצתי את עצמי 

מהבור, לא ראיתי אף אחד מחברי הקבוצה ולא ידעתי מה לעשות ולאן ללכת. 

לכיוונו עד שהבחנתי  ללכת  והתחלתי  קל  זמן מה שמעתי רעש  למזלי, לאחר 

בחברי הקבוצה. כשהגעתי לקבוצה חיפשתי את אחי ואחותי אשר לא ידעו לאן 

נעלמתי, והם נדהמו לשמוע מה עברתי. 

והן מחשש  יום רווי פחדים, הן מהמקומיים  הלילה השני למסע החל לאחר 

לחיי הקבוצה השנייה. בנוסף לכך היה קושי להירדם, יותר נכון לא הלכנו לישון 

יכול להעיר  היינו עסוקים בלהסתתר מהמקומיים, מהפחד שכל רעש קטן  כי 

אותם.   

בלילה של היום השלישי למסע  קרה דבר נורא,  מורי הדרך נטשו אותנו ללא 

שום התראה מוקדמת באמצע שום מקום.

צריכים להסתדר  היינו  כעת  לכל הקשיים שאיתם התמודדנו במסע,  בנוסף 

בלי מורי הדרך וללא הכרת השטח, דבר אשר גרם לחברי הקבוצה להסתגר בתוך 

עצמם.

לאחר זמן מה, כל חברי הקבוצה החלו לשוחח במטרה להחליט האם להמשיך 

או לחזור לכיוון הבית. חשוב לי לתאר את המצב אליו נקלענו: כולנו הופתעו מאד 

מהמצב הבלתי צפוי. חלק הגיבו בבכי, חלק התכנסו בתוך עצמם ולא הגיבו, חלק 

ביקשו לחזור לביתם כי לא ידעו מה מצפה להם בהמשך, למעשה קרה מקרה 

שכלל לא נלקח בחשבון למרות כל ההכנות שעשינו. האמנו ובטחנו במורי הדרך, 

אך הם אכזבו אותנו מאד. אני, שהייתי עם שני אחיי הגדולים, נשענתי עליהם 

ועל דעתם, דבר שנתן לי כוח ותקוה, וממילא לא לקחתי מצב זה באופן קשה.

האם   - ההמשך  לגבי  החלטה  ולקבל  לדון  בכדי  התכנסו  הקבוצה  חברי  כל 

חוזרים הביתה או ממשיכים בדרך, ואם ממשיכים - מי מוביל? 

התברר כי מספר בחורים מכירים את הדרך לסודן, משום שבעבר הלכו בדרך 

זו וחזרו לאתיופיה. הם אמרו כי הם מכירים את הדרך על פי זכרונם והם יובילו 

את הקבוצה במסלול הנכון. רוב חברי הקבוצה שמחו מאד כאשר שמעו זאת. 

מיעוט של חברים עדיין חשש ולא כל-כך האמין שהנערים מכירים את הדרך 

ויכולים להובילם בבטחה אל היעד. למרות זאת הוחלט להמשיך יחדיו בדרך ועל 

פי התכנון שהיה.

בימים הרביעי והחמישי המשכנו במסע בהובלתם של הבחורים הצעירים. ב- 

להגיע  להספיק  כדי  הרגיל  מן  מוקדם  ללכת  התחלנו  שישי,  ביום   ,17.06.1988

לגבול אתיופיה-סודן לפני החשכה. תוך כדי הליכה מצאנו אנשים שחזרו מסודן 

וקרובים  הנכונה  בדרך  שאנחנו  לנו  אמרו  והם  עסקים,  לצורך  אתיופיה  לכיוון 

לגבול.

בבוקר היום השביעי למסע )יום שישי(, לאחר הליכה של שבוע ימים, כשהיינו 

במרחק הליכה של שעתיים-שלוש לפני גבול אתיופיה-סודן, נעצרנו על ידי סיור 

של חיילי צבא אתיופיה שביצעו סריקה רגלית לאורך הגבול.

המקום שהגענו אליו היה שטח מישורי שהיו בו המון עצים גבוהים מסביב, כך 

שלא יכולנו לראות את החיילים שנעו לכיווננו, ולכן גם לא הספקנו להסתתר או 

לברוח מהם.  ללא שום התראה מוקדמת עמד מולנו כוח צבאי שנע בשני טורים. 

לא הייתה שום אפשרות לברוח, אלא רק לעצור במקום ולהמתין להוראות של 

הצבא. מדובר בכוח רב עוצמה, חיילים שנעו בשני טורים ומיד סגרו עלינו משני 

נעצרנו במקום  ואכן  לזוז, לעמוד במקום".  לא  "עצור,  לעברנו  וצעקו  הצדדים 

מרוב פחד, וגם בכדי להבין מה ההוראות של החיילים.

זוכר שכאשר ראיתי את החיילים עם נשקים מכוונים לעברנו, הרגשתי  אני 

לחברי  להיצמד  ניסיתי  נוראיים.  דברים  ולדמיין  לרעוד  התחלתי  נוראי.  פחד 

הקבוצה ולהיבלע ביניהם בכדי שלא יבחינו בי, כי הייתי קטן יחסית, אך לצערי 

מיד הגיעה הוראה לכלל חברי הקבוצה לשבת בצורה מעגלית ומרווחת, בכדי 

שיוכלו לבדוק ולחפש על כל אחד מאיתנו.
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שחלק  כך  )"טחת"(,  האתיופי  המשטר  במתנגדי  שמדובר  חשבנו  בהתחלה 

ואינו  נגד המשטר האתיופי שאינו עוזר לאזרחים  מחברי הקבוצה החלו לדבר 

דואג לחלשים ולעניים, אלא רק לוקח, כל זאת במטרה למצוא חן בעיניי החיילים.

ואז החיילים החלו לתשאל אותנו, מי אנחנו? לאן אנחנו בורחים? מי האחראי 

שלנו? למי שילמנו כסף? מי הביא אותנו עד לכאן?

מתוך השאלות הללו הבנו שמדובר בצבא אתיופיה ולא במתנגדי המשטר כפי 

שחשבנו ופיללנו.

חלק מהחיילים תקפו חברים מהקבוצה בצורה אכזרית וללא רחמים. ההכאות 

את  שראו  מהנשים  חלק  ועוד.  אבנים  מקלות,  כת,  באמצעות  היו  וההשפלות 

המחזות הקשים החלו לבכות ולצעוק וחלקן התעלפו.

למרות התקיפות וההשפלות שקיבלנו מצד החיילים, אף אחד מחברי הקבוצה 

לא גילה את האמת ולא אמר את זהותו, כלומר שאנחנו יהודים הרוצים לעלות 

לירושלים, אלא רק אמרנו שאנו מחפשים עבודה למחייתנו.

בחלק הצפוני של אתיופיה, הקרוב לסודן, מצב התעסוקה היה בכי רע ואנשים 

באמת נאלצו לעבור את הגבול לסודן בכדי למצוא עבודה ולעשות עסקים.

חשוב לציין שלפני המסע נאמר לכולנו על ידי מורי הדרך, כי במידה וניתפס 

על ידי המשטר, התשובה של כולנו למטרת המסע תהיה שאנו עוברים לסודן 

אכן,  וזו,  לאתיופיה.  נחזור  כסף  לנו מספיק  שיהיה  ולאחר  עבודה,  למצוא  כדי 

הייתה התשובה של כולנו.

בחזרה לאתיופיה 

ביניהם מה  בתום החקירות של החיילים, שמענו אותם מדברים ומתלבטים 

לעשות איתנו, האם לתת לנו להמשיך בדרך או להחזיר אותנו, או הגרוע מכל 

- להרוג אותנו. לבסוף החליט מפקד הכוח כי עלינו להתלוות אליהם. לא ידענו 

לאן בדיוק.

בשלב זה נתן המפקד הוראה שחובה עלינו לסחוב את כל הציוד של החיילים 

ארגזי  נשקים,  ושונה:  רב  ציוד  לסחוב  אולצנו  שכולנו  כך  עליהם,  להקל  בכדי 

נשק  לי  ונתן  אלי  ניגש  החיילים  שאחד  זוכר  אני  וכו'.  תיקים  רובים,  קליעים, 

לסחוב, זה היה נשק כבד עם מחסניות בפנים – קלצ'ניקוב, ונאלצתי לשאת אותו 

על כתפיי העייפות, כל זאת לאחר מסע קשה ומפרך של שישה ימים.    

לאחר הליכה ארוכה חזרה לכיוון אתיופיה, החליטו החיילים לעשות הפסקת 

המפקד  אלינו.  בסמוך  שנחת  במסוק  לפתע  הבחנו  ההפסקה  במהלך  ביניים. 

אמר שכל הילדים הקטנים והנשים יעלו למסוק ליעד לא ידוע, ושאר האנשים 

ארבעה  חזרו  למעשה  המורדים.  מול  ללחימה  אליהם  להצטרף  בכדי  יישארו 

ילדים ושמונה נשים, שאר חברי הקבוצה נשארו כדי להילחם יחד עם הצבא נגד 

המורדים.

אחים  מבעליהן,  להיפרד  אולצו  נשואות  נשים  מאד.  קשה  הייתה  הפרידה 

מאחיהם, אני עצמי אולצתי להיפרד מאחי הגדול שנשאר, ואני ואחותי הועלינו 

למסוק.

באתיופיה נהוג שכאשר הגיעו לגיל מסוים, בעיקר מגיל שש עשרה ומעלה, 

היו מגייסים גברים  לצבא גם בניגוד לרצונם. כעת אחי הגדול, שברח מידי הצבא 

בכל הפעמים ולא התגייס, נתפס. פחדתי שכעת הוא לא יחזור לעולם, שהרי היה 

ידוע שחיילים לא חוזרים מהמלחמה, הרבה סיפורים התהלכו על כך וכעת הם 

רצו לי בראש.

הקבוצה.  מחברי  להיפרד  שהספקנו  בלי  למסוק  אותנו  העלו  בו  הרגע  הגיע 

תוך מספר שעות הגענו לשדה תעופה "באזזו", משם נלקחנו ברכב לעיר גונדר 

והועברנו למחלקת חקירות.

הגענו למשרד החקירות לאסירים ביטחוניים. מדובר במקום מבודד שנמצא 

בין עצים גבוהים מאד, הבניין בנוי מאבנים, לא ניתן לשמוע את הצעקות של 

האנשים שעוברים עינויים בחדרי החקירות. המקום קר מאד, אין גישה לאזרחים 

ואי אפשר לדעת מה קורה.
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אלינו  ניגש  שישי.  יום  של   19:00 שעה  בסביבות  הגענו  החקירות  למשרדי 

חוקר שהציג את עצמו בשם נגוסה, איני זוכר את שם משפחתו. הוא הודיע לנו 

שהוא אחד החוקרים שהולכים לחקור אותנו. לפני החקירה ביצעו עלינו חיפוש 

מדוקדק ולקחו מאיתנו כל דבר שהיה לנו.

ביום המעצר החקירה הייתה קצרה וכללה שאלות בסיסיות. השאלות התמקדו 

האנשים  מי  המדינה,  את  לעזוב  החלטנו  שבגינה  הסיבה  האישיים,  בפרטים 

שהובילו אותנו, מנין לנו כסף והיכן ההורים שלנו. יחסו של החוקר היה ידידותי.

גונדר.  העיר  בתוך  המעצר  לבית  נלקחנו  נחקרו,  הקבוצה  חברי  שכל  לאחר 

הבנות ואחד מהבנים נלקחו לבית מעצר לנשים, ולשלושה בנים, כולל אני, אמר 

החוקר לעלות לרכב מסחרי והתחיל לנסוע, לא ידענו לאן הוא לוקח אותנו.

לאחר נסיעה קצרה הגענו למבנה קטן. השומר שעמד בכניסה למבנה פתח 

לנו את השער, והרכב נעצר ממש בכניסה. מהמבנה נשמעו רעשים של אנשים 

צועקים ורעש של כלי אוכל. תוך כדי שירדנו מהרכב התלחשנו שלושתנו שהנה 

הגענו למסעדה וסוף סוף אנחנו הולכים לאכול אוכל טוב, מה שלא היה לנו כל 

השבוע.

תוך שניות נפתחה הדלת של המבנה. החוקר דחף אותנו פנימה על האנשים 

שישבו ליד הדלת וסגר את הדלת על גבנו. לצערנו, התגלה המבנה כבית מעצר 

וממש לא כמסעדה כפי שחשבנו בתחילה. בבית המעצר האור היה חלש מאד 

ולא יכולנו לראות את האנשים שנמצאים בפנים. ריח נורא עמד באוויר, לא ניתן 

היה לנשום ולא היה חלון שניתן לפתוח, הכל סגור וחשוך.

לפני שהספקנו לקלוט מה מתרחש סביבנו, התנפלו עלינו עצירים מבוגרים 

שהיו שם והתחילו לשאול אותנו שאלות, מי אנחנו? מה עשינו? למה אנחנו פה?

 אנחנו, שלושה ילדים מפוחדים בני שלוש עשרה, לא הצלחנו להוציא מילה 

מהפה, רק הסתכלנו אחד על השני ועל האנשים שהיו שם )אציין כי בתאים אין 

הפרדה בין עצירים קטינים לעצירים בוגרים(. 

יש,  זה בית מעצר, כמה אנשים  ידעתי מה  כאשר הגעתי לבית המעצר, לא 

עצירים בוגרים או קטנים, איך זה נראה, האם יש איפה לישון, האם יש אוכל, 

באילו תנאים חיים עצורים.

מקום  היה  לא  כי  הכניסה  דלת  ליד  נעמדנו  המעצר,  בית  לתוך  כשהוכנסנו 

לשבת או לעבור למקום אחר. לא היה ניתן לזוז, העצירים ישבו אחד על השני 

לכל  כשירותים  ששימש  פח  היה  הדלת  ליד  כי  אציין,  בצדדים.  עמדו  וחלקם 

העצירים, משמעות הדבר היא -  שבמשך כל הלילה והיום כל העצירים עושים 

את צרכיהם בפח זה, אינם יוצאים לחצר להתאוורר ולא לשירותים להתפנות.

וחסון   לאחר מספר דקות שאנו בתוך המעצר, קם בחור צעיר הנראה חזק 

שישב בפינה רחוקה מדלת הכניסה, והציג את עצמו כאחראי על הסדר בתוך תא 

המעצר. הוא התחיל להסביר לנו את הכללים בתא המעצר:

כלל ראשון: כל אדם שנכנס לתא המעצר, יושב בימים הראשונים ליד דלת 

הכניסה בצמוד לפח, בכדי שיסבול מריח הצואה ומרטיבות השתן.

כלל שני: כל עציר חייב לשלם קנס כספי של שתי בר )שקל אתיופי(, ואם אין 

פינות הקיר,  לכיוון ארבע  או לרקוד  לו כסף הוא צריך לספר בדיחה מצחיקה 

וצועק בקול רם שהוא רוקד מאילוץ. המטרה הייתה  תוך כדי שהוא מסתובב 

לשעשע את העצירים. 

ייענש  הוא  המטלות,  משתי  אחת  יבצע  לא  מישהו  שאם  לנו  הדגיש  הוא 

בחומרה.

בנוסף הוא דיבר על עוד הרבה דברים, אך אנחנו לא היינו מרוכזים ולא הקשבנו 

והבטן  הממושכת,  מההליכה  לנו  כאבו  הרגליים  מאד,  עייפים  היינו  כי  לדבריו 

שלנו קרקרה מרעב. 

לגבי הכלל הראשון - עמדנו ליד הפח. 

כלל שני – לא היה לנו כסף, כי החוקרים לקחו לנו לפני החקירה. לכן מה שנותר 

התחלנו  לעשות,  מה  ידענו  לא  מאד,  פחדנו  בדיחה.  לספר  או  לרקוד  הוא  לנו 
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לבכות, להתחבק ולנסות לעודד אחד את השני, אך הבנו מהעצירים שאין לנו 

ברירה, כי חייבים לעמוד במטלות שהטיל עלינו האחראי ואין אפשרות אחרת. 

אני החלטתי לספר בדיחה ולנסות לשעשע אותם. סיפרתי להם על זוג שהתגורר 

בכפר. בתום הבדיחה - שמעתי מחיאות כפיים מהעצירים, ומכך הסקתי כי הם 

נהנו מהבדיחה. )אחד הכללים במעצר היה לא להרעיש, ולכן אף מחיאות הכפיים 

נעשו בצורה כזו של הרעשה בחיכוך אצבעות.(

לאחר שסיימתי ו"הצלחתי" במשימה, חבריי עברו גם הם את המבחן.

לאחר שנגמר הסיוט הראשוני, חשבתי שנקבל אוכל, שתיה, פינה לשים את 

הראש, אך מהר מאד התברר לי שאין מקום בתא המעצר. חלק מהעצירים עמדו 

מסביב בצמוד לקיר, ושאר העצירים ישבו על הרצפה דחוסים. נשענו אחד על 

השני בעמידה והתחלנו לעצום עיניים כדי להעביר את הלילה, וכל זה  ללא אוכל 

וללא מים.

הדלת  ליד  שנמצא  בפח  צרכיו  את  עשה  אחד מהעצירים  כל  הלילה  במשך 

להאיר,  כשהתחיל  בבוקר,  קצת.  לנמנם  מאתנו  מנע  אשר  דבר  לרגלנו,  צמוד 

ראיתי שרגליי נרטבו והתלכלכו. כך עבר היום הראשון שלנו בתא המעצר.

עצירים  של  קבוצה  הסורגים  דרך  ראיתי  הערב,  בשעות  שבת  יום  למחרת, 

מתקרבת לתא המעצר, כשהתקרבו לפתח הדלת ראיתי שמדובר בחברי הקבוצה 

שלנו שנשארנו עם החיילים.

בתוך הקבוצה חיפשתי את אחי אטללין. הקבוצה מנתה מעל עשרה אנשים 

ולכן לא יכולתי לראות את אחי. נכנסתי ללחץ והתחלתי לדמיין איפה הוא יכול 

לאן  אחר,  מעצר  לתא  נשלח  הוא  האם  להילחם,  אותו  השאירו  האם  להיות, 

יכול להיות שלקחו אותו? תוך כדי שהמחשבות אצות במוחי, נפתחה דלת תא 

וחברי הקבוצה התחילו להיכנס. מיד כשראיתי את אחי קפצתי עליו,  המעצר 

נכנסה  הקבוצה  שכל  לאחר  לעולם.  יותר  נתראה  שלא  חשבתי  אותו,  חיבקתי 

לתא הבחנתי שלא כולם הובאו לאותו בית המעצר שבו אנו נמצאים.

והעניק  בין חברי הקבוצה הגיע, כאמור, אחי אטללין, דבר אשר חיזק אותי 

לי כוח להתמודד עם התנאים בהם הייתי נתון. רק לאחר יממה התברר לי כי גם 

אחותי סיסיינש הובאה לתא מעצר של הנשים הנמצא בצמוד לתא שלנו.

הייתה  אחותי  סיסיינש.  הגדולה  אחותי  של  לגבורתה  להתייחס  רוצה  אני 

גיבורה עוד בטרם מעצרה. היא למדה בעיר גונדר 12 שנות לימוד, במהלכן, כחצי 

שנה לפני מעצרנו, היא לקחה חלק בהעברת יהודים מהכפר לגונדר, משם הם 

המשיכו לעבר היעד. האנשים היו יוצאים מכפר באזור "באולה", והיו מגיעים 

במסע,  שהחלו  לאנשים  ומנוחה  מסתור  דירת  שהיוותה  אחותי  של  לדירתה 

ולאחר התארגנות ומנוחה יצאו לדרכם. 

שהרי  להינצל,  לאנשים  מאד  עזרה  אחותי  של  זו  פעולתה  כי  כאן  אציין 

בעלייה,  הקשורה  התארגנות  כל  וכן  לכפר  מכפר  לנוע  מיהודים  מנע  השלטון 

בעקבות חשיפת "מבצע משה". פעולתה זו נמשכה מספר חודשים, כשבדירתה 

היו נפגשים גם מורי הדרך שתכננו את מסלול המסע וכו'.

כעת אני חוזר לימי מעצרנו בעיר "גונדר". סבלנו רבות, אך למרות הסבל אחותי 

הגדולה לקחה על עצמה את כל "האחריות" ואמרה לחוקרים כי היא זו ששכנעה 

אותי ואת אחי לצאת למסע זה. בכך למעשה מנעה מאתנו עינויים אותם ספגה 

בעצמה: מכות, קשירות לזמן ממושך, הרעבה, השפלות ועוד.

בימי המעצר היו ימים שלא היה לנו מה לאכול, וגם כשנתנו לנו הביאו ממש 

מעט "גרגרי חומוס"  שמהם התקיימנו. אחותי הצליחה להבריח מעט כסף לתוך 

תא המעצר. היא פנתה לבחור שהיה אחראי על הגשת מעט האוכל ואמרה לו: 

"אני אתן לך כסף ובתמורה אתה תדאג לקנות לנו אוכל ולהכניסו לתא המעצר", 

ולמעשה במהלך זה היא הצילה את חברי הקבוצה שהיו עצורים. 

אחותי היא בכלל דמות מיוחדת ועוזרת, כולם אהבו אותה. במהלך המעצר, 

שנמשך כשנה, היא יצרה קשר טוב עם העצירים שלא היו מחברי הקבוצה וכן 

הודות  תנאי הסבל שהיו במעצר.  ולהקל את  לסייע  בכדי  וזאת  עם הסוהרים, 

לקשרים אלה "נהנו" חברי הקבוצה מהכנסת ציוד שהביאו בני המשפחה לאחר 

וכו'. למעשה, אחותי הייתה האור של חברי  שידעו שנעצרנו - אוכל, שמיכות 
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ומהסבל הרב  ברוחנו מהדרך הקשה  ניפול  הקבוצה, תמיד עודדה אותנו שלא 

שאליו נחשפנו, היו לה כוחות מיוחדים שעזרו לנו להמשיך במסע.

מיום מעצרנו נלקחנו לחקירה מעת לעת. אני זוכר כי באחד מאותם ימים של 

החקירה, אמר לי החוקר "נגוסה" לשבת באחד החדרים ולהמתין. לאחר מספר 

אחר,  חוקר  נכנס  העימות,  כדי  תוך  עימות.  בינינו  וערך  אחי  את  הכניס  דקות 

שלפתע הכה את אחי בעורף בחוזקה ללא רחמים, ולאחר מכן יצא מהחדר בלי 

להגיד מילה. הרגשתי הלם, רעדתי וממש פחדתי.  

גזעניות,  השפלות  קשים,  בעינויים  שלוותה  חקירה  של  ימים  מספר  לאחר 

זהות  על  לעלות  החוקרים  הצליחו   - יתואר  בל  סבל   - בפרצוף  יריקות  מכות, 

מתכנני המסע ומוביליו, שהם למעשה בני משפחתי שגרו בכפר. בשלב זה יצאו 

החיילים לכפר, איתרו את מארגני המסע, עצרו אותם והביאו אותם לחקירה.

 אפרט במעט את שלושת החודשים הראשונים במעצר. זו הייתה  התקופה 

הקשה ביותר בחיי, בתקופה זו חלקתי את תא המעצר שגודלו כ- 20 מ"ר יחד 

לישון  העצורים  יתר  ועל  עלי  הקשה  אשר  דבר  נוספים,  עצירים  שמונים  עם 

ולתפקד ביום יום. ויותר מכך, מכיוון שהייתה צפיפות נוראית, ישבנו אחד על 

השני ולפעמים אף לא היה מקום לשבת, והיינו עומדים עד שהתפנה מקום. את 

צרכינו היינו עושים בפח שהוצב בחדר. 

בנוסף לזה, לא היה אוכל ולא מים, והיו ימים שלמים ללא אוכל עד לבואם של 

המשפחות לביקור. לעיתים קרובות, בני משפחתנו היו חוזרים מבלי שהצלחנו 

לפגוש אותם. על אף שלא היינו אוכלים במשך מספר ימים, סירבנו לקבל אוכל 

אשר הציעו לנו עצירים בתא המעצר, וזאת מחשש שהאוכל אינו כשר. כמובן 

שאלה לא היו מודעים לכך שהסירוב לאוכל נבע מיהדותנו. 

לאורך כל תקופת מעצרי הייתי עד למוות ולחולי של עצירים בתוך המעצר 

אשר נבעו מרעב, מצמא, מתנאי המקום - צפיפות וחוסר היגיינה, וכמובן מעינויים. 

לעיתים היינו מגלים בבוקר עצירים שמתו במהלך הלילה מבלי שנבחין בהם. 

מעבר לתנאי המעצר הקשים, מדי יום נלקחתי לחדר החקירות הנמצא במרחק 

קצר מבית המעצר, ושם עברתי עינויים קשים, מכות חזקות בכל חלקי גופי תוך 

כדי חקירה מאומצת, לצד השפלות גזעניות על רקע היותי יהודי. 

באחד מאותם ימים בהם הייתי בחקירה, תפס "נגוסה" החוקר בידי השמאלית 

תוך שהוא מעקם לי את אצבעותיי, דבר אשר גרם נזק בלתי הפיך לאגודל. הכאב 

היה כה קשה, לעולם לא אשכח איך צעקתי בכל כוחי עד שלבסוף שיחרר החוקר 

את ידי. אני זוכר כי באותו יום בכיתי שעות רבות עד שהחקירה הסתיימה. 

לאחר חקירות אינטנסיביות, שלוו בעינויים ובהשפלות, חשפו חמשת "מארגני 

המסע" שנעצרו את יהדותנו ואמרו "אנחנו יהודים ורוצים להגיע לירושלים, גם 

אם נשתחרר מהמעצר, אנחנו נמשיך לנסות ולהגיע לירושלים בכל מחיר". 

והוחלט  החקירה  הסתיימה  במעצר,  חודשים  שלושה  של  תקופה  לאחר 

להעביר אותנו לבית הכלא שנמצא בלב העיר גונדר.

וזה הכלא היחידי באזור. הכלא  גונדר,  מדובר בכלא גדול הנמצא בלב העיר 

בנוי בשטח מישורי, יש בו מספר מבנים גדולים, כאשר באמצע עומד בניין דו 

קומתי - אגף לאסירים ביטחוניים, ומסביב גדרות בגובה מעל 4 מטרים.

הכלא מחולק לשלושה אגפים: אגף לאסירים ביטחוניים, אגף לאסירים כלליים 

ואגף לאסירות. באותה תקופה היו מעל 3,000 אסירים בכלא גונדר.

הראשונים  בחודשים  במעצר.  שהיינו  חודשים  שלושה  לאחר  הגענו  לכלא 

בכלא היינו באגף לאסירים ביטחוניים, בו שוהים מתנגדי המשטר ללא משפט 

שנים רבות. בדרך כלל גזר דינם הוא אחד - מוות.

שאר  בין  באמצע  הנמצא  קומתי  דו  מבנה  הינו  ביטחוניים  לאסירים  המבנה 

האגפים, ללא חלונות וללא מיטות. המבנה מחולק למספר חדרים קטנים אשר 

מאכלסים מספר רב של אסירים. האסירים ישנים על הרצפה ללא מזרן, ובדומה 

לבית המעצר בו היינו קודם, האגף סגור כל היום ולא ניתן לצאת להתאוורר או 

לראות אור יום. 
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סקיצה ע"פ זכרונו של דני 

בכלא  החיים  חודשים.  ארבעה  מעל  הוחזקנו  ביטחוניים  לאסירים  באגף 

הביטחוני היו קשים מאד, סבל נוראי. בתאים אלו כלואים אסירים שפעלו כנגד 

השלטון, ניסיונות הפיכה או המרדה ודינם, כאמור, בדרך כלל – מוות. בהמשך, 

לאחר כחצי שנה, הועברנו לאגף לאסירים כלליים שנועד לרוצחים, גנבים, אנסים 

וכו'. דינם של אסירים אלה שונה והוא מוחלט בהתאם לעבירה שביצעו. 

אני זוכר שמדי לילה היו מגיעים חיילים עם רשימה שמית. הם היו מקריאים 

מוצאים  שהם  הייתה  הדעה  שהוקראו.  האסירים  את  איתם  ולוקחים  שמות 

להורג, שהרי כל מי שהוצא בכל הפעמים לא חזר. אך לעומת זאת, כאשר פעולה 

זו נעשתה ביום, האסירים היו חוזרים לאחר שביצעו משימות כאלה ואחרות. 

רוב  אך  גורלם",  "מה  ידעו  שהם  כך  דינם,  ונגזר  שנשפטו  אנשים  היו  בתא 

האסירים בתא היו ללא משפט, וכך גם אנו. כולם היו באי וודאות מה יהיה איתם, 

יוצאו להורג? כל פעם שהחיילים היו נוקשים בדלת, הייתי מסתתר מיד  האם 

בין האנשים בכדי לא לשמוע את השמות שהם מקריאים, פחדתי שאולי הגיע 

תורי. אני זוכר שברגע זה כולם היו מפוחדים מאד וחלקם אפילו היו עושים את 

צרכיהם במכנס. פחד נוראי זה נמשך כל העת, היינו מדמיינים שכעת הם באים, 

הייתה אי וודאות  מוחלטת, מתי יבואו, מי יילקח, מי ייהרג, מדהים. 

  בכלא עצמו היה בית ספר אחיד לכל הגילאים מכיתה א' ומעלה, שם לימדו 

היסטוריה של המדינה, מתמטיקה וכו'. לימודים רגילים. אני, שבעבר כבר למדתי 

מעט, החלטתי לנסות וללמוד במקום זה, למרות כל הקשיים והעינויים, הרעב, 

תשעה  במשך  למדתי  להורי.  והגעגועים  המאסר  תנאי  הגזעניות,  ההשפלות 

חודשים וברוך ה' סיימתי כיתה ה', הישג עצום במקום זה, ואף קיבלתי תעודה 

המעידה על סיום לימודיי, לימודים של בין סבל לסבל.

בחלוף כשנה הגיעו אלינו החיילים ואמרו לנו שחלק מאיתנו ישוחררו לביתם 

ללא משפט, וכתנאי וערובה לשחרורנו, ובכדי להטמיע בנו אזרחות טובה ונאמנה 

על  נלמד  ובה  כשבועיים  במשך  לימודית  סדנא  נעבור  שאנו  החליטו  לשלטון, 

חשיבות הדת במדינה, פעילות המשטר הנוכחי, פעילויות למען המדינה וחובת 

הציות לחוקיה. תכנים שיגרמו לנו לציית באופן מוחלט לשלטון. 
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דני בעת לימודיו באתיופיה

בתום הלימודים אולצנו לחתום על התחייבות שלא נעזוב את "מדינתנו", ומי 

שייתפס עוסק בכל פעילות הקשורה בעזיבת המדינה, אחת דינו – מוות. לציין 

כי במהלך כליאתנו לא הובאנו בפני שופט להשמיע את עמדתנו.

יום השחרור, אם אני זוכר נכון, היה  19.05.1989.  שוחררנו עשרים ושש אנשים 

- עשרים וחמשה מחברי הקבוצה ואחד ממארגני המסע. ארבעת מארגני המסע 

של  מאסר   - חמור  עונש  קיבל  מהם  אחד  כשכל  דינם,  ונגזר  נשפטו  הנותרים 

מספר שנים.

המנהיגים  אחד  שהיה  דודי,  מדהים!  דבר  לדעת  נוכחנו  שהשתחררנו  לאחר 

והיה מגיע לבקר אותנו, ידע דברים רבים, כולל עניינים הקשורים אלינו  בעיר 

סוגי  שלושה  התנהלו  בכלא  שהיינו  השנה  שבמהלך  סיפר  הוא  ולמשפטנו. 

משפטים.

במשפט הראשון נגזר על חלק מאיתנו עונש מוות ולחלקנו ניתן מאסר עולם.

ועל חלק אחר מאסרים בחלוקה  נגזר מאסר עולם  במשפט השני על חלק  

לשנים. 

אחד  כל  נשפטו  המסע"  "מארגני  ארבעת  שסיפרתי,  כפי  השלישי,  במשפט 

מספר שנים שונה, וכל חברי הקבוצה שוחררו.

לאחר שחרורנו מהכלא הלך כל אחד לדרכו. אני ואחיי חזרנו לכפר להורינו. 

כאן המקום להודות לדודי שרק בזכות פעולותיו הצלחנו להשתחרר או לקבל 

עונש קל יותר.

לאחר מספר חודשים מהשחרור עזבו אחותי סיסיינש ואחי אטללין את הכפר. 

אחותי סיסיינש הגיעה לארץ בדרך שאינה ידועה לי עד כה. אחי אטללין הגיע 

לאדיס-אבבה כדי למצוא דרך לעלות משם לארץ.

אני התחלתי ללמוד בעיר מקסנית בכיתה ו', לאחר שהצגתי את אישורי שאכן 

למדתי בכלא את כיתה ה'.

המסע השני לירוסלם 

שמונה חודשים לאחר שחרורי מהכלא, בתאריך 20.01.1989, הגעתי לאדיס-

אבבה בעקבות אחי אטללין, שם פגשתי אותו בכדי לנסות ולעלות שוב ארצה, 

הפעם בדרך שונה.

כאשר הגעתי לאדיס-אבבה הצטרפתי לאחי ולסבים שלי מצד אמי שכבר היו 

שם מספר חודשים. 

 לאחר התאקלמות קצרה המשכתי בפעילות יחד עם אחי אטללין וחבר נוסף 

- לעזור לאנשים המגיעים לאדיס-אבבה מהכפר. השיטה הייתה כזו - אנשים 

זאת  ידעו  ישראל דרך אדיס-אבבה, הם  מהכפרים שמעו שניתן לעלות לארץ 

גלוי  באופן  להגיע  ליהודים  באתיופיה  ישראל  שגרירות  של  הקריאה  בעקבות 
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חיפשו  השגרירות  אנשי  זה  בזמן  ישראל.  לארץ  לעלות  ומשם  לאדיס-אבבה 

אנשים ראויים שניתן לסמוך עליהם, בכדי לתת להם כסף ולחזור לכפרים להודיע 

לאנשים ולעודדם להגיע לאדיס-אבבה. אני והרבה אחרים הסכמנו. כל אחד חזר 

לכפר שלו או לאזור שלו בכדי לעודד ולסייע בהבאת היהודים לאדיס. 

ב"ה הצלחתי בשליחות שלי, וכתוצאה מכך הגיעו איתי ארבעים אנשים.

הנסיעה מגונדר לאדיס-אבבה התנהלה במשאית. אינני זוכר את ההתארגנות 

ואת ההחלטות שקיבלנו באותו זמן על הדרך, אך היא נערכה במשאית גדולה 

ופתוחה. הדרך ארכה ימים רבים. 

כאשר התחלנו את הנסיעה היינו יותר מארבעים איש בתוך משאית גדולה. 

או שקיות מלט, פתוחה מלמעלה  חולות  להובלת  מדובר במשאית המשמשת 

וללא מקומות ישיבה, לשם נכנסו כל הארבעים איש. המקום היה צפוף מאד, 

ובנוסף סבלנו תוך כדי נסיעה מרוחות, אבק ושמש חזקה שהכתה בראשנו ביום, 

כביש עפר מחוספס  על  הייתה  הנסיעה  וקרות.  חזקות  ובלילה סבלנו מרוחות 

ומלא קפיצות ובורות.

והנסיעה  הרכב  בגלל הקפיצות של  הן  הייתה קשה מאד  הנסיעה במשאית 

הממושכת ללא הפסקה במזג אוויר קשה, והן בשל הפחד הרב מהחיילים שעצרו 

אותנו מספר פעמים במחסומים. כל פעם נאלצנו לשלם שוחד לחיילים שעלו 

על המשאית כדי לבדוק מה היא מכילה, וכך עברנו את כל המחסומים מגונדר 

לאדיס-אבבה.

הייתה  והשמחה  התרגשו  כולם  ושלמים,  בריאים  לאדיס-אבבה  כשהגענו   

גדולה. המשאית עצרה בלב העיר, ואני ירדתי על מנת להתקשר לאחי אטללין 

כדי שיבוא לעזור לי לפזר את האנשים שבאו איתי. אבל השמחה והתרגשות היו 

מוקדמים מדי. 

נעימה. למקום  לי הפתעה לא   תוך כדי שאני מחפש טלפון ציבורי, חיכתה 

הגיעו שוטרים מקומיים לבדיקה שגרתית, איני חושב שהיה להם מידע מוקדם 

שאנחנו אמורים להגיע לאדיס-אבבה. הם בדקו את המשאית וגילו כי נמצאים 

שם אנשים שהגיעו עכשיו מהכפר במשאית שאינה מתאימה להסעת אנשים, 

ולא לכולם יש אישורים מתאימים.

בסביבה,  ציבורי  טלפון  למצוא  כדי  המשאית  את  עזבתי  אני  שאמרתי,  כפי 

מבית  הזיכרונות  אלי  חזרו  לרגע  למשאית.  מסביב  בשוטרים  הבחנתי  ופתאום 

הכלא בגונדר, והתלבטתי אם כדאי לחזור לכיוון המשאית כדי להיות עם הקבוצה 

בשעת צרה או לחכות ולראות כיצד מתפתח העניין. אזכיר רק שלפני שחרורי 

לבריחה  הקשורה  בפעילות  לעסוק  לא  וחתמתי  התחייבתי  בגונדר  מהכלא 

מהמדינה. 

לאחר התלבטות קצרה עם עצמי החלטתי לחזור למשאית ולהצטרף לקבוצה. 

תוך כדי שהתקרבתי ועד שהגעתי למשאית הייתי בדילמה קשה מאד עם עצמי, 

האם אני עושה את הדבר הנכון או לא. בתחילה השוטרים לא הבינו למה אני 

מצטרף לקבוצה, כי לא ידעו מהיכן הגעתי, עד שהסברתי להם.

לאחר בדיקה ותחקור קצר במקום הוחלט לקחת אותנו למקום אחר לכלא זמני 

עד לסיום החקירה. מדובר במקום סגור עם גדרות מסביב לבתים כמו קרוונים 

מבודדים. למקום הגיעו שוטרים נוספים שהחלו להוריד את האנשים מהמשאית 

ולבצע בדיקה על כל אחד ואחד כולל ילדים קטנים ונשים. לאחר מכן התחילו 

הייתי  אני  הקבוצה.  של  ומובילים  מנהיגים  להם  שנראו  האנשים  של  בחקירה 

אחד מהם למרות גילי הצעיר.

החקירה התמקדה בשאלות כמו מהיכן הגענו ומה המטרה לשמה באנו לאדיס-

אבבה. כמו כן בדקו איך הגיעו לידינו האישורים שהיו לחלק מחברי הקבוצה - 

אישורים המאפשרים לנו לנוע ממקום למקום ללא בעיה. בחקירה התוודינו על 

דתנו היהודית, וכי באנו לאדיס-אבבה במטרה למצוא דרך לעלות לארץ ישראל. 

לאחר שהסתיימה החקירה, אפשרו לי השוטרים להתקשר למשפחה. 

התקשרתי והודעתי לאחי אטללין שאנחנו נמצאים באדיס-אבבה עצורים על 

במקום  מדובר  שלא  כליאתנו,  מקום  את  לו  תיארתי  המקומית.  המשטרה  ידי 
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מעצר רגיל אלא במתחם ארעי שנבנה במיוחד למקרים כמו שלנו. 

גדולה  היסטריה  הייתה  במהלכם  ימים,  שלושה  כלואים  היינו  הזה  במקום 

בקרב האנשים. מבוגרים וילדים קטנים היו בפחד עצום וחששו מהעתיד לבוא. 

אחי, מיד לאחר קבלת הודעה ממני, ניגש לשגרירות ישראל באדיס-אבבה כדי 

להודיע על מעצרנו ולנסות לשחרר אותנו. ואכן, בעקבות סיועו של אחי אטללין 

בתום  מהמעצר  שוחררנו  )מיכה(,  באדיס-אבבה  ישראל  שגריר  ובהתערבות 

שלושה ימים.

מיד  הגיע  הוא  אטללין,  לאחי  התקשרתי  שחרורנו  על  הודעה  כשקיבלנו 

וכך הצלחנו למצוא מקום או משפחה לכל  נוספות,  יחד עם משפחות  למקום 

חברי הקבוצה שבאו איתי. ברגע שנעצרנו הרגשתי אשמה ופחד - אשמה על כך 

שאני עודדתי והבאתי אותם למצב זה, ופחד ממה שיקרה לי וגם להם. ואני בסך 

הכל הייתי בן 15. אחריות כבדה מאד. ברור שהיו איתי עוד אנשים שהובילו, אך 

בכל זאת כך הרגשתי. 

לאחר התאוששות והתארגנות קצרה המשכתי בפעילות יחד עם אחי לעזור 

לאנשים המגיעים לאדיס-אבבה למצוא דירה ולהתאקלם. לעיתים היינו יוצאים 

מוקדם מהבית, נוסעים לתחנה מרכזית  ומחכים כל היום למשפחות המגיעות 

מגונדר ועוזרים להם. מי שהייתה לו משפחה בעיר, לקחנו אותו אליה, ומי שלא 

הייתה לו משפחה, חיפשנו לו דירה. לעיתים היינו מקבלים הודעה מהעיר גונדר 

על משפחות אשר אמורות להגיע בכדי שנקבל אותם.

ומגיעים  כפרם  את  עוזבים  שיהודים  אדיס-אבבה  לתושבי  שהתברר  לאחר 

לעירם בכדי לעלות משם לירושלים, הם הבינו שאנשי הכפר המגיעים לעיר לא 

מבחינים מימינם ומשמאלם בעיר, ולכן ניתן לנצל אותם ולגנוב את כספם בכל 

מיני דרכים ולהונות אותם בגלל תמימותם.

המגיעים  הכפרים  ביהודי  מצאו  אשר  עבריינים  מלאה  הייתה  אדיס-אבבה 

היו מגיעים אנשים לביתם לאחר  ואכן לא פעם  ולגניבה.  לעיר טרף קל לשוד 

יהודים  צעירים  הרבה  כך  עקב  צלקות.  יש  עדיין  ולרובם  ונשדדו,  שהותקפו 

התארגנו בקבוצות כדי להגן על היהודים שנמצאים בעיר, ולא פעם היו חיכוכים 

קשים מאד בין יהודים צעירים לעבריינים מקומיים.

לאחר מס' חודשים של פעילות, קמתי יום אחד מוקדם בבוקר לעוד יום של 

גונדר. אחד מהאנשים  שגרה כדי לקחת אנשים שזה עתה הגיעו מכפר באזור 

יצאנו לכיוון השוק הגדול  זוכר.  גיסי, את שאר האנשים אינני  שהיו איתי היה 

בעיר אדיס-אבבה, כדי לקנות מוצרים בסיסיים כמו כלי בית, בגדים ומזון. לאחר 

שסיימנו את הקניות התקדמנו לכיוון תחנת מוניות כאשר ידינו מלאות בקניות.

כשהגענו לתחנת המוניות נעמדנו בסמוך לתחנה. איני יודע האם עקבו אחרי 

לבושים  צעירים  בחורים  שני  אך  היה מקרי,  או שזה  הקניות  במהלך  היום  כל 

בבגדים אזרחיים התנפלו עלי ללא שום התראה מוקדמת והתחילו לגרור אותי 

לכיוון לא ידוע. אני כמובן התחלתי להתנגד נמרצות, כאשר אני תופס כל דבר 

שניתן לאחוז בו, ואז הם התחילו לתקוף אותי בצורה אכזרית. אחד מהבחורים 

שלף אקדח ונתן לי איתו מכות בראש. 

אחד  את  נשכתי  יותר,  מחמיר  והמצב  אותי  עוזבים  לא  שהם  ראיתי  כאשר 

הבחורים בידו ולא רציתי לעזוב אותו. תוך כדי עימות הבחנתי מסביבי בהרבה 

סקרנים. אדם אחד מבוגר ניגש אלינו כדי לנסות להרגיע אותי, ואמר לי שאלך 

איתם בטוב כי הם שוטרים ולא עבריינים. לאחר עימות ממושך אפסו כוחותיי 

והם החלו לגרור אותי. גיסי יחד עם האנשים שהיו איתנו הלכו בעקבותינו כדי 

לראות לאן לוקחים אותי, אך השוטרים איימו עליהם שאם הם יתקרבו או יבואו 

בעקבותינו הם יעצרו אותם.

המקומי,  המעצר  לבית  הגענו  בערך  מטר  מאות  כשלוש  של  הליכה  לאחר   

שם ביצעו עלי חיפוש מדוקדק, לקחו ממני את כל הכסף וזרקו אותי לתוך תא 

אנשים  מטעה  שאני  הראשונה,  האשמות:  בשתי  אותי  האשימו  הם  המעצר. 

תמימים שבאו מהכפר - קונה דברים בזול ומוכר להם ביוקר, והאשמה שנייה, 

תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות.

 - העבירות  חומרת  של  מדרג  פי  על  מחולקים  באדיס-אבבה  המעצר  תאי 
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עבירות קלות ועבירות חמורות, ובהתאמה לכך תנאי המעצר קלים או קשים. 

עבירות  שביצעו  עצירים  עם  לתא  הוכנסתי  חמורה  בעבירה  שהואשמתי  כיון 

חמורות.

מדובר בתא עם הרבה עצירים, כולם ללא חולצות מרוב החום, ריח של זיעה 

עומד באוויר, הכל מסריח, אפילו לעמוד לא היה מקום. מאותה שעה שהוכנסתי 

לתא המעצר עד שהשתחררתי, עמדתי ליד דלת הכניסה בצמוד לפח השירותים. 

שתן  של  מסריח  ריח  וכמובן  ברגלים  שתן  של  טפטוף  הרגשתי  הלילה  במשך 

מים. חשוב  וללא  אוכל  ללא  שינה,  ללא  ישיבה,  ללא אפשרות  זה  וכל  וצואה. 

לציין כי בני משפחתי כל הזמן הזה לא ידעו היכן אני נמצא. הם דאגו לי מאד, 

ולאחר בדיקה של כל בתי המעצר באדיס-אבבה איתרו אותי שם.  

לאחר יממה שוחררתי בסיועו של אחי שהגיע אז לביקור באתיופיה מישראל 

יחד עם אחי אטללין ובהתערבות של שגרירות ישראל באדיס-אבבה.

למרות המעצרים והעינויים שעברתי, לא הפסקתי לתת סיוע כל הזמן לכל יהודי 

אתיופיה שהיו זקוקים לעזרה. כי זו הדרך בה האמנתי.

מיון באדיס אבבה במבצע שלמה. באדיבות בית התפוצות

 תוך כדי פעילות התבקשתי להגיע למשרד של ה"ג'ויינט", שהיה מנוהל על 

ידי אישה בשם סוזן שאיני זוכר את שם משפחתה. איני יודע עד עכשיו מי אמר 

להם שאני פעיל ועוזר רק מתוך תחושת הרצון והשליחות ליהודי אתיופיה. בכל 

מקרה, הם הודו לי על המעשה ואמרו לי שמאותו יום אני אקבל דמי כיס כל 

חודש.  

 אדגיש כי כל הפעולות שעשיתי נעשו ללא כל תמורה מאדם פרטי שקיבל 

את השרות, אלא הכל נועד אך ורק כדי לקדם את הציונות היהודית באתיופיה. 

נחיתה וקליטה בארץ ישראל 

בסופו של דבר, לאחר כל התלאות והעינויים, המאסרים והשחרורים, בתאריך 

הגעתי  ישראל,  לעבר  סקאדים  שיגר  חוסיין  שסדאם  בזמן  בדיוק   ,24.01.1990

ארצה עם משפחתי לאחר הפסקת ביניים חשאית ברומא.

סוף סוף הגעתי לירושלים שכל החיים חלמתי עליה. בתחילה חשבתי שכל 

ארץ ישראל נקראת ירושלים ולא חשבתי שהיא מחולקת לערים ולמחוזות להם 

שמות רבים. כמו כן, באותו יום שהגעתי חשבתי שאני הולך לגור בירושלים ולא 

במקום אחר, אך להפתעתי נשלחתי יחד עם משפחתי למרכז קליטה 'פלדות' 

באשדוד.

לאחר חודשים של התאקלמות בארץ נשלחתי לפנימייה בכפר סבא למשך 

שנה כדי ללמוד באולפן. בסיום האולפן נשלחתי לפנימייה בכפר הנוער עיינות, 

שם למדתי במשך שנתיים וסיימתי מקצוע חשמלאי מוסמך.

ציון,  מגן  לקורס  לצבא  התגייסתי  בארץ,  שנים  שלוש  לאחר   ,1.11.93 ב-   

גיוסי,  מיום  משאיות.  נהגי  לקורס  ובסיום  צה"לי  כלל  לקורס  נשלחתי  בסיומו 

בכל הזדמנות ביקשתי להתגייס לקרבי או למשמר הגבול ואף אחד לא נתן לי. 

חודשיים  בת  לאזרחות  לי שאצא  ונאמר  חודשיים התקבלה בקשתי  רק אחרי 

ואחר-כך לגיוס של משמר הגבול. וכך אכן עשיתי. 

סיימתי את השירות הצבאי במשמר הגבול לאחר קורס מכי"ם וקורס סמלים.
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ושתים עשרה  בגרויות  כדי להשלים  ללמוד  בתום השירות הצבאי התחלתי 

שנות לימוד, ולאחר מכן למדתי הנדסאות אלקטרוניקה. במהלך לימודיי עבדתי 

באבטחה במקומות שונים.

 בתאריך09.04.2001  התגייסתי למשטרת ישראל, ומאז אני נותן שירות לאזרחי 

ישראל עד היום. אמשיך לתרום ולהשקיע לטובת אזרחי ישראל ולטובת מדינת 

ישראל בנאמנות ובמקצועיות.

לתפארת.  משפחה  והקמתי  בית  בניתי  ישראל  במשטרת  השנים  במהלך   

התחתנתי עם אשתי האהובה נורית, נולדו לנו ארבעה ילדים )ליאל, לידור, לידן 

וליעוז(, ואנו חיים באושר ועושר. 

ציון" לאחר שבוצעה בדיקה מדוקדקת  אציין שקיבלתי אות הוקרה "אסיר 

על כל פעילויותיי ועל מאסריי על ידי מדינת ישראל ומשרד הקליטה והעלייה.

  

סרוק לצפיה בסרט זה                                     


