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שמי ראובן סהלו. נולדתי ב 8.9.70 באתיופיה בכפר הנקרא "עדקאלי", סמוך 

לעיר מי צברי, מנותקים משכנינו הנוצריים. חיינו על גבעה עם נוף עוצר נשימה. 

בכפר חיו כעשרים וחמש משפחות, אך בעצם הן היו שלוש משפחות גדולות. 

בקבוצה אחת גרנו אני ומשפחתי המורחבת מצד אבי, כאשר במרכז סבי וסבתי 

ומסביב ילדיהם הנשואים. 

גדלתי במשפחה עשירה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה השכלתית, דבר שבא 

לידי ביטוי בכך שסבי ז”ל דאג שיביאו חוברות לימוד מהארץ, על מנת שכל אחד 

אהבתי  קטן,  כשהייתי  וכו'.  זכר-נקבה  לדוגמא:  בסיסית,  עברית  ילמד  מאיתנו 

להתבונן בציורים הצבעוניים שבחוברות, וכשגדלתי התחלתי גם ללמוד עברית 

ברמת גן חובה או כיתה א'.

בתור ילד כבר התמודדתי עם אתגרים שהם מעבר לגילי. משום שאבי היה 

איש צבא ונעדר הרבה מהבית, ראיתי את עצמי כבוגר אשר מנסה למלא את 

ולבצע  העדר  על  לשמור  התחלתי  חמש-שש,  מאד,  צעיר  בגיל  כבר  מקומו. 

עבודות נוספות הקשורות בחקלאות. כשאבי היה חוזר הביתה, תמיד היה מביע 

יום כוח לבצע מטלות השמורות לבוגרים  ביום  לי  התפעלות ממני, דבר שנתן 
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כפול מגילי.

ילדותי הייתה מלאת אתגרים, ניסיונות וחוויות שלא הייתי חווה אילו נולדתי 

ובנוסף  הצבא,  שהקים  הספר  לבית  שעתיים  במשך  צעדתי  בוקר  מדי  בארץ. 

הייתי לומד אצל הקייס.

אליהם.  מתלווה  שהייתה  והשמחה  והשבתות  החגים  בעיקר  לי  זכורים 

ולאחר  ושתיה,  'דבו'  מביאה  הייתה  משפחה  כל  לבן,  לובשות  היו  המשפחות 

התפילה כולנו היינו שותים ואוכלים ביחד. בנוסף זכורה לי ההקפדה היתרה על 

הקדושה. המבוגרים היו אומרים תדיר "שנה הבאה בירוסלם". 

תמיד דמיינתי איך ירוסלם נראית ומתי באמת נגיע לשם. האם באמת קיים 

גנבים,  בו  שאין  מקום  דאגות,  ללא  מקום  מספרים,  שההורים  כמו  כזה  מקום 

אנשים רעים או שנאה, מקום שבו נוכל לגור רק עם יהודים כמונו, מקום שכולו 

טוב?

תמונה נדירה של בית כנסת בעיר חרטום ברחוב הראשי .)1979(בעבר הייתה קהילה יהודית שהגיעה 
ממצרים ) לפני כ 100-150 שנה( . באדיבות דני לימור

אני,  בן שמונה בערך, הגיע אלינו קרוב משפחה ששוחח עם אבי.  כשהייתי 

שהייתי מעבר לקיר, שמעתי שהם מחליטים שעוזבים את הכפר והולכים לכיוון 

ירוסלם. שמחתי מאד, אבל לא שיתפתי איש. ואכן לאחר זמן מה מכרה משפחת 

את העדר וחלק מהרכוש, והנשים החלו להכין אוכל יבש בכמויות גדולות. ערב 

אחד הודיעו מנהיגי הכפר שאורזים הכל ויוצאים לדרך.

עזבנו את הכפר כל 25 המשפחות. את הילדים שמו על הסוסים, ואת האוכל 

את  ראינו  מהשכונה  שיצאנו  לאחר  בחושך,  ללכת  התחלנו  החמורים.  נשאו 

הגויים שורפים את הבתים שלנו, אך הדבר לא ציער אותי אפילו לרגע. שמחתי 

שסוף סוף הולכים לירוסלם. צעדנו כל הלילה, במהלך המסע הציעו לי לרכב על 

הסוס מפאת גילי הצעיר, אבל סירבתי בתוקף והלכתי במשך כל המסע ברגל, 

לא ויתרתי. היה לי קשה, אבל בכוחה של אמונה כי אגיע בסוף הדרך לירושלים 

- הצלחתי.

שנקרא  באזור  גר  שהיה  משפחה  קרוב  בעקבות  הלילה  כל  לצעוד  המשכנו 

מחסה  חיפשנו  היום  במשך  חיכינו.  ושם  כלשהו  למקום  הגענו  "ווליקט". 

מהשמש, וכל משפחה התיישבה לה מתחת לצלו של עץ. כעבור יומיים אמרו 

לנו שיש שלושה מדריכים נוצריים חמושים אשר ייקחו אותנו לסודן, ומשם נגיע 

ושכל  רב  זמן  להמתין  נצטרך  נגיע לשם,  לנו שכאשר  סיפרו  לא  רק  לירוסלם. 

משפחה תשלם על כך מחיר יקר מאד.

ההליכה לעבר סודן החלה בשקיעה והסתיימה כשעה לאחר הזריחה. במהלך 

היום היינו נחים, מתארגנים, וכשהשמש שקעה שוב מתחילים לצעוד. במהלך 

ביותר,  קשה  הייתה  האחרונה  כשהפעם  פעמים,  שלוש  אותנו  שדדו  המסע 

והילדים הקטנים  משום שעשקו מאיתנו את הסוסים אשר נשאו את החולים 

וכן את החמורים עם האוכל. היינו חסרי אונים בלעדיהם. למזלנו פגשנו אנשים 

אשר חזרו מסודן לאתיופיה, וביקשנו מהם תמורת הכסף המועט שנותר בידינו 

שיובילו אותנו לסודן. מסתבר שהיינו קרובים מאד, ולאחר יממה הגענו למדינה 

חדשה, בה אנו לא מכירים אף אחד ובוודאי לא את השפה. 

ריחמו  הכפר  אנשי  "טוואה".  הנקרא  לכפר  בסמוך  אותנו  השאירו  המלווים 

בקרב  השמועה  פשטה  מכן  לאחר  נטושים.  בתים  לכמה  אותנו  והכניסו  עלינו 

כמה  עברו  חסותם.  תחת  אותנו  לקחו  והם  למקום,  "שהגענו  ישראל  "ביתא 
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אשר  נציגים  נכחו  בה  "גדרית",  בשם  גדולה  לעיר  עברנו  שלאחריהם  שבועות 

ביצעו את הרישום של המשפחות לעלייה, ונתנו לנו כסף למחייה למשך הזמן 

שנשהה בעיר. הם הסבירו לנו שנאלץ להמתין זמן רב, משום שישנו תור ארוך 

לעלייה.

החיים בגדרית היו קשים מאד. חיינו כפליטים חסרי זכויות, דבר שהוביל לקושי 

מבחינה כלכלית ומבחינה בריאותית. צרה נוספת הייתה שנאלצנו להסתיר את 

דבר יהדותנו, משום שסודן הייתה מדינה עויינת ליהודים )נאלצתי להחליף את 

נוספות,  שמי לאיברהים(. משפחתי שכרה בית מקש ביחד עם כמה משפחות 

וכולנו הצטופפנו בו. המצב הדרדר כשהחל החורף, והבית, שהיה על שפת הנחל, 

הוצף כאשר ירד גשם. שכנינו סבלו גם הם מהצפות, ובנוסף החורף הביא איתו 

מחלות קשות, ומשפחות רבות איבדו את יקיריהן כבר בחורף הראשון. משפחתנו 

איבדה שלוש נפשות. בעקבות ההצפה ישנו אצל קרוב משפחה כמה ימים, עד 

שמצאנו בית שנוכל להתגורר בו עם משפחה נוספת.

לעזור  דרך  וחצי,  שמונה  בן  ילד  חיפשתי,  הקשה,  הכלכלי  המצב  בעקבות 

חוויה  עברתי  עבודתי  במהלך  המקומי.  בשוק  שליח  בתור  לעבוד  והתחלתי 

שמלווה אותי עד היום. באחד הימים פנתה אלי אישה מבוגרת וביקשה שאקח 

הבנתי שמדובר במשפחה עשירה מאד.  לביתה  לביתה. כשהגעתי  הסלים  את 

לאחר  משאיות.  ומספר  יוקרה  רכבי  של  צי  להם  היה  עצום,  היה  הבית  שטח 

שהבאתי את הדברים אמרה האישה שאמתין ותכף אקבל את התמורה לעבודתי. 

לאחר שהמתנתי כחצי שעה, הבנתי שהיא אינה מתכוונת להביא לי את הכסף. 

לאחר זמן מה יצאו אנשים עם כלב וקשרו אותו בכניסה לחצר הבית. התחלתי 

התרחשו  ילדים  )חטיפות  אותי  לחטוף  רוצים  שהם  תחושה  לי  הייתה  לפחד, 

ידי המשפחות המקומיות העשירות(, ואני ברחתי  לעיתים קרובות, בעיקר על 

משם. לא עניין אותי שהכלב עלול לנשוך אותי, רצתי ולא עצרתי עד שהגעתי 

לביתי. אירוע זה הבהיל אותי מאד עד כדי שהפסקתי לעבוד ונשארתי בבית. 

אבל מצב הפרנסה נעשה שוב פעם קשה ונאלצתי לחפש עבודה חדשה .

קרוב משפחתי שעבד במשק בית, הציע לי לעבוד בבית הסמוך למקום עבודתו. 

הסכמתי מיד. למזלי הייתה זאת משפחה עשירה שמנתה הורים ושלושה ילדים 

)אב המשפחה ניהל את בית החולים המקומי(, ותפקידי היה לשטוף את בגדיהם 

של בני הבית. עבדתי מדי יום, בני המשפחה נקשרו אליי מאד ואני אליהם. אב 

המשפחה היה ממלא מדי פעם את בקשותיי הקטנות. 

שבת אחת, כחודש לאחר שהתחלתי את העבודה, הגיעו משאיות לשכונה. כל 

מי שאינו תושב המקום הועלה למשאיות, ואני ביניהם. לאחר נסיעה ממושכת 

זרקו אותנו במקום נידח ונטוש, כשגשם עז יורד ללא שום אפשרות להסתתר 

מפניו. לאחר זמן מה הגיעו אנשי "הצלב האדום", הקימו אוהלים ענקיים ושיכנו 

אותנו בהם. בשל התנאים הקשים, ילדים החלו להתקרר ולחלות, ואז כל ראש 

משפחה קיבל חומרים שיוכל לבנות לעצמו ולמשפחתו בקתה. פעם בשבוע היו 

מגיעים אנשי הצלב האדום ומחלקים אורז, קמח, סוכר ואבקת חלב. 

לאחר שבוע בו התמקמנו אני ומשפחתי, חזרתי לעבודה שהייתה במרחק כחצי 

שעה מהכפר. במהלך השבוע, כשהייתי מסיים לעבוד, נשארתי לישון בעיר אצל 

דודי שהצליח להימלט מהגירוש, ובימי שישי היה בעל הבית שלי מסיע אותי 

לבית הוריי בכפר הבקתות שהקמנו, ומגיע ביום ראשון לקחת אותי בחזרה לעיר.

אחי הקטן, שהיה בן שש, החל לעבוד בכפר והיה שומר על מספר כבשים של 

השכן הנוצרי )בכפר היו גם פליטים שאינם יהודים(, שגורש עקב היותו תושב 

חוץ.

בחורף לאחר מכן נשארתי מספר ימים בבית משום שלא הרגשתי טוב, אך לא 

הייתי יוצא דופן, רוב תושבי הכפר היו חולים, בעיקר במלריה. למחלה לא היה 

טיפול, וגם אילו היה, לא היינו יכולים לגשת לבית החולים, משום שדבר יהדותנו 

עלול היה להיחשף. יהדותנו הייתה סוד ששמרנו עליו מכל משמר. בכל שבת היו 

הורי נוסעים מהכפר כדי שנוכל לקיים את השבת מבלי שהשכנים הנוצרים יעלו 

כל כך .

באחד הלילות אירע מקרה אשר השפיע עלי קשות. אחת ממשפחות השכנים 
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אם  ואת  מילדיה  שניים  אחד  בלילה  איבדה  ילדים,  חמישה  שמנתה  שלנו, 

המשפחה. אבי ושכן נוסף לקחו אותם בלילה על גבם וכשחזרו הם היו בלעדיהם. 

שאלתי את אבי להיכן הם הלכו, והוא סיפר לי שהם מתו והם הלכו לקבור אותם 

בשטח הפתוח, ללא טקס וללא מקום קבורה מסודר. בהמשך אגלה שהם היו 

שמתו  קורבנות  איבדה.  שהקהילה  הקורבנות  אלפים  ארבעת  מתוך  קטן  חלק 

למען המטרה, למען הגשמת החלום.

במשך כשנתיים שהינו בסודן, עד אשר נציג הקהילה הגיע ואמר למשפחתי 

ולשתי משפחות נוספות, שבלילה עלינו להגיע לנקודה מסוימת שממנה ייקחו 

התברר  ואז  הבוקר,  שעלה  עד  חיכינו  והמתנו,  למקום  הגענו  לירוסלם.  אותנו 

ונאלצנו לשהות בסודן עוד חצי  שהנציג לקח שתי משפחות אחרות במקומנו 

שנה, במהלכה חווינו את החורף הנורא בפעם השלישית והאכזרית מכל, משום 

ונפטרה  ז”ל, בת השלוש, חלתה במלריה, לא שרדה  שאחותי הקטנה אירטביי 

לאחר שבועיים.

 

נשים בבטן האוניה "בת גלים". באדיבות דני לימור

בחלוף חצי שנה נתבקשנו שוב להגיע לנקודה מסוימת ולחכות שיאספו אותנו. 

הפעם אכן באו משאיות אשר אספו את משפחתי ועוד כמה משפחות ששפר 

רדת  עד  שם  המתנו  וואדי.  ליד  אותנו  הורידו  ובבוקר  הלילה,  כל  נסענו  מזלן. 

החשכה, אז הגיעו שוב משאיות שהסיעו אותנו למבנה בו שהינו במשך שבוע. 

שוב העלו אותנו למשאיות, שהפעם לקחו אותנו לחוף. חיכינו עד שאנשי חיל 

הים אספו אותנו והעלו אותנו לאניות. 

משפחתו של ראובן סהלו בבטן אוניית בת גלים 1981 . באדיבות בית התפוצות

כזה.  דבר  הראשונה שראינו  הפעם  הייתה  זו  בהלם.  היינו  לאנייה  כשנכנסנו 

אשר  אתיופי  שם  היה  אך  מוזרה,  שפה  שדיברו  לבנים  אנשים  פגשנו  בנוסף, 

תירגם לנו את דבריהם במקרה הצורך. על האנייה הונחו מזרנים על מנת שיהיה 

לנו מקום לישון בו.

כעבור שבועיים של הפלגה, בחודש נובמבר 1981, הגענו לארץ לנמל אילת, 

אותנו  העלו  אביב  לתל  כשהגענו  אביב.  לתל  מטוס  על  אותנו  העלו  משם 

בתוך  חם  היה  אך  בחוץ  גשם  ירד  הנהג,  ליד  שישבתי  זוכר  אני  לאוטובוסים. 

האוטובוס, הכביש היה ארוך ומלא אורות ואנחנו נוסעים ונוסעים ואף אחד לא 

הגענו  דבר  בסופו של  נרדם.  לא  כמובן שאף אחד  נגיע.  ומתי  היעד  מהו  יודע 

למרכז קליטה באשקלון, שהיה בעצם בלוקים. אני עדיין זוכר את שם הרחוב 
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ואת מספר הבית שבו גרתי: רחוב בן עזאי 3. 

מסייעים לרדת מהאוניה. באדיבות דני לימור

למחרת נערכו רישומים של העולים. שמעתי את אבי מתווכח לגבי גילי עם 

המתורגמן, אבי אומר שאני בן עשר וחצי, אך המתורגמן מוסיף לי שנה בגלל 

גובהי, והגיל נקבע לפי התורגמן - אני בן  אחת עשרה וחצי. שאלתי את עצמי 

יותר מאבי?! לאחר  איך הוא מעז, מי הוא חושב שהוא, האם הוא מכיר אותי 

מכן פנו אלי ושאלו לשמי, עניתי שיש לי שני שמות - ראובן ופנטאי. הם רשמו 

אותי כראובן ואני שמחתי, כי כמעט לכולם החליפו את השם. מתברר שלאותם 

לעולים שנשאו  בחרו שמות  )רובם מהתנ”ך( שמהם  מאגר שמות  היה  אנשים 

שמות לא ישראליים, כגון: יעקב, שלמה, אברהם וכדומה. ההורים הבליגו על כך, 

כי מבחינתם הם הגשימו את החלום לעלות לירוסלם. 

לאחר כמה ימים לקחו אותנו לבית הספר. ביום הראשון היינו בהלם מהאנשים 

הלבנים שראינו סביבנו ומהשפה השונה .

הקליטה שלי ושל משפחתי הייתה מהירה, אבי אמר לנו שעכשיו אנחנו בארץ 

זה העתיד  כי  היטב  ללמוד  ובנוסף  עברית,  לדבר  עלינו  הזדמנות  ובכל  ישראל 

שלנו. הוא הסביר לנו שלמרות הקושי, הכל תלוי בנו, וכך עשינו. אבי זכה לחנך 

את ששת ילדיו לעשות תמיד את הטוב ביותר ושאין דבר העומד בפני הרצון

סרוק לצפיה בתמונה זו


