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תוכנית מעיין מדרשת נשמת



משה רבינו הבטיח על שיבת ציון לפני מותו:

 ִאם יְִהיֶה נִּדֲַחָך ִּבְקֵצה ַהּׁשָָמיִם ִמּׁשָם יְַקֶּבְצָך ה' ֱא-לֶֹהיָך ּוִמּׁשָם יִָּקֶחָך. 
מי מבין שבטי ישראל היה "בקצה השמים"? נדמה לי שזאת יהדות אתיופיה, שהייתה מנותקת

לגמרי משאר שבטי ישראל וכאילו שהיא בקצה השמים—והנה, הקב"ה זיכה אותנו, ושבו

בנים ובנות לגבולם. 

התופעה האלוקית של קיבוץ נדחי ישראל נמשכת כבר קרוב למאה וחמישים שנה, דרך 

 כוריאוגרפיה אלוקית מופלאה שבה שערים נפתחים בארץ אחת אחר השנייה, וגל אחרי גל של

שבי ציון נקלט אל חיק המולדת. 

עם ישראל הוא שותף פעיל בתהליך האלוקי,  גם בנכונותם של גולי ציון ליהפך שבי ציון חרף

כל הקשיים, וגם בנכונות של יושבי ארץ ישראל להדק את החגורה בכדי לקלוט את גלי

העלייה. 

אין מדינה ועם שעשו דוגמת מדינת ישראל ועם ישראל לקלוט את האחים והאחיות השבים

למולדת, אבל גם נעשו טעויות. בשנות המדינה הראשונות, הייתה תפיסה של כור היתוך שבו

כל עדה מתנתקת מעברה בכדי ליצור עם חדש בציון. זו תפיסה שניסתה למחוק את הזהות

הקודמת, כדי ליהפך ישראלים חדשים, וסיפור הכישלון ידוע. שרידי תפיסה זו השפיעו גם על

קליטת יהדות אתיופיה.

אנחנו בבית נשמת מאמינים שהמארג העשיר של עם ישראל נוצר דווקא מהמסורות השונות.

זהו רוח הסיגד שאנו חוגגים עתה—מתוך תפילה שיוצאות אתיופיה שבינינו תתעצמנה

מתוך המסורת שלהן, ומתוך תפילה שכל העם שבציון יתעשר ויתחזק מתרומת יהדות

אתיופיה למארג המופלא של עם ישראל. 

בתפילת ובא לציון גואל, ויהי נעם ה' אלוקנו עלינו

 הרבנית חנה הנקין // ראש המדרשה



ሙሴ ራብቢኑ ከመሞቱ በፊት ጽዮንን እንደምትመለስ ቃል ገብቷል-በሰማያት መጨረሻ ብትጣልህ ጌታ

እግዚአብሔር ከዚያ ይሰበስብሃል ከዚያም ይወስደሃል ፡፡ ከእስራኤል ነገዶች መካከል “በሰማይ መጨረሻ” ማን

ነበር? ከሌላው የእስራኤል ነገዶች ሙሉ በሙሉ የተቋረጠው እና ከሰማይ መጨረሻው ጋር እንደሚመሳሰል ይህ

የኢትዮጵያ አይሁዳዊነት ይመስለኛል - እናም እነሆ ፣ ጂ.ዲ. ነፃ አወጣን ፣ እናም ወንዶች እና ሴቶች ልጆች

ወደ ድንበራቸው ተመለሱ ፡፡

 

የኪብቡዝ ነዲ ይስራኤል መለኮታዊ ክስተት ለአንድ መቶ ሃምሳ ዓመታት ያህል ሲከናወን የቆየ

ሲሆን ይህም በአንድ በአንድ በሌላው ምድር በሮች

በሚከፈቱበት እና ከሻቪ ጽዮን

ማዕበል በኋላ በሀገሬው እቅፍ

ውስጥ በሚውለው አስደናቂ መለኮታዊ አፃፃፍ በኩል ነው ፡፡

የእስራኤል ህዝብ በመለኮታዊ ሂደት ውስጥ ንቁ አጋር ነው ፣ በጽዮን ግዞት ሁሉም ችግሮች ቢኖሩም የጽዮን

ምርኮኛ ለመሆን ፈቃደኛ በመሆን ፣ እንዲሁም የእስራኤል ምድር ነዋሪዎች የአሊያን ማዕበል ለመምጠጥ ሲሉ

ቀበቶዎቻቸውን ለማጥበቅ ፈቃደኞች ናቸው ፡፡

 

ወደ ትውልድ አገሩ የሚመለሱ ወንድሞችን እና እህቶችን ለመምጠጥ የእስራኤልን መንግስት እና የእስራኤልን

ህዝብ ምሳሌ የወሰደ መንግስት እና ህዝብ የለም ፣ ግን ስህተቶችም ተፈጥረዋል ፡፡ በክፍለ-ግዛቱ የመጀመሪያ

ዓመታት ውስጥ እያንዳንዱ ህዝብ

በጽዮን አዲስ ህዝብ ለመፍጠር ካለፈው ህይወቱ የሚላቀቅበት የማቅለጫ ድስት ግንዛቤ ነበር። ይህ አዲስ

እስራኤላውያን ለመሆን የቀደመውን ማንነት ለመደምሰስ የሞከረ ፅንሰ-ሀሳብ ሲሆን የውድቀቱ ታሪክም የታወቀ

ነው ፡፡ የዚህ ግንዛቤ ቅሪቶችም እንዲሁ የኢትዮጵያውያንን ጌጣጌጥ ለመምጠጥ ተጽዕኖ አሳድረዋል ፡፡

 

እኛ በቤት ነሻማት የእስራኤል ህዝብ ሀብታም ጨርቅ ከተለያዩ ባህሎች በትክክል እንደተፈጠረ እናምናለን ፡፡ ይህ

አሁን

እያከበርነው ያለነው የሲግድ መንፈስ ነው - በመካከላችን ያሉት

ኢትዮጵያዊያን በባህላቸው እንዲጠናከሩ ከተደረገ ፀሎት እንዲሁም ሁሉም

የጽዮን ህዝብ የኢትዮጵያ አይሁዳውያን በሚያበረክቱት አስተዋፅኦ አስደናቂ በሆነው የእስራኤል ህዝብ

ላይ የበለፀጉ እና የተጠናከሩ እንዲሆኑ ከሚደረግ ፀሎት ፡፡

 

አዳኝን ምልክት ለማድረግ በጸሎት እና በመምጣት ላይ ፣ እና የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ላይ ይሁን

ሃና ሄንኪን
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מנהג קדום הוא אצל יהודי אתיופיה לקיים את "יום הסגד" בכ"ט בחשון בכל שנה ושנה. 

ביום זה נהגו יהודים לעלות להר עם זריחת החמה להרים בקרבם המגורים כדי לשאת תפילה לבורא

העולם, שיגאלם ויביאם אל ירושלים עיר הקדוש.

"יום הסגד" משמעו השתחוויה, מלשון סגידה, כמו שנאמר "תעלא בעידניה סגיד לה" (בארמית: שועל

בזמנו השתחווה לו). ביום זה, כאמור, יהודי אתיופיה היו משתחווים ומתפללים, והזכירו לעצמם את

מתן תורה בהר סיני, את מעמד החזרה בתשובה שערכו עזרא ונחמיה לעם בשובם מגלות בבל,

ואת התחייבות היהודים להיות נאמנים לתורת משה, ואת הגעגועים והכיסופים לירושלים עיר הקודש.

ביום זה יהודי אתיופיה שהו במשך כמעט כל היום בצום, ובעת העליה להר נשאו על ראשם וכתפיהם

אבנים קטנות לסמל את קבלת עול מלכות שמים 

("נֶֶאְספּו ְבנֵי-יִׂשְָרֵאל ְּבצֹום ּוְבׂשִַּקים, וֲַאדָָמה ֲעלֵיֶהם").
תוכנו ומעמדו של יום הסגד נקבע ללא ספק על פי פסוקים אלה , מספר נחמיה פרקים ח-ט לפניכם

חלק קטן מהמקור ( נחמיה )-

א וַּיִַּגע ַהחֹדֶׁש ַהּׁשְִביִעי, ּוְבנֵי יִׂשְָרֵאל ְּבָעֵריֶהם. וַּיֵָאְספּו ָכל-ָהָעם, ְּכִאיׁש ֶאָחד, ֶאל-ָהְרחֹוב, ֲאׁשֶר לְִפנֵי
ׁשַַער-ַהָּמיִם; וַּיֹאְמרּו, לְֶעְזָרא ַהּסֵֹפר--לְָהִביא ֶאת-ֵסֶפר ּתֹוַרת מֹׁשֶה, ֲאׁשֶר-ִצּוָה ה' ֶאת-יִׂשְָרֵאל. 

 ב וַּיִָביא ֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ֶאת-ַהּתֹוָרה לְִפנֵי ַהָּקָהל, ֵמִאיׁש וְַעד-ִאּׁשָה, וְכֹל, ֵמִבין לִׁשְמַֹע--ְּביֹום ֶאָחד, לַחֹדֶׁש ַהּׁשְִביִעי.  
ג וַּיְִקָרא-בֹו לְִפנֵי ָהְרחֹוב ֲאׁשֶר לְִפנֵי ׁשַַער-ַהַּמיִם, ִמן-ָהאֹור ַעד-ַמֲחִצית ַהּיֹום--נֶֶגד ָהֲאנָׁשִים וְַהּנָׁשִים, וְַהְּמִבינִים;

וְָאְזנֵי ָכל-ָהָעם, ֶאל-ֵסֶפר ַהּתֹוָרה
 ד וַּיֲַעמֹד ֶעְזָרא ַהּסֵֹפר, ַעל-ִמְגּדַל-ֵעץ ֲאׁשֶר ָעׂשּו לַּדָָבר....

  ח וַּיְִקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱאלִֹהים,ְמפָֹרׁש; וְׂשֹום ׂשֶֶכל, וַּיִָבינּו ַּבִּמְקָרא.
 א ּוְביֹום ֶעׂשְִרים וְַאְרָּבָעה לַחֹדֶׁש ַהֶּזה, נֶֶאְספּו ְבנֵי-יִׂשְָרֵאל ְּבצֹום ּוְבׂשִַּקים, וֲַאדָָמה, ֲעלֵיֶהם. 
 ב וַּיִָּבדְלּו ֶזַרע יִׂשְָרֵאל, ִמּכֹל ְּבנֵי נֵָכר; וַּיַַעְמדּו, וַּיִתְוַּדּו ַעל-ַחּטֹאתֵיֶהם, .וֲַעו ֹנֹות, ֲאבֹתֵיֶהם. 

 ג וַּיָקּומּו, ַעל-ָעְמדָם, וַּיְִקְראּו ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת יְהוָה ֱאלֵֹהיֶהם, ְרִבִעית ַהּיֹום; ּוְרִבִעית ִמתְוַּדִים ּוִמׁשְּתֲַחוִים, לה'
ֱאלֵֹהיֶהם.  

לאחר הטכס בהר כל העם היו יורדים בשמחה והתכנסו ליד בית הכנסת המסגיד,

 אכלו ושתו בשמחה ככתוב בנחמיה ח' יב

 ו"ַּיֵלְכּו ָכל-ָהָעם לֱֶאכֹל וְלִׁשְּתֹות, ּולְׁשַּלַח ָמנֹות, וְלֲַעׂשֹות, ׂשְִמָחה ְגדֹולָה: ִּכי ֵהִבינּו ַּבּדְָבִרים, ֲאׁשֶר הֹודִיעּו לֶָהם".
יום זה ממשיך להתקיים גם בישראל; בני העדה עולים לירושלים, לטיילת ארמון הנציב. חלקם פונים

אל הכותל המערבי לקיים שם את היום כהלכתו. בני העדה ממשיכים גם היום לבקש רחמים על עמם

ונושאים תפילה  לבניית בית המקדש ולגאולה שלמה של מדינת ישראל.

 הרב מברהטו סולמון // משמעות היום



የሲግድ በዓል ትርጉም በአጭሩ

የኢትዮጵያ ይዉዲወች ዘንድ “የሲግድ ቀን” ሄሽቫን 29 ቀን በየዓመቱ ማክበሩ ጥንታዊ ባህል ነው ፡፡
በዚህ ቀን ይዉዲወች። ፀሐይ ስትወጣ ወደ ተራራው ይወጡ ነበር ፡፡ 

ወደ ዓለም ፈጣሪ ጸሎት ለማድረስ።
ወደ ቅድስት ከተማ ወደ ኢየሩሳሌም ፈጣሪ እንዲመራቸው ፡፡  እንደተጠቀሰው በዚህ ቀን የኢትዮጵያ
ይዉዲወች በሲናይ ተራራ ቶራ መሰጠቱን ፣ እዝራ እና ነህምያ ከባቢሎን ምርኮ ሲመለሱ ለሰዎች ያሳዩት
የንስሐ ሁኔታ እና ።  ለሙሴ ኦሪት ታማኝ መሆናቸውን በማስታወስ  ይሰግዱ እና ይጸልዩ ነበር ፡፡

በዚህ ቀን የኢትዮጵያ ይዉዲወች ቀኑን ሙሉ ማለት ይቻላል ይጾሙ  ፣ ወደ ተራራውም ሲወጡ   ትናንሽ
ድንጋዮችን በራሳቸው እና በትከሻቸው ተሸክመው ነበር (“የእስራኤል ልጆች በጾምና በጆንያ እንዲሁም በምድር
ተሰብስበው ነበር”) ፡፡

በእነዚህ ቁጥሮች መሠረት ያለ ጥርጥር ተወስኗል ፣ ነህምያ ምዕራፍ 8-9 ከእርስዎ በፊት ከመጀመሪያው
በኦሪት የተወሰደ ትንሽ ክፍል እንዲሁም የላል ፣

ሰባተኛውም ወር ደረሰ የእስራኤል ልጆች በከተሞቻቸው ነበሩ ፡፡ ጸሐፊውን ዕዝራን-እግዚአብሔር እስራኤልን
ያዘዘውን የሙሴን ሕግ መጽሐፍ አምጣ አሉት ፡፡ ካህኑ ዕዝራ ሕጉን ለማደስ ከአንድ ቀን እስከ ወንድ እስከ
ሴት ድረስ የሰሙትንም ሁሉ በአንድ ቀን ሕጉን በጉባኤው ፊት አመጣ። ከወንዙም በር ፊት ለፊት ባለው
አደባባይ ፊት ከወንዶቹና ከሴቶቹ ጋር ከቀኑ እስከ እኩለ ቀን ድረስ ተጠርቶ ነበር። የሕዝቡም ሁሉ ጆሮ ለሕግ
መጽሐፍ። 4 ጸሐፊው ዕዝራም በተናገሩት በእንጨት ማማ ላይ ቆሞ ነበር። በዚህ ወር በሃያኛው ቀን እና በ 20
ኛው ቀን የእስራኤል ልጆች ተሰብስበው ጾሙና ጾሙ ፡፡ የእስራኤልም ዘር ከእንግዶች ልጆች ሁሉ ይለያል ፤
እነርሱም ይቆማሉ ኃጢአታቸውንና የአባቶቻቸውንም ኃጢአት ይናዘዛሉ። በቆሙበት ቆመው የአምላካቸውን
የእግዚአብሔርን የሕግ መጽሐፍ የቀኑን አንድ ሩብ ያነባሉ ፤ አንድ አራተኛም ለአምላካቸው ለጌታ ተናዘዘና
ሰገደ።

በተራራው ላይ ከተከበረው ሥነ ሥርዓት በኋላ ሕዝቡ ሁሉ በደስታ ወደ ታች እየወረደ ሄምስጊግ በተባለች
ምኩራብ ተሰብስበው በነህምያ እንደተጻፈው ፥ በደስታ በልተው ጠጡ ፡፡
ይህ ቀን በእስራኤል ውስጥም እንደቀጠለ ነው ፡፡ የማኅበረሰቡ አባላት ወደ ኢየሩሳሌም ይሰደዳሉ ፣ ወደ
ኮሚሽነሩ ቤተመንግሥት መተላለፊያ ፡፡ አንዳንዶች ቀናቸውን እዚያው እንዲያገኙ ወደ ምዕራባዊው ግንብ
ዞረዋል ፡፡ የህብረተሰቡ አባላት ዛሬም ለህዝባቸው ምህረትን ለመጠየቅ እና ለቤተመቅደስ ግንባታ እና
የእስራኤል መንግስት ሙሉ በሙሉ ቤዛ እንዲሆኑ ጸሎታቸውን ያቀርባሉ ፡፡

ከሰላምታ ጋር
መብራሃቶ ሰለሞን  ።



אהובות יקרות!

בשיר "ילדותי השניה" של אהוד מנור, הוא מתאר כיצד הוא חווה את העולם מחדש דרך עיני

ביתו הקטנה;

דרך עינייך בת,

אני רואה ומגלה שוב עולם.

דרך ידייך אלמד

לגעת שוב בגלי הים.

דרך שפתייך בת,

טעם חדש למילים.

ואיתך שוב אגדל בלי לחשוש...

 

פעמים רבות, בכל התהליך העמוק שעברנו בדרך למופע הסגד, גם אני הרגשתי ככה!

שדרך התובנות המרגשות שלכן, על החיבורים המופלאים בין עבר ועתיד. 

על הדרך הברורה והמאמינה שיש בכל אחת מכן, של מאין היא באה ולאן היא הולכת, 

וכמה שאתן חיות את זה, שאי אפשר להפריד בינהם, בין העבר לעתיד. 

ושההווה שלכן נושא איתו בכל רגע את המסורת והחיבור אליה, כל התהליך הזה גורם לי

לחשוב בעצמי קצת יותר לעומק מי אני, ולאן אני שייכת. גיליתי גם בתוכי את האתיופית שבי

(שתמיד ידעתי שהיא קיימת) ואני שמחה בה כל כך!

הלוואי והיו עוד הרבה כוחות טובים כמוכן, בעם ישראל. שיודעים להביא אוצרות ועושר

למציאות הישראלית המתחדשת.

תודה בשמי גם להורים המדהימים שלכן!! שאני מכירה אותם רק מעט דרככן. ומחכה להכיר

באמת.

מקווה שאתן מרגישות את האהבה והאמונה בכל אחת מכן, באופן אישי, למרות כל המסכים

והמסכות שמפרידים בנינו...

בטוחה שעוד חוויות אדירות של לימוד ותגליות לפנינו השנה. בהצלחה לנו!

נעמה דקל

ראש מעין א'

 נעמה דקל  // ראש מעיין א



אהובות ויקרות שלי!

איזה תהליך מהמם עברתן פה! כיחידות וכקבוצה..

אני כל כך מתרגשת שיש לכן הזדמנות להתחבר לשורשים שלכן, למי שאתן,

לבית שלכן..  אתן מעלות לי המון נקודות למחשבה גם על עצמי ועל העולם

הפנימי שלי, על השורשים שלי- אני עוברת תהליך דומה למה שאתן עוברות

בזכותכן.

הלוואי שתהליך הבירור הזה לא ייגמר בסוף השנה אלא יהיה משהו שמלווה

אתכן, לכל החיים. שנהיה אנשים שמבררים את מי שאנחנו, את האנשים סביבנו

והקשר שלנו איתם, ואת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא.

אני מודה לכן על מי שאתן, אתן מלמדות אותי בכל יום דברים חדשים.

אוהבת מלא מלא מלא

אילה

 איילה אברמוביץ // מדריכה



ד''ר אסתי בראל  וטיגיסט איוב  // צוות "מעין המשך".

תלמידות מעין א' יקרות!

יום הסגד מתקיים כחמישים יום לאחר יום כיפור,

חמישים יום לאחר היום שבו צמנו, עשינו חשבון נפש, התפללנו, 

ביקשנו סליחה והתחברנו לקב"ה.

בסגד אנו שבות ומחדשות את הברית שנכרתה בין ה' לעם ישראל במתן תורה בהר סיני.

יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו כדי להזכיר כמה חשוב החלק שלנו בקיום הברית, שמירת

התורה והמצוות.

בנוסף לכל אלו יום זה הוא יום שבו אנו מביעות את הכיסופים לירוסלם.

במשך שנים רבות חלמו יהודי אתיופיה על השיבה לירושלים והנה זה קרה!

כעת יום זה הוא מקור להתחברות לקב"ה וכיסופים לבית המקדש. 

בנות מעין א' תשפ"א, 

זכיתן להקדיש את השנה  הזו ללימוד תורה משמעותי, לפיתוח הנפש והנשמה, לחיבור

לשורשים ולהכוון אקדמי-תעסוקתי. 

אנו רוצות לברך אתכן בכל לבנו שזו תהיה לכן שנה משמעותית, שנה מצמיחה ומשמחת. 

שנה שתתן לכן יסודות איתנים ועוגנים חזקים להמשך החיים שלכן: ברכישת השכלה,

בהתמקצעות וכמובן בהקמת בתים נאמנים בישראל. 

כצוות "מעין המשך", אנו מחכות לכן שתצטרפו אלינו בשנה הבאה כחברות מן המנין

בתכנית שלנו, "מעין המשך".

ובינתיים, המשיכו להעמיק את היסודות הרוחניים והאישיותיים שלכן, אתן עוד תראו  עד כמה הם

יעזרו לכן בהמשך הדרך! 

אתכן, ד''ר אסתי בראל וטיגיסט איוב 

צוות "מעין המשך".



סבא שלי אמנם עובד בנקיון, אבל כשהוא שומע שיש בארץ הקודש לימודים מיוחדים כמו ריפוי

בעיסוק, אופטומטריה ומעבדה רפואית - הוא אומר שזה שווה את כל הקושי, כמי שהיה אדם אמיד

חשוב באתיופיה וכאן הוא מנקה רחובות.... והנה הנכדה שלו מתקדמת ואליה כבר יתייחסו יותר

בכבוד. 

אמא אומרת שכל הדרך מאתיופיה  - היתה שווה את המאמץ בשביל להגיע לירוסלם, אליה

הם התפללו 2000 שנים. נכון  שהארץ לא עשויה מזהב כמו שסיפרו להם, אבל זו ארץ אבותינו, והיא

גם ארץ מפותחת. יש פה למשל לימודי מעבדה רפואית, ביוטכנולוגיה ומשאבי אנוש - וכל יכולים

להפוך אותה לאיכות של זהב. 

אבא אומר שהדרך שווה את הקושי בגלל שאני אהיה מחנכת בבתי ספר בישראל ואקים דורות של

תלמידים מחונכים לתורה, קיום מצוות, כיבוד הורים והשכלה. 

אחותי הגדולה אומרת שקשיי הקליטה שווים את המאמץ לגור בארץ הקודש, שיש בה גם לימודי

ביו-אינפורמטיקה,ביו-טכנולוגיה ומדעי המחשב. 

דודה שלי אומרת שהרעב בדרך לירוסלם היה שווה את זה, כי אנו לומדות סיעוד, ורפואה בארץ

ישראל ואלה תחומים שמצילים חיים.

אנו ב'מעין המשך', חבורה תוססת של 30 סטודנטיות מהעדה האתיופית שלומדות מגוון תארים

אקדמיים בתשעה מוסדות אקדמיים, באותה ירוסלם שעליה חלמו אבות אבותינו!!

התארים אותם אנו לומדות: סיעוד, חינוך, ביו-אינפורמטיקה, ביו-טכנולוגיה, אופטומטריה, רפואה,

עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, תיאטרון, מעבדה רפואית ועוד ועוד. 

לא, לא, בבקשה אל תתבלבלו במנקי הרחובות, ובמטפלות של הקשישים,  אנחנו פה בזכותם

ובעידודם!! התואר האקדמי של כולנו הוא המשך ישיר לעליה של הורינו. הוא בקשה עמוקה לחיבור

של חומר ורוח, מזרח ומערב, מתוך מקצוענות, רגישות וחמלה. 

ההורים שלנו הם שותפים מלאים להצלחת האקדמיות שלנו.

בנות מעין א' יקרות,  

אנו כבר מצפות ששנה הבאה תצטרפו אלינו לתכנית "מעין המשך" כסטודנטיות מן המנין. 

קבלו נא את ברכתנו, כברכת אחות גדולה לאחות צעירה: "אחותנו, את היי לאלפי רבבה" 

'מעין המשך' תשפ"א

ברכת הסטודנטיות מ"מעין המשך"



אנו, בנות מעין, הגענו השנה לנשמת במטרה לחקור ולהכיר את הזהות

העצמית שלנו.

אנו נמצאות בפרק זמן בחיים שבו אנו בוחרות איך לחיות את חיינו תוך הכרה

בשורשים שלנו, במקום שממנו באנו ולתת להכרה הזו ביטוי בחיי היומיום שלנו

ולמקום שאליו אנחנו שואפות להגיע.

השנה, לכל בת, יש את האפשרות לעבור תהליך עצום שמלווה בהבנת

החשיבות באיזון החיים בחברה הישראלית תוך שימור התרבות, המנהגים

והזהות האתיופית שלנו.

כעת הגענו ליום הסגד, יום שמבטא כמיהה של אלפי שנים לעלות לירוסלם

ולקיים את רצון ה'. וכחלק מהמסע, חג הסיגד נוגע בנו בבירור וחיבור לערכים,

לעוצמה שקיימת בקהילה שלנו דורות. 

"עם שאינו יודע את עברו, עתידו לוט בערפל" – ידיעת העבר שלנו הייתה לא

יציבה וכעת, אחרי בירור מעמיק על מי אנחנו ומה השורשים שלנו, העתיד שלנו

בהיר יותר.

שנזכה לגאולה שלמה לשנה הבאה 

בירוסלם הבנויה בעז"ה.

דבר בנות מעיין // ''דע מאין באת ולאן אתה הולך" 



כל פעם כשהייתי בדרכי לירושלים, היתה בוערת בי התרגשות 

פנימית שתמיד לא ידעתי להסביר אותה. גם כשהייתי יורדת

 מהאוטובוס בתחנה המרכזית (שבינינו, לא הכי מזמינה...) תמיד הייתי

 מרגישה את הקדושה והחיבור.

אני מתהלכת בסוג של גאווה מעורבת ביראה ברחובות ירושלים ועדיין לא יודעת להצביע על

סיבה מסוימת להתרגשות הזו.

לכן זה היה ברור מאליו שאבחר לעשות בירושלים את שנת השירות שלי ואת שנת המדרשה

שלי.

אנשים אמרו לי: "החיבור שלך לירושלים זה בגלל ההיסטוריה המיוחדת של העיר", וזה נכון,

אבל לא עד הסוף. זה עדיין בער בי.

ועם הזמן הבנתי. הבנתי שאותה כמיהה פשוטה אך עוצמתית לעלות לירוסלם, שהייתה קיימת

דורות ארוכים בקהילה היהודית באתיופיה, פשוט פועמת בתוכי! 

הרצון הזה לעלות לירוסלם ולהתקדש בה, לא פסק גם לאחר שעלינו לארץ אלא מתבטא

בצורה אחרת ומקבל רובד אחר של כמיהה.

*** 

בעבר לא הרגשתי את הצד האתיופי שבי, אלא רק את הצד הישראלי שבי. למדתי על מנהיגים

שהיו לאורך כל ההיסטוריה, על סיפורים מעוררי השראה שקרו בארץ או במדינות אחרות.

כששמעתי לראשונה שגם אצלי בעדה קיימים סיפורים כאלה, על קידוש ה', אמונה תמימה,

שמאז ומתמיד שמרו על יהדותם בדבקות מטורפת – הצלחתי למצוא את החיבור הזה. להבין

שהצד הישראלי והצד האתיופי הם לא נפרדים, אלא משלימים. הם מוכרחים לבוא יחד.

כשמשפחתי עלתה לארץ, הם חיכו שמונה שנים באדיס אבבה כדי לקבל אישור לעלות

לישראל. וגם כשהם עלו, אמי לא הפסיקה לדאוג לאחיותיה ולילדים שלהן שבאתיופיה ונלחמה

עבורם שיקבלו אישור לעלות, שגם הם יזכו להרגיש את ירוסלם, להיות בבית. וכך מתבטא

החיבור בין השורשים.

ככל שהזמן עובר, אני מבינה שהשורשים שלי באתיופיה רבים מאוד אך השורשים שלי בארץ

ישראל חזקים הרבה יותר, והם מתחזקים משנה לשנה ב"ה.

אני מרגישה ששום דבר לא מובן מאליו: שזכיתי להיוולד בארץ ישראל, שזכיתי להכיר את

תורת ישראל ושאני זוכה לחיות את חיי בישראל בחופשיות.

משפחתה של אביבה עלתה מאתיופיה לישראל בשנת 1998

את-יופיה של ירוסלם // אביבה קסהון



כירושלים היא הכיסופים של כל יהודי אתיופיה. לעלות לארץ ישראל זהו 

האידיאל בשביל יהודי אתיופיה ובפרט למשפחתי שחלמה לעלות

 לארץ הקודש, לבית שלנו.  כבר כשאִבי היה ילד, הוא היה שומע הרבה

 סיפורים על הארץ, עוד לפני שהיה אפשרי לעלות. 

משפחתי חיה בהמתנה במשך שש שנים באדיס אבבה, עד שקבלנו אישור לעלות. אנחנו היינו

האחרונים שעלינו לארץ מתוך המשפחה המורחבת שלנו, וברוך ה' שההורים שלי לא ויתרו ולא

התייאשו במהלך כל שנות ההמתנה. בזכות כך אנחנו כאן בבית אבותינו ולא בגלות. 

אמנם אני נולדתי באתיופיה ואני אוהבת את המסורת האתיופית ואת התרבות העשירה. אני

מרגישה שאני גאה בהיותי אתיופית ושיש לי היסטוריה שקיבלתי מהוריי, אך צריך לזכור

שהבית

האמיתי שלנו הוא ארץ ישראל ולא אתיופיה. כאשר עלינו ארצה בעצם חזרנו מהגלות ולכן

אני שמחה שאני חלק מתהליך הגאולה כי שבנו לארצנו וברוך ה' גם נזכה לביאת המשיח.

בדרך להבנה הזו היו לי הרבה מאד קונפליקטים, למשל: קונפליקט בקשר לזהותי: האם אני

אמורה להגדיר את עצמי רק כיהודיה-ישראלית או רק אתיופית?

אבלברוך ה' עכשיו אני במקום אחר, יותר שלמה עם זהותי. אני מרגישה שאני רק מרוויחה,

מרוויחה תרבות עצומה ועשירה שמי שנכנס ומגלה אותה - פשוט מתמכר לה... כל הדברים

הנפלאים שהוריי עושים, אפילו בדברים הקטנים כמו לשתות בונה=קפה. 

אתם יודעים שמאחורי שתיית הקפה הפשוט הזה מסתתרת מטרה חינוכית? בזמן שתיית

הקפה בני הבית מתכנסים, שותים לאט את הקפה, ומקשיבים לכל אחד ואחת מבני הבית. זו

דרך להגיע לֶקֶשב משפחתי עמוק. 

כל החכמה שיש לאתיופים לא נכתבה בספרים אלא עברה מפה לאוזן. הייתי רוצה שכולם ידעו

ויכבדו את התופעה הזו, שראויה להערצה, איך שהם הצליחו לשמור על החכמה הזו ולהעביר

אותה מדור לדור. 

בעזרת ה' אגדל את ילדיי עם אהבה למסורת האתיופית והישראלית כאחד.

סרקעלם עלתה עם בני משפחתה מאתיופה לישראל בשנת 2006

בית ליבי // סרקעלם אורטל טגניה



כשהייתי ילדה הרגשתי לא שלמה עם עצמי שאני חיה בשני עולמות

 שונים: פיזית אני נמצאת בארץ אבל ההתנהגות שלי לא תואמת לפה.

האופי המופנם, הצייתני, לא להסתכל בעיניים של מי שעומד מולי ומדבר. 

זה עניין של כבוד באתיופיה להוריד את הראש שמישהו מדבר איתך 

במיוחד שהוא מבוגר ממך. אבל פה בישראל יש את 'החוצפה הישראלית' שאם משהו מפריע

לך, את באה ואומרת ועושה משהו לגבי זה, ואת מביטה בעיניים של מי שמדבר איתך. 

אז לא ידעתי איך להתנהג. בבית הייתי מתנהגת כאילו אני באתיופיה וכשאני מחוץ לבית,

מתנהגת כמו 'ישראלית'. 

**

בזמן השירות הצבאי שלי החלטתי להעמיק בזהות שלי, ללמוד על עצמי ועל העדה. החלטתי

ללכת לקורס נתיב. כשהגעתי לקורס היו לי הרבה שאלות: איזה בית אני רוצה?

מה אני רוצה להעביר הלאה לילדים שלי מהשורשים שלי? בקורס בקשו ממני לספר על העלייה

שלי אבל הרגשתי שאני לא יודעת מספיק בשביל לעמוד ולספר על העלייה שלנו. אז דיברתי

עם ההורים שלי והם חידשו לי המון. 

תתארו לכם מה זה אומר לעזוב את כל החקלאות והחיים באתיופיה, מה זה אומר לחכות

באדיס אבבה כמה שנים, לגור בחדר קטן כמה משפחות, ואז לעלות לארץ שאתה לא יודע

עליה כלום! זה קשה, ההתאקלמות הזו, ואי-הוודאות

על הדברים שיש בארץ. ובכלל, איך מתחילים מאפס? 

אני כל כך גאה בהורים שלי שהחליטו לעלות לירוסלם, לארץ הקודש. זה לא מובן מאליו שהם

לא ויתרו ולא ראיתי ייאוש אצלם. ואז הבנתי מה אני רוצה להעביר  לילדים שלי: את השפה

שלי, המנהגים שלי, והמסורת שלי. להסביר להם כמה הסבים והסבתות שלהם נלחמו בשביל

להגיע לארץ זבת חלב ודבש. וההתרגשות שהם הגיעו לארץ ישראל ונישקו את הרצפה. זה יותר

מראוי להערצה! אז תודה להורים ולמשפחה של שזכיתי בגיבורים. 

איינש עלתה עם משפחתה בשנת 2005 מאתיופיה לישראל.

נקרעת בין שתי עולמות // איינש בקלה



ככל פעם שהגעתי למקום חדש שבו הייתי צריכה להציג את עצמי,

תמיד היתה לי את אותה מחשבה: "כמה פעמים אצטרך לחזור על השם

שלי עד שיקלטו ויאמרו אותו כמו שצריך?" 

יש אנשים שכבר בפעם הראשונה היו מבטאים את שמי בצורה נכונה ואז הרגשתי אושר עילאי.                                                                                                

לעומת זאת, יש אנשים שהיה להם קושי בהגיית השם 'אינדיס' בפעמים הראשונות. הם בחרו

להציע לי שם בעברית שדומה לשמי המקורי או שביקשו לקרוא לי בשמי העברי (שרה).

כאשר הייתי נערה באמת שקלתי להחליף את שמי האמהרי לשמי העברי אותו קיבלתי כאשר

עליתי לארץ. אילו אני הייתי בוחרת את השם העברי שלי, כנראה הייתי מתחברת אליו יותר.

אבל אנשים שלא מכירים אותי בחרו את השם הזה עבורי (מבחינתם מרצון טוב). 

למרות כל ההתלבטויות תמיד הגעתי לאותה החלטה: להישאר עם שמי המקורי. באותה

תקופה לא באמת הבנתי למה אני לא רוצה לשנות את שמי, ואפילו לא הייתי מספרת או

מזכירה את שמי העברי, שרה.

אולם כיום אני מבינה שלא שיניתי את שמי מכיוון שבאותה תקופה לא הייתי מחוברת

לשורשים שלי, לעדה ולמשפחה שלי. הרגשתי שברגע שאחליף את השם  המקורי שלי - אאבד

חלק גדול מהזהותשלי. 

באותה תקופה שמירה על שמי האמהרי בעצם היתה שמירה על הזהות שלי כאתיופית.

כיום אני רואה כבר התקדמות בכך שאיני מרגישה ִאיום לאבד חלק מהזהות שלי על ידי

אמירת שמי העברי, אך עדיין אני מעדיפה שיקראו לי בשמי האמהרי מאחר וכבר התרגלתי.

בתקופה האחרונה התחלתי להעמיק וללמוד על המסורת ועל העבר שלי, אך מאחר ורק

התחלתי את תהליך הלמידה עדיין לא שילבתי את הזהות הישראלית והאתיופית בצורה

מושלמת. אני מתקדמת שלב אחר שלב, בצעדים קטנים שנכונים לי, עד שאני אגיע בעזרת ה'

למטרה שלי שהיא לקחת מכל זהות את הדברים הטובים שהיא מציעה ולהפוך לאדם טוב יותר.

אינדיס עלתה עם משפחה בשנת 2006 מאתיופיה לישראל.

הבנה // אינדיס בלאיי



בהיותי בת שש עשרה טסתי לטיול שורשים לאתיופיה, 

ויומי הראשון בטיול זכור לי היטב.

מצאתי את עצמי מתבוננת בנופים מבעד לחלון

, נופים שהיו עד אותו רגע בגדר דמיון. לקח לי זמן להבין ולעכל היכן אני נמצאת. 

העובדה שאני ילידת הארץ מילאה אותי ברגשות מעורבים, רגשות של סקרנות ובו זמנית

תחושת הכרה בכך שאני עומדת לראות ולחקור את המקום ממנו באו הוריי ומשפחתי.

יצאתי למסע חיפוש אחר הזהות שלי, כדי להשלים ולמלא את הצד שהיה חסר בי, על אף שהוא

היה טבוע בי.

"דע מאין באת ולאן אתה הולך" - משפט שמלווה אותי עד היום ולאורך כל המסע ושם התחיל

ורק מתעצם עם הזמן.                                                                                      

****

שמי בת אל פקדו. הוריי, אחיותיי ואחיי נולדו באתיופיה ואני נולדתי בארץ.

לצד הקשיים והבלבולים כילידת הארץ, ככל שגדלתי והתבגרתי הבנתי שזכיתי שתהליך

הצמיחה והבניה שלי הוא משני ענפים שונים. היתה תקופה שבה הייתי דומיננטית יותר לצד

הישראלי שבי והרגשתי שאני לא מצליחה להתחבר לצד האתיופי שבי, מכיוון שהדרך שראיתי

בחוץ היא שונה מאוד מהדרך בה חונכתי וראיתי בבית. 

למדתי המון מהעדה ומהמסורת של הקהילה ובייחוד בענייני תפילה - האמונה הטבעית,

הצניעות, הענווה, הכבוד, כיבוד הורים ועוד דברים שגורמים לי התפעלות והערצה.

כאשר אני הולכת עם הוריי לבית הכנסת בתפילות ליל שבת, אני עומדת 'בעזרת נשים'

ומתפללת, ולעיתים לא מרגישה חיבור לתפילה למרות שבידי נוסח כתוב. באותם רגעים אני

מביטה בִאמי ורואה אותה עומדת לצידי מלאת אמונה, מתפללת בעל פה, לא זקוקה לשום

נוסח שיקשר אותה לבורא עולם, עומדת מלאת ּכנוּת ועוצמה שמתפרצת ממנה. אני רואה

אותה תמיד לנגד עיניי ושואבת ממנה כוחות להמשך.

היום אני בעיצומו של תהליך חיזוק הזהות והמסורת שקיבלתי ממשפחתי. שואפת לשמר

ולשלב זאת בדרך בה אני בוחרת ללכת ומכוונת להגיע אליה מתוך ההבנה ששילוב שני

הענפים מובילים אותי לשלמותי. 

משפחתה של בת אל עלתה מאתיופיה לישראל בשנת 2000

המסע אל הזהות // בת אל פקדו



כשהיינו באתיופיה היינו עשירים, גם מבחינה חומרית וגם מבחינה רגשית. 

היו לנו הרבה בקר, צאן, אדמה פורה ובית מבוץ ועצים. אמא שיודעת

הכל ואבא שמכובד עד מאד. האושר שלנו התבטא בצורות רחבות של כבוד,

 דאגה אינסופית, עזרה הדדית ושמחה פשוטה.

בתרבות שלנו פעלו מתוך אינטואיציות. כולם הרגישו באופן פנימי איך צריך לפעול, איך נכון

לגדל את הילדים ואיך לעבוד את האדמה: מתי לשתול, מתי לזרוע, ובאיזה אופן לטפל באדמה.

הקשר החזק ביותר היה דיבור דרך העיניים.

לזקני העדה היה שקט פנימי שקרן החוצה. 

כשעלינו לישראל, ראינו שבארץ דברים עובדים אחרת.

אין כאן צאן ובקר, לא בתים מבוץ ומעץ. ולא רק זה, בארץ ישראל צריך לבטא רגשות בקול

ולדבר, ומי שמדבר יותר חזק, הוא זה שנשמע!! האינטואיציה דועכת ונעלמת ואנחנו

משתמשים בכלים חיצוניים כדי להתחבר לאינטואיציה שלנו. כבר לא פותרים בעיות בינינו

דרך זקני העדה אלא צריך לערב רשויות ואת החוק. התואר פה הוא רק באקדמיה וגם פה, לא

קשור לאינטואיציה.

בתור ילדה שהגיעה לארץ בגיל ארבע, עם צבע עור שונה ושיער מקורזל, אני מנסה לשלב את

שני העולמות. 

אצלי בבית לא מבטאים רגשות דרך חיבוקים ונשיקות ולא באמירת המשפט "אני אוהבת

אותך". אצלי בבית אהבה ורגשות מתבטאים בצורה סמויה ועמוקה יותר. בדאגה, בכבוד,

בעזרה אחד לשני, בדרבון, בעידוד ואכפתיות אינסופית, בידיעה שזה המקום הבטוח שאני

יודעת שיש מי שיחזיק אותי אם אפול ויעזור לי בכל מצב. 

אצלי בבית מספיק רק המבט החודר לתוך עיני האדם שחשוב לך, 

כדי שתצליח לראות, כמו מכונת רנטגן, מה עובר עליו ואיך הוא מרגיש.

במקום שלי אני חווה את שתי התרבויות, האחת שמבטאת הכל בדיבור

 והשניה שבוחרת בקול פנימי יותר. 

אני בחרתי להסתכל על ההבדלים בין התרבויות בצורה חיובית. 

השאיפה שלי היא לשלב אותן ולהנות מהדרך. 

בעז"ה כשאני אהיה אמא, אני לא מתכוונת לחשב כמה מיליגרם לשים במטרנה של

 התינוק שלי, אלא אדע לפעול מתוך תחושות הבטן שלי ואבין למה הוא בדיוק זקוק. 

הבטמנש עלתה עם משפחתה מאתיופיה לישראל בשנת 2002

הקול הפנימי // הבטמנש אינדשאו



רט בקרב משפחתו וקרוביו.  ֵשם הוא דבר המייחד את הּפְ
ֵשם בא לבטא את אותו אדם בצורה מדויקת יותר לעולם.

 הורים מעניקים שמות מהתנ"ך, על שם הדור השלישי, 

על שם משמעות הילוד בחייהם ועוד.

בעדה האתיופית ֵשם זהו דבר מאוד משמעותי שהילוד מקבל בהתאם לתקופה ולמצב

שמשפחתו נמצאת באותו זמן. בדרך כלל השם מבטא את הקושי שהמשפחה מתמודדת איתו

באותה התקופה או את הציפייה של המשפחה לבאות.

אני הבת הבכורה בבית. לאחר לידתי הוריי הפכו מזוג למשפחה. בנוסף לזה בתקופה שבה

נולדתי סבי וסבתי קיבלו את

הבשורה המשמחת שהם עולים לארץ, דבר שהם חיכו לו כל כך הרבה זמן, לכן קיבלתי את

סָרט שמשמעותו: בשורה טובה ומשמחת. ההורים שלי רצו להביע תודה על בשורת השם ּבְ

העליה, ולשקף את הציפיה לדברים הטובים שעתידים לקרות.

בשנת 2007, כאשר הייתי בת שבע, עלינו ארצה. כחלק מתהליך הקליטה וההשתלבות בארץ

קבלנו שמות חדשים. ברבנות נקבע שהשם הישראלי שלי הוא ורד. בתור ילדה שניסתה

להשתלב בחברה הישראלית ולהיטמע בה כמה שיותר, תמיד הצגתי את עצמי רק בשם ורד. 

בתקופה  האחרונה אני נמצאת בתהליך של חיפוש עצמי. אני מוצאת שאני שוב ושוב חוזרת

לשורשים שלי, לבסיס שלי שבסופו של דבר זה הבית שלי, האני שלי, העולם שלי - אל בסרט.

במקביל לכך אני מאוד שלמה ומרוצה מהתהליך שעברתי כאשר השם ורד ליווה אותי מילדות  

ועד עכשיו, ולכן הייתה לי דילמה קשה, האם אני רוצה להישאר עם השם ורד או לחזור לבסרט,

שזו בעצם הבחירה בין הישראלית שאני לבין השורשים שלי.

 

לאחר מחשבות רבות והתייעצויות רבות הגעתי למסקנה שאני בסרט ורד!

בסרט יותר משפחתית, ביתית, קשובה ושקולה. 

ורד יותר פלפלית, אנרגטית וקלילה.  

קודם כל אני בסרט, כי ממנה הגעתי והיא תמיד איתי, 

אבל אני גם ורד כי גם היא חלק ממני, היא חלק מהתהליך שעברתי בישראל. 

אני יודעת ששתיהן מסתדרות טוב ביחד, 

ולכל אחת יש את המקום המכובד שלה ואני ממש גאה בשתיהן. 

בסרט ורד עלתה עם בני משפחתה מאתיופיה לישראל בשנת 2007

ֵהי, מי את? // בסרט ורד ספראו



להיות הורה זה לא דבר קל. זה לחיות עם אחריות על בני אדם אחרים,

 לגדל ולטפח אותם, ובעיקר לתת את כל כולך בלי לקבל משהו

 בחזרה – אהבה ללא תנאים.

ההורים שלי נולדו בכפר שנקרא "גוג׳ם" למשפחה מיוחסת ועשירה. 

בנוסף לאחריות למשפחה הגרעינית, הייתה להם אחריות למשפחות הסובבות אותם, למשל:

אם שכנים היו זקוקים לתרופות, אבי היה מכין להם תרופות מצמחים.

יחד עם האחריות הקהילתית הזו באותם ימים ועד היום – הם כמובן היו ממוקדים בנו,

במשפחה הגרעינית. נתנו מעצמם וחינכו אותנו לערכים ולכבוד. אנחנו חונכנו לא להיות

ממוקדים רק בעצמנו, אלא תמיד לדאוג גם לאחר.

 

כילדה קטנה באתיופיה ראיתי את הוריי כאנשים עם עוצמה נפשית וגם פיזית, עם תמימות

טהורה וענווה שחיזקו בי את האישיות שלי, את ה"אני" שלי.

אותה פשטות ואמונה גדולה הם שִאפשרו לי להשיג כל דבר שרק ארצה והם שליוו אותי ואת

אחיי לאורך חיינו, בעיקר בהחלטות גורליות סביב העלייה לארץ ותחילת דרך חדשה בחוסר

ידיעה מה יהיו ההשלכות והתוצאות. למשל: יום אחד הודיעו לנו שאנחנו זכאים לעלות תוך

שבוע!!! היינו צריכים לקבל החלטה האם למכור במיידי את כל הרכוש שיש לנו ולעלות.

החוסן הפנימי של הוריי גרם לנו לקבל את ההחלטה לממש את החלום, גם כשזה אומר למכור

את כל הרכוש שלנו תוך שבוע.

לאחר העלייה וההתאקלמות בארץ גיליתי עוד יותר את החוזקות ואת האמונה של הוריי שלא

נשברים ברגעי קושי ולא מתביישים לבקש עזרה כשקשה. בנוסף הם נותנים לי את אותה

השאיפה להתקדם ולא להישאר באותו מקום ולעשות את זה בצניעות ויושר.  

 

כחלק מהחינוך שקיבלתי מהם, למדתי לקבל אהבה בדרכים שונות ולאו דווקא באופן פיזי,

כמו: חיבוק, טפיחה על השכם, כי הם תמיד נתנו לי את ההרגשה והידיעה שהם שם בשבילי.

השיח, ההתעניינות והאכפתיות לגבינו הילדים לא נמדדו בזמן, לכן האהבה שלהם מלווה

אותנו בכל יום ויום.

 

החלטתי להקדיש את הקטע שלי להוריי. זה

המעט שאני יכולה לעשות כדי להוקיר להם תודה.

זוודיטו עלתה עם משפחתה בשנת 2007 מאתיופיה לישראל

הוקרת תודה להוריי היקרים // זוודיטו מולה



"אני לילדים שלי לא אקרא בשם עברי!" אמרה לנו החברה 

בדירת השירות לאומי.

היא היתה כל כך נחושה באמירה שלה, שמשהו בלב רטט לי.

בעת ששאר הבנות בדירה מסכימות לדבריה, אני יוצאת לי למסע 

פנימי ארוך שלפעמים מרגיש שלא ייגמר, מסע שמצריך ממני הרבה סבלנות, אומץ, כנות

ואהבה. במסע הזה אני נפגשת עם האתיופיה שלי והארץ ישראל שלי, ונאלצת לקבל הרבה

החלטות קשות עבור נערה שנטועה בשתי תרבויות שונות ודת אחת. 

אז אני אלייש חירות גרמאו, מורכבת משני שמות: האחד ישן והשני חדש-ישן. 

כשקוראים לי בשם הישן אלייש אני נזכרת בכך שבאתי מהגלות לארץ הקודש, בהיסטוריה

היהודית בגולה. אני נזכרת בדורות שחיו לפניי, שעבורם העליה לארץ נשארה רק בגדר חלום.

אני נזכרת במסע הארוך והמפרך של יהודי אתיופיה מסודן לארץ ישראל, של אותם

יהודים שחיים גם היום במחנות ההמתנה באתיופיה, שעדיין מחכים לעלות ארצה.  וכשקוראים

לי בשם החדש-ישן חירות אני מתחברת לאבות אבותיי הראשונים, בהבטחת ארץ ישראל על

ידי ה' לאברהם, שחודשה ליצחק וניתנה בשלישית ליעקב. 

נכון לעכשיו, אני מרגישה חיבור לשני השמות שלי! ובכל פעם ששואלים אותי: "אז באיזה שם

את מעדיפה שנקרא לך"? 

אני מגמגמת, נשארת חסרת מילים ובעיקר מבולבלת. 

איך אבחר? הרי אני מורכבת משניהם!

חזרתי לרגע למציאות, לאותה בת שירות ואמרתי: "לא! אצלי זה לא יקרה! עכשיו אנחנו

בקיבוץ גלויות בארץ ישראל וזה נפלא! אבל זו עדיין לא הגאולה השלמה. אינני מסתפקת

בגאולה הנוכחית. הגאולה הפרטית שלי היא האיחוד השלם בארץ הקודש בשפת הקודש, ולא

ההתפצלות לשפות שונות". 

כדי להרגיש את הגאולה הפרטית שלי, אני בוחרת לחזור לשורשים העבריים הלא זמניים שלי,

ובעזרת ה' בעתיד לקרוא לילדיי רק בשמות עבריים. 

חרות עלתה עם משפחתה מאתיופיה לישראל בשנת 1999

"אז באיזה שם את מעדיפה שנקרא לך"? 
 אלייש חירות גרמאו.



הגעתי לארץ בגיל שנה וחצי, לכן אני לא זוכרת כלום מאתיופיה

 וגם לא כל כך ממרכז הקליטה. אך הסיפור של כל המשפחה שלי: 

כל אחיותיי ואחיי, מתחיל משם. שלושה אחים שלי התחתנו באתיופיה

 והביאו שם ילדים, שאר האחרים לי (6) באו בגיל יותר צעיר לישראל, ואחי הצעיר נולד בארץ. 

לפי הסיפורים שהמשפחה שלי מספרת לי אני מבינה שבאתיופיה היתה אחדות גדולה, פשטות,

אהבה. אנשים היו שמחים ומתרגשים מהדברים הכי קטנים. 

אחי הגדול מספר לי שבאתיופיה יש מאכל מעדשים שנקרא באמהרית 'מסר'/ 'ִקיק'. בארץ

אפשר לקנות, להכין ולבשל תבשיל זה בקלות, אך באתיופיה הוא היה אוכל את זה לעיתים

רחוקות. בעיניו זה היה המאכל הכי טעים שיש. 

אמא שלי תמיד מספרת לי שהבתים של השכנים וגם שלנו היו תמיד פתוחים לאורחים

וכשלאמא שלי היה חסר אוכל ואבי חזר מעבודה בחוץ ולא היה מה להגיש לו , היא היתה יכולה

להיכנס בבטחון לבית של השכנה (גם כשהיא לא בבית),

לקחת אינג'רה ומרק ולהביא לבית. היה את האמון שאם אין לך - את תמיד יכולה להרגיש

בנוח לבוא ולקחת מהשכנה. 

הסבים והסבתות שלי דיברו על ארץ ישראל ושיבחו אותה ואמרו להוריי שזו ארץ שמלאה בכל

טוב, שזו הארץ של אברהם, יצחק ויעקב, שהבית של ה' יתברך הוא בישראל וצריך לעלות

לארץ ישראל. ותמיד היו להוריי את הרצון לזכות לעלות לארץ ולחיות בה. 

כשהגיע הזמן לעלות, הוריי היו צריכים לעבור לעיר אחרת ושמה גונדר (אגב, שם נולדתי)

ולהמתין שם עד לעלייה. לכן הוריי מכרו את כל הרכוש שהיה להם ועברו לגונדר. זו היתה

תקופה מאד קשה, כיוון שלפני שהם עברו לגונדר, הם מכרו את כל הרכוש שלהם ולא היה להם

מספיק כסף למזון ולשכר דירה. 

ביום שהם זכו להגיע לארץ, הייתה שמחה גדולה.

הרגשה של אושר עילאי בכך שהם מגשימים את חלומם ומגיעים לארץ ישראל, ארץ זבת חלב

ודבש.

טג'ה עלתה עם משפחתה מאתיופיה לישראל בשנת 2001

החלום לארץ ישראל // טג'ה דרבה



אנשים עוברים שינויים בחיים. רבים מהם עושים שינוי המצריך מהם

 דרך ארוכה והתמדה על מנת להגיע לתוצאה משמעותית, 

הם לא מבקשים להישאר במקום הקבוע והמוכר, 

אלא מחפשים את הדרך הארוכה והמאתגרת.

כאן מתחיל הסיפור של משפחתי:

ֵאי שם באתיופיה חיה משפחתי חיי משפחה רגילים, אך הרגישה את החלל הריק שצריך למלא.
על מנת לעשות זאת היא הצטרכה לעבור שינוי מטלטל שגרם לה לממש את הרצון העז ולהגיע

לאן שרצתה. 

ההורים שלי הגיעו מאתיופיה יחד עם שלוש אחיותיי הגדולות. המחשבה של לעזוב מקום מוכר

ולהגיע למקום חדש מהדהדת בראשי. זה לא קל אותו מעבר בין הארץ שבה הם חיו אל הלא

נודע אך בציפייה והרגשה שאת מילוי אותו חלל ריק הם יוכלו למלא רק בהגעה לארץ הקודש.

אני נולדתי בישראל. לא חוויתי את אותה הרגשה ושינוי שהם עברו, אבל גדלתי לתוך בית

שבו שילבו שתי תרבויות: התרבות האתיופית והתרבות הישראלית. 

ניסיתי להבין: לאיפה אני שייכת? האם לתרבות האתיופית או לתרבות הישראלית? או שאני

בעצם שילוב של שתי התרבויות? 

למרות שלא נולדתי באתיופיה אני מרגישה שאני חלק מהתרבות האתיופית: המאכלים,

הלבוש, אפילו שמי האתיופי 'ַאֶגרֶנש' פירושו: 'ַאת הארץ'. כך הוריי ביטאו את הקשר העמוק

שלהם לארץ ישראל. 

למרות האתגרים השונים שהמשפחה שלי חוותה בהתחלה וגם כעת, אני מביטה בהם ומרגישה

גאווה: על ההתאקלמות שלהם בארץ, על כך שהם מדברים עברית ואמהרית משולבת, על

הלבוש שהשתנה, על אכילת מאכלים ישראליים וכו' - כל אלה גרמו להשתלבות בחברה

הישראלית. 

השורשים שלי הם אותם השורשים של אבות אבותיי בארץ ישראל. נטועים בי היטב, אך יש גם

את אותם השורשים של משפחתי שחיו באתיופיה.

ואני עומדת באמצע, בין שני השורשים, ומבינה שלשניהם אני שייכת, לשניהם אני מייחסת

חשיבות.

השילוב של שניהם הוא מי שאני

משפחתה של מזל עלו מאתיופיה לישראל בשנת 1998

ַאת הארץ  // מזל אגרנש טסמה



בגיל חמש נחשפתי לראשונה בגן שלי לשיר באמהרית. 

הסיטואציה הזו ריגשה אותי כל כך (על אף שבבית נהגנו כמובן 

לשמוע שירים כאלה) עד שבאותו רגע קפצתי משמחה

 והתחלתי לרקוד ללא הפסקה!!

 הגננת יפית מיד הבחינה בהתלהבות שלי והעמידה אותי לרקוד על כיסא במרכז הגן!!!

הייתי כל כך מופתעת לטובה, עד שבכלל לא סיפרתי למשפחה שלי על המקרה הזה. 

מאז אני לא מתביישת ולא מפחדת לאמר מה שיש לי. בעקבות כך אני מרגישה שאין לי פחד

במה.

ובאמת, בכתה ד' זכיתי להשתתף במקהלה. מאז ועד היום הופעתי בהרבה טקסים ובהצגות.

ובתיכון הייתי במגמת תיאטרון. אני מרגישה על הבמה כאילו אני בבית, כיף לי שם.

תמיד תהיתי איפה התחיל "חיידק הבמה" שלי. אני חושבת שזה מאותה פעם שבה הגננת יפית

ב'גן יונה' בנתניה העמידה אותי מול כולם כשאני רוקדת את השיר באמהרית. 

אני כל כך מעריכה ומודה לה, ובמיוחד שהיא אינה משתייכת לקהילה. היא ִאפשרה לי לבטא

את הייחודיות, התרבות והשורשים שלי.

***

הסבים והסבתות שלי באתיופיה היו בעלי מקצוע: חקלאות, רעיית צאן, תפירה. אמנם היתה

להם כמיהה לעלות לארץ ישראל, אך עבר זמן רב עד שהם מימשו אותה. 

בשונה מהם, הדור של ההורים שלי עלו לארץ בשנת 1991 בגיל יחסית צעיר, ולהם היה קושי

בשפה. כל מה שהם למדו באתיופיה לא ֵשֵרת אותם ולא קידם אותם לאחר שעלו ארצה. אחותי

הבכורה בייש (שגם זכתה ללמוד במדרשת נשמת!) נולדה באתיופיה. אמי היתה בחודש

השביעי של אחי כשהם עלו לארץ. אני וכל שאר אחיותיי נולדנו בארץ. 

בתרבות האתיופית יש דגש על ענווה וצניעות, בעוד בתרבות הישראלית יש רצון לבלוט. 

על אף שאני צברית, אני רוצה ליצוק לתוכי גם את התרבות האתיופית וגם את התרבות

הישראלית. אני רוצה גם להופיע ושיר מול כולם, וגם לדעת לפנות את הבמה לכוחות נוספים,

בצניעות וובענווה. 

 משפחתה של עדיי עלו מאתיופיה לישראל בשנת 1991

ישראתיופית // עדיי אירדני



אני נולדתי בכפר קטן באתיופיה בשם גוג׳ם וכשהייתי בת 3 עברתי 

עם משפחתי לגונדר, עיר ששימשה כתחנת ביניים,

שם המתינו אנשים לקבלת אישורים לעליה לישראל. בשנת 2007, 

לאחר כחמש שנים ארוכות של המתנה נסענו עם אוטובוס לאדיס אבבה

 ומשם עלנו על מטוס ארצה. כשהגענו  לארץ גרנו בצפת שנתיים ולאחר מכן

עברנו ליוקנעם, שם אני מתגוררת עם הורי עד היום.

ירושלים בעיני משפחתי היא הגשמת חלום,חלום של אלפי דורות, גם שהיות

בדרך מלא קשיים החלום הפציר בנו להמשיך ולהתקדם לעבר ירושלים.

- סיפור העלייה שלי - 

המעבר ממרכז קליטה לעיר היה מרגש

כמו ההרגשה שעולים לכיתה א. 

אני זוכרת שירד גשם

 והתגוננתי מהגשם

 עם סיפט (כלי הגשה 

מסורתי שעשוי מחוטים)

 המשפחה של אגרנש המתינה שנה

ו8 חודש באדיס אבבה כדי שיעלו

לארץ, הייתה תחושה של ציפייה,

 חוסר ידיעה והתרגשות

זודיטו מולה

הבטמנש אנדשאו

אגרנש מזל טסמה

צילום:הבטמנש אינדשאו

 צילום: הבטמנש אינדשאו



התקווה והחלום של משפחתי להגיע לארץ הקודש הייתה עצומה! 

הוריי דמיינו בכל דרך אפשרית את הרגע בו יוכלו להגיע 

לאדמת הקודש של ארץ ישראל. בזמן ההמתנה לעליה,

 ההתרגשות והציפייה הייתה בשיאה מלאים אמונה והכרת תודה לה׳ 

על הזכות שהגענו לארץ הקודש

- סיפור העלייה שלי - 

אני לא זוכרת את העלייה אבל ההורים סיפרו לי שבזמן הטיסה לישראל 

 הלכתי משינה ונפלתי על הפנים

חיכינו דיי הרבה בשביל לעלות. היינו  בין האחרונים שעלו מהמשפחה

המורחבת הייתה שמחה גדולה שעלינו לבסוף, הזיכרון הראשון שלי

מהעלייה היה הענבים שסבתא שלי הביאה בכמות גדולה. הופתעתי

מהטעם  של הענבים אני זוכרת שנורא התלהבתי 

אני זוכרת שאמרו לנו שאנחנו עולים לישראל אז כ"כ

התרגשתי שנתתי את הבגדים שלי לכול השכנים

 ואז שהגעתי לארץ אז היה לי רק מה שהיה עליי

בתאל פקדו

אינדיס בלאי

סרקעלם טגניה

איינש בקלה



המילה סגד פירושה סגידה, השתחוות ומסמלת את תודעת ההכנעה

המוחלטת לאלוקים הקיימת בקהילה האתיופית

מקורו של החג מתקופת עזרא ונחמיה בעקבות השיבה מגלות בבל לירושלים

החליט העם לחדש את הברית בין אלוקים לעם ישראל. בשם כך שימש החג

הזדמנות להפגין נאמנות מוחלטת לאלוקים

בדומה לחג השבועות החל 50 יום אחרי פסח, יום הסגד נחגג בדיוק 50

יום אחרי יום כיפור.

הטקס נערך בהר גבוה כסמל להר סיני ומנוהל כולו ע"י כהני הקהילה.

חלק מהעולם להר נשאו על גבם או ראשם אבן שסימלה הכנעה לפני ה' ואת

הרצון לבקש סליחה על החטאים.

באתיופיה זקני העדה המכונים שמגלוץ' היו חלק מרכזי בקהילה, התמחו בגישור

ותיווך סכסוכים בתוך העדה

אצל יהודי אתיופיה ישנה הנהגה האוסרת נישואים כאשר יש קרבת דם עד שבע דורות.

ילדי אתיופיה חונכו מיום לידתם לחלום ולכסוף לציון. כחסידות חלפו מעליהם,  הם

נופפו לשלום וקראו למסור ברכות שלום לירושלים

הידעת?

ספר התורה של יהודי אתיופיה נקרא בשפתם אורית מלשון אורייתא

נשות העדה פרשו בימי המחזור ל"מרג'ם ג'וזו" - בית הנידה - בית נשים מיוחד ששכן

בתוך הכפר שהיה מיועד לנשים בזמן נידה ולאחר לידה ושן העבירו את זמנם עד שהלכו

להטהר.



לשנה הבאה בירוסלם 
- יום הסגד תשפ''א - 

אני על הר נבו
קול תחנוניי יוצא מהנשמה
רגלי כמיהות לקרקע יציבה

לארץ אשר נשבעת לעמי, כך סיפרה לי אימי
קיוויתי ה', קיוותה נפשי לקדושה

תנו לי אהבת ישראל, אהבת ישראל
(Ye israel hagern fekir stugn) 

קודש קודשים אני מבקש
Yeqdusachnen qdus new) 

(mlemnew
קדושה אני מבקש

 (Qdus new mlemnew) 

תיקיות של מחשבות ורצונות
לשרוד את השגרה בצורה מאוזנת

הכוח דבוק בי, להבדיל בין שקר לאמת
ביני לבינך - כמה כוח לתת, כמה כוח לתת

תנו לי אהבת ישראל, אהבת ישראל
קודש קודשים אני מבקש

קדושה אני מבקש

צילום הבנות: צביה מיג'ור

מילים: אביבה קסהון בהשראת הרב נריה


