
  שנספו בדרכם לישראל יום הזיכרון לבני קהילת יהודי אתיופיה

 

שנספו בדרכם  יום הזיכרון לבני קהילת יהודי אתיופיה מציינת מדינת ישראל את ,בכ"ח באייר ,במקביל ליום ירושלים

 .לישראל

ובהמתנה  ולהגיע לישראל במהלך מסע העלייה מיהודי ביתא ישראל שנספו בדרכם להגשים את חלומם 0,444-כ

 .לעלייה במחנות הפליטים בסודן

", המבצע הממלכתי הראשון מבצע משההחל " 4890בנובמבר 

להעלאת יהודי אתיופיה לישראל. המבצע התנהל בחשאי, 

 9,444-כ –ובמסגרתו הועלו ברכבת אווירית של מטוסים ישראליים 

על אולם בשל הדלפת מידע לעיתונות בישראל  .מיהודי אתיופיה

הסתיים מבצע זה בטרם עת. משפחות רבות נשארו מאחור, , קיומו

", אשר בו הובאו ארצה במאי מבצע שלמהקרועות ומפולגות, עד "

עד  .שעות 3,עולים בתוך  40,,40, ברכבת אווירית נוספת, 4884

היום נותרו במחנה מעבר באתיופיה רבים הממתינים לאישור 

 ממשלת ישראל לעלייתם

                                                                                                       

 הר הרצל, ירושלים                אתר ההנצחה ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, 

                                                                                                                 



 יהודי אתיופיה בול ישראלי: 

הבול מתאר את המסע הרגלי והאווירי של יהודי אתיופיה 

 לישראל. 

, לבוש בלבוש (דתה)כהן  קייסבראש ההולכים במסע נראה 

 המסורתי. אחריו שיירה של העולים. 

חיל האויר, של  האווירי המבצעמטוס הרקולס מסמל את 

 המובטחת. לארץ הטסהל

איור של בית המקדש הדמיוני בירושלים, משאת  – עברק

 של העולים.  םנפש

 מגדל דוד  תנראים בתי כפר אתיופי לצד מצוד לבשוב

 .וחומת ירושלים

 

                      

                                                                                                                           

 4444בח' בניסן  בול "יהודי אתיופיה" שהונפק

 



 https://www.youtube.com/watch?v=El7qB4l0D8c המסע לארץ ישראל
 חיים אידיסיס: מילים

 שלמה גרוניך: לחן

 

 ,הירח משגיח מעל

 על גבי שק האוכל הדל

 ,, אין סופו לפניםיהמדבר מתחתי

 .הקטנים יואמי מבטיחה לאחי

 

 עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים

 .מאמץ אחרון, לפני ירושלים

 

 ,אור ירח החזק מעמד

 האוכל שלנו אבדשק 

 ,המדבר לא נגמר, יללות של תנים

 .י הקטניםיואימי מרגיעה את אח

 

 עוד מעט, עוד קצת, בקרוב נגאל

 .לא נפסיק ללכת, לארץ ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=El7qB4l0D8c
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=390&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=390&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=980&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=980&lang=1


 

 ,ובלילה תקפו שודדים

 בסכין גם בחרב חדה

 ,במדבר דם אימי, הירח עדי

 .הקטנים יואני מבטיחה לאחי

 

 עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום

 .מעט נגיע, לארץ ישראל עוד

 

 ,בירח דמותה של אימי

 מביטה בי, אמא אל תיעלמי              

 ,לו היתה לצידי, היא היתה יכולה

 .לשכנע אותם שאני יהודי

 

 עוד מעט, עוד קצת, בקרוב נגאל

 לא נפסיק ללכת, לארץ ישראל

 

 עוד מעט, עוד קצת, להרים עיניים

 מאמץ אחרון, לפני ירושלים

 



 תמונות מדברות......

 השאלות הבאות הן נושאים

 לשיחה והבעת דיעה של המשתתף

 צילוםב מה רואים? 

 האנשים מאין באים? 

  הילד עם הדגל בידהסתכלו על: 

 מרגיש? ומה 

 ?מי האיש שמחזיק אותו 

  ובמבטמשתקף מה? 

 להם יםאומר םמה היית 

 

 

 

 

 

 



 

 הביטו בתמונה. תארו אותה. 

 ?מי האנשים בתמונה 

 הם הולכים? לאן 

  בגדיהם.תאר את 

 בבגדים? מה הצבע השולט 
 הסתכלו באשה האוחזת בפעוטה.

  ?מה מרגישה האישה 

 ?מה מרגישה הילדה 

  להם? יםאומר הייתם מה 

 

  



 קיבוץ גלויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ארצה עלינו....

 איזה דור אתה בארץ? –. אם בארץ איפה נולדת 

 באילו נסיבות? מתי עלית ? 

  לארץ?למה עלית 

 ?עם מי עלית לארץ 

 ?איך הגעת לארץ 

 ?איפה ישנת בליל הראשון בארץ 

 ?איך הרגשת בליל הראשון בארץ ישראל 

 נולדת בארץ?

 ?מתי נפגשת פעם הראשונה עם עולים חדשים 

 ?מאיזה עלייה? מאיזה מוצא 

 ?מה הרגשת כלפיהם 

 ? האם סייעת לעולים חדשים 
 

 

 

 



 

 באתיופיהישראל  שגרירת ,בליינש זבדיה                                    

 

  חברת הכנסת, שטה-פנינה תמנו                                                                                                        

 

 טיטי איינאו                                                                                                                                                                                                      עיתונאי ,ברהנו טגניה 

 

  הישראליהתיאטרון פרס  זוכת                                                                                                                              

 רותי אסרסאי,                                                                                                                               

 

 מוזיקאי ג'אז אבטה בריהון           .......ישראל קולטת                     

                                   

  

 ראשונה                                                                     קצינה

                                                                                      4444מהעדה האתיופית בצה"ל, 

                נבחרת   דורגלןכ                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        כנסת חבר ,אברהם נגוסה ד"ר                                                                                                                                                                             י

 אלי דסה, שראלי                                                                                                                                                                                                                                           י  

                                                                                                                                                                                                   באירוויזיון  , נציגת ישראל  עדן אלנה                                                                                 
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