
 

 

 

 

 

 

חג חידוש הברית והגעגועים לירושלים של  –הסיגד 
 ביתא ישראל

 ימים לאחר יום הכיפורים חוגגת הקהילה האתיופית את חג הסיגד הייחודי לה. 50בכ"ט בחשוון, 

עומד טיפוס להר המשקיף אך במרכזו  ,רב של מנהגים ורבדיםמספר לחג במקורו באתיופיה 
לגאולה הכמיהה את חידוש הברית עם אלוהים, ואת  ירוסאלם. טיפוס זה מסמל -לירושלים 

במשך שנים חלמו אנשי ביתא ישראל לעשות את המסע  .הרוחנית המסומלת על ידי העיר הקדושה
 ולהגיע לישראל, לציון לירוסאלם.

ישראל, לירושלים  האכזבה והעלבון שחשו בני הקהילה עם הגיעם לארץ עומקקשה להסביר את 
ש חרב, ואחיהם היהודיים מחבקים אותם ביד אחת ובשנייה מפקפקים , בה בית המקדהארצית

 ביהודתם.

, לחדש את הברית ולכסוף מוסיפה קהילת ביתא ישראל לחגוג את הסיגדאך למרות האכזבה, 
כיום, בארץ ישראל, החגיגות המרכזיות של הסיגד מתקיימות בטיילת ארמון הנציב לירושלים. 

בחירה זו מסמלת להפליא את מצבה של הקהילה האתיופית  בירושלים המשקיפה על הר הבית.
המסע הקשה שעברו הביא אותם לארץ ישראל ולירושלים, אך המסע הזה עוד  –בארץ ישראל 

 ליה חלמו כל כך הרבה שנים.הגאולה ערחוק מלהסתיים, והם עדיין שואפים להגיע את 

עבור . 2008מדינת ישראל ב  צעד קטן בדרך לגאולה זו היא הפיכתו של הסיגד לחג רשמי של
, את המסע המורכב הלהכיר ולהוכיר את קהיל הציבור הישראלי שאינו אתיופי הסיגד הוא הזמנה

שעשו לארץ ישראל ואת המסורת היהודית המעניינת, העשירה והמאתגרת שהשתמרה באפריקה 
 .ושבה לארץ ישראלבמשך מאות 

הקהילה האתיופית  עלוטים מקורות ושירים באסופה זו אנו מביאים לכם מידע על הסגיד וציט
 ומסעה לארץ ישראל. אלו מחולקים למספר תמות:

  חג הסיגד –מתגעגעים לציון 

 שומעים מציון 

 המסע לציון 

 מגיעים לציון 

 הכרהמאבקים על זהות ו 

 מקרה בוחן לפלורליזם יהודייהדות אתיופיה כ 

 מקורות נוספים על הסיגד 

 

 

 

 

 באסופה זו נכללו תמונות של הצלמים:
 כל-גרעין יהודיתו וודו בני



 
 

  

 מתגעגעים לציון

 
 מילים: חיים אידיסיס, לחן: שלמה גרוניך/  החסיד

 ָעָפה ֲחִסיָדה ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

 ְכָנַפִים ְמִניָפה ֵמַעל ַהִנילּוס

 ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה

 ֵמֵעֶבר ְלָהִרים ָשם ֵבית ִיְשָרֵאל

 יֹוְשִבים ּוְמַצִפים

 

 ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה ְצחֹוַרת ַצָּואר

 ָמה ָראּו ֵעיַנִיְך

 י ִלי ִספּורִשיִר 

 שֹוֶתֶקת ֲחִסיָדה ֵאיָנּה פֹוָצה ָמקֹור

 ִנְשֶעֶנת ַעל ַרְגָלּה ְועֹוד ְמַעט ַתְחֹזר

 ָתִניף ָכָנף ְגדֹוָלה

 ַבֶדֶרך ֶאל ַהּקֹר ַבֶדֶרך ַתֲעֹצר

 ְבִצּיּון ִעיר ָהאֹור

 

 ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה ֲאֻדַמת ָמקֹור

 ַהִאם ְירּוָשַלִים

 עֹוד ִתְזֹכראֹוָתנּו 

 

 ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה ִלְבַנת ָכָנף

 ַבְשִרי ִבְשלֹום ָהִעיר

 ִבְשלֹום ְירּוָשַלִים

 
חסידות סימלו אצל יהודי אתיופיה את הגעגועים לירושלים ולארץ ישראל, וזאת משום 

את שהחסידות, במהלך נדודיהן, עוברות באתיופיה וממשיכות משם לישראל, ולמעשה מקיימות 
נהגו  המסע שעליו חלמו יהודי אתיופיה עד שזכו לעלות למדינת ישראל. כאשר נצפתה חסידה

חסידה חסידה שאלי בשלום  -..." לקרוא אליה "שימאלה שימאלה, אגראדצ'ין ארוסלם דהנא
 ירושלים מדינתנו. 

 

 חג הסיגד

ים רבים של הכנה, עצמו קדמו ימ לחגעוצב הסיגד במידה רבה בדומה למעמד הר סיני.  באתיופיה
הר הסמוך  תלמרגלומתקבצים בני העדה היו  .ובבוקר היום עצמו נהוג לטבול, ללבוש לבן ולצום

שפת  – ועולים מעלה בשיירה כאשר הם נושאים את ה"אורית" ספר התורה הכתוב בגעז לכפר
עה . חלק מהעולים סחבו על הראש או על הגב אבנים גדולות לסמל את הכניהקודש של הקהילה

בפני אלוהים או את החטאים אשר סוחב האדם. במעלה ההר התקיימו תפילות וקריאה פומבית 
עם אלוהים ואת ההבטחה לשוב  בתורה. מעמד זה סימל עבור בני העדה את חידוש הברית

 לירוסאלם, הארץ המובטחת בה, כך האמינו עוד עומד בית המקדש על כנו. 
 

 

נשים עם אבנים 
על ראשיהן בדרך 

 להר הסיגד



 
 

  

 שומעים מציון 

מושך של יהדות אתיופיה מישראל ומשאר העם היהודי במשך מאות בשנים, למרות ניתוקה המ
על אורח חיים יהודי  שומריםלהתנצר,  מסרביםיהודי אתיופיה לא מוותרים על זהותם היהודית, 

, רבנים שונים ברחבי אירופההקשר עם  מתחדש 19-ומסורות עתיקות. באמצע המאה ה
עוד לפני העליות הגדולות יקה שלא ידעו על קיומן. המתרגשים ללמוד על קהילות יהודיות באפר

אנו מוצאים מכתבים של רבנים שונים כגון הרב קוק אל העדה האתיופית המעודדים את בניה 
 לעלות לישראל. 

 
הללו  .19-משלחות של יהודים בודדים מאתיופיה שהגיעו לארץ ישראל היו עוד באמצע המאה ה

  של הארץ ליהודים שם, וכן מתחילים יהודים ראשונים שבו לאתיופיה וסיפרו מקצת על מצבה
 .להגיע לאתיופיהמארצות אחרות 

 
הבריח בו ברגע והרחיק  כאשר זכרון שם ירושלים עלה על שפתי במקרה,"

כברק בחושך הלילה האיר  מלבם של בני עִמי האתיופים כל ספק בדבריי.
דה רבה הייתה לי .. עבו.שם ירושלים את עיניהם וִלבותם של אחינו ההם.

לענות על כל שאלותיהם, והם לא התעייפו לשאול ולבכות לזכר בית 
הרגעים ההם הינם יקרים לי ולא אשכחם כל עוד נפשי  מחמדנו מימי קדם.

בשפתי בשר לא אוכל לתאר ולציין ההרגשות אשר סערו בי בעת  בקרבי.
מאירים ההיא, ולמראה הנפלא הזה, בראותי את פני אַחי בני אמונתי, ה

אנכי סיפרתי להם כי קודם  מעוצם רגשות רוחם לזכרון קורות בני עמנו!
שיצאתי לדרך לאתיופיה הייתי בירושלים, והודעתי להם כי העיר ההיא 
שהייתה בימי קדם כלילת יופי, עתה פנה והלך כבודה ויופיה, והיא עומדת 

נו חרבה ושוממה; הודעתי להם כי על המקום שעמד שם בעבר בית מקדש
כאשר שמעו את  והיכל תפארתנו, עומד עליו כעת בית תפלה לישמעאלים.

הדברים האלה התעצבו מאד אל לבם ויבכו מרה, עד כי לא היה להם כח 
אחינו הרחוקים ההם האמינו כי עוד  עוד לבכות, וגם אנכי בכיתי עמהם.

בית מקדשנו עומד ברוב פאר ותפארת, וכבוד בני עמנו היושבים שם גדול 
בכלל לא ידעו ממצב הארץ הקדושה כעת; וכן לא ידעו כי  מים.בע

והנה בעקבות שיחתי ודבורי עמהם  הסולטאן התורכי ימשול עליה.
האמינו לי רובם כי יהודי הנני, ובכל זאת נמצאו מהם שהיה קשה להם 

 )88) מסיני לאתיופיה, הרב שרון שלום, עמוד   "להאמין את זאת



 
 

  

 המסע לציון 
 

החלה קהילת היהודים  1977-1985 בין השנים
אלף איש ואשה מקרב  20-לצאת מאתיופיה. כ

בני הקהילה עזבו את בתיהם בחופזה ובסודיות 
ונעו במסלול קשה וטראומטי לעבר גבולות 
המדינה, בעיקר לעבר סודאן. הם חצו ברגל 
אזורים לא מוכרים להם ונעו באינספור 

הם חצו  מסלולים בתוואי קרקע קשים.
ות הרים, צעדו במדבריות, התמודדו עם שרשר

נהרות גועשים ויערות סבוכים, הותקפו על ידי 
 שודדי דרכים וסבלו מרעב, צמא, מחלות ומוות.

המסע הרגלי ארך בממוצע כשלושה עד חמישה 
שבועות, אך לעתים הוא נמשך גם חצי שנה, 
שנה ואפילו מספר שנים, וכלל לא פעם מאסרים 

 .חזרות לאחורחוזרים ונשנים בדרך ו
 

החלום להגיע לציון,  עצם היציאה אל המסע קשורה בעיני העולים קשר עמוק לזהותם היהודית.
הם האמינו אשר הועבר מאב לבנו ומאם לבתה.  ל"ירוסאלם", הינו חלום עתיק של יהודי אתיופיה

   .שיום אחד "הזמן יגיע", קרי: לעלות לירושלים
 

ע הרגלי בשבילי אתיופיה, והשהייה הארוכה בסודאן הזהות בכל התהליך של ההכנות לדרך, המס
בניסיון לשמור מצוות מתבטאת היהודית שלהם מתחזקת ומתגבשת. הזהות היהודית במסע 

כך למשל, הם מספרים על מקרים חוזרים  שבת, פסח, כשרות, נידה ועוד. ומנהגים יהודיים:
לה, ולמרות שהיו קרובים לגבול שבהם קבוצה שלהם נרדפה על ידי שודדים או חיילי הממש

הסודאני ויכלו אז להימלט מרודפיהם, הם עצרו עקב כניסתה של השבת, ואז נאסרו והוחזרו 

 .עשרות או מאות קילומטרים לאחור
 

״החלו סיפורים שהרבה אנשים הולכים לירושלים, דבר שהיה חלום רחוק. כל היום אדם 
מתחיל שוב לחלום. אחזה הילדה  חולם וכשמתגשם החלום הוא לא מאמין ואז הוא

כולם הולכים לשם ועכשיו גם אנחנו.  .בידיה של האם וחשבה לעצמה: 'הולכים לירושלים
הולכים לירושלים שהכול זהב בה גם העפר גם האבנים ותמיד יש קשת והילה של זהב 

לא חשוב שעוזבים את הבית, הרי הולכים למקום יותר טוב ובעצם למקום  מעל שמיה'.

  .טוב בעולם״ הכי

 
 עדותה של זהבה גדמו 

 
"וורקה קומי", חזר  "וורקה קומי, צריך ללכת", שמעתי את קולו של אבי בתוך החלום.

 "מה השעה?" שאלתי. התעוררתי מחוסר ברירה והסתכלתי על אבי שהיה לבוש. שנית.
ים, "כי אנחנו הולכ שאלתי בתמיהה. "אז למה הערת אותי?" "ארבע לפנות בוקר", ענה.

יכולתי לראות זאת גם בחושך...אנחנו הולכים לירושלים, עיניו נצצו.  וורקה, לירושלים."
ידעתי  אנחנו הולכים לירושלים, לחשתי לעצמי כלא מאמינה וגל של אושר הציף אותי.

  שבקרוב יהיה העתיד שלנו בירושלים הקדושה״.
 

 עדותה של וורקה גדסו 
 
 

 



 
 

  

 
 המסע לארץ ישראל

 יים אידיסיסמילים: ח
 לחן: שלמה גרוניך, שבא

 

 ,ַהָּיֵרַח ַמְשִגיַח ֵמָעל

 ,ַעל ַגִבי ַשק ָהֹאֶכל ַהַדל

 ְלָפִנים ְדָבר ִמַתְחַתי, ֵאין סֹופוֹ ַהִמ 

 :ְוִאִמי ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהְּקַטִנים

 ,עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת

 ,ְלָהִרים ַרְגַלִים

 .רּוָשַלִיםַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני יְ 

 

 ,אֹור ָיֵרַח, ַהֲחֵזק ַמֲעָמד

 ,ַשק ָהֹאֶכל ֶשָלנּו ָאַבד

 ַהִמְדָבר לא ִנְגָמר, ְיָללֹות ֶשל ַתִנים

 :ְוִאִמי ַמְרִגיָעה ֶאת ַאַחי ַהְּקַטִנים

 ,עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת

 ,ְבָקרֹוב ִנָגֵאל

 .לא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל
 

 ַלְיָלה ָתְקפּו שֹוְדִדיםּובַ 

 ,ְבַסִכין, ַגם ְבֶחֶרב ַחָדה

 ַבִמְדָבר ַדם ִאִמי, ַהָּיֵרַח ֵעִדי

 :ַוֲאִני ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהְּקַטִנים

 ,עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת

 ,ִיְתַגֵשם ַהֲחלֹום

 .עֹוד ְמַעט ַנִגיַע ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

 

 ֶשל ִאִמיַבָּיֵרַח ְדמּוָתּה 

 ;ַמִביָטה ִבי; ִאָמא, ַאל ֵתָעְלִמי

 לּו ָהְיָתה ְלִצִדי, ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה

 .ְלַשְכֵנַע אֹוָתם ֶשֲאִני ְיהּוִדי

 

 ,עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת

 ,ְבָקרֹוב ִנָגֵאל

 .לא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

 ,עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת

 ,ִיםְלָהִרים ֵעינַ 

 ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוָשַלִים
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 מגיעים לציון 

 מגיעים למעלה משלושים אלף יהודים מאתיופיה בשלושה גלים עיקריים. 1991ל 1977בין השנים 
. 1991-ומבצע שלמה ב 1984-הגל הראשון של ההליכות הממושכות דרך סודאן, מבצע משה ב

, הקשורים למפגש בין חלום ומציאות, קשיי קליטה, משברי ההגעה לציון מלווה במשברים רבים
זהות, פערים בין תרבותיים ועוד. הרב שלום שרון בן העדה, מיטיב לתאר זאת בספרו "מסיני 

 לאתיופיה": 

סיפור שמבטא פן נוסף של המשבר סופר בימי העלייה הראשונים של הקהילה לארץ מפי מדריך 
מייד לאחר "מבצע משה" לקחו את כל הקייסים, מנהיגיה הרוחניים של  מהסוכנות היהודית.

לטיול בעיר ירושלים, העיר עליה חלמו כל השנים חלומות. )אם כי מבחינתם ירושלים  הקהילה,
אחד הקייסים הרים  התחנה האחרונה לאותו יום הייתה רחבת הכותל. הייתה כל ארץ ישראל(.

לו יעקב מהסוכנות: "כל היום היינו בירושלים, ועכשיו אנו את ידו ושאל "איפה ירושלים?" ענה 
הבית ואמר: -ואותו הקייס המשיך לשאול: "איפה בית המקדש"? יעקב הצביע לכיוון הר בכותל".

לפתע כולם נפלו על רחבת הכותל, כבשו פניהם בקרקע, והתחילו בוכים  .""שם היה בית המקדש
 כילדים. 

 . 66לום, עמוד "מסיני לאתיופיה", הרב שרון ש

 שלמה גרוניך ומקהלת /  זכרונות מאפריקה
 לחן: שלמה גרוניך|  מילים: שלמה משיח שבא

 נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל
 אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק.
 אחר כך הוא אמר לי: בן, החוצה תסתכל,

 עכשיו שמיים עננים, בסוף זה ארץ ישראל. 

 יא טובהבספר הספרים כתוב שה
 חלב אפשר לשתות שם מתוך האדמה

 אברהם אבינו עשה בה את הברית 
 ומקומנו שם, אלוהים על זה החליט. 

 נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל
 צת בכתה ואבא רוב הזמן שתק. קאמא 

 הוא ידע שכל מה שהיה הולך להשתנות
 שלום לך אפריקה, הכל ביום אחד נמחק. 

 יצחק אבינו היום הוא מחפש פה את
 מדבר קצת לפעמיים על הארץ בה היינו

 את זה אני יודע, מזכיר שלא היה שם טוב,
 אך בעיניו אני רואה: הוא קצת מתגעגע. 

 נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל
 אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק.

 הדלת נסגרה על כל מה שהיה, 
 זכרונות מאפריקה, של רעב ושל אבק. 

 ידעת אבא, למה יש לצפותאז לא 
 ושעל אדמת הקודש נוסעים במכוניות.
 הדברים טיפה אחרת, פה בארץ האבות,

 ובני עמנו השתנו, מאז עשרת הדברות. 

 נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל
 אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק.
 אחר כך הוא אמר לי: בן, החוצה תסתכל.

 ארץ ישראל.עכשיו שמיים עננים, בסוף זה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתוך אחד המטוסים במצבע שלמה
 ("ALPERT NATHAN")  אלפרט נתןצילום: 

 מקור: אתר התצלומים הממשלתי

 



 
 

  

 מאבקים על זהות והכרה

ממשיכה להיאבק על זהותה בחברה הישראלית, כואבת את שונותה ומחפשת  העדה האתיופית
)מחבר הספר 'המסע אל את נקודות ההשתייכות שלה. הנה קטע ממכתב שכתב אברהם אדגה 

  לארץ ישראל: אל ארבעת אלפים הנספים במסעהחלום' 

תם לחיות בשלווה עדיין דנים, ואולי ימשיכו לדון לנצח נצחים בשאלה אם יש כזה בארץ בה חלמ"
כאילו כתוב בספר הספרים שאבות היהודים היו לבנים  דבר יהודי שחור שמוצאו מאתיופיה.

צחורים. מותכם חסך מכם את עוגמת הנפש, את הדיונים המעליבים עד עומק העצמות בשאלת 
פר שחשבתם שאין יהודים עלי אדמות זולתכם, והם מתפקעים אני מס. הזהות היהודית שלכם

משחוק מלא לעג. את מורשתכם היהודית, שאלפיים שנה שמרתם בחירוף נפש, לא מלמדים בבתי 
שנה לפחות, לא זוכים לאזכור בדפי  150הספר. הניסיונות שלכם להגיע לכאן, הפרושים על פני 

שנה הצילו את קרוביכם על כנפי  25, ורק לפני שנה גילו אתכם 100ההיסטוריה. הרי רק לפני 
בארץ שחלמתם לחיות בה האנשים חיים בקצב מסחרר והזיכרון שלהם קצר מאוד.  נשרים.

אנשים שאפילו לא זוכרים את המלחמה של הקיץ האחרון, ובוודאי שאין להם זמן לזיכרון העבר. 
  דור שחווה את המסע על בשרו.ואני חרד שזיכרונכם יישאר נחלת מעטים ויתפוגג לו בחלוף ה

 המושרת בתשעה באב קינה ממסורת יהודי אתיופיה
 תרגום: הרב יפת אלמו, עריכה: רבקה מרים

 הבה נזכור ונכתוב את שקרה לנו
הבה נזכור את בית המקדש, שבשגגתנו 

 איבדנו

חטאנו לפניך ה', חמסנו, דיברנו שקר, מרדנו 
 בחוקיך, ה'

חברה ובאלו שידם פגענו בזקנים, ביחידים, ב
 אינה משגת

 אמרנו לעצמנו 'לא יראה ה''

אטמנו אוזנינו מזעקות הכואבים, עצמנו 
 עינינו מסבל העניים

ואנחנו לא ראינו  -והם חלפו לצידנו דוממים 
 והמשכנו

 ולכן ה' נושלנו מאדמתנו. וה' כעס. וה' רואה

 הבה נזכור ונכתוב את שקרה לנו

 ואל תאמרו ששוב לא יקרה לנו

 כך את בית המקדש איבדנו כי

הבה נזכור ונכתוב את האסון הישן ונמנע את 
 העתיד לבוא

 הבה נזכור

 ראו מה קורה בחברה

 אנחות של כאב יוצאות מפי אחינו העולים

 ואינן נשמעות. קיימות אך אינן נראות

 שחורים אך שקופים

רק בעלי ההון אנשי השלטון התקשורת 
 קיימים ונשמעים

 מם של חזקיםזה עולם אחר, עול

אין לך מה  –ואם אין לך קשר עם אנשי ההון 
 לעשות בארצך

האם זה חשוב שאתה טוב, או שרק הקשרים 
 מועילים?!

הבה נלמד מהעבר, כי נראה שאנחנו קרבים 
 לשם, חס ושלום

 אם לא נגיד שלא יקרה שוב, אלא נזכור,

 נעשה טובה ונמנע מעצמנו שמד

 שבשמייםה', מרדנו בחוקיך, סלח לנו אבינו 

 בתחנונים ובתפילה נקדם פניך

ומחרון אפך שוב ותפילתנו תגיע אל שעריך 
 אנא, סלח נא

 ותן לנו דרך לחזור אל חיקך

 אתה רחום חנון וסולח לכל ילדיך

 

 



 
 

  

 יהודי אתיופיה שנספו 4000-חנכה מדינת ישראל אנדרטה לזכר כ 2003בשנת 
 זכרםיכרון לושלים הוכרז כיום הזבמסעות לארץ ישראל, ויום יר

 :אברהם אדגה מכתב אל הנספים בסודן בדרכם לישראל/

זהו ניסיון נואש לעורר את זכרם  "אני כותב את המכתב הזה לאנשים שלעולם לא יקראו אותו.
הפסימיים יטענו שאני מעורר  שנשכח בתוך ים של זיכרונות עצובים בארץ מוכת האסונות הזו.

 אבל אני חרד שאתם תישכחו מבלי שאף אדם ישים לב. מתים, הציניקנים יצהלו שאני מגזים,
ניסיתם  איש ואישה, זקנים וטף, שהאמינו שמקומם כאן. 4,000אתם לא מאה ולא מאתיים, אלא 

להגשים את חלומכם ויצאתם למסע רגלי מפרך דרך ג'ונגלים סבוכים, נהרות גואים ומדבריות 
אבל נשארתם שם, במרחב האינסופי,  ב.אימתניים שבהם רוצחים ואנסים מטילי אימה וחסרי ל

אך  קבורים בתוך אדמה זרה בקבר לא מסומן, לא מעט מכם מבלי שאיש הניח עפר על גופותיכם.
 למרות הסכנות, המשכתם לצאת בהמוניכם למסע שכמדומני לא היה כמותו מאז יציאת מצרים.

איימה לטרוף את כולנו סודן פערה את פיה ו צעדתם בלילות ובימים והגעתם אל סודן הארורה.
לא מעט מכם גרו בשכנות אליי, באותם מחנות פליטים שהפכו למלכודת מוות  מבלי להשאיר זכר.

גברים חסונים, אימהות רחומות וילדים שטרם טעמו את טעם  מדי בוקר עם זריחת השמש.
יניי, כמו כל אלה שהיו שם נאלצתי לראות אתכם גוועים מול ע החיים נבלו שם כפרחים בשמש.

לא אשכח את הלילות בהם דנו איך  וליוויתי אתכם לאותם מקומות מסתור שנקראו קברים.
לא אשכח את הימים בהם הפנים  להיפטר מגופותיכם בסתר, הרחק מעיניהם של גויים עוינים.

לא אשכח איך כל דאגותיי היו  לא את רגעי הייאוש וחוסר האונים.היו חרושות דמעות יבשות, ו
ארו בחיים אחריי, ויצטרכו לסכן את עצמם בחיפוש אחר מקום לקבור את גופתי. לאלה שייש

בסודן הארורה איבדנו את כבודנו האנושי האחרון. משפחותיהם של אחדים מכם נמחקו כאילו 
לא נבראו מעולם. ילדים נותרו יתומים, הורים שכלו את ילדיהם, גברים איבדו את נשותיהם 

  כל זה עשיתם כדי להגיע אל ארץ נחלתכם, אך לשווא" ונשים נותרו ללא בעלים. את

 תפילת יזכור לזכר הנספים בדרך מאתיופיה לישראל

ֵאל, ֲאֶשר ֵחְר  רָּ א ִישְֹּ יו, ַאֵחינּו ְוַאֲחיוֵֹּתינּו, ְיהּוֵדי ְקִהלַּת ֵביתָּ יו ּוְבנוֹּתָּ נָּ פּו ִיְזכֹּר ֱאֹלִהים ֶאת ַאְלֵפי בָּ

ע ֵמֶאְתיוֹּפְ  סָּ מַּ ם בַּ ְילָּה, ְוֶאת ֵאלּו נְַּפשָּ לַּ ר ּוְבִצנַּת הַּ ִמְדבָּ א, ְבחֹּם הַּ מָּ צָּ ב ּובַּ עָּ רָּ ֵאל ְוִנְספּו בָּ רָּ יָּה ְלֶאֶרץ ִישְֹּ

ר ִתְבֶכה וִ  ם. "ִציוֹּן ְבמַּ ם ְונְַּפשָּ תָּ עָּ ְקֵשי רָּ ְולָּה, ְמבַּ ל ְיֵדי ְבֵני עַּ ם עַּ עָּ סָּ ִים ֲאֶשר ֶנֶהְרגּו ְוִנְרְצחּו ְבמַּ לַּ ירּושָּ

ל ֲהרּוֵגיֶהם".ִתֵתן  י עַּ י ֵמעַּ ְלֵליֶהם ֵמעַּ ל חַּ  קוֹּלָּּה. ִלִבי ִלִבי עַּ

צוֹּן ּוְמִסיר רָּ ת הָּ ל ְקֻדשַּ ל עַּ ם, ְוֶיֱאבַּ ְשתָּ ם ּוְבמוֹּרַּ ְרעָּ ֵרְך ְבזַּ ם, ְוִיְתבָּ תָּ ֵאל ֶאת ְגבּורָּ ם ִיְשרָּ ֶנֶפש ִיְזכֹּר עַּ ּות הַּ

ע ֶאל ֶאֶרץ ִצּיוֹּן ִוירּו סָּ מַּ ִים.ֲאֶשר ָאְבדּו בַּ לַּ  שָּ

ר: ָאֵמן: אמַּ ֵאל ְלדוֹּר ּדוֹּר. ְונֹּ רָּ ֵאל ֲחתּוִמים ְבֵלב ִישְֹּ רָּ א ִישְֹּ  ִיְהיּו ְקדוֵֹּשי ְקִהלַּת ֵביתָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנדרטה בהר הרצל לזכר הנספים במסע מאתיופיה לישראל 



 
 

  

 יהדות אתיופיה כמקרה בוחן לפלורליזם יהודי
תיקה, מעניינת ומורכבת השונה מאוד מהיהדות העלייה מאתיופיה הביאה איתה מסורת יהודית ע

ערב ובמקומות אחרים. כך לדוגמא המסורת של  שנים באירופה, בארצות שהתפתחה במשך מאות
באופן קצת  אך אלו נחגגים לעיתים ,ביתא ישראל כוללת את כל החגים היהודיים המשמעותיים

ף "מצהא הפורים. דוגמא נוספת היהלך יום הכיכמו למשל נגינה בתוף בבית הכנסת, גם במ  -שונה
ספרי הקודש האתיופים הכוללים את התנ"ך אך גם מספר ספרים אשר לא נכנסו לקאנון  – "קודס

 ומוכרים לנו רק כ"הספרים החיצוניים" שמעמדם מוטל בספק ופחות.
 

 הם ממנהגיהכיצד עלינו, כחברה וכמדינה, להתייחס למסורת הזו, ולטענה המאתגרת שחלק 
 יותר ונאמנים יותר למקורות היהודיים שהתקיימו בבית המקדש? עתיקים

 
 ,הובילה את המדינה לדחות את המסורת האתיופיתלצערנו הנטייה של היהדות בארץ להסתגרות 

לניסיון טרגי להתאים את אנשי העדה ליהדות המקובלת תוך ניתוק רבים מהם ממורשתם. זאת ו
 ממנה.במקום לחגוג את השונות, לגדול וללמוד 

 
 ומסורת ביתא ישראל היא דוגמא מאלפת לכך. –יש יותר מדרך אחת להיות יהודי 

יים לסייע לקהילה האתיופית בארץ לנצור ולשמור על המסורת לזו אחריותנו כיהודים ליבר
 שלהם לבל תאבד ותשקע באדמת ארץ ישראל עליה חלמו כל כך הרבה שנים.

 
 עיני ביתא ישראל / שמעון פרס

 

 .בורקות הן. ולותגד הן

 .דורות אלפי אוכל שלא כסנה

 נדיר ביופי מסתער קסמן

 ומאיר כמה לציון ואישון

 חרמון כפיסת – בעין הלובן

 .ומצטדק ַענו יורד העפעף

 מחבק ועצב. צפוף, ביחד

 

 .נמוגים בהרים נחבא המרחק

 נותק לא ישראל וביתא

 ישראל ושמע

 שותק לא

 לאֹות שלום. נושמת המורשת

 מאוד חתחתית, וקהדל הדרך

 .ורשעה שוד אחריך דולקים

 

 

 

 

 מגיע חלקו. הולך והעם

 מרגיע שאינו מכורה לנוף

 הלום שהביאכם הגעגוע ברוך

 כחלום והגעתם. קשה היה

 נדיר כפלא מסתער יופייך

 צעיר בנינוח. עתיק בטעם

 

 מקורות נוספים על חג הסיגד

 

 פרויקט הסיגד באתר בית אביחי

 

 על חג הסיגד באתר משרד החינוך מקורות

 

http://www.bac.org.il/specials/project/msaa-byn-shny-btym-matyvpyha-lyshral-vbhzrha
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/TokhniyetTalmidimOlim/HagHaSigd.htm

