סו
המקוריות
אגרע לצחק בד  -צבו

על
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מבוא
במאה הנוכחית עלה עניינם של יהודי אתיופיה על

סדר  -יומו של העולם היהודי .

מסעות של שליחים שונים לחבש וועדים פרו  -פאלאשיים שהוקמו בארצות רבות
היפנו את תשומת  -הלב לשבט הנידח והמיוחד הזה  ,שנאבק בשארית כוחו על זהותו
היהודית המיוחדת מול השפעות הסביבה  ,ובמיוחד מול המיסיונרים הנוצרים
שדילדלו את

שורותיו .

!

למן ימי מלחמת  -העולם השנייה וחורבן יהדות אירופה הלכה ושימשה ארץ -

ישראל כמוקד לפעולות הסיוע והקשר
פיטלוביץ

2

-

לעדה .

וזאת  ,ראש לכל בזכות ד " ר יעקב

הלוחם  ,הפועל והמפעיל העיקרי למען בני העדה  ,למן מסעו הראשון

לחבש בשנת תרס " ד  -שהשתקע

בתל  -אביב בשנת . 1946

נוסף לכך  ,עם קום

המדינה  ,ואף קודם לכן  ,החלו המחשבות הראשונות לפעולות סיוע ליהודים אלה לא
רק כדי לשמרם בייחודם באתיופיה  ,אלא גם כדי להצילם ולקשרם לארץ  -ישראל ואף

להעלותם ארצה  .כך הלכו ונהיו ארץ  -ישראל  ,מדינת ישראל ומוסדותיה  ,ובמיוחד
הסוכנות היהודית  -הכתובת המרכזית לפעולה למען יהודי

אתיופיה .

בשנים אלו  ,למן מלחמת  -העולם השנייה עד שנותיה הראשונות של מדינת

ישראל  ,ממלאים דעותיו ופעולותיו של יצחק בן  -צבי מקום מרכזי בעיצוב העמדה

כלפי יהודי אתיופיה  ,והשפעתו על בני העדה ניכרת עד ימינו  .כמי שעמד בראש הועד

הלאומי ומאוחר יותר שימש כנשיאה של מדינת ישראל  ,נשזרו ביחסיו של בן  -צבי עם
בני העדה שלושה

יסודות  ( :א )

יחסו המיוחד לנידחי ישראל בכלל  ( .ב) פעילותו

המעשית למען יהודי אתיופיה  ( .ג ) מעמדו הרם כמייצג עם ישראל ומדינתו בעיני בני

1

מתוך מחקר מקיף על יהודי אתיופיה בראי המקורות היהודיים  ,העומד להתפרסם  .המחבר מודה

לרב שמואל בארי  ,למר יהודה סיון  ,למר יעקב לוין  -איש המחלקה לחינוך ותרבות תורניים

בגולה של הסוכנות היהודית וכן למר שמעון רובינשטיין  -מארכיון יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים ,

על עזרתם .
2

תרמ " א  -תשט " ז (  . ) 1955 - 1881על דמותו -

פיטלוב " ן  ,מסע אל הפלשים  ,ת " א תשי " ט .

ראה במבואות למהדורה העברית של ספרו  :י '

ן
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3

נוסף לכך היה בן  -צבי ידידו של

ד " ר פיטלוביץ  ,קרוב לו לחזון ולדאגה

לנידחי ישראל וכתובת ראשונה לכל דרישה לפעילות .
להלן יובאו מכתבים  ,שכמעט כולם רואים אור לראשונה  ,ובהם התייחסויות של
בן  -צבי ליהודי חבש  .במסמכים אלה משתקף רובד רחב של הפעילות והיחס לעדה
באותן

שנים .

ד " ר פיטלוביץ במסע בחבש בחברת האמרת עמנואל

( משמאל )

המקור  -מנחם ולדמן  ,יהודי אתיופיה  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

56

לאחר שיחררר אתיופיה מהשלטון האיטלקי  -תש " ב
ימי

השלטון האיטלקי באתיופיה

( ) 1941 - 1935

פגעו גם ביהודיה  .עמנואל תאמרת ,

מנהל בית  -הספר היהודי שהקים פיטלוביץ באדיס אבבה  ,נרדף על  -ידי השלטונות
האיטלקיים ובית  -הספר נסגר בשנת  , 1936מורים ותלמידים נכלאו בבתי  -סוהר
וחמישה מהם לא נראו עוד בין
3

י ' בן  -צבי ( תרמ " ה  -תשכ " ג

החיים .

) 1963 - 1884

4

גם ד " ר פיטלוב "ן לא היה יכול לפעול עוד

שימש משנת תרצ " א כיו " ר הועד הלאומי ומשנת תש " ד

כנשיאו  ,בשנת תשי " ג נבחר נשיא מדינת ישראל  .על יחסו לשבטים ולכיתות נידחים  -ראה  :י '

בן  -צבי  ,נדחי ישראל , 4ירושלים תשכ " ו  ,במיוחד בדברי הקדמתו ומבואו  .בין מחקריו על נידחי
ישראל תופשים יהודי חבש מקום שולי .
4

על  -פי דיווחו של יונה בוגלה  ' ,בית הספר היהודי שנוסד ע " י ד " ר פייטלוביץ באדיס אבבה '  ,בתוך
תיק חבש  ,המצוי במרכזייה הפדאגוגית שליד המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה של
הסוכנות היהודית  ,בירושלים ( להלן תיק חבש -

' פעמים '  -המערכת .

מרכזייה ) .

הדו " ח מתפרסם בחוברת זו של

בן  -צבי ויהודי אתיופיה

ן
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בחבש  .השפעת השלטון האיטלקי גם באה לידי ביטוי בהחדרת הקידמה והשפעות
שונות  ,שהביאו להתרופפות המסורת של העדה וחוסנה הרוחני  ,בעיקר בסביבות
העירוניות והקרובות לדרכים

הראשיות .

מיד עם שובו של חיילה מלאסי לשלטון באתיופיה ,

5

שיגר אליו יצחק בן  -צבי ,

כיו " ר הנהלת הועד הלאומי  ,מכתב ברכה לרגל שחרור ארצו מעול הפאשיזם

האיטלקי  .בגוף המכתב הביע בן  -צבי את תקוותו  ,כי גם יהודי אתיופיה יזכו שוב
לחופש כבעבר  .בו ביום נכתב מכתב נוסף בחתימת הנהלת הועד הלאומי  ,שהיה
מיועד ל ' אחינו ובני עמנו היקרים אשר במדינת חבש

המשוחררת ' .

תורף האיגרת לקיסר חבש הוא דיפלומאטי  ,שהרי מוסדות הישוב היהודי בארץ
קשרו קשרים קרובים עם ראשי קיסרות חבש מימי ישיבת הקיסר ופמלייתו
בירושלים  .אולם נראה כי אחד המניעים לכתיבת המכתב היה הדאגה ליהודי חבש
והגורם לכתיבתו היה ד " ר פיטלוביין  ,אשר גם נתבקש לתרגם את שני המכתבים
מעברית

לאמהארית .

ותקוה לקשר אמ "ן

6

באיגרת ליהודי חבש באה  ,בין היתר  ,פריסת שלום מאחיהם

עם הישוב

בארץ  -ישראל ולסיוע של בני העדה בבניין הארץ .

להלן שני המכתבים במלואם

7:

ו  .איגרת מבן  -צבי לקיסר חבש
י ' טבת תש " ב 30 12 41 ,

. .

לכבוד הוד מלכותו הקיסר היילה סילאסיה הראשון ,

אדיס  -אכבה .

הוד מלכותך ,
הנני מתכבד להגיש להוד מלכותך את ברכותיו הנאמנות של הישוב היהודי בארץ -

ישראל לגמר שחרורה של קיסרותך  ,עם נפילתה של גונדאר מבצרו האחרון של

האויב בחבש  -ארץ חבש היתה הראשונה מהארצות החפשיות שנפלה טרף לשני
הפשיסם האיטלקי המשתולל  ,אשר כרת ברית עם הנאציזם הגרמני  ,ועכשיו זכתה
חבש להיות הראשונה לשחרור  .אנו מקוים שאחרי שחרורה של חבש יבוא התור
לשחרורם של כל שאר העמים הנחרבים ונהרסים ע " י ממשלת הציר ובתוכם תורו של
עם

ישראל .
עם ישראל מנוסה מפורעניות במשך כל ימי קיומו עלי אדמות  ,אולם מעולם לא

שתה את קובעת כוס התרעלה עד תומה כמו בדור זה  ,מידי צורריו וצורר המין
האנושי היטלר ובני בריתו  ,שהעמידו להם למטרה להשמיד את עם ישראל מגוי ולא

יזכר שם ישראל עוד  .אולם עינינו תלויות אל אבינו שבשמים ואל העמים הלוחמים
בעד החפש האנושי והלאומי של כל עם ועם  .אנו מתגאים לציין שבתוך צבא הוד

5

חיילה סלאסי

( ) 1974 - 1891

שלט כפועל באתיופיה משנת

 , 1928בשנות

השלטון האיטלקי יצא

לגלות וישב גם בירושלים  ,לאחר שיחרור ארצו מידי האיטלקים חזר אליה

( ) 1941

ושלט בה עד

שהודח ( . ) 1974
6

כמצוין בשולי המכתב ליהודי חבש  ,בכתב  -ידו של י ' בן  -צבי  .יצוין כי ד " ר פיטלוב " ן היה ידיד
אישי של ראשי השלטון החבשי במשך שנים רבות ואף שימש לא  -פעם בתפקידים רשמיים

מטעמם .
7

ארכיון יד  -בן צבי  . 6 / 1 / 1 / 3ככל המכתבים שיובאו במאמר  -ניתן הכתיב המקורי .
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מלכותו נלחמות גם יחידות של מתנדבים יהודים מארץ  -ישראל  ,בארץ  -ישראל ובכל
שאר חלקי המזרח התיכון  ,ואנו בטוחים במפלתם של רשעים ובנצחון הסופי של

הצדק ושל החפש .

8

אנו מקוים שעם נצחון בריטניה הגדולה ובני בריתה  ,ועם שחרור העמים
המדוכאים  ,תוכר גם זכותו של עם ישראל להיות אדון לגורלו ותוגשם חירותו
המדינית בארץ אבותיו  .בה מצאו להם בית  ,בדורנו זה  ,יותר מחצי מליון יהודים  ,ובה
הקריבו מיטב בניהם את חייהם ואת כל מאמציהם  ,והשקיעו את הונם להקים את

ארצנו מחרבות ולהפריחה כבימי קדם  -כבימי דוד ושלמה  .הנערצים לא רק על
ידינו  ,אלא על ידי כל העולם התרבותי  ,ובאפן מיוחד ע " י עמך כפי שבא לידי בטוי
במסרת הלאומית והמשפחתית של הוד

מעלתך .

9

אנו בטוחים שארצנו אשר קמה משוממותה בעמל מאות אלפי בניה  -בוניה תשוב
להיות מקלט למליונים נוספים  ,אשר ינהרו אליה מכל פנות תבל עם תום

המלחמה .

אנו מכירים את נדיבות רוחך בדרך שלטונך על כל עמי חבש  ,בצדק ומבלי הפליה
בין עם לעם ובין דת לדת  ,ואנו בטוחים שתחת שבט מלכותך ינוחו נתיניך היהודים
בני חבש מסבלם אשר סבלו בימי משול עריצי איטליה  ,ומעתה יוכלו להוסיף ליהנות
מהאפש והחרות אשר נתן להם בעבר  ,ואשר ידיעות על כך הגיעו אלינו מידידינו
הד " ר פייטלוב "ן הנמצא כיום עמנו

בארץ  -ישראל .

אנו מאחלים מקרב לב שתזכה לראות בימי חייך חבש חפשית קולכת בנכונות
לקראת הקדמה  ,החפש

והבטחון  .מי

יתן והוד מלכותך יאריך שנים על ממלכתו בלי

דאגות והפרעות בעתיד  .יתן אלהים ויקומו במהרה השלום והשפע במדינתו ובכל

מדינות עמי הברית על ידי נצחון מלא על מתנגדיהם השפלים  ,תועבת האנושיות .
מתוך תקוה זו יש לי הכבוד להגיש להוד מלכותו את ברכותיו הנאמנות של הועד
הלאומי לכנסת ישראל  ,והנני
עבדך הנאמן
י ' בן צבי
יו " ר הנהלת הועד

.2

הלאומי .

איגרת מבן  -צבי ליהודים בחבש

לכבוד
אחינו ובני עמנו היקרים אשר במדינת חבש המשוחררת
אדיס אביבה ,
שלום וברכה אחים יקרים ,

בשמחה אין קץ קבל הישוב העברי בא " י ומוסדו

העליון  ,הועד הלאומי  ,את הידיעה

המרנינה  ,כי מדינת חבש שהיתה  ,במשך כמה שנים  ,משועבדת לשלטון הפשיסטים

8

על פעילותם של לוחמים יהודים באתיופיה וסביבתה במסגרת הצבא הבריטי  -ראה  :יואב
גלבר  ,ספר ההתנדבות  ,כרך רביעי  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

9

, 39 - 29

. 56 - 54

על  -פי מסורת חבשית קדומה  ,מתייחס בית המלוכה למנליק  ,בנם של שלמה המלך ומלכת שבא .
חיילה סלאמי יחס עצמו כחוליה ה  252 -בשושלת הסולומונית  .על אגדה זו  -ראה  :א " ז
אשכולי  ,ספר הפלשים  ,ירושלים תש " ג ,עמ ' . 185 - 180

ן

בן  -צבי ויעורי אתיופיה
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העריצים  ,נשתחררה לגמרי  ,ועם נפילת גונדר נפל גם מבצרו האחרון של שלטון
עריצים זה  ,והשלטון חזר שוב לממשלת הוד מלכותו היילה סילאסיה ירום

הודו .

התענינותנו בכם  ,איננה חדשה לגמרי  .עוד מימים קדומים התענינו בכם אחיכם
היהודים שבתפוצות הגולה  ,וחקרו את חייכם כדי להיות בקשרים אמיצים

אתכם .

זכורים עדיין היטב שמותיהם של התיירים המפורסמים מאחינו שבקרו במדינתכם
וביניהם המזרחן המפורסם פרופ ' יוסף הלויל הרב חיים

נחום  ,ח

הד " ר פייטלוביץ

ואחרים שהביאו פריסת שלום לכם מאחיהם אשר בארבע כנפות הארץ  ,ופריסת שלום
מכם

לאחיכם .

עם ישראל מנוסה בפורעניות במשך כל ימי קיומו עלי אדמות  ,אולם מעולם לא
שתה את קובעת כוס התרעלה עד תומה כמו בדור זה  ,מידי צורריו וצורר המין
האנושי היטלר ובני בריתו  ,שהעמידו להם למטרה להשמיד את עם ישראל מגוי ולא

יזכר שם ישראל עוד  .אולם עינינו תלויות אל אבינו שבשמים ואל העמים הלוחמים
בעד תפש האנושי והלאומי של כל עם ועם  ,ואנו בטוחים במפלתם של רשעים
ובנצחון הסופי של הצדק ושל

החפש .

אנו מקוים  ,שעם נצחון בריטניה הגדולה ובני בריתה  ,ועם שחרור העמים
המדוכאים  ,תוכר גם זכותו של עם ישראל  ,להיות אדון לגורלו ותוגשם חירותו
המדינית בארץ אבותיו  ,אשר בה מצאו להם בית בדורנו זה יותר מחצי מליון יהודים
ובה הקריבו מיטב בניהם את חייהם ואת כל מאמציהם והשקיעו את הונם להקים את
ארצנו מהרבות  ,ולהפריחה כבימי קדם  ,כימי דוד ושלמה  ,הנערצים לא רק על ידינו ,
אלא על ידי כל העולם

התרבותי .

אנו בטוחים שארצנו אשר קמה משממותה בעמל מאות אלפי בניה  -בוניה  ,תשוב

להיות מקלט למליונים נוספים  ,אשר ינהרו אליה מכל הארץ עם תום המלחמה .
כעת  ,שגם אתם חזרתם שוב להנות מתפש גמור  ,בצל קורתו של קיסרכם האהוב
והנערץ ורבי ממשלתו  ,שמהם היה לנו הכבוד להכיר את המפקד הגדול ראם קאסה

?

י

אנו מברכים אתכם לשחרורכם זה ומאהלים לכם חיי אושר ושלוה  ,חיי חרות
גמורה  ,חיי עבודה פוריה לתחית ארצכם ועמכם במדינתכם  .אנו מקוים שמכאן ואילך
יהיה הקשר בין הישוב העברי בא " י וביניכם קשר אמיץ בל ימוט  ,ושגם אתם תושיטו
את ידכם לבנין עמנו בארץ אבותיו ותמיד נשמע עליכם בשורות טובות וגם אתם
תשמעו בשורות טובות על אחיכם

בארצנו .

בתקוה כזו  ,הננו שולחים לכם ממרומי ציון וירושלים את ברכות הישוב העברי
לשחרורכם ומאחלים לכם תחיה שלמה יחד עם כל עמנו בכל ארצות

פזוריו .

הנהלת הועד הלאומי
אינני יודע אם הגיע לבני העדה המכתב המיועד  ,שנוסחו זה העברי היה אמור

להיתרגם בידי ד " ר פיטלוב "ן ולהישלח לחבש  .מכל מקום זו עדות לניסיון ראשוני
יצא בשליחות חברת ' כל ישראל חברים ' לחבש בשנת

תרכ " ז .

10

תקפ " ז  -תרע " ז

( , ) 1917 - 1827

11

תרל " ב  -תש " כ

( ) 1960 - 1872

12

דודו של הקיסר  ,שימש כמושל אחד המחוזות בחבש וכמפקדו העליון של הצבא  .כאשר ביקר

יצא בשליחות חברת כי " ח לחבש בשנת

תרס " ח .

בארץ  -ישראל בכסליו הש " א ונפגש כאן עם הקיסר הגולה  ,ביקר בירושלים גם במוסדות
היהודיים העליונים

:

הסוכנות היהודית  ,הקרן הקיימת לישראל והועד הלאומי  -ראה גם

הארכיון הציוני המרכזי  ,ירושלים ( להלן

אצ " מ )

. 525 / 7523

:

ן

80
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לחידוש הקשרים עם יהדות אתיופיה  ,שהתרופפו בימי הכיבוש האיטלקי  ,מיד
בהזדמנות הראשונה עם עצמאותה של חבש .
כעבור כחמישה חודשים אנו עדים להתעניינותו של הרב הרצוג בנושא  .בכ " ג

אל י ' בן  -צבי לשמוע דעתו על מקורם של

בסיוון תש " ב הוא פנה במכתבי

הפאלאשים ויחסם ליהדות .
בן  -צבי השיב לו למחרת במכתב ופירט בו דעות שונות בדבר מוצאם ומסורתם

היהודית  -הייחודית  .לדעתו אין מסורתם שומרונית  ,ועל אף דמיונם לקראים העדר
התורה שבעל  -פה בקירבם הוא פרי הניתוק מהעם היהודי כבר בעת הקדומה  .הם גם
נוטים לבטל את מנהגיהם המיוחדים לטובת מסורת התורה שבעל  -פה הנהוגה בעם

היהודי  .בן  -צבי  ,שמתשובתו נראה כי הרב הרצוג נדרש להשיב פסק הלכה בעניינם
של יהודי חבש  ,מציע שלא להכריע כעת בשאלות הזהות היהודית שלהם אלא לקבוע
את החובה להושיט להם עזרה מוסרית וחינוכית  ,לקרבם אל מאור היהדות ולאפשר

להם לעלות לארץ  -ישראל ולהשתתף בבניינה  .יצוין  ,כי מאוחר יותר  ,בשנות
תשי " ד  -תשי " ט  ,כאשר פעלו שליחי הסוכנות היהודית בקרב יהודי אתיופיה והקימו
בתי  -ספר למענם  ,עמד הרב הרצוג מאחורי פעילותם וראה בה שליחות של

להלן מכתבו של בן  -צבי במלואו

:

מצווה .

4ן

 . 3איגרת מבן  -צבי לרב הרצוג
כ " ד בסיון תש " ב 9 6 42 ,

. .

לכבוד ידידי הנכבד הרב הראשי לא " י
הרה " ג הרי " א הלוי הרצוג היו " ו [ ה ' יחיהו

וישמרהו ]

כאן .
שלום רב ,
באשור קבלת מכתבו מיום כ " ג בסיון ש " ז  ,בדבר אחינו הפלשים שכב ' מתענין

לשמוע דעתי על מקורם ועל יחסם ליהדות  .הנני לחוות את דעתי  ,הנשענת על ידיעות
המצומצמות בשאלה זו  .לדעתי יש כאן שתי שאלות

:

( א ) מה הוא מוצאם של הפלשים  ,אם הם ממקור ישראל או מזרע הגרים שנספחו אל
קהל עדת ה ' .

( ב ) מה הוא יחסם לתורה הכתובה

והמסורה .

השאלה הראשונה משמשת חומר לדיון ולעיון מצד היסטוריקים  ,אנתרופולוגיים
ואתנולוגיים

:

מקצתם סבורים שהפלשים הם ממקור ישראל ושאבותיהם באו עוד

בזמן בית ראשון ממצרים העליונה דרך סודן וכו '  ,ושעליהם מכוונת נבואתו של

ישעיה הנביא ( פרק י " ח ' הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי

כוש ' ) .

הפלשים בעצמם מקדימים עוד את זמן בואם לחבש וסוברים שאבותיהם באו
לשם עוד עם עבדי שלמה המלך .
דעה אחרת ישנה  ,הסוברת שאמנם מוצאם ממהגרים מבית ישראל מתקופה
קדומה  ,אלא שאבות אבותיהם לקחו להם נשים מבנות הארץ שנתגיירו  ,ומשום כך
קלטו דם כושי וקוים כושיים קבלו נוסף על הקוים הישראליים
13
14

את מכתבו זה של הרב הרצוג לא

ראה

:

אצ " מ 1 / 7988נ

;

מצאתי .

ארכיון יד בן  -צבי . 1 / 3 / 11 / 10

הקדומים .

בל  -צבי ויהודי אתיופיה

ן

ד8

הפלשים שומרים את תורת משה הצרופה ואף על פי שלא שמרו על לשונם
העברית הרי תרגום כתבי הקודש אשר בידם מכיל בראש וראשונה כ " ד ספרים
וכמו " כ [ וכמו כן ] חלק מהכתובים  ,הידועים אצלנו בשם כתובים אחרונים ( או ספרים
גנוזים או ספרים חיצוניים כגון חשמונאים  ,משלי בן סירא  ,ספר היובלות  ,ספר חנוך
וכו ' )

אולם אין כתבי הקודש אצלם כוללים את ה ' ברית החדשה ' ובזה נבדלו

מהנוצרים  ,בדיוק כמו שאר היהודים

שבעולם .

אין שום שייכות ביניהם לבין השומרונים  ,באשר השומרונים הבוחרים בהר גרזים
כפרו בירושלים ובכל הנביאים  ,וכבר אמרו חכמים בנוגע לשומרונים מאימתי
מקבלים אותם

?

משכפרו בהר

גרזים .

5ן

ואם השומרונים שבנוגע להם ישנה מסורת יהודית עתיקה  ,שנתערבבו בהם דם
כותים במידה גדולה  ,אם את השומרונים מקבלים לאחר שיסתלקו מהר גרזים בלבד ,
הרי הפלשים שמעולם לא כפרו בירושלים ובנביאים  ,ואשר מוצאם הישראלי הוכח
( אם בשלמות  ,או באופן חלקי ) על אחת כמה וכמה שיש לקבל אותם ; ולא זה בלבד
שאין להשוות אותם עם השומרונים  ,הכופרים בירושלים ובנביאים  ,אולם כופרים
בתורה שבע " פ וכופרים בה מדעת  ,אולם הפלשים אינם נמנים על סוגם  ,ואינם כופרים
בתורה שבע " פ מדעת אלא שמתוך רבוי הגלות ורחוקם משאר תפוצות ישראל ,
ומשום שנפרדו משאר ישראל בתקופה קדומה למדי  ,נשתכחה מהם התורה שבע " פ ,
ונשארו במובן זה בורים  ,כעמי הארץ  ,והיו מוכרחים להשען על המסורת הקלושה

אשר נשארה בפי כהניהם ו ' דפתראות ' יהם ( ספריהם ) .

אולם משנפגשו בדורות

6ן

האחרונים עם היהדות המסורה קבלו עליהם ברצון את התורה שבע " פ ולפי דברי
הד " ר פייטלוביץ נוטים לבטל את המנהגים הישנים כגון

:

קרבנות  ,מי נדה של פרה

אדומה וכו ' לטובת תורה שבע " פ המקובלת ע " י כל ישראל בארצות

פזוריהם .

וכבר מצאנו דוגמא לכך בקרב יהודי הודו  ,הלבנים והשחורים וביחוד בקרב עדת
יהודי הודו הנודעת בשם ' בני ישראל ' אשר במשך דורות רבים לא נשאר להם
מיהדותם אלא שבת  ,חגים  ,מילה  ,ופסוק אחד שבתורה

:

' שמע ישראל '  .עד שלפני

מאה וחמשים שנה נפגשו עם אחיהם  ,יהודי בבל ויהודי אירופה  ,וחזרו וקבלו את
התנ " ך ואת הלשון העברית ואף תורה שבע " פ  ,ואחרי כמה מאות שנים שחיו בלי
תורה ובלי מסורת אמתית  ,עכשיו נכללו בני ישראל הללו בקרב היהודים ואיש לא
ישאל עליהם אם מותרים הם בקהל או

לא .

לן

ולא זה בלבד אלא שכבר ישבו רבנינו וגאונינו ז " ל על מדוכא זו ובתוכם הרדב " ז

( רבי דוד בן אבו זמרא ) לפני

400

שנה ופסקו הלכה שהפלשים הם יהודים לכל דבר

ונשואיהם הם שרירים וקיימים לפי דת משה וישראל  .השאלה נשאלה לרגלי נשים
שבויות מהפלשים שהובאו למכירה מצרימה וכאן נקנו ע " י יהודים והיה צורך
להורות הלכה למעשה כיצד להתנהג עמהן אם הן בבחינת ' אמה עבריה ' והורה

ב' .

15

מסכת כותים  ,סוף פרק

16

' דבתרא ' בלשון האתיופים הוא הזקן  ,המלמד  ,שהוא כמשגה לכוהן  ,ו ' דפתרא ' בלשון חז " ל הוא

עור לא  -מעובד המשמש גם לכתיבת ספרים  .בערבית דפתר משמעו פנקס  .אולי יש כאן ערבוב
בין המונחים  ,או שימוש רב  -משמעי במונח .
17

עם

הקמת המדינה ועליית ' בני ישראל ' מהודו עלתה שאלת גיורם והיתרם בקהל  -ראה על כך

תשובת הרב הרצוג  :שו " ת היכל יצחק  ,אבן העיר  ,חלק א  ,ירושלים תש " ך  ,ס ' יג  -יד ; בני ישראל
 -פסקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת מוצאם  ,ירושלים תשכ " ב .

ן

82
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מנחם ולדמן

בחיוב .

8ן

כמו כן כותב עליהם הרע " ב ומביע דעתו שהם יהודים לכל דבר * .

9ן

מובטחני שכב ' יעיין בכובד ראש בשאלה זו מצדה הדתי והעיוני וכמו " כ מצדה
הלאומי וההיסטורי  .אולם רצוני עוד להוסיף כי מה שנדרש כעת זה הוא לא פסק דין
סופי על הפלשים  ,בתור יהודים  ,אלא חוות דעה מוסמכת בדבר חובתנו להושיט יד
לעזרה מוסרית  ,חנוכית  ,יד אחים נאמנה לקרבם אל מאור היהדות ולאפשר להם או
לחלק מהם לעלות לארץ ישראל ולהשתתף בבנינה ולראות בנחמתה  ,לקים דברי
הכתוב בעת ההיא יובל שי לה ' צבאות עם ממשך ומורט ומעם נורא מן הוא והלאה ,
גוי קו  -קו ומבוסה אשר שזאו נהרים ארצו אל מקום שם ה ' צבאות הר  -ציון [ ישעיה

יח  :ז ] .
בכבוד גמור ובברכה

י ' בן  -צבי

*

לא הספקתי לציין את הציטטות ואעשה זאת

בהוספה .

20

ממקורות אחרים  ,שבהם התייחס בן  -צבי לשאלת מוצאם של יהודי אתיופיה עולה  ,כי
לדעתו מקורם מיהודים אשר ישבו במצרים
גוביה  ,ושרידיהם היגרו בשנת

410

העליונה ביב

ובמונה שבנילוס  ,על גבול

לפני הספירה לערך לחבש  .לשכבת יסוד זו נוספו

בתקופות מאוחרות יותר מהגרים מחימייר נחבשים מבני

המקום .

ו2

ככל הידוע לי  ,לא נעשו כמעט פעולות משמעותיות בעקבות ההתעוררות
הראשונית הזו שבשנת

תש " ב .

המלחמה העולמית  ,חורבנה של יהדות אירופה

ומאבקו של הישוב היהודי בארץ לעצמאות  -כנראה הסבו את תשומת  -הלב
והפעילות מהשבט היהודי הנידח

בחבש .

בשנינה דןראשונרת למדינת ישראל
עם קום המדינה וקליטת העלייה ההמונית  ,שוב התעוררו ניצני מחשבה ותקוה
להעלאתם של נידחי
8ן

כוש .

בן  -צבי לא דייק בפסיקת הרדב " ז  ,שדן בעניינם בשתי שאלות ותשובות  .אף

שרדב " ז

ראה

בפאלאשים יהודים  ,הסתפק אם דינם כקראים  ,בשל אי ידיעתם את התורה שבע " פ ודעתו נטתה
להכריע שאין דינם כקראים  ,שכן ' ומפני שלא היו ביניהם חכמים בעלי קבלה תפסו להם פשטי
הכתובים  .אבל אם היו מלמדים אותם לא היו פוקרים בדברי רבותינו ז " ל והוי כתינוק שנשבה

לבין הגוים  . ' . . .בשאלה שהוא דן בה במעמדו של שבוי ( ולא שבויה ) מהפלאשים הוא אכן קובע
שחובה לקיים בו מצות פדיון שבוים כדין יהודי וכלעיל  ,אולם הוא חושש לחיתון עם בני העדה
' שמא קידושיהן קדושין וגיטם אינו כתיקון חז " ל שהרי אינם יודעים כלל בטיב גיטין וקידושין '

 -ראה

:

שו " ת רדב " ז  ,ורשה תרמ " ב  ,חלק ד  ,ס ' רי " ט ( אלף

תקפ " ח  ,הלכות אישות ס ' ה ( שו " ת רדב " ז  ,שם  ,חלק ז ,
9ן

ס'

ר "ג) ;

שו " ת דברי דוד  ,ליוורנו

ה).

רע " ב  -רבי עובדיה מברטנורא אכן מביא באגרותיו מירושלים בשלהי המאה הט " ו ידיעות על
היהודים בחבש ומתאר שניים מהם שפגש במצרים  ,שם נפדו משביים בידי יהודים  .הוא ראה

בהם שבט יהודי מיוהד  ,שיש במנהגיו דמיון הן לרבניים והן לקראים  ,והתפלל שה ' יגן על שבט
זה הנלחם בנוצרים  .אין בדבריו ש ' הם יהודים לכל דכר ' ולא דיון בשאלות הלכתיות הנוגעות
לזהותם ולחיתון עמם  .ראה
20
21

זו הערה

ראה

:

א ' יערי  ,אגרות א " י  ,עמ ' 40 , 133 - 132ן 41 -ן .

של בן  -צבי  .לא מצאתי הוספה זו .

 :י ' בן צבי  ,נדחי ישראל ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  , 309 , 304 , 298 - 296 , 291 - 290 , 56וגם עמ '
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בל  -צבי ויהודי אתיופיה

83

ד " ר פיטלוביץ  ,יו " ר ה ' אגודה למען נדחי ישראל '  ,אגודה שגם יצחק בן  -צבי היה
חבר בה  ,פירסם בשנת תשי " ב בחוברת האגודה קריאה ' לגאולתם של נדחי ישראל
 אחים נדחים לקראת התקומה '  .לדעתו  ,עם תקומת ישראל הגיעה גם העת לגאולת' נדחי עמנו הרחוקים והמבודדים ' אשר בהודו  ,בסין  ,בחבש וביתר חבלי אסיה
ואפריקה  ,האנוסים בפורטוגאל והנידחים למיניהם באמריקה  ' -שאין להם בעולם

אלא זכרונות וגעגועים לעם הסגולה ולארץ הבחירה לבד '  .יש להרחיב את תחומי
היהדות העולמית ולעורר ולהדריך את רסיסי עמנו

' לקראת חזון התחיה

והתקומה ' .

22

בחשוון תשי " ב יצא ד " ר א ' רוזנפלד מזכיר ' הברית העברית העולמית ' בשליחות
האיגוד לחכש .

23

היוזמה לכך יצאה מד " ר פיטלוביץ ונסתיעה בחיים גרינברג וברב

זאב גולד  ,ראשי המחלקה לתרבות וחינוך והמחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה
בסוכנות היהודית  ,והבטחה ממשה קול  ,ראש מחלקת עליית הנוער  ,שתתאפשר
בעתיד הבאת קבוצת נערים מיהודי אתיופיה ללימודים

בישראל .

24

כעבור כשנה ביקר בחבש הנוסע ד " ר חיים שושקס  ,בעידוד הועד היהודי -

אמריקאי למען הפאלאשים  ,וקודם צאתו נפגש בישראל עם נשיא המדינה י ' בן  -צבי .
לדברי שושקס  ,הודות להמלצת הנשיא הסכימו ראשי עליית הנוער לפעול להעלאת
12

נערים ונערות מאתיופיה ללימודים בקיבוץ דתי בישראל וכן לשיגור שליח לייסוד

בית  -ספר באתיופיה  .באביב תשי " ג פגש ד " ר שושקס את בני העדה ומסר להם פריסת

שלום והבטחות אלה  .באדיס אבבה הוא נפגש עם פקיד משרד החינוך האתיופי  ,יונה

בוגלה  ,מבני העדה  ,שרכש השכלה בצעירותו בארץ  -ישראל ובאירופה והיה באותן
שנים כתובת לסיוע לשליחים ולחוקרים שהגיעו לאתיופיה והתעניינו בעדה  .יונה
בוגלה מסר לשושקס מכתב תודה  ,כתוב בעברית הפונה אל נשיא המדינה  .והרי
קטעים ממנו

:

 . 4איגרת מיונה בוגלה לנשיא בד  -צבי
להוד מעלתו נשיא ישראל יצחק בן  -צבי ,
ברוב שמחה קיבלנו את ברכת שלומך  ,ששלחת לנו על ידי אחינו ד " ר חיים

שושקס .

כל מלה הבאה אלינו מארצנו היקרה  ,ארץ  -ישראל  ,משיבה לתחיה את נימי הדם
והרוח בני אלפי השנים שקשרונו עם ארץ אמנו העתיקה .

22

האגודה שמה לה למטרה

:

' לחקור את מצבם של שבטי ישראל הנידחים בכל רחבי העולם  ,את

דברי ימיהם  ,מנהגיהם  ,לשונותיהם

ולחזור לחיק עדת

ישראל . . .

וכו ' . . .

לעזור לאחים הנידחים לשמור על שרידי יהדותם

להשפיע על דעת הקהל לטובת האחים הנידחים ולהניע את

הסוכנות היהודית  ,את המשרדים הנוגעים בדבר של ממשלת ישראל וגופים ציבוריים אחרים
לכלול גם את עניני נדחי ישראל בתכניותיהם לחינוך יהודי בגולה '  -מתוך דף  -הסבר שנלוה

לחוברת בשם לגאולתם של נדחי ישראל  ,תל  -אביב תשי " ב
23

וראה גם שם  ,עמ '

;

.4 -3

איגוד להחדרת הלשון והתרבות העברית כקרב יהודי התפוצות  ,נוסד בברלין בשנת
ובשנים הנדונות מרכזו היה כירושלים  .על השליחות  -ראה

:

, 1931

ד " ר א ' רוזנפלד  ,בשליחות אצל

הפלשים בתוך לגאולתם של נדחי ישראל ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '  ; 10 - 8אצ " מ  ( /) 229 / 96דו " ח
על השליחות ) .
24

על  -פי מכתבו של ד " ר רו ~ נפלד אל שליח הסוכנות היהודית  ,הרב שמואל בארי  ,ב ' בשבט תשי " ד
העתקי מכתב זה ואחרים מצויים בידי מתוך ארכיון פרטי  ,שסימונו להלן אמ " ו ) .

,

.
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מנחת ולדמן

אלפים מאחינו  ,היושבים בהריה ובעמקיה של חבש  ,מצפים לדברו של נשיא

ישראל  ,שלא רק יחמם את לבותיהם  ,אלא גם יקראם להתאחד עם כלל  -ישראל . . .
היה נא בטוה  ,אדוננו הנשיא  ,שדבריך יצלצלו כפעמונים בכל כפר ובכל בית שבו

חיים אחינו בבדידותם זה אלפי שנים . . .

25

תיאור מרגש של ערגת כוהני העדה מהכפר ווזבה וסביבתו  ,המבקשים את עזרתם של
מדינת ישראל וראשיה לשיבתם לציון  ,מביא ד " ר שושקס

:

יונה בוגאלא תירגם להם בקול נרגש את דרישת  -השלום שלי ממדינת ישראל

ואת דברי הנשיא בן  -צבי אליהם  .כשדיבר על ישראל קמו הכל על

רגליהם .

הכוהן הגדול  ,שיהוסו כמנהיג דתי מגיע עד לפני כעשרה דורות ,
בדמעות

26

ענה

:

אלפי שנים חיכינו בסבלנות לבוא המשיח שיוציאנו מכאן ויחזירנו
לירושלים  .לשם כך נלחמו אבותינו ואבות אבותינו  .ועתה כשבאה הגאולה
ואנו נשארנו מעט מהרבה  ,קשתה עלינו מאוד

הצפיה .

אנו משתדלים בכל כוחותינו לקיים את שלהבת האמונה בתוך הדור החדש ,
אולם הדבר נעשה קשה יותר ויותר  :רוחות זעף עוקרות נטעים רכים

מגננו . . .

בדברו מניעים כל הכוהנים ראשיהם  .כשיונה מתרגם לאטו את דבריהם ואני
רושמם  ,מוסיפות הדמעות לנזול מעיניו  ,כאילו הבין את המלים העבריות של

התרגום .

לבסוף אני תולש דף מפנקסי ומבקש את כל הכוהנים לחתום על

ברכתם לנשיא ישראל יצחק

בן  -צבי ולראש הממשלה דוד בן  -גוריון .

חותמים באמהארית  ,והמורה ראובן מעתיק את שמותיהם באותיות

הם

עבריות .

בפעם הראשונה לאחר אלפי שנים נשלח מכתב מקורי מאת הפלאשים לארץ
ישראל  ,אני אמסור אותו לראשי מדינת

ישראל .

27

ומליחי הסוכנות באתיופיה ועליית הקבוצות הראשונות
( תשי " ד  -תשייט )
בתחילת שנת תשי " ד יצא השליח הראשון של המחלקה לחינוך ותרבות תורניים

בגולה של הסוכנות היהודית  ,הרב שמואל בארי  ,לאתיופיה  .עם בואו החלה פעילות
חינוכית ענפה יחסית בקרב

העדה .

28

הרב בארי הקים באסמארה את מוסד ' למען נדחי ישראל '  ,ובו למדו בהתחלה

תלמידים ובתוכם
25

ראה

:

5

חיים שושקס  ,עולם ומלואו של ר' חיים  ,תל  -אביב תשכ " ד  ,עמ ' . 112

ראה  :שם  ,עמ '

128 - 107

( ובמקורו

:

New York

,

26

27
28

ראה :
על

על הביקור ככללו -

Henry Shoshkes , Your Vforld

 . 303 - 318קק  ; ) 1954 ,הנ " ל  ,בדרכי תבל  ,תל  -אביב תשי " ד  ,עמ '
בראהאן ברוך

19

מכוהני העדה  .יחד עימו שימש בהוראה יונה בוגלה  .תוכנית

. 194 - 173

( אורי בן ברוך ) .

עולם ומלואו של ר ' חיים ( לעיל  ,הערה

 , ) 25עמ '

. 124

פעילות השליחים מצוי חומר בארכיוני מחלקת העלייה חבש  , 2226 / 746 -והמחלקה

לחינוך ותרבות תורניים בגולה ( הרוב מצוי בארכיב המרכזי

בנושאי חבש) .

וכן בתיק ' חבש -

מרכזייה '  .סקירה מסכמת על שליחותו פרסם הרב בארי בכתבה ' פלשתי אל הפלשים ' רימון ( י " א
בניסן תשי " ח ) גיליון

. 14

בל  -צבי ויהודי אתיופיה

הלימודים היתה בעיקרה עברית ומקצועות היהדות ( הלכה  ,תורה

( ארץ  -ישראל ) .

לימודי חשבון ומולדת

ואגדה )

ן
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ומעט

אחת ממטרות השליחות היתה לארגן קבוצת

נערים שילמדו בישראל ויוכשרו כמורים לבני עדתם

באתיופיה .

זמן קצר לאחר פתיחת בית  -הספר שלחו יונה בוגלה וחמשה מכוהני העדה שלמדו
בבית  -הספר  ,מכתב אל הרב זאב גולד והודו לו על ששלח שליח ללמדם תורה ומצוות

כנהוג בישראל  .הם גם הודו לראשי הפועלים למענם  ,ובראשם לנשיא המדינה  ,יצחק

בן  -צבי  .להלן מכתבם

:

איגרת יהודי אתיופיה אל הסוכנות הוהודית
ב " ה  ,אסמרה כ " כ שבט תשי " ד

. .

26 1 1954

לכבוד
הרה " ג זאב גולד שליט " א
ראש המחלקה לחנוך ותרבות תורניים בגולה של הסוכנות היהודית לישראל
ירושלים תב " ב

ר .מ .נ.
אנו ילדי בית ישראל גולי ארץ כוש מתפללים לאבינו שבשמים אלקי ישראל אלקי כל
בשר ורוח  ,שיתן לאדוננו הרב שלום בריאות ויאריך ימים לראות את שיבת אחינו

הנדחים בארץ כוש לארצם הקדושה ירושלים  .ושיראה בעיניו את בנין בית מקדשנו
ותפארתנו במהרה בימינו אמן .
הברכה הזאת היא בטהר לבנו עבור החסד הגדול והמעשה הקדוש שאדוננו הרב
עשה אתנו  ,ששלח אלינו את השליח  ,המדריך והמחנך הרב שמואל בארי ללמדנו
תורה  ,מצות ומעשים טובים על פי תורותיהם של הרבנים הקדושים וחכמי התלמוד
ואחריהם כלם עד הדורות האחרונים

ז " ל.

זה שנים ודורות  ,שאנו מחכים לתורה הזאת שאנו קבלנו עלינו לקיימה  .חכינו
וחכינו ואף על פי שחכינו זמן רב ולא באה שום עזרה רוחנית מן הכלל ישראל בכל
העולם בכל זאת לא

התיאשנו .

והנה באה העזרה והתקוה והכל זה ברוב חסדיו של אדוננו הרב  .אנו עוסקים כאן
בתורה בהדרכתו של הרב בארי  ,הוא מתמסר לנו בכל לבו ובכל נפשו להראות לנו את

הדרך הישרה אשר נלך בה  .יתן לו הקב " ה רפואה שלמה וחיים ובריאות  ,כי בזמן

האחרון הוא נחלש מרוב עבודה שהוא מתמסר אלינו .
אנו מודים לכל אלו האנשים  .בראש וראשונה להוד רוממותו

נשיא מדינת ישראל

יאריך ה ' את ימיו  ,וכל המוסדות הישראליים בארץ וכל העולם כלו שהם עושים

למענינו  .ישלם ה ' לפעולתם ויראו כלם בנחמת ציון

וירושלים .

כה הם דברי מנהיגי הפלשים בשם כל בני עדתם שבארץ כוש המצפים לגאולה
וישועה ומאחלים לאדוננו הרב ברכות ישועות

ונחמות .

יונה בוגלה  -מורה במוסד ' למען נדחי ישראל '

אורי בן ברוך  -כהן ותלמיד במוסד ' למען נדחי ישראל '
עבדיה בן מנחם  -כהן ותלמיד במוסד ' למען נדחי ישראל '
רפאל בן רנקויה  -כהן ותלמיד במוסד ' למען נדחי ישראל '
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מנחם ולדמן

נערים מאתיופיה בכפר בתיה  ,בחברת נערים ישראליים
המקור  :הנהלת כפר בתיה

יצחק בן  -צבי מקבל במשכן הנשיא
המקור  :הרב שמואל בארי

( ' הצריף ' )

בירושלים משלחת נערים מאתיופיה שלמדו בכפר בתיה

ן

בן  -צבי ויהודי אתיופיה

87

ברכיהו בן ילין  -כהן ותלמיד במוסד ' למען נדחי ישראל '

דוד בן יעקב  -כהן ותלמיד במוסד ' למען נדחי

ישראל ' .

29

לקראת השנה החדשה  ,שנת תשט " ו  ,שלחו יונה בוגלה והכוהנים שלמדו בבית  -הספר

מכתבי תודה וברכה לראשי המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה  .גם אל יצחק

בן  -צבי הגיע כפי הנראה מכתב דומה  ,או הועברה אליו פריסת שלום באמצעות ראשי

המחלקה  ,שעמדו בקשר מתמיד עימו ודיווחו לו על הפעילות בחבש .
הנשיא שיגר איגרת תשובה  ,וזו לשונה

:

 . 6איגרת הנשיא בז  -צבי לבית ישראל באסמארה
ירושלים  ,ז ' תשרי תשט " ו ,

4 . 10 . 54

לכבוד ראשי עדת בית ישראל בחבש אסמרה
אחינו היקרים ,
שמחתי לקבל את ברכתכם היקרה לשנה החדשה מאת אחינו הנדחים מעבר לנהרי
כוש  .משנה שמחה היתה לי לשמוע את עדותכם על פעולתו של ידידי  ,הרב ש ' בארי ,
בחתימת ראשי בני עמנו

בחבש .

הנני מקוה שהקשרים  ,שנקשרו ונרקמו בינינו וביניכם באמצעות הסוכנות
היהודית  ,לא יינתקו ואף יוסיפו להתהדק .
ולאחינו בית ישראל אשר בחבש תמסרו לכלם את ברכתי

:

חזקו ואמצו באמונתכם והגבירו את ידיעת הלשון העברית ובעזרת השם
תצליחו לדחות אחור את אנשי המזימה ותפילתי לצור ישראל שגם מבניכם
יזכו לעלות ולהצטרף לבנין המולדת ונזכה כלנו לראות בהרמת קרן ישראל ,
ויקוימו בנו דברי הנביא  :הנה אני ליקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו

שם וקבצתי אתם מסביב והבאתי אתם אל אדמתם  .ועשיתי אתם לגוי אחד

בארץ בהרי ישראל [ יחזקאל לז  :כא  -כב ] .
יצחק בן

בליל ב " ה בטבת תשט " ו נחתה בלוד הקבוצה הראשונה  ,שמנתה
גילאי

. 17 - 11

קבוצה נוספת שמנתה

15

10

צבי30

נערים ו  2 -נערות

נערים ונערות הגיעה לארץ בתחילת

תשי " ז .

הנערים למדו במוסד החינוכי הדתי בכפר בתיה ורובם שבו כעבור מספר שנים
לאתיופיה ושימשו בחלקם כמורים לעברית ויהדות ברשת בתי  -ספר זעירים שהוקמו
בכפרי העדה .
קבוצת הנערים הראשונה נפגשה עם נשיא המדינה י '

תיק ' חבש '  ,מרכזיה

בן  -צבי במעונו בירושלים .

. ) 28

29

ראה

30

העתק המכתב של הנשיא  ,וכן שני מכתבים בחתימת ' ראשי עדת בית ישראל בחבש ' האחד אל

:

( לעיל  ,הערה

כל עובדי המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה והשני אל הרב זאב גולד  ,שניהם מכ " ה באלול

תשי " ד  -ראה

:

תיק ' חבש '  -מרכזייה ( לעיל  ,הערה

. ) 28

ן

88

מנחם ולדמן

גם ד " ר פיטלובי,ן  ,בהיותו כבר על מיטת חוליו  ,זכה לראות את תחילת התגשמות
החזון והמפעל של חייו  ,כשפגשוהו נערי כפר בתיה בביתו

בתל  -אביב .

בשלהי שנת תשי " ח נפסקו כמעט לחלוטין פעולות הסוכנות היהודית באתיופיה
מסיבות

שונות  .יי

יצחק בן  -צבי עוד ניסה להעלות את עניין המשך הפעולות בפגישה

עם ראשי הסוכנות היהודית בחורף תשי " ט  ,אף הועלה הרעיון להקים כפר מיוחד

לבני העדה בארץ  ,אולם הדברים לא יצאו לפועל .

32

יונה בוגלה  ,שביקר בארץ על  -פי הזמנת המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה ,
מסר בי " ג באב תשי " ט לידי נשיא המדינה יצחק בן  -צבי שי מאת בני העדה  -ספר
' אורית ' הוא ספר התורה המקודש על יהודי אתיופיה  ,הכתוב על קלף בשפת

31

לא כאן המקום לעמוד על פרק זה  .וראה לפחות את הדו " ח המקיף של סגן יו " ר הכנסת  ,ישראל
ישעיהו  ,על ביקורו בחבש בשלהי שנת תשי " ח

גשר  ,שנה רביעית ( אלול
32

געז .

33

ראה :

:

ישראל ישעיהו  ' ,ביקור באריטריאה ובחבש ' ,

תשי " ח )  , ) 16 ( 3עמ ' 65 - 56

תיק ' חבש '  -מרכזייה  ,מסמכים מי " ז בטבת

( ובמיוחד עמ ' . ) 65 - 60

. .

תשי " ט ; ומ  ( 25 1 1959 -מכתבו

של יונה

בוגלה ) .
33

הספר נמצא באוסף כת " י בספריית מכון

בן  -צבי .

משלחת הנערים שהתחנכו בכפר בתיה  ,קודם עלייתם למטוס בדרכם חזרה לבתיהם באתיופיה ( שני
משמאל  -הרב זאב גולד  ,הרביעי  -תאמרת

המקור

:

הרב שמואל בארי

עמנואל)

