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כותרת :מיכה שגריר בשנת  1972הוקר הסרט
"אניגמה" על היהודי באתיופיה יונה
גאולה אבן

:

עכשיו נביא את סיפורו של איתאו אברה .הוא

עלה מאתיופיה  .הערוץ הראשון עקב אחריו שם באתיופיה שהי
הילד וגם כאן בנתיב ההצלחה שאתם יודעים אינו מובן מאליו .
עליו ועל דרכם של בני העדה לשמור על ייחודם ועם זאת
להיחשב איך אומרים משלנו בכתבתו של מיכה שגריר
שיר אתני אתיופי
מיכה שגריר :

ממש במקביל אל פרסום ההחלטה לסיים את

הבאת הפלשמורה לישראל עלו לירושלים אלפי אתיופים לעצרת
הוקרה לזכרו של יונה בוגלו המנהיג ומורי הדרך של עדת בית
הישראל .
בוגלו והיהודים האתיופים נחשפו לראשונה כבר בשנת 1972
לעיניהם של הישראלים כאשר שידר הערוץ הראשון אז 100%
רייטינג את הסרט אניגמה חידת הפלשים
   
 

 

יוסי אודארד )במאי ( :

פתאום צצים מתוך ההרים אנשים

שמדברים עברית והם יודעים על היהדות יותר ממני ויותר מכל
הצוות ויש להם כמיהה לארץ ישראל שאנחנו שכחנו אותה .אתה
רואה הם מדברים על ארץ ישראל ונדלק להם האור בעיניים
יונה בוגלו :

הגיע הזמן שאנחנו נוכל לנסוע לארץ ישראל כמו

שכתוב בנביאים  -נאסוף אתכם בעולם אז
יוסי אודארד )במאי ( :
יונה בוגלו :

מתי מתי זה יהיה?

עכשיו זה קרוב זה קרוב

יוסי אודארד )במאי ( :

כאש הגענו לאתיופיה האיש הראשון

שפגשנו עוד באדיס אבבה זה יונה בוגלה והפגישה אתו מבחינתי
הייתה מהממת כי זה שבר לי מראש את כל בתמונה מה אני
הולך לפגוש .
יונה בוגלו :

כל זמן שאנחנו שומרים את מצוות התורה אנחנו

חשובים את עצמנו יותר יהודים יותר העם.
יוסי אודארד )במאי ( :

הייתה לו תחושה גדולה שהוא חייב

להציל תא שארית הפליטה של השבט הזה והוא הקדיש לכך את
כל חייו
יונה בוגלו :

גם אנחנו שואלים למה הרחיקו אותנו  .אולי הצבע

שלנו היה קצת מוזר מיתר העם היהודי
מיכה שגריר :

יונה בוגלו עצמו עלה לישראל בשנת  1979אך לא

זכה לראות את העלייה של בני עדתו במבצע שלמה .
   
 

  

יוסי אודארד )במאי ( :

זה לא בחינה אבל מה אתה יודע על

מקווה ישראל על היסטוריה שלה?
איתי איתאו אברה :

על מקווה ישראל מה שאני יודע זה

המודל של המדינה שהמדינה קמה כמו שמקווה התחיל פה .זה
בית ספר שהתחיל לפני  137שנים
מיכה שגריר :

אמו של איתאו אברה הגיעה לישראל כבר בשנת

 1984באחד ממבצעי משה  .איתאו וסבתו נורתו מאחור באתיופיה
מנותקים ואז ערב מבצע שלמה אתרו גם אותם שליחי הסוכנות
היהודית ומדינת ישראל
מיכה שגריר :

השם שלך איתאו?

איתי איתאו אברה :
מיכה שגריר :

השם שלי מיכה ומה שלומך

איתי איתאו אברה :
מיכה שגריר :

כן

מאיפה אתה יודע עברית

איתי איתאו אברה :
מיכה שגריר :

שלומך

שלומי טוב ושלומך

איתי איתאו אברה :
מיכה שגריר :

השם שלי כן  .השם שלך?

אני לומד עברית

איתי איתאו לומד במכללה הטכנולוגית בחולון

וכבר נקלט לעבודה בחברת הלווינים גילת  .גילת שפעילותה
מתפרסת ברחבי העולם עוסקת עתה בהקמת מערכות תקשורת
מופעלות באנרגיה סולרית גם באתיופיה
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עובד גילת :

הציוד שלנו מותקן פה על עמוד .אתם אורים פה

את הפאנל הסולרי את הצלחת לווין עם המשדר והמקלט
בדאללק זה בעירקית שאני אמות במקומך מה

יצחק טסמה :

שנקרא  .סתם יום אחד ישבנו ככה וכל אחד זרק את הכינוי
הזה ואמרנו איתי מה אצלכם אז הוא אמר נבסה
מיכה שגריר :
עובד גילת :

יש משמעות למילה הזאת ?
הנשמה שלי

מיכה שגריר :

בדרך ממטה גילת לירושלים לעצרת ההוקרה

ליונה בוגלו לבקשת איתי אנחנו עוצרים בבר אילן לומר שלום
לחבר הכי טוב שלו מ"פ בסיירת אגוז.
בדרך כלל אם מדברים על צעיר אתיופי ומקשרים אותו לביטחון
מתכוונים למישהו שבודק בכניסה לשופר סל  .איך זה מסתדר
אתך כמ"פ באגוז
איתי איתאו אברה  :דבר ראשון בדיקה של תיקים בקניון זה לא
גנאי  .זה זכות להגן על האזרחים לא משנה איפה שאותו בחור
כל עוד הוא עושה את זה הכי טוב .לצערנו הרבה מן הנפגעים
בעורף הם אותם הבודקים אותם אנשים המסכנים כדי שאזרחים
יוכלו להיכנס אל הקניון וליהנות
מיכה שגריר :

האם האתיופים מנסים להגדיר אותם רק משום

שהם חדשים בארץ או שהצבע משחק משחק כאן?
איתי איתאו אברה  :אני מרגיש ממש ישראלי כאשר אני בצבא.
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לא בגלל שהייתי בקבע אלה שמה אני מרגיש הרבה ישראלי
מיכה שגריר :

בדרך אל ירושלים לחגיגות אנחנו נכנסים איך לא

למבשרת ציון שם מנסים לקלוט את העולים החדשים האחרונים
של בני הפלשמורה.
כמה זמן אתם בארץ?
ילד קטן :

אני שלושה שנים

מיכה שגריר :
ילד קטן :

כן

מיכה שגריר :
ילד קטן :

תשאל אותו

מאיפה אתה באת?

מיכה שגריר :
ילד קטן :

אתה יודע מאיפה הוא בא

לא

מיכה שגריר :
ילד קטן :

מאיפה באתיופיה?

אדיס אבבה

מיכה שגריר :
ילד קטן :

מאיפה באת?

מאתיופיה

מיכה שגריר :
ילד קטן :

הבנתי וכל הזמן כאן

מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול

חייל

איתי איתאו אברה  :אני חושב שככל שיהיו פחות אתיופים בכל
בית ספר הם יהיו פחות בולטים  .הם גדלים צברים והם יתערו
בתרבות זה אחרת  .אני חושב שזה לא כל כך טוב ככה
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מיכה שגריר :

מה ההבדל בין ישראלים לאתיופים זה לא אותו

דבר
ילד קטן :

אותו דבר

מיכה שגריר :
ילד קטן :

זה שונה

מיכה שגריר :
ילד קטן :

כן אותו דבר או לא אותו דבר

מה זה שונה? הישראלים הם שונים

כן  .לא יודע אנחנו שחורים ואתה יהודי

מיכה שגריר :

לפני עשר שנים הונפקה לאיתיאו איתי אברה

תעודת זהות ישראלית ובה נרשם שנת לידה 00000
הפקידים הנוגעים בדבר לא הסכימו להסתמך על לוח השנה
האתיופי ולא על עדותה של האם כי בנה נולד באתיופיה בשנת
הקציר
איתי איתאו אברה  :הגשתי עתירה לשנות את התאריך שלי כי
אמרתי אם אני רוצה להביא מכתב מהדואר למה מישהו צריך
לדעת שאני אתיופי  .כמו שלכולם יש תאריכים למה לי לא יהיה.
אימא שלי יודעת את התאריך המדויק אז הגשנו תביעה וזה לקח
ארבע דקות
מיכה שגריר :

לאיתי אברה כמו לכולנו יש הרבה תכנונים לעתיד

וחלומות ישראלים  .בין השאר הוא מתכוון בקרוב לקחת את אמו
לאתיופיה לביקור שורשים
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