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מאות אנשי□ ברחבי קאר^  1atm1בי1יבוו1ות  ni'iTua Q’jnnxnעוכ
מסלר׳ם ׳וזכאי אתיוליה itועלו ארזי!־ .רווסע גו5רן .זאת ,נחלק ממיזם
ג:לל אר צי בעו□ ”□■תור ררל וזז־רך" עוזר החררה לנזתנ סיט הארצית .ביו □
עובתrnr ,־ אנסה ,תועוב סדדיעיו >*תח את ביתו וחלק את קורות קשפסר/ו

"סיפור על הדרן" הגיע למודיעין
מאות רבות של אנשים ברחבי הארץ נחשפו בשבועות האחרונים לעדויות של מספרי□ יוצא־
אתיופיה שעלו ארצה במסע מפרך .זאת ,כחלק ממיזם כלל-ארצי בשם "סיפור על הדרך של
החברה למתנ״סים הארצית ,שנועד לעודד היכרות עם התרבות וסיטר העלייה של יהדות אתיופיה
מאות משפחות הסכימו לארח בסלון
בית□ את המספרים מקרב עולי אתיופיה
אשר מחלקים את קורותיהם וקורות
משפחתם באתיופיה ,במסע במדבריות
סודו ובמחנות פליטים ואת הרגע בו
תלומם התגשם והם חזו לראשונה
בעיר הקודש ,ירושלים .בנוסף ,סיפרו
על הפער בין החלו□ למציאות והמפגש
עם החברה הישראלית.
כל זאת ב״סיפור על הדרך" של החברה
למתנ״סים הארצית שבה משתתפים
מאות מספרים מקרב עולי אתיופיה.
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דוד אבטח .צילום :חחבדת למוננ״םים הארצית

בשבועות הקרובים ,סביב חג הסיגר,
הם מחלקים את סיפורי העלייה ,האומץ והתמודדויות שלהם
ושל משפחותיהם בדרך לציון בפני אלפים רבים של שומעים
בכ 700-אירועים בכל רחבי הארץ ,בבתים פרטיים ,בתנועות
נוער ובמתנ״סים.
ביום שבת ,דוד אבטח ,תושב מודיעין פתח את ביתו וחלק את קורות
משפ חתו וסיפר" :המס ע המשפ ה תי המור תב שלי חזרה הביתה לא רץ
ישראל מוכנה ממספר חלקים ,שתחילתו בשנות ה 70-והמשכו
בשנות ה 80-ועד עלית משפתתי הגרעינית בשנת .1991
לצד הסיפור המשפחתי והאישי ,חלום שיבת ציון של יהדות אתיופיה
והגשמתו הוא מסיפורי הגבורה שכל ישראלי ויהודי צריך להכיר
קודם כל בשביל עצמו ולאחר מכן למען פ סיסי של נרטיב יהודי

ישראלי רחב יותר מהקיים.
בכל מפגש בו אני מספר ישנה התרגשות עצומה.
לפתוח את הלב ואת הבית למעגל החברים והשכנים ולצלול איתם
לסיפור האישי ,לרגעים השמחים והיפים השזורים כרגעים עצובים
ומאתגרים".לדבריו; "השמתה הגדולה עבורי בעיקר היא ,שדרך
מיזם סיפור על הדרך אותו מובילים ישראלים יוצאי אתיופיה מתוך
יוזמה ומנהיגות תחת המטריה של ההברה למתנ״סים הארצית נזכה
להרהיב את מעגל הסיפורים לקהלים וקהילות נוספות שיספרו
את סיפורן ובכך נקדם מפגשים כין אנשים ונחזק את הקהילה
המקומית ככל ישוב בזכות הסיפור".
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