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ִעתֹוִנים ה קֹוֵרא בָּ ַאתָּ שֶׁ  כְּ

יָּה ַעל ִסיִצילְּ צּות ַהר ַגַעש בְּ רְּ פָּ  ִהתְּ
ֵלִמים ִרים שְּ פָּ ֵני כְּ ל שְּ ם שֶׁ תָּ בּורָּ  ַעל קְּ

ֹהּדּו; ִצ'ילֶׁה אֹו בְּ גּוָאה בְּ רָּ ִניקָּ  בְּ
ִעתֹוִנים ה קֹוֵרא בָּ ַאתָּ שֶׁ  כְּ

ָך ַמּדּוַע? מְּ ת ַעצְּ ה שֹוֵאל אֶׁ  ַאתָּ
ִרים ִאכָּ ִבים הָּ ה שָּ  ַמּדּוַע זֶׁ

רוֹ  א ַלִמדְּ קָּ דּו?ַּדוְּ גְּ ר בָּ  נֹות ֲאשֶׁ
ם, ה ֵאינָּם נִָּסים ִמשָּ  ַמּדּוַע זֶׁ

טּוַח, קֹום יֹוֵתר בָּ ִשים מָּ ַחפְּ  ּומְּ
ט קֶׁ שֶׁ יֹות בְּ לּו, סֹוף סֹוף, ִלחְּ בֹו יּוכְּ  שֶׁ

ִמיד? תָּ  ַאַחת ּולְּ
 

ִנים ה שָּ ֹכל ַכמָּ  ֲהֵרי ַאַחת לְּ
ִעתֹוִנים  - תּוב בָּ ֵפרּוש כָּ ְך בְּ  -כָּ

ֵר  פָּ רשּוב ִתתְּ הָּ ה ִמן הָּ  ץ ַהַלבָּ
ר. פָּ ל ַהכְּ ת כָּ ֹבר אֶׁ ַאֵים ִלקְּ  ּותְּ

ִשים? ַעקְּ ֹזר ֵהם ִמתְּ ה ַלחְּ  ַמּדּוַע זֶׁ
ִשים ר ֵאינָּם נֹוטְּ פָּ ת ַהכְּ  ַמּדּוַע אֶׁ

ִמיד?! תָּ  ַאַחת ּולְּ

ה פֹוֵגש ַתיָּר, ִמים, ַאתָּ עָּ  ֵיש ִלפְּ
הּוא שֹוֵאל: ֱאֹמר נָּא ִלי, ַמּדּוַע   -וְּ

יֹותַמּדּוַע ִמ  ם ִלחְּ ִשים ַאתֶׁ ַעקְּ  תְּ
ַתח ַהר ַהַגַעש? פֶׁ א לְּ קָּ  ַּדוְּ

עֹולָּם  ֹצא עֹוד בָּ ן ִלמְּ  ֲהֵרי ִנתָּ
ַרַעש, ן וְּ שָּ ֹלא עָּ ֵקטֹות, לְּ  ִפּנֹות שְּ

ה טֹובָּ ת וְּ קֶׁ ה מּוצֶׁ מָּ  ַוֲאדָּ
ם. ֵליכֶׁ ַעד ִמַתַחת ַרגְּ ֹּלא ִתרְּ  שֶׁ

אן, ִזים ִמכָּ ם זָּ כֶׁ ה ֵאינְּ  ַמּדּוַע זֶׁ
ִש  ַחפְּ טּוַח,ּומְּ קֹום יֹוֵתר בָּ  ים מָּ

ט קֶׁ שֶׁ יֹות, סֹוף סֹוף, בְּ לּו ִלחְּ בֹו תּוכְּ  שֶׁ
ִמיד? תָּ  ַאַחת ּולְּ

 
ִנים ה שָּ ֹכל ַכמָּ  ֲהֵרי ַאַחת לְּ

ִעתֹוִנים  - תּוב בָּ ֵפרּוש כָּ ְך בְּ  -כָּ
ר הָּ ה ִמן הָּ ת ַהַלבָּ צֶׁ רֶׁ פָּ  שּוב ִמתְּ

ר. פָּ ל ַהכְּ ת שּוב ַעל כָּ ַאיֶׁמֶׁ  ּומְּ
ִשים,ַמּדּו ַעקְּ ם ֹכה ִמתְּ ה ַאתֶׁ  ַע זֶׁ

ִשים ם נֹוטְּ כֶׁ ר ֵאינְּ פָּ ת ַהכְּ  ַמּדּוַע אֶׁ
ִמיד? תָּ  ַאַחת ּולְּ

אֹום  ָאז ִפתְּ ם: -וְּ ה ֵמִבין אֹותָּ  ַאתָּ
סֹו, בֹורָּ ַעל ַהִצ'ימְּ ר שֶׁ ִאכָּ ת הָּ  אֶׁ

ַעל ַהפֹוִג'יַסאן, ֵאם שֶׁ ת הָּ אֶׁ  וְּ
זּוב. ד ַעל ַהּוֶׁ ת ַהיֶׁלֶׁ אֶׁ  וְּ

עִ  ם  ,ים, ַוַּדאיַגם ֵהם יֹודְּ עֹולָּ בָּ  שֶׁ
ֵקטֹות יֹוֵתר ֵמַהר ַהַגַעש,  ִפּנֹות שְּ

ה ִמּזוֹ  קָּ ה ַהמּוצָּ מָּ  ַוֲאדָּ
ם. ֵתי ֲאבֹוֵתיהֶׁ מּוִנים בָּ ּה טְּ בָּ  שֶׁ

ם, זּוז ִמשָּ לּו, אּוַלי, לָּ  ַגם ֵהם יָּכְּ
טּוַח, קֹום יֹוֵתר בָּ ַחֵפש מָּ  ּולְּ

ט קֶׁ שֶׁ יֹות בְּ לּו, סֹוף סֹוף, ִלחְּ בֹו יּוכְּ  שֶׁ
ִמיד. תָּ  ַאַחת ּולְּ

 
ר, הָּ רֹונֹות הָּ ִמדְּ ֵבִקים לְּ  ַאְך ֵהם ּדְּ

ר? חָּ ַחִכים אּוַלי, אּוַלי מָּ  ּומְּ
בֹוא, ר יָּ בָּ כְּ ַקִּוים ַליֹום, שֶׁ  ּומְּ

ֹקט ִמַּזֲעפֹו. ר ִישְּ הָּ בֹו הָּ  שֶׁ
ה ֹחרָּ לֶׁת ַהשְּ ָאז ַעל ַהַבּזֶׁ  וְּ

ַרחֵאיְך ָא ִיפְּ א וְּ שֶׁ  ז יֹוִריק ַהּדֶׁ
ִמיד! תָּ  ַאַחת ּולְּ

 
 

 כם לחיים בפתח הר געש?יהאם החיים במדינת ישראל נדמים בעינ ◄
 
 

 תלמוד בבלי, מסכת תענית דף כ עמוד ב
לעולם אל יעמוד אדם במקום  :אמר רבי ינאיש

  .שמא אין עושין לו נס ,'עושין לי נס' סכנה ויאמר
 מנכין לו - ר עושין לו נסלומ ]=תרצה[ ואם תימצי

 .מזכיותיו
 
 

 

 בנימין זאב הרצל, 'מדינת היהודים'
הרעיון שעליו אדבר הוא ישן נושן: לכונן ארץ מושב 
לבני ישראל. מכל רחבי תבל נשמעות תלונות של 
היהודים, ולקולן יתעורר הרעיון הנרדם הזה לתחיה 

הנבחר בפלשתינה או בארגנטינה? אגודת היהודים  ]...[
בחר בארץ אשר תוכל ואשר עליה יסכימו רוב בני ת

עמנו. ארגנטינה היא אחת הארצות הדשנות והפוריות 
שבעולם, ארץ רחבת ידיים ואקלימה ממוצע. ממשלת 
העם בארגנטינה תתן לנו בחפץ לב כברת ארץ להיאחז 
בתוכה. ארץ ישראל היא ארץ מולדת אבותינו היקרה 

ד לב כל איש מאתנו , לזכרה יחרלנו ועד נצח לא נשכחּה
 ונפשותינו משתוקקות לשוב אליה...

בנימין זאב הרצל, 'מדינת היהודים', מופיע בתוך: א' הרצברג )עורך(, 
 090, 051, עמ' 0791הרעיון הציוני, כתר, 

 
 

 נסו לדמיין מצב שבו אדם מצוי במקום סכנה ומצפה לנס.

 ונה בתקופת הקטיושות, או לאנשי שדרות?מה היה אומר לדעתכם ר' ינאי לאנשים שחיו בקריית שמ ◄

 ומה היו עונים האנשים החיים 'לפתח הר געש'? מה הייתם אתם עונים לו? ◄

מהי הסיבה, ע"פ הרצל, לבחור דווקא בארץ ישראל כמושב לעם היהודי? האם היה מודע, לדעתכם,  ◄
לסכנות שבישיבה בארץ ישראל?
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 לאה גולדברג
* 
 

ד, סֶׁ חֶׁ ה ּובְּ ִליחָּ נָּם עֹוד יָּבֹואּו יִָּמים ִבסְּ  ַהֻאמְּ
תֵ  ה, וְּ דֶׁ ִכי ַבשָּ ֵתלְּ ם,וְּ ְך ַהתָּ ִכי בֹו ַכֵהלֶׁ  לְּ

שֹוף ַכף ת,-ּוַמחְּ סֶׁ פֶׁ ַאסְּ ֵטף ַבֲעֵלי הָּ ֵלְך ִילָּ  ַרגְּ
ֵפי ם.-אֹו ִשלְּ תָּ ִקירָּ ַתק ּדְּ ִתמְּ רּוְך וְּ קְּ ִלים ִידְּ  ִשבֳּ

 
ת קֶׁ יו ַהּדֹופֶׁ ר ַיִשיֵגְך ַבֲעַדת ִטפֹותָּ טָּ  אֹו מָּ

ֹראֵשְך ַרֲענָּ  אֵרְך, וְּ ֵזְך, ַצּוָּ ֵתַפִיְך, חָּ  ן.ַעל כְּ
ט קֶׁ ְך ַהשֶׁ ַחב בָּ ִירְּ ֹטב וְּ רָּ ה הָּ דֶׁ ִכי ַבשָּ ֵתלְּ  וְּ

נָּן. עָּ שּוֵלי הֶׁ אֹור בְּ  כָּ
 

ֹגַע, רָּ לֶׁם נָֹּשם וְּ ל ַהתֶׁ ת ֵריחֹו שֶׁ תְּ אֶׁ נַָּשמְּ  וְּ
ִאי ש ִברְּ מֶׁ ת ַהשֶׁ ִאית אֶׁ רָּ ֹהב,-וְּ לּוִלית ַהּזָּ  ַהשְּ

גֹ  ם ִלנְּ ר בָּ ַחִיים, ּוֻמתָּ ִרים וְּ בָּ שּוִטים ַהּדְּ  ַע,ּופְּ
ֱאֹהב. ר לֶׁ ר, ּוֻמתָּ  ּוֻמתָּ

 
ַלַהט ת בְּ בֶׁ רֶׁ ַבֵּדְך. ֹלא ִנצְּ ה. לְּ דֶׁ ִכי ַבשָּ  ַאתְּ ֵתלְּ
ם. ה ּוִמּדָּ רּו ֵמֵאימָּ מְּ סָּ ִכים שֶׁ רָּ ֵרפֹות, ַבּדְּ  ַהשְּ

ר ֹישֶׁ ַנַעת-ּובְּ ִנכְּ ה וְּ וָּ ִיי ֲענָּ ב שּוב ִתהְּ  ֵלבָּ
ם. ָאדָּ ַאַחד הָּ ִאים, כְּ שָּ ַאַחד ַהּדְּ  כְּ
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 . לחן: חיים ברקני
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הרצון לאפשר לבתכם ללכת  - מה חזק אצלכם יותר ◄
 לבד בשדה או החשש שהילדה תלך לבדה בשדה?

האם הכרתם "ימים של סליחה וחסד" בחייכם? מה  ◄
 הישראלית? עשוי לאפשר ימים כאלה במציאות

מה לדעתכם מאיים יותר על הבטחון האישי במציאות  ◄
בחיינו: " זְהָּׂ ֶדה ַהמֻּ ה " או "ַהשָּׂ ְמרּו ֵמֵאימָּׂ ַהְשֵרפֹות ֶשסָּׂ

ם  "?ּוִמדָּׂ
 
 

 מאיר אריאל
 שדות גולדברג

 
ִלי ִתי שֶׁ ּדָּ  ַילְּ

ַבֵּדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ
ב הָּ ה ַהֻמזְּ דֶׁ ַבֵּדְך ַבשָּ ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ

ִלי ִתי שֶׁ ּדָּ  ַילְּ
ַבֵּדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ

ב  חָּ רְּ ֹכר לְָּך מֶׁ  הּוא ִימְּ
ב הָּ ה ַהֻמזְּ דֶׁ  ַהשָּ

 

ן  וֶׁ ף גָּ לֶׁ ֹסם לְָּך אֶׁ  הּוא ִיקְּ
יו ַחקָּ רְּ ִחיַדת מֶׁ  בְּ

ן קֹום ִלבֹו ָאוֶׁ ל מָּ כָּ  ַאְך בְּ
ב זָּ ב כָּ ֵעיַנִיְך זָּ  הּוא לְּ

ב זָּ ב ַאכְּ  זָּ
 

ִלי ִתי שֶׁ ּדָּ  ַילְּ
בַ  ִכי לְּ  ֵּדְך ַאל ֵתלְּ

ב הָּ ה ַהֻמזְּ דֶׁ ַבֵּדְך ַבשָּ ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ
ִלי ִתי שֶׁ ּדָּ  ַילְּ

ַבֵּדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ
ָאב  ֹכר ֵאם וְּ  הּוא ִימְּ

ב הָּ ה ַהֻמזְּ דֶׁ  ַהשָּ
 

ְך ַרֲעַנּנָּה  הּוא ִיֵתן לָּ
ץ ר רָּ טֶׁ ִביא לְָּך מֶׁ  הּוא יָּ

נָּנָּה כּור ֵצל ֲעֵלי בָּ נָּה ַכרְּ ֵּדס חָּ  ַפרְּ
טַרק ִלֵבְך הַ  רָּ ט ִנשְּ רָּ ץ ִנמְּ רָּ  ִּנמְּ

ץ חָּ ִנמְּ  וְּ
 

ִלי ִתי שֶׁ ּדָּ  ַילְּ
ַבֵּדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ
ַבֵּדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ

ב הָּ ה ַהֻמזְּ דֶׁ  ַבשָּ
 

בּועַ   ַבַחִיים עֹוֵבר שָּ
ַּדם ַעט ִנרְּ  עֹוד מְּ

ל ַמבּועַ   ֵלב נֹוֵדד אֶׁ
ֵּדס ִרמֹוִנים ַחִיְך ַפרְּ לָּ ל שְּ  אֶׁ

ִד  רָּ ִרים ִעם נְּ פָּ  יםכְּ
 

ִלי ִתי שֶׁ ּדָּ  ַילְּ
ַבֵּדְך  ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ

ב הָּ ה ַהֻמזְּ דֶׁ ַבֵּדְך ַבשָּ ִכי לְּ  ַאל ֵתלְּ
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 עולים
 מילים: יצחק שנהר

 לחן: שלום פוסטולסקי
 

ת שֶׁ ִפינָּה גֹושֶׁ  ,ַבֲחַשאי סְּ
חֹור ֵעף, ֵליל שָּ  ַהיָּם זָּ

ִעי,  תהֹוי, ִשמְּ שֶׁ ַמת מֹורֶׁ  ,ַאדְּ
ֵיף ַשב ֵאַלִיְך ֵבן  !עָּ

 
ת שֶׁ ִפינָּה גֹושֶׁ  ,ַבֲחַשאי סְּ

ם ֵלב ה שָּ וָּ ִתקְּ  .הֹוֵלם בְּ
ת שֶׁ ַמת מֹורֶׁ ִעי, ַאדְּ  ,הֹוי, ִשמְּ

 !חֹוֵלם ַשב ֵאַלִיְך, ֵבן
 

י חָּ  ,ַבֲחַשאי עֹוִלים אֶׁ
ת שֶׁ ַמת מֹורֶׁ  ַעל ַאדְּ

נָּם ָאזְּ ת ּובְּ שֶׁ  :ִהיא סֹוד לֹוחֶׁ
י ֹכה חָּ י! ֹכה לֶׁ חָּ  !לֶׁ

 
מילות השיר נכתבו בעקבות בואה של 

)מקובל  4391"ולוס" ביולי  ספינת המעפילים
לראות נקודת ציון זו כראשית תקופת 

ההעפלה(. פרסומו הראשון של השיר נעשה 
 בגלוית זמר של קרן קיימת לישראל. 

 (401עמ'  ",שיר שיר עלה נא")מתוך 

 אח יא ראב 
 מילים: חיים חפר

 חן: נורית הירשל
 

ה ֹפה ֹלא יֹוֵדַע  ה ֲאִני עֹושֶׁ  מָּ
ל, ֲאִני שֹוֵאל  לָּ ה ֹפה ִבכְּ  ַמה ּזֶׁ

ִדים ֲאִני שֹוֵמַע  דָּ ל ַהצְּ  ִמכָּ
ֵאל רָּ ץ ִישְּ רֶׁ ה אֶׁ  .ַסאַלח, ֹפה זֶׁ

ֵאל, יָּא ַסאַלח  רָּ ץ ִישְּ רֶׁ ה אֶׁ  ֹפה זֶׁ
ְך ַחי  לֶׁ ִוד ַהמֶׁ יָּה ּדָּ  ֹפה הָּ

יֶׁה גַ  ה ִתחְּ ה ֹפה ַאתָּ לָּ ַשלְּ  ם ֵכן ִאינְּ
ַבר ֲאֹדנָּי ץ ִציֹון ִכדְּ רֶׁ אֶׁ   .בְּ

 
אב אבָאח יָּא רָּ   , יָּא רָּ

 ל ָאח יָּא וֵול, יָּא ווֵ 
 ֵאיֹפה, ֵאיֹפה, ֵאיֹפה 

ֵאל רָּ ץ ִישְּ רֶׁ   ?אֶׁ
 

ת ַהַבִית  ה אֶׁ מָּ נּו שָּ ַזבְּ  ֵאיְך עָּ
ה  דָּ וָּ נּו ַבִמזְּ ת ַהֹכל ַשמְּ  אֶׁ

מֶׁ  רּו ֵאֵלינּו שֶׁ  ן ַזִית ֵאיְך ִּדבְּ
ה  דָּ צּו ָאז ֵאין זֹו ַאגָּ  ִאם ִתרְּ
ַרִים  מֹו ִביִציַאת ִמצְּ אנּו כְּ  בָּ
ִתי  ה, ִאשְּ דָּ וָּ ִדים, ַהִמזְּ לָּ  ַהיְּ

ַרִים  הֳּ ר ַעד ַהצָּ  ִמן ַהֹבקֶׁ
ִדי ת יָּם הָּ נּו ַגם אֶׁ ַברְּ   .ִטי-יִד -עָּ

 
ִניָּה,  אֳּ חּו אֹוִתי בָּ  לָּקְּ

כָּ  חּו אֹוִתי לְּ חּו אֹוִתי, לָּקְּ  אן. לָּקְּ
ִתיִליָּה,  ה ּופְּ נּו ִמטָּ  נָּתְּ

ן.  חָּ ַגם ֻשלְּ ה וְּ רּועָּ ה קְּ ִמיכָּ  שְּ
חּו אֹוִתי ֲחבּובָּ   ִתי לָּקְּ

ֻכלֹו ִמַפח.  נּו ִלי ַבִית שֶׁ  נָּתְּ
חּו אֹוִתי  חּו אֹוִתי לָּקְּ  לָּקְּ
ַקח  ר ַגם ֲאִני אֶׁ בָּ ַתי כְּ  מָּ

 
ִשיַח  ִאינּו ַפֲעֵמי מָּ  ֵאיְך רָּ

נּו אֶׁ  ַמעְּ ר ֵאיְך שָּ  ת קֹול ַהשֹופָּ
ִגיַח  נּו ֱאֹלִהים ַמשְּ  ֵאיְך ָאַמרְּ
ר  בָּ ֵסר ֹפה שּום ּדָּ ֵהא חָּ  ֹלא יְּ
אִתי  ִשיַח ֲאִני בָּ קֹום ַהמָּ  ִבמְּ

ַיֲעֹזר  ו ֵאין ִמי שֶׁ שָּ ַעכְּ  וְּ
ִשיַח, ַרק ַסַלאח ַשַבִתי   ֵאין מָּ

מֹו ֲחמֹור. ת ַהַגב נֹוֵתן כְּ   אֶׁ
 

בתאטרון מחזמר "סלאח שבתי" ל נכתבהשיר 
המחזמר הוא עיבוד שעשה  .4311"הבימה", 

  .4311-אפרים קישון לסרטו מ

  מסע לארץ ישראל

 לחן: שלמה גרוניך, מילים: חיים אידיסיס
 שלמה גרוניך ומקהלת שבאביצוע: 

 

ל ִגיַח ֵמעָּ ֵרַח ַמשְּ  ,ַהיָּ
ל ֹאכֶׁ  ,ַהַּדל ַעל ַגִבי ַשק הָּ

ר ִמַתחְּ  בָּ ִנים ַתי, ֵאין סֹופוֹ ַהִמדְּ פָּ  לְּ
ה ִטיחָּ ִאִמי ַמבְּ ַטִּנים וְּ ַאַחי ַהקְּ  :לְּ

ת צָּ ַעט, עֹוד קְּ ַלִים ,עֹוד מְּ ִרים ַרגְּ הָּ  ,לְּ
ֵני ץ ַאֲחרֹון ִלפְּ ַלִים ַמֲאמָּ רּושָּ  .יְּ

 
ד ֵרַח, ַהֲחֵזק ַמֲעמָּ  ,אֹור יָּ

נּו ָאַבד לָּ ל שֶׁ ֹאכֶׁ  ,ַשק הָּ
ר בָּ ל ַתּנִ  ַהִמדְּ לֹות שֶׁ לָּ ר, יְּ מָּ  יםלא ִנגְּ

ת ַאַחי ה אֶׁ ִגיעָּ ִאִמי ַמרְּ ַטִּנים וְּ  :ַהקְּ
ת צָּ ַעט, עֹוד קְּ ֵאל ,עֹוד מְּ רֹוב ִנגָּ קָּ  ,בְּ

ץ רֶׁ אֶׁ ת לְּ כֶׁ לֶׁ ִסיק לָּ ֵאל לא ַנפְּ רָּ  .ִישְּ
 

ִדים פּו שֹודְּ קְּ לָּה תָּ  ּוַבַליְּ
ב רֶׁ חֶׁ ַסִכין, ַגם בְּ ה בְּ  ,ַחּדָּ

ֵרַח ֵעִדי ר ַּדם ִאִמי, ַהיָּ בָּ  ַבִמדְּ
הַוֲאִני ַמבְּ  ַטִּנים ִטיחָּ ַאַחי ַהקְּ  :לְּ

ת צָּ ַעט, עֹוד קְּ ַגֵשם ַהֲחלֹום ,עֹוד מְּ  ,ִיתְּ
ַעט ַנִגיעַ  ֵאל עֹוד מְּ רָּ ץ ִישְּ רֶׁ אֶׁ  .לְּ

 
ל ִאִמי ּה שֶׁ מּותָּ ֵרַח ּדְּ  ַביָּ
א, ַאל ה ִבי; ִאמָּ ִמי ַמִביטָּ לְּ  ;ֵתעָּ

ה כֹולָּ ה יְּ תָּ יְּ ִצִּדי, ִהיא הָּ ה לְּ תָּ יְּ  לּו הָּ
ם ֵנַע אֹותָּ ַשכְּ הּוִדישֶׁ  לְּ  .ֲאִני יְּ

 
ת צָּ ַעט, עֹוד קְּ ַגֵשם ַהֲחלֹום ,עֹוד מְּ  ,ִיתְּ

ַעט ַנִגיעַ  ֵאל עֹוד מְּ רָּ ץ ִישְּ רֶׁ אֶׁ  .לְּ
ת צָּ ַעט, עֹוד קְּ ַלִים ,עֹוד מְּ ִרים ַרגְּ הָּ  ,לְּ
ֵני ץ ַאֲחרֹון ִלפְּ ַלִים ַמֲאמָּ רּושָּ  .יְּ

 
, המבצע הראשון בו הגיעו (4311) מבצע משה""

ל, טמן בחובו קשיים לישרא עולים רבים מאתיופיה
כיוון שנאסר על היהודים לצאת  .בלתי נתפסים
הורים שנאלצו לשלוח את ילדיהם  מאתיופיה, היו

למסע ונשארו באתיופיה. אלה שיצאו למסע, 
וילדים, נאלצו לעבור דרך קשה ומלאה  מבוגרים

  סכנות. רבים מהעולים מתו בדרך הארוכה.
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