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קול קורא
פרויקט הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן
א .תהליך איסוף שמות יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן ,מבוצע ע"י
ההסתדרות הציונית ונמצא בשלביו המתקדמים .כחלק מהנצחתם של היקירים אשר נספו בסודן,
יופק סרט תיעודי חינוכי בדבר מורשת יהודי אתיופיה ,מסעם לארץ ישראל דרך סודן ,תוך כדי
שזירת סיפוריהם האישיים שהם הרכבו של סיפור גבורה משותף.
להלן המבנה לסרט התיעודי ע"י המפיק מיכה שגריר וצוותו:


הסרט יתחיל ברקע היסטורי על יהדות אתיופיה.השמירה באדיקות על המנהגים
היהודיים עפ"י המקרא,על הכמיהה לציון כל אותם שנים ועל חיי הכפר עפ"י העדויות
שייאספו.כל סעיף ישולב בקטעי ארכיון שצולמו בכפרים.



השלב השני יהיה ה"החלטה"  -מתי החליטו לצאת ,מי במשפחה החליט ומדוע .רצף
הסיפורים שכל אחד יהיה שונה יביא את סיפורי היציאה לדרך .לפני השלב השני יובא
הסיפור בקצרה של מלחמת האזרחים באתיופיה ,הבריחה של הסטודנטים לסודן
וסלילת הדרך ע"י פרדה אקלום.



השלב השלישי הוא סיפור הדרך ,התלאות ,הקשיים שעברו וסיפורי האבדן .כשיגלו את
גודל הקושי אותם חוו אלו שהלכו בדרך.



השלב הרביעי הוא החיים במחנות הפליטים בסודן .הרגעים הקשים אותם חוו ,התנאים
הנוראיים בהם הוחזקו והאבדן אותו חוו שם.



השלב השלישי שהוא הדרך והשלב הרביעי שהוא השהייה במחנות הפליטים בסודן יהיו
החלק העיקרי בסרט.



השלב החמישי הוא שלב העלייה לארץ ממחנות הפליטים .כל אחד וסיפורו בצירוף
חומרי ארכיון של העלייה.



השלב השישי הוא החיים בארץ ושאלה שהסרט יעסוק בה בעיקר בשלב הזה היא :האם
הם סיפרו לילדיהם על האבדן הקשה במסע ועל התלאות אותם עברו.האם הנושא הוא
"טאבו" שלא דיברו עליו בבית .בשלב זה ניצור מפגשים יזומים בין בני דור ההמשך
שיתעמתו עם הוריהם וישאלו "למה לא סיפרתם?" וכמובן עם כאלה שלא רצו לדעת
ועכשיו שואלים בפעם הראשונה.



ששת השלבים יהיו בעצם הציר המרכזי בהם ינוע הסרט ,אולם זה לא יהיה הציר
היחידי.
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ציר נוסף יהיה הפרויקט לאיסוף שמות הנספים .בתחילה נצלם מפגשים בין הפוקדים
(הרכזים( לעדים שמספרים את סיפורם .הפוקדים עצמם יביאו בפני נותני העדות גם את
סיפורם האישי ואת מה שעבר עליהם במסע .במטרה להמחיש את אחדות הגורל ואת
התחושה שכמעט כל בית בקהילה איבד קרוב משפחה במסע.



מעקב אחרי ההקמה של קיר ההנצחה ו"רישום" שמות הנספים ,וככל שיתקדם הסרט
כך יתקדם "רישום" שמות הנספים.

ב .ציבור יוצאי אתיופיה מוזמן להביע את עמדתו בנושא המבנה לסרט וליתן את הערותיו או/ו
הצעותיו עד לתאריך ה .022.2.20.-באמצעות פנייה למשרדי ההסתדרות הציונית לציונה מקונן
TzionaM@wzo.org.il

בטלפון מס'  52-6252026//או/ו באמצעות כניסה לאתר ההסתדרות
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