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משרד ראש הממשלה

קול קורא
פרוייקט הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן
א .החלטת ממשלה מס'  5883מתאריך  72בנובמבר  ,7122בדבר הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם
מאתיופיה לישראל דרך סודן .מבוצע פרוייקט איסוף שמות הנספים ,הנצחתם באנדרטה בהר הרצל
והפקתו של סרט תיעודי על מורשת יהודי אתיופיה .הנצחת שמות הנספים תהווה סגירת מעגל בעבור
בני משפחות שאיבדו את יקירהם בדרך לציון .הפרוייקט מבוצע באמצעות ההסתדרות הציונית
ובמימון ממשלת ישראל והסוכנות היהודית.
ב .במסגרת החלטת הממשלה הוקמה ועדה מייעצת אשר קבעה את הקריטריונים להנצחת שמות
הנספים ,להלן הקריטריונים שנקבעו בוועדה:
 .2הנספה יצא לדרכו במסע מתוך כוונה להגיע לארץ ישראל דרך סודן ,בין התאריכים  2ינואר
 2121עד  52דצמבר .2111
 .7הנספה נהרג בדרכו לארץ ישראל ,בסודן או בדרכו לסודן בשטח אתיופיה.
 .5מקום קבורתו של הנספה לא ידוע או שנקבר מחוץ לתחומו של בית קברות יהודי.
ג .ציבור יוצאי אתיופיה מוזמנים להעביר את שמות יקירהם שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך
סודן .איסוף שמות הנספים יבוצע ע"י רכזים שיגיעו לערים השונות ברחבי הארץ ,ויתעדו את עדויות
בני משפחות הנספים ,באמצעות מילוי טפסי עדות מבן משפחתו של הנספה או עדים אחרים לאירוע.
הטפסים ימולאו על-ידי הרכזים .על משפחות הנספים האחריות לספק את הראיות על כך שיקירם
נספה.
ד .במהלך איסוף השמות ,יבוצע תיעוד מצולם של חלק מסיפורי העלייה והמורשת של יהודי אתיופיה,
ויופק סרט תיעודי חינוכי על המורשת של יהודי אתיופיה בכלל ,ועל המסע המופלא לארץ ישראל דרך
סודן.
ה .תוך כדי תהליך איסוף השמות ,יועברו שמות הנספים וכל החומר שתועד ונאסף לידי ועדת האימות,
שתאשר את שמות הנספים שיונצחו באנדרטה בהר הרצל .קיימת אפשרות להגיש ערר לוועדה
המייעצת על החלטות ועדת האימות בתוך  72יום מפרסום ההחלטה באתר האינטרנט שכתובתו
.www.wzo.org.il

ו .ועדת האימות תורכב מחמישה חברים שיפעלו בהתנדבות ,בראשות פרופ' מיכאל קורינאלדי ,החברים
הנוספים יהיו עפ"י הרכב כדלקמן:
 .2עו"ד בן/בת העדה אתיופית;
 .7שלושה נציגי ציבור שעלו מאתיופיה דרך סודן מאזורים :גונדר ,טיגראי/וולקאית וקווארה;
 .5שליטה בשפות האמהרית/טיגרית והעברית.
ז .מועמדים המעוניינים להתנדב לוועדת האימות יש להעביר קורות חיים עד התאריך  21.22.7127לפקס
שמספרו  17-4717711או בדוא"ל  ZachiY@wzo.org.ilלידי צחי יסמעני-בלטה.
ח .לשאלות ובירורים נוספים אודות הפרוייקט ניתן לפנות להסתדרות הציונית ,מנהל פרוייקט הנצחת
יהודי אתיופיה ,צחי יסמעני-בלטה בטלפון מס'  , 17-4717354/2באמצעות הדוא"ל
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