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 סנדי ושמה פרה לנו היתה

 קול'צ אברראו

  ללא .גונדר אדמות על אחראי שהיה ,הטאבו מנהל היה הוא .גונדר באזור החשובים האנשים אחד היה ,מהרי דסטה גטנך מר ,שלי הסבא

  אך ,בשפע היה והכל עשירה מאוד הייתה אימי של משפחתה .גוי זה אם ובין יהודי זה אם בין ,אדמה לקבל ניתן היה לא שלו החותמות

  בחום אותם וגידל חסותו תחת ואחיותיו אחיו כל את לקח ,דסטה גטנך מר ,אמי של הגדול האח .קטנה כשהייתה לעולמם הלכו הוריה

  (חיטה – באמהרית השם משמעות) סנדי ושמה פרה הייתה מאחיה שלה הנדוניה .חתונתה עד הגדול אחיה בבית גדלה אימא .ובאהבה

  אחרת ,ביום פעמיים לפחות אותה לחלוב צריכים היינו .זזה בקושי והיא גדולים מאוד עטינים לה היו .מיוחדת מאוד פרה הייתה סנדי .ועגלה

  סנדי את הכניסה אימא .הפרות שאר עם למרעה לצאת יכלה לא והיא לנשור החלו שערותיה ,חלתה סנדי אחד יום .מטפטף היה החלב

  ,מסריחה היא ,כבר אותה תזרקי :לאימא אומרים היינו הילדים אנחנו .חם לה שיהיה דאגה ,אותה והשקתה האכילה – בה וטיפלה לבית

  מוכנה לא ואני מהורי היחידה המזכרת היא ,הפרה זו :עונה הייתה אימא .הזאת הפרה על לשמור מתעקשת את למה ,זבובים מלא הכול

 כדי הבית בתוך מדורה והדלקנו ,הפרה של לצידה ישבנו אנחנו .שלנו החיים את מחזיקה הזו הפרה .בסדר תהייה היא ,עליה לוותר

  סתם לא :אמרה ואימא עצמה את להזיז לאט ולאט שיער להצמיח התחילה סנדי .הבית בתוך אליה והתרגלנו לידה אוכלים היינו ,שתתחמם

  ,רואים אתם .זמן הרבה עוד אותי תלווה הזו והנדוניה שלי ואימא אבא גם שהיה ,הגדול מאחי שלי הנדוניה היא הזו הפרה ,התעקשתי

  את ,Kokev)) קוקב את ,(Brhan) ברהן את :נוספים עגלים חמישה והמליטה לגמרי הבריאה סנדי ,ואכן .טוב יותר הרבה מרגישה הפרה

   .החורף באותו טוב שנאכל מנת על מכרנו אחד עגל .קטנה עגלה ועוד Salemlak)) סלמלק את ,(Kole) קולה

  שלנו הנכסים את מכרנו .סודן דרך ברגל שלי אחים שלושה שלחנו בתחילה .לירושלים בורחים ישראל ביתא שכל השמועה אלינו הגיעה

  מאתנו נחסך בזכותה .לישראל מגיעים שהיינו בטוחה לא אני ,סנדי ללא :אומרת אימא .הזה היום עצם עד ובוכה בכתה אימא .רב בכאב

 אבבה לאדיס (Teda) מתדה טסנו וילדיה סנדי עבור שקיבלנו מהכסף .לא ומה הדרכים שודדי ,לסודן מאתיופיה ברגל המסע – רב סבל

 .לארץ הגענו ומשם



 חלם

 יה'מוצ מירית

  של השיער .התחתנו שלושתם .חלשלוש – והשלישי תועלת חסר – השני ,תכלית ללא – האחד .יוצלחים לא חברים שלושה היו היה

  היה תועלת-חסר אבל לשיער קרם רצתה היא .אותו לטפח רצתה מאוד והיא עבורה חשוב הכי הדבר היה התועלת חסר של אשתו

  לך קח :החמות לו אמרה .לאשתו קרם לספק כיצד אתה להתייעץ לחמתו תועלת-חסר הלך .קרם לקנות כסף לו היה ולא עני מאוד

  עם לביתו תועלת-חסר הלך .בתי לשיער קרם שתהייה לחמאה שיהפוך עד בכד החלב את תטלטל ,אותה תחלוב ,שלי הפרה את

  שהפרה עד לצד מצד הפרה את טלטלו הם .אותה לחלוב שצריך שכח אך מהפרה חמאה נחבוץ בואי :לאשתו ואמר שמח הפרה

  להפריד זה ,המצב את להציל כדי ,לעשות עכשיו שנשאר מה – החמות אמרה .קרה מה לה וסיפר לחמותו חזר תועלת-חסר .מתה

  ואת דורסים לעופות נתן הבשר את ;דבריה את הבין לא שוב תועלת-חסר .כסף תרוויח כך – בשוק אותם ולמכור לבשר העור בין

  להתייעץ תועלת-חסר הלך .לזוז יכלה שלא עד אשתו של גופה על והתהדק התייבש הפרה עור .הפרה של בעורה הלביש אשתו

  תוכל וכך יתרכך הפרה שעור כדי הנהר במי אשתך את תשים :לו אמרה .הפרה מעור אשתו את לחלץ כיצד חמותו עם נוספת פעם

  חזר .טבעה ואשתו צף העור ?קרה ומה .העמוקים במימיו אותה וטבל לנהר אותה לקח ,לאשתו תועלת-חסר חזר .ממנה להפרידו

  מה תראי ,מהמים צאי בואי – לבתה קראה – לנהר והלכה ושתייה אוכל החמות לקחה .בנהר טבעה אשתי - בוכה לחמותו שוב

  לקח .ענו לא הן אך – לשתיהן וקרא קרא תועלת-חסר .טבעה היא וגם לנהר נכנסה ,יוצאת לא שבתה החמות כשראתה .לך הבאתי

  חוגגות בוודאי הן ,אדום הכול – לעצמו אמר .לאדומים המים את שהפך דם מהן ירד .בדקירות אותן להעיר וניסה ומחודד ארוך מקל

 .איתן יחד וטבע למים נכנס – לחגיגה מצטרף אני גם ?לבד כאן נותרתי ואני למטה שם



 ב י ו ש  ט ר ק י ן
 סבטרא

 בורסא



  –בורסא  

בורסא הוא תיק יד לנשים עשוי  

את התיק מקשטת רקמה  . כותנה

צבעונית המותאמת לרקמה  

הרקמה  . שמופיעה על הצעיף

ארוגה מחוטי כותנה צבועים 

בגוונים שונים ואת פיסות הבד 

 .הרקום קונים בשוק המקומי



 –סבטרא  

, רה'הסבטרא הוא כלי להוצאת האינג

מחבת עגול וגדול שהוצב על  , מהמוגוגו

מאכל אתיופי  ,  እንጀራ, רה'האינג. אש

דומה לפיתה גדולה  , העשוי מקמח טף

ושטוחה ששקעים קטנים מכסים את  

 .  פניה



את הסבטרא העגול והדקיק  

קולעים בעבודת יד מעלי תמר  

בעזרת הסבטרא מניפים  . יבשים

רה מהמוגוגו החם 'את האינג

 .מבלי להיפגע



 י ה' מ י ר י ת   מ ו צ

  יוצאי בקהילת ופעילה אשדוד תושבת אני

 שעבר מה על לכם לספר ברצוני .אתיופיה

  אני .ישראל לארץ לעלות רציתי כאשר עלי

 .למחשבה חומר בכם יותיר שזה מקווה

  והורי 14 בת הייתי כאשר מתחיל סיפורי

  רצון ולהביע ירושלים על לדבר התחילו

 .הקודש לארץ לעלות עמוק

 

  .למסע לצאת הורי החליטו אחד יום

 תוך ,ברגל צעדנו שלם חודש במשך

  מדבר אל ,רבים דרך קשיי עם התמודדות

  שיהודי לנו נודע לסודן כשהגענו .סודן

  .לישראל לעלות מורשים אינם אתיופיה

 וניסינו שנה חצי במשך בסודן נשארנו

   .לישראל לעלות דרך למצוא זאת בכל



  לכפר הדרך כל את וחזרנו הצלחנו לא

 והפעם שנים ארבע עוד המתנו .באתיופיה

 מנת על אבבה אדיס הבירה לעיר יצאנו

  ואז שנה במשך שם המתנו .משם לנסות

 .מבצע במסגרת ולא פרטי באורח ארצה עלינו

 

  והתאקלמנו 1991 בשנת לישראל הגענו

 .גת קריית בעיר בהוסטל קליטה במרכז

 בה אשדוד בעיר לגור עברנו שנתיים לאחר

 אני כיום .שנים 19 כבר משפחתי עם גרה אני

 פעילויות ויצירת עשייה לצורך בחברה פעילה

 .האתיופית בקהילה

 

  המון למדתי אני .מסיפורי שתלמדו מקווה אני

 .בחיים



 טרר

הטרר משמש צלחת  

,  להגשת לחם הדבו

נשים . רה והקולו'האינג

נוהגות לקלוע אותו מחוטי  

 .עלי דקל יבשים



 אגלגל

אגלגל משמש את הכלה  

לשמירת תכשיטים ודברים  

 .אישיים במיוחד



 ק ל י ת   ק ס ה' צ



  אני ,עזבנו שנה לעשרים קרוב לפני

 גרנו בו קאוורא הכפר את ,ומשפחתי

  בגדים לתפור נהגתי בכפר .באתיופיה

 .ידי במו וקטפתי שגידלנו מכותנה

 ארגנו ומהחוטים חוטים טוויתי מהכותנה

 את ארג והוא נול היה לסבא .בדים

 .הבדים

 ,צעיר בן לי היה כבר הכפר את כשעזבנו

 אחד שם על ,תדרוס לו קראנו .תינוק

 במאה שמשל הנודעים אתיופיה מקיסריי

  כך ולשם לישראל לעלות רצינו .19-ה

 דרך את ,המסורת את ,הכפר את עזבנו

 .גונדר לעיר ועברנו החיים



  העצמאות את אבדנו .מוזר היה הכול בגונדר

 לכול לדאוג האפשרות ואת בכפר לנו שהייתה

 הדרוש כל את קונים ,בעיר ,בגונדר .מחסורנו

 ואת חקלאות אין ,אדמה אין .מייצרים ולא

 עבדתי .שנים שש שם שהינו .קונים הכול

 מבוץ אדובי לבני בייצור זעום שכר תמורת

 .וכשומרת לבניין



  בשנת עלינו בגונדר שנים שש אחרי

  .צוף בנווה והתיישבנו לארץ 1999

 אני ומאז 2001 בשנת הגענו לאשדוד

  ומתנדבת המשפחה לפרנסת עובדת

 עבודת אל שבתי לא מעולם .בקהילה

  זוכרת אני אותם הכפר חיי ואל האדמה

 .לטובה



 א ב ר ר א ו   

 ק ו ל ' צ



  באתיופיה היהודים התחילו 1976 בשנת

  מאתיופיה יצאו הם .לישראל מסעם את

  שימש שלי אבא .לירושלים ומסודן לסודן

 .סודן לגבול עד עולים שהוביל דרך כמורה

 אחרים דרך מורי לקבוצות חיכו בגבול

 .בסודן אותם שהובילו

 שנערים לפתע גילה באתיופיה השלטון

  יום .והלימודים הספר מבתי נעלמו ונערות

 או מילה וללא בביתנו הצבא הופיע אחד

  .בכוח אותו ולקחו אבא את עצרו שאלה

  או חי הוא והאם אותו לקחו לאן ידענו לא

 .אזוזו לכיוון אותו שלקחו רק ידענו .מת



  אותו והיכו אחד ליום אותו כלאו שם

 מורה שימש אם לגלות כדי חזקות מכות

 את שעזבו ולנערים לנערות דרך

  אבא את העבירו .ישראל לכיוון אתיופיה

 מאנשים כך על למדנו ואנחנו לגונדר

  .מידע מקורות להם שהיו



  גוף ובחלק הרגליים בכפות אותו היכו בגונדר

  כלאו איתו יחד .צולע הוא היום עד .אחרים

  אותו שחררנו .וקייסים יהודים עוד השלטונות

  הייתי .לשומרים ששילמנו כסף כופר תמורת

 .10 בן אז



 ד נ י   ד ג ו

 אלמו  זאודה,  ההיסטוריה  של  אבי



  באתיופיה נולד ,זאודה אלמו ,אבי

  את ופרנס אדמה כעובד והתפרנס

  היה אבא .מכובדת בצורה משפחתו

 והגן אתיופיה יהודי על ששמר מנהיג

 .בסביבה שגרו שכנים מפני עליהם

 בו התמנה ,אתיופיה לצבא גויס הוא

  נגד בפעולות חייליו את והוביל למפקד

  מנגיסטו של בשלטון מורדים

 רבים מורדים שבה הוא .היילמרם

 אחז הוא .שלהם הנשק כלי את ותפס

  בגד על וסכין כדורים וחגר ,ברובה

 .האתיופי הסגנון פי על מסורתי



 .והתלהבות גאווה תחושת עורר הוא

 .עלינו ששומר מי שיש הרגשה נתן הוא

  אתיופיה יהודי על ששומר בצבא מפקד

  למען ומסירות שליחות של בתחושה

 התושבים .היהודי העם ולמען סביבתו

  שאסור כמנהיג בו הכירו באתיופיה

 לחברי דאג הוא .משחקים אתו לשחק

  עם בהתייעצויות והשתתף הקהילה

  לעלות כיצד בקהילה אחרים מנהיגים

   .לישראל



  יהודים של רבים קבוצות ליווה אבא

 בדרך הלילה בשעות אותם והוליך

 הרבות הסכנות למרות .דרך לא

 הקבוצות את ללוות התמיד הוא

 שאבא רבים אנשים .לארץ בדרכם

 המובטחת לארץ לעלייתם סייע

 טובה לו מכירים ,אותו זוכרים

 העלילות את היום עד ומספרים

 .חייו סיפור של המדהימות



 א ב ר ה ם   

 פ נ ת ה י ן



  –קאי דרו  

 ,תרנגול אדום

 .השעון המעורר בכפרים באתיופיה

 צמר, עבודת יד



 שלושים בגיל .באתיופיה גנה בכפר נולדתי

  על לסודן ברגל צעדתי ,הכפר את עזבתי

 את עבדתי בכפר .לישראל לעלות מנת

 ,אפונה ,אדמה תפוחי וגידלתי האדמה

 .ובצל שום ,תירס



 מעט לקחנו .קשה הייתה לסודן הדרך

 יחד נוצרי דרך מדריך בליווי וצעדנו מצרכים

 והשלוש השש בני הקטנים ילדינו שני עם

  להגיע הצלחנו .מים מקור של הבטחה ללא

 ומשם סודן בירת בחרטום התעופה שדה אל

  רפואי לטיפול זכינו שם רק .לישראל טסנו

 .נאות

  לנו חסר ולא התפרנסתי ,טוב לנו היה בכפר

 אשמח .בישראל בניקיון עובד אני כיום .דבר

 להיות יודע אני .בישראל גם חקלאי להיות

 .טוב חקלאי



 מ ו ז ה  צ ג י י ה



 ברלר

בקבוק זכוכית המיועד  

, בירה, לשתיית טלה

 .  ומיועד למבוגרים



הברלר עטוף במארז עשוי מקלעת קש  

המארז נועד להגן  . ומעוטר בקישוטים

 .על כלי הזכוכית שלא ישבר



 דבו

דבו הוא לחם העשוי מחיטה  

את הדבו מכינה אשת  . ושמרים

הוא  . הבית לשבת וגם בימי חול

 .  נחשב לחלה האתיופית



 ח י י ם   ג ט ה

 ה ק ר א ר



הקראר הוא כלי נגינה הדומה לכינור  

הוא משמיע  . דוד או לנבל ולגיטרה

צלילים שונים וצריך לדעת כיצד לכוון  

אני יודע לכוון את הקראר כך  . אותו

את  . שישמיע חמישה צלילים שונים

הוא נהג . אמנות הכיוון למדתי מאבא

לנגן על הקראר וללוות את מנגינתו  

השירה זומרה בחרוזים  . בשירה

 .  ובפתגמים



 :למשל

 , בשק טמונים סיפורים רבים

 אשלוף אחד 

 .יברחו האחרים



זימר וסיפר את מה שקרה לאורך  , כך הוא ניגן

לאחר , בשעות הצהריים או לקראת ערב. דורות

התפנו האנשים למוסיקה  , שעות העבודה

 .ולסיפורים מסורתיים ששימחו את החיים



 ג ט ו   ג ב י א ו



 Chra –רא 'צ

דמוי זנב   –מקל מקושט שבקצהו שער סוסים 

רא מייצרים גברים והוא משמש  'את הצ. סוס

.  את המבוגרים בעיקר להרחקת זבובים

הקייסים מניפים אותו בעת שהם שרים 

רא משמש גם את השמגלוש  'הצ. ומתנועעים

(Shmagalosh )–  עת  –מועצת החכמים

השמגלוש  . עריכת סולחה בין שני יריבים

רא על הצדדים היריבים בעת  'מצביעים בצ

שהם מבקשים מהם להציג את הטענות  

 .  השונות שלהם



 Gavi –גבי 

אריג כותנה לבן גדול העוטף את פלג 

 .הגוף העליון של הגברים

 Netala –נטלה 

אריג כותנה לבן עם אמרה צבעונית בשוליים  

 .העוטף את פלג הגוף העליון של הנשים

  – נול – (Shmaka) שמקההאריגים נארגים ב

נוהגים . באתיופיה ומיובאים לארץ באופן פרטי

לקנות בגדים מסורתיים חדשים לכבוד ראש 

 .השנה



 סיפור חיים, Gatu Gvayauגטו גביאו  

  ובגיל שלי אבא עם גדלתי .גונדר בחבל (Ambover) באמבובר נולדתי

 החיילים .שנה 17 שירתתי שם ,מנגיסטו של לצבא התגייסתי 16

 שנים 10 במשך ורקדתי ניגנתי .וכמוזיקאי כרקדן בי בחרו אתי ששירתו

  .מנגיסטו של בצבא באריתראה ששירתתי בזמן בהצגות ,בשמחות

  של שהשלטון עד באריתריאה שהייתה האזרחים במלחמת נלחמתי

 .האדום מהצלב אוכל קיבלנו .לסודן טנקים עם ברחנו ואז נפל מנגיסטו

  .שלנו הטנקים על לעלות עלינו ואסר הנשק את לנו לקח הסודני הצבא

  .עלינו וירו הטנקים על זאת בכל עולים אותנו ראו הסודנים החיילים

  שודדי ,ומים אוכל לנו היה לא .לגונדר יום 45 ברגל וצעדנו מסודן ברחנו

  לתקלדנגיי הגעתי .שלנו הגופיות את אפילו ,הכול מאתנו לקחו הדרכים

(Tkeledngay) חוץ ישנתי ,בגדים בלי ,רעב ,הגוף בכל פצוע בגונדר – 

  הממשל .1988 משנת בישראל היו כבר שלי המשפחה .מאוד סבלתי

  ואז חודשים 3 בנו החזיקו ,מנגיסטו של כחיילים אותנו רדף האתיופי

  ,המשטר ידי-על נתפסתי שוב .אוכל ובלי בית בלי עדין .אותנו שחררו

  24 כלוא הייתי .לכלא אותי והכניסו ביצעתי שלא בפשע אותי האשימו

   .מהכלא והשתחררתי מפשע חף שאני שהעידו עדים שמצאתי עד יום

  וסוכני בגונדר ישראל לשגרירות הגעתי .לישראל לעלות אז החלטתי

  לא שאני בטענה לארץ לעלות אישור לי לתת מוכנים היו לא העלייה

 הפעילים אחד שהיה ,Zimna Brati)) בראתי זימנה שלי הדוד .יהודי

  הסבל כל בגלל .לשם הגיע לישראל אתיופיה יהודי בעליית הבולטים

  להיכנס כשעמד .אותי הכיר לא הוא ,שנראיתי ואיך עלי שעבר

  ביתא אני :לו אמרתי .אלי הסתובב הוא !זימנה :לו קראתי למכונית

 ?,שלך המשפחה מי :שאל הוא .באמבובר נולדתי ,יהודי אני ,ישראל

  תמונה לו הייתה ,נזכר הוא .'אדנצ שלי ואמא גביאו שלי אבא :לו עניתי

 כך-אחר .לבכות והתחלתי אותה הוציא הוא .בכיס המשפחה עם שלי

  מי לו אמרתי .המפורסם אדנה קייס הוא ,שלי דודה של הבעל גם הגיע

  ולא עלינו שהסתכלו ,ים'פרנג הרבה שם היו .ובכינו התחבקנו ,אני

  ,בגדים לי נתנו ,בשגרירות לי לעזור התחילו אז רק .האמינו

  ,בישראל שלי לאימא התקשר זימנה שלי הדוד .אכלתי ,הסתפרתי

  אבבה לאדיס אותי שלח הוא .שלך הבן את מצאתי ,טוב מזל :לה אמר

  גרתי .בדיוק שנה 20 לפני – 24.12.1991 -ב לארץ עליתי יום 12 ותוך

  עברתי 2003 ובשנת התחתנתי שם ,סבא לכפר עברתי משם ,בלוד

  .בתכשיטנות שנה חצי בן קורס עברתי לארץ כשעליתי .לאשדוד

  לוד עיריית מטעם הועסקתי וגם שנים מארבע יותר כתכשיטן עבדתי

  ועבדתי רכב מכונאות חודשים 9 במשך למדתי כ"אח .לריקוד כמורה

 .עובד לא אני 2001 משנת .מוגבל ונהייתי שנפצעתי עד כמכונאי

  מוזיקה שומע כשאני .כמוזיקאי ולהתפתח ולנגן לחזור רוצה מאוד אני

 .שמח אני



 א ג מ ס   ְע ָנ תְ 



 קולמשיש

סוגים , כלי להגשת קולו

שונים של קטניות יבשות  

שמקובל להגיש בעת  

שתיית קפה ובהזדמנויות  

כמו כן משמש  . אחרות

קולו להגשת אוכל עם לחם  

 .רה'הדבו והאינג



את הקולמשיש מייצרים מעלי דקל  

.  מגלגלים ומהדקים את העלים. יבשים

כורכים סביבם חוט צבעוני בצפיפות  

ומתחילים בתנועה מעגלית לבנות את  

הצורות והצבעים  , את הדגם. הכלי

 . שמעטרים את הכלי מתכננים מראש



במהלך העבודה מקפידים  

להחליף את החוטים  

הצבעוניים שכורכים את  

עלי הדקל המגוללים על  

מנת שכל הצורות ישתלבו  

באופן מדויק ויבנו את  

העיטור  . העיטור המתוכנן

מבוסס על צורת עלי  

 .הכותרת של פרח הסוף



 א י י ר ו ס   ק ב ר ט 

 (י י ן)ס מ א י  

באתיופיה  . שנים 22הגעתי לישראל לפני 

גרנו בקושאשליט ליד העיר אייר מרפיאה  

הייתי נערה בת   1980בשנת . במחוז גונדר

יחד עם אחי וקבוצה של חברים עזבנו  . 16

את הבית ויצאנו לסודן על מנת להגיע  

 .  לישראל



בכפר נותרו הורינו עם ארבעה אחים ואחיות  

במשך שנתיים לא ראינו את  . שלנו

משפחתנו שעלתה בסופו של דבר דרך 

 .אדיס אבבה

צעדנו במשך ארבעה שבועות עד שהגענו  

סביב גדאריף הוקמו  . לעיר גדאריף שבסודן

ם שקלטו  "מחנות פליטים וסיוע של האו

פליטים רבים שברחו בגלל מלחמת  

נשארנו  . האזרחים שהתנהלה באתיופיה

במחנה הפליטים במשך שנה ועבדנו  

אחי עבד כחורש . לפרנסתנו בחקלאות

 .אדמה ואני סייעתי לו

 

 



את אתיופיה נאלצנו לעזוב בגלל פגיעות  

כל הזמן  . ועלבונות שספגנו בשל יהדותנו

היינו טרודים בשמירה על רכושנו ובהגנה  

קראו לנו  . על הילדים שלא יחטפו

לכו  "וקראו לעברנו , פאלאשה –משומדים 

במקרים מסוימים נאלצנו  ". לארצכם

 .  להכחיש את יהדותנו

אחותי הגדולה הגיעה לישראל לפנינו וכך 

למדנו על האפשרות לצאת לסודן על מנת  

בסודן היינו חייבים  . להגיע לישראל

 .להקפיד על סודיות ולהסתיר את יהדותנו



כאשר עברנו ממקום למקום השתמשנו במדריכי  

בגלל הסתרת זהותנו  . דרך להם שילמנו כסף

חלפה שנה עד שיצרנו קשר של אמון עם  

שליחים מהארץ לגבי יהדותנו ואישור העלייה  

הסתרת זהותנו וארגון העלייה הציבו  . שלנו

לילה אחד אספו  . אותנו בסכנות רבות בסודן

אותנו בסודיות רבה ולקחו אותנו לשדה פתוח  

בשעת לילה נחת במקום  . סמוך לעיר בה שהינו

הגענו לארץ ביום . אווירון שהטיס אותנו לארץ

 .חמישי


