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 תקציר

 ההחלטה הנוכחית .א

ישנן קובעת כי יש להעלות את כל שארית  השוהים במחנות באתיופיה ה החלטת הממשלהב

הן מצד אופן קבלת ההחלטה והן מצד ההחלטה עצמה שלוקה  –רבות עיותסכנות וב

א זכאות לתיאום עם הרבנות הראשית, )חוסר  בחסרונות רבים גם ביחס לתקדימי עבר

 פתיחת פתח לבקשות נוספות ועוד( ., עלייהברורה ל

גם על פי ניסיון העבר, שהחלטה זו לא תסיים את העלייה  ,בנוסף לכך, יש יסוד סביר להניח

 אלא תהווה זרז לבקשות נוספות.

 בעיות בעליית הפלשמורהה .ב

חמור מכך, רבים אינם חיים כיהודים לאחר עלייתם. בין העולים שעלו בעבר ישנם רבים ש

המיסיון סיון בתוך הקהילה.ילכל דבר, וחלקם אף עוסקים במ נוצריםבישראל כחיים  מהם

 .בצורה משמעותית מושפעים ממנובמחנות באתיופיה, והעולים פועל רבות 

 הפרת התחייבויות מצד ארגוני העלייה .ג

הארגונים השונים הפועלים למען העלייה טענו בכל פעם שמדובר ב"קבוצה האחרונה", אך 

דחפו שוב ושוב להעלאת קבוצות נוספות תוך הפרה בוטה של התחייבויותיהם גם כשחתמו 

 (. 2010הסכמים והתחייבו בהחלטת הממשלה )

ות, ואישים יות נוספם לאחר ההחלטה הנוכחית ידחפו לעלעובדה זו מבססת את החשש שג

 רבים התריעו על כך.

 נספחים: .ד

 נוסח החלטת הממשלה .א

 נטיים.וותיאור וקישור לקטעי וידאו רל .ב

 מטרותיהם, אופן פעולתם ומימונם. –סקירה רחבה על ארגוני העלייה  .ג
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 רקע היסטורי –העלאת הפלשמורה

 

חמישים שנה ובני הפלשמורה הם כנראה חלקים מקהילת ביתא ישראל שהתנצרו לפני כמאה  .1

 והתערבו בגויים שבסביבתם.

סירבה הממשלה  –ישראל'  קהילת 'ביתא של עלייתם הושלמה בו ,1991בשנת  שלמה במבצע .2

 .  1להעלות את קהילת הפלשמורה עקב חוסר בהירות בקשר שלהם ליהדות

כאשר  ,הפלשמורה של המדורגת העלאתם את הממשלה ( אישרה1997שנת  הבאות )עד בשנים .3

שלב זה נסתיים בשנת  .ות את אחרוני השוהים במחנה המעברהחליטה הממשלה להעל 1997בשנת 

 עולים אחרונים.  4000-בהעלאתם של כ 1999

 להעלות להמשיך הממשלה החליטה עמאר הרב הראשל"צ פסיקת גיבויוב הלחצים המשך בעקבות .4

על פי מה  אמו. מצד ליהדות קשר לעולה שיש הוא המרכזי התנאי כאשר לעלייה הזכאים כל את

. שלב זה הסתיים 2ם שנבדקו ונמצאו ברשימותעולים אחרוני 17,000-שנקבע היה מדובר על כ

 .  2008-2007בשנים 

עלו  2008ל עד שנת ובסך הכ שרד הפנים בוועדת הפנים של הכנסת,על פי נתונים שמסרו נציגי מ .5

 מבני הפלשמורה. 34,000-לארץ כ

במסגרת מבצע  3אחרונים עולים 8,000-כ עוד להעלות הממשלה החליטה נוספים מלחצים כתוצאה .6

 .20144'כנפי יונה' שהסתיים בשנת  

 עולים 'אחרונים' מבני 9000-כ עוד להעלות העולים ארגוני לוחצים האחרונות בשנים .7

 .הפלשמורה

  

                                                           
1

מפקד המבצע קיבל הודעה ממשרד ראש הממשלה שבה נאמר "קודם את היהודים ואת השאר לאחר מכן". 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%

A8%D7%94#.D7.9E.D7. 
2

 שמיפה את צאצאי היהודים בקרב הפלשמורה. –בהסתמך על סקר אפרתי ולדמן 
3
 מרכזית להעלאתם היא שאחת הרשימות הושמטה, ושהם כן כלולים בסקר אפרתי ולדמן.הטענה ה 
4

 ₪.מיליארד  4עלות המבצע כ  
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 פרק א

 ההחלטה הנוכחית

"הבאתם לישראל הממשלה הצעה להחלטת אושרה ב( 15/11/2015כסליו תשע"ו )בביום ראשון ג'  .1

."של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר
5

 

(, 11/11/2015חשוון ה'תשע"ו )ב, ביום רביעי,כ"ט ההחלטה קודםבלבד ארבעה ימים  -התנהלות  .2

על פיה יעלו שארית בני ש את ההצעההתפרסם כי בכוונת משרד הפנים להניח על שולחן הממשלה 

יש לציין שבפרסומים קודמים דובר על מספרים נמוכים  .עולים 9000מדובר בכ שמורה וכיהפל

 .7000ל 5000יותר שנעים בין 

באופן פתאומי ללא כל פרסום מקדים וללא מתן שהות לשרי הממשלה ההצעה עלתה בממשלה 

 . חינת הנושאלב

נקבע כי יש להעלות את כל השוהים במחנות באתיופיה )גונדר או  על פי ההחלטה –הזיקה ליהדות  .3

אדיס אבבה( המופיעים ברשימות קודמות ומבקשים להתגייר בישראל, אך ללא קביעת קריטריון 

 ברור להוכחת עובדת היותם מ"זרע ישראל". 

"בחינת : להעלאת עולים שאינם מקרבה ראשונהנפתח פתח בהחלטת הממשלה  –פתח מסוכן  .4

 .שלהם יש קרובי משפחה מדרגה שנייה בישראל" האפשרות להבאת מועמדים לכניסה

יה זו היא האחרונה, ובעתיד "לא יההחלטה כוללת התחייבות כי על "אחרוני בני קהילות": האמנם? .5

כניסת מועמדים מאתיופיה  תהיה יותר הבאה מאורגנת של קבוצות מאתיופיה", ואף "לא תאושר

שייכות לקהילת הפלשמורה". תקדימי העבר מלמדים כי החלטות הממשלה  לצורך גיור בטענה של

בעניין זה לא עמדו במבחן המציאות
6
וארגוני העלייה הובילו את הממשלה פעם אחר פעם לעליות ,

נוספות של "האחרונים"
7
. 

בהקשר לנ"ל יש לציין כי ישנם פערים גדולים מאוד בין דרישות הארגונים לבין עמדת הממשלה  .6

לא  בוודאי וישנן דרישות שהממשלה ועוד(,, זיקה לזרע ישראל למשל ביחס לדרגת קרבת המשפחה)

 . מצב זה מזמן באופן ודאי את המשך לחץ הארגונים לעליות נוספות.ןתסכים לה

                                                           
5
 נוסח ההחלטה. ראה נספח. 
6

: "האנשים שנמצאים היום במחנות לא ייעלמו. אלו אנשים 2009ח"כ נגוסה עצמו, ממובילי המאבק בשנת 
וזה יהיה סוף – 8,700-צריכה לקבל החלטה לבדוק את הבהם, לדבר איתם. ישראל  שאתה יכול לנגוע

 [http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285496[16/10/2009המחנה". ]"הארץ",
7
האחרונים ששהו  8000כפי שניתן לראות בדיון של ועדת הפנים בכנסת אשר דנה בשאלה האם להעלות את  

 במחנה בגונדר: 
 האם מחר יתמלאו המחנות עוד פעם?חה"כ מיכאל איתן: "...זה לא הסיפור. הסיפור הוא רק אחד. 

 ."המחנות יתמלאושנים...  10פז: "אני עוסק בזה -היו"ר אופיר פינס
אנחנו יכולים לקבוע בחקיקה שמדינת ישראל וממשלת ישראל לא יהיו רשאים מיכאל איתן: "אם זאת הבעיה, 

 ".עלייה מאורגנת נוספת. יש גם ארגונים נוספים שעוסקים בזהלטפל במחנות או ב
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ההחלטה הנוכחית לא נעשתה בתיאום עם בניגוד לתקדימי העבר , –תיאום עם הרבנות הראשית  .7

הרבנות הראשית
8
בדיקת הזיקה ליהדות של העולים על פי קריטריונים של התניית ללא אף נעשתה ו 

 הרבנות.

לעומת החלטת  ,.. לאחר שהוכיח כי הינו מזרע ישראל"."נוסח ההחלטה הוא  –זיקה מצד האב  .8

". מצד אימותיהם ישראל זרע של ההגדרה על העונים פלשמורה שבה הובהר: "בני 2010הממשלה ב

, על פיה אין צורך שהזיקה ליהדות למגמה אליה דוחפים הארגונים במשך שנים זוהי למעשה כניעה

תהיה מצד האם
9
. 

 ה? יזכאים לעלי .9

 ,ה ונשאר שםילא נכלל בעליהובהר שמוסכם על כולם שמי ש 2010יש לציין שבהחלטת הממשלה ב

"הממשלה רושמת לפניה את הודעותיהם של השופט בדימוס מאיר שמגר  :איננו עונה לקריטריונים

, הרב הראשי לישראל שלמה עמאר 'הוועד הציבורי למען שארית יהודי אתיופיה'המכהן כיו"ר 

יו"ר הסוכנות היהודית, נציגי סיעות בכנסת וארגונים לא ממשלתיים  במכתבו לראש הממשלה,

כפי שעודכן  'פנקס הממתינים בגונדר'רוני הרשומים בכי בתום הבאתם של אחהפועלים בנושא, 

שיעמדו בתנאים על פי החלטה זו, לא תבוא כל דרישה להבאת קבוצות נוספות  2010בשנת 

 ".מאתיופיה

  

                                                           
8

באמירתו של רה"מ אריאל שרון לאחר שממשלה בראשותו קיבלה  המחשה למחויבות זו בעבר אפשר לראות
("אם הרבנים אומרים שהם יהודים 16.3.2003החלטה על העלאת עוד בני פלשמורה )י"ד באדר א' תשס"ג, 

 בשבילי הם יהודים".
9

 "כ מיכאל איתן בדיון הנ"ל:חה
"עכשיו אני מגיע לרשימה. יש בעיה אבל אני אשים אותה על השולחן. כשאתה מדבר עם אברהם נגוסה, 

המייצג חלק נכבד מהקהילה של בני הפלשמורה, הוא אומר שהוא רוצה להעלות את כולם. באתיופיה, הזיקה 
הרשימה שלו תהיה שונה מהרשימה שלי. אבל, של האב הייתה לא פחות חשובה מאשר הזיקה של האם. לכן 

כשממשלת ישראל אומרת שבמבצע הזה יעלו רק צאצאים, אני לא רוצה לשמור את הצאצאים האלה בני 
ערובה בגלל אלה שנמצאים במחלוקת. אני מקבל כרגע את הפסיקה של הרב עמאר ואת הפסיקה של ממשלת 

 שבזה נסיים את המבצע המאורגן". ישראל, דהיינו, צאצאים מצד אימותיהם. אני אומר
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 פרק ב

 ת הפלשמורהיהבעיות בעלי

 זהות העולים

". אבל יתרת יוצאי זרע ישראל מאתיופיהמטרתה המוצהרת של עלייה זו היא להביא לארץ את " .1

 שיחיו כיהודים בישראל.כאלו אינה כוללת רק  העלייהבפועל, 

ן שמדובר בהעלאת אלו שנדחו בעליות הקודמות ולגבי הקבוצה הנוכחית המצב בעייתי עוד יותר כיו .2

מדובר פה בקשר  –כך שגם אם הם יוגדרו זרע ישראל  ,על ידי משרד הפנים ולא הוכרו כיהודים

 .רחוק יותר

 נוצרים אשר מבקשים לעלות לישראלורה אין "חסרי דת" בלבד, אלא ישנם גם בקרב בני הפלשמ .3

 תוך יצירת מצג שווא של יהדות וגיור:

כי לאחר עליית בני הפלשמורה רבים  , חשףדני אדמסו, מנכ"ל האגודה למען יהודי אתיופיה .א

הנוצרייםמהם ממשיכים לשמור את שייכותם לנצרות, הולכים לכנסיות וחוגגים את החגים 
10

 .

באמת בעיני הציבור בישראל כל יוצאי אתיופיה נתפסים כמקשה אחת, אך עוד הוסיף כי אמנם 

הזהות בגלל נוחות ולא שיקולי מגיעים מתוך  בניגוד לקהילת "ביתא ישראל" בני הפלשמורה

 היהודית. 

התכנסו 2007-ב .ב
11

את ברחובות ראשי הקהילה האתיופית בישראל, לכנס תחת הכותרת "למגר  

קראו ראשי העדה לעצור את עליית הפלשמורה, אשר רבים תופעת המיסיון בקהילה". בכנס, 

. לדבריהם, עליית הפלשמורה היא מהם חזרו לנצרות והקימו כנסיות ביפו, ירושלים ורחובות

 המשפיע העיקרי לחדירת המיסיון לקהילה.

פים נוצרים רבים "ישראל מעלה אזרחים אתיוחק זגיה, רב הקהילה ברחובות: הרב יצ .ג

.ת שאין להם שום זיקה לעם היהודי"שמתחזים לפלשמורה, למרו
12

 

בקרב העולים עלו לפחות חמישה כמרים , התקבלו עדויות כי 2012-בעליית בני הפלשמורה ב .ד

ללמד בבית הספר היהודי אחד הכמרים נמנע מכי  איש הסוכנות היהודית סיפרנוצרים. 

.קיבל אישור לעלות לישראלולמרות זאת באתיופיה עקב היותו כומר בכנסיה, 
13

 

( פנה עיתונאי יוצא העדה האתיופית לח"כ אברהם 3/11/2015) , בכ"א חשוון תשע"ולאחרונה .ה

 בכנסיות הנוצריות בישראל, כדיועדה והלערוך סיור לחברי בבקשה ,יו"ר ועדת הקליטה, נגוסה

בקשתו לא  עד כהובפועל חזרו לנצרות.  עלו כיהודיםמהפוקדים אותן רבים להיווכח כי

 נתקבלה ע"י ועדת הקליטה.

                                                           
10

 http://rotter.net/forum/gil/20050.shtml(, 2011בפאנל עם אברהם נגוסה )
http://news.walla.co.il/item/1052870

11
 

12
 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/723/350.html 

http://www.iba.org.il/bet/?entity=883658&type=286
13

 

http://rotter.net/forum/gil/20050.shtml
http://news.walla.co.il/item/1052870
http://www.iba.org.il/bet/?entity=883658&type=286
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מובילי העלייה מכחישים ומסתירים לכאורה כניסת נוצרים בתוך העוליםחשוב לציין כי  .4
14
בניגוד  ,

סיוןילעדויות רבות מהשטח הן של אנשי העדה והן של ארגוני המ
15
. 

עדה האתיופית בישראל קיימות מספר קהילות הבקרב –מיסיון בקרב הקהילה האתיופית בארץ .5

פעילות, אשר הולכות וגדלות עם השנים "משיחיות"
16
. 

 המיסיון במחנות באתיופיה .6

, והעולים העתידיים מושפעים רבות במחנות השהייה באתיופיה פועלים מספר ארגונים מיסיונרים

יהודים 'ארגונים אלו, מרבית השוהים במחנות כיום חיים כלדעת מפעילותם במחנות. יתרה מזאת, 

המאמינים בישו 'משיחיים
17
. 

מפעילים תוכניות וסיונרים התומכים בעליית בני הפלשמורה לישראל ישלושה ארגונים מ ישנם

 תמיכה בקרב השוהים במחנות:

1. Messianic Jewish Alliance of amrica (MJAA)–  ברית היהודיים המשיחיים"

, מודגש הצורך להביא "פעילותנו באתיופיה" באתר הארגון תחת הכותרת–של אמריקה" 

למרות קשיי הקליטה והשוני משאר החברה  "ביתא ישראל המשיחיים" לארץ, לעלייתם של

 האתיופית בארץ. 

 "למצוא את הדרך הטובה ביותר להשפיע על ההגירה לישראל", חלק מחזון הארגון הוא

אודות על בנוסף, מפרט הארגון החינוך, הבריאות, ועוד.  במחנות בתחומי כנית סיועומופעלת ת

באמצעות מרכזי למידה ממוחשבים בבתי ספר יהודים פעילות התמיכה בקרב העולים בישראל, 

 )נתניה, חיפה( ומרכזים נוספים. 'משיחיים'

 

                                                           
s/News.aspx/246134http://www.inn.co.il/New

14
 

15
בתגובה לאימייל שנשלח אל הרבמנחם  ולדמן על ידי בני העדה שהתריעו על עליית המיסיונרים,ענה הרב 

(: "החומר איננו חדש. אנו פועלים ככל יכולתנו לחזק ולשמור על הקהילה ולהוקיע 2008ולדמן בשנת תשס"ח )
פעילים וגויים. משרד הפנים מעלה לפי זכאות חוק  ולהזהיר מפניהם.הפעילים הנזכרים כ"רבנים" הם נוצרים

ואיננו בודקיותר. מרבית הנוצרים הפעילים עולים עפ"י חוק השבות ואינם  2003השבות והחלטת הממשלה מ
 שייכים לשארית יהודי אתיופיה".

`https://youtu.be/7sIgom16ekQ https://youtu.be/HrCUKnpvpi0
16

 
http://www.mjaa.org/site/PageServer?pagename=rd_ourwork_ethiopia_project_page

17
 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/246134
https://youtu.be/7sIgom16ekQ%60
https://youtu.be/7sIgom16ekQ%60
https://youtu.be/7sIgom16ekQ%60
https://youtu.be/HrCUKnpvpi0
http://www.mjaa.org/site/PageServer?pagename=rd_ourwork_ethiopia_project_page
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2. House of Israel International Ministries (HIIM) – רי המעניק ארגון מיסיונ

מטרת הארגון בנושא "ישראל" הינה בריאות. בנייה, ביגוד ו סיוע במחנות באתיופיה בתחומי

–)פלשמורהסיוע ליהודי אתיופיה בעולם, ובייחוד ל"יהודים הנוצרים" הנותרים באתיופיה 

בישראל, והנאבקים במקור(
18
. 

, כומר נוצרי המציג עצמו כיהודי אתיופי, אך רביי כוכב גודמובראש הארגון עומד הכומר 

 תחכום להחדרת המיסיון לקהילה בישראל.יני גורמים בקהילה לנוצרי הפועל בנחשב בע

רסם באתר הארגוןו( פ2015לאחרונה )אוקטובר 
19

עובר להתגורר בישראל הוא כי  

האתיופים מקרוב, ולהקים מרכזי פעילות  פעילות המיסיון בקרבכדי לקדם את  )ירושלים(,

 חדשים.

ארגון –Jewish Voice Ministiries Internatiponal (JVMI)–"הקול היהודי"  .3

משיחי המעניק סיוע ותמיכה במחנות באתיופיה אוונגליסטי
20

מעביר מימון הארגון . בנוסף, 

לאחד מהארגונים המקדמים את עליית בני הפלשמורה
21

הם  כל זמן שנקוג' פעלו באתיופיה. 

 .סיוןיכיום אין מי שמונע את פעילות המ .סיון למחנותימנעו במידת מה את כניסת המ

 

 :משמעויות מפרק זה

רבים מהעולים שעלו בטענת "זרע ישראל" אינם חיים כיהודים וחלקם נוצרים ואף מיסיונרים. 

 באתיופיה.גורם מכריע למצב הזה הוא פעולת המיסיון במחנות 

סיון ישיעצימו את המיש להדק את הפיקוח על הנעשה במחנות ולבדוק היטב שלא מעלים גורמים 

על ידי בירור עומק והבדלה בין נוצרים ליהודים בקרב פיקוח זה יכול להיעשות  .בתוך הקהילה

 .הימבקשי העלי

 

  

                                                           
http://www.hoisrael.org/israel.html

18
 

lhttp://www.hoisrael.org/news.htm
19

 
outreaches/-http://www.jvmi.co.uk/outreaches/medical

20
 

21
splaced  Jewish  Development  Association; http://www.haaretz.co.il/misc/1.1294434 

 משפחות. 370לטענת הארגון קשורות אליו
 

http://www.hoisrael.org/israel.html
http://www.hoisrael.org/news.html
http://www.jvmi.co.uk/outreaches/medical-outreaches/
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 פרק ג

 הפרת ההתחייבויות מצד ארגוני העלייה

המעורבים בקידום העלאת הפלשמורה. שני הארגונים  ארגונים ישנם כמה ,כפי שיפורט בנספחים

, "מכנף דרום לציון", אשר פעלו באמצעות הארגון נקוג' והקרן לישראל חדשה היו( 2013מרכזיים )עד ה

( שהחליף בהדרגה את נקוג' SSEJנכנס ארגון נוסף לתמונה ) 2009-אברהם נגוסה. בד"ר בראשות 

 דרום לציון".במימון של "מכנף 

קם ארגון חדש   2013הארגון "מכנף דרום לציון" אינו פעיל רשמית. אמנם, בשנת  2014החל משנת 

שגם לו יש זיקה לד"ר נגוסה ,"מטה המאבק להעלאת שארית יהודי אתיופיה"תחת השם 
22
. 

 .בראשות השופט בדימוס מאיר שמגרעד הציבורי למען שארית יהודי אתיופיה" ו"הובנוסף פועל 

להבנת התמונה השלמה של מעטפת הארגונים הפועלים בעניין ושיתופי הפעולה ביניהם מומלץ לעיין 

 לקמן בנספח ג.

התחייבו הארגונים שלא יעסקו  ,עם החלטת הממשלה על מבצע 'כנפי יונה' 2010בשנת  כאמור, .1

הממשלה ושהמחנות ייסגרו. וכך נכתב בהחלטת יותר בניסיונות להעלאת עולים חדשים מאתיופיה
23

: 

 

 בחינת מועמדותם לכניסה לישראל והבאת בני פלשמורה שיעמדו בתנאי בהתאם עם סיום :3סעיף 

, יסתיים טיפולה של מדינת ישראל בבני הפלשמורה, ולא תהיה יותר הבאה מאורגנת להחלטה זו

נוספים מאתיופיה בטענה שלשייכות כניסת מועמדים  שלבני פלשמורה מאתיופיה, ולא תאושר

 .לקהילת בני הפלשמורה

 

הממשלה רושמת  לפניה את הודעותיהם של השופט בדימוס מאיר שמגר המכהן כיו"ר  :5סעיף 

"הוועד הציבורי למען שארית יהודי אתיופיה", הרב הראשי לישראל שלמה עמאר במכתבו לראש 

נסת וארגונים לא ממשלתיים הפועלים בנושא, כי הממשלה,יו"ר הסוכנות היהודית, נציגי סיעות בכ

 2010בתום  הבאתם  של אחרוני הרשומים ב"פנקס הממתינים בגונדר" כפי שעודכן  בשנת  

וכן  את   ,שיעמדו בתנאים על פי החלטה זו, לא תבוא  כל דרישה להבאת  קבוצות  נוספות מאתיופיה

 בפרט.3ו 1, 2קרי  החלטה זו ובסעיפים תמיכתם  בעי

השופט בדימוס מאיר שמגר, יו"ר "הוועד הציבורי למען  שארית יהודי אתיופיה", מתעלם  .2

כל בר דעת ”בני משפחה ש"הושארו מאחור":  5000אומר ביחס ל 2014מההתחייבות הנ"ל ,ובשנת 

מבין שהפרדה בין בני משפחות שחלקם נשארו באתיופיה וחלקם עלו ארצה היא לא אנושית, ויש בה 

 “.והתאכזרותמשום פשע 

                                                           
22

 שיפורט בנספח.וכפי 
23

 בראשות בנימין נתניהו. 32 -,הממשלה ה 14.11.2010של הממשלה מיום  2434החלטה מס. 
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ועד הציבורי  ממשיך בלחציו וקורא לשר הפנים להרחיב את סמכויות ועדת הערר שהקים ולהביא וה .3

יה ונדחו והם מזרע ישראל מצד ילאיחוד המשפחות מדרגה ראשונה של מי שהגישו בקשות על

וממתינים במחנות אימותיהם או אבותיהם וחיים כיהודים
24
. 

מנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי אמר לאחר ההחלטה דאז: "שורש הבעיה היה להוריד את  .4

NACOEJ  מהסיפור, שכן הוא היה הגורם הראשי לכך שהמחנה לא התחסל בעבר. עימתתי אותם

אבבה. הם אמרו 'כן, אבל לא -במפורש עם העובדה שהם התחייבו בעבר לסגור את מחנה אדיס

ההחלטה כאן מותנית בכך שהם יוצאים החוצה משם חנה בגונדאר'. התחייבנו שלא לפתוח מ

הסוכנות נכנסת כעת .. הכול מגובה במסמכים ובהתחייבויות. .ומפסיקים לחלוטין את פעולתם

נינו מתווה מפורט מאוד ליציאתם"במקומם. ישבתי איתם לפחות שלוש או ארבע פעמים. ב
25
. 

 (.2013המשיכו לפעול )לפחות עד נקוג' , 2010-התחייבותם לממשלה ב למרות  .5

בשנה האחרונה מאותרת פעילות מחודשת של נקוג' לקידום העלייה בכנסת .6
26

 .ההחלטה הנוכחית

 דוד אמסלם)יו"ר ועדת הקליטה( וח"כ  אברהם נגוסהת הפנים והקליטה ע"י ח"כ ועדוקודמה בו

נה בקידום העלייה(. לחצו על הממשלה )ואף התנו את התמיכה בתקציב המדיש)יו"ר ועדת הפנים( 

 ועדות ומימנו את נסיעת הח"כים לאתיופיה.וארגון נקוג' אשר נציגיו נכחו בישיבת הבשיתוף כל זאת 

שר הפנים דאז,אלי ישי, אמר: "מי שירצה לבוא יגלה שהממשלה באתיופיה סגרה את המחנה, וגם  .7

אלטרנטיבי. יש כאן הארגונים התנתקו מהמקום.אני לא מאמין שיקום איזה ארגון ויקים מחנה 

קונצנזוס רחב של הרב הראשי, הרבנות, הארגונים, ממשלת ישראל, כנסת ישראל וממשלת 

 אתיופיה".

או הגבירו )כמו "מטה המאבק"(  2010ישנם ארגונים חדשים שהוקמו לאחר בכל זאת העובדה ש .8

יות בהעלאת היהודים מוכיחה גם היא שאין שום משמעות להתחייבוSSEJ))כמו  מעורבותם

 הארגונים.

 אישים שונים שעסקו בנושא התריעו על חוסר האמון ביחס להבטחות הארגונים: .9

"צריך לברר היטב הטענה הנשמעת מפי רבים מאלה  הראשל"צ לשעבר הרב שלמה עמאר: .א

המטפלים בקליטת הפלאשים, הטוענים כי העסקנים אומרים בכל פעם שזו הקבוצה 

גדולה יותר וחוזר חלילה, וחוששים שמא יש בזה  האחרונה, ואחר כך מכינים עוד קבוצה

חס וחלילה דבר רמאות"
27
. 

 המומחים רוב. גדולה סכנה "זושטרית, אמר:  מאיר (,2008אולמרט ) בממשלת הפנים שר .ב

 ולחפש להמשיך אפשר יהודים. תמיד בני ולא יהודים לא הפלשמורה שרוב מעריכים

 את לפנות שאפשר לנו מכרו פעמים ארבע-שלוש כברלישראל.  לבוא שרוצים שבטים

מחדש" התמלאו המחנות פעם ובכל הפרשה את לגמור וכך שבגונדר האנשים כל
28
. 

                                                           
24

http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/543/576.html 
25

,מוסב גם על דבריו של השר אלי ישי להלן. 28/11/2010יומן,מקור ראשון, 
[http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-54154-00.html.] 

26
 טענה זו מגובה במסמכים שיובאו להלן בנספח.

27
 .347-340תחומין כ"ג, תשס"ג, עמ' 

28
 [http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285496] 16/10/2009"הארץ"   
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מהפעילים המרכזיים בעדה האתיופית, אמר לאחר פגישה עם  אברהם ירדעי,, 2010-ב .ג

איש  2,000פוליטיקה, אם ארגוני הלובי מוציאים כל הזמן  "הכל מבקר המדינה בעניין:

אז הלחץ עובד. וככה, כל פעם  –להפגנות בדרישה להביא את אבא שלהם או את אח שלהם 

"מחדש, הממשלה מחליטה לחדש את הבאתם לישראל
29
. 

הרב יצחק זגיה, רב הקהילה ברחובות אמר:"ארגוני הלובי למען הפלשמורה מובילים את  .ד

באף. אם זה לא ישתנה, ישראל צפויה לקלוט עוד עשרות אלפי פלשמורה בשנים הממשלה 

הבאות"
30
. 

התריע במכתב לראש מנהל הגיור:  שגריר ישראל לשעבר באתיופיה, אבי גרנות, .ה

"בביקוריי במתחם, באותם מקרים שבהם הביקור לא היה מתוכנן, לא מצאתי אותם מנהלים 

דם התקיימו רק כאשר הביקורים היו מתוכננים חיים יהודיים. תפילות שחרית הומות א

מראש. רבים מאוד מתושבי אתיופיה הענייה מצפים למצוא עתיד טוב יותר בעולם הגדול, 

אטרקציה מבוקשת" וישראל מהווה
31
. 

 

 :משמעויות מפרק זה

הגורמים שהתחייבו בעבר שלא להוסיף לפעול למען עלייה ממשיכים לפעול כל העת וגם 

כיום,בין אם בדרכים עקיפות ובין אם באופן ישיר להעלאת קבוצות נוספות. על פי ניסיון העבר, 

 נראה שזוהי שיטת פעילותם ולכן יש להניח בסבירות גבוהה שכך יקרה גם הפעם. 

 

 

  

                                                           
29

  [http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-54154-00.html] 28/11/2010יומן,מקור ראשון, 
30

 29כנ"ל הערה 
31

-יה עפ"י ויקיפד
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%
A8%D7%94#.D7.91.D7.99.D7.A9.D7.A8.D7.90.D7.9C_.D7.95.D7.94.D7.A4.D7.95.D7.9C.D7

.9E.D7.95.D7.A1_.D7.91.D7.93.D7.91.D7.A8_.D7.A2.D7.9C.D7.99.D7.99.D7.AA.D7.9D 
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 פרק ד

 ת והמלצותסקנומ

החלטת הממשלה הנוכחית להעלות את שארית השוהים במחנות באתיופיה עלולה לגרום להבאת  .1

וכן להבאת גורמים בעלי זהות  ,כאלה שאין סיבה מוצדקת להעלותם ושהם חסרי זהות וקשר ליהדות

 נוצרית שעלולים לפגוע בקהילה.

יה ויצירת לחץ חוזר באתיופהמשך התהליך הבעייתי של התרקמות מחנות בנוסף היא מעודדת את 

 להעלאת קבוצות נוספות, ע"י גורמים שסיום פעילותם לא נראה באופק.

לבדיקת הנהגה הרוחנית של יוצאי  אתיופיה היש צורך בהקמת ועדה משותפת לרבנים הראשיים ו .2

 דוא שאינם קשורים למיסיון. ה של השוהים, ולווייות וזכאותם לעליזיקתם ליהד

ם על פי פיקוח ועדת ייה המונית אלא עליית יחידיאושרה על בו לאמקורי יש צורך לחזור למתווה ה .3

ותעלה את אותם  ,ועדת החריגים תתפקד באופן ראוי ולא כפי שהיה עד עכשיוויש לדרוש ש .חריגים

 .יהישאכן זכאים לעלאלו 

מצד ארגוני העולים שלא ברורה כולל בטחונות בות יהתחיכתנאי להתקדמות יש לשוב ולדרוש  .4

 ה חוזרת ונשנית. ילילהמשיך את הסאגה הזו של ע
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 נספח א

 נוסח החלטת הממשלה

 

 15.11.2015של הממשלה מיום  716החלטה מספר  

 בנימין נתניהו 34 -הממשלה ה 

 נושא ההחלטה

 הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר

 מחליטים

, להטיל על שר הפנים 14.11.2010מיום  2434. על אף האמור בהחלטת הממשלה מס' 1

, של 1952-להוסיף ולבחון את מועמדותם לכניסה לישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

 יתרת יוצאי זרע ישראל מאתיופיה, העונים על התנאים המפורטים להלן, ולהביאם לישראל.

נדרשים לצורך בחינה ואישור מועמדות לכניסה לישראל על פי . להלן התנאים המצטברים ה2

 החלטה זו:

אבבה או -א. המועמד עזב את כפרו וממתין לכניסה לישראל בקהילות הממתינים באדיס

 . 2010בינואר  1בגונדר לא יאוחר מיום 

ואילך  1999ב. המועמד מופיע ברשימות הממתינים בגונדר ובאדיס אבבה החל משנת 

ת שבאו לאחריהן על פיהן פעל משרד הפנים וכניסתו לישראל לא הותרה או ברשימו

בהתאם להחלטות הממשלה הקודמות. רשימה מעודכנת בהתאם לרשימות האמורות 

 תופקד במזכירות הממשלה בהקדם האפשרי.  

 ג. המועמד מבקש להתגייר בישראל לאחר שהוכיח כי הינו מזרע ישראל.

גה ראשונה בישראל אשר הגישו בעבר בקשה  ד. למועמד יש קרובי משפחה מדר

להעלותו לישראל או שיגישו בקשה להעלותו בהתאם לנהלים שיגובשו על ידי הצוות 

 להלן. 5ויאושרו כאמור בסעיף 

. עם סיום בחינת מועמדותם לכניסה לישראל והבאת אלה שיעמדו בתנאים בהתאם להחלטה זו, 3

אתיופיה, ולא תאושר כניסת מועמדים מאתיופיה לא תהיה יותר הבאה מאורגנת של קבוצות מ

 לצורך גיור בטענה של שייכות לקהילת בני הפלשמורה.
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. למען הסר ספק, מובהר כי כניסה עתידית מאתיופיה תתאפשר רק על בסיס פרטני, לפי חוק 4

 או בהתאם לסמכויות שר הפנים לפי כל דין. 1950-השבות, התש"י

יוקם צוות בהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנהל רשות . לצורך יישום החלטה זו, 5

האוכלוסין וההגירה, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה נציג משרד האוצר )אגף תקציבים( ונציג 

ימים את המלצותיו  60הסוכנות היהודית )להלן: "הצוות"(, אשר יגיש לאישור הממשלה, בתוך 

אך לא רק, קצב הכניסה,  -לישראל לרבות  בעניין הבאת יתרת יוצאי זרע ישראל באתיופיה

בחינת האפשרות להבאת מועמדים לכניסה שלהם יש קרובי משפחה מדרגה שנייה בישראל, 

 היבטים תקציביים ובחינת מעורבותם של המוסדות הלאומיים וגופים יהודיים נוספים בהבאה.

ספת של הנכנסים מיתרת בין יתר המלצותיו, יציע הצוות לממשלה המלצות כיצד למנוע הפרדה נו

 משפחה העשויה להביא לבקשה נוספת לכניסה לישראל בהמשך.

ימים ממועד  120. הבאת יתרת יוצאי זרע ישראל מאתיופיה בהתאם להחלטה זו תחל בתוך 6

 החלטת הממשלה ותימשך לתקופה של עד חמש שנים .

ישראל לסיים את  . משרד החוץ יעביר החלטה זו לממשלת אתיופיה כאות להתחייבותה של7

 העיסוק בסוגיית ההבאה המאורגנת לישראל של נתינים מאתיופיה.
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 נספח ב

 קטעי וידאו על פעילות המסיונרים האתיופים שעלו לישראל 

 

 תיאור:

רואים מיסיונרים שעלו לישראל כבני פלשמורה מכוח החלטות הממשלה בטענה שהם  בקטעי הוידאו

 מזרע ישראל ומפיצים את אמונתם לרבים מבני הקהילה בתוככי מדינת ישראל.

בסרטונים רואים כיצד הם מלמדים את תורתם, מתפללים יחד ומטיפים לציבור גדול על אמונתם הנוצרית 

 המשיחית.

 

 קישורים:

https://youtu.be/HrCUKnpvpi0 

https://youtu.be/7sIgom16ekQ  

http://youtu.be/wzBRd7xUnbI  

 

  

https://youtu.be/HrCUKnpvpi0
https://youtu.be/HrCUKnpvpi0
https://youtu.be/7sIgom16ekQ
http://youtu.be/wzBRd7xUnbI
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 נספח ג

 היארגוני קידום העלי

 "מכנף דרום לציון"

 עמותהבראשותה עמד ד"ר אברהם נגוסה. .1

הארגון עוסק בעלייה מאתיופיה לישראל. הארגון מקיים מאבקים סמויים וגלויים מול הממשלה " .2

)ארגון הפגנות, לובי בכנסת וקידום נושאים במשרדי הממשלה השונים( על מנת לזרז את העלייה 

"מאתיופיה לישראל. הארגון עוסק גם בהדרכה ובליווי העולים בחייהם בישראל
32

. 

עמותה זו דחפה במשך השנים לעליית בני הפלשמורה. מקורות המימון של העמותה מראשית  .3

 . nacoej, ssejהקרן החדשה לישראל, הקמתה הינם: 

 האחרונות.יש לציין כי באתר רשם העמותות לא מופיעים אישורניהול תקין בשנים  .4

מדוחות הכספיים של העמותה עולה כי מרבית התקציב של העמותה יועד לתקציבים לוגיסטיים  .5

 ₪(. 20,000ולמשכורת של ראש העמותה, אברהם נגוסה )להפגנות, 

 בדוחות לא אותרה פעילות חיובית אחרת לטובת העולים בארץ חרף תפקידם המוגדר גם למשימה זו. .6

 מכנף דרום לציון"דוחות כספיים של הארגון "

 לעמותה אין מנהל תקין באתר רשם העמותות: .7

העמותה לא הגישה דוחות  2013יתכן שהעמותה איננה פעילה יותר אבל בכל אופן כבר בשנת  .8

 באותה שנה היא קיבלה מענק מהקרן החדשה:שכספיים עלאף 

 

 2014משנת והעמותה קיבלה מענקים מהקרן לישראל החדשה  2013ככל שידוע לנו עד שנת  .9

 העמותה לא נמצאת ברשימת המוענקים של הקרן.

 כי :  מניתוח של הנתונים הנמצאים בדוחות הכספיים עולה .11

                                                           
32
 אחד מאתרי הקהילה . 
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הקרן לישראל החדשה היא הארגון הראשון שסייע לעמותת מכנף דרום לציון במענק של  (א

 ₪ . 47,000כ

  1998( התחיל לסייע למכנף דרום לציון באופן משמעותי רק בשנת  nacoejארגון נקוג' )  (ב

 2005 -2003התמיכה הזו ידעה עליות ומורדות כשהשיא הוא בשנים ₪  229,000בסכום של כ

 . ₪  28,000שבו הסכום ירד ל 2012עד שנת . ₪  300,00בסכום של למעלה מ

ארגון  .ssejה -ן אחר לתמונה עם הירידה בתמיכה של נקוג' נכנס ארגו 2009- 2010בשנים  (ג

ן חשוב בתקציב של מכנף דרום לציון. יש לציי מהווה גורם 2012פחות מזוהה שתרומתו עד 

ברשימת   ssejשבדוחות הכספיים שפורסמו באתר גיידסטאר הסתירו את שמו של ארגון 

 עמותות ניתן לזהות את התרומה.ח שנמצא אצל רשם העיון בדו"מהתורמים ורק 

 תרומות מעמותות ל"מכנף דרום לציון" על פי דוחות כספיים:סיכום  .11

ועד צפון אמריקה  Nacoej מימון בשנת

 ליהודי אתיופיה

Ssej הקרן לישראל החדשה 

 עזרה בשירותי משרד - - 1991

 עזרה בשירותי משרד - - 1992

1993 - - 47,000 

1994 - - 52,459 

1995 - - 95,463 

1996 - - 62,146 

1997 11,030 - 156,030 

1998 229,397 - 96,321 

1999 84,147 - 306,174 

2000 48,216 - 182,788 

2001 123,695 - 258,175 

2002 74,353  376,799 

2003 319,418  281,200 

2004    

2005 175,543  380,095 

2006 177,696  361,252 

2007    

2008 75,106 34,400 549,224 

2009 118,136 22,653 143,920 

2010 73,336 73,296 228,278 

2011 92,621 108,515 187,967 

2012 28,623 102,094 197,714 

2013   86,030$ 
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עמותת מכנף דרום תרומות שקיבלה הל שדוחות כספיים ההעתקי דוגמה לחלק מלהלן  .12

 :2012- 1991ים לציון בין השנ

1991-1992 

 

 

1998 

 
1999 
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2006 

 

2009 
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  ( Nacoej)נקוג' –ב. ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה 

ארגון זה הוא הארגון המרכזי שפעל להעלאת יהודי אתיופיה. בראשו  2010-עד החלטת הממשלה ב .1

 עומד הרב ג'רום אפשטיין.

התנהלות הארגוןבעבר נמתחה ביקורת קשה על  .2
33

החליטה שוב  (2010)לאחר שממשלת נתניהו 

לשנות החלטת ממשלה ולהעלות עוד אלפי עולים הבטיח מנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי 

מהסיפור, שכן הוא היה הגורם  NACOEJשהפרשה תסתיים. "שורש הבעיה היה להוריד את 

עם העובדה שהם התחייבו בעבר  הראשי לכך שהמחנה לא התחסל בעבר. עימתתי אותם במפורש

אבבה. הם אמרו 'כן, אבל לא התחייבנו שלא לפתוח מחנה בגונדאר'. ההחלטה -לסגור את מחנה אדיס

 כאן מותנית בכך שהם יוצאים החוצה משם ומפסיקים לחלוטין את פעולתם". 

העלה אלפי שבעצמו באתיופיה לשעבר ,אורי קונפורטי ,בספר שלם שכתב נציג הסוכנות היהודית  .3

תייחס אל "התרמית שבהעלאת הפלשמורה" ועיקרי דבריו מוכוונים  לארגון הוא מ עולים מהמחנות,

NACOEJ. מאשים אותם במצג שווא במחנות באדיס אבבה ובגונדר, שנועד לגייס כספים  הוא

 מובא מתורמים. למשל, התפילות ההמוניות בבית הכנסת, שאליהן נחשף כל מבקר זר במקום. בספר

קבוצת אורחים שבאה לבית הכנסת במתחם בגונדר בשעת התפילה אך ללא תיאום מראש  תיאור על

    והמקום היה נטוש... -

"הם מייצרים להם -הוא מאשים את נאקוג' ביצירת מצג שווא גם כלפי הפלשמורה עצמםבנוסף, 

אם לא אשליה, מעבירים אותם על דעתם ועל דתם. פעולותיהם הן בגבול הפשע המוסרי, 

המשפטי".
34

 

( את פעילותו להעלאת עולים 2013עקרונית, בעקבות התחייבותם לממשלה, הארגון הפסיק ) .4

 נוספים, ומיקד את פעילותו במיזמים חינוכיים בקרב הקהילה האתיופית בישראל.

בפועל, בשנה האחרונה ניתן לראות מחדש את מעורבות הארגון בקידום החלטת הממשלה הנוכחית,  .5

)תמונה א(, השתתפות בועדות הפנים של הכנסת )תמונה  ן נסיעת חברי הכנסת לאתיופיהע"י מימו

  ב(.

                                                           
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285496

33
 

34
 [http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285496] 16/10/2009"הארץ"     

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1285496


23 
 

 תמונה א'

 
 תמונה ב'
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 ג. מטה המאבק להעלאת יהודי אתיופיה

על ידי סטודנטים אקטיביסטיים מאוניברסיטת בן גוריון וקרובי משפחה של מסורבי  2013הוקם בשנת 

 .עליה

ת יהיא להגיע למצב שבו חוק השבות מוחל גם על אתיופיה ויאפשר עלי המטרה הראשית של הארגון

קרובי משפחה שאינם מוגדרים כיהודים 'לאיחוד משפחות' כפי שהגדירו  בדף הפייסבוק שלהם
35

: 

המשפחות מסורבות העלייה  1,600הוחלט כי המטרה תהיה לבדוק מחדש את זכאותם של 

באדיס אבבה( וכי יש לפעול  500בגונדר ו 1,100הנמצאות בתוך רשימות משרד הפנים )

 להשגת שלושה יעדים:

לייה והע הקהילה מתחם סגירת תאריך את לדחות היא והדחופה הראשונה המטרה .א

)וממומן על ידי פילנתרופים מצפון  היהודית בגונדר הצפוי להיסגר בסוף אוגוסט

 אמריקה(.

כלומר, איחוד משפחות איחוד המשפחות. המטרה השנייה, ליבו של המאבק, היא  .ב

 ישראליות שקרוביהם מדרגה ראשונה נותרו מאחור באתיופיה על ידי העלאתם ארצה.

המטרה השלישית היא החלת חוק השבות על היהודים בעלי אורח החיים היהודי,  .ג

 אבבה ורשומים ברשימת משרד הפנים.-המצויים בקהילות היהודיות בגונדר ובאדיס

הכתובת הרשמית של  מופיע במסמכי רשם העמותות הואה שעל פילטים ים הבוליש לציין שאחד הפעי

אוריאל פארנדיק שמשמש כעוזר הפרלנטרי של ח"כ נגוסה )מופיע ברשימת העוזרים  הארגון הוא

 :הפרלמנטריים(  כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת

 

  

                                                           
https://www.facebook.com/ethiopianjewry/photos/a.623488444332452.1073741829.62

35

&theater2772981070665/643626862318610/?type=3 

https://www.facebook.com/ethiopianjewry/photos/a.623488444332452.1073741829.622772981070665/643626862318610/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ethiopianjewry/photos/a.623488444332452.1073741829.622772981070665/643626862318610/?type=3&theater
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 ד. הקרן החדשה לישראל

כל הקרן תומכת באופן עקבי ב -וסדה והקרן לישראל החדשה עמדה מאחורי מכנף דרום לציון מיום ה

ומאפריקה הבאת מסתננים ביש לציין כי הקרן תמכה גם ארץ. מאפריקה היוזמות להכנסת עולים 

 .במאבקם להשאר בארץ

 מדינת ישראל.שקפת עולמה של הקרן לשנות את פניה וצביונה של פעולות אלו מתאימות לה

ניתן לראות את התמיכה הראשונה שהעניקה  בדיווח הראשוני של מכנף דרום לציון לרשם העמותות

 :הקרן

 

 

)בשנה בשנה הגיעו למאות אלפי שקלים ל'מכנף דרום לציון' לאחר מכן בשנים הבאות מענקי הקרן 

 ( 86,000$מענק הקרן הסתכם ב 2013שנת האחרונה לתמיכה 

כפי שניתן לראות לעיל בטבלה המובאת בסעיף א בנספחים, הקרן החדשה לישראל היא הגורם שמימן 

ותמיכת הקרן במשך השנים מגיעה סך הכל את ארגון "מכנף דרום לציון" בסכומים הגבוהים ביותר, 

 לכמה מיליוני שקלים.
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 הקרן החדשה אף הוציאה הודעת תמיכה נלהבת בהחלטת הממשלה האחרונה:
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 Ssej ארגוןד. 
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 ובשנים האחרונות הגביר את תמיכתו.ארגון אשר תמך בעמותת "מכנף דרום לציון", 

 :התמיכה הזומעיון בדוחות הכספיים נראה כי לעמותה היה עניין להסתיר את אמנם 

 דסטאריכפי שפורסם באתר גי  ssejבה מוסתר שמו של ארגון ה -תמונה א 

 הארגון מופיע במסמך המלא שנמצא בידי רשם העמותותשמו של  - תמונה ב 

 

 

 

 ארגון בישראל אלא רק באתיופיה. ות הארגון לא מופיעה תמיכה כלשהישל הכמו כן בדוח
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 .מנסים להסתיר את התרומה למכנף דרום לציוןעפ"י האמור נראה כי משום מה הם 

 ארגון הזה?ל מוביל ושייךמי 

 :על פי הפרסומים הרשמיים שלהם

The Jews remaining in Ethiopia are in imminent danger, lacking food and adequate 

medical care. SSEJ assists our desperately poor fellow Jews. Its Honorary Chairman is 

human rights activist, Elie Wiesel. Legal counsel is headed by Professors Alan 

Dershowitz of Harvard and Irwin Cotler (former Canadian Justice Minister). SSEJ's 

Board of Governors consists of members of Knesset, academics and human rights 

activists. 

 

בועד שנמצאים גם וארווין קוטלר  אלן דרשוביץ, אלי ויזלכחברי הוועד הם מופיעים כאן שלושה מה

 רי למען יהודי אתיופיה.הציבו

 ועד הציבורי ,דבר שכדאי שייבדק.וישנו קשר בין הארגון לבין השתכן יי
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 ה. הועד הציבורי למען יהודי אתיופיה

פרופ' , הם:מאיר שמגר השופט בדימוס ש העליון לשעבר "נשיא ביהמ בראשותו של ועד והחברים ב

דרשוביץ, הרב אלעד סנבטו, ארווין קוטלר, ד"ר אברהם אבשלום אליצור, אורית מופז, פרופ' אלן 

נגוסה, פרופ' בני איש שלום, ד"ר גדי בן עזר, גאולה כהן, דוד אפרתי, דותן לוי, ד"ר חיים פרי, הרב יוסף 

הדנה, יוסף פייט, הרב יואל בן נון, יצחק דסה, פרופ' מיכאל קורינאלדי, הרבנית מרים אברהם, פרופ' 

 ם דנה, הרב שאר ישוב כהן, הרב שי אברהם, הרב שמואל אליהו, הרב שרון שלום.נעמי חזן, ד"ר נסי

למרבה הפלא ועד זה פעל רבות במישורים רבים ומגוונים  )תקשורת,כנסת,בית משפט ,יח"צ וכו'( אך 

כגון קמפיינים רבות דורשות הוצאת כספים שפעלפעולות שהמרות דת מאחוריו למהעואין שום עמותה 

 למשל: .עתירות לבג"ץ, והפגנותציבוריים, 
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 יתכן מאוד שיש יחסי י,והועד הציבורי הנ"ל משתמש בארגונים אחרים כדי לפעול סביר להניח כי

 .ssejבינו לבין ארגון  גומלין מסויימים


