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 ראיון תמלול

 

אודי סגל : ואנחנו ביום ראשון יש את הכנס השני למנהיגות פורצת דרך שבמוקד שלה זה סיפור חייו של ברוך 

טגניה ז"ל כוחו של היחיד , עוצמה של קהילה, מדובר באירוע שהתקיים בבית התפוצות בשותפות בית התפוצות 

שנה אחרי אנחנו  30של מבצע משה  בפורום ירוסלם, הוא מתייחס בעצם לסיפור האמיתי של העלייה מאתיופיה

  רוצים לדבר עכשיו עם שמואל ילמה שהוא היו"ר ומייסד פורום ירוסלם שלום שמואל

 

 שמואל ילמה : צהרים טובים.

 

 אודי סגל : מה זה פורום ירוסלם?

 

שמואל ילמה : פורום ירוסלם זה קואליציה של אירגונים חברתיים שחברו יחדיו כדי לקדם הנכחה חיובית של 

 נרטיב יהדות אתיופיה ציבור הישראלי.

 

אודי סגל : אוקיי אתם אומרים שבעצם הכנס הזה הולך לספר את הסיפור האמיתי של העלייה מה הכוונה הסיפור 

 האמיתי לעומת הסיפור המוכר?

 

ואל ילמה : אמת , אנחנו עד היום שמענו בשיח הציבורי שלמעשה מדינת ישראל על זרועותיה הארוכות שמ

למעשה הצילו את יהדות אתיופיה למעשה חילצו אותה מהקשיים והמצוקות שלה ולמעשה היום כשאנחנו לומדים 

נהיגים, פורצי דרך כמו פרד את הסיפור האמיתי, הגיבורים האמיתיים של העלייה הזו היו למעשה בני הקהילה, מ

אקלום כמו ברוך טגניה שלמעשה סללו את הדרך, שילמו מחיר מאוד כבד וסיכנו את נפשם כדי להראות למדינת 

 ישראל שניתן להעלות אותנו.

 

אודי סגל : כלומר, רגע רגע אני רוצה להבין ממך שמואל ילמה אתה בעצם אומר הנרטיב הישראלי של אנחנו 

חנו עשינו, האתוס הציוני הזה של בזכות בחורינו האמיצים במוסד ובצבא שהצליחו מתחת לאפה באנו, הצלנו, לק

 של ממשלת אתיופיה להביא את מבצע משה אתה אומר זה התחיל קודם ביוזמה מקומית?

 

 1952-שמואל ילמה : לגמרי. אני אעשה, אני אלך צעד אחד אחורה למעשה כאשר חוק השבות נחקק נדמה לי ב

  א ברורה הוא חל עלינו,מסיבה ל

 

  אודי סגל : אוקיי

שמואל ילמה : התירוץ של המדינה, המדינאים יותר נכון היה שלמעשה השלטון באתיופיה לא מרשה שאנחנו נצא 

 מאתיופיה יותר מאוחר התירוץ היה שאנחנו לא יהודים.

 

 אודי סגל : כן

 

בדיה יוסף ויותר מאוחר עדיין חוק השבות לא חל כידוע השאלה הזו הוסרה, על ידי הרב עו1973-שמואל ילמה : וב

 למעשה כששר הפנים אז שלמה הלל קיבל החלטה ולמעשה.. 1975-עלינו רק ב

 



 אודי סגל : מממשלת רבין הראשונה צריך לומר

 

 כאשר היה המהפך 1967-שמואל ילמה : נכון אבל עדיין עברו שנתיים ושום דבר לא קרה. ורק ב

 

 77אודי סגל : לא 

 

 1977ילמה : שמואל 

 

  אודי סגל : כן

 

נפשות, אבל מאז בעצם לא קרה שום דבר.  120שמואל ילמה : למעשה היה המבצע הראשון שבמסגרתו עלו 

ולמעשה מי שפרץ את הדרך לעלייה המונית היו בני הקהילה שמצאו את הדרך , דרך סודן, במחיר אישי כמו 

אל ולמוסד, שלמעשה הנה דרך אם רוצים ניתן להעלות שאמרתי כבד מאוד תוך סיכון אישי והראו למדינת ישר

 אותנו.

 

אודי סגל : ומה אתה יוכל לספר לנו על ברהנו טגניה... על ברוך טגניה סליחה.. יש לו בכלל קשר לברהנו טגניה, זו 

 אותה משפחה או שזה רק שם דומה כמו אצלנו כהן?

 

ה אני אומר עליו בכותרות הוא יהודי יקר מאוד שמואל ילמה : לא אין קשר משפחתי ככל הידוע לי ברוך טגני

  שנשיא המדינה ראובן ריבלין אמר עליו שהוא גיבור יהודי וישראלי,

 

 אודי סגל : כן

 

 שמואל ילמה : שהסנטור רודי בוסוביץ' אמר עליו שהוא הג'ורג' וושינגטון של קהילתו

 

 אודי סגל : וואהו..

 

ת המעורבות של יהדות העולם ושל ממשלות זרות בארה"ב שמואל ילמה : הוא למעשה היה הגפרור שהצית א

ובקנדה ובצרפת כדי להתגייס, להפעיל לחץ על מדינת ישראל על מנת שמדינת ישראל תפתח את שערי העלייה 

 והסיפור שלו לא ידוע

 

 2אודי סגל : ואיך הוא עשה את זה? 

 

אחר כך עבר, חצה מדינות שונות  שמואל ילמה : קודם כל הוא סלל את הדרך בעצמו, הוא עלה דרך סודן,

 באפריקה ובדרכים לא דרכים הצליח להגיע לישראל למרות שהערימו עליו קשיים

 

 אודי סגל : ואז הוא בעצם בא למוסד ואמר תשמעו עשיתי את זה בואו נעשה את זה המוני?

 

ן ואמר הנה ניתן שמואל ילמה : לגמרי הוא אמר יש דרך אני עשיתי את זה והגיש תוכנית כתובה למנחם בגי

להעלות את יהודי אתיופיה אבל לא בדיוק הקשיבו לו כשלא הקשיבו לו אז הוא לא עצר שם הוא פשוט חבר 

ליהדות העולם הוא רתם אותם, כדי שוב להפעיל לחץ על מדינת ישראל שתפתח את שערי העלייה. ולמעשה כל 

של מימשל בוש, באו בעקבות הכריזמה המעורבות שכמו שאמרתי של יהדות צפון אמריקה וקנדה, בעיקר 

והעבודה המדהימה שברוך טגניה למעשה עשה. ו אנחנו רוצים בכנס הקרוב אנחנו עשינו תחקיר, כתבנו ספר 

תולדות חייו ופועלו ואנחנו רוצים להביא את הסיפור הזה לכל הגופים שעוסקים במנהיגות לבני הנוער, כדי להעביר 



  יכרנו והוא מנהיג עם סיפור שהוא באמת של כולנו, מנהיג יהודי וישראלימסר שהנה יש עוד מנהיג שלא ה

 

אודי סגל : שמואל ילמה יו"ר ומייסד של פורום ירוסלם לקראת יום עיון מעניין, כנס בבית התפוצות במוזיאון העם 

שם ? איך זה היהודי ביום ראשון הקרוב משעה שלוש אחר הצהרים אגב מי שרוצה לבוא יכול לבוא או שצריך להיר

 עובד?

 

 שמואל ילמה : צריך להירשם האמת אנחנו באובר הרשמה כמו שאומרים

 

 אודי סגל : אה יופי זה טוב

 

שמואל ילמה : אבל בהחלט יש תערוכה גם שלושים שנה למבצע משה , יוזמה של בית התפוצות שניתן לראות 

אקלום שהיה גיבור נוסף ששנה שעברה אותה בכל ימות השנה לא רק בכנס עצמו וגם שם ניתן לראות את פרד 

חשפנו את הסיפור שלו והוא נמצא בין פורצי הדרך בתוך הגלריה של גיבורי ישראל בבית התפוצות כך שניתן 

 לראות את זה גם כל השנה.

 

אודי סגל : שמואל ילמה תודה רבה לך על השיחה הזאת ואתם מוזמנים לקפוץ לבית התפוצות ולראות כל פיסה 

רבות ישראלית ושינוי של הנרטיב שאותו חשבנו שאנחנו מכירים הוא סוג של התעניינות ציונית. תודה כזאת של ת

 ךרבה ל


