
פורום ירוסלם

שפועלים  חברתיים,  ארגונים  של  קואליציה 
כחלק  אתיופיה  יהדות  של  המורשת  לשילוב 

בלתי נפרד מהסיפור הישראלי. 

פעילות הפורום החלה ב-2016, בעקבות מחאת 
צעירי הקהילה האתיופית. מטרת פורום ירוסלם 
לחשוף לציבור הרחב את התרבות וההיסטוריה 
הדימוי  לשנות את  מנת  על  אתיופיה,  יהודי  של 
ולהילחם  הזדמנויות  שוויון  לקדם  הקהילה,  של 

בתופעות של אפליה וגזענות.

־הגיבורים של קהילת יהודי אתיופיה אינם מוכרים בחברה הישרא
את  חושפים  ירוסלם  פורום  של  דרך"  פורצת  "מנהיגות  כנסי  לית. 

דמותם ופועלם של מנהיגי ביתא ישראל. 
חברתי  שינוי  ליצירת  כלי  היא  הישראלית  הגיבורים  שורת  הרחבת 
על  שמאיימות  גזעניות,  תפיסות  מהשורש  לעקור  שבכוחו  עמוק, 
והנגשתו  הגיבורים  על  המידע  איסוף  המדינה.  של  החברתי  חוסנה 
לציבור הרחב משמרים נכס תרבותי יקר, מרעננים את החזון הציוני 

ומעשירים את הפסיפס הישראלי.
לפעולה,  מניע  גם  אלא  הזדהות,  מעורר  רק  לא  הגיבורים  על  השיח 
במטרה להפוך את מנהיגי הקהילה לגיבורים של כולנו וליצור סיפור 

ישראלי חדש - מגוון יותר, שלם יותר, אמיתי יותר. 

פורום ירוסלם

כנסי מנהיגות פורצת דרך להרחבת 
שורת הגיבורים של כולנו 

מאתיופיה,  הגדולות  העליות  תחילת  מאז  חלפו  שנים  ל-40  קרוב 
מהחברה  נרחבים  חלקים  מאפיינים  והניכור  הבורות  ועדיין 
יהדות  מורשת  לאתרי  ירוסלם  פורום  בחסות   סיורים  הישראלית. 
אתיופיה ברחבי המדינה, לא רק מספקים הצצה לתרבות מופלאה, 

אלא גם מסייעים בבניית גשרים בין הקבוצות השונות. מפגשים 
מרתקים עם דמויות שונות מהקהילה משלימים את הפסיפס 
הישראלי המיוחד והופכים כל סיור לחוויה מעשירה ומרגשת.

כמו כן, פורום ירוסלם מקיים שותפות עם פרויקט טרסה של מכללת 
בית ברל לתיעוד זיכרונות קהילתיים מהווי החיים בישראל ומהכפרים 

באתיופיה. 
לרשימת אתרים מומלצים היכנסו לאתר פורום ירוסלם.

מעל 2,500 שנות גלות היתה קהילת ביתא ישראל מנותקת משאר 
יהודי העולם. כשחלומם העתיק להגיע לירוסלם סוף סוף התגשם, 

־נתקלו העולים בחומות של חשדנות והתנשאות במקרה הטוב, ובא
פליה וגזענות במקרה הרע. 

ומפ באתיופיה  היהודים  לכפרי  ירוסלם  פורום  בחסות  לימודי  ־מסע 
גש בלתי אמצעי עם הנופים, התרבות  וההיסטוריה, מהווים הזדמנות 
נדירה להיחשף לעולם עתיק ומופלא, להתחבר לשורשים המשותפים 

לכולנו וגם לחקור את הזהות האישית של כל אחד מהמשתתפים. 
קהל,  דעת  ומעצבי  בכירים  בעלי תפקידים  ביניהם  משתתפי המסע, 
שבים עם הבנה עמוקה של עוצמת הקהילה ועם תובנות על מאבקיה 
להשתלבות טובה יותר בישראל. נקודת המבט החדשה עשויה להיות 
הישראלית  החברה  של  והיחס  המדיניות  לתיקון  בדרך  חשוב  צעד 

כלפי יוצאי אתיופיה.

מבט אחר על ישראל באמצעות סיורים 
והנגשת תרבות כנכס  

מסע באתיופיה, שינוי בישראל



פורום  של  הראשונים  הכנסים  בשלושת  השתתפו  איש  כ-1,500 
ירוסלם. בעקבות כנסים אלה בית התפוצות שילב את דמותו של 
"הגיבורים  בגלריית  האחרים  המנהיגים  שורת  לצד  אקלום  פרדה 

־הישראליים". בבאר שבע נקראה כיכר על שם פרדה אקלום. בק
רית עקרון נקראה קריית חינוך על שמו של ברוך טגנ'ה. בספרייה 
הלאומית בירושלים ובכפר ביתא ישראל בקרית גת פותחו מארזי 

ידע בנושא המנהיגים של יהודי אתיופיה. 

זרם של החינוך הממלכתי-הדתי במשרד החינוך בחר בדמותו של 
ברוך טגנ'ה כגיבור וסיפורו נחשף לאלפי תלמידי הלומדים בלמעלה 
מ-800 מוסדות חינוך וכמו כן, תנועת נחשונים הכינה מארז חינוכי 
אודות פועלו של ברוך והמארז משמש את חניכי התנועה בכל רחבי 

הארץ. 

ספרים בהוצאת פורום ירוסלם מתעדים את מורשתה של הקהילה 
לחינוך  ובמוסדות  ספר  בבתי  הצעיר  לדור  הידע  להפצת  ותורמים 
משתתפי  בין  ירוסלם  פורום  ידי  על  שנערך  בסקר  פורמלי.  בלתי 
המשלחות לאתיופיה, 96% אמרו שבעקבות המסע הם רואים ביוצאי 
שבכוונתם  זה  בסקר  ציינו   90% ולגאווה.  לעוצמה  מקור  אתיופיה 
במעגליהם  אתיופיה  יהודי  של  הסיפור  לחשיפת  פעולות  לקדם 

החברתיים והמקצועיים.

חשיבות והשפעה

הארגונים המייסדים השותפים בהקמת הפורום: 
לעתיד  מתחברים  פידל,  הנני,  מעוז,  הציונית,   בינה, ההסתדרות 
משותף, כנפי יונה ובית התפוצות. כיום הפורום כולל מעגל רחב של 

שותפים, ראה רשימה מפורטת באתר הפורום. 

שותפים

מספרי פורום ירוסלם

מאז הקמתו מקיים פורום ירוסלם כנסים בנושא "מנהיגות פורצת 
יהודי אתיופיה,  גבורה של מנהיגים מקרב  דרך", המציגים סיפורי 

אשר לא זכו להכרה בחברה הישראלית.
דמויות  של  ופועלן  דמותן  על  שיח  לעורר  מיועדים  אלה  כנסים 
מרכזיות בקהילה, וכך לקרב בין קבוצות שונות באוכלוסייה, לצמצם 
את תופעת הגזענות ולחולל שינוי בתדמית הציבורית ובדימוי העצמי 
בית  במכללת   2016 ביוני  שנערך  הראשון,  הכנס  העדה.  בני  של 
ברל בכפר סבא, הוקדש לפרדה אקלום, פורץ הדרך לעליית ביתא 
התפוצות,  בבית   2017 ביוני  שנערך  השני,  הכנס  ישראל דרך סודן. 
הוקדש לפעיל העלייה המרכזי ברוך טגנ'ה. הכנס השלישי, שנערך 

במרץ 2019 בסינמטק תל אביב, הוקדש לנשים פורצות דרך. 
כנס זה התמקד בסיפורי הגבורה של חרות טקלה – פעילת עלייה 
פליטים  במחנה  חיים  שהצילה  אחות  גטו –  ואסרסי  ציון,  ואסירת 
בסודן. בנוסף הוצגו 11 נשים פורצות דרך בתחומים שונים בחברה 

הישראלית. 
לימודיים  מסעות  הוא  ירוסלם  פורום  של  נוסף  פעילות  תחום 
באתיופיה, בהשתתפות בעלי תפקידים ציבוריים, פעילים חברתיים, 

סוכני שינוי ומעצבי דעת קהל. 
החשובים  היהודיים  ובמרכזים  בכפרים  מתמקדים  המסעות 
העתיקה  ההיסטוריה  עם  המשתתפים  את  ומפגישים  באתיופיה, 
יותר  אותה.  המאפיינת  הייחודית  התרבות  ועם  ישראל  ביתא  של 
מ-100 איש לקחו חלק במסעות הללו, בין היתר במסגרת קבוצות 
של הנהלת ג'וינט ישראל, ארגון מעוז ובעלי תפקידים בקריית מלאכי.

פעילות

הופק על ידי המחלקה לחינוך
ההסתדרות הציונית העולמית



פורום ירוסלם

 YouTube חפשו אותנו בפייסבוק, בוויקיפדיה, ב
www.forumyerusalem.org  ובאתר האינטרנט

לשאלות והצטרפות למעגל שותפי הפורום: 
Forum.yerusalem@gmail.com שמואל ילמה, 

מייסד ומנהל פורום ירוסלם:
050-7570497

יהדות אתיופיה היא קהילה מפוארת בת יותר מ-2,500 שנה, והיא עשירה 
בסיפורי גבורה רבים ובפעילות ציונית מעוררת השראה. 

פורום ירוסלם פועל לחשיפת סיפורם של יהודי אתיופיה כחלק בלתי נפרד 
מהסיפור הישראלי באמצעות מגוון כנסים להוקרת גיבורי הקהילה, מסעות 

לימודיים באתיופיה, סיורים בישראל והפצת המורשת של ביתא ישראל 
בקרב מקבלי ההחלטות ובציבור הרחב. 

ביחד אנחנו משלימים את הפסיפס החברתי של המדינה.


