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באדיס  להעלאת שארית יהודי אתיופיה ושל מפלגת הליכוד קיום לאלתר של הבטחותיךהנדון: 
 לישראל אבבה וגונדר

 

בולטים , הכוללת פעילים אתיופיה-ישראלים יוצאיאנו מהווים קבוצה המייצגת חלק ניכר מ .1
 ומשפחות לממתינים לישראל, באדיס אבבה וגונדר.

על ידי מפלגת הליכוד ועל ידי ראש הממשלה מר  ישנן מספר נקודות מהותיות שהוזנחו .2
נושא  בעיקר, בכל הקשור לקהילת יוצאי אתיופיה ואנו מבקשים לקדמם, בנימין נתניהו

 העלאת שארית יהודי אתיופיה לישראל.

 ה עמך בהקדם האפשרי וזאת מהסיבות המפורטות מטה.נודה על פגישעקב כך,  .3

להעלות את שארית יהודי  716מספר ת ממשלה בלה החלטיקממשלת נתניהו  2015בשנת  .4
 .הזאת עד סוף השנה הממתינים לעלייה באדיס אבבה ובגונדר, אתיופיה

הנ"ל עד לסוף השנה, אנו חוששים כי ההבטחה חודשים  5לדאבוננו וחרף העובדה, כי נותרו  .5
 לא תקוים וכי הינה ריקה מתוכן.

לקדם את הנושא של העלאת  ,פעם אחר פעםבאופן אישי, הבטחת  ,הבחירותיצוין, כי טרם  .6
 .שארית יהודי אתיופיה

היית אחראי, נאמר  עליה, 14.02.2020יום הודעה שיצאה ממפלגת הליכוד בכך, לדוגמה, ב .7
 :כדלקמן

הימים של ממשלת הליכוד. הליכוד  100לתוכנית "העלאת כל שארית יהודי אתיופיה תיכנס  
הימים  100-מתחייב להעלאת שארית יהודי אתיופיה בתוכנית מסודרת שתאושר ב

היהודים שיועלו מאתיופיה  400-הראשונים של ממשלת הליכוד. תוכנית זו תקודם בנוסף ל
-ראל. כבשבועות הקרובים. על פי התוכנית, הממשלה תעלה את כל מי שזכאי לעלות ליש

 ".2020יהודים יועלו מאתיופיה עד סוף שנת  7,500

 :לא מעט פעמים, לדוגמא כך גם נאמת באולם הכנסת

"בבחירות כולם מבטיחים הבטחות. אני רוצה לאתגר את כל ראשי המפלגות. וזה הנושא של 
הנושא הזה כל כך חשוב. שערי העלייה  -העלייה מאתיופיה. ואני מבקש מכל ראשי המפלגות 

נסגרו מאתיופיה ואני הייתי רוצה לבקש מכל ראשי המפלגות, להצהיר שהעלייה צריך 
 ".להימשך ושיש יהודים שממתינים לעלות

 יחד עם רה"מ:בו הבטחת בסרטון שהופעת  ,ביום הבחירותכך, 

 אנשים שלנו יעלו..." 400-אתה: "והנושא של העלייה שהיא ממשיכה, את ההחלטה שעשית ש

ה להביא את כל הקהילה מיד אחרי הבחירות, כשיש לי ממשלה ואי אפשר רה"מ: "אני רוצ
 לעצור אותי...מתחילים במאות שנותרו שתוקצבו ואחר כך אני רוצה את כל הקהילה."
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כך גם נאמר בפגישה של קסים, רבנים, פעילים ומשפחות של ממתינים לעלייה  .8
אש הממשלה הבטיח שאתה יזמת, כאשר ר 20.2.20שהתקיימה עם ראש הממשלה ביום 

להעלות את כל שארית יהודי אתיופיה עד סוף השנה הזו, והצהיר שאין בעיה עם כסף 
 "אין מניעה תקציבית לדבר". –להעלות את כולם 

 פייסבוק שלך:, העלת בדף ה24.04.2020ביום  .9

 "אחד הדברים עליהם התחייבתי מאז שנכנסתי לכנסת הוא המשך העלייה מאתיופיה.
ם טסתי לאתיופיה לפגוש את האנשים אשר ממתינים לעלות לישראל כבר מעל לפני כחודשיי

שם קיבלתי את החלטתי הסופית לחזור למפלגת הליכוד. הבטחתי להם שכל עוד  שנים. 20
יש ביכולתי לעשות משהו שהם יעלו במהרה ויתאחדו עם משפחתם בישראל אעשה זאת. אף 

 ".ל מקום בעולםפעם לא מאוחר להעלות יהודים לארץ ישראל מכ

 פייסבוק שלך:, העלת בדף ה24.03.20וביום 

 "."כפי שהבטחנו, העלייה מאתיופיה תימשך, ואני כאן כדי לוודא את זה!

 פייסבוק שלך:, העלת בדף ה23.07.20ביום 

מהם  43יהודים מאתיופיה,  400"אחד מתנאי הסף שלי לחזרה לליכוד היה עלייתם לארץ של 
שבמסגרתה יעלו כל אלפי  716לפני הבחירות. תנאי נוסף היה מימוש החלטת הממשלה 

יעלו לארץ  יואחיותיהממתינים באתיופיה...אמשיך לפעול בכל הכוח כדי שכל אלפי אחי 
 ".ויזכו גם הם לתמונות כאלה

ואנו  ,כנציגנו יהבנו בך, כי תקדם את המטרה הנ"ל תאנו, כיוצאי קהילת אתיופיה, שמנו א .10
מבני  400-אבל המציאות מראה תמונה אחרת. אפילו ה  תקווה ואמונה, כי לא נתבדה.

שארית יהודי אתיופיה שהבטחת להעלות מזמן לא עלו, כאשר העלייה ממשיכה מכל שאר 
על תקציב המדינה, אנו חוששים שכל ההבטחות שלך ושל  בימים אלו כאשר דניםהעולם.  

 מפלגת הליכוד היו לשווא.

 דחופה עמך וזאת, ללא כל דיחוי.פגישה אנו דורשים לאור האמור לעיל,  .11

כידוע, עד למועד בחירתך ומתוך ייאוש מהבטחות שווא וסרק, אינסופיות, נאלצנו להשמיע  .12
כובד ראש ארגון הפגנות בנושא ואנו תקווה, כי נציין, כי אנו שוקלים ב את קולנו בהפגנות.

 הבטחות יתורגמו למעשים, באופן מידי, דבר אשר אולי ייתר את הצורך בהפגנות הנ"ל.

 תנו.זהו צו השעה לקיים את הבטחותיך לקהיל .13

 

 בכבוד רב,

 

מוגס אסנקאו, גלגאי נגוסה, ד"ר מסרשה דסה, יוסי זרפה, ספי בלילן,רב יפת אדם, קסאו שיפראו, 
ייט, אלפה גואדה, דניאל דרסו, מדפרו דסה, אלמוורק אסנקאו קרבך, בקלו מקו  לאו אבבה,"אסצ

אדונה, בנצי טמסגן, למרוט אסמרה, אבבה הבטמו, מולה קסקס, הבטמו צ"קול, מסרשה זלקה, 
 גדי מהרט, קסהון שלום,  חינוק וובו,י מהבאו בקלה, מנגאו מהרט, טמסגן דסלני ,וויזרו אלמנך,

,אבטצ זרפה, טרנגו זרפה, מוגס פרדה, אינגדיהו מהרט, מירים זרפה, אספו מולה,  מהרטטריק 
 פקדה דרבה, דמוז דבוצ"

 

 

                                                                               

 העתק נשלח לראש הממשלה בנימין נתניהו                                                                               


