
 

 
 

 

 

 

 מסע בארץ המרתקת של אתיופיה

 ETHימים  18
 

מבין המדינות באפריקה שמדרום לסהרה, אתיופיה היא העשירה ביותר בהיסטוריה ומורשת 

ערים ומקדשים, עתיקה: כבר בתקופת בית ראשון קמו בה ממלכות מאורגנות, שמלכיהן בנו 

והשאירו אחריהם כתובות בכתב התימני העתיק של ממלכת שבא. אולי הקרבה והדמיון לתימן 

הם שהולידו את האגדה לפיה אתיופיה היא ממלכת שבא העתיקה, אגדה שהשפיעה על הארץ 

 לדורות.

 

 יהדות אתיופיה

, בצפון ובצפון מערב יהודי אתיופיה התגוררו בכפרים אשר היו מפוזרים על פני שטחים נרחבים

כלל בעלי תנאים חברתיים וכלכליים -אתיופיה. הם חיו מרוחקים מהכפרים של הנוצרים, בדרך

משלהם. קורות ימי העדה עד עלותה ארצה מהווים את אחד הפלאים הגדולים של ההישרדות 

כדי חשיבה היהודית בגולה. זהו סיפורם של גולים שנותקו מירושלים ומכל קשר לעולם היהודי, עד 

תורת משה.. יהודי אתיופיה נאבקו בכל  –תמימה שהם האחרונים שנותרו כשומרי הדת היהודית 

כוחם ובמסירות נפש על מנת לשמור את מסורת ישראל. לעיתים קרובות היו מושא לשיטות דיכוי 

תא ידי מלכים נוצרים כובשים. בשנות המשטר המהפכני באתיופיה היו בני עדת 'בי–שהופעלו על 

ישראל' נתונים בצרה ובמצוקה בגלותם, ושואה רוחנית ופיזית איימה על יהדות אתיופיה. אז החלה 

( שזכה 1984/85פעילות ציבורית למען עליית העדה. תנועת העלייה הגיעה בשיאה במבצע משה )

י יהודים. עד היום ממשיכים לטפטף גל 15,000 -לתהודה עולמית, שבמסגרתו עלו תוך יממה קרוב ל

 אבבה.-עליה קטנים לאחר המתנות ממושכות במחנות ליד שגרירות ישראל באדיס

 

המרכזי ניצב לו חבל ארץ ייחודי שטומן בחובו את סיפור קבלת  לאזור הצפוןבטיול זה אנו נוסעים 

לאימפריה האקסומית ואת מסעו של ארון הברית מארץ ישראל לכנסיית מרים  4-הנצרות במאה ה

כנסיות שנחצבו בסלע געשי  11מתחם של  -. באותו אזור נמצאות גם כנסיות לליבלהמציון באקסום

, ואגם טאנה, שנופל למפלי הנילוס הכחול המוכנים "טיס אבאי" )המים 13-והמאה ה 12-במאה ה

המעשנים(. באזור זה גם שוכנת לה העיר גונדר, "הקמלוט של אפריקה", אשר שימשה כבירת 

ונדר שאבה אליה באותה תקופה אמנים רבים, בשטחה הוקם מתחם . ג17-האימפריה במאה ה

 .ארמונות נדיר, ולא פחות חשוב, שימשה כאזור מגורם של יהודי אתיופיה

 

הרחוק של אתיופיה, אפריקה האמיתית, עמק האומו, אזור של שבטים, חיות  בדרוםנטייל גם 

צורות חיים שונות ומשונות, החל נות. מקום שם החיים נשמרו כפי שהיו במשך אלפי שנים, אוסוו

מנערות שמכניסות צלחות לשפתיים וכלה בנערים שקופצים על שורת שוורים. ובכל מקום ריקודים, 

 . שבטיות קדומות פגאניותמוזיקה, טקסים ואמונות 

 

 הטיול הוא כולו בג'יפים, לודג'ים כפריים, נהגים אתיופים, טבע פראי וחיות.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 אדיס אבבה  -אביב  , א': תל1יום 

נפגש בנתב"ג ונמריא לאדיס אבבה. ננחת בבירתה של אתיופיה, אדיס אבבה )"הפרח החדש"(, 

)כי הראשון היה בנו של שלמה המלך( במאה התשע עשרה. במקור  II-אותה הקים הקיסר מנליק ה

פיה, אט גדלה והפכה לסמל הקידמה באתיו-הוקמה העיר במישור מוריק עם מעיינות חמים, אט

ודרכה חדר העולם המודרני לממלכה העתיקה. נצא לסיור היכרות עם עיר הבירה, נבקר בכנסיית 

מקום קבורתו של היילה סלאסי, במוזיאון הלאומי של אתיופיה, שם מוצגים  –השילוש הקדוש 

 היסטוריים ייחודיים, ובראשם השלד של הנערה "לוסי".  -ממצאים פרה

 

 מפלי הנילוס הכחול -אגם טאנה  -בהר דאר  -, ב': אדדיס אבבה 2יום 

הבוקר נטוס להבר דאר ונבקר באגם טאנה, שהוא מקור הנילוס הכחול, היובל העיקרי של הנילוס. 

באגם גדול זה ישנם איים רבים ובהם בנויים מנזרים עתיקים, שעקב מיקומם הנידח לא הושמדו 

ים שטים דייגים על סירות קנים, העשויות במלחמות החוזרות והנשנות שפקדו את אתיופיה. בין האי

באותו הסגנון שבו המצרים העתיקים ייצרו סירות קנים בנילוס במצרים הפרעונית. נשוט )לא בסירת 

קנים...( בין האיים ונבקר במנזרים השונים. נתוודע לצמחייה ולאקלים הטרופיים השוררים במקום. 

יופיה ליעד עולמי מבוקש לצפרים, ואם יהיה לנו נראה את שלל הציפורים הצבעוניות שהפכו את את

 המון מזל, אולי גם נראה היפופוטם...

נמשיך למקום בו נמצאים מפלי הנילוס הכחול, ונראה איך הנילוס העצום והמרהיב נופל במפל אדיר, 

 וממלא את הסביבה הקרובה והרחוקה )וגם את האמיצים מבינינו שיתקרבו למפלים( ברסס של מים.

 

 גונדר –, ג': בהר דאר 3יום 

ביניימית של אתיופיה, שהקימה השושלת הסולומונית, שושלת -ניסע מהר דאר לגונדר, בירתה הימי

בני שלמה, שהדיחה את שושלת הזאגווה. גונדר הוקמה בלב ליבו של האזור היהודי של אתיופיה, 

את המקום ממנו הגיעו האזור שהיה פעם עצמאי יהודי, ועבורנו זו תהיה הזדמנות לראות מקרוב 

יהודי אתיופיה ולדבר על עדה מיוחדת זו. נבקר בכפרים בהם התגוררו יהודי אתיופיה, נספר על 

איך הגיעו יהודים למקום זה? נבקר  -אורחות חייהם, וננסה לענות על החידה עתיקת היומין

ה האתיופי בארמונות מלכי אתיופיה ובמרחצאות של המלך פסילדס, ונספר על חיי בית המלוכ

בתקופת ימי הביניים הסוערת. נבקר בכנסייה מיוחדת במינה בגונדר, דברה ברהאן סלאסי, שציורי 

 הקיר והתקרה בתוכה הפכוה למוקד תיירות מפורסם.

 

 שמורת סמיאן –, ד': גונדר 4יום 

. נערוך סיור רגלי בין נבוקר ניסע אל אחת משמורות הטבע המרשימות של אתיופיה: הרי סימיאן

. הפארק מיוער במיני עצים Baboon Geladaמצוקי הפארק לאומי שבו מצוי מין מיוחד של קופי בבון 

 מיוחדים לאזור, ויש בו שפע של ציפורים ובעלי חיים אחרים.

 לינה בלודג' בשמורה.

 

 גונדר  -, ה': שמורת סמיאן 5יום 

טט ברכב וברגל בעקבות קווי המצוק הנישאים, את הבוקר נקדיש להמשך הטיול בסמיאן. נשו

נצא לוולקה, אחד מכפרי  ובעקבות מסלולי הנדידה היומיים של בבוני הג'לדה. אחר הצהרים 

. רוב תושבי 17-שקיימו כאן מעין ממשל עצמי עד המאה ה  ל"ביתא ישראל"  הפלאשים, שריד

 לקראת ערב נשוב ללינה בגונדר.  הכפרים היהודיים באזור עלו במבצעי "משה" ו"שלמה" לישראל.

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 אקסום -, ו': גונדר 6יום 

היום נטוס לאקסום, העיר הקדושה ביותר לנוצרים באתיופיה, בה הוכתרו קיסרי אתיופיה הסלומוניים. 

על פי הכנסייה האורתודוקסית האתיופית, כאן שוכן ארון הברית המקורי והעתיק )בכנסיית גברתנו 

לוחות הברית שניתנו למשה בהר סיני. נבקר בפארק האובליסקים העתיקים  מרים מציון(, ובו

העשויים מסלעי גרנית שנחצבו מהרי הסביבה. אחד האובליסקים נלקח בידי האיטלקים לרומא והושב 

 . שנים 5-למקומו לפני כ

לו מוצגים כלי חרס, מטבעות, כתובות, תכשיטים וממצאים שונים שנתג נבקר במוזיאון אקסום, בו

באזור. נבקר בארמונו של המלך כלב מן המאה השישית לספירה וכן נראה את כתובת המלך אזנה מן 

המאה הרביעית, כתובת בשלוש שפות החקוקה באבן. נבקר ב"ארמון מלכת שבא", אתר המכיל 

 שרידים של ארמון בעל קירות עבים ומתחתיו מערכת תת קרקעית. 

 בת.בתום הביקור נגיע למלון ונתכונן לש

 

 , שבת: אקסום7יום 

 לאחר תפילת וארוחת שבת נצא לסיור רגלי באזור המלון.

 

 לליבלה -, א': אקסום 8יום 

, עיר שהפכה לבירתה של אתיופיה לאחר חורבנה של אקסום. לפי בבוקר נטוס מאקסום ללליבלה

אחת המסורות האתיופיות, את העיר אקסום החריבה מלכה יהודייה בשם יהודית. לאחר חורבנה של 

אקסום, עלתה לשלטון באתיופיה שושלת שלא הייתה מיוחסת לשלמה המלך, שושלת הזאגווה. 

יכול להיות שמולך על אתיופיה מלך שלא מבית דוד...  בסופו של דבר הודחה שושלת זו בתואנה שלא

כדי לבסס את הלגיטימיות שלו, בנה לליבלה, גדול מלכי הזאגווה, מכלול עצום של כנסיות, שיופיין לא 

נופל מפאר הבנייה הנבטית בפטרה: הכנסיות חצובות באבן אדומה, ולפי המסורת, לפני בנייתן, נלקח 

, קיבל השראה מאתרי העיר, ובנה בהשראה זו את כנסיות לליבלה, המלך לליבלה בחלום לירושלים

 שחלקן מוקדשות למקומות בירושלים.

 

 אדיס אבבה –, ב': לליבלה 9יום 

 אמהרה במחוז הצפונית וואלו בנפת עיר היא לליבלה ואתריה. בלליבלה נשלים את הביקור היום

 .מטר 2,630 של בגובה אתיופיה ברמת שוכנת אתיופיה. העיר של שבצפון מרכזה

 הדתיים אתריה בזכות "החדשה ירושלים" בכינוי מוכרת ועוד "של אפריקה פטרה" מכונה לליבלה 

 לילבלה ,בקדושתה לאקסום רק שנייה בהיותה בירושלים אתרים שמות של רבים במקרים הנושאות

 בשעות הצהריים נטוס לאדיס אבבה להשלמת הסיורים וללינה. .לרגל עלייה מרכז היא

 

 אווסה –, ג': אדיס אבבה 10יום 

נתארגן על הג'יפים לקראת המסע ונצא בדרכנו דרומה לעבר אגמי השבר הסורי אפריקאי. בדרכנו 

אתרים ארכיאולוגים קדומים ונבקר בחשוב שבהם  160נעבור בחבל סודו שמדרום לאדיס בו נתגלו כ 

וואש מקלה. באתר התגלו שרידם פרה היסטוריים של האדם הקדמון לרבות עצמות וכלי ציד א

קדומים ביותר. במקום הוקם אתר חפירות ומוזיאון מרשים בכסות האיחוד האירופי. מכאן נדרים על 

כאן כבר נתחיל את מסע הטבע המופלא שלנו בין אגמי לוע געשיים,   עמק השבר לעבר אגם זיוויי

שלה אשר הוקמה  -עופות, מעיינות חמים וכפרי דייגים. נטייל בשמורת הטבע אבייאתה שפע של

מאגמי  2מיני ציפורים אשר מקננות בשטחה. בשמורה  350לצורך שימור ומקלט של גן עדן ליותר מ 

מ. האגם מהווה מושבת גידול  260השבר, אגם שלה, המצוי במרכזו של מכתש וולקני ועומקו כ 

לשקנאים ופלמינגו. נבקר גם באגם אביג'טה, שבשונה לשכנו הוא אגם רדוד בעומק  מרכזית ביבשת

מ בלבד ובסביבתו מעיינות חמים. זו שמורה שעשירה בבעלי חיים, וכאמור ממרכזי השקנאים  14של 

אחה"צ נשים פעמינו  והפלמינגו מהגדולים ביבשת. נבקר גם במעיינות החמים שלחוף אגם שלה.

   אוואסה.דרומה לעבר אגם 

 



 

 
 

  

 

 ארבה מינץ' -דורזה  –, ד': אווסה 11יום 

עם בוקר נצא לביקור בשוק הדגים של אוואסה ולאחר הביקור ניסע לעבר הרכס שבמערב לאגמי 

השבר ונבקר בכפר דורזה שם נפגוש את אנשי הכפר ונכיר את מנהגיהם. בני השבט, קבוצה אתנית 

משם ניסע לארבה  בנה בתיהם הנבנים בצורת איגלו.הידועה באתיופיה ביכולת האריגה שלהם ובמ

מינץ' )ארבעים המעיינות(, העיר המרכזית של אזור הבקע האפריקאי הדרומי, השוכנת לשפת אגם 

 צ'אמו.

 

 ג'ינקה –, ה': ארבה מינץ' 12יום 

נצא לשייט על אגם צ'אמו. נתקרב אל להקות של תניני יאור והיפופוטמים. נצפה גם בעופות מים 

ים.  בדרך לג'ינקה נעבור דרך כפרים נוספים של בני שבט ההאמר, וכן של בני שבט הארי ובנה רב

הנוהגים לצבוע את שערם בצבע אדום. נעצור בקייאפר בשוק השבועי, לכאן מגיעים בני הפלגים 

השונים כדי להיפגש פעם בשבוע , להחליף חוויות וידיעות, ולהביא למכירה את תוצרתם הצנועה; 

ירקות, מספר ביצים,תרנגולות וגם תכשיטים תוצרת בית. לאחר שנגיע לג'ינקה נבקר במוזיאון מעט 

 האתנוגרפי המציג את תרבותם של השבטים השונים של עמק האומו.

 

 ג'ינקה - שבט המורסי -ג'ינקה , ו': 13יום 

אפריקה, לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור של בני שבט המורסי, מהמיוחדים והמסקרנים ביותר ב

נשותיו עונדות דסקיות חמר גדולות, המושחלות בשפתן התחתונה. מתפקידן של הדסקיות הוא למנוע 

מ"עין הרע" לחדור אל תוך הגוף. בפועל הופעתן המוזרה של הנשים הרתיעה בעבר את סוחרי 

רבים  עבדים . האזור הנידח בו נודדים בני המורסי הוכרז כשמורת טבע, מאגו פארק, העשיר במינים

 של בעלי חיים ובעלי כנף. לאחר הביקור נחזור ללודג' האקולוגי שלנו ונתחיל בהכנות לקראת שבת.

 

 , שבת: ג'ינקה14יום 

 לאחר תפילת וארוחת שבת נצא לסיור רגלי בקרבת הלודג' ובשוק.

 

 טורמי  -, א': ג'ינקה 15יום 

עים בשערם המיוחד הקלוע לצמות הבוקר ניסע דרומה דרך דימקה ונפגוש את בני שבט ההאמר הידו

לכיוון מורולה לביקור של בני שבט הקארו, החיים על מצוק יפהפה  ומעוטר בחרוזים. נמשיך בנסיעה

המשקיף על נהר האומו. בני השבט מוכרים בשל ציורי הגוף שלהם העשויים תערובות מיוחדת. לינה 

  בטורמי.

 

 , ב': טורמי 16יום 

יוון נהר האומו והמרכז הכפרי אומורטה. לאחר שנחצה את הנהר לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכ

בשבטי האומו, אשר בניו מנהלים אורח חיים מעניין   בסירות קאנו נבקר את שבט דסאנץ', הדרומי

אחה"צ נשוב לטורמי   ארוכות בעזרת הדגה של אגם טורקאנה.  המאפשר להם לשרוד שנות בצורת

טקס התבגרות  –מזלנו ניטול חלק בטקס קפיצה על שוורים  ונתרשם שוב מיום השוק או אם יתמזל

 מרתק של בני השבט הצעירים.

 

 ארבה מינץ' –קונסו  –, ג': טורמי 17יום 

בבוקר ניסע מזרחה דרך האגם היבש סטפני ונבקר את בני שבט הארבורה. בצהריים ניסע לעיירה 

נתרשם ממערכות  שבניה ידועים בחקלאות הטרסות שלהם. נבקר באחד מכפרי קונסו קונסו

יחסית ומעבודות העץ של  הביצורים העגולות המקיפות את מרכז הכפר, מן החקלאות המפותחת

המקומיים. ניפגש עם הגברים המקפידים על צביעת הגוף בצבעים מיוחדים השומרים על לחות העור, 

קישוטים העשויים מהחי. נבקר בבית הקברות ונעמוד על דרך הקבורה והנשים המתהדרות גם ב

 מינץ'.-בארבה  לקראת ערב נגיע ללינה המיוחדת לראשי השבט.

 



 

 
 

 

 

 

 תל אביב –אדיס אבבה  -, ד': ארבה מינץ' 18יום 

היום נחזור בטיסה לאדיס אבבה ונבקר בשוק הפתוח הגדול ביותר באפריקה. השוק משתרע על פני 

רחובות וסמטאות המלאות מכל טוב. אלפי אתיופים מכל רחבי המדינה באים לשוק כדי  ק"מ של 5

למכור את מרכולתם, מפירות וירקות טריים, תבלינים נדירים ועד זהב, כסף ואבנים טובות. לארוחת 

ערב מסורתית המלווה במוסיקה וריקודי פולקלור. העברה לשדה התעופה לטיסתנו ארצה. תם ונשלם 

 גוריון ביום למחרת.-נחת בנמל התעופה בןהטיול. נ

 

 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 

 מחיר ימים תאריך חזרה תאריך יציאה קוד טיול
תוספת חדר 

 ליחיד
 הדרכה

ETH2101 21/01/2018 08/02/2018 18 יגאל רון 610$ 4290$ יום 

ETH2810 28/10/2018 15/11/2018 18 610$ 4290$ יום  

 

 

 הטיול כוללמחיר 

 טיסות פנימיות  טיסות הלוך ושוב + 

 מלונות בדרגה ראשונה  ודרגת תיירות טובה 

 אשרת כניסה 

 מיניבוס תיירים ממוזג ונוח ברמה המקובלת במקום באדיס אבבה ובחלק הצפוני 

  בג'יפ + נהג( 4ג'יפים ממוזגים בדרום )לפי 

 כניסות לכל האתרים הכלולים כחלק מן הטיול 

 דתי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים כמתחייב מדריך ישראלי 

 חצי פנסיון כשר + מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים 

  ביטוח נסיעות, בריאות  ומטען בסיסי 

 

 מחיר הטיול אינו כולל

  170$טיפים לנותני שירות בחו"ל 

 התעופה שינוי במחירי תעופה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי 

  לאדם לכל יום טיול(5טיפ למדריך הישראלי )מקובל $ 

  מתאריך מתן ההצעה  ועד   2%שינויים בשער המטבעות המקומיים  לעומת הדולר מעל

 לתשלום בפועל יחולו על הנוסע

 לחץ כאן לתנאים ואחריות <. תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט 

 חודשים לפחות 6-יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 

 

 

 

 

 

 

 

http://shai.s4u.co.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA/


 

 
 

 

 ביטוח

 .הנרכשת קבוצתית פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית -מעניקים לכם הטבה אנו בשי בר אילן 

. באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס 75, עד גיל פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים

בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה קבוע, סובלים ממחלה כרונית כלשהי, הייתם מאושפזים 

, הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם. שינוי במצב בריאותכם

 !ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח ליסה היא על אחריותכם האישית בלבדהרחבת הפו

  במקרה של הרחבת הביטוח, עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.

הפוליסה )הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך( מכסה אתכם בדמי ביטול )כמפורט בסעיף תנאי 

מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי  בטיול טל השתתפותכםביטול( גם במקרה שתאלצו לב

 הפוליסה.

 הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.

 רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!

 

 חשוב לדעת: 

  .יתכנו בהחלט שינויים בסדר הערים, האתרים. נעשה מאמץ להגיע לכל האתרים המפורטים 

  למארגני הטיול כסוכני נסיעות אין שליטה על שרותי תעופה השונים כגון הזמנות אוכל

מיוחד, מושב במטוס, שינוי זמני טיסה או איחור בטיסה. האחריות בנושא היא של חברת 

 התעופה בלבד.

 למרוקו מונפקת בהתאם לנתונים הנשלחים על ידינו ע"י הרשויות המרוקאיות  אשרת הכניסה

 והיא תוטבע בדרכון בהגעה לשדה התעופה במרוקו. 

 אחרות אובייקטיביות וסיבות פנימיות טיסות בזמני שינוי עקב הטיול במסלול שינויים יתכנו. 

 

 תנאי ביטול

  דמי רישום בלבד47-בימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע  45עד $ 

 45-14 500-ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב $ 

 13-7 1000$-ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 

 ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה  יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל  6-מ

 העלויות הנלוות )ויזה !(

 

 מועד בארץ, וכן ימי א' וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה* ימי ששי ושבת וימי חג וחול ה

* במידה שכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים )ויזה, למשל( יתווספו מחיריהן לדמי 

 הביטול הנקובים.

 


