
"גר ותושב אנוכי עמכם שמעוני..."  סיפורה העצוב של קלקידו סיסאי.  

חברים יקרים! 

קלקידן חולת סרטן בדרגה מתקדמת ללא אזרחות ישראלית ולכן נאלצת לשלם 
90,000₪, שאין לה, בכדי להצילה ממות מהנגע האיום. ואלו קורותיה העצובים 

בקצרה: 

קלקידן שהתה זמן רב עם הוריה במחנה הפלשמורה באדיס אבבה, נישאה לבן 
משפחה רחוק מישראל ובאה לארץ ב-2014. היא קיוותה להתגייר ולקבל אזרחות 
ישראלית אבל בעלה מנע זאת ממנה. לאחר שנתיים היא התגרשה בגלל התעללות 

פיזית ונפשית מצד בעלה. עד ליוני 2019, עת גילו את הגידול הסרטני, עבדה 
כספרית ושכרה דירה עם חברתה. ברור כי אילו זכתה לבא לארץ ולהתגייר, 
כעשרות אלפים אחרים מהפלשמורה, לא הייתה עומדת כיום אל מול שוקת 

שבורה. 

מי שהתגייסו לסעוד אותה בחוליה הם דודה ודודתה, משפחת לגס, אליהם עברה 
לגור ובדלית ברירה שילמו 27,000₪ ועוד התחייבו לשלם 23,000₪ בתקווה 

לזכות בעזרה מן הציבור כדי לשלם את מה שאין להם. 

אנו מבקשים מכם לעשות מעשה של חסד ולתרום למען הצלתה של קלקידן, כדי 
להגיע לסכום הנדרש בסך 90,000₪ הדרושים לניתוח ולטיפולים בבית החולים 

שערי צדק, למשך שנה אחת. 

את התרומות ניתן להעביר אל קרן הצדקה של בית כנסת עמק רפאים באמצעות 
האתר: www.yael.org.il בסעיף תשלומים ולציין עבור קלקידן או בהעברה אל 
חשבון הקרן מס' 659307 בבנק הפועלים בסניף 748 ולציין עבור קלקידן. לכל 

תרומה תתקבל חשבונית עם סעיף 46. 

ובאשר למשפחת לגס התומכת ומשלמת עבור קלקידן ומוכרת על ידי כמה 
מחברינו בקהילה; עלו לפני 18 שנים מאתיופיה וכפלשמורה התגיירו והפכו לאזרחי 
המדינה ותמיד שניהם עובדים.הם גרים בתירת שני חדרים וסלון ובה מגדלים ששה 
ילדים לתפארת. שלושה מהם סיימו בהצטיינות את גמנסיה רחביה. הראשון שירת 

ב-8200 והשני משרת במג"ב. לאחרונה הוסיפו חדר ובו גרה קלקידן. 

 -- מנחם זר כבוד

http://www.yael.org.il


“I am living as a foreigner amongst you, please listen to me!” 

The Sad Story of Kalkidu Sisai 

Dear Friends! 

 Kalkidan is an advanced cancer patient without Israeli citizenship, 
and therefore she has to come up with NIS 90,000, which she does not 
have, in order to save her from death from the terrible plague. This is her sad 
story in brief: 

 Kalkidan spent a long time with her parents in the Falash Mura camp 
in Addis Ababa, married a distant relative from Israel and came here in 
2014. She had hoped to convert to Israeli citizenship, but her husband 
prevented her from doing so. Two years later, she divorced because of 
physical and emotional abuse by her husband. Until June of this year, when 
they discovered the cancerous tumor, she was working as a hairdresser and 
rented an apartment together with a friend. It is clear that if she had come to 
Israel and converted to Judaism, as did tens of thousands of others from the 
Falash Mura, she would not have been facing this terrible situation today. 

 Her uncle and aunt, the Lagas family, have become involved in 
helping her and she went to live with them. Without other options, they 
have paid NIS 27,000 and promised to pay another NIS 23,000, while 
hoping to receive help from the public in order to pay what they do not 
have. 

 We ask you to do an act of kindness and to contribute to the rescue of 
Kalkidan, in order to reach the required sum of 90,000 NIS for her surgery 
and treatment at Shaare Zedek Hospital for one year. 

 Donations may be made through the Charity Fund of Bet Knesset 
Emek Refaim through the website: www.yael.org.il. In the payments section, 
please specify for Kalkidan. Alternatively, you can make a bank transfer to 
the fund account no. 659307 at Bank Hapoalim in branch 748, again 
specifying that this is for Kalkidan. For each contribution, a tax-deductible 
invoice will be sent out. 



 As for the Lagas family that supports and pays for Kalkidan and who 
are known to some of our members: They immigrated 18 years ago from 
Ethiopia and as Falash Mura they converted to become citizens and they 
both always work. They live in an apartment with two bedrooms and a living 
room, in which six children are raised beautifully. Three of them have 
graduated with honors from the Rehavia Gymnasium school. The first 
served in the 8200 unit and another served in the Border Police. Recently, 
they have added on a room where Kalkidan lives. 

-- Menachem Zer Kavod                               

                                                                   


