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:רציונאל

הצליחוולאלישראלמרוקומחופי"אגוז"ספינתגביעלדרכםאתשעשוהמעפיליםלסיפוריחשפוהתלמידים

.1961ינואר10-במבטחיםלחוףלהגיעהחלוםאתולהגשיםהמשימהאתלהשלים

.בכללהיהודיובעולםישראלבמדינתעמוקלזעזועגרםהמעפילים44שלהטביעהאסון

לעלותמרוקוליהודילהתירמרוקוממשלתעלהבינלאומיהלחץהחל,הדרךאתצלחושלאהמעפיליםבעקבות

לאחרישראללמדינתלקבורההובאומהנספיםחלקגופות.וביישובההארץבבנייןחלקולקחתישראללארץ

הממשלהראשיבשםשניםעשרבמשךשפעלשטריתבןוסםישראל,במרוקוהשלטוןבקרבכביריםמאמצים

שבמרוקוחוסיימהבאלהחלליםשלקבורתםמקוםאתשאיתרה"ביחדתנועת"אתוכינס(ורביןפרסשמעון)

.1983במאי
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:מטרות

אתבהולחדשלארצולשובהיהודיהעםשלהרצון–רחבהמפרספקטיבהלישראלההעפלהסיפוראתיכירוהתלמידים1.

.חזונו

.הבריטיהמנדטבתקופתי"באהעבריהישובוקשייהמעפיליםקשייאתיבינוהתלמידים2.

."אגוז"ספינתשלההעפלהלסיפוריחשפוהתלמידים3.

.מהילאומיתהדדיתערבותויבינוהחללים44מתוך"אגוז"חללי22שלעצמותיהםהעלאתסיפוראתיכירוהתלמידים4.

.ההעפלהמתקופתולתמונותלסרטוניםייחשפוהתלמידים5.

.אגוזספינתשלההעפלהלסיפורהחשיפהלאורלמידהתוצרבהכנתיתנסוהתלמידים6.
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:לתלמידיםשאלות

?המדינההקמתטרם–המובטחתלארץהגיעויהודיםכיצד•

?ישראללארץספינותגביעלההעפלהמפעלמהו•
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הקמתועד1934משנתהבריטיהמנדטבתקופתישראללארץיהודיםשלחוקיתבלתילכניסהתנועההייתהההעפלה

'בעליה'כונתהההעפלה.האווירדרךגם1947ובשנתוהיבשההיםדרךהעבריהיישובארגןההעפלהאת.1948-בהמדינה

.הבריטיהמנדטממשלתשלהמחמירותההגירהתקנותאתתאמהאשרלארץהחוקיתהעלייהעםבבדבדשנעשתהמאחר

ככולןרובן,גדולותאוקטנותבספינותהיםדרךישראלארץשעריאתפרצוהיהודיםשבעזרתונועזאמצעיהיתהההעפלה

שלהלבןהספרבמדיניותוהמאבקמהמלחמהכחלקמהעולםיהודיםוניצוליםפליטיםישראלארץלחופישהביאוישנות

לגבולותהיהודיתוהעליהההגירהאתוהגבילחופשיבאופןאחרותממדינותיהודיתהגירהעלשאסרהבריטיהמנדט

.ישראל

.המובטחתלארץלהגיעשלהםוהכמיהההרצוןאתולממשחוקישאינובאופןלהתארגןהחליטורביםיהודים,כןעל
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.המובטחתלארץלהגיעשלהםוהכמיהההרצוןאתולממשחוקישאינובאופןלהתארגןהחליטורביםיהודים,כןעל

.יווןמחופימעפילים350-כגביהעלשהגיעו,"ולוס"הספינה1934-בהייתהפליטיםעםלישראלשהגיעההראשונההאוניה

אנושיתוהתמודדותמרתקיםסיפוריםעומדיםמהןאחתכלומאחוריהארץלחופימעפיליםספינות140-כהפליגוהמדינההקמתועד1934משנת

.השראהמעוררתהתמודדות–וטףנשים,גבריםבניהםהמעפיליםשל

ישראללחופיבדרכםלמוותטבעורבים.ידועלאהמדויקמספרםאךההעפלהופעיליהמעפיליםבקרבהיוקורבנות2000-כההערכותלפי

כך.מוצאםלמקוםאותםוסילקוהמדינהלחופילהיכנסלמעפיליםאיפשרולאהבריטיםרבותפעמים.הבריטיםמולבמאבקנפגעוואחרים

.אליהנכנסוולאהמדינהחופיאתראו–ישראלשלהחופיםמולעמדושרבים

.הבאותבכרזותלראותשניתןבישראלהיהודיהישובבקרבלמרדגרםזהדבר
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".אגוז"אנחנו רוצים להתרכז בסיפור של ספינת היום 
?"אגוז"האם שמעתם על ספינת המעפילים 

?מה שמעתם
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יהודיםעלייתשאסרה,למדיניותהבניגודמארצםיציאהתוך,ישראללמדינתמרוקויהודילעלייתששימשהספינההייתהאגוז

.נוסעיה44כלואובדן1961בינואר11-ל10שביןבלילהטביעתהבעקבותונודעה,בחשאיפעלההספינה.לישראל

יהודיםעלייתעלאסרהמרוקו,עצמאותהלאחר.מצרפתעצמאותהאתמרוקוקיבלה,ממושךלאומימאבקלאחר,1956בשנת

היהודים.במרוקוהיהודיתהמחתרתבאמצעותבעיקר,חשאיבאופןנערכהממרוקוהעלייה1956-1961השניםובמשך,לישראל

יהודים30,000-כעלוזאתבצורה.לישראללהמשיךומאירופהאירופאיםליעדיםספינותעללעלות,בחשכהבתיהםאתלעזובנאלצו

.החשאיתהעלייהתקופתבמהלך

היוהסיפוןעל.לישראלהעוליםממשיכיםהיוומשםלגיברלטרשבמרוקוחוסיימהאלמחוףנהגההמוסדידיעלשנשכרההספינה

.עולים50עד40-כלרוב
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שלבעיצומה,לגיברלטרדרכהאתהספינהעשתהשבה13-הבפעם,1961בינואר11-ל10-השביןבלילה

היושמחציתםמעפילים44טבעועימהויחדשרטוןעלעליהעקבהנראהככלהספינהטבעה,ההפלגה

הטביעהבזמןשברחוהספרדיםהצוותמאנשי3היוששרדוהיחידים.ספרדיצוותואישאלחוטן,ילדים

.הספינהשלהקברניטבינהם,מבטחיםלחוףגומיבסירת

.במצולותהיוםעדנמצאות22ועודמרוקולחופינפלטוגופות22
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ממשלת-מסוימיםבתנאים,ממרוקויהודיםליציאתהסכםלהשגתזרזהיה"אגוז"טביעתאסון

ס"היאארגוןבאמצעותנערכהוהעלייה,מרוקולממשלתיהודיכלבעדכופרלשלםנאלצהישראל

ממרוקויצאו1964עד.בינייםבתחנתעובראלא,לישראלישירהנסיעהשאינומסלולדרךציונישאינו

.לישראלהגיעומרביתם,יכיןבמבצעיהודיםאלף80-כ
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ישראללממשלתמנומקתפניה1980בשנתניסחשטריתבןסם

לארץבדרכםשטבעואגוזמעפיליבחלליממלכתיבאופןשתכיר

שלונציגםהשכולותהמשפחותשלכשליחםפעלבנוסף.ישראל

מול(שמירויצחקפרסשמעון,רביןיצחק)ישראלממשלותראשי

החלליםעצמותאתלהעביריסכיםשזהבכדיהשניחסןמרוקומלך

בןהצליחרבותושליחויותשיחותלאחר14.12.1992-ב.לישראל

העצמותאתלהעלותוהישראליהמרוקניהממשלבסיועשטרית

.בישראלממלכתיתלקבורהממרוקו

אתהקיםואףאפריקהצפוןיהדותלמעןלפעולהמשיךשטריתבן

.מרוקוליהדותהעולמיתהפדרציה
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השחראיילת–מבצע

,בינלאומייםוארגוניםמדינותראשיחבקו,העולםברחביבשניםעשורפניעלשהשתרעוואינטנסיבייםעילאייםמאמצים

הועלו,"אגוז"חללי-המעפילים22שלעצמותיהם:הנכסףהיעדאלסוףסוףהביאונו,רוחואישייהודיותקהילותראשי

אתקיפחואליהובדרךחלמועליה,ירושליםזאת.בירושליםעולמיםלמנוחתשבמרוקוחוסימה-באלקבורתםממקום

28.12.80מיום300'מסבהחלטתה,בראשותווהממשלהלפנייתנונענהעת,ל"זבגיןמנחםבהשהחל,משימה.חייהם

בדצמבר2-ב."אפריקהמצפוןולהעפלהלמחתרותלאומייום"כטביעתםיוםוקבעה"אגוז"לחלליממלכתיתהכרהנתנה,

כשהוא,מסוגהוראשונהישירהבטיסהעשההמטוס.בלודהתעופהבשדהמרוקנימלכותימטוסנחת,20:50בשעה,1992

בהרעולמיםלמנוחתשהובאואיתםהמעפילים22וארונות,למעפיליםכבודלחלוקשבאוהיהודיתהקהילהבראשימלווה

.הרצל
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באזכרה  " אגוז"ראשי המדינה וראשי הפדרציה העולמית ומשפחות חללי 

.ירושלים, ממלכתית בהר הרצל
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מנוחת עולמים

"אגוז"לחללי 
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הנצחה

נטלה על עצמה להנחיל את סיפור חייהם של חללי אגוז ואת חלקה של  " אגוז"המועצה הציבורית להנצחת מעפילי 

.בהעפלה ובהגנה על גבולות הארץ, יהדות צפון אפריקה בעליה

"זיכרוןערבי"ובתפוצותאילתועדהגולןמרמתסניפיהבכלמקיימתמרוקויהדותשלהעולמיתהפדרציה

.ורבניםהעיראבותבמעמד"אגוז"לחללי

.אגוזמעפילישםעלקרואיםבישראלרביםרחובות

.ודימונהטבריה,חצור,אשדוד:בעריםנמצאותאנדרטאות

.אגוזחלליסיפוראתשמגוללתפרקים3בתסדרההראשוןהערוץהפיק1999בשנת
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(  10.1.1961)ג בטבת "שטבעו בכ" אגוז"ד מעפילי "הדלקת נר זיכרון לזכר מ
לארץ ישראל ממרוקובדרכם 

בבר אדרי
אנט אדרי

חיים אדרי
מרדכי אדרי
מרסל אדרי
נסים אדרי
ארזה אדרי
שבא אדרי

אזולאיו'זוז
חנינה אזולאי

יפה אזולאי

מאיר אזולאי
רחל אזולאי 

שלום אזולאי
אלמליחאלברט 
אלמליחמסודי 

אלמליחסוזן 
אלמליחשמעון 

אלמליחעליה 
אלמליחיצחק 

אלקובידוד 
גבריאל בן הרוש

בן הרוש( דניז)דינה 
ק בן הרוש'ג
קלין בן הרוש'ג

רפאל בן הרוש
תמר בן הרוש
אליס בן לולו

דוד בן לולו
יהושוע בן לולו

מרום בן לולו
רחל בן לולו
פרחה גוזלן

דדוןקי'ז
דדוןדוד 

דדוןדניאלה 
יהודה דהן

ליברטיאסתר 
יזל ממן'ג

ממן( הנרי)אהרון 
חיים ממן

פלורנס ממן
רבקה ממן
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:פעילות הנצחה

רעיון להנצחה שעיקרו  , מכתב, קריקטורה, פלקט, הנכם מתבקשים להכין שיר
".אגוז"חללי מעפילי 

את העבודה יש להכין בזוגות ואת התוצרים להציג ולשלוח לתחרות תוצרים  
:שעיקרם

.הנצחת חללי אגוז בסימן ערבות הדדית

בית הספר ואיש קשר, עליכם לצרף את התוצרים ושם התלמידים.

:תמונות מהפעילות יש לשלוח בסריקה למייל/ את התוצרים 
ei0509000408@gmail.com

לפדרציה העולמית של יהדות מרוקו


