
מקזבלנקה         להמבורג

תום דייל: צילום האניה

הזמנה
המוקדש לסיפורה המופלא של קבוצת הצופים היהודיים מצפון  אפריקה  , הנכם  מוזמנים לאירוע מיוחד

האירוע . 1947שהיתה על סיפון האניה אקסודוס בהפלגה ההיסטורית ביולי , "(הקבוצה הצרפתית)"וצרפת 
19.30ויתחיל בשעה 9.5.2022' קרית שמונה ביום ב, 8דוד רזיאל , ס ארתור פוקס"יתקיים במתנ

:בתכנית
בת למעפילים חברי הקבוצה הצרפתית, בהדרכת דינה תבל, תערוכה

התכנסות באולם והימנון אקסודוס
ד אביחי שטרן"עו–ברכת ראש העיר קרית שמונה 

פתיחה-סרט מקזבלנקה להמבורג 
נציג הדור הראשון, מעפיל, אריה איתמר-ההימנון והסרט , על אקסודוס

קטע הקראה בליווי מוזיקה: חנה כהן
(יהודה הלוי" )אני במזרח ולבי בסוף מערב"–חלק ראשון -הסרט 

.  אפרים סנה.( במיל)אלוף -דבר תת
בת למעפילים חברי הקבוצה הצרפתית, נציגת הדור השני, דבר דינה תבל

(רות גרובר" )הספינה שהייתה לסמל"–חלק שני -הסרט
קטע הקראה בליווי מוזיקה: חנה כהן

אריה איתמר–מעלילות הקרב על האנייה 
(חיים גורי..." )עוד נחזורה"–חלק שלישי -הסרט 

ברכת נציג צוות מורשת אקסודוס
ס"מנהל המתנ–יקרו 'אלעד קוז: מנחה ומסכם

התקווה  

תום דייל: צילום האניה

0544673070-חנה כהן : פרטים
0526321318-אריה איתמר 

מורשת אקסודוס
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בהדרכת דינה תבל –התערוכה 

מורשת אקסודוס
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סיפורה של קבוצת הצופים היהודיים מצפון אפריקה וצרפת
בהפלגה של אקסודוס

,דומו כולם ושימעו את קולנו. 

;כאש תתפשט בעולם

,אלפי לבבות ישירו שירנו

.שרים וגוברים על הים

:  פזמון

,           ז"תש" יציאת אירופה"השיר על 

;  השר על העם הגיבור והעז

,שנאה ומגז, יוצא מן התופת

.ארצנו מאז, אלי חוף מולדת

,מהיטלר נחלץ ומאושוויץ רק אמש. 2

;את החוף הוא ראה מרחוק

,בין גדרות בלי אור שמש, לכלא הצף

.      נדחף למרתף העמוק

:פזמון

,בניך–כי בנותייך , ידע ישראל. 3

;אשר נכלאו על הים

,יודעים להגן על עצמם ועליך

.          כי הם אוונגרד של העם

:  פזמון

1
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מורשת אקסודוס

ד אביחי שטרן"עו–ברכת ראש העיר 
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מורשת אקסודוס
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מורשת אקסודוס

על אקסודוס ההימנון
מעפיל, אריה איתמר–ועל הסרט 
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מורשת אקסודוס

...לבי במזרח

ִלִבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבסֹוף ַמֲעָרב

ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב

ְבעֹוד, ֵאיָכה ֲאַשֵלם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי

ִצּיֹון ְבֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ְבֶכֶבל ֲעָרב

ְכמֹו, ֵיַקל ְבֵעיַני ֲעֹזב ָכל טּוב ְסָפַרד

.ֵיַקר ְבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר ֶנֱחָרב

יהודה הלוי

"דבריך במור עובר רקוחים: "מתוך

–ְפַגְשַתִני ְבִמְדָבִרים ֲעֵרִבים 

,ְבתֹוָכם אֹוְרִבים נֹוְשֵאי ְשָלִחים
ְרבּו תֹוָכם ְדבֹוִרים ְדָבִרים ַאָ

.ְותֹוְך ַיְעַרת ְדַבש קֹוִצים ְכסּוִחים

מעפילה-חנה כהן : מקריאה
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סיפורה של קבוצת הצופים היהודיים מצפון אפריקה וצרפת
בהפלגה של אקסודוס

,דומו כולם ושימעו את קולנו. 1

;כאש תתפשט בעולם

,אלפי לבבות ישירו שירנו

.שרים וגוברים על הים

:  פזמון

,           ז"תש" יציאת אירופה"השיר על 

;  השר על העם הגיבור והעז

,שנאה ומגז, יוצא מן התופת

.ארצנו מאז, אלי חוף מולדת

,מהיטלר נחלץ ומאושוויץ רק אמש. 2

;את החוף הוא ראה מרחוק

,בין גדרות בלי אור שמש, לכלא הצף

.      נדחף למרתף העמוק

:פזמון

,בניך–כי בנותייך , ידע ישראל. 3

;אשר נכלאו על הים

,יודעים להגן על עצמם ועליך

.          כי הם אוונגרד של העם

:  פזמון
F פרוייקט \אחרי\:

מסטר  \המשך
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נציגת הדור השני–דבר דינה תבל 
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 פריז
 

 חוות לה רוש

 תוניס
 אוראן 

 חיפה קזבלנקה
        

1947 -מסעות הצעירים מצפון אפריקה וצרפת באקסודוס   
 מקרא

 אסקאלקנזבחוות לה רוש ושאטו  -ומשם להכשרות ליד טולוז ,  למרסייתוניס ופריז , אוראן, מקזבלנקה   :מסע ראשון             
 ומשם בהפלגה על האקסודוס לחיפה מרסיימההכשרות ליד טולוז לנמל סט ליד       : מסע שני             
 גרמניה, ומשם למחנות מעצר ליד המבורג מרסיילפורט דה בוק ליד , הגירוש הבריטיות אניותעל , מחיפה  :מסע שלישי             
 חזרה לחיפה באניותומשם , למרסייממחנות המעצר ליד המבורג     :מסע רביעי             

 
 המבורג

 מרסיי
פורט דה בוק, סט             

                                    

`



מקזב נק                     מבו  

ש   וש מ  טובו 

במושב םזמנ ת  ו וש מ ש  נ סו,בק בוץשנות  םששבמ  ך

מתוך,שבנ בשבע ב   משפח עב  1954בשנת.מו דת ש תופ 

כמנ   ח ,בבנ  בק בוץשעבד,ש מ . פ תוחו ת ום  ד  ו ו   צון

 תקנ םמכוןש  נ בסנ ף ת ק ם ו 1957בשנת.בונ בסו  עבוד 

בחב תחשבונותמנ  ת  ת ש  .שנ ם33במשךונ   ו  ש    

ש מ .1995בשנתשנפט  עד, צ ו ב מנותעסק וכתחב ב, ב ום

וב  כ  ו ו   ב  מוד ם,בק     תעמק,בעומ בב תו בדושח 

ספס   ת םוחבש,   וד ו עם ש      ץ קשו  םבתחומ ם

. ספ ו  ש מעש   שש  ש  וב ת  מות    ו .  ונ ב ס ט 

. עו מוש מ   ך,93- בשנתו,2018בשנת

.  ד םמ ובת,משכ    משפח 1925בשנת     שב   ב ו ןנו דש מ 

 ספ מב תש מ  ו ש16ב   .   שונ  עו םבמ חמתז ועו ת  בד ב ו

18בן.   ץ ע ותשש פו   וד  ם צופ םו צט ף,ו ש ממש תחוק עקב

ס  ם ותו, ב  תב  צותט ס קו סונש ח חופש תצ פת כוחות ו  ס

קבוצתעםש מ    ע שנ   עו םמ חמתבתום. ד ווכ  שמוטסכמק ען

חק   ת כש  ש  מט  ,צ פתבד ום וש   חוות פ  ק מצפוןצע   ם

ש    ו  ו  ם,צ פת,בפ  ס1926-בנו ד בו קש  .  צ ע   תם ק  ת

   וד  םבצופ םמד  כ ש  ת ש  .בח  טותועסקו, עש  םבשנותמפו  ן

נ ש ו םקצ זמן  ח .ש מ  תפ ש ושם, וש    כש ת    ף   ע 

,מכן  ח  מ םכמ   קסודוס ב ונ  ב  ו םש  ם דבש  ח ת.בפ  ס

 בעבק בוץ ת  שבותח   .   ץסופ ת   עו ם1948ב נו  . "  במסעם

 ו  ס שח ו במ חמת.  קסודוס מ ב םחב  םעם   ןנוו בק בוץוב משך

.ת ומותבנותושת בןנו דו זו . ק בוץע    נ ש מ 
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יר'אלג

ִאם ָהְיָתה ִלי עֹוד ַיְלָדה
יר'ָהִייִתי קֹוֵרא ָלּה ַאְלגִ 

ְוַאֶתם ֱהִייֶתם ְמִסיִרים ְבָפַני ֶאת ַהכֹוָבִעים  
ַהּקֹולֹוְנָיאִלִּיים

יר'ְוקֹוְרִאים ִלי ַאבּו ַאְלגִ 

ְכֶשָהְיָתה פֹוַקַחת ֵעיֵני שֹוקֹוָלד, ַבֹבֶקר
"ִהֵנה ַאְפִריָקה ִמְתעֹוֶרֶרת: "ָהִייִתי אֹוֵמר

ְוִהיא ָהְיָתה ְמַלֶטֶפת ֶאת ַהְבלֹוְנד ְברֹאש  
ֲאחֹוָתּה

.ּוְבטּוָחה ֶשִגְלָתה ֵמָחָדש ֶאת ַהָזָהב .

,ַהַגְרְגִרים ַעל ְשַפת ַהָּים ָהיּו ַאְרַגז ַהחֹול ֶשָלּה

ּוִבְטִביַעת ָהֶרֶגל ֶשל ַהָצְרָפִתים ֶשָבְרחּו ִמָשם

.ָהְיָתה ַמְחִביָאה ֶאת ַהְתָמִרים ֶשָנְשרּו ֵמָהֵעִצים

:ָהִייִתי ְמַהֵדק ָיַדִים ַעל ַמֲעֵקה ַהִמְרֶפֶסת ְוקֹוֵרא ָלּה, "יר'ַאְלגִ "

ְוִתְרִאי ֵאיְך ֲאִני צֹוֵבַע ֶאת ִקיר ַהִמְזָרח, בֹוִאי ַהַבְיָתה, יר'ַאְלגִ “

."ְבִמְבֶרֶשת ַהֶשֶמש

רוני סומק

חנה כהן: מקריאה
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אריה איתמר–מעלילות הקרב ואחריו 
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חברים
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ס ארתור פוקס"מנהל מתנ–יקרו 'אלעד קוז: סיכום
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סיפורה של קבוצת הצופים היהודיים מצפון אפריקה וצרפת  
1947יולי , בהפלגה ההיסטורית של אקסודוס

מורשת אקסודוס

::משמאל לימין
צלמת–עדה מר 
מעפילה–חנה כהן 

דור שני–דינה תבל 
–ד אביחי שטרן "עו

ראש העיר
מעפיל-אריה איתמר 
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