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סיפוריהם של חברי הקבוצה הצרפתית שהפליגו  

באקסודוס
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שרה ושלמה טובול

ניסו שרה ושלמה לגור זמנית גם במושב  , במהלך שש שנותיהם בקיבוץ

מתוך  , עברה המשפחה לבאר שבע שבנגב1954בשנת . השיתופי מולדת

החל כמנהל , שעבד בקיבוץ בבניה, שלמה. רצון אידיאולוגי לתרום לפיתוחו

הוא הקים את סניף הנגב של מכון התקנים 1957בשנת . עבודה בסולל בונה

שרה היתה מנהלת חשבונות בחברת  . שנים33הישראלי וניהלו במשך 

שלמה . 1995עד שנפטרה בשנת , וכתחביב עסקה באמנות הציור, הברום

בלימודים  ובארכיאולוגיה  , התעמק בקריאה, שחי לבדו בביתו בעומר

וחבש גם את ספסלי , בתחומים הקשורים לארץ ישראל ולעם היהודי

. הוא היה התגלמות השילוב של איש המעשה ואיש הספר. האוניברסיטה

.הלך שלמה לעולמו, 93-בשנתו ה, 2018בשנת 

.  מרובת ילדים, למשפחה משכילה1925יריה בשנת 'שלמה נולד באורן שבאלג

גורש שלמה מבית הספר 16בגיל . אביו איבד את זרועו במלחמת העולם הראשונה

18בן . והצטרף לצופים היהודיים ששאפו לעלות לארץ, עקב חוקי ממשלת וישי

אותו סיים  , גוייס לכוחות צרפת החופשית ונשלח לקורס טיס בארצות הברית

בתום מלחמת העולם השניה הגיע שלמה עם קבוצת . כמקלען מוטס וכאיש רדיו

למטרה של הכשרה חקלאית , צעירים מצפון אפריקה לחוות לה רוש בדרום צרפת

להורים שהיגרו  , צרפת, בפריס1926-שרה בורק נולדה ב. לקראת עלייתם ארצה

שרה שהיתה מדריכה בצופים היהודיים  . ועסקו בחייטות, מפולין בשנות העשרים

לאחר זמן קצר הם נישאו  . ושם פגשה את שלמה, הגיעה אף היא להכשרת לה רוש

,  כמה ימים לאחר מכן' אקסודוס'את ירח הדבש שלהם הם בילו באוניה . בפריס

תחילה התיישבו בקיבוץ גבע  . הם הגיעו סופית לארץ1948בינואר . י"במסעם לא

במלחמת השחרור גוייס  . 'אקסודוס'ובהמשך בקיבוץ נווה אילן עם חברים רבים מ

. לזוג נולדו בן ושתי בנות תאומות. שלמה להגנה על הקיבוץ
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מרגלית ושמואל דנן

שמואל היה הדובר של האניה מול -כשהבריטים החזירו את האקסודוס לצרפת

שמואל היה . גן-עברו לרמת, אילן-אחרי קיבוץ גבע ונווה. בוק-עיריית פורט דה

כשמרגלית חלתה הצטרף לתנועת ...א'בת" ייצור ופיתוח "רואה חשבון בחברת 

מוטה תמרי ויחד הגו והקימו –שם פגש את החבר , א 'הצמחונים והטבעונים בת

. והמשפחה הפכה לצמחונית, בגליל" אמירים"את כפר הצמחונים והטבעונים  

שמואל . כל היתר היו  רווקים, מרגלית ושמואל היו המשפחה המייסדת הראשונה

כמו כן היה מנהל החשבונות של הישוב, היה פעיל בהקמת המטעים ומכוורת דבש

.ופעל לקידום היישוב והתרבות

-גידלה את שני ילדיה, מרגלית דנן שהתאלמנה צעירה

ס הקטן באמירים שימשה 'בבה. כאמא למופת, יוסף ואסתר

היתה גם מורה, כמורה לצרפתית ואחרי לימודים בוויגייט

י עיריית ירוחם  להקים בעיר"לאחר שנתבקשה ע. לחינוך גופני

והקימה מועדון  , היא השתלמה בנושא כולל בכתב ברייל, מועדון לעיוורים

,  להגיע לארוחות, שכמעט ולא יצאו מהבית, בו דאגה לציבור העיוורים

רכשה במהלך השנים המון ידע  " אמירים"כמקימת . חוגים ומלאכת יד

בתחום המזון הבריא והאורגני ואנשים  באו לאורך השנים אליה לקבל  

.יעוץ בענייני בריאות



,הוא הגיע לישראל באנייה אקסודוס.  1924חיים קורקוס  נולד במרוקו בשנת  

עם הגעתו הסופית לארץ. אך גורש חזרה עם יתר מעפילי האוניה  עד גרמניה

בקיבוץ גבע  עבד . ל ושירת בחיל האוויר במלחמת העצמאות"הוא  התגייס לצה

הוא חזר  ועלה לארץ 1965בשנת . חזר למרוקו1952אך בשנת , חיים בחקלאות

.בסלילת כבישים  ובמפעלי נייר חדרה, ל"ועבד בקק, בשנית עם משפחתו

.ו"תשמ'ה1986חיים נפטר ב 

חיים קורקוס
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הוא נכנס אפוף כריזמה . אני בהתרגשות שיא. סבא דוד מגיע לכתה שלי. אני בכתה ד1992

ואני יושבת שם ומקשיבה  . וחוש הומור הוא נעמד מול כל הילדים ומתחיל לגולל את סיפור חייו

איך הוא

לי  . אבל אני יודעת. מספר את הסיפור בהתאמה לילדים צעירים שלא מבינים מלחמה וכאב וסבל

ורק מתחשק לי  . אני יודעת הכל. על הזוועות שראה בחייו, על הפציעה ברגל מירי. הוא סיפר הכל

,  אבל הוא בשלו. את מה שהפך אותו לגיבור שהוא בעיניי, שיספר להם את מה שאני יודעת

אז אני  . ממעט לדבר רגשות או לשתף בתחושות, בצניעות שכל כך אופיינית לו נצמד לעובדות

אולי אתה  " מחליטה להתפרץ בדרישה שיספר את החלק עם האקשן לפחות וצועקת מול הכתה 

אל תדאגי הוא , דורין יקרה: ואז המורה מתערבת ואומרת? "יכול לספר מה קרה לך כשנפצעת

הוא עדין  , זה כלום, היא טועה אני אומרת בליבי. מספר את הפרטים החשובים והכתה מרותקת

כאשת  . היום אני יודעת למה? הוא גיבור ישראל סבא שלי למה הוא לא מספר הכל, מדי איתם

.הוא חשש שזה יהיה יותר מדי, חינוך אני מבינה מדוע בחר לא לשתף בכל

שרלו

גיבור אמיתי ולא רק בגלל . אז אני פה היום כדי שידעו כולם שיש לי סבא גיבור

בשנה  . אלא בגלל הדרך הצנועה שבה בחר להתמודד, מה שעבר בחייו

האחרונה גילינו שסבא דוד הוא לא רק לוחם נחוש ששרד מלחמות  הוא  גם 

תמך במשפחה עם ילדים קטנים על סיפון האקסודוס והתחזה לקרוב משפחה  

אחד מאותם ילדים  שבזכותו  . הוא הצחיק אותם והנעים את זמנם. שלהם

חיפש אותו במשך שנים ולא ,זכר אותו , מר אריה איתמר היקר, אנחנו כאן 

זיהה אותו בתמונות  , ולפני כשנה הגיע עד לפתח ביתו, הרפה עד שהצליח

וסיפר את הסיפור שלא הכרנו מנקודת המבט המרגשת שלו כילד קטן על סיפון  

ממעט להתפאר במעשיו  , צנוע-כזה הוא סבא דוד. לא הופתענו. האקסודוס

להקריב מבלי  . לעשות טוב למען האחר. אך מרבה לעשות, ולדבר על רגשות

שהמעמד הזה  , פפי יקר, כולי תקווה. ככה חונכנו כולנו. לרצות דבר בתמורה

אתה הסמל  . היום מצליח להחזיר לך מעט מהטוב שהענקת לכולם כל ימי חייך

. כן ירבו כמותך גיבור שלי. שלי לנתינה ולצניעות לצד נחישות ודבקות במטרה

תודה גדולה עליך ועל כל מעשיך
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לבית טובול עלו על ספינת המעפילים' שושנה רוזה לבית פרקוביץ וגד פרונסי פרג
,  והוא מאוראן, היא פליטה מפריס ששרדה את השואה לאחר שמשפחתה נספתה". אקסודוס"

בהגיעם .  עוברים יחדו את מסע התלאות ומתאהבים, הם נפגשים על סיפון הספינה. אלגיריה 
שם שהתה הקבוצה הצרפתית באותה  , ארצה הם מתחתנים בכפר יחזקאל הסמוך לקיבוץ גבע

אשר היה , כעבור מספר ימים הם נשלחים לתגבר את קיבוץ נווה אילן שבהרי ירושלים. עת
כהוקרה לאיש ההגנה הנערץ . במצוקה

בקיבוץ מועסק . עיברת פרונסי את שמו לגד, ממפקדי האניה, בשמו המחתרתי" גד"-מיכה פרי
החיים  .  גד כנהג משאית ובמשימות אבטחה ואילו שושנה מועסקת כמטפלת בילדים ובמכבסה

בקיבוץ הצעיר קשים והוא נתון להפגזות בלתי פוסקות של הלגיון הירדני ולצליפות מהכפרים  
.יורם ושימי-בקיבוץ נולדים שני ילדיהם. הערבים השכנים 

ולקריאתו של בן גוריון מתיישב  , עם פירוקו של הקיבוץ הם מתגרשים
,  ועוסק בתכנון, גד בבאר שבע ועובד במדור המים שבסוכנות היהודית

בטיפול ובהקמת מערכות מים בישובים החדשים שהוקמו זה לא מכבר
והם עוברים, דורית-הוא נישא בשנית לנעמי להם נולדה בת. בנגב

משלים את  , י ממוניו"במשך הזמן מוערך גד ע.  ישוב כפרי בנגב–להתגורר בעומר 
.   לימודיו ולימים מתמנה כמנהל מדור המים עד לפרישתו

גם לאחר פרישתו הוא ממשיך לייצג את המדינה בכבוד כשיוצא 
.אירן ואף באירופה, לשליחויות כיועץ למערכות מים במדינות אפריקה 

גד ושושנה  טובול



.
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מיכאל וחווה איילון

לאחר חמישה חודשים   Amstau.הייתי במחנה, מיכאל, אני

אליה , הוברחה הקבוצה לה השתייכתי  למרסיי שבצרפת, במחנה

13.04.1948לחיפה הגענו בתאריך  .24.12.1947הגענו בתאריך 

שם רוכזה כל , הועברתי במשוריין לקיבוץ גבע". קדמה"באנייה 

.השתתפתי במלחמה על הגלבוע ובביצורים בבית יוסף. קבוצתי

עם ההפוגה הראשונה נסענו בדרך בורמה לקיבוץ נווה אילן 

בתקופת היותי   .היינו שם כשישים חברים וחברות. שליד אבו גוש

ח וגם שימשתי כאיש  "בקיבוץ השתייכתי לחטיבת הראל של הפלמ

קשר בין הקיבוץ לבין מוכתר אבו גוש

.והצוות שלו
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הצטרפו יהודה ורבקה למקימי מושב  1950בשנת 

בו הקימו משפחה ומשק חקלאי אותו פיתחו  , אביגדור

המשק קיים עד היום וגם דור שלישי  . במשך השנים

. התישב במושב וממשיך את דור המייסדים

משפחתו היגרה מטעמים  .  1928יהודה נולד בטורקיה בשנת  

"  אליאנס"הוא התחנך בבית ספר . מרוקו, כלכליים לקזבלנקה

בהמשך לחוות לה  .  והיה חניך של תנועת הצופים היהודיים שם

כחלק מקבוצת  " אקסודוס"עלה על האוניה , רוש בדרום צרפת

ין  'רז)שם נישא לרבקה , הוא הגיע לקיבוץ נווה אילן. הצופים

, שהיתה בקבוצה של יתומי שואה שעלו מצרפת, (קופרפרב

.  והתמקמו אף הם בקיבוץ נווה אילן
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משה קדוש



אוחיון מיכאל

ילבר'ז)נתן ( סולטן)אורגל 

בוסקילה שלמה

בנישו דוד

בנישו עדה

ירמיהו' ברקוביץ

זינגר רינה

ה צמח'סמדג

הרברט-פרלמוטר מנחם

יהודית-פרלמוטר מתילדה

קורסיה רחל

בנות זוגם/שאר חברי הקבוצה הצרפתית ובני

שהפליגו באקסודוס

אלקסלסי שמואל

אסרף יוסף

אסרף שמעון

דסאו אנדי

הרשקוביץ אנדה

הרשקוביץ הנרי

וויל מישל

וינברג הרשל

וינוגרד צבי

סיון איזבל'ז

יפרח אברהם

אן'כהן ז
כהן מאיר

ספירשטיין שרל

קטריבס אלברט

ולייט'קירש ז

יעקב-אן'רבינו ז-'רבינוביץ

שטרן מרסל

של הנריק

ופק ברנרד'שצ

שרביט יעקב

שרביט סולטנה


