
ילדי אקסודוס - קבוצת "הנשרים" 
ילדים אלה, ילדי "שארית הפלטה"  יצאו במסגרת עליית הנוער בינואר 1946 מבודפשט בדרכם 

לארץ ישראל. 

המדריכים של הקבוצה היו הורי, דבורה ויצחק גרוס, שנפגשו בבודפשט לאחר המלחמה 

והצטרפו לתנועת "הנוער הציוני" שפעלה לאיסוף ילדים יהודים יתומים אחרי המלחמה והעלתם 

לארץ ישראל.

ביוני 1947, כאשר היו במוסד חינוכי בפירטן, הוחלט ע"י הנהגת התנועה, שחלק מילדי הקבוצה, 

המבוגרים יותר, יצאו יחד עם יצחק באניה "אקסודוס" לארץ ישראל. הם נפרדו מדבורה ומהילדים 

הצעירים יותר )ביניהם אחים ואחיות( ויצאו למסע הארוך והמפרך. אנית המעפילים אמנם הגיעה 

לחופי חיפה אך המעפילים הועלו על 3 אניות גרוש וגורשו חזרה לאירופה. לאחר שסרבו לרדת 

בחופי צרפת נשלחו להמבורג, גרמניה והועברו לפפנדורף. דבורה והילדים הצעירים ששהו באותו 

זמן גם הם בהמבורג, בהמתנה לעליה, נפגשו עם "ילדי אקסודוס", ובאפריל 1948 הגיעו לארץ 

ישראל באניה "קדמה".

לפני הפרדה הכינו ילדי הקבוצה אלבום עם תמונות והקדשות לדבורה. האלבום הגיע עם הורי 

ארצה ונשמר כל השנים בביתנו. חלק מההקדשות נכתבו בעברית וחלק בהונגרית. מעט מהשמות 

לא מופיעים וחלק מהתמונות אבדו במהלך השנים. את ההערות הכתובות באדום הוסיפה דבורה 

כדי לזכור את היחוד של כל ילד וילד.

דבורה כתבה בזכרונותיה על ילדותה במונקאץ', על התקופה שהייתה באושוויץ, שם איבדה את 

רוב משפחתה, עבודת פרך במחנה בטורגאו, והפרק האחרון מתייחס לפעילותה בעליית הנוער 

יחד עם יצחק לו נשאה בבודפשט בינואר 1946. 

זכרונותיה המתיחסים לילדי אקסודוס וכן תמונות מהאלבום מובאים בהמשך.

אורנה ליבנה )גרוס(



מזכרונותיה של דבורה גרוס:

“יום אחד הגיעה סוף סוף הבשורה שחלק מהילדים עומדים לעלות לארץ ישראל באניה “יציאת 

אירופה” )אקסודוס(. הגיעו שליחים מהסוכנות והשמחה היתה רבה. 

בערב נערכה אסיפה כללית ושם התחילה הבעיה. היינו צריכים להחליט מי הילדים שיעלו? 

המשימה היתה מאד קשה. כיצד יכולה אני להפריד בין אחים ואחיות שעברו את תלאות 

המלחמה יחד, או שהתאחדו לאחר המלחמה. השינה נדדה מעיני, כל לילה ישבתי עם בעלי 

והכנו את הרשימה. אך לא אחת קרענו אותה והכנו רשימה אחרת. השליחים בקשו להכין את 

הרשימה בהקדם האפשרי, לא הבינו מה הבעיה. הציעו לנו להכין את הרשימה לפי גיל הילדים. 

להם זה נראה פשוט אך לנו לא. הם ראו בהם עולים, אך לא כן אנחנו. הכרנו כל ילד וילד על כל 

בעיותיו. שקלתי בלי סוף עד שהחלטתי על כל ילד שיכלל ברשימה. 

הובטח לנו שהילדים הגדולים יעלו ראשונים ב”עליה א”, כלומר בעליה ליגאלית. ואחריהם יעלו 

הקטנים. לא יכלנו להבין למה אין כולם יכולים לעלות יחד. רק אחר כך הבנו את הסיבה )העליה 

לא היתה ליגאלית!(. גם אני, שהייתי נשואה רק שנה הייתי צריכה להפרד מבעלי. הוא יצא 

באקסודוס עם הילדים הגדולים, ואני נשארתי בגרמניה עם הקטנים, שרובם היו אחים ואחיות 

של אלה שנסעו.

ערב הפרידה היה מהול בעצב ושמחה. השמחה היתה שסוף סוף חלק מהילדים זוכים לעלות, 

והעצב בלב הנשארים. מתי נצליח גם אנחנו להגשים את חלומנו. כמעט שנתיים היינו יחד, 

משפחה אחת. 

בבוקר הופיעו המכוניות. נשיקות, דברי פרידה נפנוף ידיים. אנו מלווים אותם במבטי אהבה 

וגעגועים עד שנעלמו מעיננו. עבודה קשה חיכתה לי עתה. הילדים שברשותי היו בגיל 5-10 . 

חיכינו בקוצר רוח לקבל ידיעה כלשהיא מאלה שיצאו לדרך.”

בשורות עצובות מאד הגיעו אלינו מפי השליחים מארץ ישראל. התברר שלא קלה היתה הדרך 

לקבוצת הילדים שלנו. הם שהו בצרפת בתנאים קשים מאד. אכזבה גדולה היתה בלב כולנו. 

החרדה לגורלם היתה גדולה. דאגה לשלום בעלי ולשלום הילדים. הרגשתי אחריות גדולה 

כלפיהם ומצפוני הציק לי מאד. כיצד יכלתי להפרד מעליהם ולתת להם לצאת לדרך. השתדלתי 

לא להראות לילדים את דאגתי. ידי היו מלאות עבודה, להיות אם לילדים כה רבים וגם להיות 

מורתם. 

לפנות ערב כשהמחנה נדם הייתי יושבת צמודה למקלט הרדיו ומאזינה לחדשות בשפה האנגלית 

והגרמנית. בחדשות ספרו על קבוצה גדולה של ילדים וזקנים שיצאה לדרך באנית “אקסודוס”. 

טרם הפלגתה נודע לבריטים שהאניה מובילה עולים אשר רוצים לפרוץ את ההסגר הבריטי 



ולהגיע לחופי הארץ. הייתי מלאת מרירות וכעס על כך שרימו אותנו. הובטח לי שהילדים עולים 

בעליה ליגאלית, ללא בעיות ותחנות ביניים. מי העלה בנפשו שילדים אלה, יעברו שוב את שבעת 

מדורי הגהינום.

נסיתי להתקשר עם משרדים שונים: הסוכנות, אונרר”א, מזכירות הנער הציוני, כדי לדעת מה 

עלה בגורל הילדים. נודע לי שכבר טרם הפלגתה של האניה ידעו על הסכנה הכרוכה בכך. אניות 

משחית בריטיות הצטרפו אליה כבר בלב ים. דרישות חוזרות ונשנות של הבריטים להיכנע, כדי 

שיוכלו להחזירם לקפריסין ומשם יעלו לארץ ישראל. השמועה שעומדים להחזיר אותם לקפריסין 

עוררה בי חלחלה. שוב מחנה, שוב גדרות תייל, שוב אסירים! אחותי טובה שהיתה כבר שנה 

בקפריסין, כתבה לי על ההכנות לקליטתם. אך קשה מכל היתה הבשורה שעומדים להחזירם 

לגרמניה. העתונות המקומית הבליטה את החדשות על האניה. בפי רבים היא נקראה “מחנה 

ריכוז צף”.

יום אחד התבשרנו שכל הילדים, יחד עם בעלי, שנמצאים באונית ‘אקסודוס’ מוחזרים להמבורג. 

סיפרתי לילדים  שהאחים והאחיות שלהם גורשו מהארץ והם באים להמבורג. עמדנו ימים  ולילות 

על שפת הנהר וחיכינו לאוניה. היה לי רדיו והייתי יושבת ומאזינה בשפה הגרמנית ובשפה 

האנגלית להודעות שתארו את מה שקורה לאניה. נמל המבורג עמד הכן לקבלת הפליטים. אין 

יוצא ואין בא. אנשי אונרר”א הסתובבו הלוך ושוב. 

בוקר אחד ראינו שלוש אוניות משחית מתקרבות לחופי המבורג.  )9 בספטמבר 1947, כ”ד 

באלול תש”ז(. בעזרת הסוכנות היהודית הורשתי להגיע עד לכניסה של  אניות הגרוש וראיתי כיצד 

סוחבים את הילדים שלי  וילדים אחרים.  החיילים האנגלים - דוחפים אותם וצועקים ומורידים 

 אותם מהאניות. זקנים, נשים וטף עייפים ורצוצים, אך אינם מוותרים. מתנגדים לרדת, בועטים 

ומרביצים וזורקים מכל הבא ליד. לא קלה היתה מלאכתם של הבריטים. את בעלי והילדים 

ראיתי מרחוק. לבי מת בקרבי. עייפים ומחוסרי כל הורידו אותם.

ראשונים הורדו החולים שהועברו לבית חולים בהמבורג. אסור היה לגשת אליהם, ואסרו 

עליהם לדבר עם איש. שיחק לי “מזלי הטוב” ומרב מתח קבלתי חום גבוה, ואושפזתי באותו 

בית חולים. שם פגשתי אותם. הגרמנים לא ידעו מה לעשות איתם.  הם טענו שהם מדברים 

רק עברית ושהם תושבים חוזרים נתיני ארץ ישראל. מפי שני בחורים חולים שמעתי את תלאות 

הדרך. קשה היה סגור ליבם. לדבריהם, החיים באניה היו קשים מאד. האניה היתה קטנה, כל 

פינה בה הפכה לתא נוסעים. כבר עם ההפלגה החלו הצרות אך רוחם לא נפלה. הם המשיכו 

להפליג בלווית אניות המשחית הבריטיות, שקראו להם השכם והערב להכנע. אך הם לא נכנעו 

למרות ההבטחות השונות שנתנו להם.  בהגיעם לחופי הארץ, הכל היה מאורגן. נערמו קופסאות 

שימורים, תפוחי אדמה, צנצנות ובקבוקים. נחושה היתה החלטתם לרדת בחיפה בכל מחיר. 

בראותם את הכרמל פרצו בשירה אדירה, שירת “התקוה”. אניות המשחית הבריטיות התקרבו 



אליהם. דופן של האניה נפגע אך הם לא נכנעו. העולים ובתוכם הילדים זרקו מכל הבא ליד על 

החיילים הבריטים, שעלו וטפסו על האניה. אך כמובן שלבסוף הורדו מן האניה והועברו לספינות 

שהחזירו אותם לגרמניה. 

פפנדורף 

כל הפליטים שהורדו מהאניה כולל בעלי והילדים הועברו  למחנה פפנדורף )Popendorf  (  לא 

רחוק מהמבורג. המחנה שם היה מוקף בגדר תייל וחיילים סקוטיים בתלבשתם המצחיקה שמרו 

עליהם. הם פחדו להתקרב לגדר מכיוון שמיד ירד עליהם מטר של אבנים. דיירי המחנה התארגנו 

מחדש. רישום התושבים היה מוזר ביותר. אף אחד לא אמר את שמו, לא את ארץ המוצא, כולם 

הצהירו שהם נתיני ארץ ישראל. לכן כל אחד קבל רק מספר סידורי. בתחילה לא הורשתי לבקר 

את בעלי והילדים, אך לא שקטתי עד שהדבר ניתן לי. הבקור הראשון שלי במחנה היה מרגש 

מאד. הילדים התנפלו עלי בנשיקות ושאלות אין ספור. הרגשתי אשמה בגורלם, כאלו הפקרתי 

אותם. כעבור זמן עברתי עם כל הילדים הצעירים למחנה פפנדורף. הפגישה של הילדים היתה 

מרגשת מאד. עד מהרה חזרה השמחה למעוננו. חלק מהפליטים קבלו “סרטיפיקטים” ועלו. 

ואלה  שהיו באוניה ‘אקסודוס’ קבלו את הסרטיפיקטים של היהודים ששהו  בקפריסין. הם ויתרו 

על הסרטיפיקטים למען העולים ב’אקסודוס’ .  במקומם נכנסו למחנה פליטים אחרים תחת 

אפם של הבריטים. הבריטים לא יכלו להבין איך קרה שבמחנה הזה היו ארבעת אלפים וחמש  

מאות פליטים וכמה אלפים כבר עלו, אך   תמיד מספר האנשים במחנה נשאר אותו  הדבר. הם 

לא ידעו שבסתר היתה הסוכנות מגניבה קבוצות מבחוץ. 

יום הכרזת המדינה, כ”ט בנובמבר 1947, היה יום גדול במחנה. הכל לבש חג. דגלי הלאום הונפו 

בכל פינה. הילדים רחוצים ולבושים חולצות לבנות ומכנסים כחולים הסתדרו למפקד חגיגי. לב 

כולנו רעד מרוב אושר. נולדה מדינת ישראל!  במרכז החצר הורם דגל גדול. שירה בוקעת מכל 

פינה. תהלוכה גדולה צועדת ושרה שירי מולדת. ארוחה חגיגית ונאומים בלי סוף... המבוגרים 

ידעו היטב שדם רב ישפך עוד עד שנשב לבטח בארצנו. הילדים מרימים ידים ונשבעים אמונים 

למולדת, מוכנים בכל רגע להגיע אליה.

לאחר זמן מה, עלינו בעלי ואני יחד  עם  הילדים דרך צרפת מנמל מרסיי. הגענו לשם ברכבת 

מגרמניה. הגענו לארץ ישראל באניה ”קדמה” . ידענו שבזה סיימנו את דרך הנדודים. כל הדרך 

ספרו “ילדי אקסודוס” חוויות. לחיפה הגענו בלילה. אורות העיר קרצו לנו מרחוק. פרצנו בשירת 

אדירה ורקדנו עד אור הבוקר. בעלי ואני הגענו עם פספורטים מזויפים בשמות: מרקוביץ ברביל 

ורוזנברג מנדל. הילדים קבלו סרטיפיקטים בשמותיהם האמיתיים. הגענו עם הילדים למוסד 

"אלוני יצחק" ושם נשארנו אתם מספר שנים. עם חלק מהילדים נשמר קשר חם לאורך השנים.



השם והתמונה חסרים

חלק מהשמות ומתמונות הילדים נשמטו במהלך השנים 
אלה שמות הילדים שמופיעים באלבום: 

שמואל איינהורן 
יעקב לוי 

יואל פרידהבר 
יהודית בנדיקט

ישראל פרידהבר 
אברהם אלי

יצחק קושדי 
משה שטרן 

משה גרסמאן 
ישראל שורץ 

משה מולדובן 
יצחק טילטס 

יצחק פיירברקר
אביש אהרון 

אונגר יוסף 
ישראל קראוס 

קליין לאה
גנץ מרים

קרמר ירדנה
פקסלר דוד 

טובה אנהינזינגר 
מנדל עדה 

אולנדר שושנה 
בוק צפורה

זלברברג לאה 
קגן חיים

זלטמן פרידה







השם והתמונה חסרים

דבורה ויצחק במרכז ותמונות הילדים משובצות בפרחים שמסביב



השם והתמונה חסרים



דבורה ויצחק במרכז ותמונות הילדים משובצות במגן דוד



השם והתמונה חסרים

"ישנם זמנים שהאדם משתעשע במחשבות על עברו, פעמים על שמחה ולפעמים גם על צער. גם 
את כשתשתעי במחשבותיך תזכרי אותי. על הזמנים האלו שהיית אתי לא במולדתנו היקרה, אלא 

פזורים בין העמים שם טרחת בשבילי על חינוכי בזעת אפים.
ואת תדעי שכדאי היה לטרוח או לא. ברגע הזו שהפרידה עומדת ביננו אני מקווה שלא לזמן רב. 
אני חושב שפרידתנו ... על מטרה אחת. שזו ארצנו הקדושה, שפה נוכל לחיות חיים שקטים ושלוים. 

חברך ותלמידך הנאמן"



יעקב לוי )חסרה תמונה(

"כשתהיי רחוק ממני ופעם תביטי על תמונתי תזכרי שהיתה פעם בגלות השחורה עבודתך ובה 
חבר שאהב אותך ונתן את התמונה לזכרון נצח טרם שעלה. 

ועוד כאן אני אומר לך תודה על כל עמלך שעשית ותעשי הלאה. יעקב לוי"



שמואל איינהורן )חסרה תמונה(

"ביום הפרוד אני נותן לך את התמונה ואם נפרד לזמן יותר ארך תביטי בספר ותזכרי 
את  החיים הנבזיים שחיינו יחד בגולה. שמואל איינהורן"



יואל פרידהבר



יהודית בנדיקט )חסרה תמונה(



ישראל פרידהבר



אברהם אלי



יצחק קושדי



משה שטרן



משה גראסמן



ישראל שורץ )חסירה תמונה(

"לשעת הפרוד  כאשר תלכי לדרך הקדושה תמיד תזכרי לאלו שהיית אתם בגולה ולאלו שנתת 
להם את כחתיך  בעבודה קשה ומועילה . כאשר שלום ומנוחה ישרור בסביבותיך זכרי לזה שבכל 
שעותיו בלב חובב יזכר אליה ואני מקוה שהפרוד לא יהיה לעולם ועד. ואם כוכב פעם יצץ על 

השמים ירמז את גאולת העם. ישראל שורץ"



משה מולדובן



יצחק טילטס



יצחק פיירברקר



השם חסר



אביש אהרון



אונגר יוסף



השם חסר



ישראל קראוס

"שתי ספינות שטות בים באחת יושבת את ובשניה אנכי, שתי הספינות מגיעות אל פרשת 
דרכים הראשונה עוברת ימינה והשניה שמאלה, אבל החברותנו בדרך משותפת. חברך הנאמן 

ישראל קראוס"



השם חסר



קליין לאה



גנץ מרים )התמונה חסרה(



השם והתמונה חסרים



קרמר ירדנה )התמונה חסרה(



פקסלר דוד )התמונה חסרה(



יצחק )משמאל( עם ילדי האקסודום לפני היציאה באקסודוס. פירטן 1947

מסדר של ילדי האקסודוס. )יצחק מול קבוצת הילדים(. פירטן 1947



דבורה ויצחק עם הילדים בפירטן









תמונות והקדשות של הילדים:











דבורה ויצחק עם הילדים



השם והתמונה חסרים



 

 

  

 5194 יצחק  1947דבורה 

 8119 ויצחק  דבורה  8194 יצחק ו  דבורה 


	אלבום אקסודוס דבורה ויצחק גרוס.pdf
	תמונות אשיות

