
האונייה 'ֶאג ֹוז'

לפני כ-50 שנה המצב של יהודי ָמר ֹוק ֹו היה קשה מאוד. יהודים 
רבים רצו לעזוב את מרוקו ולעלות לישראל, אבל לא ִהְרש ּו להם 
לצאת. מדינת ישראל שלחה למרוקו שליחים ישראליים כדי 
שיעזרו ליהודים לעלות לארץ. העבודה של השליחים האלה הייתה 

מסוכנת מאוד.
השליחים שכרו אונייה קטנה בשם 'אגוז'. על האונייה הזאת היה 
ַ ּבֵליל ֹות כדי שלא יראו אותה.  מקום ל-45 אנשים. היא יצאה תמיד 
האונייה 'אגוז' הייתה יוצאת ִמָמרוקו ומפליגה למרחק של 300 
קילומטרים אל גיברלטר. שם חיכתה לעולים אונייה ישראלית 

שלקחה אותם לארץ. 
12 פעמים הצליחה האונייה 'אגוז' להוציא בשלום יהודים ממרוקו. 
בתאריך כ"ג בטבת תשכ"א, 10 בינואר 1961 יצאו ממרוקו 43 
יהודים ו-3 אנשי צוות. בדרך לגיברלטר קרה אסון. בים הייתה 
רוח חזקה מאוד, האונייה נשברה וכול הנוסעים - מבוגרים וילדים 
- טבעו ומתו בים. רק 3 אנשי הצוות של האונייה נשארו בחיים, 
וסיפרו את הסיפור של האונייה 'אגוז'. הסיפור הזה התפרסם בכול 
העולם, ומדינות רבות לחצו על מלך מרוקו לאפשר ליהודים  לצאת 

ממרוקו, והוא הסכים. 
בשנת 1992 מדינת ישראל הביאה לארץ את העצמות של היהודים 
שמתו על האונייה 'אגוז', וקברה אותם בבית הקברות בהר-הרצל 
בירושלים. בכל שנה בתאריך של האסון יש יום זיכרון לעלייה 

הסודית ממרוקו ומארצות אחרות בצפון אפריקה.

מעובד ע''פ מקורות שונים, סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת.
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ָ ּיה 'ֶאג ֹוז' ָהֳאִנ

ֶ ׁשה ְמא ֹוד. ְיה ּוִדים  ֶ ׁשל ְיה ּוֵדי ָמר ֹוק ֹו ָהָיה ָק ָ ּצב  ַ ּמ ָ ׁשָנה ַה ִלְפֵני כ-50 
ְ ׂשָרֵאל, ֲאָבל לֹא ִהְרש ּו ָלֶהם  ִ ּבים ָרצ ּו ַלֲעֹזב ֶאת ָמר ֹוק ֹו ְוַלֲעל ֹות ְלִי ַר
ְ ּכֵדי  ִ ּיים  ְ ׂשְרֵאִל ְ ׁשִליִחים ִי ָ ׁשְלָחה ְלָמר ֹוק ֹו  ְ ׂשָרֵאל  ָלֵצאת. ְמִדיַנת ִי
ֶ ּלה ָהְיָתה  ְ  ּׁשִליִחים ָהֵא ֶ ׁשל ַה ְ ּיה ּוִדים ַלֲעל ֹות ָלָאֶרץ. ָהֲעב ֹוָדה  ֶ ׁשַ ּיַעְזר ּו ַל

ֶ ּכֶנת ְמא ֹוד. ְמֻס
ֹ ּזאת ָהָיה  ֵ ׁשם 'ֱאג ֹוז'. ַעל ָהֳאִנָ ּיה ַה ְ ּב ָ ׂשְכר ּו ֳאִנָ ּיה ְקַטָ ּנה  ְ  ּׁשִליִחים  ַה
ֶ ׁש ּלֹא ִיְרא ּו א ֹוָת ּה.  ְ ּכֵדי  ַ ּבֵליל ֹות  ָ ּתִמיד  ִ ׁשים. ִהיא ָיְצָאה  ָמק ֹום ל-45 ֲאָנ
ֶ ׁשל 300  ָהֳאִנָ ּיה 'ֱאג ֹוז' ָהְיָתה י ֹוֵצאת ִמָמרוקו  ּוַמְפִליָגה ְלֶמְרָחק 
ְ ׂשְרֵאִלית  ְ ּכָתה ָלע ֹוִלים ֳאִנָ ּיה ִי ָ ׁשם ִח ְ ּבַרְלָטר.  ִ ּגי ִקיל ֹוֶמְטִרים ֶאל 

ָ ּלְקָחה א ֹוָתם ָלָאֶרץ.  ֶ ׁש
ָ ּמר ֹוק ֹו.  ָ ׁשל ֹום ְיה ּוִדים ִמ ְ ּב ְ ּפָעִמים ִהְצִליָחה ָהֳאִנָ ּיה 'ֱאג ֹוז' ְלה ֹוִציא   12
ָ ּמר ֹוק ֹו 43  ְ ּבָינ ּוָאר 1961 ָיְצא ּו ִמ ְ ּבֵטֵבת תשכ"א, 10  ַ ּתֲאִריְך כ"ג  ַ ּב
ַ ּבָ ּים ָהְיָתה ר ּוַח  ְ ּבַרְלָטר ָקָרה ָאס ֹון.  ִ ּגי ַ ּבֶ ּדֶרְך ַל ֵ ׁשי ֶצֶות.  ְיה ּוִדים ו-3 ַאְנ
ֹכל ַה ּנ ֹוְסִעים - ְמֻבָ ּגִרים ִויָלִדים - ָטְבע ּו  ְ ּבָרה ְו ְ ׁש ֲחָזָקה ְמא ֹוד, ָהֳאִנָ ּיה ִנ
ְ ּפר ּו ֶאת  ִ ּיים, ְוִס ַ ּבַח ְ ׁשֲאר ּו  ֶ ׁשל ָהֳאִנָ ּיה ִנ ֶ ּצֶות  ֵ ׁשי ַה ַ ּבָ ּים. ַרק 3 ַאְנ  ּוֵמת ּו 
ֹכל ָהע ֹוָלם,  ְ ּב ַ ּפְרֵסם  ִ ּס ּפ ּור ַהֶ ּזה ִהְת ֶ ׁשל ָהֳאִנָ ּיה 'ֱאג ֹוז'. ַה ִ ּס ּפ ּור  ַה
ְ ּיה ּוִדים ָלֵצאת  ֵ ׁשר ַל  ּוְמִדינ ֹות ַר ּב ֹות ָלֲחצ ּו ַעל ֶמֶלְך ָמר ֹוק ֹו ְלַאְפ

ִ ּכים.  ָ ּמר ֹוק ֹו, ְוה ּוא ִהְס ִמ
ְ ּיה ּוִדים  ֶ ׁשל ַה ְ ׂשָרֵאל ֵהִביָאה ָלָאֶרץ ֶאת ָהֲעָצמ ֹות  ְ ׁשַנת 1992 ְמִדיַנת ִי ִ ּב
ְ ּבַהר-ֶהְרְצל  ְ ּקָבר ֹות  ְ ּבַבִית ַה ֵ ּמת ּו ַעל ָהֳאִנָ ּיה 'ֱאג ֹוז', ְוָקְבָרה א ֹוָתם  ֶ ׁש
ָ ּכר ֹון ָלֲעִלָ ּיה  ֶ ׁשל ָהָאס ֹון ֵי ׁש י ֹום ִז ַ ּתֲאִריְך  ַ ּב ָ ׁשָנה  ְ ּבָכל  ָ ׁשַלִים.  ִ ּביר ּו

ִ ּבְצפ ֹון ַאְפִריָקה. ָ ּמר ֹוק ֹו  ּוֵמֲאָרצ ֹות ֲאֵחר ֹות  ַה ּס ֹוִדית ִמ

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת. ָ ּבד ע''פ ִמ ּק ֹור ֹות  ׁש ֹוִנים, סרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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Vocabulaire

état, situation מצב

quitter לעזוב

autoriser להרשות, הירשו

envoyés שליחים

dangereux מסוכן, מסוכנת

louer לשכור, שכרו

naviguer, voguer להפליג, הפליגה

distance מרחק

faire sortir להוציא

catastrophe אסון

être cassé, brisé להישבר, נשבר

adultes מבוגרים

couler, se noyer לטבוע, טבעו

équipage צוות

devenir célèbre להתפרסם, התפרסם

faire pression ללחוץ, לחצו

permettre לאפשר

cimetière בית הקברות

date תאריך

Afrique du nord צפון אפריקה
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שאלות

1. מתי היה המצב של יהודי מרוקו קשה מאוד ? 

2. איך עזרה להם מדינת ישראל ?   
 

                  
3. מה הייתה דרך העלייה של היהודים ? 

4. מה קרה לאונייה ''אגוז'' ? 

5. איך התנהגו מדינות העולם ומרוקו אחרי האסון ? 

6. מתי יום זיכרון לעלייה הסודית ממרוקו ?
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