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האונייה 'ֶאגוֹז'

לפני כ 50-שנה המצב של יהודי ָמרוֹקוֹ היה קשה מאוד .יהודים
רבים רצו לעזוב את מרוקו ולעלות לישראל ,אבל לא ִהְרשוּ 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
מקום ל 45-אנשים .היא יצאה תמיד ַבֵּלילוֹת כדי שלא יראו אותה.
האונייה 'אגוז' הייתה יוצאת ִמָמרוקו ומפליגה למרחק של 300
קילומטרים אל גיברלטר .שם חיכתה לעולים אונייה ישראלית
שלקחה אותם לארץ.
 12פעמים הצליחה האונייה 'אגוז' להוציא בשלום יהודים ממרוקו.
בתאריך כ"ג בטבת תשכ"א 10 ,בינואר  1961יצאו 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  3אנשי 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  1992מדינת 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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ָהֳא ִנָיּה 'ֶאגוֹז'

ִלְפֵני כָ 50-שָׁנה ַה ַמּ ָצּב ֶשׁל ְיהוֵּדי ָמרוֹקוֹ ָהָיה ָק ֶשׁה ְמאוֹדְ .יהוִּדים
ַר ִבּים ָרצוּ ַלֲעֹזב ֶאת ָמרוֹקוֹ ְוַלֲעלוֹת ְל ִי ְשָׂרֵאלֲ ,אָבל לֹא ִהְרשוּ ָלֶהם
ָלֵצאתְ .מִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ָשְׁלָחה ְלָמרוֹקוֹ ְשִׁליִחים ִי ְשְׂרֵאִל ִיּים ְכֵּדי
ֶשַׁיַּעְזרוּ ַל ְיּהוִּדים ַלֲעלוֹת ָלָאֶרץָ .הֲעבוָֹדה ֶשׁל ַה ְשִּׁליִחים ָהֵא ֶלּה ָה ְיָתה
ְמֻס ֶכֶּנת ְמאוֹד.
ַה ְשִּׁליִחים ָשְׂכרוּ ֳא ִנָיּה ְקַטָנּה ְבּ ֵשׁם 'ֱאגוֹז'ַ .על ָהֳא ִנָיּה ַה ֹזּאת ָהָיה
ָמקוֹם לֲ 45-אָנ ִשׁיםִ .היא ָיְצָאה ָתִּמיד ַבֵּלילוֹת ְכֵּדי ֶשׁלֹּא ִיְראוּ אוָֹתהּ.
ָהֳא ִנָיּה 'ֱאגוֹז' ָה ְיָתה יוֵֹצאת ִמָמרוקו וַּמְפִליָגה ְלֶמְרָחק ֶשׁל 300
ִקילוֶֹמְטִרים ֶאל ִגּי ְבַּרְלָטרָ .שׁם ִח ְכָּתה ָלעוִֹלים ֳא ִנָיּה ִי ְשְׂרֵאִלית
ֶשׁ ָלּ ְקָחה אוָֹתם ָלָאֶרץ.
ְ 12פָּעִמים ִהְצִליָחה ָהֳא ִנָיּה 'ֱאגוֹז' ְלהוִֹציא ְבּ ָשׁלוֹם ְיהוִּדים ִמ ָמּרוֹקוֹ.
ַבּ ַתֲּאִריְך כ"ג ְבֵּטֵבת תשכ"אְ 10 ,בָּינוָּאר ָ 1961יְצאוּ ִמ ָמּרוֹקוֹ 43
ְיהוִּדים וַ 3-א ְנ ֵשׁי ֶצֶותַ .בֶּדֶּרְך ַל ִגּי ְבַּרְלָטר ָקָרה ָאסוֹןַ .בָּיּם ָה ְיָתה רוַּח
ֲחָזָקה ְמאוֹדָ ,הֳא ִנָיּה ִנ ְשׁ ְבָּרה ְוֹכל ַהנּוְֹסִעים ְ -מֻבָגִּרים ִויָלִדים ָ -טְבעוּ
וֵּמתוּ ַבָּיּםַ .רק ַ 3א ְנ ֵשׁי ַה ֶצֶּות ֶשׁל ָהֳא ִנָיּה ִנ ְשֲׁארוּ ַבַּח ִיּיםְ ,וִס ְפּרוּ ֶאת
ַה ִסּפּוּר ֶשׁל ָהֳא ִנָיּה 'ֱאגוֹז'ַ .ה ִסּפּוּר ַהֶזּה ִהְת ַפְּרֵסם ְבֹּכל ָהעוָֹלם,
וְּמִדינוֹת ַרבּוֹת ָלֲחצוּ ַעל ֶמֶלְך ָמרוֹקוֹ ְלַאְפ ֵשׁר ַל ְיּהוִּדים ָלֵצאת
ִמ ָמּרוֹקוְֹ ,והוּא ִהְס ִכּים.
ִבּ ְשַׁנת ְ 1992מִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ֵהִביָאה ָלָאֶרץ ֶאת ָהֲעָצמוֹת ֶשׁל ַה ְיּהוִּדים
ֶשׁ ֵמּתוּ ַעל ָהֳא ִנָיּה 'ֱאגוֹז'ְ ,וָקְבָרה אוָֹתם ְבַּב ִית ַה ְקָּברוֹת ְבַּהרֶ-הְרְצל
ִבּירוּ ָשַׁל ִיםְ .בָּכל ָשָׁנה ַבּ ַתֲּאִריְך ֶשׁל ָהָאסוֹן ֵישׁ יוֹם ִז ָכּרוֹן ָלֲעִלָיּה
ַהסּוִֹדית ִמ ָמּרוֹקוֹ וֵּמֲאָרצוֹת ֲאֵחרוֹת ִבְּצפוֹן ַאְפִריָקה.
ְמֻע ָבּד ע''פ ִמקּוֹרוֹת שׁוִֹנים ,סרג' ְפִריְדַמן ֶ -ר ֶשׁת אוְֹרט ָצְרַפת.
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Vocabulaire
état, situation
quitter
autoriser
envoyés
dangereux
louer
naviguer, voguer
distance
faire sortir
catastrophe
être cassé, brisé
adultes
couler, se noyer
équipage
devenir célèbre
faire pression
permettre
cimetière
date
Afrique du nord

מצב
לעזוב
 הירשו,להרשות
שליחים
 מסוכנת,מסוכן
 שכרו,לשכור
 הפליגה,להפליג
מרחק
להוציא
אסון
 נשבר,להישבר
מבוגרים
 טבעו,לטבוע
צוות
 התפרסם,להתפרסם
 לחצו,ללחוץ
לאפשר
בית הקברות
תאריך
צפון אפריקה
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שאלות
 .1מתי היה המצב של יהודי מרוקו קשה מאוד ?
 .2איך עזרה להם מדינת ישראל ?
 .3מה הייתה דרך העלייה של היהודים ?
 .4מה קרה לאונייה ''אגוז'' ?
 .5איך התנהגו מדינות העולם ומרוקו אחרי האסון ?
 .6מתי יום זיכרון לעלייה הסודית ממרוקו ?

