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אקסודוס

האונייה המפורסמת ביותר של המעפילי הייתה ''אקסודוס'',
שנקראה בעברית ''יציאת אירופה תש''ז'' .הסיפור שלה הפ
לסמל'' .אקסודוס'' הייתה אחת מעשר אוניות שקנו יהודי צפו
אמריקה אחרי המלחמה ,כדי להעלות לאר יהודי שניצלו,
אחרי השואה.
בשנת  1947העבירו את ''אקסודוס'' לאירופה .בצרפת עלו עליה
 4.530מעפילי  .ליד חופי האר תקפו את האונייה שש
אוניות%מלחמה של הבריטי  .החיילי הבריטי תקפו את
האונייה בנשק ח  ,ואילו המעפילי ''ענו'' לה במה שהיה
לה  :ק&פסאות שימורי  ,בקבוקי ותפוחי%אדמה.
בסו) המאבק היו שלושה הרוגי ומאתיי פצועי  .הבריטי
גירשו את המעפילי לצרפת .ש ה חיו בתנאי קשי ביותר
במש עשרי וארבעה ימי  .מש גירשו אות להמב&רג
שבגרמניה.
המעפילי של ''אקסודוס'' שוב העפילו לאר .חלק מה הגיעו
בשלו  ,ואת האחרי שוב גירשו הבריטי לקפריסי.
סו) תנועת ההעפלה היה אחרי שקמה המדינה ,כאשר שוב לא
היה צרי רשיו עלייה לאר%ישראל.
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אקסודוס

ָהֳא ִנָ6ה ַה ְ50פְרֶסֶמת ְ4י*ֵתר ֶ2ל ַה ְַ0ע ִ/יִלי ָה ְיָתה ''ֶא ְקס*ד&ס'',
ְֶ <ִ 2קְרָאה ְִ4עְבִרית '' ְיִציַאת ֵאיר* ָ/ה ַ;''2ז''ַ .ה ִ&/:ר ֶָ 89ָ 2הַפְ
ְלֵסֶמלֶ'' .א ְקס*ד&ס'' ָה ְיָתה ַאַחת ֵמֶע ֶ>ר ֳא ִנ*6ת ֶ=ָ2נ& ְיה&ֵדי ְצפ*
ָאֶמִריָקה ַאֲחֵרי ַה ְִ0לָחָמהֵAְ ,די ְלַהֲעל*ת ָלָאֶר ְיה&ִדי ֶ?ְ <ִ 2ל&,
ַאֲחֵרי ַהָ*Bאה.
ִַ2ְ 4נת ֶ 1947הֱעִביר& ֶאת ''ֶא ְקס*ד&ס'' ְלֵאיר* ָ/הָ4ְ .צְרַפת ָעל& ָעֶליָה
ַ 4.530מְע ִ/יִלי ְ .לַיד ח*ֵפי ָהָאֶר ָ; ְקפ& ֶאת ָהֳא ִנָ6ה ֵ22
ֳא ִנ*6תִ%מְלָחָמה ֶ2ל ַה ְִ4ריִטי ַ .הַחִָ6לי ַה ְִ4ריִטי ָ; ְקפ& ֶאת
ָהֳא ִנָ6ה ְֶ4נ ֶ2ק ַח ְ ,וִאַ &9ה ְַ0ע ִ/יִלי ''ָענ&'' ָלֶה ְַ4מה ֶָ2הָיה ָלֶה :
5קְפָסא*ת ִִ&02רי ְ 4ַ ,קִ &4קי ְוַתֵ&/חיֲ%אָדָמה.
ְ4ס*) ַה ֲַ0אָבק ָהי& ְ2ל* ָ2ה ֲהר& ִגי &ָמאַת ִי ְ/צ&ִעי ַ .ה ְִ4ריִטי
ְֵDרֶ &2את ַה ְַ0ע ִ/יִלי ְלָצְרַפתֵ 2ָ .ה ַחי& ְִ4תָנִאי ַק ִBי ְ4י*ֵתר
ְֶ4מ ֶֶ ְ2ע ְ>ִרי ְוַאְר ָָ4עה ָיִמי ִ .מ ְָDֵ Bר &2א*ָת ְלַהְמְ&4רג
ֶֶ4ְ 2גְרַמ ְנָיה.
ַה ְַ0ע ִ/יִלי ֶ2ל ''ֶא ְקס*ד&ס'' &2ב ֶהְע ִ/יל& ָלָאֶרֵ .חֶלק ֵמֶה ִה ִDיע&
ְ2ָ 4ל* ְ ,וֶאת ָהֲאֵחִרי &2ב ְֵDרַ &2ה ְִ4ריִטי ְלַקְפִריִסי.
ס*) ְ;נ&ַעת ַהַהְע ָָ/לה ָהָיה ַאֲחֵרי ֶָ=ָ2מה ַה ְִ0דיָנהֲAַ ,א ֶ2ר &2ב לֹא
ָהָיה ָצִריְ ִר ְ2י* ֲעִלָ6ה ְלֶאֶרִ %י ְ>ָרֵאל.
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הפעלי
Traduction
être appelé
devenir
faire monter
faire passer
attaquer
expulser

שורש
א.ר.ק
כ.פ.ה
ה.ל.ע
ר.ב.ע
פ.ק.ת
ש.ר.ג

 עבר% הוא
נקרא
הפ
העלה
העביר
)תק
גירש

בניי
נפעל
פעל
הפעיל
הפעיל
פעל
פיעל

ש הפועל
להיקרא
...להפו ל
להעלות
להעביר
)לתקו
לגרש

Vocabulaire
navire
immigrants clandestins
symbole
côtes d'Israël
arme
boîtes de conserve
bouteilles
pommes de terre
morts
blessés
une partie
mouvement
permis d'immigration

אונייה
מעפילי
סמל
חופי האר
נשק
קופסאות שימורי
תנאי
תפוחי אדמה
הרוגי
פצועי
חלק
תנועה
רשיו עליה
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שאלות על הטקסט
 .1מאיפה יצאה אוניית האקסודוס ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2מה היה הש העברי של אוניית ''אקסודוס'' ?
____________________________________

 .3מי קנה את האונייה ?
_____________________________________________________________

 .4מי היה באקסודוס ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .5למה הבריטי לא נתנו ליהודי להתקרב לחופי ישראל ?
_______________________________________________________________

 .6אי ''ענו'' היהודי לתקיפות של החיילי הבריטי ?
_______________________________________________________________

 .7כמה נפגעו בתקיפות של הבריטי ?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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