
 

 



 המנון מעפילי אקסודוס / תרגום : חיים גורי *

 פה  - העולם, יקשיב פעור

   לשירם המתלקח

 של ארבעת אלפים וחמש מאות מעפילי 'אקסודוס'  

 הלוחמים על גלי הים. 

 ז,  הוא בא מהגיהינום, מהשנאה והג פזמון :

 היהודי מ'אקסודוס' יציאת תש"ז.            

 הוא צועד לשחרור אל מולדת וחוף,             

 לארץ ישראל אל ימי האור.           

 מיידנק-רק אמש יצא מאושבינצ'ים

 והנה כבר הגיע אל חוף, 

 הוחזר הוא אחורה בין התיל 

 בכלא הבריטי הצף. 

 .... הוא בא מהגיהינום, מהשנאה והגז  פזמון :
 

 היה שקט, עמי, בניך ובנותיך 

 הסגורים מאחורי סורגים 

 נים על כבודך בגבורה אמיתית.  מג

 המעפילים הם האוונגרד שלך! 

 .... הוא בא מהגיהינום, מהשנאה והגז  פזמון :
 

 על אדמה גרמנית כאן, נשבענו נשבענו, 

 לשאת את דגלנו גאון.

 הו ארץ מולדת, שמעי צעדינו 

 צעד מבטיח לקראת ניצחון !

 .... הוא בא מהגיהינום, מהשנאה והגז  פזמון :

 

   www.palyam.org אתר הפלי"ם.מתוך  •

 

   אהרון "למה יידיש"-הסבר על מקור השיר : על פי הבלוג של אלי בן

post_18.htm-yiddish.blogspot.com/2012/07/blog-http://lama    

 ויגור".- שלושת הבתים הראשונים נכתבו על אוניית הגירוש "אושןככל הידוע 

 במחנה פפנדורף. הבית האחרון נכתב בנפרד 

 אהרון.  -ם אלי בןאת הבית האחרון תרג

http://www.palyam.org/
http://lama-yiddish.blogspot.com/2012/07/blog-post_18.htm
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 ישמע העולם נפעם,

 יבער כשלהבת, 

 שיר ארבעת אלפים וחמש מאות המעפילים 

 הנלחמים על גלי הים. 

 השב מהגיהינום,   פזמון :

 של איבה ושל גז,            

 יציאת תש"ז. -היהודי מ'אקסודוס'           

 אל חופש הולך,            

 אל מולדת אל חוף,           

 ישראל, -אל ארץ          

 אל אור יהל.          

 אך אתמול מאושוויץ יצאו  

 ובטרם הגיעו לחוף, 

 הוטלו, בין סורג נדחקו,

 בבית כלא צף נחרדו. 

  ... השב מהגיהינום פזמון :

 

 הרגע עמי : 

 בניך ובנותיך הכלואים,

 עילאית,  על כבודך שומרים בגבורה 

 המעפילים ! –פורצי הגדר 

  ... השב מהגיהינום פזמון :

 

 ,פה על אדמת גרמניה אנו נשבעים, נשבעים

 לשאת בגאון את דגלנו ! 

 מולדת, עוד תשמעי הלמות צעדינו 

 !המבשרים את בואנו 

  ... השב מהגיהינום פזמון :
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 דומו כולם ושימעו את קולנו, 

 תפשט בעולם; יכאש 

 אלפי לבבות ישירו שירנו, 

 שרים וגוברים על הים.

 

 

 ,'יציאת אירופה תש"ז 'השיר על  פזמון:

 השר על העם הגיבור והעז;            

 יוצא מן התופת, שנאה ומגז,          

 אלי חוף מולדת, ארצנו מאז.          

 

 

 מהיטלר נחלץ ומאושוויץ רק אמש,

 את החוף הוא ראה מרחוק; 

 לכלא הצף, בין גדרות בלי אור שמש,

 נדחף למרתף העמוק.

 

 

 '...יציאת אירופה תש"ז 'השיר על  פזמון:

 

 

 בנייך,  –ידע ישראל, כי בנותייך 

 ל הים; אשר נכלאו ע

 יודעים להגן על עצמם ועליך,

 של העם. אוונגרדכי הם 

 

 '...יציאת אירופה תש"ז 'השיר על  פזמון:

 

 

 , 2021הגירסה הוכנה לקראת כנס מורשת אקסודוס שנערך בשנת   •

 אביב בעיבודו ובניצוחו של יוסי זייפרט. -והושמע על ידי מקהלת אוניברסיטת תל 
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