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אישיםפרטים
בעירנולדבוכבינדרמרדכי

1932בשנת בפוליןביאליסטוק
אחותו  . להוריו ישעיהו ולאה

3-קטנה ממנו בהיתהבלה 
אבא שלו היה מייצר  . שנים

עקרת  היתהתיקים ואמא שלו 
היתהאומרים שאמא שלו . בית

האישה היפה ביותר  
.בביאליסטוק



פוליןביסק

מלחמת  
2-העולם ה

2-כשמלחמת העולם ה7מרדכי היה בן 
. ביאליסטוקהגרמנים פלשו לעיר . פרצה

י שרצה  "הגיע לבית שלהם שליח מא
הוריו שלחו את . להבריח אותם לרוסיה

מרדכי להסתתר אצל בני דודים אבל 
נבהל וחזר , בדרך הוא פגש בחייל גרמני

ידי  הוגלתה על המשפחה . הביתה
המשטר הקומוניסטי למחוז סיביר  

שם הם , זה היה מקום קר מאד. ברוסיה
שהו במשך כל שנות המלחמה עד שהיה 

. 13בן 



לינדנפלסהעיירה 
בסיום המלחמה המשפחה חזרה 

לפולין ומרדכי הצטרף לקבוצת  
.  בית הנוער של השומר הצעיר

הקבוצה נשלחה לעיירת נופש  
באזור מינכן בגרמניה שנקראה  

אזור הכיבוש (לינדנפלס
זה היה מקום עתיק  ). האמריקאי

.יפהפה עם טירות ובתי מלון



לינדנפלסהעיירה 
בעיירה הם שהו במשך שנה  

)  ארגון יהודי הומניטרי(וינט 'והג
הם היו מחולקים  . דאג להם יפה

,  ילדים קטנים: קבוצות גיל3-ל
היו מדריכים  . צעירים ובוגרים

הם שרו  . שלימדו אותם עברית
שירים בעברית אפילו שלא  

הם העלו מופעי . הבינו כל מילה
יצאו  , כמו כן. ריקודים והצגות

. לטיולים ולבתי הבראה



מחנות העקורים



מחנות העקורים

גלויה
הביתה

. בגרמניהBad-Harzburgגלויה שמרדכי כתב למשפחתו מבית ההבראה 
". מבנכם ואחיך, עבור ההורים שלי ועבור אחותי, על זיכרון בלתי נשכח בשבילי"



האונייה
אקסודוס

נשלחה כדי להביא  ) יציאת אירופה" (אקסודוס"האונייה 
היא הגיעה לצרפת ושם שלחו  . י"יהודים מאירופה לא

איש כולל  5000הודעה למחנות העקורים לארגן 
קבוצת הנוער של השומר הצעיר עברה  . מקבוצות הנוער

האונייה ". אקסודוס"מגרמניה לצרפת ושם עלו לאוניה 
בדרום צרפת מנמל סט 1947ביולי 11-יצאה לדרך ב

ענקית  היתההאונייה . ניצולי שואה4554והיו עליה 
אנשים ישנו על הסיפון כי היה חם  . בעלת כמה קומות

משחתות בריטיות ליוו אותה 4. ולא היה מקום למטה
. י במטרה למנוע ממנה להגיע אליה"במסעה לא



האונייה  
אקסודוס

י נגחו באוניה "יום לפני שהגיעו לא18.7.47-ב
משחתות בריטיות משני צדדיה וחיילים  2

מלחמה בין  היתה. בריטים עלו לאוניה
המעפילים זרקו . המעפילים לבין הבריטים

.  קופסאות שימורים ותפוחי אדמה על החיילים
החיילים הבריטים ירו באש חיה על המעפילים  

מעפילים נהרגו  3. ומים החלו לחדור לאוניה
מפקד האונייה הודיע על כניעה  . והרבה נפצעו

והאונייה הגיעה לנמל חיפה ביום שישי 
"  התקווה"אלפי הנוסעים החלו לשיר . צ"אחה

. אוניות גירוש בחזרה לצרפת3-והורדו ל
.  "רייוולאמפייר "מרדכי היה על אניית הגירוש 

https://www.youtube.com/watch?v=hnbkqqcanz0

https://www.youtube.com/watch?v=hnbkqqcanz0


אוניות  
הגירוש

אוניות הגירוש הבריטיות הפליגו 
שבועות מול  4-לצרפת ועמדו שם כ

.  המעפילים סרבו לרדת. החוף
, הצרפתים סרבו להוריד אותם בכוח

האוניות  . לפי דרישת הבריטים
.  המשיכו לנמל המבורג בגרמניה

סטאו-מרדכי הועבר למחנה אם
המחנות היו . באזור הכיבוש הבריטי

מוקפים בגדרות תיל ושמרו עליהם  
בחורף העבירו . חיילים עם רובים

שם הם שהו  , סנגוורדןאותם למחנה 
.  כשנה



האונייה  
אקסודוס
אוניות הגירוש הפליגו לצרפת אבל 
בצרפת סירבו להוריד אותם בכוח 

לבסוף . שבועות בנמל3והם עמדו 
הבריטים הובילו אותם לגרמניה 

מרדכי הועבר למחנה  . למחנות ריכוז
המחנות היו מוקפים  . סטאו-אם

בגדרות תיל ושמרו עליהם חיילים עם  
בחורף העבירו אותם למחנה  . רובים

בשנת  . שם הם שהו כשנהֶזְנְגָוואְרֶדן
.עלה מרדכי לארץ ישראל1948

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%9F


מחנות העקורים



עלה מרדכי לארץ  1948בשנת 
בתחילה הוא גר בקיבוץ  . ישראל

הוריו ואחותו עלו  . מרחביה
ביוני  " גלילה"לארץ באוניה 

הם התאחדו עם מרדכי . 1950
ועברו לגור בשכונה בשם קריית  

מרדכי . בעיר יהודביאליסטוק
התגייס לצבא ושירת בחיל  

מלחמות  השריון והשתתף ברוב 
.ישראל

ארץ ישראל



לאחר הצבא מרדכי עבד בהובלת 
. קידוחי נפט ובמפעל לבשר, קרח

הוא מצא חן בעיני מנהל המפעל 
אשר הכיר אותו לבתו הבכורה  

הם התחתנו  1955בשנת . פרידה
איציק  , דינה: ילדים3ונולדו להם 

מרדכי עבד כנהג מונית  . וליאת
והסיע טייסים ודיילים לשדה 

הוא אהב לטייל  . על-התעופה אל
מרדכי ופרידה היו . בארץ ולצלם

נכדים  7יש להם . שנה42נשואים 
6.12.97-מרדכי נפטר ב. נינים3-ו
). יום הנישואין(

ארץ ישראל







כנס  
א"בת28.9.87-שנערך ב" ז"יציאת אירופה תש"כנס מעפילי אקסודוס





שיעור
מצגת

,  בחריש" תלמי רון"ס "בבי' הצגת מצגת זו לתלמידי כיתה ב
.בוכבינדרנכדו של מרדכי –כיתתו של דוד מרדכי 



אות המעפיל:תעודה

:מדליה
בעוז רוחם  "

"הספינה שניצחה

:  סיכת
"ויעפילו לעלות"



פגישה  
מהעבר

עם מרדכי במחנה  שהיתהזמברובסקיפגישה עם שושנה 
".ביום שנתנו ליהודים מדינה"ורשמה לו גלויה " סנגוורדן"



!תודה על הצפייה
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