
 

 ! עם ההגדה החדשה "סדר אקסודוס" ראשון .1

 התכנסו במועדון הקיבוץ ב"עין המפרץ"  20/11/2021ביום שבת 
 מעפילים. לאחר דברים  20-אנשים, ביניהם כ 70-למעלה מ            
 מרגשים של האלוף )במיל.( גרשון הלוי קראנו קטעים נבחרים             

 מתוך ההגדה החדשה עליה עמלנו קרוב לשנה. הקריאה לוותה            
 במצגת ושירים שאת חלקם ליווה בנגינת מפוחית המעפיל דב             
 קפלן. היו שקראו את סיפוריהם האישיים או סיפור משפחתם             

 כפי שמופיע בהגדה. אי אפשר להתעלם מהמפגשים המרגשים             
 בין המעפילים ובין המשפחות שלכולם סיפור מיוחד עם חוט             

 מקשר ביניהם.            
 זו ההזדמנות להודות שוב לנחמה ובנימין הלפרן על           
 העזרה בהכנת האירוע ולכל צוות ההגדה וצוות המורשת                       
 "סדר אקסודוס". על הביצוע וההפקה של ההגדה ושל                      
 אנו שואפים לערוך "סדר אקסודוס" דומה במקומות                                                                                 

 נוספים ברחבי הארץ ונשמח לכל הצעה.                                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למשלוח בדואר(.₪  125)או ₪  100בסך  את ההגדה ניתן לקבל תמורת תרומה
 בלבד ! 4הגדות במחיר של  5במבצע: 

 מורשת.ולהמשך פעילויות צוות ה ההפקה הוצאותנועדה לכיסוי התרומה 
 ניתן להעביר בביט לטלפון:תרומה את ה

 ".הגדת אקסודוסולציין " 6298888-054
 הבריחה":מורשת "עמותת  או לחשבון

  48931624, חשבון 949בל"ל, סניף 
  ".הגדת אקסודוסולציין בהעברה " 

 

 

 

במייל חוזר העבירו לנו את כמות ההגדות שרכשתם 
 וכתובת מדויקת למשלוח.

  .46התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 
 

 

שלושה מעפילים ב"סדר אקסודוס". אריאל פלאט 
 )עומד(, סימה )וידבסקי( שטדלר ויענקלה שלכט.

 

 

 מעפילי אקסודוס וילדים שנולדו על האונייה ובמחנות הגירוש בגרמניה

 

 



  תמונות נוספות ומכתב של מדריך הקבוצה –תנועת "דרור"  .2
 תמונות נוספות של תנועת "דרור" ממחנה רוזנהיים, טרם העלייה לאקסודוס, העביר אלינו יוסי חן. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 מקהלת "דרור" במחנה. עומד רביעי משמאל, כנראה,
 רפאל טרכטנברג שניגן על האקורדיון. 

 

אהרן דישון, גם הוא מתנועת "דרור", העביר לנו מכתב ששלח 
 שלמה צם, שליח מקיבוץ אלונים. מדריךה

====================================  
   6.8.47    לח' מזכירות הקבוץ

 שלום וברכות !       
מאניות הגירוש, בנמל הצרפתי, בשעות שגורלנו נחרץ בחדרי 

 מיניסטרים, שלוחות אליכם מספר שורות אלו.   
המערכה הזאת, עד עכשיו, יצאנו אנו המנצחים. עברנו שעות 

  קשות ורבה הייתה ההתעללות בנו. אבל רוחנו לא נשברה.
הובאנו לחיפה על ידי הפירטים כשבויים. חזינו בה והושלכנו 

של היותנו בארץ לא ימחו מזכרוננו לנצח.  מנה. שעות אלומ
העברית, וישובי הקבוץ  קסם לנו הכרמל וקסמה לנו חיפה

הסובבים אותה ואשר כל כך מחכים לנו שם. ונשבענו, 
ונשבעים אנו, נשוב אליך מולדת כבני חורין חופשיים, לבנות 

         אנו ומאמינים אנו בכך. אותך ולהבנות בך. חזקים
במערכת המלחמה וההתנגדות שהייתה לנו בדרך, היינו אנו 

בין הראשונים. לא נשכח להם, ויום הנקם והשילם לא יאחר 
  לבוא.

)מקבוץ הילדים  15-מאיתנו גם נפל הקרבן. הילד בן ה
ברוזנהיים( אשר בידיו הצעירות והריקות נלחם נגד אניות 

 משחית, נלחם ונפל. 
  .זכר לנער זה על הקבוץ להקים

  שלומות וברכות לכל בית הקבוץ, להתראות בקרוב בארץ.

 
  חברי "דרור" אשר באניות 500בשם   
 "אלונים" –שלמה     

 



  .הכנס השנתי לציון החזרה לחיים של שורדי השואה .3
 הכנס השנתי של הפורום המשותף של ארגוני החזרה לחיים, בו גם אנו חברים,

 נערך בבית הפלמ"ח תחת הכותרת "שאו ציונה נס ודגל".
 .ישראל-תנועות הנוער החלוציות בדרך לארץהכנס עסק בנושא 

 של תנועות הנוער בבריחה ובהעפלה, בכנס הועלה על נס תרומתן
 תוך הדגשת הנחלת הערכים לצעירים שורדי השואה.

 בסיום הכנס שמענו על תנועות הנוער כיום אשר ממשיכות את השרשרת 
 בכותרת "דור לדור יביע אומר".

 כמובן שגם איזכורה של "אקסודוס" לא נפקד מכנס זה בעיקר בהרצאתה של
  חלמיש הפרופ. אביב

   .לאומית" ואחריות תנועתית נאמנות המלחמה:  אחרי הנוער ת"תנועו
 
 
 

 

 צפון אפריקה.סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מ –"מקזבלנקה להמבורג"  .4
בחוה"מ סוכות נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא את סיפורה המיוחד של קבוצת המעפילים מצפון 
אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה לתהודה רבה והוזמנו 

 להופיע איתו במקומות נוספים בארץ. 
 .2/12/2021ה וחיל הים, בחנוכה ביום חמישי הכנס הקרוב יערך בחיפה, במוזיאון ההעפל

 מחייב הרשמה מראש(. –)שימו לב  מצורפת ההזמנה לכנס.
 הכנסים המתוכננים הבאים )הזמנות נפרדות ישלחו בהמשך, כאשר יהיו כל הפרטים(:

 14/12/2021 –תיכון מקיף ג )לתלמידי שכבות י"א, י"ב(  –אשדוד 
 )בחסות העיריה( 26/12/2021 –מרכז מידעטק  –נהריה 

   06/01/2022 –קיבוץ "משמר השרון" 
 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .5
המידע בקובץ המעפילים שאנו בונים עוזר לחיבורים רבים בין אנשים,  בידיעונים קודמים שהפצנו,  כפי שבודאי שמתם לב

 ולא את כל הסיפורים אנו מפרסמים.
 לכן חשוב לנו מאד לעדכן את כל הפרטים האפשריים אודות מעפילי אקסודוס )לא רק שמות !(.

נמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר חודשים וכן סיפורי  com-www.exodus.1947באתר האינטרנט שלנו 
לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים  שובמשפחות כפי שנשלחו אלינו. אנו מבקשים 

 . )אם לא שלחתם בעבר(על מעפילי "אקסודוס" 
 אנא שילחו לנו פרטים. –אם ברשותכם ספר משפחתי המתעד את הסיפור ורשת. כל פרט וכל סיפור חשובים לשימור המ

 //:of-1947.com/copy-www.exodushttpsהקישור ישירות לרשימת המעפילים באתר : 

com1947-www.exodus.אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט  
   (.06/2021-מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים ל

 
 

מימון הפעילויות  

  

 

העברת המגן ממנציחי 
 לממשיכי המורשתהמורשת 
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