
 

 מעפילים מספרים אקסודוס .1

וס". הערב שהוא יוזמה בראשית חודש אוקטובר נערך בחיפה ערב בו סיפרו מעפילים ובני דור שני על "אקסוד

צבי חטקביץ,  נערך במוזיאון ההעפלה וחיל הים והונחה ע"י העיתונאי גבי זוהר,  –של חבר צוות המורשת 

 היא אחת ממעפילי אקסודוס.הצעיר, -חברת השומר, יוכבד שטרנפלד )לבית הרטמן(, שאימו

הקריא דברים שכתב אביו בערב הובאו סיפוריהם של המעפילים אסתר רובינשטיין ואריה איתמר. שמואל גולן 

  ציפי פורטנוי וצבי חטקביץ.  משה גולנד. הוסיפו סיפורים בני הדור השני  –המעפיל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מורשת לצרפתמסע  .2

  )החל מחודש מאי( 2023שת לצרפת. המסע מתוכנן לקיץ צוות המורשת מתכנן לערוך מסע מור

 מבקשים לבדוק היתכנות קיום המסע מבחינת מספר המשתתפים.

  באם את מעוניינים עקרונית להשתתף, אנא הודיעו במייל חוזר

  .(והחודש המועדף עליכם מאי, יוני, יולי, ספטמבר )כולל מספר המשתתפים

 

 

  הכנס השנתי לציון כ"ט בנובמבר. .3

לפני מספר שנים הוקם פורום משותף של ארגוני החזרה לחיים של ניצולי השואה. אנו, צוות 
חברים בפורום מכובד זה יחד עם דורות ההמשך, מעפילי קפריסין, יד ושם מורשת אקסודוס, 

 ועמותת מורשת הבריחה. זו השנה הרביעית שאנו עורכים אירוע בסמוך ליום כ"ט בנובמבר.

 השנה יעסוק האירוע בקליטתם של שורדי השואה במדינת ישראל בשנותיה הראשונות.
 , ד' בכסלו תשפ"ג.28/11/2022ני אביב, ביום ש-הכנס יתקיים בבית הפלמ"ח בתל

 בכנס יהיו הרצאות, סיפורים אישיים, קטעי סרטים נדירים וקטעים אומנותיים.
  הזמנה ופרטי הרשמה מצורפים למייל זה.

 נשמח להשתתפות.
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 )נשארו עותקים אחרונים !(  הגדת אקסודוס .4

 " / "יציאת אירופה תש"ז" 1947סיפורה של "אקסודוס      
 כפי שסיפרו זאת המעפילים ואנשי הצוות בליווי תמונות, איורים, מסמכים ושירים.    

 סיפור של ערכים, נחישות ודבקות במטרה, מיזוג גלויות, אהבת העם והמולדת.    

 סיפור של ציונות וקשר בין כל חלקי העם היהודי.     

 ולכן ראוי שיהיה בכל בית בישראל.  –זהו הסיפור שלכם, שלנו, של כולם     

 יכולה כל משפחה להוסיף את הסיפור שלה(. םמספר עמודים ריקים בה –)בסוף ההגדה     

   ./ חברים נכדים / מתנה נהדרת למשפחה / ילדים     

 

 אופן רכישת "הגדת אקסודוס":           

  )איסוף עצמי(.₪  100 -הגדה אחת  מחיר :          

  ש"ח. 125עלות כל הגדה במשלוח :                        

   במשלוח בדואר.₪  500באיסוף עצמי או ₪  400 -הגדות 5                      

 .46המחיר הינו תרומה המזכה  במס לפי סעיף                

   אפשרויות תשלום :

   . לציין "אקסודוס"054-6298888( העברה בביט למס' 1)     

 ,48931624, חשבון מס' 949( העברה לבנק לאומי 2)        

   עבור "הגדת אקסודוס". -לציין בהערות  לעמותת "מורשת הבריחה".              

 ( לשלוח לצוות מורשת אקסודוס במייל3)            

   את השם והכתובת  למשלוח. (050-7824535 ל'ט )או ליעקב וימן,              

 

 
 שנה לאקסודוס. 75מדליה לציון  .5

 הנפיק צוות מורשת אקסודוס מדליה.שנה לאקסודוס,  75לציון        
 נת אקסודוס אשר צילם המלח הבריטי אחד מופיעה תמוה הבצד       
 תום דייל ובה רואים את דגל ישראל המונף על התורן ואת דגל        
 הונדורס אשר הורד ממנו. בצדה השני מופיע הסמל אשר נמצא        
  על "אות המעפיל".       
 ר תשלום ופרטים ניתן להזמין ולהעבי₪.  97 – עלות המדליה      
 , )הגדת אקסודוס( בידיעון זה כפי שמפורט בסעיף קודםבדרכים       
  ולציין בפרטי ההעברה "מדליית אקסודוס".      
 
 
 

 סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מצפון אפריקה. –לנקה להמבורג" "מקזב .6
 נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא את סיפורה 2021בחוה"מ סוכות 

 המיוחד של קבוצת המעפילים מצפון אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. 
 , במועדונים,כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה לתהודה רבה והוזמנו להופיע איתו במקומות נוספים בארץ

  בתי ספר, מכינות קד"צ ועוד.
 אפשר לצפות בסרטונים מאירועים אלו, ואחרים שנערכו במשך השנים, 

 https://bit.ly/3QOljDuבאתר מורשת אקסודוס בכתובת: 
  האירועים המתוכננים הקרובים :

  במחנה המעפילים בעתליתבבוקר  17:30בשעה  15/11/2022 
 בית הלוחם בחיפה  23/01/2023        

   052-6321318 -פרטים על האירועים ניתן יהיה לקבל אצל אריה איתמר        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://bit.ly/3QOljDu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 .באתר מורשת אקסודוס -ורשימת ספרים קובץ מעפילים , סיפורי משפחות  .7

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 על  שובמשפחות כפי שנשלחו אלינו. אנו מבקשים 

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

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

com1947-www.exodus.אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט  
   7824535-050התקשרו ליעקב וימן  –להוספה או לעדכון פרטי מעפילים 

 
 

מימון הפעילויות  

  

מעפילים מכל קצות הקשת הפוליטית. מה שאפיין אותם, בין השאר,  ותרם לכך  4,554על אקסודוס היו 

סובלנות, עזרה הדדית בין כולם, לאורך זמן אחדות, סבלנות, שאקסודוס הפכה סמל לתקופת ההעפלה הם 

 .ובתנאים קשים

 לשימור מורשת אקסודוס.  –יחד אתכם  –לא לחינם אנו נלחמים 

צאו לממש את זכותכם / חובתכם להצביע ולהשפיע על עתידנו, ועתיד הדורות הבאים, כאן במדינת ישראל. 
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