
 

 "שומר החומות" וההזדהות עם מדינת ישראל. .1
 ימים קשים עברו על מדינת ישראל בחודש האחרון. 

 מבצע "שומר החומות" מול רצועת עזה ובנוסף 
 מהומות בעיקר ערים המעורבות ובכבישי המדינה.
 במקביל ניהלה מדינת ישראל מערכה דיפלומטית 

 למערכה זו התגייסו יהודים מכל העולם  והסברתית.
 וארגונים אשר תומכים בישראל. 

 שנוסד  March-Of-Lifeאחד מארגונים אלו הוא 
 בעיר טובינגן ולפני כשנתיים ערך איתנו בגרמניה

 פעילויות משותפות והעלה את המחזמר "אקסודוס".
 )להזכירכם, עקב מגיפת הקורונה בוטלו הסיור

 בישראל שעמדו להיות בשיתוף פעולה שלנו.וההופעות 
 אנו מקווים שנוכל לקיים את הפעילויות בשנה הבאה(.

 (30/4/2021) 2021ל"ג בעומר  -אירוע משפחות ב"שביל הבריחה" )יער עופר בכרמל(  .2
 –צוות מורשת אקסודוס  –מורשת הבריחה, אשר אנו  עמותת

שיקה מסורת של אירוע משפחות פועלים כחלק ממנה, ה
 יער עופר.  –ב"שביל הבריחה" הנמצא בכרמל 
משפחות מקהלה אזורית,  באירוע השתתפו אנשי ציבור,

, וילדים שזכו לפעילויות מיוחדות כדי להעביר גם להם
מסע המשפחות את המסר של  באמצעים המובנים לדור הצעיר,

 ישראל. -דרכי הבריחה באירופה וההעפלה לארץב
אירוע דומה שתיכננו לעשות למשפחת אקסודוס, תוך שילוב 
סיפורים של הגיבורים עצמם, נדחה בגלל הקורונה ואנו מקווים 

 לערוך אותו בהקדם.

  תמונות משפחת מושקוביץאלבום  .3
קודמים פרסמנו על אלבומי תמונות של מעפילים שהועברו אלינו והועלו לאתר האינטרנט  בידיעונים

רון מושקוביץ, בנם של המעפילים ברוניה ניומן ומשה מושקוביץ, שלח אלינו מספר  של צוות המורשת.

 .)ניתן להגיע גם דרך דף הבית באתר( https://bit.ly/2S9ZUujקישור ב תמונות שהעלינו לאתר האינטרנט

 ה פלדפינג. במחנגם " והיה הנוער הבורוכובימשה היה שייך לתנועת "
  אנשים יזהו את עצמם ויודיעו לנו. לא נרשמו שמות המופיעים בתמונות ונשמח אםכרגיל, 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2S9ZUuj


 חללי חטיבת הראל .4
 הראל"-התקיים בבית הפלמ"ח טקס מרגש בו הועבר ספר חללי חטיבת "פלמ"ח 28/05/2021 ביום שישי

 ומכיל דף קלף לכל נופל.  1949לבית הפלמ"ח. הספר המקורי נכתב בכתב יד בשנת 
, חניך "השומר הצעיר", אשר יצא ממחנה הגירוש 17אנו באנו לכבד את זכרו של מעפיל אקסודוס יוסף קופלביץ', נער בן 

שחרור על ונפל ב לפלמ"ח , התנד01/1948-חיים מולדובן, הגיע לארץ ב-מנדלבגרמניה בזהות בדויה )עליה ד'( ע"ש 
 עוד טרם הקמת המדינה.  סמואל, -, בקרב בנביירושלים

-הרולד חברו לאירוע הגיע גם מורי גרינפילד, איש מח"ל על ספינת המעפילים "התקווה", אשר הגיע לכבד את זכרו של
טיבת "הראל" ונפל חלפלמ"ח, הוצב בצבי התנדב  לאחר ההפלגה. צבי מונש, איש מח"ל על ספינת המעפילים "הגנה"

 סמואל, אותו קרב בו נפל מעפיל אקסודוס יוסף קופלוביץ'.-בקרב בנבי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .באתר מורשת אקסודוס -ורשימת ספרים סיפורי משפחות , קובץ מעפילים  .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.1947האינטרנט שלנו באתר 
לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים  שובמשפחות כפי שנשלחו אלינו. אנו מבקשים 

 . )אם לא שלחתם בעבר(ס" על מעפילי "אקסודו
 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  
   (.2020/12-מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים ל

 

מימון הפעילויות  

  

 

 הראל. -סיפורו של הספר המקורי לזכרם של חללי חטיבת פלמ"ח

 עקב יחודו של הספר הוא יישמר בארון מיוחד

 וניתן יהיה לעיין רק בעותק סרוק.

 

 

   שהופק לזכרם חדש מורי גרינפילד עם ספר
 הראל.-מ"חשל כל חללי חטיבת פל
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