
 

 קורונה וקצת היסטוריה .1
 

שה אורנשטיין ז"ל, אשר אנו נמצאים בעיצומה של מערכה עולמית נגד נגיף הקורונה. אחד ממעפילי "אקסודוס", מ
 עלה מרומניה עם הוריו ואחותו, נפטר מהמחלה. 

 .1947שם בים התיכון בקיץ שנת -ש"התרחשה" אי זדמנות להיזכר ולהזכיר חשש ממגפה אחרתהזו 
 

 

 

  

 

 

 

 



 גיוס הכספים למחזמר "אקסודוס"מבצע אנו ממשיכים ב .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשתף פעולה עם תנועת יש לנו זכות גדולה

   March-Of-Life .מהעיר טובינגן  בגרמניה 

כל רחבי ביהודים בבמדינת ישראל ומלחמת חורמה באנטישמיות  ותמיכה ללא סייג  התנועה חרטה על דגלה

   .העולם

 עקב מגיפת הקורונה, האירועים שהיו אמורים להתקיים 

 2021נדחים לחודש מאי  2020בחודש מאי 
"צוות מורשת אקסודוס", שמחים על ההזדמנות הנוספת והמיוחדת שניתנה לנו לספר באומר ובצליל את אנחנו, 

 יציאת אירופה תש"ז".-1947ספורה של אניית המעפילים "אקסודוס 

מי שראה את ההופעה )שהיא רק חלק מאירוע מרגש הנמשך כשעתיים( יכול להעיד שאי אפשר להישאר ל כ

 שמבינים מי ומי הם השחקנים.אדישים, בעיקר אחרי 

אנו זקוקים לעזרתכם בתרומה  ויחד נזכה להפיץ ולספר את ₪.  150,000 -עלות ביצוע כל התכניות מוערכת ב

 המרגש והמרתק של ספינת המעפילים אקסודוס. סיפורה

 רוע.יבחירתם ובהתאם למקום הא פי-לרועים עימעפילים ובני משפחה יוזמנו להשתתף  בא

ממשיכים ביצירת  חברי "צוות מורשת אקסודוס", חנו עם מעפילים רבים ובני המשפחות ואנו,עד עתה שוח

   למבצע חשוב זה.ולהיות ערוכים במועד החדש כדי לגייס תרומות  -למרות הדחייה במועדי האירוע  –הקשר 

 כל הכספים שנאספו עד היום ישמשו אך ורק למטרה שלשמם נתרמו.

 בשמחה.בטוחים שתיענו לבקשה 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  להלן הדרכים האפשריות להעברת כספי תרומות

 

  48931624מספר חשבון  949הבנק של עמותת מורשת הבריחה : בנק לאומי סניף לחשבון ישירה העברה  .1

 (.לציין בהערות "עבור צוות מורשת אקסודוס") שם החשבון : "עמותת מורשת הבריחה"            

 

 )מבקשים לא לשלוח בדואר רשום( צ'ק לפקודת "עמותת מורשת הבריחה" לשלוח לפי הכתובת .2

   4410401סבא, -כפר 544ת.ד יצחק רוזמן,            

 

    להעברת כספים מחו"ל : 

           bank Leumi Le Israel, swift code: Lumiilit949, no in Iban form: IL030109490000048931624 

 

 

 

 

 



 (בהרצליה האויר-בבית חיל)השקת ספר   "אקסודוסמ םטייסיה -"מנהרת הזמן  .3
 כתבה ספר על שני מעפילי אקסודוס שהפכו ללוחמי צוות אוויר :  עמית-פדר-גלילה רון הסופרת

 איז'ו בירן.-שעיה חרסית ויצחק
האוויר "מתקומה לשחקים" אשר קמה כדי -עם עמותת חילבאירוע השקת הספר אנו שמחים על ההזדמנות לשתף פעולה 

והתנדבו לשרת צעירים שורדי שואה שפרסו כנפיים  140-למעלה מ לספר, לשמר ולהנציח לדורות הבאים את סיפורם של
 כלוחמי צוות אויר. 

  . על המועד החדש נפרסם הודעה.13/03/2020ב אשר אמור היה להתקיים אירוע השקת הספר רונה נדחה עקב הקו
 נוספים שהיו אנשי צוות אוויר :אקסודוס  באירוע נעלה גם את זכרם של שלושה מעפילי

  ודני נוי שנפטר לפני מספר שנים. 1956אורי שלזינגר ואביגדור קרן )ליכטנפכט( אשר נפלו בשנת 
 . במקום יוצעו ספרים למכירה בהנחה ובחתימת הסופרת.10תאים גם לילדים מגיל האירוע מ

 

 סרט קצר המביא את סיפורם של המתנדבים האמריקאים על אניות המעפילים. .4
אניות  10הכין סרט קצר המביא את סיפורם של המתנדבים האמריקאים על  Cameron Jessopסטודנט אמריקאי בשם

   בכתובת : YouTube-בגם נמצא ו כה במספר תחרויות בארה"במעפילים. סרטו ז

https://youtu.be/hHjEh7UMm7I 

 
 אמריקאי על אניית המעפילים "התקווה" חקר וכתב ספר בשםזו ההזדמנות להזכיר כי מורי גרינפילד, מתנדב 

 250ספינות מעפילים, וביניהן כמובן "אקסודוס", אשר הובאו ע"י  10המתעד את סיפורם של  "הצי הסודי של היהודים" 
 הקשר(.הספר הופיע בעברית ובאנגלית וניתן להשיגו אצל המחבר )נשמח ליצור את  מתנדבים אמריקאים במבצעי ההעפלה.

 

 כמה סרטים קצרים לתקופת הסגר שניכפה עלינו .5
  .בתקופה זו, בה אנו יושבים בבית, אנו מציעים כמה סרטים על פרשת "אקסודוס"

  )דקות 60"אור השמש לא כבה".  סרט דוקומנטרי )אילנה דרוקר 

https://www.youtube.com/watch?v=bVw3uZVHmYs&t=10s 
 

 ( 15הרצאה של פרופ. אביבה חלמיש .)דקות 

https://www.youtube.com/watch?v=4dI2UHg91OY 
 

 ( 30ילדי אקסודוס. סרט מקורי של סטיבן שפילברג )דקות 

https://www.youtube.com/watch?v=Bcpsa5vc2xE&t=25s 

 

  .(דקות 57סיפורם של המלחים האמריקאים על האקסודוס )רודגרס והנסון. 

https://www.youtube.com/watch?v=vfULWwUzklU&t=2s 

 

 לפי "אקסודוס" youtube-ב ר מעפילים. מחפשיםפכמו כן יש סרטונים קצרים על הנושא עם מס
 

 מציעה לצפייה מספר סרטים העוסקים בנושא.עמותת מורשת "הבריחה", אשר אנו מתנהלים באמצעותה, 
 

 קרבר ומירי נהרי(.* הסרט "הבריחה הבייתה" )יוצרים אריק 
 דקות(. 55הסרט מספר את סיפור תנועת "הבריחה" דרך פועלם של שלושה בני משפחה אחת )  
 )לסרט יש גם גירסה עם כיתוביות באנגלית(.  

  2Y54p8&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=48mJg 

 

  ,דקות(. 20קצת רקע על תנועת "הבריחה" ויצירת הסרט )מירי נהרי 

https://www.youtube.com/watch?v=G_Nd9jRNA4Q&feature=youtu.be 

 

 "עמותת "עופות החול". יוצרים מיכה שגריר, טל ברדה, מני אטיאס(. סרט "הבריחה דור שלישי( 
 דקות(. 30הסרט מספר על מסעם של בני נוער לאירופה בעקבות תנועת "הבריחה" )

BY88P_cTw-https://www.youtube.com/watch?v=o 
 

  דקות(. 7אז ועכשיו" )עורך שלמה נהרי. סרט "במעבר הקרימל 
 הסרט מספר על מעבר האלפים בתקופת הבריחה, וכיום המסגרת "חציית השלום האלפינית" המתקיימת מדי שנה.

ure=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=zGYEhs15smQ&feat 

https://youtu.be/hHjEh7UMm7I?fbclid=IwAR2BRNToUN3yeqmX5XVO2vZQJQF_TWVD_h5rjF1x2JUTqKRANGwqUEU9Vho
https://www.youtube.com/watch?v=bVw3uZVHmYs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=4dI2UHg91OY
https://www.youtube.com/watch?v=Bcpsa5vc2xE&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=vfULWwUzklU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=48mJg2Y54p8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G_Nd9jRNA4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o-BY88P_cTw
https://www.youtube.com/watch?v=zGYEhs15smQ&feature=youtu.be


 ברכת חג שמח לכל משפחת אקסודוס בארץ ובעולם. .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מעפילים ובני משפחהכתיבת סיפורי חיים של  .7
 

ים, תקופת הסגר היא זמן טוב לעשות סדר בניירות ובתמונות ולחשוב שוב על תיעוד המורשת טלצפות בסר סיימתםאחרי ש
 כך מיוחדת.-המשפחתית הכל

 אקסודוס רואים חשיבות בתיעוד המורשת החשובה והנחלתה לדורות הבאים.צוות מורשת אנו ב
 דור תש"ח, אנשי ההעפלה והפלמ"ח."משעולי חיים" ו"עודדה" מתמחים בתיעוד סיפורי חייהם של בני 

  מעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם:ניתן לקרא עליהן בפרסום שצורף למייל זה. ה
  050-3266760 פוןטל          -  יעל הורוביץ מ"משעולי חיים"

   054-4996042פון טל –מ"עודדה סיפורי חיים"  יערי  דדהעו

 קובץ מעפילים וסיפורי משפחות באתר מורשת אקסודוס .8
נמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר חודשים וכן  com-www.exodus.1947באתר האינטרנט שלנו 

לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל תמונות ומסמכים, וכן  שובאנו מבקשים  סיפורי משפחות כפי שנשלחו אלינו.
  כל פרט וכל סיפור חשובים לשימור המורשת. .)אם לא שלחתם בעבר( עדכוני פרטים על מעפילי "אקסודוס"

 //:of-47.com/copy19-www.exodushttps: באתר לרשימת המעפילים ישירות  הקישור

com1947-www.exodus.אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט  
   .(2019/10-)הפרטים באתר מעודכנים ל מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה

 
 לקראת חג הפסח תעלה לאתר גירסה מעודכנת של קובץ המעפילים.

 

מימון הפעילויות .9

 

 קערת סדר פסח ממחנה עקורים פארנוולד. 
 (1206.00, פריט )מוזיאון השואה בוושינגטון           

 

 

 בבולטימור על ה"פרזידנט וורפילד" של הצוות האמריקאי. 1947סדר פסח 

 

http://www.exodus-1947.com/
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http://www.exodus-1947.com/
http://www.exodus-1947.com/
mailto:exodus1947.2017@gmail.com

