
 

 27/11/2020יום שישי ,  –מעפילי אקסודוס שלא זכו לקבר ישראל  3-שלט הנצחה לטקס חשיפת  .1
 הכרמל(-בחיפה )בית העלמין חוף 11:00בשעה 

לא זכו לקבר ישראל. פולה אברמוביץ' אשר נפטרה בעת שלושה מעפילי אקסודוס )וספינות הגירוש( 
שבועות לאחר מכן בבית חולים בעפולה  3אקסודוס ונקברה בים התיכון, בנה אשר נפטר הלידה על 

 והתינוק אברהם פלוצקר שנפטר מיד לאחד לידתו על אניית הגירוש "אושן ויגור" ונקבר מול חופי ספרד. 
 צוות מורשת אקסודוס החליט להנציח שלושה אלו בשלט זיכרון אשר יוצב בבית העלמין בחיפה, בחלקת
חללי ההעפלה, סמוך לקברם של מרדכי בומשטיין, הירש יעקובוביץ וביל ברנשטיין ז"ל אשר נפלו בקרב 

 מול הבריטים בעת ההשתלטות על "אקסודוס". גם שלושת חללי הקרב  יונצחו על גבי שלט זה.
 בחלקת חללי ההעפלה  11:00בשעה  27/11/2020יתקיים ביום שישי  י"א בכסלו תשפ"א  טקסה

 את בבית העלמין "חוף הכרמל" בשדרות "ההגנה" בכניסה לחיפה )מול ב.מ.ב(.הנמצ
 כניסה.שער השביל הראשון הפונה שמאלה ונמצא סמוך לבהמשך המ'  150-החלקה נמצאת כ

 , הסמוך לבית הקברות הצבאי, קיימת אפשרות להיכנס גם מהשער השני של בית העלמין)
 בשביל הראשון הפונה ימינה(. ולפנות רחוב המלך שאול, 

   השערים(. 2-ל בחירה : "בית עלמין חוף הכרמל" )מקבלים אפשרות waze -למשתמשים ב
 

את קיום הטקס לכן עיקבו  ומנע, או מזג האוויר, לא יכמובן, כמו כולם, אנו מקווים שמגיפה הקורונה
 )יעקב(. 7824535-050בטלפון ישירות אחרי ההודעות שלנו בדף הפייסבוק "מורשת אקסודוס" או 

 

 ./ סטודנטים עבודות תלמידים –אתר האינטרנט "מורשת אקסודוס"  .2

 תלמידים רבים מכינים עבדות על פרשת "אקסודוס" במסגרת שיעורי היסטוריה או עבודות שורשים. 
 החלטנו לתת כבוד גם לעבודות אלו ולהציג אותן באתר.

 .גרינוולד , נכדו של צביואיתישל איילה שוורצוורט, אלון שפירא,  עד עתה העלינו לאתר את עבודותיהם

 ונציג אותם לגולשים.( pdfאו  word)רצוי בפורמט אנא שלחו אלינו  –אם ברשותכם עבודות בנושא 
 

 2021תכניות צוות המורשת לשנת  .3

 אלו. צוות המורשת ממשיך בעבודה ואנו מקווים, כמו כולם, שמגיפת הקורונה לא תשבש תכניות
 : 2021התכניות לשנת 

  פעילות עם ארגוןMarch-Of-Life 

הופעות.  3הצגת המחזמר "אקסודוס" ע"י תיאטרון החובבים מהעיר טובינגן בגרמניה. מתוכננות 
היו אמורים להתקיים השנה אולם  נדחו עקב המצב.  ,הופעות אלו, יחד עם מצעדי תמיכה בישראל

 קים יפורסמו בהמשך.פרטים מדוי

 2021ספטמבר  -וע מורשת אקסודוס איר. 

 לסיפורה של הקבוצה  2021צוות מורשת אקסודוס החליט להקדיש את הארוע השנתי בשנת 
 רוש.-אפריקאית וקבוצת הצופים הצרפתים שהגיעו ל"אקסודוס" ממחנה הכשרה בלה-הצפון

 הצטרפו רבים מבני הדור השני של קבוצה זו. לצוות הכנת האירוע, אותו מוביל אריה איתמר, 
 .2021 –האירוע אמור להתקיים בחוה"מ סוכות תשפ"ב 

 14/04/2021יום הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל  – טקס זיכרון וירטואלי. 
 נמשיך במסורת שהתחלנו השנה ונקיים טקס זיכרון למעפילי אקסודוס שנפלו במערכות ישראל.

 חב.הרצאות לקהל הר 
 הביאה אותנו לקהל צופים חדש. טכנולוגיית ה"זום" 

 מעפילים רבים וחברי הצוות ימשיכו בהעברת סיפור  אקסודוס בכל במה אפשרית.  



 .Life-Of-March 2020 יום  .4

 .2007העולמית הינה ארכון אזרחי שהוקם בגרמניה בשנת  March-Of-lifeתנועת 
מטרת הארגון היא להשמיע קול נגד הגזענות, האנטישמיות ושנאת היהודים בכל רחבי העולם ולהעביר 

 ישראליות.-מסר של פיוס, חברות ופרו
 מזה כשנתיים אנו משתפים פעולה יחד עם הארגון 

 ם מטרות הארגון ולהעברת מורשת אקסודוס. לקידו
 במסגרת זו התקיימו הצגות המחזמר "אקסודוס", 

 השתתפנו במצעדים בארץ ומעפילי אקסודוס הוזמנו 
 להשמיע את סיפורם בכנסים בינלאומיים

 ובאופן שוטף גם לנציגים בישראל.
 קיים, , חול המועד סוכות2020 לאוקטובר 4-ביום ראשון ה

 . פיוס ולא לשנאה"ל"מהלך בינלאומי תחת הסיסמה הארגון 
 היה זה מפגן סולידריות עם העם היהודי, התנגדות 

 לאנטישמיות ברחבי העולם ותמיכה במדינת ישראל. 
 , ערים 60-למעלה ממדינות ו 23-כב האירועים התקיימו במקביל

 חת מגבלות הקורונה בכל עיר.כמובן ת
 

 בקיבוץ חפציבה המחרשה .5
 המדריכים והמורים קיבלו משכורת מאונר"א. כל מדריך קיבל קרטון סיגריות לחודש."

 כל חפיסה בודדת הייתה שווה למשכורת חודשית של פועל בגרמניה. הסיגריות פתחו לנו הרבה דלתות. 
 .."קנינו נעליים לילדים, ערכנו טיולים, קנינו כלים לבית הספר ללימוד מסגרות ונגרות..

 .יהודה בתוך :"היציאה לחיים"-טובה וייס / בן                                                                                       
 בן יהודה שהייתה, עם בעלה יצחק, מדריכה של קבוצת ילדים. -קטע זה לקוח מעדותה של טובה וייס

 
בוץ גת העוסק בנושא ההעפלה, תמונות של מחרשה וליד במסגרת איסוף תיעוד קיבלנו מנחשון סנה, חבר קי

 שלט הנצחה האומר שנתרמה ע"י קבוצת ילדי "הנוער הבורוכובי", מעפילי אקסודוס.
 בפרטי המעפילים אותם אנו מתעדים רשומה פנינה גביש )לשעבר : וייס פרלה(, חברת קיבוץ חפציבה. 

 את סיפור המחרשה.פנינה, אשר ביוזמתה הוצב שלט ההנצחה, סיפרה לנו 
למחנה פפנדורף ובהמשך למחנה  "הנוער הבורוכובי"לאחר גרוש מעפילי אקסודוס לגרמניה הועברה קבוצת  

בקומה  "דרור"בשנייה וקבוצת  "השומר הצעיר" קומות. קבוצתם בקומה הראשונה, 3באמדן לבניין בן 
 יהם דוד ומדק )מתי(. השלישית. מדריך הקבוצה היה חיים פריץ ואיתו היו אשתו רחל וילד

באותה שנה התקיים פסטיבל בפראג ומחפציבה נשלח רקדן בשם אנדד אלדן )כיום משורר החי בקיבוץ בארי(. 
הנוער "למחנה באמדן ושם התחבר עם קבוצת בסיום הפסטיבל הוא המשיך כשליח הקיבוץ במשימה ציונית 

 קיבוץ חפציבה.. פעולתו ואישיותו שיכנעה אותם להגיע ל"הבורוכובי
במחנה אמדן קיבלו חברי הקבוצה אספקה של שוקולד וסיגריות. החברים מכרו לתושבים הגרמניים את 

 השוקולד והסיגריות ובכסף שאספו הם קנו לקיבוץ פסנתר )רגיל, לא כנף(, מכונת תפירה ומחרשה. 
מכונת התפירה למתפרת  חודשיים לאחר שהגיעו לקיבוץ הגיע המשלוח עם המתנות. המחרשה נשלחה לשדה,

 בגדי העבודה והפסנתר הוצב בחדר האוכל של בית הספר )בחדר האוכל בקיבוץ כבר היה פסנתר(.
 לימים עזבו רוב חברי הקבוצה את הקיבוץ וחלקם עברו לקיבוץ "משמר הנגב". פנינה נישאה לחבר הקיבוץ.

 קבוצת מאתלקיבוץ  מתנהמעיד כי זו לבקשתה של פנינה נצבעה המחרשה, הוצבה במקום מכובד ולידו שלט ה
 "הנוער הבורוכובי", ניצולי שואה שהיו באנייה "אקסודוס".

                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 סיפור קטן על ילדים גדולים. שכולנו נתברך במעשיהם !
 

 

 Repairing-The-Breachחברי הארגון הבריטי 

 .March-Of-Lifeמשתתפים בהפגנה בבריטניה ביום 

 וקולין רוס(. )מימין רוזי

 

 
 



 אלבום "הבריחה" .6
 עמותת "מורשת הבריחה" הפיקה אלבום מהודר

 עמודים המכיל תמונות והסברים 100-בין למעלה מ
 בעברית ובאנגלית המספר את סיפורה של התקופה

 בין השואה לתקומה.
 בסוף האלבום יש דפים ריקים בו יכול כל אחד לרשום

  את סיפורו האישי והמשפחתי למען הדורות הבאים.      
 ניתן לקבל את הספר תמורת תמורה לעמותה בסך      
 / / הרצליה / רעננה סבא-)רמה"ש / חיפה / כפר באיסוף עצמי₪  100      

 (/ כוכב יאיר גוש שגבפ"ת /                                           
 במשלוח בדואר.₪  125או       

 פרטי חשבון הבנק:      
 "עמותת מורשת הבריחה".  48931624חשבון מספר  949בל"ל סניף       
  לציין בהערות "אלבום הבריחה".      
 )להעביר במייל חוזר את צילום ההפקדה והכתובת למשלוח(     
 . 46התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף       

 

 קובץ מעפילים וסיפורי משפחות באתר מורשת אקסודוס. .7
המידע בקובץ המעפילים שאנו בונים עוזר לחיבורים  בידיעונים קודמים שהפצנו,  כפי שבודאי שמתם לב

 רבים בין אנשים, ולא את כל הסיפורים אנו מפרסמים.
 (.הסיפורים הקטנים מאחורי איתור השמות לקובץ המעפילים אפשר להזמין הרצאה על)אגב, 

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

נמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר  com-www.exodus.1947באתר האינטרנט שלנו 
לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל  שובחודשים וכן סיפורי משפחות כפי שנשלחו אלינו. אנו מבקשים 
 . )אם לא שלחתם בעבר(תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים על מעפילי "אקסודוס" 

 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  
   (.03/2020-מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים ל

 
 

מימון הפעילויות  .8
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