
 

 
 
 
 
 

 

 מקזבלנקה להמבורג

 אביב-בבית הפלמ"ח בתל 23/9/2021, חוה"מ סוכות -אירוע מורשת אקסודוס  

צעירים מצפון אפריקה שהצטרפו לאלפי המעפילים היו באירוע נספר על "הקבוצה הצרפתית" שרוב חבריה 

 שהגיעו ממחנות העקורים בגרמניה.

 האירוע יכלול סרט שהפקנו על הקבוצה, מקהלה, הרצאה מעניינת וסיפורי הדור השלישי.

 .שהכנו במיוחד ליום זה ועוד קודם לכן ניתן יהיה לצפות בתערוכה 17:00האירוע יתחיל בשעה 

 . 7824535-050זר. או בווטסאפ ליעקב וימן חובמייל   הרשמה :

 אפשרויות התשלום מראש : לכיסוי חלק מן ההוצאות.₪  20 –כרטיס כניסה                
                

 

  הזמנה לאירוע מצורפת למייל זה               מצפים לראותכם עם דורות ההמשך      

 לכל משפחת אקסודוס ולכל חברינו באשר הם

 שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה

 שנת נחת, אושר, ביטחון, שלום

 בריאות בריאות  בריאות

 



 הגדת אקסודוס .1
אחרי חודשים רבים של עבודת צוות אנו גאים להציג 

פרקים מתוך  5-סיפור הפרשה ב "הגדת אקסודוס". את
יומנים וספרים שכתבו המעפילים ואנשי הצוות. למעלה 

הסברים, תמונות, שירים   גם עמודים הכוללים 90-מ
ואיורים וכן מספר עמודים בהם יכולה כל משפחה 

 להוסיף את הסיפור האישי שלה. 
זוהי מתנה מושלמת גם לדורות הבאים כדי שיכירו את 

 ויעבירו אותה לצאצאיהם. המסורת המשפחתית
עוד טרם ההשקה הרשמית של ההגדה הזמינה 

 . עותקים עבור כל הילדים והנכדים 15משפחה אחת 
 
 
 

 את ההגדה ניתן לקבל תמורת תרומה
 למשלוח בדואר(.₪  125)או ₪  100בסך 

 בלבד ! 4הגדות במחיר של  5במבצע: 
 

 ההפקה נועדה לכיסוי הוצאותהתרומה 
 מורשת.ולהמשך פעילויות צוות ה

 ניתן להעביר בביט לטלפון:את הכספים 
 ".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 וכתובתכם המדויקת למשלוח.
  .46התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 

 

 מקוריים  על פרשת "אקסודוס"-מסמכים חדשים .2
 הגיע לידינו תיק ובו מסמכים מקוריים מפרשת "אקסודוס". מספר חודשיםלפני 

 אנו מציגים מסמכים נוספים. מספר מסמכים בידיעון הקודםבהמשך להצגה של 
. היא נקלעה לסערה קשה ונאלצה לחזור 1947בפברואר  25מנמל בולטימור ביום האונייה "פרזידנט וורפילד" יצאה 

מנמל נורפוק בוירג'יניה בו מתואר הנזק. לאחר תיקונים ובדיקות קיבלה  1947במרץ  1לתיקונים. מצורף המסמך מיום 
מרסיי שבצרפת, דרך יעד שלה הוא , תחת דגל הונדורס. ה1947במרץ  29ם מנמל פילדלפיה ביוהאונייה אישור הפלגה 

 מצורף טופס בדיקות ואישור ההפלגה. האיים האזוריים והיא מפליגה ללא נוסעים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1947במרץ  29אישור הפלגה מנמל פילדלפיה )

 

 

בדיקות סניטריות לאונייה בנמל פילדלפיה 
 (1947במרץ  29אישור ההפלגה )לפני 

 

 

מסמך משלטונות נמל נורפוק 
 הברית.-, ארצותבוירג'יניה

 (1947רץ במ 1)

 

 

 



 עזרו לנו לזהות את האמהות והתינוקות .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאות נשים בהיריון היו על "אקסודוס". מספר לידות התרחשו בעת ההפלגה לארץ ועל אוניות הגירוש. כמה עשרות 
 וסנגוורדן )וילהלמסהאפן(.תינוקות נולדו במחנות הגירוש בפפנדורף, אמדן, אמסטאו 

 , חנה שפקמן ובנה מנחם )שפי( מימין : ראשונה, מופיעים1948בתמונה זו, שצולמה במחנה אמדן, בחודש יוני 
 שורה לסק ובנה דב.רביעית מימין פולה שרייבר ובתה יפה )פס(, ראשונה משמאל 

 שלישית מימין(.אנו מבקשים לדעת מי הנשים והילדים האחרים המופיעים בתמונה )שניה ו

 .1948תחילת  – 1947בנוסף, אנו מחפשים ילדים למעפילות אקסודוס אשר נולדו בצרפת בסוף שנת 

 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .4
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  om1947.c-www.exodusבאתר 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. –ספר משפחתי המתעד את הסיפור אם ברשותכם 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  
   (.06/2021-מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים ל

 
 

מימון הפעילויות  
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