
 

 0071:שעה ב 2022-06-14שנה לאקסודוס  75אירוע 

           

דברי יו"ר הכנסת, מיקי לוי, מתוך 

כאשר קיבל  לצוות מורשת אקסודוס

  את "הגדת אקסודוס"

עוסקים רק בהיסטוריה אתם לא 

 .החשובה והנחלת המורשת

 .בשליחותאתם עוסקים בעיקר 

טוב, היפה שליחות שמראה את ה

 והמאחד בעם ישראל.

שליחות שמראה לכולם איך 

תהיה החברה אנחנו רוצים ש

 .במדינת ישראל

 שליחות עם הפנים לעתיד.

 זו המשימה העיקרית שלכם ! 

 

 ו ישראל ואנו נציין אות-פך סמל לתקופת ההעפלה לארץשנים עברו מאז האירוע שה 75
 שמואל.-באולם המופעים בקיבוץ גן 17:00החל משעה  14-06-2022ביום בערב חגיגי 

. ישולבו בו קטעים המביאים סיפורים מיוחדים של 10האירוע מתאים לילדים החל מגיל 
 ובני משפחה. , אנשי צוותמעפילים

בחלקו השני של הערב יוצג המחזמר הקצר "אקסודוס" על ידי קבוצת תיאטרון מהעיר 
  טובינגן בגרמניה, שגם סיפורם של השחקנים הוא מיוחד ומרגש.

 
  .052-2563896משתתפים עם דרישות נגישות מיוחדות אנא התקשרו עם מנחם שפי 

   המורשת המיוחדת שלנו ונעביר יחד אתההמשך בואו עם דורות 

    /MfTEIe3https://bit.ly      קישור ישיר להזמנת המקומות

 

https://bit.ly/3MfTEIe


 14:00בשעה  04/05/2022 –טקס יום הזיכרון תשפ"ב  .1

 גם השנה נערוך טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ממשפחת "אקסודוס". 

וניתן יהיה  14:00בשעה  4/5/2022ך ב"זום" ביום הזיכרון ג' אייר תשפ"ב, הטקס יער

  טיוב בקישור :-לצפות בו החל מאותה השעה גם ביו

 https://youtu.be/8XKQNNcyqwE 

הקישור למפגש ב"זום" :          
https://us02web.zoom.us/j/2690208540?pwd=UkdkMDJpc2ZNTGpBbGdVYVhxQkFnUT09  

 . exodusסיסמה :   id =269 020 8540או לפי           
 

  הגדת אקסודוס .2

 " / "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     

 מספר עמודים ריקים בה יכולה כל משפחה להוסיף את הסיפור שלה(. –)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)        

 , לעמותת "מורשת הבריחה".48931624, חשבון מס' 949( העברה לבנק לאומי 2)         

   עבור "הגדת אקסודוס". -לציין בהערות                

 (050-7824535)או ליעקב וימן,  טל' נייד ( לשלוח לצוות מורשת אקסודוס במייל 3)         

  את השם והכתובת  למשלוח.                

 

 שנה לאקסודוס. 75מדליה לציון  .3
, החליטו בצוות המורשת על הנפקת מדליה 14-6-2022 -אמור להתקיים באשר שנה לאקסודוס, ולקראת הכנס  75לציון 

י ייצור.( בהליכ2022-40לציון האירוע, והיא נמצאת כרגע )
בצד אחד של המדליה מופיעה תמונת אקסודוס אשר צילם המלח הבריטי תום דייל ובה רואים את דגל ישראל המונף 

 בצדה השני מופיע הסמל אשר נמצא על "אות המעפיל". רס אשר הורד ממנו.על התורן ואת דגל הונדו

                               
 בידיעון זה, ולציין  2ניתן להזמין ולהעביר תשלום בדרכים כפי שמפורט בסעיף ₪.  97 –עלות המדליה 

 פרטי ההעברה "מדליית אקסודוס".ב
 )בווטסאפ או בשיחת טלפון(. 052-3793069כמו כן ניתן להרשם לרכישה גם אצל צבי חטקביץ' 

 

 

יהב חגגה -משפחת המעפיל יענקלה שלכט מעין

 בשילוב קטעים מהגדת אקסודוס את ליל הסדר

https://youtu.be/8XKQNNcyqwE
https://us02web.zoom.us/j/2690208540?pwd=UkdkMDJpc2ZNTGpBbGdVYVhxQkFnUT09


 
  סיפורו של ד"ר אוטו אדלשטיין . 4

 במסגרת איסוף מידע וסיפורים על פרשת אקסודוס, קישרו אותנו
 ,בצרפתאשר מתגוררת אדלשטיין  בתו של ד"ר אוטולאורה,      עם      

 והיא שלחה לנו את תמצית קורות חייו על פי קטעים מיומנו,     
 ובעיקר הקטעים הנוגעים לפעילותו בפרשת אקסודוס.     

 עבר  1937. בשנת 1919אוטו אדלשטיין נולד באוסטריה בשנת      
 לצרפת והחל ללמוד רפואה באוניברסיטת מונטפלייה בדרום צרפת.     
 במהלך המלחמה הצליח להסתתר מהגסטפו, בין השאר בעזרת      
 יו קשורים למחתרת הצרפתית. מורים באוניברסיטה אשר ה     
 עם סיום לימודיו. עוג במהלך המלחמה, הצטרף ד"ר אדלשטיין      
 קבוצת גרילה במסגרת המחתרת הצרפתית.  –למקי      
  –בסיומה של המלחמה יצר ד"ר אדלשטיין קשר על אוז"ה      
 ארגון הומניטרי יהודי שסייע לאלפי פליטים יהודים ופעל בעיקר      

 בצרפת. במסגרתם הוא נשלח לסניף של התנועה במרסיי והיה      
 אחראי על הבריאות במחנות המוסד לעלייה ב' באזור מרסיי,      
 בעיקר ב"גרנד ארנס", שם הוא מציין ביומנו שהיו גם יהודים      
 מצפון אפריקה ולא רק פליטים מאירופה.      
 רופא האחראי על החוף אשר טיפל בכל נושא הבריאות של שלושת היה ד"ר אדלשטיין ה 1947בקייץ שנת      
  ביומנו הוא כותב שהתנאים הסניטריים על בוק. -דה-אוניות הגירוש של מעפילי אקסודוס שעגנו מול פורט     

  אוניות הגירוש היו איומים. הוא טיפל ימים כלילות בכל הבעיות ולעיתים נשאר לישון על הרציף בנמל.      
 , כאילו הם חלק והוא מוסיף כי סיפק למספר עיתונאים חלוקי רופא ודאג להעלותם איתו לאוניות הגירוש     

 ולדווח על כך לאמצעי התקשורת. כדי שיראו במו עיניהם את מצב המעפיליםמן הצוות הרפואי,      
 שנגרמו לאנשים בתקופת וד עם ארגון אוז"ה, העריך נזקים גופניים בשנות החמישים הוא המשיך לעב     

 צרפת.בבילדים יהודים אשר שהו בבתי ילדים  גם וטיפלהשלטון הנאצי      
 השנים הקשות בחייו. מציינת כי לא הירבה לספר על תקופת המלחמה ולאחריה שהיו , לאורה,בתו     
 . יהי זכרו ברוך.2010ד"ר אוטו אדלשטיין נפטר בשנת      

 
 סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מצפון אפריקה. –"מקזבלנקה להמבורג" . 5

נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא את סיפורה המיוחד של קבוצת  2021 בחוה"מ סוכות
המעפילים מצפון אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה 

 נוספים בארץ. לתהודה רבה והוזמנו להופיע איתו במקומות 
בבתי ספר באשדוד, בנהריה )בשיתוף עמותת אח"י(,  ,במוזיאון ההעפלה וחיל הים -אירועים נערכו בחיפה 

במכינה הקד"צ במצפה אילן )ע"ש אילן רמון( שליד הישוב חריש בו השתתפו גם נציגי הקבוצה הבריטית 
Repairing The Breach  דים. לאחרונה הגענו עם האירוע גם המטפלת בחיילים בוד –ונציגי תנועת אח"י

 . והצוות זכה להוקרה על המאמץ שהושקע בהבאת האירוע לדרום הרחוק לאילת
בשם "אקסודוס וההעפלה מצפון אפריקה" אשר עסק צבי בירושלים כנס -קיים ביד בןהת 29/3ביום 

 נקה להמבורג". בכנס זה שולב גם האירוע "מקזבל .בהעפלה מצפון אפריקה לאחר מלחמת העולם השניה
אשר בכפר מנחם "צפית"  מוסד החינוכיבמהלך חודש אפריל התקיימו אירועים בקיבוץ משמר השרון, ב

  שבע.-בתיכון מקיף א' בבארו
 האירועים המתוכננים הקרובים )פרטים על אירועים אחרים ימסרו בהמשך(:

 . 8שמונה, מתנ"ס "ארתור פוקס", רחוב דוד רזיאל -בקרית 18:00בשעה  5/9
  ישראל(.-ה ראשונה בארץבקיבוץ גבע )לשם הגיעו רובם של חברי הקבוצה מצפון אפריקה כתחנ 26/5
 במושב אמירים. )עדיין אין פרטים סופיים(.  29/6
 צבי )עדיין אין פרטים סופיים(.-בקיבוץ מעיין 14/9

 במחנה המעפילים בעתלית )עדיין אין פרטים סופיים(. 26/10
 
 
 
 

 

  2-ד"ר אוטו אדשלטיין בתקופת מלחמת העולם ה
 )באדיבות המשפחה(                                        

 



 .מימד של אקסודוס-פאזל תלת .4
מימד עם ערך -לפני מספר חודשים התפרסמה כתבה באחד העיתונים על חברת "אאוטלט פאזל" היוצרת פאזלים תלת

 מוסף היסטורי וחינוכי, ועל כוונתה לייצר בשנה הבאה פאזל של אקסודוס. 
 חברת צוות המורשת, איילת ארונוביץ', יצרה קשר עם החברה ויחד הצלחנו להקדים את ייצור הפאזל. 

 ה קיבלה מאיתנו תמונות ששימשו בסיס לייצור וכן קטעים אשר מופיעים בהסבר ההיסטורי הנילווה לפאזל. החבר
 החודש הגיע הפאזל לחנויות והיו כבר  שהרכיבו אותו, גם עם הנכדים.

 בדבק.במספריים וחלקים( עשוי "קאפה" והוא מורכב ללא שימוש  54הפאזל )
 ס"מ גובה.  18רוחב, ס"מ  11ס"מ אורך,  50גודל הפאזל : 

 )בתמונה: המעפיל יענקלה שלכט ליד דגם אקסודוס(.
 

 רשת "אאוטלט פאזל" נמצאת במקומות הבאים :
 .25רוטשילד  – ראשל"צ.   11המלך ג'ורג'  – תל אביב.   34אגריפס  – ירושלים

 .14סוקולוב  – הרצליה.   54ביאליק  – רמת גן.  7שדרות בנימין  – נתניה
 .55אברהם בן שושן  – עכו

 

 
 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .5
המידע בקובץ המעפילים שאנו בונים עוזר לחיבורים רבים בין אנשים,  בידיעונים קודמים שהפצנו,  כפי שבודאי שמתם לב

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

נמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר חודשים וכן סיפורי  com-www.exodus.1947באתר האינטרנט שלנו 
ת, כולל תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים על לשלוח אלינו סיפורי משפחו 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  

  

 

http://www.exodus-1947.com/
https://www.exodus-1947.com/copy-of
http://www.exodus-1947.com/
http://www.exodus-1947.com/
mailto:exodus1947.2017@gmail.com
mailto:moreshetexodus@gmail.com

