
 

 ממשיכים ! –"סדר אקסודוס"  .1

 יש גם "סדר". –אם יש "הגדה"                                                                  
   מפרץ.ה-ראשון נערך בקיבוץ עין ""סדר ,ן קודםכפי שסיפרנו בגיליו                                                                           

 מעפילים,  –איש  70-ך בכפר סבא והשתתפו בו כשני נערה "סדר"ה                                                                           
  מצורפת כתבה מעיתון מקומי.. ומתעניינים בהעפלה בני משפחה                                                                           

 ,אונו-בקרית, 11:00, בשעה 25/2/2022יתקיים ביום שישי  קרובה ה"סדר"       
   ! מהרו להירשם             .13מועדון "בית אורנשטיין", רחוב ש"י עגנון        

 
 

 
 

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

 בלבד ! 4הגדות במחיר של  5במבצע: 
 במשלוח בדואר(.₪  500באיסוף עצמי, ₪  400)כלומר, 

  ההפקה נועדה לכיסוי הוצאותהתרומה 
 מורשת.ולהמשך פעילויות צוות ה

 ניתן להעביר בביט לטלפון:תרומה את ה
 ".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 
 וכתובת מדויקת למשלוח.

 . 46התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 

  

 מנחם שפי, איציק רוזמן ויעקב וימן שמחים להעניק
 את "הגדת אקסודוס" לשר התרבות והספורט 

 מר חילי טרופר.

סבא -מפגש מרגש התקיים בסדר אקסודוס שנערך בכפר
, המעפיל יצחק גנוז, מדריך בתנועת "הנוער הציוני"בין 

 באותה קבוצה ו שתיים מתלמידותילבין 
 חביבה פינקלשטיין ומרים גרינוולד.

 / סיון תשפ"ב 2022יוני  –שנה לאקסודוס  75אירוע 

 שנה לאקסודוס אנו מחפשים : 75לצורך מייצגים באירוע 

 טרם ההפלגה או במחנות הגירוש בגרמניה בהריון ות של מעפילות אקסודוס תמונ .1

 ותמונות של הילד / ילדה  במועד הקרוב ביותר ללידה.

 

ים שלהם ממשיך אצאואשר אחד הצ תנועת נוערשמות של מעפילים שעלו במסגרת  .2

 באותה דרך או תנועה.ונמצא כיום בדרכם 

 

 050-7824535 יעקב וימןישירות אל אנא שלחו תשובות במייל לצוות המורשת או 

 



 צפון אפריקה.סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מ –"מקזבלנקה להמבורג"  .2
בחוה"מ סוכות נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא את סיפורה המיוחד של קבוצת המעפילים 
מצפון אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה 

 לתהודה רבה והוזמנו להופיע איתו במקומות נוספים בארץ. 
"תיכון כך באשדוד ב-עפלה וחיל הים. ומספר ימים אחרבחנוכה נערך האירוע בחיפה, במוזיאון הה

נערך אירוע )במתכונת קצת  17/1-בנערך האירוע בנהריה, בשיתוף עמותת אח"י.  26/12ביום  מקיף ג".
חריש והשתתפו בו גם נציגי הקבוצה במצפה אילן )ע"ש אילן רמון( שליד הישוב אחרת( במכינה הקד"צ 

 המטפלת בחיילים בודדים. –ונציגי תנועת אח"י  Repairing The Breachהבריטית 

 https://youtu.be/BYrOxU2GhuEסרטון על האירוע בנהריה נמצא בקישור 
 שמונה נדחה.-בקרית 3/2/2022האירוע שתוכנן ליום 

 :בהמשך()פרטים על אירועים אחרים ימסרו  האירועים המתוכננים הקרובים
 בית ספר תיכון. –אשדוד  22/2
 אולם התרבות ע"ש פיליפ מוריי.  –באילת  11:00בשעה  13/3
 צבי )האירוע יכלול גם יום עיון שיעסוק בהעפלה(. -אחה"צ בירושלים ביד בן 30/3

  "משמר השרון". במועדון בקיבוץ  9:00בשעה  6/4
 

 הנצחת מעפילים על גבי מצבת קברם .3
מעפילה באוניית המעפילים "גאולה" שגורשה ברוך ז"ל, -ברוך, ילדיה של פרידה בן-יוסי וחני בן

ביחד עם תה, על מצב כיתוב סיפור חייה והעפלתה -בחרו להנציח את אימם בדרך מיוחדת לקפריסין, 
 . הצמדה של אות המעפיל

, חבר בצוות מורשת 'צבי חטקביץ ביוזמתשנים  3-יוצר לפני כ ,בעיצובו של מוטי עמיתאות המעפיל 
 והוענק בטקס מרשים שנערך באתר מחנה המעפילים בעתלית. "אקסודוס"

חיים לדרמן, בן למשפחת אקסודוס, מפעל החריטה האמנותית של ב למצבה נוצקשחובר אות המעפיל 
  בבית העלמין בחיפה.בחלקת ההעפלה  ההנצחה המוצבאת שלט אשר הכין עבור צוות האקסודוס 

  צבעים. 4 בשילוב של אומנותיתהמותקן על גבי המצבה בתמונה נעשה בחריטה  אןת המעפיל
  לשיש המצבה. וחיבור אתהמאפשרים מאחור יש פינים  מ"מ. 120מ"מ וקוטר  3בעובי  שלט פליזזהו 

 ליד אות המעפיל.נבדקת אפשרות להוסיף גם את שם ספינת המעפילים 
 יהיה זול בצורה משמעותית.והמחיר )במקום חריטה( בהזמנה של כמויות ניתן יהיה להכינו ביציקה 

 כל אחד.₪  500–שלטים ₪10.  700–בחריטה בודד אות המעפילמחיר 
 "אות המעפיל"כמויות לשל  לבצע הזמנה מרוכזת בשיתוף ארגון מעפילי קפריסין נבדקת האפשרות

 . (ע בתמונות המצורפות)כפי המופי

 cyprsii@gmail.comבמייל    לאמיר רוגל,  בארגון מעפילי קפריסין, לפרטים נוספים ניתן לפנות 
  דוגמא.כפי המופיע ב אפשרות להכין שלט דומה עם לוגו "אקסודוס"אנו בודקים נוסף, ב

 הזמנה מרוכזת.  ואם יהיו בקשות רבות נוכל לבצע לצוות מורשת אקסודוסבמייל המעוניינים אנא כתבו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 אות המעפיל

 

 

 לוגו אקסודוס )בבדיקה !(

 

https://youtu.be/BYrOxU2GhuE
mailto:cyprsii@gmail.com


    מקוריים  על פרשת "אקסודוס"-ים חדשיםסמכמ .4

 הגיע לידינו תיק ובו מסמכים מקוריים מפרשת "אקסודוס". מספר חודשיםלפני 
תעודת הפטירה של פולה אברמוביץ ז"ל  –ך נוסף נו מציגים מסמנים קודמים אמספר מסמכים בידיעובהמשך להצגה של 

 . בצמוד, אנו מביאים הסברים על התעודה.אשר נפטרה בעת הלידה על "אקסודוס"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ', בנה והעולל אברהם פלוצקרשלט הנצחה לפולה אברמוביץ

 בית העלמין בחיפהההעפלה אשר בחלקת ב 

 

של מעפילת "אקסודוס" תעודת הפטירה 
 פולה אברמוביץ' ז"ל

 נפטרה מעפילת אקסודוס  1947ביולי  15בתאריך 
  פולה אברמוביץ' ז"ל יומיים לאחר שילדה את בנה.

בנה הילוד  פולה נקברה בקבורה ימית במימי הים התיכון.
ואחותו  –יהושע  –שרד את הלידה והורד בחיפה עם אביו 

 5שרה. הוא נשלח לבית החולים בעפולה שם נפטר ביום  –
 והוא בן שלושה שבועות בלבד. 1947באוגוסט 

 לתעודת פטירה זו שני היבטים בנושא מורשת אקסודוס :

  23בכל עיתונות התקופה נרשם כי היולדת הייתה בת . 1.1
 במותה וכי נפטרה בעת הלידה.    
 תעודה זו היא הראשונה בה נרשם במפורש, כנראה מפי     
 . 1916באוגוסט  16 בעלה, תאריך לידתה של פולה והוא    
 במותה. 29פולה הייתה בת  –כלומר     
 כמו כן, זו התעודה הראשונה בה מופיע התאריך בו    
 .1947ביולי  13 –התרחשה הלידה     

 לוח זיכרון  2020"צוות מורשת אקסודוס" הציב בשנת     
 בבית העלמין בחיפה, חלקת חללי העפלה, לזיכרה של    
 פולה אברמוביץ' ז"ל, בנה התינוק ותינוק נוסף     

 אוניית הגירושעת הלידה על שנפטר ב )אברהם פלוצקר(    
 "אושן ויגור".    
  על הלוח הופיע המידע שהיה ידוע לנו באותה עת :     
 .23בגיל  14/7/1947תאריך פטירה     
 השלט הוצב ליד קברם של שלושת חללי הקרב על    
 הירש יעקובוביץ', מרדכי בומשטיין -צבי –"אקסודוס"      

 ביל ברנשטיין. –ואיש הצוות מארה"ב      
 

 החתימה המופיעה על תעודת הפטירה היא של ד"ר . 2.2
 יהושע מימון.    
  "ר יהושע )ג'וסי( רופא האונייה מטעם "ההגנה" היה ד    
 כהן.    
 פניתי לצאצאיו של ד"ר כהן כדי לברר את הסוגיה     
 ותשובתם :     

     * .מזהים בבירור את כתב ידו של ד"ר יהושע כהן 

     ד"ר יהושע כהן העריץ את הרמב"ם )רבי משה בן * 
 מימון( שאף הוא היה רופא.        
 בביתו היו ספרים רבים שעסקו ברמב"ם ותמונה של       
 הרמב"ם הייתה תלויה בחדרו.        

 ד"ר יהושע כהן היה אזרח בריטי. היה ברור כי *     
 בדרך הבריטים ינסו להשתלט על האונייה ולכן בחר       
 מימון,  –של שינוי השם, לחלק משמו של הרמב"ם        
  הבריטים את זהותו.כדי להסתיר מ       

 
 
 

 יעקב וימן      
 "צוות מורשת אקסודוס"                                                  

 
      

ד"ר יהושע )ג'וסי( כהן. 
 רופא הספינה אקסודוס.



 

 .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.
 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 על  שובמשפחות כפי שנשלחו אלינו. אנו מבקשים 

 . )אם לא שלחתם בעבר(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  
   (.2021/12-מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים ל

 
 

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

