
 

 חג פורים שמח –לחברינו ובני משפחותיהם באשר הם  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ד"ש מן העבר עוד  .2
אתר צוות ל העלינופרסמנו על המעפיל עזרא לוינגר ואלבום התמונות שלו אשר בידיעון הקודם 

  http://bit.ly/3dtMmCMהקישור לאלבום התמונות של עזרא לוינגר :  .המורשת

 
"בני עקיבא" במחנה  יבוץבנם של המעפילים מלינק מינה ופסח, מקאברהם מנור,  ד"ר המעפיל

לקראת מפגש שנערך לפני העמיד לרשותנו אלבום תמונות אשר את חלקן קיבל ממעפילים  לינדנפלס, 
גם אלבום זה הועלה ע"י דניאל לוי לאתר מורשת אקסודוס. יחד עם התמונות הועלה קובץ מספר שנים. 

עיקר תנסו לזהות את של זיהוי המצולמים אותו נעדכן מעת לעת. אנא כנסו לאתר, תתרשמו וב

 https://bit.ly/2YXRaYu משפחת מלינק / מנור :המצולמים והמקומות. הקישור לאלבום 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

 מי( שטרן -יא-קלרי )סי
זנגווארדן, )לאה הופמן( במחנה 

קראת הצגה או מסיבת מחופשת ל
 ו של עזרא לוינגרממאלבופורים. 

 

 

 מעפילי "אקסודוס"מחנה סטריט, ב "השומר הצעיר"תנועת  ילדי
 מאלבומו של עזרא לוינגרמחופשים לקראת הצגה או מסיבת פורים. 

 

 

 ילדי קיבוץ "בני עקיבא" במחנה לינדנפלס
 מאלבום משפחת מלינק / מנור                               

 

 

 בטיול בעיירה לינדנפלס "בני עקיבא"ילדים מקיבוץ 
 מאלבום משפחת מלינק / מנור                                     

 

http://bit.ly/3dtMmCM
https://bit.ly/2YXRaYu


 מעפילי אקסודוס שלא זכו לקבר ישראל 3-אירוע הסרת הלוט מעל שלט הנצחה ל .3
גבי שלט הנצחה חודשים קיימנו אירוע מצומצם )במגבלות הקורונה( בו הסרנו את הלוט מעל  3-לפני כ

 מעפילי אקסודוס שלא זכו לקבר ישראל. את סיפורם סיפרנו בידיעונים קודמים. 3-ל
האירוע צולם והוסרט ע"י צילה גנות, יעל הורוביץ ויוסי תמיר. הסרט נערך ע"י צילה גנות והוא הועלה 

   https://youtu.be/5rdwSSgeoYc. ניתן לצפות באירוע בקישור : youtube-לאחרונה לאתר ה
 

  21/3/2021 ביום הצלת יהודים בהונגריה במהלך השואהבנושא הזמנה למפגש י: שומר אחי אנוכ .4
 פעילותה של מחתרת ההצלה של תנועות הנוערלזום שיוקדש מפגש נו מזמינים אתכם בזאת לא

  .הציוניות ולכלל ההצלה של יהודים בידי יהודים בהונגריה במהלך השואה
 הזמנה עם פירוט התכנית והקישור מצורפת למייל זה ! אירוע יתקיים בזום.ה
 

 ספרים על פרשת "אקסודוס" .5
במסגרת איסוף הפרטים על מעפילי "אקסודוס" גילינו שרבים מהם פרסמו ספרי זכרונות הכוללים 

ורסמו על ידי חוקרים וסופרים כמובן פרק חשוב על הפרשה. ריכזנו את הרשימה והוספנו גם ספרים שפ
 שאינם מעפילים.

 ימה חשובה זו.מובן, נשמח לכל עדכון ותוספת לרשהרשימה מצורפת למייל זה וכ

 

 .קובץ מעפילים וסיפורי משפחות באתר מורשת אקסודוס .6
המידע בקובץ המעפילים שאנו בונים עוזר לחיבורים  בידיעונים קודמים שהפצנו,  כפי שבודאי שמתם לב

 רבים בין אנשים, ולא את כל הסיפורים אנו מפרסמים.
 (.אפשר להזמין הרצאה על הסיפורים הקטנים מאחורי איתור השמות לקובץ המעפילים)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(קסודוס" תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים על מעפילי "א
 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  
   (.2020/12-מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים ל

 
 

מימון הפעילויות  .7
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