
 

 
 
 
 
 מסמכים חדשים  .1

 לפני כחודשיים הגיע לידינו תיק ובו מסמכים מקוריים מפרשת "אקסודוס".
, נעצרו כמה מאנשי הצוות המתנדבים מארה"ב 18/07/1947כאשר "אקסודוס" הגיעה לחיפה ביום 

 והועמדו למשפט. הספינה עצמה הוחרמה ע"י הבריטים. 
 להגן על אנשי הצוות ולייצג את החברה בעלת הספינה 

 שמשון שפירא, לימים היועמ"ש ושר משפטים.-נבחר עו"ד יעקב
 דות מקוריות של הספינה,בתיק שהגיע לידינו יש תעו

 תצהירים של אנשי הצוות על ההפלגה והקרב נגד הבריטים
  וכן פרוטוקולים של דיונים משפטיים.

 המסמכים חשפו בפנינו גם מידע חדש ומעניין.
 דוגמאות מוקטנות מוצגות כאן, ויוצגו גם בהמשך.

 בידיים פרטיות, יועבר בקרובהתיק ובו המסמכים, אשר היה 
 אביב.-לארכיון "ההגנה" בתל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.

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

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

 . 7824535-050חוזר. או בווטסאפ ליעקב וימן במייל   הרשמה :

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

 

  הזמנה לאירוע מצורפת למייל זה               מצפים לראותכם עם דורות ההמשך      

 

 אישור ממשלת הונדורס שהספינה נושאת את דיגלה

 

 

 אישור תקינות העוגן לפני היציאה מארה"ב

 

 

 סטנלי גראוול-קטע מתצהיר ג'והן

 



 .בהמבורג "קבלת פנים" .2
מתוך זיכרונותיו של סיפורים  2מיכאל" והעבירה לידינו -פנתה אלינו יעל )זמיר( אזולאי מקיבוץ "מעגן

מיכאל, שהיה שליח מטעם התנועה הקיבוצית במחנות העקורים בגרמניה -( זמיר, חבר מעגןאלי )זיסר
לאחר מלחמת העולם השנייה. תפקידו המרכזי היה אחריות על בתי הילדים והסמינרים למדריכים. 
מאחר והיה יליד אוסטריה, דיבר גרמנית שוטפת והירבה לנוע באירופה, גוייס מדי פעם גם למבצעים 

 גנה" וארגון "הבריחה".של "הה
   הכיבוש באזור הפליטים הנוסעים למחנות את להעביר הבריטים החליטו שבועות מספר "לאחר

 .גרמניה מערב בצפון שהיה הבריטי      
 לפעול שחזר הראשון הנמל שהיה , המבורג בנמל לעגון עומדים שהם ידוע היה "ההגנה "לאנשי      

 . הולמת תגובה לתכנון ספורים ימים מספר ונותרו בדרכה יתהיה האונייה .המלחמה אחרי בגרמניה      
 עצמם המעפילים את לערב אין אבל הכרחית פומבית כלשהיא שתגובה מוסכם היה שנערכו בדיונים      

 של חבורה יצאה האלה ההנחות תחת. האחרונים בשבועות עליהם שעבר מה כל אחרי, פיזי במאבק      
 ואני, התגובה כיצד תתבצע לדעת מבלי, להמבורג בגרמניה" הגנה"ה שליחי, ישראליים בחורים 5-6      
 היחיד שידענו הדבר. וכדומה מגיעים איך, התנאים מה לברר עלי היה שוטפת גרמנית כדובר. ביניהם      
 במחשבה לנמל המועד לפני ימים מספר הגענו כך. המבורג בנמל המעפילים את להוריד היא הכוונה היה      
 . כלשהיא תכנית לתכנן יהיה ניתן שרק שם      

 שהתגבש מבלי המקום בסקירת בילינו הראשון היום ואת מאד גדול שטח על משתרע המבורג נמל      
 שללא ברור היה, בינינו שערכנו בהתייעצות, ערב באותו. המעפילים להורדת תראה התגובה איך רעיון      
 חזרנו למחרת. כלשהו מרשים משהו לבצע מאד קשה יהיה, גורם מקומי מצד פעולה שיתוף או סיוע      
 מחושב לא די בסיכון, שלנו החוליה מפקד. האש על כיבוי האחראי הנמל בעובד נתקלנו ובמקרה לנמל      
 את שנא, קומוניסט היה אדם מסתבר שאותו. להמבורג בואנו מטרת מה לגרמני לספר החליט, לטעמי      
  - טעה ולא - העריך הוא. האפשרית המבצעית הפעולה תכנית את לנו שירטט השיחה ובסוף, הבריטים      
 כיבוי האש בצינורות להשתמש לנו לאפשר נכונות והביע הנוסעים הורדת תיערך בנמל רציף באיזה      
 מהתנגשות ולהימנע קצר "קרב" לערוך מצדנו התחייבות תוך מים הבריטיים החיילים על ולהתיז      
 אפקח אניה 'רק הפגנה', תהי שזו בתנאי לכם לעזור מוכן אני": דבריו את מהמפגש אני זוכר. ממשית      
 תאם זה כי, הזה הסיכום מן ממרוצים יותר היינו אנחנו ."המים זרם את רגע להפסיק בכל ואוכל עליכם      
 . לעשות ושקיווינ מה את      

 העיתונות כל כאשר, האוניות הגעת שלקראת, החוליה פקד, מלשלמה שאמרתי זוכר אני מסויים בשלב      
 משטרה יציבו שהבריטים להניח ביר, סבכוח היהודים את מורידים איך לצלם כדי מחכה להן העולמית      
 לעשות סיכוי שום ואין הנמל בתוך יושבים בריטים שחיילים ואכן התגלה. הנמל בתוך בולשת או      
 , בפריז ז ה"הגנה"ממרכ טלפונית תשדורת החוליה קיבל מפקד, הגירוש אוניות הגעת לפני יום. מהומות      

 ולהביא, אמריקאים יהודים מתנדבים שרובם היו, הימאים את להוציא לנסות ורק העניין כל את לבטל      
 בהמבורג כמונו קבוצה. עלו עלינו כבר שאולי הערכה מתוך הסתלקנו. האמריקאי שבאזור למינכן אותם      
 היו שלנו פרצופים כמו עם שצעירים הרי, עברית רם בקול דיברנו לא אם גם. בלטה ימים אותם של      
 . מאד דופן יוצאי      

 . המבורג ליד פליטים מחנות בשני אותם ועצרווות, הצ אנשי כולל, הנוסעים כל את הורידו הבריטים      
 ,הצוות אנשי כל. הפליטים למחנות להיכנס או לצאת אחד לאף הבריטים נתנו הראשונים לא בימים      
  כדי הייתה בהחזרתם הדחיפות. הזדהו ולא, המעפילים בין בחיפה עוד התערבבו, ואמריקאים ישראלים      
 להיכנס ניתן היה כשכבר, כשבועיים לאחר. לגאלית-הבלתי בעליה שלהם השרות המשך לאפשר      
 הצוות לאנשי והעברנו, רכבים שני, בחור ועוד אני, גייסנו. הצוות חברי את לחלץ אותי שלחו, ברישיון      
 כל את להסיע ומיהרנו אותם הוצאנו, המחנה של הגדר את חתכנו בלילה. לנו להמתין הודעה העצורים      
 . הקרובה הרכבת לתחנת הזו החבורה המאושרת      

 נשארויסופר בהמשך,  עליהן, ההרות ולנשים לחולים פרט"אקסודוס",  ממעפילי מרבית: הסיפור סוף      
  ."המדינה להקמת עד האמריקאי הכיבוש באזור במחנות הפליטים      

            
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 גלעד  (פגישה עם איש הפלי"ם אבנר ")סקנדי" .3
 בקיבוץ "מעגן מיכאל", בדיור המוגן, מתגורר אבנר גלעד, איש הפלי"ם                                                 
 בוק,-דה-שעלה על אוניית הגירוש "ראנימד פארק" בעת שעגנה מול פורט                                                 

 ימים והצליח לרדת ממנה טרם הפלגת האונייה לגרמניה.  10-שהה בה כ                                                 
 יצאנו לפגוש אותו ולשמוע סיפורים.                                                 
 ת צ'יזיק המפורסמת.אבנר נולד בישראל והוא נצר גם למשפח                                                 
 את כינויו "סקנדי" קיבל עוד בבית הספר, שם היה ידוע כעושה סקנדלים.                                                  
 בשהותו על האונייה כתב יומן שנמסר למרדכי רוזמן והועבר בהמשך לבית                                                 

 חביבה. )קטעים מהיומן פורסמו כבר בספרה של ברכה-"מורשת" בגבעת                                                 
 (.1949חבס "הספינה שניצחה" שיצא לאור בשנת                                                  
 כללו ידיעת אידיש וזו הייתה  לא"סקנדי" סיפר כי התנאים לגיוס בפלי"ם                                                  
 יכולתו-אי –פארק" -הבעיה הראשונה בה ניתקל כאשר עלה על "ראנימד                                                 
 לתקשר עם המעפילים. למזלי, סיפר "סקנדי", מרדכי רוזמן ידע עברית טוב                                                 
 יותר ממני והוא שימש כמתווך ביני, נציג המוסד לעליה ב', לבין המעפילים.                                                  

ביר לו את דברי ההנהגה מהחוף והוא  תירגם את דברי לאידיש. לא יכולתי להסתדר אני הייתי מעביר לו מע 
 ללא עזרתו.

 אחד הדברים הזכורים ביותר ל"סקנדי" היה חלוקת האוכל. 
 מהחוף העלו לאונייה שקי אורז אולם המעפילים, ובעיקר  
 הילדים, לא הכירו את האורז וסירבו לאכול. רציתי להמתיק  
 אורז אבל גם סוכר כמעט ולא היה לנו.להם את מנת ה 
 עד היום, מספר "סקנדי", אני רואה את הילד הבוכה שאומר 
 "אני רעב" אולם לא מוכן לטעום מאכל שאינו מכיר מהבית. 
 לאחר עוד סיפורים רבים על חייו בקיבוץ ושירותו על הים,  
 סיכם "סקנדי": אנחנו, אנשי הפלי"ם, ביצענו את המשימה 
 יבורים האמיתיים היו המעפילים. רבים מהם צעיריםאולם הג 
 עם "מספרים על הידיים" והם הצליחו לעמוד בגבורה מול  
 הלחץ של הבריטים והתנאים הקשים בהפלגה. הם הגיבורים. 

 
 

  חידוש ההרשמה לחלוקה נוספת של האות והתעודה. –אות המעפיל  .4
 המעפיל.החל הסבב השני של הנפקת תעודת מעפיל ואות 

 מילוי הפרטים. ובו קישור לטופס מצורף מכתב שהתקבל בנושאלמייל זה 

 (.pdf-ו wordפורמטים ) 2-ב  המכתב מצורף
 וירוכז בידי הטיפול בנושא הועבר ל"מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל"

 באתר מחנה המעפילים בעתלית.המקצועי הצוות 
 המשפחה !אל תחמיצו לשלב את סיפור ההעפלה של בני 

 

 שבעים וחמש שנים לפרשת "אקסודוס" – 2022שנת  .5
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 שנה לפרשת "אקסודוס" 75נציין  –, תשפ"ב 2022 –בשנה הבאה 

 צוות המורשת, פונים אליכם, משפחת אקסודוס, חברי אנו, 
 ודרכי פעולה כיצד לציין אירוע מיוחד זה להעלות רעיונות 

 למשוך את הדור הצעיר כדי שישתתף גם בתכנון וגם בביצוע ובהפקה. –ובעיקר 

 רועים וכו',ימקצוע בתחום ההפקה, עריכת סרטים, כתיבת טקסטים, צילום אאנשי נשמח ל
 רוע.יהשייכים לקבוצת אקסודוס הרחבה, שמוכנים להתנדב ולעזור בהפקת הא

 
 050-7824535 –יעקב וימן   050-5243797 –איציק רוזמן 

 

 

 .1947בשנת אבנר )גולדמן( גלעד 

 

 

 10/7/2021"סקנדי" עם איציק רוזמן. 

 



 באתר מורשת אקסודוס. -סיפורי משפחות ורשימת ספרים קובץ מעפילים ,  .6
המידע בקובץ המעפילים שאנו בונים עוזר לחיבורים רבים בין אנשים,  בידיעונים קודמים שהפצנו,  כפי שבודאי שמתם לב

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

נמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר חודשים וכן סיפורי  com-www.exodus.1947באתר האינטרנט שלנו 
טים לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פר שובמשפחות כפי שנשלחו אלינו. אנו מבקשים 

 . )אם לא שלחתם בעבר(על מעפילי "אקסודוס" 
 אנא שילחו לנו פרטים. –אם ברשותכם ספר משפחתי המתעד את הסיפור כל פרט וכל סיפור חשובים לשימור המורשת. 

 //:of-7.com/copy194-www.exodushttpsהקישור ישירות לרשימת המעפילים באתר : 

com1947-www.exodus.אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט  
   (.06/2021-למסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים 

 
 

מימון הפעילויות  
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