
 

 שנה לפרשת אקסודוס 75אירוע                       לחברינו ובני משפחותיהם באשר הם
 סח כשר ושמחחג פ          

סדר פסח של מאיר שוורץ ז"ל. 
 לפני מספר שבועות הלך לעולמו פרופ. מאיר שוורץ אשר היה המפקד מטעם ארגון "ההגנה" על 

  אוניית הגירוש "אושן ויגור".     
  'יציאת אירופה תש"ז – 1947מעפילי אקסודוס 'מאיר שוורץ פרסם לפני מספר שנים ספר בשם      
 המשמש מקור חשוב לכל המתעניינים בסיפורה של אקסודוס.     
 לאחר קריאת הקטעבנו של מאיר שוורץ, יוסי, סיפר לנו כי אביו נהג מדי שנה במהלך ליל הסדר,      
 וא קטע המקשר בין יציאת מצריים לפרשת אקסודוס. מאיר היה קורא קטע זה "והיא שעמדה", לקר     
 לאחר שסיפר למשתתפי הסדר על פרשת אקסודוס.     
  אנו מצרפים לידיעון זה את הקטע אשר נהג מאיר שוורץ לקרוא בליל הסדרלזכרו של מאיר שוורץ,      
 ומקווים שמשפחת אקסודוס תאמץ מנהג יפה זה.     

 

 

 

 

 . חייל יהודי מצבא ארה"ב מביא מצה שמורה 1947פסח 
 למחנה עקורים )שבועון "טיים"(

 
 

 

 



  הגדת אקסודוס. 

 " / "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.₪  500עצמי או באיסוף ₪  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( לשלוח לצוות מורשת אקסודוס במייל )או ליעקב וימן,  טל' נייד 3)         

 את השם והכתובת  למשלוח.                

 
  כהן ימקס הגנה"()איש יחידת הקשר של "ה לזכרו של ה"גדעוני". 3 

 ניסינו לאתר את בני משפחות אנשי הצוות של אקסודוס.  75-במסגרת ההכנות לכנס ה
 ה"גדעוני" מקסי כהן.  –מידע על איש אחד נעלם מכל האתרים העוסקים במורשת הפלי"ם וההעפלה      
 תם אנו מפרסמים בקצרה את סיפורו. לא נלאה אתכם בפרטים על דרך איתורה של המשפחה ולבקש     

הצליח להגיע  1938בגרמניה. בשנת  1925מקסי נולד בשנת 
לבריטניה במסגרת ה"קינדער טרנספורט" שם גדל אצל קרובי 

 ניפה נספתה בשואה.משפחתו הע משפחה רחוקים.
לעלות ארצה עם ספינת לצרפת במטרה מקסי עבר  1946בשנת 

הגיע למרסיי שם היה מרכזם של ה"גדעונים" מעפילים. הוא 
 1947התנדב ליחידה, עבר הכשרה כאלחוטן. ביולי  מקסיבאירופה. 

הצטרף לצוות "אקסודוס" כאלחוטן שני תחת פיקודו של האלחוטן 
 הראשי )שאף היה מדריך בקורסי אלחוטנים( עזריאל עינב. 

 קשר את הכינוי "מצליח". רשת המקסי קיבל ב
יחד עם רוב אנשי צוות האקסודוס, הצליח מקסי להסתנן לחיפה 

חזרה לגרמניה. בהמשך, חזר לאירופה והצטרף לצוות  ולא גורש
 שאף היא נתפסה ע"י הבריטים. אוניית המעפילים "קדימה"

 צליח מקסי להסתתר ולא גורש לקפריסין. הבפעם זו גם 

 
 קשר. אילת כמומחה למערכותנמל בבארץ עבד מקסי       
 והם נישאו ילדים, 2כאן הכיר את הילדה, אלמנה עם       
 .ותפיםילדים משנולדו לא מקסי והילדה . ל1970בשנת       
 ונקבר בקיבוץ עינת.  2001נפטר בשנת מקסי כהן       
 דחוח, -)את המידע קיבלנו מאביבה ששון      

 בכר, , תיאה ואברהם )מיקו( ירון בכר שהוריובתה של אשתו וכן מ      
 (. ילדה כהןוה וחברים אישיים של מקסי "גדעונים"היו        

 

 

 מקסי עומד מעל נהג האופנוע               

 

 

 הילדה ומקס כהן

 



 סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מצפון אפריקה. –"מקזבלנקה להמבורג"  .4
נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא את סיפורה המיוחד של קבוצת המעפילים מצפון  2021 בחוה"מ סוכות

אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה לתהודה רבה והוזמנו להופיע 
 איתו במקומות נוספים בארץ. 

בבתי ספר באשדוד, בנהריה )בשיתוף עמותת אח"י(, במכינה  ,במוזיאון ההעפלה וחיל הים -אירועים נערכו בחיפה 

 Repairing The Breachהקד"צ במצפה אילן )ע"ש אילן רמון( שליד הישוב חריש בו השתתפו גם נציגי הקבוצה הבריטית 
אמץ והצוות זכה להוקרה על המ המטפלת בחיילים בודדים. לאחרונה הגענו עם האירוע גם לאילת –ונציגי תנועת אח"י 

 . שהושקע בהבאת האירוע לדרום הרחוק
צבי בירושלים אירוע גדול בשם "אקסודוס וההעפלה מצפון אפריקה" אשר עסק בהעפלה -התקיים ביד בן 29/3ביום 

 . במספר הרצאות הדגש היה על היבטים שונים של פרשת אקסודוס.מצפון אפריקה לאחר מלחמת העולם השניה
פן האנושי והמיתוס בפרשת אקסודוס, פרופ. מתיו סילבר הרצה על עיצוב דעת הקהל פרופ. אביבה חלמיש הרצתה על ה

 בפרשה וזאת עפ"י ספרו של ליאון יוריס ופרופ. חיים סעדון, יוזם ומארגן הכנס הרצה על ההעפלה מצפון אפריקה.
שים של דור ראשון, בחלק השני של הערב הוצג שוב הסרט "מקזבלנקה להמבורג" כאשר בין הקטעים שולבו דברים מרג

 שני ושלישי על סיפורה של אקסודוס. 
 האירועים המתוכננים הקרובים )פרטים על אירועים אחרים ימסרו בהמשך(:

 במועדון בקיבוץ "משמר השרון".  9:00בשעה  6/4
  מנחם.-בפנימיית "צפית", מרכז קהילתי "יואב", כפר 18:00בשעה  25/4

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .שנה לאקסודוס 75מדליה לציון  .5
שת על הנפקת מדליה , החליטו בצוות המור14-6-2022 -לאקסודוס, ולקראת הכנס אמור להתקיים בשנה  75לציון 

( בהליכי ייצור.2022-03לציון 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". על התורן ואת דגל הונדורס אשר הורד ממנו.

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

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

 

 צבי-נכדו של שלמה טובול נושא דברים בכנס ביד בן-ערן דגן

 

 

 צבי בשם צוות המורשת -מנחם שפי מברך את באי הכנס ביד בן

 



 .מימד של אקסודוס-פאזל תלת .6
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

 

 .10:30בשעה  8/4/2022יום שישי  – אירוע משפחות ב"שביל הבריחה" .7
אירוע שנתי  פועלים בחסותה, עורכת אירוע למשפחות –צוות מורשת אקסודוס  –"עמותת מורשת הבריחה", אשר אנו 

. 10:30משעה  8/4/2022מסורתי ב"שביל הבריחה" אשר הוא חלק מיער עופר בחוף הכרמל. האירוע יתקיים ביום שישי 
חינוכי אפשר להנות מהנוף, האוויר הצלול -הפריחה בעונה זו של האירוע היא בשיאה ונוסף על ההיבט ההיסטורי

והפריחה המשגעת. חשוב לציין כי בתאריך זה מוסדות החינוך נמצאים בחופשת הפסח וזו הזדמנות להגיע עם הדורות 
.לידיעון זה מצורפת ההזמנה לאירועהצעירים לחוויה משותפת. 

     habricha45@gmail.comאו במייל    https://bit.ly/3isaGWT  : ההרשמה לאירוע בקישור
 

 יום עיון בנושא "נמל חיפה במאבק להעפלה ולעצמאות" .8
 נערך בחיפה כנס על תפקידו החשוב והמיוחד של נמל חיפה במאבק להעפלה ולעצמאות.  23/03/2022ביום 

שנה לפטירתו של ד"ר משה סנה, מראשי היישוב בארץ טרם הקמת המדינה ואחד הפעילים  50הכנס נערך לציון 
סיפורו של משה סנה  –והמשפיעים בפרשת אקסודוס. לכבוד הכנס הפיקה המשפחה סרט על פועלו "האיש שלא ויתר" 

 ות, תפסה אקסודוס מקום מרכזי בכנס.והאונייה אקסודוס. מעבר לסיפורים על הנמל ותפקידו באותן שנים גורלי
 צוות המורשת ניצל את ההזדמנות המיוחדת ואיציק רוזמן העניק לד"ר אפרים סנה, בנו של משה סנה, את 

 "הגדת אקסודוס" לאות הערכה על פועלו של אביו שהוא זה שהעניק לאקסודוס את שמה וקיבע אותו לעד בהיסטוריה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14:00בשעה  04/05/2022 –טקס יום הזיכרון תשפ"ב  .9
 גם השנה נערוך טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ממשפחת "אקסודוס". 

גם  וניתן יהיה לצפות בו החל מאותה השעה 14:00בשעה  4/5/2022הטקס יערך ב"זום" ביום הזיכרון ג' אייר תשפ"ב, 

 https://youtu.be/8XKQNNcyqwEטיוב בקישור : -ביו
: הקישור למפגש ב"זום" 

VYVhxQkFnUT09https://us02web.zoom.us/j/2690208540?pwd=UkdkMDJpc2ZNTGpBbGd  

 . exodusסיסמה :   id =269 020 8540או לפי 

 

 

 

 איציק רוזמן מעניק את הגדת אקסודוס 
 לד"ר  אפרים סנה, בנו של משה סנה

 

https://bit.ly/3isaGWT
mailto:habricha45@gmail.com
https://youtu.be/8XKQNNcyqwE
https://us02web.zoom.us/j/2690208540?pwd=UkdkMDJpc2ZNTGpBbGdVYVhxQkFnUT09


 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .10
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  
 7824535-050התקשרו ליעקב וימן  –להוספה או לעדכון פרטי מעפילים 

 
 

מימון הפעילויות  
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