
 

 ממשיכים ! –"סדר אקסודוס"  .1

 יש גם "סדר". –אם יש "הגדה" 
 ראשון נערך בקיבוץ  ""סדר כפי שסיפרנו בגיליון הקודם,

 להיערך ביום שישי  הקרוב אמור "סדר"ה מפרץ.-עין
 בכפר סבא.  07/01/2022

 צוות המורשת מתכנן קיום "סדרים" נוספים במקומות נוספים 
 ונשמח לקבל בקשות והצעות.             

 
 

 
 

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

 בלבד ! 4הגדות במחיר של  5במבצע: 
  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 " 

 
 
 
 

 

 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. 
 עפלה וחיל הים.בחנוכה נערך האירוע בחיפה, במוזיאון הה

 "תיכון מקיף ג".כך באשדוד ב-מספר ימים אחר
 אירוע בנהריה, בשיתוף עמותת אח"י נערך ה 26/12ביום 

 העוזרת לחיילים בודדים, תחת הכותרת "ערבות הדדית".
 
 בתיכון מקיף ז'.-יתקיים אירוע נוסף באשדוד 27/01/2022-ב

 .מצורפת הזמנהשמונה. -נצפין לקריית 3/2/2022ביום 
 יישובים המעוניינים בקיום האירוע אצלם, מוזמנים לפנות

 בשם צוות המורשת, לאריה איתמר, אשר מוביל את הפרוייקט
   ונשמח לתיאום. 052-6321318בטלפון 

 
 

 

במייל חוזר העבירו לנו את כמות ההגדות שרכשתם 
 וכתובת מדויקת למשלוח.

  .46התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 
 

 

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

 מר חילי טרופר.

יורם תבל, נציג הדור השני לקבוצת מעפילי אקסודוס  

 מהקבוצה מצפון אפריקה נושא דברים באירוע חיפה.

רבים שרכשו הגדה פונים שוב ומבקשים 

לרכוש הגדות נוספות כמזכרת והעברת 

 המורשת לדורות הצעירים.



 לאה קרביץהחיילת סיפורה של  .3
 קרביץ,לוחמת ביחידת באתר צה"ל פורסם סיפורה של לאה

 קרקל, אשר עלתה מאוקראינה כחיילת בודדת לאחר שקראה
 . "אקסודוס"את ספרו של ליאון יוריס 

 חברנו אברהם מנור העביר לידיעתנו את הסיפור
 ובשיתוף גל"צ נערך מפגש מרגש, באולפן גל"צ,

 בין נציגי צוות המורשת ללאה.
 לאה  דיברהעם אברהם מנור, מעפיל וקצין בכיר בצה"ל, 

 ליאור ארונוביץ', נכד ונין  החייל וערכים ועם על ציונות
 אקסודוס, הועלו סיפורים על השירות הצבאי ועל למעפילי
 על השירות והחיים במדינת ישראל.  הסיפור המשפחתי השפעת

 שמחנו לצרף את לאה למשפחת אקסודוס ולהעניק לה 
  את ההגדה.

 באתר צה"ל:הקישור לסיפורה של לאה קרביץ 

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93

-D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C/2021/%D7%9C%D7%90%D7%94%-

-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%99%D7%A5D7%A7%D7%A8%D7%91%

-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C%

-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%

/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-D7%9E%D7%97%D7%95%D7%94% 

 

 ל שם חנה סנש.עקיבוץ דרור  –מחנה עקורים האלצהוזן  .4
בעזבונה של מעפילת אקסודוס קלרה שיוביץ ז"ל, אשר נפטרה לפני כחודשיים, נמצאה תמונה זו. לקלרה ובעלה, 
קלמן, שניהם מעפילי אקסודוס, לא היו צאצאים ואנו מנסים לדלות פרטים על הקבוצה ועל הזוג שיוביץ ודרכם 

 פחה שיהיה להם כהנצחה. לאחר השואה ובמדינת ישראל, זאת כדי להקים באתר צוות המורשת דף מש
לנו מספר  הוסיףדורון, בנם של המעפילים טובה ואנשל איינהורן שהיו מדריכי הקבוצה, זיהה את הוריו בתמונה ו

פרטים. לפי הידוע לנו, לא כל חברי הקבוצה העפילו באקסודוס. אגב, בתמונה לא מופיעים שמות המצולמים והדבר 
 ים.  נשמח לכל מידע ונדווח כאשר דף ההנצחה יעלה לאתר צוות המורשת.כמובן מקשה על זיהוי משפחות המעפיל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 איציק רוזמן מעניק את הגדת אקסודוס ללאה קרביץ.

 

 

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C/2021/%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C/2021/%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C/2021/%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C/2021/%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C/2021/%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C/2021/%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/


  הרשמה לחלוקה נוספת של האות והתעודה. –אות המעפיל  .5
 .נמצא בעיצומו הסבב השני של הנפקת תעודת מעפיל ואות המעפיל

 הפרטים. מילויובו קישור לטופס  מצורף מכתב בנושאלמייל זה 

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

 הצוות המקצועי באתר מחנה המעפילים בעתלית.
 האות והתעודה יועברו בדואר לפי הכתובת שתצויין בטופס.

 אל תחמיצו לשלב את סיפור ההעפלה של בני המשפחה !

 

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

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

נמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר חודשים וכן סיפורי  com-www.exodus.1947באתר האינטרנט שלנו 
לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים  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-1947.com/copy-www.exodushttpsהקישור ישירות לרשימת המעפילים באתר : 

com1947-www.exodus.אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט  
   (.31/12/2021יעודכנו בקרוב לתאריך מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר 

 
 

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

