
 

 סרטוני הטקסים –מסע מורשת אקסודוס לגרמניה . 1

 1.   טקס ליד לוח הזיכרון לאקסודוס - 1947 בנמל המבורג 4.9.2019

https://www.youtube.com/watch?v=6FErtn-wGpw&t=200s   

  5.9.2019 -ב   Pöppendorfבמחנה העקורים 1947 -טקס ליד לוח הזיכרון לאקסודוס    .2 

https://www.youtube.com/watch?v=jyKmoC23v78&t=2s 

  

  5.9.2019 -ב  Kücknitz -Lübeckבתחנת הרכבת 1947 -טקס לאקסודוס    .3

https://www.youtube.com/watch?v=Egzmxkj_nGk&t=83s 

    

   6.9.2019 -ב  -  Sengwardenמפגש משלחת אקסודוס בכנסיה האוונגלית לותרנית ב   .4
https://www.youtube.com/watch?v=brqNLYVpaCk&t=19s 

  

 6.9.2019ב. -  Sengwardenטקס הסרת הלוט מלוח הזיכרון של האקסודוס ב   .5

https://www.youtube.com/watch?v=XhwFdUaaa3Y 

 Admiral Armin Zimmermann)הסרת הלוט מלוח הזיכרון לאקסודוס במחנה חיל הים הגרמני    .6

)Kaserneב ,- Wilhelmshaven  לידSengwarden  6.9.1019 -ב 
https://www.youtube.com/watch?v=Hm5rFGpHSxQ   

 

   7.9.2019 -ב  -  Emdenבבית הקברות היהודי ב 1947טקס זיכרון לאקסודוס    .7

 https://www.youtube.com/watch?v=1ltxR40ibVg&t=680s  

  

 7.9.2019ב  -  Emden DP Campליד לוח הזיכרון ב 1947טקס זיכרון לאקסודוס    .8

https://www.youtube.com/watch?v=kRxH-zIT7Tk&t=30s 

2 .Sengwarden –מרכז הכפר לקראת חג המולד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מרכז הכפר 

Sengwarden   בו נחנך

שלט לזכר מחנה 

אקסודוס ששכן 

בשנת בקרבת מקום 

השלט נחנך  .1947

בטקס בעת ביקור סיור 

 .09-2019-המורשת ב

 שלט הזיכרון. –מימין 

עץ חג  –משמאל 

 המולד.
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 תום דייל איננו. 3
 תום דייל, "קדט" )מלח מתלמד( על המשחתת הבריטית

 .צ'קרס שהשתתפה בתפיסת אקסודוס, נפטר השבוע 
 היה ידיד אמת של מדינת ישראל וחבר בארגון הבריטי תום

 לנסות ולכפר על חטאי שלטונות "לגשר על הפער" שמטרתו
   ישראל.-הבריטי כלפי הישוב היהודי בארץ דטנהמ

 אריה איתמר שאף את הקשר הראשוני עם תום יצר חברנו
עתלית תמונות נדירות אירח אותו כאן בישראל לפני כחצי שנה. בסיור זה מסר תום לארכיון 

 .שצילם בעת פעולות המשחתת בתקופת ההעפלה
 
 
 (26/11/2019)מוז"א  בנובמבראירוע משותף לארגונים וקבוצות מורשת לציון כ"ט . 4

צחה  ובמורשת נמספר ארגונים העוסקים בהבו שותפים הוקם פורום  "עמותת דורות ההמשך"ביוזמת 
 , "יד ושם" ועוד... עפילי קפריסין, אקסודוסמת מורשת "הבריחה", ועמותבפורום חברים  .השואהניצולי 

איש, ביניהם מעפילים רבים ובני  550-אביב ארוע בו השתתפו כ-נערך במוזיאון א"י בתל 26/11/2019ביום 
 שנה להקמת תנועת "הבריחה". 75משפחה. הכנס היה על הנושא "ילדים בדרך הביתה" במלאת 

אקדמיות אשר הביא את סיפורם של בתי הילדים ומערכות החינוך -מיחלק מהכנס כלל הרצאות ס
 במחנות העקורים. חלק אחר הוקדש לסיפורים אישיים של ילדים בתקופת הבריחה וההעפלה. 
 את חוויותיו כילד בנתיבי הבריחה ועל "אקסודוס" הביא חברנו אריה איתמר.

מבר, באופן קבוע, כנס משותף שידון בנושאים כ"ט בנובהתאריך קיבל על עצמו לקיים בסביבות הפורום  
הקשורים ל"חזרה לחיים" של ניצולי השואה אחרי המלחמה: בבריחה, במחנות העקורים, במחנות 

 המעצר וכן בנושא ההעפלה לארץ ישראל.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תום דייל בעת ביקורו בעתלית
 11-03-2019 

 

 

 הרב ישראל לאו מספר את סיפורו לבאי הכנס
 )צילום יעל הורוביץ(                                                

 

 

 

 אריה איתמר מספראת סיפורו לבאי הכנס

 

 

תעודת הוקרה נציגי הארגונים בפורום מעניקים 
 לפרופ. חנה יבלונקה

 

 

הזמרת שולי נתן 

 בהופעה באירוע



 "ife"Lf Oarch Mפעילות עם הארגון הגרמני. 5

 

 הקרנת הסרט "הבריחה הביתה" .6

 

 
 

 מסע בנתיבי "הבריחה" וההעפלה" .7

 
 
 
 



 קובץ מעפילים וסיפורי משפחות באתר מורשת אקסודוס .8
נמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר  com-www.exodus.1947באתר האינטרנט שלנו 

לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל  שובאנו מבקשים  חודשים וכן סיפורי משפחות כפי שנשלחו אלינו.
 .)אם לא שלחתם בעבר( תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים על מעפילי "אקסודוס"

  כל פרט וכל סיפור חשובים לשימור המורשת.

 //:of-1947.com/copy-www.exodushttps: באתר לרשימת המעפילים ישירות  הקישור

com-www.exodus.1947אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט  
 .(201910/-רטים באתר מעודכנים ל)הפ מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה

 

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


             10/11/2018 

 

 "יציאת אירופה תשז" –" 1947מעפילי "אקסודוס  קובץ  

 לבנות את  םעל עצמ ולקח ", 2017רועי "אקסודוס יאת א הצוות המארגן יחבר

 במקומות שונים ואינן שלמות. בהשלמה לרשימות הקיימות כיום ,מעפילי אקסודוס קובץ

 : )עד כמה שידועים( את הפרטים הבאים(  exodus1947.2017@gmail.com )לכן, מבקשים לשלוח במייל 

 

 שם המעפיל/ה על האנייה )פרטי + משפחה( .1

 לידהתאריך  .2

 ארץ לידה .3

 חברות בתנועת / קבוצה על האנייה .4

 פארק(-ויגור, ראנימד-רייבל, אושן-)אמפיירשם אניית הגירוש  .5

 אם ירדתם בצרפת או המשכתם לגרמניה ?ה .6

 שם מחנה הגירוש בגרמניה  .7

 מספר תעודת "מעפיל אקסודוס" )ניתנה במחנות בגרמניה( .8

 שם המעפיל/ה  במדינת ישראל  .9

 אנא ציינו שנת פטירה( –כתובת מגורים )אם נפטר  .10

 טלפון המעפיל/ה )רצוי סלולרי( .11

 כתובת מייל של המעפיל/ה .12

 שם המדווח .13

 קרבה למעפיל .14

 כתובת המדווח  .15

 טלפון המדווח )רצוי סלולרי( .16

 כתובת מייל של המדווח .17

 אנא מלאו אותם )ככל הידוע(, כולל קשרי המשפחה. –אם ברשותכם פרטים של מעפילים נוספים  .18

   זה נכלול גם את אלו אשר נולדו על האניות ובמחנות אליהם גורשו המעפילים. קובץב

 7824535-050יעקב וימן  –אפשר לעדכן גם טלפונית 
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