
 

 9/6/2023-4/6/2023 מסע מורשת לצרפת .1

 מסע המורשת לצרפת יוצא לדרך !

 בטיסה למרסיי. 4/6/2023יוצאים ביום ראשון 

 ממרסיי.  9/6/2023חוזרים ביום שישי 

 מתאים לשומרי מסורת ! מסעה

 

 בוק -דה-בתכנית: סיורים וטקסים רשמיים בנמלי סט ופורט

 בשיתוף הרשויות המקומיות והקהילות היהודיות.

 .grand arenas -ו camp de millesסיור וטקסים במחנות 

 מפגשים עם הקהילות היהודיות באזור.

 סיורים באזורים הסמוכים למרסיי. 

 .מומלץ לדור הצעיר, צאצאי המעפילים    

 .ללמוד ולהעביר את רוח ההעפלה והציונות במיטבה חובה עלינו ובימים אל    

 

 יורו לאדם בחדר זוגי.  1400 –המחיר 

 לילות במלון על בסיס לינה וארוחת בוקר, אוטובוס צמוד ועוד. 5המחיר כולל טיסות, 

 החברה המבצעת: "אמסלם תיירות ונופש".

  7824535-050.   יעקב וימן 5243797-050איציק רוזמן  –לפרטים נוספים 
 

 

 

 לכל משפחת "אקסודוס"

 מרבין בשמחה –משנכנס אדר 

צוות המורשת מאחל לכם ולבני המשפחות 

  חג פורים שמח

 בפפנדורף. 1948התמונה ממסיבת פורים 

 19633ארכיון לוחמי הגטאות. תמונה 

 



 פעילויות של עמותת "מורשת הבריחה". .2

צוות מורשת אקסודוס פועל במסגרת "עמותת מורשת הבריחה" אשר הוקמה כדי להנחיל לציבור את מורשת תנועת 

מרבע מיליון עקורים יהודים לאחר מלחמת העולם השנייה, העבירה אותה בין גבולות "הבריחה" שטיפלה ביותר 

 לאזורים בטוחים, טיפלה בהם במחנות העקורים ודאגה להביאם עד לספינות המעפילים.

 

 .10/2022העמותה מסע מורשת בנתיבי הבריחה עליו סיפרנו בידיעון של חודש השנה ערכה 

בנתיבי הבריחה אשר מתחיל בפולין ומסתיים באיטליה,  ימים, 11, מורשת נוסף מסעלצאת מתוכנן  31/08/2023-ב

 באחת מערי הנמל משם יצאו ספינות מעפילים. 

  052-8680826,  משה פלדמן )מדריך המסע( 054-6298888פרטים נוספים: מירי נהרי 

 

, )רמת השרון( מורשת המודיעין )מל"מ(, בגלילותיתקיים במרכז ל, 18:00החל משעה  16/03/2023, ביום חמישי

 רבים ממעפילי אקסודוס היו במחנה זה טרם עלייתם לארץ. וולד". ביעי של יוצאי מחנה העקורים "פארנהכנס הר

 טים על האירוע מצורפים למייל זה בתוך המסמך המפרט את אירועי עמותת מורשת הבריחה.פר

 

ל אביב אירוע אשר יביא את סיפורן ש-, יתקיים בבית הפלמ"ח בתל09:30החל משעה  24/03/2023ביום שישי, 

אחת מצוות "אקסודוס" הייתה סימה שמוקלר, והיא רק דוגמא קטנה הנשים בתנועת "הבריחה" ובמפעלי ההעפלה. 

 מת מדינת ישראל.בין השואה להקלחלקן הגדול, אשר כמעט ולא מסופר, על חלקן של הנשים ב

  טים על האירוע מצורפים למייל זה בתוך המסמך המפרט את אירועי עמותת מורשת הבריחה.פר

 

 

 )קריאה חוזרת למשפחות לפעול לקבלת האות והתעודה(.  אות המעפיל .3

לעולמו( מעפיל. מעפיל הינו מי שניסה להגיע  ךכל מי שהינו או היה )גם מי שאינו איתנו והלוענק למהמעפיל" אות "

נתפס ונעצר, בין אם בקפריסין או במחנה , ארצה באופן בלתי חוקי בזמן המנדט הבריטי. ניסה והצליח או ניסה

מורשת. היוזמה להענקת האות החלה השלים ואחר, בין שהגיע  בים ביבשה או באוויר. את האות מעניק משרד ירו

  .חבר צוות מורשת אקסודוסלפני כמה שנים  על ידי צבי חטקביץ 

 .אנו קוראים לכל מי שעדיין לא מילא את הטפסים לקבלת האות והתעודה

 otatlit@gmail.comיש לשלוח את הטופס לדוא"ל  טופס למילוי פרטים לקבלת האות מצורף למייל זה.

   https://forms.gle/zyS3CJgpgJJsHjEe9   ניתן למלא ישירות באתר בקישור
 

 

 !( בודדים)נשארו עותקים   הגדת אקסודוס .4

 " / "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.     

 ל בית בישראל. ולכן ראוי שיהיה בכ –זהו הסיפור שלכם, שלנו, של כולם     

 יכולה כל משפחה להוסיף את הסיפור שלה(. םמספר עמודים ריקים בה –)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.₪  500באיסוף עצמי או ₪  400 -הגדות 5

 .46המחיר הינו תרומה המזכה  במס לפי סעיף  

 אפשרויות תשלום :  
   050-7824535לברר אפשרות עם יעקב וימן  –( העברה בביט 1)
 ,48931624, חשבון מס' 949( העברה לבנק לאומי 2)
   עבור "הגדת אקסודוס". -לעמותת "מורשת הבריחה". לציין 
 ( לשלוח לצוות מורשת אקסודוס במייל3)
( את הפרטים   למשלוח.  050-7824535)או ליעקב וימן, טל'  

  

mailto:otatlit@gmail.com
https://forms.gle/zyS3CJgpgJJsHjEe9


 
 סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מצפון אפריקה. –לנקה להמבורג" "מקזב .5

 נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא  2021בחוה"מ סוכות 
 המיוחד של קבוצת המעפילים מצפון אפריקה  את סיפורה

 )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. 
 מנו להופיעכנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה לתהודה רבה והוז

  בתי ספר, מכינות קד"צ ועוד. , במועדונים,איתו במקומות נוספים בארץ
 אפשר לצפות בסרטונים מאירועים אלו, ואחרים שנערכו במשך השנים, 

 https://bit.ly/3QOljDuבאתר מורשת אקסודוס בכתובת: 
  האירועים המתוכננים הקרובים :

 
  מטולה 27/03/2023        

   052-6321318 -פרטים על האירועים ניתן יהיה לקבל אצל אריה איתמר        
 

 
 שנה לאקסודוס. 75מדליה לציון  .6

 הנפיק צוות מורשת אקסודוס מדליה.שנה לאקסודוס,  75לציון        
 נת אקסודוס אשר צילם המלח הבריטי אחד מופיעה תמוה הבצד       
 תום דייל ובה רואים את דגל ישראל המונף על התורן ואת דגל        
 הונדורס אשר הורד ממנו. בצדה השני מופיע הסמל אשר נמצא        
  על "אות המעפיל".       
 ר תשלום ופרטים ניתן להזמין ולהעבי₪.  97 – עלות המדליה      
 , )הגדת אקסודוס( בידיעון זה כפי שמפורט בסעיף קודםבדרכים       
  ולציין בפרטי ההעברה "מדליית אקסודוס".      
 
 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .7
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. –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  
   7824535-050התקשרו ליעקב וימן  –להוספה או לעדכון פרטי מעפילים 

 
 

מימון הפעילויות  

  

 

 

דינה תבל, דור שני לחברי "הקבוצה הצרפתית", 
 נושאת דברים באירוע ב"בית הלוחם" בחיפה.
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