
 

  שנה לאקסודוס 75הסרת לוט בחיפה מלוח זיכרון לציון  .1
 , הוסר הלוט מעל שלט הנצחה לאקסודוס.17/7/2022באירוע מרגש, בחסות עיריית חיפה, ביום 

 הים.-גלים" סמוך ל"כיכר פאפא" )הקשור גם הוא להעפלה( ומול מוזיאון חיל-השלט הוצב בטיילת "בת
הים עם הסולנית המיתולוגית חיה ארד. "קהילת שייטי כרמל" קיימה משט הצדעה מול מקום -את הטקס ליוותה להקת חיל

 יאכטות כאשר המובילה נושאת את דגל מורשת אקסודוס. 10האירוע. במשט השתתפו 
 רותם, הבטיחה בדבריה לפעול גם בעתיד להנצחת מורשתם של המעפילים.-ראשת העיר חיפה, עינת קליש

אנו, מעפילי האקסודוס אשר נאבקנו במנדט הבריטי, עמדנו על ין היתר בדבריו: צבי חטקביץ, חבר צוות המורשת, אמר ב
ולתוכה לא נכנסנו, והילדים אשר נולדו בגרמניה במחנות ההסגר הבריטיים, החלטנו להעלות על נס את אדמת ארץ ישראל 

העיר חיפה ואת מעמדה ההיסטורי, בפרק זה של המאבק במנדט הבריטי וב"ספר הלבן", אשר מנעו עלייתם של אלפי 
 מעפילים לארץ ישראל.

תחת פליגים בראש מורם וחובבי השייט המ בדבריו את החיבור ביןאת ברכת "קהילת שייטי כרמל" הביא ליאב מנחם שציין 
, לבין מעפילי האקסודוס שהפליגו וגורשו מהארץ. קהילת שייטי כרמל מחבקת את משפחת מעפילי אקסודוס דגל ישראל

הדור ומזמינה אותם להפליג איתם, לא בכפייה, לא כמגורשים, אלא כהנאה מהים. כי היום, לא מעט בזכות המעפילים ו
 הים לכולנו פתוח. –שהפך חלום למציאות 

משורר, המעפיל יצחק גנוז, סופר וההאירוע נחתם בדבריו של איציק רוזמן, יו"ר צוות המורשת. איציק ציטט מדברי ה
"בתוך האופק שטוף השמש הקייצית הולכים ומתבהרים גבעות  המתאר בספרו את הגעת אקסודוס לחיפה, לאחר ליל הקרב.

ינים. העיר חיפה מתקרבת לספינה, והספינה אליה". ובהמשך הוסיף מדברי אביו, מרדכי, אשר סיפר כי מראה חיפה וקווי בני
, כאשר אורם של נרות השבת מנצנץ בחלונות העיר, לא ישכח ממנו לעולם. ומכאן, הוסיף איציק 18/7/1947באותו יום שישי, 

 רך שנים עם עיריית חיפה.רוזמן, נוצר הקשר ההדוק ושיתוף הפעולה המתמשך לאו
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 רותם, צבי חטקביץ, איציק רוזמן.-הסרת הלוט: עינת קליש

 

 

 מעפילי אקסודוס ליד שלט ההנצחה בחיפה

 

 

 . קהילת שייטי כרמל -משט הצדעה מול מקום האירוע 
 דגל מורשת אקסודוס מונף בירכתי הספינה המובילה.

 

תיעוד והנצחה )הצילומים באדיבות יעל הורוביץ, "משעולי חיים", 

 3266760-050. (קהותישל בני הדור 

https://haipo.co.il/item/377397


 

 אקסודוס"-בל "דוקופסטי .2

 בחיפה מקיים פסטיבל סרטים בשם "דוקו אקסודוס".ביוזמת צוות מורשת אקסודוס, מוזיאון ההעפלה וחיל הים 
לאחר טקס הסרת הלוט משלט  17/7/2022מישל וקייה, הוקרן ביום -, סרטו של זאן "היינו אקסודוס"הסרט הראשון, 

 ההנצחה לאקסודוס.
 איש, מעפילים, בני משפחה ומתעניינים בהעפלה. 100-בהקרנה החגיגית נכחו כ

 .19:00בשעה  04/08/2022", סרטם של אורי בורדה ואיציק לרנר יוקרן ביום הסיפור האמיתי –אקסודוס הסרט השני "

 https://youtu.be/VlVleli7BlEהסיפור האמיתי" :  –הקדימון )טריילר( לסרט "אקסודוס 

 
 למגיעים ברכב פרטי להקרנת הסרט לרשום "חניית מתגייסים חיפה". 

  אקסודוס" הינה חופשית אולם מחייבת הרשמה מראש-הכניסה ל"דוקו
  haapala.mus@gmail.com: או במייל  2798030-072בטלפון 

 

 הפכה "אקסודוס" לספינת הדגל של מפעל ההעפלה ? הרצאה של פרופ' אביבה חלמיש.מדוע  .3

סמכא בכל הקשור לפרשת "אקסודוס" הרצתה ביום עיון -יבה חלמיש מ"האוניברסיטה הפתוחה", הנחשבת לברפרופ. אב
 שנערך במכון "מורשת" על השאלה מדוע הפכה "אקסודוס" לספינת הדגל של מפעל ההעפלה.

הקישור להרצאה המרתקת  :  

 

 ארוין בירנבאום ז"ל .4
 . 1000 פרבשבוע שעבר הלך לעולמו פרופ. ארוין בירנבאום, מעפיל אקסודוס בעל תעודה מס

 לאקסודוס, זכו ארוין וילדיו להשיא את "משואת ההתנדבות" וכך אמרו :שנה  75באירוע 

 נתן בירנבאום, -אנחנו, איתן, ליאל ודניאל, ילדיהם של הדסה וארויין"
 מתכבדים להשיא משואה זו לכבודם של כל המתנדבים בעם. 

 לכבוד מעפילי אקסודוס, אשר הגיעו לארץ ישראל בזכות התנדבותם 
 של רבים מבני עמנו, אנשי ארגון הבריחה, המוסד לעלייה ב', 

 לוחמי הפלי"ם, יהודי ארצות הברית שתרמו לרכישת אקסודוס,
 המתנדבים ששימשו כצוות הספינה.  42-ו

 במעשיהם בתקופה זו הנחילו למעפילי אקסודוס את ערך ורוח ההתנדבות. 
 לקיומה של כל חברהלכבוד כל אלו היודעים כי ההתנדבות היא ערך חשוב 

 ובמעשיהם מנחילים ערכים אלו לדורות הבאים. 
 לכבוד משפחות מעפילי אקסודוס הפעילים יום יום, בשקט ובצינעה, 

 בהתנדבות בתחומים רבים הקרובים לליבם ואשר עושים את חיינו כאן לטובים יותר. 
 "ּולתפארת מדינת ישראל!

 
 צבי חטקביץ': בדברי ההספד בלוויה אמר חבר צוות המורשת

 ...פרופ׳ בירנבאום היה גאה מאד בהשתייכותו לקבוצת גיבורי האקסודוס ובחלק שנטל בהקמת מדינת ישראל

  .. יהי זכרו ברוך"..ה לארץ ונלחמו במנדט הבריטייאשר הגשימו את חלום העלישייך לדור הנפילים הוא 

 סיפור מהבלוג של פרופ. דוד אסף. .5
אביב עורך באינטרנט בלוג שבועי בשם עונ"ש )עונג שבת( בו הוא מביא -פרופ. דוד אסף מאוניברסיטת תל

  ארץ ישראל ומדינת ישראל.סיפורים מההיסטוריה והתרבות של 
 פורסם בבלוג סיפורו של שמריה גרשוני, נכד המעפילה ברכה שטרן.  22/7/2022ביום שישי, 

ישראל", מספר את סיפורם של -הסיפור "שלושה חברים יצאו לדרך: פישל, אביגדור וברכה עולים לארץ
 . עלו יחד באקסודוסחיים לנדאו( ש-עקיבא )קבוצת שח"ל, על שם הרב שמואל-בניהשלושה, חברי תנועת 

 מומלץ מאד לקרא את הסיפור המרגש:
  post_12.html-https://onegshabbat.blogspot.com/2020/08/blog  

 

 

 

 

ארוין בירנבאום, וילדיו ליאל ואיתן, 
משיאים את משואת ההתנדבות. 

 14/6/2022שנה לאקסודוס  75אירוע 
 צילום: יעל הורוביץ                         

 

https://youtu.be/VlVleli7BlE?fbclid=IwAR36oR-OUiDsACvAlHKWvTGL1MGhjgFugz5Vr0deZglbw0V_afk0_sJSU5g
mailto:haapala.mus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=tN9GIg5sNvI
https://onegshabbat.blogspot.com/2020/08/blog-post_12.html
https://onegshabbat.blogspot.com/2020/08/blog-post_12.html


  הגדת אקסודוס .6

 " / "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     

 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 :        

   . 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.                

 
 שנה לאקסודוס. 75מדליה לציון  .7

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

 

 סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מצפון אפריקה. –לנקה להמבורג" "מקזב .8
נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא את סיפורה המיוחד של קבוצת המעפילים מצפון  2021בחוה"מ סוכות 

אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה לתהודה רבה והוזמנו להופיע 
אפשר לצפות בסרטונים מאירועים אלו, ואחרים  , במועדונים, בתי ספר, מכינות קד"צ ועוד.איתו במקומות נוספים בארץ

 https://bit.ly/3QOljDuשנערכו במשך השנים, באתר מורשת אקסודוס בכתובת: 
  האירועים המתוכננים הקרובים :

  צבי )עדיין אין פרטים סופיים(.-בקיבוץ מעיין 14/9/2022 
 .ילים בעתלית )עדיין אין פרטים סופיים(במחנה המעפ 26/10/2022 
  .)עדיין אין פרטים סופיים(בית הלוחם בחיפה  23/01/2023       

 
 .מימד של אקסודוס-פאזל תלת .9

 מימד עם ערך מוסף היסטורי וחינוכי, -חברת "אאוטלט פאזל", היוצרת פאזלים תלת
 תמונות ותרשימים הוציאה לשוק פאזל של דגם  הספינה אקסודוס, זאת על בסיס

 שצוות המורשת העביר לה.
 לפאזל מצורף דף הסבר על פרשת אקסודוס  ובו קטעים מיומני מעפילים.

 הפאזל נמצא בחנויות ורבים כבר  הרכיבו אותו, גם בעזרת הנכדים.
 חלקים( עשוי "קאפה" והוא מורכב ללא שימוש במספריים ובדבק. 54הפאזל )

 ס"מ גובה.  18ס"מ רוחב,  11ס"מ אורך,  50גודל הפאזל : 
 לאקסודוס(. 75)בתמונה: דוכן מכירת הפאזל באירוע 

 outlet.com-https://puzzle/פרטים על סניפי הרשת : 

 

 

 איציק רוזמן מעניק את הגדת אקסודוס 
 )צילום: יעל הורוביץ( יועז הנדל -לשר התקשורת 

 

 

 

https://bit.ly/3QOljDu
https://puzzle-outlet.com/


 ארכיון מאיר שוורץ ז"ל .10
 ויגור".-הגירוש "אושןלפני מספר חודשים הלך לעולמו פרופ' מאיר שוורץ, מפקד "ההגנה" על אוניית 

 –( ולקראת הפקת "מגילת אקסודוס" 2007" )יצא לאור בשנת 1947לקראת כתיבת ספרו החשוב "מעפילי אקסודוס 
 מילאו רבים מאד ממעפילי אקסודוס טפסים ובהם פרטים, תמונות וסיפורים. 

כאשר סיימנו, החזרנו למשפחה  ובץ המעפילים אותו אנו מעדכנים.הארכיון הועבר לעיוננו לצורך השלמת פרטים לק
 למשמרת לארכיון הציוני בירושלים.לקראת העברתו 

 הפעם סיפורו של אביגדור צוקר שאיננו מעפיל אקסודוס אולם כתב מכתב מרגש לפרופ. מאיר שוורץ. 
 , כותב אביגדור, הגיע אלי אדם 50-יום אחד בתחילת שנות ה

 כיהושע אברמוביץ'.  והציג עצמו
 על עת לידת בנה אשר נפטרה ב –פולה  –אני בן הדוד של אשתו 

 האקסודוס. יהושע נתן לי תמונה של פולה ובתה ואני מנסה, 
 כתב אביגדור, לאתר את המשפחה.

 עזבו את ישראל  כפי שאנו כבר יודעים, יהושע ובתו, שרה,
 והיגרו לארה"ב.  1955בשנת 

 זינגר-ביץ'אברמו אנו הצלחנו לאתר את משפחתה של שרה
 ( והעברנו את התמונה לילדיה,2018נפטרה בתחילת שנת ש)

 שלא ידעו על קיום המשפחה בישראל. 
 , ומאז גם הוא כבר לא עימנו. 2004מכתבו של אביגדור היה משנת 

 
 

 
 
 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .11
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  com-www.exodus.1947באתר 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  
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