
 

 
 

  -למעפילי יציאת אירופה תש"ז                                             לחותרים אל חופי הארץ.

 שקידשו ביסוריהם זכות ישראל לעליה ולפדות;    ברו ולבם איתנושלא נש 'ז"יציאת אירופה תש'למעפילי 

 



 סרטון האירוע –וס שנה לאקסוד 75אירוע  .1

 . הסרטון נמצא בקישור :YouTube -סוף הסתיימה הפקת סרטון האירוע והוא עלה ל-סוף

https://youtu.be/sjmw2a6uVJQ 

 

 מסע בנתיבי הבריחה באירופה .2

 ערכה מסע ראשון בנתיבי הבריחה באירופה. עמותת מורשת הבריחה

 "אקסודוס"משתתפים, ביניהם כמה ממשפחת  40-קבוצה של למעלה מ

 ימים, עברו בדרכים אשר תנועת 10טסו לפולין ומשם, במשך 

 "הבריחה" העבירה את הוריהם ברחבי אירופה. 

 מפולין, דרך צ'כיה, אוסטריה, גרמניה ועד לונציה אשר באיטליה 

 שהייתה אחת מנקודות היציאה של ספינות מעפילים. 

 בדרך עברה הקבוצה במחנות עקורים )למשל: פאראנוולד(, 

 ילדים )למשל: רוזנהיים(. את הגבול מפולין לצ'כיה עברו האנשים,  בבתי

 שנה, ברגל. הקבוצה הגיעה למעברי 75-כמו בני משפחותיהם לפני כ

 הגבול ברנר וקרימל, בין אוסטריה לאיטליה, אותם חצו בזמנו אלפי 

 בדרכם לערי הנמל באיטליה שם המתינו ספינות המעפילים.  פליטים

 טקס מרגש בו הוקראו קטעים מיומנים של אנשים אשר שהו בזמנו במקום.בכל נקודה נערך 

רייכנהאל בגרמניה שהיה בזמנו מחנה עקורים. מפקד המחנה -מרגש במיוחד היה הטקס שנערך במחנה הצבאי בבאד

את גרמניה הנאצית כדי שחייליו לא יתכחשו להיסטוריה. אולם לא מוכן להסיר את סמל העיט  המיוחד שסימן 

 חת לסמל, שהוצב על פסל של פרחי אדלוייס הוצב שלט זיכרון למחנה העקורים שהיה במקום. מת

נזכיר כי אירוע נוסף נערך כבר מספר שנים בו משחזרים המשתתפים  את דרך הפליטים במעבר קרימל אשר בהרי 

  האלפים בין  אוסטריה לאיטליה.

  .ם יגיעו בעקבותיו ואולי אף יחליפו את המסעות לפוליןהנהלת תנועת הבריחה מקווה כי זהו רק מסע ראשון ורבי

 
  הגדת אקסודוס .3

 " / "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)     

 ,48931624, חשבון מס' 949( העברה לבנק לאומי 2)        

   עבור "הגדת אקסודוס". -לציין בהערות  "מורשת הבריחה".לעמותת               

 ( לשלוח לצוות מורשת אקסודוס במייל3)            

   את השם והכתובת  למשלוח. (050-7824535 ל'ט )או ליעקב וימן,              

 

 

 רייכנהאל בגרמניה-באדהצבאי טקס בבסיס 

 מחנה עקורים(–)בעבר 

 צילום: שלמה נהרי                     

 

 

https://youtu.be/sjmw2a6uVJQ


 
 שנה לאקסודוס. 75מדליה לציון  .4

 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        
 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 בדרכים כפי שמפורט בסעיף קודם      
 ולציין בפרטי ההעברה "מדליית אקסודוס".      
 
 

 סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מצפון אפריקה. –לנקה להמבורג" "מקזב .5
 הביא את סיפורהנערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר  2021בחוה"מ סוכות 

 המיוחד של קבוצת המעפילים מצפון אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. 
 כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה לתהודה רבה והוזמנו להופיע איתו 

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

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

  במחנה המעפילים בעתליתבבוקר  10:30בשעה  2022/26/10 
 בית הלוחם בחיפה  23/01/2023        
 052-6321318 -פרטים על האירועים ניתן יהיה לקבל אצל אריה איתמר        

 
 

 .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.
 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 ורשת. כל פרט וכל סיפור חשובים לשימור המ

 //: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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