
 

 מפגש הקבוצה –מסע מורשת אקסודוס לגרמניה . 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ife"Lf Oarch Mפעילות עם הארגון הגרמני. 2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 



 אלבומי אקסודוס ממוזיאון בית הפלמ"ח. 3

 

 סדרת הרצאות על תקופת ההעפלה .4

 

 עפולהעיר ב באינדרסדורף  תערוכת בית הילדים . 5
התערוכה על החיים במחנה העקורים באינדרסדורף )גרמניה(, בו שהו ילדים לאחר המלחמה, כולל ילדים 

 .24/11/2019עד  וצגתהתערוכה   גיעה לעפולה לבניין הספריה העירונית.השעלו ב"אקסודוס", 

 הקרנת הסרט "הבריחה הביתה" .6
צוות מורשת אקסודוס פועל במסגרת עמותת מורשת ארגון "הבריחה". העמותה הפיקה סרט אודות 

 :ההקרנות הקרובות )כולל הרצאה( כפי שנמסר לנו, אלו מועדי  שלושה פעילי בריחה בני משפחה אחת.

 17:30שעה  .23תל אביב, מוזיאון ההגנה, רוטשילד  12/11/2019 -

 19:00. שעה 25חיפה, היכל אליהו, קרית ספר  20/11/2019 -

  21:30עצמון )גוש שגב(, מועדון הישוב.  29/11/2019 -

 )כולל פתיחת תערוכה( 18:30 כרמל.-מוזה, מרכז מיר"ב, מועצה אזורית חוף 01/12/2019 -

 19:00הים וההעפלה. -חיפה, מוזיאון חיל 03/12/2019 -
 אנא עקבו גם בידיעונים הבאים אם לא חלו שינויים.

 

  נים וקבוצות מורשת לציון כ"ט בנובמברואירוע משותף לארג .7
מספר ארגונים העוסקים בהמצחה  ובמורשת הוקם פורום שבו שותפים  "עמותת דורות ההמשך"ביוזמת 

  , "יד ושם" ועוד...עפילי קפריסין, אקסודוסמת מורשת "הבריחה", ועמותבפורום חברים  .השואהניצולי 
כ"ט בנובמבר, באופן קבוע, כנס משותף שידון בנושאים התאריך 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. 

  2019בנובמבר  26-יום שלישי ב תקייםי "ילדים בדרך הביתה" 2019כנס 
 במוז"א )מוזיאון א"י( בתל אביב. 15:00-10:00בין השעות 

   את סיפור הילדים באקסודוס יציג דרך סיפורו האישי חברנו אריה איתמר.
 מצורפת הזמנה הכוללת את פרטי ההרשמה

 

 פיני בישראל-ביקור צוות טלביזיה רוסי .8
 החודש ביקרו בישראל צוות של תחנת טלוויזיה המשדרת תכניות ברוסיה ופינלנד.

 מטרתם הייתה להכין סידרת תכניות על ישראל בנושאי טבע והיסטוריה. 

 חבר צוות  ידי-להודרכו ע "March-Of-life"הכתבים, החברים גם בארגון 
 אותם לסיור בעתלית תוך דגש על סיפור יווה המורשת אריה איתמר של

 . סוכם על המשך שת"פ כולל השתתפות בתקופת ההעפלה "אקסודוס"
 להתקיים בעוד מספר חודשים במוסקבה. אמוראשר באירוע 
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 וההעפלה"מסע בנתיבי "הבריחה"  .9
ישראל, מארגנים "עמותת -שנה לסיום מלחמת העולם השניה ותחילת הדרך הארוכה לארץ 75לציון 

 מורשת הבריחה" ו"עמותת דורות ההמשך" מסע מרתק בנתיבי הבריחה וההעפלה. 
ימים יחל בפולין ויעבור בנתיבי הבריחה לצ'כוסלובקיה, אוסטריה, גרמניה ויחצה את  10המסע, שיארך 

 האלפים אל איטליה עד לנמלי הים משם יצאו ספינות המעפילים.
 והוא מצטרף למסעות המורשת שערכנו לאזור מרסיי שבצרפת,  זהו מסע ראשון מסוגו

משם יצאה האקסודוס, ולאזור המחנות בהמבורג לשם הגיעו מעפילי אקסודוס לאחר הגירוש חזרה 
 ספר שנים לקפריסין.לגרמניה. וכמו כן למסעות המורשת הנערכים מזה מ

 .מצורף למייל זה ונהלי ההרשמה מסמך עם הפרטים 
 

 מגרמניה בישראל  Ebenezerביקור משלחת  .10
 ימים בישראל. 10-עזר" מגרמניה הגיע לביקור של כ-משלחת של חברי ארגון "אבן

 . 09/2019חברי האגודה ארחו את חברי  מסע מורשת "אקסודוס" בעת ביקורם בגרמניה בחודש 
 האירוח היה בבית הקהילה בהמבורג וכן ארגנו למשלחת סיור בעיר. 
 בישראל הם נפגשו עם חבר צוות המורשת צבי חטקביץ שאף הרצה בפניהם על סיפור אקסודוס.
אחת מחברי הקבוצה הביעה את רצונה לתרגם את אתר המורשת גם לשפה הגרמנית ואנו כמובן מברכים 

 "אקסודוס" לקהל רחב נוסף. על פעולה זו אשר תנגיש את סיפור
  

 קובץ מעפילים וסיפורי משפחות באתר מורשת אקסודוס .11
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/-)הפרטים באתר מעודכנים ל 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

