
 

 שנה לאקסודוס  75אירוע  .1
מעפילים, בני משפחות  –אנשים  600-, בהשתתפות כ14-06-2022שמואל ביום -באירוע חגיגי שנערך באולם בקיבוץ גן

שר  –שנה לאקסודוס. האירוע נפתח בברכתו של נשיא המדינה, ובהמשך בדבריו של נציג הממשלה  75ציינו  –ואורחים 
 התקשורת יועז הנדל.  

ועל מייצגים בנושא תנועות הנוער והמורים על אקסודוס ואוניות הגירוש, האירוע, שהופק ע"י טל ומיקי רוזנבאום, כלל 
הנשים שהיו בהריון במהלך ההפלגה וחלקן אף זכו ללדת בהפלגה או מיד לאחר הירידה בגרמניה. חלק מאותם "ילדים" עלו 

 לבמה והשתתפו בביצוע מיוחד של המנון אקסודוס.
הקשר בין אקסודוס לפלי"ם ולחיל בים הוצג במחווה מיוחד לסימה שמוקלר, לוחמת פלי"ם ואחראית נושא הבריאות 

 לגה. נציג חיל הים נשא דברים ואנו זכינו שבני משפחתה של סימה השתתפו איתנו באירוע זה. בהפ
הים עם הסולנית המיתולוגית חיה ארד. לצידם היו שלישיית זמרים צעירים שהתאחדו תחת -הקת חילאת האירוע ליוותה ל

 ".75השם להקת "אקסודוס 
מעפילים ובני משפחה,  שבאו לציין תרומה מיוחדת בתחומים שונים  בסיומו של החלק הראשון הועלו שמונה משואות, ע"י

בחיי מדינת ישראל: התיישבות ותעשייה, חקלאות, חינוך, תרבות, פיתוח הנגב, ביטחון והתנדבות. המשואה השמינית 
הכירו במהלך הועלתה ע"י נכדתו של יוסי הראל ובעלה, שהוא בן למעפילת אקסודוס, לכבוד למעלה ממאה זוגות מעפילים ש

 ההפלגה ובנו את ביתם במדינת ישראל.
בחלקו השני של האירוע הוקרן הסרטון של להקת תיאטרון החובבים מהעיר טובינגן שבגרמניה. זהו מחזמר קצר בשם 
"אקסודוס" אותו הם כתבו לאחר פגישתם עם מעפילים בארץ. סיפורה של הלהקה מרגש במיוחד משום שהם צאצאים של 

 ם, ובמעשיהם כיום הם מבקשים את סליחת העם היהודי ופועלים למען מדינת ישראל, במסגרת ארגוןפושעים נאצי

March-of-Life - .לצערנו, נבצר מהלהקה להגיע לישראל ולכן הוקרן הסרטון עם הופעתם. בכל מקום בעולם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מוענקת לנחה ברזל, סיכת מעפילת אקסודוס 

 .הילדה אשר קראה את קטע העידוד בהפלגה

 

     
 המעפילים עליזה קלאוזנר ואחיה אפרים זוהרי

 

מעפיל ארוין בירנבאום, וילדיו איתן וליאל ה

 מעלים את משואת ההתנדבות

 

 

 הצילומים 

 באדיבות 

 יעל הורוביץ

 קישורים

                        פה:-כתבה על האירוע באתר האינטרנט חי

  

  חיים איחוד:-כתבה על האירוע בעלון קיבוץ גבעת

https://bit.ly/3btiB6a 

  קישור למחזמר "אקסודוס" של קבוצת התיאטרון מטובינגן:

 

 

  

 

https://haipo.co.il/item/370978
https://bit.ly/3btiB6a
https://bit.ly/3nksSUW
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 אקסודוס"-ופסטיבל "דוקושנה לאקסודוס  75הסרת לוט בחיפה מלוח זיכרון לציון  - 17/07/2022 .2
 יערך בחיפה, בחסות ובמימון העירייה, טקס הסרת הלוט מלוח זיכרון  17:00בשעה  17/07/2022ביום ראשון, 

 גלים.-שנה למסעה של אקסודוס. הלוח יוצב סמוך לטיילת בת 75לציון 
 של מועדון "שייטי כרמל".הים ובאותה עת יתקיים ממול משט הצדעה -את האירוע תלווה בשירה להקת חיל

 דקות באוטובוס. 5דקות ברגל או  15-גלים ומשם כ-מומלץ ברכת עד תחנת בת –למגיעים בתחבורה ציבורית 
 מטר מהכיכר, ליד הרכבל(. 300-"כיכר פאפא". )מגרש חניה כ waze-לרשום ב –למגיעים ברכב פרטי 

 
 ".  היינו אקסודוסמטר מכיכר פאפא( הסרט " 500-כבמוזיאון ההעפלה וחיל הים ) וקרן, י19:00לאחר האירוע, בשעה 

 ודשים הקרובים.אקסודוס" שיערך במהלך הח-זה הסרט הראשון שיוקרן במסגרת פסטיבל "דוקו
 ". חיפה למגיעים ברכב פרטי להקרנת הסרט לרשום "חניית מתגייסים

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

  lExodus-etions-https://did.li/Nousהקדימון )טריילר( לסרט "היינו אקסודוס" : 
 

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

 i7BlEhttps://youtu.be/VlVlelהסיפור האמיתי" :  –הקדימון )טריילר( לסרט "אקסודוס 

 
  אקסודוס" יפורסמו בהמשך. -פרטים על האירועים הבאים במסגרת פסטיבל "דוקו

  

 כתבה בטלוויזיה על "ילדי אקסודוס" .3
 בבקשה לעזור להם באיתור מעפילים המופיעים בתמונות מפרשת אקסודוס. 11לפני כחודש פנו אלינו מערוץ 

תחקירן אקסודוס" ומספר אנשים זיהו את עצמם. הפרטים הועברו לפרסמנו את התמונות בקבוצת הפייסבוק של "מורשת 
   בה רואיינו אברהם מנור, מלכה מוסקוביץ ואליעזר קרייזלמן.מרגשת ומכאן הכל התגלגל לכתבה , יקיר כהןהערוץ, 

  https://fb.watch/dttGkQHbku/   הקישור לכתבה:

 

 
  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.     

 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       

 .46לפי סעיף המחיר הינו תרומה המזכה  במס         

   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                

 (050-7824535מורשת אקסודוס במייל )או ליעקב וימן,  טל' נייד ( לשלוח לצוות 3)         

  את השם והכתובת  למשלוח.                

 

 

 

 

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

 

mailto:haapala.mus@gmail.com
https://did.li/Nous-etions-lExodus?fbclid=IwAR0698P5ua0tymv1gkvEqka60BgxOna3xaRIueoGpg5hwuhT6iQ4B7nCKqo
https://youtu.be/VlVleli7BlE?fbclid=IwAR36oR-OUiDsACvAlHKWvTGL1MGhjgFugz5Vr0deZglbw0V_afk0_sJSU5g
https://fb.watch/dttGkQHbku/


 שנה לאקסודוס. 75מדליה לציון  .5
 הנפיק צוות מורשת אקסודוס מדליה.שנה לאקסודוס,  75לציון        
 אחד מופיעה תמונת אקסודוס אשר צילם המלח הבריטי תום דייל ובה רואים את דגל ישראל המונף על התורן ה הבצד       
 בצדה השני מופיע הסמל אשר נמצא על "אות המעפיל". ואת דגל הונדורס אשר הורד ממנו.       

                               
 , )הגדת אקסודוס( בידיעון זה ר תשלום ופרטים בדרכים כפי שמפורט בסעיף קודםניתן להזמין ולהעבי₪.  97 –עלות המדליה 

 פרטי ההעברה "מדליית אקסודוס".בולציין 
 

  זנראלבום משפחת וי  .6

הצעיר בקבוצת "בין גבולות", -השומרשבע מנדלבוים, בתם של המעפילים מניה שאולוביץ ואברהם ויזנר, חברי -בת
 של הוריה. העבירה אלינו תמונות רבות ושירון

 /nBfnAp3https://bit.lyבקישור התמונות הועלו לאתר צוות המורשת וניתן לצפות בהם 
 

       
 סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מצפון אפריקה. –"מקזבלנקה להמבורג" . 7

נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא את סיפורה המיוחד של קבוצת  2021 בחוה"מ סוכות
המעפילים מצפון אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה 

  , במועדונים, בתי ספר, מכינות קד"צ ועוד.להופיע איתו במקומות נוספים בארץלתהודה רבה והוזמנו 
 אפשר לצפות בסרטונים מאירועים אלו, ואחרים שנערכו במשך השנים, באתר מורשת אקסודוס בכתובת: 

https://bit.ly/3QOljDu 
 שם  "אמירים",נערך האירוע במושב  28/6/2022ביום 

 הצרפתית. מתגוררת בתם של מרגלית ושמואל דנן, מהקבוצה
 

 האירועים המתוכננים הקרובים :
 פרטים סופיים(.צבי )עדיין אין -בקיבוץ מעיין 14/9

 במחנה המעפילים בעתלית )עדיין אין פרטים סופיים(. 26/10
 

 
 

 

 .מימד של אקסודוס-פאזל תלת .8
 של דגם פאזל הוציאה לשוק מימד עם ערך מוסף היסטורי וחינוכי, -היוצרת פאזלים תלתחברת "אאוטלט פאזל", 

 המורשת העביר לה.הספינה אקסודוס, זאת על בסיס תמונות ותרשימים שצוות 
 ובו קטעים מיומני מעפילים. לפאזל מצורף דף הסבר על פרשת אקסודוס 

 הנכדים. בעזרתהרכיבו אותו, גם רבים כבר  והפאזל נמצא בחנויות 
 בדבק.במספריים וחלקים( עשוי "קאפה" והוא מורכב ללא שימוש  54הפאזל )

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

 
 רשת "אאוטלט פאזל" נמצאת במקומות הבאים :

 .25רוטשילד  – ראשל"צ.   11המלך ג'ורג'  – תל אביב.   34אגריפס  – ירושלים
 .14סוקולוב  – הרצליה.   54ביאליק  – רמת גן.  7שדרות בנימין  – נתניה

  .55אברהם בן שושן  – עכו

 

 

 

 

  -דנן )משמאל( ועשהאל שריר -מרדכי אבן
 צאצאי משפחת דנן מהקבוצה הצרפתית נושאים דברים

 

https://bit.ly/3nBfnAp
https://bit.ly/3QOljDu


 ארכיון מאיר שוורץ ז"ל .9
 ויגור".-לפני מספר חודשים הלך לעולמו פרופ' מאיר שוורץ, מפקד "ההגנה" על אוניית הגירוש "אושן

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

יועבר למשמרת לארכיון  –הארכיון הועבר לעיוננו לצורך השלמת פרטים לקובץ המעפילים אותו אנו מעדכנים, ובסיום 
 הציוני בירושלים.

 
 ושב )כנראה לפי בקשת מאיר שוורץ( על חוויתם בהפלגה.  היה זה מרתק לקרא את סיפורי המעפילים. רובם כתבו שוב

 ורים העברנו גם לתנועת "הבריחה" לצורך תיעוד הפרק הזה. את ההיסטוריה המשפחתית ומספר סיפהיו שסיפרו אבל 
 והיו שהוסיפו אנקדוטות קטנות, גם מההפלגה.

למשל, כותב המעפיל יונה סברדיול על הביסקוויטים שהבריטים סיפקו באוניות הגירוש. "קראנו להם בשרניים", 
 .", "בגלל התולעים שהיו שם בשפעיונה בכות

 . "טעם מבחיל. מאז אינני מסוגלת לשתות קקאו"וכותבת מעפילה אחרת על הקקאו שהבריטים נתנו לילדים. 
 
 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .10
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  
   7824535-050התקשרו ליעקב וימן  –להוספה או לעדכון פרטי מעפילים 

 
 

מימון הפעילויות  
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