
 

  שנה לאקסודוס 75לציון בחיפה זיכרון הוח עוד על ל .1
ל"אקסודוס", ידוע בעולם כאחד המקומות המומלצים ביותר לגלישה. גלים, שעל הטיילת לידו הוצב לוח הזיכרון -מפרץ בת

 לגלוש במקום עם בנו, סער.  גם אלון, בנם של ניצה והמעפיל דב קפלן, הוא מדריך גלישת רוח ושייט מפרשיות ומקפיד
 שפירסם אלון בקבוצת השייטים:הנה דברים 

 בבת גלים:חדש 
 ת המעפילים "אקסודוס", או בשמה העברי "יציאת אירופה תש"ז".יניושלט הוקרה לא

 השלט ממוקם על הדשא שמעל שובר הדייגים מדרום למועדון הגלישה.
 השלט נחנך בטקס בהשתתפות ראשת העיר במהלך יולי האחרון.

 למה אני מספר לכם את זה?
 יש לי קשר אישי.

 יה זו.ינוואחיו הצעיר עלו ארצה באאבא שלי, יחד עם אמו 
 במרסיי הגיעו למפרץ חיפה, גורשו ע"י הבריטים לצרפת, שם לא הורשו לרדת לחוף 1947ביולי 

 והמשיכו בהפלגה דרך מיצרי גיברלטר, האוקיינוס האטלנטי ועד להמבורג בצפון גרמניה.
 פלגהגורות בחזרה לצרפת ומשם בהלאחר מספר חודשים הוסעו בסתר במשאיות ס

 .1948הגיעו לארץ בינואר  אחרת לארץ. אונייהב
 בסיומו של אחד מימי הגלישה בבת גלים עברתי בכיכר וראיתי את ההכנות לטקס.

 שנה אחרי שאבא שלי גורש ממימי מפרץ חיפה, אני גולש שם ונהנה... 75
 פק.ויותר מכך, זוכה ללמד ילדים ונוער להכיר וליהנות מהתנאים הטובים שהחוף הזה מס

 בפעם הבאה שתבואו לחוף, מוזמנים להליכה קצרה ולראות את השלט.
 
 

 

 אלון קפלן ובנו סער 
 ליד שלט ההנצחה לאקסודוס

 



 אקסודוס"-בל "דוקופסטי .2

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

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

 04/08/2022וקרן ביום ה", סרטם של אורי בורדה ואיציק לרנר הסיפור האמיתי –אקסודוס הסרט השני "
 איש, מעפילים, בני משפחה ומתעניינים בהעפלה. 100-שתתפו כבו הוגם 

  מקווים שנוכל לקיים הקרנות של סרטים נוספים וכן במקומות נוספים בארץ.
כאות הערכה לשיתוף הפעולה בין המוזיאון לצוות המורשת, הענקנו למוזיאון את "הגדת אקסודוס" ואת 

 שנה לאירוע. 75המדלייה שהופקה לאחרונה לציון 
 
  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,              

 

 
 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      
 , סודוס()הגדת אק בידיעון זה בדרכים כפי שמפורט בסעיף קודם      
 ולציין בפרטי ההעברה "מדליית אקסודוס".      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ערן מוזס, מנהל מוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה, 
 ליד דגם "אקסודוס" עם ההגדה שהוענקה למוזיאון

 

 

 חבר צוות המורשת, צבי חטקביץ, 
 מעניק למוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה, 

 ערן מוזס,  –באמצעות מנהלו 
 שנה לאקסודוס 75את מדליית 

 

 



 

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

אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה לתהודה רבה והוזמנו להופיע 
ואחרים אפשר לצפות בסרטונים מאירועים אלו,  , 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 -בקיבוץ מעיין 14/9/2022 
 במחנה המעפילים בעתלית  26/10/2022 

 בית הלוחם בחיפה  23/01/2023        
 052-6321318 -פרטים על האירועים ניתן יהיה לקבל אצל אריה איתמר        

 
 ובאותו עניין, לאחרונה קיבלנו ממוזיאון ההעפלה בעתלית תמונה אשר העבירה אליהם בתו של איש צוות אקסודוס,        
 המתנדב לני )לאונרד( שקלאר, עליה הוא כתב אני והמרוקאים.         

 
, עמן יש לנו קשר שפחות מור עם לאחר ביר

                                                                                                                              האנשים בתמונה: התקבל זיהוי לגבי חלק מן
  שמעוןאסרף   –מימין )עם הכובע(  .1
 זאק דוילה–קיצוני משמאל  .2
 עזרן ניסים )יניב ניסן( –שני משמאל  .3
 יוסף או שמואל. אסרף  –שורה שניה משמאל  .4
 לני שקלאר. –במרכז )חולצה משובצת(  .5

 
 נשמח לזיהויים נוספים.                                   

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .מימד של אקסודוס-פאזל תלת .6

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

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

 הרכיבו אותו, גם בעזרת הנכדים.  הפאזל נמצא בחנויות ורבים כבר
 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 : 
 

 טעם הזית -  ארכיון מאיר שוורץ ז"ל .7
 ויגור".-לפני מספר חודשים הלך לעולמו פרופ' מאיר שוורץ, מפקד "ההגנה" על אוניית הגירוש "אושן

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

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

 
  דליה. –עלון קיבוצה בסיפורה של המעפילה מלכה עצמון שפורסם גם  הפעם

 
 

     

 המעפיל זאב ארנון ליד דגם אקסודוס

 

 

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


 
 טעם הזית

 
זה עתה גמרתי לרוקן את תוכנה של קופסת שימורים לא גדולה אשר הכילה בתוכה זיתים, גדולים וירוקים, 

 אותם עומדת אני להניח על שולחן הארוחה. 
מאכילה חטופה, יען כי מקובל הוא לחשוב שלאחר  טעמו העסיסי של הזית ערב לחיכי, ורק בכדי מתאפקת אני

גיל מסויים שוב אין טובה )או יפה( לבריאות, אכילה יתרה של דברים מליחים. אך איך ניתן לוותר על מאכל 
 שטעמו כטעם גן עדן?

 האמת היא כי לא תמיד הייתי סבורה כן !
 חנה, עת ישבתי בצריף רעוע ששימש -שליד פרדס במעברהשם -זכורים לי הימים הראשונים בארץ, אי           

 כחדר אוכל, ליד שולחן מתנדנד, בצפיפות רבה, כשלפני בצלחת פלסטיק מוכתמת, מונחת תמצית ארוחת           
 , פרוסת לחם וכמה גרגירי זיתים. משכיליתי את המאכלים המוכריםההבוקר של אז: חצי ביצה, עגבניי           

 לי, ניגשתי בזהירות לאחד הגרגירים הירוקים והחילותי לנגוס ממנו חתיכה קטנה. אין זאת, כי העוויה             
 משונה נראתה על פני, משום שאחת הבנות שישבה מולי קראה לפתע:            

 מה לך, את נראית כמי שהולכת  עוד רגע להתעלף!    -          
 מלוח דבק בלשוני ואינו מרפה ממנה.-כשהטעם המריר האם אכלת כבר מן המאכל הזה? שאלתיה -
כך מתרגלים לטעמו של -כן ניסיתי ובקושי רב בלעתי חתיכה קטנה. אבל שמעתי, כי זה רק בהתחלה,  אחר -

 המאכל הזה. 
 

  זאת הייתה היכרותי הראשונה עם הזית, אך את הקופסה המשמרת אותה הכרתי חודשים רבים לפני כן.
 

" ומקשיבה להבהרות אכסודוס, עת ישבתי עם קבוצה גדולה של בני נוער על סיפון האונייה "1947היה זה בשנת 
"המדריך" על העתיד להתרחש על האונייה, ולהוראותיו האחרונות איך לנהוג במקרה וארבעת האוניות 

במידה ולא  –האנגליות שליוונו כמעט מאז ראשית ההפלגה, ינסו להתנכל לנו ולחסום את דרכנו לחופי הארץ. 
 יעלה בידנו לשכנעם בדרכי נועם אמר, לא יהיה מנוס מלהשתמש "בנשק" שברשותכם.

 אולם זכרו ! אל לכם להתנהג בפזיזות יתרה. הקרב יחל רק לאחר שתינתן האות! 
 "הנשק" בו מדובר מנה כמה מקלות, מטאטאים ישנים, קופסאות שימורים ושאר חלקי פסולת.

 
היו שם מספר לא מבוטל של קופסאות שימורים ריקות, אשר רובן נשאו כתובת  בחנתי את המלאי שברשותי

בשפה האנגלית, עדות לנדיבות ליבו של הצבא האמריקאי המשחרר, שבתום מלחמת העולם השנייה, פיזר אותן 
 ברחבי אירופה הכבושה, בין הפליטים מזי הרעב שכללו בין השאר את המעפילים של אונייתנו. 

 
קירבתי  סביב שררה עלטה. לאורו הקלוש של הירח יכולתי להבחין בקופסה אחת שונה מן השאר.הערב ירד ומ

החרוטות עליה הן בשפה העברית. הראיתי אותה לחברתי שישבה לצידי וזו אותיות כי ה אותה לעיניי והבחנתי 
 מלאת התפעלות הפטירה: "בחיי! זו קופסה עברית". "תמהה אני מה היא הכילה בתוכה". 

 ואי נשאל את המדריך. הוא לבטח יודע!ב -
ארשת פני של "המדריך" לבשו זעם וקוצר רוח משנשאל על כך יותר מאוחר והפטיר, כי אין השעה כשרה לשאלות 

 מעין אלו, אך לבסוף התרצה ולאחר שבחן את הכתוב ענה: 
ם לתבל בו את מזונם. הם מרבי .הוא גדל בארץ ואהוב מאד על תושביהזית. קופסה זו הכילה מן פרי שנקרא  -

 לכשתגיעו ארצה, תאכלו ממנו בשפע.
 

בינתיים עוררה הקופסה את תשומת ליבם של שאר "החברה", כשהיא עוברת מיד ליד, כל אחד בוחן אותה 
  ישראל !-ומתאמץ לראות את הפלא הגדול שבא היישר מארץ

                                                                 *****  
כעבור שעה, כאשר "הקרב" על הסיפון היה בעיצומו וכיליתי את מלאי "הנשק" שברשותי, התרוצצתי נואשות 

ה אני בחפשי אחר פינה שקטה ונקיה מעשן, נתקלתי בחפץ שגרם לי ליפול. משהרמתיו דימיתי כי מזהאנה ואנה, 
מבעד לעיניי הדומעות את הקופסה בעלת התווית העברית. בתנופת יד חזקה העפתי אותה אל עבר האונייה 

 האנגלית ועוד הספקתי לראותה נוחתת במים, כשפצצת עשן פגעה בי ומצאתי עצמי בתוך ענן סמיך של עשן.  
                                                                 ***** 

"הקרבות שככו עם שחר. האונייה עם מטענה האנושי עשתה דרכה לעבר נמל חיפה, אך תחלוף עוד כשנה בטרם 
 תדרוך רגלם על האדמה הנכספת. 

           
 מלכה עצמון          
  קיבוץ דליה          



 
 
 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .8
המידע בקובץ המעפילים שאנו בונים עוזר לחיבורים רבים בין אנשים,  בידיעונים קודמים שהפצנו,  שבודאי שמתם לבכפי 

 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 

 . בעבר()אם לא שלחתם 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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