
 

 

 

 

 "קורונהמשפחות המעפילים בימי "עזרה ותמיכה ל .1
 משבר הקורונה פגע קשות בכלכלה הישראלית ובכלל זה במשפחות מעפילי "אקסודוס"

אקסודוס" כדי לעזור להם משפחת כחלק מהתמיכה ההדדית אנו נשמח לפרסם בידיעונים שלנו מוצרים ושירותים של "
 לעבור בשלום ימים קשים אלו.

 אנא פנו אלינו בדואר חוזר. –עוניינים המ
 

 וסיוריםהרצאות  .2
 ממשפחת אקסודוס, עורכים הרצאות במועדונים, בבתי ספר ובחוגים שונים. חברי צוות המורשת, וחברים נוספים

 ההכנסות מהרצאות אלו הן קודש להנצחת מורשת אקסודוס.
 תוך שילוב סיפורים אישיים ומשפחתיים.ההרצאות עוסקות ברובן בסיפור הבריחה וההעפלה של אקסודוס 

חבר הצוות, ד"ר אריה איתמר, עורך גם סיורים בדרום הארץ בדגש גיאולוגיה, כולל פעילות המתאימה גם לילדים )מגיל 
 ( באוסף האבנים המיוחד הנמצא בחצר ביתו.7

 אנא פנו אלינו בדואר חוזר. –המעוניינים 
 

 .11/7/2020יום שבת  –מפגש משפחות וטיול בשביל "הבריחה"  .3
 נקיים מפגש וטיול בשביל "הבריחה" הנמצא ביער עופר בכרמל )ליד כרם מהר"ל(. 11/7/2020ביום שבת 

 ק"מ, נוח להליכה, מוצל ברובו ויש בו מספר תחנות המספרות את סיפור  "הבריחה".  2.5המסלול הינו באורך 
 סלול.בסיום נקיים פיקניק משפחתי בחורשה הנמצאת בתחילת המ

 נשמח אם במהלך המסלול נשמע את הסיפור המשפחתי של המשתתפים במסלול "הבריחה" וההעפלה.
 טפחות" ביער עופר, הנמצא בנקודת ההתחלה של המסלול.-"בנק המזרחיבחניון  10:30בשעה  -המפגש לסיור 

 ".שביל הבריחה" waze-רישמו ב  להגעה
 אנא פנו אלינו בדואר חוזר. –המעוניינים 

 

 שלט הנצחה לשלושה חללי העפלה  .4
 , נפטרה היולדת פולה אברמוביץ ונקברה בלב הים התיכון.14/7/1947במהלך הפלגת אקסודוס, ביום 

 שלושה שבועות לאחר מכן נפטר בנה הילוד בבית החולים בעפולה ומקום קבורתו, כתינוק, לא נודע.
התינוק אברהם אריכמן בזמן הלידה  , נפטר1/9/1947במהלך הפלגת אניות הגירוש לגרמניה, ביום 

 ונקבר מול חופי ספרד. נתן אלתרמן הקדיש לו את "הטור השביעי".
אנו בצוות המורשת מעוניינים להציב שלט הנצחה לזכרם בבית העלמין בחיפה סמוך למקום קבורתם 

 של שלושת חללי הקרב על אקסודוס : מרדכי בומשטיין, הירש יעקבוביץ וביל ברנשטיין.
 ת הקמת שלט זה, חריטה על גבי לוח מתכת, גבוהה.עלו

 האם יש מי ממשפחת אקסודוס שעוסק ביצירת שלטי הנצחה ויוכל לבצע העבודה ? 
 הקמת שלט ההנצחה !לנו במימון יעזרו אשר  ותנשמח לתרומ נשמח לקבל הצעות.

      

 .(2020)אוגוסט  האהבה, במוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה חגט"ו באב,  .5
 סיפורי אהבה של מעפילים. מספרים ה אירועיםצוות מוזיאון ההעפלה וחיל הים הנמצא בחיפה עורך השנה 

 לצורך כך פנו אלינו בבקשה לקבל סיפורי אהבה, תמונות, מכתבי אהבה ושירים בין מעפילי אקסודוס.
 קשרי משפחה.גם בקובץ המעפילים אותו אנו עורכים, ואשר מופיע גם באתר האינטרנט שלנו, אנו מציינים 

 נוצרו בין המעפילים, וחשוב לזכור כי המידע שבידינו הינו חלקי ביותר.נשואים זוגות )!(  80-מתברר כי למעלה מ
 ביהם, המעוניינים שסיפור האהבה של מעפילי משפחתם יפורסם במסגרת האירועים, אנא פנו ישירות לרויטל 

   haapala.mus@gmail.comאו בדוא"ל :  8536249-04, 2798036-072,  2798030-072בטלפונים 
 

 

 לכל משפחת אקסודוס

 חג שבועות שמח.

 בתמונה :
ילדים במחנות 

העקורים חוגגים את חג 
השבועות עם שליחים 

 .(1947ישראל )-רץמא
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 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה אירועי  .6
 מעפילי "אקסודוס", חללי העפלה,  40ביום הזיכרון השנה קיימנו אירוע ב"זום" בו העלינו את זכרם של 

 מערכות ישראל ופעולות האיבה. 
 האקסודוס, הקראנו את שמות הנופלים ונאמרה תפילת "יזכור".באירוע סיפרנו בקצרה את פרשת הקרב על 

 ה ואנו מקוים להפכו למסורת קבועה כחלק מאירועי יום הזיכרון.אירוע זה נערך בהתראה קצר
 

 עזרה לעבודות שורשים של תלמידי תיכון .7
 ילדיהם.מדי פעם פונות אלינו משפחות בבקשה לעזור במידע לפרק "אקסודוס" בעבודת השורשים של 

לפני מספר חודשים פנתה אלינו דיקלה שוורצוורט מקיבוץ "לביא", בת המעפיל נפתלי פרנקל, אשר היה באקסודוס עם 
אחיו, יעקב, וזאת לצורך עבודת השורשים של בתה איילה. מסמך ישן שסיפרה לנו עליו, על מפגש בו השתתף אביה ז"ל 

מידע וסיפורים איילה שהוסיף ל ת בני הנוערראש קבוצ –בין יצחק גנוז לפני שנים רבות, הביא אותנו לחבר בין הנכדה ל
  סבה, נפתלי, ואחיו יעקב. התקופה, הקבוצה ועל על 

 המידע שהצטבר אצלנו בקובץ המעפילים מאפשר לנו לעשות חיבורים מרגשים. למען רגעים כאלו אנו כאן !
 

 איסוף מידע על פעילי ארגון "הבריחה" .8
עמותת מורשת ארגון "הבריחה", אשר אנו פועלים דרכה, אוספת מידע על אנשים אשר פעלו במסגרת ארגון "הבריחה" 

 הברחת גבולות, זיוף מסמכים, ארגון והדרכה במחנות העקורים ועוד. –בדרכים שונות 
 פעיליו.המידע נאסף לצורך הקמת ארכיון במחנה המעפילים בעתלית אשר ירכז את המידע על הארגון ו

 ידוע כי מעפילים רבים פעלו במסגרת הארגון עד להגעתם לאניית המעפילים שהביאה אותם ארצה.
  שאלון על שותפות בפעילות בתנועת "הבריחה".למייל זה מצורף 

 לכתובת המייל המופיעה בו.טופס אם מי מבני משפחתכם פעל במסגרת זו, אנא מלאו הפרטים ושילחו את ה
 

 וסיפורי משפחות באתר מורשת אקסודוס.קובץ מעפילים  .9
כפי שבודאי שמתם לב, הן בידיעון זה והן בידיעונים קודמים שהפצנו, המידע בקובץ המעפילים שאנו בונים עוזר 

 לחיבורים רבים בין אנשים, ולא את כל הסיפורים אנו מפרסמים.
 (.לקובץ המעפיליםאפשר להזמין הרצאה על הסיפורים הקטנים מאחורי איתור השמות )אגב, 

 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.1947אתר האינטרנט שלנו ב
לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים  שובאלינו. אנו מבקשים משפחות כפי שנשלחו 

 . )אם לא שלחתם בעבר(על מעפילי "אקסודוס" 
 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  
   (.03/2020-)הפרטים באתר מעודכנים למסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה 

 

מימון הפעילויות  .10
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