
 

 יוס הכספים למחזמר "אקסודוס"מפגש מרגש בעקבות ג .1
 " אמפייר רייבל"אניית הגירוש ל הועלתהכאשר משפחתו של חברנו אריה איתמר 

 אפריקאית. אריה זכר את הבחור החייכן-הצפון מהקבוצהפצוע  בחור הוצמד אליהם

 הקטנה. במשך שנים הוא חיפש אותו ואף פירסם את  אותו ואת אחותו שהצחיק

 . "ערפילים ערפיליים" בספרו חוויותיהם עם הבחור

 ליו פרסמנו(והנה, במסגרת המבצע לגיוס הכספים )לקיום המחזמר "אקסודוס" ע

 מאותה הקבוצה. אריה ניצל ההזדמנות וחזר  לדורית, בת למשפחת טובול התקשר אריה

 על הסיפור ולהפתעתו אמרה לו דורית שהיא חושבת שיודעת במי המדובר.  שוב

 רטים מזהים ובינגו !טלפון אחד, החלפת פ

 גם הוא  לפני מספר ימים נפגש אריה עם שרלו ברונשטיין )השם האשכנזי ליליד תוניסיה

 סיפור משפחתי מעניין( והחליפו חוויות מאותם ימים מרגשים. 

 מאחלים לשרלו ולאריה שנים רבות וטובות ומפגשים מעניינים.

 וזו ההזדמנות לחזור שוב על בקשתנו :

 מהעיר טובינגן  בגרמניה. MARCH OF LIFE   גדולה לשתף פעולה עם תנועתיש לנו זכות 

כל ביהודים בבמדינת ישראל ומלחמת חורמה באנטישמיות  ותמיכה ללא סייג  התנועה חרטה על דגלה

 .רחבי העולם

 תקיים התנועה מספר אירועים בארץ.  10-15/05/2020בשבוע שבין 

 מחנה המעפילים בעתלית ובכפר סבא.אתר בחיפה, ב  המחזמר "אקסודוס", הצגת גולת הכותרת

אנחנו, "צוות מורשת אקסודוס", שמחים על ההזדמנות הנוספת והמיוחדת שניתנה לנו לספר באומר 

 יציאת אירופה תש"ז".-1947ובצליל את ספורה של אניית המעפילים "אקסודוס 

רתכם בתרומה  ויחד נזכה להפיץ ולספר אנו זקוקים לעז₪.  150,000 -עלות ביצוע כל התכניות מוערכת ב

 המרגש והמרתק של ספינת המעפילים אקסודוס. את סיפורה

 רוע.יבחירתם ובהתאם למקום הא "ירועים עפימעפילים ובני משפחה יוזמנו להשתתף  בא

כים ממשי, חברי "צוות מורשת אקסודוס" משפחות ואנוהחנו עם מעפילים רבים ובני עד עתה שוח

   ביצירת הקשר כדי לגייס תרומות למבצע חשוב זה.

 בטוחים שתיענו לבקשה בשמחה.

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 :  להעברת כספי תרומות להלן הדרכים האפשריות

 

  48931624מספר חשבון  949הבנק של עמותת מורשת הבריחה : בנק לאומי סניף לחשבון ישירה העברה  .1

 (.אקסודוס"לציין בהערות "עבור צוות מורשת ) שם החשבון : "עמותת מורשת הבריחה"            

 

 )מבקשים לא לשלוח בדואר רשום( צ'ק לפקודת "עמותת מורשת הבריחה" לשלוח לפי הכתובת .2

   4410401סבא, -כפר 544ת.ד יצחק רוזמן,            
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 (2020-02-19חלמיש בירושלים ) ההודעה מקדימה על הרצאה של פרופ. אביב. 3
 ההיסטוריונית פרופ. אביבה חלמיש היא החוקרת המרכזית של פרשת "אקסודוס".

יום העיון השנתי השני צבי, -, יתקיים בירושלים, ביד יצחק בן19-02-2020ביום חמישי, כ"ה בשבט תש"פ, 
 .15:30בנושא הבריחה וההעפלה. האירוע יפתח בשעה 

 על הנושא :במסגרת יום העיון תתקיים הרצאתה של פרופ. אביבה חלמיש 
 "אקסודוס : סרט ששינה את ההיסטוריה".

 

 מסע בנתיבי "הבריחה" וההעפלה" .4

 

 ודוסקובץ מעפילים וסיפורי משפחות באתר מורשת אקס .5
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-47.com/copy19-www.exodushttps: באתר לרשימת המעפילים ישירות  הקישור

com-www.exodus.1947אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט  
 .(201910/-דכנים ל)הפרטים באתר מעו מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה
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