
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחפשים מתנה לפסח למשפחה ?

 רוצים לתת שי לחג לעובדים / לספקים / ללקוחות ?

 סיפורה של "יציאת אירופה תש"ז" כפי שסיפרו זאת המעפילים  –"הגדת אקסודוס" 

 היא המתנה שלכם. -ואנשי הצוות 

 סיפור של ערכים, נחישות ודבקות במטרה, מיזוג גלויות, אהבת העם והמולדת.

 סיפור של ציונות וקשר בין כל חלקי העם היהודי.

 בישראל. ולכן ראוי שיהיה בכל בית –זהו הסיפור שלנו, שלכם, של כולם 

 השנה, במקביל לסיפור יציאת מצריים נוסיף גם את סיפורה של אקסודוס. 

 במייל חוזר פנו אלינו –לפרטים על רכישה מרוכזת של ההגדה 

 .050-5243797או ישירות לאיציק רוזמן                                                 

 

 סיון תשפ"ב ט"ו / 2022יוני  14 –שנה לאקסודוס  75אירוע 

  שנה לאקסודוס אנו מחפשים 75לצורך מייצג באירוע 

  בחיל הים ! כיוםצאצאים של מעפילי אקסודוס המשרתים 

  050-7824535לצוות המורשת או ישירות אל יעקב וימן  פרטים במיילאנא שלחו 

 

 שנה ל"אקסודוס" 75אירוע חגיגי לרגל 

 ו בסיון תשפ"בט" –שלישי יום  – 2022ביוני  14

 בשעות אחר הצהריים

 שמואל-בות "מנשה" בקיבוץ גןבהיכל התר

 SAVE  THE  DATE –שריינו את התאריך ביומן 



 חג פורים שמח –לחברינו ובני משפחותיהם באשר הם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממשיכים ! –"סדר אקסודוס"  .1

 יש גם "סדר". –אם יש "הגדה"                                                                  
   מפרץ.ה-ראשון נערך בקיבוץ עין ""סדר ,םמיקוד נותכפי שסיפרנו בגיליו                                                                           

 מעפילים,  –איש  70-השתתפו כגם בו שני נערך בכפר סבא וה "סדר"ה                                                                           
 . ומתעניינים בהעפלה בני משפחה                                                                           

  איש. 70-כוגם בו השתתפו שלישי נערך בקריית אונו ה ה"סדר"       
  

 
 

 
 

  תרומהאת ההגדה ניתן לקבל תמורת 
 למשלוח בדואר(.₪  125)או ₪  100בסך 

 בלבד ! 4הגדות במחיר של  5במבצע: 
 במשלוח בדואר(.₪  500באיסוף עצמי, ₪  400)כלומר, 

  ההפקה נועדה לכיסוי הוצאותהתרומה 
 מורשת.ולהמשך פעילויות צוות ה

 ניתן להעביר בביט לטלפון:תרומה את ה
 ".הגדת אקסודוסולציין " 6298888-054

 הבריחה":מורשת "עמותת  או לחשבון
  48931624, חשבון 949בל"ל, סניף 

  ".הגדת אקסודוסולציין בהעברה " 
 
 
 
 

 

 

 במייל חוזר העבירו לנו את כמות ההגדות שרכשתם 
 וכתובת מדויקת למשלוח.

 . 46התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 

 

 

 

     

 

המעפיל דני אבידר נושא דברים מרגשים, בעת עריכת 
אונו,  לזכרו של חברו לתנועת -"סדר אקסודוס" בקרית

הירש יעקובוביץ' אשר נפל בקרב בעת -"דרור" צבי
 השתלטו על "אקסודוס".הבריטים ש
 

 

 

 

 

 

 . 1948מסיבת פורים במחנה פפנדורף, מרץ 
 מאלבום המעפיל שמעון לייזרוביץ 

 מוזיאון קיבוץ לוחמי הגיטאות()אתר 

 



 חברת צוות מורשת אקסודוס –לזיכרה של גזינה ינסן / ציפי פורטנוי  .2
את גזינה פגשתי לפני שש שנים. רק שש  שנים. אבל, כמה היא עזרה לי ולנו, אנשי מורשת "אקסודוס",  בתקופה הקצרה 

 תולדותיהםכהיסטוריונית, גזינה התעניינה ביהודי אמדן, חקרה את  הזאת.
 אמדן, יהודיוהעלתה על הכתב את ממצאיה בספר. כחברה בעמותה לתולדות 

 מלחמת העולם השנייה לגטועקבה אחרי הקורות את היהודים שגורשו בזמן 
 עם אנשים ששרדו ועם קרוביהם. בפולין, והיתה פעילה ביצירת קשר 

 אבני נגף" בעיר מדי שנה, וארחה את הקרובים " התקנת העמותה מימנה
 שהגיעו לטקסים. 

 גזינה ביקרה בארץ מספר פעמים, פגשה ניצולים וקרוביהם ושמרה 
 על קשר רצוף איתם לאורך שנים.

 הסמוך  הפרק האחרון בספרה הוקדש למעפילי אקסודוס ששוכנו בקסרקטין
 לי גזינה בפגישתנו לאמדן והתגוררו בו עשרה חדשים. כחוקרת חרוצה, ערכה 

המחנה שלט שאין ליד  הראשונה ראיון מקיף, ובעקבותיו הגיעו באימייל אינסוף שאלות השלמה. באותה פגישה ציינתי
שמזכיר את אנשי ה"אקסודוס" והיא מיד נרתמה למשימה. העיתון המקומי והשבועון האזורי גויסו ופרסמו כתבות 

שלט בעבודות יזומות בחופשה. הלחץ נשא פרי והעיריה נאותה להעמיד שלט אוהדות, ותלמידי תיכון התנדבו לממן את ה
זיכרון. איציק ועופרה רוזמן הצטרפו אלי לטקס המרשים של הסרת הלוט. זכינו לקבלת פנים חמה ועוטפת מכל חברי 

 העמותה, אבל גזינה עלתה על כולם בדאגתה לרווחתנו. 
 סודוס" מדור ראשון, שני ושלישי לבקר באמדן. הגיעה קבוצה שלמה של אנשי "אק 2019בספטמבר 

ושוב, היתה זו גזינה שמשכה בחוטים בדאגה לנו. כך זכינו לקבלת פנים מכובדת בבית העיריה, לסיור מודרך בעיר ואירוח 
 במלון שהוקם באחד מבנייני הקסרקטין לשעבר.

 נפטרה. 2022אושפזה גזינה ובפברואר  2021בדצמבר 
 יהי זיכרה ברוך. ו.היא תחסר לי ולכולנ

 

 קפריסין ואקסודוס .3
 נכבד אולם חוט חשוב מחבר ביניהן.שתי פרשיות שונות בתקופת ההעפלה. לכל אחת מקום 

זכה לתהודה בינלאומית. הן המאבק בעת ההפלגה והן  ישראל-לארץ לעלות זכותם על ״אקסודוס״ מעפילי של מאבקם
משלושת אוניות הגירוש. אולם  בלזן בגרמניה אליהם הגיעו המעפילים-וברגן סטאו-המאבק במחנות פפנדורף, אמ

סרטיפיקטים  1,500ישראל עדיין לא פתחו את שערי הארץ לעלייה חופשית ואישרו רק -בארץשלטונות המנדט הבריטי 
 קפריסין. תוכם היו מיועדים למעפילי מ 750)אשרות עלייה( לחודש, כאשר 

הנמצאות ד המשותף של כל התנועות במהלך של הזדהות עם מאבקם ההירואי של מעפילי "אקסודוס" החליט הוע
 מיכסת סרטיפיקטים של חודש ואלו הועברו לטובת מעפילי אקסודוס בגרמניה. בקפריסין לוותר על 

  לכן זהו כבוד לנו להציע גם למשפחת אקסודוס להצטרף למסע מורשת לקפריסין, אותו מארגן
  הפרסום מצורף לידיעון.ירון אמיתי בשיתוף ארגון מעפילי קפריסין. המסע מותאם גם לשומרי מסורת. 

 
   

 
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 גזינה ינסן בטקס קביעת שלט זיכרון 

 ליד הקסרקטין בעיר אמדן

 

 

 19-10-1947פרוטוכול ועד התנועות בקפריסין מיום 

 

 

מחנה תנועת "דרור" בקפריסין 
 נקרא על שמו של חבר התנועה 

 ז"להרש יעקובוביץ' -צבי
 שנפל בקרב על "אקסודוס"

 



 צפון אפריקה.סיפורה של קבוצת מעפילי אקסודוס מ –מקזבלנקה להמבורג" " .4
בחוה"מ סוכות נערך בבית הפלמ"ח כנס המורשת אשר הביא את סיפורה המיוחד של קבוצת המעפילים 
מצפון אפריקה )"הקבוצה הצרפתית"( על אקסודוס. כנס מיוחד זה, והסרט שהופק לאירוע זכה 

 לתהודה רבה והוזמנו להופיע איתו במקומות נוספים בארץ. 
כך באשדוד ב"תיכון -ההעפלה וחיל הים. ומספר ימים אחרבחנוכה נערך האירוע בחיפה, במוזיאון 

נערך במכינה הקד"צ אירוע נוסף . (בשיתוף עמותת אח"יהמשך נערך האירוע בנהריה )מקיף ג". ב

 Repairingבמצפה אילן )ע"ש אילן רמון( שליד הישוב חריש והשתתפו בו גם נציגי הקבוצה הבריטית 

The Breach  פלת בחיילים בודדים.המט –ונציגי תנועת אח"י 

 https://youtu.be/BYrOxU2GhuEסרטון על האירוע בנהריה נמצא בקישור 
 האירועים המתוכננים הקרובים )פרטים על אירועים אחרים ימסרו בהמשך(:

  .12רים אולם התרבות ע"ש פיליפ מוריי, שדרות התמ –באילת  11:00בשעה  13/3
  יום עיון שיעסוק בהעפלה(.תחיל בצבי )האירוע י-בירושלים ביד בן 16:00החל משעה  29/3

 במועדון בקיבוץ "משמר השרון".   9:00בשעה  6/4
 מנחם.-בפנימיית "צפית", מרכז קהילתי "יואב", כפר 18:00בשעה  25/4

 . 8שמונה, מתנ"ס "ארתור פוקס", רחוב דוד רזיאל -בקרית 18:00בשעה  9/5
 

 הוספת זיכרונות מתקופת "הבריחה" – TARASAאתר  .5

 הוא פלטפורמה חברתית לשיתוף זיכרונות.  TARASAאתר 
 הצגת ההיסטוריה דרך סיפורים וזיכרונות 

 אשר מסופרים על ידי האדם אישיים קצרים 
 את הסיפור מפיעצמו, או מישהו אשר שמע 

 הוא שלו. האדם שהזיכרון
  –עמותת מורשת "הבריחה", אשר אנו 

 חלק ממנה, –צוות מורשת אקסודוס 
 פתחה "ספריית זיכרונות" בכוונה לתעד

 מתקופת הבריחה.סיפורים 
 אין הכוונה לתיאור נרחב של מסלול הבריחה 

 אותו עבר האדם )אם כי גם לזה יש מקום(, 
 וחוויות על אירועיםאלא דווקא סיפורים 

 נקודתיים בזמן ובמקום. למשל: חציית גבול,
 שיעור בבית הספר במחנה עקורים, 

 מרגשת עם חילוץ ממינזר, פגישה מקרית
 חייל / בן משפחה אי שם בעת הבריחה. 

 בכניסה לאתר יש הדרכה כיצד להוסיף סיפור ותמונות.

  http://bit.ly/habrichamemoriesשל "הבריחה" : ת הזיכרונות הכניסה לספריי
 

 דוגמא לזיכרון שכבר נמצא ב"ספר הזיכרונות" הוא סיפורה של לאה לוין, "מנגנת בתזמורת".
 חוויה אחת מבית הספר במחנה העקורים פארנוולד.

 יפור המתאים )וגם לזיכרונות האחרים(. יכנסו לסתגללו למטה לסיפורים וה tarasaבאתר 
 

 תוסיפו את הזיכרונות שלכם, או ששמעתם ! 
  ! שובח
 
 
 
 
 
 
 

 

  TARASAשער הכניסה באתר 

 לספריית הזיכרונות של תקופת "הבריחה"

 

https://youtu.be/BYrOxU2GhuE
http://bit.ly/habrichamemories


 

 .באתר מורשת אקסודוס -קובץ מעפילים , סיפורי משפחות ורשימת ספרים  .6
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  om1947.c-www.exodusבאתר 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  
   (.2021/12-מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים ל

 
 

מימון הפעילויות  
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