
 

 "קורונהקשר עם משפחות המעפילים בימי " .1
 אנו ממשיכים לעמוד לרשותכם.  -משפחות מעפילים הזקוקות לעזרה ותמיכה        
 

   הטייסים מאקסודוס" -"מנהרת הזמן  .2
 על שני מעפילי אקסודוס המיועד לילדים ונוער כתבה ספר עמית-פדר-גלילה רון הסופרת        
 איז'ו בירן.-שהפכו ללוחמי צוות אוויר : שעיה חרסית ויצחק        
 האוויר-על ההזדמנות לשתף פעולה באירוע השקת הספר עם עמותת חילשמחנו         
 לספר, לשמר ולהנציח לדורות הבאים את סיפורם"מתקומה לשחקים" אשר קמה כדי         
 והתנדבו לשרת כלוחמי צוות אויר.צעירים שורדי שואה שפרסו כנפיים  140-למעלה מ של        
 קב המצב נידחה אירוע ההשקה והספר יצא לחנויות.לצערנו, עאולם         
 הייתה אמורה הופקה וזוהי המדבקה אשר         
 מצורפת לכל ספר באירוע שתוכנן. להיות        
 על המדבקה מוזכרים שמותיהם של שני        
 טייסים נוספים, אביגדור קרן )ליכטנפכט(        
 מעפילי אקסודוס אשר  ואורי שלזינגר,        
 .1956נפלו בשנת         
 בנוסף מוזכר דני נוי, אף הוא מ"אקסודוס"        
 .2001אשר נפטר בשנת         

 
 
 
 
 

 אקסודוס היא התיקון הגדול ליציאת מצרים –האלוף )מיל.( גרשון הכהן בראיון לחג הפסח .3
https://www.israelhayom.co.il/opinion/749985?fbclid=IwAR371x_CvqsNDRPsx9jR4KwHhyrvVybxTGDIlhinsL6HJ1

rrSh0UFnokUHI 
 
 

 הזיכרון לשואה ולגבורהאירועי יום  .4
 גם השנה לא נפקד חלקה של "אקסודוס" מהכתבות בתקשורת אשר עסקו בשורדים ובניצולי השואה.

)!(  105תקווה, פורסמה כתבה על ציריל שוולב בת -במהדורת העיתון המקומי "מלאבס", המחולק באזור פתח
 ואחייניתה. הקישור לכתבה :בעלה, ילדיה עלתה ב"אקסודוס" עם שרדה את גטו בודפשט ואשר 

https://www.melabes.co.il/news/58603?fbclid=IwAR1vZf2kP0rM1d9GzlPGRR6bvAAAFL1kM5Fr43ZQDw6dSEM3OZ3

P8_4bOiY 

  
 שודרה כתבה על חבר צוות מורשת אקסודוס, אריה איתמר,  שנפגש עם המעפיל שרלו ברונשטיין,  12בערוץ         

 שנה. אריה היה ילד עם אימו ואחותו על ה"אקסודוס" ובעת הגירוש לגרמניה הוצמד 70-אותו חיפש למעלה מ        
 הילדים בדרך מקורית וזה היה הסימן על פיו הצליחאליהם שרלו אותו חיפשו הבריטים. שרלו שיעשע את         
 בנו של שרלו, עופר, הגיע במיוחד מצרפת לפגישה ודאג שתתועד.  הקישור לכתבה : אריה לאתרו.       

                   

-israel/2020_q2/Article-https://www.mako.co.il/news

d85192b15938171027.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share 
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 Life-Of-Marchפעילות ביום הזיכרון לשואה ולגבורה עם תנועת  .5
 עיר טובינגן  בגרמניה.אשר נוסדה ב March-Of-Life  נועתאנו ממשיכים בשיתוף הפעולה ההדוק עם ת

כל רחבי ביהודים בבמדינת ישראל ומלחמת חורמה באנטישמיות  ותמיכה ללא סייג  תנועה חרטה על דגלהה

   .העולם

בשואה, בני משפחה של מעפילי  סמוך ליום הזיכרון לשואה ולגבורה התבקשנו להעביר שמות של ניספים
ות שהתקיימו "אקסודוס". למרות ההתראה הקצרה, העברנו מאות שמות אשר הוקראו באירועי הקראת השמ

 במהלך כל אותו יום.  youtube-במקומות שונים בעולם ושודרו בשידור ישיר ב
 

 השואה. הקישור לטקס :   נרות לזכר ניספי 6בנוסף, ערך סניף התנועה בעיר המבורג טקס הדלקת       

                                                               /https://www.facebook.com/izac.rozman/videos/10219084370112994 

 .2019לגרמניה בשנת המורשת יפור אותו גילינו במהלך סיור אבל מאחורי הצילומים מסתתר ס
חדי העין יבחינו בנישה בנמצאת בקיר ובתוכה מקופל דגל ישראל. מתחת לדגל מסתתרת פחית אשר יוצרה 

 בהמבורג. בשנת מלחמת העולם השנייה יצרו בבניין זה "ציקלון בי". March-of-Lifeבבניין בו שוכן הסניף של 
 

 ? מי מכיר .6
 ללמוד על סיפור חייו של הסבא, מעפיל אקסודוס,  פנו אלינו בני משפחה המנסים

 ציון אלבוני. כמו רבים מבני אותו דור לא הירבה לספר ורק השאיר נייר-בן
 עם מספר שמות של בני משפחה אשר ניספו בשואה.

 ריכברט.וולה בפולין בשם משה בנציון -בעיר זדונסקה 1909ציון אלבוני נולד בשנת -בן
 על ה"אקסודוס" הכיר את פרומה וכטל ונשא אותה לאישה. 

 בונה(. -בישראל שינה את שם משפחתו ל"אלבוני" )אל
 

 זה הזמן להזכיר שוב לכולנו כמה חשוב לתעד את הסיפור המשפחתי.
 

 קרן אח"י בשיתוף פעולה עם מורשת "אקסודוס" .7
לפני מספר שנים הוקמה קרן אח"י )על שם אמיר מיטל ועודד חי ז"ל(. מטרת הקרן היא הקמת כפר לחיילים 

כור באתר בו שכן בעבר בסיס של כר–חנה -גם לאחר שחרורם מצה"ל. הכפר פועל בפרדסותמיכה בהם בודדים 
 שרותם הצבאי.  הצבא הבריטי. מדי פעם עורכים אירועים לזכרם של חיילים בודדים אשר נפלו בעת

 ת המורשת ואריה איתמר במטרה להשתלבלפני מספר חודשים יצר מוביל הפרויקט, עודד סורוקה, קשר עם צוו
 זכרו של מעפיל אקסודוס קדש להוהשנה המיוחד של צעדה ונטיעת עצים בכפר. האירוע השנתי באירוע 

 דרות.והוא חייל בודד עפ"י ההג 1955דוד בוגייביץ ז"ל שנפל בקרב בשנת 
 כולל קשר עם קבוצות יהודים בארה"ב התומכים בקרן. –עקב המצב, האירוע ברובו היה וירטואלי 

 אריה הגיע לאירוע, נטע עץ וסיפר למשתתפי האירוע על פרשת "אקסודוס".
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  

 ויקיפדיה –. הוספת ערכים לאנציקלופדיה השיתופית 8
 בתקופת הסגר שניכפה עלינו עסקנו גם בהעברת המורשת דרך ערכים ב"ויקיפדיה".     
 דניאל לוי הוסיף ערך על סם שולמן, איש צוות האקסודוס מארה"ב שנפטר לפני מספר חודשים.     
 ספינות המעפילים, ביניהן אקסודוס, שצוותן היה  10הודים" על יעקב וימן הוסיף ערך בשם "הצי הסודי של הי      
 מורכב ברובו ממתנדבים יהודיים מארה"ב.     

           

 

 

 
 אריה איתמר מסביר ב"זום" 

 .מורשתהצוות פרשת אקסודוס ועל 

https://www.facebook.com/izac.rozman/videos/10219084370112994/


 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל .9
  .האיבה פעולות ונפגעי הביטחון מערכת העפלה,  לחללי הזיכרון יום את השבוע נציין ישראל בית כל עם יחד
 דוס". אקסו משפחתלי "חל את גם בגאווה וזוכרים ראש מרכינים אנו

 מאז שהתחלנו באיסוף השמות לקובץ המעפילים, ותיעוד סיפורם וסיפורי המשפחות, הגיע לידינו מידע רב.
השנה הוספנו לקובץ החללים את אברהם רודובסקי ז"ל ואנו פועלים יחד עם המשפחה לתיקון המידע המופיע 

 במערכת הביטחון.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ם.ועדכוני הערות לקבל נשמח למייל זה מצורפת גם תמונת הפלקט עם תמונות החללים.
 

 קובץ מעפילים וסיפורי משפחות באתר מורשת אקסודוס. .10
נמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר  com-www.exodus.1947באתר האינטרנט שלנו 

לשלוח אלינו סיפורי משפחות, כולל  שובחודשים וכן סיפורי משפחות כפי שנשלחו אלינו. אנו מבקשים 
. כל פרט וכל סיפור )אם לא שלחתם בעבר(תמונות ומסמכים, וכן עדכוני פרטים על מעפילי "אקסודוס" 

 חשובים לשימור המורשת. 

 //:of-1947.com/copy-www.exodushttpsלרשימת המעפילים באתר :  הקישור ישירות

com1947-www.exodus.אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט  
   (.03/2020-מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה )הפרטים באתר מעודכנים ל

 
 

 

http://www.exodus-1947.com/
https://www.exodus-1947.com/copy-of
http://www.exodus-1947.com/


 

 כמה סרטים קצרים לתקופת הסגר שניכפה עלינו -למי שעדיין לא ראה  .11
  .בתקופה זו, בה אנו יושבים בבית, אנו מציעים כמה סרטים על פרשת "אקסודוס"

 

  דקות 60השמש לא כבה".  סרט דוקומנטרי )אילנה דרוקר( "אור 

https://www.youtube.com/watch?v=bVw3uZVHmYs&t=10s 
 

 ( 15הרצאה של פרופ. אביבה חלמיש .)דקות 

https://www.youtube.com/watch?v=4dI2UHg91OY 
 

 ( 30ילדי אקסודוס. סרט מקורי של סטיבן שפילברג )דקות 

a5vc2xE&t=25shttps://www.youtube.com/watch?v=Bcps 

 

  .(דקות 57סיפורם של המלחים האמריקאים על האקסודוס )רודגרס והנסון. 

https://www.youtube.com/watch?v=vfULWwUzklU&t=2s 

 

 לפי "אקסודוס" youtube-ב ר מעפילים. מחפשיםפכמו כן יש סרטונים קצרים על הנושא עם מס

 

 מציעה לצפייה מספר סרטים העוסקים בנושא.עמותת מורשת "הבריחה", אשר אנו מתנהלים באמצעותה, 

 .)הסרט "הבריחה הבייתה" )יוצרים אריק קרבר ומירי נהרי 
 דקות(. 55הסרט מספר את סיפור תנועת "הבריחה" דרך פועלם של שלושה בני משפחה אחת )       

 )לסרט יש גם גירסה עם כיתוביות באנגלית(.       

        https://www.youtube.com/watch?v=48mJg2Y54p8&feature=youtu.be 

 

  ,דקות(. 20קצת רקע על תנועת "הבריחה" ויצירת הסרט )מירי נהרי 

https://www.youtube.com/watch?v=G_Nd9jRNA4Q&feature=youtu.be 

 

 "עמותת "עופות החול". יוצרים מיכה שגריר, טל ברדה, מני אטיאס(. סרט "הבריחה דור שלישי( 
 דקות(. 30ות תנועת "הבריחה" )הסרט מספר על מסעם של בני נוער לאירופה בעקב

BY88P_cTw-https://www.youtube.com/watch?v=o 
 

  .דקות(. 7סרט "במעבר הקרימל אז ועכשיו" )עורך שלמה נהרי 
 האלפינית" המתקיימת מדי שנה.הסרט מספר על מעבר האלפים בתקופת הבריחה, וכיום המסגרת "חציית השלום 

https://www.youtube.com/watch?v=zGYEhs15smQ&feature=youtu.be 
 
 

יותמימון הפעילו  .12
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