
 ,אחי גיבורי התהילה

 .שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

לפני למעלה משנה עלה במוחי הרעיון לפעול להענקת עיטור לוחמי המדינה לעשרות אלפי המעפילים אשר לחמו 

 .ותרמו בכך להקמת מדינת ישראלבארץ ישראל בשלטון הבריטי 

  :Exodusאו בשמו הלועזי "שמות"כפי שנאמר בספר  לפיכך

 ובני ישראל יוצאים ביד רמה״ - ״וירדוף אחרי בני ישראל

השר לירושלים ומורשת  שר זאב אלקיןפועלם של הנו שזכיתם להכרה ולהוקרה של מדינת ישראל הודות ליאשר

 .רן ישי וצוותומר למנכ״ל היוצא ו

אשר ואתם המעפילים המח״ל  - הפלי״ם ומתנדבי חול לארץ , ההגנה , האצ״ל, ראויים לציון אנשי ״הבריחה״

 .תודתנוהשתתפו במפעל ההעפלה ולהם 

אקסודוס  -שנה להפלגתה של אונית הדגל של מפעל ההעפלה יציאת אירופה תש״ז  72היום סמוך למלאת 

1947,  

 התגשם החלום,

 רעיון ״אות המעפיל״ היה למציאות

 ולאלפי המעפילים ושאריהם בני הדור השני והשלישי,

 :"במדבר"ובו הסיסמה מספר  יוענק אות זה

 .״ויעפילו לעלות״

 :לסיום דברי אני פונה לשר אלקין ולעומרי שלמון בשם צוות שימור מורשת האקסודוס

  .כרון האקסודוס בחוף חיפהיכפי שאנו פועלים להקמת אנדרטה לז

בגרמניה   Sengwarden - כפי שאנו פועלים להקמת לוח זיכרון למעפילי האקסודוס באתר מחנה העקורים ב

  .לספטמבר 6-ב השנה אשר ייחנך 

 .וכפי שפעלנו להקמת לוח זיכרון לאקסודוס ביער עופר בסיוע הקק״ל

 . נפעל יחד עם המועצה לשימור אתרי המורשת להקמת בית האקסודוס במחנה המעפילים בעתלית 

 



More than a year ago, I had the idea of promoting to award a medal to the tens of thousands of 

immigrants who fought the British rule in Palestine and contributed to the establishment of the State of 

Israel. 

Therefore, as it is written in the book of "Exodus" 

" He pursued after the children of Israel: and the children of Israel went out with a high hand " 

 

We are pleased that you received the recognition and appreciation of the State of Israel thanks to the 

work of Minister Zeev Elkin, Minister of Jerusalem and Legacy and the outgoing Director General, Mr. Ran 

Yishai and his team. 

We would also like to mention the people of 

the Bericha, Irgun, Haganah, Palyam, and overseas volunteers - the Machal and you the immigrants who 

participated in the Haapala endeavor - all of them deserve our respect and appreciation. 

This year, the 72nd anniversary of the sailing of the flagship of the Exodus - 1947 ship, the dream came 

true, 

The idea of the "Immigrant Medal" becomes a reality. 

This medal will be awarded to the thousands of immigrants and their descendants of the second and 

third generation, and will carry the verse from the "book of Numbers":  

"But they presumed to go up to the mountaintop" 

Finally, I would like to address minister Elkin and Omri Shalmon on behalf of the Exodus heritage team: 

As we are promoting a memorial monument for the Exodus in Haifa Beach, we are also promoting a 

memorial plaque to the Exodus immigrants at the site of the DP camp in DP camp in Sengwarden, 

Germany which will be inaugurated this year on September 6, 2019. 

As we promoted a memorial plaque for the Exodus in Offer forest with the help of JNF (Jewish National 

Fund), we would work together with the Council for Conservation of Heritage sites in Israel to establish 

the Exodus House in Atlit Detention Camp.   


