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 08/09/2019-04 מעפילי אקסודוס ובני משפחה להמבורג * סיורתכנית  

  04/09/2019יום רביעי  .1

 (באיסטנבול נייםית ביחניעם להמבורג ) ( Turkish Airline) המראה בבוקר משדה תעופה בן גוריון  07:00
 נחיתה בהמבורג יציאה לכוון נמל המבורג. 12:30

 . Hamburg-Mitteבהשתתפות מר. דרוסמן ראש הרובע  המבורגס ליד השלט המוצב בנמל קט 14:00
 .סיור באזור הנמל           

 הגעה והתארגנות במלון.  LUBCEKיציאה לכיוון  16:30
 יתכן מפגש עם נציגי הקהילה היהודית           

 

 05/09/2019יום חמישי  .2
 . יציאה לכיוון מחנות אמשטאו ופפנדורף.בוקר רוחתלאחר אהמזוודות באוטובוס   09:00

 LUBECKביקור באזור תחנת הרכבת של            
 ביקור בבית ששימש את המפקדה האנגלית של המחנות           
 המחנות וטקס זיכרון בכל אחד מהם.סיור באזור            
 הצרפתי "היינו האקסודוס".נסיעה של כשלוש שעות במהלכה יוקרן הסרט לכיוון אמדן.   יציאה 12:30
 .מפגש הקבוצה עם ראש העיר של אמדן 20:00

 

 06/09/2019יום שישי  .3
 .יציאה באוטובוס לכוון אתר מחנה העקורים בסנגוארדן - 08:45 

 בהזמנת אנשי המקום, וסיור בכנסייה.  ARCH -הפסקת קפה ב - 10:00 
 כרון באתר המחנה.יזהס הסרת הלוט משלט קט -  11:30 

 + ארוחת צהריים קלה ב"קנטינה"  KASERNAסיור ב  – 12:30 

 "ARCHE" -סיכום היום ב – 15:00 
 יציאה חזרה לאמדן.  - 16:00 
 קבלת שבת  - 18:30 

 

 07/09/2019יום שבת  .4
 הציוד נמצא באוטובוס לאחר ארוחת בוקר. 09:00

  יציאה לסיור באתרים באמדן           
 קדיש –בית קברות  – 10:30
 טכס במחנה אמדן. סיור במלון באתר – 11:30
 במהלך הנסיעה יוקרן "הסרט החול והים".יציאה לכיוון המלון בהמבורג.   - 16:00

 

 )אופציה(  08/09/2019יום ראשון  .5
 כשהציוד באוטובוס יציאה מהמלון  - 09:30

 סיור ברובע היהודי.               
 מעפיליםסיור ברציף בו  הורדו ה               

 חופשי - 12:00
  

 יציאה לכיוון שדה התעופה 15:30

 ( לאיסטנבול.Turkish Airlineהמראה משדה התעופה בהמבורג ) 18:45
 המראה מאיסטנבול לישראל. 24:05

 שעות התכנית נתונות לשינוי בהתאם לאילוצי המארחים.הערה : *  
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קשרמיילטלפוןשם
בעלה של אנגלמן פנינהאנגלמן אלי

.עם ההורים. (משפחת גלברג)מעפילה על האניה 1-408-833-8036pninaengelman@aol.comאנגלמן פנינה

שבע-בעלה של ארגוב בת052-3010809ארגוב אריה

(משפחות בייר וזאוברמן)בת למעפילים 054-4716753argov7@gmail.comשבע-ארגוב בת

(סמושי פטר)מעפיל על האנייה 050-9008251zev.arnon@gmail.comארנון זאב

.(וידבסקי)" אמפייר רייבל"נולדה על ה. מעפילה052-2556306gmashken@gmail.comאשכנזי גליה

אשתו של רפאל ברום052-2914909ברום מלכה

בתו של רפאל ברום31-6-504-99646ברום נועה

.עם ההורים. מעפיל על האניה052-5312468rafi@agro-solar.comברום רפאל

.עם ההורים. (דייטש)מעפיל על האניה 052-8720789dishons@013.netדישון אהרון

אשתו של דישון אהרוןדישון שושנה

(קוזוק)נולדה במחנות הגירוש . בת למעפילים054-4943712hadary.nissan@gmail.comהדרי פרומה

אולגה גנץ- בן למעפילה 050-7824535waiman@inter.net.ilוימן יעקב

(גורטלר)מעפילה על האניה 054-7252750ולך רחל

נכדה של רחל ולךקפון גל/ולך

בתה של רחל ולך054-4672112קפון רותי/ולך

נכדה של רחל ולךקפון שי/ולך

בנו של אפרים זוהריזוהרי אברהם

(זונטג פרדק)מעפיל על האניה 054-7908055ezohary.home@gmail.comזוהרי אפרים

אשתו של חטקביץ צבי052-4507690חטקביץ חביבה

נולד במחנות הגירוש. בן למעפילים052-3793069zvihat58@gmail.comחטקביץ צבי

בתו של חטקביץ צביחטקביץ קרן

מתעד המשלחת050-4757755peleg7@gmail.comלוי פלג 

".ראנימד פארק"נולד על . מעפיל050-7227411vardalask@gmail.comלסק דב

אשתו של דב לסק054-4701510לסק ורדה

(משפחות דומיניק ושוק)בת למעפילים 050-5791475malul00@walla.co.ilמלול צביה

נכדה של צביה מלולברוטפלד עדן/מלול

חברה מגרמניה של פורטנוי ציפיannette schmidt/פורטנוי

נולדה במחנות הגירוש. בת למעפילים052-2478855zippy_po@hotmail.comפורטנוי ציפי

עם ההורים. מעפיל על האניה1-650-906-5262ariel_flat@yahoo.comפלאט אריאל

אשתו של פלאט אריאלפלאט דורית

.עם האמא. מעפיל על האניה052-5281403dovk61@gmail.comקפלן דב

אשתו של קפלן דב054-6733927nizakp@gmail.comקפלן ניצה

.מעפילה על האניה054-7933877Esterrubinsht@gmail.comרובינשטיין אסתר

בן למעפיל רוזמן מרדכי050-5243797izac@br-ins.co.ilרוזמן יצחק

. בתו של יצחק רוזמן050-4870700michal@br-ins.co.ilרוזמן מיכל

נציגת בריטיםrosses@netvision.net.ilרוס רוזי

נציגת בריטיםJan.ephraim@talktalk.netאן'קופר ג/רוס

עם ההורים. (וידבסקי)מעפילה על האניה 052-8240959stadlers@netvision.net.ilשטדלר סימה

אשתו של יעקב שלכט052-5450780שלכט ברכה

עם ההורים. מעפיל על האניה052-3666108bracha@arava.org.ilשלכט יעקב

בתו של שלכט רונןשלכט מאי

בנו של שלכט יעקבשלכט רונן

בתו של שלכט יעקב053-720011221ayelet@gmail.comארונוביץ איילת/שלכט

בנה של איילת ארונוביץארונוביץ ליאור/שלכט

בתה של איילת ארונוביץארונוביץ נועם/שלכט

בנה של איילת ארונוביץארונוביץ שחר/שלכט

(שפקמן)נולד במחנות הגירוש . בן למעפיליםshefi_om@012.net.il 052-2563896שפי מנחם

אשתו של מנחם שפישפי צביה

(קוזוק)מעפילה על האניה 050-7358187taltalsharon@gmail.comשרון ברכה

04-09/09/2019משלחת מורשת אקסודוס לגרמניה 
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 המנון אקסודוס 

 מילים : יצחק פרלוב.  לחן : לולה פולמן. מילים בעברית : גליה אשכנזי 
 

 

 זָאל הערן די וועלט, זָאל זי גַאֿפן ֿפַארווּונדערט
 און ֿפלַאקערן זָאל ווי ַא ֿפלַאם :

 , ֿפיר הונדערט,דָאס ליד ֿפון מעּפילים, ֿפיר טויזנט
 ווָאס קעמֿפן אויף כווַאליעס ֿפון ים.

 עס קומט ֿפון גהינום,
 ֿפון גַאז און ֿפון הַאס.

 דער יִיד ֿפון עקזָאדוס,
 יציאת תש"ז.

 ער גייט צו בַאֿפריַיונג,
 היימלַאנד, צום ברעג, צום

 קיין ארץ ישראל,
 צו ליכטיקע טעג.

 טשים'סערשט נעכטן ַארויס ֿפון היטלערס ָאשוויענ
 -און קוים שוין דערגרייכט צו דעם ברעג : 

 ֿפַאריָאגט הינטער קרַאטן צוריק ָאט די מענטשן,
 אין שווימענדע ּתֿפיסות הָאט דזשעק.

 
 …עס קומט ֿפון גהינום

 
 זיַי רוִיק, מיַין ֿפָאלק, דיַינע זין, דיַינע טעכטער,

 הינטער די קרַאטן ֿפַארשּפַארט,
 -העלדנמוט עכטער  שיצן דיַין ּכֿבוד מיט

 דיַין ַאווַאנגַארד. -מעּפילים 

 
 …עס קומט ֿפון גהינום

 

 אויף דיַיטשישער ערד דָא, מיר שווערן, מיר שווערן,
 דערטרָאגן מיט שטָאלץ אונדזער ֿפָאן !

 דערהערן, ָא הַײמלַאנד, דו וועסט אונדזער טרָאט נָאך
 דעם זינגענדן טרָאט ווָאס זָאגט ָאן :

 
 …קומט ֿפון גהינום עס

 

 
 

 ישמע העולם נפעם,
 יבער כשלהבת,

  המעפילים ארבעת אלפים וחמש מאותשיר 
 על גלי הים. נלחמיםה

 , םהשב מהגיהינו
  של איבה ושל גז,

 יציאת תש"ז.- היהודי מ'אקסודוס'
  אל חופש הולך,

 חוף, אל אל מולדת 
  ,ישראל-ארץאל 
 אור יהל.אל 

  אך אתמול מאושוויץ יצאו
 ,בטרם הגיעו לחוףו

 טלו, בין סורג נדחקו,הו
 בבית כלא צף נחרדו.

  ....םשב מהגיהינוה
 
 : עמירגע ה

 הכלואים,בניך ובנותיך 
  עילאית,בגבורה שומרים על כבודך 

 המעפילים ! –פורצי הגדר 

  ....םהינושב מהגיה
 

 ,שבעיםנאנו נשבעים,  הגרמני תעל אדמפה 
 ! את דגלנובגאון לשאת 

 עוד תשמעי הלמות צעדינומולדת, 

 !המבשרים את בואנו 

  ....מהגיהינוםשב ה



 
 4/9/2019רג המבו
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אניות  3
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 .שמי מיקה הררי ואני נציגת הקהילה היהודית המבורג

אני מניחה שאין טעם רב לספר לכם את הסיפור על מעפילי אקסודוס, כולכם 
 .מכירים את הדברים טוב מאיתנו וחלקכם אף ממקור ראשון

על ידי ילד בן  1947ביולי  17אני הייתי רוצה לדבר על חותמת אחת, קטנה שצוירה ב 
 –ל, את רוח אקסודוס ושמשקפת בעיני יותר מהכ ,גרי חגי, האקסודוסשהיה על  12

 . רוח האדם

ומה יש בה בחותמת הפשוטה הזאת, שמשך כל כך את תשומת ליבי? לכאורה לא 
עם כתובת בעברית   מתתשדגל מתנוסס על תורנה וחו אנייהציור של . הרבה

נים שבראשה גדרות אבוגם חומת   זיציאת אירופה תש", Exodus 1947ובאנגלית: 
 .תיל, זה הכול

 
אלא שמי ומכיר את סיפור אקסודוס מבין שהחותמת הקטנה הזאת מספרת סיפור 

 : סקי בשיר בית"רנעל מאבק הירואי, נחוש ועיקש כמו שכתב זאב ז'בוטי
 תגר"

 על כל מעצור ומיצר
 אם תעל או תרד

 בלהב המרד
 "אין דבר -שא אש להצית 

המסמלים מחד את מחנות הריכוז, )חרטום האנייה משבר את החומות וגדרות התיל 
בספינות שהובילו את העקורים מצרפת לנמל  אולי גם את תאי המאסרמאידך, ו

 (.המבורג והמצור הבריטי
 

שעל תורנה דגל, סמל הריבונות והקוממיות הפורצת לה נתיב בין גלים  האנייה 
 ישראל -ץומשברים, דרך שיעדה אחד אר

 ! זה סיפור קטן, על חותמת קטנה ועל אנשים גדולים

 ! קהילת המבורג מרימה את נס אקסודוס אל ראש התורן ומצדיעה לכם 



 

 ס בנמל המבורגקט - 04/09/2019יום רביעי 

יוצאת האקסודוס מנמל סט אל הים  06:00בשעה  1947ביולי  11יום שישי 
 ית קרב בריטית.יהפתוח. באופק  אנ
מעפילים גיבורים ששרדו את השואה באירופה ופניהם  4554על סיפון הספינה 

 מועדות אל עבר חופי ארץ ישראל.
אניות מלחמה  6לקראת אור ראשון תקפו , 02:30ביולי בשעה  18יום שישי 

 בריטיות את ספינת המעפילים. 
צבי יעקובוביץ  ,של המעפילים, במהלכו נהרגו שני מעפילים הרואילאחר קרב 

 ואיש הצוות האמריקאי: ביל ברנשטיין שהיה סגנו של אייק, ומרדכי בומשטיין
 הפסקת הקרב. ,  הוחלט עלרב החובל של ה"אקסודוס" –

נכנסה האקסודוס לנמל חיפה.  18/07/1947-בשעות אחה"צ של יום שישי ה

, , ומיד הועלו על שלוש אניות גרושDDTהמעפילים הורדו אל החוף, עברו חיטוי 
 :ועל כל אחת מהן מפקד של "ההגנה" או מהמעפילים

 מיכה פרי –רייבל" -"אמפייר
 מרדכי רוזמן -פארק"-ראנימד"

 מאיר שוורץ )עלה  בפורט דה בוק( –" ויגור-"אושן
 

שלוש ספינות הגרוש אל עבר  יוצאות 06:00ביולי בשעה  19בבוקרו של יום שבת 
 הלא נודע.

 
שבועות על הים   6-, לאחר כ1947לאוגוסט  22יום שישי אני עובר במנהרת הזמן, 

 בוק לכוון נמל המבורג בגרמניה.-דה-יוצאות שלוש אניות הגרוש מפורט
 

, כרעה מעפילה, ביסקאיהבמפרץ גיברלטר, בעת המעבר מיצר לאחר שעברו את 
 התינוק לא שרד ונערכה לו קבורה ימית.  ויגור, ללדת.-על האושן

שלוש האניות עצרו את מהלכן, הדגל האנגלי הורד לחצי התורן, כל המעפילים 
 עמדו דומם על הסיפון, וחיילי "הוד מלכותה" הצדיעו לקרבן.

 זה כתב המשורר נתן אלתרמן את "העם ושליחו". על אירוע
בתו של יעקב שלכט שהיה ילד על  אילת אהרונוביץקטעים משיר זה תקרא 

 .ונמצא איתנו כאן האקסודוס
 ס הקבורה המשיכו אניות הגרוש בדרכן לנמל המבורג.קלאחר תום ט

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
ימים לפני ההורדה הברוטלית של המעפילים בנמל  3לספטמבר,  5יום שישי 

 סיפון על" שנערכה עונג שבתמסיבת "המבורג, נשא אבי, מרדכי רוזמן, דברים ב
 פארק".  -ה"ראנימד

  ,יסבורדימיכל ו –תקרא  "את אור השמש לא תכבו"קטע מדבריו הידוע בשם 
 .נכדתו של מרדכי רוזמן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

. 08/09 -אך עקב תנאי מזג אויר החלה רק ב 07/09-הורדת המעפילים תוכננה ל
ויגור", הועלו -ראשונים הורדו בנמל המבורג, לאחר התנגדות, מעפילי  ה"אושן

 על רכבת והועברו למחנה "פפנדורף".  
התנגדות עקב הם ירדו ללא  רייבל".-מפיירבבוקר הורדו מעפילי ה"א 09/09-ב

 ע"י מיכה פרי, הידוע בכנויו "גד".  היפצצה שהוטמנה באני
 הועברו למחנה "אמשטאו".רייבל" -ה"אמפיירמעפילי 

 
מיד אחרי פינוי הרציף ממעפילי "האמפייר רייבל", החלה הורדת מעפילי 

 פארק". -ה"ראנימד
 השאירוה לסוף. לכן "האגוז הקשה", ופארק" היא  -ה"ראנימדהאנגלים הבינו 

ושאר המעפילים  עם תום ההורדה הועברו אנשי ההנהגה לבית הסוהר בהמבורג
 הועברו למחנה העקורים "פפנדורף".

על  13שהיה נער בגיל   אהרון דישון יספר לנו על ההורדה בנמל המבורג
 פארק".-ה"ראנימד

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

של  "טור השביעי"יומיים אחרי ההורדה  בהמבורג כתב נתן אלתרמן במסגרת ה
 אותו יקרא לנו "מהו חג לאומיאת הפואמה " "דבר"תון יע

 יתה אחות על ה"אמפייר רייבל".יבנה של המעפילה אולגה גנץ שהיעקב וימן 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 המנון אקסודוס

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 התקווה

 

 



 

 

 

 
 

 

ן "דבר", וכלל טור מחורז בענייני שנים בעיתו 24שהופיע במשך  נתן אלתרמן היה מדור של המשורר "הטור השביעי"
השם "הטור השביעי" נובע ממיקומו של הטור, השביעי מימין )או הראשון משמאל( בעמוד הפנימי של אקטואליה. 

 ופואמה לאומית. שירה וביקורתיים, אך רבים מהם הגיעו לדרגת סאטיריים העיתון, שמנה שבעה טורים. הטורים היו
 .שהפך שליח האומה האלמוניתינוק מקדיש אלתרמן את "הטור השביעי" ל 05-09-1947ביום שישי 

 ויגור" כרעה ללדת אחת המעפילות.-על סיפון ספינת הגירוש "אושן 01/09/1947ביום שני 
שעתיים ונקבר ב"קבורה ימית" מול חופי ספרד כאשר שלוש אניות הגירוש  התינוק נפטר לאחר

  התורן והמלחים הבריטיים מצדיעים כנהוג בטקסים צבאיים. עומדות, הדגל מורד לחצי
של מאיר שוורץ, מפקד "ההגנה" על רשימתו  –אין אנו יודעים במדויק את שמה. לפי מקור אחד 

  אברהם אריכמן.שמו של התינוק  הספינה, זוהי טובה אשת מרדכי וילנר. לפי כתבה בעיתון

 



 

                                                                             

                                                           2019, גרמניה, ספטמבר יצחק רוזמן                                                                                              



 

 הגעה לנמל המבורג -" 1947"אקסודוס 

בוק צרפת, גיברלטר( הגיעו שלוש אוניות הגירוש לנמל -שבועות בים ) חיפה, פורט דה 6אחרי 
 המבורג, באזור הכיבוש הבריטי של גרמניה.

-איש בכל תא מיטען, בתקופת הקיץ יולי 400-600באוניות הגירוש שררו תנאים קשים:: 
רותים צמודים לדופן האוניה בחוץ, ומזון של בתי סוהר. יפלדה, ש ספטמבר, שינה על ריצפת

  אוש כזה ציפו האנגלים כי המעפילים ירדו מרצונם מהאוניות ליבשה.יבמצב י
 מרדכי רוזמן התייצב בראש המדרגות,  –ריינימיד פארק  –נציג המעפילים באוניה שלנו 

  יה".ובנאום חוצב להבות הודיע  ש "איש אינו יורד מן האונ

 בסיפרי האוטוביוגרפי שיצא לפני שנתיים "משם לפה" כתבתי:

כדי להקשות על הבריטים להשתלט על הספינה, החליטו אנשי ההגנה להסיר גם את מדרגות 
העץ הניידות שהוליכו מן המחסנים שבבטן האוניה אל המפלסים העליונים. איש לא העלה על 

יטים השיבו מלחמה שערה. הם הביאו למקום דעתו את ממדי הנחישות הבריטית. ואכן, הבר
 כבאיות ובאמצעות זרנוקי ענק הזרימו שטף של מים אל תוך האולמות שבבטן האוניה.

האוניה, לכודים. המים חדרו פנימה בעוצמה רבה, מפלס המים  ןישבנו בחלל הגדול בבט
ר את גרם ברירה נאלצו אנשי ההגנה להחזי-תרומם במהירות ואיים להטביע אותנו. בליתה

המדרגות למקומו. אנחנו הצעירים ברחנו אל הסיפון, שם כבר המתינו לנו החיילים הבריטים 
והורידו אותנו בכוח אל הרציף. חיילים אחרים ירדו למחסן. רבים מן המבוגרים התנגדו. 
 חוליות של ארבעה שוטרים צבאיים כל אחת אחזו בהם וגררו אותם למעלה אל הסיפון.

דות גם לאחר שהועלה אל הסיפון. הוא השתולל ובעט בחיילים. אחד החיילים אבי גילה התנג
העניש את אבא, הסיר את נעליו והשליך אותן למצולות. כך איבד אבא את זוג נעליו היחידות, 
וחלק גדול מחסכונותינו. בתוך העקבים הוטמנו מטבעות זהב של חמישה ועשרה זהובים 

 מים יצוץ איזה דג ובפיו אחד ממטבעות הזהב של אבא(.שאותם שמר לעת צרה.)אולי באחד הי

 
נייני תיירות. ות ישראל בלונדון מזכיר ראשון לע( שימשתי בשגריר80 –וה 70 –מים )שנות הלי

רופא השגרירות, ד"ר קול היימן, היה באותה תקופה בה הגיעו אוניות הגירוש להמבורג קצין 
ורדת המעפילים לרציף. ידידות עמוקה במשטרה הצבאית של הוד מלכותה., ופיקד על ה

 התפתחה בינינו ובין המשפחות עד היום. 

 כך הסתיים עוד פרק  בהיסטוריה, והפעם בשלום.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 2019אהרן דישון, מעפיל אקסודוס, ספטמבר        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן "דבר", וכלל טור מחורז בענייני שנים בעיתו 24שהופיע במשך  נתן אלתרמן היה מדור של המשורר "הטור השביעי"
השם "הטור השביעי" נובע ממיקומו של הטור, השביעי מימין )או הראשון משמאל( בעמוד הפנימי של אקטואליה. 

 ופואמה לאומית. שירה וביקורתיים, אך רבים מהם הגיעו לדרגת סאטיריים העיתון, שמנה שבעה טורים. הטורים היו
, בסיומו של השבוע בו הורדו המעפילים בנמל המבורג והובלו למחנות הגירוש בפפנדורף 12-09-1947ביום שישי 

 ואמסטאו, מקדיש אלתרמן את "הטור השביעי" לגבורתם של מעפילי "אקסודוס".

 

 



 
 9/20195/ פפנדורף -אמסטאו  –אזור ליבק 
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 ליד בניין תחנת הרכבת טקס 
 וצילום ליד השלט במתחם הכניסה לאזור התחנה והכפר הקטן

תחנת 
הרכבת 

קוקניץ' 
לשם 

הגיעו 
מעפילי 

אקסודוס 
היישר  

 מהמבורג 



 

 / מנחם שפי תחנת הרכבת בקוקניץ'

 

 –"אניות החופש"  -אניות גרוש בריטיות  3הגיעו  1947בראשית ספטמבר 
 4200-למעלה מ כשעל סיפונןלנמל המבורג,  –"ליברטי" כפי שכונו ע"י הבריטים 

הדודים רות וגדליהו  -מעפילים, בהם מקצת הנוכחים כאן וכן בני משפחתי 
שלנג, משה שלנג, והורי, חנה ואברהם שפקמן עליהם השלום, ואנוכי ברחם 

 טו כורעת ללדת.  -טו-אימי שאו
המעפילים הורדו בכוח אל החוף מול עיניהם של עשרות עיתונאים ומאות 

צפות במחזה בו מחזיר שלטון הבריטי גאה ואטום את אזרחים גרמנים שבאו ל
 לאדמת גרמניה.  -שורדי שואת אירופה 

שודרה ברמקולים מוסיקה עליזה,  -כדי לנסות ולהנעים את האווירה העכורה 
ה, לאזרחים גרמנים לפצוח שגרמה, כפי שסופר בעיתונות אותה תקופ

   ם.בריקודי
מאניות הגירוש, והעברתם למחנות למרבה האירוניה, למבצע הורדת המעפילים 

   "נווה מדבר". –הצבא פפנדורף ואמסטאו קראו הבריטים "מבצע אואזיס" 
במשך יומיים הורדו המעפילים מהאניות, הועלו לרכבות עם חלונות מסורגים 

קוקניץ. לאורך כל הדרך הארוכה, מנמל המבורג  –והוסעו לתחנת רכבת זו 
יטיים על שריוניותיהם, כדי למנוע ניסיונות לקוקניץ, הוצבו מאות חיילים בר

בריחה של מי ממעפילי אקסודוס, אנשים, נשים וטף, פליטים יהודים מותשים 
בתנאי מסע אותם כינה ד"ר מישל  –לאחר מסע ארוך בן חודשיים ימים על הים 

  "גטו צף". –רופא הצלב האדום על אניית הגירוש "אמפייר רייבל"  –דורה 
זו, חיכו למעפילים עשרות משאיות צבא. בתוך כשעתיים הועברו כאן, בתחנה 

מעפילי כל אנייה מהרכבות למשאיות, והם הובלו שוב אל מאחורי גדרות תיל, 
  .אלא שהפעם חיילים בריטיים ניצבים על מגדלי השמירה. אולם לא לאורך זמן

ם הלוא ה –רישיונות עליה לארץ ישראל  750מדי חודש נהגו הבריטים לתת 
הסרטיפיקטים, למעפילים שהיו עצורים בקפריסין, והמתינו לתורם לעלות 
לארץ. בהחלטה משותפת של ועד הפעולה שכלל את כל התנועות הציוניות 

בקפריסין, הועברו סרטיפיקטים של חודשיים לטובת מעפילי  תהנמצאו
 ישראל.-יצאו ראשוני המעפילים לכיוון ארץ 1947אקסודוס, וכבר בנובמבר 

נפלו בכל  "אקסודוס" מעפילי  34 -במלחמת העצמאות ו כבר מתוכם נפלו  13
 מערכות ישראל ובפעולות טרור.

יהי זכרם ברוך של מעפילים אלו ושל אחיהם ואחיותיהם למסע הגבורה של 
 .""אקסודוס



 
 9/20195/ טקס באתר מחנה העקורים בפפנדורף

  

 

 

 

 

 ברחבה ליד אזור הכניסה למחנה פפנדורף טקס 
 רוזי וג'אן –שם שמענו גם את התנצלות הנציגים הבריטים 

מרדכי לסק אשר נולד על אניית -ושם גם חגגנו יום הולדת לדב
 5/9/1947פארק" ביום -הגירוש "ראנימד

 



 

 פפנדורף –תחנת רכבת ליבק  –יום חמישי אמשטאו  – 05/09/2019

מוכים וחבולים, אך בשום אופן לא מיואשים, הועלו מעפילי האקסודוס, לאחר ההורדה 
ח בנמל המבורג, על רכבת עם חלונות מסורגים שתובילם לעבר מחנות העקורים ובכ

 .LUBEKאמשטאו ופפנדורף באזור העיר 
דרך הרשתות ראו המעפילים את ...": בספרו של ניסן דגני "אקסודוס משדרת"  נכתב 

חורבות הבתים שהופצצו. אך גם את החילים הבריטיים והשוטרים הגרמניים, הניצבים 
לכל אורך מסילת הברזל, לוודא שאיש לא יחמוק מהרכבת, שהרי אי אפשר לסמוך על 

כינו אותם, שרוצים להגיע רק למקום אחד: ארץ ציבור של "מאנייקים", כפי שהאנגלים 
 ! ישראל

משה טיומקין שהיה נער בוגר על חוויה זו מתארים רבים. אנו נביא את דבריהם של 
האקסודוס ומיכאל פרצוב שהיה נשוי לפסיה אחותו של מרדכי בומשטיין אשר נהרג בקרב 

  על האקסודוס.
נה של שלמה דומיניק שהיה מעפיל של צביה מלול והני, נכדתה עדןאת סיפורם תקרא 

 האקסודוס.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 על ההורדה בהמבורג והמסע לעבר המחנות אמשטאו ופפנדורף 

 על הספינה. 17הרי שהיה נער בגיל ואפרים זגם מספר 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 : ספר "אקסודוס משדרת"מסופר גם בעל ההתארגנות במחנה אמשטאו 
"...בין הפקידים ישב איש אחד בשם "בולק" שהציע את שירותיו לבריטים כמתורגמן. 
בולק היה איש "הבריחה", ויצר מיד קשר עם מיכה. ... המחנה התארגן מיד על פי 

רבות, ועדת ספורט, ומערכת המתכונת שכבר היו מורגלים בה: הוקמו מיד ועדת ת
העיתון "בדרך" המשיכה להוציאו לאור. על כל הפעילות ניצחה ועדה מרכזית שמיכה 
עמד בראשה..... המפעל המרכזי והחשוב ביותר היה פתיחת בית ספר לילדים וחוגי 

 לימוד למבוגרים."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

סיונות יח שהחזיק את המעפילים ושמר על ההתנגדות היומיומית כנגד כל הנומה היה הכ
 לשכנעם לעזוב מרצונם ולצאת בחזרה לצרפת?

את התשובה לכך נמצא בדבריו של מרדכי רוזמן במסיבת עיתונאים שנערכה במחנה 
 . (248 'עמ) יץ, נכדיו של המעפיל יעקב שלכטנועם וליאור ארונוב וואותם יקראפפנדורף 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 המנון אקסודוס

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 התקווה



 קטעים מתוך ספרו של ניסן דגני  "אקסודוס משדרת"                                                     משה טיומקין : 

"וכך ירדנו היישר לרכבות. החלונות ברכבות היו מכוסים ברשתות, 
 למנוע מאנשינו קפיצה החוצה.

לאורך מסילות הברזל ניצבו משמרות של חיילים. מסתבר שהם חששו,  
 ציפו למשהו. רק אלוהים יודע ממה הם פחדו. 

אולי פחדו שננסה לפרק את הרשתות ולקפוץ, אולי חששו מהתערבות 
 מבחוץ.  אינני יודע. 

 . פפנדורף לאחר שעה של נסיעה עצרה הרכבת והורידו אותנו במחנה 
דרות, שעריו שמורים, ומתוכו הזדקר מגדל שמירה המחנה היה מוקף ג

 ועליו זרקורים. 
 עגולים,-בתוך המחנה היו צריפי פח חצי

 בהם מיטות מתקפלות ועליהן שמיכות צבאיות........"
 

********************************************************************* 
 

 מיכאל פרצוב

 ו לנו האנגלים להשיב על שאלונים. "... לאחר יומיים, דומני, קרא

 הם שאלו שם, גיל, המוצא ואיך הגענו ל"אקסודוס" 

 אני לא מבין איך לא השתגעו מהתשובות שלנו. כאשר שאלו אותי 

 "מה שמי )באמצעות מתורגמן( עניתי "תיאודור הרצל

 1095-מתי נולדת ? ב

 איך הגעת לאקסודוס?

 אביב, פתאום באו אנגלים וחטפו אותי -התרחצתי על חוף הים בתל

 ושמו אותי על ה"אקסודוס.....".

 
 



 

 
 2019, ספטמבר   054-7908055אפרים זוהרי, קיבוץ המעפיל,                            



 
 ( *09/1947קטע מדברים של מרדכי רוזמן במסיבת עיתנאים בפפנדורף )

 

המעפילים של "אקסודוס", שנגררו בכוח אל אדמת גרמניה, חשפו עצמם כקטגוריה חדשה 
 של עם נרדף.

 היינו יכולים להגדיר אותם בנקל כ"עקורים" אך בהבדל קטן. 
 עד היום יודע העולם רק על אנשים שנרדפו ע"י גרמנים. 

 עכשיו מופיעה קטגוריה חדשה, והיא: אנשים "עקורים" ע"י בריטניה הגדולה.

אני חושב שכל העולם יודע ומבין שהפתרון האנושי היחידי ל"עקורים" היהודים החדשים, 
 הוא ארץ ישראל.  –לשארית העקורים וחסרי הבית היהודים וכן 

 איש אינו יכול לתת לנו חופש על אדמה גרמנית.  ...
 עבורנו, גרמניה תהיה בית עבדים בכל תנאי.     

 כל העולם, וכן בריטניה הגדולה, יודעים בדיוק שאין כאן פושעים או הרפתקנים,  ...
 או טרוריסטים.    

 של העם היהודי, שגמרו אומר, לשים קץ לחיים של חוסר בית,  אלה הבנים והבנות
 ושהם טהורים כמו שטהור רצונם ומושגם על החיים.

 העולם כולו הזדעזע. לא הסנסציה זיעזעה את העולם, אלא מצפונו. ...

 הטוהר והצדק של המטרה שלנו שוב קמו על רגליהם. 

פה, והצרפתי, אמריקה וכל ארצות אירהעם היהודי ברחבי העולם התעורר. וכמוהו העם 
 אפילו באנגליה נשמעו פה ושם קולות מחאה, 

 הנס לא קרה.  –ולמרות כל אלה 

 הישארו לצידנו, דרשו את הוצאתנו  המיידית מגרמניה לארץ ישראל....  ...

 האנושיות שותתת דם בפפנדורף  ובאמשטאו וזו ראויה לתשומת לב העולם.
 

 ואת קולנו אל העולם ואל האו"ם:אנו נושאים את עינינו 

 שימו קץ לסבלותינו!                                                  

 

 מתוך הספר "אקסודוס משדרת", נח דגני   •

 



 

 רחל ולך )לבית גורטלר(

 

עגנה בנמל המבורג אמרו לנו המדריכים  ocean vigorכאשר האוניה 

איתנו את   לא לרדת מהאוניה. באו חיילים בריטיים )לא אלו שעשו

תי וזרקו אוהשני ברגליים ו  פס אותי מתחת לבית השחיתהמסע( ואחד 

  .לתוך קרון רכבת..

וכל כמה   יילתהביאו אותנו למחנה מוקף גדר   כאשר הגענו לפפנדורף

חילקו אותנו לפי קבוצות לצריפים שבעצם היו  מטרים מגדלי שמירה.

ת כשמיוברזנט מתוח בין מקלות עץ . פחונים וכל אחד קיבל מן דרגש

   חאקי. אני לא זוכרת אם היו גם כריות.

כל האנשים וכל  כשלפתע נשמע קול באידיש.  התחלנו להתארגן

רשם. יעל מנת לה  היהודים צריכים ללכת למשרדים )לא עם אלף(

 השתמשו בשמות בדויים..

יצאנו מהצריף וראינו אוטו כחול עם מגפון נוסע לאט בשביל בתוכו ישב 

 חייל בריטי ועוד איש שדיבר במגפון באידיש.

שלנו לא הגיעו איתנו. כעבור יום הודיע לנו אותו איש באוטו   הבגדים

דיש שכל האנשים וכל היהודים )זה היה הנוסח הקבוע( הכחול באי

 צריכים ללכת למקום מסויים על מנת לזהות את הבגדים שלהם.

אנחנו עברנו וניסינו ועל האדמה היו מפוזרים המון בגדים ונעליים 

את הבגדים האישיים שלנו. אני זוכרת כמה שמחתי שמצאתי   למצוא

ים אחרים רק שלא מצאתי את החולצה הירקרקה שלי. לא זוכרת בגד

 את השמלה הלבנה עם הקפלים והיה לי מאוד עצוב.

 .17היה בן  , יהודה,ואחי 12הייתי בת  .)לבית גורטלר( רחל ולך



 

 אסתר רובינשטיין / דברים בפפנדורף

 שמי אסתר רובינשטיין לבית גולדרינג.

 .1936נולדתי בפולין בעיר סרנה בשנת 

ילדיה וכמה חפצים נחוצים ודרכנו  5בזמן המלחמה אבי נלקח לצבא הרוסי. אימי לקחה את 
היינו והתחבאנו הייתה לרוסיה. היטלטלנו בדרכים שונות ורכבות רבות עד שהגענו לסיביר. שם 

 בכל מיני מקומות עד סוף המלחמה.

ברגע שאימי שמעה שהמלחמה נגמרה נסענו בדרכים עקלקלות בחזרה לסרנה בתקוה שאם 
אבא הגיע אחרי כמה חודשים עם מדים של הצבא  ,אבא חי הוא יגיע למקום מגורינו. אכן

 הרוסי. אני לא הכרתי אותו כי הייתי קטנה כאשר עזב.

שם היה ארגון יהודי שעזר לנו לנסוע למחנה עקורים בגרמניה, ליפהיים. שם  נסענו ללודז'
  חילקו אותנו לפי גילאים וכולנו היינו בקבוצת "דרור". שם המדריך היה לופק.

  ספר לפי גילאים. הג'וינט והאונר"א עזרו מאד במזון ובבגדים.-בליפהיים היה בית

תרמילים עם בגדים ושימורים נתנו  ,ור"מקבוצת "דרעם מדריכה  ,קבוצה של הגילאים שליל
שונים ובלילה, תמיד בלילה, נסענו במכוניות משא וברזנט סגור מאחור. כך הגענו לצרפת שם 

 צרפו אותנו לעוד קבוצות אחרות. 

עלינו בלילה על האנייה ובתחתית הבטן הייתה כל הקבוצה. לא אשכח את מראות חיפה כאשר 
 ואחרי שעשו עלינו די.די.טי עלינו על משחתת בריטית. הגענו לארץ. ירדנו מהאנייה 

החום והרעב הציק לנו והבריטים חילקו לנו ביסקוויטים עם עובש, אבל כשרעבים אוכלים 
 הכל. 

אחרי שבקפריסין לא היה מקום עבורנו נסענו לצרפת. גם שם לא ירדנו מהאנייה ובסוף נלקחנו 
 בחזרה לגרמניה. 

 . לאחר מכן חזרתי לליפהיים ופגשתי את הורי.343פרי היה הייתי במחנה פפנדורף. מס
 בקיבוץ.  -אחי ואחיותיי היו כבר בארץ  

יורק". אותי לקחו ישר לקיבוץ "דפנה" שם הייתי -הגענו לארץ עם האנייה "פאן 1948באוגוסט 
 כמה שנים. לאחר מכן חזרתי הביתה להיות עם הורי. התגייסתי לצבא ולאחר מכן התחתנתי. 

 נינים. 6-נכדים ו 7בנות,  3לי  יש

במשך רוב חיי עבדתי בבית חולים במקצועי כרנטגנאית ועדיין עובדת ומודה לאלוהים על היותי 
 בארץ, שכל משפחתי מסביבי ושזכינו להקים דורות המשך לתפארת.



 

 זיכרונות ממחנה פפנדורף / מספר דב קפלן

הגענו למחנה פפנדורף לאחר שלושה שבועות של המתנה במרסיי, 
הרימו עוגן  –ומשהבינו הבריטים שלא יצליחו לשכנע אותנו לרדת 

 והפלגנו להמבורג בגרמניה, לאזור שהיה בשליטתם.

בהמבורג הורידו אותנו בכוח והועברנו למחנה מעצר שהיה מוקף גדרות 
  ועמדות שמירה ביום ובלילה. ילת

גרנו בצריפים ארוכים ובהם חדרים גדולים ללא כל פרטיות, כאשר בכל 
 גרו כמה משפחות.חדר 

כאמור המחנה כולו היה מוקף בכמה שכבות של גדרות תיל, שבצידן 
ויי מגדלי השמירה של מחנות הריכוז. על כל החיצוני מגדלי שמירה דמ

מגדל היה מותקן פרוז'קטור רב עוצמה וכל הלילה השומרים הבריטים 
מח שמם( האירו את כל המחנה כך שאם יצאנו החוצה לעשות צרכינו, י)י

 היינו צריכים להתחמק מאור הזרקורים.
מספר פעמים בשבוע בשעות הבוקר הייתה מגיעה למחנה משאית קטנה 

מערכת הגברה רבת עוצמה ומלבד הנהג ישב שם יהודי דובר יידיש  עם
שהיה מקריא את הנחיות הבריטים, ובדרך כלל בסיום ההקראה היה 

לא לבצע את מה  –כלומר לא!!  –מיט האלף"  לוי  -"א  מוסיף ביידיש:
 שהודעתי, וכך ידעו מנהיגי המעפילים הנצורים מה לבצע ומה לא לבצע. 

שים עזבו הבריטים באופן מפתיע את המחנה כעבור מספר חוד
והשליחים מהארץ הבריחו אותנו במשאיות סגורות בברזנטים בחזרה 
לצרפת ומשם עלינו בעליה חצי לגלית )עליה ד'( עם תעודות מזויפות 

  )כמה חודשים לפני הקמת המדינה(. 1948לארץ בראשית 

 דב קפלן
                                                                                                                מכמנים



 

 בשם ואני גם מדברת היום לגשר על הפער" 'ן קופר. אנו נציגות "אשלום, אנחנו רוזי רוס וג
 רשת של אירגונים נוצרים שתומכים בישראל. -אהבה לעולם לא תמות" "

  
תודה לאיציק, תודה לציפי, תודה לכולכם שאתם נתתם לנו זכות גדולה להיות פה איתכם, לנסוע 

בנסיעה מאוד משמעותית ומלאה זיכרונות קשים. אנחנו פה כנציגי העם שלנו ובמיוחד  איתכם
 נוצרים בריטים. לא מגיע לנו להיות פה, אז אנחנו מודות לכם על טוב ליבכם.

  
 לפני ארבע שנים, התחלתי ללמוד הרבה פרטים על הסיפור של מעפילי האקסודוס. 

 ודרך הסיפורים של מעפילי אקסודוס אחרים. ם" ילייערפ ,ליםיערפדרך הסיפור של אריה איתמר "

  
במיוחד על  -אבל בשבועות האחרונים התחלתי לקרוא חומר חדש ולשוב ולקרוא מידע על הסיפור 

 המבורג ועל מחנות העקורים 

  
 : ף שתיאר את המחנה במילים האלהרפנדוהיה לי קשה לגלות שהיה פקיד אחד בפ

זאת, הצהרה ההוויץ חוץ מתאי הגזים." גם אם לא כל אחד הסכים עם פנדורף היה יותר גרוע מאוש"פ
שהבריטים הפסיקו לתת למעפילים מנות מזון רגילים ובמקום זה נתנו להם מנות מזון של   זה נכון

 הגרמנים כעונש.
 גם הייתי בשוק כשהבנתי שהיו הרבה חולדות במחנה ותנאים נורא צפופים.

החלטות לא מוצדקות של ממשלת בריטניה. במיוחד הפירסום המצב הזה, היה התוצאה של הרבה 
 ין לשלוח אתכם לגרמניה.ווחלטה של שר החוץ ארנסט בהוה "הלבן הספר"יישום של הו

 החלטות אלה היו שגויות מאוד ואכזריות מאוד.
  

 .כנוצרים בריטים שאוהבים את עם ישראל, אנחנו מרכינים את ראשנו בבושה ובכאב
 כדי לכבד אתכם על האומץ וההתמדה שלכם בתקופת האקסודוס וברגעים אלו.אבל אנחנו גם פה 

 
זה מיוחד לשמוע את הסיפורים של כל אחד עם הפרטים האישיים ואנחנו מצפות לשמוע עוד במשך 

כרון יקר. אנחנו מעריכות את המוכנות שלכם לשתף את יהשבוע. לכל אחד יש זיכרונות אישיים וכל ז
תנו ועם הדורות הבאים. בשנה שעברה, אריה איתמר ויעקב ויימן הגיעו דרכנו הסיפור המיוחד הזה אי

 לבריטניה כדי לשתף את הזיכרונות שלהם ואנחנו מקוות שיהיו עוד ביקורים כאלה.
   

הם  ם,המחבר בין ישראלים וגרמנים. כמוכלפני כמה שנים, הבנים שלנו לקחו חלק בפרויקט נוצרי 
 . שם הפרויקט (מצד אבא שלהם)כדור שלישי לניצולי השואה  עו יגהגיעו מישראל לגרמניה. הם ה

מפני שבסוף המסע, הם הלכו ביחד באושוויץ. כדי לעשות מסע כמו שלהם, או מסע כמו  "יד ביד"
שלנו, כולנו זקוקים לאור ותקווה. מה שהביא לי אור ותקווה בזמנים קשים בחיי ובמהלך ההכנות 

הוא הפסוק הבא  במיוחד,ך. פסוק שעודד אותי ”עבר אלוהים והתנשלי למסע זה, היה ההסתכלות ל
  ַחַיי, ִמִמי ֶאְפָחד. ְיהָוה ָמעוֹז ;ִמִמי ִאיָרא ,ְיהָוה, אוִֹרי ְוִיְשִעי :מזמור כזתהילים מ

גם היום יש כוח במילים האלה כאשר אנחנו הולכים יד ביד דרך החושך של הזיכרונות. זיכרונות של 
 בגידה, אי צדק, שנאה, אכזריות, פחד ובושה.

  
 נים ראשינו בבושה וכאב. אנחנו מצטערים.יכבריטים, אנחנו מרכ



 
 9/20195/ אמדן

 

 

 

 

 

 

גמבלר )מימין( וגירו קונרינג )משמאל( קאי  –שני המורים המופלאים 
פועלים במשך שנים עם תלמידיהם ללימוד ההיסטוריה ושימור 

 עיריית אמדן רוע עם ראשיהם הכוח המניע מאחורי האהזיכרון. 
 ושילוב התלמידים יחד איתנו ביומיים בהם שהינו באמדן.

 שהרצתה על פרשת "אקסודוס".גזינה ינסן  גם גב. היחד אתם פעיל

 



 

  .1920.5.9 –ראש העיר אמדן, מר בורנמן /  םלשעבר או צאצאיה "אקסודוס"לרגל ביקור של קבוצת פליטי  דברים

 ! ...ורבותיי היקריםגבירותיי 

" 1947 אקסודוסלהנצחת פליטי " זיכרוןמולר, לשעבר בגייבלשטראסה, נחשף לוח -פון-קארל מחנה, נחשף בשער הראשי ל2016בספטמבר 

 .רבים מהנוכחים בטקס המרגש ההוא, נמצאים כאן גם היום, ואני שמח לקבל את פניכם שוב באמדן. 1947-1948ו כאן בשנים שהוחזק

 .הוא אחת מאבני הדרך שהובילו להקמת מדינת ישראל תש"ז' אירופהיציאת " ובעברית '1947"אקסודוס הספינה סיפור 
 

 .איש על סיפונה על ידי הצי הבריטי לחיפה, ומשם בחזרה אל דרום צרפת 4,500-תר מהובאה הספינה "אקסודוס" עם יו 1947ביולי  18 -ב
-הרוב הגדול הוחזרו לארץ שהביאה את השואה לעולם לעבור ולחיות שם. את הצעת ממשלת צרפתשם, רק מעטים מהפליטים קיבלו 

כבר טראומה בשואה, נלקחו באלימות למחנות מעצר  הפליטים, שעברו .בנמל המבורג בוצעה הורדה לחוף, והעברה למחנות מעצר גרמניה.
 ממשלתיאשר כרכוש  באמדן,כאן  קסרקטין-מחנהבכן סטאו, בסנגוורדן ו-בתנאים לא אנושיים. מחנות אלו היו ממוקמים בפפנדורף, באמ

 .המעגל נסגר גדרות תיל.מוקפים מחנות, ברכבות מסורגות הגיעו הפליטים שוב לגם הוא על ידי הכוח הכובש הבריטי. לשעבר נתפס 
 

מיקדו אליה את  ישראל-ארץמעשיה של ממשלת המנדט הבריטית ב .האירועים סביב ה"אקסודוס" עוררו את דעת הקהל העולמית

על ידי  ישראל-ארץבהניסיון לשמור על האיזון בין האוכלוסיות המתגוררות  .מות בעלות בריתהצהביקורת הציבורית, וגם את זו של המע

נקבעה כפי ששנה  30עם תום תקופה של  1948ממשלת בריטניה ויתרה על המנדט שלה לארץ ישראל במאי  .ל עליית יהודים נכשלחסימה ש
יתה יהאשר  , על הקמת מדינת ישראל1948במאי  15 -מיד לאחר סיום המנדט הכריז בן גוריון ב .1918שנת בהסכמי השלום בורסאי ב

 .רדו ולכל היהודיםלהיות בית לקורבנות השואה ששאמורה 
 

ועלו לישראל, שאל קו החוף שלה הם כמעט הגיעו שנה קודם  קסרקטיןעזבו פליטי "אקסודוס" שנכלאו באמדן את ה 1948שנת  הלךבמ

, שנפגעה קשות התגוררו הפליטים כשרובם מבודדים מאוכלוסיית אמדן קסרקטיןב. בכך הסתיימה שהות בת תשעה חודשים באמדן .לכן
בבית  אחרוןומצאו את מקום מנוחתם ה נפטרוילדים נולדו, זוגות נישאו, ואחרים העולם השנייה. מלחמת  בתקופתעל ידי ההפצצות 

 .קבריהם מהווים כיום קשר לפליטי אקסודוס החיים בישראל וצאצאיהם. העלמין היהודי
 

את, ציפי, נולדת במחנה ואתה, יצחק, הוא בנו של מרדכי רוזמן, מנהיג  כאן. ניכם אני שמח מאוד לקבל את פ -ציפי פורטנוי ואיציק רוזמן, 
 אקסודוס".שניכם אפוא ילדי "דן. אמהמעפילים ב

 
 .1948-ו 1947בשנים כאן רוב האוכלוסייה כמעט ולא הבחינה בשהותם  ." כמעט ולא הותירו עקבותאקסודוספליטי " ,באמדן

עם זאת, עבור רוב לחם. תופרת שתפרה בגדים מתאימים לחתן ולכלה או לאופה שהכין את הואף על פי כן היו קשרים: למשל ל

  .שלאחר המלחמה, המאבק להישרדות יומיומית בהריסות היה בעדיפות ראשונהאלו האוכלוסייה, בעיר ההרוסה של שנים 
כלל נראה לרוב תושבי אמדן, כאילו לא היו כאן  עד לא מזמן זהואמדן " לא הגיע לתודעה הקולקטיבית של אזרחי אקסודוססיפור "לכן, 

 ."אקסודוס"פליטי 
שגורלם של פליטי "אקסודוס" לא נותר כתם עיוור  , "לרו"מקס וינדמ חברי אגודת ויורגן נויברט,  גזינה ינסן יזקף הדבר לזכותם שלי

 .לשעבר הוא שלט גלוי ומוחשי מולר-פון-קארל מחנה כבוד בשער הזיכרון והלוח . בתולדות עירנו
 

מבית הספר התיכון העיוני על ו התיכון המקצועי תלמידים מבית הספרשל אמדן. בינתיים, סיפור "אקסודוס" ונוסעיה  נלמד  בבתי ספר 
ביקרו  ,)מבית הספר התיכון העיוני( וקאי גמבלר מבית הספר התיכון המקצועי() ראשות  המורים גרו קונרינגב, "מקס ווינדמולר"שם 

  .נוצרו קשרים וחברויותואז  לפרשת "אקסודוס"שנה  70כדי להשתתף בחגיגת  2017בחיפה בספטמבר 

 זה מאפיין את תרבות שימור הזיכרון של העיר אמדן,  .הקשרים הללו הם אבן בניין חשובה לחיזוק היחסים הידידותיים עם ישראל

 .ואני מאחל שהקשרים ימשכו
 

 .אני מאחל לכם, גבירותיי ורבותיי היקרים, המשך שהות נעימה באמדן ובמקומות הזיכרון האחרים
 . בלתי נתפסים, של תקופת גרמניה הנאציתהייתן שלעולם לא יקרו שוב הדברים האיומים,  מי

 .מי ייתן ויבוא שלום על כולנו ובעיקר למדינת ישראל

 



 
 05/09/2019אמדן  – משלחת מורשת אקסודוסתושבים ולהרצאה של גזינה ינסן ל

 
 .גבירותיי ורבותיי, ראש העיר היקר, אורחים יקרים מישראל

 
, או הוריהם ים, הם כילדשנה,  70לפני יותר מ ישראלים חוזרים למקום בו  50-ככיום 

עכשיו הם מגיעים . חוויות טראומטיות כשמאחוריהםחודשים ספורים במשך התגוררו 
זה מראה . סוף סוף לארץ ישראלקיוו להגיע חיו ואת המקומות שבהם  בקריםלגרמניה ומ

ובזיכרון  כםסיפור חייעל  "אקסודוס"אודיסיאה של ה כמה עמוקה ההשפעה של עד
 .הקולקטיבי

 
ניצולי השואה  4,500-ה של הספינה עם כ יוהכפ ההחזרהובעיקר  "אקסודוס"של  סיפורה

 . ישראל ובכך להקמת מדינת,  1947ם בנובמבר "בהחלט תרמה להצבעת האו ,להמבורג
 .ם באופן אישיככולל, אורחים יקרים מישראל, וזה נוגע לכם

 
 וכך מתחיל הסיפור: *****    )כאן תהיה מצגת על פרשת אקסודוס( 

ניצולים ממחנות ההשמדה , נאציםשישה מיליון יהודים על ידי גרמנים כ של לאחר רצח 
 ם.לעקורי םייעודייוצעדות המוות התאספו במחנות 

. 
 *****  )סיום המצגת(

 :ה באמדןיהאוכלוסיקשרים עם 
 גלילנשים שקיבלו . הקסרקטיןעם הילדים היהודים בחצר  אהבו לשחק כדורגל אמדן ילדי

עד מהרה ו. העירבד מהרשות הצבאית ולא מצאו מכונות תפירה יצרו קשרים עם נשות 
 .אפויים ביתיים ביסקוויטיםהגיעו לניצולים או  ו בגדים ומעיליםנתפר

 
 .עשרה חודשים פונה המחנה באמדןכלאחר 

 
, מרצחיםלאחר החזרה הכפויה לארץ ה, נוראיות בריחהלאחר תקופות , כניצולי השואה

משאבים כספיים  בחוסר גדול של. עצמאותמלחמת ה התחוללהשם , הם הגיעו לישראל
 .לחיים בארץ המובטחת התחילה חדשהוליצור  םהיה צורך להבטיח את קיומ

 . הם אשמים במהלא שאלו ו, ןסבו את מבטם כשגורשו יהודי אמדההורינו וסבינו 
 .אנחנו אחראים למה שקרה אבל

 
 המסקנות הנובעות מעצם קיומהאת  ובמיוחד, העבר להזכיר אתלהמשיך : הנה חובתנו

 .ואדישות שגרה, ולהגן עליהם מפני שכחה, של אושוויץ על העתיד
ומחייב אותנו לגלות  ,מלהיות תקף , לצערנו,רחוק!" עוד לא לעולם" של המוסרי ציוויה

 .אפליה ושנאת זרים, גזענות, ולנקוט עמדה ברורה נגד אנטישמיותאומץ לבנו המוסרי 
 

 .תודה על תשומת הלב
 



 

 1920.5.9 ת אמדןייבקבלת הפנים בעיר דברי התלמידים הגרמנים

 !אורחים יקרים מישראל אדוני ראש העיר היקרים, גבירותיי ורבותיי
את אמדן, מברכים -ווינדמולר-מקס תלמידי התיכון העיוניו אנו, תלמידי בית הספר המקצועי אמדן

כאן באמדן  1947/1948חודשים בשנת  מספראורחינו מישראל, שחלקם חיו כצעירים במשך 
 אשר נוגעות העיר ובתי הספר עבודות זיכרון  מיםלכם בקצרה כיצד מיוש ציגברצוננו להבקסרקטין. 

 :לזוועות הדיקטטורה הנאצית באמדן

ללילה הנורא בו הוצת בית הכנסת אמדן,  80-בנובמבר, היה יום השנה ה 9-בשנה שעברה, ב  .1
  ן.בלילה שלאחר מכ בנויטורשולולמות מות קדושים  ,ם שלוים מבתיהםבו הוצאו בכוח אנשילילה 

ת זה שנים רבו. מאורגן על ידי העירמאת הזוועה הזו באירוע ש ןכל שנה מציינים אזרחי אמדב
שני אלה תלמידי בשנה שעברה היו בתי הספר באמדן . תלמידים מ הזה מארגנים את אירוע ההנצחה

 . ואוזורקוב, בפולין מלודז'נו הספר השותפים שלעם בתי יחד בתי הספר שלנו, 

: יום ההנצחה לקרבנות הנאציונל סוציאליזם שחרר הצבא האדום את אושוויץ 27.01.1945 -ב .2
יום במארגנים באמדן  בתי ספר. 1996חוק בגרמניה מאז ביום זיכרון ארצי ומעוגן  נובינואר הי 27 -ב

 ווינדמולרו-מקסאירגנו התיכון העיוני , 2019 בינואר 27 -ב השנה, .ציבוריזיכרון ההנצחה הזה אירוע 

יליד הולנד,  . אורחנו היה צבי הרשל, Johannes-a-Lascoתייפגש בספרמ BBS  התיכון המיקצועיו
הוא תיאר באופן  .נוצרים במהלך הכיבוש הגרמניאצל כתינוק יהודי הסתתר . בישראלכיום המתגורר 

 .מנעוריו ודרכו לישראל, את חוויות חייו מרשים מאוד

אבני זיכרון עם שמות  :  של האומן גונטר דמניג "אבני נגף"מותקנות ברחבי אמדן  2012מאז  .3
דועה של קורבנות הדיקטטורה היהאחרונה המגורים  תלפני דירמותקנות במדרכה ונתונים ביוגרפיים 

על ידי קריאת  ן אםנוטלים חלק פעיל בפעילות זו. בי אמדן-תלמידים מבתי ספר שונים בהנאצית. 
 ." אלונגףאבני "ניקוי קבוע של משטחי הפליז של ם בובין אההתקנה  טקסהביוגרפיות של הקורבן ב

חר א 'לודזוהתיכון המקצועי באמדן תיכון המקצועי בתלמידי הו מתחקים תלמידות 2012מאז  .4
 .1941ובר באוקט 23 -אמדן לגטו ליצמנשטט במ, שגורשו יהודים מפריזלנד המזרחית 122גורלם של 

של זה, אלא גם זה חילופי התלמידים בין תלמידים גרמנים לפולנים משמשים לא רק להכרת התרבות 
היסטוריה הגרמנית בפולין בהעבודה המשותפת על פרק אפל  .יחד על נושאים היסטורייםכדי לעבוד ב

 .והבנה מבוססי הכרה במלחמת העולם השנייה נועדה לבנות גשרים 

בנוכחות שר החינוך של  ,בירושלים "יד ושםהסכם שיתוף פעולה עם מוסד " םנחת 2017מאי ב .5
הספר  תיבספטמבר של אותה שנה, קבוצת תלמידים מב .וראש עיריית אמדן תיתמדינת סקסוניה התח

בנוסף לביקור  ל.לישראה עשתה את דרכבאמדן  BBSתיכון מקצועי ומקס ווינדמולר תיכון עיוני 
היה עבור התלמידים  ה.ניצול שוא עםהתלמידים נפגשו הקהילות היהודיות,  בקעתבמוזיאון יד ושם וב

" שנה לאקסודוס 70ההנצחה " ערבה ההשתתפות בתייה זה מסעשיא נוסף ב טעון ביותר.מפגש זה 
 במחנהבאמדן  השיחות עם ישראלים שחיו בעברן. ק רוזמיצחפי פורטנוי וצו ארחאת הקבוצה ה. בחיפ

 ם.מאוד עבור התלמידיות היו מרשימאאוריך"  "דרךב

 
 . פעילות בתחום תרבות הזיכרון באמדןעל העד כאן 

 וטיסה טובה חזרה  מסהאפןאנו מאחלים לכם שהייה נעימה כאן באמדן, מסע טוב הלאה לווילהל
 .לתל אביב / בן גוריון



 

 דברים במפגש עם ראש עירית אמדן -יצחק רוזמן 

 

 Bernd Bornemannכבוד ראש העיר מר 

 Rolf Upholfדר' 

 Gesine Janssenגב'  

 Gero Conringמר 

 Gembler Kaiמר 
 חברות   וחברים בני משפחת האקסודוס

 מכובדי כולם.

 
שנה ועוד יומיים החלה ההורדה הברוטלית של מעפילי האקסודוס בנמל  72לפני 

 המבורג. 
אחרי כחודשיים על הים באניות ברזל שהיו כ"מחסנים צפים" , בחום הלוהט 

הורדו אלפי מעפילי האקסודוס, במשך שלושה ימים, משלוש  של יולי אוגוסט,
יתה אחראית יגרמניה שהאותה יות הגרוש בחזרה על אדמת גרמניה, אנ

 .ליון מבני עמנוימ 6להשמדתם של 
 למחנות "אמשטאו" ו"פפנדורף". הועברומעפילי "אקסודוס" 

   
בשנים האחרונות חל שינוי דרמטי. קם דור גרמני חדש  אשר מנסה להבין את 
גודל השבר שחווה העם היהודי. דור המודע לזוועות שביצעו הסבים והסבתות 

 שלהם.
,  ובמקומות נוספים בגרמניה, קמו קבוצות וארגונים של אזרחים כאן באמדן

  "לא עוד !"אומרים  ולםאשר, קבל עם וע
התגבשה ההכרה וההבנה, כי רק חשיפת האמת האכזרית, הכרתה וקבלתה, 
ומלחמה בלתי מתפשרת באנטישמיות, על כל צורותיה, הן האפשרות היחידה 

 למנוע משואה כזאת לחזור בשנית.  
ים פה היום מורים, אנשי אקדמיה ותלמידים גרמניים,  ומולם אנשים נמצא

אשר עברו את מחנות הריכוז וההשמדה, הגטאות והיערות, יחד עם בני הדור  
 השני, השלישי ואפילו הרביעי שנולדו במדינת ישראל. 

 
 



 
אני, כמי שנולד בארץ ישראל ולא חווה את אימי השואה, לא יכול להחליט 

 ים לסלוח.בשביל האחר
אבל כבן הדור השני אני יכול להכיר בעובדה שיש כאן בגרמניה דור שני ושלישי 

 המוכן לעשות, ועושה הכל, להבטיח  ששואה כזאת לא תחזור. 
 

מצאנו כאן חברים אמיתיים שעושים כמיטב יכולתם למען הנצחת מעפילי 
 ה"אקסודוס" ששהו כאן במחנה באמדן.

 אני רוצה להודות לגזינה שאמונה על המחקר 
 לדר אופהולף שמקרין את הידע ההיסטורי שלו.

לצוות המורים בראשותם של קאי וגירו אשר לא חוסכים מזמנם ומרצם 
 ומרביצים תורה, הייתי אומר כמעט ציונות, בתלמידיהם.

 לכל חברי העמותה לתולדות יהדות העיר אמדן
אשר בחסותך ובעזרתך קורים כל אמדן, ראש העיר  ברנרד בורנמן, כבוד ולך מר

 הדברים היפים והטובים.
 

יחד נמשיך לחנך את בני הדור הצעיר לסובלנות, קבלת האחר, ככתוב בתורה 
 "ואהבת לרעך כמוך".

 .יחד נמשיך לשמור ולשמר את הזיכרון ההיסטורי של השואה בגרמניה
 ."1947 –פילים "אקסודוס ית המעייחד נמשיך לספר את סיפורה המופלא של אנ

   
 כולי תקווה. שביחד, נזכה לראות אופק בהיר וזוהר.

 

 

                                             

                                                                             

                                                        05/09/2019גרמניה,  -אמדן  ,יצחק רוזמן                                                                                        



 
 9/20196/סנגוורדן טקס הסרת הלוט מהאנדרטה במרכז הישוב 

  

 
 

  

  



 
 קבלת הפנים בסנגוורדן 

 

 : ברוכים הבאים 1חלק 
 ,גבירותיי ורבותיי היקרים

 
  ן.רדאהיום כאן בסנגוו ילאירוע יםהבא כיםברו

לכן אני מבקש  .מעולם לא היה מלא כל כך ולם הזהלמיטב ידיעתי, הא.הזמנה שלנואנשים נענו לכל כך הרבה שאני שמח 
 קבל זאת בהבנה. , לישיבה מהאורחים שאין להם מקום

. היום בינינו כאן  נמצאים אשר האורחים מישראל 49את , ןדארסנגוואנשי ואני מדבר בשמם של כל  ,מיוחדן אופאנו מברכים ב
האורחים כל כדי ש. אקסודוס"ילדי "האנשים שהיו כאן בילדותם או שנולדו כאן והתפרסמו כ 12ו מברכים את חנובפרט, אנ

 .ת ובעברית, סיכמנו לקיים את הנאומים בגרמנית כל שנאמרשלנו יבינו א
 .הגרסה הגרמניתאת בריג'יט הקמן הגב'  את הגרסה העברית, קראהגברת ציפי פורטנוי ת

 
 תרגום על ידי ציפי

 . שנה 72לפני  לזכר מה שאירעהתכנסנו היום כדי לחנוך לוח זיכרון 
מטרים  700-, ותושבי מחנה העקוריםעבור מהבית בו נאפה הלחם בודדים לוח הזיכרון ניצב במרכז הכפר, רק מטרים 

 .מהקסרקטין של סנגווארדן
והגיע  ,על ידי הכומר יאן יאנססן והכומר הרטמוט שוורץ אומץ ברצון ,רדןאלהקים לוח זיכרון בסנגוו 'טקביץצבי חהרעיון של 

 .קבוצהציג את החברים בא בהמשך. "1947 אקסודוסל כרוןילוח זקבוצת עבודה "עם הקמת  ידי יישוםל
 

 תרגום על ידי ציפי
 :היום ועדת ההנצחה שמחים איתנו יחד עם

 המועצה המקומית כולהחברי יחד עם מרטין בורקהרדט  מר ,וילהלמסהאפן ראש העיר •

 רדןאסנגוובמועצת הכנסייה  •

 בסנגווארדן שונים נציגי מועדוני •

 "אקסודוסקבוצת העבודה " חברי •

 בטקס חנוכת ש בהמשך וציגי הממשל, אותם נפגאנדראס וגנר עם נסנגווארדן, מר ראש העיר  •
 לוח ההנצחה   

 , לוח הזכרוןאת  יחנוךונציגי הכנסייה האזרחית באולדנבורג, ובמיוחד מר וולקר לנדיג, ש •
 .מילות ברכה מספרבשמחה ותאמר ית יהבישוף אדומ מייצגת את, אשר גלאזרבריג'יט  'הגבו   
 

 תרגום על ידי ציפי

 

  " 1947  אקסודוסלהזיכרון  לוחבודה " : הצגת קבוצת הע2חלק 

 :כרון לאקסודוסילוח הזאורחים יקרים, ברצוני להציג את קבוצת העבודה של 
 

  'ברביי מצודהסנדר, מנהלת מוזיאון ה אנייהד"ר גב 

 שלרהאוסוהכומר וולקר לנדיג, חבר "גר" 

 לוחהטקסט שעל ה מחברהרטמוט פיטרס, גם הוא חבר בגרושלרהאוס ו מר 

 לוחה גרפית ומפיק העריכאנדראס רייברג, ר מ 

 היינץ רוסר מ 

  'בריג'יט הקמןגב 

  'ג'נה הקמןגב 

  מרקו דירקסמר 

  'סןאנקה ג'נגב 

  טיילין  קארל מר 

 
 תרגום על ידי ציפי

 



 

  06/09/2019 -סנגוורדן , אנדראס וגנר מרמסהאפן, להברכת ראש העיר ויל
 גבירותי ורבותי הנכבדים,

בהיסטוריה של סנגווארדן בשנים שלאחר המלחמה ישנו פרק מיוחד שהיה רלוונטי מאוד 
" 1947 אקסודוסנוסעים, המסע עם " 4,500-בפוליטיקה העולמית אך מאיים להישכח. עבור כ

אמור היה להובילם בדרך לחיים שלווים ומאושרים. הם רצו לנסוע לפלשתינה, לארץ אבותיהם, 
הגברים, הנשים והילדים היו בין הניצולים היהודים ממלחמת  4,500למצוא שם בית חדש. 

העולם השנייה. הם שרדו את זוועות המלחמה בגטאות, מחנות ההשמדה או מקומות המסתור 
 ארץ שהביאה להם כל כך הרבה סבל. אולם שלטון המנדט הבריטי איפשר רק ורצו לצאת מה

חוקי. ארגון המחתרת היהודי "ההגנה" בנה  ןיהודים בשנה להיכנס לפלסטינה באופ 18,000 -ל
מחדש את ספינת הקיטור לשעבר "פרזידנט וורפילד" כדי להעביר באופן לא חוקי עקורים רבים 

 .ככל האפשר מנמל סט שבצרפת
ה"מסע אל עתיד טוב יותר"  ". 1947"אקסודוס ת דרזידנט וורפילד" הפכה לספינה המיוחפ"

שהגיעה  לאחר שהספינה העמוסה לחלוטין נעצרה בלב ים לפני "מסע אל הלא נודע".-הפך ל
  ג.ליעדה, החליט הצבא הבריטי להעביר את נוסעיה ראשית לצרפת, ולבסוף חזרה להמבור

 
, בוצע מעבר 1947מותאמים לחורף הקשה, וכך באוקטובר / נובמבר  המחנות המקומיים לא היו

 גברים, נשים וילדים הגיעו לסנגווארדן למה שנקרא אז מחנה מרינהאאוסן. 1,800-נוסף, ו
, יותר ויותר 1948במאי  15 -ועם הקמת מדינת ישראל ב -המגורים הזמניים הפכו לבית זמני 

  .יוזמתםפליטים עזבו את הצריפים ויצאו לדרך ב
 

נכתב כך  רדן"אונשכח במהרה על ידי אנשי סנגוו -א באופן מפתיע, נעלם באופן מפתיע "ב
אירופה -בעיתון בוילהלמסהאפן לפני כשנה על הפרק ההיסטורי הזה של פליטי יציאת

כי למרות שהגיעו לכאן מספר רב של אנשים, וגורלם האישי של כה רבים קשור  בסנגווארדן.
חייתם זה לצד זה בלי  לסנגווארדן, נשאר הקשר של העקורים עם התושבים מוגבל. כךמאז 

אולי מכיוון ש"העקורים", פליטים וחסרי בית, היו כאן רק  י.באמת לפגוש אחד את השנ
 ה.אורחים זמניים, אולי מכיוון שהסנגווארדרים היו טרודים בבניה בתקופה שלאחר המלחמ

 אירופה לא נשכחו לגמרי בסנגווארדן. -ליטי יציאתאבל אני כל כך מרוצה מכך שפ
 

במהלך הדיונים הפוליטיים והחברתיים על ארגון מחדש של מרכז הכפר לפני יותר משנה, עלה 
  .הרעיון להקים לוח זה, ולא לקח זמן רב עד שהרעיון אכן התממש 

 לוטרנית,-האבנגליסטיתיה יהכנסו. כדי להודות למעצבי הרעיון ויוזמיברצוני לנצל הזדמנות זו 
  !על המחויבות ואנשי הארכיון שלה, ובמיוחד חברי המועצה המקומית, תודה  קהילת סנגוורדן

אני יודע ה. ידאגו בעתיד לטיפול באנדרט TBW משרד התרבות של העיר והמפעל העירוני שלנו
 . שהלוח נמצא בידיים טובות

 
ארגונה, על מנת להפיק לקחים חשובים ון מסייע להבנת ההיסטוריה ורכיהז -חשוב לזכור 

כרון ל "יציאת אירופה ילעתיד. מי שמכיר את העבר, יכול לעצב את העתיד. העובדה שלוח הז
 מראה את הקשר ההדוק לכל האזור. ד" פריסלנאזור "  הוא חלק מ"אנדרטאות 1947

ים להביט מקומות הזיכרון מזמינים אתכם לעצור, לקרוא ולהתעדכן. יחד עם זאת, הם קורא
לעתיד באחריות תוך ראיית הנולד. הכרת השורשים חשובה, כאמור. וזו הסיבה שאני שמח 

אנשים שהיו על האוניה כילדים, ובנוסף להם גם   12במיוחד שהיום נמצאים איתנו כאורחינו 
 ילדים שנולדו במשך המסע או כאן במחנה ובמחנות האחרים.

היום הוא בהחלט חזרה לשורשים שלכם, מסע אל עבורכם, גבירותיי ורבותיי, הביקור של 
 עברכם. ואני מקווה שהזיכרון הזה יהיה עבורכם  נקודת עוגן של סיפור חייכם.

 אני מודה לכם על הקשבתכם.



 

  –הכנסייה הלותרנית באולדנבורג  –יטה גלאזר 'הכומר בריג

 טקס גילוי לוח זכרון בסנגווראדן
 

 .בריג'יט גלזר אני הכומר

 

 .היוםנמצאים כאן  מישראל םאתמכך ש עמוקות אני נרגשת

 

שמדבר  משהו עשו כםואבותי םשאימהותיכשום מ כך ו יכולים להיפגשחנאנ

 .לצדק - זכותם את ממשל : הם ניסותורהגם היום בשל אמונתנו ב אלינו

ָפט-ַעד-כִּיכתוב: " 15, , פסוק94בתהילים  ׁשְׁ  ".   ֶצֶדק, יָׁשּוב מִּ

   !נואבותיהם נלחמו למע שאבותיכם, ואבות זה בדיוק מהו

 !לצדק לשאוף זכותעבור ה

 

מקווה שגם , ואני ואולדנבור ןאמד, ןדרוואסנגזאת אנחנו, אנשי  לומדים ךוכ

כפי בדיוק   ו את הפסוקביני לטונותאם הש , אלא בסדרזה  שלא יהיה: אחרים

 ."החוק חייב להיות צודק" שנה: 500לותר לפני  מרטין הבין אותוש

 

ו גרמהעוול ש בלא - "של שליטים זכות" האמינו שיש להם בזמנו הבריטים

 .היום לשמיים עדוצועק  ם בוכהכלאבותי

 

 כםהורי של ונחישותם שלנו, אני משתחווה לאומץ לבם היבשם הכנסי

 .כםל וגם

 באמצעות תקופהה אותהשל  כבד את האנשיםיכולים ל יום אנוהטוב ש

 .שאר להזכיר אותםישת האנדרטה

 

 שגם אנו עכשיו, כאן ו נו לכםאלוהים על ידי הבטחתשם ה אתהיום  אדירונ

 .צדקוייטה לצד ה וודא כי החוק ימשיךנכך ש, בת המזמורולמיל נישמע

 

 תודה רבה ושלום.
 



 

 1920.6.9סנגווארדן  –הכומר לנדינג  דברי

 !טקביץ היקרח צביר "טקביץ היקרה, דח גברת

 !מישראל אורחים יקרים

 !בורקהרט מר וגנר וראש העיר מר ראש העיר

 !הבישוף אדומית תגלזר היקרה, את איתנו כנציג הגברת הכומר
  לר!בן, מר קונרינג, מר גמאמדן, גברת יאנס" ב"אקסודוס בקבוצת חברים יקרים

 !המפקד סטארק

 !הקהילה סנגוורדן והמועצה המקומית נציגי מועצת

 !וקבוצת העבודה שלנו בסנגווארדן הארכיון חברים בקבוצת

 !ורבותיי גבירותיי
  ציפי תרגום על ידי

 
מטעם מועצת הכנסייה  לחשוף מתכבד, אני לא יכול היה להגיען שהכומר שוורץ חלה והבישוף לשעבר יאן יאנס אחרמ

 .1947בקיץ  "אקסודוס"של הלא יאומן  לסיפור המתייחסכרון יאת לוח הז  ,סנגוורדן, בצומת דרכים זו בקהילת
להחיות את זיכרון החיים היהודיים בפינה מנסה יחד עם חברים,  מזה עשרות שנים, ובר שנים רבותייקהילת אני כומר ב

 שנים של אחריב נוראפרק  התחולל פרשת דרכים בסנגוורדן, הכפר שלידו ו עומדים כאן עלחנשל גרמניה. והיום אנ זו

  .שנה 72לפני  ,השואה
בשבוע  מהם הגיעו 1800 -כ .זכות זו נשללה מהםו ארץ ישראל,-להיכנס לארץ תקוותם, פלסטינה ניצולי שואה רצו

האדמירל צימרמן, שהיה  סרקטין על שםהם שוכנו בק .סנגוורדןל אמיתי מסע תלאות לאחר 1948הראשון של נובמבר 
 תושבי המקוםמ רק מעטיםו חודשים, 10 כאן הם נשארו .היה זמיןו הכוח הכובש הבריטי בידי 1945לאחר השחרור מאז 

 . היו מודעים לכך
זה היה היום בו . ןסהאפבווילהלמ 1947בנובמבר  29 -צבי ב וילדה את בנה מתקדם הייתה בהריון 'טקביץחהגברת 
 .ישראל מדינת –ה חדשה מדינ בפלסטינה, ולייסד ניו יורק לסיים את המנדט הבריטימועצת האו"ם ב החליטה

 ציפי תרגום על ידי
 

במקום בו  70-אם יוכל לחגוג את יום הולדתו ה אל את עצמו הש, מחיפה טקביץ'ח צבי ר"ד, ים מאוחר יותרשנ 69

אשר מעתה , הלוח החשוף אנו עומדים ליד .יוםה אנו משתתפים פוסוזה הביא לתהליך של שנה וחצי, שבו .התחילו חייו

 1800כמעט  מייצג אדם מבוגר, כגובה זה, גבוה לוח .ןסנגווארד"אקסודוס" אצל אנשי  בחיים זכרו של פרק ישמר והלאה
 ,1947ביולי  11חודשים מאז  של שלושה מסע השואה, לאחר כי ניצולי מזכיר אוה . איש, נשים, גברים, ילדים קטנים

חלקם  .הם בילו חודשיים בשני מחנות בלובק .לארץ ישראל ומשם דרך גיברלטר להמבורגשבצרפת  סטנמל הגיעו מ

 .מרסיי לישראל דרך משיכוחודשים ואז ה 10הם היו כאן  .האחרים לסנגוורדן הובאו לאמדן,
 ציפי תרגום על ידי

 
ם כההתמדה של.  אנו חייבים תודה גדולהמעפילי "אקסודוס",  או צאצאי מעפילים -כולם ולכם היקר, טקביץ'ח מרלך, 

 .הדברים התרחשושוזו עדות עוברים  חיי אדם שנותאבל  בחיינו, זה לא דף מפואר  .גרמה לנו ליצור כאן אתר זיכרון
מההיסטוריה  נכתב פרק 1947בשנת פה, במקום ש .לוח זיכרון יש גם בקסרקטין, והכפרמרכז ניצב כאן ב לוחעכשיו ה

 .זכרו זאת העכשווית, מבלי שאנשים רבים באזור
 

את הרעיון של מקומות הזיכרון,  סנדר, שפיתחה ייהעד היום: אנ עמללכל מי שסנגווארדן   אני מודה לקהילה של

 מועצת, כצוות את כולנו ניהלקארל תאילן, ש, לוחכתב את הטקסט, אנדראס רייברג, שעיצב את הש ,סהרטמוט פיטר

 .יקהילתהכנסיות והמועדון ה
 ציפי תרגום על ידי



 
 

 בסנגוורדן" 1947 אקסודוס לוח" מעל הלוט הסרת

    

 ראש עיריית וילהלמסהאפן, מר אנדראס וגנר

 ראש מועצת סנגוורדן, מר מרטין בורקהרדט

 הכומרית בריגיטה גלאסראולדנבורג, ב האוונגליתנציגת הכנסייה 

 האקסודוס לדורותיהםבני ובנות משפחת 

 גבירותיי ורבותיי

בהן גורשו הגירוש הבריטיות  אוניותשל שלוש  ןשנים להגעת 72 צייןנ ,7.9.2019 –, ה מחר
 מנמל חיפה לנמל המבורג. מעפילי האקסודוס

 סטאואמלשני מחנות עקורים באזור ליבק: פפנדורף ו מעפילי האקסודוסמנמל המבורג הועברו 
 למחנות העקורים אמדן וסנגוורדן בפריסלנד. המעפילים הועברו 1947בסתיו ו

סבלו מרעב אשר ניצולי שואה  4,554א סיפור מאבקם של וה סיפור מסעה של האקסודוס
ואכזריות במחנות ריכוז ובמחנות עבודה ואז נאלצו להילחם בשלטון הבריטי על זכותם לעלות 

 לארץ ישראל.

 לדורות הבאים. ,מורשת זו בישראל ובעולם נחיללכן חובתנו לשמר ולה

, ידידנויחד עם על עצמנו אותה לקחנו , ך נוספת במימוש המשימההיום אבן דר צייןאירוע זה מ
 .קסרנה דמירל ארמין צימרמןא בסיס הצבא הגרמניונציגי  ייברן, למסהאפתושבי סנגוורדן, וילה

 

 הסיפור האישי שלי מתחיל במחנה העקורים סנגוורדן.

 . רחמהאותי בנושאת כשאמי  רצו להגיעלמחנה זה לאחר שגורשו מהארץ שאליה  הורי הגיעו

 הביקור הרביעי שלי בסנגוורדן. והיום זה

, היום בו קיבלה 1947בנובמבר  29 -. בסהאפןהביקור הראשון שלי היה כשנולדתי בוילהלמ
החלטה על סיום המנדט הבריטי והקמת מדינה את ההעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק 

 יהודית בארץ ישראל.



שנות השמונים, כשביקרתי בפריסלנד ומצאתי את תעודת  הביקור השני שלי היה בראשית
 .בעירית וילהלמסהאפןהלידה שלי 

ועוד "ילד של חביבה עם אשתי יחד , 2018במאי  28 -הביקור השלישי שלי בסנגוורדן היה ב
סנדהורסט כשהוריו שהו במחנה -נולד בבית חולים באוריךאשר  אקסודוס", ידידי דניאל לוי,

 העקורים אמדן.

אשר , ייברקור זה היה מאוד מרגש עבורנו ואנחנו רוצים להודות לכל האנשים בסנגוורדן ובי
אשר אפשרו את הביקור בבית אביה של הגברת גרדה ריס ו, הפגישה בכנסייהארגנו עבורנו את 

 סנגוורדן.קסרנה בו שכן מחנה העקורים אדמירל ארמין צימרמן  בסיסב

 

ד ההישגים הגדולים בחיי, ואם תשאלו אותי: איך אני מרגיש הוא אח זיכרון זה הניצב מולנולוח 
 . חלומי היה למציאותאענה:  על כך ? כעת
 . שאליהם השתייכו הורי ,האקסודוס ומעפיליהאנדרטה לזכר תמיד זה יהווה זיכרון לוח 

 בשנה שעברהאשר הוקרן " האקסודוס"ילדי של דיטמר שולץ  התיעודי  וכפי שציינתי בסרט
 :3satהטלויזיה בערוץ 

 י:אומרים לומחים להשתתף בטקס הזה אני מרגיש כעת את הורי עומדים לצידי, ש

 , עשית את זה".צבי"

 

 על כך אני רוצה להודות:

של  חברי צוות הארכיוןמר היינץ רוס, כמו כן להאקמן ו ליאנהו הבריגיטלמר מרקו דירקס, ל
 .2017 ראשיתסנגוורדן, איתם נוצר הקשר ב

 . 2017נוצר הקשר בתחילת  איתואן יאנסן, יתודה רבה לבישוף 

לא אשכח את דבריו במכתבו שכתב לי: "גדלתי בסנגוורדן, שם התגוררו הורייך, כך שיש לנו 
 שנה." 25יותר מ פער גילים של היסטוריה אישית משותפת, גם אם יש בינינו 

והוא  בסנגוורדן זיכרון לאקסודוס ח את הרעיון להציב לו, העליתי 2017בינואר , במכתבי אליו
 אימץ רעיון זה.

זם את פעילותו של מר וביקורנו, תוך שהוא י למימוש ופרסוםפעל רבות  יאנסןהבישוף יאן 
 .בנושא האקסודוסן", כדי לראיין אותי בביתי בישראל מובורקהרד וייץ, מו"ל מגזין "כריס

ע מאחורי הפרויקט הזה. מר תאילן, ידידי, שהיה הכוח המנימי תודה רבה לך, חברי קארל תאילן 
הביאו אותנו אשר פרויקט ה בתיאום כל הפונקציות של ,בשנתיים האלה עולהעשית עבודה מ

 .אירוע זהקיום ל

 

לחלק מהזיכרון המשותף  האקסודוסלהפוך את  אשר סייעולקר לנדיג, פמר ואני רוצה להודות לכ
. נויעמותורם תרומה חשובה לדיאלוג בין  מעולהעושה עבודה  בתולדות פריסלנד. הכומר לנדיג

 .כומר הכנסיה של סנגוורדן – היום את הכומר שוורץ ייצגתתודה מיוחדת למר לנדיג על כך ש

 בסיסאני רוצה להודות לכומר הלמוט ואן דר וול על ארגון ביקורנו במחנה העקורים סנגוורדן ב
 .קסרנה האדמירל ארמין צימרמן



 

פעל אשר , קסרנה האדמירל ארמין צימרמןבסיס טארק, מפקד שרבה למר אלכסנדר תודה 
בלוח הזיכרון יהיה לנו העונג לבקר  בבניין הקנטינה שבבסיס .להצבת לוח זיכרון לאקסודוס 

 לאחר טקס זה. שבבסיס,

ארוחת ל אשר יארחו אותנו, אנשי סגל הנגדיםתודה רבה למר דיטר שלקל ומר פרנק ראדין, 
 .בבסיסים צהרי

האקסודוס לפרויקט  אשר תרם רבות, נס גראוליימר המנוח וכמובן תודה גדולה למשפחתו של 
 .למסהאפןעם אנשים רבים בעיר ווילה לקשריוו שלו היסטוריהודות לידע השלנו 

סיפרה לנו את סיפור מאפיית אשר ברצוני להודות למשפחתה של הגברת גרדה ריס המנוחה, 
 המאפייה שסיפקה לחם למשפחותינו במחנה העקורים., םאביה בבית

ברצוני להודות למר הרטמוט פיטרס על המאמר שלו על "מחנה העקורים סנגוורדן" באתר 
 על לוח הזיכרון. האקסודוס ה שלהאינטרנט של "גרשלרהאוס" ועל סיכום מסע

תב על מחנה למיטב ידיעתי המאמר הזה הוא המאמר ההיסטורי המפורט ביותר שנכ, מר פיטרס
טובים בין העם היהודי  קשריםת גשר של יילבנ פעילותך בנושא הביאההעקורים בסנגוורדן. 

 .סהאפןבר ווילהלמיילסנגוורדן, 

. שמחתי מאוד להכיר את "בית בייברמוזיאון אנטי סנדר, מנהלת השלוס ' דרל ברצוני להודות
מודה לך מכל הלב על המאמצים גרשלר", שזו דרך נהדרת להנציח את היהודים באזורכם. אני 

 בסנגוורדן. האקסודוס ומעפיליהלנו להנציח את מורשת  סייעוהרצון הטוב שלך ל

יחד עם קבוצת ואת הרעיון להקמת לוח זיכרון זה אשר אימץ ברצוני להודות לכומר שוורץ, 
 . העבודה שלו הביא ליישומו

 . על עצמם את מימון הפרוייקטקיבלו ששל סנגוורדן  ת הכנסיהולקהיל לכנסיה תודתי

אשר סייעו בתרומותיהם להקמת לוח זיכרון  ןשל סנגוורד עמותותלגם לאזרחים ולהודות ברצוני 
 .זה

את לוח הזיכרון.  הקיםפה אחד את ההחלטה ל הקיבלאשר סנגוורדן, מועצת אני רוצה להודות ל
להקמת לוח אישור את ה , אשר העניקהסהאפןווילהלמ למנהלת העירכמו כן, ברצוני להודות 

 .הזיכרון ללוחואת התשתית . ותודה למשרד הגנים העירוני, שהכין את המקום זיכרון זה

 

   -  הדור השני, השלישי והרביעי,בני והאקסודוס ובשם מעפילי האקסודוס  צוות שימור  בשם
 תודה רבה

 

 



 

 איציק רוזמן  - דברים בטכס גלוי השלט בסנגוורדן -שישי יום - 09/201960/

 מר אנדראס וגנר -ראש עירית וילהמסהאפן 
 מר מרטין בורקהרדט –ראש מועצת סנגוורדן 

 נציגת הכנסייה האוונגלית באולדבורג  הכומר בריגיטה גלאסר
 ציפי צבי ויעקב –חברי צוות האקסודוס 

 מעפילי אקסודוס ובני משפחתם –בורי התהילה אחי גי
 מכובדיי כולם

 
ס ולפני כחמש שנים, לאחר פטירתו של אבי מרדכי רוזמן, מנהיג המעפילים על האקסוד

 ובמחנות העקורים, 
האקסודוס" הפועל במטרה להעלות על נס את סיפור גבורתם  מורשת הקמתי  את  "צוות 

על  ,אשר בצרפת , בנמל סט1947ליולי  10ובתקווה, בליל מעפילים שעלו ברצון  4554של 
 "פרזידנט וורפילד" סיפונה של הספינה

 במטרה להגיע אל חופי ארץ ישראל.
 רק דרכו על חופי ארץ ישראל,  לאחר כשבוע על הים, למרבה אכזבתם,

 יציאת אירופה תש"ז",  1947-"אקסודוס לאחר שהורדו מהספינה,
 וש בדרכם אל הלא נודע.הועברו לשלוש ספינות גר

האדום על ספינת -באניות, אותן כינה רופא הצלבעל הים  שבועות בעהלאחר יותר מש
ומשם הועברו למחנות  הורדו המעפילים בנמל המבורגגטו צף,  –הגירוש "אמפייר רייבל" 

 .עקורים באזור זה
רים תנו, באתר מחנה העקוינמצאים א שנה לאחר ההורדה בנמל המבורג, 72היום, 

ח מאניות הגרוש, והיום השיבה ושהיו הילדים של אז, אשר הורדו בכאנשים  בסנגוורדן ,
 זרקה בשערם, ויחד איתם בני משפחה נרגשים.

 
  "אקסודוס"לציין כל מקום שבו שהו מעפילי ה החזון שלנו, כ"צוות שימור האקסודוס",

 .ור וגידים"עבדרכם לארץ ישראל, קורם "
ים לדרך, כאן בסנגוורדן, אשר ,כמונו, מבינים את חשיבות אני שמח שמצאנו שותפ

 הזיכרון ההיסטורי והנצחתו. 
 המדליהברצוני להעניק את  ,"אקסודוס"לאות הוקרה על פועלם,  בשם כל מעפילי ה

  שנה למסע הגבורה של "אקסודוס" ומעפיליה, 70אשר הפקנו לציון 
 מר אנדראס וגנר –לראש העיר של וילהלמסהאפן 

 מר מרטין בורקהרדט  –סנגוורדן  ולראש מועצת 
 להענקת המדליות אני מזמין את חברי הצוות הפועלים לצידי ונמצאים כאן איתנו :

 ציפי פורטנוי וצבי חטקביץ שנולדו על אדמת גרמניה 
 .יעקב וימן  שאימו הייתה מעפילה וכמוני, נולד בארץ ישראלו 

 



 
 9/20196/לפני חלוקת תעודות המסע  קבלת הפנים ,הכנסייה –המחנה הצבאי  סנגוורדן

  

 

 

 

בבסיס חיל הים הגרמני בסנגוורדן, בו היה מחנה העקורים, 
 הוצב שלט דומה לשלט שהוצב במרכז הישוב.

 פילים. מעהאת מקומות המגורים של  אירוח צבאי וראינוזכינו ל
. לאחר מכן ביקרנו בכנסייה המיוחדת והעתיקה של סנגוורדן

לסיום היום המרגש התארחנו שוב באולם קבלת הפנים 
 שם חולקו  תעודות המסע. –היישובי 

לאורך כל היום ליוו אותנו תלמידיהם של קאי וגירו שניצלו את 
הנסיעות הארוכות "לתחקר" את חברי הקבוצה, בעיקר את 

 המעפילים, וללמוד שיעור בהיסטוריה ממקור ראשון.
 .וריקודיםמפוחית השבת עם נגינת קבלת  –בסיום היום 

 

 

 



 
 יה בסנגווארדןיכנסהסבר על ה

 

. הקהילה כוללת את הכפר הספירהשנה לפני  300-כ הוקם , בו נמצא הכפר סנגווארדן,המקום הזה

Sengwarden הכנסייה ניצבת באמצע הכפר, מה שאומר שהקהילה הקטנה שלנו הסביבבש יםואת החקלא .

 מקום של חיבור בין זקנים לצעירים וקשר בין מסורת למודרניות. בהרואה 

 הכנסייה. לצדרדן אלמקום מפגש חשוב בסנגוו ךהפArche הקרוי אולם הקהילה שלנו 

 

  הכנסייה
 ר. מט 12 המטרים וגובה 42 האורכ ם.מטרים מעל פני הי 9ל גבעה בגובה הכנסייה ממוקמת ע

 טר.מ 26גובה המגדל 

הוא בנוי מלבנים בסגנון  .הקיר הצפוני הוא החלק העתיק ביותר של הכנסייה. 1250משנת הוא הבניין הנוכחי 

 מלוטשים מצידם האחד. רומנסקי ומכוסה בגושי גרניט גדולים 

 .למלחים ציון דרך חשוב שימשההיא : כמקום פולחןחשיבותה של הכנסייה אינה רק אך 

 

 .לט מפני פולשיםקאוכלוסייה ומלהכנסייה מקום מפלט  יתההי ,ותעלה מסביב מגדל תצפיתעם , היטב תמבוצר

בסגנון  הבניה נעשתהה. היה צורך לחדש אותו, החומה הדרומית נהרסה , 15 -במחצית השנייה של המאה ה

 שנה. 400מזה  הסוסים המתקיים בקרבת מקוםשוק וה לוכמח דומה לסוסמגדל צריח ה .הגותי

 

  המזבח

הפרוטסטנטית החדשה שזה עתה ה זה מסמל את האמונ דורגמזבח מזכתה הכנסייה למזבח חדש.  1710בשנת 

 התגלתה.

  .השליחים והנביאים דבריה מבוססת על יהכנסישהוא מראה 

בנוסף ברית. ומשה עם לוחות ה בזיך קטורתאהרון עם  -ליד ארון הברית  - הםמעליבבסיסו ארבעת השליחים, 

את הצליבה ואת מעשה , מרכזבהתמונות מראות את ארוחת האדון  .ספרי תורה 4 לידם גםניתן לראות 

התחייה תמונת ואז  .ם המתיםעולביטל את הנעילה של  ישולכך שכסימן , המלאך עם המפתחכמו כן  .קבורהה

 .השמיימה של עלייתו של ישו תתמונ, לבסוף .והמלאך

בחציו העליון של המזבח, ככתר, עין  .שיבה ומחילה, ישועהסמל ל, הבחלק העליון הדמות עם הכבש על כתפ

 .יהוההעברית  במרכז החלק העליון ניתן לראות זר כבוד עם המלההאלוהים. 

 .אז ששלטושל הבתים  סמלי המגןשתי בתולות ים מחזיקות את , משני צידי המזבח

 

 אגן הטבילה
 .13-ה מהמאהה, יט העתיק ביותר ששרד בכנסייהפר הוא ן הטבילהאג

 .עליו מתוארים תלמידיו של ישוע, מעליו מכסה טבילה

 

 האורגן
 תוםהפנימיים הושלמו לאחר  חלקיםה .והוא מהעתיקים באזור אולדנבורג 1644שנת להאורגן מתוארך 

 .צינורות 1868באורגן יש  ה.המלחמ

 .דוד המלך מייצג את הציור .ה שלנויהעתיק ביותר של הכנסיהמצוייר אורגן נמצא החלון ליד ה
 



 

  (06/09/2019 -)סנגוורדן      יוסי ביור

 .1931יוסי ביור נולדתי ב הונגריה בשנת   שמי

 ישראל במסגרת תנועת "השומר הצעיר"-עזבתי את הונגריה בדרכי לארץ 31/12/1945 -ב

 עם קבוצה גדולה של ילדות וילדים, רובם יתומים ושורדי שואה.

 ".געתי עם קבוצתי לאנייה "אקסודוסהלאחר כשנה וחצי במחנה אונר"א בגרמניה 

 הפלגנו מנמל סט אשר בצרפת.  1947ביולי  11ב 

 הרוגים. 3ישראל תקפו אותנו האנגלים, נלחמנו והיו לנו -קרוב לחופי ארץ

 אוניות גירוש. 3-"אקסודוס" הובאה לנמל חיפה והמעפילים הועלו ל

 . EMPIRE RIVALהקבוצה שלנו הועלתה על האנייה 

 22/08/1947-משם לקחו אותנו ב .בוק קפריסין הגענו לצרפת, נמל פורט דהלמקום ב

  . להמבורג. הנמל היה מפוצץ בחיילים

בירידה בגלל  התבקשנו לא להתנגדממנה הורדו מעפילים.  יהיינו האוניה השניאנחנו ה

 שהוטמנה באנייה בעת שעגנה מול חופי צרפת.הפצצה 

 גורים.וקיבלנו צריף למ AMSTAU  גענו ל מחנה קטןוה  לרכבתהעלו אותנו מהנמל 

 לספטמבר הביאו לנו גרמני כמפקח על הצריף ומיד גירשנו אותו. 10ביום 

   בעיר ליבק LATVIAN HOSPITALלבית חולים אותי לקחו לאוקטובר  17ביום 

 .ימים 10ואושפזתי למשך בגלל מים בברך 

 מחנה גדול מאוד עם בניני בטון .ורדןונגסלמחנה אז הועברנו חזרתי למחנה ו

 .ילדים בחדר 4והיינו מקום טוב . תריסי פלדהו

 .היו לנו מדריכים ומנהיגים מופלאים שדיברו מעט ועשו הרבה

  ינו קבוצה מגובשתיה  קיבלנו הכשרה

 .יכולנו לצאת מהמחנה וביקרנו בוילהמסהפן ו בליבק

 בדרכנו שוב לצרפת למחנה הגדול 1948עזבנו את ה מחנה ב אפריל 

 אביב.-לדרכון פלסטיני של יהודי מת האנייה "קדמה"על  עליתי 22/04/1948ביום 

 .29/04/1948-לארץ ישראל בוהגעתי  31/12/1945-יצאתי מהונגריה ב

 

  )הדברים הוקראו ע"י מאי שלכט, נכדת המעפיל יעקב שלכט לפני הענקת התעודות באולם קבלת הפנים בסנגוורדן(



 
  9/20197/ בית הקברות היהודי הישן –אמדן 

 
 

 

 

לאחר סיור קצר בעיר אמדן, הגענו לבית הקברות היהודי הישן 
מעפילי אקסודוס קבורים שם )ידענו  2של העיר ושם גילינו כי 

 (. ועכשיו נוסף דוד הרשקוביץ משה קיפרבס –רק על אחד 
 גם לאורך יום זה ליוו אותנו תלמידיהם של קאי וגירו.

 

 

 

 

 



 

 טקס זיכרון בבית הקברות היהודי בעיר אמדן

 



 
 9/20197/ מחנה העקורים –אמדן 

 

 

 באמדן היה מחנה עקורים גדול בתוך קסרקטין צבאי. 
ומתוכנן שם פרוייקט  מלון דירות, חלקו המקום עומד על תילו

  בנייה גדול.
ליד שלט הכניסה למתחם  –שם ערכנו את הטקס האחרון 

ביומיים בהם ומהתלמידים שליוו אותנו ונפרדנו ממארחינו 
 שהינו באזור אמדן.

 )משם המשכנו להמבורג עם עצירה בעיר ברמן(.

 

 

 

 

 



 

 ציפי פורטנוי –טקס אמדן 

 , חנכנו כאן את הלוח הזה בנוכחות קהל רב.2016לספטמבר  7–לפני שלוש שנים, ב
הלוח מספר את סיפור מסעה המופלא של ספינת המעפילים "אקסודוס" ואת מאמציהם 

 של נוסעיה להגיע לארץ ישראל. 
 כאלו שהיו על ה"אקסודוס",  –אנשים  50, שבנו לכאן עם 2019לספטמבר  7היום, 

 דור שני, שלישי ואפילו רביעי. –בני משפחה 
הקסרקטין הזה, כאן באמדן, נבנה לפני יותר ממאה שנים ושימש את הצבא הגרמני. 
בתום מלחמת העולם השנייה הוא עבר לידי הצבא הבריטי. העיר עצמה חרבה בהפצצות 

 ק"מ נשאר על עומדו. 1.5במלחמה, אבל הקסרקטין שהיה מרוחק מן המרכז 
דשיים על גלי ויהודים, פליטי מלחמה ושואה הגיעו לחיות כאן. אחרי ח 2500–וכך קרה שכ

דשיים קרים במחנה צריפים ואוהלים, הבניינים וחוד עהים בתנאים מחפירים, ו
הגנה בפני הקור, חימום מרכזי, מים  –המרשימים האלו הציעו שיפור תנאים מדהים 

 זורמים. זה היה בית.

  נייה.שהיה נער על הא זאב ארנוןיספר  –על החיים במחנות פפנדורף ואמדן 
 

התקבלה באו"ם  1947בנובמבר  29גם אני הייתי פה, תינוקת בת חודש, בחברת הורי. ב 
ההחלטה על סיום המנדט הבריטי וחלוקת ארץ ישראל. הבריטים נטשו את המחנה על 

ששמעתם, המעפילים עצמם בעזרת  יושביו, ומאותו היום ניהלו את החיים במחנה, כפי
 מוסדות הסעד של האו"ם ושליחים מן הארץ. חיו כאן, למדו שפה ומקצוע, נולדו ילדים.

 
אבל, המחנה לא היה עבורם תחליף לבית. עקורים מבתיהם, תלושים מארצות מוצאם, 
רובם הגדול ללא קרובי משפחה. ניצולי מלחמה ושואה. פליטים. המחנה המשיך לפעול 

נה עקורים עוד מספר חודשים, אבל הפליטים, נחושים בהחלטתם, התחילו לעזוב כמח
הוא נסגר, והמעטים שעדין נשארו בו הועברו  1948ישראל. ובאוגוסט -בדרכם לארץ

 בלזן.-לברגן
 

 ונדמילר לשאת דברים-מקס מבית הספר רובן אני מזמינה את  

 
ן, שהייתה להם הסיפור של "אקסודוס" ומעפיליה הוא חלק מההיסטוריה של העיר אמד

 בית חם למספר חודשים. 
נתנו לבית הספר כמתנה סרט וידיאו שמספר את סיפור בספינה ואנשיה, מבעד לעיניהם 
של הילדים שנולדו לאנשיה בדרך. ואנחנו מקווים שהם יהפכו זאת למסורת: מדי שנה 

 פטמבר.לס 7כרון בכל ייצפו בו תלמידי בית הספר, ויבואו לערוך טקס סימלי ליד לוח הז

 המנון אקסודוס 

 התקווה  



 

 השהייה במחנות פפנדורף ואמדן

המבורג, נמל כאשר הורדנו ע"י החילים האנגלים משלוש אוניות הגירוש ב
הובלנו ברכבות עם חלונות מסורגים, למחנה "הריכוז" פפנדורף 

(Popendorf המחנה היה באמצע היער, מוקף בגדר תיל, ומסביב מגדלי .)
וכים שהיו בנויים מפחים צריפים ארשמירה עם חיילים אנגלים. היו שם 

ילדים עם מדריכיהם מתנועת "גורדוניה  150-ל הקבוצה שלנו, כגליים. כ
 מכבי הצעיר" בהונגריה, גרנו בצריף אחד.

(, שם גרנו בבתי Emdenלאחר כחודש, חודש וחצי, הועברנו למחנה אמדן )
ופן היה הרבה יותר נוח. המחנה היה פתוח, ואפשר היה לצאת באואבן, 

חופשי אל העיירה. כאשר הגענו, המדריכים התחילו לארגן את החיים 
שלנו במחנה: לימודי עברית, תנ"ך, מתמטיקה וכו'. למדנו שירי ארץ 
ישראל, עשינו הצגות שבהן השתתפו הילדים, למשל "החולה המדומה" 

. אני "העליה לארץ ישראל"של מולייר. עשינו גם תערוכה על הנושא 
ולה של ארץ ישראל, מצפון העולים באים במטוסים, הכנתי מפה גד

ממערב באוניות, מדרום ברכבות, וממזרח במשאיות. את כלי התחבורה 
גילפתי מעץ, באולר. את כלי התחבורה הדבקתי במקומם על המפה. כך 
עברו עלינו החודשים. בעת השהיה במחנה אמדן, המשכנו לחלום ולקוות 

 חלומנו התגשם.  1948לעלות לארץ ישראל. באפריל 
אז הוחלפנו בחשאי, באישון לילה, בעולים אחרים. מצד אחד מעפילי 

שאר במחנות, ומצד שני מארגני יאקסודוס היו צריכים להמשיך ולה
ההעפלה החליטו שמעפילי אקסודוס כבר סבלו מספיק, וצריכים 

 להעלותם ארצה. לכן קיבלנו סרטיפיקטים, ועלינו ארצה באופן לגלי.

 )פטר סמושי( זאב ארנון                                            

 ממעפילי אקסודוס                                         

                                                                                                                       



 

 הרן דישון / דברים באמדןא

למחנה, לא היה אמור לקרא קטע חברנו בטקס שתוכנן באמדן, ליד שלט הזיכרון בכניסה 
 לקבוצה אהרן דישון. אולם, כפי שקורה פעמים רבות, המציאות עולה על כל דמיון.

בדרכנו למחנה וראינו את "בנייני הבונקר"  יש להודות, –, היפה והמטופחת אחרי שעברנו בעיר
אמדן מאז רל'ה, שזו לו הפעם הראשונה לבקר בהא –לף אהרן שששרדו מתקופת המלחמה, 

 וקרא לנו מתוכו את הקטע הבא : כשנתיים, את הספר שכתב לפני 1947כאן בשנת -שהה שם

 

 

 

זה המראה של אמדן 
בתקופת המלחמה 

 לאחר הפצצה. 
"בניין בונקר" עומד 

שלם בין חורבות 
 העיר שמסביב.

)התמונה צולמה בשנת 
, עוד טרם ההפצצה 1943

 .6/9/1945-הגדולה ב
 )מאתר מוזיאון אמדן(



 

  09/201970/ - דברי התלמיד רובן בטקס במחנה אמדן

 

  גבירותי ורבותי,
 בני משפחת "אקסודוס",

כרון ילפני שלוש שנים התבקשנו, יוליה ואנוכי, להשתתף בטקס חשיפת לוח ז
בשערי הקסרקטין הישן כאן באמדן, ולפני שנתיים זכיתי לקחת חלק בחגיגות 

  של ה"אקסודוס" בחיפה. 70 -ה

כרון לאירוע, אשר הרבה אנשים יתייחסו אליו כאל יחיד יהלוח הוא מחוות ז
  הוא קלוש. –במינו, ויאמרו שהסיכוי שאירוע כמוהו יקרה שוב 

אנשים על ספינה שהוסבה מספינת שעשועים לאניית  4500 -עלו כ 1947-ב
. השלטון הבריטי בארץ ישראל לפלשתינהמעפילים, מתוך כוונה להגיע איתה 

כנס לארץ, ובסופו של דבר, אחרי מעקפים ועיכובים, הם ילאפשר להם לה סרב
הם הוכנסו למחנות מעצר, ובמידה מסויימת נותקו מן  הגיעו בחזרה לגרמניה.

 אמדן, והושמו בקסרקטין הישן. עיר גם הגיעו חלקם לכאן ל העולם החיצון. כך

קיצו, מה סופו של המסע ידוע היטב. שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל הגיע ל
שאיפשר את הקמת מדינת ישראל, ופתח למעפילים את השערים לארץ. עם 
הגעתם של המעפילים לארץ ישראל בפעם השנייה, הגיע סיפורם אל סופו. סיפור 

 שאין לו מקבילה. 

 אבל, אם חושבים על זה, אולי בכל זאת יש סיפורים שמזכירים אותו במשהו. 
פליטים לחצות את הים התיכון בסירות  גם היום, אולי ברגע זה ממש, מנסים

רעועות, על מנת לזכות בחיים טובים ובטוחים. ושוב הם נתקלים במחסומים. 
ברבים מן הנמלים מנועות סירות, שמנסות להציל פליטים, מלעגון. ושוב, ברחבי 

 העולם כולו, ניתן לזהות סימנים של מתחים והתנגדות לפליטים.

 , ולהסיק ממנו את המסקנות הנכונות. תפקידנו הוא לזכור את העבר
טקסי זיכרון כמו זה היום, מהווים צעד בכיוון הנכון. אבל, הם לא מפחיתים את 

ח וההשפעה, ואחריותנו. תפקידנו הוא להשגיח על הפוליטיקאים, בעלי הכ
 ולוודא שאינם שוכחים את העבר.

ושרים, כי לכל אחד, לא משנה מה מוצאו, מגיע הסיכוי לחיים שקטים ומא
 ולאיש אין זכות למנוע זאת ממנו.

 



 
 9/20198/יום האחרון  –המבורג 

 

 

 ביום האחרון בהמבורג סיירנו עם ענבר סיור קצר ברובע היהודי.
עזר ונחשפנו לכך שהמקום -התארחנו לסיכום שוב בקהילת אבן

שם גם דיבר בפנינו בנו  שימש בעבר כמפעל לייצור "ציקלון בי".
 של חייל בוורמאכט.

ויצאנו בדרכנו  המבורגנפגשנו עם הרב הראשי לקהילת יהודי 
 חזרה הביתה כשכל אחד נושא עימו מטען חוויות אישי וקבוצתי.

 כפי שהגדיר זאת אחד מן הקבוצה :
 זהו סיור של פעם בחיים ואני שמח שזכיתי להשתתף בו.

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 "לגשר על הפער" – "Repairing the Breach"מסר מהתנועה הבריטית 

התנועה הוקמה בבריטניה לפני מספר שנים ושמה לה למטרה לגשר על הפער בין הנאמר 

-בהצהרת בלפור לבין התנהגות שלטונות המנדט הבריטיים כלפי הישוב היהודי בארץ

שונות בישראל ובבריטניה בהן ישראל ובעיקר כלפי המעפילים. הם עורכים פעילויות 

 המסר העיקרי הוא בקשת סליחה על התנהגות השלטון הבריטי באותה תקופה.

במסע לגרמניה הצטרפו אלינו רוזי רוס וג'נט קופר. תוך כדי השהות התקבלו מספר 

 מסרים מהחברים בבריטניה וביקשו מאיתנו להביא את עיקרי הדברים בפניכם.

 רוזי מודות על הזכות לסייר איתנו ולהיות חלק ממסע מדהים זה. אן ו'ג

 הן מודות לכל אחת ואחד על השיתוף ועל החום והידידות שהרגישו מחברי הקבוצה.

הן, יחד עם חברים אחרים בתנועה, מרצים בקהילות שונות בבריטניה על סיפור 

 מהלך המסע. סיפורים אישיים כפי שסופר ב באנגלית"אקסודוס" וישמחו לקבל 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 דברי סיימון אייזקס : לורד רדינג ה-4
דניאל   - הלורד רדינג:  מדינת ישראל של מייסדים אבות 2 של)סיימון אייזקס הוא נצר 

 ,אלפרד מונד - ט'הלורד מלצו - "תחנת הכוח רדינג"על שמו  ,מדינאי יהודי בריטי ,אייזקס
הוא פטרון של קק"ל בבריטניה וחבר  ."תל מונד"על שמו הישוב  ,מדינאי יהודי בריטי

 .ישראל הפועלת לקדם הבנה גדולה יותר של ישראל בבריטניה(-במועצת אגודת אנגלו
 

 לחזור שניסו שואה לניצולי הבריטים שעשו מה להתחרט על בקש מחברי כולםמ אני
 .ישראל של הבטוח למקלט

מספינת  באניות כולל יהודים של עלייתם את להפסיק הבריטי לצבא הורתה ממשלתנו
ומחנות  במעצר הוחזקו אלפים עשרות, בגלל מדיניות זו .לחיפה בהגיעה "אקסודוס"ה

 החוץ מדיניות על כבד ואפל צל מעשים אלו מטילים .בים אחרים טבעו ומאות  עקורים
 .ממנה להסתייג ויש הבריטית

 אל הבריטים התייחסו בו האופן ועל המבורג ליד במחנות התנאים על לשמוע נחרדתי
 !האויב הם כאילו הניצולים

 שביצענו המחרידים הדברים על מתחרטים כשאנחנו לנו יסלח ברחמיו שאלוהים רצון יהי
 .היהודים ואחיותינו אחינו על

 לב מקרב שלכם
 

 

 



 ERSUHMS CHEQ מלח בריטי על המשחתת  –תום דייל דברי 
 
 תום דייל היה מלח צעיר על המשחתת ומזה שנים רבות פעיל עם הבריטים ואיתנו.)

 קרב עם הבריטים הגיעו אלינו מתום דייל.(תמונות רבות של האקסודוס לפני ואחרי ה
 

הייתי בספינה רק כמה ו HMS Chequersבאותה תקופה הייתי ספן צעיר על סיפון 
 .וצילומי תמונותשבועות, עדיין תחת הכשרה, צפייה 

  באותו זמן הבנו שהיהודים יגיעו למחנות בקפריסין ואז ישוחררו לישראל באופן מבוקר.

אנשים תהיה בעיה עצומה, אבל לשלוח  4,500אני יכול להבין שהאפשרות להתמודד עם 
 אותם כל הדרך חזרה לגרמניה כשישראל היא מקומם החוקי ?

ורה על הפוליטיקה של אותם ימים ומגיע אני מסתכל אח 90עכשיו בגיל מבוגר של 
"הבל הבלים...  : אמר בקהלתשלמסקנה שאין הבדל בין היום לתקופתו של המלך שלמה. 

 מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש". 
קראתי את ספרו של מעפיל אקסודוס אריה איתמר )ערפילים, ערפיליים( ולמדתי על 

 אחריות שנשאו המבוגרים באותה עת.הייסורים וה

 זה כל כך נכון שכולנו צריכים לסלוח ולהמשיך הלאה. 

 מתגנבת האנטישמיות בחזרה. למה ?עולם ל
 יקולל . –אלו המברכים את ישראל יבורכו ומי שלא 

 

 קולונל ריצ'רד קמפ, לשעבר מפקד הכוחות הבריטיים באפגניסטןדברי 
, והתשעים השמונים בשנות שנים 10 במשך הבריטי בצבא כחייל גרמניה בצפון שירתתי
 מכם שחלק הזוועות על יודע אני. באושוויץ גם ביקרתי. בלזן ברגן הריכוז מחנהקרוב ל
 בסוף  כך על ידעה בריטניה ממשלת. הגרמנים ידי על לעבור נאלצו אבותיכם ואבות

 .להסבר ניתן בלתייחסם לניצולים ולמעפילים מזעזע ו את עושה זהו המלחמה

 מילים ששום יודע שאני למרות שתה לכםע שארצי ממה מתבייש אני לשעבר בריטי כחייל
 כיום םוגיהנההדוקים ה מהיחסים מעודד אני אבל. האלה הפצעים את לרפא יכולות לא
 מעולם אלה יחסים מערכות. והבריטיים הישראלייםהצבאיים ושירותי הביון  הכוחות בין

 .שלנו המדינות שתי של האדירה לתועלת יותר חזקות היו לא

 פעם אי שנוצר ביותר המדהים הצבא זהו. צה"ל עם בצמוד לעבוד וממשיך עבדתי
, אתמול, ל"צה של האמיצים והנשים הגברים על לאל להודות יכולים אנו. העולם בתולדות

 ובמקומות כאן שקרה למה יאפשרו לא שלעולם בטוחים להיות יכולים אנו. ומחר היום

 .שוב לקרות באירופה אחרים

 :ל"צההנהוגה בבתי הכנסת לשלום חיילי  מהתפילה במיליםואצטט 

 ההגנה צבא לוחמי את יברךהוא  – ויעקב יצחק, אברהם ינואבות את בירך אשר הוא"

 ".אלוהינו ערי ועל ארצנו משמר על העומדים, לישראל

 .זה ביקור ידי על מפגינים שאתם האומץ על לכם ומחמיא לכולכם מצדיע אני
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