 .1שנה טובה
לכל משפחת מעפילי אקסודוס ולכל חברינו באשר הם – שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה.

(אגרת הברכה הופקה ע"י משרד הבטחון בשנות ה .50-מאוסף ההעפלה של נחשון סנה מקיבוץ גת)

 .2פרס יוסי הראל 2019
זו השנה הרביעית שמשפחתו של
יוסי הראל ,מפקד האקסודוס,
מעניקה פרס על שמו בטקס חגיגי
בבית הפלמ"ח.
השנה זכו בפרס עמותת "אח
גדול" המאמצת חיילים בודדים
והסופרת-יוצרת חוה טיזזו,
בת הקהילה האתיופית על מחזה
שכתבה ומציגה את קשיי
הקליטה והשילוב של העדה
האתיופית בחברה הישראלית.

נציגי עמותת "אח גדול" מקבלים את הפרס

הפקת הטקס "פרלוד הפקות"
שאף העבירו לנו את התמונות.

סיום הערב בהמנון הפלמ"ח.
את מורשת אקסודוס ייצגו
המעפיל משה טיומקין
וחברי צוות המורשת איציק רוזמן ויעקב וימן.

 .3מסע מורשת אקסודוס לגרמניה – אזורי המבורג – ליבק  -אמדן – סנגוורדן
חודשים של תכנון הגיעו לסיומם החודש כאשר יצאנו לגרמניה קבוצה של  49איש ,מתוכם
 14מעפילי "אקסודוס" ו 4-נוספים אשר נולדו במחנות הגירוש באזורי ליבק ואמדן.
במקומות אחדים הצטרפו אלינו קבוצות של גרמנים העוסקים בשימור ההיסטוריה תוך
אי-התעלמות מחלקה של משפחתם בתקופת השואה.
ערכנו טקסי זיכרון בנמל המבורג ,תחנת הרכבת בקוקניץ' ,ליד שלט הזיכרון באתר מחנה
פפנדורף ובבית הקברות היהודי באמדן – שם קבורים  2מעפילי "אקסודוס" שנפטרו בעת
שהותם במחנה .חנכנו שלטי זיכרון במרכז הישוב סנגוורדן ,בבסיס חיל הים בוילהלמסהאפן
ובעיר אמדן .נפגשנו עם ראשי ערים ומנהיגי ציבור במקומות השונים ובעיקר התרגשנו,
דמענו ,שמענו זיכרונות והעברנו את המורשת לבני הדור השלישי והרביעי ,לאורחינו
ולמארחינו.

התקבלנו בפרחים בהמבורג

הטקס באתר מחנה פפנדורף

אזכרה ל 2-מעפילי אקסודוס באמדן
חנוכת שלט הזיכרון במרכז סנגוורדן

קבלת פנים ע"י ראש עיריית אמדן
מעפילי אקסודוס וילידי מחנות העקורים עם תעודות הוקרה

 .4אירוע ארגון  March-Of-Lifeבפולין  -גדנסק
ביום  80 ,01/09/2019שנה לפלישת גרמניה הנאצית לפולין ,התקיים ״מצעד חיים״
ברחובו תיה המרכזים של העיר גדנסק בהשתתפות ראשת העיר סגניה ומכובדי העיר.
המצעד החל מתיאטרון שקספיר ליד מיקום בית הכנסת שנחרב ,המשיך לאנדרטת
הקינדרטרספורט ,אנדרטת סולידריות ,לעיר העתיקה והסתיים ״בשער הירוק״.
המצעד אורגן ע"י תנועות  Reconciliation Foundationהפולנית ו March of life-הגרמנית
והוא היה בסימן זיכרון והנצחה לניספים ,להיות לקול לשורדים ,פיוס בין העמים ופעילות
נגד האנטישמיות.
באירוע השתתפו מאות אנשים מכל רחבי אירופה.
לקראת האירוע הופק סרט על חייו של יצחק אקרמן יליד גדנסק/דנציג ומעפיל אקסודוס.
לצערנו ,נבצר מיצחק לייצג אותנו באירוע חשוב זה ואנו מאחלים לו בריאות ואריכות ימים.
עם סיום עריכת הסרט הוא יוצג לקהל.

 .5סדרת הרצאות על תקופת ההעפלה

 .6תערוכת בית הילדים באינדרסדורף בעיר עפולה
התערוכה על החיים במחנה העקורים באינדרסדורף (גרמניה) ,בו שהו ילדים לאחר המלחמה ,כולל ילדים
שעלו ב"אקסודוס" ,הגיעה לעפולה לבניין הספריה העירונית .התערוכה תוצג עד .24/11/2019

 .7הקרנת הסרט "הבריחה הביתה"
צוות מורשת אקסודוס פועל במסגרת עמותת מורשת ארגון "הבריחה" .העמותה הפיקה סרט אודות
שלושה פעילי בריחה בני משפחה אחת .כפי שנמסר לנו ,אלו מועדי ההקרנות הקרובות (כולל הרצאה) :
  12/11/2019תל אביב ,מוזיאון ההגנה ,רוטשילד  .23שעה 17:30  20/11/2019חיפה ,היכל אליהו ,קרית ספר  .25שעה 19:00  29/11/2019עצמון (גוש שגב) ,מועדון הישוב21:30 .  01/12/2019מוזה ,מרכז מיר"ב ,מועצה אזורית חוף-כרמל( 18:30 .כולל פתיחת תערוכה)  03/12/2019חיפה ,מוזיאון חיל-הים וההעפלה19:00 .אנא עקבו גם בידיעונים הבאים אם לא חלו שינויים.

 .8אירוע משותף לארגונים וקבוצות מורשת לציון כ"ט בנובמבר
ביוזמת "עמותת דורות ההמשך" הוקם פורום שבו שותפים מספר ארגונים העוסקים בהמצחה ובמורשת
ניצולי השואה .בפורום חברים עמותות מורשת "הבריחה" ,מעפילי קפריסין ,אקסודוס" ,יד ושם" ועוד...
הפורום קיבל על עצמו לקיים בסביבות התאריך כ"ט בנובמבר ,באופן קבוע ,כנס משותף שידון בנושאים
הקשורים ל"חזרה לחיים" של ניצולי השואה אחרי המלחמה :בבריחה ,במחנות העקורים ,במחנות
המעצר וכן בנושא ההעפלה לארץ ישראל.
כנס  2019בשם "ילדים בדרך הביתה" ייערך ביום שלישי  26-בנובמבר  2019בין השעות 10:00-15:00
במוז"א (מוזיאון א"י) בתל אביב.
הפורום עובד על גיבוש התכנית וגיוס הכספים הנדרש לקיומו.
הזמנות מפורטות יפורסמו וישלחו בהמשך.

 .9ביקור צוות טלביזיה רוסי-פיני בישראל
החודש ביקרו בישראל צוות של תחנת טלוויזיה המשדרת תכניות ברוסיה ופינלנד.
מטרתם הייתה להכין סידרת תכניות על ישראל בנושאי טבע והיסטוריה.
הכתבים ,החברים גם בארגון " "March-Of-lifeהודרכו על-ידי חבר צוות
המורשת אריה איתמר שליווה אותם לסיור בעתלית תוך דגש על סיפור
"אקסודוס" בתקופת ההעפלה .סוכם על המשך שת"פ כולל השתתפות
באירוע אשר אמור להתקיים בעוד מספר חודשים במוסקבה.

 .10קובץ מעפילים וסיפורי משפחות באתר מורשת אקסודוס
באתר האינטרנט שלנו  www.exodus-1947.comנמצאת רשימת המעפילים המעודכנת מדי מספר
חודשים וכן סיפורי משפחות כפי שנשלחו אלינו .אנו מבקשים שוב לשלוח אלינו סיפורי משפחות ,כולל
תמונות ומסמכים ,וכן עדכוני פרטים על מעפילי "אקסודוס" (אם לא שלחתם בעבר).
כל פרט וכל סיפור חשובים לשימור המורשת.
הקישור ישירות לרשימת המעפילים באתר https://www.exodus-1947.com/copy-of :
אפשר לשלוח במייל חוזר או דרך אתר האינטרנט www.exodus-1947.com
מסמך עם הפרטים הנדרשים מצורף למייל זה (הפרטים באתר מעודכנים ל.)06/2019-

 .11מזכרת מאירועי  70שנה לאקסודוס –הזדמנות אחרונה
במענה לבקשות ,הזמנו כמות נוספת מהמדליה המעוצבת אשר הפקנו לאירוע  70שנה (נשארו בודדות).

מחיר המזכרת ( ₪ 150תרומה לפעילות צוות המורשת).
את התשלום ניתן לבצע באחת מן הדרכים הבאות :
 העברה ישירה לחשבון הבנק של העמותה  :בל"ל סניף  949חשבון מספר 48931624
שם החשבון " :עמותת מורשת הבריחה" (לציין בהערות "עבור מורשת אקסודוס")
 צ'ק לפקודת "עמותת מורשת הבריחה" לשלוח לכתובת :
יצחק רוזמן  ,ת.ד  544כפר סבא 4410401
למזמינים  :אנא הודיעו במייל חוזר את כתובתכם וההזמנה תשלח לביתכם בדואר רשום

 .12אות המעפיל
בהמשך לשאלות רבות המופנות אלינו :
אות המעפיל יכול להנתן גם עבור אנשים שנפטרו.
אות המעפיל יכול להנתן גם לאנשים החיים בחו"ל ,אולם ישלח לכתובת בישראל.
האחראי הבלעדי על רישום וחלוקת האות הוא "משרד ירושלים והמורשת"
כרגע בראשות השר זאב אלקין .מי שלא הספיק להירשם לסבב הראשון של חלוקת האות יכול
לעשות זאת באתר של המשרד ,כאשר תפתח שוב ההרשמה.
 המעוניינים לקבל הודעה לקראת פתיחת סבב הגשת בקשות נוסף ל"אות המעפיל"ישלחו מייל לכתובת  OTHAMAAPIL@PMO.GOV.ILויקבלו הודעה כשתפתח ההרשמה.

מימון הפעילויות

