
, לאקסודוס, לאסיה התיכונה, ע השנייה"מאודסה הנצורה במלחמה
,  סיפורם של אנשים, סיפורה של תקופה: לגרמניה ועד לחופי ארצנו

הסיפור שלי

-יינסשלבבמיויו"האחרוןהאוצר"הגרמניהתיאטרוןמהצגתקטעיםמשולביםבמצגת
הבריטיהציבאנייתחייל–דיילתוםלביןבינישררעדהשצילמהשיחות;סימסן-ארווין

צילומים;שליפרטייםצילומים;דיילתוםשלפרטייםצילומים;אקסודוסאתשתקפה
קטעיםוכןמקורותועודהמעפיליםמחנה,הציוניהארכיון,ושםיד,ההגנהשלמארכיונים

."ערפילייםערפילים"מהספר

איתמראריה

צילום מקורי של תום דייל

1947ט בנובמבר "החיילים האלמונים של כ
של אקסודוסלדרכי הבריחה ולהפלגה , ממאבק ההישרדות בשואה

:  מקור התמונות במצגת
ארכיון יד , ארכיון פרטי

, הארכיון הציוני, ושם
,  מחנה המעפילים עתלית

שמואל  , ארכיון ההגנה
תום דייל  , לוצקי

המקורות מהם נערכו 
,  צילום פרטי: הסרטונים 

האוצר "התיאטרון הגרמני 
וראיון עם תום דייל  " האחרון

שצילמה עדה שרר–

אריה איתמר: ערך



או  מחנה אמסט
,  צפון גרמניה

לנובמבר 30
' כיתה ב. 1947

יוצאת במסע  
התרמה חגיגי  

;ל"לקק

בתום ההתרמה מתאספים כולם באולם המרכזי לחגיגה



אודסה
משפחתנו . שנה220העיר בת 

,  שנה150-גרה בעיר כ
ועד  1795מיסודה בשנת 

1941אוקטובר 

,  רוסים: עיר רב לאומית ובה
,  רומנים, יוונים, אוקראינים

,  מולדאווים, צרפתים, גרמנים
-צוענים ויהודים , טאטארים

40%-היו כ1941שעד 
הקבוצה  –מהאוכלוסייה 

יהודים  . האתנית הגדולה ביותר
, ביאליק: מפורסמים

,  ס"מנדלי מו, טשרניחובסקי
,  בוטינסקי'ז, אחד העם, קלוזנר
באבל  , שלום עליכם, דיזנגוף

.ועוד רבים



.  1941לדצמבר 5
התקפת נגד של  

.הצבא האדום

1941ביוני 22

!  כאן מוסקבה! כאן מוסקבה
:  מ"הודעת ממשלת בריה

אזרחים ואזרחיות של  
,  ביוני22היום ; מ"בריה

ללא , לפנות בוקר4בשעה 
תקפו , הכרזת מלחמה

,  צבאות גרמניה את ארצנו
פרצו את גבולותינו במקומות  

רבים והנחיתו הפצצות על  
,  קייב, יטומיר'הערים ז

קובנה ועוד ערים, סבסטופול
יורי לויתן: קריין רדיו מוסקבה

קצין רפואה , סגן מיכאל, אבא
נשלח לחזית , בבסיס הצי באודסה

נהרג בהפגזה  . עם פרוץ המלחמה
גרמנית תוך כדי טיפול בפצועים  

18.1.42-ב, בקרב על מוסקבה



דושנבה-סטאלינבאד

אודסה

איינרינג

בריחה . 1941
מאודסה הנצורה 

למרכז אסיה
שטטין





המסע  –דושאנבה , 1946אפריל 
–1947לדצמבר 31; לארץ מתחיל

המסע מסתיים, חיפה

היו נא שמחים והיו נא ברוכים
הביתה הולכים, אך אנו לדרך

ארכיון ההגנה

הנחלת מורשת  : מטרת העמותה
הבריחה וההעפלה מאירופה בשנים  

לכל חלקי האוכלוסייה  , 1945-1948
.בארץ

העמותה מורכבת מקרובי משפחה  
של שליחים מהארץ שנשלחו  

לאירופה להיות מארגנים ומובילים  
של שיירות היהודים שנדדו לעבר  

.נמלי הים התיכון



דושנבה-סטאלינבאד

אודסה

איינרינג

,  ספטמבר-אפריל
מ  "עזיבת בריה. 1946

מסטאלינבאד במרכז  
אסיה ועד איינרינג  

.בגרמניה

: תחנות בדרך
,  קארא קום, טשקנט

,  רכבת הפחם, וולגה
הגבול  , סטלינגרד

.פאתי שטטין, הפולני

שטטין



מסע רגלי  
משטטין בצפון  

פולין ועד הגבול  
300-כ, כי'הצ

מ ומשם  "ק
ברכבת עד 

איינרינג בדרום 
המסע  . גרמניה

יום40-ארך כ



מארכיון יד ושם
שטטין

ביערות פולין
הכניסה לנאחוד

וינה
מאוטהאוזן

החייל האמריקני



חנוכה

1947יוני –1946ספטמבר " איינרינג"מחנה 

תחזקנה ידי כל אחינו  "
המחוננים

;עפרות ארצנו באשר הם שם
עליזים  -אל ייפול רוחכם 

מתרוננים
"בואו שכם אחד לעזרת העם

–דרור "הצטרפות לתנועת ביאליק. נ.ח; ברכת העם
"המחנות העולים

ההרפתקה



'כיתה א. 1946-7מחנה איינרינג 

תמונה  . 1947יוני 
לדרכון מזוייף

:המסע לארץ מתחדש



איינרינג

מארסיי-סט

חיפה

הקרב

מסע יבשתי  . 1947יולי -יוני
מאיינרינג בגרמניה לנמל  

, בצרפת , ליד מארסיי, סט
11-ארך כשבועיים ומשם ב

ימי הפלגה לחיפה7, ביולי 



העלייה לאנייה בנמל סט

ארכיון ההגנה



האוצר  "פגישה עם תיאטרון 
,  גרמניה–ברמרהאפן , "האחרון

2014מרץ 

פגישה עם תום דייל בביתו בהמפשייר  
2016יולי ; אנגליה–



בלב ים אחרי התחמקות מנמל סט
,  אנייתו של תום דייל-קרס 'צ. ס.מ.ה

כך אנו ראינו אותם

גם את  , כך הם ראו אותנו–האקסודוס 
הנפת הדגל

חייל בצי  , צילומים מקוריים של תום דייל
קרס'על סיפונה של הצ, הבריטי



לקראת הקרב עם הבריטים" ההגנה"כרוז מפקדת 

.  ההווי על האניה
:הקברניט' יצחק אהרונוביץ, דמותו של אייק

.66' ע" ערפילים ערפיליים"
.  ההכנות והקרב

.החייל והסוכריה



ארבעה  . אקסודוס לאחר הקרב
.צילומים מקוריים של תום דייל



ארכיון מוזיאון ההעפלה

ארכיון מוזיאון ההעפלה

.האנייה נגררת לחיפה
.המפגש עם הארץ

.התקווה



40לרגל " דבר"גליון חגיגי של העיתון . 1987
שנה להפלגה של אקסודוס

.ירידה מהאנייה ועלייה לאניית הגירוש
:מנהיג המעפילים, מרדכי רוזמן

78' ע" ערפילים ערפיליים"



,  והשלישית הקטנה; "ראנימיד פארק", השנייה; "אמפייר רייול", הראשונה הגדולה: אניות הגירוש
(ל מפאריס"של המתמטיקאי והמהנדס שמואל לוצקי ז, אוסף קטעי עיתונות צרפתית). האניות מפליגות מערבה". אושן ויגור"

ארכיון יד ושם

הצפדינה



איינרינג

מארסיי-סט

חיפה

הקרב

מסע  . 1947ספטמבר -יולי
ימי מחיפה דרך החוף  
הצרפתי ועד המבורג  

בגרמניה



–" אמפייר רייואל"סבל המעפילים באניה 
ציירה המעפילה עדה בנישו

.הבחור המרוקאי

.בצרפת, בוק-דה-התנגדות לירידה בפורט



הפגנת מחאה של המעפילים נגד ההחלטה  
!היטלר–בווין . להפליג לגרמניה

התקווה

הסיוט הקולקטיבי

גיברלטר

"לימודים"ה

משדרות דברי עידוד לאחת מאניות  " הגנה"סירות ה
הגירוש

והובלתם ברכבת  , בנמל האמבורג, הורדת המעפילים בכח
מול עיני המוני גרמנים, מסורגת למחנה מעצר

של המתמטיקאי והמהנדס  , מאוסף קטעי עיתונות צרפתית)
(ל מפאריס"שמואל לוצקי ז



מארכיון יד ושם

ארכיון יד ושם

-ושוב במחנה אמסטאו ב
1947לנובמבר 30

בית יתומים של השומר  
הצעיר במפקד סיום לקראת  

עלייה ארצה



:  1947דצמבר , מחנה אמסטאו
, "תייר פולני"תמונה חדשה לאשרת 

בדרך לארץ, שוב תעודה מזוייפת

"לוסטיג המרגל"
קרב צלחות הפח



..."  וכל הגבעות תתמוגגנהוהטיפו ההרים עסיס"
(דוד   זהבי: לחן); ג"פסוק י' פרק ט, עמוס



במלון על הכרמל  , 1948ינואר 
.  פגה" אשרת התייר: "בחיפה

מנפיקה תעודות זהות " הגנה"ה
ממשלת המנדט הבריטית... של



יקיסטאן'טאדג, בריחה מאודסה לאסיה התיכונה. 1941

המסע מהמזרח עד איינרינג בגרמניה–1946אוקטובר -אפריל

מסע מגרמניה לנמל סט בצרפת וההפלגה באקסודוס לחיפה–1947יולי -יוני

הפלגה באניות הגירוש חזרה לצרפת–1947אוגוסט -יולי

המשך הפלגה באניות הגירוש להאמבורג בגרמניה ושם למחנה  אמסטאו–1947ספטמבר -אוגוסט

בריחה ממחנה אמסטאו לצרפת ומשם הפלגה חזרה לחיפה–1947דצמבר 

סיכום המסע





גרמניה  -בברמרהאפן " האוצר האחרון"ביקור בתיאטרון 



האגודה  : אירוע היסטורי מיוחד: 2015למאי 7-ה
מבקשת סליחה מהמעפילים  " לגשר על הפער"הבריטית 

פגישה בין תום דייל  : 2016ליולי 14-ה
לבין אריה  , קרס'חייל על סיפון הצ-

"אקסודוס"ילד על ה–איתמר 


