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הנצחת ההעפלה והפלי"ם
עריכה ועיצוב :יהודה בן-צור ,צבי בן-צור ,אלון בן-צור

אתרים ,אנדרטות ולוחות הנצחה
שם

מיקום

הערות

עוגן הפלי"ם

קיסריה

יצירת האמנית יעל
ארצי

"פסל ים"  -אנדרטת
לציון מפעל ההעפלה

חוף
אכזיב

יצירת האמן יחיאל
שמי ז"ל

'שער ציון' לזכר
'פרשת לה-ספציה'.

לה-
ספציה,
איטליה

גן ההעפלה

תל אביב

מחלף הסירה

הרצליה

אדריכל האתר
אליאב נחליאלי;
תרומת משפחת
הראל

תמונה
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יד לשמונת חללי 'רפיח'

האי
סירנה

הוצבה ע"י חיל הים

מוזיאון ההעפלה וחיל
הים

חיפה

הספינה המקורית
'אף על פי כן'

אנדרטה ל'כ"ג 'יורדי
הסירה'

ירושלים
הר הרצל

סמל הפעילות
הימית של ה'הגנה'
טרום תקופת
הפלי"ם

קבר אחים לניספים
באוניה 'סלבדור'

ירושלים
הר הרצל

טבעה בדצמ'
0491

יד להנצחת המעפילים
העצורים

פמגוסטה
קפריסין

נהרסה ע"י
פלסטינים

יד לזכר מעפילי
'סטרומה' ו'מפקורה'
שטבעו בים השחור

אשדוד

יד לעליית 'אף על פי'

נתניה

מחנה מעצר המעפילים
בעתלית

עתלית

העפלה לפני
מלה"ע הII-
שאורגנה ע"י
המפלגה
הרביזיוניסטית
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אנדרטה ל'אקסודוס
 '94ותשע אוניות
שנרכשו בארה"ב

בלטימור

ההפלגות נערכו
בשנים0491-4

בית הכנסת ומוזיאון
'סטרומה'

באר
שבע

הספינה הוטבעה
ע"י צוללת רוסית
בפבר' 0491

אנדרטה לזכר מ"ד
מעפילי 'אגוז'

אשדוד

הספינה טבעה ב-
0410

אנדרטת
מח"ל

שער
הגיא

 01אוניות שנרכשו
בארה"ב אוישו ע"י
מח"ל עליה ב'

תחנת -אלחוט 'שרה'
של ה'הגנה'

סליק
בקבוצת
גבת

התחנה שידרה
בשנים 0494-
 0499לתחנות
חו"ל

יד להעלאת המעפילים

נמל סט,
צרפת

'אקסודוס '94
 00ביולי
0494
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מצפה העפלה

חוף כפר
ויתקין

לזכר ספינת
המעפילים
הראשונה 'ולוס',
0499

אנדרטת זיכרון לספינת
המעפילים פנצ'ו

נתניה

הספינה טבעה
באוק' ,0491
המעפילים ניצלו,
שהו ברודוס ואח"כ
באיטליה עד לאחר
מלה"ע

בולים
הנושא

הערות

חיסול
מחנות המעצר בקפריסין

חותמת דואר מ0494-

עליה ללא היתר בתקופת
המנדט הבריטי

הונפק ב 0491-לרגל יום
העצמאות השני

 91שנה להעפלה

הונפק ב0419-

תמונה
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ההעפלה
0499-0491

הונפק ב0444-

יצירת האמן מרסל ינקו:
"ספינת המעפילים"
(הבול הונפק לציון
תערוכת בולים דו-לאומית
ישראל – רומניה)

הונפק ב0449-

 91שנה למסע
'אקסודוס '94
עליית המעפילים בנמל סט
ביולי 0494
והורדתם בנמל המבורג
בספט' 0494

מטבעות

כנס פלי"ם הראשון
הנפקה0419 :
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 91שנה לראשית ההעפלה
הנפקה0419 :

כנס 'הגדעונים'
הנפקה0419 :

הגדעונים
הנפקה0411 :

 91שנה ל'אקסודוס '94
הנפקה0414 :
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האוניה 'סלבדור'
הנפקה0441 :

רחובות וכיכרות
רח' יוחאי בן-נון

חיפה

מפקד חיל הים

רח' יהודה ארזי

חיפה

הממונה על שלוחת
'המוסד לעליה ב' באיטליה

כיכר אברהם זכאי

חיפה

מ"פ הפלי"ם הראשון

רח' המעפילים

תל-אביב

רח' יציאת אירופה

חיפה

ככר מעפילי קפריסין

חיפה

האוניה 'אקסודוס '94
הגיעה ב 01-ביולי 0494
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הספינה 'סטרומה' טבעה
בים השחור בפבר' 0491

רח' סטרומה

חיפה

צומת פלי"ם

קיסריה -פרדס חנה
מע"צ  -כביש מס' 9

שדרות הפלי"ם

חיפה

שער קפטיין סטיב

חיפה

