
 

 עלון למבקר

דרך המאבק בבריטים  מסלול הביקור מוליך את המבקר מראשית ימי ההעפלה על סיפוריה המופלאים,
 ועד חיל הים של ימינו. 

המחשבים  לרשות המבקר עומדים לאורך הסיור סרטים ומצגות, המפה המצורפת, חצי הסימון )<<(, רשת
 להכוונה ולסיוע. –הפנימית וכמובן צוות ההדרכה 

 ההעפלה

 פתיחה.בו מוצג סרט ה (2)תחילת המסלול באודיטוריום 
שם נחזה בתצוגה הממחישה  .(3)משם מוביל המסלול במעלה המדרגות אל אניית המעפילים 'אף על פי כן'  

 את תנאי המחיה ואת קורותיהם של המעפילים באותה הפלגה. 
 יציאה מבטן האנייה ניתן לצפות ולהתרשם מהסיפון העליון, מגשר הפיקוד, מחדר האלחוט ומה"מטבח".ב

, תצוגה זו ממחישה את קורותיהם של המעפילים (4)מן הסיפון נרד במדרגות אל תצוגת מחנות המעצר 
 לאחר ההפלגה, רובם נתפשו ונשלחו למחנות המעצר אך מקצתם זכו להגיע ישירות אל הארץ.

, נצפה בסיכום פרק ההעפלה ותרומתו לבניין הארץ. המעפילים (5)בביתן הסמוך, "מההעפלה לתקומה" 
 שהגיעו היו תגבורת שהגיעה בעיתה הן לבניין הארץ והן למלחמת הקיום מול צבאות ערב. 

פני להגעת המעפילים הייתה גם תרומה פוליטית, הייתה זו הפגנת ענק של העם היהודי השב למולדתו נוכח 
 העולם המתנכר. 

 

 חיל הים

מבצעי ההעפלה, השטת האניות והניסיון שנרכש בפעולות החבלה הימית נגד האניות הבריטיות היו חלק 
 .(6)מהיסוד ממנו צמח חיל הים הישראלי. על הקמת חיל הים נוכל ללמוד באזור תצוגה 

ם של ספינות מלחמה שהיו באולם מוצגים אמצעים ומכשירים ששימשו את הימאים לוחמי החיל, דגמי
  ועדיין בשירות חיל הים וציוני דרך חשובים בתולדות חיל הים: קרבות, מלחמות, הצלחות וכישלונות.

 .(7) מאולם התצוגה המרכזי נצא אל חצר תצוגת חיל הים על שלל מוצגיה המרתקים
וצגים בחצר מייצגים תקופות שונות בתולדות חיל הים. כאן תוכלו לצפות בתותחים ובמשגרים שונים המ

ששמשו בכלי השיט, בסירות קומנדו, סירות נפץ וגם סירות מחבלים שנתפסו. כן נמצאים בחצר טילים 
 וטורפדו מסוגים שונים.

' המפורסמות, מוצגת פינות שרבורג, אחת מ'ס(8)אח"י "מבטח"  –ספינת הטילים הראשונה של חיל הים 
 בקצה החצר.

המבקרים מוזמנים להיכנס, לבקר ולהתרשם מתנאי המגורים וכן מהמכשור והאמצעים שהיו בזמנם פאר 
 הטכנולוגיה.

 מזמינה את המבקרים לבקר ולעבור בתוכה מירכתיים ועד חרטום. (9)הצוללת אח"י "גל" 
ה והדריכות שבהן מתפקדים הצוללנים מול הצגים, המחונים לחוש את האווירה הדחוסבתוך הצוללת ניתן 

 .ווטים דרכם בחשאי אל יעדים עלומיםוהשסתומים ומנ
 נמצאת מאחורי ירכתי הצוללת.  (01)היציאה מהמוזיאון 

אנו מקווים שנהניתם מהביקור וחוויתם פרק חשוב בתולדות עם ישראל ותקומתו למן ימי ההעפלה דרך 
 ל הים של ימינו אנו.הקמת חיל הים ועד חי

 להתראות בביקור הבא

 

 

 

 

 



 מקרא 

 כניסה (0

 אודיטוריום (2

 אניית המעפילים "אף על פי כן" (3

 מחנות המעצר  (4

 עפלה לתקומה המה (5

 הקמת חיל הים  (6

 תצוגת החצר  (7

 ספינת הטילים (8

 הצוללת (9

 יציאה (01

 .לרשות הנעזרים בכסא גלגלים מעלית לצורך העלייה לרציף ולאניית המעפילים 

 

 

 

 

 

 



 

 

 , חיפה65שד' ההגנה 

  172-279813106  , 14-8536249  טלפון: 

 14-8502958פקס: 

 haapala.mus@gmail.com 

 שעות ביקור:

 01:11-06:11ה  -ימים א

 ימי שישי בתיאום מיוחד.

 הכניסה כרוכה בתשלום ובהצגת תעודה מזהה, תיירים נדרשים להציג דרכון.

 

 :אתר המוזיאון

https://museums.mod.gov.il/sites/Haapala/Pages/default.aspx 
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