אתר הפלי"ם וההעפלה

1
מחבר

שם הספר

עריכה/הוצאה לאור

אברהם זכאי  -בן הארץ
והים
מגל אל גל – שירי ים

חיל הים

דוד בן-חורין (דוד'לה)

הוצאה פרטית של המשפחה

עליה ב' – פרשיות נבחרות

עידן  1מרכז ינאית בן-צבי

אביגור שאול

עם דור ההגנה

מערכות 7991

אבידוב יאני

נתיבים נעלמים

אנדה עמיר ,תשט"ו

אבנרי ל .אריה

מ-ולוס עד טאורוס

הקיבוץ המאוחד

אבריאל אהוד

פתחו שערים

1979

אהרני ראובן

מטות תרן

המרכז לתולדות כוח המגן,
'ההגנה' 7991 -

אוירבך ישראל

ים רוגש ,גבה -גלי

אלדר מייק

אנשי הצללים TTG

משה"ב 7991

אלדר מייק

ש ,77-הקרב על הצל"ש

הד ארצי ,מעריב 7991

אלדר מייק

ש ,11-סיפורו של הקומנדו
הימי

אליאב אריה [לובה]

הספינה אולואה

עם עובד7991 ,

אראל שלמה

לפניך הים

משה"ב 7991 ,

ארגוב לוי

בנתיבי הצלה והעפלה

6001

אשוח פנחס

לקט סיפורי חברי פלי"ם

אשל צדוק

שמואל טנקוס ,מהירקון עד
חיל הים

הוצאה פרטית של המשפחה

תאור/הערות
סיפורו של אברהם ,ממפקדי
הפלי"ם
ספר אודות דוד ,מותיקי
הפלי"ם ואחד מצמד
"השודדים" ב'מבצע שודד'
אביגור היה ראש המוסד
לעליה ב' ומרכז הרכש
באירופה
יאני היה ראש שלוחות
המוסד לעליה ב' ביוון וצפון
אפריקה
מפעל ההעפלה לפני
ובמהלך מלה"ע הII-
אבריאל היה מבכירי 'המוסד
לעליה ב' ומערכת הרכש
ספר מקיף ומפורט על
ההעפלה; תיאורי הפלגות
המעפילים שבו ,מוצגים
באתר.
רב חובל ישראל אוירבך,
יוצא הפלי"ם .מלווה ספינות
המעפילים 'יגור' ו'חיים
ארלוזורוב'.
סיפור "החבורה" ,TTG
יוצאי הצבא הבריטי.
אל"מ במילואי חיל הים,
סופר ,מרצה והיסטוריון.
עוסק בהיסטוריה הצבאית
של צה"ל וחיל הים.
"

משה"ב 6002

סיפור קורותיו של אליאב
בעליה ב' ובמרכזם מפקד
'חיים ארלוזורוב' ,
אוטוביוגרפיה של מפקד חיל
הים .חניך תנועת בית"ר
בביה"ס הימי בצ'יויטווקיה.
סיפורו של פעיל תנועת
"הבריחה",עליה ב' ורכש.
יוצא הפלי"ם ,פעיל עליה ב'
ומערכת הרכש.
ביוגרפיה של שמואל טנקוס,
מדריך ראשי בפלי"ם
וממפקדי חיל הים

אתר הפלי"ם וההעפלה

2
שם הספר

מחבר

עריכה/הוצאה לאור

תאור/הערות

בוגנר נחום

ספינות המרי

משה"ב 7992

נחום הוא היסטוריון
שהתמחה במפעל ההעפלה.
הספר הזה עוסק בהעפלה
אחרי מלה"ע ה.II-

בוגנר נחום

אי הגירוש

"עם עובד" ואונ' תל אביב,
1991

" .מחנות המעצר בקפריסין

בועז אריה

עלום ונוכח בכל

משה"ב 6007

בן ימי מנחם

 -בנתיבי החיים

הוצאה פרטית של המשפחה

בן-גוריון דוד

יומן המלחמה תש"ח תש"ט
( 2כרכים)

משה"ב 7916

בן נון יוחאי

התקופה לקחה אותנו –
דיוקן

משה"ב 6002

בן נון שיה

יוחאי מספר

6001

בן נתן אשר

החוצפה לחיות

משה"ב 6006

בן צבי מלכיאל

שדות-ים והפלי"ם

בסוק משה

ספר המעפילים

אפעל 6002
הוצאת ההסתדרות הציונית
העולמית

ברגינסקי יהודה

עם חותר אל חוף:

הקיבוץ המאוחד 7912

The Odyssey of the
Ship with Three
Names

רנאטו ברהונה
Barahona Renato
גולדה מאיר

חיי

גורן אורי

משני צדי הקריפטו

גלעד זרובבל

לקט

גלעד זרובבל ,מגד מתי

ספר הפלמ"ח ( 6כרכים)

הקיבוץ המאוחד ,תשט"ז

גנוז יצחק

כיסופים וסער

משרד הבטחון

Lorenzo Giacchero

ספריית מעריב 7912

Una Rondine Fa
Primavera

איטלקית6072 ,

ביוגרפיה של שאול אביגור,
ראש 'המוסד לעלייה ב'
ומרכז רכש הנשק באירופה
אוטוביוגרפיה של ניצול
שואה ,מבוגרי קורס
הגדעונים במרסיי .העפיל
בספינה 'מולדת'.
העורכים :גרשון ריבלין
ואלחנן אורן.
מבכירי הפלי"ם ומפקד חיל
הים .מפקד "החוליה"
בפלי"ם והקים את שייטת
 72בחיל הים.
אוטוביוגרפיה – 'הבריחה',
שגריר בגרמניה וצרפת.
סיפורי חברים 7991 -7921
ברגינסקי היה פעיל 'המוסד
לעליה ב'
סיפור 'דרומית'  -אוניית רכש
נשק ממקסיקו ועולים
מאירופה.
אוטוביוגרפיה (תורגם
ליידיש)
גורן היה 'גדעוני' ומפקד
ספינת המעפילים 'לטרון'
סיפורי החברים מ 7997-עד
7999
סיפור פרשת 'אקסודוס' מפי
מי שהיה מדריך ומורה של
קבוצת נוער גדולה
שהעפילה באוניה
סיפורי העפלה של האוניה
- Rondine
'אנצו סרני' ו'בונים ולוחמים'.

אתר הפלי"ם וההעפלה

3
מחבר

שם הספר

גרובר רות
Ruth Gruber

Exodus 1947: The
Ship That Launched A
Nation

גרובר רות
Ruth Gruber

Witness

גרינפילד מורי

הצי הסודי של היהודים

דגני ניסן
דרוז'י ז'ק

אקסודוס משדרת
אקסודוס באור חדש

דקל אפרים

בנתיבי הבריחה

דרור יוסף – יוס'לה

הקומנדו הימי אליו וממנו

דרורי בצלאל

בגלים סוערים

הדרי (פומרנץ) זאב  -וניה
הדרי (פומרנץ) זאב  -וניה

יומן המוסד לעליה ב'
פליטים מנצחים אימפריה

עידית הימן

מימון דוד  -דרך בים

עריכה/הוצאה לאור

פרשת 'אקסודוס' עפ"י
העיתונאית האמריקאית-
יהודית המפורסמת ,שנכחה
Union Square Press
בחיפה בעת הגעת האוניה
ובפורט דה בוק לאחר גירוש
המעפילים
פרקים העוסקים במאבק
המדיני להקמת ישראל,
פרשת 'אקסודוס' ,מחנות
 Schocken Books NY,קפריסין ,מלחמת העצמאות
 2007והעלייה ההמונית ,מנקודת
המבט של העיתונאית
האמריקאית-יהודית
המפורסמת
מורי היה מתנדב אמריקאי
גפן  -משה"ב 7999
בצוות הספינה 'התקווה'
אפרים היה ממפקדי ארגון
ההגנה .מפקד הש"י במחוז
תל אביב וממארגני הבריחה
וההעפלה
אינטר מדיה 7999

זוהר אברהם
זוהר אברהם ,פעיל מאיר

חלמיש אביבה

אקסודוס – הסיפור
האמיתי

אוניברסיטת תל אביב
והוצאת עם עובד.7990 ,

חרובי אלדד

הבולשת חוקרת :ה.D.I.C-
בא"י7960-91 ,

פורת6077 ,

הגדעונים
מבצעי חיל הים במלחמת
העצמאות

מערכות 7911
עמותת חיל הים
(מהדורה שנייה)

חבס ברכה

טבת שבתי
טל אליעזר

מלווה אוניות העפלה:
'הגנה'' .ביריה' ו'שבתאי
לוז'ינסקי'
סיפורו של דוד ,יוצא
הפלי"ם ,מפקדן של 'שבתאי
לוזינסקי'' ,שיבת ציון'
ו'האומות המאוחדות'

הביתה -ארבע שנים בדרך
לציון
הקומנדו הימי
הפלמ"ח הימי (הפלי"ם)
פורצי שערים  -הספינה
שניצחה

הלוי יהושע

תאור/הערות

קורות מעפילי הספינה 'פנצו'

פרופ' חלמיש היא
היסטוריונית שחקרה ,בין
היתר ,את מפעל ההעפלה
מבוסס על עבודת
הדוקטוראט של ד"ר אלעד
חרובי

אתר הפלי"ם וההעפלה

4
מחבר

שם הספר
יענקלה סלומון  -זיכרון
קרוב רחוק
ספינות מעפילים מ-א' ועד
ת'
 57שנות ספנות עברית
בארץ

יטבת משה
ירקוני הלל
ירקוני הלל
ירקוני הלל

עריכה/הוצאה לאור

הלל ,יוצא חיל הים ורב חובל
בחברת 'צים'.
אפי מלצר6002 ,

לזר לוסיאן

אלכסנדר גלסברג – כומר
יהודי

מגד אהרון
מגן דב (ברצ'יק) ,בנשלום

מסע הילדים
הנערה והים

מדוצקי יאיר

קרבות גבעת הרדאר

מורג אורה

השוד הנועז בלב ים

שליחות עלומה
מרדור מוניה
ההעפלה
נאור מרדכי
בים ,ביבשה וגם באוויר -
נאור מרדכי
מבט חדש על ההעפלה
The Royal Navy and
ניניאן סטיוארט
the Palestine Patrol
Stewart Ninian
סיפורו של דויד'קה – לקט
נמרי דוד  -דוידקה

סטון י.פ.
I. F. Stone

Underground To
Palestine

סלייטר ליאונרד

הנאמנים

סרני עדה

ספינות ללא דגל

עופר דליה

דרך בים
מול השער הנעול:
אודיסיאה של מעפילי
'כנסת ישראל'

עופר תהילה ,כץ שמואל

"

לקסיקון אישים ואירועים
בתולדות הספנות היהודית.

הים ,האונייה ועם ישראל

Britain's Naval and
Political Reaction to
לייבריך פרדי
the Illegal Iimmigration
Fritz (Freddy) Liebreich
of Jews to Palestine,
1945 - 1948
איש צללים
לוי –מינצי גד

תאור/הערות

Routledge
הוצאה משפחתית
סיפורו של אלכסנדר
גלסברג ,כומר ממוצא יהודי,
חסיד אומות העולם ,פעיל
המוסד לעליה ב'
סיפורם של "ילדי סלבינו"
סיפור פיקטיבי על רקע
מפעל ההעפלה
יעקב מדוצקי ז"ל ,אחיו של
יאיר ,נהרג בקרב.
סיפור "מבצע שודד" ,ספרות
ילדים ונוער

מורשת

ספרית יהודה דקל
Routledge
י.פ .סטון ,עיתונאי חוקר
אמריקאי נודע ,ליווה את
מעפילי 'ביריה' ארצה.
 Pantheon Booksתרגום הספר לעברית
מפורסם באתר ,ראה קישור
מהערת המערכת הרלוונטית
בדף תאור מסעה של 'ביריה'
סיפור סודות הרכש בתש"ח
מערכות7917 ,
הממונה על שלוחת 'המוסד
עם עובד7912 ,
לעליה ב' באיטליה
עלייה ב' בתקופת השואה
יד יצחק בן-צבי 7911
העיתונאית תהילה עופר
והצייר שמואל כץ העפילו
הוצאת הספינות שבדרך
ארצה באוניה 'כנסת ישראל'

אתר הפלי"ם וההעפלה

5
שם הספר

מחבר

Running the Palestine
Blockade: The Last
פצ'רט רודולף
Voyage of the
Rudolph Patzert
Paducah
מוקה לימון
צור מירון
צידון – צ'אטו יואש

ביום בליל בערפל
ההולכים תמים
זכי  -סיפור חייו

קוסובסקי חנוך
קיני שושנה
קליגר-עליאב רות ,מאן פגי
המפלט האחרון טייגר היל
Ruth Kluger, Peggy
The Last Escape
Mann
קניוק יורם

אקסודוס  -אודיסיאה של
מפקד

עריכה/הוצאה לאור

תאור/הערות

רודי פצ'רט היה רב החובל
 Naval Institute Press,של אוניית המעפילים
' Annapolis, Marylandגאולה' (שם מקורי
'פאדוקה')
ביוגרפיה של מוקה לימון
אוטוביוגרפיה של יואש צידון
– צ'אטו :גדעוני ,מפקד
ספרית מעריב7992 ,
טייסת ,תעשיין וחבר כנסת
לוחם חט' 'הראל' ב7991-
זכי ושושנה קיני היו גדעונים
הוצאה משפחתית
עם עובד
Pinnacle Books, Inc
הקיבוץ המאוחד 7999-

הספר מתרכז בפעילותו של
יוסי הראל בעליה ב' ,בעיקר
באונייה 'אקסודוס .'91

המוסד וסודות הרשת
החשאית של יהודי מרוקו
1977-1991
הייתה רוח טובה
גדעונים :מפעילי הקשר
האלחוטי בשירות המדינה
שבדרך
בעקבות האוצר האמריקאי

הוצאה משפחתית 6001

קיפי היה ממפקדי הפלי"ם

העמותה להנצחת חללי חיל
הקשר והתקשוב 6071

גרסת אונליין מפורסמת
באתר ,ראה דף הגדעונים

משה"ב 6001

רם אורן

השבועה

קשת6001 ,

רתם יהודה

יהודה

הוצאה משפחתית

שביט אברום

בנתיבי שביט

מעת לעט6001 ,

פעילות 'ההגנה' בארה"ב
תאור מסע ה'אקסודוס'
משולב בסיפורו של ניצול
שואה
ביוגרפיה – מותיקי קיבוץ
שדות-ים ,מפקד הסד"גים
בחיל הים ,מנכ"ל צים...
מאנשי 'החבורה' TTG
ומראשוני שייטת 72

שורק אמוץ
שחר יורם
שטיינר גרשון

איש צללים – גד לוי-מינצי
'טוסקה' – ימ(א)י בפלמ"ח
פאטריה

6002
6076

שלח מנחם

הקשר היוגוסלבי

עם עובד 7999

שנהב חיים

המנדט ושברו

עם עובד 6001

שפירא אניטה

ההעפלה

עם עובד 7990

לעלות בכל הדרכים

עם עובד 7999

קנפו מישל מאיר
קפלן אריה  -קיפי
רוזן דניאל
רוזן דורון

שפירא דוד

יורם ,בנו של יוסף שחר.
יוגוסלביה ועלייה ב'
7921-7991
"מאסף לתולדות ההצלה,
הבריחה ,ההעפלה" ...
תולדות ההעפלה
7971 -7921

