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 רשימת 'הגדעונים' לדורותיהם

 

 שם כינוי תפקיד אוניות

 אבידוב אהרון  אלחוטן 

 אבידור ישראל נסיך  אלחוטן 'יגור'

 אביטל אסתר   אלחוטנית  

 אבינועם יונה   אלחוטנית  

 שרות הקשר' ר  
 הארצי

  זהר שמחה-אבן דקל

 (קופשטיין)אדם אבינועם  אבן אלחוטן 'ח"פלמ'

 מוניהזופרנסקי -אדם  פון, מון ראשי טכנאי  

 שמואלרפפורט –אדמון גן אלחוטן 

 ,' ה גיבורי גוש עציון"ל'
 .ורכשעולים , שתי הפלגות -'ההר' 

, גבעוני אלחוטן
 מיכאל

 אדמוני יחיאל

 אביגדור ( אורבוך)אור   אלחוטן 

', קיבוץ גלויות', 'המעפיל  האלמוני'
 .'הפורצים' ר"סמ ',לניצחון'

 ראובן( אורנשטיין)אורן  ישי/ ופכןפ אלחוטן

 צבי( קוניש)אלנתן   אלחוטן בריגדה

 אלנתן רבקה            אלחוטנית פריס 

 אלרום אריאלה   אלחוטנית  

 אמיתי צבי דרוזי/ וני'ג אלחוטן  

 אפרתי גרשון   אלחוטן  1948 -כיה 'צ', ההגנה'מנגנון 

 (הלוי)אפשטיין שולמית    אלחוטנית  

 ארזי יגאל  לחוטןא 

 ארלוזורוב שולמית נועה/גלית אלחוטנית  לונדון

 ארנובסקי-ארנון ראובן יוסף אלחוטן 'ד 'אטרטו'/קולורדו, '(?)' לנגב'

 ארנין יוסף ויקו אלחוטן מרסיי

 ארצי רפאל יכין אלחוטן  

 תמר( שוהם)אשל  דסה/אסנת אלחוטנית         לונדון

 בוכוול מרים  אלחוטנית 

 ', חי-תל'
 'שיעו, ''רקס, ''בוריאה'  ת רכשואוני

 /בוב אלחוטן
 גמליאל

 בורשטין נחמן דוד

. 'חביבה רייק', 'נחשון', 'מורדי הגיטאות'
 .עולים –'דרומית'ו' המורד'

 בורשטין שלום גור אריה אלחוטן

 (מאקס)מאיר בינט    טכנאי           

 דין צבי-בית צור טכנאי  איטליה

ברנר /מיקו אלחוטן  טליהאי, צרפת
 אלברט

 בכר אברהם

 בלוך חיים   אלחוטן  

 בלצן חנוך גולדמן  אלחוטן          במרסייאלחוט מפקד קורס  
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 בלקין ירחמיאל עזריה אלחוטן 

 חיים מנשה-בן הנס אלחוטן בגדד

 ימי מנחם-בן  אלחוטן .'דרום אפריקה', 'מולדת'

 יעקב זאב-בן זבינר הוגו טכנאי  

 ישי עזריאל-בן מזרחי אלחוטן  

 מרדכי אברהם-בן   אלחוטן  

 קורא משה-בעל מושיק טכנאי  

 בצר רחל   אלחוטנית 1948 -אונית עולים -' ירדנה' 

 גיורא אמנון-בר   טכנאי  

 ברגלינסקי רות  אלחוטאית 

 ברויאר יצחק   אלחוטן 'הזיו-ד חללי גשר"י'

 ברם פרץ פרץ  וטןאלח באירופה' גדעונים'אחראי 

 חיה( פיפרברג)מאיר -בר   אלחוטנית 'כן-פי-על-אף'

 ברנדייס שרגא   טכנאי אלחוטן  

 בנימין( ברקוביץ)ברקן  יבין  אלחוטן 'משמר העמק'

 גוטפריד שלמה  אלחוטן 

 גולדווסר אברהם רם אלחוטן 'אסימי'

 גולדיס חיים ברזלי  אלחוטן .'עצמאות', 'ברכה פולד'

 יצחק( גולנד)גולן    אלחוטן 'וןלטר'

 משה( גורדון)גדרון  מוסיק אלחוטן 'חיים ארלוזורוב'

 תמר( הוז)גדרון    אלחוטנית  לונדון

 גורדין מישה רחף מהנדס רדיו  

 גורן אורי יערי/משה לחוטןא 'ההר'ואונית רכש  'לטרוןמפקד 

 מרגה( גוטהולף)גורן    אלחוטנית 'הפורצים'

 גירון חיים שבח אלחוטן 'הזקן'אונית רכש  ,וליםע -'נרקיס'

 גלעדי בבה   אלחוטן  

 גלר לובה          אלחוטנית  

 גניזי שמואל  אלחוטן 

  ('ברק', 'ט בנובמבר"כ')  'הפורצים'
 1948נחתת רכש 

 גפנר בנימין-גפן אדיר אלחוטן

 גרואג תמר   אלחוטנית עולים –' אביוניה' 

 גרוס ראובן          אלחוטן   יורק-ניו

 גרזון יוסף   אלחוטן    

 גרינפלד יונה  אלחוטנית      פריס

 גרייף פנינה   אלחוטנית מרסיי

 גרשוני נעמי דפנה  אלחוטנית  

 דודו יהודה האחות אלחוטן  

 דוחן יפה   אלחוטנית  

 דוידי צבי בענה טכנאי 

 רות ןייד        תינטאלחו  

  (פינסקי) דרור צפורה   יתאלחוטנ איטליה 

 הילדסהיימר חוה תרצה  אלחוטנית  

 הכט מרים   אלחוטנית  
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 ( גולדווירט)הלל סם  יוחנן  טכנאי  צרפת

 הלל רות רותה אלחוטנית  

 הלפרין שולה   אלחוטנית  

 הקטין יצחק גדליהו אלחוטן 'ג יורדי הסירה"כ'

 הםהר אבר   אלחוטן 1948נחתת רכש חיל הים  

 הרמן אלזה   אלחוטנית  לונדון  

 (מייק)הררי מיכאל  דרור  אלחוטן רופהבאי 'גדעונים'אחראי / 'שיבת ציון'

 ויץ שולמית   אלחוטנית  

 ורדי אריאל   אלחוטן 1948 'טיבולי' אונית רכש 

 זאבי מרגוט   אלחוטנית  

 זוהר אלי יואל אלחוטן 'יחיעם'מפקד ', חירויות-ארבע'

 זחובסקי אהרון יואל וטןאלח 

 שרה (סלוצקין)זיבנר  דינה אלחוטנית ריספ 

 זיו רות   אלחוטנית  

 אביבה( זיסר)זמיר    אלחוטנית  לונדון

 זיפשטיין ויקטור  אלחוטן 

 חוביבה שמעון שמשון אלחוטן בגדד 

 חטנה רן   אלחוטן  

 חביבהחיטרון  ויוה אלחוטנית  

 נועה( חייקין)חן    אלחוטנית פריס    

 (ירוב'טוקצ)חייקינד אריה  זרובבל אלחוטן .'ינסקי'שבתאי לוז', 'דלין'

 חפץ אפרת   אלחוטנית  

 טולדנו יצחק   אלחוטן  קהיר ובגדד

 רחל (בק) טוק   אלחוטנית  מרסיי ופריס

 טיר מאיר נחומי אלחוטן 

 טרטקובר רות  אלחוטנית 

 יוכבד( הלוו)יהל  יוכי אלחוטנית (.48' נוב)' משמר העמק'

 יעקב( ינובסקי)ינאי  יאן קשראש שירות הר  

 יעקובי צבי  אלחוטן 

 יפה יוסף   אלחוטן בב        

 מנחם( ברנצוייג)יצחקי  סער אלחוטן 

 ירדני אלישבע-ירון רמת וןסוולפ אלחוטנית  

 ירושלמי משה מריו, זיק אלחוטן .באירופה אחראי גדעונים, 'ווד'יאשיהו ווג'

 לוסטיג יוסף-ישראלי נחמן  אלחוטן 'רם שוחטעמי'

 כהן זלמן שחל אלחוטן  

 כהן חבקוק   אלחוטן  

 מקס( קאהן)כהן  צליחמ  אלחוטן 'כלנית, ''47אקסודוס ', 'קדימה'

 כהן שרגא   אלחוטן  

 כפכפי מלאכי מלוקי  אלחוטן  

 כצנלסון צביה   אלחוטנית  

 צבי( קרוכמל)כרמל    אלחוטן 1948 אוניות רכש

 שושנה( קלירס)כרמלי    אלחוטנית 'האומות המאוחדות'

 כשדן רבקה  וספינה'ז אלחוטנית  

 לב רות  אלחוטנית 
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 לביא ישעיהו  אלחוטן 

 לביא לאה  אלחוטנית 

 שלמה( ליפשיץ)לביא  ברק אלחוטן 'דורה', 'ב' קולורדו'

 שמשון( לוציאן)לוטן  קין אלחוטן 'ארסיה'אונית רכש , 'בונים ולוחמים'

 לוי עובדיה   אלחוטן  

 לוי מינצי גד יהוא, יונתן אלחוטן טכנאי  

 לוין גורדונה   אלחוטן   

/ סיסרא  איתות ראיה  
 רלי'צ

 ר"ד, צבי הלוי-לוין

 .'פי כן-על-אף', 'הנרייטה סולד'
 .1948עליה  – 'טירת צבי'

     /השחור אלחוטן
 זאכי-אבו

 לזרובסקי יוסף

 ',רפיח', הגנה',  'רפי'
 .אונית רכש –' אטלס'

 ליכובסקי אברהם נור אלחוטן

 לימוני יהודה   אלחוטן 1948-9 - אוניות רכש 

 ליפשיץ גד מקס אלחוטן /טכנאי מחנות קפריסין', עצמאות'

 מאיר יונה  אלחוטנית 

 מוזס קרין  יתנאלחוט 

 מופת יוכבד  אלחוטנית 

 ומיזלס ישעיה שמי אלחוטן 

 מיזלס רפי   אלחוטן  לונדון

 ' לקוממיות', 'מדינת היהודים'
 .ואוניות רכש

 קלר אהרון-מיכאלי עובד  אלחוטן

 מלניצר יעקב-מיכאלי  אלחוטן 

 מילר מילטון לאיימי  אלחוטן 'ווד'יאשיהו ווג'

 (בני)מימון בנימין    טכנאי/אלחוטן  

 דרורה( מחניימי)מימון    אלחוטנית  

 מלכין שרה   וטניתאלח  

', הזקן'אונית הרכש - 1948  ',התקווה'
 ' נוגה'י "אח, עולים -'אילת'ו' שאר ישוב'

 נחום( מונדרר)מנור  נוגה אלחוטן

 נבו יהודית   אלחוטנית  

 נבל משה  אלחוטן 

 נחמני גבריאל  אלחוטן לונדון

 יוסף' נימצוביץ  אלחוטן קורס מרסיי

 נמרי דבורה  אלחוטנית 

 נפחא ביבה  אלחוטנית 

 (מלניצר)נצר יעקב    אלחוטן 'יהודה הלוי'

 סייג יצחק עם-קשר  אלחוטן  בגדד

 סינקלר דב   טכנאי/אלחוטן   

 הירש חוה-סירבלה 'איל' אלחוטנית   'אביוניה'אונית הרכש 

 סנדלר דני  גיל אלחוטן 'ירושלים  הנצורה'

 סרני חנה עדנה      אלחוטנית 'יחיעם' 

 (חייקין)עופר רות    אלחוטנית 'קרב עמק איילון'

 עזריאל( טרייביש)עינב  , ברק, בוש אלחוטן '47אקסודוס ', 'ברק'

 עמיר רחבעם אלן  אלחוטן  
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 עמית אהרון   אלחוטן 

 ',החייל העברי', 'אנצו סרני'
 .'הוז-דב'ו' אליהו גולומב' 

 יון גרשוןעצ חנוך  אלחוטן

 ',מכס נורדאו', 'חנה סנש'
 'הקדושה' 

 /מוסיה אלחוטן
 שוניה

 חיים( פרטקין)פורת 

 פזי יצחק   אלחוטן 'טייגר היל, '('ז-'ד)' אטרטו'

 פייג פתחיה   אלחוטן 'מדינת היהודים'

 פייס יהודה   אלחוטן רכש - רקס'ו עולים –' דור הרצלאותי' 

 מאיר איה-פינקרפלד  שולמית אלחוטנית 'כתריאל יפה'

 פלוס לובה   טכנאי  

 פלש משה  אלחוטן 

 פפיש שרה  אלחוטנית 

 פקטה יקותיאל ארנסט אלחוטן         'דורה'

 פרידלנדר חיים טון / יעקב אלחוטן 'ב' ארטימזיה', 'א' פוסיידון'

 פרלמן רות   צפנית  פריס, פראג

 ',כנסת ישראל', 'חי-תל'
 .מחנות קפריסין 

 יואש( אטו'צ)צידון  מתי לחוטן וטכנאיא

 צימר יצחק יצר אלחוטן 1944-47מדריך ראשי  

 צפריר ידידיה עדן  אלחוטן 'ברל כצנלסון'

 קאופמן מילה שיקוביץ אלחוטנית  

 קוברסקי אליהו   אלחוטן 'פרוסילה'

אליזבט  אלחוטנית .עולים–' הדרומית' 
 ק'פלצ

 קוזלובסקי חיה

 הגר( סרני)ונפינו ק   ניתאלחוט הילאיט

 קוסוביצקי שרה  אלחוטנית פריס

 קורנגולד צבי   אלחוטן  

 קיני זכריה זכי, שלג אלחוטן 'אביוניה'אונית רכש 

 קיני שושנה    אלחוטנית (.48' ספט) 'משמר העמק'

 קינן אהרון קלרי אלחוטן 'כריש'

 קירשנר גבריאל  אריה  טכנאי        

 קלבריש בנימין ניב אלחוטן 'גאולה'

 קלר מנחם יותם אלחוטן 'גאולה', 'פרוסילה'

 קמינר נתן  אלחוטן 

 ראפ מרגוט  אלחוטנית     פריס

 ראשוני נרי  אלחוטן 

 רבינוביץ יעקב  אלחוטן ניו יורק

 רובינשטיין רענן  רני  ראשי טכנאי  

 ה'יפצ'צ  אלחוטנית 'לא תפחידונו'
 סוניה

 הצפור( דוידוביץ)רוזן 

 רוזנברג פרץ   אלחוטן 'פוסידון ב, 'ז' אטרטו'

 רוזן שלמה הנזי  אלחוטן 'ט בנובמבר"כ'

 רונן עדה  אלחוטנית 

 רופא מלכה רחל  ,לאה אלחוטנית .בגדד . 'יגור'

 רייזר נפתלי -רז נפתא/צוק טכנאי  
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 ריזר רות  אלחוטנית                            

 ריינס בתיה  אלחוטנית                                            'עליה'

 ריינס מאיר  אלחוטן     'עליה' 

 רייס אברהם יהודה/ארי אלחוטן 'וינגייט', 'ב-ו' א' פטר'

 שבח יהודה סם  אלחוטן    

 שטרן יחזקאל-שביט ןגולדמ אלחוטן 'נתן ב'

 שבתאי אברהם  'נפתלי ב  אלחוטן  

'  מדינת ישראל' ,דברכה פול', שאר ישוב' 
 .'השודד'מבצע  .'רקס'אונית הרכש 

, עבד,יאיר אלחוטן
 ישי, קשתי

 שדה עובד

 (צבי)שוטוב גרישא  גיר  אלחוטן 'ג', ב', א' אטרטו'

גרטוד  אלחוטנית      בוקרשט
 גולדנברג

 שחר תמר

 שי צדיק   אלחוטן  לונדון

 חנן( שלאוכר) שילוח  אלחוטן 

 וןשינבלום אהר  טכנאי 

 שינבלום אריה  אלחוטן         

 שמר עדה       אלחוטנית לונדון 

 שני אליהו   אלחוטן בגדד

 יוחנן( מנור)שפינגרן    אלחוטן  

 שפיצר ראובן דפנה  אלחוטן  

 שפירא יעקב ישקה אלחוטן 

 שפירא תמר  אלחוטנית 

 שקד מיכאל   אלחוטן  

 שריד חיים פטר הקטן אלחוטן 

 תנורי משה   אלחוטן           'שיעו'רכש  אונית 

 תנחלסון אברהם ברד אלחוטן  

 

' הגדעונים'י "שהוכנה עראשונית הרשימה מבוססת על רשימה 

לרבות תיקון טעויות, והורחבה על בסיס מידע נוסף שהצטבר            

                                     

 

 

8391-8399שפעלה בשנים ', שרה'תחנת   
,מתוך סליק בקבוצת גבת  

.יורק-כווני ללונדון וניו-בקשר חד   
(.רנו מורה'צ)שחור -האלחוטנית היתה שרה ים  

.ומזמינה אותכם לבקר קבוצת גבת משמרת את האתר  
 


