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 רשימת מעפילים מקפריסין שגויסו לפלמ"ח

לגדוד הרביעי, אותר  1948, פולין, גויס במרס או אפריל 1921טבק ישראל, יליד  .1
כרטיס נוסף בשם זה בו שם האב שמחה ומצוין כי אין לו איש בארץ או בחו"ל, 

 יפתח.שרת בחטיבת השתייך לתנועת פח"ח, 
 לחטיבת הנגב.  16.3.1948 -פולין, גויס ב 1926טון מנחם, בן בנימין, יליד  .2
 , פולין, שרת בחטיבת הנגב.1925טופר אהרון, בן צבי, יליד  .3
, פולין, תנועת החלוץ הצעיר, כתובת בארץ בית 1929אביגדור אריה, בן חיים, יליד  .4

 לגדוד הראשון. 6.4.1948-השיטה, גויס ב
, היה בקלט 29.4.1948 -גויס בפולין, מפאי,  1930יליד אדלמן דב, בן לבוב,  .5

 אימונים.
מרוקו, העובד הציוני, מתקן אופניים במקצועו האזרחי, גויס  1925אלבז יהודה, יליד  .6

 לגדוד הרביעי. 18.2.1948 -ב
, שרת 5.4.1948 -מרוקו, בני עקיבא, גויס ב 1928, בן אברהם, יליד אלבז יצחק .7

 י ונפצע.בגדוד הרביע 1948ממאי 
, שרת מאפריל  15.1.1948 -סלוניקי, גויס ב 1926יליד בן ניסים, אלברטו פנחס,  .8

 בגדוד הרביעי. 1948
, שרת במטה הראל 22.9.1948 -גויס בפולין,  1925בן אהרון, יליד  אוסטר בנימין, .9

 או בגדוד החמישי.
 שרת בגדוד החמישי. 1948פולין, מיולי  1928יוסף, בן נחום, יליד  אוסטרוביץ .10
, שרת בגדוד 1948רומניה, גויס במרס  1928אוסטרינר דב, בן היינריך, יליד  .11

 הרביעי.
, שרת בגדוד 9.7.1948-פולין, מפ"מ, גויס ב 1929אוסלנדר יוסף, בן יצחק, יליד  .12

 השלישי.
 ושרת בחטיבת הנגב. 1948ין, גויס במאי פול 1924אופנהיים משה, בן יצחק, יליד  .13
 ושרת בגדוד השלישי. 1948פולין, גויס במאי  1923אופנר יוסף, בן דוד, יליד  .14
 ושרת בגדוד השלישי. 1948גויס ביולי פולין,  1926אופספלד משה, בן שמואל, יליד  .15
 1948פולין, שומר צעיר, גויס באוגוסט  1928משה, בן שמעון, יליד  אופשטנדר .16

 ושרת בגדוד הראשון.
ושרת בגדוד הרביעי. בשפות  28.3.1948-הונגריה, גויס ב 1928אוריצר דן, יליד  .17

 מצוין כי יודע גם פולנית.
 . 18.2.1948 -מרוקו, הפועל המזרחי, גויס ב 1926אזולאי אברהם, בן יחיה, יליד  .18
 שרת בחטיבת הנגב., 28.3.1948-רומניה, גויס ב 1927ק מרדכי, בן לודויג, יליד איזי .19
, 1.5.1948או  10.5.1948-פולין, מפאי, גויס ב 1927איזנברג בנימין, בן יעקב, יליד  .20

 שרת בחטיבת יפתח, קרובים בעין גב.
 .1948רומניה, דרור, גויס ביוני  1926איזנר אברהם, בן אריה, יליד  .21
 1948, גויס ביולי 68רומניה, היה בקפריסין במחנה  1929בן יצחק, יליד  איזן צבי, .22

 ושרת בגדוד הרביעי.
, שרת בחטיבת 28.3.1948 -רומניה, גויס ב 1928בירנה או בירנר יצחק, יליד  .23

 הראל.
 . אין פרטים נוספים.1948רומניה, גויס בשנת  1920בירנפלד שלמה, יליד  .24
ולגריה, החלוץ הצעיר, כתובת בארץ בית השיטה, ב 1929אלי, יליד בכר חיים, בן  .25

 ושרת בגדוד הראשון. 6.4.1948 -גויס ב
 ושרת בגדוד הרביעי. 3.3.1948-רומניה, גויס ב 1927בלום אדולף, בן איזיק, יליד  .26
, היה 9.7.1948 -פולין, השומר הצעיר, גויס ב 1928בלום ישעיהו, בן ביינוש, יליד  .27

 בקלט, לא מצוין היכן שרת.
 ושרת בגדוד הרביעי. 1948רומניה, גויס במרס  1929בלכמן קידוש, בן משה, יליד  .28
 ושרת בגדוד החמישי. 1948ליטא, גויס ביולי  1927בלכר דב, בן חנן, יליד  .29
לגליל ים, גויס  1947פולין, הגיע מקפריסין בשנת  1930בלנקר אריה, בן משה, יליד  .30

 לגדוד הרביעי. 1948בספטמבר 
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ושרת בגדוד  1.7.1948 -פולין, גויס ב 1926י, בן גדליהו, יליד בינונסקי שמא .31
 החמישי.

לקלט. לא מצוין היכן  1948פולין, גויס ביולי  1929בינונסקי שמואל, בן איזיק, יליד  .32
 שרת.

 -, גויס ב1947פולין, הגיע מקפריסין בשנת  1923בנדל זלמן, בן יעקב, יליד  .33
 , נפצע1.2.1948

, כנראה 1948פולין, מפאי, הגיע מקפריסין בשנת  1924יליד בנדר אברהם, בן צבי,  .34
 .1948גויס ביוני 

 .9.7.1948 -פולין, השומר הצעיר, גויס ב 1926בנדרימר צבי, בן יצחק, יליד  .35
, בספטמבר 1947פולין, הגיע מקפריסין בשנת  1929בנוש יצחק, בן פישל, יליד  .36

 גויס לקלט. 1948
ושרת בחטיבת  1948 טפולין, גויס באוגוס 1927הוכמן אברהם, בן אליהו, יליד  .37

 יפתח.
 ושרת בגדוד הרביעי. 1948פולין, גויס ביולי  1929יליד הימלבלאו יוסף, בן הירש,  .38
ושרת  1948פולין, השומר הצעיר, גויס ביולי  1928ברומברג אריה, בן יעקב, יליד  .39

 בגדוד השלישי.
 1948פולין, השומר הצעיר, גויס באוגוסט  1920משה, בן חיים, יליד  ברומברג .40

 למחנה קלט.
בגדוד בהראל ושרת  1948פולין, גויס ביולי  1929ברומברג נתן, בן יצחק, יליד  .41

 החמישי.
 .1948פולין, ביתר , גויס בספטמבר  1925ברוניבסקי מאיר, בן אברהם, יליד  .42
 1948פולין, העובד הציוני, גויס במאי  1928יליד ברוניצקי ירחמיאל, בן הירש )צבי(,  .43

 ושרת בחטיבת הנגב.
מקפריסין לגליל  1947פולין, הגיע בשנת  1931ברטשנידר מנחם, בן אברהם, יליד  .44

 לגדוד הרביעי. 1948ים, גויס בספטמבר 
, שרת 30.1.1948-השומר הצעיר, גויס בפולין,  1925בריל שלמה, בן הלל, יליד  .45

 בגדוד השלישי.
 לקלט. 1948פולין, גויס ביולי  1919ברל מרדכי, בן יוסף , יליד  .46
ושרת בגדוד  1948פולין, גויס בספטמבר  1932ברלינסקי יוסף, בן ירחמיאל, יליד  .47

 הרביעי.
ושרת  7.7.1948-גורדוניה, גויס בפולין,  1924ברנדשטין דב, בן אליעזר, יליד  .48

 בחטיבת הראל.
 ושרת בגדוד החמישי. 1.7.1948-פולין, גויס ב 1928דב, בן דוד, יליד  ברנהולץ .49
 .13.4.1948-פולין, מפם, גויס ב 1929גליקסמן דוד, בן נח, יליד  .50
שרת  .9.7.1948-מפם, גויס בפולין,  1925אלימלך, בן יחזקאל, יליד  או גינגר גנגר .51

 בגדוד השלישי
ושרת בחטיבת הנגב  1.7.1948-בפולין, גויס  1930גנדלמן חיים,בן משה, יליד  .52

 בגדוד השמיני.
השתייך לחברת הנוער העובד,  פולין, 1931בן ויקטור, יליד אריה, או גבנטר גונטר  .53

 ושרת בחטיבת הנגב. 1948נוער בחולתא, גויס ביוני 
פולין, השומר הצעיר, גויסה בספטמבר  1930גורביץ דבורה, בת גבריאל, ילידת  .54

, הגיע עמה 1931גם אחיה הצעיר שלמה, יליד  ושרתה בחטיבת הנגב.  1948
 מקפריסין וגויס לחטיבת הנגב.

 .1948התגייסה במרס פולין, הפועל המזרחי,  1927גיטלר פנינה, בת צבי, ילידת  .55
ושרת  19.8.1948 -פולין, דרור, גויס ב 1927, יליד גוטרמן שלמה, בן אהרון .56

 בחטיבת יפתח.
 -פולין, גורדוניה, כתובת בארץ עיינות, גויס ב 1925גוטברג יוסף, בן שמואל, יליד  .57

 ושרת בחטיבת יפתח. 12.7.1948
ושרת בגדוד  1.4.1948-ציונים כלליים, גויס בפולין,  1927גוטליב דוד, בן יוסף, יליד  .58

 צע בנגב.השלישי. נפ
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ושרת בגדוד  1.11.1948-פולין, הנוער העובד, גויס ב 1930גוטליב יעקב, יליד  .59
 החמישי.

ושרת בגדוד  12.3.1948-ב גויספולין, השומר הצעיר,  1927גוטמן זאב, יליד  .60
 הרביעי ועבר לחיל הים.

 ושרת בגדוד החמישי. 1.7.1948-פולין, גויס ב 1928גוטסקנדה יוסף, בן אהרון, יליד  .61
ושרת בחטיבת  29.4.1948 -פולין, מפאי, גויס ב 1929זאב, בן יוסף, יליד גוטפלד  .62

 הנגב.
 -טוניס, דרור, כתובת בארץ בית השיטה, גויס ב 1928חדד צבי, בן יהושע, יליד  .63

1.4.1948. 
ושרת  1948פולין, אחדות העבודה, גויס באפריל  1929חדש יוסף, בן טוביה, יליד  .64

 בחטיבת הנגב.
 . 7.7.1948 -פולין, השומר הצעיר, גויס ב 1923הם, בן יהושע, יליד חוגר אבר .65
 ושרת בגדוד הרביעי. 1948רומניה, גויס במרס  1927חיימוביץ נתן, בן חיים, יליד  .66
 10.6.1948 -או ב 1.7.1948-פולין, גויס ב 1926משה, בן אריה, יליד או מרל חרל  .67

 שרה חרל בנווה ים. ושרת בגדוד החמישי. בכתובת בארץ ציין שם אחותו
שרת 8ו 15.7.1948 -צכיה, גורדוניה, גויס ב 1924זוננשטין יהושע, בן קלמן, יליד  .68

 בגדוד הרביעי ובסדום.
ושרת בחטיבת  1948פולין, דרור, גויס במרס  1928זילברברג משה, בן יוסף, יליד  .69

 הנגב.
ושרת  18.2.1948-בהונגריה, הפועל המזרחי, גויס  1930ויסמן שמעון, בן צבי, יליד  .70

 בגדוד הרביעי, נפצע.
ושרת בחטיבת  10.7.1948-פולין, השומר הצעיר, גויס ב 1926ויקלמן אברהם, יליד  .71

 הנגב. נפצע בעיראק אלמנשיה.
 ושרת כחבלן. 9.7.1948 -פולין, גורדוניה, גויס ב 1926וישניה יוסף, בן מנדל, יליד  .72
ושרת בגדוד  4.4.1948-מפאי, גויס ברומניה,  1926וולף מכס, בן בנדיט, יליד  .73

 הרביעי. מסר את הכתובת של רפאל שפר ככתובת בארץ.
 .1948פולין, השומר הצעיר, גויס באוגוסט  1924וולקובסקי חיים, בן שמואל, יליד  .74
ושרת  18.1.1948 -פולין, גורדוניה, גויס ב 1926ופקה מתיתיהו, בן אלתר, יליד  .75

 בגדוד החמישי.
ושרת בגדוד  1948פולין, גויס ביולי  1928הירש, יליד -ן מרדכיורשבסקי משה, ב .76

 השלישי.
 ושרת בגדוד החמישי. 1948פולין, גויס ביולי  1930וילדשפינר אברהם, בן אלי, יליד  .77
פולין, פועלי אגודת ישראל הגיע מקפריסין  1923וינבוים יעקב, בן אברהם, יליד  .78

 .5.3.1948 -, גויס ב1947בשנת 
ושרת בחטיבת  10.4.1948-פולין, גויס ב 1925ף, בן אבוש או אבנר, יליד וינגולד יוס .79

 הנגב ועבר לחיל האויר.
 11.3.1948-מקפריסין, גויס ב 1947צכיה, עלה בשנת  1927וינשטיין שלמה, יליד  .80

 . שרת בגדוד הרביעי.1948 או אולי כבר בפברואר
 ושרת בגדוד הרביעי. 1948פולין, גויס ביוני  1928ויס אהרון, בן מאיר, יליד  .81
בכרטיס ושרת בגדוד הרביעי.  28.3.1948 -הונגריה, גויס ב 1925ויס יונה, יליד  .82

 "עולה חדש". –מצוין במקום המיועד לכתובת בארץ 
 18.2.1948 -פולין, הפועל המזרחי, גויס ב 1926הלפרין יחזקאל, בן אשר, יליד  .83

 ושרת בגדוד השישי.
 1.2.1948-צכיה, הפועל המזרחי, גויס ב 1926מרדכי, יליד -יוסף, בן משה הנדלסמן .84

 ושרת בגדוד הרביעי. נפצע.
ושרת בגדוד  23.3.1948-גויס ברומניה,  1927הרשקוביץ אליהו, בן ישראל, יליד  .85

 החמישי.
 ושרת בגדוד הרביעי. 1948רומניה, גויס במרס  1926הרשקוביץ קרול, יליד  .86
 -פולין, מפם, היה שען בקפריסין,  גויס ב 1927וסף, יליד פגלין אברהם, בן י .87

 ושרת בגדוד הרביעי, נפצע. 18.2.1948
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 .1948פולין, גויס במרס  1926פוזמנטיר אברהם, בן וולף )זאב(, יליד  .88
ושרת בגדוד השמיני  25.4.1948 -פולין, גויס ב 1923דקטר ישעיהו, בן זאב, יליד  .89

 בחטיבת הנגב.
 1948פולין, גויס באוגוסט  1924פיסקי ישעיהו, בן אברהם, יליד דרופילסקי או דרו .90

 ושרת במטה יפתח. מסר כתובת בארץ של אחותו ברוניה דרופיסקי בנווה ים.
 לגדוד הרביעי.  1.2.1948-צכיה, מפאי, גויס ב 1925ארליך שלמה, בן פנחס, יליד  .91
ושרת  1948במרס רומניה, גויס  1926אריה, בן אברהם, יליד או ביטנר בוטנר  .92

 בגדוד הרביעי.
ושרת בחטיבת  1948רומניה, גויס באפריל  1930בוטנרי יוסף, בן מנחם, יליד  .93

 הראל.
 ושרת בגדוד הרביעי.  1948פולין, גויס בפברואר  1928בוכמן ישראל, בן יצחק, יליד  .94
 ושרת בגדוד הרביעי. 28.3.1948 -הונגריה, דרור, גויס ב 1927בורגר צבי, יליד  .95
 ושרת בגדוד הרביעי. 1948רומניה, גויס במרס  1928בורגר שמואל, בן זלמן, יליד  .96
 ושרת בגדוד החמישי. 1.7.1948 -פולין, גויס ב 1927בורטה יצחק, בן שלמה, יליד  .97
ושרת  25.3.1948-רומניה, מפאי, גויס ב 1929שטרנברג זאב, בן יצחק, יליד  .98

 יר.ובחטיבת הנגב, נפצע ועבר לחיל האו
ושרת בחטיבת  29.4.1948 -פולין, גויס ב 1928וביץ זלמן, בן שמואל, יליד שלומ .99

בכרטיס נוסף מצוין  מונים[.יבכתובת אזרחית מצוין גבעת זייד ]יתכן בסיס הא הנגב.
 ושרת בגדוד הרביעי ומשם עבר לחטיבת הנגב. 1948כי גויס במרס 

לקלט  7.7.1948 -פולין, דרור, גויס ב 1928משה, בן יצחק, יליד  פלוטניק .100
כתובתם  .1926אימונים. יחד עימו הגיע מקפריסין וגויס גם אחיו, פלוטניק ניסן, יליד 

 האזרחית בית השיטה.
פולין, שער הגולן / השומר הצעיר, הגיע  1924פלוס יהודה, בן אליעזר, יליד  .101

 ושרת בגדוד השביעי. 1948ני , גויס ביו1948יסין בשנת מקפר
, יתכן ששרת 1948פולין, מפאי, גויס במרס  1929פר יעקב, בן צבי, יליד  .102

 תחילה בגדוד הרביעי ואחר כך בחטיבת הנגב.
ושרת בגדוד  25.3.1948 -פולין, גויס ב 1929פרגריכט אברהם, בן צבי, יליד  .103

 השביעי בחטיבת הנגב.
ושרת  4.4.1948 -שתייך לפח"ח, גויס בפולין, ה 1928נוטקוביץ שמעון, יליד  .104

 זמן קצר בגדוד הרביעי ועבר לשרת בנפת חדרה.
ושרת בגדוד  15.6.1948 -פולין, גויס ב 1930זלטמן אפרים, בן יצחק, יליד  .105

 הרביעי.
מקפריסין והתגורר  1947פולין, עלה בשנת  1931נכטיגל דב, בן זאב, יליד  .106

 ביעי..גויס לגדוד הר 1948בגליל ים, בספטמבר 
לגדוד  1948פולין, דרור, גויס באפריל  1928נתנאל אפרים, בן אהרון, יליד  .107

 הרביעי.
 1948, במאי 1948צכיה, גויס במרס  1928לוינשטין שמואל, בן שלמה, יליד  .108

 דווח כי משרת בקלט אימונים.
 .9.7.1948 -פולין, גויס ב 1925לומרמן פליקס, בן גודל, יליד  .109
ושרת בגדוד  1948פולין, גויס באוקטובר  1926זלמן, בן הרמן, יליד  לונדר .110

 הראשון.
גויס  1948פולין, כתובת שער הגולן, ביולי  1929לוס שלמה, בן נחום, יליד  .111

 לקלט אימונים.
לקלט  1948פולין, גויס באוקטובר  1926לוסטיג אלכסנדר, בן הרמן, יליד  .112

 אימונים.
ושרת בחטיבת  8.7.1948 -פולין, גויס ב 1930לוצקי דוד, בן יהודה, יליד  .113

 הנגב.
 לקלט אימונים. 8.3.1948 -פולין, גויס ב 1928ליבוביץ יצחק, בן יעקב, יליד  .114
ושרתה בגדוד  9.9.1948 -פולין, גויסה ב 1930ליבר חנה, בת לוין, ילידת  .115

 הרביעי.
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 .5.8.1948 -פולין, גויס ב 1929ליברמן דב, בן מנחם, יליד  .116
ושרת בגדוד  1.2.1948 -הונגריה, גויס ב 1927חק, בן יעקב, יליד ליברמן יצ .117

 הראשון.
ושרת בגדוד  1948רומניה, גויס במרס  1926ליברמן שלמה, בן אהרון, יליד  .118

 הרביעי.
או אולי כבר  1.7.1948 -פולין, גויס ב 1924ליזרוביץ נתן, בן מנדל, יליד  .119

 לקלט אימונים. 1948ביוני 
ושרת  18.8.1948 -גויס בפולין,  1927יצחק, בן דוד, יליד  ליכטנפלד .120

 בחטיבת יפתח.
 .1948פולין, גויס ביולי  1929ליכטנשטיין שלמה, בן זאב, יליד  .121
ושרת  6.7.1948 -פולין, גויס ב 1927ליפשטין אברהם, בן ירחמיאל, יליד  .122

 בגדוד החמישי.
ושרת בחטיבת  1948פולין, גויס במרס  1927ליפשיץ משה, בן פנחס, יליד  .123

 הנגב.
ושרת בגדוד  7.7.1948 -פולין, גויס ב 1928לכר ברוך, בן משה, יליד  .124

 החמישי.
ושרת בחטיבת  7.7.1948-פולין, גויס ב 1921מאירוביץ משה, בן ליפא, יליד  .125

 הנגב.
צבי, בן שמואל, כרטיסים שונים(  3או מנזגורסקי )או מיצזיגורסקי מגיגורסקי  .126

ושרת בגדוד  10.2.1948 -מקצוע אזרחי מסגר ונהג, גויס בפולין,  1926יליד 
 נפצע. הרביעי.

ושרת  16.7.1948 -פולין, גויס ב 1928מוגילבסקי מיכאל, בן יעקב, יליד  .127
 בקלט אימונים.

ושרת בחטיבת  1.7.1948-פולין, גויס ב 1925מוזיקנט יצחק, בן משה, יליד  .128
 הנגב.

 18.2.1948 -ה, מקצוע נגר, גויס ברומני 1928מוזס מרדכי, בן אברהם, יליד  .129
 ושרת בגדוד הרביעי.

ושרת  3.3.1948 -רומניה, מסגר, גויס ב 1926מוטי משה, בן ינקו, יליד  .130
 בגדוד הרביעי.

ושרת בחטיבת  21.3.1948 -פולין, גויס ב 1929מולר יוריק, בן דב, יליד  .131
 הנגב.

ושרת  29.4.1948 -פולין, גויס ב 1927מונדרי ישראל, בן אברהם, יליד  .132
 בגדוד הרביעי.

 . 9.7.1948 -פולין, גויס ב 1930מונטגליק פלק, בן לאופולד, יליד  .133
 -כתובת בארץ שפיים, גויס ב  רומניה,  1930מוסקוביץ צבי, בן משה, יליד  .134

 ושרת בחטיבת הראל. 21.4.1948
לגדוד  1948צכיה, גויס במרס  1922מושקוביץ מרדכי, בן זאב, לילד  .135

 החמישי.
 -פולין, כתובת זכרון יעקב, גויס ב 1931יליד בנימין, בן אליהו,  מידלר .136

 ושרת כרגם בגדוד החמישי. 10.3.1948
 -גויסה בכתובת קב' שריד, פולין,  1929בת יוסף, ילידת  מילגרום הדסה, .137

13.9.1948. 
 .14.10.1948-גויס בפולין,  1928מילר אברהם, בן פישל, יליד  .138
 .28.3.1948 -, כתובת בארץ סירקין, גויס בפולין 1929מילר יעקב, יליד  .139
ושרת  9.7.1948 -פולין, מורה, גויס ב 1918בן זאב, יליד מינומר שמואל,  .140

 בגדוד הרביעי.
 .26.6.1948 -גויס בפולין,  1930יליד מליבי זלמן, בן יוסף,  .141
 9.9.1948 -כתובת עין חרוד, גויס בפולין,  1930בן בנדט, יליד מלצ'יק יוסף,  .142

 הרביעי.לגדוד 
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ושרת בגדוד  10.7.1948 -גויס בפולין,  1928יליד מס ירחמיאל, בן ישראל,  .143
 החמישי.

ושרת בחטיבת  1948פולין, גויס ביולי  1927יליד יעקב, בן יהודה, מצנר  .144
 הראל ובמטה הפלמ"ח.

גויס כתובת בארץ תל יוסף, פולין,  1932בן אברהם, יליד נבידימסקי אריה,  .145
 . 7.6.1948 -ב
פועל דפוס, כתובת פתח תקוה, בוקובינה,  1925נגר אריה, בן משה, יליד  .146

 ושרת בגדוד הראשון. 3.3.1948 -גויס ב
כתובת בארץ אשדות יעקב, פולין,  1928, יליד נוסטפובר ישראל, בן יוסף .147

 ושרת בגדוד החמישי. 26.6.1948 -גויס ב
גויסה השרון,  כתובת בארץ משמרפולין,  1930ילידת  נוימן חנה, בת יעקב, .148

 .31.5.1948 -ב
מקצוע אזרחי אורג, פולין,  1922יליד בן חיים, , מלקאו סיבירסקי סוקרסקי  .149

 ושרת בגדוד החמישי. 1.7.1948 -גויס ב כתובת בארץ תל אביב,
 . 7.7.1948 -גויס בקבוצת דרור,  פולין, 1929יליד סוריק מאיר, בן יהודה,  .150
ושרת  7.7.1948 -פולין, גויס ב 1925בן נחמיה, יליד אהרון, סטז'נסקי  .151

 בחטיבת הראל.
או עוד  11.5.1948 -גויסה בפולין,  1925עזרא שרה, בת מאיר, ילידת  .152

 . 1948באפריל 
ושרת  25.3.1948 -גויס ברומניה,  1929קלופפר טובי, בן אאג'ין, יליד  .153

 בגדוד הרביעי, מ"מ.
 .1948גויס במרס בולגריה,  1927קלי חיים, בן לאון, יליד  .154
 .1948פולין, גויס בסוף  1928קלמפנר מיכאל, יליד  .155
לחטיבת הראל ועבר  1948פולין, גויס ביולי  1924קפלן צבי, בן אהרון, יליד  .156

 לחיל חימוש.
, שפות עברית רוסית 18.2.1948 -גויס ב פולין, 1927קרויץ אברהם, יליד  .157

 ופולנית, אין פרטים על השרות.
ושרת בגדוד  1948הונגריה, גויס בפברואר  1929יליד קרטס זאב, בן משה,  .158

 הרביעי.
]כך במקור[  1947גויס ביולי פולין,  1930קריזלמן מתיתיהו, בן אריה, יליד  .159

 ושרת בחטיבת הנגב.
לקלט  9.7.1948 -גויס בפולין,  1928קרפיבניק דב, בן שמואל, יליד  .160

 אימונים, כתובת אשדות יעקב, מצוין בהערה כי מאומן.
ושרת בגדוד  22.3.1948 -הונגריה, גויס ב 1928יצחק, בן יעקב, יליד  קרפפן .161

 הראשון, כתובת טירת צבי.
 לגדוד הרביעי. 1948פולין, גויסה באפריל  1923רבינוביץ ברונה, ילידת  .162
ושרת בגדוד  28.3.1948 -רומניה, גויס ב 1930רובינזון אברהם, יליד  .163

יו רודולף על פי כרטיס של מי שיתכן הרביעי. שפות אידיש ורומנית. יתכן ששם אב
 שאחיו.

ושרת  29.6.1948 -פולין, גויס ב 1929יליד רודזין משה, בן ישראל,  .164
 בחטיבת הנגב.

ושרת  12.5.1948 -פולין, גויס ב 1928רוזנבלום אברהם, בן צבי, יליד  .165
 בחטיבת הנגב.

בגדוד ושרת  8.7.1948 -פולין, גויס ב 1928רוזנברג יצחק, בן ישראל, יליד  .166
הרביעי. מקצוע אזרחי מלח, כתובת אזרחית נווה ים. שמש כמ"כ. שפות פולנית 

 ואידיש..
ושרת בגדוד  28.3.1948 -פולין, גויס ב 1929רוזנשטראוק חיים, יליד  .167

 הרביעי, כתובת אזרחית בני ציון.
 ושרת בגדוד הרביעי. 28.3.1948 -רומניה, גויס ב 1928רחמיאל זאב, יליד  .168
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ושרת בגדוד  1948רומניה, גויס באפריל  1927, בו יצחק, יליד ריטר מרטין  .169
 הגליל.

ושרת בגדוד  1.5.1948 -הונגריה, גויס ב 1930ריך ישי, בן משה, יליד  .170
 הרביעי.

ושרת  21.4.1948 -גויס בהונגריה,  1928רכוצר משה, בן יצחק, יליד  .171
 בחטיבת הראל.

 ושרת בגדוד הרביעי. 28.3.1948 -רומניה, גויס ב 1927רצון אברהם, יליד  .172
ושרת בחטיבת  7.7.1948 -פולין, גויס ב 1927קובנר לאון, בן זלמן, יליד  .173

 הראל, מ"כ.
ושרת  10.3.1948 -פולין, גויס ב 1929קובץ או קופץ בנימין, בן ישראל, יליד  .174

בגדוד הרביעי ]אותרו בארכיון צה"ל נתונים על שרות לאחר מועד נפילתו של בני 
 לכן כנראה אינו זהה[.ברלה ו

ושרת בגדוד  10.3.1948 -גויס בפולין,  1924קוזק משה, בן צבי, יליד  .175
 הרביעי.

ושרת בחטיבת  1948פולין, גויס ביוני  1930קולכינגר יעקב, בן אריה, יליד  .176
 הנגב.

לגדוד  1948פולין, גויס בפברואר  1927קורנדורף צבי, בן משה, יליד  .177
כתובת אזרחית גבעת עדה ]יתכן שמדובר בכתובת ת, שפות עברית ופולניהרביעי, 

 מחנה האימונים בו נקלט[.
ושרת בגדוד  1948פולין, גויס ביוני  1925קינדלר נתן, בו מיכאל, יליד  .178

 הרביעי.
ושרת  10.2.1948 -פולין, גויס ב 1928חיים, בן יקותיאל, יליד  קירשנבואים .179

בחטיבת הראל ובסדום, מסגר במקצוע, שפות עברית אידיש פולנית ורוסית ]אינו 
 זהה לחלל בשם דומה[.

, מצוין כי היה 7.7.1948-פולין, גויס ב 1927שורק יעקב, בן אברהם, יליד  .180
 פרטיזן.

ושרת בגדוד  1948רומניה, גויס בינואר  1926שטינברג הניג, בן יעקב, יליד  .181
 השלישי.

ושרת בגדוד  10.7.1948 -פולין, גויס ב 1928פדרבוש דוד, בן אהרון, יליד  .182
 החמישי.

 .12.7.1948 -פולין, גויס ב 1927פוקס מיכאל, בן מנדל, יליד  .183
 לגדוד הרביעי. 1948פולין, גויס בפברואר  1921פיגנבלט אליהו, יליד  .184
ושרת בגדוד  18.2.1948-בפולין, גויס  1924, בן נתן, יליד פינגרהיט אריה .185

 הרביעי. כתובת אזרחית אפיקים.
. ]רואיין על ידי 13.6.1948 -פולין, גויס ב 1929פינק משה, בן יעקב, יליד  .186

 לא הכיר את בני ברלה[ –טלפונית 
לגדוד הרביעי.  1.1.1948-פולין, גויס ב 1927פינקל מנחם, בן מיכאל, יליד  .187

 ר קורס קציני מרגמות.עב
ושרת בגדוד  18.2.1948 -פולין, גויס ב 1927יליד פירסט אליעזר, בן אהרון,  .188

 הקביעי, כתובת אזרחית אפיקים.
ושרת  6.6.1948 -פולין, גויס ב 1930פרובקוביץ אריה, בן מרדכי, יליד  .189

 בגדוד החמישי.
ושרת בגדוד  1948פולין, גויס ביולי  1924פרומן יצחק, בן אריה, יליד  .190

 השלישי.
ושרת בגדוד  18.2.1948 -פולין, גויס ב 1925פריד חיים, בן שלמה, יליד  .191

 הרביעי. שפות פולנית ורוסית.
ושרת בגדוד  18.2.1948 -צכיה, גויס ב 1927פרל שלמה, בן יצחק, יליד  .192

 הרביעי.
 ושרת 10.7.1948 -פולין, גויס ב 1930צ'רבין או צ'רוין פסח, בן אהרון, יליד  .193

 בגדוד החמישי, כתובת אזרחית יגור.
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ושרת בחטיבת  1948פולין, גויס באוקטובר  1924צולומקה שלמה, יליד  .194
 הנגב.

ושרת בגדוד  10.7.1948 -פולין, גויס ב 1928צונג מרדכי, בן חיים, יליד  .195
 החמישי.

 20.8.1948-פולין, גויס ב 1929יהודה, בן איציק, יליד  או שלמוק שלומק .196
 ושרת בגדוד הראשון.

גדוד ושרת ב 7.9.1948 -פולין, גויס ב 1930שליבה אליעזר, בן יונה, יליד  .197
 הרביעי.

 בגדוד החמישי.  6.6.1948 -פולין, גויס ב 1928שמוקלי חנן, בן חיים, יליד  .198
ושרת בגדוד  20.9.1948 -גויס בפולין,  1923שנקר יעקב, בן יוסף, יליד  .199

 השמיני.
 10.3.1948או  18.3.1948 -פולין, גויס ב 1928שפיבק יעקב, בן דוד, יליד  .200

 ושרת בגדוד הרביעי ובגדוד השביעי.
ושרת בגדוד  1948פולין, גויס ביולי  1929שפיגלמן אברהם, בן דוד, יליד  .201

 השביעי.
ושרתה  7.7.1948 -סה בפולין, גוי 1929פילשר סוניה, בת צבי, ילידת ש .202

 כקצינה.
ושרת  10.4.1948 -פולין, גויס ב 1928שפירא אלכסנדר, בן משה, יליד  .203

 בגדוד השישי.
 .7.7.1948 -, גויס ב1928שפירא אפרים, בן ברוך, יליד  .204
ושרת בגדוד  1948לטביה, גויס במאי  1926שפך אשר, בן ראובן, יליד  .205

 הראשון.
 ושרת בגדוד הרביעי. 28.3.1948 -רומניה, גויס ב 1926יהושע, יליד  שפלר .206
ושרת בחטיבת  7.9.1948 -פולין, גויס ב 1928שפרבר זלמן, בן זאב, יליד  .207

 הנגב.
ושרת בגדוד  21.2.1948 -פולין, גויס ב 1926שרגא ישראל, בן זלמן, יליד  .208

 הראל.חטיבת הרביעי ואחר כך בגדודים אחרים ב
ושרת בחטיבת  1948פולין, גויס באפריל  1928ן הרצל, יליד שריבר דוד, ב .209

 יפתח.
או עוד באפריל   5.8.1948 -פולין, גויס ב 1928שרף משה, בן גדל, יליד  .210

 ושרת בגדוד הרביעי. 1948
 


