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. יצחק רבין

אורי שגיא ודורית פרי: חוקרים 



סיפור חיים, תמונה, תאריך עליה, תאריך לידה, מקום לידה, שמות הורים: פרטים חסרים 
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אזרחים בארץ130-רשימה של כ

לחאנה/ לחנה : בעלי שם המשפחה 
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יוסף לחנה לא מופיע על לוח המצבה בהר הרצל

לומדים את סיפור הקרב והקבורה
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פורום שורשים משפחתיים: הודעה באתר תפוז 



1952תכתובת של גרשון לחנה עם משרד הביטחון 

13.3.52

4.6.52



המדור לחיפוש קרובים, הארכיון הציוני–סימן ראשון 



קריית מוצקין15רחוב ברק 

הכתובת האחרונה של יוסף

פונדמינסקיבניין בבעלות 



1940-1948שהגיעו מיוון בין השנים אוניותרשימת 

1946יוני , חביבה רייךבאונייהעולים מיוון 



–ב ( יוון)מלווריוןיצאה  .מעפילים211כשעל סיפונה 1945בנובמבר  17
לחודש בשעות הערב   22–ב . יומיים הייתה נתונה הספינה בתוך סערה

מלאכת הורדת המעפילים נעשתה בחוף שבין  . הגיעה אל מול חוף שפיים

דייגים ערבים שהיו  . ם"הפליסירות מפרש של 4סידני עלי לשפיים בעזרת 

כשהגיעו  . אך דייג אחד ברח ודיווח לשלטונות, ם"הפליי "בסביבה נעצרו ע

שתי סירות . הספיקו רוב המעפילים להיטמע ביישובי הסביבההבריטים 

.   אנשי הצוות הושמו בכלא לטרון לחצי שנה12הורדה נתפסו ו 
 .המעפילים הבודדים שנעצרו נכלאו בעתלית

אחד  , שלושה מפולין, אחד מהונגריה, שניים מרומניה, מיווןיהודים  204

תשעה  , פרטיזנים71, מחנות ריכוזיוצאי מהמעפילים היו 131. מיגוסלביה

.עליית הנוערבמסגרת 15-לשעבר ושבויי מלחמה 



רשימת עולים  מיוון שנקלטו בקיבוצים

1946-7

יום הקמת קיבוץ מסילות בעמק בית שאן

1938דצמבר 



רשימת עולים 

שנקלטו לאולפן ולעבודה בקיבוץ מסילות

1946-7

המתפרה בקיבוץ



תמונות מההכשרה באתונה

21תמונות חטיבת כרמלי גדוד 

?מי מהם הוא יוסף לחנה

ל"באחזקת יצחק קבלי ז, תמונות  חיילי כרמלי



שמו של יוסף לחנה מופיע בשני ספרים

Matsas Joseph
1. Jewish resistance in wartime Greece
2. The Illusion of Safety: The Story of the Greek Jews During World War II



רשימת פליטים במחנות עקורים ביוון

1945

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/our_collections/liberation/index.asp
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ל"מסמכים מארכיון צה

מחפשים תמונה



מסמכי אשפוז של יוסף לחנה

26.3-21.4ח כרמל  "בבי

הפנים של יוסף לחנה



1937באפריל 1, ארטה

,לאחיי היקרים
אני מאחל לכם  

לחיות בשמחה
ומיטב האיחולים 

לחג הפסח
בברכה
לחנסיוסף 

גרשון לחנה



תעודת לידה רשמית 

ארטהי עיריית "שהתקבלה ע

יוסף לחנה בן ניסים 

1921בשנת נולד 



גילוי מצבה ליוסף לחנה

שנים לנפילתו63במלאת 

קדיש ראשון על הקבר



, עד כאן
יוסף לחנהסיפורו של 

עולה בעליה  , פרטיזן, ניצול שואה
קיבוצניק , ליגאליתבלתי 

ל"חייל צה


