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בכירי 'המוסד לעליה ב' לאחר מלה"ע ה2-
שמות וכינויים
ערך :יהודה בן-צור
הערה :רשימה מורחבת ומעודכנת מפורסמת בדף המוסד לעליה ב' שבאתר (הקש כאן)
 .1אביגור (מאירוב) שאול – 'בן יהודה' ' /אור' ' /ארצי' ' /כנרתי'  .הממונה על 'המוסד' מ9191-
עד תחילת  9191ולאחר מכן מרכז הרכש באירופה ובמשה"ב.
 .2אבידוב יאני – 'נסין' .הממונה על השלוחות בסוריה ,יון וצפון-אפריקה.
 .3אבריאל אהוד – 'אתי' .עסק בענייני 'הבריחה' ,ההעפלה והרכש הצ'כי.
 .4אוורבוך משה – 'אגמי' .הממונה על השלוחה ברומניה.
 .5ארזי יהודה – 'אלון' ' /ברוש' .הממונה על השלוחה באיטליה ולאחר מכן פעיל רכש.
 .6ארלוזורוב שולה – 'גלית' ' /נועה' .מזכירת מטה והממונה על מעבדת הזיופים – עליה ד'.
 .7אשכולי יעקב – 'גיורא' .גזבר 'המוסד' בפאריס.
 .8ברגינסקי יהודה "יוליק" – 'אלכסנדר'' /אפשטיין' ' /חנניה' .פעיל מתחילת ההעפלה ב.9199-
 .9בוקסנבאום יוסף "ג'ו" – יד ימינו של זאב שינד בארה"ב בתחום הספנות.
 .11בן יהודה יעקב "ינק" – שליח המוסד באיראן ( ,)9191-9בתורכיה ( )9199-5וביוגוסלביה
(.)9195-6
 .11בן נתן אשר – 'ארתור' .מרכז 'הבריחה' באוסטריה וגרמניה.
 .12ברפל יוסף – 'קדמון' .גזבר 'המוסד' בארץ ולאחר מכן מרכז 'המוסד' והפיכתו לחב' ספנות.
 .13גינזברג פנחס "פינו" – 'ברג' .גזבר המטה בז'נבה ,ההעפלה והרכש.
 .14נגבי (גייסמר) חנן – 'פרננד' ' /חושי' .התמחה בנושא ספנות.
 .15דן שייקה – נציג 'המוסד' ביוגוסלביה ולאחר מכן ברכש.
 .16דקל (קרסנר) אפרים – 'אבירם' ' /איתן' ' /דקל' .מפקד 'הבריחה'.
 .17הדרי (פומרנץ) זאב וניה – 'יסעור' ' /יהודה' .המטה בפאריס (יד ימינו של שאול אביגור).
 .18זקימוביץ משה "זקי" – הממונה על השלוחה באיטליה (לאחר עדה סרני).
 .19יחיאלי (שכטר) צבי – 'אבידל' ' /גבעתי' .מראשוני הפעילים לפני מלה"ע.
 .21ירושלמי בנימין "בן" – 'דרומי' שהוכר כ'קפטן פדרו' .פעיל שטח שעסק בהעפלה והרכש.
 .21כרמיל (צ'רבינסקי) משה – 'מיכאל' .מזכיר 'המוסד' בתל אביב
 .22לוין שלום – 'אסף' .סגן של עדה סרני באיטליה ולאחר מכן מרכז רכש לחיל האוויר.
 .23נמרי דוד "דווידקה" – 'חפשי' ' /אשדותי' .אחראי על פעילות המוסד לעליה ב' בארץ (כולל
מבצעי הורדת המעפילים); החליף ב 9191-את זאב ('דני') שינד בתפקיד מרכז פעילות המוסד
לעליה ב' בארה"ב
 .24נצר צבי – 'אלכסנדר' ' /אביב' .פעיל ב'בריחה' וההעפלה באירן ופולין.
 .25סרני עדה – 'דניאלה' ' /קלייר' ' /רוזנת' .הממונה על השלוחה באיטליה (לאחר ארזי).
 .26צמרת שמריה – 'רוד' .הממונה על השלוחה במרסיי'.
 .27קליגר-עליאב רות – 'המואביה' ' /בת-שבע' .מראשוני פעילי 'המוסד'.
 .28שבט (שוורץ) לוי – 'גבריאל' .מראשוני המלווים לפני מלה"ע .הממונה על השלוחה ביון.
 .29שדמי (קרמר) נחום – 'דוב' .מפקד 'ההגנה' באירופה וצ'-אפריקה (ת"פ שאול אביגור).
 .31שולמן פאול – 'בן צבי' .פעיל בהכנת שתי הפאנים (לימים ,מפקד חיל הים הראשון).
 .31שוהם (אשל) תמר – 'אסנת' ' /הדס' ' /עדה'' .גדעונית' .ממונה על מעבדת עליה ד'.
 .32שורץ אבי – 'אנדרה' .הממונה על השלוחה במרסיי (לאחר צמרת שמריה).
 .33שיינקמן גרישא – 'אלישע' .פעיל משנת  .9191מרכז עליה ד'.
 .34שילה (שולץ) אפרים – 'מיכה' .פעיל המוסד ביוגוסלביה ,רומניה ובולגריה .לפני לכן פעל גם
באיראן ובמצרים.
 .35שינד זאב – 'דני' .מרכז עליה ב' בארה"ב.
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