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Time Period Link Ships 

1920 - 1921 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
a9a2/File/0b071706
806b5d61 
 

Alphabetical index to 1920-1921 arrivals 

1921 - 1925 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
a9a2/File/0b071706
806b5d63 
 

 קונסטנצה, קוריגל, מונטנגרו, סיצליה, אומבריה, קמפידוליה, לנין, טרנטו, הדביג', גליציה, סמירנה, קבירינל, בורמידה,
 מרשל-פוש, גשטיין, מדונה, סרדיניה, אבציה, בוקובינה, קורינליה, רומא, קורינטיה, סוריה, וינה, אונטינה, פלצקי, פרגא,

 גוריציה, רומניה, מילנו, פריג'דנט ארתור, קנדה, גנרל מצינגר, גרף, ברזיליה, פטריה, קרנוליה, לפלנד, קרנרה, בלקס,
 גנרל מצינגר, גיאניקולו, דליו, אסיה, אוליאופוליס, פאודוסיה, דציה, סיצליה, אבנטינה, נמלים ומעברי גבול: חיפה, קנטרה,

 ראש-הנקרה. יש גם רשימות מסוגים אחרים כגון: רשימת חלוצים מצ'רנוביץ, רשימת עולים ברכבת, רשימות אנשים
 שנשארו בבית לינה,

1926 - 3/1930 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
a9a2/File/0b071706
806aff16 

 רשימות עולים ממעברי הגבול ובאוניות: רכבת מעברי גבול: ראש-הנקרה, קנטרה, מטולה, צמח. אוניות: אסיה, קרגוליה
 בקובינה, דצ'יה, קרגרה, סרדיניה, זיאנקולו, פרגה, ברגה חיפה, ברץ, נוברומיסק, טרנטו, ספינקס, רומא, סליו. (צליו)

 מילנו, זיאנקולו, אבציה, לפלנד, בריטניה, גליציה, פרובינדס, דלמציה, אדריאטיק, מוריטאניה, סיני, פטריה, אונטיגו
 קיבירינל, פלצקי, ברזיליה, ציצרין, קנדה, אנקור, טיאופיל-גוטיה, אילטיץ, ספי, אדימון, דורוסטור, טובולסק, ורנה,

 אומבריה, אמזון, תאודור-נטה, אבנטינו, למרטין, לאופיליס, פיר-לוטי, אבנטניה, פלצקה, אלי, לאופוליס, קומפידוליה,
 גסטן, קליפורניה, מירנו, סיצליה, גשטיין, אימפרס-אוף-פרנס, דלטה, לנקסטריה, אדריה, הומוריק, זיאניקולי, גוריציה,

 קורינטיה, דיאנה, אילאיץ, לנין, קרנרו, אדיסון, אדריה, סמריה, קרגו, העיר-דמשק, אלקמינו, איטליה, אוינטינה, אלסיה,
 מלכה, טליאו, דוריך, פיר-לוטו, רומה, אפיגניה, אספניה, פליאו, לורנטיק, לוטוס, לבנון הגדול, ביירון.

4/1930 - 12/1932 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
a9a2/File/0b071706
806aff5f 

 איטליה, פלצקי, קרנרו, אדריה, פרובידנס, אספסיה, צר פרדיננד, סמירמיס, איפיג'ניה, סיני, ברזיל, יאססי, אונטינו,
 בורגס, אמריקן-אקספרס, קוסטנצה, פרגה, גרץ, בולגריה, אומבריה, צליו, סרדיניה, סני, בולגרס, ציצרין, דורמטור, מילנו,

 ברנרו, לאופוליס, בריטניק, טרזיה, אסטטיה, הומריץ, טברה, אימפרס-אוף-פרנס, אילאף, פטריה, פייר-לוטי, למרטין,
 ללוטוס, טואפיל-גוטיר, אונטינה, אקסקליבור, אנגקור, גיטה-די-ברי, לנין פטרוס-קירקמידס, אנקור, איליץ, אקסטר,

 בוקרשט, אימפרס אוף-ברטין, יציה, סטורניה, בוקרשט, הלון, פילזנה, פרנקוניה, אנקור, צרפרדיננד, וינה, פטריה, אדנר,
 אנטוניוס, טברי,

1/1933 - 6/1933 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001

 קנטרה אוניות: ציצרין, בוקרשט, קרנרו, תאופיל-גוטיה, פרובינדס, בילבוס, ארדיאל, פטריה, טייף, טמפוליאון,
 מרסה-ושינגטון, מריאט-פשה, וינה, דציה, פטריס, קולומבוס,אוגוסטוס, פטטנדם, אמפרס-אוף-אוסטרליה, אקסקמביון,
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 בלקס, לקוניה, אקוילה, אקסקורדה, אזוניה, וולקניה, אנדרוס, פילזנה, אדריה, קרקוסיה, דר-פרדיננד, טרקיקרה, הלואן
 דיטא-בארי, עגיטו, דוברודרה, בולגריה.

7/1933 - 12/1933 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
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 ראש-הנקרה אוניות: איטליה, אוגוסטוס, דר-פרדיננד, הלואן, קרקירה, מריאט-פשה, מרטה-וושינגטון, רומא, פילונה,
 דציה, טמפוליון, פטריס, אגיטו, בורגס, ארדיאל, וינה, פטריה, בוליבס, קיפרוס, אקסטר, בוקרסט, פרובידנס, בלקס,
 דוברוזה, סוציבה, איזוניה, טברו, סיטה-דה-ברי, פולוניה, אדריה, טברי, קומפיין סנטילי, אקסקמביון, קרנרן ספינקס,

 פרגה, ארלנר, תיאופיל גוטייר, וולקנה, אמון, לימונס.

1/1934 - 7/1934 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
a9a2/File/0b071706
806aff65 

 ראש-הנקרה אוניות: פולוניה, קרנרו, בורגס, קרקירה, ספינקס, טברי, דציה, מרטה-וושינגטון, הלואן, קרולה, אקסקליבר
 קפרוס, איטליה, סיטה-דה-ברי, בלקס, ארדיאל, דר-פרדיננד, וינה, רג'ילי-קרול, אמפרס-אוף-בריטן, אגיטו,

 קונטה-דה-סבויה, ריזבגליאן, אחילס, (אכילס), אקויטניה, מרית-פשה, פטריס פ, טיטוס, אקסיקמביון, פרובינדס,
 פרוגרסו, וינה, ריזולויוט, לטיטה, רומא, סטטנדם, ליסנוס, ריובגליו, פטריה, נוברוסיסק, ירושלים, בולגריה, פרוגריסו,

 דגוביה, קרנרו, וולקניה, אספריה, רג'ילה-קרוטה, לימונוב, גנדרי, זמלך ארדיאל, מילבוקי, אזוניה, דלמציה, מונטה-רוזה,
 קרליצה-מריה, אנדורס, ראש-פינה, אגיאו, פיזלנה, קרלוצה-מריה, אגיטו, טינוס.

8/1934 - 12/1934 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
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 אוניות: אספריה, ברוז'ה, קרקירה, טברי, קרנרו, דלמציה, אאוזוניה, לואן, וינה, רג'ילי קרול, זמלק, בולגריה, פולוניה,
 טליה, אגיטו, פטריה, קיפרוס, פרוגרסן, פילזנה, איטליה, זפרן, ויקינגלנד, טרקי, בלקן, ארדיאל, ז'ון-לבורד, רומא,
 ירושלים, מריט-פשה, איטליה, עתיד, בורגס, פרגה, פיליקס-רוסל, ריזוגליו, דלמציה, קיוס, שמפוליון, אקסקליבור,

 ארדיאל, פרובידנס, צר פרדיננד, ספינקס, דציה, טקיליה, בוקרשטי, ראש-פינה, איגיאן, אקסמביון, צר פרדיננד, ספינקס,
 אויטוץ, אקסטר, גנז'י, ביירון, זסליק

1/1935 - 3/1935 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
a9a2/File/0b071706
806c7f45 
 

 ראש-פינה, ראש-הנקרה רכבת אוניות: טרקי, פולוניה, איטליה, רינה, דציה, סמולנד, אקסיקמביון, פרוגרסו, ירושלים,
 ספינקס, קרקירה, בולגריה, ברי ד'יצ'ריך, פיזלנה, קרנרו, פטר-ברמן, פרוגרמו, שמפיליון, אקסקורצה, רג'ולו-קרול,

 קיפרוס, בוררס, וינה, אימפרס-אוף-אוסטרליה, קינגשטיין, הר-ציון, רומא, קרול-דורין, דר-פרדיננד, אספריה, מריט-פשה,
 אקויטניה, הלואן, מריה-לואיזה, עתיקי, אוזוניה, פטריה, תל-אביב, קונטה-די-סבויה, סטורנוס, הר-כרמל, דליל,

 אקסקמביון, שמפוליון, אמסל, רקס, פלשתינה, נובורוסיסק, זמלך, עתיד, טברי, הומריך, מרשל-ז'ופר. הרשומות
 מאורגנות על-פי: מס' סידורי שם משפחה, שם פרטי, גיל, סוג התקופה. מקור: מחלקת העליה והעבודה של הסוכנות

 היהודית לארץ-ישראל, לשכת העליה בחיפה.

4/1935 - 8/1935 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
a9a2/File/0b071706
806c7f4a 

 מעברי גבול: קנטרה, ראש-הנקרה. אוניות: גליל, הר-הכרמל, תל-אביב, אוסוביה, וינה, דציה, מריט-פאשא, ירושלים,
 הר-ציון, פלשתינה, אספריה, רגילה, קרול, טברי, פרובינדס, פולוניה, סטורניה, זמלך, איטליה, הלואן, אוזוניה, בן-רבס,

 בורגס, איטלין, ארדיאט, אויסוביה, סבדי, אסקמביון, שמפוליון, מונטה רוזה, בולגריה, פטריה, ביירון, פילם, יוניון,
 פרינצסה-אולגה, ארדאל, אכסטר, בלקן, רומא, אתוס 2, דיאנה סטללה, מריה-לואיזה, אקסקמביון, ציצריך. היוצר:

 מחלקת העליהשל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל לשכת העליה חיפה.

9/1935 - 12/1935 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001

 אוניות: גליל, הר-ציון, פילונה, תל-אביב, איזוניה, דציה, בורגס, קרגו, אגיאוס, ניקולס, רומא, אבסוקורציה, פולינה,
 בולגריה, ירושלים, זאפרן, פלשתינה, ארדיאל, דיאנה, אספריה, מריאט-פשה, פרינססה-אולגה, הר-כרמל, רג'יליקרול,

 בלקן, דימיטריס,-נומיקוס, אוסוניה, בכורה, קומפיין, אקסקליבר, אגיה-אני, אויטוס, קונטה-גרנדה, תל-אמון, פרנץ-מרינג,
 קושציושקו, בובורשתי, צר-פרדיננד, פרובינדס, פיזלנה, קרליצה-מריה, ויל-דה-בירות, אקסוקורדה, גרוזיה, ריטה,
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 בנדריס, אגיאו, אקסטר, מריה-לואיזה, רודי, טוצ'בה, פרובידנס, בוספור, בוכוס. מעברי גבול: ראש-הפינה, קנטרה.
 היוצר: מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל לשכת העליה חיפה.

1/1936 - 4/1936 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
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 רודינה, וינוס, דיאנה, איגיטן, אמפריה, אקסקמביון, ספינקס, וולקניה, קאנה, מילואקי, ופטה, אגיאו, פטריה, סוצ'בה,
 גרוזיה.אוניות פילזנה, אספריה, הר-ציון, פרינצסה-אולגה, רג'להקרול, כדין איסמעאיל, גליל, בנידרוס, צאר פרדיננד,

 סמירנה, שמפוליון, אקסטר, ארדאל, מריאט-פשה, תל-עמון, אג'יטן, זמלק, רומניה, בלבק, אמסל, בורגס, קרליצה-מריה,
 סטלה, סטר-ברמן, קושיוצקו, רודינה, וינוס, דיאנה, איגיטן, אמפריה, אקסקמביון, ספינקס, וולקניה, קאנה, מילואקי,

 ופטה, אגיאו, פטריה, סצוצ'בה, גרוזיה. מקור: מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ-שראל, לשכת העליה בחיפה

5/1936 - 8/1936 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
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806c7f95 

 רשימת העולים מהאוניות: קושצ'יושקו, אקסקליבור, אגיטו, ירושלים, איטלין פרינץ, הר-כרמל, פלשתינה, פרינצסה
 אולגה, אספריה, מריאט-פשה, קרגרו, ארדיאל, רומניה, פולוניה, גליל, הר-ציון, קרקירה, תל-אביב, פטריה, בורגס,

 מרקו-פולו, רג'ילי-קרול, אקסטר, אגיו, זמלק, מראקי, פלשתינה, שמפוליון, בולגריה, ריברד-בורכהרד, פרובידנס,
 אקסקמביון, ורזניק, סטלה, אקסקורדה, טרקי, דיאנה, דציה, וסטה, אבו-קיר, מ. לואיזה, עתיד, עליזה, בלקן, ג'ן-רודזומק,

 זפרן, רומא, קליפסו, ין-רודזומק, אדריה, קנה, מגד. היוצר: מחלקת עליה של הסוכנות היהודית: לשכת העליה בחיפה.
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 אוניות: הר-כרמל, תל-אביב, דציה, אונגריה, אקסקורדה, אגיטו, ירושלים, פטריה, בורגס, טרקי, הר-ציון, ין-רודזומק,
 אדריה, אספריה, פרינצס-אולגה, עמל, חמניה, גליל, זפרן, תל-אביב, מרקו-פולו, עתיד, פרובידנס, זמלק, אקסקמביון,

 ויקטוריה, שמפוליון, פולוניה, רג'ילי-קרול, דיאנה, ארדיאל, אקסקובורדו, צר-פרדיננד, וסטה, טראקי, הסלנד,
 מריה-לואיזה, עליזה, מריאט-סשה, אקסקליבור, קטינה, בוספור, סקוטץ-פרינס, אקסטר, עתיקי, קרליציה-מריה,

 ז'ן-לוברד, ספינקס, גרה, רודינה, אגיאו. מעברי גבול דרך קנטרה, ראס-אל נקורה, ראש-פינה. היוצר: מחלקת העליה
 והעבודה של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל: לשכת העליה בחיפה

1/1937 - 6/1937 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
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 אוניות: פרצה אוטבה, דצ'ה, ירושלים, עתיקי קרים, הר הכרמל, זמלך, מריט-פשה, מרקו פולו, רומניה, אקסקמביון, טרק,
 גליל, הר-ציון, צר-פרדיננד, פסדיה, אספריה, רג'ילה-קרול, שמפולין, אקסקורדה, פרובינדס, אמפרס-בריטין, מריה-נומיקו,

 רומניה, בורגס, יאן-רודזוטקי, אקסקליבור, ארדיאל, פטריה, מריטין, רומא, תל-אביב, רודי, פולניה, אקזוטר, קיפרוס,
 פלנט, אוברון, וולקניה, רגיטי-קרול, ז'ן-לבורד, בולגריה, ספינקס, אגיטן, בוקרסט, אנדרוס ספליה, וילה-דה-ביירות,

 תיאופילגומיר, קנה, פרנציפה-אולגה, גדיניה, פלשתינה, אג'יאן, חנה. הגוף היוצר: מחלקת העליה של הסוכנות היהודית,
 לשכת העליה חיפה.
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 אוירון (אטא ליטוריה) ראס-אן-נקורה אוניות: שמפוליין, אקסקובורדו גליל, הר-כרמל, פרינס-אולגה, אספריה, פטריה,
 פלשתינה, אנדרוס, רגיטה-קורול, הר-ציון, רומניה, פולניה, מריט-פשה, קלאדה, אקסקליבור גליל, עתיקי, בורגס,

 פליקס-רוסל, אנדרוס, דציה, תיאופיל-גוטיה, (טהפיל-גוטיה) אגיטו, אטיריה, פרובינדס, פרנץ-מרינג, מרקו-פולו, בולגריה,
 רימלך אקסקמביון, ירושלים, טרקי, איגיאו, חנה, רומה, ורנה, אורמה, רגילוקרול, אוברון, קרליצה-מריה, תיאופיל-גוטייר,

 אגיטו, מרית-פשה, אקזטר, דר-פרדיננד, אקסוחורדה, סמיגו-בוקה, בוליסנה, מרין-סנודה, אקסטר, סיצליה.

1/1938 - 6/1938 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001

 אוניות: רג'ילה-קרול, גליל, טרקי, הר-ציון, רומניה, אקסקליבור, ירושלים, פולוניה, מריאט-פשה, אספריה, פרנץ-מרינג,
 פרובידנס, דציה, אגיטו, צר-פרדיננד, שמפוליון, עתיקי, בנימדם, פטריה, צ'ליו, סבאנטיה, מרקו-פולו, רומא, סבניציה,

 חנה, פלשתינה, קרקירה, וילה-דה-בירות, ורנה, סטורניה, קונטה-דה-סבויה, טריולון, ארביאן-פרינס, זפרן,
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 טיאופול-גוטיה, אקסקורדה, פלש, פרנצסה-אוטווה, ספינקס, סיצליה, פלשתיין-פרינס, פלס, מרוקו. גוף יוצר: מחלקת
 העליה של הסוכנות היהודית, לשכת העליה חיפה.
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 אוניות: תיאופיל-גוטייר, ספינקס, גליל, רג'ילה-קרול, הר-ציון, ורנה, חנה, סבנטיה, מרקו-פולו, רומניה, טרקי, קרלנד,
 אקזולר, פלשתינה, ארביאן-פרינס, פרנצס-אולגה, פולוניה, אספריה, פרובידנס, אורונסיי, אוירון-ים, עתיקי, מריט-פשה,

 דציה, צילו, רומה, סבינציה, ט. גוטיה, שמפוליין, טרקי, סופיה, וינגרלנד, מוקונוס, אנדרי-לעבון, ירושלים, זפרן,
 אגיטו-אקזסר, אנדריי-לבבון, ציליו, סרביסילבניה, קלרן, אכספן-רד, רודי, זלמק, סבנטי, טרנסלבניה, פמריה, פטריה,

 אקסקביון, לבנט, ווקראינה טבק, תיאופיל-גוטייר, צר-פרדיננד, בולטנה, אנדרוס.
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 אוירונים אוניות: צר פרדיננד, אנדרוס, גליל, טרנסלבניה, דציה, מרקו-פולו, הר-ציון, שמפוליון, ירושלים, בסרביה, זפרן,
 אספריה, חנה, רודי, אוירון-ים, קלדיה טרקי, אוקרינה, אגיטז דקוליון, אקסקליבור, סבנטיה, רומניה, מריאט-פשה, ארנון,

 אקזטר, בורגס, קונטה-די-סבויה, קמפידוליו, אקסקורדה, פלשתינה, קהירה, איטליה, קלבורלנד, קוק, קבק, אקזמנר,
 עתיקי, בולסנה, אנקורה, עמל, קוסרה, קאירו-סיטי, פרינצס-אולגה, זמלק, אקסקמביון, סבוטיה, ארדיאל, לאס-פראלס,

 אוגיאוסניקולס, אקסוחורדה, וסלנד, קוירינלה, מרים, ארביאן-פרינס, אנדריי-לבון, בוקרסט, ציפקי, בלקן, תיאופיל-גוטייר,
 קליתיאה, ורנה, מרשל-זופר, שיפקה, רג'ילה-קרול. אוירונים: ליני 1, ליזה 1, לומה, ליאל 2, סולה 1, לולה 1, טולה 1,

 ליגו 1, ליאן 1, סבה 1, ליגו, לוס 1, סינה 1, מינה 1.

1/1940 - 12/1940 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
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 תיק ובו מסמכים המתעדים רשימות עולים של מחלקת העליה של הסוכנות היהודית בחיפה. אוניות: בסרביה, פטריה,
 גליל, אנדרוס, אורנוס, טרנסילבניה, טרקי, ירושלים, שמפוליון, רודי, מרקו-פולו, פרובינדס, חנה, אקסוקורדה, קטי, לובצן,

 אגיטו, קורנה, צאר פרדיננד, קליטיאה, מריאט-פשה, אגיאו, אטוס, במה, ורשוה, אנטר, עתיד, מלודי, סודני. אווירונים:
 ליזה, טינה 1, לולה 1, מינה 1, טבה 1. מעברי גבול: בעיקר בראש-הנקרה ודרך גשר בנות יעקב.
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gov.il/archives/#/Arc
hive/0b0717068001
a9a2/File/0b071706
806bc8e8 
 

 מעברי גבול: ראס אל נקורה, קנטרה, גשר ירמוך. אוניות: טלודי, אקטר, פרודרומוס, ורשבה, חנה, דניאל, רופזי רחמן,
 בודפיד. רשימות אנשים שעברו דרך ראש-הנקרה ושוחררו ממחנה עתלית.

4/1939 - 5/1942 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
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 בתיק רשימות עולים לפי שמות של אוניות: אטרטן, ארטסז'ה, סנט ניקולס, פונג'יה, קורסטדיאו, ליזל, מרסים, (אסתיר),
 לאס פרלס, אוגיאוס-ניקולס, קולורדו, דים, (סירות) נעמי-יוליה, מרקו-פולו, אוריון, הילדה, זכריה, לברטדט, פטרה, דריאן

 ורשימות מעפילים ששוחררו ממחנה עולים.
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 מעברי גבול: ראש-הנקרה, קנטרה, גשר אלנבי, גשר נהריים. עלית הנוער מרומניה, מקור: מחלקת העליה של הסוכנות
 היהודית לארץ-ישראל, רשימות עולים שעברו דרך טהרן ונרשמו בעתלית, רשימת עולים מתימן ומרומניה. רשימת  עולים

 שהגיעו  לנמל חיפה ב- 1943.

12/1944 - 12/1945 
 
1/1945 - 12/1945 

http://www.archives.
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 בתיק רשימה של אוניות עם עולים שהגיעו לארץ ישראל ב-1944-1945. פירוט האוניות: היאסה, אאולו, מילקה, מריצה
 א', בלה צ'יטה, מריצה ב', פרמונטי, קזבק, מרינה, בולבול, צאלח א-דין, גויניאה, טורוס.

 
 רשימות עולים: רשימות מעתלית, רשימות של המשרד פא"י בקישטא, בז'נבה, בעדן, רומא. אוניות: פרנקוניה

 (מאוריציוס), ווייל דיאורן, מטרואה, לימה, קנטרה, אקסו, טרנסלבניה, פרינצס-קטלן, דימיטריוס, מאיין. רשימה של
 מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. לשכת העליה חיפה רשימת גולי מאוריציוס

1/1946 - 12/1946 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
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806c3099 
 

 מעברי גבול: קנטרה אוניות: אנציו סירני, עדה גירטון, גניסו, בעל בך, וילאם טרי הייל, פלוס אולטרה, סי סקימר, גוטלנד,
 פרנס ג'רטין, אקסו, טרנסלבניה, מרוקו, קהיר, קנטרה, סמדך, הרמה גורטון, גונדה, גינסיו, תל-חי, וינגייט, הרקולס,
 שמפוליין, קזנה, קדס, ברונלוס, ונוס, טקסס, אנדרה, לבון, מכס נורדאו (סמירנה), מאוד, לנד, דב הוז (פדה), אליהו

 גולמוב, ריפנגרן-קרנג, ערביסטן, סי-סקורפיון, חביבה רייך, גינסיו, מרין שארק, ווג'ווד, סילבר-סטר, לי סנג, סמסמילה,
 ריאה, ביריה-אקבל, אפריקה, סמדק, קדס, גינסיו, ארביין-פרינס, ברגר, בידיה, בל-בוא-הגנה, החייל העברי, עליזה,

 נבולנד, הליופוליס, מרין-קרפ, יונס -פרינץ, קדיו, פואדיה, אנטולי, סיירין-פרינץ, ולקניה, סקוגולנד, קומנדו, רודוס,
 מריה-וקטוריה, קומנינוס, דונטור-קסל, חרויות, יגור, כתריאל, יופה, מרטון, אנריקו, לכיסטן, פלורידה, מיניט-ויקטורי,

 אמפייר-רייבל, אושין-ויגור, קמרוניה, פרובידנס, אמפייר-טרופר, פלמ"ח.

1/1947 - 12/1947 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc
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a9a2/File/0b071706
806c309b 
 

 התיק מכיל רשימות עולים שהגיעו ארצה ביבשה (מעברי גבול), באוויר ובים: האוניות: ברגסון, אקסו, מרין-קרפ, קהירו,
 טרנסלבניה, קומניניס, רגין, תקלה אושין-ויגור, פרובינדס, טלודי קורינטיה, סיטי-אוף-אטן, ג. בורסי, פני-ברונר,

 פרנץ-גורטון, אקסו, מרטין, אפטליה, קדיו, (מקפריסין), ג. בורסי, אדריאה, ממנון, פטריס, סמלנד, ולנה, סירן-פרינץ,
 קומינוס, הנדריקו, אאנדריאה, סיטי-אוף-פרוגס, סיו, פטריס, פואדיה, קורניה, תאודור הרצל אלכסנדרה, טרפשורה,

 אפטליה, קדמה, אסטה, אקסלסיור, הג-סילברקלאוד, אורית, רנה, הרקולס, בניקזים, אגאים-סטאר, סלנטי, טטי,
 מינטה-אבריל, ריוה, איזבלה-ויולה, שיו, טרפישכורה, סוניה, אטיקו, וולקנוס, בנידורם, ארגנטינה, יציאת אירופה,

 דודירניז, מרין-דז'מפר, דוברוז'ה, דלוריס, סלנטו, סוטיסקה, דיאנה, אלמה-ויקטוריה, דרום אפריקה, רוסיה, פלורידה,
 פצ"ה, אפייר-קונפורטה, ה. סלבסטר, פרטיזנקה, קרון-פירנץ.

1/1948 - 6/1948 http://www.archives.
gov.il/archives/#/Arc

 העתק מצולם של כרך תיק מספר 5. מטוסים וגבולות אוניות: אנדריאה, דיאנה, טיטיב, טרנסטבניה, ביריניה, פואדיה,
 ארגנטינה, ביזנץ, (אניות מקפריסין) ג. ברוסיס, אלכסנדר מרטין, עדה-גורטון, סטורניה, פרובידנס, קדמה, מריו-קרפ,
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 רוסיה, הולמינד, סוטיסקה, טורניה, ארידנה, דולוריס, א' פרנקלין, ריטה, טטי, הגוג-סלברקלארד, אנדבר, קמפצוליבו,
 סביאן, ויטכה. הסוכנות היהודית מחלקת העליה, לשכת העליה חיפה.
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