
 

 

 גרשוןסלבטור  –ינדקס אזכורים א
 ניתן למצוא את מרבית הספרים בחנות הספרים או בספריה הדיגיטלית באתר

 להעברה לעמוד הספר באתר העמותה לחצו על שם הספר

 הערה עמודים השם המוזכר הוצאה שם הספר 
הוצאת יאיר ע"ש  כרך ראשון –לח"י אנשים 

אברהם שטרן 
 2002 -תשס"ב 

  291 גרשון סלבטור 

חיים  /דם ו...ובכל מא
 אפלבוים אלימלך

הוצאת יאיר ע"ש 
אברהם שטרן 

 תשע"ג

 גרשון סלבטור
 סלוטור גרשון

6 
62 

 

ההתקפה על בתי 
המלאכה של רכבת 
פלשתינה )א"י( במפרץ 

גרשון נסים  /חיפה 
 )צדקיהו(

 Itsack הר-ןהוצאת א. ב
Yeshahayu 

Nissim 
Gueron 

 כתב אישום 77

ישעיהו גרין / 
יצחק 

ישעיהו/ישעיה 
 גרון / ישעיה גרין

91 ,93 ,98-95 ,
132 

 כתבות בעיתונים

 תמונה 122 סלוטור גרשון

גרשון סלבטור 
 אבנר -טורי 

 עמוד לוחם בלח"י אנשים 206

 תמונה 255 

  287 גרשון סלוטור

נחמיה בן /  לקסיקון לח"י
 תור

משרד הביטחון 
 ההוצאה לאור –

 76 גרשון סלבטור
360 
379 

בפירוט של אלה  - 76בעמוד 
שהצליחו להימלט נפלה טעות. 
סלבטור גרשון לא נמלט אלא 

 נתפס. 
ספר תולדות לוחמי חירות 
ישראל )לח"י( כרך שלישי 

 נחמיה בן תור/  1946

הוצאת יאיר ע"ש 
שטרן אברהם 

 2010 -תש"ע 

 77 גרשון סלבטור
78 

בפירוט של אלה  - 78בעמוד 
שהצליחו להימלט נפלה טעות. 
סלבטור גרשון לא נמלט אלא 

 נתפס. 
ספר תולדות לוחמי חירות 
ישראל )לח"י( כרך שלישי 

 נחמיה בן תור/  1946

הוצאת יאיר ע"ש 
אברהם שטרן 

 2010 -תש"ע 

קודמת. הסיבה ראה הערה  111 ישעיהו גרין
המשוערת לטעות היא בלבול בין 

 שמותיו של סלבטור
"הדר" הוצאת  מלכה הפנר /בדמייך חיי 

ספרים בע"מ 
1978 

 –תמונה בה מופיע סלבטור גרשון  85 -
 שני מימין

לוחמי חרות ישראל 
 –במלחמת העצמאות 

 / ישראל עושה חיל
 אברהם ורד

הוצאת יאיר ע"ש 
אברהם שטרן 

 תשנ"ח

  449 גרשון סלבטור

לוחמי חרות ישראל 
 –במלחמת העצמאות 

חזית הדרום בין סיני 
 אברהם ורד /לחברון 

הוצאת יאיר ע"ש 
אברהם שטרן 

 תשנ"ו

  435 גרון יהושע

לוחמי חרות ישראל  
עלילות -רעיונות-אנשים

 מור-מאת נתן ילין

ע"ש הוצאת יאיר 
אברהם שטרן 

 1999תשנ"ט 

  344 ישעיהו גרין

חיילים אלמונים מאת 
 יעקב בנאי

הוצאת יאיר ע"ש 
אברהם שטרן 

1989 

  459 ישעיהו גרין

לוחמי חרות ישראל 
)לח"י( קיצור תולדות לח"י 

 עמנואל כץ /

הוצאת האגודה 
להנצחה תל 
אביב תשמ"ג 

1983 

הרשומה בהערה שמו מופיע  60 יהושע גרון
 ית העמודבתחת

"Zero to Seventy-Five 
in 30 Snapshots: A 
Memoir"  by David 
Bakish (Author) 

CreateSpace 
Independent 
Publishing 
Platform 

 227-228  
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