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331נושאי לפיד החרותאחראי למאסרם של גרא ושמואלביץאדיב נח

321נושאי לפיד החרותמהשמאל הערביאכזבתו של גרא

332נושאי לפיד החרותלגבי המשפט נגד גרא ושמואלביץאלדד- עמדתו של  ד"ר אלדד

270נושאי לפיד החרותאלדד וגרא במחתרת

245נושאי לפיד החרותהבית בו שכן ילין מור בוילנאאמדורסקי

350נושאי לפיד החרותסטודנט מצרי- נפגש עם ילין מור בפריזאנואר אל סאדאת

363נושאי לפיד החרותפסיבדונים של ילין מוראפרתי נ. 

243לקסיקון לח"יהעיד במשפטם של ילין מור ושמואלביץאשכול לוי 

255254נושאי לפיד החרותדרכם של גרא ואשתובדרך לא"י דרך איסטנבול 

28נושאי לפיד החרותדירה ששהה בה  גראבנקהלטר

223מפגש היסטוריילין- מור - לבגיןבריטים עומדים להסתלק מהארץ

320בלב הומה,בחרב שלופהגן ילדים שם נפגשו גפנר ונתן יליןגיטה 

305 ,303,301,298,297,295,294,292,291בלב הומה,בחרב שלופהמברך את גפנר על שובוגרא

 ,357 ,337 ,324 , 310בלב הומה,בחרב שלופהגרא

 גויסנו לכל החיים גרא
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136השמים קרובים יותרראה ילין מור נתןגרא

חופשיראה ילין מור נתןגרא
 223 222 216 213 212 211 208 207 172
 238,239 236 233 232 230 229 228 226

301 300 261

חילים אלמונים גרא

לח"י צבת ראשונהראה ילין מורגרא

אל לוחמי חרות ישראל עם הצטרפותם לשורות צה"גרא
321נושאי לפיד החרותל

332נושאי לפיד החרותבחירתו של גרא לכנסת הראשונהגרא

404, 405, 411, 448, 449נושאי לפיד החרותראה נתן פרידמן יליןגרא

300נושאי לפיד החרותרשימותיו לגבי מדיניות ברה"מ במזרח התיכוןגרא

310, 317, נושאי לפיד החרותתזכיר גרא לועדת האו"ם על בעיית א"יגרא

תחושתו של גרא עקב הכרזת האו"ם על עצמאות גרא
313נושאי לפיד החרותישראל

321נושאי לפיד החרותתמיכתו של גרא בהקמת מדינה פלשתינאיתגרא

גרא
ראה פרידמן-ילין, נתן

סיכומו של דבר

סיפורה של לוחמת גרא

סמבטיוןראה ילין מור נתן, נתן פרידמן יליןגרא
 ,121 ,120 ,110-112 ,109 ,91-96 ,85 ,50
 ,145-147 ,141-143 ,135-139 , ,125-129
 ,334 ,333 ,178 ,175 ,160-165 ,153-159
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עלילות לוחמים גרא

165שיחות עם שמיר גרא

332, 333נושאי לפיד החרותנגד גרא ושמואלביץ .גרא- האשמות  ותביעה

310, 319נושאי לפיד החרותעל פירוק החטיבה הלוחמתגרא- החלטת גרא

323נושאי לפיד החרותעל הקמת מפלגה משותפת. הצעה שנדחתהגרא- הצעת גרא  למשה סנה

257נושאי לפיד החרותגרא- הקשר בין גרא ויאיר

302, 316, 317, 358, 359, נושאי לפיד החרותעל הנטרליזציה במזרח התיכון – המעשגרא- מאמרים 

382נושאי לפיד החרותגרא- מחלתו של גרא

264, 265נושאי לפיד החרותלאשתו פרידה בבית לחםגרא- מכתבי גרא

362נושאי לפיד החרותלהענקת אות לח"י על ערש דוויגרא- משלחת לח"י לגרא

311, 343נושאי לפיד החרותהתכנית שהתווה גראגרא- נטרליזציה של המזרח התיכון

258נושאי לפיד החרותלסוריה ולארצות הבלקן בשליחות יאירגרא- נסיעתו של גרא

295נושאי לפיד החרותבניהול המחתרת עם מאסרו של מיכאלגרא- סמכויות  גרא

335נושאי לפיד החרותבכנס מפלגת "הלוחמים" על צביונה של המפלגהגרא- עיקרי הרצאתו של גרא

315נושאי לפיד החרותכלפי הערבים בשאלת א"יגרא- עמדתו של גרא 
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305נושאי לפיד החרותגרא- פגישת גרא ומנחם בגין

107105לנגבגרא-ילין מור

233נושאי לפיד החרותבפוליטכניקום בוורשהגרא-לימודי גרא

148את מחכה לאליהוראה ילין מור נתןגרא 

272, 295, 308, 312, 314, 315, 386 - 390, יום אביב שלא ישכחראה ילין מור נתןגרא 
402

66מחתרת מאונסראה ילין מור נתןגרא 

294נושאי לפיד החרותבעת המצור על ת"א, לא זוההגרא - חקירתו של גרא

348נושאי לפיד החרותלמלחמת ששת הימיםגרא - יחסו של גרא

298נושאי לפיד החרותגרא - שבועת גרא

383נושאי לפיד החרותבי' באדר תש"י 18 בפברואר 1980גרא -הלווית נתן ילין מור  

285נושאי לפיד החרותגרא – שיחת גרא עם ארתור קסטלר

190בשרות המחתרתראה ילין מור נתןגרא                   (כינוי)

154נושאי לפיד החרותגרא (ילין מור) על מיכאל

נושאי לפיד החרותגרא נתן ילין מור
 ,277 ,270-274 ,261267-269 ,189 ,185-187

 ,293 ,292 ,288-290 ,286 ,285 ,279-283
323- ,319 ,318 ,308-310 ,304-306 ,300

 ,342 ,331-340 ,328-330 ,326
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338נושאי לפיד החרותראה מפלגת הלוחמיםגרא, בחירת

275נושאי לפיד החרותדירתו שימשה למגורי גראגרונדלינגר אברהם

332, 333נושאי לפיד החרותנגד ילין מור ושמואלביץ .האשמות  ותביעה

הבטים אישיים בפיקוד:                                  
64, 117ירושלים חזית המרכזזטלר-ילין מור

333נושאי לפיד החרותושחרורם של גרא ושמואלביץהכרזת חנינה כללית

המעש
1.ספרו של פראנק ג'רלד 2.שבועון של לח"י 

שעורכו נתן ילין מור. הגליון הראשון יצא בנובמבר 
 1945

91, 93, 97, 136, 147, 154, 175, 197, 207, לקסיקון לח"י
281 ,265 ,264 ,257 ,247 ,228 ,227 ,214

לכשתקום- במאמרו של גרא: הפועל העברי המשטר החברתי  במדינת היהודים           
324נושאי לפיד החרותבפברואר 44 

399, 490, 549, 556, 559לח"י צבת ראשונההפעולה השמית

154לקסיקון לח"יבראשות נתן ילין מורהפעולה השמית

343נושאי לפיד החרותהפעולה השמית

323נושאי לפיד החרותעל הקמת מפלגה משותפת. הצעה שנדחתההצעת גרא  למשה סנה

243לקסיקון לח"יכנגד ילין מור ושמואלביץהרשעת בית הדין

התנאת שחרורם של גרא                                       
ושמואלביץ

333נושאי לפיד החרותבהצהרה על הפסקת פעולת התנועה

268לקסיקון לח"ינתן ילין מור נשא תעודת זהוי ע"ש אשר ווילנסקי ווילנסקי אשר

476, 478חילים אלמוניםשם בדוי של גראוולינסקי אשר 
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270נושאי לפיד החרותכנויו של גרא בתעודת זהות מזויפתוולנסקי אשר

ועדה לתאום הפעולות המקצועיות של תנועת המרי: ועדת הארבעה
124לקסיקון לח"ימשה סנה, ישראל גלילי, בגין מנחם , נתןילין מור

64, 117ירושלים חזית המרכזראה הבטים אישיים בפיקוד:זטלר-ילין מורזטלר- ילין מור

342נושאי לפיד החרותחווה בניהולו של נתן ילין מורחוות מרים

242לקסיקון לח"יהקטגור במשפטם של ילין מור ושמואלביץחוטר ישי אהרון

במסגרתה שוחררו פרידמן ילין , שמואלביץ חנינה כללית
190אמת אחת ולא שתיםוכל עצורי לח"י שהיו בכלא ג'למי

146חילים אלמוניםשם משפחה לועזי של המחבר, יעקב בנאיטונקל 

73, 108, 259, 314חילים אלמוניםיוניצ'מן שמשון, ד"ר

מפלגה מיוצאי ההגנה אצ"ל ולח"יהצעה של ילין ילין מור
229לקסיקון לח"ימור למשה סנה שנדחתה

ילין מור -                               שליחות 
המחתרת לבלקנים

ילין מור שנאסר על ידי הבריטים בתחילת שנת 
208מפגש היסטורי1942 בסוריה

220מפגש היסטורימה קדם למה לכוד חזית רחבה או מלחמה-יליןילין מור - מלחמה

82,80,79,78,59,58,57,44,33,17,16,, לנגבראה גראילין מור (גרא) 
113,112   ,108,91,87

362נושאי לפיד החרותהבן של גראילין מור אלישע
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אדם ולוחם(גרא), אחד משלושת חברי מרכז לח"יילין מור נתן
 ,99 ,94 ,88 ,86 ,85 ,76 ,67 ,56 ,55 ,20 ,19
 ,245 ,244 ,161 ,143 ,138 ,119 ,111 ,107

 272

35 36 50אין לי כח להיות עייפהפרידמןילין מור נתן

148את מחכה לאליהוראה גרא ילין מור נתן

24, 202, 207 - 209באור ובסתרילין מור נתן

114, 122, 132, 151, 174-173, 182, -237בארגמןילין מור נתן
270 ,266 ,260 ,258 ,254 ,243-242 ,236

89בבגדים אדומיםראה פרידמן ילין ילין מור נתן

53-55, 59, 62, 94, 107, 115, 117-119, -124בלכתך בשדות אימהילין מור נתן
144 ,133 ,132 ,129 ,126

73 75 133 135בשירותם של הבריטים ילין מור נתן

190,       214בשרות המחתרתראה פרידמן ילין ילין מור נתן

141, 164גאון ונדיב ואכזר ילין מור נתן

29, 47, 104, 121, 184, 207-8, 212, 218-20, גויסנו לכל החיים ילין מור נתן
245 ,230 ,229 ,225-6 ,222

הבריחה הגדולהילין מור נתן

 ,38 ,37 ,35 ,34 ,31 ,30 ,28 ,24 - 22 ,20 - 18
 ,90 ,81 - 79 ,74 ,73 ,68 - 66 ,55 ,45 - 42
 - 136 ,127 ,124 ,121 ,118 ,106 ,105 ,99
 ,166 ,161 ,159 ,158 ,146 ,144 ,142 ,138

 ,204 - 202 ,196 ,195 ,190 - 184 ,176 - 170
 ,239 - 235 ,233 - 231 ,222 - 218 ,212 ,210

254 ,253 ,252 ,245 - 243
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273הדם אשר בסף ילין מור נתן

97, 115, 178, 179, 180הזקן ואניילין מור נתן

היום אכתוב בעטילין מור נתן
 ,183 ,182 ,168 ,153 ,151 ,120 ,105 ,98

 - 330 ,314 ,308 ,301 ,296 ,278 ,253 ,185
 ,428 ,425 ,424 ,415 ,414 ,411 ,350 ,332

431 ,430

המעשילין מור נתן
 ,115 ,112 ,111 ,107 ,95 ,94 ,92 ,91 ,23
 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,117 ,116

.143 ,134 ,133 ,132

116ובכל מאודם ילין מור נתן

חופשיראה גראילין מור נתן
, 207   ,   172  , 122 ,107  ,93 ,29 25,    
, 223,226, 222, 216 ,213 ,212 ,211 ,208

 , 261 238,239, 236, 233 ,230,232, 228,229
301 300     ,289

421חזית הדרוםילין מור נתן

272, 295, 308, 312, 314, 315, 386 - 390, יום אביב שלא ישכחראה פרידמן יליןילין מור נתן
402

ייבנה ילין מור נתן
 ,100 ,97 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,72 ,69 ,62
 ,145 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,102 ,101
 ,186 ,175 ,172 ,165 ,163 ,162 ,161 ,148

282 ,270 ,269 ,265 ,253 ,221 ,212

לח"י צבת ראשונהילין מור נתן

 ,289 ,286 ,237 ,192 ,188 ,177 ,19-17 ,15
 ,382 ,381 ,378 ,381 ,373 ,361 ,323-319
 ,402 ,400 ,399 ,397 ,394 ,388 ,386 ,381
458- ,433 ,432 ,430 ,410 ,409 ,404 ,403
512- ,498 ,497 ,478-475 ,465 ,464 ,453
 ,552 ,549-545 ,529 ,521 ,519 ,517 ,509
 ,672 ,668 ,600-591 ,582 ,563 ,557 ,556
 ,693-691 ,690 ,689 ,687 ,685 ,682 ,673

806 ,789 ,778 ,705
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לקסיקון לח"יחבר מרכז לח"י ראה מור נתן יליןילין מור נתן

 ,93 ,90 ,78 ,73 ,72 ,63 ,51 ,37 ,28 ,25 ,18
 ,151 ,149 ,136 ,131 ,124 ,116 ,110 ,105
 ,195 ,193 ,192 ,191 ,190 ,174 ,171 ,153
 ,239 ,233 ,232 ,229 ,228 ,227 ,220 ,217
 ,259,257 ,251 ,247 ,243 ,239 ,242 ,240
 ,288 ,286 , 281 ,280 ,271 ,268,262 ,265
 ,342 ,339 ,338 ,336 ,332 ,319 ,298 ,295

 ,287 ,347 ,346 ,345 ,344

מבוקשראה פרידמן ילין מורילין מור נתן

66מחתרת מאונס ילין מור נתן

26, 56, 67, 123 - 127, 132, 133מי גרש הבריטיםראה פרידמן ילין-מורילין מור נתן

מפגש היסטורי ילין מור נתן

 ,49 ,44 ,40 ,35 ,31 ,28 ,26 ,21 ,17 ,14 ,12
 ,61 ,60 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
 ,76 ,75 ,72 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,63 ,62
 ,96 ,93 ,90 ,88 ,85 ,84 ,82 ,81 ,80 ,78 ,77

 ,125 ,124 ,123 ,121 ,119 ,110 ,101 ,99 ,97
 ,138 ,137 ,135 ,132 ,131 ,130 ,129 ,126
 ,153 ,151 ,149 ,145 ,144 ,143 ,142 ,139
 ,170 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154
 ,196 ,194 ,193 ,191 ,190 ,188 ,185 ,184
 ,210 ,209 ,208 ,206 ,205 ,204 ,202 ,201
 225 ,224 ,222 ,220 ,217 ,216 ,215 ,213

235, 234נושאי לפיד החרותפגישתו עם יאיר בוורשא ב-1937ילין מור נתן
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נושאי לפיד החרותילין מור נתן
 ,153 ,152 ,150 ,147 ,146 ,105 ,92 ,83 ,50
 ,298 ,290 ,182 ,167 ,165 ,164 ,161 ,158
 ,353 ,351 ,350 ,349 ,345 ,343 ,342 ,299

364 ,358 ,357 ,356 ,355

91נערים במחתרתילין מור נתן

53, 99, 100, 104, 105, 113, 115, 263, 292, סיפורה של לוחמתראה גרא , פרידמן ילין , חבר מרכז לח"יילין מור נתן
 ,304

סמבטיון ילין מור נתן
 ,84 ,81, 91-96 ,68,65 ,66   85 ,50 ,57 ,43
 , ,125-129 ,121 ,120 ,110-112 ,109 ,,71

160- ,153-159 ,145-147 ,141-143 ,135-139
 ,334 ,333    ,332 ,206 ,202 ,178 ,175 ,165

14, 69, 71, 72, 79, 80, 158, 160, 187, 188, עליהן לא כתבו ילין מור נתן
. 345 ,342 ,333 ,331 ,325 ,261 ,190

12, 14, 70, 85, 86, 93עלילות לוחמים ילין מור נתן

33, 34, 42שיחות עם שמיר ילין מור נתן

164 175 176 177 179 180 181 182תל-אביב תל-אביילין מור נתן

268לקסיקון לח"ינתן ילין מור נשא תעודת זהוי ע"ש אשר ווילנסקי ילין מור נתן- ווילנסקי אשר

32, 83, 227, 242, 261בימים אדומיםילין מור נתן 

57, 60, 77, 135, 136,   141, 145, 152השמים קרובים יותר ילין מור נתן 
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חילים אלמוניםילין מור נתן 

 ,125 ,113 ,56 ,49 ,42-4 ,35 ,27 ,25 ,18-9
 ,170 ,163 ,152 ,148 ,145-6 ,137 ,131 ,127

 ,339 ,337 ,314-6 ,311-2 ,303 ,259 ,202
 ,465 ,411 ,399 ,398 ,369 ,368 ,359 ,352
 ,657 ,651 ,612 ,510 ,509 ,480 - 470 ,469

660

31, 128, 137כך ברחנו לחזיתילין מור נתן 

ראה ילין מור נתן חבר מרכז לח"י נבנה עבורו ילין מור נתן 
218לקסיקון לח"יחדר מסתור של קיר כפול

193, 194, 258, 259, 266, 268, 269, 270, מבוקש ילין מור נתן 
280 ,277

80 ,102 ,126 ,139, 140, 161, 181מחתרת מאונס ילין מור נתן 

מעשר ראשוןילין מור נתן 
טז, כה, כו, לז, מ, מא, מג, נ, סה, עא, עו, פא, קז, 

קי, קיא, קיח, קעא, קעב, קצג, קצז, רכט, רלט, רמ- 
רמב, רמו, רמח, רנו- רנח, רסז, רסח, רעא, רפב, 
רפד- רצ, רצו, שיח, שיט, שכא, שכב, שכז, שלג, 

שלה, שלז, שמד, שמו, שנא, שנב, שנח, שסה, שסט

270בארגמןילין מור פרידה

ר' מורן פרידההבריחה הגדולהראה פרידהילין מור פרידה

264חופשיילין מור פרידה

392ירושלים חזית המרכזילין מור פרידה

132, 154לקסיקון לח"י(אפרת)ילין מור פרידה
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297, 345, 352, 354, 364נושאי לפיד החרותילין מור פרידה

188, 239סיפורה של לוחמת(אביבה)ילין מור פרידה

סיפורה של לוחמתראה פרידהילין מור פרידה

250 254 258 296 298 299 302חופשי ילין מור פרידמן

ירושלים חזית המרכזילין מור פרידמן נתן

231- ,185 ,117-116 ,101 ,82-81 ,64 ,36
 ,393-391 ,388-387 ,384-383 ,354 ,228
 ,414 ,412-410 ,407-406 ,404-402 ,399
 ,428-426 ,424-423 ,421 ,419 -417-416

441 ,434 ,432-430

ישראל עושה חיילילין מור פרידמן נתן

 ,85 ,83 ,74 ,70-72 ,66-68 ,63 ,7 ,56 ,54 ,51
132- ,129 ,118 ,116 ,110 ,105 ,92-94 ,86
 ,69 ,167 ,165 ,164 ,159 ,149 ,143 ,134
 ,194 ,192 ,183-188 ,175-181 ,172 ,171
 ,331 ,290 ,289 ,234 ,233 ,230 ,223 ,205

86אדם ולוחםרעיית נתן ילין מורילין פרידה

11, 70, 85, 86, 91, 99, 111, 114, 123, 124, לוחם חרות ירושלים ילין פרידמן נתן ופרידה
281 ,154 ,153

320נושאי לפיד החרותשנוסח  ע"י גרא בפברואר  48 כרוז לערבים

155, 265לקסיקון לח"יספר של נתן ילין מורלוחמי חרות ישראל

312נושאי לפיד החרותגרא ואלדד-הסרוב לחלוקת הארץלח"י- גלוי דעת של לח"י

326,325נושאי לפיד החרותבמישור החברתי, במאמרו של גרא באדר א' תש"חלח"י - עיקרי אמונתו של לח"י



מספר העמוד בספרשם הספרפרוט נוסףמפתח שמות ונושאים

190לקסיקון לח"יפרידמן ילין מור- התנגדות למאסרמאמר של מרכז לח"י

349נושאי לפיד החרותגרא בעתון הארץמאמרים שונים של

186, 331, נושאי לפיד החרותלאחר רצח ברנדוטמאסרם של גרא ושמואלביץ 

36, 37, 38, 203, 231, 232, 233הבריחה הגדולהאשת נ. ילין-מורמורין פרידה 

241, 242, 259, 265, נושאי לפיד החרותפרידמן-יליןמורן פרידה

220מפגש היסטורימה קדם למה לכוד חזית רחבה או מלחמה-יליןמלחמה

297נושאי לפיד החרותמנתח שניתח את פרידה ילין מורמנדל פרופסור

229לקסיקון לח"יהצעה של ילין מור למשה סנה שנדחתהמפלגה מיוצאי ההגנה אצ"ל ולח"י

ילין מור שייצג את הרוב במפלגת הלוחמים שאף מפלגה סוציאליסטית
190אמת אחת ולא שתיםלזאת

מפלגת הלוחמים כנס
ב- 24.2.1949 כבר אז נראו ניצני הפילוג בין נתן 

ילין מור לבין אלדד ב- 20.3.194+9 היה הקרע 
לעובדה

190אמת אחת ולא שתים

ב 1938נושאי לפיד החרותשל פרידמן ילין ביחס לבית"רמשבר האמון  

311, 343נושאי לפיד החרותהתכנית שהתווה גראניטרליזציה של המזרח התיכון

עם סמל בית המלוכה הבריטי שנמצא ע"י גרא נייר מכתבים 
251נושאי לפיד החרותשהוטבעו באישור יציאה

348נושאי לפיד החרותרשימה שהקים נתן ילין מור בכנסת השביעיתנס

הופיע מטעם ההגנה במשפט נגד ילין מור סהר יחזקאל
243, 260לקסיקון לח"יושמואלביץ
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53חילים אלמוניםאניה בה הגיע גרא לארץ מאודסה סוואנציה 

סולם
לעומת ילין מור קבע אלדד כי המקור האידיאולוגי 
של התנועה הוא תורת חיים של עם ישראל והסמל 

שהציע לתנועה היה סולם 
190אמת אחת ולא שתים

בין ילין מור ונילונשווילי ליאון בקשר לנהול "חוות סכסוך משפטי
342נושאי לפיד החרותמרים"

23, 24, 207באור ובסתרבטאון הארגון בפולין - העורך ילין מור נתןעתון די טאט (המעש)

241נושאי לפיד החרותגרא עבד בו לאחר סגירת די טאטעתון מאמענט  

נחטף בירושלים על ידי ההגנה ושוחרר לאחר פלאי טודי
217, 219מפגש היסטוריפגישה של ילין עם גולומב (219)

242לקסיקון לח"יאב בית הדין במשפטם של נתן ילין ושמואלביץפלוקסברוט, דר' מ.

232 , 281לקסיקון לח"ישל גרא לפני הגיוס לצה"לפקודת היום

ר' מורן פרידההבריחה הגדולהאשת נ. של ילין נתןפרידה

20, 24, 25, 61, 62, 103, 105, 110, 111, אני מאמין פרידמן ילין
116-113

214בשרות המחתרתראה ילין מור נתןפרידמן ילין

ירושלים חזית המרכזראה ילין-מורפרידמן ילין

227, 228נושאי לפיד החרותילדותו של נתן פרידמן יליןפרידמן ילין

231נושאי לפיד החרותליעקב נאור חברו מינואר 1934פרידמן ילין- מכתבו של פרידמן ילין
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ראה ילין-מור נתןבימים אדומיםפרידמן ילין (מור) נתן

29, 47, 104, 121, 184, 207-8, 212, 218-20, גויסנו לכל החיים פרידמן ילין (מור) נתן
245 ,230 ,229 ,225-6 ,222

היום אכתוב בעטפרידמן ילין (מור) נתן
 ,183 ,182 ,168 ,153 ,151 ,120 ,105 ,98

 - 330 ,314 ,308 ,301 ,296 ,278 ,253 ,185
 ,428 ,425 ,424 ,415 ,414 ,411 ,350 ,332

431 ,430

המעשפרידמן ילין (מור) נתן
 ,115 ,112 ,111 ,107 ,95 ,94 ,92 ,91 ,23
 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,117 ,116

.143 ,134 ,133 ,132

ר' גראיום אביב שלא ישכחפרידמן ילין (מור) נתן

17כך ברחנו לחזיתפרידמן ילין (מור) נתן

193, 194, 258, 259, 266, 268, 269, 270, מבוקש פרידמן ילין (מור) נתן
280 ,277

99, 102, 104, 156מגוב רקבון לחילים אלמוניםפרידמן ילין (מור) נתן

26, 56, 67, 123 - 127, 132, 133מי גרש הבריטיםפרידמן ילין (מור) נתן

230נושאי לפיד החרותפעילותו של נתן פרידמן-ילין בנציבות בית"רפרידמן ילין (מור) נתן

262,261,252,250,50, 377, 374,, 390, 392, נושאי לפיד החרותפרידמן ילין (מור) נתן
448 404 ,393

43, 50, 57, 68, 71, 81, 111, 206סמבטיוןראה ילין מור, פרידמן ילין (מור) נתן

14, 69, 71, 72, 79, 80, 158, 160, 187, 188, עליהן לא כתבוראה ילין מור נתןפרידמן ילין (מור) נתן
. 345 ,342 ,333 ,331 ,325 ,261 ,190
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164 175 176 177 179 180 181 182תל-אביב תל-אביפרידמן ילין (מור) נתן

אדם ולוחםראה ילין-מור נתןפרידמן ילין נתן

בארגמןפרידמן ילין נתן

89בבגדים אדומים(גרא)פרידמן ילין נתן

73 75 133 135בשירותם של הבריטיםפרידמן ילין נתן

273הדם אשר בסףפרידמן ילין נתן

ייבנהאחד משלושת מנהיגי לח"י לאחר רצח יאירפרידמן ילין נתן
 ,100 ,97 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,72 ,69 ,62
 ,145 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,102 ,101
 ,186 ,175 ,172 ,165 ,163 ,162 ,161 ,148

282 ,270 ,269 ,265 ,253 ,221 ,212

91נערים במחתרתפרידמן ילין נתן

פרידמן ילין נתן 
הועמד בראש מפלגת הלוחמים ונבחר לכנסת הטיף 

לתנועה שתעמוד בקשר הדוק עם העולם 
הקומוניסטי, הסוציאליזם הוא מתכון למפלגת 

המונים
83, 108, 127-8, 131, 131, 146-7, 150, -153אמת אחת ולא שתים

195 ,189-91 ,186 ,4

,352 ,  320 , 319 ,187,186,185,184בלב הומה,בחרב שלופה פרידמן ילין נתן 

25 29 107 122 172 289חופשיראה ילין מור נתןפרידמן ילין נתן 
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חילים אלמוניםפרידמן ילין נתן 

 ,125 ,113 ,56 ,49 ,42-4 ,35 ,27 ,25 ,18-9
 ,170 ,163 ,152 ,148 ,145-6 ,137 ,131 ,127

 ,339 ,337 ,314-6 ,311-2 ,303 ,259 ,202
 ,465 ,411 ,399 ,398 ,369 ,368 ,359 ,352
 ,657 ,651 ,612 ,510 ,509 ,480 - 470 ,469

660

80 ,102 ,126 ,139, 140, 161, 181מחתרת מאונס פרידמן ילין נתן 

מעשר ראשוןפרידמן ילין נתן 
טז, כה, כו, לז, מ, מא, מג, נ, סה, עא, עו, פא, קז, 

קי, קיא, קיח, קעא, קעב, קצג, קצז, רכט, רלט, רמ- 
רמב, רמו, רמח, רנו- רנח, רסז, רסח, רעא, רפב, 
רפד- רצ, רצו, שיח, שיט, שכא, שכב, שכז, שלג, 

שלה, שלז, שמד, שמו, שנא, שנב, שנח, שסה, שסט

139,192,183,90מרבד אדוםפרידמן ילין נתן 

,101,99,98,96,81,80,77,75,74,63,62,61,59סיכומו של דברפרידמן ילין נתן  
,58,57,51,50

139 ,161, 172מחתרת מאונספרידמן ילין פרידה אפרת

פרישה
פרס ואנשים כמוהו קובעים כי פרישה היא חטא 

כמעט בכל מקרה, ילין-מור סבור כי פרישה היא אם 
כל התקדמות בעולם. ראה פורשים.

10, 128, 129, 203מפגש היסטורי

259חילים אלמוניםקשרית של גרארות 

315לקסיקון לח"ישבועת קלעי, שבועת נתן ילין מור, שבועת יאיר

ילין מור נאסר על ידי הבריטים בתחילת שנת 1942 שליחות המחתרת לבלקנים
208מפגש היסטוריבסוריה
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332, 333נושאי לפיד החרותנגד גרא ושמואלביץ .שמואלביץ- האשמות  ותביעה

155, 265לקסיקון לח"יספרו של ילין מורשנות בטרם

באזור ת"א נקבע מושבו של מרכז לח"י כאן תל אביב
לקסיקון לח"יהתגוררו יצחק שמיר, נתן ילין מור, ואלדד

 ,325 ,324 ,309 ,287 ,283 ,281 ,278 ,267
 ,345 ,344 ,343 ,342 ,341 ,339 ,332 ,331

 ,346










































































