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 דף נופל – 1מסמך 
 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

תאריכי לידה , שם אם: חסר
 ועליה מדויקים ותמונה  



 26.9.1939, "רים" באוניהרשימת עולים : 2מסמך 
 הארכיון הציוני   : מקור

  ISA1\15515\1-195   סימוכין של הרשימה

 Istvánשהוא המקבילה האנגלית לשם ההונגרי " סטפן"שמו מופיע כ: מופיע

 ".  רים"המעפילים  אוניית

 אתר מחנה המעפילים עתלית: מקור



 פרטי מעפיל – 3מסמך 
 ש משה סנה"מחנה המעפילים עתלית ע: מקור

 :במחנה המעפילים עתלית מופיעים הפרטים
 .  הונגריה, אויפשטמקום לידה , עלה דרך הים, שלמה סטפן בן לסלו ילינק 

 רמת גן: מקום מגורים ראשון בארץ           



 6.7.1923, ילינק אישטווןרישום לידה של  – 4מסמך 
 הונגריה  , אויפשט, משרד רישום הלידות: מקור

 (התקבל מהמשפחה)

 . 29.3.1933העתק רישום לידה מיום 
 (.  לבית האס) ואיריין ילינקלסלו : שמות ההורים

-פיליש-פשט: מחוז

 קישקון-שולט

פשט חדשה  -עיר

 (אויפשט)

  

  העתק רשום בספר הלידות                      

 הערות שמתעוררות לפני 

 .  החתימה

 חתימות

מקום הלידה אם  

הלידה לא היה 

 במגורי האם

   ההורים      דת גיל

 שם משפחה ושם פרטי

כתובתם                  ( עיסוקם)עבודתם

,     שם הניתן לילד

 ודתו,  מינו

 תארי לידה

 (יום,חודש,שנה)

 תאריך רשום

 (יום,חודש,שנה)

 מספר

 שוטף

  

  

הודעת אשת זינגר  

  אישטוואןברנט שדרת 

 3.מס

  

  

 רשפבלה  קרצמארי
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 יהודי

  

  

  

 יהודיה

  

 לסלו ילינק

 פקיד עצמאי

  

  

 האס אירן

  

 אויפשט

 (אביב)רחוב טאבס 

29 

  

 אישוואן
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 1923יולי   6

  

 ששה בחודש  

  

 יולי  

  

שנת אלף תשע 

מאות עשרים  

 ושלוש
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 יולי
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   [שני בולים]

 יזמדיה סיגמונד'צ

 רשם  

  

  

 & 115-ל.מס 15דוגמה 

 פילר 10דפים  12מחיר של  

  

933\1605 

  

  

  

העיר : חותמת]

משרד רישום  , אויפשט

 [הלידות

אני מאשר שרישום זה מתאים מילה במילה עם הרישום של ספר רישומי  

 .הלידות של השכונה

 1933ביולי  29 אויפשטנרשם 

  

 תיקונים --רישומים מאוחרים  

  

 .ר.ס.11

 [פילר 2: בול]



מיקום פרטי קברי החיילים הבריטיים בבית 
 ת"העלמין בפ

פרטי רישום הקבורה בצבא הבריטי:  5מסמך 
 Commonwealth War Graves Commissionמקור 

 :בפרטי רישום הקבורה של שאול מופיעים הפרטים
, 7.11.1942: תאריך פטירה, PAL/10195. א.מ, ילינקבן שלמה 

 פתח תקווה: מקום הקבורה

חיילים בריטיים וטייס אחד   3
 ת"קבורים בבית העלמין בפ



 טופס קבורה:  6מסמך 
 קדישא פתח תקוה חברא: המקור

קדישא פתח   חברא: מקור, בית העלמין סגולה
 תקווה



פרטי החלל בצבא הבריטי: 7מסמך 
 Commonwealth War Graves Commission: מקור

בפרטי החלל מופיעים  
 :הפרטים

 
 , ילינקבן שלמה 

 ,  PAL/10195. א.מ
 ,  7.11.1942: תאריך פטירה
 פתח תקווה: מקום הקבורה



 בדבר הקמת המצבה על קברו 3.12.1943מיום " דבר"ידיעה בעתון :  8מסמך 
 העיתונות היהודית ההיסטורית : מקור

 הונגריה, אויפשט

 פורום תרבות הונגריה: מקור



 שנמצאו דיסקיות: 9מסמך 
 המשפחה: מקור

 

צוואר עליה מופיע  דיסקית
 .10195מספרו האישי 

האות הראשונה של השם  
מציינת את השם ( S)הפרטי 

Stephen ( שהיא המקבילה
האנגלית לשם ההונגרי  

István) 
 



 17.11.1941, ( באמצעות הצלב האדום)להוריו שלמה התכתבות בין : 10מסמך 
 המשפחה: מקור 

 (:  בגרמנית)מאחור מופיעה תשובת ההורים 

 .  סוף סוף קיבלנו ממך תשובה, בן יקר"

 . בסדרכולנו 

,  נשיקות מכולנו. תכתוב לאשתו של ננדור

 (28.1.1942, אויפשט)ההורים 
   15.7.1941גם הוא כחייל בריטי ב נהרג  נאנדורדודו •

  במצריםדרכים בתאונת 

 . מצרים, קהיר, ילינקמאת סטפן "

אצלכם  שהכלאני מקווה , הורים יקרים

לא שמעתי מזה זמן  . אני בסדר גמור. בסדר

 "סטיב, באהבה. רב מאת ננדור



 1942, מכתב מההורים לשלמה באמצעות הצלב האדום:  11מסמך 
 המשפחה: מקור 

 



 1941, מההורים לשלמה באמצעות הצלב האדוםמכתב : 12מסמך 
 המשפחה: מקור 

 



 ( 1941' נוב)משלמה למשפחה באמצעות הצלב האדום מכתב : 13מסמך 
 (1942' נוב)ותשובת ההורים 

 המשפחה: מקור
 



 ( 1941' דצמ)משלמה להורים באמצעות הצלב האדום מכתב : 14מסמך 
 ('42' אפר)ותשובת ההורים 

 המשפחה: מקור
 



 הצבא הבריטי למשפחה על פטירתו של שלמההודעת : 15מסמך 
 המשפחה: מקור 

 



 ילינק אישטווןשלמה תמונות : 16מסמך 
 המשפחה: מקור 

 שלמה, 12.11.1942



 1940, במדי הצבא האנגלי ילינק אישטווןתמונת שלמה : 17מסמך 
 המשפחה: מקור 

 – 16.8.1936' , קלוז
 והוריושלמה 
 

3.10.1940 
.  ניצב מימין ילינק אישטווןשלמה 

 הדמויות האחרות לא מזוהות
 

1940 



 בצבא ילינקתמונות של שלמה : 18מסמך 
 המשפחה: מקור 

  איסמעליה

3.5.1942 

 שלמה משמאל, קהיר



 .אזכרה בבית העלמין סגולה בהשתתפות אחייניתו של שלמה ובעלה שהגיעו מהונגריה: 19מסמך 
 לתת פנים לנופלים: מקור


