
"כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד"  
('ירמיהו לא)  

  -יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"
"ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם   

. יצחק רבין                                                               

 החקר של 

גולןרוני   

 דצמבר

  2015  



דף נופל – 1מסמך   
אתר יזכור משרד הביטחון: מקור   

מקום לידה ותאריך  , שמות הוריו: חסר
 עליה מדויקים 



:העליהמופיע כרטיס   
ננדור  ילינק  
" אוריון" באניההגיע לארץ   
.8.1.1940ביום   

, בעלייתו לארץ 39בן  ילינקננדור   
סוחר: מקצועו  

מסמכי עליה לארץ דף  – 2מסמך   
י נדלה מתוך הארכיון הציוני"של הסוכנות היהודית לא העליהמחלקת : מקור   



:  תאריך ומקום הנישואין
12.9.1929 ,  

(כיום רומניה) בראשוב  
:שמות ההורים  

  ויוזיפנה ילניקמארק  
 אולמן

: תאריך לידה  
 28.9.1900  

: מקום הלידה  
הונגריה, אויפשט  

  ננדור ואשתו אירן לבית בידרמןנישואין של תעודת  – 3מסמך 
 נישואין בהונגריהפנקס רישום : מקור 



בתאריך  " דבר"עיתון : מופיע
  4עמוד  ,9.9.1941

,  נהרג בתאונה" ילניק"שמצוין 
  11048מצוין מספרו האישי 

דיווח בעיתונות על נפילתו של ננדור:  4מסמך   
אתר עיתונות יהודית היסטורית: מקור   

 allbadgesאתר : מקור, החפריםסמל חיל 



 בבית העלמין הצבאי הבריטי איסמעיליה 
   6.A.8  מופיעה כתובת הקבר 

  ילינקמסמכי קבורה של ננדור : 5מסמך 
Commonwealth War Graves Commission  מקור:  



   35בן  1941ביולי  15 -נהרג ב ילינקמצוין שננדור 
 (כפי הנראה טעות בחישוב גילו)

PAL/11048 L.CPL 

N.JELLINEK 
PIONEER CORPS 

ISTR JULY 1941 AGE 35 
ה"תנצב  

מצרים, צילום המצבה בבית העלמין הבריטי באיסמעיליה: 6מסמך   
Commonwealth War Graves Commission  מקור:  



מהארץ ילינקטופסי גירוש של ננדור :  7מסמך   
 הארכיון הציוני: מקור 



: תאריך האירוע
18.9.1946 

ילינקוביתה מרטה  ילניקהתאזרחות באנגליה של אירן מסמכי  :8מסמך   
הארכיון הלאומי הבריטי :מקור   



  1969: שנת הפטירה
אתר: מקור   

קנדה, אשתו של ננדור, ילינק( בלומה)אירן , צילום מצבתה של אירנה:  9מסמך   
CANADAGEN WEB אתר : מקור  



,  מקום הולדתו של ננדור: מופיע
מקום הולדתה  , שם אשתו

ותאריך לידת הבת ומקום  
 הולדתה

28.4.1992: תאריך הפטירה  

של ננדור בתו , (ילניקלבית ) פלטשרתעודת פטירה של מרטה : 10מסמך   
ארכיון בקנדה :מקור   



אין תמונות נוספות לקרובי  , תמונה היא יחידאית
 המשפחה

ילניקתמונה של ננדור : 11מסמך   
 Geni: גדליה באתר-עץ משפחה ברשת של החוקרת לאה הבר: מקור 


