
 
 

 זיהוי אנשים ומקומות 
 באלבום התמונות של

 אברהם מנור
)לבית מלינק(    

 

 

IDENTIFICATION OF  
PEOPLE AND PLACES  

IN THE ALBUM OF  
AVRAHAM  MANOR 

(NEE   MLINEK) 

  



Li001 :4  פסח מלינק.  – מפעילי הבריחה בעיר פולנית )וורוצלב?(. הראשון משמאל 

Li002  .)מארגני קיבוץ הילדים )בפולין : 
   ביעי מימין שכנא פליגלמןרראשון מימין פסח מלינק, שניה מימין מינה מלינק, רביעית מימין ציפורה פליגלמן,              
 למר. ה ים לעליה ארצה(, חמישי מימין זאב)הזוג פליגלמן קיבלו בהמשך בגרמניה סרטיפיקט              

Li003  :)מארגני קיבוץ הילדים )בפולין : 
 ?.  -למר. רביעי משמאל המאל פסח מלינק. שלישי משמאל זאב  ראשון משמאל שכנא פליגלמן. שני מש             

Li004  :)מארגני קיבוץ הילדים )ברקע מפת פולין שסייעה באיתור ילדים : 
 מלינק.  למר, ?, שכנא פליגילמן, פסחהזאב  –מימין לשמאל              

Li005( ריכבך : קבוצת ילדים ומדריכים.)פולין 

Li008  .העיירה לינדנפלס באזור הכיבוש האמריקאי בגרמניה : 
 בעיירה זאת קובצו שלושה קיבוצים של ילדים: קיבוץ בני עקיבא. קיבוץ גורדוניה. קיבוץ השומר הצעיר.              

Li009 בית המלון הסישס האוז :(Hessisches Haus)  בני עקיבא "בו מוקם קיבוץ"  . 
 העץ בחזית מסתיר את השלט בעברית של שם המוסד. המלון עדיין קיים.              

Li010 .פסח מלינק, מנהל הקיבוץ : 

Li011 .מינה מלינק, מדריכה ראשית ומורה לעברית : 

Li012 והאפסנאות של הקיבוץ. : מימין פסח מלינק. משמאל ראובן )רובין( רוזנברג, אחראי המשק 

: Li013 .)ילדים בקיבוץ. ראשון מימין משה מלינק. שני מימין יצחק מגן )מגנושבר(. בחזית אברהם מנור )מלינק 

Li014.ילדים ומדריכים/ות בריקוד הורה ברחבת המלון : 

Li015 .כיתת לימוד עם המורה טובה אשכנזי : 

Li016 .כיתת לימוד עם המורה מינה מלינק : 

Li018 .כיתת לימוד עם המורה פסח מלינק : 

Li019.הקיבוץ ביום טיול  : 

Li021.הקיבוץ בצילום קבוצתי : 

Li022 .בחדר האוכל של הקיבוץ : 

Li023 .בחדר האוכל של הקיבוץ  : 

Li024 פסח מלינק עם קבוצת נערים ונערות של הקיבוץ בעצרת מחאה של תנועות הנוער הציוניות : 
 רת שערי ארץ ישראל בפני היהודים. נגד סגי             

Li025 .)תמונה משפחתית. פסח מלינק, מינה מלינק, משה מלינק, יצחק מגן )מגנושבר(, אברהם מנור )מלינק : 

Li027.ילדים מהקיבוץ  : 

Li028.ילדים מהקיבוץ  : 

Li029.)ילדי הקיבוץ )בתפילה : 

Li030 .נער מהקיבוץ : 

Li031 .שני נערים מהקיבוץ  : 
 ראשון משמאל אליעזר רימון )צוקרמן( לימים אל"מ בצה"ל וראש המשלחת הצבאית לשיחות השלום עם מצרים.              

Li032 .נער מהקיבוץ : 

Li033 .המורה לאומנות ומוסיקה מרק זיגבנד עם ילדי הקיבוץ : 

Li034 .נערים מהקיבוץ ברחוב בלינדנפלס : 
 של קיבוצי הילדים. ר"א תם של רופאי השיניים מטעם אונריה )לושה(, בהילדה בעגלה היא סילב             

Li035 .ילדי הקיבוץ משחקים ברחבת המלון : 

Li036 ברנר. הם היו שני אחים בקיבוץ.  –: קבוצת ילדים עם מדריך. שמו של השני מימין 

Li037 .קבוצה של ילדי הקיבוץ : 



Li038:  ומדריכים בקיבוץ. ילדים 

Li039:  .ילדים ומדריכים בקיבוץ 

Li040:  .ילדים ומדריכים בקיבוץ 

Li041:  .ילדים ומדריכים בקיבוץ 

Li042:  .ילדים ומדריכים בקיבוץ 

Li043:  .ילדים ומדריכים בקיבוץ 

Li044:  .ילדים ומדריכים בקיבוץ 

Li047 : .ילד בקיבוץ 

Li048 .אליעזר צוקרמן : 

Li049  ילדים בקיבוץ.: קבוצת 

Li050:  יצחק מגן.  – בעצרת תנועות הנוער. המתופף 

Li051 .ילדי הקיבוץ : 

Li052 .ילדי הקיבוץ : 

Li053 .ילדי הקיבוץ : 

Li054 בישראל, חביבה סביניק(  עם הבת לובה )חביבה(  אוקמן(- רוזנבאום )בישראל, רוזנבאום : המדריכה מאשה( 
 .)בישראל, שמואל אוקמן( והבן שמוליק             

Li055 .נערות בקיבוץ : 

Li056 .נערות בקיבוץ : 

Li057 ברכה ושלמה רייכנטל. האחים משה מלינק, משמאלו   –: בעצרת תנועות הנוער. ראשון מימין 

Li058:  .ילדי לינדנפלס 

: Li059  .ילדי לינדנפלס 

Li059a .מצעד בכנס תנועות הנוער הציוניות : 

: Li069  .ילדי לינדנפלס 

Li080  .ילדים, מדריכים ומורים של ילדי לינדנפלס בתל אביב במפגש לציון שלושים שנה לעלייתם באקסודוס : 
 , (גרינברגט )מקצת המורים לא היו על האקסודוס. בולט במדים במרכז התמונה ה"ילד" תא"ל חיים גרני             
 המפגש. קצין משטרה צבאית ראשי בעת               

Li081  .קבוצה של מורי ומדריכי הקיבוץ : 

Li082פרימן ז"ל.  מרדכיידי מנחה המפגש -: אברהם מנור מרואיין במפגש על 

Li083.קבוצה ממשתתפי המפגש : 

 

 

 

 


