
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  בן ינאי

  :שם פרטי

  מרדכי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  סקלר

  בלועזית

     Sekler  
  :שם נעורים

 
  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  אנדריי

   לועזיתב
      Andrei  

:                     מין

 נ/  ז   
   :לידה תאריך

1.1.1940  

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה

  בודפשט

          בלועזית
Budapest 

  :ארץ לידה

 הונגריה
  :של האב שם פרטי

  וינאטפרטי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  קובץ יוליאנהשרה 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                    :      לפני המלחמה  מגורים קבוע

  בודפשט

   בלועזית
     Budapest  

  :ארץ המגורים

 הונגריה
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  צןדבר

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  שטרסהוף

                                                          :              מקום  השחרור
 שטרסהוף

  :  תאריך השחרור
4.1945 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  בודפשט

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  קפלוס

  
  

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
תנועות /פעילות ותפקידים ביודנראט, בדוי זהות בדויה ושםבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

; להצלתך באופן משמעותילא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/נוער

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה

 
 עד לשחרור יתישם הי ,לאוסטריה תיהמסילות הופצצו ואז עבר. יץברכבת מוות לאושוונסעתי משם ו '43- ן מצגטו דברהייתי ב

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ת ציבורית או תרבותיתעילופ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 

כדי לעזור  14לעבוד בגיל  תייצא. ם- ו בינגר .שאחי נעדר במלחמת השחרור וגורלו לא נודע ינודע ל. '48-בארצה  יתיעל

ם במילואי. לצנחנים תיאחר כך עבר .1957-ל ב"לנח במסגרת גרעין תמיר תיהתגייסובשומר הצעיר חבר  יתיהי .למשפחה
כתב בתפקיד  ,לעבוד כעיתונאי תילהתחאת הקיבוץ ו תיעזב '65-ב .חבר בקיבוץ שמיר יתיהי. בכל מלחמות ישראל פתיהשתת

את אחת השחיתויות הגדולות במסגרת  פתיחש 80-בשנות ה .ספרים 3 תיחיבר ,כתבי עת שונים כתיער. רוזלם פוסט'מדיני בג

 ..חקלאיתה' כעיתונאי מה שהביא למפולת של המע יעבודת
ל "נמצא בקשרים עם גופים שונים בחואני  .מדע בדיוניוספרי  ספרי ילדים תיכתב ,מומחה לטרור עירוני בינלאומיכיום אני 

 .עובד על ספר שעוסק בשואהאני בימים אלה  .שעוסקים בשואה ומיידע אותם על מצבם של ניצולי השואה בארץ
 .בגפיחי ו סתיידות עצמותה ,סובל מלחץ דםאני  ,ארועים מוחיים 3 תיעבר
  
  
  

  אור ליברמן: ראיון

  2009יולי . נתניה
  

  קרן אלמוג: עריכה

  

 


