"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים .המידע על
קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים
המרכיב את התמונה הרחבה .לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית ,מחקרית וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר
אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון  60שנה למדינת ישראל.
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
שם פרטי :נפתלי הרברט

שם משפחה :שטרן

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
שמות ומקומות יש לרשום בדפוס -גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה
לפני המלחמה:
שם פרטי
הרברט
לפני המלחמה:
מקום לידה
לאוטרבאך)הסן(
)ישוב ,מחוז(:
שם פרטי
של האב :משה
שם פרטי של האישה/הבעל
)אם נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
פרנקפוט
)ישוב ,מחוז(:
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה:
מקומות מגורים בזמן מלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:
שטרן

בלועזית

שם נעורים :הרברט

| stern
בלועזית

|Herbert
בלועזית

תאריך
מין:
ז  /נ לידה24.3.1926 :
ארץ לידה :גרמניה

Lauterbach
שם פרטי ושם
נעורים של האם :הופנהיימר רוזה
שם נעורים
של האישה:
ארץ מקום
בלועזית
המגורים:גרמניה
|
מקצוע לפני
המלחמה:

האם היית בגטאות? אילו?

האם היית במחנות? אילו?

מקום השחרור
האם שהית במחנה
עקורים? איזה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור _|_ _|_ _
לאן הלכת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(?
שם
שנת
האנייה:גליליה
העליה1939

נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)נקודות להתייחסות :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
גרתי עד  1939בגרמניה לאוטרבאק ,אבי היה מורה חזן ,ב 1936הקהילה היהודית חדלה להתקיים .עברנו לפרנקפוט למחרת היה
למחרת היה ליל הבדולח ,אבי נלקח למחנה ריכוז בוכנוולד ,אחרי כשבועיים שוחרר עקב כך שקיבלת את צלב הברזל ממלחמת
העולם הראשונה כחייל בצבא הגרמני.
שנת  39הפסיקה הממלכה הגרמנית את הפנסיה של הורי  ,הורי נאלצו לפנות את דירתם.
עברנו לגור אצל סבתא עם שתי אחריות של אימי.
מצב משפחתי 3 ,אחים  ,אחות נספתה יחד עם ההורים ואחד נמצא בארץ

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)נקודות להתייחסות :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,מסתור או זהות בדויה ושם בדוי ,פעילות
ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,השחרור וחזרה
הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס ,פינוי/אווקואציה
למרכז ברה"מ(:
באפריל  39הגעתי כאחד משלושים וחמישה ילדים לכפר הנוער דתי ,הקבוצה נאספה בבית יתומים בפרנקפוט והועלתה ארצה
בעזרת משפחת רוטשילד מצרפת.
כפר נוער דתי ,בית ספר חקלאי למדתי  4וחצי שנים ף משם עברני לקיבוץ מקבוצת יבנה

נא ספר/י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה
)נקודות להתייחסות :בריחה ,העפלה וקליטה(:
מהקיבוץ נסתי ללמוד בישיבת מרכז הרב בירושלים ,עבדתי בחלוקת עיתונים וחלות בימי שישי לקבלת דמי כיס לשלם על החדר
שגרתי.
יצאתי ללמוד בסמינר למורים של הסוכנות היהודית בתום לימודי עבדתי בהוראה.
התחתנתי ב , 49למדתי באונ' בר אילן מקראה והיסטוריה פרשנות עברית וחינוך ,סיימת BA' MD
דיקן בתל אביב
מצב משפחתי נשוי  ,שלושה ילדים ו  35נינים

נא ספר/י על חייך בארץ
)נקודות להתייחסות :לימודים ,תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה ,דורות המשך
וכו'(:

