
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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 שם משפחה ושם פרטי כיום
  :שם משפחה

 אפשטיין
  :שם פרטי

 שרגא

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 אפשטיין

                                              בלועזית
 

Epstein 

: איתו נולדתישם פרטי 
 פייבל 

  בלועזית
 Fable                                          

:                      מין
 

  :לידהשנת 
1926 

:   עיר לידה
 שבלי

      בלועזית
Shabli                                            

 :ארץ לידה
 ליטא

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 חנן אפשטיין

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 שבלי

  בלועזית
Shabli 

: ארץ המגורים
 ליטא

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  (ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי)

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

                              

 : או בתנועהחבר בארגון
   (בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית)
 

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 שבלי                (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

    בלועזית גטו שבלי: ציין את שמו, במידה והיית בגטו
          Shabli   Ghetto                                                                                                                                        

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 גרמניה, מחנה עבודה מילדוף; פולין, מחנה ריכוז שטוטהוף 

  בלועזית
Stutthof concentration camp in Poland; Mildof labor 
camp, Germany 

 

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 גרמניה, פלדפינג

 :  תאריך השחרור
28.4.1945 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
1946 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 " וינגייט"
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא שלי עבד במפעל של עורות .  בנות כשאני הכי קטן2- בנים ו2היינו ,  אחים3היו לי , 1926נולדתי בשבלי שבליטא בשנת 
היה עוני גדול מאוד ואבא שלי עבד בעבודה פשוטה מכיוון שלא היה לו מקצוע , גרנו בבית בשכירות, ואימא הייתה עקרת בית

 שנים פתח בית מלאכה 6- אחי יהודה שהיה גדול ממני ב', עד ד' למדתי בבית ספר עממי קרוב לבית מכיתה א. מסודר
אחותי תמר למדה בבית ספר . לפחחות אבל מכיוון שלנאלץ להתגייס לצבא האדום הייתי חייב לעבוד במקומו בבית המלאכה

. חגגנו את כל החגים והיינו נוהגים לאכול מאכלי חגים, הבית היה בית מסורתי.  נחמה עבדה במפעל, לחייטות ואחותי השנייה
 10,000 תושבים שמתוכם 30,000גרנו בעיר שבה היו , בעיקר גפילטע פיש ותפוחי אדמה, אימא הייתה מבשלת אוכל כשר

 . יהודים
 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

, הם כיתרו את העיירה והפסיקו לנו את הלימודים,  בשעות הבוקר המוקדמות1941 וביוני 1941הגרמנים הגיעו לשבלי בשנת 
איש מבני המשפחה לא עבד כי .  כן לא נתנו לנו ללכת על המדרכה וסימנו אותנו בטלאי מגן דוד צהוב מלפנים ומאחור–כמו 

בשלב מסוים הגרמנים לקחו . הגרמנים לא אפשרו זאת והם לקחו לרשותם את כל החנויות והמפעלים ואת בתי הספר סגרו
הדבר היה קשה , כאשר בתוך המקום היו מספר דירות בהם נהגו להכניס לכל דירה כמה משפחות יחד, מקום ועשו ממנו גטו

בעיקר , הגרמנים היו מכים אותנו בכל הזדמנות. י הגרמנים"הוצאו להורג ע, מהסיבה שהיה צפוף מאוד וכאשר התלוננו על כך
בתור יהודי היית צריך להוריד את הכובע בכל זמן בו , רק כי אתה יהודי, זו הייתה מצווה מבחינתם ובלי שום סיבה, ברחובות

בזמן המלחמה הגיע טרנספורט ובו שקי . פגשת בגרמני ופעם אחת לא הספקתי להוריד את הכובע בפני גרמני וקיבלתי מכות
, תוך כדי שאני ממלא סוכר ומנסה לברוח איתו הביתה הגיעו הגרמנים, קרעתי שק אחד והרבה סוכר נשפך על הרצפה, סוכר

הוא קרא לאישה ונתן לה את השקית עם הסוכר ואמר , הגרמנים שתפס אותי לקח אותי למטבחון בו היינו מכינים תה בכל בוקר
אבי ואימי . קראו לגרמני שתפס אותי והוא נתן לי את חיי, לה לקחת את הסוכר ולחלק אותו בין כולם ולתת חלק מהסוכר גם לי

אחותי תמר חלתה בדלקת ריאות , הוצאו מהגטו יחד עם אחותי הגדולה נחמה והועלו לאוטובוס לקוזאי שם הוצאו להורג ביריות
 לאחר שנסע לחפש את 1949בשנת , אחי יהודה עלה ארצה כאשר כבר היה נשוי,  חודשים לפני סוף המלחמה ולא שרדה3

היה משתולל אך כשהיה פיכח היה , היינו במחנה בו חפרו סיד והיה שם גרמני שכשהיה שיכור. משפחתו ונפגשנו כאן בישראל
יום אחד אחרי שתיקנו את הפטיפון . היה לו פטיפון וכשהפטיפון היה מתקלקל אחי יהודה ואני היינו מתקנים אותו, אדם טוב

אתה רוצה : "ואז הוא שאל אותי, הייתה שם ערימת רובים והוא הוציא רובה וכיוון אליי, הגרמני העמיד אותי עם הפנים לקיר
הוא ניגש ושם כדור ברובה , דיברנו בעיקר ביידיש, "תעשה מה שאתה רוצה: "לא ידעתי מה לענות אז אמרתי לו“ ?לחיות או לא

כל אותו , ים עם גבינה ונתן לי לאכול'שם היו סנדביצ, משולחנו' כך הוא הוריד את הרובה והביא לי סנדביץ-אחר, וכיוון אליי
מחנה ריכוז בו , הוציאו את כולם מהגטו והובילו אותם לשטוטהוף.  הזמן אני יושב וחושב עם עצמי האם זה היה חלום או אמת

, בלוך, בתוך המחנה היה מנהל. דרגשים אחד מעל השני ועל כל מיטה ישנו שלושה אנשים, היו שם מיטות,  שבועות3היינו 
להתפנות לשירותים ומי שלא הספיק לצאת מהר מבלוק בבוקר הוכה עם , הוא לא אפשר לנו לשתות מים, שהיה אכזרי מאוד

בערב נתנו . מהקערה שתינו ללא כף, לא אכל, לקח ומי שלא, מי שהספיק לקחת, הביאו לנו גיגית גדולה עם מרק וחילקו. מקל
היו כאלו שגנבו אחד מהשני ולכן יהודים רבים , כל זה היה צריך להספיק עד הערב שלמחרת, לנו לחם ומרגרינה ומשהו לשתות

שם עבדתי ,  שבועות הוציאו אותנו לעבוד במילדוף בגרמניה3אחרי , בשטוטהוף לא היינו עושים כלום מלבד לשבת. מתו ברעב
לפני השחרור העלו אותנו לרכבות והובילו אותנו הלוך וחזור מכיוון שראו את האמריקאים .  חודשים בסחיבת שקי מלט9

ואז הגיעה ידיעה שפגעו בגרמנים והם החליטו לשלוח , האחראי של המשלוח החליט לשחרר את כולם. מתקרבים בכל פעם
המשוריינים אספו את כולם וצמצמו את הקרונות ומי שהיה חזק עלה למעלה , חלק היו ביער וחלק ליד הקרונות, משוריינים

, אחרי שאספו את כולם החלו שוב בנסיעה על מנת להוציאנו להורג ושוב הבחינו באמריקאים וחזרו אחורה. ושרד ומי שלא מת
לקחו אותנו כדי להשמיד אותנו באזור הרי טירול אך בכל מקום שהגענו אליו ,  אנשים בקרון60-70היינו נוסעים בערך 

כך נסענו הלוך וחזור בתוך קרון סגור במשך שבוע ימים עד . האמריקאים הקדימו אותנו ואז לקחו אותנו לכיוון אחר
.  החלום שלנו במחנה הריכוז היה להחזיק כיכר לחם ולחתוך ממנה כמה שנרצה , שהאמריקאים הגיעו לקרונות ושחררו אותנו

כשהייתי בקרון רעבת עצרנו ליד שדה מלפפונים והגרמני ירד וקטף מלפפונים כשנכנס חזרה הבחנתי , קצת לפני השחרור
התקרבתי לעברו אך הוא דרך לי על הידיים עם נעליים שהיו בהן מסמרים ולא , שהחל לקלף אותו ורציתי לקחת את הקליפות

, הייתי במחנה בפלדפינק ביום כיפור וכמה מהיהודים לא באו לאכול. אפשר לי לקחת אותן וזרק את הקליפות מחוץ לקרון



 

הגרמנים שמו לב שהם לא באו לאחר שספרו את האנשים ואחד הגרמנים דרש שיאמרו לו מי לא בא לאכול אבל לא רצו לומר 
הגרמני עלה על כיסא ושרק והיהודים היו צריכים , בדרך היה מקום עם בוץ. לו מחשש לחייהם והם הלכו מהעבודה בלי לאכול

זה היה אחרי יום עבודה בסחיבת שקי מלט וללא אוכל ולכן היו כאלו שלא , ליפול לבוץ ומי שלא היה יכול לקום קיבל מכות
הגיע הערב ואיתו החושך ומי שנותר לו עוד קצת כוח הגיע למחנה אך לא קיבלנו אוכל באותו יום אלא רק , הצליחו לקום

עזרנו , בזמן המלחמה הייתי עם אחי, היו מוציאים אותנו מהגטו ושולחים להורג- ביום כיפור תמיד היו כל האקציות. למחרת
 . מאשה ותמר, אשתו של יעקב, בגטו היו איתי אסתר, יעקב בכך שהבאנו לו אוכל, לגיסו של אחי

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

  :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)

האמריקאים הכריחו את הגרמנים לטפל בנו וגם הם , בתום המלחמה לקחו אותנו למחנה שהגרמנים עזבו ושם אספו את כולם
באיטליה הגענו . החיילים של הבריגאדה היהודית שגויסו מטעם האנגלים לקחו אותנו במשאיות מהמחנה לאיטליה, טיפלו בנו

 .  חודשים ובכללם גם בוונציה ובמילאנו9הייתי באיטליה , למקום שנקרא סאן סיסטה דה מרוקו
 

י על חייך  בארץ /א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

(: לדורות הבאים

שאלו שם כל אחד לאן הוא , הגענו ישירות לעתלית שם הייתי שבוע, "וינגייט"באונייה בשם ' מאיטליה הגענו לארץ בעלייה ב
-הועברתי לסוכנות היהודית בתל,  גב כי היו שם הרבה ליטאים אבל אני לא רציתי–החברים שלי רצו ללכת לעין , רוצה ללכת

ל אבל העדפתי לומר שכן כי באותו "אומנם לא הייתי באצ, 20הייתי בערך בן .  לירות12מזרן ו, שמיכה, אביב שם נתנו לי מיטה
באותו זמן הזמין אותי אדם שאת פרצופו לא ראיתי אך את קולו . ל קיבל מלון וארוחת צהריים חמה"זמן מי שהיה שייך לאצ

אני שעברתי את הגיהינום וכבר מבקשים , "שאני צריך להקריב את חיי למדינה"ל באומרו "שמעתי וביקש ממני להישבע לאצ
עם דרישות ושאני , ביקשתי להסתדר עם דיור ועבודה והוא ענה שלא מקבלים חברים כמוני, ממני להתחייב ולהקריב את חיי

, עם מחשבות על זה שעברתי את המלחמה, ברחתי משם. להסתובב אחורה וללכת ושלא שמעתי או ראיתי דבר, יכול לקום
שבלי , משם הלכתי למישהי שהכרתי מהעיר שלי. לא הסכמתי, איבדתי את משפחתי וכבר מבקשים ממני שאתן את הראש

. לבעל קראו ברל ולה שוסטר, היא הסכימה שאשים אצלה מיטה ואגור איתם, אביב-שכבר הייתה בארץ וגרה עם בעלה בתל
אביב שם היה אב עם -נכנסתי לאחד שאמר שהוא לא צריך והגעתי לנחלת בנימין בתל, משם התחלתי לחפש עבודה בפחחות

הוא -  ימים עבדתי אצלו ואז היה וויכוח על המשכורת4, שאלתי אותו אם הוא צריך פחח והוא נענה בחיוב, ממוצא טורקי, בניו
לירות שיספיקו לי להתקיים במשך 4 ימים אני מקבל  4עשיתי חשבון שאחרי , כ אמר לירה" גרושים ליום ואח80רצה לתת לי 

הלכתי . הוא שאל אותי אם אני חוזרת ביום ראשון ואמרתי בטח אך לא חזרתי, שבועיים ובזמן הזה אחפש עבודה במקום אחר
הוא . דיור ומה שהיה יכול בנוסף, הוא עוזר עם עבודה- היה שם יהודי אחד שדאג למי שהגיע משבלי, לבקר אנשים מהעיר שלי

בעל הבית שמע שאני רוצה לעבור לנגב ופנה לבעל ,  נקודות בנגב ושם הייתה לי הזדמנות לעבוד בפחח11סידר לי שהקימו 
 בזמן מלחמת השחרור והייתי בטבריה בתפקיד טכנאי 1948- התגייסתי לצבא ב.  הבית בנגב וביקש שלא ייקח אותי לעבודה

 הכרתי את אשתי 1949בשנת . כשהשתחררתי המשכתי לשרת במילואים והייתי מגויס עם הרכב הפרטי שלי, מכונות צבאיות
עדיין עבדתי בפחחות ואשתי רבקה לא , אביב בבית שכור-גרתי בשכונת מונטיפיורי בתל, 1950רבקה והתחתנתי איתה ב

עברנו ,  שנים עד שהיה שיטפון והבית הוצף3במונטיפיורי נולד מאיר שם גרנו . חיה, מאיר ואבי ובת; נולדו לנו שני בנים . עבדה
. אלוף דוד ובבית זה נולד הבן אבי,  שנים ואז עברנו לרחוב שאני גר בו כיום8בגבעתיים גרנו , .דירה לגבעתיים ושם נולדה חיה

אבי ברעננה ומאיר ,  לציון–חיה גרה בראשון .  נכדים8יש לנו , הילדים היו בגנים ולאחר מכן בבתי ספר והתגייסו לצבא
ברצוני להעביר מסר לדורות הבאים שלזכור ולא לשכוח כי הייתה שואה והייתי רוצה שיבינו למה היא החלה ויזכרו . בהרצלייה

 . לעד
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