
 

" ְ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

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
 ליפנר

  :שם פרטי
 שמוליק 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 ליפנר

                                              בלועזית
 

Lipner 

: איתו נולדתישם פרטי 
 שמוליק 

  בלועזית
Shmulik 

:                      מין
 זכר

  :לידהשנת 
1923 

:   עיר לידה
 סיגט, ברבשט

      בלועזית
Brbst, Sighet 

                                            

 רומניה 
 

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 אברהם שניאל ליפנר

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 חנה סבו

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 סיגט

  בלועזית
Sighet 

: ארץ המגורים
 רומניה 

 : 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
               (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

  בלועזית גטו סיגט: ציין את שמו, במידה והיית בגטו
             Sighet ghetto 

                                                                                                                                       

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   2 + 1גוזן , מאוטהאוזן

  

  בלועזית
Mauthausen, Gusen 1 + 2 

 

                                                                     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 מחנה גונסקירכן במאוטהאזון 

 :  תאריך השחרור
05.05.1945 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)
 

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 ברבשט, רומניה
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 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 1949ינואר -1945ספטמבר 

: עליה שנת
 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 " אף על פי כן"אוניית 

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                                                                                                                                         

בסמוך , סיגט היא עיירה בצפון רומניה. בכפר ברבשט בסמוך לעיירת סיגט,  ברומניה1927שמי שמואל ליפנר נולדתי בשנת 
סיגט ממוקמת  .בטרנסילבניה, העיר ממוקמת במחוז מרמורש. משמעותה המקורית היא אי" סיגט"המילה . לגבול עם אוקראינה
עד מלחמת העולם הראשונה הייתה סיגט בשליטה אוסטרו  . כך שכל פעם נכבשה על ידי מדינה אחרת, בין רומניה להונגריה

 שוב הועברה לשליטת הונגריה ולאחר מלחמת העולם השנייה חזרה בשנית 1940בשנת . הונגרית ועברה לשליטת רומנית
אנוכי הייתי כבן . בכפר חיינו גם יהודים וגם גויים יחד, סיגט היה אחד מן הכפרים הרבים שהקיפו את העיירה .לשליטת רומניה

 טרם פרוץ המלחמה וכמו כל הילדים בעיירה לא נשלחתי ללמוד בבית ספר שכן כל מסגרות הלימוד היו של גויים וחסידות 15
 .למדתי רוב היום עם ספרים בחדרי. סיגט שללה לימודי יהודים וגויים יחד

 
והייתה בעלת השפעה רבה ,  בגליציה ובהונגריה19-חסידות סיגט היא חצר חסידית שנוסדה במחצית השנייה של המאה ה

חסידות סיגט שתקעה יתד בבירת  .לאחר השואה התמזגה חסידות סיגט בחסידות סאטמר. במזרח הונגריה עד שנות השואה
. ובלוחמה בכל מה שמצטייר כאיום על המסורת הדתית הקיימת, התאפיינה מאז ייסודה ועד היום בהחמרה דתית, מחוז מרמרוש

י החסידות "אדמור. ללימודים חיצוניים ושינוי מהמנהגים והלבוש שהיו נהוגים בעבר, מנהיגיה התנגדו בתוקף לתנועה הציונית
ואף הסתייגו משיתוף פעולה עם המנהיגות האורתודוקסית , לרבות אגודת ישראל החרדית, שללו כל תמיכה במפלגות היהודיות

ומהחסידות " אסור מן התורה- חדש " של החסידות שאבה מתורתו של החתם סופר שקבע ההאידיאולוגי. הכלל הונגרית
 .הפולנית

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

 
הגרמנים אספו את כל  .וסיגט  כאשר החלו הגרמנים להקים גטאות בעיירת ברבשט1944המלחמה הגיעה לרומניה בשנת 

אבי היה קצין בצבא הרומני בדרגת , אברהם דניאל ליפנר .היהודים מהעיירה ומהכפרים שסבבו אותה והעבירו אותה לגטו סיגט
נלקח  אבי דניאל ליפנר  שנה טרם המלחמה על ידי הצבא ההונגרי יחד עם עוד הרבה , י הונגריה"לאחר שסיגט נכבשה ע. סרן

מעדויות  .למשפחה נאמר שהם הולכים למחנה עבודה. מ שלא ימרדו ויסיתו את הכפר"זאת ע. יהודים חסונים וראשי משפחות
בעדות נמסר כי כל . י הגרמנים"שעולות לאחר המלחמה מתברר כי ככל הנראה גברים אלו רוכזו במחנה בזמן המלחמה נכבש ע

. י הגרמנים"שהושמד ע, שגרמה למוות של שוהים רבים במחנה (מחלה במערכת העיכול)המחנה נדבר במחלת הטיפוס 
 

עטרה שרה בת , 17-קלמן בן ה: הוא נלקח עם אמי חיה ליפנר ועם ארבעת אחיי, נלקחתי לגטו סיגט יחד עם משפחתי מלבד אבי
 ילדיה 5-מא ויהא, את הסבתא . בלומה נלקחה עימםהיינטגם סבתי , בנוסף.  ואיטה רחל בת שנתיים6-מנחם בן ה, 12- ה

נותרתי לבדי .  מהרגע שהגיעה המשפחה לאושוויץ היא הופרדה ונותק הקשר בין כולם. הועברו לאושוויץ בקרונות מסחריות מעץ
נשאלתי כמו עוד רבים ששהו עמו במחנה מה הלאום , לאחר חודש ימים באושוויץ .שם הוא קיבלתי את הטלאי הצהוב, במחנה

, יוונים– הגרמנים הבינו כי אינני יהודי ולכן נשלחתי למאוטהאוזן שבו היו אסירים שרובם לא יהודים . עניתי כי אני רומני, שלו
. על סמך שאמרתי שהלאום שלי רומני ולא יהודי נשלחתי למחנה עבודה מעורב ולא למחנה השמדה... 'ספרדים וכו, בולגרים

 
ובהמשך ', ללינץמ ממזרח " ק20-כ,  סמוך לעיירה מאוטהאוזן1938-ַמאּוטַהאּוֶזן היה מחנה ריכוז גדול באוסטריה עילית שהוקם ב
.  לכליאת מתנגדי הנאציזם1941מחנה הריכוז שימש עד . גּוֶזן-התרחב והפך למרכיב מרכזי בתשלובת המחנות מאוטהאוזן

והנאצים החלו לכלוא בו יהודים ,  השתנתה המגמה1941-החל מ. מספר היהודים שנכלאו בו באותה תקופה היה קטן באופן יחסי
מספר .  ועד לשחרור המחנות הובאו גם יהודים מאושוויץ ומברגן בלזן1944משנת . כיה והולנד'בעיקר מקהילות צ, רבים

.  יהודים38,000-מתוכם כ, (על פי הערכות שונות,  אלף320- ל120בין )גוזן מוערך במאות אלפים -הנרצחים במחנות מאוטהאוזן
. מרבית הנרצחים מתו מעבודות כפייה

 
עבדתי בחפירת מנהרות לאחסון כלי טייס .  גוזן הייתי עובד בכפייה בעבודות הפרך במחנה-בזמן שהותי במחנה מאוטהאוזן



 

 איש 8,000 מחלקות של 3-שחולקו ל,  אסירים24,000כ "במנהרה עבדו סה. גרמניים על מנת שלא יופצצו על ידי פולשים
שכל אסיר ואסיר דאג לעצמו , כרוני כי לא היו לו חברים במהלך המלחמהיבז. והתחלפו ביניהם בשעות העבודה סביב השעון

מהרגע שהופרדתי ממשפחתי נשארתי לבדי והתעסקתי בעיקר בלשרוד את התנאים . לפעמים עד כדי הריגה אחד של השני
התקווה , המוות היומיומי של אסירים מהקושי שבעבודת הפרך, הרעב הבלתי נתפס באותה תקופה חייתי בקושי רב על.  הקשים

.  האם הם חיים או מתים, על נתק של הורים מילדיהם וחוסר וודאות לגבי מצבם של בני המשפחה, של האסירים ההולכת ודועכת
מנהל החשבונות של המחנה ברח . כרוני והנני זוכר מקרה שקרה יום אחד במחנה העבודה גוזןינשאלתי על מקרה שחקוק בז

באותו הרגע הבנתי שהגרמנים יגלו שאני יהודי ולא . ובעקבות המקרה הפשיטו את כל האסירים על מנת שיגלו להיכן הוא ברח
ברגע . הופשטתי ונתגלה כי אני יהודי,  באמת כך היה. רק רומני כמו שסיפרתי באושוויץ כאשר שאלו ללאום של כל אסיר

. למחנה השמדה גונסקירכן שהגרמנים גילו זאת נשלחתי
 

המכנה שכן בקרבת העיירה גונסקירכן ליד העיר ולס . 1945גונסקירכן היה מחנה איסוף של יהודים מאסירי מאוטהאוזן מאז מרס 
אסירי גונסקירכן לא הועסקו .  אסירים שהועברו אליו20,000 – 17,000במחצית השנייה של אפריל צופפו במחנה . שבאוסטריה

לאסירים הייתה מחראה אחת ומי שתייה חולקו ממיכל בעת  .עוד בעבודות והיו במצב של תשישות מוחלטת וקרובים למוות
כדי לזכות בלגימה נלחמו האסירים  זה בזה ואף מכרו את . שהובא פעם ביום במכונית מכבי אש למחנה,  ליטר1,500קיבולת של 

.  נפש ובני אדם תשושים נמחצו בלילות למוות מחמת הדוחק הרב2,500לצריפים דחפו . מנת הלחם היומית
 

בשל העדר מוחלט של אמצעי , לרופאים מקרב האסירים לא ניתן להשיג עזרה. במחנה פשטו מגיפות טיפוס הבהרות ודיזנטריה
רבים ניצלו רק הודות לתוספות זעירות של מזון , מנות המזון היו קטנות. התמותה במחנה גברה מיום ליום. ריפוי כלשהם

וגוויות הועמסו עליה והועברו לקבר , מדי יום  ביומו הגיעה למחנה משאית. מחבילות הצלב האדום שחולקו פעם או פעמיים
. עם התגברות התמותה נחפרו בורות לקבורה בתוך השטח המצומצם של המחנה. שנחפר ביער סמוך

הגיעה ,  במאי5-למחרת ב. האסירים התנפלו על מחסן וחטפו מכל הבא ליד. ס משטח המחנה" במאי נעלמו כל אנשי הס4-ב
. למקום יחידה מחיל הרפואה של צבא ארצות הברית והעבירה את החולים והגוססים לבית חולים ארצי בעיר ולס

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

 :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

אני . אנשים שגוועו ברעב ואפילו כאלה שלא מצאו את עצמם ברחובות ומתו, עם תום המלחמה זכור לי על הרבה מוות ברחובות
הובאתי לבית חולים וקיבלתי טיפול רפואי ובו זמנית .   קילו עם שחרור מחנה גונסקירכן על ידי צבא ארצות הברית38שקלתי 

גופם לא יכול היה להכיל את הכמות הפתאומית של המזון לאחר ,  ראיתי אנשים שמתו במרפאות כתוצאה מהתנפלות על אוכל
מצאתי .  חזרתי לרומניה לאחר שקיבלתי טיפול רפואי והחל בחיפושים אחר משפחתו שלא ראה מהרגע שהגיע לאושוויץ .שנים

עד עלייתי ארצה עבדתי  .בביתי ברומניה את אחי קלמן ודודים ששרדו את השואה והבנתי כי כל שאר בני משפחתי נספו
, לאחר שנה וחצי של עבודה החלנו בעליה אני ואחי קלמן.הברחתי אנשים בגבול– באוסטריה עבר כשנה וחצי בסיוע בבריחה 

 .              הפלגנו לארץ ישראל באניית מעפילים אף על פי כן
 
בתגובה לכישלון הורדת מעפילי אקסודוס " אף על פי כן"נקראה . ' הייתה אניית מעפילים שארגן המוסד לעליה ב"כן-פי-על-אף"

: נרשמה על שם זוג שבדי בשם. 1946סניף איטליה רכשו אותה בשנת ' אנשי המוסד לעליה ב .וגירושם להמבורג, בארץ
Kronstro ,הוקם . האנייה שטה לאתר הכנתה להפלגה לאורך החוף האיטלקי". הפולשת"הם נתנו שם צופן . תחת דגל פנמה

רב . הספינה צוידה במזון משומר ויבש ובמים בכמות על פי מספר ימי ההפלגה המשוערים. מבנה עץ ובו הותקנו דרגשי לינה
ובמיוחד כמחאה , ההפלגה נערכה כחלק מתנועת ההעפלה. שהשתתף בארבע הפלגות העפלה קודמות, החובל היה איטלקי

נתיב ההפלגה המתוכנן היה לאורך החוף . בחצות, 1947 בספטמבר 17-האנייה הפליגה ב .עצירת האנייה אקסודוס באותם ימים
מיד לאחר . רצועת עזה אל חוף ניצנים, מצריים, האיטלקי אל מעבר המסינה ומשם דרומה לכיוון מלטה לאורך חופי צפון אפריקה

עקב תקלות טכניות במנועים שונה . עם כלי שיט נוסף לקבלת דלק וציוד, בקרבת האי פונדה, ההעמסה יצאה הספינה למפגש
 .חוף ניצנים, עזה, מצרים, הנתיב ולאחר מעבר המסינה הפליגה הספינה דרום מזרחה בנתיב שתוכנן לאורך חופי צפון אפריקה

 
 שוב חג מטוס מעל הספינה ומשהתקרבה 11:00למחרת בשעה .  נתגלתה האנייה על ידי מטוס סיור בריטי45 בספטמבר 26-ב

ניתנה . לחוף ניצנים נעצרה על ידי שתי משחתות אשר קראו להם ברמקולים לעצור ולאפשר לחיילים בריטיים לעלות לסיפונה
לקראת העימות הונף דגל כחול לבן ונקבע על הסיפון . הוראה למעפילים לאסוף חפצים מכל הבא ליד ולהיערך להתנגדות בכוח

אחת המשחתות פגעה תוך כדי תמרון בדופן ימין של . בינתיים הגיעו שתי משחתות נוספות. שלט עם שמה העברי של האנייה
הבריטים הותקפו בחפצים וקופסאות , החל קרב פנים אל פנים. לאחר כמה תמרונים הצליחו הבריטים לעלות על הסיפון. האנייה

עם תום העימות נגררה הספינה לנמל  .מעפיל אחד נהרג ומספר מעפילים נפצעו. שימורים והשיבו בסילוני מים וגם באש חייה
 .שם הועברו המעפילים לספינות הגירוש למחנות המעצר בקפריסין, חיפה

 



 

תמיד ידעתי . עבדתי כדי לשרוד ולעלות ארצה ברגע שיתאפשר,  חודשים בצרכנייה8-עם הגעתי למחנות בקפריסין עבדתי שנה ו
 החלה 1949 עזבו הבריטים את ארץ ישראל ובינואר 1948עם הקמת המדינה במאי  .שהשאיפה שלי הייתה לעלות לארץ ישראל

 .מדינת ישראל בעליות של כל ניצולי השואה ששהו במחנות המעצר בקפריסין

י על חייך  בארץ /נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)
 :(הבאים

 אך בתעודת הזהות שניתנה 1927יליד שנת .  למדתי עם הזמן את השפה ברחוב, הגעתי ארצה ולא ידעתי לדבר עברית רהוטה
את אחי קלמן הצבא לא גייס בשל בעיות רפואיות ולכן הוא נשלח . ל"ברגע שהגעתי ארצה גויסתי לצה. 1923לי רשום שאני יליד 

. לפרדס חנה לעבוד שם במטבח
 

משם . שם הדרכתי מכונאים, 6ד "תחילה הציבו אותי בשמירות באזורים בהם התגוררה אוכלוסייה ערבית ולאחר מכן שירת בבה
- מספרי האישי  הינו, 7שירתי בחטיבה .  והוכשרתי להיות טנקיסטם"זחלעברתי קורס על , וליס'עברתי לשרת במחנה ג

. אני זוכר שבחופשות בהם הייתי יוצא מהבסיס הייתי ישן בגן ציבורי סמוך לבאר יעקב באוטובוס נטוש. 134824
באותה עת . הכרתי את אשתי מרים ועברתי לגור ברמלה.  והתחלתי לעבוד בעבודות מזדמנות1951 השתחררתי מהצבא בשנת 

בעת שהכירה אותי  היה חדר פנוי בביתה . השתלטו יהודים על בתים של ערבים שננטשו וכך גם עשתה משפחתה של מרים
. ועברתי לגור עמה

 
יחד עם מרים ושני  .1958 ודני יליד 1954חיה ילידת  .חיה ודני, אני  ומרים ליפנר התחתנו והקמנו משפחה ברמלה ונולדו ילדינו 

התגוררתי ברמלה ולאחר מכן , כשהגעתי ארצה. טרם ביקרתי ביד ושם, 85בן , כיום .1959- ילדינו עברנו לגור בבית שמש ב
. עבודות ולחנך את ילדי' להביא פרנסה לביתי שכרוכה במס, עברתי לבית שמש עסקתי בכל זמני בהקמת משפחתי
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