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תלמידים ,ותיקים ,מורים ומנחים ,צוות עמותת ותיקי-העמק וכל המשתתפים במיזם
"תיאטרון עדּות".
"תיאטרון עדּות" מחבר ותיקים שורדי-שואה עם תלמידים מעמק יזרעאל לעשייה משותפת
וחשובה .בפעילותם במשך השנה ,התלמידים הפכו לשומרי הזיכרון ויצרו קשר מיוחד עם
ותיקי העמק .זיכרונות העבר הכואבים ,השתלבו בכישרון המשחק של התלמידים ,ונוצרה
יצירה מרגשת וייחודית עם ערך חברתי וקהילתי רב.
כל הכבוד לכם  -תלמידים יקרים – על שבחרתם להיות חלק ממיזם ״תיאטרון עדּות".
תודה לוותיקים בעמק ,על שהסכמתם לפתוח בפני התלמידים צוהר לעברכם.
תודה לכל העושים במלאכה – לעזרא ולעירית דגן ,לעמותת תיאטרון עדּות ,לעמותת
ותיקי-העמק ולבית הספר "עמקים תבור".
אייל בצרֿ | ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
השואה היא אירוע טראומטי וייחודי שבוצע על ידי  -עמים ,מנהיגים ובני אנוש ,ולפיכך
הוא חייב להישמר כתמרור אזהרה לעולם החותר להתנהגות ולחיים מוסריים .זאת ,לא
רק למדינת ישראל ותושביה ,אלא ,ובעיקר לבני האדם בעולם כולו.
בתקופה זו ,כאשר ניצולי השואה הולכים ופוחתים ,חובה עלינו לתעד ככל יכולתנו ,את
מירב הסיפורים והעדויות שעדיין ניתן לשמר .זאת ,לצד החובה לטפל חברתית ,פיסית
וכלכלית בניצולים עצמם.
אחד האמצעים המוצלחים שפותחו בשנים האחרונות הוא – "תיאטרון עדּות" ,המאפשר
לדורות ההמשך ,ללמוד ממקור ראשון את סיפורי השואה .אין לי ספק שהנוער החווה
בתהליך הקבוצתי המשותף ,בחזרות ובהצגות את החיבור לניצולים ולסיפוריהם ,יהווה
שגריר מעולה וממשיכו של זיכרון השואה ,שאנו מחוייבים כעם להמשיך ולשמרו במעלה הדורות הבאים.
התיאטרון גם מאפשר לניצולים להעלות את זיכרונותיהם ומסייע להם ברמה האישית ,המשפחתית והחברתית.
בשם הנהלת ג'וינט ישראל ואשל ,אני מודה לכל שותפינו במיזם הנפלא ומאחל שנצליח במשותף להצעיד
עוד קבוצות רבות במעלה התהליך.
יוסי היימן | מנכ"ל אשל-ג'וינט ישראל ,האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל
פרויקט מועצה האזורית עמק יזרעאל הינו הפרויקט ה 55-של תיאטרון עדּות .התוודעתי
לעשייה המיוחדת והחשובה הזו בפרויקט התשיעי שהתקיים בחדרה ובו השתתפה אמי,
אירה מובשוביץ .רבות ,אם כי לעולם לא מספיק ,דובר על חשיבותו של תיאטרון עדּות,
עבור ניצולי השואה ,בהיותו כלי לחשיפתו ועיבודו של סיפורם האישי למען לא יישכח .זהו
תהליך טיפולי וחברתי בעל ערך עליון .יתרה מכך ,עלינו לשים לב ולהעריך את האפקט
החינוכי ואת תרומתו האדירה של הפרויקט לחברה הישראלית כמו גם לכל נער ונערה
המשתתפים בו .ולכן בדברי הפעם ברצוני להעלות על נס ולהאיר באור גדול דווקא את
הצעירים המשתתפים בפרויקט.
בעידן זה בו בני הנוער ואולי לא רק הם מנהלים קשרים בינאישיים דרך “אתרים" “רשתות
חברתיות" “בלוגים" “טוויטרים" וכד' וכאשר המילה “ניצולים" מתקשרת אצלם לניצולי תכניות הריאליטי ,מתמסרת
לה קבוצת בני נוער להקשיב באופן אמיתי ,לגעת ,ללטף ,לחבק ולתמוך בקבוצת אנשים זקנים ,ניצולי שואה,
המכונסים בעצב גדול סביב נושא טעון וכבד ,ומסייעים להם לפרוק את המשא ,נמצאים איתם לאורך תהליך
טיפולי מורכב ובסיום התהליך אף מספרים את סיפורם על הבמה .אשרינו שנתברכנו בבני נוער כאלה ותודות
לכל השותפים בפרויקט תיאטרון עדּות עירית ועזרא דגן והתומכים היקרים.
ץ | יו“ר עמותת “תיאטרון עדּות לספר כדי לחיות"
ישראל מובשובי 
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שושנה ברזל – "שושה" שטיינר

נולדה בברטיסלבה בירת סלובקיה ,בשנת  1924להוריה ליאו ורנה לבית קופלר .אחות גדולה
ל-ורה .שושה למדה בבי"ס גרמני ובגימנסיה סלובקית .ב ,1939 -עם הקמת הממשלה
הפשיסטית ,עברה המשפחה להונגריה שם קיבלו אזרחות הונגרית וב 1939 -עברו
לגלנטה .ב 1940 -עברו לבודפשט .במרץ  ,1944פלשו הגרמנים להונגריה .אביה וסבתה
נשארו בגלנטה ,משם נלקחו יחד עם עוד קרובים לאושוויץ בירקנאו ולא חזרו .כמעט כל
משפחתה של האם נספתה .בבודפשט הצליחה שושנה להשיג ניירות "אריים" לעצמה
ולאלכס בעלה ומשפחתו .ב 1944 -נישאה לאלכס ,שברח ממחנה העבודה והם צורפו
ל "רכבת-קסטנר" שהביאה אותם להפתעתם למחנה ברגן בלזן .אחרי שהות של כ 5-חודשים הועברו לשוויץ,
שם נולד בנם הראשון גבריאל.
בקיץ  1945עלו ארצה יחד עם חברים מהתנועה בהונגריה ,איתם ייסדו גרעין התיישבות ,קודם בהכשרה ברמת
יוחנן ואחר כך ייסדו את קיבוץ צאלים .ב 1948 -התנועה אליה השתייכו "חבר הקבוצות" העבירה את הגרעין
לכפר החורש .וזהו ביתם עד היום .רוב השנים עבדתי כגננת וגם מילאה תפקידים שונים בקיבוץ .אלכס נפטר
לפני  12שנים.
לשושה שתי בנות :אורה רחל ושני בנים :גבריאל ויגאל 13 ,נכדים ו 17-נינים.

דב גל

נולד בוורשה בפולין ב ,1939 -להוריו הדסה לבית סטווסקובסקי ומאיר הופנפוגל ,אח צעיר
לישראל (סלק) ,הגדול ממנו ב 8 -שנים .הוריו של דב היו חייטים וניהלו עסק עצמאי בתחום.
בשנת  ,1939חודשיים אחרי פרוץ המלחמה ברחה המשפחה לרוסיה לאזור הרי אורל ,שם
נשארו עד שנת  .1945עם סיום המלחמה .חזרה המשפחה לפולין ,לעיר וורוצלב ,שם קיבלו
בית מהממשלה ,הילדים הלכו לבית ספר וב 1950 -עלו לארץ ישראל באנייה "ירושלים".
סלק ,הבן הבכור עלה שנה קודם .המשפחה עברה את תהליך הקליטה בארץ :שער-עלייה,
מחנה עולים ,מחנה חירייה ,מחנה ישראל ולבסוף הגיעו ללוד .דב עבר בשנת  1954לקיבוץ
בית אורן במסגרת קליטת עליה ,שם למד ועבד .בשנת  1958התגייס לצה"ל לצנחנים ,עבר קורס חובשים,
לאחר שנתיים וחצי חזר לקיבוץ ,לחם במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום כיפור נפצע .בבית אורן הכיר
את גאולה לבית לוי ,עמה התחתן בשנת  1963ונולדו להם  3ילדים :ירון ז"ל ,שגיא ואושרה .ב 1976 -עברה
המשפחה למושב נהלל.
לדב  2ילדים ו  5נכדים .לגאולה ,בן נוסף ונכדה מנישואיה הראשונים.

אילנה הררי – הלינה ליינקרם

נולדה במרץ  1936בקרקוב פולין ,בת יחידה למשה ולאה לבית שידלוב .המשפחה חיה
בקרקוב עד שהוקם בה הגטו .אחרי תקופה קצרה ברחה הילנה עם הוריה וסבתה לכפר
הקרוב רבקה .כל המשפחה הקרובה שנשארה בקרקוב הובלו מהעיר ונרצחו .הוריה וסבתה
של הלינה נרצחו ברבקה והיא הועברה למשפחת האב בוורשה .הלינה הוסתרה בבתיהם
של חבריהם הפולנים של ההורים ,אשר שמרו על הילדה לסירוגין עד לסופה של המלחמה.
ב ,1945 -לאחר המלחמה ,אומצה על ידי דודתה ,אחות אביה ויחד עם בני משפחה נוספים
עלו לארץ ב 1949 -דרך מרסי באנייה "קדמה" .חברתם הפולנייה של ההורים ,הלנה זכצבסקה
שנתנה מחסה להלינה ולבן דודה ,הוכרה לימים כ"חסידת אומות עולם" ,נטעה עץ בירושלים והוענקה לה תעודת
הוקרה .הלינה גדלה בקיבוץ גליל ים ,שם הוחלף שמה לאילנה .מאוחר יותר עברה לבית אמה בנתניה שם סיימה
את לימודיה .עסקה  35שנים בהוראה ,קודם בטבריה ואח"כ בעפולה ,בבי"ס "רמות".
להלינה-אילנה שתי בנות :ליאורה וסמדר ,תשעה נכדים ואחד עשר נינים.
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תמר בר לבב – הינדה רפפורט

נולדה בעיירה סרדנייה באזור הקרפטים הרוסים ,בשנת  ,1928להוריה שלמה וחנה לבית
פריד .במשפחה היו עשרה אחים :מרטין ,יעקב ,פסיה ,רבקה ,פנינה ,שרה ,חיה ,תמר ,אסתר
ומרים .תמר למדה בבי"ס צ'כי.
בשנת  ,1938פלשו ההונגרים והאחים נאלצו לעבור לבודפשט משם נלקחו למחנות כפייה.
באפריל  ,1944הובלו למחנה מעבר בבית חרושת ללבנים .אחת האחיות שהייתה בחודש
אחרון להריונה נלקחה ללדת בבית חולים ומאז לא נודע מה עלה בגורלה .תמר והוריה יחד
עם  6אחיותיה הובלו ברכבת משא במשך  3ימים עד למחנה אושוויץ-בירקנאו ,את הוריה
לא ראתה יותר .תמר אחיותיה הועברו ל-לטבייה ולריגה למחנה עבודה .עם התקדמות החזית הועברו למחנה
הריכוז שטוטהוף ,שם הופרדו האחיות .במרץ  1945הובלה עם עוד נשים בצעדת-מוות עד לברלין.
ב 8 -במאי  ,1945שוחררה תמר ב-וורצן בידי הצבא האמריקאי .תמר ,עם אחיותיה שרה ,מרים ופירי החלימו
בבי"ח בפראג וחזרו לבודפשט .ב 1947 -עלתה לארץ יחד עם אחותה מרים באנייה "מאכס נורדאו" ,הגיעה
לכפר המכבי ,נישאה לגד ועברו לכפר החורש ,משם למצובה ולצאלים 15 .שנה גרה בכפר החורש.
לתמר בן ובת ,רותי ועוזי ,שישה נכדים ושלושה עשר נינים.

תמר נוריאל  -סופיה זליקוביץ'

נולדה באפריל בשנת  1929ביאסי שברומניה להוריה שמואל ואדלה לבית הרשקוביץ .אחות
קטנה לקרולינה ומרצ'ל .אמא הייתה עקרת בית ואבא היה מנהל של מספר חנויות ובתי מלאכה.
לקראת סוף שנת  ,1939הלגיורנרים תפסו את השלטון והחלו להגביל את האוכלוסייה היהודית
ביאסי .ביתם ורכושם של המשפחה הוחרם .בעקבות הפוגרום בבוקרשט ,הוברח האח מרצ'ל לארץ
בשנת  1940והתגורר בקיבוץ ניר-עם .באותה תקופה בעיר יאסי שלט הצבא הרומני והגרמני.
המשפחה עברה למרתף בבית הדודה .כל זמן ההפגזות דילגו בין מרתפים.
ב ,1945 -שוחררו בידי הרוסים ,בשנת  ,1946בעזרת שליחים מהארץ יצאו תמר ואחותה
קרולינה להכשרה בטרנסילבניה ,בחווה של תנועת הנוער הציוני ,שם שהו מספר חודשים .משם עברו לבוקרשט
להמתנה לקראת העלייה.
בשנת  1947הפליגו ארצה על האנייה "מדינת היהודים" ,שנתפסה ע"י הבריטים ונשלחו למחנה הסגר בקפריסין.
שם שהו במשך כמעט שנה .ב 1948 -שוחררו והורשו להיכנס לארץ .הן הגיעו לדגניה ב' .ב ,1950 -תמר התגייסה
לחיל האוויר ושירתה כחובשת קרבית .בבסיס חיל האוויר פגשה את שמואל ,שהיה פרח טייס .הם נישאו ב.1952 -
לאחר שסיימו את השרות עברו להתגורר בבית לחם הגלילית .שם נולדו שלושת ילדיהם :סמדר ,עודד ונאווה.
לתמר ושמואל שמונה עשר נכדים ועשרים ושבעה נינים.

מרדכי סוננברג

מרדכי ,בן לפנחס סוננברג וציפורה לבית רפאלוביץ ,נולד בעיר לודז פולין ,באוקטובר
 ,1926אח הצעיר לשתי אחיות ,הבכורה בשיה והצעירה פולה .עד פרוץ מלחמת העולם
השנייה ,למד באחת הגימנסיות בעיר לודז שווייצר ,סיים  6כיתות עממי וכיתה אחת
בתיכון .ב 1939 -בפרוץ המלחמה ,היה בן  .13מסוף  1939ועד ספטמבר  ,1944שהה
בגטו לודג' עד לחיסול הסופי של הגטו .ב 1943 -באחת האקציות בגטו ,נתפסו הוריו.
אחותו הקטנה פולה ,נפטרה ממחלה בגטו באותה שנה .בסוף  ,1944עם חיסול הגטו,
מרדכי ואחותו נלקחו לאושוויץ-בירקנאו .הופרדו בהגיעם ומאז לא ראה אותה .לאחר
שבועיים הועבר מרדכי ועוד רבים למחנה מרצבכטל .בפברואר  1945הוצא בצעדת-המוות מגרוס-רוזן,
ברגל וברכב ,לאורך חודשים ,ובאפריל הצליח להימלט ולהסתתר בכפר גנקה בבוואריה התחתונה ,עד
לסוף המלחמה .במאי  ,1945אחרי השחרור ,עבר עם חבר לעיירה אגנפלדן.
בסוף  ,1946הצטרף לקבוצת חברים ואיתם עלה ארצה באנייה "בן-הכט" שלפני חופי הארץ נתפשה ע"י
הבריטים והם הובלו למחנה הסגר בקפריסין .בסוף  ,1947שוחררו מהמחנה ועלו לארץ .ב 1948 -גויס לצבא
ונלחם בירושלים וסביבתה .נפצע ב"משלט משותף" ,היום בית שמש .מצה"ל השתחרר ב 1950 -ובאותה
שנה התחתן עם בתיה .יחד הקימו משק בבית לחם הגלילית .נולדו להם  4בנים :פנחס ,התאומים נדב ואסף
והבן הצעיר חגי ז"ל ,נפטר באופן פתאומי והוא בן  .42לבתיה ומרדכי ארבעה עשר נכדים ,וארבעה נינים.
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ריטה בן יהודה  -מרגוליס

נולדה בנובמבר  ,1943במחנה העבודה דומאניאסקה בחבל טרנסניסטריה .האם ,ז'אנה
לבית וינשטיין והאב ,אלכסנדר מרגוליס הכירו במחנה העבודה .האב היה מוזיקאי מחונן
שנשאר בחיים בזכות כך .ביום שחרור המחנה על ידי הרוסים נהרג אחיה הבכור .האב יליד
קישינב לא מצא זכר ממשפחתו .בשנת  ,1945עברה המשפחה לטשרנוביץ-אוקראינה.
ב ,1959 -נפטר האב באופן פתאומי .מגיל  6כבר למדה נגינה על פסנתר ובגיל  15המשיכה
בלימודי המוזיקה ואף לימדה לפרנסתה .בשנת  ,1962נישאה לויקטור חייקוב ונולד בנם
סשה .ב ,1967 -החמירה ההסתה נגד היהודים ברוסיה והם עזבו את טשרנוביץ.
השיגו אישור עליה לישראל וב 1969 -עלתה ריטה עם אמה ובנה .בעלה ,כמהנדס בכיר וכחבר המפלגה
הקומוניסטית ,נאלץ להישאר והם לא נפגשו יותר .ריטה הגיעה לאולפן לעברית בקבוץ מזרע .אמה נשארה
בבן-דור עם בנה סשה .במזרע פגשה את יעקב בן-יהודה והם נישאו ב  ,1970אז צרפה את סשה בנה .אמה
נהרגה בתאונת דרכים ב .1971 -יעקב בעלה נפטר ב .1997 -הבן סשה שהיה אלוף משנה בצה״ל ,נפטר ממחלה
במאי  .2009לריטה ויעקב נולדו שני ילדים :דן ושירז.
משלושת ילדיה סשה דן ושירז יש לה כיום שבעה נכדים.

עדנה-סילוויה שמע-שיר

נולדה ב ,1943 -במחנה פליטים בשוויץ ,בת לרות זילברמן-שיראו .עם עליית הנאצים
לשלטון ,נאסר בעלה של האם ומאז לא פגשה בו יותר .ב ,1935 -רות נעצרה אף היא
ונשלחה למחנה הריכוז מורינגן כאסירה פוליטית ל"חינוך מחדש" וב  ,1938השתחררה ,חולה
במחלת שחפת .היא התגוררה אצל משפחת ארנולד ,אזרחים שוויצרים ,ששהו בברלין ועבדה
אצלם כל עוד השלטונות הנאצים אפשרו זאת .ב ,1940 -נולד לרות בן ,פטר שנחשב לחצי
ארי ולא נימול .הנאצים דרשו את הילד לעצמם וניסו לשלוח את רות לפולין לכן ,נמלטה
יחד עם בנה פטר לשוויץ ושהו שם כפליטים .ב ,1943 -נולדה שם עדנה-סילוויה .עם סיום
המלחמה ב ,1946 -עזבה רות עם בן זוגה ושני ילדיה את שוויץ והתגוררו בווינה-אוסטריה .רות הייתה פעילה
בקהילה היהודית הווינאית וחברה במפלגה הקומוניסטית.
ב ,1953 -עלתה המשפחה לישראל באמצעות "השומר הצעיר" .רות נפטרה ב .1962 -השאירה אחריה את
פטר שיראו המתגורר בקנדה עם  3בנים ו 6 -נכדים .עדנה נשואה לאברהם שמע וגרים במזרע .עסקה בחינוך
והוראה בכיתות היסודי וכיום עובדת בספריית הילדים של הקיבוץ.
להם ארבע בנות ושני בנים :שרון ,רענן ,סיון ,חן אורן ושירלי ו 14 -נכדים.

הדור השני
ברכה זמיר לבית גרדי (גרגלי)

הורי נעמי-אגנס לבית פריד ,ואריה-אימרה גרדי .ב ,1944 -עם כניסת הנאצים להונגריה
קיבלה אמי זהות נוצרית וכך ניצלה .משפחתה שנשארה בעיר-השדה נירדהאזה ,נלקחה
למחנות ההשמדה אושוויץ ומאטאהוזן .אביה שנדור ,אמה אתלקה ,אחותה מרתה ואחיה
הקטן יאני ,נספו במחנות .אבי ,אריה ,נילקח ב 1942 -למחנות כפייה ועד  1944עבר בין 4
מחנות שונים ,ברח והסתתר עם אמי בבודפשט עד השחרור .אביו בלה נלקח מביתו ע"י
אנשי "צלב החץ" ההונגרים ,נורה והושלח לדנובה.
הוריי נישאו בתום המלחמה ב 1945 -בבודפשט .שם נולדתי בשנת .48
לאחר השחרור הצטרפו להכשרה במסגרת תנועת גורדוניה מכבי-הצעיר בעיר סגד ,ב 1948 -עלו לישראל
באנייה "ג'ורדנה" לקבוץ כפר החורש .נולדו להם שלושה ילדים :ברכה ,עופרה ואלכס ו 11 -נכדים .ב,1970 -
נישאתי לאורי בן קבוץ מסדה .כיום אנו חיים בכפר החורש .אני אחות במקצועי עבדתי בקהילה ובבי"ח העמק
עד יציאתי לגמלאות.
לנו  4ילדים :סיון ,עידית ,שני ויותם .ושבעה נכדים.
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אביטל בן יהודה

נולדתי בירושלים בשנת  1951לאמי ,מרים ,ורה לבית שטיינר ,ברנסון מנישואיה ,ולאבי
פנחס לבית קסטנבאום-ערמון .מרים ,אמי ,נולדה בברטיסלבה ,עברה להונגריה והצטרפה
לתנועת הנוער מכבי הצעיר ,ובעזרתם ,בשנת  ,1944עברה יחד עם קבוצת נערים דרך
רומניה לטורקיה ומשם ברכבת דרך לבנון לישראל .לאחר הכשרה בכפר רופין הקימה עם
חבריה לקבוצה את קיבוץ נוה-אילן שבהרי ירושלים.
אבי ,פנחס ,נולד בפריז .בגיל  16ברח מהכיבוש הגרמני בצרפת .יחד עם אחיו הם חצו את
הפירינאים ועלו מספרד על אנייה שלקחה אותם לישראל ב .1944 -אבי היה חלק מהגרעין
שהקים את קיבוץ נוה אילן .גדלתי בחולון ,בצה"ל שרתתי בנח"ל ,הקמתי את קיבוץ אלרום שברמת הגולן ,לאחר
מכן הקמתי את הישוב הקהילתי מצפה אבי"ב שבגוש שגב ,כיום אני חברה בקיבוץ כפר החורש.

"חיים? או תיאטרון?"
כך קראה שרלוט סלומון
לסיפור חייה המצויר ,ערימה
של לא פחות מ 700-ציורים.
ממש לפני שנלכדה ע"י
הנאצים מסרה את הציורים
למשמר" :שמרו עליהם מכל
משמר  -אלה כל החיים
שלי!"
בזמן ההכנות לסרטו העלילתי
"שרלוט" ( ,)1980מסרה אמה
החורגת מכתב אישי שכתבה
לפני שנרצחה ובו וידוי ותיאור
של נסיבות הכתיבה של
"חיים? או תיאטרון?"
את העובדות שנחשפו
במכתב ביקשה לא לכלול
בסרט.
כעת ,בסרטו התיעודי
שבכורתו העולמית
התקיימה אך לפני שלושה
שבועות בפסטיבל IDFA
שבאמסטרדם ,משרטט
פרנס וייס ,זוכה אות ההוקרה
של הפסטיבל היהודי בשנה
שעברה ,תמונה מרתקת
של חיי האמנית הצעירה
תוך שהוא מעמת כמה
ממכריה עם עובדות
ששופכות אור חדש על
התקופה האחרונה בחייה.
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"אלבום משפחתי"  -קולאז' | עיצוב :סיגל שפי
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זיכרון שלא מרפה  -מרדכי סוננברג
כשפלשו הגרמנים לפולין ,הם נכנסו לוורשה וכבשו אותה כעבור
ארבעה וחצי שבועות .אני הייתי עם משפחתי בלודג' כשהגיעו שמועות
שחלקים גדולים מהעיר הרוסים .יש הרוגים ופצועים רבים .אחרי
התייעצות עם הורי הוחלט לשלוח אותי נער בן  ,13בגלל "חזותי
הארית" ,לוורשה ,על מנת לראות מה שלום בני משפחתי שהיו שם,
ובאותה הזדמנות לשאול האם כדאי לנו להגיע לשם .התרוצצתי יום
תמים .שאלתי ,חקרתי ולא מצאתי מאומה .קיבלתי כל מיני תשובות,
הצעות ,לא מצאתי כלום .כאוס מוחלט...
כעבור יום ,הנה אני שוב בכביש היוצא מוורשה ,הפעם לכיוון לודג',
מנסה לעצור רכב .עוד מעט חושך .אני מיואש .לפתע נעצרת לידי
כרכרה נהוגה בידי אישה ,לידה שני ילדים ,בגילי בערך" .אני מבינה
שאתה מחפש הסעה ,לאן אתה רוצה? יש לי הצעה :אני נוסעת
לוולוניה זה כ 10 -ק"מ מוורשה .משם תהיה לך הזדמנויות להשיג
הסעה ,לאן רצונך להגיע?" ואני אומר "ללודג'"" .שמעו ,שמעו" ,היא
פונה לשני בניה" ,זו אצבע אלוהים .בלודג' עד כמה שאני יודעת
לומדים גרמנית ,אצלנו במשק חונה גדוד צבא גרמני ,הזמנו את
הקצונה לארוחת ערב ואני ובעלי לא יודעים מילה בשפתם ,אולי
תוכל לתרגם?" כעבור שעתיים אני מתרגם את דברי בעל האחוזה.
אחרי מלות נימוסים ,הוא פונה אלי" :אמור להם בבקשה שאנחנו
נורא אוהבים את היהודונים"! ...אני מתחיל לתרגם ,בעל הבית ,עוצר
אותי .ומוסיף" :אנחנו כל-כך אוהבים את היהודונים ,שהיינו רוצים
לרצף בראשיהם את רחובות וורשה המופצצות"...
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צילומים מהחזרות

צילם :עזרא דגן
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השנה פתחנו את המחזור השני של פרויקט "תיאטרון עדּות" בבית הספר "עמקים תבור".
מטרתו העיקרית של הפרויקט היא מפגש בין הדור הצעיר לדור המבוגר והנצחת סיפוריהם
של ניצולי השואה וגילום דמויותיהם בהצגה על הבמה.
במהלך שנת הלימודית האחרונה השתתפו בפרויקט  16תלמידים משכבת ט' .לאורך
השנה הם נפגשו אחת לשבוע עם הניצולים ובני הדור השני לניצולי שואה ועברו תהליך
משמעותי ביותר .הם שמעו את הסיפורים השונים ,הכירו אותם וקיימו פעילויות שונות
יחד ,כל זאת בהובלתם ובדרכם המיוחדת של עירית ועזרא דגן.
התלמידים שהשתתפו חוו חוויה אנושית משמעותית ועמוקה ,התמודדו עם תכנים לא
פשוטים ומציאות מורכבת .במהלך הפרויקט נוצר קשר ייחודי בין התלמידים לניצולים.
אני מבקש להעלות על נס את תרומתו של צוות הסב יום בהובלתה של קרנית לפרויקט ואת שיתוף הפעולה
הפורה בין בי"ס לסב-יום.
אני מודה למנהלת חטיבת הביניים ניצן בן זאב ,ולרכזת השכבה מורן ביטון על ההירתמות והמחויבות לפרויקט.
וכמובן לעירית ועזרא דגן ,שמעבר להובלת הפרויקט הנם הרוח החיה של מפעל מבורך זה.
בברכה
דודו גורן | מנהל בית ספר "עמקים תבור"
עמותת וותיקי עמק יזרעאל מודה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקה,
להיות חלק מפרויקט ארצי אשר נכנס לתוכנית הפעילות של העמותה
והסב יום פעם נוספת.
פרויקט תיאטרון עדּות מאפשר שיתוף פעולה בינדורי של שורדי שואה,
תלמידים בני הדור השלישי והרביעי ובני הדור השני.
העמותה חרטה על דגלה ומקדישה ומחשבה רבה לפעילות בינדורית,
בכל רחבי העמק וכן מייחסת חשיבות רבה לשורדי השואה ,הטיפול
והתמיכה בהם .העמותה מקיימת מפעלי תיעוד בשיתוף עם גורמים
שונים ,בכדי להנציח ולהחיות את סיפורי העבר של ותיקי העמק .אנו
ערים לעובדה שהזמן הולך ואוזל ולכן פועלים להגיע לכמה שיותר שורדי שואה בפעילויות ובפרויקטים השונים.
אנו מברכים ומודים למשתתפי המיזם ולמנחים עזרא ועירית דגן ,אשר השכילו באופן מקצועי ליצור קבוצת
עבודה מגובשת ,בעלת מחויבות גבוהה ויחסים בינאישיים ,עמוקים ומרגשים ,כאשר התוצאה הסופית הינה
אירוע תאטרוני מרגש ומטלטל.
נוקי בן שושן | מנכ"לית עמותת וותיקי העמק

קרנית כהן | עו"ס "סב-יום" עמק יזרעאל

תיאטרון עדּות  -מודה ל...
אתי גפן  -מנהלת אגף קהילה ורווחה
רחל שחורי  -מנהלת מחלקת חינוך
לאה זית  -מנהלת בית האומנויות
ניצן בן זאב  -מנהלת חטיבה צעירה  -בית ספר עמקים תבור מזרע
צוות הסב יום  -עמותת וותיקי עמק יזרעאל
השירים והמנגינות בהצגה

"זמזום פסים"" ,על פני העיירה"" ,פרידה"" ,ניסיון" – לאה גולדברג
"השיר של סבא"  -עירית דגן
"צעצועים" – אברהם סוצקבר ,תרגום :בני מר
כל הלחנים והמנגינות :עמרי דגן
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שרלוט (לוטה) סלומון ,אפריל  1917ברלין  -אוקטובר  1943אושוויץ
ייחודה בכך שהייתה אמנית מולטימדיה בתקופה מוקדמת.
הותירה אחריה כאלף ושלוש מאות ציורים שצוירו בצבעי-
גואש בשנה אחת ,שמתעדים את משפחתה והתקופה בפורמט
של מחזה.
נולדה בברלין שבגרמניה ,בת למשפחה יהודית מתבוללת
מהמעמד הגבוה .ב 1935-הצליחה להתקבל לאקדמיה
לאמנות בברלין ,תוך שהיא מצהירה על יהדותה בגלוי .בהמשך
עזבה את האקדמיה לאחר שפרס הצטיינות שהגיע לה
הועבר לתלמידה גרמנייה ארית.
עם עליית הנאצים לשלטון ,והתהדקות החבל סביב צווארי
היהודים ,בשנת  1939נשלחה לדרום צרפת אל סבה וסבתה ,לעיירה וילהפראנש .במקום זה יצרה את כל יצירתה
הידועה לנו ,בתקופה שהייתה קשה לה מבחינה נפשית ,כאשר היא רומזת בציור שהאופציות שעומדות לרשותה
הן להתאבד או ליצור" :חיים או תיאטרון" .בספטמבר  ,1943כשהגיעו הנאצים לדרום צרפת ,נלקחה עם בעלה
למחנה הריכוז דראנסי הסמוך לפריז ומשם
נשלחה בתחילת אוקטובר  1943למחנה
ההשמדה אושוויץ .סלומון הייתה בחודש
החמישי להריונה ונראה כי נרצחה בתאי
הגזים מיד עם הגיעה למחנה.
יצירתה מוצגת כיום במוזיאון להיסטוריה
יהודית באמסטרדם ,אליה הגיעו הוריה
ששרדו את השואה ,והם שמסרו את
יצירתה למוזיאון .בשנת  2006חלקים
גדולים מיצירתה ( 250דפים) הוצגו ביד
ושם בירושלים.
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לספר כדי לחיות...

משתתפי הקבוצה  -תלמידי כיתה ט' בתיכון "עמקים תבור" מזרע

שורדי השואה :ריטה בן יהודה ,שושה ברזל ,תמר בר -לבב ,דב גל ,אילנה הררי ,תמר נוריאל ,מרדכי סוננברג,
עדנה שמע
הדור השני :ברכה זמיר ,אביטל בן יהודה
צעירים שכבה ט' בעמקים-תבור :יהל בלסטרה ,נועה גולדנברג ,אופיר הרמן ,לונה לויט ,שון לאוי,
אגם ליכטמן ,הלל מדר ,תמר מינצר ,מיכל נעני ,מיקה פז ,אוראל פרץ ,לורי פרטוש ,נועם רז ,תהל רפאל,
נעמי שופטי קומיי ,עדי אופיר

תיאטרון עדּות  -הד לניצחון הרוח
שואה היא טראומה נפשית שאין מילים לתארה ,ואין לה עדים .החוויות של הניצולים שנותרו ללא עיבוד ממשיכות
לחיות ,בתוכם ,ולהחוות כל פעם מחדש ,כאילו הן אינן חוויות מן העבר ,אלא עדיין מתרחשות ומתקיימות .המתים
דוממים ,והניצולים נותרו ללא קול בהעדר מילים ,שיוכלו לתאר את מה שחוו וראו .אלה ששמשו עדים מבחוץ
סרבו לשאת בתפקיד ,ונותרו אילמים ,חרשים ועיוורים .חברי “תיאטרון עדּות" ,העמידו במה להשמיע את מה
שלפנים נותר ללא הד .קולם הפקיע את האלם .ניצולי השואה מספרים לעיתים ,בפעם הראשונה את סיפורם
באמצעות השפה הדרמתית.
התיאטרון מאפשר מסגרת לסיפור הטראומה ,שיוצרת מרחק אסתטי ,חוויה שאינה מציפה מדיי.
ב“תיאטרון עדּות" ,עם עזרא דגן כבמאי ,ועירית דגן כמטפלת בהבעה ויצירה ובדרמה תרפיה ,שיתוף בני הנוער
בעשייה התיאטרלית ,הוא ממד נוסף ,כאשר הסיפור שהיה עד כה של הניצולים בלבד ,הופך להיות למעין מסורת
שבעל-פה שתמשך ותעבור מדור ודור .לבסוף ,הקהל שיושב ,מאזין ובוכה ,יחד עם הניצולים ,הופך להיות עד
חי ,למה שהיה עד כה ,זיכרון קפוא בזמן.
בקבוצה מופלאה זו ,עירית משתמשת בניסיונה הרב בתחום התיאטרון על מנת לאפשר לבני דורות אלו למצוא
שפה שבאמצעותה יוכלו לספר את סיפורם זה לזה ,מתוך רגישות רבה למורכבות של קבוצה כזאת ,ולסכנה
של ריטראומטיזציה ,עירית ,מנצלת את כלי הדרמה כדי לעבוד עמם באופן לא מציף וכדי להכיל את עצמת
רגשותיהם ,ומאפשרת לכל אחד מבני הקבוצה לעבוד על פי יכולתו וצרכיו .הבמה שמעמידים עירית ועזרא
דגן ,יוצרת שותפות חדשה המשחררת את הניצול ,מן המסע הכבד ,ומעול הבדידות ,ומעלה את זיכרון היחיד
אל הזיכרון הקולקטיבי.
מלאכת התיאטרון של חברי “תיאטרון עדּות" איננה עומדת בפני עצמה .היא קושרת אותם ואותנו אל עבודת
התיאטרון שהתקיימה ,בתוך איימי המחנות ונתנה מפלט לרוח האדם .הנאצים ניסו להשמיד את הגוף ולהרוס
את הנפש“ ,תיאטרון עדּות" הד לניצחון הרוח על כוחות הרשע ,אז ועכשיו.
דר' צביה זליגמן | מומחית לטיפול בטראומה ,יועצת ומלווה של פרויקט “תיאטרון עדּות".
פסיכולוגית קלינית במרפאת המבוגרים בשירות הפסיכיאטרי בבית החולים “איכילוב" ,ת"א.
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עירית דגן

עזרא דגן

מטפלת בהבעה ויצירה - B.E.D ,בחינוך בלתי פורמאלי
 - M.A.בדרמה-תרפיה ,ברישיון משרד הבריאות.
שחקנית ,מורה למשחק ובמאית תיאטרון .בוגרת
בית הספר הגבוה למשחק "בית צבי" ,וספרות עברית
באוניברסיטה העברית .שיחקה בתיאטרון "הבימה"
ובתיאטרון "ארנה פורת" לילדים ולנוער .דור שני
להורים ששרדו את מחנה ההשמדה "אושוויץ-בירקנאו"
ו"מחתרת הבריחה" בהונגריה וטרנסילבניה ,ואבדו את
כל בני משפחתם :לוי ויוסף בשנת .1944

שחקן התיאטרון “הקאמרי" ת"א ,במאי ומורה
למשחק מסוגנן ופנטומימה.
בוגר מגמת התיאטרון בבית ספר “רננים" ,הסטודיו
של נולה צ'לטון ופנטומימה בסטודיו של קלוד
קיפניס .שיחק בתיאטרון “הבימה" במשך  15שנה.
גילם את דמותו של רבי יעקב מנשה לברטוב,
בסרט “רשימת שינדלר" של סטיבן שפילברג.
חלק ממשפחתו פינטו ובר-דוד 7 ,נפשות ,שחיו
בפאריס ,נרצחו במחנה המוות "אושוויץ–בירקנאו".

תיאטרון עדּות  -על נושאי הלפיד ,על חמלה נתינה ותקווה
השואה תשאר לעד כתקופה האפלה ביותר של ההיסטוריה ,כאסון הגדול ביותר של האנושות .לעולם לא נוכל
לעמוד על טיבו של הרוע המוחלט שהתגלה בשואה .כהמשך לרצון גרמניה הנאצית למחוק את זיכרון העם
היהודי ,קמים ומתרבים היום באירופה ובארצות הברית ארגונים מכחישי שואה.
אנו כאן ,עושים ככל יכולתנו להנציח ולשמר ,כדי שלא יישכח הנורא מכל ,ויימשך החיבור בין הניצולים-שורדים
לבין הדור חדש-צעיר ,נושא הלפיד.
נכון ,מאוחר ,אך לא מאוחר מדי .בתיאטרון עדּות אנו רואים הזדמנות לשמוע ממקור ראשון על אנטישמיות
והשפלה ,על קור ,רעב ,כאב ופחד ,על פרידה פתאומית מהורים ואחים ,ועל אובדן ,מחסור ובדידות אין סופית.
הדור השלישי ,כמו נכדיהם של הניצולים ,משוחררים מהנטל הכבד ,הם שיגידו בעוד שנים‘ :פגשנו ניצולי שואה
אמיתיים .נגענו בהם ,דיברנו אתם' .הנוער הנפלא והמסור הזה יכול לשמוע כאן ישירות מהניצולים סיפור אישי:
‘טראנסניסטריָ ה' .שומעים בפעם הראשונה שמות של מחנות
ְ
להבין מהו ‘הצד הארי' ולבטא מבלי להתבלבל:
ריכוז ,כפייה והשמדה ,לומדים להבדיל בין אושוויץ ,בירקנאו ובּונה מונוביץ ,וקולטים תאריכים :מתי זה התחיל
בפולין ,ובאיזו שנה בהונגריה וטרנסילווניה .שמות כמו מנגלה ,יודקובסקי ,קאסטנר ,שינדלר ,אנה פרנק ,מונחים
ומושגים כמו ‘ליל הבדולח'‘ ,יודנראט'‘ ,הפתרון הסופי'‘ ,אקציה'‘ ,סלקציה' ו'טרנספורט'‘ .קאפו'‘ ,מוזלמן',
‘גסטאפו'‘ ,וורמאכט' ו'אס אס'‘ .רמפה'‘ ,אפל'‘ ,ניסויים רפואיים'‘ ,מקלחות'‘ ,קרמטוריום' ו'צעדּות המוות' ,וכן:
‘בריחה'‘ ,הסתתרות' ו'זהות שאולה' .מילים מצמררות בשפה קשה ובלתי אפשרית‘ :ראוס'‘ ,שנל'‘ ,פרפלוכטה-
יודה' ,ומבינים את משמעותן של המילים‘ :ללכת אל הגדר' ,והכול מתוך סיפוריהם האישיים של המבוגרים ,והכל
פונה אל הרגש ובא לידי ביטוי במחזה הכתוב ובהצגה על הבמה.
בערב ההצגה החוויה עצומה ומרגשת .יחד עם הסיפור הכואב נוצרת גם הרגשה של הזדככות .הקשר הנרקם
והזיקה ההדדית בין המשתתפים חזקים ונמשכים גם בסיום ההצגות ואף לאחר סיום התהליך וסגירתו.
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פרויקט תיאטרון עדּות – לספר כדי לחיות ,מוקדש לז'וקה – שושנה (סופיה) לוי.
מחברי הוועד המייסד והיו"ר הראשונה של עמותת "תיאטרון עדּות".
לז'וקה ,ילידת העיר קלוז' שבטרנסילבניה היו תעודות מזויפות ,אך ז'וקה בחרה לוותר עליהן ולהצטרף למשפחתה.
היא יצאה מבית החולים בו הסתתרה ,הזמינה לעצמה כרכרה ו"נכנסה לגטו כמו מלכה" .מהגטו הועברו היא
ומשפחתה לאושוויץ .שם שרדה בזכות אצילות נפשה ,תעוזת הנפש ,הכוחות הבלתי ניתנים לתיאור ותפיסה.
ז'וקה לא פחדה להביט בעיניו של דר' יוזף מנגלה בכל סלקציה ולא חששה להודות שהיא "יהודיה אמיתית",
היא לא חשבה פעמיים לפני שגנבה אוכל מהמטבח ,לא בשביל עצמה – אלא בשביל החלשים והמסכנים ביותר.
"בכל התקופה הזאת קיבלתי יותר סטירות מכל הנשיקות שקיבלתי בבית הורי ,ועוד הייתי בת יחידה .אף פעם לא
בכיתי .בברגן-בלזן ,אחרי השחרור בכיתי .שמעתי יריות של תותחים והבנתי שכעת כבר מותר לבכות .כמו נהר יצאו
הדמעות "...לז'וקה היה צורך נפשי לדבר וזה שמר על שפיות דעתה" ,לי אין צורך לנסוע לאושוויץ .לא אדרוך על
האדמה המקוללת הזאת .אני עכשיו בארץ שלי ,כמה שיהיה כאן רע ,לא אעזוב .בשום מקום לא אוהבים אותנו,
אנחנו אפילו לא אוהבים את עצמנו .הפיצויים שלי זה הנכדים והילדים ,הם הכי יקרים לי".
ז'וקה ,נפרדה מאיתנו במפתיע בספטמבר  ,2012כשלפנייה עוד כל כך הרבה תוכניות להמשך .אנחנו מודים
לך – ז'וקה ,על הכבוד שנתת לנו להיות משפחתך ,על שלימדת אותנו מהי אהבה ללא גבולות ונתינה אין סופית,
שלימדת אותנו כיצד לחיות ונתת לנו שנים מאושרות לצידך .אוהבים ולא נפסיק לאהוב .את ז'וקה ,שלא החסרת
אף הצגה של תיאטרון עדּות במשך שלוש-עשרה שנה ,שלושים וחמישה פרויקטים ,בשבילך תמיד אמרת :צפייה
בהצגה תיאטרון עדּות ,היא כמו להדליק נר זיכרון לזכר הורייך.
עכשיו ,תיאטרון עדּות ,מדליק נר לזכרך.
משפחת דגן ,משפחת תיאטרון עדּות.
עמותת תיאטרון עדּות  -לספר כדי לחיות (ע"ר)
נשיא כבוד :יעקב מובשוביץ | יושב ראש :ישראל מובשוביץ | מנכ"ל :נלי יצחקי
וועד מייסד:
חנה מרון ז"ל ,חווה קליינברג ז"ל ,אלנה קיאל ,מירטה כהן ,פנינה רוזנצוויג ,מרדכי אלדר ,טומי ברייער ,אירמה בידרמן
ייעוץ והדרכה פסיכולוגית :דר' ציביה זליגמן  -פסיכולוגית קלינית
וועדה מייעצת:
דר' עילית לוין | דר' יוני אלקינד | דר' אריה לוקר | יונה לוקר | דר' זאב הולנדר | אורי מנוס (תא"ל מיל') | עופר אופיר
" -"Arbre ecole״הכיתה בארברי"  -צבי נדב-רוסלר ,יליד  1937בלגיה
הסתתר עם אמו בזהות שאולה

עריכת התוכניה ,צילומי סטילס  -עזרא דגן

אתר  -תיאטרון עדּות:
דואר אלקטרוני  -תיאטרון עדּות:

iritezr@netvision.net.il

אולטרה ויולט  -עיצוב גרפי .טל' 03-5747726
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