תיאטרון עדּות  -לספר כדי לחיות
מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

סיפור הישרדותם ותקומתם של שורדי השואה תושבי חיפה

יחד עם הדור השני והשלישי בשיתוף תלמידי שכבה ח' בחטיבת הנעורים "ליאו-באק"
יוצרי תיאטרון עדּות  -עירית ועזרא דגן ,טיפול בדרמה ,כתיבה בימוי והפקה

אנה זינגר עפרונות ופסטל | ילידת  1931נרצחה באושוויץ ב1944 -

ועידת התביעות
אשל  -ג'וינט ישראל
האגף לשירותים חברתיים וקהילה  -עיריית חיפה
שילה  -העמותה לפתוח שירותים לאזרח הוותיק בחיפה
העמותה תיאטרון עדּות  -לספר כדי לחיות
הפרויקט ה58-

לספר כדי לחיות...

תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

"“Testimony Theater - To tell in order to live
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תיאטרון עדּות “ -לספר כדי לחיות" מפגש בין-דורי בתוכנית ארצית
ניצולי שואה ,בני הדור השני ותלמידים בתהליך חינוכי טיפולי
בדרך טיפול בהבעה ויצירה אמנותית ודרמה-תרפיה ,כתיבה ובימוי
"אות המופת החברתי"  -כנס ישראל שדרות לחברה " 2010פרס משואה לחינוך"  - 2013המכון הבינ"ל להוראת השואה

שורדי השואה תושבי חיפה ,צעירים ,תלמידי שכבה ח' בחטיבת הנעורים "ליאו-באק" חיפה
ניהול תקציבי ומקצועי  -אשל האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים חברתיים למען הזקן בישראל
ניהול ארצי של תיאטרון עדּות :מגי גד  -עו"ס ,מנהלת תחום ניצולי שואה
יוצרי התוכנית ,הנחייה ,בימוי :עירית ועזרא דגן | עריכת עדויות וכתיבה :עירית דגן
ניהול מוסיקלי ,הלחנה ,נגינה בפסנתר ויעוץ בימתי :עמרי דגן
נגן קונטראבס :מיתר גלמן | שירה :עומר קורח
עוזרי במאי :מיקה שתל אור פקר | מפיק בפועל :יואב אור |
עיצוב ויצור אביזרים :אירה ויעקב מובשוביץ | עיצוב תאורה :נמרוד דגן
הגברה ותאורה :א.ב .הגברה | צילומי סטילס :אלכס גד | צילום ההצגה :יואב אור " -לוטוס"
מנתבי התוכנית:
ערן ברסלר  -מנהל חטיבת הנעורים "ליאו באק" חיפה
מירב אסידו  -מנהלת שיווק ,פיתוח וקשרי קהילה בעמותת שילה

השואה היא אירוע טראומטי וייחודי שבוצע על ידי עמים ,מנהיגים ובני אנוש.
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 .תיאטרון עדּות מסייע גם
לשורדים ברמה האישית ,המשפחתית והחברתית .בשם הנהלת ג'וינט ישראל ואשל ,אני
מודה לכל שותפינו במיזם הנפלא ומאחל שנצליח במשותף להצעיד קבוצות נוספות.
יוסי היימ ן | מנכ"ל אשל-ג'וינט ישראל ,האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל

בשנת  2009יצאתי למסע "עדים במדים" במסגרת קורס מפקדים בצה"ל ,ובעקבותיו
שיניתי את ראייתי כלפי המושג "גבורה".
מאז המסע אני רואה את מושג הגבורה באור אחר בכלל ,ובפרט כלפי ניצולי שואה" .גיבור"
בעיני ,הוא זה המתעקש לחיות למרות הסבל הנורא ,מי שהבריח מזון כדי לשרוד עוד יום,
מי שהחביא בביתו אנשים אשר נרדפו ,מי שניסה לברוח ,מי שניסה לשמור על קיום אנושי
בתנאים לא אנושיים ,ומי שהתעקש על העברת שושלת הסיפור היהודי בתוך עולם של רוע
והשמדה .האנשים המשתתפים בפרויקט זה גם הם גיבורים ,המספרים את סיפורם או את
סיפור גבורתם של יקיריהם .תלמידנו זכו לספוג את גבורתם במשך חודשים רבים בעבודה משותפת בפרויקט
מרגש זה ,ויעבירו זאת הלאה לדורות הבאים .זכינו כולנו בתהליך חינוכי-היסטורי ייחודי אשר אין שני לו ועל
כך נודה לעירית ועזרא דגן ,לשותפים לדרך ,לתלמידים היקרים והוריהם ,וכמובן למספרי הסיפור -גיבורי זיכרון
השואה -אשר בזכותם אנו מממשים את זכותנו הטבעית וההיסטורית לחיות במדינת ישראל.
ערן ברסלר | מנהל חטיבת הנעורים "ליאו-באק"

רכזות התוכנית:
אריקה זילבר  -מנהלת מרכז יום לאזרח הוותיק כרמל שילה
אירית גלילי  -רכזת פעילויות מרכז יום שילה כרמל
אלינה ברין-קרסנושצ'וק  -מחנכת בחטיבת הנעורים "ליאו באק"
תיאטרון עדּות מודה ל...
אילן דוד  -מנהל המחלקה לאזרחים וותיקים בעיריית חיפה שירלי דהן  -מזכירת המחלקה לאזרחים
וותיקים באגף הרווחה עיריית חיפה יעל אלוני  -מפקחת מחוזית ,השרות לאזרח הוותיק ,משרד הרווחה
נואית קרולינסקי  -מפקחת מחוזית תחום קהילה ואזרחים וותיקים משרד הרווחה

פרויקט חיפה הינו הפרויקט ה 58 -של תיאטרון עדּות.
התוודעתי לעשייה הייחודית 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 .אנו חייבים להעריך את האפקט החינוכי ואת
תרומתו האדירה של הפרויקט לחברה הישראלית כמו גם לכל נער ונערה המשתתפים בו,
ולכן ברצוני להעלות על נס ולהאיר באור גדול דווקא את הצעירים המשתתפים ,הבאים
להקשיב לגעת ,לחבק ולתמוך בקבוצת אנשים זקנים ,שורדי-שואה ,המכונסים בעצב
גדול סביב נושא טעון וכבד ,ומסייעים להם לפרוק את המשא ,קרובים אליהם לאורך תהליך טיפולי מורכב
ובסיום התהליך אף מציגים את סיפורם על הבמה .תודות לשותפים בפרויקט תיאטרון עדּות ,לעירית ועזרא
דגן והתומכים היקרים.
ישראל מובשוביץ | יו“ר עמותת "תיאטרון עדּות לספר כדי לחיות"

המשרד
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The Dan & Gloria
Schusterman
Foundation

זקנים בגטו טרזינשטאט הילדה צדיקוב  1944עט ,דיו וצבעי-מים
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לספר כדי לחיות...

תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

ברכות
פרויקט תיאטרון עדּות בחיפה הפגיש בין תלמידי קריית חינוך "ליאו באק" וניצולי שואה
תושבי העיר ,חברי "מרכז היום כרמל" .אחת לשבוע לאורך שנה שלמה .הערב ,אתם
עומדים לצפות בתוצאה -הצגת תיאטרון .אלא ,שאת הפרויקט הזה יש להעריך לא
רק מצד התוצאה! חשוב בעיני באותה המידה ואף יותר ,התהליך שעברו התלמידים
והניצולים במהלך השנה ,הקשר שנוצר בין בני הנוער והמשתתפים הוותיקים ,החיבה
והקרבה ,ההתמסרות לשמיעת סיפורי הגבורה ,סיפורים שיש בהם זוועות וכאב ,אך
גם עוצמות ותקווה והרבה חם ואהבה .להובלת הפרויקט חברו ,כאמור ,אגף הרווחה
בעיריית חיפה ,ביה"ס " ליאו-בק" ו"עמותת שילה" ,המפגשים ,כשעל כל הפרויקט
מנצחים בכישרון ,רגישות ומחויבות אין קץ ,עירית ועזרא דגן .זו ההזדמנות להודות מעומק הלב לכל
העושים במלאכה ,על מעורבותם ופועלם לקיומו של מפעל רב ערך זה מבחינה אישית ולאומית .תבורכו !
עו"ס מאירה קיפרמן | מנהלת אגף הרווחה עיריית חיפה
העיר חיפה ניצבת במקום הראשון בישראל מבחינת מספר ניצולי השואה החיים בה.
עמותת שילה מלווה זה עשרות שנים את ניצולי השואה בעיר :במרכזי היום ,בקהילות
התומכות ,בטיפולים אישיים בבית ובמרכז רב שירותים בשיתוף העיריה ,המציע סיוע
במימוש זכויות לצד מערך תרבות ,חברה ופנאי.
אנו גאים לקחת חלק בפרויקט תיאטרון עדּות הייחודי ,המחבר בין ניצולי שואה לתלמידים
צעירים .המפגשים ,שארכו כשנה ,זימנו למשתתפים חוויה יוצאת דופן של היכרות
קרובה ובלתי אמצעית ,תוך מסירת עדּות אישית מהשואה באווירה תומכת ומכילה.
פרויקט זה מבטא היטב את רוחה של עמותת שילה ,החותרת לשיתופי פעולה קהילתיים ובינדוריים.
אנו קוראים לניצולי השואה של חיפה לפנות לשילה .נעשה כל שבידינו כדי לסייע.
דניאלה אלרון | מנכ"ל עמותת שילה

דרכם האחרונה הצייר  -אבל פן  1945פסטל על קרטון

עמותת "תיאטרון עדּות-לספר כדי לחיות"
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' צביה זליגמן  -פסיכולוגית קלינית | יועצת משפטית :עו"ד יולי פק-חלמיש | רכזת יחסי ציבור ושיווק :אביבה
מובשוביץ | רואה חשבון :סיני אופיר וועדה מייעצת :דר' עילית לוין | עופר אופיר | דר' אריה לוקר | יונה לוקר-מחנכת |
דר' זאב הולנדר| תת-אלוף (חינוך) אורי מנוס תרגומים וארכיון :סוניה הורוביץ
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אסתר רולר דודזינובסקי
נולדה בעיירה דז'לושיצה ,מחוז קיילצה ,בפולין בשנת  ,1924להוריה ,חיים ושיינדל.
עד פרוץ המלחמה חייתה המשפחה בעיר דז'לושיצה עם האחים אלישע -שמעון,
ברכה ואליעזר .כשהפכה כל העיירה לגטו והחלו להישלח יהודים מהגטו למחנות
השמדה ,הצליחה המשפחה לברוח לשדות וחיו תחת כיפת השמיים .ב ,1943 -נלכדו
בידי המשטרה הפולנית בעזרתו של מלשין פולני .כל בני המשפחה נרצחו ,כולל האח
הצעיר בן השנה .אסתר שרדה לבד .במאי  ,1945עם סיום המלחמה ,חזרה לכפר.
ב ,1946 -הפליגה לארץ באנייה ״ווג׳ווד״ ,נעצרה למספר חודשים במחנה עתלית
ואז קיבלה את תעודת העולה ונכנסה לארץ .התגוררה בחיפה .באוקטובר  1947נישאה ליונה רולר.
להם בן ובת :חיים ורחל ולהם  4נכדים ונינים.
פנינה קוז'וקרו-גודריך
נולדה בעיר דורוחוי ברומניה ,בשנת ,1933 -להוריה חייקה והירש-צבי ,אחות לאסתריקה
וסמדר .עם תחילת המלחמה ,היו בדורוחוי ובמהלך המלחמה עברו לטרנסניסטרייה.
שם שכנו רוב הזמן ,ב ,1945 -עם סוף המלחמה ,חזרו לדורוחוי .בשנת  ,1948פנינה
וסמדר הפליגו באנייה "פאן-יורק" שנתפסה ע"י הבריטים וכל נוסעיה הוגלו לקפריסין.
האם ואחותה נשארו ברומניה .לאחר שנה בקפריסין נכנסו לארץ עם תנועת "השומר
הצעיר" ועברו לעין שמר .ב ,1956 -נישאה לזיגו קוז'וקרו .פנינה עסקה כל השנים
בהדרכת נוער .נולדו לה שני ילדים :יצחק וחגית .יצחק נהרג בתאונת דרכים ב.1977 -
לפנינה  3נכדים ונין אחד.
ברוך קופולד
נולד בעיירה איבייה בפולין בדצמבר  1923להוריו חסיה לבית סטוצקי ומשה קופולד.
אח לברכה ,בילה ,יצחק וחוה .ברוך למד בבית הספר העברי "תרבות" ולאחר  7שנים
הספיק ללמוד שנתיים בגימנסיה העברית בווילנה .ב  ,1939 -הועסק כמנהל חשבונות
בעיירה פיסטב .ב ,1942 -הוכנסה המשפחה לגטו איבייה בינואר  ,1943הועברו לגטו
לידה .ביולי  ,1944ברח מהגטו והצטרף לפרטיזנים תחת פיקודם של האחים ביילסקי
ושהה איתם ביערות נליבוקי .ב ,1945 -עם השחרור ,היה בלודג׳ .במאי  ,1946הפליג
לארץ באנייה "דב הוז" .ב  ,1948גויס לגדוד  22ב"חטיבת כרמלי" וב ,1950 -עבר לתל -אביב .ב,1949 -
נשא לאשה את לאה קורמן .עם קום המדינה ,עבד בבנק לאומי וב ,1989 -אחרי  42שנה שבהן היה גם
מנהל בכיר יצא לגמלאות.
ללאה וברוך שלוש בנות :חסייה ,עתליה ואביגיל .להם גם  8נכדים ו 12-נינים.
סבינה פרגר -מילר
נולדה בעיר לבוב ,פולין בשנת  ,1935בתם של שרה ושמואל ,אחות לבלה .עם תחילת
המלחמה ב ,1939 -ברחה המשפחה מפולין לסיביר ומאוחר יותר לאוזבקיסטאן.
ב ,1945 -עם סיום המלחמה ,השתחררו ברוסיה .ב ,1948 -הפליגה כל המשפחה לארץ
באנייה "נגבה" .גרו בחיפה ,בתל חנן .סבינה גויסה לצה"ל אך שוחררה כיוון שהייתה צריכה
לתמוך בפרנסת המשפחה .ב ,1955 -נישאה לזלמן פרגר ועבדה כל השנים כתופרת.
לסבינה ולזלמן בת אחת :רבקה ושלושה נכדים.
ברוריה שטיינפלד -ארג’ינטרו
נולדה בעיר בראילה ברומניה בשנת  ,1931להוריה משה וציפורה לבית סגל ,אחות לחיים כסיף.
כל המלחמה שהו בבריאלה עד השחרור ב .1945-ב ,1950 -הפליגו לארץ באנייה “טרנסילבניה"
גרו בעתלית ,מאוחר יותר בטירת הכרמל והיום בחיפה .ב ,1955 -נישאה לפנחס שטינפלד.
להם נולדו ארבעה ילדים :אסתי ובלה .לברוריה ופנחס  7נכדים ו 7 -נינים.
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שרה ישראל -לינדנבאום
נולדה בכפר צ'ארגידו-מארה ברומניה בשנת  1930להוריה דוד ורבקה-רגינה לבית
טאוב .אחות לצבי ,פנינה ופרחיה .בזמן המלחמה ,עברה המשפחה לטירגומורוש .שם
גם הסתיימה בשבילם המלחמה .ב ,1948 -עלתה שרה בלי משפחתה ,בעלייה בלתי-
לגאלית באנייה “פאן-יורק" ,נתפסה ע"י הבריטים ונוסעיה הוגלו לקפריסין .אחרי שלושה
חודשים שוחררו ונכנסו לארץ .שרה גויסה לצה"ל ושירתה ביחידה בקיבוץ שלוחות
בנגב .מאוחר יותר עלו הוריה ושרה עברה איתם לכפר פרוסטיק.
ב ,1954 -נישאה לשלמה ישראל וגרו ברעננה ובכפר חסידים .כל חייה עסקה בתפירה.
לשרה ושלמה גרו כל השנים בחיפה ,נולדו שלושה ילדים :רחל ,גדעון ודניאל .גדעון ז"ל נהרג בהיותו בן
 ,20בצה"ל ,בעת מילוי תפקידו .לשרה ושלמה  4נכדים.

הדור השני

“מרכז חינוך ליאו באק  -ייעוד וחזון"
מרכז חינוך ליאו באק רואה שליחותו בחינוך דור וביצירת קשר בין הדורות ובין קהילות בארץ ובעולם,
לאור ערכיה המתחדשים של היהדות ומורשת הציונות .אנו שואפים לבנות במדינת -ישראל מארג של
מרכזי חינוך וקהילה אשר יהיו מושתתים על דמוקרטיה ,לימוד ,תרבות כללית וערכי היהדות עם מחויבות
לתיקון עולם  -צדק חברתי ,עזרה הדדית ושוויון הזדמנויות.
אנו שואפים להוות בית יוצר למנהיגות ישראלית מודרנית נושאת דגל חברתי ויהודי ,הרגישה לצרכי
הפרט והחברה" .חטיבת הנעורים ליאו באק" חטיבת הנעורים ליאו באק מונה  720תלמידים הלומדים
ב 30-כיתות לימוד.
הרכב התלמידים הטרוגני וכולל תלמידים משכונות המגורים
הסמוכות לבית הספר ,תלמידים על אזוריים במסלול העתודה
המדעית ,תלמידים מחוננים ,תלמידי כיתות תקשורתיות ,עולים
חדשים ,עולים ותיקים ,ערבים ,דרוזים ויהודים.

עטרה לוי -דיבן
נולדה בעפולה ב 1943 -בת יחידה להוריה יצחק ובלומה לבית פננר .סבא וסבתא מצד
האם וכל המשפחה שגרה בוורשה נרצחו ביער .הוריה ,שלא הכירו באותן שנים ,הצליחו
להימלט כל אחד לחוד ברכבת מפולין לרומניה ודרך נמל קונסטנצה עלו לארץ ב1939 -
ונישאו .עטרה למדה ב"עתודה האקדמית" ו"במכללת גורדון" בחיפה .ב ,1963 -נישאה
ליורם לוי .עסקה כל חייה כמורה בחינוך מיוחד.
לעטרה ויורם בן ובת :רונן וענת וחמישה נכדים.
חיה -חנה עוזיאל -פרייזלר
נולדה בחיפה ב 1953 -להוריה :שושנה לבית בן-עזרא ואברהם -דוד פרייזלר,
אחותם של יהודה ,יוסי ,מזל ,אפרים ,אליעזר ובני .האב ומשפחתו התגוררו בכפר
אונטר -ראשו ברומניה .משם הועברו לגטו ומאוחר יותר נשלח האב אברהם למחנה
אושוויץ-בירקנאו .ב ,1945 -שוחרר במחנה טרזיינשטאט .בינואר  ,1948הפליג לארץ
באנייה “אלכסנדרה" שנלכדה בידי הבריטים וכל נוסעיה הוגלו לקפריסין .באפריל
 1948עלה לארץ .התגורר בפתח-תקווה ,שירת בפלמ"ח .ב ,1949 -נשא לאשה את
שושנה .חיה עבדה כטבחית ובטיפול בקשישים .בשנת  ,1972נישאה לעוזיאל יעקב.
לחיה ארבעה ילדים :דותן ישראלה ,סנדי ועידן ו  6נכדים.

הדור השלישי

טלי שקד
שקד ,שם משפחה שבחרתי לעברת מ-מנדלר .אני אם לארבעה ,בת זוג לאיל ,בת  ,40עובדת
סוציאלית-גרונטולוגית ,בת לצילה וחיים גרשון ואחות לעופר ריבקין ,נכדה לפלה ופנחס
מנדלר ז"ל ,דור שלישי לניצולי שואה .נולדתי בחיפה ,גדלתי והתבגרתי כנערה יצירתית
ומיוחדת .סיימתי תיכון ויצ"ו לאומנויות ,במגמת צילום .בצה"ל הייתי חובשת בחיל האוויר.
סבתא פלה ,ילידת העיירה אושווינצ'ים בפולין .איבדה הורים ,ארבע אחיות
ואח ,עברה את המלחמה במחנה עבודה בצ'כוסלובקיה ובתום המלחמה
המשיכה לגרמניה לחפש את יקיריה ושם הכירה את סבי פנחס.
סבא פנחס ,לוחם אמיץ ,יליד בוצ'ץ' ,פולין .עמד אל מול בורות המוות בגיל  14אך התעורר באמצע הלילה לצד
אביו המת בין שאר הגופות .ברח אל היערות ושם הצטרף אל הפרטיזנים ולאחר מכן לצבא האדום שפלש לגרמניה
והיה ממשחררי הגטאות .לאחר ההכרות עם סבתי ,החליט להישאר בגרמניה ולהצטרף ל"-יחידת הנוקמים".
בעבודתי בחרתי להתמחות בעבודה עם ניצולי שואה ולראות בזה חלק מהותי מחיי.

6

סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי חיפה ותלמידי שכבה ח' בחט"ב נעורים "ליאו-בק" חיפה | מרץ 2018

סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי כפר-סבא ותלמידי שכבה ט' בית חינוך בחט"ב הביניים “שזר“ כפר-סבא | ינואר 2018

7

לספר כדי לחיות...

תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

"עדים אחרונים לשואה"  -ילדים שעברו גירוש ,פרידה וכליאה מציירים
במחנה טרזין  -טריזינשטאט ,חלקם שרדו .המוזיאון היהודי בפראג.

אווה שור

אווה לנדה
עיפרון על
נייר נולדה
ב1930-
הועברה
לטרזין
ב1942 -
נשלחה
לאושוויץ
 -שרדה.

אירקה קראוס נולדה ב1930-
נשלחה לטרזין ב - 1942-שרדה
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עמותת שילה ומרכז יום כרמל

מרכז היום כרמל שוכן ברחוב שקט ונעים על הר הכרמל .זהו
מרכז גדול ,מטופח ותוסס ,המציע ימי פעילות חווייתיים
לאזרחים וותיקים מכל רחבי חיפה ,בימים א–ה.
יום הפעילות כולל הסעה מהבית וחזרה ,ארוחת בוקר טרייה,
ארוחת צהריים חמה ומגוונת ,ומגוון רחב של פעילויות להנאה,
חוויה ,שימור ושיפור יכולות.
מרכז יום זה הוא אחד מארבעה שמפעילה עמותת שילה
בחיפה ,לצד מערך קהילות תומכות ,שירותי טיפול בבית,
מרכז רב שירותים לניצולי שואה ,מערך מתנדבים רחב ושירות
המרכז בבית.
שילה עמותה ציבורית ,שלא למטרת רווח ,פועלת בחיפה מזה
 40שנה .שותפה פעילה לקביעת מדיניות בנושאים הקשורים
לאזרחים וותיקים ,הן ברמה עירונית והן ברמה הלאומית .עמותת
דגל בתחום הטיפול באזרח הוותיק.

למה להישאר בבית כשאפשר לצאת?
מרכז היום שילה כרמל,
רח' שושנת הכרמל  47חיפה
 04-8384335שלוחה 600

אווה שור פסטל על נייר -נולדה ב1935-
נשלחה למחנה טרזין ב1942-

אלה סטיין נולדה ב 1930 -הובלה לגטו טרזין  -שרדה
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"אלבום משפחתי"  -קולאז' | עיצוב :שמיר גלי
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צילומים מהחזרות

צעצועים/אברהם סוצקובר
תרגום מיידיש–בני מר
לחן :עמרי דגן

שיר מן היומן
מילים :אברהם סוצקבר
תרגום מיידיש :בני מר
לחן :עמרי דגן

שמרי ,בתי ,כל צעצוע,
יהיו לך כולם אהובים.
ועם עלותם על יצוע
פרשי עליהם כוכבים.

להסביר? איך להסביר לך?
השמש עוד לא מצטננת
אך דמעות היא אינה מתיכה.
רק הילדות לא מזדקנת

עשב מתוק תני כפלים
לסוס הזהוב הרעב.
ואל תשכחי ערדליים
כשנשר הים ינשב.
וגם פעמון ,אם השכימה,
תני לבובה בידה.
לשום צעצוע אין אמא,
והיא שם בוכה לבדה.
שמרי עליהם מכל שבר,

על פני העיירה /
לאה גולדברג
לחן :עמרי דגן
לאורך הפסים הצהיב הדשא
הקטרים פלטו תמרות עשן
עבים סחופות שלא הביאו גשם
עמדו מול בית הכנסת הישן

זכור לי עוד יום – יום הדין –
בובות ברחובות מכל עבר,
אבל לא היו ילדים.

פזמון :
לפתע קרן שמש צהבהבת
והקטר את גלגליו מחיש
ודמות זרה בצוהר הרכבת
זרקה חיוך כפרח על הכביש

ַה ְמ ַלוִ ים  /לאה גולדברג
לחן :עמרי דגן
הס ָתו
פנסים מרעידים ָבזרזיף ְ
דח ָקה.
חריקת גלגליםַ ,מ ֵ
ואבי
ת-חפזון .רק ִא ִמי ִ
ָ
המול
ַ
יַ ַע ְמדּו ִמנֶ גְ ִדי ִב ְש ִת ָיקה.
אֹורֹות-ר ָפאים,
ְ
לון-ה ַר ֶכ ֶבת
ָ
ַב ַח
ִחוְ רונָ ם ָה ִא ֵלםֳ ,ה ָעגּום.
אֹותם ָה ְרגָ ִעים,
ִמ ְש ָק ָלם ַה ָכ ֵבד ֳשל ָ
אחר ַה ִסיּום.
נֹותרּו ְל ַ
ֶש ְ
קֹומי –
ע-פ ְתאֹם ֶא ָת ֵלש ִמ ְמ ִ
ְּול ֶפ ַת ִ
חש ָכה.
יהם ֵּובינִ י ֵ
ֵבינֵ ֶ
ֶאעצֹם את ֵעינַ י וְ ֶאזכֹור ְפנֵ י ִא ִמי,
בֹוכה.
ַע ְכ ָשיו ִהיא ָ

נשים מסורבלות ,גושים של נחת
סלים ומקלעות בתחנה
וסב כפוף וסבתא מתאנחת
ודומיה כבדה בקפאונה
פזמון :
לפתע קרן שמש צהבהבת
והקטר את גלגליו מחיש
ודמות זרה בצוהר הרכבת
זרקה חיוך כפרח על הכביש

נעורים ,אחיה ,נאסף,
כגפן שני מתישנת.
השער בצללים כבר נכסף,
רק הילדות לא מזדקנת.
מלכותה לא תשוב עוד לחיות.
תמורת שום הון לא תחונן את
כל שלגיה והסיגליות.
רק הילדות לא מזדקנת.

נסיון/לאה גולדברג
לחן :עמרי דגן
לך נשבעתי ,אל עליון.
ולא אדע האקים:
איך אעמוד בנסיון
נסיון האושר השלם.
איכה תכיל עיני האור?
ידי רפות ,ידי הוזות –
איכה אשא ולא אשבור
שמחה כזאת ,ברכה כזאת?
מכובד עול איך לא אפול,
איך לפניך אתיצב
זקופה ,גדולה ,נושאת בעול
של אושר אנושי שלו.

כל הלחנים והמנגינות בהצגה :עמרי דגן
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צעירים ,תלמידי שכבה ח' בחטיבת הנעורים "ליאו-באק"

מימין לשמאל בשורה האחורית :טלי סמילוביץ' ,שחר סורוקר ,נועה קינסקי,
עלמה רפאלי ,מרים אוזבנק.
מימים לשמאל מלפנים :גליה פרץ ,מיקה שתל ,גלי חיים ,אור פקר ,מירל אמלר.

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 ששימשו 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
‘טראנסניסטריָ ה' .שומעים
ְ
ישירות מהניצולים סיפור אישי :להבין מהו ‘הצד הארי' ולבטא מבלי להתבלבל:
בפעם הראשונה שמות של מחנות 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.
עירית ועזרא דגן | יוצרי “תיאטרון עדּות"
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תיאטרון עדּות ומשפחת דגן מקדישים את הפרויקט לשושנה-ז׳וקה ויהודה-פיצי לוי.

www.testimony-theatre.org

אתר  -תיאטרון עדּות:
דואר אלקטרוני  -תיאטרון עדּות:

www.edut.org.il

iritdagan@gmail.com ezra.dagan@gmail.com

תיאטרון עדּות

עריכת התוכניה ,צילומי סטילס  -עזרא דגן גרפיקה שמיר גלי .טל' 050-6848055

ז'וקה ופיצי ילידי העיר קולוז'ואר-קלוז' בטרנסילבניה ,גדלו בבית מסורתי ,לחינוך ערכי של אהבת
האחר ,לצד האמונה באלוהים ובצלו של החלום הגדול ,לעלות לפלשתינה .נפגשו לראשונה במסיכ
בת פורים בעיר ,כמה חודשים לפני שנכנסו הגרמנים להונגריה בשנת  1944ושינו את חייהם באחת.
פיצי ,שהיה יפה תואר ,בלונדיני ,ורם קומה ,הבין כי מראהו אינו מעורר חשד וכך כשהוא רק בן תשע
עשרה ,לבש מדי צלב-החץ ההונגרי ,החל במלאכת זיוף תעודות והעביר מאות היהודים בין הגבול
ההונגרי לרומני .הוא פעל לבדו ,תוך שמירת קשר עם מחתרת הבריחה של ארגון הנוער הציוני.
הסיכון הגדול ביותר שלקח על עצמו ,לאתר ולהציל את חנה סנש וחבריה .פיצי נפל בידי הגסטפו,
עבר עינויים במשך עשרה ימים ,שיאם היה צריבה של צלב-קרס במוט מלובן על חזהו .אחרי מנוחה
של כמה שבועות חזר לשטח .מאוקטובר 44 -ועד למחצית  ,46הציל פיצי מעל ל 1500 -יהודים,
רובם משפחות שלמות ,הורים וילדים.
ז'וקה יכולה הייתה להינצל עם תעודות מזויפות שפיצי הכין עבורה ,אך סירבה להשאיר את משכ
פחתה מאחור .היא יצאה מבית החולים בו הסתתרה" :הזמנתי כרכרה ונכנסתי לגטו כמו מלכה".
מהגטו נשלחה עם משפחתה למחנה-המוות אושוויץ-בירקנאו .היא שרדה בזכות אצילות נפשה.
בכל אחת מהסלקציות ,היא לא פחדה להביט בעיניו של מנגלה ולא חששה להגיד בקול "אני
יהודייה אמיתית" .היא סיכנה עצמה ,בגנבת מזון ממטבח המפקדה עבור חברותיה לבלוק .את יום
כיפור של שנת  ,44העבירו פיצי וז'וקה בשבי ,הוא בגסטפו והיא באושוויץ ,זו הייתה הפעם האחרונה
שצמו בחייהם .״בכל התקופה הזאת קיבלתי יותר סטירות מכל הנשיקות שקיבלתי בבית הוריי,
אף פעם לא בכיתי .בברגן בלזן ,כשהאנגלים נכנסו למחנה ושחררו אותנו  -הבנתי שעכשיו אפשר
לבכות .כמו נהר יצאו כל הדמעות ".הוריו של פיצי ואמה של ז׳וקה נרצחו באושוויץ ,אביה מת מרעב
לפני השחרור בברגן בלזן.
אחרי המלחמה הם נפגשו והיוו אחד לשני משפחה ובית שלא היו להם יותר ,הם עלו לארץ ,לקיבוץ
כפר גליקסון .ז'וקה עבדה כעובדת סוציאלית בקליטת עולים חדשים ופיצי סא"ל בקבע ומפקד
הפנימייה הצבאית של חיל החימוש .נולדו להם שני ילדים ,הבכור מבניהם  -קובי ,נפצע בניסיון
לכיבוש החרמון במלחמת יום כיפור" .זו האושוויץ השני שלי" ,הייתה אומרת ז'וקה בגרון חנוק מדכ
מעות" .עכשיו אני בארץ שלי ,כמה שיהיה כאן רע לא אעזוב .בשום מקום לא אוהבים אותנו ,אנחנו
אפילו לא אוהבים את עצמנו.״
פיצי נפטר בשנת  .2000הרופאים כינו אותו נס רפואי ,כאיש שעבר כל כך הרבה והצליח להחזיק
עד גיל שבעים וחמש .ז'וקה נפרדה מאתנו בשנ ת  ,2012במפתיע ,כשלפניה עוד כל כך הרבה ת�כ
ניות .פרויקט תיאטרון-עדּות החל
פעילותו לאחר לכתו של פיצי ,רק
כאשר בתו עירית ,הרגישה שהגיע
הרגע הנכון לגעת בנושא .ז'וקה
לא החמיצה אף הצגה" :בשבילי
תיאטרון-עדּות זה יותר מלנסוע
לאושוויץ ,זה כמו להדליק נר-
זיכרון לזכר הוריי ,שאפילו קבר אין
להם" .היום תיאטרון עדּות מדליק
נר לזכרכם .אנחנו מודים לכם פיצי
וז'וקה ,על הכבוד שנולדנו להיות
במשפחתכם ,על שלימדתם אותנו
מהי אהבה ונתינה .מחבקים חזק,
אוהבים הרבה ומתגעגעים בלי סוף.

