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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 2010   "פרס משואה לחינוך" המכון הבינ"ל להוראת השואה - 2013 

“Testimony Theater - To tell in order to live"
thanks to the professional assistance and financial support of:

JDC- Eshel and the Claims Conference

 יוצרי התוכנית, הנחייה, בימוי: עירית ועזרא דגן  |  עריכת עדויות וכתיבה: עירית דגן 
ניהול מוסיקלי, הלחנה, נגינה בפסנתר ויעוץ בימתי: עמרי דגן

אקורדיון ושירה: אנה סנגר  |  נגן קונטראבס: מיתר גלמן 

שירה: ליה מילול, עמית רן 
עוזרת במאי: תמר רהט |  מנהלת הפקה: עמית מזרחי  

עיצוב ויצור אביזרים: אירה ויעקב מובשוביץ | עיצוב תאורה: נמרוד דגן
הגברה ותאורה: רונן קלמן  |  צילומי סטילס: אלכס גד

 | צילום ההצגה: מארק קר-פטר סלע

מנתבי התוכנית בבאר-טוביה:
רות קרטר - מנהלת המחלקה לחינוך, מועצה אזורית באר טוביה

רוני ארז - מנהל התיכון האזורי השש-שנתי באר-טוביה
אלין מילול - רכזת חינוך חברתי, תיכון אזורי באר-טוביה

משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי

הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם
של עזבונות לטובת המדינה

2

לספר כדי לחיות...

סיפור השרדותם ותקומתם של שורדי שואה, דור שני תושבי המועצה בשיתוף תלמידי שכבה ח' בתיכון האזורי באר-טוביה  |  יוני 2019

אשל האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים חברתיים למען הזקן בישראל
ניהול ארצי של תיאטרון עדּות: מגי גד - מנהלת בכירה תחום קהילה באשל  

לימור מרגלית - מנהלת תוכניות ניצולי שואה 

קרן קסירר
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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 היימן   |  מנהל אשל - האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל )ג'וינט ישראל(

״תיאטרון עדּות״, הינו פרויקט חינוכי-ערכי וטיפולי מיוחד במינו, זהו מפגש שנסוב כולו 
סביב סיפורי החיים של הניצולים ובניהם. נושא השואה, זוכה לדגש נרחב. בתוכנית 
הערכית חינוכית  “הקשר הרב דורי” בשיתוף עם משרד החינוך ובית התפוצות, שמקיימת 
המועצה האזורית באר טוביה בכל בתי הספר היסודיים.                                                                                        

פרויקט תיאטרון עדּות, המתקיים בבית ספר התיכון האזורי, הוא המשך טבעי של העיסוק 
בנושא. המפגשים המתקיימים לאורך כל שנת הלימודים, הינם בסיס לשיח, להעברת 
מידע, להנצחה של אירועים בהיסטוריה של עמנו, מפי עדּות ניצולים ודור שני לניצולים.

הסיפורים האישיים מקרבים את הצעירים לאוכלוסייה הבוגרת, מאפשרים פרספקטיבה 
חדשה על החיים, פתאום זה לא מובן מאליו, האוכל שיש על השולחן, הפרנסה המצויה בידי ההורים, הבגד 

שאנו לובשים...
הזמן, הוא האויב מספר אחת של עדויות השואה. בעוד מספר שנים לא יהיה מי שיספר ויעיד ואילו התיאטרון 

באמצעות סיפוריהם האישיים של הניצולים ובניהם מאפשר לקבוע מסמרות בזיכרון הקולקטיבי. 
יישר כוח לעירית ועזרא דגן על היוזמה, לרוני ארז מנהל בית הספר, לאלין מילול, רכזת החינוך החברתי. 

למחלקת הרווחה במועצה ולכל השותפים שלוקחים חלק בפרויקט חשוב זה. 
בברכה!

רות קרטר  |  מנהלת אגף החינוך מועצה אזורית באר-טוביה

תאטרון עדּות זו תוכנית מרגשת מאוד המכילה בתוכה לימוד גדול של עברנו והנצחת 
זיכרון-השואה.                                                                                                                                    

מפגש בין הדור הוותיק, שורדי השואה, הדור השני, ותלמידים משכבה ח' הוא בעל ערך 
משמעותי וחיובי ביותר. לשמוע ולראות את העשייה המבורכת של זיכרון השואה בדרך 
מיוחדת זו, מהווה, לנו כמועצה, מקור לגאווה.                                                                                                                   

אני רוצה להודות מעומק הלב, לכם הצעירים, תלמידים משכבה ח', שהשתתפתם בתהליך 
המסקרן והמרגש במשך תקופה ארוכה. למדתם והקשבתם לסיפורי ההישרדות בשואה, 

ונבחרתם להציג ולהנציח בדרך ייחודית זו.                                                                      
לכם, בני הדור השני ולשורדים היקרים, החשובים לנו מכל, אשר בניתם את הארץ ואת המועצה שלנו בפרט, 
 וכל זה אחרי טלטלות קשות ביותר, ולאחל לכם בריאות טובה ונחת מהמיזם החשוב המגיע כעת לסיומו.

להנהלת בית הספר, לצוות המורים שלקחו חלק, לעירית ועזרא דגן ולכל השותפים, ישר כוח גדול! 
קובי אביב  |  ראש המועצה האזורית באר-טוביה
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פרויקט באר-טוביה הינו הפרויקט ה- 64 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" 

מזה שנים רבות תיכון באר-טוביה ידוע בפרויקטים החברתיים ובחינוכו הערכי.                                 
יחד עם זאת, פרויקט “תיאטרון עדּות“ הוא ייחודי ושונה. עבורי, הקסם המיוחד הנרקם 
במפגשים שבוע אחר שבוע מקורו בהקשבה. הקשבה אמיתית. כזו שכשאחר מקשיב 
באמת לאדם ולמשמעויות החשובות לו, כאשר הוא מהדהד את קולו של המספר, 
האדם שחש ששמעו אותו בעמקות, משתחרר מעט מבדידות סיפורו האישי ומבקש 
לספר יותר על עולמו. הקשבה זו אף מחזקת את ידיו של המספר לצעוד צעד נוסף. כאן 
טמון הקסם - בקשר הייחודי ובלבבות שמתחברים.  עבור שורדי השואה מדובר בכוח 
רב שאותם צעירים מעניקים להם בעיניים מלאות אמפתיה ואהבה. עבור תלמידינו 
הצעירים, מדובר במפגש עם נימים בנפשם שעד כה ובמקרים רבים לא ידעו על קיומם. 
נפשותיהם של משתתפי הפרויקט כה נקשרו אחת לשנייה עד כי אין לי ספק כי הקשרים יימשכו גם מעבר 

לפרויקט, אל החיים הפרטיים.  
תודה לעירית ועזרא דגן על האפשרות לשתפיינו בחוויה מעצימה וחשובה זו. 

אלין מילול  |  רכזת החינוך החברתי, התיכון האזורי באר-טוביה.

תיאטרון עדּות כהזדמנות ייחודית לחוויה חינוכית של אמפטיה וגדילה. 
כששמעתי לראשונה על תיאטרון עדּות, בפגישתי הראשונה עם עירית ועזרא דגן, 
הצטמררתי. לא יכולתי להעלות על דעתי דרך טובה יותר לשלב בין חינוך ערכי, למידה 

חווייתית וצמיחה רגשית, סביב נושא שורדי השואה מאשר רעיון התיאטרון. 
מבנה התוכנית מאפשר לצעירים להזדהות עם סיפורם של ניצולים, מבלי שהדברים 
יאיימו עליהם ומאפשר לניצולים לשחרר מתוכם את סיפורי הישרדותם באופן מבוקר, 

ושומר על כבודם מבלי לקחת סיכון של טביעה בזיכרונות העבר.
הליווי הקרוב החם, המכיל והמקצועי של עירית ועזרא מאפשרים לחוויה המשמעותית 
כל כך להתרחש בכל שבוע, כמפגש אמיתי ללא צורך בדרמטיזציית יתר, ללא מניפולציות 

רגשיות, מתוך מקום בטוח, שקט וכן. 
אני מברך על פרויקט זה ורואה בו עשייה חינוכית מהמעלה הראשונה שככול שהזמן עובר ונותרים עמנו פחות 

ופחות שורדים היכולים לספר בגוף ראשון, חשיבותו עולה.
רוני ארז  |  מנהל תיכון אזורי באר-טוביה



דינה איתן-גמר-ציפר היא הנערה 
דג'וניה בת 15 עם לנה קיכלר

 תל-אביב 1955

צילום לנה קיכלר והילדים

מורה מחנכת וסופרת ישראלית ממוצא פולני. מומחית 
לפסיכולוגיה וחינוך, שאספה ב 1945 יותר מ-100 ילדים ניצולי 

שואה בתום מלחמת העולם השנייה, בזקופנה בפולין. הייתה 
להם אם חלופית, טיפלה בהם, שיקמה אותם ועלתה איתם 

לישראל ב 1948.

מפגש מרגש משותף 
בקיבוץ לוחמי 

הגטאות 2017 ילדי 
לנה קיכלר כתבה 

לעתון ידיעות 
אחרונות

ילדי לנה קיכלר
בזקופנה פולין

 1987 - 1910  Lena Küchler-Silberman ֶלָנה ִקיְכֶלר-זילברמן
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עמותת "תיאטרון עדּות-לספר כדי לחיות" 
נשיא כבוד: יעקב מובשוביץ | יושב ראש: ישראל מובשוביץ | מנכ"לית: 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 | הגהות: נלי יצחקי | תרגומים וארכיון: סוניה הורוביץ

2125יום חמישי, כ"ח בסיון תש"ע - 10.6.2010

עטר לאיציק
מות על באבלך איתך

ז"ל אביך
השידור רשות

טרינין לעודד
מות על הכבד באבלך אתך

ז"ל אביך
סיסקו משפחת

לאומי לביטוח המוסד מנהלת
רחובות סניף ועובדי
של באבלה משתתפים

רייס עופרה

ז"ל אביה במות

היוםהידיעון מתפרסם
בעמוד 25

במוסף ”24 שעות“

עת בטרם מאיתנו הלכה

נויבך עופר מזל
חמישי, יום היום, תתקיים ההלוויה

תש"ע, 10.6.10 בשעה 17:00  סיון כ"ח
עינת בקיבוץ העלמין בבית

אוהבים:
נויבך עמוס

עופר ושושי מוטי
שלי

ועדי אבישי
וזוהרה אסף

המשפחה בבית שבעה יושבים
עוזיאל 51, ירושלים הרב רחוב

גואל בנו | כתב "ידיעות אחרונות"

זה היה מפגש מרגש במיוחד. כ־50 ניצולי 
שואה, חלק מ"100 הילדים" של לנה קיכלר, 
שהתכנסו אתמול בבית לוחמי הגטאות כדי 

לציין מאה שנים להולדתה. 
נול־ בארץ,  שנים   23 לפני  שנפטרה  לנה, 

(פולין),  קרקוב  שליד  וויאליצ'קה  בעיירה  דה 
שרדה את השואה בזכות מאבקה העיקש לחיים 

ואהבתה הבלתי מסויגת לילדים, יהודים ונוצ־
רים כאחד. היא, שחמקה מידי הגסטאפו וקפצה 
מהרכבת שהובילה אותה למחנה ההשמדה בל־
הנופש  בעיירת  ילדים  ל־100  בית  הקימה  זץ, 

זאקופנה.
אתמול הגיעו מכל רחבי המדינה אלה מהם 
בילדיהם  מלווים  הגיעו  חלקם  בחיים.  שעודם 
ובנכדיהם. הם התחבקו, התנשקו והעלו זיכרו־
נות קשים. וגם צפו בתמונות ילדותם שריצדו 

על המסכים.
65 שנים אחרי, עניין אותם לדעת יותר מכל 
מה עם הילדים והנכדים. לנה, שהתגוררה בש־
עתה בגבעתיים, היתה האמא של אותם שרידי 
רוח  בהם  להפיח  שהצליחה  ומנזרים,  גטאות 
מפולין  אותם  הבריחה  דבר  של  ובסופו  חיים 

לצרפת ומשם לקבוצת שילר בארץ.
בספרה הנודע "100 ילדים שלי" גוללה את 
מעשי גבורתם של הילדים, שהצטרפו לפרטי־

ששימשו  רכבות והניחו מוקשים;  פוצצו  זנים, 
שהגניבו  ובמרד;  במלחמה  ומרגלים  שליחים 
מזון לגטו. לפני שבע שנים אף הופק סרט תי־
בפרס  זכה  הסרט  ספרה.  פי  על  ישראלי  עודי 

בפסטיבל הקולנוע בירושלים.
אתמול נפגשה במאית הסרט, אושרה שוורץ, 
סיפור  את  סיפר  מהם  אחד  כל  הניצולים.  עם 
הימים ההם ואת סיפור חייו בארץ. כל אחד וסי־

פורו שלו, כל אחד עם חיוך, זיכרון וכאב.

100 ילדים שלה
בבית לוחמי הגטאות נערך אתמול מפגש מרגש של עשרות ניצולי שואה, גיבורי הספר "100 ילדים שלי" של לנה קיכלר

איתמר אייכנר

אחרי חודשים של ויכוחים — הממשלה 
תאשר ביום ראשון הקרוב את הביטול הה־
דדי של חובת הוויזה בין ישראל לאוקראינה. 
ש"ס  על  ניצחון  ביתנו  ישראל  רושמת  בכך 

שהתנגדה למהלך בתוקף. 
הפנים  עמד שר  המתנגדים  בראש 
בביטול  לגמרי  שצידד  מי  ישי.  אלי 

היה שר החוץ אביגדור ליברמן. 
הנימוקים בעד ביטול הוויזה היו 
ידידותית  מדינה  היא  שאוקראינה 
לצד  המתייצבת  היחידה  לישראל, 

ישראל בפורומים שונים;  באוקראינה 46 מיליון תוש־
בים הרוצים להגיע לישראל אולם בשל ההליך המסו־
רבל של קבלת אשרת התייר הם מעדיפים לבלות את 
חופשותיהם בטורקיה, במצרים ובירדן.  בנוסף, רבבות 
נוסעים מדי שנה לקבר רבי נחמן מברסלב, נאלצים 

להנפיק ויזה ולשלם כל אחד יותר מ־130 דולר. 
הנימוקים נגד  — שהוצגו על ידי משרדי המשפ־
אוקראינה  הם:  והמשטרה  פנים  ביטחון  הפנים,  טים, 
ונמצאת ברשימת  היא מדינה המייצאת נשים לזנות 

המעקב של ארה"ב בהקשר למאבק בסחר בבני אדם.
ישראל  שהשקיעה  מאמץ  שלאחר  הוא  החשש 
במאבקה בתופעה — מגמת הירידה תתהפך וממדי הס־
חר בנשים יעלו שוב. יצוין כי אף מדינה מערבית לא 

הסכימה לבטל את חובת הוויזה לאוקראינה. 
גורמי המשטרה התריעו שאוקראינה היא 
גדולים  פשיעה  ארגוני  קיימים  שבה  מדינה 

דרכונים  מסמכים,  לזיופי  מקור  ומסוכנים, 
ויזות ומטבעות. ביטול הוויזות יחסום בפני יש־

ראל את האפשרות לפקח על חשודים המבקשים 
להיכנס לארץ.

אהרונו־ יצחק  פנים  לביטחון  השר 
ביץ' יצא נגד עמדת המשטרה ואמר 
בדיונים  בפניו  הוצג  זהה  מידע  כי 
על ביטול הוויזות עם רוסיה וגם אז 
התריעו בפניו לשווא מפני חדירת 

גורמים פליליים לישראל.

הילדים שהיו למבוגרים | צילום: גיל נחושתן

ישי. פשיעה | צילום: עטא עוויסאת ליברמן. ידידות | צילום: חיים צח

זאת למרות אזהרות המשטרה † ומי יצא נגד עמדת המשטרה? השר לביטחון פנים
ליברמן ניצח את ישי: יבוטלו הוויזות עם אוקראינה
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דינה איתן )גמר(
נולדה בלבוב בשנת 1939, להוריה זאב ובתיה לבית ציפר. ב 1944, כשנכנסו הגרמנים ללבוב. 
המשפחה שהתה בגטו בעיר. דינה הועברה למשפחה פולנית למשמרת וחיה אצלם. ב 1945 
הועברה לבית יתומים של לנה קיכלר בעיר זקופנה והייתה אחת מ״מאה הילדים של לנה״ 
כפי שכתבה בספרה -  100 ילדים שלי. ב 1946 עברה לבלוי בצרפת, ושהתה שם 3 שנים. 
בשנת 1949, עלתה לארץ לקבוצת שילר ואומצה על ידי משפחה. עם סיום התיכון שירתה 
כמשקית-חן בגדוד שריון בחצור. בקיבוץ הכירה את בעלה לעתיד אברהמל'ה גמר. ב 1961, 
נישאו ועברו לגבעתיים. אברהם עבד בשירות המוסד ולכן היו בשליחות בפריס משנת 1965 ועד 1969. עברו הרבה 
 תהפוכות כולל ישיבה בכלא של בעלה, לאחר מבצע כושל. עם פרישתו עברו למושב ביצרון ועסקו בגידול פרחים.

לדינה ואברהמל'ה ז"ל, שלושה ילדים: יעל, מיכל ועמית ו-7 נכדים.

יוסף-פפו לוי
נולד בנובמבר 1931 בסלוניקי יוון, להוריו סלומון-שלמה לוי ושרה-שרינה לבית פרחיה. 
האח הצעיר אמה-זפירה, איזידור, אברהם-אלברטו, אליס-דליסיה, סמי-שמואל ודורה. 
אחיו איזידור, הבן השני, שרת בצבא יוון נפל בקרב באלבניה בקרב נגד האיטלקים. ב 6 
באפריל 1941, עם הכיבוש הגרמני הפעילו את מנגנון החיסול של היהודים. האב הצליח 
להבריח את בני המשפחה מסלוניקי לאתונה, שם נמצא מסתור נפרד לכל אחד מבני 
המשפחה. אישה נוצרייה טובה הביאה את יוסף למנזר. שם הוסתר 3 שנים. ב 1945, 
יוסף ואחייניתו, רחל בת החמש, עלו ארצה במסגרת עליית הנוער ונקלטו אצל משפחות בעין דור. ב 1947, 
עבר להכשרה בכפר-יהושע. ב 1949, הצטרף עם חבריו להכשרה נוספת בדגניה ב'. משם התארגנו לגרעין 
התיישבותי והקבוצה התגייסה לנח"ל. ב 1952, היה בין מייסדי מושב הספר "ניצני עוז".  ב 1969 עברו 

לאביגדור.  ליוסף ועדינה שלושה ילדים: שלמה, תמר ורפי, 9 נכדים ו-10נינים.

אביבה מזיג )אנקרי(
אנקרי.  וניסים  אסתר  להורים,  טוניס.  הבירה  בעיר  בטוניסיה,   1942 בשנת  נולדה 
במשפחה היו גם סבא וסבתא: ניסים ושרה לבית ללוש., סבתה נולדה בלונדון. הורי 
אביה, הסבתא ורדה והסבא מכלוף גרו גם הם בעיר. ב 1942, בזמן המלחמה, הגרמנים 
נכנסו לטוניס,  והיהודים עבדו בעבודות כפייה. בשנת 1945, שוחררו בידי בנות הברית. 
לאחר המלחמה החלה ללמוד בבית ספר נוצרי "גלסייר". אביבה בת ה 7 עלתה עם 
ההורים באנייה "נגבה" בשנת 1950 עם גרעין "גורדוניה". למדה בכפר ורבורג, ובביה"ס  
 "רגבים". ב 1960, נישאה לאהרון מזיג, והשתקעו במושב עזריקם. עבדה כמורה וטיפלה במשק המשפחתי.

לאביבה חמישה ילדים: אליהו, ניסים, אסתר, אוריאל ושחר ו- 13 נכדים.

מירה נרקיס )קורח(
נולדה בשנת 1938 בסלובקיה. בת ינקה וליאו קורח. הוריה נשלחו ב 1940 למחנות כפייה 
בסלובקיה והיא נותרה עם סביה יוסף וברטה פרייליך. בשנת 1942, נשלחו הוריה לאושוויץ 
או למיידנק, שם נספו. מירה וסביה מצאו מחבוא באסם בבית איכרים בכפר. הם הוסגרו 
לידי משמרות הלינקה- המיליציה הסלובקית, ובחסות הגרמנים הועברו למחנה המעבר 
סרד. לאחר שהופרדה מסביה, נותרה לבד. בינואר 1945, נשלחה מירה לטרזינשטט. סבה 
נשלח למחנה בוכנוואלד משם לא שב. ואילו סבתה נמצאה בברגן בלזן, לאחר החלמתה 
שבה לסלובקיה. מכל משפחת פריליך, 6 בנים ובנות בוגרים ובעלי משפחות, נותר בן אחד ומירה. ב 1949, 
הגיעה מירה לארץ במסגרת "עליית הנוער" לגן שמואל, עד לגיוסה לצה"ל. לאחר חמישים שנה של חברות 
בקיבוץ רשפים ולאחר פטירת בעלה צבי, עברה למושב אביגדור, בקרבה לאחד מבניה.                                                        

למירה שלושה בנים: גיא, אורי וזיו ו- 5 נכדות.
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                                       בני הדור השני

אלכס גולדפרב
נולדתי בסאין באזור סטו-מארה בטרנסילבניה שברומניה. אבי, לויוש-אריה, היה 
ביצורים  וחפירות  כבישים  בסלילת  כפייה  עבודת  ההונגרים,  של  עבודה  במחנה 
בידיהם. אמי, רייזה-שושנה )לבית מאלק(. בהיותה בת 14, נלקחה יחד עם אחותה 
הצעירה שרה, למחנה אושוויץ. מכל משפחתם משני הצדדים ניצלו אמי ואחותה, 
אבי ואחיו משה נצלו. אך ממשפחתם שהיו בה תשעה אחים נפשות, לא נותר אחד. 
אני, אלכס, סיימתי בי"ס יסודי ומקצועי ברומניה, עלינו לארץ ב 1963. השלמתי השכלה 
בשלב מאוחר של החיים. בצבא שירתתי בצנחנים במסלול פיקודי, השתתפתי בפעולות ומלחמות והייתי בין 
מקימי "יחידת עורב" בצנחנים. המשך בקיבוץ משמר השרון, סיימתי את לימודי מינהל עסקים ב "מכללה למנהל", 
תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן ומכללת אשקלון מדעי המדינה ומשאבי אנוש. עיקרי התפקידים שמילאתי: 
ניהול חברה עסקית, חבר כנסת וכסגן שר ממונה על החברות המשכנות. בהמשך, ממונה על תעשיות הביטחון 
במ. הביטחון. יועץ לגופים ציבוריים מרכז השלטון המקומי, ארגון הקבלנים, ולחברות מהתעשייה הביטחונית. היום 
חבר מועצה בבאר טוביה ויו"ר ועדת מכרזים. מתנדב במספר גופים: רשות הטבע והגנים וסק"ל במשטרה, אור ירוק, 
 כיבוי אש, צוות חרום במועצה. יו"ר ועדת ביקורת בעמותה ציבורית המעסיקה מוגבלים בתעסוקה מול מפעלים.

נשוי לעפרה ואב ארי, ורד, ענת ויפעת. 

אסתר פרי-זילברשטיין-כספי
 .1947 ניצולי שואה אשר עלו ארצה בשנת  להורים  בעיר חדרה   ,1948 ב  נולדתי 
אבי, אמרה כספי )זילברשטיין(, יליד 1915 מהעיר סאסריגן, בן צעיר להוריו רוזה 

 ויוסף זילברשטיין אח צעיר לאנדרי ותאום לשרי שנרצחו כולם בשואה. 
אמי, מגדה כספי זילברשטיין )לבית קלופוט( נולדה בכפר גימש והייתה בת יחידה להוריה, 
אסתר שנרצחה בשואה וראובן. אביה גויס בשנת 1942 לעבודות כפייה על ידי ההונגרים 
לטובת הצבא הנאצי וניצל ממוות לאחר שברח, ואמה, גורשה עם כל המשפחה המורחבת 
לאושוויץ בערב חג שבועות 1944. זמן קצר לאחר שחזרו מהמחנות עלו ההורים ארצה בעליה בלתי לגאלית 
באניה "פאן יורק", נתפסו על ידי הבריטים ושהו בקפריסין עד שהותרה כניסתם לארץ בפברואר 1948. עם 
תחילת מלחמת השחרור גויס האב לצבא וליווה את השיירות שעלו לירושלים הנצורה. בשנת 1949, היו 
שניהם מהגרעין החלוצי שהקים את מושב ערוגות. הורי זכו לאריכות ימים וחיו בבריאות ובשמחה בקרבת 

בני משפחתם.                                                                                                          
אני, אסתר, אחרי שירותי בצה"ל בפיקוד דרום למדתי בסמינר למורים וגננות בב"ש והייתי מורה 30 שנה. 

 ב 1969, נישאתי ליעקב . 
אני אמא לשלוש בנות: סמדר, עינת, ונעם, וסבתא ל-5 נכדים.

שרה ברנט )רובין( 
 אני בת להורים ילידי רוסיה, אשר עלו ארצה בשנת 1959 בהיותם בני 49 ו 35. 

אבי, אליקים רובין ז"ל, מדולהינוב, יליד 1910, בן למשפחה בת 12 נפשות, היה חובש בצבא של 
פולין ותקופה נכלא בכלא רוסיה. ב 1942, הגיעו גרמנים לחצר ורצחו את אמו, שרה, אחיותיו 
 ואחיינו. אביו, ישראל, נפטר לפני המלחמה. אחיו גרשון ואחותו רחל עלו לארץ בשנת 1950.
הוריה  נפשות.   5 בת  למשפחה  בת   ,1923 ילידת  מויצפסק,  רוכמן,  אסתר  אימי, 
נולדה   1948 בשנת  המלחמה.  אחרי  ברוסיה  התחתנו  הורי  בשואה.  נספו  ואחיה 
אחותי רעיה. ב 1957, עברנו לפולין לשנתיים. הגענו לארץ דרך איטליה באוניה "ארצה" התגוררנו 
 ברמת אליהו, לאחר כחודש, דוד שלי, גרשון, הביא אותנו למושב נווה-מבטח בו אני מתגוררת עד היום.
אני, שרה, נשואה למיכאל משנת 1970, גמלאית של משרד החינוך לאחר 35 שנות עבודה כגננת, בוגרת 

תואר ראשון בפסיכולוגיה מטעם "אוניברסיטת ברלינגטון".  
אמא ל-4 ילדים: ענת, אתי, אלקיים ועמית, וסבתא ל-15 נכדים. 
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העדויות המצוירות שהיו לראיות במשפט אייכמן 

מחקר חדש של ד״ר בתיה ברוטין, ראש התכנית להוראת השואה במכללת בית ברל 

הסבר אפשרי להחלטה להציג ציורים כעדּות משפטית מצוי בדברים שכתב התובע, גדעון האוזנר, 
בספרו ״משפט ירושלים״, מסבירה ד״ר ברוטין ומצטטת, ״כדי להביא להרשעת אייכמן, אכן די היה לתת 
את רשות הדיבור לארכיונים... אבל ידעתי שאנו זקוקים ליותר מכך. אנו זקוקים לשחזור חי של אסון 
לאומי ואנושי בממדי ענק, גם אם השחזור יהיה רק הד קלוש למאורעות עצמם... החלטתי שהמשפט 

ייכון על שני עמודי תווך: ראיות בכתב ועדויות בעל פה למשפט יש גם בחינה חינוכית.   
הציורים, שחלקם הושלמו במהלך השואה וחלקם עם תום המלחמה, כללו תיאורים של אירועים 
מגטו טרזיינשטט ואושוויץ, והיו חלק בלתי נפרד מבניית הסיפור הכולל של השואה במשפט. הם 
יכולים להיחשב ראיות שנכתבו בשפת האמנות, והציירים נחשבו כעדים לכל דבר, המספרים את 

מה שראו וחוו בלשון אמנותית.
ניתן להניח כי הקשר של אייכמן לגטו טרזינשטט  ולמחנה אושוויץ- בירקנאו היה ברור לתביעה, כמו 
כן, במחקר אני מוסיפה עדויות שנכתבו בזיכרונות שורדי השואה שחוו את האירוע המתואר ביצירות 

כעדּות נוספת שלא נשמעה במשפט״, אומרת ברוטין.
כרמית ספיר וייץ

לאו האס שירות הובלות מהיר של הס.ס. גטו 
טרזניישטט 1942-1944

יהודה בקון קרמטוריום מס 11 - אושוויץבירקנאו
עיפרון ועיפרון צבעוני על נייר 

המוזיאון לאמנות יד ושם

פראנצ'ק מוריץ נאגל - חלוקת לחם בגטו טרזינשטט

שמואל כץ - איור בעיפרון -  משפט אייכמן
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תיכון אזורי באר-טוביה
אל תיכון אזורי באר-טוביה מגיעים כ-2000 תלמידים מ- 23 יישובי המועצה האזורית באר-טוביה. כבר 
משנת 1959, כתיכון הממלכתי היחיד במועצה, חרט תיכון באר-טוביה על דגלו כיעד מרכזי: חינוך ומענה 
לכלל תלמידי המועצה בהתאם ליכולותיהם, תוך פתיחת ערוצים המתאימים למגוון התלמידים.                                                                                                                       
מצוינות הינה חלק מרכזי ועיקרי בחזון ביה”ס. אנו בתיכון עומלים ללא הפסק ליצירת מרחב אפשרויות לכל 
תלמיד ותלמידה, כדי שיוכל לבטא את העניין המיוחד שלו באחד מתחומי הלימוד ויגיע להישגים יוצאי 
דופן. המצוינות מבחינתנו, אינה רק ציון גבוה, הישג בולט, אלא בראש ובראשונה יצירתיות וביטוי עצמי.                                                                                                               
אחד מן התהליכים החשובים ביותר המתרחשים בגיל ההתבגרות, הוא גיבוש הזהות האישית. אנו בתיכון 

באר טוביה רואים עצמנו שותפים פעילים בתהליך זה. 
אנו סבורים כי התפתחותו של אדם צעיר אמורה לכלול לא רק את הגדילה האישית שלו אלא גם את 
הרחבת יכולת האמפתיה שלו ונכונותו לתרומה בזולת. על כן, אנו בתיכון באר-טוביה מדגישים את ערך 
המעורבות החברתית והתרומה לקהילה. בתיכון אזורי, בו כלל תלמידינו בני מושבים הגדלים בקהילות 

קטנות, מתרחשות פעילויות נפלאות ומחממות לב על בסיס יומיומי. 
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״צעצועים״
אברהם סוצקבר   

תרגום מיידיש–בני מר
לחן: עמרי דגן

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

פרשי עליהם כוכבים.

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,
זכור לי עוד יום – יום הדין – 

בובות ברחובות מכל עבר,
אבל לא היו ילדים.

כל הלחנים והמנגינות בהצגה: עמרי דגן

סיום/ לאה גולדברג  
לחן: עמרי דגן

דמיתי, שהזמן עמד מלכת,                                                                                              
שעוד עומדים כאז בלבלובם                                                                                                        
עצי תפוח, או גני שלכת                                                                                                   

פורשים כאז את שטיח זהבם.
כמו לא נחרב עלינו עולמנו,                                                                                                
כמו לא נדע את כל אשר נדע,                                                                                                   
כמו עוד עומד ביתנו ומקומנו                                                                                                

שולחן לבן ערוך לסעודה
שיר מן היומן

מילים: אברהם סוצקבר
תרגום מיידיש: בני מר  

לחן: עמרי דגן
להסביר? איך להסביר לך?

השמש עוד לא מצטננת
אך דמעות היא אינה מתיכה.

רק הילדות לא מזדקנת
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.

לכי ילדתי
מרגלית סיון

לחן: עמרי דגן
לכי, ילדתי, לכי והמשיכי

לכי, ילדתי, פסיעתך בדמי
לכי, ילדתי, לכי והמשיכי
אן תפסעי, הדרך תוביל.

רוח עזה תמחק צעדיך
עקבותיך בחול ההופך לביצה,

לא תדע נפשך מאין הגיעה,
לא תדע עצמותך עד כמה שקעה.

בואי לשכון בחיקו של הנצח
בואי לשכון בין רוחות לברקים

בואי ילדה, אדמתך בתוכך היא
בה נטמן הגרעין להיות אלמותי.

אחת התחנות / 
לאה גולדברג

לחן: עמרי דגן
שלשה ימים בדרך, איזו דרך

על פני חרשות וריח של כבול,
על פני שדות וכפריות קודרת

ופנסים של תחנות הגבול

פתאום לצאת. ברגל מגששת,
לחוש מגע של אבן ושל חול.

לנשום, לנשום בציפיה נרגשת
את האויר הקר והכחול

זמזום פסים. ואוזניך שומעת
עוד צליל קטן בין כל המנגינות:

שירת ילדה שבהסח-הדעת
קלטנו באחת התחנות

ַהְמַלִוים / לאה גולדברג
לחן: עמרי דגן

פנסים מרעידים ָבזרזיף הְסָתו
חריקת גלגלים, ַמדֵחָקה.

המוַלת-חָפזון. רק ִאִמי וָאִבי
ַיַעְמדּו ִמֶנְגִדי ִבְשִתיָקה.

ַבַחלון-ָהַרֶכֶבת אֹורֹות-ְרָפאים,
ִחְורוָנם ָהִאֵלם, ֳהָעגּום.

ִמְשָקָלם ַהָכֵבד ֳשל אֹוָתם ָהְרָגִעים,
ֶשנֹוְתרּו ְלַאַחר ַהִסיּום.

ּוְלֶפַתע-ִפְתאֹם ֶאָתֵלש ִמְמקֹוִמי – 
ֵביֵניֶהם ּוֵביִני חֵשָכה.

ֶאעצֹם את ֵעיַני ְוֶאזכֹור ְפֵני ִאִמי,
ַעְכָשיו ִהיא בֹוָכה.
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השירים בהצגה: לאה גולדברג - מרגלית סיוון - אברהם סוצקבר
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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.

משתתפי הקבוצה הצעירים תלמידי שכבה ח' מועצה אזורית באר-טוביה

שמות הצעירים הדור השלישי – נושאי לפיד הזכרון תלמידי שכבה ח' בתיכון
מאחור מימין לשמאל- נועם ביטון, ליה מילול, ליהי נרקיס, תמר רהט, מיקה הרמון, יובל הרשקו

מלפנים מימין לשמאל- שי גולדפדר, יובל ברגר, עמית רן, תאיר סלע, גיל פרי, אור סוג'ז
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סיפור השרדותם ותקומתם של שורדי שואה, דור שני תושבי המועצה בשיתוף תלמידי שכבה ח' בתיכון האזורי באר-טוביה  |  יוני 2019

עירית 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.

עזרא דגן
ומורה  “הקאמרי" ת"א, במאי  שחקן התיאטרון 

למשחק מסוגנן ופנטומימה.
בוגר מגמת התיאטרון בבית ספר “רננים", הסטודיו 
של נולה צ'לטון ופנטומימה בסטודיו של קלוד קיפניס. 

שיחק בתיאטרון “הבימה" במשך 15 שנה. 
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: להבין מהו ‘הצד הארי' ולבטא מבלי להתבלבל: ‘טראנסניסְטרָיה'. שומעים 
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"  



דואר אלקטרוני - תיאטרון עדּות:
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תיאטרון עדּות ומשפחת דגן מקדישים את הפרויקט 
לשושנה-ז׳וקה ויהודה-פיצי לוי

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 במ

סיבת פורים בעיר, כמה חודשים לפני שנכנסו הגרמנים להונגריה בשנת 1944 ושינו 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 46, הציל 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 מש

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. 
"אני  ולא חששה להגיד בקול  בעיניו של מנגלה  היא לא פחדה להביט  בכל אחת מהסלקציות, 
יהודייה אמיתית". היא סיכנה עצמה, בגנבת מזון ממטבח המפקדה עבור חברותיה לבלוק. את יום 
44, העבירו פיצי וז'וקה בשבי, הוא בגסטפו והיא באושוויץ, זו הייתה הפעם האח־  כיפור של שנת
יותר סטירות מכל הנשיקות שקיבלתי בבית  ״בכל התקופה הזאת קיבלתי  רונה שצמו בחייהם. 
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, לקי
־בוץ כפר גליקסון. ז'וקה עבדה כעובדת סוציאלית בקליטת עולים חדשים ופיצי סא"ל בקבע ומ

נפצע  קובי,   - ילדים, הבכור מבניהם  נולדו להם שני  פקד הפנימייה הצבאית של חיל החימוש. 
בניסיון לכיבוש החרמון במלחמת יום כיפור. "זה האושוויץ השני שלי", הייתה אומרת ז'וקה בגרון 
חנוק מדמעות. "עכשיו אני בארץ שלי, כמה שיהיה כאן רע לא אעזוב. בשום מקום לא אוהבים 

אותנו, אנחנו אפילו לא אוהבים את עצמנו.״ 
פיצי נפטר בשנת 2000. הרופאים כינו אותו נס רפואי, כאיש שעבר כל כך הרבה והצליח להחזיק 
ז'וקה נפרדה מאתנו בשנת 2012, במפתיע, כשלפניה עוד כל כך הרבה  וחמש.  גיל שבעים  עד 

-עדּות החל פעי־ ןתכניות. פרויקט תיאטרו
לותו לאחר לכתו של פיצי, רק כאשר בתו 
עירית, הרגישה שהגיע הרגע הנכון לגעת 
הצגה:  אף  החמיצה  לא  ז'וקה  בנושא. 
מלנ־ יותר  זה  -עדּות  תיאטרו ן"בשבילי 

נר-זיכרון  להדליק  כמו  זה  לאושוויץ,  סוע 
היום  להם".  אין  קבר  שאפילו  הוריי,  לזכר 
אנחנו  לזכרכם.  נר  מדליק  עדּות  תיאטרון 
מודים לכם פיצי וז'וקה, על הכבוד שנולדנו 
להיות במשפחתכם, על שלימדתם אותנו 
מהי אהבה ונתינה. מחבקים חזק, אוהבים 

הרבה ומתגעגעים בלי סוף. 


