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תיאטרון עדו•ת - לספר כדי לחיות

פרויקט בין-דורי, חינוכי וטיפולי, המפגיש ניצולי שואה ובני דור שני עם בני נוער 
בתהליך של שנה, המלווה בטיפול בהבעה ויצירה אומנותית ודרמה תרפיה

מיסודם של עירית ועזרא דגן, זוכי "אות המופת החברתי" של כנס ישראל שדרות לחברה
ו"פרס משואה לחינוך" של המכון הבינלאומי להוראת השואה

 נתמך על ידי ג'וינט ישראל אשל, מגי גד מנהלת בכירה תחום קהילה, 
מועדון רוטרי פרדס חנה כרכור - נשיא עמית יגור

 שורדי שואה ובני דור שני תושבי פרדס חנה כרכור בשיתוף תלמידי בית הספר החקלאי אורט,
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור, האגף לשרותיי רווחה וקהילה, תמי ברששת מנהלת האגף ויו"ר 

ארגון מנהלי רווחה, מתכללת הפרויקט ענת פרסמן עו"ס מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים

רכזת הפרויקט יונה לוקר אשת חינוך ומתנדבת | צוות חט"ב אורט חקלאי דן חיים פליישר מנהל 
שכבה ח', כליל קרמון מנהל שכבה ח', ליז יפת רכזת חינוך חברתי - ערכי וקהילתי, 

דנה אמסלם שמוע מנהלת חט"ב, נטע קוסובסקי מנהלת ביה"ס

יוצרי התוכנית, הנחייה, טיפול, בימוי והפקה 
עירית ועזרא דגן

עריכת עדויות וכתיבה עירית דגן
לחנים ועיבודים עמרי דגן

נגינה בפסנתר וניהול מוסיקלי גל גולני
שירה עומר קורח | קונטרבס מיתר גלמן

צוות טכני 
מנהלת הפקה חן לוגסי 
עוזר במאי סהר אוחיון

אביאל הגברה ותאורה, דן לוצ׳י 
אביזרים יעקב מובשוביץ ו מרדכי אלדר                                                                                                   

הציורים בתוכניה מאת שמואל בק | צילומים מאת שרה שלמון
השירים בהצגה מאת לאה גולדברג ו אברהם סוצקבר בתרגום בני מר

עריכת תוכניה, ניהול תוכן ומדיה נמרוד דגן 
גרפיקה והדפסה דפוס אהרון בע"מ | גרפיקאית שיר אפל

פרויקט מספר 75 של תיאטרון עדו•ת לספר כדי לחיות, מאי 2022
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הזיכרון וההנצחה עומדים בבסיס קיומה של החברה הישראלית, חברה, מדינה ועם שצמחו מהריסות, מכאב וחורבן 
ומשמר את היסודות הללו,  ולדורות העתיד. פרויקט תיאטרון עדות מממש  בית לכולנו  והצמיחו בתעצומות נפש 
מעניק חיים ושומר על אש חיה בלפיד הזיכרון. שורדי ושורדות שואה יקרים, את זוועות הצורר הנאצי לא ניתן למחוק, 
נדבך  הוא  עדות  תיאטרון  שלנו.  הנהדרים  הנוער  בני  לבין  ביניכם  שנוצר  והערכי  העמוק  בחיבור  הוא  ניצחוננו  אך 
בניצחון הרוח, ניצחון המוסר והאנושיות. קולכם נשמע, נוכח, חי וקיים. התהליך והשותפות הינם מקור להשראה, 

התרגשות וגאווה, היום יותר מתמיד. 

הגר פרי יגור, ראש המועצה

ישראל  למדינת  רק  לא  זאת  מוסריים,  ולחיים  להתנהגות  החותר  לעולם  אזהרה  כתמרור  להישמר  חייבת  השואה 
ותושביה, אלא לבני האדם בעולם כולו. בתקופה זו, כאשר הניצולים הולכים ופוחתים חובה עלינו לתעד ככל יכולתנו 

ייחודי  את העדויות שעדיין ניתן לשמר, זאת לצד החובה לטפל חברתית, פיזית וכלכלית. תיאטרון עדו•ת הוא כלי 

המאפשר לדורות ההמשך ללמוד ממקור ראשון.

יוסי היימן מנכ״ל אשל, ג'וינט ישראל 

רבות, אם כי לעולם לא מספיק, דובר על חשיבותו של תיאטרון עדו•ת עבור ניצולי השואה, בהיותו כלי לחשיפתו 
את  להעריך  חייבים  עליון.אנו  ערך  בעל  וחברתי  טיפולי  תהליך  זהו  ישכח.  לא  למען  האישי  סיפורם  של  ועיבודו 

האפקט החינוכי ואת תרומתו האדירה של הפרויקט לחברה הישראלית כולה.

ישראל מובשוביץ יו"ר עמותת תיאטרון עדו•ת  

עדות  תיאטרון  הפרויקט  זו.  אדמה  על  ולהמשכיותו  העתיד  לדור  כבדה  אחריות  חשה  אני  שואה  לניצולת  כבת 
תרפויטי,  תהליך  מאפשר  השואה,  בזמן  הניצולים  לקורות  עוצמה  רב  ביטוי  מאפשר  והחינוכי,  החשוב  המרגש, 
מקצועי ומדהים למשתתפים ולהעברת לפיד הזיכרון לדורות הבאים. למען לא ישכחו לעולם וכדי שיבינו, יפנימו, 

כי אין לנו ארץ אחרת. ארצנו היא ביטחוננו, היא ביתנו.  

תמי ברששת, מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, יו"ר ארגון מנהלי רווחה

פרויקט תיאטרון עדו•ת עוסק בחיבורים וגשרים, הוא מאפשר להנציח את זיכרון השואה דרך מפגש אנושי בין-דורי 
ודור שני לשואה. מדובר בחיבור בין מתעד למתועד, חיבור בין אדם לעברו  ניצולי שואה  נוער לבין  בין בני  מרגש 
זיכרון  מצוות  למען  יבואו  שעוד  הבאים  לדורות  והלאה  לנכדתו  סב  לנכדה,  סבתא  דורות,  בין  חיבור  חייו.  וסיפור 
השואה. תודה לכם הניצולים ובני הדור השני שהסכמתם לשתף את סיפורכם ולחלוק אותו עם בני הנוער, ותודה 

לבני הנוער על היכולת להכיל ולהתחבר.

ענת פרסמן, מנהלת מחלקת אזרחים וותיקים 
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"השואה תישאר לעד התקופה האפלה והחשוכה ביותר של ההיסטוריה וכאסון הגדול ביותר של 
האנושות. אנו רואים בפרויקט תיאטרון עדו•ת הגשמה של הרעיון הציוני ושליחות חשובה מאין 

כמוה, להספיק ולשמוע ממקור ראשון את סיפור הצלתם, הישרדותם וגבורתם של שורדי השואה, 
להכיל את הכאב והצער ולתת להם את ההזדמנות - האולי אחרונה לקיים שלום עם עברם 

הקשה. ישנם ביניהם כאלו שלא דיברו מעולם, בגלל הבושה, בגלל הרצון לגונן או לשמור על 
ילדיהם ונכדיהם, או כי חשבו שעדיף להניח את העבר הקשה מאחור ולהתמקד רק בתקומה. 

כבר עשרים שנה שאנו עובדים כנגד הזמן. בכל שנה מתמעט מספרם של שורדי השואה בארץ ובעולם 
ויחד עם זה אחוז בני הנוער שיכולים להעיד שאכן פגשו ניצול שואה - אמיתי, מול עיניהם ולא דרך 

ספר היסטוריה, סרט או תמונות בשחור לבן - פוחת גם הוא. 
במציאות בה אנו חיים היום, בה ישנם אנשים האומרים: "שואה לא קרתה", במציאות בה 

האנטישמיות עדיין קיימת, בה רצח עם קורה בכל רגע בכל כך הרבה מקומות בעולם, מציאות 
בה עדיין יש גזענות ושנאה ושנאת חינם. לצערנו נותר להבין כי העולם לא באמת למד מאותם 

מאורעות של אותה מלחמה. אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר, ללמוד וללמד, כי עלינו חובת ההנצחה. 
למען אותם ניצולים, למען אלו שלא ניצלו, למעננו ואולי בעיקר למען כל אלו שיבואו אחרי."

עירית דגן
מטפלת בהבעה ויצירה, D.E.B בחינוך בלתי פורמלי, 
הבריאות.  משרד  ברישיון  תרפיה,  בדרמה   MA

בוגרת  תיאטרון.  ובמאית  למשחק  מורה  שחקנית, 
וספרות  צבי",  "בית  למשחק  הגבוה  הספר  בית 
בתיאטרון  שיחקה  העברית.  באוניברסיטה  עברית 
הלאומי "הבימה" ובתיאטרון "אורנה פורת" לילדים 
ולנוער. עירית דור שני להורים ניצולי שואה, אמה 
שרדה את מחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו ואביה, 
שהיה חבר בתנועת הנוער הציוני, נלחם והציל מעל 

1500 יהודים במחתרת הבריחה. 

עזרא דגן
במאי  אביב,  תל  של  "הקאמרי"  תיאטרון  שחקן 
מגמת  בוגר  ופנטומימה.  מסוגנן  למשחק  ומורה 
נולה  של  הסטודיו  "רננים",  ספר  בבית  תיאטרון 
קיפניס.  קלוד  של  בסטודיו  ופנטומימה  צ'לטון 
שיחק בתיאטרון "הבימה" במשך 15 שנה. גילם את 
דמותו של רבי יעקב מנשה לברטוב, בסרט "רשימת 

שינדלר" של סטיבן שפילברג. 
בפריז,  שחיו  דוד  ובר  פינטו  ממשפחתו,  נפשות   7

נרצחו באושוויץ בירקנאו. 
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"הנאצים ניסו להשמיד את הגוף ולהרוס את הנפש, 
תיאטרון עדו•ת הוא הד לניצחון הרוח על כוחות הרשע, אז ועכשיו."

השואה היא טראומה נפשית שאין מילים לתארה. 
המתים נותרו דוממים והניצולים נותרו ללא קול בהעדר מילים שיוכלו לתאר את מה שחוו וראו. 
החוויות שלהם ממשיכות לחיות בתוכם ולהחוות כל פעם מחדש, כאילו הן אינן חוויות מן העבר. 

"תיאטרון עדו•ת" מעמיד במה להשמיע את מה שלפנים נותר ללא הד.
 בתוך מסגרת המאפשרת לסיפור הטראומה לצאת, מסגרת שיוצרת מרחק אסתטי,

 חוויה שאינה מציפה מדיי עבור הניצולים ובני הנוער - המשתתפים והצופים.

עירית ועזרא - משתמשים בניסיונם הרב בתחום התיאטרון ובכליהם הטיפוליים,
 על מנת לאפשר לבני דורות אלו למצוא שפה שבאמצעותה יוכלו לספר את סיפורם זה לזה, 

מתוך רגישות רבה למורכבות של הקבוצה ולסכנה של רטראומטיזציה.
הסיפור שהיה עד כה של הניצולים בלבד הופך להיות למעין מסורת שבעל-פה שתמשיך ותעבור 

מדור ודור, קודם לחברי הקבוצה ואחר כך גם לקהל - שיושב, מאזין ובוכה,
 אל מול ניצולי השואה הישובים על הבמה - הופך להיות עד חי, 

למה שהיה עד כה, זיכרון קפוא בזמן.

הבמה שמעמידים עירית ועזרא יוצרת שותפות חדשה המשחררת את הניצול מן המסע הכבד 
ומעול הבדידות, ומעלה את זיכרון היחיד אל הזיכרון הקולקטיבי.

ד"ר צביה זליגמן

יועצת ומלווה של פרויקט תיאטרון עדו•ת מומחית לטיפול בטראומה, פסיכולוגית קלינית במרפאת 
המבוגרים בשירות הפסיכיאטרי בבית החולים ”איכילוב" ת"א.
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הדור הראשון

שלמה אלמוג 
נולד בשנת 1940 להוריו קלינה וניסים אלבס, בעיר סופיה שבבולגריה, אח ליצחק זיקו. כשהיה 
ילד בן 3 בשנת 1943 שלמה ומשפחתו הוגלו לחסקובו ולקראת סוף המלחמה בשנת 1944 חזרו 
כשהיה   .1949 בשנת  הוגלו  ממנו  לביתם  לחזור  גם  הצליחו  חזרו  רבים  מאמצים  ולאחר  לעיר 
שלמה בן 9 הפליגה המשפחה באוניית המשא "בולגריה" והגיעו למחנה העולים בפרדס חנה. 
בנובמבר 1957 התגייס לצה"ל ושרת בחייל התחזוקה, בשנת 1967 התחתן עם לילי, להם נולדו 
בת ובן: אורית ניר. בשנת 1995 לילי נפטרה. בשנת 1996 הכיר את רותי אשתו השנייה. שלמה 

התברך ב 8 נכדים ונינה אחת.                                           

רותי אלמוג - יחזקאל
נולדה בשנת 1943 בפלובדיב בבולגריה, לאימא ליזה ולאב מאיר חסקל. כשהייתה בת 40 יום 
הגברים  כל  עם  נשלח  אביה  והזקנים,  הילדים  הנשים,  כל  עם  יחד  להסגר  אימה  עם  נלקחה 
כל  הפליגה   7 בת  כשהייתה   1950 ב  בפלובדיב.  יהודי  בבי"ס  שנה  למדה  רותי  כפייה.  למחנה 
המשפחה באוניה "ארצה" לחיפה, שם משפחתם עוברת ליחזקאל. משם הם הועברו למחנה 
עולים בפרדס חנה, רותי למדה בביה"ס במחנה ולאחר כשנתיים עברו לפרדס חנה. רותי למדה 
בכיתה ד' בבי"ס יסודי ובהמשך בתיכון חקלאי. ב 1961 התגייסה לצה״ל ושירתה בחייל האוויר. 
ב 1962 נישאה לראשונה, לאחר כשנה התגרשה ונישאה שנית לשלמה בשנת 1966. לרותי בת 

ושני בנים: סיגלית, עמית ואיתי, מהם התברכה ב 7 נכדים.

לילי ויצנר - אילנדר
לדוד.  אחות  טובה,  וגיזלה  הרצל  צבי  להוריה  שבצ'כיה,  ברהובו  בעיר   1930 בשנת  נולדה 
למחנה  הועברה  חודשיים  לאחר   .1944 ב  לאושוויץ  ומשם  ברהובו  בעיר  לגטו  הועברה  ב-1938 
לשבדיה  ונלקחה  שוחררה    1945 ב  נפטרה.  אימה  שם  בלזן,  לברגן  ומשם  קירסטייאנשטאט 
דוד,  תודות לרוזן ברנדוט, שם הייתה במשך שנתיים בבית חולים בשטוקהולם. מלבד אחיה 
לילי  "ארלוזורוב" שהוגלתה לקפריסין.  1947 עלתה על האונייה  ב  איש לא שרד ממשפחתה. 
שרתה בנח"ל, ב 1952 נישאה לבצלאל, למדה בביה"ס לאחיות בעפולה והייתה ממייסדות קיבוץ 

האון. ב 1975 עברה לפרדס חנה. ללילי 2 בנות: עדינה ואפרת, 12 נכדים ו 10 נינים. 

ירדנה-טונט גבאי
נולדה בשנת 1942 בבלגיה, להוריה: מקס קלינברג וגולדה כץ. עם תחילת המלחמה הייתה בת 
וילריק, שם הסתירה אותה עד ל 1945. בשנת 1947  שלושה חודשים כשניתנה לאומנת בכפר 
כשהייתה בת חמש פגשה סוף סוף את הוריה, איתם הפליגה לארץ בשנת 1951. ב 1958 נישאה 

לויטלי, להם שני בנים: מוטי ושחר, 3 נכדים ו 3 נינות. 

מלכה סולומוביץ - דרטלר 
נולדה בשנת 1930 בעיר רוזבליה שברומניה, להוריה: זאב וולף ויוכבד טסלר, אחות לריזה רבקה 
וגיטה טובה. בתחילת המלחמה הייתה בת 15, כשהועברה עם משפחתה לגטו טרגומורוש. במאי 
1944 נלקחה לאושוויץ בירקנאו ובאפריל 1945 שוחררה בברגן בלזן. ביולי 1947 עלתה לארץ עם 
"עליית הנוער" באוניה "רנה", הגיעה לבת גלים בחיפה, משם עברה לכפר סבא ואחרי שלושה 
חודשים לכרכור. במאי 1948 נישאה ליעקב שלום סולומוביץ. למלכה ארבעה בנים, הבכור זאב 
לחיים  ויבדלו  כיפור  יום  במלחמת  נפל  שלמה  השני  והבן  שנים  כארבע  לפני  ממחלה  נפטר 

ארוכים: ישראל ואהוד. למלכה ויעקב 10 נכדים ו 22 נינים.

סיומה ויזל 
נולד בשנת 1944 בזמרינקה שבאוקראינה, להוריו: יגנט ורוזה שוויצר, אח למאיר וחווה. במהלך 
המלחמה שהה יחד עם אימו במסתור באזור מוגילב ואחר כך הצטרפו לאחיו שלקח את כל 
שברומניה  רדאוץ  לעיר  עברו   1945 בשנת  המלחמה.  לסוף  עד  חיו  שם  לצ'רנוביץ,  המשפחה 
ובמרץ 1959 עזבו דרך וינה בטיסה לארץ. סיומה שירת בגדוד 334 של חטיבת גולני, כל השנים 
היה חבר ונהג ב"אגד". 15 שנה התנדב במשטרת התנועה הארצית. ב 1964 נישא לפנינה, להם 

שלושה ילדים: אלון, מירי, ערן ו 2 נכדים.
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שרה דודאי 
נולדה בשנת 1952 בפרדס חנה. אביה יוסף פטמן נולד בהונגריה בשנת 1920. עם פלישת הגרמנים 
להונגריה נשלח למחנה עבודה, משם ברח ליוגוסלביה והצטרף לפרטיזנים. עם סיום המלחמה 
ידי הבריטים  1946 עלה לארץ בספינת מעפילים שנתפסה על  ובשנת  הגיע לברי שבאיטליה 
ונוסעיה נשלחו למעצר בעתלית. עם שחרורו הגיע לפרדס חנה. אמה מרים לבית קליין נולדה 
כפייה  למחנה  הועברה  משם  לאושוויץ,  נשלחה  הגרמנים  פלישת  עם   .1926 בשנת  בהונגריה 
באלנדורף שבגרמניה ובשנת 1945 חזרה להונגריה. בשנת 1949 עלתה לארץ עם גרעין השומר 

הצעיר והצטרפה לקיבוץ להבות הבשן. מרים ויוסף נישאו ובנו את ביתם בפרדס חנה.
בהוראה.  עסקה  שנים   38 במשך  מאז   ,1972 בשנת  לוינסקי  בסמינר  לימודיה  את  סיימה  שרה 
מאז יציאתה לגמלאות היא מתנדבת ב "בית הראשונים" המוזיאון לתולדות פרדס חנה כרכור, 
במסגרת ההתנדבות מתמקדת בארכיון המושבה, ושותפה לפיתוח פרויקטים חינוכיים. בשנת 

1972 נישאה לניר דודאי, להם שלושה ילדים: נתלי, שירן, נוי ו 5 נכדים. 

זהבה וישוגרוצקי - בירמן
נולדה בשנת 1946 במינכן גרמניה, בתם היחידה של צבי זאב בירמן וקלרה לבית איזביצקי. האב 
צבי זאב בירמן נולד ב 1903 בלודז פולין, היה נשוי והיו לו שלושה ילדים. ב 1939 הועבר לגטו לודג' 
ומשם נשלח יחד עם כל משפחתו לאושוויץ, שם איבד את אשתו ושלושת בנותיו. מאוחר יותר 
הועבר למחנה דכאו ובתום המלחמה שוחרר  על ידי הצבא האמריקאי והועבר למחנה עקורים 
פריימן ליד מינכן. האם קלרה איזביצקי נולדה בשנת 1913 בצ'יחוצ'ינק שבפולין, הייתה נשואה 
והיה לה תינוק. בפרוץ המלחמה ברחה לברית המועצות ובדרך התינוק נפטר. בתום המלחמה 
חזרה ללודז' בפולין וגילתה שאיש ממשפחתה לא שרד. קלרה המשיכה למחנה עקורים פריימן 
בגרמניה, שם הכירה את צבי ובשנת 1945 נישאו. לאחר שנה נולדה זהבה. לארץ הם עלו בשנת 
1949 באוניה "נגבה", לבית העולים ברנדס בחדרה. ב 1963 נישאה ליעקב וישוגרוצקי וגרו בגבעת 
אולגה. זהבה עבדה בבנק הפועלים, וכמנהלת במעון ילדים של ויצו והתנדבה במרפאת קופת 
חולים כללית. משנת 2002 חיים בכרכור. לזהבה ויעקב 2 בנים ובת: איתן, תמר ורן, 8 נכדים ו 2 

נינים.

הדור השני

מיכה ביהם
ציירת  הייתה  בגרמניה,   1918 ב  נולדה  בלומנטל  לבית  חווה  אימו  בירושלים.   1957 בשנת  נולד 
ופסנתרנית שלמדה בברלין ובאמסטרדם. הוריה שהיו ציונים עלו לפלשתינה בשנת 1940 יחד 
עם שלושת אחיה וחווה שנותרה לבד נדדה ברחבי גרמניה והולנד. ב 1942 הצטרפה למחתרת 
וחזרה לאמסטרדם. ב 1945  ההולנדית וכשנתפסה הועברה לגטו טריזינשטשט, משם נמלטה 
הפליגה לארץ ממרסי שבצרפת על אניית ״תל חי״, אך האוניה נתפסה וכל מי שהיה עליה הובל 
למחנה הסגר בעתלית. ב 1946 שוחררה, גרה תחילה בפרדס חנה ואז בירושלים, שם פגשה את 
שלמה - אביו של מיכה, להם נולדו ארבע ילדים: 3 בנות ובן, מיכה על שם דודו בן ה 19 שנהרג 
בתחום  בינלאומי  ושיווק  ייצוא  מחלקת  מנהל  במקצוע,  אגרונום  מיכה,  השחרור.  במלחמת 

החקלאי, נשוי לדפנה ולהם שלושה ילדים: עדי, דרור, ענבר ונכדה אחת.

רותי ליברמן - ברנר
נולדה בשנת 1944 בעיירה חיידרקן בקרגיזוסטאן שבברית המועצות, בת יחידה למיכלה לבית 
שוחט. ב 1946 עברה המשפחה לוילנה בליטא. בשנת 1930 עלתה אימה ארצה כחלוצה. ב-1937 
גורשה מהארץ ע"י הבריטים. עד 1941 התגוררה בפריז ובמרץ 1941 חזרה לליטא. עם פרוץ המלחמה 
לואלבז'יך  מליטא  המשפחה  עברה   1958 בינואר  לוילנה.  חזרה   1946 וב  לקרגיזוסטאן  ברחה 
בפולין. באוגוסט 1959 עלו ארצה באוניה "ארצה" וגרו      בנצרת עילית. רות למדה עד 1961 בכפר 
הנוער "בן שמן". במרץ 1962 נישאה למיכאל ליברמן, השניים גרו בפתח תקווה ובראש העין, וב 
2000 עברו לפרדס חנה. רות התנדבה בבתי ספר כעוזרת לתלמידים מתקשים ומתנדבת בקו 

קשר לקשיש לדוברי רוסית. לרות ומיכאל שתי בנות ובן: חיה, יעל, אבירם ו 7 נכדים.
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כפיר קרצמן, מישל ריטברג, ענבר שפולנסקי, רואי לוי, סהר אוחיון 
שי לי לנדסמן, רחל אלוני, ינאי אלצפון, ליאל יעקובוב, עופרי סעד

הצעירים

"שום סרט, ספר, הרצאה או הצגה לא יכולים להעביר את נושא השואה בצורה אישית יותר, רגישה, 
מלמדת ומעצבת." 

השתתפתי בפרויקט בעיר ת"א בשנת 2010, הייתי ילדה שכמו כולם התעסקה במה שבני ארבע עשרה מתעסקים בו, 
פתאום מצאתי את עצמי פעם בשבוע יושבת ונפגשת עם ניצולי שואה ושומעת את הסיפורים שלהם, מבלי לחשוב 
או להתכוון, הבנתי מה זה אומר תעצומות נפש, מה זה אומר לקום מהמקום הכי נמוך שאפשר, להילחם על החיים, 

לבנות לך בית, מדינה ועתיד. 

תיאטרון עדו•ת נותן לצעירים כלים לחיים שלא ניתן לרכוש בשום מסגרת אחרת. הילדים שמגיעים לפרויקט מגיעים 
מכל קצוות הארץ, מבתים שונים, רקעים ומוצאים שונים, לפעמים גם עם הבנה או בגרות שונה. הם עוברים תהליך 
של שנה בו כמעט מבלי שהם יודעים משהו בהם נהפך ומתעצב להיות טוב יותר. הם לומדים להקשיב, לכבד, לתת, 

להכיל ולחבק. 

משפחתי - משפחת אפל מליטא - שרדה את השואה רק בקושי, ממשפחה ענפה ומרשימה, נותרו בודדים והקשר 
ביניהם נותק בשל מסך הברזל של ברית המועצות. אחת מבנות המשפחה - דיטה - בת דודתה של סבתי, הצליחה 
לשרוד את המלחמה באירופה ולהגיע בסופה לארה״ב, שם הקימה משפחה מפוארת. לאחרונה, הצלחתי ליצור קשר 

עם ילדיה לאחר שנים ארוכות של ניתוק.
ללא הכלים שרכשתי בפרויקט, ספק אם המפגש המחודש עם המשפחה שהתנתקה היה מתקיים, תיאטרון עדו•ת 

סיקרן אותי לחפש ולמצוא את הקרובים אלי, הכין אותי למעמד שלפני עשור, איש לא חשב שיתקיים. 

 - שיש  והמיוחדות  החמות  המשפחות  לאחת  כניסתם  על  סבא  כפר  פרויקט  של  הצעירים  קבוצת  את  מברכת  אני 
משפחת תיאטרון עדו•ת. אני מאחלת להם שיגשימו את המצווה ויהיו נושאי הלפיד של זיכרון השואה, יעבירו את 
הסיפורים שהם שמעו הלאה לדורות הבאים ויהוו דוגמה לזולתם, כדי שנוכל לעצב עתיד טוב יותר כחברה וכמדינה.

אליסה שודייב
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2009 קיבלתי הזדמנות להיות המנהל המוסיקאלי של פרויקט תיאטרון עדו•ת. לא ידעתי אם אוכל לעמוד במשיי  בשנת
מה, אבל השנים עברו ומצאתי את עצמי פרויקט אחרי פרויקט, מגנן לעשרות פרויקטים, מלחין מנגינות למאות סיפורי 
חיים של ניצולי שואה, מלווה מאות בני נוער שעמדו על הבמה מרוגשים במשימה החשובה הזו של העברת הסיפורים 

אל אלפי עיניים שיושבות בחושך, צופות ומזילות דמעה.

בשנת 2012 נסעתי עם עירית דגן - אמא שלי, לניו יורק ללמד קבוצה של דרמה תרפיסטים שם איך אנחנו עושים את 
תיאטרון עדו•ת פה. בתום שלושה ימים של סדנאות מהבוקר עד הערב קיבלנו שיחת טלפון מאחי הצעיר - נמרוד, שאמר 
לנו שאנחנו צריכים לעלות על טיסה ולבוא מהר לארץ, כי סבתא בבית חולים אחרי אירוע מוחי. כשנחתנו בנתב״ג סבתא 

כבר לא הייתה בחיים. 

כמה ימים לתוך השבעה התיישבתי לצד הפסנתר בסלון של סבתא. בהיתי בקלידים, חיפשתי מילים ולא היו לי. היה בי 
כעס, הלב שלי נמחץ, נשבר לרסיסים. לא הבנתי איך ממשיכים. מבלי לחשוב מידי לקחתי את ספר השירים הקטן של 

לאה גולדברג, זה שהיה מונח ליד הפסנתר כל הזמן, עלעלתי בדפים, והאצבע נעצרה.

״סיום״. זה כנראה מה שהרגשתי. נתתי למילים להתחיל לסחוף את האצבעות ולתרגם אותם לצלילים וזה פשוט קרה. 
ככה, לבד, בין יום שבעה לאחר, בסלון של סבתא, מצאתי את עצמי יושב ומלחין את השורות האלו של לאה גולדברג 

שהיוו תחילה תפילת פרידה לסבתא שלי ועם הזמן הפכו להיות גם ההמנון שלנו בתיאטרון עדו•ת. 

השיר הזה הוא הסיפור של המשפחה שלי והסיפור על האובדן הגדול שפירק את שולחן השישי שלנו עם המפה הלבנה, 
שהיה ולא יהיה עוד. הוא סיפור על אותה שליחות משפחתית היסטורית שלקחנו על עצמנו כדי להפיץ את הפרויקט 

בארצות הברית, 

אבל יותר מכל השיר הזה הוא הסיפור על שתי הנשים שגרמו לו לקרות, האחת היא סבתא שלי - אישה קטנה, שחווית 
האובדן ממנה תהיה לנצח שזורה בהוויה ובקיום של הפרויקט והשנייה היא לאה גולדברג, שעל אף שאיננה ביננו כל כך 

הרבה שנים, היא ממשיכה לחיות ולהחיות דרך מילותיה כמה ערבים בשנה על במת תיאטרון עדו•ת. 
עמרי דגן

להאזנה ולהורדה של אלבום השירים של תיאטרון עדו•ת "פה נכנס שיר" 
www.testimonytheatre.bandcamp.com
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שמואל בק נולד ב 1933 בווילנה למשפחה מלומדת שהייתה מעורה בחיי התרבות. שמואל החל לצייר 
בגיל שלוש. ביוני 1941 בהיותו בן שמונה כבשו הגרמנים את העיר והיהודים נצטוו לענוד טלאי צהוב, בק 

סיפר כי הוטל עליו להכין בעצמו את הטלאי לעצמו ולהוריו וכי חוויה זו נצרבה עמוק בזיכרונו.

עם גירוש יהודי וילנה לגטו בספטמבר 1941 נשלח אביו של בק למחנה עבודה, אימו מצאה עבורו מקום 
הכיבוש  קציני  אך  ליבו.  על  היה  אשר  כל  את  לצייר  היה  ויכול  וצבעים  נייר  קיבל  שם  במנזר,  מסתור 
הגרמני חשדו כי המנזר משתף פעולה עם הכוחות הסובייטים. המנזר הפך למתחם צבאי, הנזירות נאסרו 

ושמואל נשלח חזרה לגטו וילנה. 

אומנות  בתערוכת  סוצקבר  אברהם  המשורר  ידי  על  ציוריו  את  להציג  בק  הוזמן  תשע  בן  רק  בהיותו 
שהוצגה בגטו וילנה. התערוכה הייתה קרן אור באפלת חיי היום יום הקשים בצל המוות. 

סוצקבר שראה את בנו התינוק נרצח ונפרד מאימו שנשלחה למחנה השמדה, הקדיש את חייו שהיו 
תלויים על חוט דק - לטובת האמנות והקפיד ליצור ולמלא את הגטו בווילנה בחיים ובתרבות. 

רוב משפחתו של בק נספתה במהלך המלחמה, רובם הוצאו להורג בפונאר כמו שבעים אלף היהודים 
ביניהם.  וסוצקבר  בק  וילנה,  מיהודי  בחיים  ונשארו  שרדו  יהודים  מאתיים  רק  וילנה.  תושבי  האחרים 

שניהם עלו לארץ, הקימו משפחות ולא הפסיקו ליצור עד יום מותם.
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ז'וקה ופיצי גדלו בבית מסורתי, עם חינוך ערכי של אהבת האחר ובצל החלום הגדול לעלות 
לפלשתינה. הם הכירו לראשונה במסיבת פורים בעיר הולדתם קלוז' שבקולוז'וואר בטרנסילבניה.

במרץ 1944 נכנסו הגרמנים להונגריה. פיצי שהיה יפה תואר ומראהו לא עורר חשד, הצטרף לאנשי 
מחתרת הבריחה של ארגון הנוער הציוני וכשהוא רק בן 19 ולבד, החל לזייף תעודות ולהבריח יהודים 
את הגבול. פיצי הבריח והציל מעל ל 1500 יהודים. אחת ממשימותיו הייתה לאתר ולהציל את חנה 

סנש, אך פעולותיו של פיצי כשלו, הוא נתפס ונפל בשבי הגסטפו, שם עבר עינויים רבים וביניהם 
צריבה של צלב קרס ע"י מוט מלובן על חזהו. ז'וקה יכולה הייתה להינצל עם תעודות מזויפות שפיצי 

הכין עבורה ולעלות לפלשתינה, אך סירבה להשאיר את משפחתה מאחור ובחרה להצטרף אליהם 
במחנה  לבד  עברה  אותם  הרבים  החודשים  במשך  בירקנאו.  לאושוויץ  כולם  נשלחו  מהגטו  לגטו, 
ז'וקה לא התחננה על חייה, לא איבדה את אצילותה, את כוחות הנפש שלה ומעולם לא פחדה להגיד 

בגאווה וראש מורם שהיא יהודיה אמיתית.

אחרי המלחמה פיצי וז'וקה נפגשנו והיוו אחד לשניה משפחה ובית שלא היו להם יותר. הם עלו 
לארץ לקיבוץ כפר גליקסון, ז'וקה עבדה כעובדת סוציאלית ופיצי כאיש קבע, סא"ל ומפקד הפנימייה 
הצבאית של חיל החימוש. נולדו להם שני ילדים, הבכור מבניהם - קובי שנפצע בניסיון כיבוש הר 

החרמון במלחמת יום כיפור וביתם השניה היא עירית דגן, יוצרת תיאטרון עדו•ת.

פיצי נפטר בשנת 2000, הרופאים כינו אותו נס רפואי, כאיש שעבר כל כך הרבה והצליח להחזיק עד 
גיל שבעים וחמש. ז'וקה נפרדה מאיתנו בשנת 2012 בגיל שמונים וחמש כשלפניה עוד כל כך הרבה 

תוכניות להמשך. 
להם",  אין  קבר  שאפילו  הוריי  לזכר  נר-זיכרון  להדליק  כמו  היא  עדו•ת  בתיאטרון  הצפייה  "בשבילי 

הייתה 
אומרת ז'וקה בגרון חנוק. היום תיאטרון עדו•ת מדליק נר לזכרם של ז'וקה, פיצי ולמשפחותיהם יוסף 

ולודוויג, הוריהם רחל ומנחם, חיה - שרה וצבי, שנרצחו על ידי הנאצים.

מהי  אותנו  שלימדתם  על  במשפחתכם,  להיות  שנולדנו  הכבוד  על  וז'וקה,  פיצי  לכם  מודים  אנחנו 
אהבה ונתינה. מחבקים חזק, אוהבים הרבה ומתגעגעים בלי סוף. 
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