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תיאטרון עדו•ת - לספר כדי לחיות

הינו מפגש בין-דורי, חינוכי וטיפולי, המפגיש ניצולי שואה ובני הדור השני 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 באשל, לימור מרגלית מנהלת תוכניות ניצולי שואה

שורדי שואה תושבי מועצה אזורית ברנר בית אלעזרי, קדרון וקבוצת שילר

הנחיית התוכנית, ניהול, הפקה, טיפול ובימוי 
עירית ועזרא דגן

עריכת עדויות וכתיבה עירית דגן
לחנים ועיבודים עמרי דגן

נגינה בפסנתר וניהול מוסיקלי גל גולני
שירה ניב דגן | קונטרבס מיתר גלמן

צוות טכני 
מנהלת הפקה חן לוגסי 

עוזרות במאי יעל אבידן ויעל ילין
אביאל הגברה ותאורה, דן לוצ׳י 

עריכת תוכניה, ניהול תוכן ומדיה נמרוד דגן
הצילומים בתוכניה מאת לכסי גד ושרה שלמון 

השירים בהצגה מאת לאה גולדברג ואברהם סוצקבר בתרגום בני מר 

רכזות הפרויקט במועצה איילת שטרן עו"ס מטעם המועצה, חני ריגר יועצת חינוכית מטעם בית הספר 

פרויקט מספר 74 של תיאטרון עדו•ת, יום השואה, אפריל 2022

קרן קסירר
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הסיפורים אותם אנחנו יכולים לשמוע מניצולי השואה מצטמצמים אט אט. כראש המועצה אני חב חובה 
היסטורית ושליחות בהעברת הזיכרון לדורות הבאים על ידי עשייה קהילתית להנצחת השואה ואירועי 
הזוועה של רצח ההמון היהודי החף מפשע והשמעתו בגוף ראשון. אני גאה שפרויקט תיאטרון עדו•ת 
מתקיים בפעם השנייה ונותן הזדמנות נוספת לניצולי השואה החיים עמנו לספר את סיפורם. אני רואה 
בכם אות ומופת לחוסן ולחיים ומוקיר את היותכם חלק מקהילת מועצה אזורית ברנר, אנו נודרים את 

הנדר: לזכור ולא לשכוח. 

דורון שידלוב ראש מועצה אזורית ברנר

רק  לא  זאת  מוסריים,  ולחיים  להתנהגות  החותר  לעולם  אזהרה  כתמרור  להישמר  חייבת  השואה 
למדינת ישראל ותושביה, אלא לבני האדם בעולם כולו. בתקופה זו, כאשר הניצולים הולכים ופוחתים 
חברתית,  לטפל  החובה  לצד  זאת  לשמר,  ניתן  שעדיין  העדויות  את  יכולתנו  ככל  לתעד  עלינו  חובה 
ראשון. ממקור  ללמוד  ההמשך  לדורות  המאפשר  ייחודי  כלי  הוא  עדו•ת  תיאטרון  וכלכלית.  פיזית 

יוסי היימן מנכ״ל אשל, ג'וינט ישראל 

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

ישראל מובשוביץ יו"ר עמותת תיאטרון עדו•ת  

אירועי השואה חיים בקרבנו בזכותכם, ניצולי השואה, אתם שולקחים על עצמכם להיות שותפים עמנו 
בעשייה המתעדת של הזיכרונות והאירועים הקשים שעברתם. מיזם תאטרון עדו•ת הוא תהליך מרגש, 
ניצולי השואה בקהילתנו.  יחודית וחדשה לסיפוריהם של  מחמם לב ומקרב דורות, המאפשר הצצה 
מחזון  כחלק  עדות  תאטרון  מיזם  את  להוביל  וכבוד  זכות  רואה  חברתיים  לשירותים  המחלקה  צוות 

מועצתי ובמסגרת מערך מגוון של פעילויות בקהילה לשימור ותיעוד זיכרונות השואה. 

איריס כץ עו״ס מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ו אילת שטרן עו"ס רכזת ההתנדבות

תיאטרון עדו•ת הנו תהליך רב ערך המחבר בין הדורות השונים בקהילה לכדי מופע תיאטרון השוזר את 
בהנצחת  עליונה  מטרה  הנו  השואה  זיכרון  עיצוב  ומשפחותיהם.  השואה  שורדי  של  התקומה  סיפורי 
השואה ובחיבור הדורות הצעירים כל שנה מחדש, תוך שמירה על הערכים החשובים לנו כחברה וכיחידים. 
תודה להוגים של תיאטרון עדו•ת, ליוצרים, למובילים, למשתתפים ולצופים. כולם יחד בשרשרת אחת 

של דורות עושים למען הנצחת סיפור תקומתנו במדינת ישראל.

שירלי גלמן מנהלת בי״הס בית אור 
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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

נחמה - סבינה פלומפ 
ילידת 1939 בעיר ורשה שבפולין. בתם של אלימלך איבר ושרה איבר - דינרמן, אחות 
 3 לאחר  חודשים.  וחצי  שמונה  בת  תינוקת  הייתה  המלחמה  בתחילת  וחנה.  לדוד 
שנים בגטו וורשה, בשנת 1942 עברו לעיר צנ'סטוכובה, אחרי המלחמה ב 1945 חזרו 
לדז'רז'וניוב, לארץ הפליגה בינואר 1957. ב 1958 נישאה ליוסף, להם שני בנים ובת: 

מנחם, שפרה ויצחק, 11 נכדים ו 12 נינים.

שלמה טורבינר 
יליד 1934 בעיר סוסנוביצה שבפולין, בן לבנימין ואסתר לבית ריכטר, אח לפנחס. 
ב 1942 חוסל הישוב היהודי בסוסנוביצה והיהודים הועברו לגטו בעיר לובלין. בכפר 
קטן לא רחוק, בשם לינו גרה משפחת מריה וקוסטק סופרוניוק אשר הציעו עזרה 
לאב בהסתרת המשפחה לאורך התקופה, לשם כך נבנה בונקר בתוך הרפת, שם 
הוסתרו יחד 11 נפשות. משפחת סופרוניוק סיפקה להם מזון במשך כ-3 שנים עד 
לסוף המלחמה. בשנת 1956 נשא שלמה את צילה לאישה ויחד עלו לארץ בשנת 57 
ועברו להתגורר במושב בית אלעזרי. לשלמה ולצילה בת אחת: רויטל, ו-2 נכדים. 
משפחת סופרוניקו קיבלה בשנת בשנת 1990 את תואר "חסידי אומות עולם" על 

ידי "יד ושם".

יוסי לאור 
ונלקח  ורשה  גטו  מהריסות  כשחולץ  חודשים  כמה  בן  תינוק  היה   1943 בשנת 
למנזר בזקופאנה, שם לאחר שלוש שנים נאסף על ידי לנה קיכלר לבית יתומים 
בזאקופנה, משם הוברח דרך הגבול מצ'כיה לצרפת יחד עם 100 ילדים. בפריז שוכן 
1949 עלה  ב   .1946 בלוויל, שם שהה שלוש שנים עד לשנת  בבית היתומים בעיר 
לארץ יחד עם 30 מהילדים הצעירים למוסד אונים שבכפר סבא ואז הועבר לקבוצת 
שילר ואומץ על ידי שפרינצה לכטר, אלמנה עם שלושה ילדים. יוסי שירת בצה"ל 
בחיל האויר כמכונאי מוטס. ב 1972 נישא לאביטל מקיבוץ שמיר, להם בת ובן, גלי 

וגונן וחמישה נכדים.

משה סלומון ז"ל
יליד 1928 בעיר פרישטינה, קוסובו-יוגוסלביה, בנם של יצחק ופרומה, אח למוני, 
לבראט  הועבר   13 בן  כשהיה  המלחמה  בתחילת  ושרה.  ז'וליה  מטילדה,  יוסף, 
שבאלבניה, משם חזר לפרשטינה והובל למחנה סיימישטה, שם היה כשנה וחצי 
עד שחזר לביתו ל פרישטינה, משם לאחר שלושה חודשים נשלח לברגן בלזן עד 
לסוף המלחמה. ב 1945 עם שחרור המחנה, הועבר ברכבת לצ'כיה, הרכבת לא הגיעה 
ליעדה ועם השנים קיבלה את השם: "הרכבת האבודה". אחרי שיקום והבראה של 
חצי שנה סמוך לכפר הגרמני טרבילי - חזר לביתו, ביוגוסלביה. ב 1948 הפליג לארץ 
באונייה "קפלוס". בארץ עבד בחקלאות והיה בין מקימי מושב קידרון. ב 1960 נישא 

לגליה, להם שני בנים ובת: הילדים עוזי, רני ואורלי ו-7 נכדים.

רחל קייזרמן - שטרית
לבית  האם  שטרית,  רחמה  מכלוף  של  בתם  שבמרוקו,  ארפוד  בעיר   1942 ילידת 
לסוף  ועד   1939 משנת  וחנה.  אסתר  שרה,  ישראל,  יוסף,  לשמחה,  אחות  שמחון, 
המלחמה היו המשפחה בארפוד, ב 1946 נשלחו האחים יוסף וישראל לישראל על 
ידי הסוכנות היהודית ובשנת 1950 הפליגה המשפחה כולה לארץ באונייה "נגבה" 
דרך מרסיי. 3 שנים היו בנדודים, בווארן אלג'יריה, בגטו, ובמחנה דרנס במרסיי, עד 
שבשנת 1950 עלו לארץ. רחל גויסה לצה"ל בחטיבת 35 של הצנחנים, שם הכירה 
את צביקה, בן קיבוץ תל- יוסף ונישאה לו ב 1962, להם שני בנים ושתי בנות: ורד, 

קובי, בועז ועדי, 8 נכדים ו 4 נינים. 
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טובה פלצ'י
ילידת 1955 בבית אלעזרי, בתם של חניתה ואהרון שוסטר. האב נולד בשנת 1923 
בעיר קובל באוקראינה. עם תחילת המלחמה הצטרף לפרטיזנים והתגייס לצבא 
ידי  על  שנרצחו  אחים  ושישה  הורים  הענפה:  ממשפחתו  יחיד  נותר  הוא  הרוסי, 
האוקראינים. עם קום המדינה עלה ארצה והיה בין המתיישבים הראשונים של בית 
אלעזרי. חניתה - אניטה שוסטר, ילידת 1935 בעיר ברסלאו - ורוצלב, גרמניה, בת 
יחידה להלל אובריך ורות - חנה שלזינגר. האב הלל, נכלא במחנה כפיה ליד ברגן 
בלזן ושרד. האם רות, הייתה פסנתרנית אמנית הועסקה בעבודות כפיה ושרדה אף 
היא. בשנת 1948 עלתה אניטה עם הוריה לארץ באוניה "פאן יורק - עצמאות". הם 
ובשנת  והיו ממקימיו, שם הכירה אניטה את אהרון  בית אלעזרי  הועברו למושב 
1953 נשאו. הם הקימו בית והביאו לעולם 3 ילדים: טובה, יהורם ודורון. טובה עבדה 
בבית הספר האזורי "בית אור" במועצה האזורית "ברנר" 35 שנים, מחציתן כמנהלת 
בית הספר. טובה נשואה ליהודה פלצ'י, אותו הכירה במהלך שירותה הצבאי בחיל 
האוויר, להם שני ילדים: עמית ורותם, וארבעה נכדים. כיום עוסקת בהנחיית מנהלי 

בתי ספר ומציירת בשעות הפנאי.

ג'ני דהאן - דאוס
האם  והני.  )אורט(  לאירית  אחות  רייכנברגר,  ויט-יהודית  דאוס  ארנולד  של  בתם 
יט-יהודית נולדה בהולנד בשנת 1925, האב ארנולד דאוס מהולנד יליד 1906, נוצרי 
שנלחם בהולנד נגד המשטר הנאצי והיה חבר המחתרת שהציל מאות יהודים וגם 
ב  בישראל.  עולם  אומות  חסיד  אות  לו  הוענק  היהודים  הצלת  על  יט.  אימה  את 
1946 עזבו ההורים את הולנד ועברו לדרום אפריקה. נולדו להם שלוש בנות וב 1956 
עלו לישראל, תחילה לניר-חן, משם לרחובות ואז למושב קדרון. עם סיום התיכון 
בגדרה למדה ג'ני בבית ספר לאחיות בבלינסון במשך 3 שנים, בצבא התגייסה לחיל 
הרפואה ולאחר קורס בחר"פ קיבלה דרגת סג"מ. היא עבדה כאחות בבית חולים 
"פוריה". בשנת 1972 נישאה לאליהו דאהן, מ1982, המשיכה לעבוד כאחות בטיפת 
חלב ולאחר פרישתה התנדבה בגן ילדים בצוות צח"י - צוות שעת חירום למבוגרים. 

לג'ני ואליהו שלוש בנות: ענבל, דנית, תמר ו-9 נכדים.

הדור השני

ד"ר שושי מלאת - שריד 
האם חנה שריד וקסלר נולדה בטרנוב שפולין וברחה מאקציה נוראית בה נהרגו 
כ 3000 יהודים בכיכר העיר רינק, משם הגיעה לגטו ממנה בחרה גם כו והוחבאה 
בבונקר בעליית גג במשך שנתיים וחצי עם אחותה הצעירה. אחר כך במשך שנה 
נדדה מפולין לצ'כיה משם להונגריה, אוסטריה ואיטליה, משם עלתה לארץ במאי 
1946 בספינת המעפילים "אליהו גולומב". האב ראובן שריד שדליסקר - מדמביצה 
שבפולין. בזמן המלחמה ברח והסתתר באסם של שכן פולני, אך נתפס ואז נשלח 

ולשבעה מחנות ריכוז שונים, ביניהם: פוסטוקוב, אושוויץ, מאטהאוזן וגוזן שם שו
הגיע דרך איטליה למחנה עקורים באנקונה, משם   1945 ב  ע"י האמריקאים.  חרר 
עלה לארץ בספינת מעפילים "פטר א" לסידני-עלי. ראובן התגייס לפלמ"ח ולחם 
 .1949 בשנת  נולדה  ושושי   1947 ב  נשאו  השנים  סיני.  ובמבצע  השחרור  במלחמת 
שושי תושבת בית אלעזרי, אחות לאלי, נשואה לאיתן. אשת חינוך, נשיאת מכללת 
בחקר  ומבוגרים,  לילדים  לימוד  תוכניות  ופיתוח  בהוראה  עסקה  לשעבר.  'אחוה' 
ובכתיבה אקדמית ובהכשרת מורים והיתה בין מקימי המוזיאון לשואה במכללת 
אחוה. שושי אמא לשלושה: נועה, נטע ורועי, וסבתא לעשרה נכדים.                                                                                          
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איתן פרידמן, דפנה שרעבי, יעל ילין, ספיר הררי, מעין לוי, אביתר אולסוונג, הדר שהרבני, 
אנאל דנינו, יעל אבידן, גלי פרידמן, שני בוסי, יערה פלדשטיין, קרן פלדשטיין, תמר שביט-קכל

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 
את  ושומעת  שואה  ניצולי  עם  ונפגשת  יושבת  בשבוע  פעם  עצמי  את  מצאתי  פתאום  בו,  מתעסקים 
לקום  אומר  זה  מה  נפש,  תעצומות  אומר  זה  מה  הבנתי  להתכוון,  או  לחשוב  מבלי  שלהם,  הסיפורים 

מהמקום הכי נמוך שאפשר, להילחם על החיים, לבנות לך בית, מדינה ועתיד. 

שמגיעים  הילדים  אחרת.  מסגרת  בשום  לרכוש  ניתן  שלא  לחיים  כלים  לצעירים  נותן  עדו•ת  תיאטרון 
או  גם עם הבנה  ומוצאים שונים, לפעמים  מגיעים מכל קצוות הארץ, מבתים שונים, רקעים  לפרויקט 
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. 

נותרו  ומרשימה,  ענפה  ממשפחה  בקושי,  רק  השואה  את  שרדה   - מליטא  אפל  משפחת   - משפחתי 
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.
מתקיים,  היה  שהתנתקה  המשפחה  עם  המחודש  המפגש  אם  ספק  בפרויקט,  שרכשתי  הכלים  ללא 
תיאטרון עדו•ת סיקרן אותי לחפש ולמצוא את הקרובים אלי, הכין אותי למעמד שלפני עשור, איש לא 

חשב שיתקיים. 

אני מברכת את קבוצת הצעירים של פרויקט כפר סבא על כניסתם לאחת המשפחות החמות והמיוחדות 
שיש - 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



9

בשנת 2009 קיבלתי הזדמנות להיות המנהל המוסיקאלי של פרויקט תיאטרון עדו•ת. לא ידעתי אם אוכל לעמוד 
מלחין  פרויקטים,  לעשרות  מגנן  פרויקט,  אחרי  פרויקט  עצמי  את  ומצאתי  עברו  השנים  אבל  במשימה, 
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.

יורק ללמד קבוצה של דרמה תרפיסטים שם איך אנחנו  לניו  - אמא שלי,  דגן  עירית  נסעתי עם   2012 בשנת 
טלפון  שיחת  קיבלנו  הערב  עד  מהבוקר  סדנאות  של  ימים  שלושה  בתום  פה.  עדו•ת  תיאטרון  את  עושים 
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 
שלנו  ההמנון  גם  להיות  הפכו  הזמן  ועם  שלי  לסבתא  פרידה  תפילת  תחילה  שהיוו  גולדברג  לאה  של  האלו 

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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לנה קיכלר זילברמן נולדה בוייליצ'קה שליד קרקוב שבגליציה המערבית אז תחת שלטון אוסטרו הונגריה 
וכיום פולין בשנת 1910, הייתה מורה, מחנכת, סופרת, מומחית לפסיכולוגיה ולחינוך, שאספה מעל למאה 
ילדים ניצולי שואה בתום המלחמה והייתה להם לאם. היא שיקמה אותם פיזית ונפשית ועלתה יחד איתם 

לארץ בשנת 1948 . 

ביוני 1941 השתלטו הגרמנים על לבוב. מצבם של היהודים בעיר החמיר והוקם בה גטו. קיכלר השיגה לבעלה 
ולה תעודות מזויפות וכך הם הצליחו לברוח מהגטו, אבל השניים התפצלו כשבעלה עזב לוורשה ולנה חזרה 

אל אביה בווייליצ'קה, שם נשארה יחד עם אחותה פלה עד לחיסול העיירה באוגוסט 1942. 

לנה ופלה ניצלו כשקפצו יחד מרכבת טרנספורט בדרכן למחנה ההשמדה בלז'ץ ונמלטו לוורשה. בוורשה 
ָחְבָרה לבעלה וחיה בצד הארי תחת זהות בדויה של נוצרייה בשם ליאונטינה רליץ, היא החלה לחמוק לגטו 

ורשה, תוך סיכון חייה, ולהוציא משם תינוקות יהודים יתומים ולהעביר אותם למנזר קרוב. 

קיכלר נתפסה באחד הימים כשהתגלה כי היא מתחזה, אך הצליחה להימלט בעזרתה של חברה פולנייה 
ילדות פולניות במשך  לגבול הרוסי, שם טיפלה בשתי  ולמצוא עבודה כאומנת בכפר אולחובק שבסמוך 
שנתיים, עד תום המלחמה ובעיירה זו אף הקימה בית ספר לילדי האיכרים והתחבבה הן על התלמידים והן 

על הוריהם.

הצער  למרבה  כי  גילתה  אז  קרוביה,  את  למצוא  ניסתה  לנה  המלחמה,  תום  לאחר  חודשיים   ,1945 בשנת 
אחותה הוסגרה ונהרגה. היא הגיעה לבית הוועד היהודי שבקרקוב כדי לברר על גורלם של שאר יקיריה ושם 

גילתה בקומה השנייה, עשרות ילדים יתומים ניצולים שואה בגילאי 3 עד 15. 

והיו ילדים ששרדו את מחנות הריכוז, היו שלחמו לצד הפרטיזנים או הוחבאו במנזרים ואצל משפחות נוצ
ריות, שהפכו את זהותם לנוצרית ואף הפכו עצמם לאנטישמים שונאי יהודים. המפגש עם הילדים שבורי 
הנפש, הבודדים והאבודים, הוביל אותה להקמת בית עבורם בעיירה זאקופנה, שם עסקה קיכלר במלאכת 

השיקום של כ-100 ילדים. 

את  לרחובות.  בסמוך  שילר  בקבוצת  ונקלטו  הצעירה  ישראל  למדינת  ילדיה  ומאה  לנה  עלו   1949 בשנת 
סיפורם של הילדים כתבה בספרה "מאה ילדים שלי", שראה אור בשנת 1959 .הספר הפך לרב מכר ותורגם 
14 שפות, בהן יידיש, אנגלית, פולנית ויפנית. לנה התגוררה בתל אביב ולימדה פסיכולוגיה בסמינר למוו -ל

רים וגננות. עד מותה בשנת 1987.

ומתגורר  חי  הוא  קיכלר,  לנה  בידי  שניצל  הילדים  מאה  אותם  מתוך  אחד  הוא  הפרויקט  ממשתתפי  יוסי 
בקבוצת שילר ושמר איתה על קשר עד יומה האחרון. תיאטרון עדות מוקיר ומעריך את האישה הזו, שכל 
פועלה לאורך השנים היה לעזור ולתרום ממי שהיא וממה שהיה לה - להצלתם ולבריאות נפשם של מאה 

לבבות רכים בשנים.
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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 
לגטו, מהגטו נשלחו כולם לאושוויץ בירקנאו. במשך החודשים הרבים אותם עברה לבד במחנה 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. 
"בשבילי הצפייה בתיאטרון עדו•ת היא כמו להדליק נר-זיכרון לזכר הוריי שאפילו קבר אין להם", 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.

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

קיווינו שמאורעות המלחמה 
ישמשו דוגמא חיה ודוממת 
תמרור אזהרה לכל הדורות 

שיבואו אחרינו, בכל מקום בעולם. 
לצערינו העולם לא למד, 
השואה ואותה מלחמה 

לא הצליחו למגר ולבער 
את שנאת החינם, את הגזענות, 

הדיכוי וההרג שיש בכל כך הרבה מקומות, כמעט בכל רגע בעולם. 
אם רק נצליח אנחנו 

להוציא מאיתנו את הרוע, 
ללמוד לקבל את האחר והשונה מאיתנו, לחבק את כל מי שנרדף, 

אולי אז נוכל להיות אור לגויים
וסוף סוף, גם אור לעצמנו."


