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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, גיבורי השנה מטעם קשת 12 ומפעל הפיס 2022, 
 זוכי "אות המופת החברתי" של כנס ישראל שדרות לחברה 2010, 
ו"פרס משואה לחינוך" של המכון הבינלאומי להוראת השואה 2013

נתמך על ידי ג'וינט ישראל אשל, מגי גד מנהלת בכירה בתחום קהילה,
עיריית הרצליה, האגף לשירותים חברתיים

 אהרון סלצברג מנהל האגף לשירותים חברתיים | עו״ס הילה גורן סגנית מנהל האגף
 עו״ס הילה דהן מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת

 רבקה שמש מנהלת חטיבת הביניים ״סמדר״ | שירן פדר רכז השכבה
רכזות הפרויקט בעיר הרצליה דבורה לבנה מתנדבת "ידיד לחינוך" ונעמה יפה ספרנית החטיבה

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

עריכת עדויות וכתיבה עירית דגן
מוסיקה, לחנים ועיבודים עמרי דגן

ניהול מוסיקלי ונגינה בפסנתר גל גולני
השירים בהצגה מאת לאה גולדברג, מרגלית סיוון ואברהם סוצקבר בתרגום בני מר

שירה עומר קורח | נגן קונטראבס מיתר גלמן | נגן כינור גיא גרין
 

מנהלת הפקה עמית דוקטור | עיצוב ויצור אביזרים אירה ויעקב מובשוביץ )ז״ל(, מרדכי אלדר 
תכנון תאורה נמרוד דגן | הגברה ותאורה אביאל ברבי ו דן לוצ'י 

 העבודות בתוכניה מאת אורנה בן-עמי
עריכת תוכניה, ניהול תוכן ומדיה נמרוד דגן | עיצוב והדפסה דפוס אהרון בע"מ

סיפורם האישי של שורדי השואה צרוב וחקוק בסיפורו של העם היהודי. אחת הדרכים לזכור ולהזכיר את מה שהיה 

היא באמצעות קיומו של פרויקט תיאטרון עדות, פעילות שמנציחה את העבר למען דור העתיד ותורמת להמשך 

קיומו ותקומתו של העם היהודי. עלינו לעשות הכל, כדי שזוועות כאלו לעולם לא יחזרו. לזכור ולא לשכוח.                                                                                                        

משה פדלון, ראש עיריית הרצליה

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  אנו  עליון.  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  

אני אסירת תודה על הזכות שנפלה בחלקי להשתתף בפרויקט לא רק כמנהלת החטיבה אלא גם כבת דור שני לאמי 

הגיבורה, קלרה, שלראשונה נרתמה לחלוק ולספר את סיפורה. ברגישות וביד אמן רקמו עירית ועזרא דגן מארג רגיש 

ומיוחד, השוזר סיפורים וזיכרונות. התלמידים המשתתפים ואני, זכינו במתנה יקרת ערך ואנו מתחייבים לא רק לזכור, 

אלא גם להעביר זאת הלאה. יישר כוח על פעילות ערכית, מרגשת, חשובה ומעוררת התפעלות.

רבקה שמש, מנהלת חטיבת הביניים סמדר

תיאטרון עדות, פרויקט חשוב ומרגש המשפיע על המשתתפים והצופים בו כאחד ומעורר השראה בקרב כולנו. 

לאור התמעטות מספר ניצולי השואה בארץ ובעולם חשיבותו של הפרויקט רק הולכת ומתעצמת. אני שמחה 

שהשנה זכינו לקיים פרויקט נוסף בהרצליה, הוקרה והערכה לשורדי השואה שלקחו חלק ובאומץ רב שיתפו את 

סיפורם הכואב. 

עו״ס הילה דהן, מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת 
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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   M.A

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. 

"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

מריה אונטרמן 
נולדה בשנת 1936 בעיר יאסי שברומניה, לרשל ויצחק. הבכורה מבין ארבעה אחים: לילי, יורי, 
ובנו. בזמן המלחמה ואחריה המשפחה גרה בעיר רומן. בשנת 1941 גירשו את היהודים מבתיהם, 
האב נלקח למחנה עבודה והמשפחה עברה לבית בו היה עוצר רוב שעות היום וחויבו לשאת 
עלו   1964 ובשנת  ברומניה  אונטרמן  לפרד  מריה  נישאה   1960 בשנת  בגדיהם.  על  צהוב  טלאי 
חשבונות  כמנהלת  עבדה  מרים  שבע.  לבאר  עברו  מכן  לאחר  נגבה,  לקיבוץ  תחילה  לארץ, 

באוניברסיטת בן גוריון, נולדו לה שני ילדים: מלכה ושלומי ושני נכדים. 

שוש בלוך
הועברה   1941 בשנת  אורנשטיין.  ולמוריס  בירנבאום  לגיזל  שבצרפת  בפריז   1940 בשנת  נולדה 
מבני  שבעה  עם  יחד  לעבור  הוריה  ניסו   1942 בשנת  לפריז.  מחוץ  צרפתים  זוג  אצל  למשמורת 
המשפחה בספינת נהר לאזור החופשי, אך הוטבעו בסיין על ידי שוטרים צרפתיים. בשנת 1945 אחות 
של אביה, דודה שרה, אספה את שוש ואחיה אל ביתה בפריז והם שהו אצלה. בשנת 1950 עלתה 
שוש עם דודתה לישראל ובגיל 15 עברה לחיות בקיבוץ "תל יוסף". בצבא שירתה כמשקית, עבדה 
כמזכירה רפואית בביה"ח הלל יפה ואח"כ במרכז הרפואי בהרצליה. בשנת 1961 נישאה לנדב ז"ל.                                                             

להם שלושה ילדים: עידית, ירון ושרון, וארבעה נכדים. 

קלרה גרובר
נולדה בשנת 1936 בעיר בנגזי שבלוב, להוריה מרי אסל ומאיר ג'נח. ב- 1941 נלקחה עם הוריה ואחיה: 
קלמנט, בלפור, לולה ועמנואל, למחנה הריכוז ג'דו, שם שהו כל תקופת המלחמה. ב- 1952 עלתה 
לארץ מאיטליה באונייה "גלילה", ישירות להרצליה, שם היא מתגוררת עד היום. עקב נכות ברגל 
קלרה לא שירתה בצה"ל ועבדה במקצועות חופשיים. ב 1966 נישאה ליעקב גרובר, להם שלוש בנות: 

רבקה, תמי ונאווה, ושבעה נכדים.

רבקה שמש-גרובר
נולדה בהרצליה בשנת 1968 להוריה שורדי שואה, קלרה גרובר ויעקב גרובר ז"ל יליד חבל בוקובינה בצפון 
רומניה. יעקב העביר את ילדותו ונעוריו במסתור ביערות ובאזור ריכוז היהודים בטרנסניסטריה. עלה לארץ 
בגיל 18, התגייס לצה"ל ונפצע במהלך מלחמת העצמאות בקרבות בדרך לירושלים. יעקב עבד בתעשייה 
הצבאית במשך שנים רבות. רבקה היא אשת חינוך, בראשית דרכה עסקה בהוראת הלשון העברית וכן 
פיתחה תוכניות לימוד בחוק ומשפט, בשנים האחרונות עסקה בניהול בתי ספר בהונג קונג ובארץ. נשואה 

לעזרא, איש הייטק, ואמא לשתי בנות: עמית ונעם. משנת 2020 מנהלת את חטיבת הביניים "סמדר".

לובה טאובלר
נולדה ב- 1935 ברובנו שבפולין, להוריה סוניה קיפרוס ושלמה הנדלמן, אחות למשה, צביקה, חיים 
ויצחק. ב- 1939 פולני חטף את אימה ואחיה ואביה שהיה שומר היער רדף אחריו והרגו, אז המשפחה 
החלה במנוסה מזרחה. 400 בני משפחה נרצחו, במאורעות בבי-יאר. ב- 1942 הגיעו לאורל שם שהו 

עד 1945 ואז עברו למחנה עקורים באוסטריה. שם למדה לובה קרוא וכתוב.  
ב- 1948 עלו לישראל בעלייה הבלתי לגאלית, היישר לבית עולים ברעננה בזכות תעודות מזויפות 
אותם הנפיק אביה. לובה למדה בביה"ס לאחיות, ב 1953 נישאה למשה טאובלר ולהם 3 בנות: מלכה, 

רחל וקרן, 9 נכדים ו 16 נינים.

אילן ישראלי 
נולד ב- 1947 במחנה עקורים באיטליה בעיר קסטל גנדולפו, בן יחיד לחנה ומנדל ישראל. האב יליד 
רוסיה, האם ילידת פולין. חנה אימו הייתה בת 12 בלבד כשאיבדה את כל משפחתה, היא נדדה לבד 
ברכבות לאוזבקיסטן, שם העבירה את המלחמה כרועת צאן וקיבלה מגורים בתמורה לעבודתה. 
בסוף המלחמה נאספה ע״י הפלמ״ח שנשלחו לאסוף ילדים יתומים ולהעלותם ארצה. חנה נדדה 
ונולד  ההורים  נישאו  שם  גונדולפו,  לקסטל  ולבסוף  לטריאסט  משם  לאוסטריה,  מקרקוב  איתם 
אילן. לארץ הפליגו באנייה "קסרטה", השתכנו במחנה עולים ברעננה וב- 1948 עברו לצפת. אילן 
בתחום  בהתנדבות  עוסק  היום  ועד  ואלקטרוניקה  פיתוח  כמהנדס  שנים   23 האוויר  בחיל  שירת 

ההוראה. אילן התחתן עם מרים ונולדו להם שני ילדים: עינת ורן ושמונה נכדים.

מרי וולף
 1941 בשנת  לוי.  וארנה  נחמיאס  שמואל  להוריה  שביוגוסלביה  בבניהלוקה   1936 בשנת  נולדה 
נעצרה האם וכששוחררה שכרה נהג וברחה עם שלושת ילדיה לספליט, שם שהו עד שהגיעו 
האיטלקים. שתי נשים, חסידות עולם החביאו אותם במנזר אחר כך עברו לדירת מסתור. האב 
הצטרף לפרטיזנים בטרוגיר וכשהמצב הורע הועברה כל המשפחה לשם וכך זכו להתאחד עם 
האב. ב- 1944 דרך איטליה עלתה מרי לארץ, תחילה נשלחה לקיבוץ "עין שמר" ובגיל 15 עברה 
לירושלים, שם סיימה תיכון, התגייסה לצבא ושירתה בתור מ"מ בבסיס טירוניות. מרי למדה 
גרפיקה ב ״בצלאל", בשנת 1956 נישאה לדני וולף ז"ל, להם שלושה ילדים: מיכאל עדנה וגלית 

מרטין לוקסנבורגוחמישה נכדים.
וז'נט בוקי. ב- 1942 ברחה משפחתו של לאון לאזור  נולדה בצרפת ב-1950 להוריה לאון סקורסקי 
שמבון סור ליניון, שזכה להיות מוכר כ "חסידי אומות העולם", לאון בן ה-13 היה פעיל במחתרת 
הפרטיזנים. אימה ז'נט ומשפחתה ברחו ב- 1942 לאזור אקוייה והסתתרו כל תקופת המלחמה בחווה 
מרטין  ונלי.  שנטל  מרטין,  בנות:  שלוש  להם  ונולדו  התחתנו  הם  המלחמה  של  בסופה  חקלאית. 
גדלה באורלאן, למדה מדעי המדינה בפריז ועלתה לישראל בשנת 1970. בארץ למדה באוניברסיטה 
העברית. את כל שנותיה הבוגרות הקדישה מרטין לביטחון המדינה ועבדה במשרד ראש הממשלה. 

ב- 1976 נישאה לרפאל לוקסנבורג, להם בן ובת: גיל ויהודית, ושלושה נכדים. 

הדור השני

הלן לבנת
נולדה ב-1940 בגורה הומורה בבוקובינה שברומניה, להוריה ביאטריס דולינר ולפיבל וינינגר, אחות 
 1947 ב-   .1944 ל-  עד  שהו  שם  שבטרנסניסטריה,  מוגילב  לגטו  המשפחה  נלקחה  ב-1941  לחיים. 
ויותר מאוחר  עלו בעלייה בלתי לגאלית לארץ באונייה "מדינת היהודים", היישר למחנה עתלית, 
לרחובות. ב-1958 התגייסה לצה"ל ושירתה בחיל האוויר. ב- 1959 נישאה לבעלה מיכאל. הלן  עסקה 
בשנים  רפואיים.  למוצרים  חברה  ומנהלת  בתיכון  מורה  חשבון,  ראיית  ביניהם  מקצועות  במגוון 
האחרונות הוציאה שמונה ספרים בנושא השואה. להלן ולמיקי בן אחד צביקה ז"ל, ונכד אחד, בודי.
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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

אייל אזרן, אלה ארליכמן, זוהר בן טוב, יערה דבי, לורין ואן, מלי טוויל, לין כהן, עילאי נקש, עמנואל מירז,
נינה צאיג, איילה רוזנברג, איה שמש, לביא שרבט

הצעירים תלמידי שכבה ט' בחטיבת "סמדר" הרצליה

להאזנה ולהורדה של אלבום השירים של תיאטרון עדו•ת "פה נכנס שיר" 
www.testimonytheatre.bandcamp.com

"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. 

 אני מברכת את קבוצת הצעירים 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
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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. 
"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.

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

״החפצים יספרו את הסיפור״

עבודות הפיסול בברזל של אורנה בן-עמי מבוצעות בטכניקה של חיתוך, כיפוף וריתוך. הן כולן 
מספרות סיפור, סיפור אישי המתחבר לזיכרון הקולקטיבי ונוגע בכל צופה מהזווית שלו. יש בעבודות 
כיבוש עדין, נשי, של חומר הגלם הקשוח, הקשה, הברזל, אותו היא כובשת במו ידיה.                                                                                                                   

בן עמי מביאה סיפורים אנושיים באמצעות פיסול של חפצים. "אנחנו" היא אומרת, ”חולפים מן 
העולם, אבל החפצים נשארים כדי לספר את הסיפור שלנו". הדמויות נטולות זהות וזמן, הן שקופות, 

לצדן מזוודה, חבילה, תרמיל או סל, הם תמצית ארוזה של בית, הם מאגר של חיים. 

העיסוק של אורנה בחפצים הוא אנושי, מעורר זכרונות ומחבר לרגשות. הנגיעה בחפצים הובילה את 
אורנה להזדהות עם מצוקתם של הפליטים הנאלצים לארוז את חייהם, את עברם ואת תקוותיהם 

לעתיד, בצרור אחד ולעזוב את ביתם.                                                                                                

התערוכות שלה ”חיים שלמים באריזה" ו "צרור חיים" הוצגו בשנים האחרונות בהצלחה גדולה 
במוזיאונים ברחבי העולם ובארץ.  תערוכת היחיד שלה "חומר רוח וגעגוע"  מוצגת בימים אלה 

במוזיאון בית לוחמי הגטאות )עד ספטמבר 2023(. דרך עבודותיה היא מבקשת לנער אותנו 
מאדישותנו, להוביל אותנו לבחון מוסכמות ואולי אף לפעול.

רשימת העבודות בתוכניה: )עמודים 1,5,12( מתוך הסדרה ״שקופים״, 2020, ברזל חתוך ומרותך, )9,10( 
מתוך ״חיים שלמים באריזה״, 2017, פיסול בברזל מוצמד לצילום של סוכנות רוייטרס ופיסול בברזל 

מוצמד לצילום של צבי קדושין מגטו קובנה בשנת 1942 באדיבות המוזיאון לשואה בוושינגטון. 

צילומים: אברהם חי
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עמותת ״תיאטרון עדו•ת - לספר כדי לחיות״ הוקמה במאי 2005 כשהמטרה העיקרית היא קידום, 
פיתוח והפצה של הפרויקט. העמותה עוסקת בפרסום, בגיוס משאבים וכספים על מנת להגדיל 

את היקף העבודה בשטח ואת מלאכת תיעוד והנצחת זיכרון השואה בארץ ובעולם.

"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."


