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

ערב יום הזיכרון לשואה -אפריל 2018

סיפור הישרדותם ותקומתם של שורדי השואה תל-אביב                                                                                            
בשיתוף הדור השני וצעירים בני הדור השלישי,
תלמידי שכבה ט' בתיכון אליאנס תל-אביב

עיריית תל אביב- יפו, מינהל השירותים החברתיים
אגף מרכז-צפון, מחלקת עבר הירקון 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים - היחידה לניצולי שואה
'המשרד לשוויון חברתי' - מדינת ישראל   עמותת תיאטרון עדּות - “לספר כדי לחיות"
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פרויקט 59, מוקדש לזיכרה של נאוה סמל, סופרת, מחזאית, ומתרגמת 



 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" 2013 - המכון הבינ"ל להוראת השואה

“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

נגן קונטראבס: מיתר גלמן  |  שירה: רותם כהן, לייה קדישזון-ינאי, ליאם קריס, מאי נבון
עוזרת במאי: רותם כהן  |  מנהלת הפקה: אליסה שודייב           
עיצוב ויצור אביזרים: אירה ויעקב מובשוביץ |  עיצוב תאורה: נמרוד דגן
הגברה ותאורה: א.ב. הגברה  |  צילומי סטילס: אלכס גד, שרה שלומון

 |  צילום ההצגה: מארק קר-פטר סלע

מנתבות התוכנית:
ורדה כגן - מנהלת ומנכ"לית תיכון "אליאנס"

בלהה קורן - מנהלת אגף מרכז - צפון
עדית פלדמן - מנהלת מחלקת עבר הירקון

רכזות התוכנית:
אוסנת אליקים - עובדת סוציאלית-דיור מוגן "פיכמן" תל-אביב

עדית פישר נטיף - עובדת סוציאלית וראש צוות מחלקת עבר הירקון

המשרד 
לשוויון חברתי

 The Dan & Gloria
 Schusterman

Foundation

תיאטרון עדּות מודה ל...
מגי גד מנהלת תחום ניצולי שואה באשל- ג'וינט- ישראל,  גל שחם - מרכז נושא זקנה בעבר 

הירקון ראש צוות לטיפול בקשיש, המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית תל-אביב –יפו, 
מיכל ושלומית שי, בנותיו של דב שי ז"ל, סוניה אחותו של דב שי. מוסדות חינוך - עיריית ת"א

ברכות

בהתרגשות גדולה  גם השנה  בפעם השמינית, מועלית הצגת פרויקט תיאטרון עדּות בתל אביב.
בהצגה משולבים סיפורי העדּות של ניצולי השואה, סיפורי בני הדור השני, אשר הומחזו ומוצגים הערב 
על ידי תלמידי ביה"ס “אליאנס". זיכרונות בני הדור השני מביאים לידי ביטוי את חוויות ילדותם, כמי שגדלו 
בצל הטראומה ואת חוויית הוריהם על תהליך קליטתם בארץ, תוך הצדעה להוריהם על הישגיהם ותרומתם 

להקמת המדינה והעמדת דור שני שהיא מקור לגאווה.
תהליך העבודה בקבוצה זימן לניצולי השואה התנסות בחוויה טיפולית אחרת, שבה קירבה ומגע בלתי אמצעי 
עם בני הדור השני והשלישי. חוויה זו יצרה אוירה מאפשרת ותומכת לניצולים לפתוח את סגור לבם ולספר 

את סיפורי העדּות הקשים והחשובים, אותם נצרו שנים רבות, למען ידעו ויזכרו הדורות הבאים.
אנו במנהל השירותים החברתיים רואים חשיבות רבה בתהליך התרפויטי ובחיבור הבין-דורי המיוחד שנעשה 

בפרויקט זה למען דור הניצולים והדורות הבאים.
תודה לורדה כגן, מנכ"לית ביה"ס “אליאנס", שמובילה את הפרויקט ורואה בתוכנית זו חשיבות רבה להנצחת 
זיכרון השואה לדורות הבאים. תודה מיוחדת לעירית ועזרא דגן, הוגי ויוצרי הפרויקט ומפיקיו, הפועלים ללא 

לאות מזה שנים למילוי משימה מוסרית חשובה זו להנצחת זכר השואה כחלק ממורשת מדינת ישראל.
עדית פלדמן  |  מנהלת מחלקת עבר הירקון  בלהה קורן  |  מנהלת אגף מרכז-צפון
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2018 אפריל    | אליאנס   בתיכון  ט'  שכבה  ותלמידי  השני  הדור  אביב,  תל  תושבי  שואה  ניצולי  של  ותקומתם  השרדותם  סיפור  2018 אפריל    | אליאנס   בתיכון  ט'  שכבה  ותלמידי  השני  הדור  אביב,  תל  תושבי  שואה  ניצולי  של  ותקומתם  השרדותם  סיפור 

"למען ידעו דור אחרון בנים יוולדו יקומו ויספרו לבניהם" )תהילים ע"ח ו'(
הציווי "זכור" הוא מוטיב מרכזי בתרבות היהודית. קורות חייהם של הניצולים, המסופרים 
בדם לבם, הם צוואה חיה המעניקה לזיכרון תוקף מוסרי ומשמשת מורה דרך לדורות הבאים.
תוכנית תאטרון עדּות מגשימה ציווי זה, בהיותה נדבך נוסף ומשמעותי בשימור זיכרון 
השואה לדורות הבאים. תרומתו החשובה של תאטרון עדּות היא בחיבור בין בני נוער 
לניצולים ששרדו את השואה והגיעו לארץ להשתתף בהקמת המדינה, ובמפגש בין הדורות, 
שבזכותו מתקיימת צוואת הנספים והניצולים לספר את סיפורם. תקומת הניצולים היא 
ניצחונם על התופת שחוו בילדותם ודוגמא אישית לבני הנוער שעתידים לקיים את מצוות 

שימור זיכרון השואה גם לילדיהם בעתיד.
יישר כח לכל השותפים העושים במלאכה של הפרויקט החינוכי-הטיפולי החשוב והייחודי הזה. אני מאחל 

לכולם ללמוד, להפנים ולהתרגש מתוצריו האומנותיים.
בברכה,   רון חולדאי   |  ראש עיריית תל אביב - יפו

הזיכרון הקולקטיבי שלנו מורכב מפיסות רבות ושונות, אשר כל אדם מבקש לשזור 
במארג ההיסטורי למדינתנו. לכל זיכרון שנאסף יש היבט ייחודי ובו הכוח להוסיף נדבך 

חשוב להבנת העבר של עם ישראל.
לזיכרון השואה, עם זאת, ישנה חשיבות מכרעת, על שום העובדה כי דור הניצולים הולך 
ופוחת. בסיפוריהם האישיים, ישנו המימד החי, הכואב, המדמם, אך גם הגאה, על שום 
תחושת ניצחון בלתי מבוטלת. בסיפוריהם, אנו מקבלים צוהר קטן להיסטוריה הכואבת 
של עמנו ומרגישים בו זמנית כיצד אנו חלק בלתי נפרד מעם זה. למעשה, סיפורים אלו הם 
העבר של כל אחד ואחת מאתנו. לפרויקט תיאטרון עדּות ערך רב לשימור הזיכרונות של 
הניצולים ולהעלאה על נס את גבורתם. לגאוות כולנו, התוכנית מועלית בפעם השביעית בעיר תל-אביב-יפו 
כחלק מפרויקט "קפה אירופה", בשיתוף עם ביה"ס אליאנס. אני רואה בהערכה רבה והתרגשות עמוקה את 
היבטיו החשובים של תהליך העבודה המשותף לניצולי השואה, לבני הדור השני ותלמידים בני הדור השלישי, 

מבחינה תרפויטית, לאומית, היסטורית וחינוכית.
אני מבקשת להודות לכלל השותפים: לאשל-ג'וינט, למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, 
לועידת התביעות, למשרד לשוויון חברתי, לורדה כגן, מנכ"לית ביה"ס אליאנס. יישר כוח לעירית ועזרא דגן 

על היוזמה והאמונה, ההשקעה וההפקה.
ואסיים בתודה מיוחדת לכם חברי התיאטרון ניצולי השואה, על ששיתפתם אותנו בזיכרונותיכם.

בברכה,   שרון בלום מלמד     |  מנהלת מינהל שירותים חברתיים
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פרויקט תל אביב הינו הפרויקט ה- 59 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" 

בפעם השביעית משתתפים תלמידינו בתיכון אליאנס ב-"תיאטרון עדּות" המעמיד 
במה מכובדת ורגישה לניצולים ולסיפור חייהם. התהליך בונה מסגרת עוטפת ותומכת 
באמצעות המפגשים של הניצולים עם התלמידים. בסופו של התהליך המרתק, 
מתגבשת יצירה תיאטרלית ייחודית - מצמררת. סיפורם של הניצולים הוא במידה רבה 
גם סוג של מזור לכאבם הנפשי והרגשי. הניצולים עוברים מסע רגשי קשה שאותו 

מוביל תיאטרון עדּות.
תרומתו של הפרויקט לניצולי השואה, לתלמידים ולקהילה לא תסולא בפז.

במהלך עבודתנו המשותפת אני מתרשמת מרגישותם ומעבודתם המקצועית לעילא 
ולעילא של עירית ועזרא, מנחי הקבוצה, עם התלמידים ועם ניצולי השואה.

 אני גאה מאד בתלמידי הצעירים המשתתפים בפרויקט הקשה. לאורך כל התהליך הארוך 
והמורכב הם גילו מעורבות, יכולת קשר, רגישות ובגרות יוצאי דופן שמרגשות אותי מאוד.  אנחנו גאים בכם!
המפעל של "תיאטרון-עדּות" ראוי לכל שבח ועידוד. העדויות המצטברות של שורדי השואה חשובות ביותר 

נוכח הגלים הגוברים להכחשת השואה. 
הניצולים חשים באחריות הדחופה המוטלת עליהם לספר את שאירע להם, למשפחותיהם, לקהילתם, ועל 

כך הם ראויים להערכה רבה!  
הפקדת הזיכרון בידי שותפיהם התלמידים ובידינו הצופים, מבטיחה הן את שימור הזיכרון והן את המשכיות 
המאבק בהכחשת השואה. המפגש הייחודי הזה בין ניצולי השואה לבין תלמידינו משכבה ט' תורם רבות לשני 
הצדדים: לתלמידינו זה שיעור חשוב בכיבוד הזיכרון, בהצצה לאותו חור שחור של ההיסטוריה ובהבנה שגבורה 
אינה רק בשדה הקרב. לניצולים ניתנת אפשרות לפתוח את ליבם ולספר את סיפורם לבני הדור הצעיר תוך 

תקווה שהם, הצעירים, ימשיכו לספר את סיפורם וישמרו את זיכרון השואה.                                      
התוכנית "תיאטרון-עדּות" היא עבודת קודש!  בהתרגשות גדולה צפינו כל השנים בהפקות המיוחדות המציגות 

את סיפורי עדּותם של ניצולי שואה ע"י הצעירים, תלמידי בית ספרנו. 
לנו, הצופים, מחנכים, מורים ותלמידים זה מפגש מטלטל ומרגש הן בשל הסיפורים הכואבים של הניצולים 
שמומחזים בידי עירית דגן, והן בשל סיפורי התקומה, העלייה לארץ ובניית החיים החדשים עם משפחות 

גדולות ואוהבות.
אני שמחה על החלטתנו להמשיך את הפרויקט הערכי והחשוב של "תיאטרון עדּות".                                                                      

אנו מודים מקרב לב על הזכות שניתנת לתלמידינו להשתתף בפרויקט מרגש זה ועל הזכות שניתנת לצופים: 
תלמידים, מורים והורים לחזות בהצגה שתיחרט עמוק בתודעה. 

נזכור ולא ניתן לשכוח!
ורדה כגן   |  מנהלת בית הספר התיכון העירוני "אליאנס"- ת"א   

דבורה וג- זליכוב לינה  1999 
אקריליק על בד

נחמה גולן 
ללא כותרת 

 1998
טכניקה 

מעורפת 
ספר כריכה 
רכה, שיער 

אדם,

רועי רוזן-המורה רחמן ונכלולי, 1999 שמן על נייר

תערוכה בבית האמנים בתל אביב    ינואר 2008    אוצרות אירית לוין, בתיה ברוטין

דבורה מורג עבודות 
מגירה 2000 אקליליק 

על עץ, מגירות

בני הדור השני ינקו אוירה קשה של אבדן ומוות. רבים מהם הפנימו אותה וברבות הימים היא 
הפכה למרכיב מרכזי בזהותם, עמו היה להם צורך להתמודד. מיטיבה לתאר זאת נאוה סמל, 
בעצמה דור שני. בספרה: "כובע זכוכית": אי הידיעה אין פירושה כי הידיעה, רווית סוד ככול 
שתהיה, אינה מונחת ברקמות העור, בתאי הדם, שסירבו להתחבר עת ארוכה".                                                                   
רק בסוף שנות השבעים, על רקע התעניינות הולכת וגוברת בנושא השואה, באמנות בכלל ובאמנות 
הישראלית בפרט. אמני הדור השני בגרו, חלקם אף סיים את לימודי האמנות, התעורר אצלם 
הצורך להתמודד עם המעמסה הנפשית של טראומת השואה, שהועברה להם על ידי הוריהם.

רובדי זיכרון 
אמנים ישראלים "דור שני" לשואה, מתוך דברים לקטלוג-בתיה ברוטין

ג'וד רביב-עפרון וטוש על נייר
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דריו - דוד ֶצִבי
נולד בסלוניקי ביוון בשנת 1927 להוריו יוסף ולונה לבית ספורמס, אח ללוציה, יצחק, סרינה 
וסטלה. ב 1941-, היה דריו בן 14 ועזר מטעם הגימנסיה להובלת תחמושת לכוחות היוונים 
בחזית מול האיטלקים. עם כניסת הגרמנים נשלח באוקטובר 1942, יחד עם כל הגברים 
בגילאי 18-40 למחנות כפייה ואחיו איזאק בתוכם. דריו עם כל המשפחה הועברו לגטו 
ולאחר יומיים הובלה כל המשפחה למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. דריו ואחיו נלקחו 
לטיבאס והועסקו בהנחת מסילות רכבת. מאוחר יותר נשלחו למחנה אושוויץ- בירקנאו. 
כל יום הובלו עם 300 יהודים לעבודות. לאחר כמה שבועות הובלו לוורשה לשיקום 
הריסות הגטו. באוקטובר 44, הובלו לפילדנפינק ליד מינכן. במאי 1944, עם התגברות ההפצצות של בנות 
הברית והרוסים. הועלו לרכבות, ניצלו מירי הגרמנים בניסיון לחסלם. בהגיעם לסלוניקי לא הצליחו לאתר 
אף לא אחד מבני המשפחה. דריו הפליג לארץ באנייה “ברכה פולד", שנוסעיה הובלו לקפריסין ואחרי 6 
חודשים, באפריל 47, הגיע לארץ.  גר במחנה אוהלים ליד קריית חיים. שירת בגולני ב"גדוד 13" ונלחם בכל 
 מערכות ישראל. בשנת 1952 נשא לאשה את נינה לה- גרנד. כל השנים עבד כפקיד במשרד הביטחון.

לנינה ודריו בן ובת: יוסף ושולמית ו-3 נכדים.

הדור השני

אתי-אסתר גזית  לבית ליברמן
הורי, שושנה רוז'ה לבית שאולביץ' יעקוב קובה ליברמן. נולדו בפולין ,אמא בנובי 
טארג. אבא בקראקוב. אמא, רוז'ה, עם פרוץ המלחמה היתה בת 16 וחצי, היא שהתה 
בטיול בית ספרי. האזור שטיילה בו נכבש על ידי הרוסים והיא נזרקה לכלא. במהלך 
המלחמה אמא התגייסה לצבא הפולני בארמיה של ונדה וסילבסקה, סופרת פולניה, 
ובמשך כל זמן המלחמה שרתה בצבא. אבא, יעקב היה במחתרת של תנועת הנוער 
הציונית “עקיבא" והשתתף בפעולות התנגדות נגד הנאצים, המפורסמת בהן הייתה 
הפגיעה בקצינים נאציים שישבו בקפה “ציגנריה" בקראקוב. בדצמבר 1942, יחד עם 
חבריו לפעולה נשלח לכלא מונטלופיך שם עונה קשות. מהכלא נשלח לאושוויץ ולבירקנאו. בצעדת 
המוות נשלח למטהאוזן. במאי 1945, השתחרר וחזר לקראקוב, הכיר את אמי והם נישאו בדצמבר 1945. 
הם המשיכו בפעילות הבריחה של יהודים מפולין. בדרכם לישראל בעליה בלתי לגלית נתפשו על ידי 
הבריטים ונשלחו למחנה מעצר בקפריסין. שם אני נולדתי ביוני 1947. בנובמבר 1947, עלינו ארצה הורי 
ואני התינוקת. ב-1955, נולד אחי אלדד. ב 1968, נישאתי למורדי גזית- גולדשטיין גם הוא דור שני. נולדו 

לנו שלושה ילדים מקסימים: ערן, אמיתי ונטע. מהם נולדו שבעת נכדינו.

 אסנת אליקים 
נולדתי במחנה עולים ליד רחובות בסוף 1950. הייתי בת בכורה לציפורה לבית 
ליברמן, ודוד בורושק ילידי פולין, ואחות בכורה לרוחל’ה. אמי, ציפורה, ילידת מזרח 
גליציה, הייתה בת צעירה למשפחה מרובת ילדים. עם פרוץ המלחמה, בהיותה בת 
10, הוסתרה בבור, בדיר חזירים של איכרה פולניה, תחת השגחתו של אחיה הפרטיזן, 
שהיה אז בן 13 שנים. בעקבות שמועות על הרג יהודים על ידי הגרמנים, בני המשפחה 
נטשו את ביתם ועברו את הגבול לצד הרוסי. לאחר מספר חודשים, ציפורה הצליחה 
לעבור לצד הרוסי, ביוזמתו של אחיה הפרטיזן, שחיבר אותה לקבוצת ילדים מבית 
יתומים יהודי. בדרך לסיביר, הצליחה להתאחד עם משפחתה. שם חיו במחנה הסגר רוסי, וסבלו 
מתנאים קשים של קור ורעב. אבי, דוד, היה חלק מקבוצת הכשרה של השומר הצעיר לקראת עליה 
ארצה. עם פרוץ המלחמה, הקבוצה נשארה מאוחדת, ויחד ברחו מאימת הגרמנים צפונה לליטא, 
ומשם מזרחה עד לטשקנט, בכוונה להגיע לישראל. אחותו ואחיו הצעירים ממנו, שהו בבית יתומים, 
לאחר שהוריהם נפטרו בגיל צעיר. האחות, הצליחה להגיע לרוסיה. אחיו היתום, עזריאל, נותר ללא 
השגחה, ונהרג בנסיבות לא ידועות. בסיום המלחמה, ההורים נפגשו בעיר וורוצלב שבפולין והכינו עצמם 
לעליה ארצה. הורי, נישאו ועלו ארצה עם סבתי ב- 1950. גדלתי בעיר חולון, סיימתי בית ספר לעבודה 
 סוציאלית בתל-אביב, נישאתי לאלי ב- 1975, עסקתי כל חיי הבוגרים בתפקיד עובדת סוציאלית.

לי ולבעלי אלי שלושה ילדים – אורי, אפרת ואורית, ושלושה נכדים.

דיאנה גרונדלינגר - שיין
נולדה במחנה הריכוז ויטל הנמצא בצפון מזרח צרפת, בשנת 1944, להוריה אלאונורה לבית 
בולבה מקראקוב וסלומון שיין מבנדז'ין. בעזרת דרכונים מזויפים שרדו מחנות וגטאות. 
הסבתא צירלה נרצחה בפולין. במאי 1944, נאסרו האב סלומון והסב איזאק, הם הובלו 
למחנה דראנסי ומשם לאושוויץ-בירקנאו. ב- 1943 עם חיסול גטו קרקוב נרצחו הסבים מצד 
האם. אחיה, ליאון, ניסה לארגן מרד ונרצח במחנה פלאשוב בפולין. ב-1944,  שוחררה ויטל 
על ידי האמריקאים. האם ודיאנה התינוקת הועברו לעיירה לה- בורבול. ביולי 1945, הפליגו 
מנמל טולון באנייה “מטרואה". ההפלגה הלגאלית הראשונה לארץ שכונתה “מבצע צבר", 
כשעל סיפונה ילדים ומבוגרים פליטים ממחנה בוכנוואלד. לאחר כליאה ב"מחנה עתלית" עברו לקרובי משפחה 
בתל-אביב. אחרי 4 שנים הכירה האם את בעלה השני. לאחר סיום לימודי תיכון גויסה דיאנה לצה"ל ושרתה 
כמש"קית סעד. למדה ספרות אנגלית ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ב- 1966 נישאה לירמי, פסיכיאטר, 
 וניהלה את המרפאה במשך שנים רבות. כיום ספרנית בבי"ס “ארזים" ברמת אביב ו- 5 שנים התנדבה בער"ן.

לדיאנה וירמי בן ובת: ליאור ושרון  ו- 6 נכדים.

 אדית שוורץ - קטזנדר 
אדית שורץ )שם נעורים: קטזנדר(. נולדה בשנת 1928 בהונגריה בעיר קשקונפלגהזה 
להורים אליזבת גוטמן ויוסף, ולאחים אוה ומיקי. במהלך המלחמה שהתה באושויץ 
בירקנאו, ברגן בלזן, ודודרשטאט. ביום השחרור ב-1945  שוחררה במחנה טריזנשטאט. 
בשנת 1946 כשהייתה בת 17 וחצי, הפליגה לארץ באנייה ‘הגנה', וכל נוסעיה הועברו 
למחנה עתלית, נכנסה לארץ בשנת 1946 עם קבוצה. בארץ גרה בשדה נחום. אדית  

נישאה בשנת 1946, עבדה בתעשייה הצבאית. 
אדית, היא אם לבת ובן: פנינה ודב, וסבתא לשישה נכדים ול-9 נינים. 

יהודית בר-נאור - דאובר
קונסטנצה  בעיר   ,1927 בשנת  נולדה  דאובר.  נעורים:  שם  ברינהור,  יהודית 
יחידה.  בת  הייתה  יהודית  דאובר.  ואשר  דים  לבית  דבורה  להורים  שברומניה 
הוריה  עם  לארץ  עלתה   1941 ובשנת  -רומניה  בבוקרשט  הייתה  המלחמה  בזמן 
באנייה ולאחר מכן ברכבות דרך טורקיה סוריה ולבנון. היא גרה בתל אביב ובשנת 
גננת. יהודה. עיסוקה המקצועי היה  ולאחר מותו עם   1945 התחתנה עם אפרים 

ליהודית בת ובן: יחיאלה ואהוד בר-נהור ז"ל. יהודית סבתא ל-5 נכדים ו-6 נינים.

 שרה פלר - גולדפינגר 
נולדה בקרקוב פולין 1921, בת בכורה להוריה אוגניה והנריק, אחות ליוז'י ולמרק. עד פרוץ 
המלחמה המשפחה חיה בקרקוב וברבקה. שרה בוגרת הגימנסיה העברית בקרקוב. את 
שנות המלחמה עברה ברבקה, משם נמלטה לקראקוב, שרה הצליחה למצוא את האם 
ואת אחיה הצעיר במקום מסתור ליד העיר. היא נטלה תחת חסותה את אחיה ואת בת דודה 
בת ה-3 וחזרה לגטו קראקוב. בעקבות  האקציה נמלטה עם בן זוגה יחיאל שן לעיר בוכנה 
ושם נישאו. בעזרת ניירות מזויפים הצליחו לעבור את סלובקיה עד לבודפשט. שם אושפזה 
בבי"ח ובעלה נאסר, הוא שוחרר בעזרת קסטנר. בבודפשט הסתתרו ומאוחר יותר נמלטו 
לרומניה. מבוקרשט יצאו למסע ברכבת “אוריינט אקספרס" דרך טורקיה, לבנון ובשנת 1943 הגיעו ארצה. 
יהודית, בתם היחידה, נולדה ב 1945. לאחר המלחמה נודע כי האם נספתה, האב נלחם בצבא האדום ועבר 
להתגורר באנגליה, מרק ניצל ועבר לאנגליה, יוז'י עלה ארצה גויס ונהרג בתאונת דרכים. בעלה של שרה 
 יחיאל שן ז"ל נפטר ב 1974. לאחר 8 שנים שרה נישאה לחבר שלהם למסע ההישרדות, אמיל פלר ז"ל.

כיום שרה מתגוררת בדיור מוגן בית רמת אביב של משען. סבתא ל- 3 נכדים ו- 4 נינים.
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למיטקו! מזה שבוע אין לי כל גלויה ממך. אני מקווה 
שאולי מחר אקבל ידיעות. יקירי, בימים הקרובים יגיעו 
לויטל כל האמריקאים, גם מכרינו מקומפיין. אני מקווה 
שבעתיד הקרוב נוכל גם אנחנו להיות ביחד. למיטקו 
לצערי אינני יכולה לשלוח לך צלום, משום שמשלוח 
צילומים אסור. אין חדשות מאלף ולאון. אני לא מבינה 
זאת. לא אכתוב על כך אף מילה. אין לי כבר כוח. 

מלידקה אין לי דאר. אני לגמרי מיואשת. אתה נמצא 
עם האבא היקר ואני? אני מרגישה כה בודדה. וכמה 
זמן עוד? אני חושבת תמיד - תמיד על היקרים לי 
ביותר. לחיים שלי אין בעיני כל ערך. למרות זאת אני 
מאמינה שיש לנו סיכויים טובים. יתן ה' שהכל יהיה 
טוב ומאושר. למיטקו, אני מנשקת אותך הרבה פעמים, 
 אבא יקר, הרבה נשיקות לאלה, דרישת שלום לרומק…

אל: מר סלומון שיין. 
טיטמורנינג 66.6 

   Z VII  מחנה עצורים
גרמניה אוברביירן  25.6.1943                                         

אל: אלאונורה שיין
מחנה העצורים  ויטל צרפת
 2 למאי 1943

...ילדתי הטובה והיקרה!  הידיעה האחרונה שקבלתי 
ממך היה מכתבך מה-22 באפריל. אני מקווה 
שמכתבים נוספים הנם בדרך. האם קיבלת כסף 
כל שהוא ממר ס. רפופורט? העובדה שאין לך כסף 
גורמת לי לדאגה. אולי את יכולה לקבל אישור 
מהנהלת המחנה שלך להעברת כסף מהרייך? .... 
האם קיבלת את הגלויה שלי מה-15 במאי? האם 
קבלת כבר את בגדי הגוף מאת אלפרד במכתבו 
מה-6 במאי הוא הודיע לי שלמחרת היום, תישלח 
החבילה. חבל שלא היו אמורים להיות בה נעלים 
חדשות ...אסור לשלוח משוויץ דברים חדשים. 
כתבתי לאחרונה גם ללולטה ואני מחכה לתשובה. 
הדאר אליה לוקח הרבה מאד זמן. מה את עושה 
ילדתי המתוקה? האם את מתאמנת הרבה בפסנתר? 
האם יש לך הרבה הזדמנויות לכך? איך את מרגישה 
בריאותית? אני מנשק אותך יקירתי למוטק...

חילופי מכתבים בין אלאונורה לסלומון שיין ממחנה העצורים טיטמורנינג 
בגרמניה למחנה ויטל בצרפת

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   תרגומים וארכיון: סוניה הורוביץ

רולנדה טייכר יקותיאלי צעצוע על קבר 1985, 
תצלום מושתל

"אולי ההיסטוריה היא מין סיפור, או שיר, קובץ אגדות, 
שבני האדם מספרים לעצמם בלילות. והסיפורים 
וההגדות והשירים הללו לוכדים בתוכם את האמת, 
בצופן שרק מעטים ירצו בעתיד לפענח. היהודים היו. 
הילדה קיימת. כנגד כל השכחות, הזיכרון הזה היה 

ויהיה." 
נאוה סמל מתוך "צחוק של עכברוש" - יומנו של הכומר 

אבא סטניסלב שהציל ילדה יהודייה בשואה
הוצאת ידיעות אחרונות 2001

רינת 
פודיסוק 

רייזנר, 
"אלבום 

משפחה" 
2007 רקמה 
והדפס, שמן 

על בד 
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 דב שי - שרצר ז"ל 
נולד ב 1927, בשם אליו-ברונו להוריו לוטה- לאה דרוקמן ומקס מרדכי-יאיר שרצר, בעיירה 
בנילה ליד צ’רנוביץ, בוקובינה אח לסוניה. למד בבנילה בביה"ס העברי “תרבות", בגיל 
עשר נשלח ללמוד בגימנסיה בעיר סטרוז'ניץ.  עם כיבוש בוקובינה ע"י רומניה וגרמניה 
ב-1941, לאחר שלושה ימי פרעות במהלכם הוסתרה המשפחה בהרים ע"י אוקראינים 
מקומיים. משם גורשו לטרנסניסטרייה. לאחר 4 חודשים של “צעדת מוות", דרך סטרוז’ניץ, 
צ’רנוביץ, וחציית הדנייסטר הגיעה המשפחה לגטו מוגילב ושרדה. שם נלקח דב לעבודת-

פרך בטרנסניסטרייה. עם השחרור ע"י הצבא האדום באביב 1944, חזרו לצ’רנוביץ, שם 
למד דיפלומטיה באוניברסיטה. ב-1946, עברו לסאטו-מרה ברומניה,  שם החל בפעילות ציונית. בדצמבר 
1947, עלה באניית המעפילים “פאן יורק", שגורשה ע"י הבריטים לקפריסין, למחנה בקראולוס. שם 
למד בסמינר למורים והחל ללמד. בפברואר 1949 עלה ארצה, ושירת כמורה-חייל בתרשיחא- מעונה. 
מ-1951 עבד בתחום החינוך, הניח את היסודות למערכת החינוך בארץ ושימש כמפקח מחוז המרכז. לימד 
והקים את ביה"ס להכשרת מורים בבית-ברל ואת “המכון לשיפור מערכות חינוך". מ- 2018 הקדיש עצמו 
להנצחת שואת יהדות בוקובינה. נישא ב-1955 לד"ר ורה אדלר, אב למיכל ולשלומית. סב לעדי, רוני וגליה. 
 סבא-רבא לגל. גר  מ- 1959 ברמת-אביב, מ-2017 השתתף בקבוצת “תיאטרון עדּות" בתיכון “אליאנס".

דב יקירנו, נפטר בחטף ב-15 פברואר 2018, בגיל 91, איש צלול ומלא תוכניות לעתיד.



צעצועים/אברהם סוצקובר   
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.

נסיון/לאה גולדברג
לחן: עמרי דגן

לך נשבעתי, אל עליון.
ולא אדע האקים:

איך אעמוד בנסיון
נסיון האושר השלם.

איכה תכיל עיני האור?
ידי רפות, ידי הוזות – 

איכה אשא ולא אשבור
שמחה כזאת, ברכה כזאת?

מכובד עול איך לא אפול,
איך לפניך אתיצב

זקופה, גדולה, נושאת בעול
של אושר אנושי שלו.

כל הלחנים והמנגינות בהצגה: עמרי דגן

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

“קנו סיגריות ממני”
הרמן יבלוקוב לחן עממי  

תרגום מאידיש יורם טהר לב 
בלילה קר גשום וזר                                                                                     
ניצב לו יחידי,                                                                                        
בפינת רחוב שכוח                                                                                       
ילד יהודי,                                                                                                          
איש אינו רוצה לגשת,                                                                                                  
לבדו עומד בגשם                                                                                      

מבטו בכל עובר ושב,
הוי קנו, נא קנו, סיגריות ממני,                                                                                  
מלבדכם אין איש שיעזרני,                                                                      
קנו נא בפרוטה או שניים,                                                                                      
אל נא תעצמו עיניים                                                                                      

ותצילו ילד מרעב.
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השירים בהצגהצילומים מהחזרות

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.

על פני העיירה / 
לאה גולדברג 
לחן: עמרי דגן

לאורך הפסים הצהיב הדשא
הקטרים פלטו תמרות עשן

עבים סחופות שלא הביאו גשם
עמדו מול בית הכנסת הישן

לפתע קרן שמש צהבהבת
והקטר את גלגליו מחיש

ודמות זרה בצוהר הרכבת
זרקה חיוך כפרח על הכביש

נשים מסורבלות, גושים של נחת
סלים ומקלעות בתחנה

וסב כפוף וסבתא מתאנחת
ודומיה כבדה בקפאונה

לפתע קרן שמש צהבהבת
והקטר את גלגליו מחיש

ודמות זרה בצוהר הרכבת
זרקה חיוך כפרח על הכביש
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צעירים, תלמידי שכבה ט' בתיכון אליאנס תל-אביב

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 - 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.

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"  

מימין לשמאל מאחור אלונה רהב, אדר איטם, רון דברת, רעות עזרא, מעיין גמרו, איתי שימקין, לילה 
ווברמן,רומי כהן, נגה צור. מימין לשמאל מלפנים נעם לשם, רותם כהן, ליאם קריס, לייה קדישזון-ינאי, 

מאי נבון, היאלי מינץ
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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 

כהאחר, לצד האמונה באלוהים ובצלו של החלום הגדול, לעלות לפלשתינה. נפגשו לראשונה במסי
בת 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.                                                                                                                     
כז'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  בקול  להגיד  חששה  ולא  מנגלה  של  בעיניו  להביט  פחדה  לא  היא  מהסלקציות,  אחת  בכל 
יהודייה אמיתית". היא סיכנה עצמה, בגנבת מזון ממטבח המפקדה עבור חברותיה לבלוק. את יום 
כיפור של שנת 44, העבירו פיצי וז'וקה בשבי, הוא בגסטפו והיא באושוויץ, זו הייתה הפעם האחרונה 
הוריי,  יותר סטירות מכל הנשיקות שקיבלתי בבית  שצמו בחייהם. ״בכל התקופה הזאת קיבלתי 
אף פעם לא בכיתי. בברגן בלזן, כשהאנגלים נכנסו למחנה ושחררו אותנו - הבנתי שעכשיו אפשר 
לבכות. כמו נהר יצאו כל הדמעות." הוריו של פיצי ואמה של ז׳וקה נרצחו באושוויץ, אביה מת מרעב 

לפני השחרור בברגן בלזן.
אחרי המלחמה הם נפגשו והיוו אחד לשני משפחה ובית שלא היו להם יותר, הם עלו לארץ, לקיבוץ 
ופיצי סא"ל בקבע ומפקד  ז'וקה עבדה כעובדת סוציאלית בקליטת עולים חדשים  כפר גליקסון. 
נולדו להם שני ילדים, הבכור מבניהם - קובי, נפצע בניסיון  הפנימייה הצבאית של חיל החימוש. 

כלכיבוש החרמון במלחמת יום כיפור. "זו האושוויץ השני שלי", הייתה אומרת ז'וקה בגרון חנוק מד
מעות. "עכשיו אני בארץ שלי, כמה שיהיה כאן רע לא אעזוב. בשום מקום לא אוהבים אותנו, אנחנו 

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

החל  תיאטרון-עדּות  פרויקט  ניות. 
פעילותו לאחר לכתו של פיצי, רק 
הרגישה שהגיע  עירית,  בתו  כאשר 
ז'וקה  בנושא.  לגעת  הנכון  הרגע 
"בשבילי  הצגה:  אף  החמיצה  לא 
מלנסוע  יותר  זה  תיאטרון-עדּות 
נר- להדליק  כמו  זה  לאושוויץ, 
זיכרון לזכר הוריי, שאפילו קבר אין 
היום תיאטרון עדּות מדליק  להם". 
נר לזכרכם. אנחנו מודים לכם פיצי 
להיות  שנולדנו  הכבוד  על  וז'וקה, 
במשפחתכם, על שלימדתם אותנו 
חזק,  מחבקים  ונתינה.  אהבה  מהי 
אוהבים הרבה ומתגעגעים בלי סוף. 

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