
יוצרי תיאטרון עדּות - עירית ועזרא דגן, טיפול בדרמה, כתיבה בימוי והפקה

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

הפרויקט ה-60 מוקדש לקרן דן וגלוריה שוסטרמן

סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי השואה יחד עם בני הדור השני
בשיתוף תלמידי שכבה ח' בבי"ס: "מבואות הנגב" 
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הננו מתכבדים להזמינך להצגה החגיגית
“לספר כדי לחיות - תיאטרון עדּות“

ההצגה תתקיים ביום שני, ה' בתמוז תשע"ח, ב-18 ביוני 2018 בשעה: 18:30 
באולם מועדון החברים בקיבוץ להב

במעמד ראש המועצה האזורית בני שמעון סיגל מורן

The Dan & Gloria Schusterman Foundation



 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: ליבי פלג  ליאור מלכא  אבישג שמולביץ'
עוזרות במאי: ליבי פלג  נויה זינגר  |  מנהלת הפקה: אליסה שודייב           

עיצוב ויצור אביזרים: אירה ויעקב מובשוביץ |  עיצוב תאורה: נמרוד דגן
הגברה ותאורה: א.ב. הגברה  |  צילומי סטילס: אלכס גד אליסה שודייב

 |  צילום ההצגה: מארק קר-פטר סלע

מנתבות התוכנית:
בר שניידר - מנכ"לית עמותת וותיקי בני שמעון

ענת הורביץ -  מנהלת "בית גיל-עד" ו"מועדון קפה אירופה“  
 עידית רן -  רכזת חברתית בחט"ב מבואות הנגב
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לספר כדי לחיות...

יוני 2018   | סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה יחד עם בני הדור השני בשיתוף תלמידי שכבה ח' בבי"ס "מבואות הנגב"  

המשרד 
לשוויון חברתי

 The Dan & Gloria
 Schusterman

Foundation

בתמיכת "וועידת התביעות" 
ניהול תקציבי ומקצועי - אשל האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים חברתיים למען הזקן בישראל

ניהול ארצי של תיאטרון עדּות: מגי גד - מנהלת בכירה תחום קהילה באשל  
לימור מרגלית - מנהלת תוכניות ניצולי שואה 



ברכות
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טיפולי חינוכי  בתהליך  בין-דורי  מפגש   - עדּות  תיאטרון 

יוני 2018   | סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה יחד עם בני הדור השני בשיתוף תלמידי שכבה ח' בבי"ס "מבואות הנגב"  

"כשאנו, ניצולי השואה שהזיכרון צרוב בבשרנו, באים להעביר את לפיד שליחות 
הזכירה לדורות הבאים, אנו מעבירים עמו גם את המסר היהודי שהזיכרון צריך להוליד 
למעשה ולמחויבות מוסרית. הוא צריך להיות הבסיס לפעולה ומקור הכוח ליצירת 
עולם טוב יותר." )מתוך "מנשר הניצולים"( בשנת 2018, שנת ה 70 למדינת ישראל, 
ניצולי השואה הולכים ומתמעטים מיום ליום, ואלו שעודם בחיים מאבדים אט אט את 
יכולתם לדבר או לספר בקול על מה שהתרחש בתקופתם. על כן האחריות להנצחת 

זיכרונם של השורדים והנספים עוברת לבני הדור השני והשלישי. 
פרויקט "תיאטרוןעדּות – לספר כדי לחיות" עושה בדיוק את זה.  מקיים מרוץ נגד הזמן 
על מנת להמשיך ולשמר את הזיכרון. תוך כדי מסע בין-דורי משותף ומרגש, יוצאים 

הסיפורים האישיים, ומזיכרון מופנם מקבלים חיים, צורה וקול.
אני גאה על כך שפרויקט מיוחד זה מתקיים במועצת בני שמעון ומודה לכל השותפים הרבים ליוזמה חשובה זו.
תודה לתלמידי ביה"ס מבואות הנגב אשר התגייסו למשימה ותודה מיוחדת לניצולי השואה, אשר פתחו 

בפנינו את ליבם ואפשרו לנו את הזכות להנציח את זיכרונם ולפעול ליצירת עולם טוב יותר.
בכבוד רב, סיגל מורן  |  ראש המועצה

השואה היא אירוע טראומטי וייחודי שבוצע על ידי עמים, מנהיגים ובני אנוש. 
הוא חייב להישמר כתמרור אזהרה לעולם החותר להתנהגות ולחיים מוסריים, זאת, 
לא רק למדינת ישראל ותושביה, אלא, ובעיקר לבני האדם בעולם כולו. בתקופה 
זו, כאשר ניצולי השואה הולכים ופוחתים חובה עלינו לתעד ככל יכולתנו את מירב 
הסיפורים והעדויות שעדיין ניתן לשמר. זאת, לצד החובה לטפל חברתית, פיסית 

וכלכלית בניצולים עצמם.
אחד האמצעים המוצלחים שפותחו בשנים האחרונות הוא “תיאטרון עדּות", המאפשר 
לדורות ההמשך, ללמוד ממקור ראשון את סיפורי השואה. תיאטרון עדּות מסייע גם 
לשורדים ברמה האישית,  המשפחתית והחברתית. בשם הנהלת ג'וינט ישראל ואשל, 

אני מודה לכל שותפינו במיזם הנפלא ומאחל שנצליח במשותף להצעיד קבוצות נוספות. 

יוסי היימן   |  מנכ"ל אשל-ג'וינט ישראל, האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל

פרויקט מבואות הנגב הינו הפרויקט ה- 60 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" 



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 |  

מנתבת 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
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בעידן בו דור ניצולי השואה הולך ונעלם, וזיכרון השואה מטשטש, 
ישנה חשיבות רבה לשימור ותיעוד הזיכרון למען הדורות הבאים. 
תאטרון עדּות, מאפשר לנו לחוות את סיפוריהם של ניצולי השואה 
דרך עיני הנערים/ות. בתהליך של כמעט שנה, ניצולי השואה ובני 
הנוער חווים יחד את הסיפורים, מדברים וממחיזים את התחושות, 
הכאב והלקחים, ובכך משמרים ומתעדים את הנצחת השואה. 
הפרויקט מאפשר את הנחלת השואה לבני הנוער באופן ייחודי 

תוך חיזוק הקשר הבין דורי. 
תודה גדולה לעירית ועזרא דגן, מנחי הקבוצה, על ליווי רגיש, 

אהבה וכשרון גדול. 
תודה לבהי"ס  מבואות הנגב על ההתגייסות המוחלטת לטובת הצלחת פרויקט.

תודה לענת הורביץ, רכזת תחום ניצולי שואה בעמותה, שליוותה את הפרויקט לאורך כל הדרך בסבלנות, 
נועם ומסירות רבה. תודה למשרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים, השירות לאזרחים ותיקים וניצולי 

שואה על התמיכה בניצולי השואה במועצה ופרויקט קפה אירופה לאורך כל השנה. 
הערכה רבה לתלמידי בהי"ס שהשתתפו במסירות, הכלה, כבוד ורגישות לאורך כל התהליך, שבסופו הם 
יציגו לנו הערב את סיפורי השורדים. אנו מוקירות ומעריכות את שורדי-השואה שלקחו חלק בפרויקט 
מורכב זה ובאומץ רב שיתפו את סיפורם הכואב למרות הקושי המלווה בפתיחה מחדש של כאבי השואה.                                                                                                                              

אנו מודות על הזכות הגדולה שלה זכינו להיות שותפות לפרויקט ייחודי זה וחשוב מאין כמותו.  
יישר כוח לכל השותפים לתהליך. 

עידית אטינגר  |  מנהלת אגף הרווחה   בר שניידר   |  מנכ"לית העמותה

במסגרת הפעילות בתיאטרון עדּות זכו תלמידינו לחוויה חינוכית, ערכית, רגשית 
ומנטלית יוצאת דופן.

המפגש שבין דור הניצולים לדור העתיד הוא מפגש מרגש עד דמעות.
המסגרת התיאטרלית העבירה את המסר כי החיים נמשכים, וגישרה על פער הדורות.
התוכן – סיפורי הניצולים – העבירו את המסרים החינוכיים, שימור הזיכרון והכרת 

הצורך החשוב בקיום המדינה ובה חברה מוסרית, ערכית וחזקה. 
הכל יחד נכרך במפגש בין-דורי אנושי מרגש ומרתק.

תודה מקרב לב לדור הניצולים על המפגש המרגש שהעניקו לתלמידינו.
תודה מקרב לב לכל השותפים לעשיה, למימון וליצירת המסגרת והנסיבות מהן 

תלמידינו יכלו ללמוד ולצמוח. כולם יבואו על הברכה! עם ישראל חי!
אלי פרץ   |  מנהל ביה״ס מבואות הנגב
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יהושע צפריר - צייר חבר משמר הנגב, 1927-2015
הצייר יהושוע צפריר ז"ל נולד בעיר קרקוב בפולין והיה הבן השלישי מתוך שבעה ילדי המשפחה. עם 
כיבוש פולין בידי גרמניה הנאצית היה יהושע בן 12. בשנת 1941 עברה המשפחה להתגורר בגטו קרקוב. 
עם חיסול הגטו במרץ 1943, הובל למחנה לאושוויץ, משם למחנה אושוויץ-מונוביץ, ממנו נשלח ב"צעדת 
מוות" לכיוון צ'כיה, מ"מחנה בוכנוואלד", שוחרר על ידי הצבא האמריקני באפריל 1945. יהושע איבד את 

כל משפחתו בשואה. )אחות אחת ניצלה ואותה פגש רק ב- 2013(.
עם תום המלחמה שהה חודשים אחדים בצרפת וממנה עלה ארצה באביב 1946, באניית המעפילים "תל-
חי" שנתפסה ע"י הבריטים ונכלא במחנה עתלית. עם שחרורו 
הצטרף לגרעין "מצודת בורכוב" בכפר סבא ועלה להתיישבות 
במשמר הנגב. יהושע הקים את משפחתו עם שרי ונולדו להם 

ארבעה ילדים: אורי, אסף, אורה ואיריס.
במרוצת שנות חברותו בקיבוץ עבד בחקלאות, בדיר, במסגרייה, 
בהוראה, בזגגות, במכבסה והיה פעיל בחיי התרבות בקיבוץ. היה 
מדריך ב"נוער העובד", כתב ב"למרחב", שיריו וסיפוריו פורסמו 
ב"משא", ב"מבפנים" וב"שדמות". הוציא לאור שלושה ספרי שירה 
ותרגם ספרים לעברית. שיריו הולחנו בידי המלחינים אלכס כגן 

ודוד זהבי. שירו 
"ליל בא" הולחן 
על ידי דוד זהבי. 
"הבית"  שירו 
לתוכנית  נכנס 
ם  י ד ו מ י ל ה
במשרד החינוך.
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לובה גייר- קפלניק
לובה נולדה בקורסון, אוקראינה בשנת 1936, להורים משה ושבע. אחות קטנה לארבעה 
אחים גדולים: שי, מרי, סנייה וגרגורי גרישה. בזמן המלחמה לובה שהתה בקזחסטן בעיירה 
קטנה וולודרוטקה. עם סיום המלחמה, חזרה עם משפחתה לקורסון, לבית בו גדלה. 
שם התחילה ללמוד. לובה סיימה את לימודי בית הספר בהצלחה בכיתה ז' עם תעודה 
שמאפשרת להתחיל לעבוד. ב- 52 התחתנה בהיותה בת 16 ובנובמבר 53, כשהיא בת 
17, ילדה את בנה הבכור ובהפרש של שנה ושמונה חודשים נולדה בתה השנייה. לובה 
החלה ללמוד בערבים והשלימה בגרות. היא למדה עיצוב אופנה במפעל תפירה, מאוחר 
יותר הפכה למעצבת שמלות. בנה למד באקדמיה צבאית בלנינגרד והפך לקצין, בתה למדה ארכיטקטורה 
וב- 71, כשהייתה לובה כבר בת 34, עברה להתגורר בסמוך להם. לובה הייתה מסורבת עלייה במשך 3 שנים. 
לאחר שבעלה החליט להישאר באוקראינה הם התגרשו וב- 74 הצליחה לבסוף לעלות לישראל. ב- 81 
הכירה את אילן, והם נישאו לאחר שנה. במהלך תהליך תיאטרון-עדּות, התלווה אילן )ז"ל( ללובה. באותה 

שנה, אילן, שהיה אהוב על כולם, נפטר. ללובה בן ובת: אלכס ורעיה. 8 נכדים ו-7 נינים.

גיורא-ז'ורז' גרינוולד
נולד ביולי 1938 בפריס, צרפת, לאביו מאיר ולאמו פז'ה, אח ל-אלבר וטרז. ב-40, עם 
הכיבוש הגרמני, ברחה המשפחה מהעיר ננט ללאסל. שם חיו בזהות שאולה. הורי האם 
נשלחו לדרנסי ומשם למחנה מאיידנק ולא שבו. בלאסל שהו עד 50. בשנת 57 קיבל גיורא 
צו גיוס לצבא צרפת שנלחם באלג’יריה, סרב לשרת ועלה ארצה. ב-57 עלה גיורא לארץ עם 
תנועת הנוער “בורוכוב-דרור" ויחד עם ה"גרעין" הגיע לקיבוץ ברעם. ב-58 התגייס לצה"ל 
ושירת בנח”ל כחייל קרבי. גיורא וחנה נישאו בדצמבר 63. גיורא עסק במספר עבודות: 
בקיבוץ אייל עבד בלול. בקיבוץ גליל-ים ובמשמר הנגב, בפרדס וגזבר- במשך שלוש 
 וחצי שנים, במפעל הקלקר- שמונה שנים. ובהנהלת החשבונות עשרים ושלוש שנים ויצא לפנסיה בגיל 75.

לגיורא וחנה ארבע ילדים, שני בנים ושתי בנות. גיא, אילן, רותם ותמר ו-11 נכדים.

עמרם דרעי
נולד בשנת 1934, בריש שבמרוקו, להוריו מסעוד ומרים לבית דהן. אח ליהודה יוסף 
ועליזה. במהלך המלחמה סבלה המשפחה ממחסור גדול והוא ומשפחתו היו בבית כל 
הזמן, ב-48 עמרם ואחיו נשלחו לאימוץ בעיר סז' אצל משפחת אסולין, אצלם שהה 
4 שנים, שם חי ועבד בניתוק גמור ממשפחתו עד גיל 18. ב-52 חזר למשפחתו בריש. 
ב-54 עמרם נישא לאסתר לבית חימו. ביוני-55 הפליגו ממרוקו לצרפת עם אשתו, אמו 
ואחותו באנייה “קוטובייה" לצרפת ומשם  באנייה “ארצה". עברו לגור במושב תאשור, 
 בו חיים עד היום. עמרם שירת בצבא בנ"ט וכל השנים עסק במחנאות וחקלאות.

לעמרם ולאסתר חמישה ילדים: נחשון, אמנון, תמי, דורית ויוסי, 14 נכדים ו-8 נינים.

סמי פיין
נולד בבריסל, בלגיה בינואר 1932 להוריו: שרה לבית זמלקובסקי ודוד מהעיר לודג’ 
בפולין שעברו לבלגיה. במאי 1940, עם הפלישה הגרמנית לבלגיה ברחה המשפחה 
לבריטן בצרפת. ואחרי 4 חודשים הוחזרו לבלגיה. עם ההגבלות על היהודים הופסקו 
לימודיו של סמי, הוריו עברו למקום מסתור והוא הוכנס לבית יתומים במנזר, בקרבת 
בריסל. לאחר מספר חודשים הועבר למשפחה בלגית, אצלם הוסתר עד לסוף המלחמה. 
הוריו הוסתרו במקום אחר וגם הצליחו לשרוד. ב- 44 עם כניסת הכוחות הקנדים, הגיע 
האב והחזירו הביתה. עם סיום המלחמה חייתה המשפחה בבלגיה, סמי סיים את לימודיו והצטרף לתנועת 
“בורוכוב" דרור. ב- 50 יחד עם הגרעין הפליג מהעיר מרסיי לחיפה, באנייה “קדמה". עברו לחפציבה 
ובהמשך לקיבוץ משמר הנגב. ב-52 עלו הוריו. ב-59 נשא לאשה את יעל, לבית המסטר, בנם מיכאל 
 שנולד ב 60 נפטר סמוך ללידתו. ואחריו נולדו שני בנים. סמי עבד בקיבוץ בפלחה ובמפעל לפוליסטירן.

יעל אשתו נפטרה ב- 2008. לסמי שני ילדים, רפי ויגאל ו-5 נכדים.
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משה קלמן
משה נולד בשנת 1938 בברלין שבגרמניה להורים יואל - יוליוס ורחל שטרנשוס. למשה 
שני אחים מאומצים: מיכאל ויצחק. עם תחילת המלחמה, בשנת 39, ברחה משפחתו 
מברלין לשנגחאי ישר לגטו. בשנת 45, הועבר לבית יתומים לאחר מות הוריו. ביום השחרור 
של המלחמה היה בגטו שנגחאי ולאחר מכן אומץ על ידי יעקב ורחל קולברג. בשנת 54, 
לאחר המלחמה, עברה משפחתו ליפן. בשנת 61 הפליג להונג קונג, משם לוויאטנם, 
לסינגפור, לקולומבו, ומבומביי עלה לבדו בינואר 62 לישראל בטיסה של “אל על". עבר 
לנגבה ובשנת 67 עבר ללהב. משה שירת בצבא ביחידת גולני בגדוד 13. נפגע במלחמת ששת הימים והוא נכה 
 צה"ל. בעיסוקו המקצועי עבד במטעים בלהב ורוב השנים עסק כקניין בקבוץ. בשנת 67 נישא לזהבה תמרי.

לזהבה ומשה חמישה ילדים: לילך, דפנה, מורית, איילה ודן ו- 17 נכדים.

מיכאל-מחלוף תורג'מן
נולד בעיר מידלט בשנת 1926במרוקו להוריו: אליהו ואסתר, לבית ממן. בתחילת המלחמה 
היה מחלוף בן 15, אח לשמעון, מרים, חנה, זוהרה, מזל, סוליקה, ריימונד. מיכאל- מחלוף, 
למד בבי"ס אליאנס אך בעקבות מצבה הקשה של המשפחה ומחלת האב, נאלץ במקביל 
גם לעבוד בסנדלרות יחד עם אחיו שמעון. האב אליהו הבריא במפתיע וחזר לתפקד. 
ב 8 בדצמבר 42 פלשו בנות הברית לקזבלנקה והגרמנים נכנעו, אך השלטון הצרפתי 
נשאר. ב-43 תקפה מגיפת טיפוס קשה, האם אסתר, שהייתה עמוד התווך נפגעה גם 
היא ועם פטירתה, המשפחה עברה משבר קשה. הערבים המקומיים איימו על היהודים ודאגו לעדכן שתנורי 
השריפה מוכנים. השלטונות דרשו מהיהודים להצהיר על רכושם ולמסור את כל שמות המשפחה והמצב 
החל להחמיר. בשנת 45, נשא מחלוף לאשה את מזל לבית תורג’מן ונולדו להם בן ובת. בשנת 54, עלתה 
המשפחה לישראל ועברו להתגורר במושב צוריאל ומאוחר יותר בתדהר. בין עיסוקיו היה המזכיר של מושב 
תדהר, ניהל תחנת דלק, גידל פרחים, עסק בחקלאות והיה מנהל חשבונות. למחלוף ולמזל שלושה בנים 

ושלוש בנות: יהודה, רמי, שגב, שמחה, יהודית ורבקה. נכדים ונינים.

הדור השני

שרה צרפתי - גולדברג
שרה צרפתי גולדברג נולדה בשווידניצה, פולין בשנת 1947 להורים ברכה גולדברג- 
מיצפליקר ולאבא משה גולדברג. האם, ברכה נולדה בעיר חלם בפולין. הייתה נשואה 
לשמואל גרוס ממנו היו לה 3 ילדים: אסתר, אהרון ויהודית. כשפרצה המלחמה היא, 
בעלה והילדים ברחו לרוסיה. במעבר לרוסיה שמואל נעלם, ל- 5 שנים. האם ברכה 
וילדיה שהפכו לפליטים הועברו לסיביר למשך 5 שנים בחיי מצוקה גדולה. חודשיים 
לפני סיום המלחמה הגיע בעלה שמואל וסיפר לה שנתפס ונכלא במחנות. שמואל 
קיבל אישור מעבר לאוקראינה, אך רק לשני הילדים הגדולים, אותם לקח. במאי 45, חזרה ברכה לחלם 
בפולין עם בתה יהודית וגילתה שכל משפחתה הענפה נרצחה. בעזרת ארגון ה-"ג'וינט" עברה למחנה 
עקורים. פגשה את משה גולדברג שסיפר שגם משפחתו נרצחה. מאוחר יותר ברכה התגרשה מבעלה 
הראשון ונישאה למשה. שרה נולדה בשווידניצה ועלתה לארץ בהיותה בת 10 באנייה “תאודור הרצל", 
גדלה בקיבוץ גן שמואל עד להיותה בת 18. שרה למדה בסמינר בבאר שבע, שם הכירה את בעלה שמעון, 
 ונישאה לו בבאר-שבע בשנת 66. במשך 44 שנים עבדה כגננת. כל המשפחה מתגוררת גבעות בר.

לשרה ושמעון בן ושתי בנות: עופר, אורית ועינת, 12 נכדים ונינה.

יוני 2018   | סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה יחד עם בני הדור השני בשיתוף תלמידי שכבה ח' בבי"ס "מבואות הנגב"  
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מועדון "קפה אירופה" בבית "גיל-עד" משמר הנגב
מועדון 'קפה אירופה' לניצולי שואה, היא תוכנית-ארצית שפיתח ארגון אשל מיסוד הג'וינט ומטרתו לאפשר 
לניצולי שואה ודור שני מפגשים איכותיים של שעות הפנאי, כתובת לייעוץ, לתמיכה ושימור הזיכרון של 

תקופת השואה.

בבני שמעון נפתח ביוני 2011 והוא פועל בבית גיל-עד 
שבמשמר הנגב. אחת לשבוע, בימי רביעי, מגיעים הוותיקים 
דור ראשון ושני למפגש חברתי סביב קפה ועוגה, פעילות 
גופנית של יוגה ופטאנק, והרצאה. כחלק משימור הזיכרון 
לדורות הבאים, השתתפו חברי המועדון, זו השנה השלישית, 

ב-"זיכרון בסלון" וספרו את סיפורם לנוער ואזרחי ישראל.

במשך השנה יוצא המועדון לטיולים ברחבי 
הארץ, חוגג חגים, ומתקיימים בו מפגשים בן-

דוריים כגון 'פרח לניצול' עם חיילי צה"ל, ופרויקט 
חינוכי טיפולי 'תיאטרוןעדּות-לספר כדי לחיות' 

עם נוער משכבה ח' ב"מבואות הנגב"
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קלרט וולצ'ק – ציירת חברת משמר הנגב
חברת משמר הנגב, נולדה בפריז צרפת, ב- 1936 לאבא יליד רומניה ואימא מפולין. קלרט הייתה בת 3 
כשפרצה המלחמה ובת 6 כשהיא נאלצת לענוד את הטלאי הצהוב. רוב ציוריה מצוירים בתקופה הזו.
ולי  לאבא  לעצמה,  תפרה  "אמא  ומעלה.   6 מגיל  הצהוב  הטלאי  ענידת  חובת   1942 בתחילת 
היפים  הבגדים  את  לבשנו  מאוד.  היסטורי  יום  זה  כי  להצטלם  שצריך  אמר  ואבא  צהוב  טלאי 
הזו(. מהתקופה  הוא  דוד  המגן  עם  הילדה  של  )הציור  והצטלמנו".  הצהוב  הטלאי  עם  שלנו 

ב- 1943 אבא שלה נעצר ונלקח ל"מחנה דרנסי" ומשם ל"אושוויץ" ושם ניספה. ממרץ 1943 ועד יולי 
1944 קלרט ואחיה בן השנתיים הסתתרו ועברו חמישה בתים, האם הסתתרה בנפרד והצליחה לשמור 
על קשר ולקבל מידע על גורל ילדיה. לאחר המלחמה המשיכה קלרט לגור עם אימה ואחיה בפריז 
וב-1959, לאחר מות אימא עלתה עם אחיה לארץ עם האנייה "נגבה" והגיעה לקיבוץ משמר הנגב. 
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צילומים מהחזרות



צעצועים/אברהם סוצקבר   
תרגום מיידיש–בני מר

לחן: עמרי דגן
שמרי, בתי, כל צעצוע,

יהיו לך כולם אהובים.
ועם עלותם על יצוע

פרשי עליהם כוכבים.

עשב מתוק תני כפלים
לסוס הזהוב הרעב.

ואל תשכחי ערדליים 
כשנשר הים ינשב.

וגם פעמון, אם השכימה,
תני לבובה בידה.

לשום צעצוע אין אמא,
והיא שם בוכה לבדה.

שמרי עליהם מכל שבר,

זכור לי עוד יום – יום הדין – 
בובות ברחובות מכל עבר,

אבל לא היו ילדים.

כל הלחנים והמנגינות בהצגה: עמרי דגן

סיום/ לאה גולדברג  
לחן: עמרי דגן

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

פורשים כאז את שטיח זהבם.

כמו לא נחרב עלינו עולמנו,                                                                                                
כמו לא נדע את כל אשר נדע,                                                                                                   
כמו עוד עומד ביתנו ומקומנו                                                                                                

שולחן לבן ערוך לסעודה

אחת התחנות/
לאה גולדברג ועמרי דגן
שלשה ימים בדרך, איזו דרך

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

ופנסים של תחנות הגבול

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

לנשום, לנשום בציפיה נרגשת
את האויר הקר והכחול

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

שירת ילדה שבהסח-הדעת
קלטנו באחת התחנות

איך הבתים פתאום עמדו 
מלכת,

ולא ירוץ העץ אחורנית,
ומה קרוב הזהר השלכת

הגן ושלוותו הריחנית.

ולהפרד בלי חרטה וצער,
ולאהוב ברגע אחרון,

ושוב לטוס אל דמדומי היער
האץ אל חלונו של הקרון

בדרך/לאה גולדברג
לחן: עמרי דגן

ובדרך אמרה לו האבן:
פעמיך כבדו כל כך.

האתה – אמרה לו האבן – 
תחזור לביתך הנשכח?

ובדרך אמר לו השיח:
קומתך שחה מאוד,

איך תגיע – אמר לו השיח – 
איך תגיע הלוך ומעוד?

ועמדו ציוני הדרך
לא הכירו באיש הזר,

והיו ציוני הדרך
מזדקרים ודוקרים כדרדר.
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השירים בהצגה - לאה גולדברג - אברהם סוצקבר

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.
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תיאטרון עדּות - הד לניצחון הרוח
שואה היא טראומה נפשית שאין מילים לתארה, ואין לה עדים. החוויות של הניצולים שנותרו ללא עיבוד 
ממשיכות לחיות, בתוכם, ולהחוות כל פעם מחדש, כאילו הן אינן חוויות מן העבר, אלא עדיין מתרחשות 
ומתקיימות. המתים דוממים, והניצולים נותרו ללא קול בהעדר מילים, שיוכלו לתאר את מה שחוו וראו. 
אלה ששימשו עדים מבחוץ סרבו לשאת בתפקיד, ונותרו אילמים, חרשים ועיוורים. חברי “תיאטרון עדּות", 
העמידו במה להשמיע את מה שלפנים נותר ללא הד. קולם הפקיע את האלם. ניצולי השואה מספרים 

לעיתים, בפעם הראשונה את סיפורם באמצעות השפה הדרמתית.
התיאטרון מאפשר מסגרת לסיפור הטראומה, שיוצרת מרחק אסתטי, חוויה שאינה מציפה מדיי.

ב“תיאטרון עדּות", עם עזרא דגן כבמאי, ועירית דגן כמטפלת בהבעה ויצירה ובדרמה תרפיה, שיתוף 
בני הנוער בעשייה התיאטרלית, הוא ממד נוסף, כאשר הסיפור שהיה עד כה של הניצולים בלבד, הופך 
להיות למעין מסורת שבעל-פה שתמשך ותעבור מדור ודור. לבסוף, הקהל שיושב, מאזין ובוכה, יחד עם 

הניצולים, הופך להיות עד חי, למה שהיה עד כה, זיכרון קפוא בזמן.
בקבוצה מופלאה זו, עירית משתמשת בניסיונה הרב בתחום התיאטרון על מנת לאפשר לבני דורות אלו 
למצוא שפה שבאמצעותה יוכלו לספר את סיפורם זה לזה, מתוך רגישות רבה למורכבות של קבוצה כזאת, 
ולסכנה של ריטראומטיזציה, עירית, מנצלת את כלי הדרמה כדי לעבוד עמם באופן לא מציף וכדי להכיל 
את עצמת רגשותיהם, ומאפשרת לכל אחד מבני הקבוצה לעבוד על פי יכולתו וצרכיו. הבמה שמעמידים 
עירית ועזרא דגן, יוצרת שותפות חדשה המשחררת את הניצול, מן המסע הכבד, ומעול הבדידות, ומעלה 

את זיכרון היחיד אל הזיכרון הקולקטיבי.
מלאכת התיאטרון של חברי “תיאטרון עדּות" איננה עומדת בפני עצמה. היא קושרת אותם ואותנו אל 
עבודת התיאטרון שהתקיימה, בתוך איימי המחנות ונתנה מפלט לרוח האדם. הנאצים ניסו להשמיד את 

הגוף ולהרוס את הנפש, “תיאטרון עדּות" הד לניצחון הרוח על כוחות הרשע, אז ועכשיו.
 דר' צביה זליגמן  |  מומחית לטיפול בטראומה, יועצת ומלווה של פרויקט “תיאטרון עדּות". 
פסיכולוגית קלינית במרפאת המבוגרים בשירות הפסיכיאטרי בבית החולים “איכילוב", ת"א.

עומדים, מימין לשמאל: אדם אלקרינאוי, נויה זינגר, הראל שכטר, גיא ביטון
בשורה האמצעית מימין לשמאל: נעם פישמן, דנה אלוש, אורי דקל, ליאור מלכה, שני בר-אוישר

לפנים מימין לשמאל: יפתח גבאי, נגה ירדני, יובל גרונר, ליבי פלג, עוז ציוני, אבישג שמולביץ'.

משתתפי הקבוצה הצעירים תלמידי שכבה ח' בבי"ס "מבואות הנגב"
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עירית דגן
מטפלת בהבעה ויצירה, B.E.D - בחינוך בלתי פורמאלי 
.M.A - בדרמה-תרפיה, ברישיון משרד הבריאות. שחקנית, 

מורה למשחק ובמאית תיאטרון. 
בוגרת בית הספר הגבוה למשחק "בית צבי", וספרות 
עברית באוניברסיטה העברית. שיחקה בתיאטרון "הבימה" 

ובתיאטרון "ארנה פורת" לילדים ולנוער.
 דור שני להורים ששרדו את מחנה ההשמדה "אושוויץ-
בירקנאו" ו"מחתרת הבריחה" בהונגריה וטרנסילבניה, 

ואבדו את כל בני משפחתם: לוי ויוסף בשנת 1944.

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

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

שיחק בתיאטרון “הבימה" במשך 15 שנה. 
גילם את דמותו של רבי יעקב מנשה לברטוב, בסרט 

“רשימת שינדלר" של סטיבן שפילברג. 
חלק ממשפחתו פינטו ובר-דוד, 7 נפשות, שחיו 
בפאריס, נרצחו במחנה המוות "אושוויץ–בירקנאו".

תיאטרון עדּות - על נושאי הלפיד, על חמלה נתינה ותקווה
השואה תשאר לעד כתקופה האפלה ביותר של ההיסטוריה, כאסון הגדול ביותר של האנושות. לעולם 
לא נוכל לעמוד על טיבו של הרוע המוחלט שהתגלה בשואה. כהמשך לרצון גרמניה הנאצית למחוק את 

זיכרון העם היהודי, קמים ומתרבים היום באירופה ובארצות הברית ארגונים מכחישי שואה.
אנו כאן, עושים ככל יכולתנו להנציח ולשמר, כדי שלא יישכח הנורא מכל, ויימשך החיבור בין הניצולים-

שורדים לבין הדור חדש-צעיר, נושא הלפיד.
נכון, מאוחר, אך לא מאוחר מדי. בתיאטרון עדּות אנו רואים הזדמנות לשמוע ממקור ראשון על אנטישמיות 
והשפלה, על קור, רעב, כאב ופחד, על פרידה פתאומית מהורים ואחים, ועל אובדן, מחסור ובדידות 
אין סופית. הדור השלישי, כמו נכדיהם של הניצולים, משוחררים מהנטל הכבד, הם שיגידו בעוד שנים: 
‘פגשנו ניצולי שואה אמיתיים. נגענו בהם, דיברנו אתם'. הנוער הנפלא והמסור הזה יכול לשמוע כאן 
ישירות מהניצולים סיפור אישי: להבין מהו ‘הצד הארי' ולבטא מבלי להתבלבל: ‘טראנסניסְטרָיה'. שומעים 
בפעם הראשונה שמות של מחנות ריכוז, כפייה והשמדה, לומדים להבדיל בין אושוויץ, בירקנאו ובּונה 
מונוביץ, וקולטים תאריכים: מתי זה התחיל בפולין, ובאיזו שנה בהונגריה וטרנסילווניה. שמות כמו מנגלה, 
יודקובסקי, קאסטנר, שינדלר, אנה פרנק, מונחים ומושגים כמו ‘ליל הבדולח', ‘יודנראט', ‘הפתרון הסופי', 
‘אקציה', ‘סלקציה' ו'טרנספורט'. ‘קאפו', ‘מוזלמן', ‘גסטאפו', ‘וורמאכט' ו'אס אס'. ‘רמפה', ‘אפל', ‘ניסויים 
רפואיים', ‘מקלחות', ‘קרמטוריום' ו'צעדּות המוות', וכן: ‘בריחה', ‘הסתתרות' ו'זהות שאולה'. מילים 
מצמררות בשפה קשה ובלתי אפשרית: ‘ראוס', ‘שנל', ‘פרפלוכטה-יודה', ומבינים את משמעותן של 
המילים: ‘ללכת אל הגדר', והכול מתוך סיפוריהם האישיים של המבוגרים, והכל פונה אל הרגש ובא לידי 

ביטוי במחזה הכתוב ובהצגה על הבמה.
בערב ההצגה החוויה עצומה ומרגשת. יחד עם הסיפור הכואב נוצרת גם הרגשה של הזדככות. הקשר הנרקם 

והזיקה ההדדית בין המשתתפים חזקים ונמשכים גם בסיום ההצגות ואף לאחר סיום התהליך וסגירתו.
 עירית ועזרא דגן  |  יוצרי “תיאטרון עדּות"  



דואר אלקטרוני - תיאטרון עדּות:
תיאטרון עדּותאתר - תיאטרון עדּות: www.edut.org.il     www.testimony-theatre.org
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תיאטרון עדּות ומשפחת דגן 
מקדישים את הפרויקט 

לשושנה-ז׳וקה ויהודה-פיצי לוי
קולוז'ואר-קלוז'  העיר  ילידי  ופיצי  ז'וקה 

לחי מסורתי,  בבית  גדלו  חבטרנסילבניה, 
נוך ערכי של אהבת האחר, לצד האמונה 
באלוהים ובצלו של החלום הגדול, לעלות 
במסיבת  לראשונה  נפגשו  לפלשתינה. 

שנכנ לפני  חודשים  כמה  בעיר,  חפורים 
ושינו   1944 בשנת  להונגריה  הגרמנים  סו 
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.                                                                                                                     
חז'וקה יכולה הייתה להינצל עם תעודות מזויפות שפיצי הכין עבורה, אך סירבה להשאיר את מש

פחתה מאחור. היא יצאה מבית החולים בו הסתתרה: "הזמנתי כרכרה ונכנסתי לגטו כמו מלכה". 
מהגטו נשלחה עם משפחתה למחנה-המוות אושוויץ-בירקנאו. היא שרדה בזכות אצילות נפשה. 
"אני  ולא חששה להגיד בקול  בעיניו של מנגלה  היא לא פחדה להביט  בכל אחת מהסלקציות, 
יהודייה אמיתית". היא סיכנה עצמה, בגנבת מזון ממטבח המפקדה עבור חברותיה לבלוק. את יום 
44, העבירו פיצי וז'וקה בשבי, הוא בגסטפו והיא באושוויץ, זו הייתה הפעם האחח  כיפור של שנת

יותר סטירות מכל הנשיקות שקיבלתי בבית  ״בכל התקופה הזאת קיבלתי  רונה שצמו בחייהם. 
הוריי, אף פעם לא בכיתי. בברגן בלזן, כשהאנגלים נכנסו למחנה ושחררו אותנו - הבנתי שעכשיו 
אפשר לבכות. כמו נהר יצאו כל הדמעות." הוריו של פיצי ואמה של ז׳וקה נרצחו באושוויץ, אביה 

מת מרעב לפני השחרור בברגן בלזן.
חאחרי המלחמה הם נפגשו והיוו אחד לשני משפחה ובית שלא היו להם יותר, הם עלו לארץ, לקי
חבוץ כפר גליקסון. ז'וקה עבדה כעובדת סוציאלית בקליטת עולים חדשים ופיצי סא"ל בקבע ומ

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

אותנו, אנחנו אפילו לא אוהבים את עצמנו.״ 
פיצי נפטר בשנת 2000. הרופאים כינו אותו נס רפואי, כאיש שעבר כל כך הרבה והצליח להחזיק 
ז'וקה נפרדה מאתנו בשנת 2012, במפתיע, כשלפניה עוד כל כך הרבה  וחמש.  גיל שבעים  עד 
תכניות. פרויקט תיאטרון-עדּות החל פעילותו לאחר לכתו של פיצי, רק כאשר בתו עירית, הרגישה 
שהגיע הרגע הנכון לגעת בנושא. ז'וקה לא החמיצה אף הצגה: "בשבילי תיאטרון-עדּות זה יותר 
מלנסוע לאושוויץ, זה כמו להדליק נר-זיכרון לזכר הוריי, שאפילו קבר אין להם". היום תיאטרון 
עדּות מדליק נר לזכרכם. אנחנו מודים לכם פיצי וז'וקה, על הכבוד שנולדנו להיות במשפחתכם, 

על שלימדתם אותנו מהי אהבה ונתינה. מחבקים חזק, אוהבים הרבה ומתגעגעים בלי סוף. 


