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"אות המופת החברתי" - "פרס משואה לחינוך" - 2013



 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" המכון הבינ"ל להוראת השואה - 2013 

“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

אקורדיון ושירה: אנה סנגר  |  נגן קונטראבס: מיתר גלמן  |  שירה: אנה אואנונו דנה גורביץ' 
עוזרת במאי: רוני בן עמי  |  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

רכזת התוכנית בתל-אביב:
עדית פישר - נטיף עובדת סוציאלית וראש צוות מחלקת עבר הירקון   

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

בלהה קורן - מנהלת אגף מרכז-צפון מינהל השירותים החברתים
עדית פלדמן - מנהלת מחלקת עבר-הירקון מינהל השירותים החברתים
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לספר כדי לחיות...

2019 מרץ    | ״אליאנס״   בתיכון  ט'  שכבה  תלמידי  בשיתוף  בת״א-יפו  שואה  ניצולי  של  ותקומתם  השרדותם  סיפור 

אשל האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים חברתיים למען הזקן בישראל

קרן קסירר

"אות המופת החברתי" - כנס ישראל שדרות לחברה 2010  "פרס משואה לחינוך" 2013 - המכון הבינ"ל להוראת השואה
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טיפולי חינוכי  בתהליך  בין-דורי  מפגש   - עדּות  תיאטרון 

2019 מרץ    | ״אליאנס״   בתיכון  ט'  שכבה  תלמידי  בשיתוף  בת״א-יפו  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 התשיעית 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: למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,

לורדה כגן, מנכ"לית ביה"ס אליאנס לבתי האבות של רשת משען למנהלי ועובדי המנהל השותפים בעשייה. 
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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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.

לאחרונה משתלבים בפעילות גם בני הדור השני, בניהם ובנותיהם של הניצולים, אלה 
 שילדותם ונעוריהם עוצבו על–ידי היגון, הסיוטים והאובדן שידעו הוריהם בשנים הנוראות ההן.

לצער כולנו, בכל יום פוחת והולך מספרם של שורדי השואה החיים ברחבי העולם.

נוכח מצב זה, הופכים בני הדור השני לאנשי עדּות, המעבירים את ששמעו וחוו בבית הוריהם גם אם אחד 
 ההורים או שניהם שתקו יותר משדיברו. 

גם אני חוויתי את נוכחותה של השואה בבית הורי.  גם אני נמנית עם בני הדור השני. עובדת היותי בת הדור 
השני, עיצבה, לא במעט, את אישיותי.

תודה מקרב לב לכם אנשי העדּות שורדי השואה על שאתם משתפים אותנו בסיפורכם. אתם הגיבורים ! תודה 
לבן הדור השני. לפיד הזיכרון עובר אט אט אל בני הדור השני.

קבוצת המבוגרים הנפלאה זכתה בקבוצת תלמידים יוצאת דופן שהעניקה להם הרבה תמיכה ואהבה. תלמידינו 
מצליחים להעלות את הסיפורים הקשים על הבמה מתוך ההזדהות עם הסיפורים הכואבים ומתוך הקשר 

החזק שנוצר ביניהם לבין המבוגרים.
תודה מיוחדת לכם חבריי היקרים עירית ועזרא דגן על עבודת הקודש החשובה כל–כך.

נזכור ולא ניתן לשכוח ! נזכור ולא נאפשר להכחיש !
ורדה כגן | מנכ“לית ומנהלת בית הספר התיכון העירוני “אליאנס“ – ת“א

“דרכם האחרונה“ יעקב יחימוביץ' 2004

תודה לכם תלמידות ותלמידים יקרים מכיתות ט׳ שהצטרפתם מתוך עניין ורגישות אמיתיים למפעל המרגש 
והחשוב הזה. אתם קבוצה מופלאה וכולנו מלאי התפעלות מאישיותכם הערכית, מצניעותכם ומהבגרות 

שלכם בגילכם הצעיר. אני גאה בכם ! 
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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 | הגהות: נלי יצחקי | תרגומים וארכיון: סוניה הורוביץ

פרויקט תל אביב הינו הפרויקט ה- 62 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" 

בהתרגשות גדולה  גם השנה  בפעם התשיעית, מועלית הצגת פרויקט תיאטרון עדות.
בהצגה משולבים סיפורי העדות של ניצולי השואה וסיפורי 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 חווית 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 העדות הקשים והחשובים, אותם נצרו שנים רבות , למען ידעו ויזכרו הדורות הבאים.
אנו במינהל  השירותים החברתיים רואים חשיבות רבה בתהליך התרפויטי ובחיבור הבין-דורי המיוחד שנעשה 

בפרויקט זה למען דור הניצולים והדורות הבאים.
תודה לוורדה כגן, מנכ״לית ביה״ס “אליאנס״, שמובילה את הפרויקט ונותנת את האכסניה לקיום תכניות 

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 מהמורשת של מדינת ישראל.
בברכה,עדית פלדמן  |  מנהלת מחלקת עבר הירקון  בלהה קורן  |  מנהלת אגף מרכז-צפון

יעקב יחימוביץ' “החיים לפני“ - יום שוק בעיר
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בתיה אברמוביץ’ )לבית קרש(
נולדה בעיר סאנוק בגליצייה בפולין, בשנת 1939 להוריה: שרה לבית פסל וגדליהו 
1939, בתחילת המלחמה,  קרש. אחות לנתן, הצעיר ממנה בשנתיים. בספטמבר 
הייתה בת חצי שנה, המשפחה הועברה לגטו סאנוק, לאב ולאם סודרו ניירות אריים. 
המשפחה הוברחה ללמברג ומשם עברו לסיביר ברוסייה ולקזחסטאן. ב 1945, עם 
סיום המלחמה, חזרו לשצ’צין בפולין. במרץ 1950, הפליגו לארץ באנייה “גלילה”. 
בצה”ל שרתה בחיל המודיעין במשרד הביטחון. ב 1963 נישאה לאלכסנדר זישק 
 אברמוביץ’. כל השנים עבדה כמזכירה בבי”ס לילדים עם צרכים מיוחדים: “תקומה” בעיריית ת”א.

לבתיה ואלכסנדר בן ובת: אליעזר וחיית ו-2 נכדים.

אירנה - אירית – )דנוטה לוסטיגר לבית רובינסקה(
נולדה בעיר ורשה בפולין ב 1940, בת יחידה לסטניסלב ורומנה רובינסקי לבית וואבנץ. 
אירנה נולדה בגטו. ב 1942, הוברחה ממנו אל מחוץ לוורשה. עד שנת 1943, טופלה אצל 
מטפלת פולנייה. האב חי בזהות שאולה. ב 1944, הוחזרה דנוטה לאם ואז גורשו מוורשה 
לקראקוב, משם נמלטו לכפר אוייצוב. שם הסתיימה בשבילן המלחמה. במאי 1945, 
שוחרר האזור בידי הצבא הסובייטי. האב חזר והמשפחה עברה ללודג’. בשנת 1957, 
הפליגו לארץ באנייה “תיאודור הרצל”. בשנת 1961, נישאה ליצחק לוסטיגר. במשך 
 השנים עבדה כמנהלת חשבונות בחברת פולגת, ובהמשך, סמנכ”לית כספים בחברת יבוא קריסטל- תדיראן.

לאירנה ויצחק בן בשם דני ו-4 נכדים.

שושנה דרורי-אלון )לבית גולץ(
נולדה בצ’רנוביץ בוקובינה ב 1930, ביתם של ברטה לבית אלטמן ויוסף גולץ אחות ליהודית. ב 1939, 
 כשהחלה המלחמה, ברחה המשפחה למוגילב בטרנסניסטריה. שם שהו לאורך כל התקופה.

ב 1944, שבה המשפחה לפיאטרה ניאמציא ברומניה. באותה שנה הפליגו על ספינה טורקית 
קטנה ונכנסו לארץ באוגוסט. גרו בכפר יהושע, שושנה למדה פסיכולוגיה ועסקה בתחום 
 זה כל השנים. במקום שרות צבאי, טיפלה בהתנדבות בילדים. ב-1951 נישאה למרדכי.

לשושנה ומרדכי 2 בנים: יוסי ואלון ו- 4 נכדים.

רותי שורץ )לבית בריקל(
נולדה בעיר קרלסרוהה בגרמניה, בשנת 1927, להוריה: הלנה לבית שרייבר וברנהרד 
בריקל. אחות לביאטריס. ב 1938, בהיותה בת 11, גורשה מבית הספר בו למדה, ביום 
בו היטלר ביקר בו. המשפחה עברה לברלין לבית הסבא. ב 1939, עלו לפלסטינה. ב 
1947, גויסה לאצ״ל והשתתפה כלוחמת בכיבוש יפו. למדה בגמנסיית פ”ת, למדה 
ניהול-מסחרי בבי״ס פיטמן ועבדה כפקידה במשרדי השלטון הבריטי. ב- 1946נישאה 
 לאפרים- ארוין שורץ ששרת בארגון “ההגנה”. כל השנים עזרה להוריה בעסק המשפחתי.

לרותי ואפרים בת ובן: דפנה ואילן 4 נכדות ו-7 נינים.

תיאטרון עדּות מודה ל... 
עיריית תל אביב-יפו  מינהל השירותים החברתיים

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים - מדינת ישראל
איריס הלפרין - מנהלת חטיבת הביניים באליאנס  מורן גוילי - רכזת שכבה ט' באליאנס

   רשת ״משען״  בתי דיור מוגן  
נעמי בר עו"ס  סוזי ברנר עו"ס - ״בית ברודצקי״ רחל תעיזי עו"ס - בית "פיכמן"
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חני יובל )לבית בוכשטב(
נולדה בפולין, בעיר קטנה ליד גבול אוקראינה, בשנת 1940, להוריה: מרים לבית 
אוברלנדר ויעקב. אחות קטנה לדורה, יהודית, רחל, משה ותמר. ב  1940 עברה המשפחה 
לעיירה ליד מוסקווה. ב 1942, עברו לאוזבקיסטאן, לעיר לומקינו. שם שהו עד 1945. 
עם סיום המלחמה, עברה המשפחה לגרמניה, לעיר איזביץ’ ההרוסה מההפצצות. 
משם חזרו לליגניץ. במאי 1950, עלתה לארץ. גויסה לצה”ל ושירתה בחיל המודיעין. 
ועסקה בטיפול באמנויות. נישאה לנחום. חני היא פסיכותרפיסטית   1959  בשנת 

לחני ונחום שתי בנות: מיכל ושירלי ו-6 נכדים.

יעקב יחימוביץ׳
נולד בעיר צ’נסטוחובה בפולין, בשנת 1922, להוריו: רחל לבית דוידוביץ’ ולחיים. אח לנתן, 
מאיר, אליעזר ותמרה. בתחילת המלחמה, בספטמבר 1939, היה בן 18, עד שנת 1940 עבר 
מחנות רבים, מפשרוב הועברו לחורבישוב, ומשם לורשין, אושצ’ו, קולדיץ’ ולבוכנוולד, משם 
הובלו בצעדת מוות לטרזינשטאט, שם פגש את אחיו, ב 8 במאי 1945, שוחררו וחזרו יחד לפולין. 
מ 1946, גנבו גבולות ודרך גרמניה ואוסטריה הגיע לאיטליה. התנדב כלוחם בצה”ל ולאחר 
אימונים ב 1948, עלה לארץ. טס לארץ במטוס צ’כי והועבר לבית ליד. גויס לצבא ושרת יותר 
 משנה ב”יחידת עזר”. ב 1952, נשא לאשה את איטה לבית פינשטוק. כל השנים עסק בצבעות ובהנהלת חשבונות.

ליעקב ואיטה שני בנים: נתן וחיים, 5 נכדים ו- 4 נינים.

חנה שופר )לבית ארנברג(
נולדה בעיר קושיצה בצ’כוסלובקיה, בשנת 1928 להוריה: רחל לבית אייזנברג ולנתן ארנברג. 
אחות למשה. ב 1944, בהיותה בת 10, נשלחה למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. לאחר 
5 חודשים הועברה לבירנבאומל ודרך גרוסרוזן הוכנסה למחנה ברגן-בלזן, שם שוחררה. 
באפריל 1945, בעזרת הבריגדה היהודית, הועברה לאנטוורפן בבלגיה, ודרך מרסי בצרפת, 
הפליגה באניה “תל-חי”, ובדרך בלתי לגאלית נכנסה לארץ ב 1946. שנתיים למדה במקווה 
ישראל, עברה לפרדס-חנה ולקיבוץ שלוחות. שם עבדה בחקלאות. בשנת 1949, נישאה 
 ליעקב שופר שעלה מהולנד. גרו במחנה דוד ומאוחר יותר עברו לנהריה. שם נולדו ילדיהם. ב 1973, עברו לחולון.

לחנה ויעקב שתי בנות: אילה ורחל, 6 נכדים ו- 8 נינים.

                                          הדור שני

יחיאל לוי
בנם של אסתר לוי לבית שטיינברג, ודוד לוי. אמי אסתר ילידת אולקוש בפולין, ניצולת 
שואה, עברה כנערה צעירה בזמן המלחמה מחנות רבים ומעולם לא הסכימה לדבר על כך, 
הפליגה ארצה באניית מעפילים, נעצרה ע״י הבריטים. ב 1947, הובלה למעצר בקפריסין, 

ואחרי שנה שוחררה לארץ.
אבי, דוד לוי, יליד זדונסקוולה פולין, ניצול מחנה אושוויץ, והצליח להימלט מצעדת המוות. הצטרף לצבא 
הפולני ב 1945 ועלה ארצה דרך איטליה בשנת 1947. קפץ מאניית המעפילים ״שבתאי לושינסקי״ ושחה 

לחוף. הצטרף לאצ״ל והשתתף בכיבוש יפו.
הורי נישאו ב 1948, אני נולדתי ב 1949. אחותי היחידה, רחל, הצטרפה אלי ב 1953. שרתתי בצה״ל 4 שנים 
כחייל, מפקד וקצין בגולני. נישאתי ב 1971 למדתי והתגוררתי עם רעייתי זהבה ז״ל לבית זוסמן בירושלים. 

במרבית שנותי ניהלתי חברת אבטחה גדולה ועיסוקי היו בעיקר בתחום הביטחון.
נולדו לנו 2 ילדים: נועם ז״ל וענבר איטם. לי 9 נכדים.
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“מרק לאסירים במחנה“

“הגטו נשרף היהודים מגורשים“

יעקב יחימוביץ'- “המכחול מספר עדיין“

היסטוריה  אתו  סוחב  ששרד,  מי 
נעלמה  שהלכו,  אלה  וכל  אישית 
שלהם.  האישית  ההיסטוריה  איתם 
הרבה סיפורים אינם מסופרים, רוב 
הניצולים אינם מדברים. מי שמספר 
אינו יכול לומר הכל, או שאינו מסוגל 
לומר את מה שצריך לומר. לעולם לא 

נצליח לספר הכל. 
הרבה שנים שמרנו על שתיקה, אך עדיין 
ישנם ניצולים שזוכרים והאתגר שלהם 
להנציח את קורותיהם. יש המספרים 
בכתיבת ספר, יש המספרים בעל פה 
לכל המעוניין לשמוע. האתגר שלי 
לתעד במכחול ובשירה. עדיין אני זוכר 

את שעברתי שם.
יעקב יחימוביץ’ -ציורים בצבע אקריליק. 
מתוך אלבום הציורים - יד ושם. 2008 
חבר בקבוצת תיאטרון עדות ת“א- 2019

הטרנספורטים  
בדרך 
לגיהנום

“קשה לסחוב את הגלות על הכתפיים“

בימים שהייתי עדיין נער,
שם נשארו געגועים, גם זעם,
והצל, לכל מקום עימי הולך

כמה הייתי רוצה לשכוח, אך לשוא

הזכרונות אינם מרפים ולו לשעה
על שנות שמחה, עצב, צער...

עייפתי, זקנתי, לא מצאתי מנוח
לא מצאתי... איני יכול לשכוח. 
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לזכרה של "יפונייה", חסידת אומות עולם  
אירית-אירנה לוסטיגר – פיסול בחימר

נולדתי בגטו ורשה וניצלתי 
אודות למטפלת הפולניה 
שלי. בסכנת חיים הוציאה 
אותי מגטו דרך תעלות הביוב 
כשנתיים.  בת  כשהייתי 
בכפרה ליד ורשה, רשמה 
קיבלתי  כך  כבתה.   אותי 
תעודות נוצריות. קראתי לה 
יפונייה, היא הייתה לי אמא 
עד גיל 4 ... בסיום המלחמה 
החזירה אותי לאמי. הקשר 
ביננו נמשך עד יומה האחרון. 

בשנת 1988 הוענק ליפונייה- 
יוזפה קונדרטוביץ', "אות 
אומות העולם".  חסידי 
בקרתי אותה פעמים רבות 
את  אזכור  תמיד  בפולין. 
יפונייה. אודות לה ניצלתי 

ממוות בטוח בגטו.
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צילומים מהחזרות



״צעצועים״
אברהם סוצקבר   

תרגום מיידיש–בני מר

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

״נסיון״
לאה גולדברג

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.

“המעון” 
לאה גולדברג

ילדות עצובות, שראשן גלוח,

קדקדים מבהיקים עד כחול.
אצבעות נפחדות הרושמות על 

הלוח
אותיות הנוטות לנפול.

במשחק הן פוסעות בשורה 
מנמנמת

על רגלים דקות, לאטן,
ְוִזְכרון צמרמורות, חליים וכנמת

לא ימוש מתוגת מבטן.

אחר כך הן יושבות ושרות ביחד
בקולות אדישים-גלמודים – 

לערב הבא, לחשך, לפחד
הן שרות איזה שיר-ילדים.

"אם אלך" - עירית דגן
אם אלך עכשיו, אולי לא אהיה עוד
אם אחכה  לך כאן אז בטח תחזרי
אני קטנה אמא, רוצה עוד לשחק 

רוצה להתחבק איתך ולהתפנק 

״על פני העיירה״
לאה גולדברג

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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השירים בהצגה: לאה גולדברג  - אברהם סוצקבר

״הילדה שרה לנחל״
לאה גולדברג

לאן ישא הזרם את פני הקטנים

למה הוא קורע עיני?
ביתי הרחק בחורשת אורנים

עצובה איושת ארני.

ואני יחידה לה, רכה בשנים,
ונחל אכזר לפני – 

לאן הוא נושא את פני הקטנים?
למה הוא קורע את עיני?
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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.

הצעירים תלמידי שכבה ט' בתיכון אליאנס ת״א-יפו
בשורה האחורית מימין: נטע אגר, גלי חזות, דנה גורביץ, אייל איטם, דן אדלהייט, שי לוי, נטע טננבאום,                                                                                                    

מלפנים מימין לשמאל: דוד פידה, רוני בן עמי, דניאלה ברנהיים, אנה אואנונו, נגה שקדי, דפנה דנוך.

משתתפי הקבוצה הצעירים תלמידי שכבה ט' בתיכון אליאנס תל-אביב
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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

ז'וקה ופיצי ילידי העיר קולוז'ואר-קלוז' בטרנסילבניה, גדלו בבית מסורתי, לחינוך ערכי של אהבת 
חהאחר, לצד האמונה באלוהים ובצלו של החלום הגדול, לעלות לפלשתינה. נפגשו לראשונה במ

סיבת 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.                                                                                                                     
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. "זה 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 

-עדּות החל פעיח ןתכניות. פרויקט תיאטרו
לותו לאחר לכתו של פיצי, רק כאשר בתו 
עירית, הרגישה שהגיע הרגע הנכון לגעת 
הצגה:  אף  החמיצה  לא  ז'וקה  בנושא. 
מלנח יותר  זה  -עדּות  תיאטרו ן"בשבילי 

נר-זיכרון  להדליק  כמו  זה  לאושוויץ,  סוע 
היום  להם".  אין  קבר  שאפילו  הוריי,  לזכר 
אנחנו  לזכרכם.  נר  מדליק  עדּות  תיאטרון 
מודים לכם פיצי וז'וקה, על הכבוד שנולדנו 
להיות במשפחתכם, על שלימדתם אותנו 
מהי אהבה ונתינה. מחבקים חזק, אוהבים 

הרבה ומתגעגעים בלי סוף. 


