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לספר כדי לחיות...

סיפור השרדותם ותקומתם של שורדי שואה, דור שני תושבי המועצה בשיתוף צעירים תלמידי קרית החינוך אורט בנימינה |  ספט׳ 2019

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 

קרן קסירר
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טיפולי חינוכי  בתהליך  בין-דורי  מפגש   - עדּות  תיאטרון 

סיפור השרדותם ותקומתם של שורדי שואה, דור שני תושבי המועצה בשיתוף צעירים תלמידי קרית החינוך אורט בנימינה  |  ספט׳ 2019

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   |  מנהל אשל - האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל )ג'וינט ישראל(

לפני 80 שנה פרצה מלחמת העולם השנייה, במהלכה איבד העם היהודי 6 מיליון מבניו 
ובנותיו ברצח מתוכנן שהובילו הנאצים. מאז, העבר הולך ומתרחק ועימו הולכים ומתמעטים 
מאיתנו עדויות חיות לשואה. באופן מזעזע על רקע ההתמעטות הטבעית של דור הניצולים 

מבצבצת לאיטה שוב השנאה. 
הזמן עושה את שלו. סבים וסבתות הולכים לעולמם ועימם מכורסמים להם זיכרונות השואה. 
במשך השנה האחרונה נחשפו התלמידים באמצעות פרויקט תיאטרון עּדות - ”לספר כדי 
לחיות" לסיפוריהם האישיים של שורדי השואה. הם הסתכלו להם בעיניים ושמעו ממקור 
ראשון על התלאות, הזוועות והגבורה והתחברו לחוויה האישית של השורדים דרך יצירה 

אמנותית ודרמה-תרפיה, כתיבה ובימוי.
התלמידים שנחשפו לעדויות דרך פרויקט חשוב ומרגש ישמרו וינציחו את העדויות האישיות על הבמה למען 
כולנו ובכך יסייעו בהנצחת הזיכרון.עלינו בני הדור השני והשלישי של שורדי השואה מוטלת האחריות לזכור 

ולא לשכוח עם ישראל חי, לדורותיו.
איתי ויסברג  |  ראש המועצה בנימינה-גבעת עדה

“עדּות“ לזכור ולא לשכוח להקשיב לסיפור ולהמשיך לספרו הלאה, להכיר את השורדים 
בהיבט האישי והרגשי, להעמיק את הקשר הבין דורי. 

השנה הכנסנו לתוכנית הלימודים את המיזם המבורך “תאטרון עדּות“ כבר בפגישה 
הראשונה שלי עם עירית ועזרא דגן ניתן היה להרגיש ולהתרגש מחשיבות המיזם והערך 

המוסף לכל מי שנוטל בו חלק.
צוות תאטרון עדּות ידע לחבר את התלמידים והשורדים בתבונה ורגישות. הדרך היצירתית 
בה העדּות מסופרת ומועברת לקהל מעמיקה בכולנו את ההבנה כי לא רק חובה עלינו 

לשמוע ולהשמיע את הסיפור אלא זכות היא לנו לספר את סיפורם. 
החוויה הרגשית אותה חוו התלמידים תהווה עבורם ציון דרך בזהות האישית, היהודית והציונית שלהם, 

ותחזק את תחושת השייכות, השותפות וההזדהות עם גורל העם היהודי. 
תודה לכל השותפים למיזם תודה ענקית לשורדים שהסכימו לשתף אותנו בסיפורם האישי ותודה לכם 

תלמידים יקרים על היותכם חלק משמעותי בתוכנית.
בהערכה ואהבה גדולה

מוניק ווקנין  |  מנהלת אגף חק״ר )חינוך, קהילה, רווחה(
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דור שורדי השואה הולך ומתמעט, ומחויבותנו כחברה וקהילה היא להנציח ולהשמיע 
את סיפורם האישי בקרב בני הדור הצעיר.

כשעלתה האפשרות להכניס את פרויקט תיאטרון עדּות לבנימינה גבעת עדה, נרתמתי 
מיד ליוזמה. אני מחוברת לנושא הן במישור המקצועי הערכי והן במישור האישי, כדור שני 

למשפחה של שורדי שואה, וכבת לאם שהשתתפה בתכנית לפני מספר שנים.
תכנית תיאטרון עדּות מצליחה באופן מופלא לגשר בין השורדים לבין התלמידים הצעירים, 
שנרתמו באומץ, מחויבות ואהבה לפרויקט. לתלמידים התאפשר להבין את עולמם של 

שורדי השואה, וליצור עמם שיח בינאישי, קרבה ולמידה.
הכוחות שנדרשו מהמשתתפים היו רבים. לחלוק ולקבל, להשמיע ולהאזין, לשתף ולתמוך. עבור התלמידים 

זוהי הדרך הטובה ביותר להתחבר מזווית ראייה אישית להיסטוריה של עמנו.
מבקשת להודות למשתתפים הבוגרים והצעירים שנכנסו לפרויקט באומץ, לבי"ס אורט ולצוותו שלקחו 
על עצמם תכנית חשובה זו, לעו"ס תמי שוורץ, ובמיוחד לעירית ועזרא דגן, שידעו להוביל ביד אמונה את 

התהליך המיוחד, בחוויה טיפולית מכבדת, רגישה ומעצימה.  
ענת קציר | מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

תיאטרון עדּות מזמן למשתתפים, ולקהילה השותפה והצופה בו, דרך ייחודית, חווייתית 
לשילוב בין חינוך ערכי, צמיחה רגשית והתפתחות אישית, סביב נושא שורדי השואה. 
לראשונה ראיתי את תיאטרון עדּות כאשר בני הצעיר הופיע בו. גם בראי של שלוש שנים 
שעברו מאז, אין ספק שזוהי אחת מהחוויות המשמעותיות עבורו, עבור כולנו, וקשה לי 

לחשוב על דרך טובה יותר לעשות זאת.
בבסיס נמצאת היכולת ללמוד על השואה, באופן מבוקר, רגיש, חווייתי, בלתי אמצעי, 
דרך סיפוריהם האישיים של השורדים. קומה מעל ניתן ללמוד על משמעותה וכוחה של 
התקווה והעבודה הקשה, דרך סיפור המאבק והיכולת של אותם שורדים ושורדות, לשקם 
את חייהם, ולבנות את עצמם וביתם מחדש. הקומה מעל כבר אינה בהכרח סיפורם של השורדים, אלא סיפורה 
של קהילה, של יחסים בין בני אדם, דרך החיבור הבינ-דורי הצומח בזכות תיאטרון העדּות, נבנה מודל ליחסים 
בתוך הקהילה. מתוך התעניינות, שותפות, קשר, שיח בינ-אישי ואכפתיות נוצרים קשרים. והקומה העליונה הינה 
קומת הערכים, קשה לי לחשוב על מישהו השותף לפרויקט שבסיומו אינו מבין כפרט, כחבר בקהילה, כאזרח, 
את חובתנו לשמור ולטפח את ערכי אהבת האדם באשר הוא אדם, ואת חשיבות הערבות ההדדית. נדמה לי 
שזהו המסר שכל שורד שואה, לצד הגאווה והאהבה למדינת ישראל, רוצה שניקח מערב זה, מזיכרון השואה.
כל זאת לא היה אפשרי ללא החזון והמימוש המכיל והמקצועי של עירית ועזרא דגן, תודה לכם על מפעל 

חיים זה. הלוואי שנוכל לתת לעוד רבים שירצו בכך חוויה דומה. 
יורם יפה |  מנהל קריית החינוך אורט בנימינה

זקנים בגטו טרזינשטאט הילדה צדיקוב 1944 
עט, דיו וצבעי-מים

דרכם האחרונה הצייר - אבל פן  1945  
פסטל על קרטון
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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, דר' זאב הולנדר, אורי מנוס | הגהות: נלי יצחקי, לאה שמעוני | תרגומים וארכיון: סוניה הורוביץ

פרויקט בנימינה-גבעת עדה הינו הפרויקט ה- 65 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" 

זכות גדולה נפלה בחלקי, כדור שני לשורד-גיבור-ניצול שואה, לקחת חלק בשליחות 
נעלה זו להנציח את זיכרון השואה דרך מפגש ייחודי בין דורי מרגש. 

במהלך כשנה נפגשו משתתפי פרויקט תיאטרון עדּות, בהנחייתם של עירית ועזרא דגן, 
 באשכול הפיס בבית הספר אורט בנימינה אחת לשבוע ולקחו חלק בתהליך עוצמתי זה. 

השואה תישאר לעד כתקופה האפלה ביותר בהיסטוריה האנושית. לא נוכל אפילו לדמיין 
את מה שהתחולל בתקופה זו. 

 במפגשים אלה ניתנה לנו ההזדמנות ללוות, לעודד ולתמוך במשתתפי הפרויקט. 
הניצולים שיתפו אותנו בסודות מחייהם, סיפרו את מסע הישרדותם האישי לתלמידים 
נרקמים  כיצד  ראינו  הדרך.  כל  לאורך  שהתמידו  הנפלאים  הצעירים  של  לליבם  להיכנס  והצליחו 
 קשרי ידידות בין הדור הראשון לדור הצעיר. ביחד התרגשנו לשמוע את סיפורי הניצולים ממקור ראשון.
היום, כולנו מביטים בגיבורים האמיתיים - ניצולי השואה בגאווה רבה, אשר שרדו תקופת חיים ומעבירים 

לנו את לפיד החיים. 
אני בטוחה שהקשרים שנרקמו בין גיבורי השואה-הדור הראשון לתלמידינו- דור שלישי ורביעי ימשיכו גם 

לאחר סיום הפרויקט.
יחד עם התהליך ספגנו את אהבת האדם, קדושת החיים ואני מאמינה שבכל אחת ואחד מאיתנו יש אוצר 
של מפתחות ערכים, במטה של קסם נשתמש בהם גם בעתיד להנציח את זכר השואה, לכבד ולהוקיר את 

הניצולים ומשפחותיהם שלא שרדו ולהעביר את זיכרון הנצחה לעולמים.

ליאורה קרפל-פרבדה |  רכזת הפרויקט מורה ומחנכת

השתתפו בכתיבה: ״וגם״ מרים ינקוביץ'-גרוסמן״, חלום״ ליאורה קרפל-פרבדה, 
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מרים-רות נטר- פרנקל 
ילידת אמסטרדם בהולנד, פברואר 1939, בת יחידה להוריה יעקב פרנקל והלנה לבית 
בלוך. בשנת 1942, במהלך המלחמה בהולנד, הועברה למשפחת דורלנד בעיירה לארן 
ליד אמסטרדם. אחרי שנה הועברה למשפחת קמרט בכפר קראיסטפולדר, קרוב לגבול 
בלגיה. בסתיו 1944, כששוחררה דרום הולנד בידי הקנדים, הוחזרה להוריה. האב עבד 
כמשפטן בממשל הצבאי ההולנדי בבריסל. עם שחרור צפון הולנד חזרה המשפחה 
לאמסטרדם. ב-1954 הפליגו לישראל באוניה “מספיה“, מרים-רות שרתה בצה“ל, בחיל 

אוויר. ב 1958, נישאה ליונה נטר. למרים-רות וליונה 2 בנות: הדס והגר ו- 6 נכדים.

מתי-מתילדה קונפורטי
מזל-מתילדה נולדה בשנת 1935 בסופיה שבבולגריה, להוריה אברהם ואסתר לבית 
מנטש. אחות ל- מואיז, דורה-דבורה, רחמים, מתי, גאולה-ז’ולי. בזמן המלחמה נשלחו 
לפרובינציה והועברו מסופיה לווידן שם שהו כל הזמן. וכשהסתיימה המלחמה חזרו 
מויידן לסופיה. בשנת 1949, הפליגו באנייה “בולגריה“ לארץ. אחיה רחמים שעלה בעליה 
בלתי לגאלית נכלא במחנה מעצר בקפריסין. מתי עלתה לארץ ב-15 במאי 1949. שרתה 
בצה“ל בצנחנים. ב-1958 נישאה לראובן קונפורטי. עבדה כמורה לאמנות יצירתית.                                                                    

למתי וראובן בן ובת: שמוליק ואתי,  4 נכדים ונינה 1. 

אינגריד לב-בראייס 
נולדה בעיר רוטרדם שבהולנד בשנת 1934 להוריה ארמין והלנה לבית ברייס. אחות 
ל-מאיט, הורסט ולפריץ- פרידריך. בתחילת המלחמה הייתה בת 5. במשך כל המלחמה 
הייתה בגרמניה, ב-1943 הועברה למוסד לילדים בשטוקנברוק והוסתרה יחד עם אחיה 
פרידריך, כל זמן המלחמה. הסבא והסבתא, הורי האם- מאכס וריטה נויימאייר, נרצחו  
בטריזנשטאט. ב-1944 כשהסתיימה המלחמה שהו בכפר שטונקברוק ומאוחר יותר חזרו 
לדיסלדורף ליד נהר הריין. ב-1944 הגיעה לארץ לבקר את משפחתה וב-1965 חזרה 
בשנית. אינגריד נישאה במאי 1966 ליוסף לב, ניצול שואה מליטה, שהיה פרטיזן. עבדה כאחות בתל-השומר.                                                                                   

להם נולדו 2 בנות ובן: חנה, רונית ואברהם. להם 11 נכדים ו-2 נינות. 

טוני-קוקה הירש-שיכטר
נולדה באוגוסט 1938 ברומניה בעיר ייאש )יאסי(, להוריה: לאון ומריה לבית וטרו. בתחילת 
המלחמה הייתה בת 3 כשאמה ברחה איתה לבאקאו. האב נשלח למחנה עבודה. בשנת 
1943, בסוף המלחמה, חזר האב והמשפחה חזרה לבוקרשט. שם נשארו. טוני למדה 
רפואה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בוקרשט. בגלל המשטר הקומוניסטי הם עלו 
לארץ רק  בספטמבר .1970 באותה שנה נישאה טוני למשה. כל השנים הייתה רופאת 

ילדים ורופאה כללית. לטוני ומשה נולדו 2 הבנים- זהר ואריה ו-5 נכדים.

צילה-סילה לנצ’ינסקי-ניסנקורן 
נולדה בשנת 1939, בפולין בכפר פאבלוב להוריה: יעקב וחנה לבית- ביטמן אחות 

ל- לאה, צבי, יצחק ול-רוזה שנולדה ב- 1942 במהלך המלחמה נמסרה למשפחה פולנית 
ונרצחה על ידם. צילה שהתה באזור פבלוב. בשנת 1945, בסוף המלחמה, עברה לשדליץ 
בשלזיה. בשנת 1950, הפליגה מוונציה איטליה, לארץ באנייה “גלילה“ וב-1958 נישאה 

ליצחק ז“ל. לצילה שני ילדים: משה ונאוה, 6 נכדים ו- 3 נינים. 
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מרים ינקוביץ’-גרוסמן 
נולדה בואסלוי שברומניה בשנת 1944 להוריה דבי ושרה לבית גריסרו. אחות ליעקב הגדול 
ממנה ב-5 שנים. הם נשארו בואסלו במשך כל המלחמה. העיר הופגזה בלי הפוגה ע“י 
הכוחות הגרמנים ומאוחר יותר, ע“י הרוסים. אחרי המלחמה המשטר הפך לקומוניסטי.  
ב-1950, הפליגה לארץ באנייה “קונסטנצה“. עשתה שירות לאומי. ב- 1963, נישאה 

לאליהו ינקוביץ'.  למרים ואליהו שני בנים ובת: רפאל, ליאורה ויואב ו-7 נכדים.

                                                                        בני הדור השני
ליאורה קרפל-פרבדה 

הוריי צביה וירוחם קרפל. אמא צביה לבית ליברנט נולדה ב1931, בזדונסקה-וולה שבפולין. 
עלתה לארץ בשנת 1933 לפני פרוץ המלחמה, דרך אלכסנדריה שבמצרים עם הרכבת 

לתל אביב. משפחתה הייתה ממקימי חדרה.
אבא ירוחם קרפל נולד בשבת נחמו ב-1929בסמורגון שבבלארוס ושרד בגבורה את 
תקופת השואה. ב-1941 בניסיון לברוח לגבול הרוסי נחסמו ע”י הגרמנים. אבא יחד עם 
הוריו ואחיו הוכנסו לגטו- סמורגון ומשם הועברו לגטו אושמנה ולגטו-קובנה. הוא נלקח 
למחנות העבודה: קנה, ז’ז’מרי, קושודר, אלקוסט וקוזלובורודה. כנער צעיר עבד בסלילת כבישים, בניית 
מסילות ועבודה ביערות. בתחילת 1945, בליטא, כשצעדו ליד פסי הרכבת, ברח ליער יחד עם שני אחיו 

והצליחו לשרוד עד הגעת הרוסים. 
אבא עלה לארץ בעליה ב’, עם אוניית המעפילים “תיאודור הרצל” נתפס ע”י הבריטים וגורש לקפריסין. 

ב 1947, עלה עם עליית הנוער לישראל לקבוצת כנרת והתגייס לצבא ב1948.
אמא ואבא הכירו בגורן שבחדרה ונישאו באוגוסט 1954. השנה חגגו 65 שנות נישואים.

להם 3 ילדים: יעקב, אילנה וליאורה, 9 נכדים ו-6 נינים.
אני, ליאורה, נשואה לעופר ולנו ארבעה ילדים: רעות, עוז, אופק ואור ונכד אחד.

אשת חינוך כבר 30 שנה בתפקידים מגוונים ומעניינים: ניהול בית ספר, ריכוז שכבה, חינוך כיתות, לימוד 
מתמטיקה, מדעי המחשב ומדעי המידע.

מאד נהנית מהעשייה החינוכית הברוכה לאורך השנים ומנחילה לדור הצעיר את זכר השואה.

"חיים? או תיאטרון?", כך קראה שרלוטה-לוטה סלומון לסיפור חייה המצויר. 
היא ציירה 1300 ציורים במשך שנתיים. יצירותיה קוראות תגר על תיאטרון-החיים-האכזר. ציוריה מוצגים 
במוזיאון להיסטוריה יהודית באמסטרדם. רגע לפני שנלכדה בידי הנאצים בפריס והועברה לדרנסי ומשם 

לאושוויץ, שם נרצחה בעודה בהריון בחודש החמישי, מסרה את הציורים בתוך מזוודה ואמרה: 
"שימרו עליהם מכל משמר - אלה כל החיים שלי !" 

"חיים? או תיאטרון?" שרלוט סלומון הציירת )ברלין 1917 - אושוויץ 1943( 
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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.

משתתפי הקבוצה הצעירים תלמידי שכבה י' בקרית החינוך אורט

 הצעירים בקבוצה תלמידי שכבה י' 
מאחור מימין: אורי עבאדי, שיר פינקלשטיין, דניאלה אלדר, עפרי כרמל, יעל שפולנסקי, מיקה אסף
מלפנים מימין: ענבר רייניש, נגה הלר, נעה מילשטיין, עדי גולדשטיין, שגב יעקובוביץ', אדם אחאי
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אשכול הפיס בקריית החינוך אורט בנימינה

פוסטרים - הצגות מגמת התאטרון

אשכול הפיס משמש בית ללימודי המדעים והאומנויות בביה"ס השש שנתי אורט בנימינה, ומארח אירועים שונים 
בתחום זה גם עבור הקהילה העוטפת את ביה"ס. רוב הפעילות החברתית של ביה"ס מתקיימת באשכול: ימי 
שיא בנושא נגישות, הרצאות וסדנאות בנושאים שונים, תיאטרון עדּות, תערוכות אומנות, וכמובן אירועי ההפקות 

השונים בתחומי מוזיקה, תיאטרון ומחול הנמשכים שבועות ארוכים מידי שנה.
אשכול הפיס מוביל מספר פרויקטים חדשניים ומיוחדים כגון הגינה ההידרופונית, גן הביומימיקרי וטיבוע ציפורים 

בשיתוף רמת הנדיב. 
שי רם מנהל אשכול הפיס קרית החינוך אורט בנימינה.
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״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
״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.

״לכי ילדתי״
מרגלית סיון

לחן: עמרי דגן
לכי, ילדתי, לכי והמשיכי

לכי, ילדתי, פסיעתך בדמי
לכי, ילדתי, לכי והמשיכי
אן תפסעי, הדרך תוביל.

רוח עזה תמחק צעדיך
עקבותיך בחול ההופך לביצה,

לא תדע נפשך מאין הגיעה,
לא תדע עצמותך עד כמה שקעה.

בואי לשכון בחיקו של הנצח
בואי לשכון בין רוחות לברקים

בואי ילדה, אדמתך בתוכך היא
בה נטמן הגרעין להיות אלמותי.

״נסיון״
לאה גולדברג/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.

״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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השירים בהצגה: לאה גולדברג - מרגלית סיוון - אברהם סוצקבר
״פרידה״ / לאה גולדברג

לחן: עמרי דגן

עמוק הלילה, רחוק הדרך,
אוי לך דרך, אוי לך שביל,

רבו עובריך,  אי הם חוזריך?
איכה אשובה, איכה אוחיל?

זרוע צחורה אל סוסי השעיני,
שלום לבית, אחות כלה,

חם תלתליך, צליל עגיליך,
הם ילווני בדרך עולה.
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לזכרו של נשיא עמותת תיאטרון עדּות יעקב מובשוביץ

יעקב אהובנו                                   
נשיא הכבוד של עמותת תיאטרון עדּות, מעצב ומייצר האביזרים 
של הפרויקטים של תיאטרון עדּות ב-10 השנים האחרונות, 
יחד עם העזר כנגדו ואשת חיקו, אירה, שתבדל לחיים ארוכים. 
אביו של יו״ר עמותת תיאטרון עדּות: ישראל שלנו, והחותן של 

אחראית קשרי החוץ של העמותה – אביבהל׳ה.
יעקב יקירנו ואהובנו, שחיזרנו אחריך לא מעט כבר לפני 13 שנה 
כשעשינו תיאטרון עדּות בחדרה ואירה השתתפה בו, ניסינו לדבר 
על ליבך להקסים אותך ולפתות אותך, ממש ככה, לקחת חלק 
בפרויקט, כדי שנוכל לתעד את סיפור ההישרדות שלך ושל 

משפחתך במלחמה. 
אבל כל תחנוננו לא הועילו. סירבת בעקשנות להצטרף לפרויקט ההוא, וגם לפרויקט הנוסף שעשינו 
בפרדס חנה, לא רצית לנבור, לחטט, ולשוב למקומות ההם, הזיכרונות משם, היו כבדים ומעיקים מדי 

כדי לצאת איתנו למסע שבועי מטלטל וכואב. 
אבל יעקב אהובנו, תרמת מכישרונך המצאותיך, כי רב, והתחלת לייצר עבור תיאטרון עדּות, כל מה 
שהיינו צריכים. אם זה הסקוטר, שנועד להקל עלינו את סחיבת התפאורה, ותחנת אוטובוס או רכבת, 
שהיינו צריכים בירושלים, והקורקינט מעץ אותו בנית לפרויקט חוף השרון, עבור ניצול שואה שניצל בזכות 
הקורקינט שלו. הספסלים והכי הכי – הבגדים אותם לובשים הצעירים בכל הפרויקטים תלויים בגאווה 
ובצורה מסודרת, מסוגננת, על קולבים במתקני תליה מעץ עם גלגלים, כדי שיהיה נוח לנייד... על הכל 
חשבת יעקב והכל עשית במקצועיות, באהבה, במסירות ובחיוך המקסים שלך, שלא מש מפניך היפים 

שנשארו צעירים כל החיים.
אנו מודים לך על כל מה שעשית בשביל שהפרויקטים שלנו יראו כפי שהם נראים, מקצועיים, יפים, 

וצנועים – בדיוק כמוך.
מחבקים אותך חזק אל ליבנו! מבקשים ממך לצפות בנו מלמעלה, בחיוך ובאהבה, כמו שרק אתה ידעת 

ולשמור על כולנו.
אוהבים אותך עכשיו ולתמיד 

עירית, עזרא, עמרי, נמרוד, ירון ומשפחת תיאטרון עדּות 

יעקב מובשוביץ נולד בשאוולי בשנת 1927. מגטו טראקו, הועבר למחנה שטוטהוף, לדכאו 
ולצעדת המוות, עד השחרור ב 1945. יעקב ניצל, אתו גם אביו ישראל ואחותו מרים. 

ב- 1947 עלו ארצה. ב-13 ביוני 1951 נישאו  וב- 11 ביולי 1952 נולד  ישראל מובשוביץ,  
בנם הבכור. ב- 1959 נולד בנם השני אמיר, וב- 1967 נולד בנם הצעיר נדב. 

בשנת 2006 השתתפה אירה בפרויקט תיאטרון עדּות בחדרה וכך נוצרה ההיכרות עם 
הפרויקט שממשיכה עד היום עם כל משפחת מובשוביץ. 

יעקב נפטר ביום חמישי 5.9.2019 בביתו שבחדרה. משפחת תיאטרון עדּות אבלה על מותו 
של איש יקר זה שעשה רבות למען העמותה. ישראל מובשוביץ בנו הבכור משמש 

כיו"ר עמותת תיאטרון עדּות.



15

טיפולי חינוכי  בתהליך  בין-דורי  מפגש   - עדּות  תיאטרון 

סיפור השרדותם ותקומתם של שורדי שואה, דור שני תושבי המועצה בשיתוף צעירים תלמידי קרית החינוך אורט בנימינה  |  ספט׳ 2019

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"  
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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 
־האחר, 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.                                                                                                                     
־ז'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 האח־  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.
־אחרי המלחמה הם נפגשו והיוו אחד לשני משפחה ובית שלא היו להם יותר, הם עלו לארץ, לקי
־בוץ 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 פעי־ ןתכניות. פרויקט תיאטרו
לותו לאחר לכתו של פיצי, רק כאשר בתו 
עירית, הרגישה שהגיע הרגע הנכון לגעת 
הצגה:  אף  החמיצה  לא  ז'וקה  בנושא. 
מלנ־ 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. 


