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תיאטרון עדו•ת - לספר כדי לחיות
הינו מפגש בין-דורי, חינוכי וטיפולי, המפגיש ניצולי שואה ובני הדור השני עם בני נוער 

בתהליך של שנה, המלווה בטיפול בהבעה ויצירה אומנותית ודרמה תרפיה

מיסודם של עירית ועזרא דגן, זוכי "אות המופת החברתי" של כנס ישראל שדרות לחברה
ו"פרס משואה לחינוך" של המכון הבינלאומי להוראת השואה

נתמך על ידי ג'וינט ישראל אשל
מגי גד מנהלת בכירה תחום קהילה באשל, לימור מרגלית מנהלת תוכניות ניצולי שואה,

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - מדינת ישראל
עיריית תל אביב-יפו  מינהל השירותים החברתיים  

שורדי שואה תושבי תל אביב-יפו בשיתוף תלמידי תיכון "אליאנס" 

הנחיית התוכנית, ניהול, הפקה, טיפול ובימוי 
עירית ועזרא דגן

עריכת עדויות וכתיבה עירית דגן
לחנים ועיבודים עמרי דגן

נגינה בפסנתר וניהול מוסיקלי אליעד לוי סודאי
שירה עומר קורח | קונטרבס מיתר גלמן
עוזרת במאי ומנהלת הפקה עמית מזרחי 

צוות טכני 
אביאל הגברה ותאורה, דן לוצ׳י, אודי גור 

ציורים בתוכניה יהודית דקל 
צילומים שרה שלמון  

השירים לאה גולדברג, אברהם סוצקבר בתרגום בני מר, מרגלית סיון
עריכת תוכניה, ניהול תוכן ומדיה נמרוד דגן

מנתבות התוכנית בלהה קורן מנהלת אגף מרכז - צפון | עדית פלדמן מנהלת מחלקת עבר הירקון 
עידית פישר נטיף עובדת סוציאלית וראש צוות מחלקת עבר הירקון 

רכזות התוכנית אסנת אלקיים עובדת סוציאלית דיור מוגן משען “פיכמן” תל אביב 
הדס מונהייט רכזת שכבת ט’ | יעל פולטורק רכזת שכבת ח’ | איריס הלפרין מנהלת חטיבת הביניים 

יניב בכר מנהל תיכון ״אליאנס״ תל אביב
פרויקט מספר 71 של תיאטרון ּעדות ופרויקט מספר 10 בעיר תל אביב, יוני 2021

הקרן על שם וולדיסלבה 
ויעקב מושקוביץ

תיאטרון עדות מודה לגב' אפרת שדיאור על האכסנייה בבית דיור מוגן משען פיכמן
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מוסרי  תוקף  לזיכרון  המעניקה  חיה  צוואה  הם  לבם  בדם  המסופרים  הניצולים  של  חייהם  קורות 
אישית  ודוגמא  בילדותם  שחוו  התופת  על  ניצחונם  היא  הניצולים  תקומת  דרך.  מורה  ומשמשת 
עדו•ת  תיאטרון  פרויקט  בעתיד.  השואה  זיכרון  שימור  מצוות  את  לקיים  שעליהם  הנוער  לבני 
של  במלאכה  העושים  השותפים  לכל  כח  יישר  הבאים.  לדורות  השואה  זיכרון  בשימור  נדבך  הוא 
האומנותיים. מתוצריו  ולהתרגש  להפנים  ללמוד,  לכולם  מאחל  אני  הזה.  והייחודי  החשוב  הפרויקט 

רון חולדאי ראש עיריית תל אביב - יפו

רק  לא  זאת  מוסריים,  ולחיים  להתנהגות  החותר  לעולם  אזהרה  כתמרור  להישמר  חייבת  השואה 
למדינת ישראל ותושביה, אלא לבני האדם בעולם כולו. בתקופה זו, כאשר הניצולים הולכים ופוחתים 
חברתית,  לטפל  החובה  לצד  זאת  לשמר,  ניתן  שעדיין  העדויות  את  יכולתנו  ככל  לתעד  עלינו  חובה 
ראשון. ממקור  ללמוד  ההמשך  לדורות  המאפשר  ייחודי  כלי  הוא  עדו•ת  תיאטרון  וכלכלית.  פיזית 

יוסי היימן מנכ״ל ג'וינט ישראל אשל 

רבות, אם כי לעולם לא מספיק, דובר על חשיבותו של תיאטרון עדו•ת עבור ניצולי השואה, בהיותו כלי 
לחשיפתו ועיבודו של סיפורם האישי למען לא ישכח. זהו תהליך טיפולי וחברתי בעל ערך עליון.    אנו 
כולה. הישראלית  לחברה  הפרויקט  של  האדירה  תרומתו  ואת  החינוכי  האפקט  את  להעריך  חייבים 

ישראל מובשוביץ יו"ר עמותת תיאטרון עדו•ת  

הזיכרון הקולקטיבי שלנו מורכב מפיסות רבות ושונות ומחיבור זיכרונות אלה לדורות הבאים לכך חשיבות 
עליונה. לתיאטרון עדו•ת ערך רב לשימור הזיכרונות של הניצולים ולהעלאה על נס את גבורתם ובחיבור 
זוהי השנה העשירית בה מתקיים הפרויקט בעיר תל אביב יפו. אני רואה בהערכה רבה את  הרב דורי. 
היבטיו החשובים של תהליך העבודה המשותף והמרגש מבחינה תרפויטית, לאומית, היסטורית וחינוכית.

שרון בלום מלמד מנהלת מינהל שירותים חברתיים

ומגע  קירבה  שבה  אחרת,  טיפולית  בחוויה  התנסות  השואה  לניצולי  מזמן  בקבוצה  העבודה  תהליך 
לניצולים  ותומכת  מאפשרת  אווירה  יוצרת  זו  חוויה  והשלישי.  השני  הדור  בני  עם  אמצעי  בלתי 
למען  רבות,  שנים  נצרו  אותם  והחשובים,  הקשים  העדו•ת  סיפורי  את  ולספר  לבם  סגור  את  לפתוח 
אליאנס,  ספר  ולבית  פיכמן  למשען  דגן,  ועזרא  לעירית  מיוחדת  תודה  הבאים.  הדורות  ויזכרו  ידעו 
חברתי. ריחוק  שהכתיבו  המגבלות  אף  ועל  למרות  הפרויקט  את  לקיים  נחישותכם  מפעימה  במיוחד 

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

להמשיך  הזכות  בחלקי  נפלה  נכחדה,  משפחתם  שכל  שואה  לניצולי  שלישי  וכדור  "אליאנס"  כמנהל 
בכאב,  לחוש  אתכם  מזמין  אני  עדות.  תיאטרון  בזכות  "זכור"  במצוות  הספר  בית  של  המסורת  את 
איתכם  לקחת  גם  ואולי  כרגע,  להבין  לא  גם  לעצמכם  לפרגן  שאלות,  לשאול  לגעת,  להרגיש,  לבכות, 
תובנה אחת או שתיים - תובנה שעשויה להשתנות כשתמשיכו את המסע האישי שלכם על הכדור זה.    

יניב בכר מנהל ״אליאנס״ תל אביב
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 "איך ממשיכים להפגיש בין הדורות כשאין אפשרות להיפגש?”, 
תיאטרון עדו•ת המציא את עצמו מחדש בצל מגפת הקורונה.

הוירוס שינה, שיבש ועצר את שגרת חייהם של כל בני האדם בכל העולם. כולנו עצרנו את שגרת 
יומנו וחיינו, נכנסו אל תוך ארבעת קירות ביתנו וכל זה כדי לשים את הביטחון ובעיקר הבריאות של 

יקירינו ושלנו במקום הראשון.

אך אלו שספגו את המכה הקשה הכואבת ביותר הם הדור הראשון, האזרחים הוותיקים והוותיקות 
הנמצאים ברמת סיכון גבוהה משאר האוכלוסייה בארץ ובעולם. הם אלו שעברו ועדיין עוברים תקופה 
מטלטלת ומבלבלת. רובם נמצאים לבד, בודדים ורחוקים ממשפחותיהם ובעיקר מהשגרה אליה הם 

רגילים, חלקם אף מתקשים או שאין להם את האפשרות הכלכלית והפיזית לרכוש מזון בסיסי ותרופות.

"אני מתגעגעת לראות את הילדים", אמרה ניצולת שואה חברה באחת מן הקבוצות תיאטרון עדו•ת. 
עירית ועזרא שיודעים שהזמן גם ככה פועל לרעתם ושניצולי השואה מתמעטים משנה לשנה, החליטו 
שלא לחכות, בעזרת תוכנת הזום הצליחו לקיים את המפגשים השבועיים עם ניצולי השואה, בני הדור 
השני וחבורת הצעירים בפרויקטים השונים. ייתכן ודווקא עכשיו, המשימה של לתת לניצולי השואה 

להרגיש שהם לא לבד, שיש מי שדואג להם ורוצה לשמוע את קולם - חשובה אולי יותר מאי פעם.

במהלך שנת הקורונה תיאטרון עדו•ת הצליח להמשיך ולקיים מפגשים משותפים אונליין, לבצע 
חזרות למופעי הסיום, עבודה על טקסטים, למידה משותפת בעל פה, בימוי, הנחיות משחקיות ואף 

העבודה של ההרכב המוסיקלי ועיצוב התאורה - הכל התקיים באמצעות הזום. בפרויקט מועצה 
אזורית חוף השרון ופרויקט מועצה אזורית עמק המעיינות ישבו המבוגרים על הבמה יחד עם הילדים 
כשכולם עוטים מסכות, בפרויקט הרצליה שהסתיים במהלך הסגר האחרון לא התאפשר להביא קהל 

חי להצגה ולכן ההצגה הוצגה בפני אולם ריק ללא קהל וללא מבוגרים על הבמה, צולמה באיכות 
גבוהה והועלתה לדף היוטיוב והפייסבוק של תיאטרון עדו•ת בערב יום השואה. פרויקט תל אביב גם 

הוא התנהל תוך שנת הקורונה, כל המגבלות והאיסורים החברתיים ומבצע שומר החומות. 

אנו גאים ונרגשים שבתקופה מורכבת שכזו תיאטרון עדו•ת הצליח להשאיר את הראש מעל למים 
ולהיות נקודת אור, נחמה ולספק תקווה לצעירים ובעיקר לניצולי השואה.
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"השואה תישאר לעד התקופה האפלה והחשוכה ביותר של ההיסטוריה וכאסון הגדול ביותר של 
האנושות. אנו רואים בפרויקט תיאטרון עדו•ת הגשמה של הרעיון הציוני ושליחות חשובה מאין 

כמוה, להספיק ולשמוע ממקור ראשון את סיפור הצלתם, הישרדותם וגבורתם של שורדי השואה, 
להכיל את הכאב והצער ולתת להם את ההזדמנות - האולי אחרונה לקיים שלום עם עברם 

הקשה. ישנם ביניהם כאלו שלא דיברו מעולם, בגלל הבושה, בגלל הרצון לגונן או לשמור על 
ילדיהם ונכדיהם, או כי חשבו שעדיף להניח את העבר הקשה מאחור ולהתמקד רק בתקומה. 

כבר עשרים שנה שאנו עובדים כנגד הזמן. בכל שנה מתמעט מספרם של שורדי השואה בארץ ובעולם 
ויחד עם זה אחוז בני הנוער שיכולים להעיד שאכן פגשו ניצול שואה - אמיתי, מול עיניהם ולא דרך 

ספר היסטוריה, סרט או תמונות בשחור לבן - פוחת גם הוא. 
במציאות בה אנו חיים היום, בה ישנם אנשים האומרים: "שואה לא קרתה", במציאות בה 

האנטישמיות עדיין קיימת, בה רצח עם קורה בכל רגע בכל כך הרבה מקומות בעולם, מציאות 
בה עדיין יש גזענות ושנאה ושנאת חינם. לצערנו נותר להבין כי העולם לא באמת למד מאותם 

מאורעות של אותה מלחמה. אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר, ללמוד וללמד, כי עלינו חובת ההנצחה. 
למען אותם ניצולים, למען אלו שלא ניצלו, למעננו ואולי בעיקר למען כל אלו שיבואו אחרי."

עזרא דגן
במאי  אביב,  תל  של  "הקאמרי"  תיאטרון  שחקן 
מגמת  בוגר  ופנטומימה.  מסוגנן  למשחק  ומורה 
נולה  של  הסטודיו  "רננים",  ספר  בבית  תיאטרון 
קיפניס.  קלוד  של  בסטודיו  ופנטומימה  צ'לטון 
שיחק בתיאטרון "הבימה" במשך 15 שנה. גילם את 
דמותו של רבי יעקב מנשה לברטוב, בסרט "רשימת 

שינדלר" של סטיבן שפילברג. 
בפריז,  שחיו  דוד  ובר  פינטו  ממשפחתו,  נפשות   7

נרצחו באושוויץ בירקנאו. 

עירית דגן
מטפלת בהבעה ויצירה, D.E.B בחינוך בלתי פורמלי, 
הבריאות.  משרד  ברישיון  תרפיה,  בדרמה   MA

בוגרת  תיאטרון.  ובמאית  למשחק  מורה  שחקנית, 
וספרות  צבי",  "בית  למשחק  הגבוה  הספר  בית 
בתיאטרון  שיחקה  העברית.  באוניברסיטה  עברית 
הלאומי "הבימה" ובתיאטרון "אורנה פורת" לילדים 
ולנוער. עירית דור שני להורים ניצולי שואה, אמה 
שרדה את מחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו ואביה, 
שהיה חבר בתנועת הנוער הציוני, נלחם והציל מעל 

1500 יהודים במחתרת הבריחה.
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הדור הראשון
נלי אהרונוביץ - ג'רסי 

ליצחק.  אחות  בכר,  לבית  וזהבה  ניסים   - להוריה  בבולגריה,  סליבן  בעיר   ,1937 ב  נולדה 
בתחילת המלחמה היתה בת שנתיים. המשפחה התגוררה בסליבן, ההורים חויבו לענוד 
טלאי צהוב, אביה עבד בבית חרושת לגרביים. נלי למדה בבית ספר יהודי עד כיתה ד' - 
אז נסגר בית הספר היהודי בעיר. נלי מספרת כי היא ומשפחתה נהגו לשבת כל הזמן על 
מזוודות ארוזות כי היו בטוחים שבכל יום עלולים לשלוח אותם לפולין, אך בזכות עזרתם 
של המלך והבישוף לא גורשה המשפחה יחד עם כל היהודים האחרים. ב- 1949 עלו לארץ 
באוניה "בולגריה". נלי למדה בבית ספר לאחיות, ב- 1960 נישאה לנחמן אהרונוביץ, להם 3 

ילדים: זאב, פזית ואופיר, 8 נכדים ונינה אחת. 

חנה מלכה - פיאלה
אחות  וקארל,  קפקא  לבית  אירמה  להוריה-   ,1923 ב-  שבצ'כיה  סטרקוניצה  בעיר  נולדה 
עם   15 בת  הייתה  חנה   .10 בת  בהיותה  ממחלה  ונפטרה  שנים  ב-4  גדולה  שהייתה  לרינה 
תחילת המלחמה. ב- 1940 עזבו את סטרקוניצה לכפר סטרונקוביצה. ב- 1942 הועברה יחד 
עם אביה לגטו טרזינשטאט. באוקטובר 1944 נשלחה האם לאושוויץ, משם האם לא חזרה. 
חנה הועברה למחנה ליד אדרן בגרמניה ועבדה בעבודת כפייה במפעל לייצור נשק. ב- 1945 
לפראג  חזרה  המחנה  את  שחררו  שהרוסים  לטרזינשטאט.  הוחזרה  המלחמה  תום  לפני 
וב- 1946 הפליגה באונייה "אליופוליס"  ובחסות הקהילה היהודית, עברה למרסי בצרפת 
לחיפה, ומשם לכפר רופין ולדודה בקריית חיים. בשנת 1947 נישאה למאיר מלכה נולדו 
להם שני ילדים הגר ורון, וחמישה נכדים. חנה עבדה כפקידה בחברת IPC - עיראק פטרול 

קומפני, אחר כך למדה את שיטת פלדנקרייז וטיפלה במשך 50 שנה בקבוצות רבות. 

תרזה אברבך - ווינברג 
נולדה בעיר בילפלד בגרמניה, ב- 1938 להוריה יוליוס ואלזה ווינברג, אחות לאווה, קורט 
וברנד. חצי שנה לפני פרוץ המלחמה נשלחה יחד עם אחותה ברכבת הילדים ה "קינדר 
10. שם שהו עד לסוף המלחמה.  עוד לא בת  הולנד לבריטניה כשהיא  דרך  טרנספורט" 
ההורים הצליחו להגיע אחריהם לבריטניה. אביה שנשלח לפני כן למחנה בוכנוואלד וחזר 
משם פגוע נפש. תרזה עלתה לארץ בטיסה ב- 1955. נישאה ב- 1960 ליהושע אברבך, להם 

שני ילדים פול ונועם, 5 נכדים ונין.
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טובה - גוטה קסלר - קוסובר 
נולדה ב- 1940 במגניטוגורסק – רוסיה, להוריה אייזיק ואולה לבית רוזנפלוט, אחות למשה 
ריבק. הוריה של טובה גרו בוורשה, שניהם היו בונדיסטים, אביה היה ממנהיגי התנועה, הם 
נישאו כ-3 חודשים לפני פרוץ המלחמה ואז החליטו להימלט למזרח, לכיוון הרי אורל, שם 
טובה נולדה. אביה נעצר על ידי המשטרה החשאית הרוסית ונשלח לכלא בסיביר, משם 
לא חזר מעולם. האם אולה ברחה יחד עם טובה לגבול ליטא, שם פגשה וקבלה מגורים 
ליערות  האם  ברחה  הגרמנית,  החזית  התקדמות  עם  בכפר.  ליטאית  אישה  של  בביתה 
ושהתה עם הפרטיזנים, טובה נשארה לגור בכפר. ב- 1944 לקראת סיום המלחמה הגיעה 
האם לקחת אותה. ב- 1945 עם סיום המלחמה חזרו לוורשה ומשם לגבול פולין ולצ'כיה. 
קסלר,  ליחזקאל  נישאה  טובה  בארץ   1958 ב-  שבאיטליה.  מגנואה  לארץ  הפליגו  ב-1957 

להם 3 ילדים: יצחק, מירה ואברהם, 5 נכדים ו 2 נינים. 

גליה גביש - גרובשטיין 
1944, להוריה יוסף שמעון ולאה לוין. בתחילת המלחח  נולדה בטשקנט שבאוזבקיסטן ב-

מה האב עבד כמהנדס מכוניות והאם עבדה בהנהלת חשבונות. המשפחה חיה בטשקנט 
עד לסוף המלחמה ב- 1946 אז חזרה המשפחה לורוצלב שבפולין, משם עברו דרך וינה, 

אוסטריה ואיטליה ובדצמבר 1951 הפליגה מנמל נאפולי באוניה "נגבה". בארץ גרו תחילה 
עם אבי האם במעברה ברעננה. גליה נשלחה לקיבוץ איילון, משם ברחה חזרה למעברת 

רעננה לבית סבה. האם עברה לגור בבית החלוצות בתל אביב. לאחר מכן למדה גליה 
בפנימיית אונים בכפר סבא ולמדה בתיכון עירוני א' בתל אביב. התגייסה לצה"ל ב- 1963 
שירתה בקריה ועבדה בגרפיקה ועיצוב. כשבגרה למדה עיצוב תערוכות בארה"ב. עבדה 

עם דני קרמן ואבנר כץ ובמשרדי אדריכלים בתל אביב, היא ניהלה את "מוזיאון הנגב" 
בבאר שבע במשך 3 שנים, את מוזיאון חדר היישוב ברובע היהודי בירושלים ובמוזיאון 

ההיסטורי ביד ושם. בין עבודותיה הידועות - "העבודה בנייר: "למולך". פעילה בנושא 
אקולוגיה ואיכות הסביבה. 
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דן אדלהייט, תמר יפרח, נופר דהן, מעיין אלאלוף
ליה יוספיאן, תום שרצר-בר, יובל רז, יעל צברי 

"שום סרט, ספר, הרצאה או הצגה לא יכולים להעביר את נושא השואה בצורה אישית יותר, 
רגישה, מלמדת ומעצבת." 

ארבע  שבני  במה  התעסקה  כולם  שכמו  ילדה  הייתי   ,2010 בשנת  ת"א  בעיר  בפרויקט  השתתפתי 
שואה  ניצולי  עם  ונפגשת  יושבת  בשבוע  פעם  עצמי  את  מצאתי  פתאום  בו,  מתעסקים  עשרה 
מה  נפש,  תעצומות  אומר  זה  מה  הבנתי  להתכוון,  או  לחשוב  מבלי  שלהם,  הסיפורים  את  ושומעת 

זה אומר לקום מהמקום הכי נמוך שאפשר, להילחם על החיים, לבנות לך בית, מדינה ועתיד. 

תיאטרון עדו•ת נותן לצעירים כלים לחיים שלא ניתן לרכוש בשום מסגרת אחרת. הילדים שמגיעים 
לפרויקט מגיעים מכל קצוות הארץ, מבתים שונים, רקעים ומוצאים שונים, לפעמים גם עם הבנה או 
בגרות שונה. הם עוברים תהליך של שנה בו כמעט מבלי שהם יודעים משהו בהם נהפך ומתעצב להיות 

טוב יותר. הם לומדים להקשיב, לכבד, לתת, להכיל ולחבק. 

משפחתי - משפחת אפל מליטא - שרדה את השואה רק בקושי, ממשפחה ענפה ומרשימה, נותרו 
בודדים והקשר ביניהם נותק בשל מסך הברזל של ברית המועצות. אחת מבנות המשפחה - דיטה - בת 
דודתה של סבתי, הצליחה לשרוד את המלחמה באירופה ולהגיע בסופה לארה״ב, שם הקימה משפחה 

מפוארת. לאחרונה, הצלחתי ליצור קשר עם ילדיה לאחר שנים ארוכות של ניתוק.
ללא הכלים שרכשתי בפרויקט, ספק אם המפגש המחודש עם המשפחה שהתנתקה היה מתקיים, 
תיאטרון עדו•ת סיקרן אותי לחפש ולמצוא את הקרובים אלי, הכין אותי למעמד שלפני עשור, איש לא 

חשב שיתקיים. 

אני מברכת את קבוצת הצעירים של בית ספר אליאנס על כניסתם לאחת המשפחות החמות והמיוחדות 
שיש - משפחת תיאטרון עדו•ת. 

אני מאחלת להם שיגשימו את המצווה ויהיו נושאי הלפיד של זיכרון השואה, יעבירו את הסיפורים שהם 
שמעו הלאה לדורות הבאים ויהוו דוגמה לזולתם, כדי שנוכל לעצב עתיד טוב יותר כחברה וכמדינה.

אליסה שודייב
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על יהודה לוי שהציל את יהודית לוי ומשפחתה ברכבת מקלוז לבודפשט בשנת 1944

נולדתי שבועיים אחרי שנכנסו הנאצים להונגריה וחיים אחי היה כמעט בן שנתיים. אבי עבד במפעל 
נודע  יותר  מאחור  שבועיים  אבל  בעיר,  להישאר  אישור  קיבלנו  ולכן  הגרמנים  לכוחות  חיוני  שהיה 
לאבא שאת היהודי הנוסף שעבד במפעל לקחו הגרמנים. אמא ואבא הבינו שאנחנו לא מוגנים, הם 
ועלו על  הצליחו לקבל תעודות מזויפות, הורידו את הטלאים הצהובים מהבגדים, ארזו מעט דברים 

רכבת לבודפשט. 

ניסה  אבא  איתו,  לשוחח  לצאת  מאבי  ודרש  חץ  צלב  איש  התא  דלת  יד  על  הופיע  הנסיעה  במהלך 
להתנגד תחילה אך החייל התעקש. ואז בסוד מוחלט החייל הגרמני התוודה כי הוא יהודי שמתחזה 
בבודפשט  מהרכבת  לרדת  סיכוי  לנו  שאין  לאבא  אמר  הוא  הגבול.  את  יהודים  מעביר  וכך  לפשיסט 

מבלי שיזהו שאנחנו יהודים. 

הוא הציע לאבי להתפצל וכשירדנו מהרכבת הוא החזיק אותי ביד אחת, ביד השנייה חיבק את 
אמא שהחזיקה את אחי, כאילו כולנו משפחה. ככה הצלחנו להינצל מהכוחות הגרמנים שעמדו 
על הרציף וחיפשו יהודים. לא ידענו כלום על אותו בחור מחופש לפשיסט עליו בחרנו לסמוך, 
הוא שרד את המלחמה  בגורלו, אם  עלה  מה  סיקרן אותי לדעת  תמיד  פיצי.  היה  מלבד שכינויו 

ואיפה הוא מתגורר. 

פעולות  את  שתעדה  הציוני  הנוער  של  בחוברת  פיצי  של  תמונה  מצא  שלי  ואבא  עברו  שנים 
הם  שלו,  הטלפון  מספר  את  וקיבל  בארץ  חי  שפיצי  ולמד  להוצאה  התקשר  הוא  שלו.  ההצלה 
שוחחו והתרגשו שניהם, אך לצערי אבי נפטר לפני שהספיקו להיפגש. אחרי שנים נסענו אמא 
ואני למפגש של חברי הנוער הציוני בכפר גליקסון, פיצי היה שם, אז כבר ידענו ששמו יהודה לוי, 
ניגשתי להגיד שלום וביתו עירית דגן הסתכלה עלי ושאלה את אביה "זו התינוקת מהרכבת?“, כך 

הבנתי שאותו ערב שדובר עליו אצלנו בבית כל ילדותי דובר גם בביתם שלהם.

הציורים בתוכניה מאת יהודית דקל, עמ 1: המשפחה במחנה הפליטים בשוויץ, עמ 4: פרדס בעיינות, עמ 9: פינה במסחה, עמ 10: פורטרט של אדם זר, עמ 12: אמא



10

"הנאצים ניסו להשמיד את הגוף ולהרוס את הנפש, 
תיאטרון עדו•ת הוא הד לניצחון הרוח על כוחות הרשע, אז ועכשיו."

השואה היא טראומה נפשית שאין מילים לתארה. המתים נותרו דוממים והניצולים נותרו ללא קול 
בהעדר מילים שיוכלו לתאר את מה שחוו וראו. החוויות שלהם ממשיכות לחיות בתוכם ולהחוות 

כל פעם מחדש, כאילו הן אינן חוויות מן העבר. 
"תיאטרון עדו•ת" מעמיד במה להשמיע את מה שלפנים נותר ללא הד. בתוך מסגרת המאפשרת 

לסיפור הטראומה לצאת, מסגרת שיוצרת מרחק אסתטי, חוויה שאינה מציפה מדיי עבור הניצולים 
ובני הנוער - המשתתפים והצופים.

עירית ועזרא - משתמשים בניסיונם הרב בתחום התיאטרון ובכליהם הטיפוליים, על מנת לאפשר 
לבני דורות אלו למצוא שפה שבאמצעותה יוכלו לספר את סיפורם זה לזה, מתוך רגישות רבה 

למורכבות של הקבוצה ולסכנה של רטראומטיזציה.
הסיפור שהיה עד כה של הניצולים בלבד הופך להיות למעין מסורת שבעל-פה שתמשיך ותעבור 
מדור ודור, קודם לחברי הקבוצה ואחר כך גם לקהל - שיושב, מאזין ובוכה, אל מול ניצולי השואה 

הישובים על הבמה - הופך להיות עד חי, למה שהיה עד כה, זיכרון קפוא בזמן.

הבמה שמעמידים עירית ועזרא יוצרת שותפות חדשה המשחררת את הניצול מן המסע הכבד 
ומעול הבדידות, ומעלה את זיכרון היחיד אל הזיכרון הקולקטיבי.

ד"ר צביה זליגמן
יועצת ומלווה של פרויקט תיאטרון עדו•ת מומחית לטיפול בטראומה, פסיכולוגית קלינית במרפאת 
המבוגרים בשירות הפסיכיאטרי בבית החולים ”איכילוב" ת"א.



11

ז'וקה ופיצי גדלו בבית מסורתי, עם חינוך ערכי של אהבת האחר ובצל החלום הגדול לעלות 
לפלשתינה. הם הכירו לראשונה במסיבת פורים בעיר הולדתם קלוז' שבקולוז'אר בטרנסילבניה.

במרץ 1944 נכנסו הגרמנים להונגריה. פיצי שהיה יפה תואר ומראהו לא עורר חשד, הצטרף לאנשי 
מחתרת הבריחה של ארגון הנוער הציוני וכשהוא רק בן 19 ולבד, החל לזייף תעודות ולהבריח יהודים 
את הגבול. פיצי הבריח והציל מעל ל 1500 יהודים. אחת ממשימותיו הייתה לאתר ולהציל את חנה סנש, 

אך פעולותיו של פיצי כשלו, הוא נתפס ונפל בשבי הגסטפו, שם עבר עינויים רבים וביניהם 
צריבה של צלב קרס ע"י מוט מלובן על חזהו. ז'וקה יכולה הייתה להינצל עם תעודות מזויפות שפיצי 

הכין עבורה ולעלות לפלשתינה, אך סירבה להשאיר את משפחתה מאחור ובחרה להצטרף אליהם 
לגטו, מהגטו נשלחו כולם לאושוויץ בירקנאו. במשך החודשים הרבים אותם עברה לבד במחנה ז'וקה 
לא התחננה על חייה, לא איבדה את אצילותה, את כוחות הנפש שלה ומעולם לא פחדה להגיד בגאווה 

וראש מורם שהיא יהודיה אמיתית.

אחרי המלחמה פיצי וז'וקה נפגשנו והיוו אחד לשניה משפחה ובית שלא היו להם יותר. הם עלו 
לארץ לקיבוץ כפר גליקסון, ז'וקה עבדה כעובדת סוציאלית ופיצי כאיש קבע, סא"ל ומפקד הפנימייה 

הצבאית של חיל החימוש. נולדו להם שני ילדים, הבכור מבניהם - קובי שנפצע בניסיון כיבוש הר 
החרמון במלחמת יום כיפור וביתם השניה היא עירית דגן, יוצרת תיאטרון עדו•ת.

פיצי נפטר בשנת 2000 ,הרופאים כינו אותו נס רפואי, כאיש שעבר כל כך הרבה והצליח להחזיק עד 
גיל שבעים וחמש. ז'וקה נפרדה מאיתנו בשנת 2012 בגיל שמונים וחמש כשלפניה עוד כל כך הרבה 

תוכניות להמשך. 

"בשבילי הצפייה בתיאטרון עדו•ת היא כמו להדליק נר-זיכרון לזכר הוריי שאפילו קבר אין להם", הייתה 
אומרת ז'וקה בגרון חנוק. היום תיאטרון עדו•ת מדליק נר לזכרם של ז'וקה, פיצי ולמשפחותיהם יוסף 

ולודוויג, הוריהם רחל ומנחם, חיה - שרה וצבי, שנרצחו על ידי הנאצים.

אנחנו מודים לכם פיצי וז'וקה, על הכבוד שנולדנו להיות במשפחתכם, על שלימדתם אותנו מהי אהבה 
ונתינה. מחבקים חזק, אוהבים הרבה ומתגעגעים בלי סוף. 
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הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
תיאטרון עדו•ת  

  @teatronedut 
 www.edut.org.il

ליצירת קשר
0505215679

Ezra.dagan@gmail.com
 

יו"ר עמותת תיאטרון עדו•ת ישראל מובשוביץ
מנכ"לית נלי יצחקי

 מנהלת קשרי חוץ אביבה מובשוביץ
יועצת משפטית עו"ד יולי פק-חלמיש

חבר ועד מנהל עופר אופיר

 ועד מייסד חנה מרון )ז"ל(, חווה קליינברג )ז"ל(, אלנה קיאל, מירטה כהן, פנינה רוזנצוויג, 
מרדכי אלדר, טומי ברייער, אירמה בידרמן )ז"ל( 
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