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תיאטרון עדּות - 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

עיריית הרצליה האגף לשירותים חברתיים
חטיבת הביניים שמואל הנגיד  

נתמך על ידי אשל האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים חברתיים למען הזקן בישראל
מגי גד מנהלת בכירה תחום קהילה באשל, לימור מרגלית מנהלת תוכניות ניצולי שואה

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

מנהלת הפקה: עמית מזרחי
צוות טכני אביאל הגברה ותאורה, דן לוצ׳י, אודי גור

האגף לשירותים חברתיים: אהרון סלצברג מנהל האגף לשירותים חברתיים,  
הילה דהן עו"ס מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת, אילנה אנגל עו"ס מרכזת תכניות האב לגיל 

השלישי וזיוה ברזון אלבאום עו"ס לאזרחים וותיקים | צוות חטיבת הביניים "שמואל הנגיד": 
 יהודית לוין מנהלת החטיבה, שקד היינס רכזת אמנויות, ריני דגן סגנית פדגוגית,  

ליאת תבור רכזת חינוך חברתי, מירה וינטר מחנכת הכיתה | דבורה לבנה מתנדבת "ידיד לחינוך"

הציורים בתוכניה מאת ילדים בשואה אלגה וויסובה, אודטה פולקובנה, אלה ליברמן 
ושני ציירים נוספים שנספו ושמם אינו ידוע 

 צילומים שרה שלמון | עיצוב תוכניה גלי שמיר | הגהות לאה שמעוני | עריכת תוכניה, ניהול תוכן ומדיה נמרוד דגן

פרויקט מספר 70 של תיאטרון עּדות ופרויקט מספר 3 בעיר הרצליה
 יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ״א, 2021

המשרד 
 קרן דן וגלוריהקרן קסיררלשוויון חברתי

שוסטרמן
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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 כולה.
ישראל מובשוביץ יו"ר עמותת "תיאטרון עדּות" - לספר כדי לחיות

בעידן בו דור ניצולי השואה הולך ונעלם וזיכרון השואה מטשטש, ישנה חשיבות רבה לשימור ותיעוד הזיכרון 
למען הדורות הבאים. השורדים ובני הנוער של תיאטרון עדּות זכו לתהליך ייחודי ומשמעותי שאפשר עיבוד 
רגשי, ריפויי וסגירת מעגל. תודה לשורדי השואה שלקחו חלק בפרויקט מורכב זה ובאומץ רב שיתפו את 
סיפורם הכואב, יישר כוח לכל השותפים לתהליך.
הילה דהן עו"ס, מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת

היתה לי הזכות להשתתף בפעילות ערכית, מרגשת, חשובה ומעוררת התפעלות זו. אני עומדת נפעמת ממערכת 
היחסים הרב דורית המופלאה בין תלמידינו לבין ניצולי השואה ומודה על האפשרות בה זכינו להקשיב ולשמוע 
את שחוו שורדי השואה ואת סיפוריהם שישמשו לנו כנר התמיד לדורות הבאים.
יהודית לוין מנהלת חטיבת "הנגיד"

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 
חובה עלינו לתעד ככל יכולתנו את העדויות שעדיין ניתן לשמר, זאת לצד החובה לטפל חברתית, פיזית 

וכלכלית. תיאטרון עדּות הוא כלי ייחודי המאפשר לדורות ההמשך ללמוד ממקור ראשון. 
יוסי היימן מנכ״ל אשל - האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל, ג'וינט ישראל

סיפורם האישי של שורדי השואה צרוב וחקוק בסיפורו של העם היהודי. אחת הדרכים לזכור ולהזכיר את מה 
שהיה "שם" היא באמצעות המפגשים של תיאטרון עדּות, בני נוער עם ניצולים המגבשים את זיכרונותיהם 
לכדי הצגה. כך אנו מנציחים את העבר למען דור העתיד, כדי שהזוועה לעולם לא תחזור. לזכור ולא לשכוח.
משה פדלון ראש עיריית הרצליה



"איך ממשיכים להפגיש בין הדורות כשאין אפשרות להיפגש?“, 
תיאטרון עדּות ממציא את עצמו מחדש בצל הקורונה.

הוירוס שיבש, שינה ועצר את שגרת חייהם של אזרחים רבים בכל העולם. עסקים עצמאיים קטנים 
וגדולים עצרו כאחד, שדות וחברות תעופה, עסקי המסעדנות, תעשיית האופנה, הבידור והפנאי, 

התיאטראות, הספורט והמוזיקה, 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 וכנראה עתידים לספוג את המכה הקשה הכואבת ביותר הם הדור הראשון, האזרחים 
הוותיקים והוותיקות הנמצאים ברמת סיכון גבוהה משאר האוכלוסייה בארץ ובעולם. 

הם אלו שעוברים 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 עדּות. 

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 וחברות 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.
החזרות למופע הסיום של פרויקט הרצליה, העבודה על הטקסטים, הלמידה בעל פה, הבימוי וההנחיות 

המשחקיות ואף העבודה של ההרכב המוזיקלי התקיימו באמצעות הזום. 
אנו גאים ונרגשים שבתקופה מורכבת שכזו תיאטרון עדּות הצליח להשאיר את הראש מעל למים ולהיות 

נקודת אור, נחמה ולספק תקווה לצעירים ובעיקר לניצולי השואה.
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עירית דגן 
מטפלת בהבעה ויצירה, B.E.D בחינוך בלתי פורמלי, 
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 
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.

"השואה תישאר לעד כתקופה האפלה והחשוכה ביותר של ההיסטוריה וכאסון הגדול ביותר של 
האנושות. אנו רואים בפרויקט תיאטרון עדּות 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
שחקן תיאטרון "הקאמרי" של תל אביב, במאי 
ומורה 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. 
7 נפשות ממשפחתו, פינטו ובר דוד שחיו בפריז, 

נרצחו באושוויץ בירקנאו.
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הדור הראשון
משה אפשטיין  

נולד ב 1942 בעיר צ'ו שברוסיה ללייב אפשטיין ולציפה – לאה ברוננברג, אח לחווה ושמואל ואח נוסף. 
המשפחה חיה בלודז' שבפולין ועם פרוץ המלחמה ברחה לרוסיה. בשנת 1940 נשלחו לסיביר ונדדו 
בכל רוסיה. בשנת 1942 הגיעו לטשקנט לעיר צ'ו, קרוב לגבול סין, שם שהו במחנה העקורים עד 
לסיום המלחמה ב 1945 ומשם חזרו ללודז'. בשנת 1950 הפליגו לישראל באונייה "ארצה". בנובמבר 
1950 התיישבו בחיפה, ביהוד ואח"כ עברו לת"א. בנובמבר 1959 התגייס משה לצה"ל ושירת בסיירת 
הצנחנים. נישא פעמיים, לראשונה לטובה ברגר, ממנה נולדו לו שתי בנות: סיגל ואסנת ולריקי פרידמן 
ממנה נולדו אורי ואודי. למשה 10 נכדים. כל השנים היה עצמאי, יזם בשארם א- שייח, בארה"ב ובישראל.

קלרה הרשקוביץ 
נולדה בשנת 1930 ליקותיאל דודיק ולפרידה מנדלבלאט בעיר טלנשט שברומניה. אחות לפייגה, חנה, 
יואל ושלום. כשפרצה המלחמה הייתה בת 10. בשנת 1941 ברחה המשפחה לאוקראינה, כולם נספו 
בהפצצה וקלרה שנותרה לבדה הובלה למחנה ההשמדה ווזדובקה, משם הצליחה לברוח לכפר וזדובקה, 
שם ניצלה על ידי אישה נוצרייה - אימא לשלושה ילדים, בשם פרוסיה. ב 1942 נאספה לבית יתומים 
בעיר באלטה, שם שהתה עד 1944 כשהג'וינט העביר אותה לבית היתומים בבוקרשט שברומניה. 
משם נמלטה ואומצה ע"י משפחת רימניצנו ושהתה בביתם 4 שנים. ב 1948 הפליגה לארץ באונייה 
"עצמאות", נעצרה בקפריסין לתקופה של 3 חודשים ובמרץ 1948 הגיעה לארץ לקיבוץ "משמרות". 

ב 1949 נישאה ליעקב הרשקוביץ ולהם שלושה ילדים: רפי, יהודית ואור. 8 נכדים ו 10 נינים. 
כל השנים בארץ היו יעקב וקלרה בעלי חנות לכלי בית ואינסטלציה בעיר גבעתיים, עד צאתם לגמלאות.

מירה לאובר 
נולדה בשנת 1935 בנובי - סד שביוגוסלביה, למילן צילצל ולריזה קון. ב- 1942 כשהייתה רק בת 7 
הועברה לגטו בודפשט בהונגריה, שם נשארה עד 1946 ולאחר מכן חזרה ליוגוסלביה. ב- 1948 הפליגה 
באונייה היוונית "קפלוס" לישראל, תחילה הגיעה לבית עולים ב "באר יעקב" וב 1949 לקיבוץ "הזורע". ב 
1952 נישאה לאשר לאובר ולהם שני ילדים: אסנת ודני, 5 נכדים, 2 נינים ונינה אחת. לאחר נישואיהם עברו 
להרצלייה פיתוח. בתחילה עבדה מירה כעוזרת בית, אח"כ פתחה גן ילדים, אותו ניהלה במשך 26 שנים.

משה סחייק 
נולד בשנת 1931 בעיר בגדד שבעיראק, לששון סחייק ולנעימה דרוויש. אח לסעידה, מזל, שמעון, נורית, 
שמחה, עובדיה וצדוק. כשפרצה המלחמה היה בן שמונה. היה עד לליל הפרעות ביהודים, ה "פארהוד", 
אך הצליח להסתתר. מגיל 16 היה חבר במחתרת הציונית "התנועה". ב 1950 עלה לארץ בטיסה ישירה 
שאורגנה על ידי הקהילה היהודית באמריקה. בתחילה שהה חצי שנה במעברה בכרכור ומשם עבר 
למעברה בגלילות, שם שהה 10 שנים. בשנת 1951 התגייס לצה"ל ושירת כמכונאי מטוסים בצוות 
הטכני של חיל האוויר. נישא לשפיקה יום טוב ז"ל ולהם ארבעה ילדים: תקווה, דוד, יהושע ואבי, 11 
נכדים ְו 5 נינות. עבד 43 שנה בחברת "אמקור", שם התחיל כפועל מקצועי והתקדם להיות מנהל אגף.

דבורה רוזנצוויג 
נולדה בשנת 1941 לשמואל וינוקור ולבלה גורשין בוידז'ה שבפולין ולה שני אחים: שלמה ומירי. בתחילת 
המלחמה הייתה תינוקת בת יומה. בין השנים 1941 – 1943 עברו לגטו וידז'ה ומשם לגטו סוונצ'יאן – 
מקום ההשמדה של יהודי ליטא בפונאר, שם נרצחו אביה ואחיה. אימה הצליחה להימלט יחד איתה 
ליערות ומשם הועברו לגטו וילנה. אימה ברחה והשאירה אותה אצל משפחה פולנית באזור מגוריהם 
בוידז'ה, שם מצאה את עצמה בסיומה של המלחמה. הן חזרו ללודז'. ב - 1957 עלו לארץ באונייה 
"ירושלים" והתיישבו בתל אביב אצל אח של אימה שעלה לישראל בשנת 1933. בארץ, למדה דבורה 
בביה"ס לאחיות בתל השומר. דבורה בוגרת חינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. ב 1961 נישאה 

למאיר )ז"ל( וחיה בצפת. להם שלושה ילדים: עצמונה, אלון ותומר ו 7 נכדים.



אתי בן צבי
דור שני בתם של יוסף פרוינדליך ואטקה לבית ניסנבאום. האב יוסף, יליד 1903 בג'רז בפולין. האם 
אטקה, ילידת העיירה סטשוב שליד לודג' בפולין. שניהם הקימו משפחות לפני פרוץ המלחמה ואיבדו 
את יקיריהם במהלכה. האב היה בגטו לודג' ואח"כ הועבר למחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו. אימא 
הייתה אף היא בגטו לודג' ועם חיסולו הועברה עם שתי אחיותיה הצעירות שרה וחווה, לאושוויץ. בסוף 
שנת 1944 הועברו שלושתן למחנה ההשמדה שטוטהוף על גדת הים הבלטי. שרה אחותה נפטרה 
משחפת מיד עם סיום המלחמה וחווה חייתה עד מותה בסנטוריום בשוודיה ונקברה בחיפה. האם והאב 
נפגשו בסיום המלחמה בעיר לודג'. נישאו ב- 1946 ובמחנה העקורים באד וורסוב שליד מינכן נולדה 
בתם הבכורה אסתר, אחות של שלמה. אסתר שירתה בחיל הים. למדה כימיה בטכניון. עבדה במשך 
7 שנים כמורה בתיכון ברמה"ש. תוך כדי לימודים עברה הסבה לענף המחשבים, מקצוע בו עסקה עד 

יציאתה לפנסיה. עבדה בחברת I.B.M ובזק. לאסתר שני ילדים: הילית ורון ושישה נכדים.
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הדור השני

יהודית שבתאי  
נולדה בשנת 1934 להרש מוזיקנטו ולבטי הורוביץ בבוקובינה שברומניה ולה שלושה אחים: הרצל, סוזי 
וצילי. כשפרצה המלחמה הייתה בת 6. ב 1939 הועברה המשפחה לטרנסניסטרייה שבאוקראינה, שם 
היו ארבע שנים. בסיום המלחמה חזרו לבוקובינה. בשנת 1946 הפליגו באונייה "כנסת ישראל" לכיוון 
הארץ, נעצרו על ידי הבריטים ונשלחו לקפריסין למשך שנה. ב 1947 הגיעה לישראל מטעם עליית 
הנוער, לביה"ס החקלאי "מוסינזון" שבמגדיאל. מגיל 13 עבדה בבית חרושת לכותנה במשמרות יום 
ולילה. בשנת 1952 נישאה ליוסף שבתאי, והיא בת 17.5, להם שלושה ילדים: נפתלי, מוטי וראובן. 9 

נכדים 12 נינים.

משה רמון 
נולד בשנת 1930 ליעקב ברגל ולאיבויה קליין, בעיר בודפשט שבהונגריה. כשפרצה המלחמה היה בן 9 
ומגיל 12 התגלגל לבדו כעכבר בעיר בודפשט. במרץ 1945 נפגש עם אימו ואחיו ג'ורג', אביו יעקב נספה. 
לאחר שהתברר לו שאיננו נוצרי כפי שחשב, אלא יהודי, הצטרף לתנועה הציונית "מכבי". שהה שלושה 
חודשים במחנה העקורים באיטליה ובמרץ 1949, במסווה של מלווה חולים, עלה באנייה האיטלקית 
"מספיה" לישראל. בארץ הופנה יחד עם הגרעין שלו לשנת הכשרה בקיבוץ "גבעת חיים". קיבל מינוי 
מטעם צה"ל להיות מפקד המקום שלימים הפך להיות קיבוץ: "יד חנה". נישא לנילי פרידמן ז"ל, ממנה 
נולדו שתי בנות: כרמית והגר. כיום נשוי לרינה מיג'יגונסקי ממנה נולדו לו שני בנים: שאול ויותם. למשה 

5 נכדים. בארץ היה מדריך נוער. כיום עוסק בנגרות, מפסל ובונה כלי נגינה וכלי בית.

רחל יכיני
נולדה בשנת 1939 בסופיה שבבולגריה, לונזיה ניסימוב ולניסים אלקלעי, אחות ליוסף. כשהמלחמה 
פרצה הייתה רחל תינוקת בת יומה. הגרמנים פלשו לסופיה, החרימו את הדירה והגלו את המשפחה 
לכפר ורצ'ה, שם גרו בחדר קטן אצל משפחה של כפריים בין השנים 1941 – 1943. בסוף 1943 חזרה 
המשפחה לסופיה ובאופן פרטי ארגנו את עלייתם לישראל. בשנת 1944 ברכבות ובאוטובוסים דרך תורכיה 
ולבנון, הגיעו לארץ דרך ראש הנקרה. בשנת 1957 התגייסה רחל לצה"ל ושירתה ביחידה האספקה. 
בשנת 1959 נישאה לאלברט ז"ל. להם שני בנים, זוהר וניר ושני נכדים. רחל עבדה באוניברסיטת ת"א 

ועסקה בארגון אירועים.



מיקה חביב, מאיה פולק, שקד גילארדי, איתמר מנור 
ערן רפסון, נועה צ'רמן, אליה לביא, שיר גיספן

הצעירים

״תיאטרון עדּות נותן לצעירים כלים לחיים שלא יוכלו לרכוש בשום מסגרת אחרת״ 
השתתפתי בפרויקט בעיר ת"א בשנת 2010, הייתי ילדה שכמו כולם התעסקה במה שבני ארבע 

עשרה מתעסקים בו, פתאום מצאתי את עצמי פעם בשבוע יושבת ונפגשת עם ניצולי שואה 
ושומעת את הסיפורים שלהם. מבלי לחשוב או להתכוון, הבנתי מה זה אומר תעצומות נפש, מה 
זה אומר לקום מהמקום הכי נמוך שאפשר, לבנות לך בית, חיים, מדינה ועתיד. שום סרט, ספר או 

הצגה לא יכולים להעביר את נושא השואה בצורה אישית יותר, רגישה ואינדיבידואלית.
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, בפנים, נהפך ומתעצב להיות טוב יותר״. הם לומדים להקשיב, לכבד, לתת, להכיל 
ולחבק ומעל לכל - הם הופכים להיות נושאי הלפיד של זיכרון השואה, הם אילו שיעבירו את 
הסיפורים הלאה לדורות הבאים, יעצבו את המדינה שלנו ויקבעו אם היא תהיה מקום טוב יותר.

אליסה שודייב 

8



ארועי הפרהוד או "ליל הבדולח של יהודי עיראק", התרחש בחג שבועות, חודש יוני, 1941 בעיר 
בגדאד. המון מוסלמי נכנס אל הרובע היהודי העתיק שבעיר ויחד עם שוטרים חמושים התנפלו על 

היהודים, אזרחים תמימים וחפים מפשע.
הם הוצאו בכוח ממכוניותיהם ומביתיהם, הוכו באמצע הרחוב לעיניי כל, חנויות נשרפו, כלי רכב 
הושמדו, רכוש פרטי נבזז והנורא מכל - ילדים יהודים נלקחו מידיי הוריהם והושלכו חיים לנהר.

ישנן לא מעט עדויות של יהודים ילידי עיראק, המספרים על שכניהם הלא יהודים, שסובבו את גבם 
אליהם והצטרפו למאבק חסר הצדק נגדם.

179 יהודים נרצחו ו-2,118 נפצעו ביומיים. הנרצחים נקברו בקבר אחים בבגדאד. הכוחות הבריטים 
ששהו מחוץ לעיר וידעו על הפרעות מראשיתן, נכנסו יחד עם הצבא הכורדי והשקט חזר לבגדאד. 
אותו חג שבועות גרם לצמיחתה של המחתרת הציונית בעיראק לגדול, שהביאה בסופו של דבר 

לעלייה של יהודי עיראק לארץ במבצע עזרא ונחמיה כעשור מאוחר יותר.

ה! ֶקט, ּבִני ַנְחִריָשׁ ֶקט, ֶשׁ ֶשׁ
אן צֹוְמִחים ְקָבִרים, כָּ
ַהּׂשֹוְנִאים אֹוָתם ָנָטעּו

ה ֵמֲעָבִרים. פֹּ
ָרִכים יֹוִבילּו, ֶאל ּפֹוַנאר דְּ

ֶרְך ֵאין ַלְחזֹר, דֶּ
א ִלְבִלי ׁשּוב ָהַלְך לֹו אבָּ

ְוִעּמֹו ָהאֹור.

גיא ההריגה של פונאר, וילנה שבליטא - פולין, בו נרצחו על ידי אנשי האס דה, אנשי האס אס 
הנאצים ומתנדבים ליטאים, כ 100,000 איש בין השנים 1941 ל 1944 כחלק מהפתרון הסופי. 

70,000 יהודים, 20,000 פולנים מתנגדי שלטון ו 8,000 שבויי מלחמה סובייטים, רובם היו אזרחי 
ווילנה. היהודים הובלו אל פונאר, יער פסטורלי, ירוק ומרוחק מציוויליזציה, שם ציוו עליהם 

להתפשט וכשהם עומדים על גדותיו של קבר אחים גדול ועמוס גופות, הם נורו, לרוב בראשם 
וצנחו אל מותם הלא צודק והאכזרי.

עם התקדמות הצבא הסובייטי ב 1943 עדיין שנתיים לפני סוף המלחמה, ניסו היחידות הנאציות 
להסתיר את פשעיהם. שמונים אסירים יהודים ממחנה הריכוז שטוטהוף הפכו ל "לייכנקומנדו", 

הם הובלו לפואנר, שם אולצו לחפור החוצה מהבורות המוות את גופות היהודים, לערום אותם על 
קרשי עץ ולשרוף אותם. האפר נכתש, עורבב בחול ונקבר באותן בורות. עבודה זו נמשכה במשך 
מספר חודשים עד שהאסירים היהודים הצליחו לברוח מפונאר דרך מנהרה שנחפרה באמצעות 
כפות ידיהם. 11 מתוך אותם 80 אסירים שרדו את המלחמה ועדויותיהם הם עלו שעזרו לחשיפת 

אותו טבח נוראי.
השיר "פונאר", אחד משירי השואה הידועים ביותר נכתב על אותו טבח בשפה אידיש על ידי 
שמריהו קצ'רגינסקי בזמן שהותו בגטו וילנה באביב 1943, בעקבות בית בפולנית שכתב נח 

וולקוביסקי והוא הולחן על ידי בנו בן ה 12, אלכסנדר וולקוביסקי, לימים אלכסנדר תמיר.

ְּב
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"הנאצים ניסו להשמיד את הגוף ולהרוס את הנפש, 
תיאטרון עדּות 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 עדּות" 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.
דר' צביה זליגמן
יועצת ומלווה של פרויקט תיאטרון עדּות מומחית לטיפול בטראומה, פסיכולוגית קלינית במרפאת 
המבוגרים בשירות הפסיכיאטרי בבית החולים “איכילוב" ת"א.

10



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 עדּות. 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 עדּות היא כמו להדליק נר-זיכרון לזכר הוריי שאפילו קבר אין להם", הייתה 
אומרת ז'וקה בגרון חנוק. היום תיאטרון עדּות 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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