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

סיפור הישרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי קריית-טבעון
עם בני הדור השני והשלישי ,בשיתוף תלמידי שכבה ט'
בחטיבת הביניים “אורט גרינברג“

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

אלכס לוין | “ילדות גנובה” | מתוך הסידרה "עולם שנעלם"

וועידת התביעות אשל-ג'וינט ישראל
מועצה מקומית קריית-טבעון המחלקה לשירותים חברתיים המדור לאזרחים וותיקים
המחלקה לחינוך עמותת שלהב"ת עמותת תיאטרון עדּות  -לספר כדי לחיות
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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 " 2010פרס משואה לחינוך"  - 2013המכון הבינ"ל להוראת השואה

מועצה מקומית קריית-טבעון ,תושבי קריית-טבעון ותלמידי שכבה ט' בחטיבת הביניים
“אורט גרינברג“
ניהול תקציבי ומקצועי  -אשל האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים חברתיים למען הזקן בישראל
ניהול ארצי של תיאטרון עדּות :מגי גד  -מנהלת בכירה תחום קהילה באשל

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 :עומר קורח ,תומר אוחנה
עוזרת במאי :מיקה גיל | מפיק בפועל :יואב אור | עיצוב ויצור אביזרים :אירה ויעקב מובשוביץ

הגברה ותאורה :א.ב .הגברה | עיצוב תאורה :נמרוד דגן | צילום ההצגה :יואב אור " -לוטוס"

מנתבות ומרכזות התוכנית בקריית-טבעון :טל רייס -מנהלת חט"ב אורט גרינברג
עינת לייבה-רווה -עו"ס קהילה אזרחים וותיקים יעל רום -עו"ס מדור לאזרחים-וותיקים

המחלקה
לשירותים חברתיים
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המשרד
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תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

"תיאטרון עדּות" בניהולם של עירית ועזרא דגן הוא מפעל חיים חשוב ,מכובד ומכבד.
צעירים וניצולי שואה ,במרוץ נגד השעון מיטיבים ליצור אינטימיות שמאפשרת לדור השואה
לשתף בני הנוער בזיכרונות ילדותם ,לחשוף ממקור ראשון את סיפורם המרגש עד מצמרר.
המפגש הייחודי ,שיש לו ערך חברתי ממעלה ראשונה ,מאפשר למתבגרים ,בהמשך
חייהם ,להציג ולספר את סיפור הישרדותם של ניצולי השואה מתוך כבוד ,שותפות ואהבה
 מערכת יחסים מחבקת ודו כיוונית עד כדי קשר דומה למשפחה קרובה.בשמי ובשם חברי המליאה ,אני מודה לכל מי שיש לו חלק בעיצוב וקידום הפרויקט
החשוב הזה ,תודתי והערכתי לבני הנוער שבאו לשמוע ולזכור ,ולניצולים שבאו לחשוף
ולשתף  -תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה ,ריגשתם אותנו מאד.
דוד אריאלי | ראש המועצה קריית-טבעון
בשיר “נדר“ ,שנכתב בזמן שבאירופה התחוללה השואה ,מצווה המשורר אברהם שלונסקי
“לזכור -ודבר לא לשכוח“.
זיכרון השואה בחברה הישראלית עבר מהפכים רבים .תחילתו בשכחה שנכפתה לא
פעם על הניצולים-אעפ"י שלעיתים גם הקלה עליהם-עד שהשתיקה נשברה במשפט
אייכמן ,שבו עמדו במרכז הסיפורים האישיים ,הפנים והשמות ..מפעל חשוב זה של
תיאטרון עדּות ,מהווה בסיס לעיצובם של בני אדם טובים מודעים ורגישים יותר לזולת
ולחברה ,ומאפשר לשורדים לגעת בעבר ולבני הנוער להיות ישראלים גאים ובטוחים
יותר בעתידם .תודה לשורדים ששיתפו במסע חייהם ולבני הנוער שהתנדבו לפרויקט,
לשותפים במחלקת הרווחה והחינוך במועצה ,לאשל ג’וינט-ישראל ,לחטיבת הביניים ולעמותת שלהבת
ויישר כוח לעירית ועזרא דגן על מפעל חייהם – “תיאטרון עדּות“.
מיכל לורבר | מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים קריית-טבעון
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 היימ ן | מנכ"ל אשל-ג'וינט ישראל ,האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל

פרויקט קריית-טבעון הינו הפרויקט ה 56 -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"
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לספר כדי לחיות...
ברכות
"תיאטרון עדּות" ,זה השם המתנוסס מעל המפעל האדיר הזה ,בו מנציחים בני
נוער עם דור הניצולים ,השורדים ,את זוועות השואה בצורה אינטימית ומכבדת ,תוך
שיתוף זיכרונות ילדות בסיפור אישי מרגש ומצמרר .יחד ,ברגישות רבה ,הם יוצאים
למסע ארוך של זיכרון בסיפור ,שיר וחוויה אישית.
כדור שני לניצולי אושוויץ-בירקנאו ,אני מזדהה עם הסיפורים ,שהם חלק מילדותי
ובגרותי .בהיסטוריה המשפחתית שלי זכיתי לחוות שני אירועים שממחישים את
"הנקמה המתוקה" ,הקטנה של משפחתי בצורר הנאצי :בתי הבכורה נולדה בעשרים
ושבעה בינואר  ,1989יום שהוכרז כיום זיכרון בינלאומי לקורבנות השואה ...בני נולד
בעשרה באפריל  ,1991בערב יום השואה .טקס ברית המילה נערך ביום העצמאות
ה 40-של מדינת ישראל ...זכיתי להיות שותפה לתכנית ערכית ,עם אנשים יקרים ומיוחדים שמובילים
אותה ובעיקר – עם ניצולים ובני נוער ,שיטביעו את חותמם בדפי ההיסטוריה :לא ניתן לאף אחד למחוק
את השואה שעברה על עמינו!
גילה דינר | מנהלת מחלקת החינוך במועצה קריית-טבעון
תיאטרון עדּות הוא ניסיון מוצלח לחיבור בין דור ניצולי השואה האחרונים החיים
בינינו לבין התלמידים שזכו ליטול חלק בפרויקט ,צברו חוויות הצרובות בלבם לנצח.
התלמידים קיבלו שיעור לחיים .המפגשים הפכו אותם לילדים יותר רגישים ומודעים
לאוכלוסייה המבוגרת .התלמידים למדו להקשיב ,לכבד ,להפיץ חום ואהבה ובעיקר
ללמוד מניסיון החיים של המבוגרים ניצולי השואה ,שניאותו להיחשף בסיפורם
האישי .הם עשו זאת במסירות הראויה להערכה רבה ,מתוך שליחות ושמחה     .
כל מי שהשתתף בפרויקט נמנה על הדור האחרון שיוכל לספר לדורות
הבאים  את סיפורם של ניצולי השואה .לפיד הזיכרון עובר באמצעות
הפרויקט מדור הניצולים לדור ההמשך ,ומכאן חשיבותו הרבה.
אני מבקש להודות לעזרא ועירית דגן היוזמים שעמדו מאחורי הפרויקט ,על מפעל חייהם .לתלמידים
המשתתפים ובעיקר לניצולי השואה .אנו אוהבים אתכם ,מחבקים ומאחלים לכם בריאות ,אושר ,נחת
ואריכות ימים.
ִאתי לוי | מנהל בית הספר אורט גרינברג קריית טבעון.
חטיבת הביניים אורט גרינברג בקריית טבעון חרטה על דגלה לפעול למען הקהילה
ולתרום מבחינה ערכית וחברתית לחברה שבה אנו חיים .במסגרת "תאטרון עדּות"
הצליחה חטיבת הביניים לפתוח צוהר לעולמם של ניצולי השואה בטבעון ולהכניס
אותם מדי שבוע לשיח היומיומי בחיי ביה"ס.
במסגרת הפעילות הערכית והחברתית אנו מעודדים תלמידים לקחת חלק בקבוצות
מנהיגות שונות איש איש על פי כישוריו ועל פי נטיות ליבו 15 .תלמידים ותלמידות
בחרו לפעול במסגרת "תיאטרון עדּות" ולפגוש מדי שבוע את שורדי-השואה ,לשמוע
את סיפורם ולהחיות אותו בתוך ביה"ס והקהילה .לחבק אותם ,ולשמר את סיפורם
כלפיד בוער שאותו חייבים להעביר הלאה לדורות הבאים.
עזרא ועירית שהגיעו אלינו מדי שבוע עם ברק בעיניים ואהבתם לנוער ולוותיקים הובילו אותנו אל תוך
תהליך מרתק שבוודאי יהיה קשה לנו להיפרד ממנו.
תיאטרון עדּות הוא בגדר מתנה שקיבלנו והיא ללא ספק תעשה אותנו לאנשים טובים יותר ,אכפתיים,
הזוכרים את העבר ופועלים למען עתיד טוב יותר בקהילה ,במדינה ובעולם.
אני מודה מקרב לב לעזרא ועירית דגן היקרים ולכל השותפים בקהילה שאפשרו לנו לקבל וליהנות
מתוכנית זו .יישר כוח לתלמידנו ולוותיקים שהשתתפו בפרויקט והביאו אליו את כל מהותם ואהבתם.
בברכה ובהוקרה
טל רייס | מנהלת חט"ב אורט גרינברג קריית טבעון

4

סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי קריית-טבעון ותלמידי שכבה ט' בחטיבת הביניים “אורט גרינברג“ | נובמבר 2017

תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

אסתר גורן

נולדה בבודפשט בהונגריה ,בשנת  ,1928להוריה מרגית וראובן ,אחות למרתה הצעירה ממנה
בשנה .בשנת  ,1944עם כניסת הגרמנים ,פוטר האב מעבודתו .המשפחה הוכנסה לבתים
מסומנים ,האב נלקח מהבית ,האם ואסתר ,שהייתה אז בת  ,16נלקחו למחנה עבודה ,משם ניסו
לברוח פעמיים ,נתפסו והוכנסו לגטו .אחותה הובלה לנהר הדנובה והצליחה להימלט ולהינצל.
ב 1945 -שוחררו ע"י הסובייטים .מלבד ההורים ,אסתר ואחותה ,כל מעגל המשפחה הושמד.
לאחר השחרור חזרו לבודפשט .אסתר חזרה ללימודים והצטרפה לתנועת "דרור הבונים" וב-
 ,1949בעזרת שליחים מהארץ ,יצאו את הונגריה לצ'כוסלובקיה ובעיר פוז'ון עלו על רכבת לווינה.
אחרי חודש ימים בברי ,באיטליה ,הפליגו באנייה "עצמאות" לחיפה .אסתר עברה לקיבוץ מעגן .שם נישאה ונולדו
שתי בנותיה .אסתר המשיכה לרכוש השכלה ,עסקה בהוראה ועבודה סוציאלית .כיום גרה בטבעון בקרבת משפחתה.
לאסתר שתי בנות :מיכל ותירצה 6 ,נכדים ו 8-נינים.

מרים גלברט

נולדה בעיר קילצה בפולין בשנת  ,1928להוריה ,יעקב ומרים לבית שפיגל .ב1-
בספטמבר  ,1939עם פלישת הגרמנים לפולין ,הייתה בת  .11בהיותה בת  12שנים,
חייתה בזהות שאולה כילדה נוצרייה יחד עם חברתה .במשך שנה עבדה אצל פולנים
במשקים בחליבת פרות ובמטבח של הוורמאכט .וכך שרדה .בתום המלחמה ,עזבה
את קילצה ועברה לעיר לודז' ,ב ,1948 -פגשה את שלמה שחזר מסיביר .הם נישאו
ב 1949 -ונולדו שתי בנותיה .בשנת  ,1957עלו לארץ ,לקיבוץ עין הכרמל .בשנת ,1960
עברו מהקיבוץ לקריית טבעון .בעלה נפטר בשנת  .1994נכדתה ליאת ז"ל נפטרה.
למרים שתי בנות :חני וזהבה 3 .נכדים וארבעה נינים.

יצחק דורון (פרבשטיין)

נולד בעיר לודג' בפולין בשנת  ,1927לישראל דוד בן ודבורה לבית גרוס ,אח לשרגא
ולגליקה – מזל .דבורה וגליקה ,ניספו באושוויץ לאחר פרידה מיצחק ב  .1944האב דוד
ואחיו שרגא ,ניספו בגטו ורשה .יצחק היה בגטו לודג' ממאי  1940ועד  1944עם הסבא
והסבתא הורי האם .באוגוסט  ,1944נשלח לאושוויץ עם אמו ואחותו ,הם הופרדו בסלקציה
ומאז לא ראה אותן עוד .מאושוויץ הובל בצעדת המוות למספר מחנות עבודה בגרמניה:
זקסנאאוזן ,ליברוזה ,מטאהאוזן באוסטריה ודכאו .ב 8 -במאי  ,1945כשהיה בערך בן ,17
שוחרר ע"י הצבא האמריקאי בדכאו .יצחק היחיד ששרד את השואה מכל  34הנפשות
מבני משפחתו .לאחר השחרור עבר יצחק למחנה ההחלמה וההכנה לקראת העלייה לארץ .לקראת סוף
 ,1945עלה לישראל מדרום איטליה באניית המלחמה הבריטית הראשונה שהביאה ניצולי שואה לארץ -
"פרינצקטלין" .ב ,1955 -התחתן עם עופרה לבית זר .כל השנים עבד בחברת "מקורות" .כיום גר בקרית טבעון.
ליצחק ועופרה בן ושתי בנות :דוד ,דורית וגילה 7 ,נכדים ונין אחד.

דב היסטר

נולד ב  20באוגוסט  ,1925בעיירה רדמינו  -רידם ,בגאליציה ,פולין ,לעמליה לבית וולף ויעקב
היסטר ,אח לצבי .המשפחה הייתה מסורתית ואמידה ,לפני המלחמה ,דב למד במהלך היום
בבית ספר פולני ובערב הלך ללימודיו בחדר .בשנת  ,1939גורשה המשפחה מביתם ,והגיעו
ללבוב .בסוף יוני  ,1940גורשו ברכבות משא ,והגיעו לאחר שבועות לאוקראינה ,לסיביר ,למחנה
עבודה ב"טייגה" .ב 1942-שוחררו ,עברו לקזחסטן ושוכנו באסטכן .אביו נפטר ב 1942-מאוחר
יותר נפטרה האם .דב ואחיו שרדו כיתומים .דב הכיר את מרים ,נישאו והפליגו עם תנועת
"השומר הצעיר" באניית המעפילים' :ל"ה גיבורי גוש -עציון' ,נעצרו והועברו ע"י הבריטים למחנה מעצר בקפריסין.
לאחר השחרור ,עלה לארץ במסגרת עליית הנוער להתיישבות בקיבוץ "שער הגולן" וגויס לגדוד  12של חטיבת גולני.
דב נלחם במלחמת העצמאות ולאחר מכן במבצע קדש .ב 18-בינואר  ,1949נשא לאישה את מרים לבית שוורצברג
ועברו להתגורר בקריית טבעון .דב כתב את הביוגרפיה שלו בספר "כוח ההישרדות" ,הנמצא בספריית יד ושם.
למרים ולדב בת ובן :עמליה ואמיר 3 ,נכדים ו 2-נינות.
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לספר כדי לחיות...
אסתי לנגזם-שפיצשטיין

נולדה כאווה שפיצשטיין ,בשנת ,1940בעיר ברטיסלבה במדינת צ'כוסלובקיה .לרגינה
שפיצשטיין לבית פופר ,ועמנואל שפיצשטיין .כשפרצה המלחמה הייתה אסתי בת מספר
חודשים ,היא ומשפחתה שרדו ביער במשך למעלה מ 200-ימים ,לאחר מכן נלקחו למחנות
כפייה בויהיניה .במשך ארבע שנים עברו ממחנה למחנה ולמקומות מסתור שונים וניצלה.
סבה וסבתה ושמונת ילדיהם נלקחו למחנה ההשמדה "אושוויץ" ו"-טרבלינקה" .שם מצאו
את מותם .בשנת  ,1949עלתה אסתי לארץ עם הוריה וסבה ,עם תום מלחמת השחרור.
בתחילה גרה המשפחה בנווה שאנן ,בחיפה .ב ,1952 -עברה לקריית-עמל .אסתי למדה
נגינה בפסנתר ,ובבית ספר למסחר "במעלה" בחיפה .בשנת  ,1958בגיל  17וחצי נישאה לפישל .לאחר
נישואיה ,עבדה בבנק ובמשרד ראש-הממשלה .בתם הבכורה של בני הזוג ,אריאלה ז"ל ,נפטרה ממחלה
קשה בהיותה בת  .7בפברואר  ,2017נפטר בטרם עת ,בעלה פישל .לאסתי ולפישל נולדו שני ילדים נוספים:
רונית וערן .לאסתי  5נכדים.

חיים מנדלוביץ

נולד ב 1934-ביאס ,רומניה בבוטושן להוריו ברנה ומנחם .אח לאביגדור ,לאה ונתן .בשנת
 ,1939כשפרצה המלחמה ,בהיותו בן  ,8לקחו אותו יחד את כל הילדים הקטנים למחנה
ריכוז טרנזיציה .ב ,1944 -שוחררו ממחנה הריכוז והוסעו לבוקרשט ,שם נפגשו עם הוריהם.
ב  ,1946הפליגו ארצה ,דרך איטליה במשך  3שבועות על ספינות דייגים .כדי להגיע לארץ
ישראל נתפסו ע"י הבריטים ונשלחו לקפריסין .לאחר שמונה חודשים נכנסו לבסוף לארץ
למחנה עתלית .במאי  ,1947הגיעו לבסוף לקריית טבעון .חיים החל ללמוד בבית ספר עמל
ובשנת  1952גוייס לצה"ל ושירת בגבעתי ,זכה בעיטור קלע מצטיין .במילואים ,שרת בחייל
רפואה .בשנת  ,1959התחתן עם אהובתו נחמה.
לנחמה וחיים שני ילדים :ליאורה ומנחם ו 2 -נכדים .

לאה ציטרון

נולדה בשם ארנסטינה קופפר ב  21ביולי  ,1928בנוג'וארוד הונגריה לדויד וסירנה .אחותם
הקטנה של יוסף ,יואל ,ביילו וגבריאלה .בתחילת המלחמה ,האחים הגדולים גויסו לשרות
עבודה בכפייה של הצבא ההונגרי .ב  ,1944נשלחו גבריאלה ,לאה וההורים לאושוויץ,
שם הופרדו בסלקציה .לאה שרדה אך ההורים ואחותה נשלחו להשמדה .משם הועברה
למחנה לפישטט למפעל נשק .בסוף המלחמה ,הובלה בצעדת המוות ממנה הצליחה
לברוח עם חברתה .לאחר הסתתרות הגיעו לבודפשט שם לאה קיבלה טיפול רפואי ,ומשם
לנוג'ווארוד -אורדייה .ב ,1948-פגשה את אברהם ציטרון ולאחר כחודש נישאו .ב1950 -
נולדה בתם גבריאלה .ציטרון אברהם נשלח לכלא בגלל היותו סוציאליסט וציוני .לאה וגבריאלה גורשו מביתם
ועברו לגור עם האח אימרה .לאחר  3שנים שוחרר בעזרת הסוכנות היהודית ,והם עלו לארץ ב  1962לאשדוד.
ומשם ב 2011 -עברו לטבעון.

יצחק פוקס

נולד בצ'כוסלובקיה בשנת  ,1926להוריו רחל ושמחה פוקס ,במחוז חוסט בשנדרב .ב1938 -
עבר האזור להונגריה .ב ,1944-עם כניסת הצבא הגרמני להונגריה ,רוכזו עם כל היהודים
בגטו סקרניצה .כעבור  22יום העבירו את כולם למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו .שם
ניספו הוריו .יצחק ואחיו ,ישראל-הירש עם צעירים נוספים ,נמלטו ליער .האח חזר לגטו
ובתום המלחמה נפטר .יצחק שרד את החיים ביער .בחודש מאי  ,1948בהיותו בן  ,19הועבר
בעזרת ארגון ההגנה מישראל לצ'כיה ולגרמניה ,הפליגו מנמל באיטליה וב 31 -במאי הגיעו
לחופי ישראל .יצחק עבר למעגן-מיכאל שירת בפלמ"ח ולחם במלחמת תש"ח .ב1959 -
התחתן עם רזי לבית הרמנסדורף שעלתה עם משפחתה מרומניה .נולדו להם  3בנות :רחל ,אירית -אורהלה
וסיגלית ,עברו לחולון ויצחק עבד כמפקח במשרד החקלאות .בשנת  1969עבר לקריית טבעון וניהל את מוסד
הילדים "יקום" בקרית טבעון .רזי ,אשתו ,נפטרה לפני כשלוש שנים .ליצחק  14נכדים ו 15 -נינים.
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תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

מרדכי קרויטורו

נולד ביאס שברומניה ,ב 1927-ללייב קרויטורו ורחל חונה .לאב ,שהתאלמן במלחמת העולם
הראשונה ,היו שני בנים משה וחיים .לאמו ,אלמנה גם היא ,היו שני ילדים אברהם וסופי.
ההורים נפגשו ביאס אחרי מלחמת העולם הראשונה וב  -1922התחתנו ונולדו להם עוד 4
ילדים ,אלחנן ,דוד ,מרדכי ואחותו התאומה שנפטרה בהיותה בת שבועות מספר .ב 22 -ביוני
 ,1941התחילה המלחמה ברומניה .כעבור שבוע עשו הרומנים והגרמנים פוגרום ביהודים
ורצחו  15,000יהודים ,חלק מהנותרים בני  18ועד  50נלקחו לעבודות פרך .שני אחיו משה
ודוד נלקחו ברכבת המוות ולא חזרו .ב 23-באוגוסט  ,1944שיחרר הצבא הסובייטי את
רומניה .ביולי  ,1947עברה המשפחה לבודפשט .משם הועברו בעזרת הג'וינט לאוסטריה ומשם ב 3-במאי
 ,1948עזבו לכיוון איטליה ,ועם ההכרזה על מדינת ישראל הפליגו לארץ באנייה "קסרטה" ,לבית עולים בנתניה
ומשם עברו לצפת ולחיפה .מרדכי עבד כל השנים כחבר ב"אגד" .ב ,1951-התחתן עם חני לבית שוחטמן.
להם  3בנות :יוכי ,זיוה ומירב 7 .נכדים ו 4 -נינים.

אורי טמל

נולד ב 28-ביוני  1940בברלין .אביו ,וולפגאן לדרר ,נפטר לפני שנולד ,אמו אילסלוטה
נישאה לאחר כשנתיים לרולף טמל .עד אז ,היא הועסקה בעבודת כפייה ,במפעל ליצור
מדים לוורמאכט .האב ,עורך -דין במקצועו ,הועסק גם הוא בעבודות כפייה ,ובפברואר
 1942נמלט מהגסטפו והוסתר אצל נוצרים .בעזרת אנשי מחתרת ,הגיעו האם ואורי
לכפר ליפינג שהיה תחת כיבוש גרמני .שם גרו אצל פולנייה נאצית ,שניהלה משרד דואר.
האם גם עבדה בשביל הפרטיזנים ביערות שבסביבה .עם התקדמות הצבא האדום נמלטו
חזרה לברלין .בעזרת ארגון הג'וינט הועבר אורי ,למוסדות שיקום .בשנת  ,1949לאחר
שהחלימה האם ,עלו לארץ ,אך לאחר  7שנים חזרו לברלין .אורי סיים את לימודיו ,קיבל מלגה בלונדון ולאחר
מספר שנים חזר כרב רפורמי לברלין .בשנת  ,1973עבר לאוסטרליה .בשנת  ,1990מונה למנכ"ל המשרד
הממשלתי לרב תרבותיות במדינת קווינסלנד .אחרי יציאתו לפנסיה ,בשנת  ,2007עלה לארץ לקריית טבעון.
לאורי שתי בנות :דבורה ושלומית ונכד אחד.

בנימין-בני בן רכב (גאורג שורץ)

נולד בוינה ,באוסטריה ,באוגוסט  ,1938להוריו לילי לבית היידנפלד והיינריך שוורץ ,אח
לאורי-וילי .ב 1-בספטמבר  1939נסע האב לאנגליה להשיג היתרי עלייה ,נכלא בבריטניה
כ"נתין של ארץ אויב" וגורש לאוסטרליה ,שם נפטר ב .1943 -באוקטובר  1942הוכנסו לגטו
"טרזיישטדט" :בנימין בן ה 4-עם אמו ,אחיו ,סבתו פרידה ובן דודו קורט .המשפחה הופרדה,
הסבתא וקורט הקטן נשלחו לאושוויץ ,שם נרצחו .אמו ואחיו עבדו בכפייה ,ובני שהה במעון
ילדים .ב -מאי  1945שוחררה "טרזיישטדט" .בני ואחיו התגלגלו בין מחנות עקורים ומחנות
של "עלית הנוער" .ביולי  ,1948כשהוא בן  ,10עלו לבסוף לארץ באנייה "קדמה" .בני סיים
לימודיו בביה"ס יסודי ,בביה"ס לקציני-ים בעכו ובאוניברסיטת-חיפה .שירת כקצין בחיל-הים ,כקצין בצי-
הסוחר הישראלי ,וכסגן מפקד ספינת משמר-החופים ,עליה נסגר המעגל :מהספינה" :מ.ח ,"44 .שמפקדה
היה מייק ברעם ,שנולד בגרמניה ,ובני שנולד באוסטריה -שניהם ילדי שואה ,פוזר אפרו של הצורר :אדולף
אייכמן הממונה על ביצוע ה"פתרון הסופי".
בני נשוי לציפי מאז  ,1962להם  3בנות :ורד ,יעל וענת 10 ,נכדים ו 2-נינות.
"הגעת טרנספורט לטרזין" הצייר :לאו האס 1901-1983
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לספר כדי לחיות...

רונית לנגזם

הדור השני

נולדתי ב 1970-לאבי פישל לנגזם ז"ל ,בן אליעזר וברוניה זכרם לברכה ,יליד פולין ולאמי,
אסתי לבית שפיצשטיין ,בת רגינה ועמנואל זכרם לברכה ,ילידת צ'כיה .הורי הגיעו לישראל
בשנת  1949מייד לאחר מלחמת השחרור .אמי עלתה באנייה גלילה ואבי באנייה אחרת.
אבי עבד בשירות הביטחון הכללי .אבי לא סיפר בכלל על תקופת השואה
ומאמי שמעתי לראשונה את הסיפורים המפורטים רק כאן במסגרת תיאטרון
עדּות .להורי נולדו שלושה ילדים .אחותי ,אריאלה ז"ל ,נפטרה ממחלה בגיל
 .7אחי ערן ,בן  ,45מתגורר בקריית-טבעון והוא נשוי ואב לחמישה ילדים.
אני ,רונית ,בת  ,47גרה בקריית-טבעון עם אמי .אני מתמודדת עם נכות פיזית קלה מילדות.
השואה מבחינתי היא דבר מובן מאליו ,גדלתי בבית להורים ניצולי שואה .מאוד התרגשתי לקחת חלק בפרויקט
"תיאטרון עדּות" בו השתתפתי יחד עם אמא.
כדור שני ,הפרויקט אפשר לי לבטא ,להרגיש ולהתרגש כששמעתי את הסיפורים של ניצולי השואה.

שאול הולנדר

נולדתי בשנת  1949בחיפה להורי ,חנה ומנחם .אחותי אסתר-מרים נולדה ב .1952-הורי
נפגשו לראשונה במחנה העקורים טירשנרויט .לאחר ששרדו את מחנה ההשמדה אושוויץ.
אמי חנה נולדה ב 1918-בלודג׳ ,בת לשלמה קרבנוב .אחותה הקטנה מרילקה,
נפטרה מרעב בגטו לודג׳ .עם חיסול הגטו נשלחה אמי לאושוויץ .אבי ,מנחם מנדל הולנדר
הכהן ,נולד ב 1906-בקרקוב בגליציה ,צאצא למשפחה חסידית .משפחות הוריו נמלטו
לרוסיה .אבי נשלח לגטו ,ולאחר מכן למחנה פלאשוב ,ומשם בינואר  1945הובל ברגל
לאושוויץ .משם צעד בצעדת מוות עד למחנה הכפייה פלוסנבורג ,משם נשלח ושוחרר

קרוב לגבול צרפת.
לאחר שנישאו ,אמי הרתה ואחי יוסף נולד ,אך נפטר .בסוף  1948הפליגו ממרסיי לארץ .מ״שער העלייה״
עברו אל ״בית עולים״ בחדרה ,ומשם לשכונת נווה שאנן בחיפה .אבי נפטר ב ,1968-אמי נפטרה ב.1995-
למדתי בבית הספר "תל חי" בנווה שאנן ,והייתי חבר בגרעין תנועת ״המחנות העולים״ .סיימתי תיכון מקצועי
בחיפה ,ולימודי מנהל עסקים באוניברסיטת חיפה .הצטרפתי לחבריי בהיאחזות הנח״ל קליה ,עמם הגעתי
לקיבוץ גברעם .עקב מחלתה של אמי חזרתי לחיפה ,ועבדתי בחברת אגד ובשיווק ציוד אלקטרוני .מאז שנות
ה 90-עסקתי בתחומים ממלכתיים בחו״ל ובארץ.
אני נשוי ליעל לבית דוידוביץ׳ ,ואנו מתגוררים בקרית טבעון ,לנו שלושה בנים  -יובל ,ירון ונדב  -ושלושה נכדים.

יעל פשטצקי-רום

הדור השלישי

נולדתי בחיפה בשנת  1977לורד לבית פרץ ושרגא פשטצקי .סבי שלמה פשטצקי ז"ל,
נולד בשנת  1924בבנדין ,פולין .אביו ,שרגא-פייבל ז"ל ,ניהל את בית הקברות ולאחר
שעונה ונרצח על ידי הנאצים ,סבי שלמה ,החליפו ודאג לקבורתם של קורבנות הנאצים
הרבים ,קשים במיוחד היו עבורו מראות הילדים שגוועו ברעב .הוא היה גם פעיל מחתרת.
ב 1943 -ברח והצטרף לטרנספורט שהביאו למחנה גליוויץ  ,2ואושוויץ  .3לאחר שנתיים
של עבודות כפייה ,הובל בצעדת המוות ,ממנה הצליח להימלט ולשרוד עד הגעת הרוסים
בפברואר  .1945היחיד מבני משפחתו ששרד .סבתי ,הלה פשטצקי ,לבית גרינשפאן ז"ל,
נולדה ב ,1924-בחוז'וב ,פולין .ב 1939 -ברחה עם משפחתה לסוסנוביץ ,שם טיפלה בילדים שהוריהם נשלחו
לאושוויץ ,מאוחר יותר הועברה למחנה עבודה וולטצר בצ'כיה .למעט אחות אחת ,כל משפחתה נספתה.
סבי וסבתי הכירו ב"מלון" שהקים סבי לפליטי המלחמה ,ונישאו .ב ,1949 -עלו לישראל באנייה
"נגבה" עם אבי ,שרגא ,שהיה בן  6חודשים .הערכים שהקנו לי מלווים אותי עד היום ומועברים
הלאה לילדי ,שי -שלמה ,איילה ובועז .סבי וסבתי הקימו משפחה ,להם שני בנים ,שרגא וחנן,
 7נכדים ,ו 9-נינים .את עבודת התיזה שלי ,בחרתי לכתוב על ה"אתוס" של הדור השני בישראל,
והיא חלק ממחקר בין לאומי שהשווה בין הדור השני בגרמניה לדור השני בארץ בתחומים שונים.
כיום אני עובדת סוציאלית במדור לאזרחים ותיקים במועצת קריית טבעון.
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"ביחד ולתמיד"
בני נוער ישראלים ,יהודים וערבים כאחד,
מבקשים ליצור עתיד טוב ותקווה לשלום ,גם על אדמת גרמניה
בשנת  2007נערך בגרמניה אירוע שציין הקמת אתר
זיכרון על שרידי מחנה הכפייה פלוסנבורג ,היכן שאבא
שלי שהה בזמנו .הוצע לי להגיע לאירוע ,שאינו כלל
שגרתי ומובן מאליו בגרמניה ,זאת בשל מחלוקות
פנימיות שעדיין קיימות .פרט לנוכחות בני משפחות
אסירי-המחנה ,הבחנתי שם גם בקבוצות נוער
מארצות שונות .נוכחות נוער ישראלי לא נראתה שם
בכל שלושת ימי טקסי הזיכרון .באתי לשם כמי שחי
בזכות הינצלו המקרי לחלוטין של אבי ממקום נורא
זה .בשל כך החלטתי כי ראוי דווקא שם ,לממש רעיון

הצלחנו לייצר הבנות ויחסי אנוש מופלאים בין בני
הנוער המוסלמים והיהודים .במקום בו שלטו מוות
ועריצות ,נוצרו ניצנים של שאיפה לשלום ולסובלנות.
בפלוסנבורג מתורגמים זיכרונות של שנאה ,התאכזרות
ושכול ,לכדי יצירת ידידות ,סובלנות ואהבת אדם.
לקראת כל יציאה לגרמניה ,נערכת הכנה מקיפה שבה
מתגבשת קבוצת בני הנוער בה מיטשטשים הבדלי
שפה ותרבות ,נוצרות היכרויות אישיות ,ואמון הדדי
תופש מקום בתודעת הנערים והנערות.
בתהליך הגיבוש ,עולות שאלות יסוד של מעגלי זהות,
מתרככות תכונות של חשדנות,
עוינות ושנאה .לפתע נמצא מקום
לידידות ,לשיתוף פעולה והבנה.
נערכת פעילות חווייתית ,ומתוכננים
אירועים משותפים.
שנים של פעילות חינוכית דו-
לאומית זו שיזמנו ,הוכיחו הישגים
רבים .לא ניתן עוד להבחין מי
מבין הנוער יהודי ומי ערבי .השוני
מיטשטש ,ונוצרת קבוצת מטרה
איכותית-הומוגנית.
בגרמניה מסבירים בני הנוער
הערבים שלנו ,כי דגל ישראל הקטן
שדבוק למדי הצופים שלהם ,מעיד
יותר מכל על גאוותם להיות נציגים
ישראלים !
שאול הולנדר ,דור שני

חינוכי עבור נוער ישראלי .בהיותי בן לאבא
שאהב כל אדם באשר הוא ,האמנתי תמיד
כי נוער ישראלי איננו בהכרח רק נוער יהודי.
ביחד עם חברי הטוב עלי איוב משפרעם -
ראש תנועת הצופים המוסלמית בישראל,
התחלנו לארגן קבוצת בני נוער ,יהודים
וערבים ,למטרת השתתפות פעילה
באירועים שיתקיימו מאז והלאה באתרי
פלוסנבורג.
מדי שנה אנו יוצאים למחנה נידח ,שהוקם
ליד מחצבת גרניט השוכנת בראש ההר,
מחנה שהתאכזר לעובדי כפייה רבים ,אשר
סיימו בו את חייהם בעבודה קשה ,שם,
סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי קריית-טבעון ותלמידי שכבה ט' בחטיבת הביניים “אורט גרינברג“ | נובמבר 2017
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"אלבום משפחתי"  -קולאז' | עיצוב :שמיר גלי
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צילומים מהחזרות

צילם :עמרי דגן
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נסיון/לאה גולדברג

צעצועים/אברהם סוצקובר
תרגום מיידיש –בני מר
לחן :עמרי דגן

לך נשבעתי ,אל עליון.
ולא אדע האקים:
איך אעמוד בנסיון
נסיון האושר השלם.

שמרי ,בתי ,כל צעצוע,
יהיו לך כולם אהובים.
ועם עלותם על יצוע
פרשי עליהם כוכבים.

איכה תכיל עיני האור?
ידי רפות ,ידי הוזות –
איכה אשא ולא אשבור
שמחה כזאת ,ברכה כזאת?

עשב מתוק תני כפלים
לסוס הזהוב הרעב.
ואל תשכחי ערדליים
כשנשר הים ינשב.

מכובד עול איך לא אפול,
איך לפניך אתיצב
זקופה ,גדולה ,נושאת בעול
של אושר אנושי שלו.

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.

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

לאה גולדברג/סיום
לחן :עמרי דגן

ַה ְמ ַלוִ ים/לאה גולדברג
לחן :עמרי דגן

דמיתי ,שהזמן עמד מלכת,
שעוד עומדים כאז בלבלובם
עצי תפוח ,או גני שלכת
פורשים כאז את שטיח זהבם.

הס ָתו
פנסים מרעידים ָבזרזיף ְ
דח ָקה.
חריקת גלגליםַ ,מ ֵ
וָאבי
ת-חפזון .רק ִא ִמי ִ
ָ
המול
ַ
יַ ַע ְמדּו ִמנֶ גְ ִדי ִב ְש ִת ָיקה.

כמו לא נחרב עלינו עולמנו,
כמו לא נדע את כל אשר נדע,
כמו עוד עומד ביתנו ומקומנו
שולחן לבן ערוך לסעודה.

אֹורֹות-ר ָפאים,
ְ
לון-ה ַר ֶכ ֶבת
ָ
ַב ַח
ִחוְ רונָ ם ָה ִא ֵלםֳ ,ה ָעגּום.
אֹותם ָה ְרגָ ִעים,
ִמ ְש ָק ָלם ַה ָכ ֵבד ֳשל ָ
ַאחר ַה ִסיּום.
נֹותרּו ְל ַ
ֶש ְ

הכל ,הכל ,אשר אהבנו פעם
חולף בתוך עיניך הלחות.
אל תסתכל בי כך ,כי אין שום
טעם לזכור ,מה שקוראים,
הנשכחות.

קֹומי –
ע-פ ְתאֹם ֶא ָת ֵלש ִמ ְמ ִ
ְּול ֶפ ַת ִ
חש ָכה.
יהם ֵּובינִ י ֵ
ֵבינֵ ֶ
ֶאעצֹם את ֵעינַ י וְ ֶאזכֹור ְפנֵ י ִא ִמי,
בֹוכה.
ַע ְכ ָשיו ִהיא ָ

כל הלחנים והמנגינות בהצגה :עמרי דגן
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משתתפי הקבוצה הצעירים תלמידי שכבה ט' אורט גרינברג

שורה ראשונה מימין לשמאל :ירדן פלג ,תומר אוחנה ,מיקה גיל ,דורון שטייף ,מיטל קהילה.
שורה שנייה מימין לשמאל :שקד קיקוס ,אדיר אוחנה ,הילה סידי ,גלי האס ,מתן מלכה.
שורה שלישית מימין לשמאל :נעה גולדשטיק ,נועה פריימן ,שקד בניזרי ,ניקול גנסון ,ישי לוי.

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.
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תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

תיאטרון עדּות מודה ל...
יאיר אודם -מנכ"ל המועצה המקומית קריית-טבעון מיכל לורבר -מנהלת המחלקה לשירותים
חברתיים יעל רום -עו"ס המדור לאזרחים וותיקים סיגל קריספל -המדור לאזרחים וותיקים
תמר לוי אלוני -עו"ס המדור לאזרחים וותיקים עינת לייבה רווה -עו"ס קהילה אזרחים וותיקים
גילה דינר -מנהלת מחלקת החינוך אתי לוי -מנהל אורט גרינברג
טל רייס -מנהלת חטיבת הביניים אורט גרינברג לימור גאלט-רכזת שכבה ט'
תהל וייס יצחקי -מנהלת תפוח פייס אורט טבעון
ורד הבר -מנכ"לית עמותת שלהב"ת נטשה שטיין -מנהלת מרכז יום שלהב"ת

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

עמותת "תיאטרון עדּות-לספר כדי לחיות"
נשיא כבוד :יעקב מובשוביץ | יושב ראש :ישראל מובשוביץ | מנכ"ל :נלי יצחקי וועד מייסד :חנה מרון (ז"ל) חווה קליינברג
(ז"ל) אלנה קיאל ,מירטה כהן ,פנינה רוזנצוויג ,מרדכי אלדר ,טומי ברייער ,ועד מיצג :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 תרגומים וארכיון :סוניה הורוביץ

עריכת התוכניה ,צילומי סטילס  -עזרא דגן גרפיקה שמיר גלי .טל' 050-6848055

עירית דגן

עזרא דגן
שחקן התיאטרון “הקאמרי" ת"א ,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  15שנה.
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".
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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 במסיכ
בת פורים בעיר ,כמה חודשים לפני שנכנסו הגרמנים להונגריה בשנת  1944ושינו 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  ,46הציל 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 משכ
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.
בכל אחת מהסלקציות ,היא לא פחדה להביט בעיניו של מנגלה ולא חששה להגיד בקול "אני
יהודייה אמיתית" .היא סיכנה עצמה ,בגנבת מזון ממטבח המפקדה עבור חברותיה לבלוק .את יום
כיפור של שנת  ,44העבירו פיצי וז'וקה בשבי ,הוא בגסטפו והיא באושוויץ ,זו הייתה הפעם האחרונה
שצמו בחייהם .״בכל התקופה הזאת קיבלתי יותר סטירות מכל הנשיקות שקיבלתי בבית 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 ,לקיבוץ
כפר גליקסון .ז'וקה עבדה כעובדת סוציאלית בקליטת עולים חדשים ופיצי סא"ל בקבע ומפקד
הפנימייה הצבאית של חיל החימוש .נולדו להם שני ילדים ,הבכור מבניהם  -קובי ,נפצע בניסיון
לכיבוש החרמון במלחמת יום כיפור" .זו האושוויץ השני שלי" ,הייתה אומרת ז'וקה בגרון חנוק מדכ
מעות" .עכשיו אני בארץ שלי ,כמה שיהיה כאן רע לא אעזוב .בשום מקום לא אוהבים אותנו ,אנחנו
אפילו לא אוהבים את עצמנו.״
פיצי נפטר בשנת  .2000הרופאים כינו אותו נס רפואי ,כאיש שעבר כל כך הרבה והצליח להחזיק
עד גיל שבעים וחמש .ז'וקה נפרדה מאתנו בשנ ת  ,2012במפתיע ,כשלפניה עוד כל כך הרבה ת�כ
ניות .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.
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