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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

שורדי השואה תושבי כפר-סבא ,צעירים ,תלמידי שכבה ט' בית חינוך חט"ב שז"ר כפר סבא
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 :מעיין לב עומר קורח
עוזרת במאי :שחף רובין | 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 התוכנית בכפר-סבא:
ד"ר דבורה שני  -יו"ר הוועדה העירונית למען שורדי-השואה בכפ"ס וחברה במועצת העיר
שוש דרימר -מנהלת המחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת בעיריית כפר-סבא
רכזות התוכנית:
מורן שפיר -רכזת תכניות קהילתיות לאוכלוסייה המבוגרת
מירטה כהן  -עו"ס מטפלת באוכלוסייה המבוגרת
נטליה גולדגמר -עו"ס מ.מ .רכזת תכניות קהילתיות
שירלי אברמסון  -רכזת שכבה ט' בחט"ב שז"ר
תודות למפקחות משרד הרווחה  -אביטל לובוצקי וג'ניפר דוברי
לספי אביב  -מנהלת מועדון גמלאים "סירקין" כפ"ס ולאנשי הצוות
ל  -אורית קורן ,סגנית מנהלת חט"ב שז"ר
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כפר סבא שלנו היא ביתם של  2000ניצולי שואה -תושבים ותיקים שבנו את העיר במו
ידיהם ועל כן כחברה וקהילה אנו חבים להם רבות .דווקא בימים אלה כאשר דור הניצולים
הולך מחויבותנו המוסרית והלאומית היא ללקט כל בדל עדות שטרם נשמע ,כל סיפור שלא
סופר; להדהד את קולם ואת זכרם של ששת המיליונים ,לשאת את משואת הזיכרון אל מול
העולם כולו ולהבטיח בשם עם ישראל כולו :נזכור ולא נשכח .פרויקט "תיאטרון-עדות" ,הינו
חלק מהנצחת המורשת של ניצולי השואה ,ומטרתו להנציח את עדותם החיה של הניצולים
ואת סיפורי חייהם .פרויקט חשוב זה יוצר מפגש בין דורי מחבר בצורה מופלאה בין הדור
המבוגר ובין בני הנוער ,שהם אלה שיישאו בעתיד את לפיד הזיכרון ויספרו את הסיפורים לדור דור .אני מבקש
להודות לכל העושים במלאכה ולכל מי שתרם להצלחתו של פרויקט ההנצחה החשוב הזה שבזכותו יישארו
סיפורים של ניצולי השואה חרוטים בלב כולנו לנצח נצחים.
צביקה צרפתי | מ.מ .ראש העיר וסגן ראש העיר

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

השנה החלטנו בעיריית כפר סבא לשלב את פרוייקט 'תיאטרון עדות' בעשייה המתמשכת
והאינטנסיבית למען שורדי השואה והנצחת סיפורי חייהם והישרדותם ,השואה והתקומה
הפרטית שלהם .תאטרון-עדּות הינו מפגש בין דורי מרגש בצל הזיכרונות הקשים של שורדי-
השואה שחוו את התופת על בשרם ונשמתם .בני הנוער המשתתפים בפרויקט נחשפים
לאירועי העבר ,מכירים מקרוב את הגיבורים השורדים ,שומעים אודות קורות עמנו באותם ימים
אפלים.בימים אלו כשדור שורדי-השואה הולך ומתמעט ,תיאטרון-עדּות הינו בעל חשיבות
עצומה ,היסטורית ,ערכית וחינוכית .הפרויקט הייחודי הינו דרך חווייתית ועוצמתית לשמר את
אירועי אותם שנים ,תוך התייחסות אישית לניצולים שקמו כאוד-מוצל מאש והשתלבו בהקמת מדינת ישראל.
כפסיכולוגית ופורשת צה"ל לקחתי על עצמי ,כאחד מתפקידיי במועצת העיר ,להקים ולעמוד בראש ועדת היגוי
עירונית המטפלת בכל הנושאים הנוגעים לשורדי-השואה תושבי העיר .אני חשה גאווה על התהליך המרגש ועל
התוצאה המאלפת .תודתי נתונה לשורדי-השואה שהסכימו לחשוף ולהיחשף בתהליך והצגה ולתלמידי בי"ס
שז"ר שתרמו ממרצם ומרוח ההתנדבות שלהם למען המטרה הנעלה.
ד"ר דבורה שני | יו"ר הוועדה העירונית למען שורדי השואה בכפ"ס וחברה במועצת העיר
שורדי שואה ,תלמידים וצוות יקר,
רוצה לברך את כל מי שלקח חלק בפרויקט מדהים של תיאטרון עדות "לספר כדי לחיות"
מדובר בתהליך בין דורי ,מרגש ,ערכי ומעצים ,המשותף לתלמידים ושורדים.
אני מלאת הערכה אליכם השורדים ,על כך שיש בכם את האומץ והרצון לגעת בכאב,
בפחד ובאובדן ,כדי להעביר את מה שחוויתם לדורות הבאים ,באמצעות הצגת קורות
הישרדותכם בשואה ,בפני הקהל הרחב .כדור שני לניצולי שואה ,אני מודעת למורכבות
התהליך והמעמד הזה.
בזכותכם אנו כאן ,ויכולים לחוות לצד החוויות הקשות שעברתם ,חוויות של שמחה ,גדילה וגאווה.אני מודה לכל
מי שלוקח חלק במשימה זו ,על מנת שלא נשכח את זוועות השואה ובכך תורם למען עתיד טוב יותר לדור הבא.
רוזי נוימן | מ.מ .מנהלת אגף קהילה ,רווחה ונוער ומנהלת שירותי הרווחה
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ברכות
הזדמנות נדירה ניתנה לתלמידנו להיות שותפים לחוויה עוצמתית כל כך "תיאטרון
עדות",
מפגש עם קבוצת אנשים ייחודית שנושאים עימם את סיפורי השואה של העם היהודי,
אנשים שבזכותם זכינו במקום בטוח לחיות בו .אנשים שספגו את הזוועות הנוראיות
ביותר שידע המין האנושי והצליחו להרים ראשם ובמפגן ניצחון מעורר התפעלות
לבנות את חייהם מחדש .זו חובתנו החברתית לקבל מהם את סיפורם ולהעבירו
הלאה ואף זכות למפגש מרגש המחזק את הקשר הבין דורי המאפשר לבני הנוער
להרגיש ,להזדהות ולהתקרב לדור שידע את השואה .יאנוש קורצ'אק כתב "עתיד טוב יותר לאנושות טמון
לא במשטר חברתי זה או אחר אלא באדם טוב יותר" בזכות יוזמה חינוכית חברתית חשובה זו נהפוך את
ילדינו לטובים יותר ,רגישים לסביבתם ,מתחשבים ומחשבים צעדיהם.
מבקשת להודות לשותפים לדרך לעירית ולעזרא דגן ,אגף קהילה רווחה ונוער ,עמותת – סביון ,מועדון
סירקין ,תלמידינו וכמובן תודה והוקרה לשורדים שפתחו את ליבם בפנינו וחיבקו אותנו באהבתם.
יעל יונוביץ | מנהלת בית חינוך חט"ב שז"ר

פרויקט כפר-סבא הינו הפרויקט ה 57 -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"

תיאטרון עדּות ,מעניק הזדמנות בה שורדים וצעירים נפגשים ,יוצרים יחד ומספרים
את הסיפור הכואב של בני עמנו.
הפרויקט ממלא את השורדים באושר וגאווה ונותן לשורדים אפשרות ולראות את
הדורות הבאים נותנים לספורים חיים על הבמה“ .עמותת סביון" המטפלת ומטפחת
את שורדי-השואה בעיר ,רואה בפרויקט חינוכי טיפולי זה ,דרך חשובה להנחלת
השואה לדורות הבאים .הקשרים החברתיים והרגשיים הנוצרים בין הדורות ילוו את
השורדים ואת הילדים גם לאחר סיום הפרויקט.
"נזכור את תפקידינו להוליך את קולם...לבני הדור השלישי והרביעי - "...מפי נאוה סמל ז"ל -דור שני
לשואה .תודה וברכות לעירית ,עזרא ומירטה על הניהול והליווי הצמוד ,למחלקה לטיפול באוכלוסייה
המבוגרת -אגף קהילה רווחה ונוער עירית כפר-סבא ,לצוות בית ספר שז"ר ,לשורדים ולתלמידים.
דוד רזניק | יו"ר ז'קלין ארלוק | מנכ"לית  -עמותת סביון למען האזרח הותיק כפר-סבא
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שלמה אדלר
ּבֹולחֹוב ,להוריו אברהם ושרה מבית פרייליך .אח צעיר למרים.
נולד בשנת  1930בעיירת ֶ
ב  ,1941התחלף הכיבוש מרוסי לגרמני .באביב  ,1942נלקחו ההורים ושלמה נשאר עם
בּבֹולחֹוב.
ֶ
אחותו מרים .באביב  ,1943היא נרצחה .ב  ,1942הובל לעבודות כפייה במחנה
ב  ,1943לא ניכנס ל"-מחנה המלכודת" ב-בולחוב והצליח להימלט עם בן דודו לכפר
בו הסתיר אותם פולני .במשך שנה חיו בין שני קירות הבית .ב  ,1944שוחרר האזור בידי
בלּוּבלין בזהות פולנית וחזה במיידנק בזוועות
ִ
הצבא האדום .בדצמבר  ,1944התגייס לצבא
שנעשו ביהודים .בינואר  ,1945נכנס לוורשה עם יחידתו שהפכה להיות משטרה .ביוני
 ,1946נאסר בעיר ּפֹוזְ נַ אן ע"י הריגול הנגדי הפולני שחשבוהו לנאצי .הצליח להימלט משם דרך ביאלסקו
ולֹודג’ וברכבת של הצלב האדום הגיע לפריז .עם עלית הנוער עבר למרסיי ובחורף  ,1946הפליג לארץ באניית
“המעפיל האלמוני" שנתפסה ע"י בריטים וגורשה לקפריסין .ב  ,1947נכנס לבסוף לארץ ,למחנה עתלית.
שלמה השתתף במלחמת השחרור בקרבות בעמק הירדן ,גשר ,משמר-הירדן ,מסדה ,שער הגולן והשתתף
בפריצת הדרך לנגב ונפצע ליד ניר-עם .ב  ,1952נשא לאישה את אסתר לבית שולץ .שלמה עבד כל השנים
ּבֹולחֹוב בישראל .ב
כאחראי ציוד מוטס באל על .מתנדב ב"משואה" בתל יצחק .הוא יו"ר ארגון יוצאי העיר ֶ
 ,2000הוענק ביוזמתו תואר חסידי אומות העולם לצאצאי מציליו ביד ושם ויצא לאור ספרו הראשון “אני שוב
יהודי” ביד ושם .לאסתר ושלמה שני בנים :אברהם ודודו 5 ,נכדים ו 3-נינים.
יפה  -ג'ניקה אורבך  -שטיינר
נולדה ב 1935 -בצ’רנוביץ ,בוקובינה-רומניה .להוריה ,הלן לבית פדר וברנהרט שטיינר,
אחות לאדיו בן השש .שרדה יחד עם אחיה את חציית הדיינסטר על רפסודות .במהלך
המלחמה הועברו לאוקראינה ושרדו בחורף האוקראיני את צעדת -המוות עד לטרנסניסטריה
ל-לוצ’נץ’ ול-מוגילב ,שם נפטרה האם הלן ממחלת הטיפוס .מאוחר יותר הועברה עם
אחיה לגטו מורפה ,את האב היגלו לסיביר .במאי  1945השתחררה בגטו מוגילב .יפה-ג'ני,
הפליגה לארץ ב 1947-באניה "פאן יורק" יחד עם עוד  15,000עולים וכל נוסעיה הוגלו
ע"י הבריטים לקפריסין ,ב  ,1948נכנסה לארץ באנייה “אנדריאה" יחד עם  150ילדים
שסבלו מתת תזונה .במסגרת עליית הנוער ,בהיותה כבר בת  ,12נקלטה במשפחת אומנה בתל מונד .כעבור
שנתיים עברה להכשרת נוער בכפר יהושע .בהיותה כבר בת  ,16עברה לפנימיית “הכפר הירוק" .ב ,1955
הצטרפה לגרעין “רגב" ועלתה להיאחזות נחל בלכיש .יפה שירתה בנח”ל והייתה לה הזכות לעבוד בדיר של
בן-גוריון בשדה-בוקר .למדה הוראה ולימדה בכפר חיטים ,בקדימה ובראשון לציון .ב 1957 -נישאה לאברהם
זהבי .ב 1958 -הוא נרצח בידי ארגון “הפדאיון" .ב  ,1963נישאה לבנימין אורבך אבי בנותיה .כל שנותיה עבדה
כמורה וניהלה חנות .ליפה ולבנימין שתי בנות :לאה וציפי ושישה נכדים.
דוד גרשטיין
נולד במאי  ,1941בעיר גומל ברוסיה ,להוריו גיטה רובין ויוסף אח לאוה וצבי ,מאביו החורג
אליעזר דנק .בזמן המלחמה שהו בגומל ,צ'לבינסק בסיביר ובקולוחוז -קאלינן .האב יוסף
נשלח למחנות כפייה ושם נפטר .האם גיטה ובנה דוד הצעיר עברו את כל המלחמה בבריחה
מתמדת בעגלות וברכבות ונדדו ביערות .במרבית הזמן טיפלה בו הדודה טובה ,אחות האם.
במאי  ,1945בסוף המלחמה ,דוד היה בן  ,4אז חזרה המשפחה מסיביר לג'רז'וניוב בפולין.
בשנת  ,1957עלה דוד לארץ ,דרך שוויץ ואוסטריה עם הדודה .האם האב ואחיו עלו ב.1969-
ב ,1957 -עבר דוד לכפר סבא .גויס לצה"ל ושירת בחטיבת -גולני ובתותחנים .בדצמבר
 1964נישא לסוניה לבית ברקן .כל השנים עבד כמסגר מכני במפעל "פאגלין" בפ"ת.
לסוניה ודוד שלוש בנות :חנה ,רונית ועירית ו 5 -נכדים.
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תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

דב פלד

מרים בן יעקב  -דמסקי

נולדה בשנת  ,1931בעיר קריניצה שבפולין .להוריה מנדל ושיפרה לבית שוורץ ,אחות גדולה
ליהושע .ב  ,1939עם פרוץ המלחמה ,נמלטה המשפחה לאופטוב-קילצקי בצפון פולין,
אך כיוון שהגרמנים הגיעו גם לשם ,ברחו ללבוב .משם נשלחו ברכבות לסיביר .הועברו
לסיביגלובסק ושוכנו שם .אז נולד האח יהושוע .עם תחילת הקרבות בין רוסיה וגרמניה,
גויס האב לצבא האדום .לאחר זמן לא רב ,נשלחה המשפחה לאלפייבסק באורל .משם
עברו לקולחוז “קריבו-רוק" באוקראינה .אחר כך הוחזרו כפליטים לולדנבורג בשלזיה .שם
פגשה את אביה מנדל .במאי  ,1945ביום השחרור ,היו באלאפייבסק ,אז נודע למשפחה
שהאב נפטר .בעזרת שליחים מהארץ וחברי תנועת “גורדונייה" ,הפליגה מרים לארץ לבד ב  ,1951באנייה
“פרוטיאה" .גרה בנהריה ,שרתה בצבא ,בנח"ל .מרים נישאה בשנת  1955והייתה כל השנים עקרת בית.
למרים שלושה ילדים :חן ,מנחם ושרית 12 ,נכדים ו 4 -נינים.

לאון מלול

נולד בטנג'יר ,מרוקו ,בשנת  ,1934להוריו יעקב וסימי מלול לבית בונן .במשפחה היו אחד עשר
בנים :משה ,שלמה ,אמיר ,ניסים ,אשר ,איציק ,אברהם ,אלי ,יוסי וסמי .לאון עזר לאביו ועזר
לפרנסת המשפחה .במשך המלחמה ועד סופה היה בטנג'יר ,שהייתה ניטראלית ונחשבה
לעיר בינלאומית .ב  ,1955כל המשפחה עלתה לארץ באנייה “ירושלים" ועברה לגור בקריית
שמונה .ליאון שירת בצבא בחטיבת גולני ,בשנת  ,1955נישא למרצדס לבית בן אדיבה.
בשנת  ,1970עברו לגור בכפר סבא .ליאון היה שרטט וכל השנים עסק כמתכנן מפעלים.
למרצדס ולאון  4ילדים :יעקב ,מימי ,אלינה ונומי ו 9-נכדים.

אפרים זבלטובר

אפרים נולד ב  1937בפלטיצ’ן שברומניה .בנם של קרנצה בלנרו וקיבא בסלר ואחיו הגדול
חיים .בתחילת המלחמה ,גרה המשפחה בצ’רנוביץ ,הוריו אפרים ואחיו .אביו התגייס לצבא
האדום .אפרים ,אמו ואחיו נשארו בצ’רנוביץ .עם הכיבוש ב  ,1940הועברו ל"מחנה מוגילוב",
אמו עבדה בשדות ואחרי כשנה אחיו נפטר ממחלה במחנה .אפרים ואמו שוחררו בשנת
 1945במחנה מוגילוב וחזרו לצ’רנוביץ ,ואחרי כחצי שנה נפגשו עם האב בגבול והמשיכו
לפלטיצ’ן .בינואר  ,1949אפרים ומשפחתו הפליגו לארץ באנייה “גלילה" .אחרי העלייה,
המשפחה שוכנה בנתניה ולאחר חודש עברו לכפר סבא .ב  ,1956גויס אפרים לצבא ,שירת
בחיל האוויר ובאותה השנה ,נלחם במבצע “קדש" .אחרי שחרורו מהצבא ,עבד כאפסנאי-טכני של מטוסים.
תחביביו של אפרים הם הריקוד והשירה .לאפרים שתי בנות :חיה ועירית ו 2-נכדים.

רלי-רבקה כץ-שנרק

נולדה ביוני  ,1936בבוקרשט ,רומניה .להוריה שרה לבית לרר ,בנדיקט–ברוך ,אחות לבורשי-
בנימין ,הגדול ממנה ב  9שנים .ב  ,1937עברה המשפחה מבוקרשט לגורה-הומורה .ב
 10באוקטובר  ,1941הועברו לאטקי ברכבת-משא ומשם למוגילב .לאחר זמן קצר ,עברו
לשרגורוד .שם שהו עד לסוף המלחמה ב  .1944בסוף המלחמה ,עברו לגור בסוצ’אווה
ברומניה וב  ,1945חזרו לגורה הומורה .רלי למדה טכנאות בנין ,ועסקה בזה .הייתה מורה
לפדגוגיה ,פסיכולוגיה וספרות ברומניה ,אחרי שביקשו לעלות לארץ זרקו אותה ואת בעלה
מעבודתם .אחרי  16שנה היו מסורבי-עלייה ,באוגוסט  ,1974הגיעו לארץ רלי עם האב
ברוך-בנדיקט עם הבן מרצ’ל ,עם הבעל הרי-צבי ועם משפחתו של האח בנימין ,אשתו רבקה-ריטה ובתם
אני .בארץ גרו במשך  4חודשים באולפן בדימונה ואחר כך בכפר סבא .גם בארץ עסקה רלי בטכנאות בנין.
לרלי והרי-צבי בן ,מרצ’ל כץ ,מהנדס מחשבים ,החי כיום בארה"ב ושני נכדים.
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נולד בשנת  ,1927בעיירה אושמיאנה אשר בפולין ,להורים זלמן וחיינה פוטשניק .כשפרצה המלחמה
היה בן פחות מ 12-ולאחר שפולין חולקה וכשנתיים תחת שלטון הרוסי ,ב  1941עם פלישת
גרמניה ,נרצחו האב והאח מרדכי יחד עם הגברים בעיירה .האם ,עם דבושתי אחיותיו ,הועברו לגטו
אושמיאנה .משם הועברו למחנות הכפייה :מיליגן ואליאה ,משם נלקחו אחותו הקטנה ותינוקה
של אחותו הגדולה .באמצע  ,1944במחנה ריכוז “קייזער וואלד” ,בריגה-לטביה ,נלקחה אמו .דב
המשיך בטרנספורט של  1000גברים ,דרך שטוטהוף-בוכנוולד ומשם לריימסדורף .באפריל ,1945
הובלו תחילה ברכבת ואחר כך בצעדת-מוות עד גטו טרזינשטאט ,שם שוחרר ב  8במאי  1945על
ידי הצבא האדום .לאחר שהבריא מטיפוס ,חזר לגליניץ -פולין ,הצטרף לתנועת הנוער “דרור-הבונים” ,איתם עבר
דרך צ’כיה ואוסטריה למחנות עקורים בגרמניה ,השלים קורס מדרכי הגנה והדריך נוער ,בתוכם גם פליטי הספינה
“אכסודוס" .אחרי כ"ט בנובמבר עסק בגיוס והכשרת לוחמים ,איתם עלה לארץ ב 1948 -באנייה “קדמה” .גויס ל”גולני”,
השתתף בקרבות החטיבה ,כולל שחרור אילת .בסוף  ,1949עבר לכפר-סבא ,והתחתן עם שושנה .דב עוסק בפעילות
התנדבותית וזכה בתעודות הוקרה ,מבני -ברית ,פרס מטעם ה”ליונאס”“ ,פרס גלר” על התנדבות בכפר-סבא .על פעילותו
למען גיוס והכשרת לוחמים במחנות עקורים בגרמניה ,הוענק לו על ידי משרד הביטחון ,עיטור “עלה” ו”אות ההגנה”.
לדב ושושנה  2בנות :נינה ואירית 5 ,נכדים ו 5 -נינים.

פנינה קלטמן פרלמוטר-אלפרין

נולדה בעיירה קרפצ’ייו ליד צרנוביץ בבוקובינה ,רומניה ,בשנת  ,1937להוריה ישראל וסבינה לבית
הלד .האחות הקטנה לאחייה :יונה הבכור ,הניה ויהודית .בקיץ  ,1941נכנסו הגרמנים עם נסיגת
הצבא הרוסי ומיד נרצח האב יחד עם כל הגברים באיזור .האם והילדים הובלו לטרנסניסטריה .עד
 ,1943שהו במחנה אובודובקה בו מתו רבים מבני המשפחה .בקיץ  ,1944נכנס הצבא הסובייטי ואז
חזרו לצ’רנוביץ .האח יונה גויס לצבא ונהרג בקרב בפרברי ברלין ב  28במרץ  .1945כשהסובייטים
עמדו לגייס גם את האם ,ברחה המשפחה לרומניה .באוגוסט  ,1946עלו האם והבנות במסגרת
עליית הנוער באניית המעפילים “הגנה" שנתפסה בידי הבריטים והם הועברו למחנה המעצר
בעתלית .משם שוחררו רק ב  1947ועברו לחולון ,שם החלה פנינה את לימודיה .ב  1955נישאה לשמואל קלטמן
ז"ל אבי בנותיה .פנינה עבדה כל חייה בהנהלת חשבונות במשרד וכמזכירה במשרד עו”ד וגרה בכפר סבא כ  20שנה.
לפנינה  2בנות :אירית ויפי ,ו 6 -נכדים.

דבורה שרייבר  -ריימן

דבורה נולדה ב  ,1937בעיר זמושץ בפולין .להוריה ,ברכה לבית זץ ולייזר ריימן .אחות צעירה לצבי
ונינה .בספטמבר  ,1939עם תחילת המלחמה וההפצצות הקשות ,ברחה המשפחה לבריה"מ,
הסבתא ,שלא הסכימה לברוח ,נרצחה .הם הגיעו לטטרסטאן-קאזאן ,אחר כך לחצ’קלה–דגיסטאן
ולקולחוז צ’וברובקה באוזבקיסטאן .ב  ,1942גויס האב לצבא האדום ,נילחם בקרבות ליד נהר-ההודר
ועל גבורתו זכה במדליית העוז .בהמשך הקרבות נהרג ונקבר בפוזנאן .ב  ,1945עם סיום המלחמה,
דבורה שהתה ברוסיה ,בצ’ימקנט-אוזבקיסטאן ,ואחר כך הועברה למחנה עקורים בגרמניה
במינחנברג-קאסל .באוקטובר  ,1948הפליגה דבורה לארץ ממרסיי בצרפת באנייה “פאן-יורק" .גרה
במחנה אוהלים בכרכור ומשם עברה ליפו .ב  ,1957נישאה למשה .עבדה בהנחיית קבוצות הורים לגיל הרך בטיפת חלב.
לדבורה בת ושני בנים :עתליה ,אלי ושי ו 3 -נכדים.

מרים פרגר–הלברייך

נולדה ב  ,1942בסקוינה ליד קרקוב בפולין ,לאביה ירחמיאל ריינר והאם מלה רובינשטיין .אמה
נישאה בשנית לסמי הלברייך ,שהיה האב המאמץ .אחות לאווה הלברייך .בזמן המלחמה עברו
ההורים בכפרים סביב קרקוב ,בזהות שאולה כארים עם תעודות מזוייפות .האב ירחמיאל,
נתפס בנסיעה ברכבת ,הורד ממנה ונרצח .בסוף המלחמה הם שהו בעיירה קראקוב.
ביולי  ,1950הפליגה לארץ ,עם האם והאב המאמץ ואחותה אווה .נקלטו בקיבוץ המעפיל
וב  ,1952עברו לנס-ציונה .ב  ,1959עברה המשפחה לניו-יורק עד שנת  .1967מרים
נישאה בשנת  1963לאדי פרגר .עבדה כל השנים כספרנית ומידענית אקדמית.
למרים ולאדי (ז"ל) בן ובת :עמיאל ושירה וחמישה נכדים.
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פאול קור "דאגה"

כבכל שנה באוהל יזכור אני נמצא.
בפי לא תפילה ,בידי לא סידור ,רק רשימה
נרצחי השואה ,בני עירי ובני המשפחה.
אני אוחז בידי ,מרגיש בה רעדה.

מתוך" :שישה ציורים לזכר שישה מליון"

הצייר פאול קור

פאול קוור ציור שלא פורסם

פאול קוור
ציור שלא
פורסם

נולד בפריס וחי בה עד לכיבוש הנאצי .הוברח לשוויץ,
בפנימייה לילדים הכירו בכישרונותיו והוא נשלח
לבי"ס לאמנויות בז'נבה .בתום המלחמה חזר לפריס.
ב 48 -עלה לארץ במסגרת מחו"ל וגויס לחטיבה  .7האימה הפחד ,הניתוק הפתאומי מהמשפחה,
החדשות מסמרות השיער על גורל יהודי אירופה ומות אביו באושוויץ ,הנחו את פאול קור בגישתו
לחיים והטביעו בו חותם עמוק .פאול קור עיטר וחיבר  20ספרי ילדים ביניהם" :הפיל שרצה
להיות הכי"" ,כספיון הדג הקטן ".עבודותיו הוצגו במוזיאון ישראל ביד ושם ומוצגות היום ביד לילד
במוזיאון לוחמי הגטאות .פאול קור מצייר בעיקר בני אדם .הם מופיעים על הבד כשחקנים במחזה
שהעלילה בו מופשטת וכל צופה יכול להטעינה במילים משל .הדמויות האנושיות שייכות לכל
מקום לכל זמן ולכל עלילה תווי פניהם ,גילם ומינם מרומזים ,החידתיות טמונה ברב המשמעות
והיא שמעוררת סקרנות ,כשל חידה שעל הצופה לפענחה לכאורה במבט ראשון ,מתגלה ציור
אסתטי בעל צבעוניות מדורגת המשרה רוגע ,אך ככל שנעמיק ונתבונן נרגיש שמתרחשת כאן
דרמה רבת תעצומות ,שעל מנת לפענחה יש להיעזר בשמות היצירה ,בהבנת הסמלים ,בקורות
חיי הצייר ואולי גם בנסיבות בהן צויר.
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את שמותיהם אני קורא מתוך הדף.
הייתי אמור לזכור את כולם.
לא לקרוא מהניר ,רק מהזיכרון הצרוף.
בשנה שעברה היו אותן הדמויות,
קרובים וידידים המופיעים כאן שוב.
הם לא השתנו השנה,
הייתי אמור לזכור את כולם.
את אמי שרה ואת אבי אברהם.

לא אוכל גם לשכוח את אחותי מרים,
לא את דודה לובה ודודי צבי.
הם עמדו שם אתמול ,קרובים לידי.
סבתא ברטה ובנה ישראל,
בן דודי מוישלה ,אמו חוה,
אביו יהושע ובנותיו לולה וקלרה,
פפצ’ה ,אלטה ויהודה עמדו שם יחד,
עם סיוניו ,יעקב ,לונק ,מנדל ,גינה,
עמדו שם כל יהודי עירי בולוחוב,
שכבר איננה.
לא פרוסת לחם או קליפת תפוח הם ביקשו ממני,
רק מבט תודה בעיניהם ,תודה שלא שכחתני.

שלמה אדלר כפר סבא 2009

זקנים בגטו טרזינשטאט הילדה צדיקוב  1944עט ,דיו וצבעי-מים
סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי כפר-סבא ותלמידי שכבה ט' בית חינוך בחט"ב הביניים שז"ר כפר-סבא | ינואר 2018
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"אלבום משפחתי"  -קולאז' | עיצוב :שמיר גלי

10

סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי כפר-סבא ותלמידי שכבה ט' בית חינוך בחט"ב הביניים שז"ר כפר-סבא | ינואר 2018

סיפור השרדותם ותקומתם של ניצולי שואה תושבי כפר-סבא ותלמידי שכבה ט' בית חינוך בחט"ב הביניים שז"ר כפר-סבא | ינואר 2018

11

לספר כדי לחיות...

תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

צילומים מהחזרות

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

אחת התחנות /
לאה גולדברג
לחן :עמרי דגן

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

שלשה ימים בדרך ,איזו דרך
על פני חרשות וריח של כבול,
על פני שדות וכפריות קודרת
ופנסים של תחנות הגבול

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

פתאום לצאת .ברגל מגששת,
לחוש מגע של אבן ושל חול.
לנשום ,לנשום בציפיה נרגשת
את האויר הקר והכחול

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.

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

נסיון/לאה גולדברג
לחן :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.

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.

זמזום פסים .ואוזניך שומעת
עוד צליל קטן בין כל המנגינות:
שירת ילדה שבהסח-הדעת
קלטנו באחת התחנות

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.

כל הלחנים והמנגינות בהצגה :עמרי דגן
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תיאטרון עדּות  -מפגש בין-דורי בתהליך חינוכי טיפולי

צעירים ,תלמידי שכבה ט' בית-חינוך חט"ב שז"ר

מלפנים מימין  -נועם חג'ג' ,אור ציונים ,יובל וילנר ,תמר לורמן ,ים שחם.
מאחור מימין  -מעין לב ,מור שקד ,רוני ליבוביץ ,שחף רובין ,רותם לביא ,דניאלה קרייצ'ב.

תיאטרון עדּות  -הד לניצחון הרוח
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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

דרכם האחרונה הצייר  -אבל פן  1945פסטל על קרטון

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

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.

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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