
  יי מטויטלנד אירופה"א"ארבייט מאכט פר
 1992מעיין  דודהודעה לעיתונות, 

 
המרכז לתיאטרון של עכו התופס בין היתר את עבודתו כמחקר באמצעות התיאטרון, פנה 

להתחלת איסוף חומר ומחקר כהמשך להצגה "זיכרונות דור שני בחיק העיר העתיקה"  
וססת . ההצגה הובילה אותנו אל שערי המחנה שעליו מתנ1988שהועלתה בתיאטרון בשנת 
 העבודה משחררת. -"ייאהכתובת "ארבייט מאכט פר

עבודת המחקר החדשה אמורה הייתה להוות המשך טבעי ורצוף בהתעסקותנו סביב התא 
ריכזנו את כל חומרי המחקר העיוניים ,  בחדר העבודה שלנו, המשפחתי. במעבדה,

למקום אחר, החזותיים, ראיונות אישיים וחומרים אחרים. הצטבר חומר רב שמשך אותנו 
לגזרה מדויקת יותר, לפרק הזמן שחלף מאז התחוללה השואה ברחבי אירופה ועד להקמתה 

של מדינת ישראל, הגעת שארית הפליטה והשפעת הטראומה על אזרחיה החדשים של 
 מדינה חדשה.

בעיון בחומרים רבים ומפגשים עם בסרטים רבים, במהלך חודשים ארוכים שקענו בצפייה 
אט אט צצו וצפו כל המיתוסים שעליהם חונכנו ובאמצעותם עוצבנו, אנו בני .עדויות ועדים

הדור השני.אך יחד עם  זאת ומתוך הדברים כמו עוף החול, צצה וצפה בפנינו אמת פשוטה. 
אמת עירומה: איננו יודעים כלום. איננו יודעים דבר וחצי דבר. אלה שידעו מתו והמעט שעוד 

מה הביא  עשרות עדים שהעידו איך זה קרה ואיך זה התרחש,יודעים ימותו בקרוב. שמענו 
לפעול כך ואחרת... מיהם העדים, מהי העדות, מהי אותם  אותם לחשוב כך ומה הניע

המטרה שהציבו לעצמם העדים הללו ומהי ההשפעה שיש לעיסוק זה על חייהם, על אישיותם 
 ועל הסביבה הבאה עימם במגע.

מהי הזכות ומהי החובה. הבנו: אין לנו ברירה אחרת. עלינו ואז הבנו מה גדולה האחריות. 
ללמוד הכל, לשנן את כל הפרטים,לגמוא בצימאון את כל העדויות, להטמיע אותן, להיכנס 

לתוך עורם של העדים. להפוך לעדים עצמם כדי להמשיך ולהעביר את הידע והעדות הלאה. 
ומדים את מלאכת העדות, מהם כך יושבים השחקנים היוצרים של המרכז לתיאטרון  ול

התכנים, כיצד הם מועברים ונרכשים ואיזו השפעה יש לתכנים ולמשמעויות על המבצעים 
 עצמם.

ההצגה איננה על השואה, היא עוסקת בבני הדור השני והשלישי ובהשפעת השואה עליהם, 
מורשת עם איך הם מתמודדים עם חיי היום יום בצל השואה במישור האישי והקולקטיבי. איך 

ומיתוסים ישראליים מובהקים מוצגים בהווה ומה מידת חלקם בעיצובם של המבצעים 
 היוצרים.

 
 ההצגה בנויה כמו שבנוי מחנה טרבלינקה:

 
 קבלה -חלק ראשון

 מגורים -חלק שני
 השמדה -חלק שלישי

 
 המוזיאוןאו  הקבלההחלק הראשון של ההצגה הינו 

את הצופים באולמות מוזיאון בית לוחמי הגיטאות  השחקנים בתפקיד המדריכים מוליכים  
ומנחים את הצופים בנושא הגיטאות, המעבר מכיבוש לגירוש, התווית הפיתרון הסופי 

את מבנה מחנה טרבלינקה, באמצעות מודל,  והוצאתו אל הפועל וכן פורשים בפני הצופים
 שיטות ההשמדה, דרך הפעולה, חיי המחנה המרד וכו'

 
 המעבדהאו  המגוריםו החלק השני הינ

הצופים נכנסים למעבדה או לחדר המגורים של השחקנים וצופים כיצד נכנסים השחקנים 
 לעורם של העדים, כיצד לומדים את הטכניקות להדריך ולהעיד.

צופים בו זמנית במספר מסכי וידיאו, הקרנה ושקופיות של סרטים המהווים חומרי גלם מתוך 
יך הופכים השחקנים לעדים מיומנים השקועים לתוך ההוויה של מאגר הזיכרון. הקהל רואה א

 המחנה, הגיטו, המסע והטראומה במובן העלילתי של המילה.



 
 מגרש המסדריםאו  ההשמדההחלק השלישי של ההצגה הינו 

הצופים עם השחקנים נכנסים דרך שער "המחנה" שבראשותו מתנוססת הכתובת הידועה 
אל עולם העבודה. באולם מצפה עבודה. עבודת  משחררת( )העבודה "יארבייט מאכט פראי"

מיון המטען ופינוי האולם,  -המיון. מיון הבגדים, המזוודות, החפצים, הזיכרונות, החוויות
מגרש המסדרים. בהמשך באמצעות טקסי הזיכרון המוכרים לנו נלמד לראות ולחוש מהי 

לבין אופי עיצובנו כבני הדור  ההשפעה של התעסקות בחומר זה וכן מה הקשר בין הטראומה
 השני.

זהו למעשה החלק הסוגר, המביא בבליל, ספק טקס ספק קרנבל, רגעים רבים ממהלך 
ההצגה והחיים במציאות הישראלית בהווה המוצפת בעבר ובהתכתבות היוצרים עם 

 החומרים הללו, אישית וקולקטיבית.
 

 ייתה העבודה"...פתחנו את השער פתחנו רחב היה זה גיהנום וזאת ה
 שלש שנים שקענו בתעשיית מוות חיה והיינו מאושרים...."
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