דרמה על חברות ,אומץ לב ותקווה
תיאטרון המדיטק
מחזה :ליאור גרטי ,בימוי ודרמטורגיה :נועם שמואל ,תפאורה :זאב לוי,
תלבושות :אביה בש ,מוזיקה :אמיר לקנר ,תאורה אורי מורג
שחקנים :נועה הר-ציון ,קרן סלנט ,סיון קרצ'נר ,גליה כהן-פטילון ,איציק כהן-פטילון,
איתמר שקד
על ההצגה:

במלחמת העולם השנייה ,באמסטרדם אשר בהולנד ,מופרדת הנקה הקטנטנה
מהוריה ונאלצת להסתתר אצל משפחה הולנדית זרה .בבית החדש היא פוגש את
פיט ,בת יחידה שאינה מוותרת על מעמדה בקלות.
בעוד התופת שבחוץ מאיימת להחריב את העיר ,לומדות הילדות אשר בבית לקבל זו
את זו ,למצוא שפה משותפת ולרקום חברות חזקה יותר מכל מלחמה.

לפני הצפייה בהצגה
על הנקה ופיט
ההצגה "הנקה ופיט" מבוססת על ספרו המצוין של רן כהן אהרונוב ,המספר את
סיפורה האמיתי של אמו הנקה וחברתה פיט בהולנד בתקופת מלחמת העולם
השנייה .הספר נכנס למצעד הספרים ומומלץ משרד החינוך והתרבות .הוא מגולל
סיפור יוצא דופן בין הנקה ,ילדה יהודייה שבשנות מלחמת העולם השנייה התחבאה
בביתה של פיט ,ילדה הולנדית בוגרת ממנה במעט.
בגיל  3הגיעה הנקה (חנה) לביתם של ווים וסופי פרימוויס באמסטרדם .הימים היו
ימי הגירוש של יהודי הולנד אל המחנות בפולין .מה שהיה אמור להיות זמני -
הסתתרות ללילה אחד או שניים ,הפך לסיפור הישרדות מדהים שנמשך שלוש שנים,
בהן הסתתרה הנקה בבית משפחת פרימוויס .במסתור פגשה הנקה את פיט ,בתם
של בעלי הבית .לפיט לא היה קל לקבל את האחות החדשה שהכירה בין רגע ,אך
ככל שהזמן עבר ,והמלחמה השתוללה בחוץ ,נרקמה בתוך הבית חברות חזקה יותר
מכל מלחמה.
יותר משבעים שנה אחרי המלחמה שתי הילדות כבר הפכו לסבתות ,אך הן עדיין
בקשר קרוב.
הכרות עם תקופת השואה דרך איורים מהספר וההצגה


לפניכם איור מתוך הספר "הנקה ופיט" ,מה מספר לכם האיור?



איזו עונה של השנה מצוירת באיור?



מדוע לפי דעתכם אין אנשים ברחוב?

תלבושות
הסיפור עוקב אחר הגעתה של הנקה הקטנה לביתה של פיט ,הגדולה ממנה.
בתחילה השתיים מתקשות להסתדר ,אך לאחר זמן משותף בבית הן לומדות להכיר
זו את זו ומפתחות קשר מיוחד רק להן.


התבוננו בסקיצות של התלבושות מתוך ההצגה .מי לדעתכם היא הנקה ?מי היא
פיט ?מדוע?

בהצגה ישנן דמויות נוספות :דודה מארי ,אבא של פיט ,אמא של פיט ,כרטיסן
ברכבת ,רופא.


התאימו בין הדמות לתלבושת שלה בהצגה.

כרטיסן

רופא

דודה מארי

אבא של פיט

אמא של פיט

לאחר הצפייה בהצגה
מה מספרת לי התפאורה
רוב הסיפור מתרחש בתוך אחד הבתים שנראים מהרחוב.


מדוע לדעתכם הסיפור מתרחש ברובו בתוך הבית?



נסו להיזכר מה ראית בבית ואילו פריטים היו בכל חדר (סלון ,פינת אוכל ,חדר
שינה).



במה דומה התפאורה לאיור מתוך הספר?

מחשבות לאחר צפייה:


מה היה הרגע שאתם הכי זוכרים בהצגה? מדוע ?



מדוע פיט לא רצתה שהנקה תישאר בביתה?



כיצד התחילה החברות ביניהן?

 חומרי ההכנה באדיבות תיאטרון המדיטק
ההצגה הבאה :שרלוק הולמס תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער24.06.2017 ,
לחומרי הכנה להצגות הבאות בסדרה ניתן להיכנס לאתר התיאטרון b7t.co.il

