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 אין כמו בבית
ההצגה "לחזור הביתה" שעלתה בשבועות האחרונים במרכז 

חשיפה ראשונה  אפשרהלאמנויות הבמה בפרדס חנה כרכור 
יחד עם  ליצירה משותפת של נשים בוגרות יוצאות אתיופיה

 נערות ונערים ילידי הארץ

בשבועות האחרונים הגיע לשיאו אחד הפרויקטים המיוחדים והמרגשים שנערכו כאן בישוב 
בפעם הראשונה בישראל בני נוער ילידי הארץ עלו לבמה עם נשים בוגרות יוצאות לאחרונה. 

המתאר את סיפור , "לחזור הביתה" אתיופיה להציג את סיפורן האישי במחזה ייחודי ונוגע ללב 
 העלייה וההשתלבות בחברה הישראלית.

בשיתוף פעולה יוצא דופן בין המדור לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה, אגף החינוך 
במועצה, אשר לוגסי מהיחידה לקידום נוער וג'וינט ישראל נרקם הפרויקט שאפשר חיבור רב 

 תרבותי ורב דורי באמצעות שפת התיאטרון. 

כולן מפרדס  -נערות ונער אחד 4נשים,  9לאחר שבועות ארוכים של חזרות והכנות עלו לבמה יחד  
במרכז לאמנויות הבמה בישוב, מול קהל בן מאות משתתפים להציג  14.3.17חנה כרכור ביום ג', 

 ולחשוף לראשונה את "לחזור הביתה".

לישראל וההסתגלות הנדרשת.  המחזה נוגע בכאב, באובדן אישי, בשינויי התרבות עם המעבר
כאשר הדיאלוגים מתובלים בהומור,  ,המחזה משלב את השפה האמהרית יחד עם העברית

 משוחקים ברגישות ובאומץ רב בחשיפה ראשונה על במה.

האולם היה מלא עד אפס מקום בבני הקהילה יוצאי אתיופיה, אליהם הצטרפו ותיקים וצעירים 
ובדות סוציאליות, צוותי חינוך, נציגי משרד החינוך הרווחה מהישוב , משפחות השחקניות , ע

הקליטה והשיכון וכן בית הראשונים שכולם השתתפו בחגיגה בתרומתם להצלחת ההפקה 
 המיוחדת.

הערב התקיים במעמד חברי מועצה, נציגי משרד החינוך הרווחה, משרד הקליטה ומשרד השיכון, 
 -רשות. בנכחו ובירכו בערב את המשתתפים והקהלגזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, ובכירים ב

אילנה זגול מנהלת אגף החינוך במועצה, תמי בר ששת מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, 
 ג'וינט ישראל.  –מנכ"ל אשל 

הנחו והפיקו יחד צוות עבודה קהילתי בראשות שגב בן שלום ומר אשר לוגסי מהיחידה לקידום 
 נוער.

בני נוער במופע נוסף שהועלה במתכונת זהה וגרר עמו תגובות  300נכחו כ  15.3.17גם למחרת ב
חיזוק המסר החינוכי על קבלת האחר, הבנת תרבותו המיוחדת ויצירת קשר בלתי  -מרגשות בהן

 אמצעי ובין דורי דרך שפת המשחק.

בין התגובות העוצמתיות שממחישות את הצלחת הפרויקט היה אמירתה של אחת הצופות: 
שר בין הנערות ילידות הארץ לנשים המבוגרות שעלו מאתיופיה מקבל ביטוי חם ומרגש על ""הק

 חיבור שמתחיל בבמה וממשיך הרבה מעבר לה. הבמה".
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