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אדמה
הסרט אדמה הופק בשעתו ביוזמת מנהל כפר הנוער,
ד"ר זיגפריד להמן ,מתוך כוונה להציג לעולם את המפעל
החינוכי המתקיים בו ולגייס תמיכה כספית וכללית
בפעילות המוסד .הסרט מציג את סיפורו של נער מתבגר
ניצול שואה ,המתאמץ להשתחרר מהטראומות שחווה
באמצעות יצירת הקשר עם אדמת המולדת .לאחר
שעבר תהליך דיגיטציה ושימור ,הוקרן הסרט בסינמטק
תל אביב בהקרנה מיוחדת ,בהשתתפותם של עשרות
מבוגרי כפר הנוער בן שמן ,מקום התרחשות העלילה.
רבים מהיושבים באולם התרגשו לזהות את עצמם ,את
חבריהם ואת מוריהם על המסך הגדול.
במסגרת ההקרנה המיוחדת של הסרט
אדמה שמענו את סיפורה המעניין של
הגברת אסתר לווינסון ,מבוגרות הכפר.
הסתבר כי ראתה את הסרט כשהגיעה
ארצה .המקום והאנשים המתוארים בסרט
עשו עליה רושם רב ,והיא שכנעה את חברי
קבוצתה ואת האחראים כי עליהם להתחיל
את חייהם בארץ במסגרת כפר הנוער בן
שמן .הם הגיעו למוסד החינוכי ,אשר שכן אז באופן זמני בכפר ויתקין
בשל מלחמת העצמאות .במהלך לימודיה הכירה את ריצ'רד לווינסון,
חניך כפר הנוער ,אשר סייע בהפקת הסרט ,והשניים נישאו .נראה כי
הסרט אדמה מילא את ייעודו בהפצת חזונו של כפר הנוער
בן שמן ,ואף סייע לאחד ממשתתפי ההפקה למצוא את בת
זוגו.
יאיר שפירא עבד בארכיון הסרטים הודות למענק מחקר
מטעמה של קרן בלומנטל ,וחקר את תולדותיו של הסרט
המיוחד הזה .כסיכום לעבודה זו נשא שפירא את ההרצאה
עלילה ,תמונה נעה ואוטוביוגרפיה :הסרט 'אדמה' כסיפור
הצלחתו של זיגפריד להמן וכפר הנוער בן שמן במסגרת
מליאת הסיום של הכנס מסורת והתחדשות בתולדות
החינוך היהודי בארץ ישראל ובתפוצות .לאחר ההרצאה
הוקרן הסרט המלא.
הסרט מוצע למכירה בפורמט  , DVDשאליו מצורפת חוברת המכילה את הרקע
להפקת הסרט ותמונות רבות הקשורות אליו ,אשר הופקה בידי צוות הארכיון.
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