
 זיו (מיתה)-דורי-שולמית בת

 ב  ת

 הלנה ויוסף גוטגלד

 רעייתו של ראובן זיו
 

 בוורשה שבפולין. 7.12.1905כסלו תרס"ו, בט' נולדה במיתה 

 התחילה בלימודים אקדמאיים בפילוסופיה ופסיכולוגיה. ובגרות -קיבלה תעודת 16למדה בגימנסיה פולנית, בגיל 

עלתה בעקבותיו לארץ והגיעה לקיבוץ ב' בנהלל  1923-פעת אחיה מיטק בנטוב הצטרפה לקן השומר הצעיר ובבהש

 ומשם לעפולה.

 עבדה בבניין ופעלה עם החוג הדרמטי בהכנת הופעות.

 חו"ל.לתנועה בשליחות הפעלו בקיבוץ וגם נשלחו  ויחד היא התקשרה ליעקב חזן 

 נרשמה לקורס מתקדם בטייחות בנין. ובמקבילות בקינים מיתה הפמיניסטית, הדריכה את הבוגר

 לימדה שעורים פרטיים. לימודיה באומנותכדי לממן את 

 ערב פילוסופיה, פסיכולוגיה ואמנות הבמה.-כשחזרה לקיבוץ התעקשה לעבוד כטייחת וגם לימדה בחוגי

 אחרי שנפרדה מחזן, יצאה ללמוד בגרמניה אצל גדולי מורי הדרמה החדשנית. 

 מיתה הקימה משפחה עם ראובן זיו ונולדו יורי ואורנה.

שליחות וגורם מלכד בחברה. היא התחילה לכתוב מחזות ולרכז אנשים לתיאטרון הקיבוצי בתיאטרון ראתה מיתה 

חוץ גדולות -מוי הצגותיהראשון. שיא פעילותה בקיבוץ היה המחזה "טיל אולנשפיגל" ומכאן נפתחה דרכה לכתיבה וב

 מיתה היתה זו שיזמה והפיקה את כנס המחולות וריקודי העם בדליה שהפך למסורת במשך שנים.ק. ומופעי ענ

משפחתי עם ראובן -קןאת היחד עם הדחף והכוח המניע שפעל בה לאורך שנים כיוצרת תיאטרון על במות, טיפחה 

  והילדים.

 ייהם נשאו אתם את צער השכול. אסון פקד את המשפחה עם מותו של ילדם יורי שנהרג בתאונת דרכים ,וכל ח

בעיקר לעבודה "לפי הזמנה" של קיבוצים ,ובעזרתו של ראובן, פרצה מיתה שוב לזירת העשייה התיאטרלית  הכאבלמרות 

 אביב, והייתה בין מקימיו.-וגופים ממלכתיים. כמו כן למדה בחוג לתיאטרון של אוניברסיטת תל

אביב לדור אוהבי במה. בתה אורנה צועדת -ים והרצתה באוניברסיטת תללהמונ-בערוב ימיה כתבה עבודה על התיאטרון

 בדרכה.

 היא חלתה במחלה קשה ונאבקה בה שנה וחצי עד מותה.

 .15.2.1985שבט תשמ"ה,  בכ"ד מיתה נפטרה ב

 הייתה במותה. 80בת 

 קם ומשפחתה.-השאירה אחריה את ראובן ובתה אורנה ספיר

 

      ****************** 

 



 

 י פרידה ממיתהדבר

 

אינה  –הלכה מאיתנו מיתה  –ביום שישי, בחודש שבט, עת היקום יוצא אט אט מקפאונו ומנביט נבטי צמיחה חדשה 

 נושאת עוד עמה נבטי צמיחה חדשה, כדרכה זה שנות דור.

ית המאה, בת מיתה, שולמית בת דורי, סימני דורה ניכרים עליה וחרותים עמוק בסיפור חייה. היא ילידת ורשה של ראש

 למשפחה יהודית מתבוללת, הבית פתוח לרוחות הזמן וכאן ינקה הנערה את הזיקה לאדם, ליפי ולמלה הכתובה.

דש לרעיונותיה וק –היא גרפה עמה כל אשר ניתן  –במזג אוויר סוער באנו להפרד ממיתה. חייה היו סוערים כסערה זו 

בואו לביטוי המסר והאדם: האדם בקיבוץ, הקיבוץ כחברה, האדם המקום בו י –שהתמצו בכתיבה ועל הבמה. הבמה היא 

 הם יהיו דובריה מעל הבמה.  –המודרני, גיבורי ההיסטוריה 

לבמה יוקדשו שנות לימודים אצל טובי המורים בחוץ לארץ. מסעות לחקר הפולקלור, שעות כתיבה ושנות הוראה 

כאדם, כאשה, כאמן וכמורה לרבים ואף כחוקרת בעלת  – באוניברסיטת ת"א, תוך נאמנות לדרכה עשתה צעדיה בחיים

 מעוף. זו מיתה.

כל דרכי הביטוי ישובצו בעשייה  –התיאטרון הפוליטי ("כשיצאת איש פשוט לדרך") להקת השומר הצעיר, בימת הקיבוץ 

 זו: סאטירה, הומור, ספור גבורה, פולקלור, כל האמצעים יגויסו לשיפור הצורה והתכן גם יחד.

הנשית הייתה נאמנה לעצמה: חותם הזמן נסוך על תולדות חייה. שעת לדתה בורשה היא גם שעתה  –דרכה האישית גם ב

עלייתה ארצה והצטרפותה לקיבוץ,  –דמה לאדם. תקוות לחברה האנושית, ומהפכה לרחוב היהודי יהגדולה של רעיונות ק

 היו ברוח הזמן, על פי בחירתה.   – 19והיא בת 

ן, על הטרקטור, בפעילות בועדות והכתיבה נעשית בשעות הלילה הקטנות. יבעבודות "גבריות" דאז: בבניראשית צעדיה 

בימי  –מה טוב היה לבלות עם מיתה  –בל עד השעות הקטנות). החברה חשובה לה ו(ויזכר עוד האור הבוקע מחלונות הו

 …בל לשעת פטפוט והו

מץ ובהעזה היא מגדלת את ומלחמת העולם השניה וראובן במדים. באושוב סערה,שכן מיתה בונה ביתה עם ראובן בימי 

אסון, מותו של יורי  –ראובן שב ארצה ולקיבוצנו. הם עושים לביתם, הפעילות התרבותית נקטעת מעט. והנה  –הילדים 

צועית לת המקוהיא פורצת במלא העצמה, הבשלות והיכ –ח היוצר שבה, ובהשענה על ראובן ושוב תובע אמץ. בזכות כ

 קף שאין שני לו. יה בהילזירת העשי

עם אחד" (בהיכל התרבות) "טיל  –אומה  70"ים ובית", בין "רקיע לשאול" חגיגות דליה (לעשור למדינה ולעשרים), "

 ,קיבוציםבאוילנשפיגל", "בן האחרת" "אחי גיבורי התהילה" ציוני דרך שעליהם תפארתה ותפארתנו. הם זכורים 

בשיתוף מירב החברים כשחקנים,  –סביב האירוע התרבותי  – ותכרגעים מאושרים, בהתלכד קיבוצנובובמיוחד 

 כמפעילים וכצופים.

מיתה ידעה ימי מחלה וסבל. גם בתקופה זו היא לא מוותרת, ראינו אותה בבואה למסיבות וחגי הקיבוץ, עד מה קשתה 

לטיפולם המסור והאוהב של ראובן  –מתנות החיים ה. היא זכתה ליפה שביה הפרדה מן החיים, ההתנתקות מן העשייעלי

 רנה ובני המשפחה.ווא



ייחודה בשלוב המופלא של המסר והבמה עליה האדם מבטא מצוקותיו, צועק צעקתו, שר את אהבתו ומנציח פרקי עבר 

 במלל, בתנועה ובמחול.

וקות הייתה לדמות קורנת ומקרינה הנערה המקסימה ביפיה בברק עיניה היר –בזכרוננו משתלבות תמונות מאלבום הזמן 

זו השלמות בה היא חיה, מתוכה יצרה, פעלה והפעילה ומתוכה הלכה  –על סביבתה, לאשה שהשלמות משתקפת בחיוכה 

 מאתנו.

 

 יהי זכרה ברוך.

 

 

 חנה קציר             

 

 

        21/2/1985 

 וחות עולמיםה השבוע למנבאהוש דורי-בת יתלמשו 

 מחלוצי היוצרים שראו בתיאטרון פונקציה חברתית תהייה 

 

 יערי (מתוך: על המשמר)-רה מינצרמית: מא

 

זה דבק רוחני ולפתרונות משותפים לצורכי הקיום איל קהדוע הוא, שכל חברה אנושית, ואפילו הקטנה ביותר, זקוי בר"ד
יומית, ולמצבים בהם ניתן לומר את כל שלא נאמר -ה היוםהממשי. כל  חברה זקוקה לפעילות יצירתית בחיי השיגר

 "…מונתי, היצירה האמנותית על כל סוגיה הינה הויטמין החברתי לחיי חברה תקינים א פיל …בשיחות הרגילות תוך 
 
ה עותירי דקיע, במהלך שיחה על תרבות בקיבוץ, מקופלים 1980-דורי ב-דברים שאמרה שולמית בת וךמת זה עטק

תפיסתה, הרואה בתיאטרון פונקציה חברתית לביטוי היחיד בתוך החברה. דברים אלה גם מגלים את הדחף והכוח  ותמצית
 בוץ.יקת הובמוהנחה את מפעלה כיוצרת תיאטרון על , המניע, שפעל בה לאורך שנים

יומיותו של ת תמיד מעוגנת בקראשדורי כותבת, היא נ-רזניק: "כאשר שולמית בתש. נכתב ע"י  1982ים" נזאמ"ב
 "…הקולקטיב, שהרי צורת חיים זו היא מכלול עולמה, וממנו יתד ופינה לכל ההתרחשויות המסעירות בנפש חבריו 

אותה לא אחת  רהם, שהאמונה בדרך שבה פעלה הותיג העול האה בדבריה של שולמית ושיחות עם מכרייוך קרתמ, לבא
ם שחלקו על תפיסתה החברתית באמנות, וגם מצד החברה צד יוצריגם מליה ע המרוחקת ובודדה, והבדידות נגזר

למרות זאת, התמידה שולמית , הקיבוצית, שהטילה ספקות לגבי יכולתה של היצירה להקל על המועקות ומצוקות היחיד
 יטא בנאמנות את תמצית נשמתה.ב ונהנסגבדרכה, ו

אטרון באותם ימים, מקס ריינהרט וארוין מורי התיולי ל גדצא שבה מלימודיה בוינה ובברלין (למדה רשכא 1934-ב
דרך" (רעיון לפיסקטור) הקימה שולמית את להקת השומר הצעיר, והעלתה מחזה שכתבה וביימה "כשיצאת איש פשוט 

רק עקשנותה של שולמית הביאה למימושו). , והקיבוץ הארצי בהתלהבות מיוחדת ותדמוס יהקמת הלהקה לא התקבל ע"
מחלוקת ועמדות שונות בויכוח המתמשך על תפקידה -התפרסמו מאמרים שמצביעים על נקודותתם ימים ל אוות שנותבעי

נכתבו ה זלמח תמה אוהדשיבר"  ו…תחת נטל הפוליטיקה  של האמנות בחברה. במאמר אחד נכתב "האמנות כרעה
מולה, אשר ע"י רוח התע ר אתבשביל המלחמה הפוליטית האמנות היא אמצעי המגבימ.): "הדברים הבאים (בחתימת מ.

צינורות נפשיים, אופטימיים, אקוסטיים, הרגשתיים והגיוניים מגיעה לצופה, ומכריחה אותו לחשוב על רעיונות ידועים, 
היה לכתוב את  איכד – יהההצגה נשאר דבר מה בנשמות צופ יבבה סנושמן התכי לפו …אם גם היו זרים במקורם 

 ותו עשרים פעם".ולהציג אשים חוד השוהמחזה, לעמול עליו של



ות לא האטו את קצב פעילותה. "הבלדה על החיילים האלמונים", "אשת הדיג קראר" (ברכט), "הגיבור" (פרידיך וריקהב
ות ביובלות של קיבוצים, חזאירופה וארה"ב) וכן היא מעלה מת ובימ ל), "המשפט", "אוניה סוערה" (הוצגו עהלוב

תית מקיפה: "בארות כאלה" ליובל רבדים, "ים ובית" (ע"פ א. מגד) ליובל ילות חברי פערבותתה ומרכזת סביב האירוע
" יגלפנשט) ליובל שריד וגבעת ברנר, "טיל אולססער, "בן האחרת" ליובל עין המפרץ, "אחי גיבורי התהילה" (פא

 שור ובעשרים למדינת ישראל) ועוד ועוד.בעמשמר העמק, כנס מחולות דליה (ל
אביב, ועם -דורי משחק והדריכה בסדנאות בימוי וכתיבה באוניברסיטת תל-שולמית בת המדלי 74 – 66ים שנן הבי

ית לוותה למול שש ההמונים, כל עשייתה-בתחום  תיאטרון הפרישתה עסקה במחקר אנתרופולוגי המסכם את מפעל חיי
 ה.   צירתי ףבתחושה של דחיפות וחשיבות. רק כך אפשר להבין את האינטנסיביות והיק

 

 פרתא להשו  י עם מיתהותישפג  

 

ורל ודרכינו הצטלבו בעת קשה לה וגם לי. בילינו יחדיו שעות ארוכות בהן ראיתיה ברגעי כאב ומצוקה גופנית הגה רצ

ואלית ואנושיות הקורנת אל כל הסובבים קטחסד לא מעטים על  עירנות אינטלי עברג םונפשית קשים מנשוא, אבל ג

ה נשוחח היום? כמה מ על –יום בדרכי למרכז הבריאותי ציפיתי בדריכות לפגישה עם מיתה אותה. שוחחנו הרבה, ומדי 

ת עם זיכרה שחי בתוכי דחתיימי דית. בהעלותי חוויות אלה על הכתב, אנופגישות נחרתו עמוק בזכרוני כחוויה אנושית ייח

 יום יום.

כן נעניתי תמיד ברצון. זכור לי בבהירות אותו זרה, ולה לעזקוק תמאה מבקשת ממני לעזור לה, ידעתי שהיא בתייהשכ

נות אליה. "אבל את יכולה פערב בו ביקשה ממני לעזור לה בארוחת הערב, ואני, בהיותי עסוקה עם אבא, לא יכולתי להת

ה. יה שלתוחי והיא נענתה להצעתי וסיימה את ארוחתה בכורתאמ –דרת בעצמך עם רוב הארוחה" סתהנה ה לאכול לבד,

לך, על מה את מודה לי?, תמהתי", "את  תיזרע לא" אמרה. "על מה מיתה?", "את עזרת לי" ענתה. "אבל הרי דה לך"תו

 דהלי בפעם הראשונה בחיי הבנתי תואוו רתכולה להסתדר בעצמי!" הייתי המומה ונסעיעזרת לי  מאוד, אמרת לי שאני 

 אמיתית מהי.

תה בקפאונה. חשתי ממש צורך לדובב אותה. "מיתה, את יודעת לי לראוהיה . צר השקל מיטק השפיע עליה כה ש ותומ

י ואמרתי. "למה את אומרת לי את זה?" תמהה, "כי את שומרת על מורל גבוה וזה נהדר" עניתי. חתפת –שאת נהדרת" 

ה לך השיחואי מכאןו, י" מחתה, "אין לי שום מורל, ואני כל כך עצובה". "דווקא משום כך" המשכתי בשלוןכא נל "זה

קלחה מאליה. אמרה שאין עוד טעם לחייה בלעדיו. ניסיתי לעודדה כמיטב יכולתי, אך חשתי עד מה דלים כוחותי נוכח 

לוחמים בקרב -תווזו קירבה מיוחדת במינה, מין אחיארה צנוו היתה נקודת מיפנה ביחסים בינינו. זעוצמת יאושה. שיחה 

 נגד עיני.וכלים לכים ההול, םיהאחרון על הטעם שבשארית החי

" (חג הקיבוץ) מצאנו את עצמנו יושבות זו לצד זו. "שולה תשמרי עלי" ביקשה, "שאני אשמור 21ראשון של ה"ה ברעב

דדה אותי "דקה אחת, עואני כל כך פוחדת!"  "זה כלום" ו הפיעומ, "את צריכה לשמור עלי אני עוד מעט יעליך?" צחקת

ור פנים "זה היה יפה מאוד" אמרה, וידעתי שלקבל מחמאה בימתית ותי במאלה אה קיבמבהוזה עובר". וכשירדתי מ

 ממיתה זה משהו שלא כל אחד זוכה לו. 

פו אלי מיתה ואבא השלמנו טרצכשהו יקשה ממני לדקלם את "התקוה", התחלתיבה לה גם התקווה. ערב אחד דבא אל

ה, ללא תרועה ודגל, ע"י טריו אלמוני סוחב י בצינעלאומנון המההמה בכוחות משותפים. היה זה ביצוע נדיר של שיאת המ

 גיוס של חולי, אך הברק שהאיר את עיני מבצעיו העיד  מה גדול היה המעמד.



תוכניות טלויזיה, ל . הערותיה העוקצניות והחכמות עוףסד הע ה כוחו של חוש הומור, עליו לא ויתרהמה נוכחתי תציחמב

ת על "שעות הבילוי" שלנו במרכז הבריאותי. היה זה הווי מיוחד במינו, ור יקרורו איים זטילמסיבות קיבוץ, ואישים פו

 בו ליכולתה של מיתה לראות את עצמה וסיבלה במבט מפוכח ואירוני היה חלק מכריע.

בו סיפרתי לאח חדש שהיא מדפיסה ספר. "על  מה  רבמוחה על מר גורלה, עד לאותו ע אות ננלא שמעתיה מתלו םעפ ףא

שאל האח. "על מה שעשיתי" ענתה. "את מספרת בסיפורך איך נעשית טייחת מקצועית?" שאלתיה.  , מיתה"ותבתאת כ

עשית עבודות של  תה, אתמי, אותו שמעתי מפיה בהזדמנות אחרת. "ם"כמובן" אמרה. סיפרתי לאח את הסיפור המדהי

קשה הוא "הרי זה קשה לאשה!" זה" הי ת אתת לעשוחלצבהשתוממות. "כן" ענתה בקול צלול. "איך ה אחגברים?" שאל ה

ומע? ה שאת" –"היה לי כוח" אמרה בהטעמה כשהיא מדגישה כל מילה ע"י  נפנוף אגרופה הקמוץ, והטיית גופה קדימה 

 לי כוח, המון כוח!" יהה אז

את  תה על מפת נעורינולעהא אונה ויראתי ממנה בשל אותו כוח מחץ בו לואיומה" .. כילדה ראיתי אותה במה היתמ, "ןכ

טיל אולנשפיגל. יום אחד סיפרתי לה זאת .צחקנו, העלינו זכרונות מההצגה, שרתי לה את השירים, ציטטתי משפטים 

 מאיש. אתה אושר, דווקא משום שלא דרשה זל רוםגולופניה קרנו. כה נעים היה לשמח אותה  שלמים והיא התמוגגה

המשפחה. לא אשכח את מראה הנכד הצעיר היושב לצידה בני  בתאה –ר מכל קיהל נפעמתי לראותה זוכה לחסד כל לעמ

אל החלק המתאים ומראה לה  ועוזר לה להרכיב פאזל. היתה זו עבודת צוות מושלמת, בה הוא מוביל בעדינות את ידה

 מזרימה לעורקיו ללא אומר את סוד חינו של קשר הדורות.א יה, ווהיכן להניח

 

הותרת בלכתך אני מנסה למלא בחושבי "מה מיתה הייתה אומרת על דא, החלל ש. את כל כך יל קרה, את חסרהי התימ

 ל. "עדמאוד אומ לךה ודמ יאנאיך היתה מגיבה על הא?" לו ניתן לנו לשוחח עוד פעם אחת בטרם לכתך לעולמך, הייתי 

 שואלת בפליאה שכולה כנות.י את מודה לי, שולה" היית ודא מה

צלם אלוהים באדם מהו, מושג מופשט זה התממש במלוא גדולתו באישיותך  מדת אותישלי תה: עלימ ך על מה,ל רמוא

 באופן פשוט ויומיומי כל כך.

ראה בכל האתגרים שעוד יעמידו השו חוכ –זכיתי להכירך, אנצור דמותך בליבי כאוצר יקר, ותהי לי את מקור ש ירשא

 ים בפני.חיה

  



 משמר העמק:מחזות ע"פ ארכיון קיבוץ וי ועבודות בימת ימרש 

 

 עצובי  העבודה /הזחמה השנ

 עמקה רמשמ קחמשו וימבי, הביתכ "םחל" 1929-30
   לא שם)ל( הזחמ 1932
 קיבוץ הארציה תקהל ובימוי הביתכ ת איש פשוט לדרך"אצישכ" 1935
 קבה"אה תקהל הביתכ על החיילים האלמונים" הדלבה" 1935
   הביתכ הזמן" (מערכון) ןמיסב" 1936
 גרמניה, ןילופ  הביתכ "טפשמה" 1938
 קבה"אה תקהל ובימוי דוביע ר"וביגה" 1939
 ה,צ'כיה,דרום אפריקהירגנוה הביתכ סוערה"  הינא" 1942

 בריגדה היהודיתה תקהל  בהתיכ ר" קומדיהוטקרט" 
עם ילדי טהרן על הצגה שיצרו  הדובע 1943

 מהווי חייהם בעזרת שולמית
  

 לרדיו תיכסת יומיוב הביתכ עמק"ה לוק" 1945
 העמק מרמש –ג צוה אל  הביתכ מועד" הזחמ, 1948
 עמקה רמשמ עזרה בכתיבה, יומיב קיע לשאול"ר ןיב" 1950
 דירש עיבוד)( יומיב יבורי התהילה"ג יחא" 1951
 ן "אהל"ורטאית  הביתכ ם וירח"יפירצ" 1952
 רעס ובימוי הביתכ ית"בו םי" 1952
 רנרב תעבג יימוב הילה"יבורי התג יחא" 1953
 עמקה רמשמ ועבוד יומיב ולנשפיגל"א ליט" 1955
 פרץמה ןיע ובימוי דוביע חרת" (פרשת יפתח)אה ןב" 1956
 םידבר ימוביוה ביתכ שכאלה" תוראב" 1958
 הילד יומיב 4חולות בדליה מס' מה סנכ 1985
 םילשורי יומיב יחדות עם זכרו של הרצלתה סכט 1959
 לתאי עם אחרים ובימויה יבכת שחלמו" השולש" 1959
   תלמות בארה"ב ופוליןשה עסמ 1960
 ם, תל אביבילשורי יומיב הארץ" פסטיבל עדות תוצקמ" 1962
 קרבות ליד עירק סואידןה םוקמ יומיב עתי"גבת "יביקי חטתו סנכ 1963
 קיבוץה תמיב יומיב יעו מחר"גי םה" 1966
 סיטת תל אביברבינוא יומיב השונות באוניברסיט תוקפה 1966
 הילד יומיב 5המחולות בדליה מס'  לביטספ 1968

   על "תיאטרון ההמונים" הדובע 1970-80
ת זא"כ מוציא ספר סיפורים שלה ץוביקה 1980

 לא תפרח לעולם"
  

 
 
 

 :יםמרמאות ואמפום ריפוסי

 

 1927 ארנוי   ראממ   בשאלת הבחורה ותער.    ה1

  1936ר מבפטס   מהואפ     "תדלומ"   . 2

  1941 ברצמד   מהואפ   אל דב מימימה בתכמ.    3



 1942   מהואפ     מיוון ןפסה.    4

 1943   וריפס    אשם הירח לכבו.   5

 1944 -2מימי מלה"ע ה וריפס   פוליטיקה ו לוח.    6

  1944 -2מימי מלה"ע ה רופיס   אורניםה לצב   .7

 1944   ראממ    חובבים" קחשמ.    "8

 1945  קיבוצי וריפס   קריאה נקודה" ןמיס.    "9

  1946 ילפרא  קיבוצי וריפס אות שמונים ושנייםמ שש – ורפסמ.   10

 1948  אימ  קיבוצי וריפס   הארץת גערו הצועב.   11

 1949 ארנוי  קיבוצי וריפס     תבו םא.   12

 1950י וני  קיבוצי וריפס     הירא.   13

 ??   ה חזמ  טרויה היה לא תהייה" תמחמל"   .14
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