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 שנה טובה
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"You only read what you already know by heart" 

       208, עמ' 16, פרק 3לאקאן, סמינר                                                                              

 

  פסיכואנליטיקאי, כתוב! דבר המערכת:

  

  זיו רובינשטיין

  

  

של כתב העת "זמן תפסן" כתבו העורכים, ד"ר אילנה רבין וד"ר עומרי ביכובסקי, דבר  5בגיליון מספר 

מערכת, שהביא בפני הקוראים, מה שהיה ניתן לפרש, כסוג של קריאה מהופכת, לגבי חוסר ההיענות של 

ודות הנשירה חברי תפס"ן לקחת חלק בכתיבה, דרך הטענה כי התפס"ן לא יכול להימנע מלשאול עצמו א

  המתרחשת בין כתליו.

בישיבות המערכת, שמתרחשות כדרך קבע בחנות ספרים, מצאנו את עצמנו לא פעם מחפשים דרכי 

  פעולה כדי שתיווצר "דחיפה" לפעולה. 

הפסיכואנליזה והקריאה הפכו מזמן למילים אחיות. דרך מושגים שהפכו שגורים כ"לקרוא סימפטום" (מה 

והפך לביטוי קלינאי נפוץ), דרך טענתו של  2012ב שנערך בישראל NLSילר לכנס השהתחיל כשם שהעניק מ

ועד דברים שאמר גבריאל דהאן ב"סמינר מקום"  ,ב"רדיופוניה" ,לאקאן כי "היהודי הוא זה שיודע לקרוא"

לפיהם "הפסיכואנליזה היא קריאה" הרי שניתן לחשוב כי אכן הפסיכואנליטיקאי, הופך כזה, שעה שהוא 

  ורא.ק

  לא כך הוא הדבר.

, של לאקאן, כפי L'ETOURDITאפשר היה להישען על התייחסותה של הפרופ' רות רונן לגבי 

דחיפות  – ) ולהבין שהקשר בין הקריאה לכתיבה הוא מה שמייצר דחיפות2012שהופיעה באתר "פרגמא" (

  לכתוב.

 מכתיבהיותר כאשר היא בטקסט עצמו תבהיר שהקריאה להבנה מובילה לערפול הגדול ב הקריאה"

  הנה לפנינו אפשרות של קריאה אשר מכתיבה. –שימוש בנוסחה או במבנה נתון.." 

מוקדש לדבריהם של נערים ונערות. אנו, המערכת, נתאפק לשתוק ככל יכולתנו על מנת  גיליון זה

תוכלו להקשיב למה שעשוי להגיח מבעד למילותיהם, למה שנגזר עליו  –הקוראים  –שאתם 

  כפי שמזמן לא פגשתם אותו. שכן, זה זה שמדובר בו.  –לאיווי  –להיוותר לא מודע 

הוקרנה ברקע תמונת נער נאחז בקצות  כאשר פגשנו על במת יום העיון את פאנל הפארקוריסטים

יתפסות הזאת הכל כך פיזית, שהעידו עליה גם נערי . הה)23(ראו בעמ'  אצבעותיו במעקה מרפסת

 –"המילטון" שערכו את חזרותיהם על גגו של עזריאלי, או ברחבת החניה שלו, או בגני יהושע 

ההיתפסות הזאת איננה אלא הנכחה של האיווי, שרוחו שורה על גיליון זה בזכות דבריהם, ובזכות 

  הקשבתכם, קוראים יקרים!

  פניה שלא נעדרת ממנה תוכחה! –על כן בחרנו לפנות בדבר המערכת, הפעם, אליכם הקוראים 
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הידע המומשג, בסופו של דבר, בכתב העת "זמן תפסן" הוא זה שחושף בפנינו כי אין לנו מנוס אלא 

  קריאה לכתיבה.  –לקרוא את זאת כי הקריאה היא תמיד! 

זכורה לי התעקשותי בשעורי התושב"ע שבגימנסיה הרצליה, אל מול מורי, ד"ר גורפיין ז"ל, כי אין אנו 

נו אוחזים ספרים בידינו. אם נקלף את מעטפת הפרובוקציה של התלמיד לומדים תורה שבעל פה, שעה שא

שאוהב את מורו ולפיכך מתנצח איתו, הרי שבאמת לא הבנתי כיצד יתכן שבסופו של דבר ישנו ספר עליו 

  כתוב "תורה שבעל פה"?

עת , אמר הכנר הדגול, כי בש2016בהרצאתו של יצחק פרלמן בחוג למוזיקולגיה באוניברסיטת ת"א ב

למידת קטע חדש יש להיפטר מהתווים כדי להיות מרוכזים בנגינה עצמה ולא בקריאה. כלומר, לדעת בעל 

פה. זה המשפט היחיד שזכור לי מהרצאתו זו. בעל כורחה הפכה אותי פסקה זו, לבעל פה, שעה שאני 

  מעלה אותה, כרגע, על הכתב.

אין בקריאה דבר שאינו חף מלהופכה  ן.שנה קודם לכ 30הנה ענה לי פרלמן על שאלתי לגורפיין, 

  אמצעי בין האדם לבין מחשבתו. אדם אשר הוא בעליו של פיו. בעל פה. .לאמצעי עבור הכתיבה

  מחשבה זו תתרחש רק כאשר תיכתב. תיקטב. – ולא בתומה ;ומחשבה זו לא תגיע בשעת קריאה

להפוך את מי שפיו הוא בעליו, לזה שהוא בעל פה?  – האם, בסופו של דבר, לא זו הפסיכואנליזה

  וך.-הפשהרי נדיבותה של העברית מונכחת אפילו במילה "הפוך" שמציגה פה 

התורה שבעל פה, זו היא שאינה מפסיקה מלהיכתב שוב ושוב ושוב, רק כדי שנוכל לקרוא בתורה הכתובה 

בעל פה, כי הרי רק אז למעשה תיכתב היא  שוב ושוב עד אשר תהייה שגורה בפינו, כך שנוכל לדעת אותה

  בנו, אנו בה ובעיקר שאנו נכתבה לכדי תורה שבעל פה.

ואלו אשר יודעים אותה בעל פה והופכים לכאלו אשר להם בעלות על פיה, יפרשוה אלפי פרושים, עד 

דברים  אשר יהיו פרושים אלו למצע קריאה ואמצעי שבין האדם לבין תורתו וייקראו גאונים בשל אותם

שכתבו, ועד אשר קמו מפרשים לפרשנותם שלהם, כרמב"ן למשל, אשר הקדיש את חייו כדי להעלות על 

  הכתב את פרשנותו לפרשנותו של רש"י. כי הכתיבה היא זו אשר מצווה עלינו התורה לעשות בה. 

אתך, ולא לא מקרי –חלקו השני של פסוק שמתחיל ב"לא ימוש ספר זה מפיך"  –והגית בו יומם ולילה 

  ייכתב.–נירשם. ומה שנירשם –ממחשבתך, אלא מפיך. ומה שמדובר 

הספר -לפיכך, ניתן להסיק כי בראשית הייתה הכתיבה. והקריאה אין היא אלא משנית בסדרי עולם. עם

הם אלו אשר ידעו לקרוא, אלא כי הם אלה אשר ידעו לכתוב אודות מה ש מפני לא מצא חן בעיני לאקאן

  דות לקריאה אלא בכתיבתה של קריאה זו.שקראו. ואין ע

שהרי את מה שנקרא  על האנליטיקאי לכתוב את קריאתו שהרי בלעדי הכתיבה לא תתרחש הקריאה.

  יש להפוך לאותיות, לסימנים ומסמנים, לערכים ולמידות טובות.

ולכן  .מידה- לוכאשר תהפוך הקריאה למילה, למידה שהיא כתובה, תהייה זו למידה. זו שנקראה הפכה 

בהקשר לרישא, אולי ניתן להוסיף לדברי לאקאן ש"אנו קוראים רק את מה שאנו כבר יודעים", הרי שכדי 

  שנקרא מה שעדיין איננו יודעים, עלינו לכותבו.

  

  כך, -לפי

  לכתוב. לכתוב לכתב העט את כתב העת. -כחבר מערכת זמן תפסן, אני פונה אל כל מי שקורא 
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שוקד על  –נער וידיד ותיק של תפס"ן  –איתי עשהאל 

כתיבת ספר, שיתאר את עלילותיו של כלב רדוף בעולם, בצד 

הרהורים על טבע הרוע האנושי, ועל האפשרות לטוב, וכן 

 על טבע האל ועל האחריות הנגזרת מכך על בני אדם.

איתי הואיל להעמיד לרשותנו חלק מההקדמה לספרו. הרי 

 :הטקסט לפניכם

  הטעות הקשה בישראל

  איתי עשהאל

 

בזמן האחרון אחוזי המאמינים ושומרי המסורת עולים בישראל. נהיים יותר אנשי להבה, נטורי קרתא... זה נתון 

מפתיע מפני שמאז המאה השבע עשרה, עם ה"נאורות" ועליית המדע המודרני חשבו שזה יוביל לכך שאנשים 

 להאמין באלוהים.יאמינו במדע במקום 

 המלתיאיזם

מלתיאיזם הוא הרעיון שאלוהים "מחפש" אותנו, ושהוא או היא מרושעים. כמו ילד שמושך את הכסא בדיוק 

כשאתה בא להתיישב. מלתאיסט, לכן, הוא מי שמאמין שאלוהים אחד או רבים קיימים, ושהם רעים, מרושעים, 

א הרעיון שאלוהים קיים, אבל שהוא באופן בסיסי משחק חסרי יכולת, וגורמים סבל לאנושות. מלתיאיזם הו

 איתנו. הוא שוחר רע.

בשעה שהוא השערה בלבד, ולא מוכח, כמו כל סוגי התיאיזם האחרים, המלתיאיזם לקח לו משימה לפתור את 

בעיית הרוע, בצד סתירות רבות אחרות שנוצרות סביב המושג של אלוהים. המסר הוא שאנשים לא יכולים 

על אלוהים כדי לסדר את היחסים ביניהם, ועליהם לכונן ביניהם שלום ויחסים טובים בלי קשר  לסמוך

 לאלוהים.

לא חכם (איך שתחליטו), ועוד משהו תחליטו אם הוא אמיתי או -הסיפור שאני מביא לפניכם מספר על כלב חכם

 לא. אולי הוא יותר אמיתי ממה שאתם חושבים, כי אולי הוא מספר עליכם...

 בשמים - אריאל טופלר צייר:
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. אני מצייר מאז שאני זוכר 18קוראים לי אריאל טופלר, בן 

את עצמי, ומבחינתי הציור היה ונשאר פעולה שכרוכה 

בהנאה. אני נהנה לצייר וליצור, להביא את הדמיון שלי אל 

אם הדף הוא . הנייר ולשחק עם החומרים והקומפוזיציה

לבן ומותר לעשות עליו הכל, אני לא רואה סיבה לצייר את 

  .המציאות בדיוק כפי שהיא

: אריאל טופלר אייר בעבר גליונות קודמים הערת המערכת

של זמן תפס"ן. אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב 

   ., ולא רק כאיוריםכעומדים בפני עצמםלציוריו 

 arieltoffler@gmail.com  המייל של אריאל:

 סקרמנטו -צייר אריאל טופלר

 בסיסט -אריאל טופלר  צייר:

 לילה -אריאל טופלר  צייר:
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  פסיכיאטר יקר, רצינו שתדע

  המכתב שכל פסיכיאטר צריך לקבל

  

  1מאת: ד.נ.א

  

  פסיכיאטר יקר,

הקשב לנו לרגע. לנו, המטופלים שלך. אלה שכבר 

נמצאים בטיפול, ואלה שעוד יגיעו. אלה הסובלים 

ן, מהפרעת אישיות או מפסיכוזה, מחרדה, מדיכאו

 – או לא נמצאת תשנמצא – או מכל אבחנה אחרת

. אנחנו מתמודדים עם מצבים לא קלים, DSM-ב

  וברצוננו לומר לך דבר מה.

שאנחנו מגיעים אליך, פסיכיאטר יקר, אנחנו כ

נמצאים פעמים רבות במצב רגיש. אנחנו מפוחדים, 

רגשותינו סוערים, אנחנו זקוקים לאבחנה, עצה 

ועזרה. אנחנו נמצאים במצב הגורם לנו מצוקה, 

ולכן אנו פונים אליך. עליך להבין, פסיכיאטר יקר, 

לה, יכיר אותנו, ישמע את המעיק עלינו ללא שיפוטיות שבמצב שכזה אנו זקוקים לאדם שיקשיב לנו תחי

וייתן לנו הרגשה שלהכל יש פתרון, שאנחנו לא אבודים. לכן, פסיכיאטר יקר, כשאתה מבקש שנספר לך 

מדוע פנינו אליך, אל תענה לשיחות טלפון מקולגות, אל תעווה את פניך בהבעה שאומרת "מצבך חמור" או 

ציה", אל תשפוט אותנו ואל תסביר לנו בטון שבו מדברים אל אדם הלוקה "אתה סובל ממחסור באינטליגנ

בשכלו שאם לא ניקח תרופה כזו או אחרת חיינו אבדו לבלי שוב. זכור תמיד שגם אם אנחנו מתמודדים 

עם מצוקה נפשית, קשה ככל שתהיה, אנחנו עדיין בני אדם, וראויים שיתייחסו אלינו ככאלה. אנחנו 

מצב בו אנו נמצאים ולגבי עתידנו, ואם תבהיר לנו שאנחנו "מקולקלים ללא תקנה" או מודאגים בנוגע ל

  תתייחס אלינו בחוסר כבוד ובחוסר אנושיות, רק תחמיר את המצב.

ההפרעה שלנו. דיכאון לא בהכרח \נוסף על כך עליך לזכור, פסיכיאטר יקר, שאנחנו מי שאנחנו, ולא המחלה

הופך אותנו לאובדניים, 

סכיזופרניה לא בהכרח הופכת 

אותנו למסוכנים, חרדה לא 

מעידה בהכרח על אובדן בקרת 

מציאות ופסיכוזה לא מעידה 

בהכרח על צורך בכפייה כזו או 

הר להניח שאנו אחרת. אל תמ

שייכים לשולי החברה, שאנחנו 

תלמידים גרועים או חסרי 

אינטליגנציה. אל תפעל על פי 

סטיגמות שהשתרשו בחברה זמן 

רב, ראה אותנו גם מעבר להפרעה 

  ממנה אנחנו סובלים. 

הקשב לנו, פסיכיאטר יקר. נסה 

                                                           
  שמור במערכת של הנערשמו  1

  הערת המערכת:

מכתב,  שהינו מכתב זה, ככל

מהווה פנייה, תביעה, דרישה, 

הצבועה בצבע של דחיפות. אם 

גם מדבר  תשבוכן, ברוח שנ

המערכת של גיליון זה, אנו 

מצפים לכך, שמכתב זה לא 

 תשובה.ללא  ייוותר

 דיוקן ילד – אריאל טופלר צייר:
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מת גורמת לנו תופעות לוואי בלתי לאפשר לנו להביע את רצונותינו, פחדינו ותחושותינו. אם תרופה מסוי

אפשר זאת, והצע לנו טיפול חלופי. אם  – מצא לה חלופה. אם איננו מעוניינים בתרופות כלל – נסבלות

אנו חוששים מטיפול מסוים, הסבר לנו בסבלנות מהן האפשרויות העומדות לפנינו. זכור, פסיכיאטר יקר, 

ה, כליאה, קשירה, סימום, ענישה, בידוד מהחברה, שטופלנו במשך דורות באלימות ואכזריות, בכפיי

ניתוחים כואבים והלם חשמלי, וכל זה ברגעים הקשים בחיינו. היה אתה השינוי. החלף את האטימות 

והנוקשות בהכלה, אכפתיות, הקשבה ורצון לעזור לנו באמת, לא רק להשתיק אותנו לטובת יתר החברה. 

  לא אדם כמוך, שראוי לכבוד והבנה ולא לזלזול וכפייה.זכור תמיד שאנחנו לא מכונה מקולקלת א

אנחנו רוצים להאמין שבחרת במקצוע על מנת לעזור לאנשים, ולא על מנת להנציח דעות קדומות. זהו 

פרמקולוגי. זכור תמיד לראות את המטופל, \מקצוע הדורש רגישות גבוהה, ממש כפי שהוא דורש ידע רפואי

  ולא להתייחס רק להגדרה שבספר. אחרי הכל, מדובר בבני אדם.

  בתודה,

  יים ועתידיים.נוכח – מטופליך

  

  המאמר נכתב לאחר מפגש טראומתי עם פסיכיאטרית מטעם קופת חולים שהתייחסה אליי באופן

מבזה ומזלזל, דיברה אליי כאל פעוט או כאל אדם הלוקה בשכלו, סירבה להאמין לי כאשר ציינתי 

 ימויישאני תלמיד טוב וגרמה לי להרגיש כמכשיר מקולקל וחסר תקנה. מפגש זה פגע אנושות בד

  העצמי והחריף את מצוקתי.

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ההמילטונים ביום העיוןפאנל 
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  2שיחה עם הקאסט של מעלי המחזמר המילטון

  מתוך יום העיון "נש(א)ר לי תלמיד"

  

: הדס המשוחחים

סבירסקי (תפס"ן), 

שירה זר, יונתן 

אבידור, עלמה 

אורליאנסקי, זהר 

(תלמידי תיכון,  ברלל

הרוח החיה מאחורי 

  העלאת ההצגה).

  

: השיר הסתיים הדס

 I am notבמשפט 

throwing away my 
3shot אני לא זורק ,

את הצ'אנס שלי. קודם כל ברוכים הבאים ותודה רבה שבאתם לדבר איתנו, תיכף תציגו את עצמכם אבל 

לעצמכם, תכף נחזור לשם הזה) של רק אומר שאתם ארבעתכם הייתם צוות הקיום (זה השם שנתתם 

. זו הפקה שבעצם העליתם לגמרי , כרגעהפקה של המחזמר המילטון מברודווי שראינו את הקטע מתוכה

 לבד, מההתחלה ועד הסוף. תספרו לנו על זה קצת, בואו תציגו את עצמכם וספרו לנו על ההתארגנות הזו.

  

 עוזרת הפקה.ומת : אני שירה זר, אני הייתי במהלך כל ההפקה צלשירה

  

 .: אני יונתן אבידור, שיחקתי את ג'יימס מדיסון הנשיא הרביעי, ביימתי והפקתיאבידור

  

 שיחקתי את אלייזה המילטון אשתו של המילטון, ביימתי והפקתי. .: אני עלמה אורליאנסקיעלמה

  

ואני גם ביימתי והפקתי. (פונה אל הדס) את אמרת שאת  ,דמות בשם לאפייט גילמתי .: אני זהר ברללזהר

רוצה שנדבר על איך שבעצם התחילה ההתארגנות, אז אתחיל ואז אעביר אל השאר. ההתארגנות התחילה 

אפ של טסבעצם בעקבות חלום שהיה לי בלילה שאנחנו מעלים הפקה כזאת ואז סיפרתי על זה בקבוצת וו

עלמה ואבידור ישר קפצו . י "זה יהיה ממש מגניב אם נעשה את זה"בני נוער שאוהבים את המחזה ואמרת

על הרעיון ואמרו "כן" ושלושתנו יחד התחלנו לאסוף אנשים, לחשוב על רעיונות ובעצם להתחיל להניע 

 לקחנו את זה והמשכנו את זה. ,עד הסוף ,את כל העניין הזה. ככה התחלנו את זה ושלושתנו

  

ת מההתחלה כמו כולם. לקח לי קצת זמן להיכנס לזה. בהתחלה שמעתי על : אני לא הייתי שם באמשירה

אחרי הכל מדובר במחזמר  .ולא כל כך האמנתי שזה באמת יכול לקרות ,הרעיון ובואו נגיד שהרמתי גבה

של שעתיים וחצי של שירה רצופה באנגלית ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובני נוער באמת מאוד עסוקים. 

                                                           
2https://www.youtube.com/watch?v=RqJKBsb4Wd0&t=12s   השיחה עם משתתפי הקאסט של המילטון מתחילה

  1:46:00ב 
  מתוך המחזמר המילטון. My Shotהשיר   3
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אבל מהר מאוד הבנתי שזה באמת דבר  !ורק בתור צלמת ;ונה שלי בתור צלמתהגעתי לחזרה הראש

 ונכנסתי לזה ממש ואני לא מתחרטת. 100%ושבאמת כולם בתוך זה 

  

 : להבין שזה באמת דבר?הדס

  

: זה ממש היה מקצה לקצה, שירה הייתה מאוד סקפטית  בהתחלה. כולם היו מאוד סקפטים אבידור

אנשים בסופו של דבר וכמעט כולם חשבו  24בר על עצמו, עלמה וזהר). היינו בהתחלה חוץ משלושתנו (מד

שזה יהיה כיף אבל זה עוד ייכשל. אבל שלושתנו לא הבנו מה הפואנטה בלחשוב על זה ככה, אם זה עומד 

להיכשל למה שנעשה את זה? בואו נעשה את זה כדי שזה כן יצליח. זה מה שגרם לנו בהתחלה לעבוד יותר 

 ושזה יכול להיות חלום. ,הבנה שאנחנו צריכים להוכיח לשאר הקאסט שזה לא סתם חלוםקשה, ה

  

 :  להוכיח גם לעצמנו.שירה

  

 : תרחיבו קצת על הקשיים שנתקלתם בהם.הדס

  

ושירה אמרו כולם היו מאוד סקפטיים  :  אז אני אדבר על הקשיים שהיו בהתחלה. כמו שאבידורעלמה

בנושא ואני זוכרת ששלושתנו ערכנו דיונים, ויכוחים ואפילו ריבים לפעמים עם אנשים לגבי האם זה עומד 

ישבתי בבית של חבר טוב שלי שהיה חלק שלהצליח או לא ואם זה הולך לקרות או לא. אני זוכרת 

הוא אומר לי: "עלמה תקשיבי אני חושב שזה יכול מההפקה שבשלב מסוים עזב ואז מאוחר יותר חזר, ו

". אז הלהיות מאוד כיף ואני מאוד מעריך את מה שאתם עושים אבל בואי נדבר תכל'ס זה לא יקר

התעצבנתי עליו ואמרתי לו שהוא יכול ללכת לחפש לו אנשים אחרים להיות בהפקה איתם כי ההפקה הזו 

 תקרה איתו או בלעדיו.

  

של להוכיח לנו ולכל מי שמסביבנו, שזה היה מההתחלה  הזה העניין – שמאוד חזר על עצמו: משהו זהר

ועד הסוף. להוכיח שדברים קורים אם גורמים להם לקרות וזה משהו שלפי דעתי גם מאוד מתקשר למה 

 ."זה עניין של "אם באמת חשוב לנו כבני נוער לעשות את זה, אז אנחנו נעשה את זה .שלתפס"ן יש להגיד

מה שחיפשנו ומה שהיה הכי קשה זה שהסביבה לא האמינה בנו שנוכל לעשות את זה. למצוא את הכוח 

בתוכך כשכולם אומרים לך שאתה לא יכול לעשות את זה. לבוא ולהגיד "כן אני כן ואני אראה לכולם שאני 

חנו יכולים זה משהו שבהתחלה היה מאוד קשה, היה קשה לשכנע את כולם שאנ ;יכול לעשות את זה"

לעשות את זה. בעצם כשזה התחיל להיות אמיתי אנשים הבינו, אנשים רצו להיות חלק, אנשים אמרו "רגע 

רגע, תנו גם לי להיות חלק מהחלום הזה שהופך למציאות". כי בשלב מסוים ראו שזה יותר מחלום. שזה 

 קיים.

  

ו. אז ביקשנו מאנשים שאולי ירצו :  בהתחלה שלושתנו היינו בעצם היחידים שעשו משהו והאמינעלמה

רף. הרבה אנשים אמרו "כן אולי תתנו לי לעשות כוריאוגרפיה, אולי לעזור בתלבושות" טלעזור לנו ולהצ

וכו', אבל בגלל שהם לא האמינו הם לא עשו כלום מה שגרם לבעיות יותר חמורות בהמשך. לדוגמא בפסח 

מהבוקר עד הערב ששם בעצם קרו הרבה דברים ובשלב היה לנו שבוע שלם של חזרות מאוד אינטנסיביות 

 .ולעמוד בצורה הכי טוב שיש – הזה כולנו הבנו שזו הולכת להיות הפקה רצינית שהולכת לעמוד

  

: אני רוצה קצת שנעזור למי שלא יודע על ההפקה להבין קצת. תספרו קצת איך הכרתם אחד את הדס

ביולי,  4-ם חזרות באמצע שנה והעליתם את המחזמר בהשני, איך הגעתם למחזמר המילטון, בעצם ערכת

 ועוד פעמיים. אז תספרו איך הגעתם למחזמר הזה ואיך הגעתם אחד אל השני.



 2019 ינואר, 27זמן תפס"ן 
 

10 
  

:  חברים שלי התחילו להיות ממש "בקטע" של המחזמר הזה והתחילו לדבר על זה כל הזמן ובכל שירה

יכנס, התחלתי לשמוע את השירים. מקום. אז צפיתי גם במערכה הראשונה וגם לזה לקח לי זמן לה

שיר ואז ממש את כולם ונורא התחברתי לזה. זה היה נורא כיף לשמוע את זה ונורא כיף - בהתחלה שיר

 לצפות בזה אחרי זה, ממש התחלתי לאהוב את זה.

  

:  אני מאוד אוהב היסטוריה, אבל מצד שני הייתה בין החברים שלי סטיגמה מאוד גדולה על אנשים אבידור

 אוהבים מחזות זמר, אין לי מושג למה.ש

  

 : איזו סטיגמה?הדס

  

זמר מאשר בחברים שלהם. לקח לי קצת זמן להגיע למסקנה שאולי -: שהם מתרכזים יותר במחזותאבידור

כן כדאי להקשיב לזה למרות מה שאומרים. בהתחלה ממש "שמעתי את זה בסתר", כשחברים שלי שאלו 

מוזיקה "רגילה". אותי המחזה עניין בגלל ההיסטוריה, אני מאוד  ושז אותי מה אני שומע העמדתי פנים

 אוהב היסטוריה, ספציפית ההיסטוריה האמריקאית המוקדמת.

  

אפ של מעריצי טסאפ שממנה גם נוצר הרעיון. קבוצת ווטס: אני הכרתי את כולם פה דרך קבוצת וועלמה

א היה איתי בבית הספר אבל את זהר ואת שירה המילטון מכל הארץ, מכל הגילים. את אבידור הכרתי כי הו

 .אני הכרתי נטו דרך הקבוצה

  

: החיבור שלי למחזמר הוא בעצם הכי ארוך. הכרתי את המחזמר כשהוא רק הגיע לברודווי, ממש זהר

בהתחלה שלו. אני חובב היסטוריה מאוד גדול, בדיוק למדתי על התקופה של מלחמת העצמאות 

סיפר לי על המחזמר כשדיברנו על וושינגטון. אחרי זה הקשבתי למחזה ובמשך  האמריקאית וחבר אמריקאי

שנה וחצי ניסיתי לגרום לחברים להקשיב גם. קצת התעלמו ממני ואחרי שנה וחצי הוא נהיה מאוד -שנה

ועניתי  ,פופולרי. אחרי שהמחזה נהיה מאוד פופולרי חברים שלי באו אלי ואמרו "המחזה הזה ממש טוב"

בעקבות הגילוי שלהם של המחזה הם גם גילו לי על  .י יודע, אמרתי לכם את זה לפני שנה וחצי"להם "אנ

אפ שדרכה הכרתי את חברי טוב. זה ממש נחמד שמצאתי שותפים לתחביב שהיה לי הרבה טסקבוצת הוו

 מאוד זמן.

  

ולא : אתם סיפרתם לנו בשיחות מקדימות שעשינו שאתם גיליתם על השותפות במקום אחר הדס

 אפ הזו נוצרה כי נפגשתם בכנסים, בואו תספרו על זה.טסאפ. קבוצת הווטסבוו

  

:  יש כמה כנסים של מדע אבידור

בדיוני (מד"ב) ופנטזיה במהלך כל 

 שנה.

  

 : רובם בסינמטק ובעירוני א'שירה

  

:  ואין לי מושג למה אבל אבידור

הרבה אנשים שאוהבים מד"ב 

 ופנטזיה אוהבים גם מחזות זמר.
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 : אין לך מושג למה?הדס

  

: אני חושב שבדברים האלה הם מוצאים דברים שהם לא מוצאים בחברים שלהם. אנשים בכנסים אבידור

מה הגיעה לקבוצה וכך הולכים עם חולצות של הדברים שהם אוהבים וכך הם מזהים אחד את השנה, כך על

הקבוצה גדלה ופגשנו אחד את השני, את החברים הכי טובים שלי בערך פגשתי מהקבוצה הזו. יש גם 

בקהל שניים מהקבוצה הזו, ומהקבוצה הזו התפתח כל העניין של ההפקה ואנשים בקבוצה התלהבו 

ולחלק  – לו כשהיה קשהובמהלך השנה הקבוצה הזו וההתלהבות שלה נתנו לנו את האנרגיה להמשיך אפי

 תמיד היו לנו את האנשים בקבוצה שהתלהבו.  – מאיתנו היה קשה קצת להאמין בזה

  

: שכחתי להזכיר את זה אבל אני הכרתי את המחזמר באמצעות חבר טוב שנפגשתי איתו והוא אמר עלמה

מוע את זה כי לי שיש מחזמר ממש מגניב בשם המילטון, והשמיע לי כמה שירים. בהתחלה לא רציתי לש

חודשיים הקשבתי לזה ולא -אבל אחרי בערך חודש ,זה ארוך ועל היסטוריה וחשבתי שזה יהיה משעמם

היו גם מפגשים של הקבוצה שדרכם הכרתי את זהר  .והצטרפתי לקבוצה ,הצלחתי להפסיק להקשיב לזה

בוצה הזו. הקבוצה הזו ואת שירה ועוד הרבה מאוד חברים שלי, רוב החברים שיש לי עכשיו הכרתי דרך הק

נתנה לי סוג של מקום שאתה יכול לבוא ולדבר איך שאתה רוצה ולומר מה שאתה רוצה בלי שישפטו 

אותך. אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה דיברנו על המילטון בקבוצה, אנחנו מדברים שם בעיקר על 

, כי אנחנו קבוצת חברים לכל דברים שקורים אצלנו, מתייעצים על דברים ופשוט מדברים כקבוצת חברים

 דבר.

  

וותה תמיכה. הם מאוד י: אני רוצה להגיד שלאורך כל השנה הזו שבה עבדנו, הקבוצה הזו באמת השירה

 תמכו ומאוד שמחו לשמוע על זה.

  

: בספטמבר כשההפקה עוד הייתה ממש בהתחלה. מישהו שאל אותנו אם מישהו בכלל יבוא לראות אבידור

בעיה שחשבנו עליה הרבה אבל הקבוצה הייתה ההוכחה שיש לנו ביקוש. אז אני אותנו, וזו הייתה 

אנשים לפחות בעזרת  43ועניתי לו "אני מביא לך  ,למי ששאל אותנו את השאלה הזו בעיניים ,הסתכלתי

 הודעה אחת"

  

 : מעניין אותי לשמוע על מה שקרה בזמן שעבדתם על ההפקה ולקראת ההצגה עצמה. אנחנו עוסקיםהדס

ספרית. למה שאנחנו קוראים לו "גורלות המפגש בין החינוך (המורה) לבני הנעורים" -כאן במציאות הבית

ואתם מספרים לנו על מפגש של בני נעורים מחוץ לבית הספר, קבוצה שהתקבצה מכל מיני מקומות שונים 

בוצה הזו לא יכלה בארץ וכל מיני בתי ספר שונים ואפילו בשיחה בינינו אמרתם משהו שרמז על כך שהק

 להיווצר במקום הרגיל שלכם. אז מה אתם אומרים? האם נוצרה מציאות אחרת מזו שיש בבית הספר?

  

:  אין ספק, אני באמת יכולה להגיד שיש לי מציאות אחרת בבית הספר מזו שיש לי כשאני עם חברים שירה

 ובאמת שזו מציאות אחרת.מחוץ לבית הספר. לא רק חברים מהקבוצה, יש לי חברים מחוץ לקבוצה 

  

ל היה לקרות במסגרת בית ספרית מהסיבה הפשוטה שהאיגוד שלנו לא היה ו: זה באמת משהו שלא יכזהר

מקרי. הוא התבסס על אהבה משותפת, רצון משותף ותשוקה משותפת למחזמר הספציפי הזה. בית הספר 

ספציפיים. אין בית ספר שמחלק את הילדים לפי איזה לא מתנהל ככה, גם בתי ספר שמיועדים לנושאים 

מחזה הם אוהבים, זה לא בסיס משותף שאפשר למצוא לכל כך הרבה אנשים מאותו בית ספר. בבית הספר 

שאני הייתי בו (סיימתי י"ב בסוף השנה שעברה) היו לא מעט אנשים שאהבו את המחזמר אבל לא מספיק 

בר כמו שהקמנו. הסיבה שזה לא דבר שיכול להתנהל במקום אחר אנשים ולא מספיק אהבה כדי להקים ד
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השני.  את היא שאנחנו חייבים למצוא אחד ,שהיא לא מסגרת עצמאית שאנחנו יוצרים ,או במסגרת אחרת

איחוד  על אנחנו צריכים שהקשר שלנו יתבסס על זה ולא ;אנחנו לא יכולים לתת ליד הגורל להפגיש אותנו

 רנדומלי.

  

י בבית הספר אין חוגים של תיאטרון/מחול/מוזיקה וכו', יש הרכב מוזיקלי קטן שמופיע אצל :עלמה

בטקסים וכיוצא בזה וזהו. איפה שאני לומדת זה בניין אפור עם שלוש קומות, מגרש קטנטן, ספסל ודשא 

 מלאכותי.

  

 :  מוזר, כשאני הייתי שם היה דשא אמיתי.אבידור

  

ר אמר, אם זה היה קורה במסגרת בית ספרית והיו לוקחים חבורה : אני מאוד מסכימה עם מה שזהעלמה

תלמידים ואומרים להם "קחו מחזמר, תעלו אותו, ביי" לא הייתה את התשוקה והמוטיבציה  24של 

א העובדה שזה הגיע ישהייתה לנו. אחד הדברים שגרמו לזה שההפקה שלנו תהפוך לסוג של בית שני ה

גיע מהרצון שלנו והתשוקה שלנו והאהבה שלנו למחזמר ומהמוטיבציה מאיתנו ולא מאף אחד אחר. זה ה

 שלנו ורק שלנו. זה לא היה קורה אם לא אנחנו היינו עושים את זה.

  

: אני מרגיש כאילו אני מנהל חיים כפולים, החיים שלי עם חברים שלי והחיים שלי בבית הספר. יש אבידור

המחזה אבל זה לא אותו דבר כמו להיות עם האנשים הרבה אנשים בבית הספר שלי שאוהבים את 

ובכללי כשאני עם החברים שלי מחוץ לבית הספר אני אדם שונה ומה שזהר אמר ממש נכון. אי  ,מהקאסט

אנשים אקראיים ולומר להם "אתם באותה כיתה עכשיו תהיו החברים הכי טובים" זה  40אפשר לקחת 

 פשוט לא עובד ככה.

  

גיד שאנחנו בהפקה בילינו כל כך הרבה אחד עם השני, חזרות כל שבוע. שלא לדבר על : אני חייבת להשירה

כי כל הזמן אנחנו היינו בחזרות כל  ,חגים, לא היו לי חגים ואני לא חושבת שלמישהו מאיתנו היו חגים

אצל  היום. היינו מבלים כל הזמן אחד אצל השני ובגלל שאנחנו באים מכל הארץ יצא לי כמה פעמים לישון

 אנשים מכל מיני מקומות.

  

 : איפה עשיתם חזרות? מה זה כל מקום?מישהו מהקהל

  

 .: כל מקום אפשרישירה

  

: אנחנו נדבר על המיקום אחר כך. אבל עכשיו מה היו התפקידים שלכם כצוות קיום כולל כל הדברים הדס

 ?הטכניים שהיה צריך לדאוג להם

  

: התפקיד שלנו כצוות קיום (דרך אגב השם צוות קיום התחיל כבדיחה ואז השם נדבק) היה לוודא שכל זהר

מה שצריך שייעשה ייעשה. מהדברים הכי פשוטים של לוודא שיש לאנשים איך לחזור הביתה מחזרה (אני 

הביתה) ועד ישבתי שעות במהלך השנה הזו מחפש אוטובוסים לאנשים ובודק איזה אוטובוס מחזיר אותם 

דברים כמו לשכור אולם, לוודא שיש סאונדמן, לשלם לסאונדמן, תלבושות (תפרנו את כל התלבושות 

 לבד).

  

 : איפה עשיתם חזרותהדס
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: המקום העיקרי שבו עשינו חזרות היה בעזריאלי כי זה מקום שמאוד קל להגיע אליו בתחבורה זהר

יגה. בתוך עזריאלי היו לנו שני מקומות מרכזיים. בימים יותר ציבורית ואנחנו בני נוער אז אין לנו רשיון נה

שמשיים וקיציים עבדנו בגג, יש שם אזור עם דשא סינטטי. בימים יותר חורפיים היינו יורדים ללובי של 

 החניון בקומה 

, עד שגירשו אותנו. זה בא ממקום של חוסר כסף והעובדה שאנחנו לא יכולנו להרשות לעצמנו סטודיו -4

 מקום מסודר לעבוד בו, אז עבדנו עם מה שיש, ומה שהיה זה החניון של עזריאלי.ו

  

אז עשינו את זה בגני יהושע  ,: לקראת הסוף, כשהיינו צריכים לעשות הרצות מלאות של יום שלםעלמה

אבל היה חום אימים ולא יכולנו לעבוד שם אז בהרצות האחרונות בית הספר של אחת השחקניות עשו לנו 

ענקית ונתנו לנו לעשות חזרות שם. אני רוצה לפרט גם בנוגע לצוות קיום. הצוות התחיל מדיון על  טובה

ותהינו מה לעשות עם זה ובאיזה שלב פשוט רצינו  ,אחת השחקניות שהיו לה כמה בעיות עם התפקיד

. איכשהו וכך גם שאר האנשים בקאסט החליטו שכל דבר או רעיון צריך לעבור אישור שלנו ,לעשות יותר

שירה שגרה רחוק) עשינו גם נוצר לנו מעמד סמכותי וכל שבוע שלושתנו (זהר, אבידור, אני ולפעמים 

ישיבות צוות והפקה בקניון בהרצליה (אבידור ואני גרים בהרצליה), היינו יושבים שם בסניף של ארומה 

 מהצהריים ועד תשע ואפילו עשר בלילה. 

  

 בסניף של ארומה. שעות רצוף 12: השיא היה אבידור

 : אנחנו צריכים ללמוד מכם משהו בתפס"ןהדס

  

: היינו עושים הכל, מלוחות זמנים לחזרות ועד לשיחות עם מנהלים של אולמות. היינו יושבים שם עלמה

ועושים הכל עם גיחות קטנות לאוכל בגלל הזמן הרב שעבדנו. היה כיף עצום בישיבות כי עישנו משהו 

תתקיים ולפי דעתי לדעת שמשהו גדול שאנשים אוהבים לעשות וכיף להם לבוא אליו ודאגנו שההפקה הזו 

 מתקיים בזכותך וזו ההרגשה הכי טובה בעולם.

  

:  אני רק רוצה לתקן משהו לגבי הסמכות שלנו. הסמכות שנתנה לנו ע"י שאר האנשים היא לא הייתה זהר

שלושתנו באנו ואמרנו "בואו נתחיל להניע  חודש וחצי של אי התקדמות-החלטה של יום אחד. אחרי חודש

את זה" ובגלל שאנחנו התחלנו ליזום חזרות ופגישות נתנה לנו הסמכות. בגלל שעשינו ולא בגלל שהכרזנו 

שאנחנו הצוות או משהו כזה. אנחנו התחלנו לעשות דברים ומאחר שאנחנו היינו היחידים הסמכות הגיעה 

 עליה אבל זה יותר מאוחר. בשלב מסוים היו גם ערעורים  .מעצמה

: אז יש שני דברים שאתם אומרים שמאגדים את זה בצורה לא מקרית. אחד זה אהבה למחזמר והדבר הדס

 השני הוא מה שאיגד את הצוות שיצרתם שדאג שההפקה תתקיים והסמכות שלו הגיעה מתוקף העשייה.

  

אנחנו לא היינו המנהלים של זה, זה היה עניין של : בנוגע לזה, הסמכות מעולם לא הייתה רשמית. אבידור

וזה יצא שאנחנו אלה שמההתחלה הוצאנו דברים לפועל והקשיבו לנו מתוך כבוד בתהליך  ,כבוד הדדי

 מאוד טבעי.

  

 : יש שאלות מהקהל?הדס

  

: אני הבנתי משיחה מוקדמת אתכם שהיו חוקים, חוקים ששומרים על האופן שבו אתם עובדים, אני שאלה

 אשמח אם תגידו על זה משהו.
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: לא היו לנו חוקים, זה היה בין העניינים העיקריים. כמו שאמרנו לא היינו בתפקיד רשמי, זה היה אבידור

מתוך כבוד ופשוט העבירו לנו מידע לגבי דברים שיש לעשות וזה גם יצר את רוב הבעיות שלנו, שלא היו 

 לנו חוקים.

  

שיחה שלנו עם התפס"ן ואני רוצה להסביר. היה כלל אחד שקבענו בתוך : העניין של החוקים הגיע מהזהר

הצוות. שההפקה לא באה על חשבון לימודים, הרבה פעמים באנו לאנשים עם ציפייה שיוותרו על דברים 

כדי להגיע לחזרות ולהשתתף ואמרנו שאנחנו לא מצפים מאף אחד לוותר על לימודים ובית הספר למען 

שהנחה אותנו בתוך הצוות, אבל חוץ ממנו באמת שלא היו כללים מוגדרים או  ההפקה. זה היה כלל

זמר חדשים ואז הבנו שצריך -מובנים. העניין של הכללים התחיל כשהיה דיבור אחרי ההפקה לעשות מחזות

חוקים כי ראינו לא מעט פעמים שהיה מחסור בחוקים. היה חסר כלל שיגדיר מה עושים במצב מסוים. אז 

 ת זה להפקות הבאות אבל בהפקה עצמה של המילטון לא היו כללים מוגדרים.לקחנו א

אבידור: גם החוקים שלקחנו להפקות הבאות לא היו דברים כאלה גדולים, יש רק שני חוקים שמשותפים 

 להפקות האחרות. הראשון הוא בלי אלימות והשני הוא שאם מישהו עוזב הוא לא יכול לחזור.

  

 : אתם הזכרתם כמה פעמים שאמרו לכם בתפס"ן כך וכך. מה הקשר שלכם לתפסן?שאלה

  

: אנחנו מכירים, אנחנו אוספים סביבנו כל מיני סוגות של קשרים. אנחנו "תופסים". אבל אני כן הדס

 אשמח אם אתם תסבירו לנו על ההפקות שאתם עושים עכשיו

  

. פשוט הגענו למסקנה שלעשות עוד wild-card פקות וה 3הופעות. יותר בכיוון של  4 התפצלנו ל :אבידור

פעם המילטון יהיה מאוד קשה בגלל שהרבה אנשים עזבו ויש עניין עם האולם. הבנו שזה עוד הרבה מאוד 

עבודה ולא ראינו סיבה להשקיע כל כך במשהו שכבר עשינו, הבנו שאם אנחנו עומדים לעבוד כל כך הרבה 

שלא עשינו עדיין. אז ניסינו להחליט איזה מחזה נעשה הפעם אבל כמו אז עדיף על משהו חדש, שונה, 

שאמרנו זה לא עניין של גורל איך שפגשנו אחד את השני, זה בגלל שאנחנו אוהבים את אותו מחזה 

ספציפי ולכל אחד יש טעם שונה וגם כל אחד הגיע ממקום שונה. יש אנשים שהתחברו למחזה מהמקום 

שהגיעו מההיסטוריה. אז לא הצלחנו למצוא מחזמר שכולם הסכימו עליו אז של התיאטרון ויש אנשים 

 החלטנו להתפצל לשלוש הפקות אבל אנחנו מנסים להישאר מאוחדים

  

: אני אשמח לפרט יותר ולומר שעוד לפני שההפקה של המילטון נגמרה היו הרבה דיבורים לגבי מה עלמה

ו שכל הזמן נסיים עם המילטון ואז נראה איך נעשה אחרי שההפקה הזו תיגמר אבל כל הזמן אמרנ

ממשיכים הלאה, ובאמת אחרי שהמילטון נגמר אז התחלנו לדבר על מה עושים הלאה. היו לנו כמה 

פגישות בהן דיברנו על מה עושים ובסוף התפצלנו לשלוש הפקות. לי היו בעיות אישיות עם ההפקה שאני 

. אז עכשיו אנחנו ארבע הפקות בהן יש נציג אחד מכל השתתפתי בה אז יצאתי ממנה והקמתי עוד הפקה

הפקה ואבידור שהוא בשלוש ההפקות שהן לא ההפקה שאני הקמתי. שם אנחנו מדברים על ההתקדמות 

שלנו, מה אנחנו עושים, אם מישהו צריך עזרה אז עוזרים ואנחנו בעיקר מנסים לשמור על אחדות בשביל 

כולנו חברים, כולנו אוהבים אחד את השני וכולנו רוצים לעזור אחד שאף אחד לא יהיה לבד וכי אחרי הכל 

 לשני.

  

 : שאלה אחת אחרונה.הדס

  

 : רק רציתי לשאול איפה הייתה ההופעה בהמילטון.שאלה
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 120ההופעה הייתה בתיאטרון הפארק בגני יהושע. זה אולם די קטן בפארק הירקון, משהו כמו  :שירה

אבל הכרטיסים נגמרו ממש מהר אז העלנו עוד שתי  ,עה אחת ברביעי ביולימקומות וציפינו לעשות רק הופ

 והיו אנשים שישבו על המדרגות מרוב עומס. ,ושתיהן היו מלאות ,הופעות

  

: אני הייתי איש הקשר מול האולם רוב הזמן ואני רוצה לציין שהאולם עשה לנו טובה ענקית. בפעם זהר

והמנהל של  ,תוך ההפקה עצמה עוד לא האמינו שזה יקרההרבה אנשים מ ,הראשונה שפנינו אליהם

חשוב לי לומר שהעזרות  .נתן לנו לעשות יום אחד הופעה בחינם באולם שלו ,שהאולם בבעלותה ,החברה

האלה, האנשים הטובים באמצע הדרך הם הדברים שנתנו להפקה להתקיים והדוגמה הכי טובה לזה היא 

 א יכולנו לממן אולם בשלב שבו היינו.האולם. באמת בלי העזרה של המנהל ל

  

: רציתי לשאול אתכם על מילה אחת שהשתמשתם בה. אמרתם שכשייסדתם את המחזה הזה, מה שאלה

 שהבדיל אתכם מאחרים זה היה האמונה. מה זו האמונה הזו? מה היה לכם שלא היה לאחרים?

  

מזה שאנחנו החלטנו שאנחנו עושים : אני לא חושבת שהיה לנו משהו מיוחד שלא היה לשאר חוץ עלמה

אנחנו פשוט  ;ובצורה הטובה ביותר. זהו ,שאנחנו יכולים והמקסימום שלנו כדי שזה יקרה 100%-ה את

מההפקה הזו. אני לדוגמא יצאתי מהבית כל יום שישי, אני זוכרת שבחזרה אחת  150%היינו המיעוט שנתן 

כי אח שלי כבר לא מבין איפה אני כל שישי.  אמא שלי התקשרה באמצע וביקשה ממני לחזור הביתה

בסופו של דבר העובדה שנתנו את כל כולנו גבה מאיתנו מחיר מאוד גדול. בשלב מסוים כל אחד מהצוות 

 (חוץ מאבידור) לקח הפסקה כי זה היה עומס מאוד גדול.

  

כלנו שלושתנו אחד : משהו קצר בנוגע לאמונה, האמונה הזו היא לא אמונה קוסמית. אנחנו פשוט הסתזהר

לשני בעיניים ואמרנו שאנחנו נגרום לזה לקרות. ההחלטה הזו היא מה שהיה חסר לאנשים בהתחלה אבל 

  כשהם ראו את הנחישות שלנו הם גם הצטרפו.
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 בתוך

  
  יעל טבת  מילים:

  יאיר רוזנבלום  לחן:
  

   על נשמות שלי אתה שולט,
   על דקויות שבי פורט

   עת במבט אותן תמצא
   ובלחישה אחת רפה.

   א מוצנעת,אם בתנועה שהי
   מילה שנאמרה בלי דעת,

   חיוך חטוף או מסויים
   אתה באלה, בכולם.

  
    אני שקעים לכל קמריך
   אני ימים זורמים אליך

    אני ציפור אומרת שירה
    ובלעדיך אין בי מה...

  
   על אכזבות מהן כוחי ניטל
    וחלומות שלי קשים, אבל

   כשתדרים עצמו מאוד
    אותך פיללתי לי בסוד.

   פות בי ויותרהיו שר
   הפכתי מישהו אחר
   אני חומק בשתיקה

    אתה הייה לי מצבה.
  

   אני שקעים לכל קמריך...
  

   אני גשרים לכל מיליך
    כוכב נופל בלילותך

    בי יש נתיב כל ישותך
  אני טובע בדמותך
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  4פארקורשיחה עם נערים העוסקים ב

  מתוך פאנל שהתקיים ביום העיון נש(א)ר לי תלמיד שנערך על ידי תפס"ן.

מייסד ויו"ר העמותה "פארקור ישראל". פלורין  –תפס"ן. אהרון צרפתי  –עמרי ביכובסקי  :המשתתפים

פארקוריסט מאזור  –פארקוריסט מאשדוד. גיא דוידוף  –פארקוריסט מבאר שבע. אבי מיטלמן  –זאגר 

  חיפה.

  

אם זיהיתם (אל הקהל)  :עמרי

את האנשים שאתם רואים 

האנשים  אלה, 5בסרט

   שנמצאים איתנו פה.

  ואלה הם: 

לא נער כבר,  - אהרון צרפתי

פאקור "מייסד העמותה 

, המרכזת את "ישראל

  הפעילות הזאת.

  מבאר שבע. -פלורין זאגר

  מאשדוד. –אבי מיטלמן 

  מאזור חיפה. – גיא דוידוף

 למעשה אמנם באו לתל אביב לצורך השיחה אבל כנו שיחה מקדימה בתפסן. הםאני אפתח באנקדוטה: ער

בתל אביב. השיחה איתנו הייתה תחנת בינים  פארקור לעשות אימון מה שהניע אותם, בער בהם היה

ואכן מיד בתום השיחה הם החליפו בגדים והלכו להתאמן בתל אביב. (בתגובה להערה  לאימון בתל אביב.

גם היום זה קרה! זה חושף משהו בקשר לאיווי שמדובר בו. אני  היה גם היום) אה! של אחד מהם, שכך

  אתן כמה ציטוטים מתוך השיחה המקדימה על מנת לתת כיוון לשיחה שלנו. 

הייתי הולך ברחוב ולא רואה כלום עכשיו אני רואה דברים. זה שינה את כל החיים שלי,  "לפני הפארקור

  הייתי רואה את החיים כמו תמונה, הפארקור גורם לי לעשות הרבה יותר מתמונה״.

  "יש פה קטע נפשי של לעבור את הגבול".

  עניין הזה? פארקור זה קהילה מיוחדת, אולי תגידו משהו על ה -את העניין הקהילתי גם יש

עם מסגרות. אם ניקח בחשבון את הדבר  ,issue ,אהרון אמר בשיחה, שמי שעוסק בפארקור יש לו עניין

הזה שבנשירה, כאשר היא מוצלחת, מדובר על להצליח לתפוס מקום בעולם, חברתי ופיזי, ולפעמים הם 

ה שתספרו איך הגעתם לזה אז אני חושב שיש לנו מה ללמוד מהפארקור בהקשר הזה. נפתח בז ,לא נבדלים

  ומה זה בשבילכם, הפארקור. 

  

קוראים לי גיא, הפארקור התחיל אצלי בתכל'ס כשנכנסתי לחטיבה בכיתה ז'. סתם, לא היה לי שום  :גיא

קשר לפארקור, לא הכרתי את המונח. ואז יום אחד אחרי בית הספר הלכתי עם החבר הכי טוב שלי לבית 

ג' קופץ מעל גדר, שאלתי אותו: מה אתה עושה? הוא אמר לי, קוראים לזה שלי, וראיתי ילד קטן בכיתה 

תקרא בגוגל, יוטיוב. נכנסתי ליוטיוב, וראיתי הרבה אנשים פשוט קופצים ועושים דברים שבני ; פארקור

אדם לא אמורים לעשות. משהו פורץ גבולות, שלא רואים כל יום. התחלתי לעסוק בזה. לאט לאט התחלתי 

ה נהיה חלק רציני מחיי, ועד עכשיו אני מתאמן רציני יש תחרויות ויש קהילה גדולה וכולם להתמיד וז

  מתאמנים, זו אחווה אחת גדולה. 

                                                           
4  https://www.youtube.com/watch?v=RqJKBsb4Wd0&t=12s  :3:56:20השיחה עם הפארקוריסטים מתחילה ב  
 להלן הקישור לסרטון: בפתח הפאנל המדובר הוצג סרטון בן כמה דקות שהציג את ביצועיהם של המשתתפים. 5

https://drive.google.com/open?id=18kH9E8xiI_1NZImLR8qipnvvlyD1bOWW  
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בעצם, לפני הפארקור, הייתי משחק כדורגל שש שנים. במחשבה לאחור, זה היה אולי בזבוז זמן, אבל  :אבי

הארץ, אבל באשדוד לפחות בשביל להתפתח  באיזשהו יום גילתי משהו, ואני לא יודע אם זה ככה בכל

בספורט של הכדורגל צריך להכיר מישהו מבפנים, שיכול להכניס אותי ולקדם אותי הלאה. די התבאסתי 

מזה. כל השנים שהשקעתי הלכו לפח. חיפשתי משהו חדש. תמיד האמנתי שלגוף שלנו יש יכולות 

פץ על הקיר וסלטה לאחורה. זה היה נראה לי ופוטנציאל מטורף מכל הסרטונים שראיתי שמישהו רץ קו

הזוי. אמרתי לעצמי, שבשביל לעשות את הדברים האלה הייתי צריך להתחיל מגיל שנתיים וככה להשקיע 

כל החיים ורק אז להגיע לדברים האלה. מסתבר שלא. התחלתי להאמין שהגוף מגיע לפוטנציאל כלשהו, 

ם שהראו לי דרך הפארקור. חשבתי שזה רק סלטות ולקפוץ התחלתי ללמוד על זה. הגעתי לכל מיני אנשי

ממקום למקום. מסתבר שלא. פארקור זה להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בדרך הכי מהירה. תוך התגברות על 

מכשולים. התחלתי להתאמן ולאט לאט בדיוק כמו שציטטו מקודם, 'העולם פשוט השתנה לי'. לאט, אני 

אנשים אחרים  -ני הולך ברחוב והדבר היחידי שאני רואה מכל הרחוב רואה את העולם בצורה שונה. א

אני רואה, בלוק ציור אחד ענק, ואני עם המכחול,  -רואים ספסל לשבת או לעבור את הכביש, יש חומה 

האמן עם המכחול, אני רואה מה אני הולך לצייר פה, ומה אני הולך לעשות במקום הזה. אז זה בקצרה איך 

  העולם.  שאני רואה את

  

איך שאני התחלתי את הפארקור זה פשוט הייתי עם החברים שלי במגרש כדורגל ליד הבית וראיתי  :פלורין

מישהו זר שבמקרה עכשיו הוא החבר הכי טוב שלי , פשוט , קופץ על חומה עם עוד חבר שכרגע אנחנו 

אבל אני מתבייש לגשת לשאול פחות מכירים, ואז הם הלכו לצד ואמרתי שרציתי לחקות אותם, זה מגניב, 

׳לא, מה   :מה קורה, אז פשוט ניסיתי לבד, והם ראו אותי, ושאלו, 'מה אתה גם מתאמן בפארקור?' אמרתי

תם׳, ואז ניסו ללמד אותי גם עוד כמה דברים. וביום אחד למדתי יזה?׳ ואמרתי: ׳סתם מנסה מה שניס

התחלנו לדבר, ונעשינו חברים הכי טובים, ופשוט דברים שלא ידעתי שאני מסוגל לעשות. כמה שעות. מאז 

נכנסתי לקהילה הזאת שנקראת פארקור. וכמו שאבי אמר, זה פשוט באמת שינה לי את החיים. בהרבה 

  מובנים, גם פיזית גם נפשית. הכול. 

  

למה אמרת, אהרון, שמי שמגיע לפארקור יש  :עמרי

   לו עניין עם המסגרת?

  

אני הגעתי לפארקור שש או שבע שנים  :אהרון

הגעתי  14לפני החבר'ה האלה. כשאני היית בן 

לפארקור ממקום שהוא בכלל לא (אפשרי), מאוד 

שונה, בקצרה, יש תהליך רפואי עם הרגליים שלי 

. יצאתי מחדר 14חודשים עד  9שליווה אותי מגיל 

ר במחשב, סבבה בנוח, רחוק מהעולם בחוץ. ניתוח בגלל הרגלים. את רוב הילדות שלי ביליתי בבית, סגו

חשבנו  2015 עד שראיתי סרטון כמו החברה האלה, לא היה מישהו שקופץ על הקיר, רק קופץ על גדר. ב

'מישהו קופץ על מעקה בלי חוטים, איזה מטורף', אני עדיין נדהם מזה, ואני עושה את זה בעצמי. ראינו את 

קור, איך אנשים עושים את זה, איך אפשר לעשות את זה גם. גילינו הדבר עם עוד כמה חברים, וניגשנו לח

אנשים האלה הגיעו  20 אנשים, בכל מדינת ישראל, וכל ה 20אז הייתה בערך ש ,את הקהילה הישראלית

אנשים עם טרניננגים קופצים ממקום למקום. היה קל לזהות  20ליום אחד, בסוכות בראשון לציון למפגש. 

מאוד ביישן, הייתי מאוד ביישן בכללי, בטח לא פיזי, לא מסוגל לקפוץ על מעקות, או  אותנו. אני הגעתי

לטפס או כלום, ומה שאהבתי זה, שאת אף אחד זה לא עניין, גם את האנשים האתלטים ממש. לא עניין 

 בפארקור אין דרישות, אין סף קבלה, איןשאותם כמה אני קופץ, לא היו דרישות! אנחנו אוהבים להגיד 
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אין משהו שאתה עושה לא נכון, לא בסדר. יש סביבה יש תנועה, תעשה מה שבראש שלך. הקהילה  ,חוקים

שנים בתוך זה, ויש לכולם עניין עם המסגרת.  11הזו היא מאוד מאחדת, ובאמת מאוד מיוחדת. אני 

ו שיושב לנו כולם אותו עניין עם המסגרת. יש משהלמהתלמיד המצטיין עד לבן אדם שבדיוק יצא מהכלא, 

בראש, 'אבל לא' ככה, אומרים לנו 'תעשה ככה!', 'לא. אני לא רוצה!' ולכולם יש את זה. חלקנו מצליחים 

לשחק את המשחק של בית הספר, ומסיימים את בית הספר עם ההרגשה הזאת. וחלקנו לא מסיימים את 

כול לקחת את התחושה הזו המסגרת הזאת. זו תחושה שמלווה את כולם. אני הבנתי דרך פארקור שאתה י

למקום מאוד שלילי, ואתה יכול לקחת את זה למקום מאוד חיובי, למקום שאתה סובל מהמסגרת, ואתה 

יכול לקחת את זה למקום שאתה מייצר מסגרת. ולייצר לעצמך איזושהי מציאות איזשהו עולם. החלטתי 

משמע, הפכתי לדברים שאני לא  לעשות את השינוי הזה, נכנסתי יותר חזק לפארקור, התאהבתי בזה,

מאמין שעשיתי בעצמי, ונראים אולי באנליים לפעמים, הייתי קצין בצה"ל, עשיתי קורס מדריכי כושר, טיול 

אחרי צבא עשיתי באנגליה כדי לשפר את היכולת שלי לאמן פארקור, חזרתי מאנגליה, למדתי שם איך 

עם ביורוקרטיה שלא חשבתי שאתעסק איתה, ולא עושים את זה, הקמתי ארגון, עמותה, כל יום מתעסק 

חשבתי שזה יעניין אותי. נחשפתי לתחום אחר בחיים שכנראה לא הייתי נחשף לו בחיים בלי הפארקור, 

  בלי הקפיצות מגגות.

  

נדמה לי שאבי העיד שזה מה שהיה לו עם הכדורגל , שהוא היה אוהב 'לשחק את המשחק' . כיוון  :עמרי

שאנחנו לא עם הרבה זמן אני רוצה לאפשר לקהל להשתתף בשיחה, מי שמעוניין לשאול להעיר על 

  הדברים ששמענו עד עכשיו מוזמן לעשות זאת. 

  

שאי אפשר לדבר על הפארקור בלי להתייחס אליו. אותי מעניין הרכיב של הסכנה,  ליטל: - מהקהל שאלה

סכנת חיים אני אגיד, לא סתם סכנה, אז אפשר לדבר על יציאה ממסגרות אבל זה לא מה שמעסיק אותי, 

  מעניין אותי זה שאתם כל הזמן כמעט, אולי יכולים לפול. מה החלק של זה אצלכם?

  

ר על כל אומנות תנועה אחרת וכל ספורט שאלה מצוינת, אם הייתי שם את היתרון של פארקו :אהרון

אחר, זה היכולת שלך לשלוט במרכיב הסכנה. אסביר למה: אתה יכול להיות שחקן כדורגל הכי טוב בעולם 

סיימת את הקריירה. אתה יכול להיות הנהג הכי זהיר בעולם, ומישהו יכנס בך  –, מישהו יכנס בך במגרש 

ואני מרגיש שיש תחושת בטחון מזויפת  ,שאנחנו עושים בחייםוסיימת. המרכיב של סכנה קיים בכל דבר 

ואנשים מנסים לזרום עם הדבר הזה. אם אני משחק לפי החוקים, אני לא נערך באמת לסכנה. בפארקור, 

אתה לא יכול לעשות את זה. בפארקור הבטון כואב, אם אתה נופל ממטר או מחצי מטר, זה יכאב לך, אתה 

ן את המהות שלה, ולכן אנשים מבינים איך להיערך לדבר הזה. זה מה תבין שיש סכנה, אתה תבי

שהפארקור מלמד: פארקור מלמד להבין סיכון, להעריך סיכון. בכלל, קודם כל להבין! לעמוד מול איזושהי 

קפיצה, וראיתם פה דברים אחרי שנים של אימונים, לעמוד מול קפיצה אפילו של חצי מטר ממדרכה 

ך חוויה ומחשבה, מה לעזאזל  קורה כאן, איך אני מצמצם את הסיכון. איזה תהליך אני למדרכה, ולהבין דר

צריך לעבור פיזית ונפשית בשביל לעשות את הדבר הזה. כדי לעשות את הדבר הזה, הכי בטוח שיש, ולבצע 

  את הדבר בצורה מצוינת על אף הסכנה. 

  

ין הזה. שהפונקציה של הקהילה היא לשמור אבל יש דבר נוסף , שאמרתם לי בשיחה הקודמת בעני: עמרי

  על הפרטים שלא יגזימו עם הדברים שהם עושים. 

  

  בוודאי :אהרון
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מה שהיה בשיחה הקודמת שלנו, איתו, שנאמר שכאשר יש מפגשים ואנשים מראים את היכולות   :גיא

ה או נאמבר שלהם, ומתאמנים עם כל הקהילה, יש קפיצות שאתה לא הכי בטוח בהן. אתה עומד קפיצ

אם  - ליך מעצמך, יגידו לךעמחומה לחומה, ואתה לא בטוח בעצמך, אז כן יבואו אליך חברים שלך ויגנו 

 100אתה לא בטוח, תתאמן עוד קצת על דברים שיחזקו את הביטחון, תעשה את הקפיצה רק אם אתה 

א הכושר שלך, אתה יכול אחוז בטוח, כי בסך הכול פארקור זה ספורט מאוד מנטלי. אתה יכול להיות בשי

לבצע קפיצות מטורפות, אבל זה תלוי אם המנטליות שלך חזקה, צריך להתגבר גם מנטלית על התרגיל, לא 

רק פיזית. כן, כמו שהוא אמר, החברים יבואו ויגנו עליך, אם אתה לא בטוח תשאיר את הקפיצה הזו לפעם 

  הבאה, תתאמן על משהו שאתה כן מצליח. 

  

  מבקש לשמוע עוד על הגבולות.: סטבנס אלכנסדר

  

לגבי השאלה של הגבולות. אני חושב כמו שאמרת שזה לא ספורט לגמרי בלי גבולות, זה נכון, אבל כל  :גיא

הכיף והמשמעות של הספורט זה למתוח את הגבול ולראות עד כמה באמת הגוף שלך מסוגל לזוז, עד 

צע. הגוף שלנו לאיזה יכולות הוא מסוגל להגיע, איזה קפיצות, איזה מרחקים, איזה פעילויות אתה יכול לב

לדעתי מסוגל להמון דברים, והמטרה של הפארקור זה לגלות את זה על עצמך. את כל הקפיצות וכל 

  הנאמברים שאתה מבצע. זאת דעתי. 

  

זו באמת שאלה מורכבת. לדעתי אצל כל אחד זה תלוי באישיות שלו ובאופי שלו. אם אתם באים  :אבי

עתי אצל כל אחד, אין גבול. כל אחד יכול תמיד לשבור לשאול אותי את השאלה הזאת של גבולות, לד

אותו. יש גבול מסוים שאתה עומד עליו עכשיו, ולא משנה מה שתעשה, כל יום אתה מותח אותו עוד קצת. 

והוא יעצור באיזשהו שלב, אבל השלב הזה עוד רחוק מאיתנו. יש לנו כל כך הרבה פוטנציאל בגוף שלנו 

גיע אליהן. בין אם זה קפיצות, אקרובטיקה, גמישות, כוח, יש כל כך הרבה וביכולות שאנחנו יכולים לה

דברים בעולם הזה שגם אם נתאמן כל החיים שלנו, לא נצליח למתוח את הגבול הזה עד הסוף. זה ממש 

רק עניין של כמה הבן אדם יהיה רציני. וכמה ישאף רחוק. בסופו של דבר אם הבן אדם שואף רחוק ויש לו 

  יניים, הוא יגיע אליהן.  מטרות בע

  

הגבול שלי היה לפחות לפני שהתחלתי את הפארקור, ראיתי הרבה תנועות ודברים שאנשים  :פלורין

עושים. אמרתי לעצמי: 'אני לא יכול להגיע לזה'. 'אין מצב'. ואז בעצם, אני בעצמי בניתי גבול, שאמרתי 

ם ראיתי שמה שאני יכול לעשות זה רק לעבור שלא אוכל לעבור אותו. ואז, כשהתחלתי עם הפארקור, בעצ

גבולות עד שנגיע לגבול האחרון, שאי אפשר לעבור מן הסתם. אבל זה רחוק. כל מה שיכולים לעשות זה 

  רק להגיע לשם. וכמה שננסה. 

  

אני רוצה להתייחס לשאלה שלך בשני מובנים, אחד מה שפלורין הזכיר. הנושא של הגבולות  :אהרון

בפארקור יש לך שני עיגולים, יש את העיגול של  – י אוהב מאוד את האנלוגיה של עיגוליםהפנימיים, אנ

כמה את קופץ, כמה אתה חזק, כמה אתה נתלה, וכל הדברים האלה. ויש  -מה שאתה מסוגל פיזית לעשות 

מה שאתה חושב שאתה מסוגל לעשות. והשאיפה שלך, וזו שאיפה אינסופית, שהיא להביא למקסימום 

מה בין העיגולים האלה. שלא תחשוב יותר ממה שאתה מסוגל, ושלא תהיה מסוגל יותר ממה שאתה התא

  חושב. וזה נושא הגבולות. 

בהיבט השני, הפיזי יותר, ראיתם פה, אם מישהו חושב שזה פארקור, אז לא, זה סרטון. אם אתה שואל 

  ין גבול לפארקור.אותי כמה דרכים יש כדי לעבור חומה אחת? אין סוף, אז מבחינתי א
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קודם כל רציתי להגיד לכם שאתם מדהימים. ואתם נותנים לנו משפטים ותובנות  :מונסה - מהקהל שאלה

לחיים, ממש דברים שצריך לצטט אותם. אמרתם שהפארקור שינה לכם את החיים, רציתי לשאול איך זה 

ר. איך הפארקור מביא לחיים החיים האמיתיים, ויש את הפארקו ,בא לידי ביטוי? כי יש את היום יום

  האמיתיים, את הדברים האחרים שאתם אומרים שהוא שינה לכם אותם? 

  

רציתי לשאול  ;רציתי לשאול את אבי, תיארת איזשהו שינוי ביחס למרחב, לעולםאלעד:  –מהקהל  שאלה

איך הוא  (תענה אם מתאים לך כמובן) איך זה היה לפני? כלומר, איך העולם היה נראה לפני הפארקור

  התארגן?

  

, אגיד את אני אספר לכם פשוט על השינוי שעברתי. בעצם, זה יתייחס לשתי השאלות. לפני הפארקור :אבי

האמת, לא היו לי הרבה חברים, המעגל החברתי שלי היה מאוד מאוד מצומצם. חברים קרובים לא היו לי 

בכלל, אנשים להסתובב איתם אחרי בית ספר, בכלל לא. היו לי רק חברים לכיתה וגם זה היה בלחץ. 

שהולך בשכבה או  העולם שלי היה קטן מבחינת אפשרויות. הייתי הולך לבית הספר, ומסתכל על מה

בכיתות, הדיבור היחיד שהיה בין התלמידים, וזה עצוב שזה מה שהולך היום, זה רק כמה שבא לי שיגיע 

יום שישי כדי שאוכל להשתכר ולעשן למוות. זה היה הדיבור. אצלי זה לא התקשר אלי. זה לא התחום 

ה לעשות. תמיד הולך ורק מחפש שלי, זה לא הפלור שלי. והייתי שומע את זה, ובהפסקות לא היה לי מ

לברוח מהאנשים האלה, אז איפה אני יכול למצוא את עצמי? מה אני יכול לעשות בזמן הזה. עכשיו, זה 

כבר אחרי הפארקור. מה שהייתי עושה, זה יוצא מבית הספר ומתאמן לבד . כי זו הייתה הדרך היחידה שלי, 

. לפני הפארקור, אני קצת מתבלבל עם הזמנים. לפני בה הייתי בורח מזה. זה הייתה הדרך בה הייתי חי

הפארקור לא היו לי חברים והייתי גם ביישן. לא הייתי מדבר עם אנשים, לא היה לי שום קשר, היו לי את 

יום וזה היה מעגל קטן. הכיתות המורות והמשפחה. זה הכול. בסופו של דבר , -האנשים שאני רואה ביום

יר הרבה אנשים זה בעיקר הקהילה שסיפרו עליה מקודם. פתאום אני קולט, אחרי הפארקור, התחלתי להכ

שיש כל כך הרבה אנשים בעולם הזה, שחושבים בדיוק כמוני, רואים את העולם בדיוק באותה צורה. 

התיאור שלי מקודם עם הבלוק ציור, כל אחד יספר את זה במילים שלו.  לכל אחד יש את הדוגמא שלו 

מדינות בשנתיים האחרונות. פגשתי הרבה  12- ם שלי נפתח. אני טיילתי בחו"ל. הייתי בלהגיד את זה. העול

מעלות. בין אם לראות את הרחוב כבלוק הציור  360 לי ב אנשים וזה היה פשוט  מדהים. העולם השתנה

 שלי ובין אם זה להכיר אנשים בכל מקום. לא קשור כבר לפארקור, נפתחתי לכולם. האישיות שלי השתנתה

לגמרי. אני רואה דברים בצורה שונה, אני מדבר בצורה שונה, אני נראה בצורה שונה, זה השפיע על הלבוש 

  שלי, שזה נשמע קצת הזוי. אני אסכם בזה שזה פשוט שינה לי את החיים. 

  

אני רוצה להוסיף לדבריו, שכמו שהוא אמר, בעצם, לכל אחד יש את הצורה משלו שהוא משתנה, לכל  :גיא

יש את הגורל שלו. והגורל מכריע איך עליו להשתנות, וכמו שהוא אמר, זה באמת משנה את כל אחד 

הפסיכולוגיה. נגיד לפני שהייתי מתאמן, פשוט מה שעניין אותי זה איך להיות כמו כולם, איך להתקבל 

אכול מה בחברה, איך לעשות את מה שכולם עושים באופן האידיאלי, איך להיראות בשביל כולם, מושלם. ל

שכולם אוכלים , ללמוד איך לעשות מה שאומרים לי, גם ההורים, פשוט להסתדר עם כולם. עכשיו, ברגע 

שהתחלתי עם הפארקור, כל הפסיכולוגיה משתנית, אתה נכנס לזה כל כך עמוק, שאתה יכול למצוא את 

חיל להגיד לעצמי שאני עצמך לבד בבית משועמם. אם אני אומר לעצמי, אין לי מה לעשות, אז אני ישר מת

לא עושה שום דבר עם החיים שלי, אני צריך לקדם את הפוטנציאל שלי איכשהו. לכל אחד שנולד יש לו 

את הפוטנציאל שלו, הגופני שלו, הנפשי שלו, והוא צריך לקדם אותו. הצלחה בחיים זה לא מה שכולם 

נולד עם פוטנציאל והשאלה כמה אתה  חושבים שזה, להרוויח כסף, ללכת למקומות עבודה טובים. כל אחד

מממש אותו וכמה אתה מנצל אותו. וכמה אתה מפתח אותו. אני לא רוצה להגיע למצב שאני חי עד גיל 

עבדתי כל החיים,  – תשעים, יושב על הספה ופשוט אין לי מה לספר לנכדים, אין לי מה להגיד להם
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. ועשיתי כל יום בדיוק אותו דבר. אני רוצה האכלתי את המשפחה שלי, כל בוקר קמתי לעבודה וחזרתי

לי הרבה סיפורים, אני רוצה לטייל בכל העולם אני רוצה לראות את הכול, רוצה לחוות את הכול, זה  ושיהי

ממש לא מובן מאליו שאנחנו נמצאים בעולם, ממש לא מובן מאליו. צריך פשוט להשקיע בכול, להנות מכל 

ותן לנו הרבה משאבים להשתמש בהם, ויש אנשים שרואים הכול כמובן רגע, לנצל את העולם הזה, הוא נ

  מאליו ומפספסים את הכול בחיים. צריך לנצל כל דבר קטן ולהנאות מהחיים האלה. 

  

הרבה זה לא רק מה שאתם רואים בסרטון, התנועה והפיזיות של זה, אלא גם הקהילה עצמה, זה  :פלורין

יום, כמו שאמרתי הבן אדם הזר הזה, שבגללו התחלתי את -באמת אנשים מיוחדים שקשה למצוא ביום

 הפארקור הוא עכשיו החבר הכי טוב שלי, וממנו למדתי מלא דברים, ומעוד אנשים. הכרתי את אבי, את

דוידוף שזה גיא, את אהרון, ועוד מלא אנשים שנכנסו לי לחיים כאילו כלום, אפשר לפספס אנשים כאלה 

בקלות וזו הזדמנות לא לפספס. דוגמא לכמה הקהילה הזאת גדולה ותומכת. תחשבו אנחנו רוצים לטוס 

ם מישהו לאנגליה להתאמן מחוץ לארץ. אנחנו פותחים את האינסטגרם פותחים את הפייסבוק מחפשי

משם, כותבים לו, והוא מארח אותנו בבית. אנחנו טסים, יוצאים מהארץ, הולכים למקום שלא היינו בו אף 

פעם, הולכים למישהו שאנחנו לא מכירים לא פגשנו אף פעם, דיברנו כמה שיחות ואני מתארח אצלו בבית 

  בכיף. 

  

  פארקוריסטים לא משלמים על מלונות.  :עמרי

  

  אצל מישהו שאנחנו לא מכירים, או אוהלים ודברים כאלה. כן, או  :פלורין

  

  אהרן משפט סיום. : עמרי

  

אם זה משפט סיום, וברוח ניצול ההזדמנויות שדיברנו פה החברים הטובים שלי, אני רוצה להגיד  :אהרון

בל אני לכם, משהו מתוך כובע המנכ"ל שלי. אני לא איש חינוך אני איש שקופץ על חומות בדיוק כמוהם, א

כן מאמין בפוטנציאל של פארקור כדי לעזור לאנשים. זה שינה לי את החיים, אני אומר את זה בלב שלם, 

נערים  600ל 500זה שינה לכל אחד משלושת החבר'ה האלה את החיים, זה משנה את החיים לעוד בערך 

' סליחה על השיווק. מה ובוגרים בישראל.  זה יכול לשנות לעוד. הקמנו ארגון זה נקרא 'פארקור ישראל

לעשות, אני לא אפגוש אתכם כנראה יותר, וכל מי שעזב הפסיד. חפשו אותנו בגוגל, אני אהיה פה בחוץ 

כנראה, צרו איתנו קשר, בואו נגיע לנוער ובואו נראה להם שיש עוד דרך, שיש עוד אופציה, עוד כלי, כדי 

הפארקור שלהם. והבחור הצרפתי (הכוונה להביע עצמם, ולהתגבר על המכשולים שלהם, ולמצוא את 

לאלכסנדר סטיבנס, אורח 

הכנס של תפס״ן), בטח 

פארקור הוא מסלול,   יודע

זה בעצם זה. אני מצטער 

שאני אומר את זה ככה, 

בסוף זו המטרה, אני חושב 

שזו המטרה שהתכנסנו 

כולנו פה,  ושעשינו את 

המאמץ והגענו מכל קצוות 

הארץ, ותודה לכם על 

  מנות. והיה כיף. ההזד

  



 2019 ינואר, 27זמן תפס"ן 
 

23 
קודם כל אתם מוזמנים להמשיך להישאר אתנו בקשר. אנחנו נשמח לזה מאוד, איפה אנחנו נמצאים  :עמרי

פארקור באזור שלנו, אתם גם יודעים. בשיחה קטנה שהתנהלה פה לפני האתם יודעים, ומה מסלולי 

אנשים של מילים. אני חושב  שהתחלנו את הפאנל, אהרון אמר, חייבים לראות את הסרטון כי אנחנו לא

שהתברר שאתם כן אנשים של מילים אבל זה עניין של מה שהיה פה, אני חושב בהמשך לפאנל של 

  המילטון, זה עוד פעם הנכחה של איווי. וכשיש איווי יש מילים. תודה רבה. 

  

  

  

  

  

  "העולם הוא בלוק ציור ואני המכחול שמצייר עליו"

  

  זיו רובינשטיין

  

באוגוסט השנה, בבית קפה בעיר  16ב 

אשדוד, נפגשנו, עומרי ביכובסקי ואני עם 

אהרון צרפתי, אליו הגעתי דרך בני, אשר 

  נושא הפארקור, היה בעבר מתחום ענייניו.

הפגישה עמו הייתה כזו שנשאה בחובה 

את המחצב הנפשי, אותו השמיעו הנערים 

תפסן, -בפגישה מקדימה שהייתה במקום

לכדי יהלום בהתנסחותם  ואשר לוטש

ביום העיון. נערים שמקיימים כליניקה 

משל עצמם תוך שימוש במרחב העירוני, וכל זאת על ידי קריאה טופוגרפית יחידה מסוגה, אשר מעמידה 

  את המבוגר שמולם באור מעט לא רלוונטי.

מוכרת למבוגר. אוריינטציה  ההנה כאבו של הנוער מושלך אל עבר המרחב האורבני ושולל כל אוריינטצי

שיבוש מכוון  – PARKOURשל המילה עצמה  השהולכת לאיבוד גם כאשר אנו חוקרים את האטימולוגי

וכללה את כל  –"המסלול"  –" les parcours"שראשיתו בשיטת אימונים צבאיים בצרפת שנקראה 

.. . מי שהמציא שיטה זו, ג'ורג' זחילה, הליכה, ריצה קפיצה, דילוג ועוד. –אפשרויות התנועה של הלוחם 

אך שינה  –הברט, סיפר זאת לבנו הנער, דוד, שפיתח אותה לכדי פעילות שלו ושל חבריו בשכונת מגוריהם 

את המילה לכדי יצירת מילה חדשה ובלי משים השתמש בשפה בדרך פארוקריסטית והראה לנו שוב את 

  ני והממשי.הסמלי הוא מה שמחבר את הדימיו –אשר מלמדנו לאקאן 

זו עלולה להיקרא בטעות   s מסוף המילה, כיון שלדעתו  sמה שעשה דוד, ראשית, היה למחוק את האות

נער נער  –על ידי מי שאינו קורא צרפתית ככזו אשר מעידה על ריבוי, בעוד שההתמודדות היא אישית 

נדע לעולם אם הידע כי היא נראתה לו "אות יותר חזקה". לא  K  ל  Cומסלולו. ואז החליף את ה

לשפה  PARKהאטימולוגי שכן בקרבו כי כבר מאות שנים לפניו הוחלפה אות זו וכך הגיעה המילה 

  וכך הלאה..  PARKINGהאנגלית כמקום לטיולים ומסלולים, ומשם ל

  היה זה נער אחד שעשה שימוש ראוי בשם שהעניק לו אביו. –כך שבסופו של דבר 

אמר לנו אהרון "המטרה היא להתקדם.. מגדר לגדר, ממעקה למעקה, בפגישה, בבית הקפה, באשדוד 

  ממכשול למכשול..".

  כבר אורב בו, כאילו ממתין לזה שיקרא עליו תיגר... ןמכשול הוא משהו שהכישלו
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כלומר כמשהו שהכרחי שיקרה, אזי  –אם נבחן את ה"כישלון", כמעשה קריאתו של גבריאל את "הנשירה" 

אומנות הפארקור, אינה אלא רדוקציה תיאטרלית קומית וטראגית באותה עת, שהוטל עלינו לראות ש

  הממחיזה עבור המבוגר את דרך ייסוריו של הנער המפלס דרכו בכאבו, בעודו נושא כאב זה.

האם הנער המשליך גופו ממכשול למכשול, אינו זה החולם אשר מופיע בשירו של עמיחי "נסיעה ארוכה": 

  החלום נמצא בתוכו, והוא עצמו נמצא בתוך החלום.."? "...כמו שהחולם חלום,

מהו אותו ידע שמוסרים לנו נערים אלו אשר מיישמים את הכליניקה שלהם בגופם, שעה שהם הופכים את 

את זאת שאת המעבר בין מכשול למכשול, מעבר שמכונה "חיים", יש  –הסטינג הקליני לחסר גבולות 

  לחצות, כל אחד בדרכו שלו הסינגולארית וכל עוד תהייה זו רק דרכו, הרי שכל כלי נפשי הוא אפשרי...

  כפי שאמר אבי מיטלמן "העולם הוא בלוק ציור ואני המכחול שמצייר עליו"... 

מכשול" שהופיע בפגישה הראשונה באשדוד מצא את פתרונו אי אפשר היה שלא לשמוע איך המעבר מה"

  ב"מכחול" שהופיע ביום העיון. 

  מהסימפטום ועד האיווי, אנו למדים כי גם מכחול יכול להיות תפסן. כליניקה.

  

  

  

 

  פארקוריסטים על במת יום העיון


