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 דבר המערכת  

 רות בנג'ו  

 

ה, יחד בפתחה של השנה החדש

עם כל ההתחלות החדשות, או  

, אנו  הישנות ההתחלות

מוציאים שוב מחדש גיליון  

לבחור מה  אין הכוונה להגדיר או לכותבים  .התבקש להמשיך גיליון ישן בנושא הרצינותאשר חדש 

עדות על אופני הפעולות, המחשבה, הכתיבה, הרעיונות השונים  לתת יהיה כן רציני ומה לא  אלא  

של   יהייחודי והסינגולרעל כך היא זו שמביאה את הפן  , והעדותואחדכל אחד   והמרובים של

כך, גם באותה רצינות הצטרפו לציירים  שלנו ציירים חדשים, לכותבים שלנו ,  . "שלו ה"רצינות

בינו בדבריהם משמחים את ליו סוכתנואת  עוזרים לנו לבנותהם  כותבים חדשים, ובזאת,  

  , שםבירושלים   הלאומית  ההקיץ הזדמן לי לבקר בארכיון של הספריי  ובעדויותיהם. בתחילת 

שנה. זהו  קול קורא של תלמידים מבית ספר עזרה   110 -כ נתקלתי  באוצר שמור אשר נכתב לפני

. כך מצאתי את עצמי  (1911)  יצא בשנת תרע"באשר  ביפו  אשר הוציאו גיליון בית ספרי  ראשון 

והן את   , החידתי, הלא ידועהמעורר הן את התשוקה של החדשמהרהרת על "שוב נתחיל מחדש" 

דרך קול הקורא   דרך התשוקה המתחדשת כחדשה בכל פעם ופעם,  ההכרה  בתשוקה  הישנה

   שנה ועל כן ביקשתי אישור לצלמו עבור קוראי זמן תפס"ן.  110המרגש כל כך של בני נוער לפני  

 

 לכל קוראי זמן תפס"ן

שנה טובה מלאת  חג שמח ,אנו מאחלים 
 !ברכות ושמחה

 !שנה  של קריאה  שתצליח לייצר כתיבהו
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 ב  "שכתוב קול הקורא מבית ספר עזרה ביפו, שנת תרע 

 רות בנג'ו 

 

 

 

 

 

 

 

 אל חברינו. 

 לפניכם הגיליון הראשון של עיתונינו. 

לא בתור סופרים ומשוררים באים אנחנו, כי אם בתור תלמידי בית ספר עפרי,  

ילדי בני ישראל פשוטים, רוצים אנו קודם כל לפתח את שפתינו, שתהיה שגורה  

 בפינו. וחיה  

זה   -ואפילו מקצתו, בכל מאה יביא לנו תועלת, אם יעלה בידינו הדבר הזה;

יהיה הפרס היותר יקר וחביב עלינו ועוד: מה נפרדים אנו! אין דבר שיאחד  

גלמוד, כל אחד בודד...  - אותנו, אין עניין משותף לכולנו! סוף סוף, כל אחד

ינים שיעניינו את כל אחד  אך העיתון , מקוים אנחנו, יאחד אותנו, ויברא עני

ואחד מאתנו.  על דפי עיתוננו ימצאו  להם מקום לא רק ספורים ואגדות,  

אלא גם כל דבר חשוב לחיי בית ספרנו, ביחוד בשבילנו, בשביל תלמידי בית  

 ספרנו. 

 ובכן, ניגשים אנחנו אל עבודתינו! 

ו על  יודעים אנחנו שכל ההתחלות קשות, יודעים אנחנו שמכשולים לרוב יהי

 ובכל זאת אין אנו בני חורין מהבטל מעבודתינו.   -דרכינו,

ויען כי הדבר הזה צבורי הוא, לכן מבקשים אנו, שכל אחד ואחד  יעזור לנו  

 כפי יכולתו. 

יכתוב ויביא, מי שאינו יכול למצא   -מי מכם שיכול לכתוב חיבורים ושירים 

גם זה   -פתגמים יתרגם, מי  שיכתוב בדות, והלצות, משלים ו - נושא בעצמו

ועל כן נעבוד נא כולנו איש כפי יכולתו , ואז נעשה    -ימצא מקום בעיתונינו 

 ונצליח.  
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 קינאתה של  אחות  

 ניקול לימאנס, בית ספר טרה סנטה, יפו 
 

   בארכיון זמן תפסן באתר תפס"ן, אשר תוכלו למצא  41סיפור בהמשכים, הפרק הראשון יצא עם גיליון זמן תפסן 

 .  19-עברו שלוש שנים, נואל חגגה את יום הולדתה ה , כך והנה

לעבור בשלווה ובשמחה עברו בצער רב, אף אחד מהממלכה לא יכול    ותשנים שהיו אמורהשלושת  

מות   שהייתה,  הטרגדיה  על  להתגבר  היה 

מלכתם ובגידת נסיכתם היה קשה מנשוא,  

לא   והממלכה  עצובים  היו  כולם 

התאוששה. האדם שהיה לו הכי קשה היה  

אביה של נואל, הוא איבד את אשתו ואת  

וללא התראה  כך  כל    הבת שלו בזמן קצר 

נואל   שבור.  היה  פשוט  הוא  מוקדמת. 

הכל   את  להחזיר  שביכולתה  כל  עשתה 

 לקדמותו אך לשווא. 

קצת   לטייל  הלכה  נואל  ערב,  באותו 

לעץ,   מתחת  עצמה  את  ומצאה  ביערות, 

ואז   שעברה.  מה  כל  על  ובוכה  מתפרקת 

עמוק   מרוכזת  והייתה  ובהתה  ישבה 

את   הסיח  משהו  ופתאום  במחשבותיה. 

הדממ  את  ושבר  ביער.  דעתה  שהייתה  ה 

מגיע   מאיפה  להבין  וניסתה  קמה  נואל 

הקול, היא הלכה בעקבות הקולות ומצאה  

את עצמה בקרחת היער, היא ראתה בחור  

רגלו   את  להוציא  בניסיון  שמתפתל 

 התקועה בגזע העץ.  

   

 ל א  ציור: זואי                                                                      

 

 

 

 

 

 

 בני נוער כותבים בזמן תפס"ן 
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אותו   שראתה  התחילה  נואל  אליה  עצמו  את  שהכניס  מהתסבוכת  לצאת  ואז    לצחקקמתקשה 

בהיקש   לו  עזרה  שהיא  מכך  שנבהל  הנער  אותו.  שחררה  כוחותיה  ובעזרת  באצבעותיה  הקישה 

  ו ר מבטישכשהוא מי: "איך עשית את זה?"  בפנים נדהמותאצבעות מבלי להתקרב אליו אפילו, שאל  

 ליה, עיניו הירוקות נצצו באור הירח ושערו החום היה עדין. הוא נראה יפה כל כך. א

 אמרה:" ערב טוב לך, שמחה שאתה בסדר שיהיה לך המשך ערב נעים."    מפניו  צחקקהנואל שעדיין  

 ואז היא הסתובבה והתחילה ללכת בדרכה לארמון.  

ולפני שהספיקה להיעלם הוא שאל אותה: "טוב את מוכנה לפחות לומר לי מה שמך כדי שאוכל  

 להודות לך?"  

 "שמי נואל" 

                                                                        בזיכרונותיה.  טואז היא נעלמה בין העצים הרבים ביער. אך אותו נער יפה תואר נחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציור: ליזה פרנטי
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« C’est toujours à l’aide de mots que l’homme pense. Et c’est dans la rencontre de ces 

» 1mots avec son corps que quelque chose se dessine. 

 מצטייר." " זה תמיד בעזרת המילים שהאדם חושב. וזה במפגש של המילים שלו עם גופו שדבר מה 

 

 החולם,הילד 

 , באר יעקב יוענה ז'בוטינסקי כפר נוער   5, כיתה ז לינדה זקינוב ולידור זלצמן 

 

בגלל שהוא היה עם אוטיזם צחקו    טדי היה אוטיסט..  ילד ושמו טדימקרה של  היה    2001ובשנת  

החלום שלו היה להיות רקדן אך בגלל הבעיה שלו הוא  כל תלמידי בית הספר.    עליו והשפילו אותו

הוא ראה את כולם מתאמנים, רוקדים, רצים אך הוא לא    לשמור על שיווי משקל וריכוז.  לא יכל  

טדי החליט    השפלות  הרבה מאוד  לאחרשנתיים    .בכך  למרות שהוא כל כך רצהלעשות כמוהם    יכל

  , ומאוד נהנה לבד  הוא נרשם  ידיעה של אף אחד.ללא    ושם נרשם לחוג ריקודאחר    בית ספר ללעבור  

כל יום שטדי  . ב   הוא מאוד מאוד נהנה  הוא בקושי דיבר כי הוא לא רצה שישמעו שהוא עם אוטיזם.

  התחילו  הוריו,    שלו  לאחר שטדי התאמן שנה והסתיר מההוריםאך    הוא הסתיר ראיות.ו חזר לבית

  נהנה מכל רגע.טדי ועוד חודש וחודש,   עבר לוכך  לחשוד.

אחד   היה  יום  טדי 

לבית   הוא  ו בדרך 

להשתעל    התחיל 

לנשום.    והתקשה 

שניות   כמה  כעבור 

שוכב   עצמו  את  מצא 

הרחוב  ריצפת    על 

וכמה דקות לאחר מכן  

לראשונה   התעורר 

שהתעלף.    אחרי 

ההורים של טדי הגיעו  

בדחיפות   אותו  ופינו 

יום של הרבה בדיקות  לבית החולים. רצה להמשיך  .  הביתה  שחררו את טדי  לאחר  כמובן שטדי 

 . אך הוריו לא נתנו לו בכלל ללכת לבית ספר  להתאמן.

אחרי שהוריו קיבלו את    ולא רצה לדבר עם אף אחד, הסתגר בחדר במשך ימים.  מאודהוא התאכזב  

הוריו באו אליו ואמרו:" אתה יכול  ,  שהיא הייתה טובה כמובן  וראו  התוצאה של הבדיקה האחרונה  

  לא אוכל להתאמן יותר?"אם  ללכת לבית ספר  ב טדי: " מה הקטע  להם  ענה  כך  ך  א  " לבית ספרללכת  

 . להתאמן פעם בשבוע , לא יותר" תוכל אתה : " לו אימו אמרה

ריקוד כל  , את   הוא נהנה כל כך לרקודו  רקדן ארצי, הפך ל19טדי כבר בן  ,  שנים  לאחר שלוש    

  .עולמו 

 
1 notes de la psychanalyse, n°5, -Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme » (1975), Le Bloc

1985, p. 5. 
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 מסירה 

 , כיתה ט' פרר יפו יאנה אברהמיאן

היא  ילדה שהייתה בכיתה ד ביקשה ממני עזרה בשפה העברית.  בשנה שעברה,  לפני כמה חודשים ,  

כשהיא הגיעה אליי בפעם  נולדה בארץ אך הוריה הגיעו מרוסיה והיא איננה מדברת טוב עברית.  

ודעת. כל פעם שהגיעה אליי  הראשונה והתחלנו לעשות תרגילים הבנתי שיש הרבה חומר שהיא לא י 

לא   ,ה'  גיליתי שיש לה עוד קשיים כמו למשל שיש אותיות שהיא אינה מבדילה בצליל שלהם. א', ע',

לא ידעתי מה לעשות ואיך להתקדם עם הלימודים שלה מכיוון    הבנתי למה בשבילה הן אותו דבר.

ת את עצמי מה אני יכולה  שזאת הפעם הראשונה שלי. הייתי מאוד מבולבלת וכל יום הייתי שואל

לעשות כדי לעזור לה, ואז נזכרתי שיש לי מורה מאוד טובה בעברית  ושיש לי אפשרות לבקש ממנה  

. לאחר שהסברתי לה  עצה. למחרת ניגשתי אליה בבית הספר ושאלתי אותה אם היא תוכל לעזור לי

וגם    היאהכל   משחק  דרך  אתה  ללמוד  לי  הציעה 

ק איתה משחקים שונים  ללמוד ממנה. התחלתי לשח 

הרבה   קראנו  בנוסף  בעברית.  רק  אתה  ודיברתי 

סיפורים, הסברנו אותם וכל מילה שהיא לא הייתה  

, לא עם מילים נרדפות אלא  מבינה הייתי מסבירה לה

שהיא   לב  לשים  התחלתי  לאט  לאט  פנטומימה.  עם 

עם   מתבלבלת  עדיין  שהיא   למרות  מתקדמת  מאוד 

התרגשתי    האותיות לא  לנו    מזה.אבל  תמיד  היה 

 , נושאים שונים  על  שיעור אחד שהיינו רק מדברות 

רק   הייתה  הזאת  השיחה  וכל  ועוד.  שלה",  היום  עבר  "איך  לעשות",  אוהבת  היא  "מה  לדוגמא 

. ברגע  100מתוך    85בעברית. יום אחד היא הגיעה אליי וסיפרה לי שעשתה מבחן בעברית וקיבלה  

נראה   שמחה  הזה  הכי  שהייתי  את  לי  לעשות  ושהצלחתי  לה  לעזור  שהצלחתי  הבנתי  כי  בעולם 

הציונים שלה היו מאוד נמוכים, אפילו פחות מחצי,    ,העבודה שלי. כשהתחלנו את דרכינו בלימוד

לפני שהגענו לציון הזה עבדנו הרבה וקשה אבל זה היה שווה. ואני רוצה להגיד תודה למורה לעברית  

  ה לעשות את מה שעשיתי.שלי כי אם לא היא , לא הייתי מצליח

 

 

 

 

 

 

"כליניכא בימי קורונה"      #2מחברת תפס"ן  מעיינים במבית ספר פרר יפו   כהן  וואסים אגבריה ואלמה קוגון בתמונה *
   ים הראשונים של "ימי הקורונה".בימ כתבו  בני נוער  הבפסיכואנליזה בעברית,   , בהוצאת תפס"ן
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 1979אוקטובר ב  8 יום שני  , עיתון דבר 

 

Gravité ,Sériosité ,Balzac 

 דניאל מאיר 

ושבתי לשיח אודות    gravitéעל הרצינות, את השימוש במילה    –  41תום איזכר, בגליון תפס"ן מס'  

 רצינות.  

על כל פנים זה התרגום המיידי שעלה. ניסיתי    –באנגלית  seriousnessהיה לי ברור שרצינות יהיה 

יש את השם  כן,  הולמת.  נטייה  להעלות  ולא הצלחתי  בצרפתית  וחיפשתי את המקבילה  להיזכר 

sérieux    ואת תואר הפועל    רציניעבורsérieusement    לא מצאתי  באופן רציניאו    ברצינותעבור .

שאחת ממשמעויותיה    gravité, אך דרכה הגעתי למילה  seriousnessבצרפתית מקבילה לאנגלית  

מהמילה  רצינות.  היא   נגזרת  לניקוד    graveהיא  )נזקקתי  ָחמּור  של  מהכיוון  הוא  (,  ☺ותרגומה 

  כמעניקה לרצינות את המימד הזה.

התנהגות או מעשה    לתאר ם שהיא באה  הג  –רצינותמעניין, כך חשבתי, לראות שבצרפתית המילה  

  מה   של   אופי , או שהיא באה לתאר  במראהו   מאוד   רציני   או   (sérieux)  רציני   אופי של אדם בעל  

כשהיא   משמשת,   –  וכבדות   חמורות   השלכות   בעל   להיות   שעלול   לכת,   מרחיק   מאוד,   חשוב   שהינו 

מופיעה כמילה לבדה, לבטא את החומרה שברצינות מחד ובא בעת משמשת לתאר משקל, משקל  

 כוח הכובד.  -( gravitasשמקורו בגרביטאציה )נגזרת מהלטינית 

  sériositéובכן מסתבר שטעיתי.  בסיועם של ידידים דוברי צרפתית הופניתי לקיומה של המילה  

- השימוש בה נדיר מאוד.  מילה זו חודשה בתחילת המאה הכמתארת אופיו של מה שהינו רציני.  

ע"י  17 הנראה,  ככל   ,Jean-Louis Guez de Balzac    כך הגדול".  המכתבים  "כותב  גם  המכונה 

טענה לה נתתי ביטוי בדברי בעת הדיון    –  sérieuxשהטענה להעדרה של מילה מתאימה שנגזרת מ  

הזה הוא מאבותיו של    de Balzac  -. לבטח, כמוני, ישר חשבתם שה2אינה נכונה  - בנושא הרצינות  

הנודע    הצרפתי  והעיתונאי  המבקר  של    Honoré de Balzac הסופר,  שאביו  מסתבר  הוא!  ולא 

Honoré   שינה את שמו מ-  Balssa  ל-  Balzac  שם שנחשב ל "מכובד" יותר. כך שהסופר הצרפתי .

מבלי שקיבל הכרה    –הוסיף לעצמו ועל דעת עצמו    Honoré Balzac  .  Honoré  -כ  1799נולד בשנת  

  Balzac  -. האם בדומה לאביו חשב שdeאת הקידומת ה"אצולתית"    –או אישור פורמאלי כלשהוא 

 אינו מספיק "מכובד"? 

 
כמו כן ראוי לציין שהשימוש של תואר השם  . sérieux מ נגזרת  ositéisérכך  curieuxנגזרת מ  curiosité -ש כמו –אדרבא  2

 הוא במשמעות של הנטייה לקחת את הכל ברצינות.  XX -הזה בסוף המאה ה
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במילה   השימוש  מקום,  של    gravitéמכל  בבדיקה    רצינותבמשמעות  למדי.  נדיר 

, מתבקש  gravitéבסמינרים של לאקאן פגשתי מקרה אחד בלבד שבו, עבור המילה  

מרה או  כדי לתאר חּו  –לא לבדה    –. ביתר המקרים שימשה המילה  רצינותהתרגום  

מרכז כובד או ציר סיבוב. אם כך, כיצד נותן לקאן ביטוי לרצינות בסמינרים שלו?  

להביע רצינות אך לשם כך  היא זו המשמשת ומסייעת    sérieuxאני מוצא כי המילה  

בפועל   השימוש  בולטים  לסיוע.  ניזקקת  של    prendreהיא  או    לקחת במשמעות 

)  להתייחס רצינית  התייחסות  או  רצינות  להביע  וכן  prendre au sérieuxכדי    )

בפועל   של    היות   –  êtreהשימוש  במשמעות  רצינות  לבטא  כדי  השונות(  )בהטיותיו 

 (. être sérieuxהגות רצינית ) התנ

אסוציאטיבית, ובהקשר של העשייה התפס"נית, החיבור בין המשמעויות של המילה  

gravité  רצינות   -כיוונו עבורי להורדה אל הקרקע, לִקרקּוַע. אהבתי את המחשבה ש  

יש בה משהוא מן הכובד, כובד מקרֵקַע    –וזקוקה לו    רצון  -מלבד היותה צומחת מ  –

 , אינה יכולה ללא מנת ִקרקּוַע. רצינות -שהיא, ה ז כובד לעשייה מאידך.מחד ומרכ

                                                                         

     

 הרצינות 

 מוניב סבית  

  מהי רצינות? זוהי שאלה רצינית.

הפגישות למורים: עליכם לקחת את  המשפט שלך גבריאל עדיין מהדהד באוזניי כשאמרת באחת 

  התפקיד שלכם ברצינות.

  הרצינות מבחינתי היא לדעת לשמור על המחרוזת, 

  להגיד את דבריך אל מול השתיקה ההרסנית, 

היא, ההתעקשות שלי להכניס את השיח הפסיכואנליטי לשדה החינוך שבו רוב בני הנוער אבודים  

  ולא את מקצועם ברצינות.   ומוריהם נושרים שלא לוקחים לא את עצמם

  הרצינות היא תשוקתי שלא דועכת ושביכולתי להישען עליה בזמן סערה. 

  הרצינות אינה מתכופפת אל מול השנאה המעוורת, והיא האחריות לגורלינו ולעתידנו. 

הרצינות היא לראות בני הנוער הערבים היתומים, חסרי העתיד ושמחת החיים שבוחרים לרוב  

רכים ולא להיבהל, לתת להם תקווה על אף התסכול, ההרס והחורבות שהורישו להם  בקיצורי ד

. הרצינות היא דרך חיים בעיניי אבותיהם.  
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 מציור על דף לקעקוע על גוף

 , חיילת זואי אל

 

את העיסוק באמנות תמיד היה לי, מאז שאני זוכרת את עצמי אני מציירת. שנים שהייתי חוזרת  

עם הזמן. בגיל    ישמילאת הביתה מבית הספר ויושבת לצייר עד הערב ונצברו לי ערמות של מחברות  

  16התחלתי להתעניין בקעקועים ומאז זה לא יצא לי מהראש, המשכתי לצייר כל התקופה ובגיל    13

כך מהלימודים ובעיקר מהחפיפה והקשר הברור    כל  י נהניתתי להיות שוליה של מקעקע מיפו.  הלכ

בין ציור לקעקועים. סוג האמנות ובעיקר דרך העבודה היא שגורמת לשניים להיות כל כך דומים.  

קעקוע על עור מתפקד כמו ציור על נייר, הגוף הוא הנייר הכי טוב שיש. היום הקעקועים תופסים  

 כשאתה חלק מזה זה חלק ממך.  -נק בחיים שלי חלק ע 

 

 

 

 

 מסקיצה על הנייר לקעקוע על גוף: זואי אל 
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 מוניב שלום רב,  

 דניאל מאיר  

לשבר   ביטוי  לתת  היטבת 

של   בדימוי  הדרך  ולאובדן 

שנועדה   מחרוזת  פרימת 

ללא    – לתפילה   הִמְסַבָחה, 

שבמפגש    – מרכאות   ולכאב 

כל פנים אני   כך על  וחוסר האונים אל מול המעשים.  לעצמי    מתמצת עם כשל החינוך 

 את דבריך.  

"זה חשוב"  בסיומה של שיחתנו הטלפונית, ביקשת ממני שאנסח את דברי בכתובים.  

כל   ואני מנסה לקיים הבטחה הגם שאיני בטוח שאצליח.  צודק  ואולי אתה  לי  אמרת 

כך קשה לצקת משמעות במילים וצירופיהם בזמנים ומועדים שהמעשים מרוקנים את  

 רובם מתוכן.  

מרחיק רעות )לא טעות הגם שהיה מתבקש כאן "ראות"( הוא הדימוי שבו השתמשת  

ש  השונים  חלקיו  את  תפילה.  ומדמה  מחרוזת  לחרוזי  זה  ארץ  בחבל  המתגוררים  ל 

תפילה   שבידי.    - מחרוזת  המילונים  לפי  פנים  כל  על  למסבחה,  התרגום  זהו 

בילדותי    יאטיבית צ אסו  לקחה אותי המסבחה, הפעם ללא מרכאת, למחרוזת תפילה. 

( שלבטח מוכר לך המשמש את המאמינים הקטוליים  Rosaryפגשתי גם את הרוזריום ) 

ציצית.  ולרגע   לנו  שיש  נזכרתי  ומהי.  ביהדות  מחרוזת  מעין  קיימת  האם  עלה  תהיתי 

אחד   באל  המאמינות  הדתות  משלושת  אחת  שלכל  שמקורם      – בדעתי  לגוונים  נניח 

השונים  לרעך  בנביאיו  "ואהבת  את  שונים,  בניסוחים  מכילה,  מהן  אחת  כל  ואשר   ,

ונות לענייני שבח והלל  יש את מחרוזת התפילה שלה; מחרוזת שחרוזיה מכו   – כמוך"  

בין   )כריכות  והציצית  תפילות(  )אוסף  ריום  הרוָז האל(,  )שמות  המסבחה  ואמונה. 

בעמי אני יושב ואין כאן כוונה לפגוע באף    - קשרים שמנינן בגימטריה שם האל וייחודו  

וקשירה   שזירה  גם  זכרונות שכללו  עם  יחד  הזו שעלתה במחשבתי  עם ההקבלה  אחד 

ציציות  ה של  מן  מחרוזת  (.  חרוזי  אמונה.  חרוזי  של  פיזור  גם  אצלי  עולה  שלך  דימוי 

 שלרוב גודלם שווה ועם פרימתה אחדים קיבלו גודל מפלצתי.  

ל"שק חבטות" שלתוכו, לעתים מתוך התענגות ולעתים    – זה שנים    – והחינוך אשר נהיה  

את  מניחים  גבו  שעל  הזה  האחר  האחריות.  את  וכולאים  מטמינים  התגוננות,    מתוך 

לחמוק   כאמתלה  ואיבה,  שנאה  אש  רושפת  ראשים  רבת  מפלצת  אותה  הִכיֶמָרה, 

 מהתבוננות פנימית, מלקיחת אחריות. 

אין לי תשובות והססתי להעלות דברים בכתובים שכן "המציאות" כפי שהיא מועברת  

האם זעקת מצוקה,    – לרובנו במדיה עיקרה מילים, והמעשים אף הם בבחינת מילים  

 או דבר מה אחר? לא אדע.  קריאה לעזרה,  

 בברכה,  

 דניאל  
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 מילים לתפס"ן 
 

 רויטל עלמה שלום 
 

שאלת  ש   בחיפועסקתי    בהיותי סטודנטית  עוד              המתבגרים  לבקרב מטופ הנשירה  אחר  י 

 ובכלל. 

עבדתי   תקופה  הנפ  כביביליותרפיסטית  כסטז'ריתבאותה  בשעה  .  שבבריאות 

עלתה הארה     ,הטעינה אותי בתשוקהבעת שהשפה הפואטית  ו    שקיבלתי הדרכה

מכאן  ללמוד לאקאן.  הדרך  חשוב בהמשך  של המדריכה שלי, למבורכת מפיה  

תוכנית  נרשמתי לשנת לימודים בהמעשית    תום ההכשרה  בשלא חשבתי הרבה ו

 . "הכליניכא של המתבגר"

והגישו לי    עבורי,נאספו כאילו  הנושר,של  הנפשיים  האירועים ים  עם מפגשה

הטקסט    ,, כאילו הואשלי לרובדי המילים מתחתמצוי היה  ,ידע חושי

  כמו מלאכת השירה. לתמלול  ניתןשלא תמיד את מה מדבר ,'התפסני'

האזנת  בדומה ל  ,הראשונים י למקורותיאותי  להשיבשבכוחה הפואטית 

   מוזיקה.

כלינכא   לגורמים,  את הכליניכות המדוברות    מפרקת  בעוד שהרוח התפסנית  

בעבודתי   נזכרת  אני  כלינכא,  לימודים  הקדומ אחר  תוכניות  כמפתחת  ה 

  גיל הרך.באמצעות  מוזיקה ל

                                                                                                                                            הייסר ליה א ציור                                                                                                                                                                                   

טכניקת התלישה עם קצוות נייר    על  כאשר רצינו  להמחיש את תופעת הנשירה הסתווית, עבדנו  

אצבע , כפי שמנגנים 'פיציקטו '  פריטת אצבע  בכלי מיתר הצובטת ומרטיטה     -משי  באמצעות אגודל

ע"י  ,פרידה משני חלקים  , לפתע נהפכה לסמוי מן העין   אירוע    ד כה הייתה  שעהנשירה  ו  .את הגוף

ה  קולות אפקט   על  תלישה  עבודת  הילדים והה  כשלכת.  הרצפה מפוזרים  בקרב    הייתה   תרגשות 

חושית  לה.וגד חוויה  הייתה  מדיבור  -רגשית  -זו  בשונה  המדומים נאספו    ,לאחר.  גופנית.      העלים 

   אחרת. ויצרנו צורה

דליב  יציקטו  פ "סילביה"של  הבלט  הראשוןב   ."מתוך  ו  ,מבנה  מוסיקאלילאורך  אם  משפט     כל 

  נפרדים.   ,קצרים  ,מודגשיםשני צלילים  בסופו של כל המשפט מתרחשת נשירה .    אזי  מתקיים מתח,

מרווח, שמאפשר לנו לשיר    ונוצר:  הברות מודגשותשתי  מחליקות,  ונופלות,  ולתוך תבנית נפשית  

 .  שר' –: 'נ את העזיבה

 כאילו מתקיימת הגשמה  הממחישה  את סופו של  המתח התמידי בין הסמלי לממשי .

עושה חיבורים בין הצלילים שעד כה היו  ה   'הלגטו' רה מופיעה צורת  מעניין שבחלק השני של היצי

 משהו חדש. , אחרתצורה כאילו מבקשים להביא  נפרדים וכעת הם קשורים זה לזהכחלקיקים 

כאלה הם    אפשר לסגור את החסר......כי  האשליה  שהיא    "נוכחותו של החסר מובילה לפנטזמה

לסובייקט.) אפרתי וישראלי    -סרה החתיכה הח– שלמות השאיפה להשבת השארית    המיתוסים של

 (  45 ע"מ 
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 תיכון טומשין חולון -ובנות מהתפס"ןת

 חולון  בן אפנדוביץ, מחנך בתיכון טומשין

 

אחת ההתמודדויות העוצמתיות ביותר שלנו  

היא עם המתח שבין הרצון לדעת הכל, לעבוד  

לפי הפרוטוקול ולהיות באחריות מלאה כל  

הזמן, לבין ההשלמה והקבלה שהמורה הוא  

מה שקורה במפגש עם  לכל הוא הסיבה  

תלמיד, גם )ובמיוחד( מבלי לדעת הכל.  

הניסיון לדעת הכל הוא סבל מיותר,  

  עם אי הידיעה היא סבל הכרחי. התמודדות

כבית ספר בתוך מערכת אנחנו מחויבים  

לנהלים ופרוטוקולים, כשהאתגר שלנו הוא  

להצליח לאפשר למהות )פנים( לא להיות  

  מושפעת ומכוונת על ידי החוץ.

קיים הבדל וראוי להבחין בין מצב שבו  

היכולת לא לראות תפתח ותצמיח את  

ה מניח  /התלמידה, לבין מצב שבו / התלמיד

סימן שאלה או קריאה. אנחנו תוהים כיצד  

מתפתחת היכולת להבחין בזמן מפגש, בזמן  

 באר יעקב כפר נוער  לינדה זקינוב, :  ציור                                                                           אמת?

ים לוותר על חלק מהסקנדל שלי, אני  האני של כל אחד זה הסקנדל שלו לריב במפגש, כשאני מסכ

תלמיד. להיות  לו  מאפשר  שלו  הסקנדל  על  הילד  של  הוויתור  בי.  להשתמש  לאחר  לתת        מסכים 

 הריב הוא לב המפגש ויש צורך לשאת אותו ולא לתת לו להפוך למריבה. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נוער במצבי סיכון לא יכול לסבול פדגוגיה מחורבנת" יורם הרפז"
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 ועוד  על רצינות ועל טומשין 

 רות בנג'ו 

פרופסור יורם  עם  תפס"ן ,    קטן מחברי  החלה פעולה של מפגשים בין צוות   2020בחודש אוקטובר   

בחדר   התקיימו  המפגשים  גרסטל.  דניאל  של  בניהולה  טומשין  תיכון  של  החינוכי  והצוות  הרפז 

 דהאן, דיטה סלמן ורות בנג'ו. מורים  של תיכון טומשין עם יורם הרפז גבריאל 

מבלי לפספס אף מפגש. עבורי היה זה  ונפגשנו  אחת לשבועיים בתיכון טומשין בחולון, בשמחה  

להגיע למקום מבלי לדעת הרבה על רשת טומשין בכלל ועל בית ספר זה בפרט, ובכך להיות מופתעת  

ה תחילה ההסכמה על  הי   שהותיר בי רושםכל פעם מחדש מהמפגש שהתרחש בחדר המורים.  מה  

חלוקת המפגש בין הפסיכואנליזה לבין הפדגוגיה החינוכית כך שחצי מהמפגש היה מוקדש לשיח   

יחד עם יורם הרפז והחצי השני הוקדש רק לצוות המורים עם יורם  בעם גבריאל דהאן וצוות תפסן   

 הרפז.   

החי השיח  בין  המפגש  נקודת  את  למצא  מאיתנו  דרשה  למעשה  הזו  לשיח  החלוקה  נוכי 

הפסיכואנליטי  והיה עלינו לנסות להפוך את שני המישורים המדומיינים של הפסיכולוגיה החינוכית  

והאוריינטציה הלקאניאנית למישור אחד כמו הטבעת המוהביינית  עם שני צדדיה.  כלומר לצלוח  

כחלק    את הדיכוטומיה של הוראה וטיפול ולהמציא נקודת מפגש בה ההוראה תהפוך לכליניכא.

עם  הנוכחמהצוות   בהתנגשות  מאתנו  ואחד  אחד   כל  של  הגוף  אירועי  את  לראות  אפשר  היה   ,

 ההמשגה הפסיכואנליטית מצד אחד וההמשגה החינוכית פדגוגית מצד שני.  

על היציאה לקראת השדה   של האחר  אל  והאחר,  של  בתפסן אנו מדברים הרבה  אך  הפרקטיקה 

היציאה לקראת האחר יכולה להעיד על עצמה רק לאחר מעשה, ולאחר שהתוודענו  בדיעבד אולי  

  היציאה  "הדרך" .  על היציאה לטומשין אפשר היה ללא ספק בדיעבד להמציא את ברכתלידע חדש

בתל אביב.    6רחוב אנגל    - וחזרה ל  14חולון, רחוב קדושי קהיר    -ל  22מתל אביב, רחוב רמברנדט  

ה שחצתה את עבודות הרכבת הקלה בתל אביב, את גשר איילון דרום , את העימות עם נהגים  נסיע 

ושם   ופה  סטיה מהוראות  את ה עצבנים  הצופרים לכל הכיוונים, את הרמזורים הלא מתחלפים 

ו  נהוויז כהפגנת התנגדות לטכנולוגיה. האם זה מספיק כדי לצאת אל האחר? לא. התאור הזה אינ 

במפגש בין המורים, בשיח ובעדות של הצוות    התרחשה במקום. בחדר המורים.  מדוייק. היציאה

בפנינו במלא האמונה  החינוכית שלהם מקרה אחר מקרה, עדות סינגולרית   החינוכי אשר הניח 

 שחיכתה כאילו זה זמן רב להמשגה.  

ל לידי  וזאת על מנת שלא ליפו   על המסירה שהתרחשה במקום אוכל להעיד כאן מן המעט שבדברים  

מפגשים  מעין אלו אשר ההמשגה מתחדשת עם כל מקרה  "  לסכם" סיכום המפגשים שכן לא ניתן  

ללא השיח שהתחדש עם כל מקרה ומקרה בליווי אצבע  גם  , מסירה שלא הייתה מתרחשת  ומקרה

ובהקשבתו של פרופסור  יורם הרפז אשר   קריאתו של גבריאל דהאן  עם האוריינטציה הלקאניאנית

 ובתורו לימד אותנו את האסטרטגיות הלימודיות של תורתו.    לצדוישב 

ראינו איך ההמשגה של הפעולה של המורה בכיתה, בזירת ההתרחשות  מחוללת שינוי בפרקטיקה   

משנה כבר את הפרקטיקה    כמורה  על מה שאני עושה  אלו    במפגשים    עצם האפשרות לומר דבר מהו
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מפחיתה  הללת צורה קלה יותר של הוראה, פחות מתישה  עצם ההמשגה מחוכי   גם  להעיד  נוכל    , כך  

 את עודף הסבל.  

בעדויות על המפגשים למדנו כי ההמשגה כרוכה באצבע הקריאה של המקרה, בשם שנצליח לתת  

כמקום    "טומשין"  להתרחשות ולא בתשובות ובפתרונות לבעיה. ראינו את הייחודיות של המקום

, כך כמניין  בית ספר בתוך בית ספר בתוך בית ספרביותר    באופן סינגולריאחר אשר מצליח לייצר  

 ובכך מצליח לתת לעצמו "שם אחר" מהשם המוסדי והרשמי שהמערכת נותנת לו.     התלמידים

 אז מה תהיה ברכת הדרך לשנה זו?  

 , אלוהי, לצאת לדרך בזהירות  ולמדנ

 על סוד עבודות התמא והרכבת הקלה, 

 הנהגים העצבנים, על האוריינטציה של הוויז ועל 

 על החרות הזאת: עוד ו   ,עיתוי הנכוןב  לדעת לעצורלמדנו  

 ולמסור,  לראות ולא לראות, לדעת ולא לדעת, להמציא  

 לייצר מקום כשאין מקום,   ,למצא מחדש את התשוקה

 ועוד   להעיז לפגוש, להעיד על הידע שלנו, לעבור את ה"אירוע גוף" בשלום,

 שלשום.... כתמוללמד את שפתותינו שפת קריאה ושיר, בהתחדש המקרה, לבל יהיה יומינו 

 


