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 דבר המערכת  

 רות בנג'ו  

 

מן ה" מקום   הנשירה לא מעט נערים ונערות " הזום  "מול  הראשונים  של ימי הקורונה  בידודה

שכן הבידוד בודד את התלמיד מחבריו לכיתה, ממקומו בכיתה, מסיבתו בכיתה,     הבית ספרי "

המסך שיקף את הבלתי   .יותר מכך אף ממורו/מורתו  בכיתה, ממפגש אפשרי בבית הספר, ו

התיק אשר  מבלי לדעת זאת.   ביום יום  אפשרי של נשיאת אותה בדידות שכל אחד נושא על עצמו 

מתוך הרגע  כלל נושא התלמיד על הגב כדי להגיע לבית הספר הפך לתיק ממשי על הגוף.   בדרך

שאלת הפעולה  התעוררה אצלי    חברתי כחוק כללי,   ההימנעות ממפגששלי אל מול  הזה הממשי 

מול הדחיפות הקיימת בהוראה של עידן הקורונה  והלמידה מרחוק. איך נוכל שלא לוותר על  

  כך זה המצב דרש סיבה!   .המצאה תחליפית לכיתה ולבית ספר המצב דרש ? המור  –מפגש תלמיד 

נושרים  ה לתלמידים במסגרת הפעולה של תפס"ן  עלה הרעיון של שיעור פרטי אחד על אחד ש

 .  בתקופה זובשיעור 

את ליזה פגשתי במסגרת פרויקט זה של שיעורים פרטיים בתקופת הקורונה. ליזה הגיעה מצרפת  

עם משפחתה כעולה חדשה כשהיא עולה לכיתה ז'. ההסגרים החוזרים והלימוד מרחוק לא אפשרו  

ומנשיר כי   לא רק המסך מבודד  מסתבר כי לה ללמוד עברית ולהכיר את חבריה לכיתה החדשה. 

משימתה של ליזה תהיה אם כן  לנשור מהשפה הצרפתית, שפת ילדותה כדי   גם השפה. אם 

עברית ובתוך כך להמציא את  ללשפה החברתית , החדשה , כמו גם לשפת הבגרות ,  סלהיכנ 

משימה לא פשוטה, קל וחומר בעידן הלמידה   ואת יחסה לידע. מקומה החברתי גם בכיתתה 

בכלל   נחשפתי ליחס הסינגולרי של ליזה לשפה  במסגרת המפגשים דרך השיעור הפרטי מרחוק. 

ולהתבגרותה בפרט. מתוך השפה המכסה והמגלה  של ליזה התגלה כשרונה והתעניינותה  

זו הזדמנות להציע לה להצטרף לקבוצה של בני נוער אשר  ה היית  נגה.א באנימציה של מ

מתמחות בתפס"ן   נגה,  בהדרכתן של שירלי גבאי ועמית ארד, סטודנטיותא מתעניינים בציורי מ

 מזה שנתיים.  

להפתעתה ולהפתעתנו  כפי שליזה כתבה, תחילה, היא חשבה שתיפגש עם עוד בני נוער,  אלא ש 

היא היחידה שהתמידה והתעקשה להגיע לתפס"ן מרעננה.  מה תפס אותה? זאת לא נדע מלבד  

רות בגילה של  זאת שאכן משהו בתפס"ן תופס , מה התחולל במפגש החברתי בו לא היו נערים ונע

? האם הנוכחות שלנו ושלה  פנים אל פנים, כמו גם מתן הקיום  תפסניםליזה, אלא מפגש  עם  

להגיע לתפס"ן והתעוזה   שלה , את הסיבה לדיבור שלה דרך הציורים  הם אלו שחוללו את האיווי

לבקש באופן ברור: " אני רוצה לבא לעוד פרויקט בתפס"ן"?   נראה כי יש לנו כאן הזדמנות  שלה 

    .....לתפוס את תביעתה בשתי ידיים
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Mon projet Manga    

Lisa Parenti 

J'ai été invité par Ruth Bengio de Tafsan- 

Centre Psychanalytique pour l'adolescent ; 

pour participe à un projet de Manga. 

Au départ nous devions être plusieurs mais 

finalement je me suis retrouvée toute seule au 

Tafsan avec Shirley Gabay, Amit Arad et Ruth 

Bengio. 

J'aimais bien venir à Tel Aviv le Dimanche 

avec ma mère et retourner à Raanana avec 

Ruth. Avec ce projet ou je devais dessiner des 

jeunes adolescents pendant la période du 

Corona en étudiant à travers le Zoom, j'ai pu 

mieux savoir ce que je pensais sur la vie. En 

dessinant, une chaine de pensées m'ont permis 

de mettre des mots à chaque dessin. 

J'aimerai faire un autre projet.  

  

       

 נגה שליאפרוייקט המ

 תרגום לעברית: רות בנג'ו 

 

, הוזמנתי על ידי רות בנג'ו מתפס"ן
כדי  תחנה פסיכואנליטית לנוער, 

 להשתתף בפרויקט מנגה.

בהתחלה היינו צריכים להיות כמה 
נערים ונערות אבל בסוף נותרתי לבד עם 

 שירלי גבאי, עמית ארד ורות בנג'ו.

אביב בימי ראשון אחר -אהבתי לבא לתל
הצהרים עם אימי ולחזור לרעננה עם 

 רות.

עם הפרויקט הזה שבו הייתי צריכה 
ייר בני נוער מתבגרים בתקופת לצ

הקורונה והלימוד בזום, הצלחתי לדעת 
 יותר על מה שחשבתי על החיים.

ת של מחשבות רבעודי מציירת, שרש
אפשרה לי לשים מילים לכל אחד 

 מהציורים. 

 הייתי רוצה להשתתף בעוד פרויקט. 
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Comment tout a commencé …. 

Au début, un jour, pendant le Covid 19, en 
France quand la pandémie a commencé, 
comme je m'ennuyais, j'ai pris une vidéo sur 
You tube pour faire un dessin, et la vidéo 
expliquait comment le faire étape par étape ; 
j'essayais à chaque fois d'autres vidéos du 
même genre qui expliquaient comment faire 
chaque dessin et au bout d'un moment j'ai 
arrêté de regarder les vidéos et je suis passe à 
l'image statique sans explications que je 
recopiais.  Puis un jour je me suis mise à 
regarder des animes et je me suis dit pourquoi 
pas dessine des personnage d'anime. C'est 
comme ça que tout a commencé….   

Voici quelques premiers dessins  

 

 

 איך הכל התחיל?

וידאו  מהיו טיוב כדי  חיפשתי סרטוני הקורונה, והשתעממתי,  מגפתבהתחלה, כשהחלה 
תי עם לצייר, הוידאו הסביר איך לעשות את הציור שלב אחר שלב, לאחר מכן עבד

עברתי הפסקתי לראות סרטוני וידאו ו מסויםעד שבשלב  סרטונים אחרים מאותו סגנון
תמונה סטטית ללא הסברים והעתקתי את הציורים. יום אחד התחלתי להסתכל בסרטי ל

 אנימה ואמרתי לעצמי, למה שלא אנסה לצייר דמויות אנימה. וזה כך שהכל התחיל.... 

 

 שלי. ותבראשיתיסקיצות  /הנה כמה ציורים 
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 מחשבות במהלך שיעורים בזום.... 

 2021ליזה פרנטי  
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 קורונהה זמןב "התערבות מעבר לפרט"

 1  עמית ארד, שירלי גבאי

 

הלימודים היה עלינו להקים    כחלק מתכנית

כלומר, לשמוע  פרויקט התערבות מעבר לפרט, 

על סבלם של בני הנוער בקליניקה של האחד,  

לאתר את המשותף ולהמציא התערבות שתוכל  

 להפגיש בין אותם נערים ונערות.

הפרויקט הקמנו בשיתוף פעולה עם רות  את 

האחראית על כתב העת  ו  , חברת תפס"ןבנג'ו

'זמן תפס"ן', כאשר הרעיון היה לפרסם בו את  

 תוצר הפרויקט. 

מפגשים טיפוליים  הגיעו לפנינו למתבגרים אשר  

בעקבות    תפס"ןמקום  ב  יםפרטי יםולשיעור

שעלו;   וקשיים חברתייםמשותפות   סוגיות

הבדידות  ת  ותחושחברתי והסבל שבריחוק ה

כתוצאה ממשבר הקורונה שהצריך הסתגרות  

מתוך השיחות עם אותם   ממושכת בבתים.

  –מתבגרים נחשפנו לתשוקתם המשותפת 

 האנימה. 

ומתוך כך נולדה ההמצאה לקיים מפגש קבוצתי  

אשר סובלים מבידוד  של מספר נערים ונערות 

והתבודדות ובעלי תשוקה משותפת לאמנות  

   ולאנימה.

בתחילת הפרויקט הקבוצה חשבה לעבוד על קומיקס אנימה משותף אותו הם יציירו, ויעסוק  

 בחייו המורכבים של נער/ה מתבגר/ת בתקופת משבר הקורונה.  

אמנם לא היה פשוט עבור הקבוצה להגיע מדי שבועיים ולעבוד בבית על הפרויקט, ואכן לבסוף רק  

 פתרון לסבל שלה.   נתפסה ומצאה. ליזה ליזה התמידה

 

 

 

 
 .  עמית ארד ושירלי גבאי הן סטודנטיות  מתמחות בתפס"ן , במסגרת תואר שני בעבודה סוציאלית 1
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   ם סרטי אנימה יפני/נגה אמ -המטמורפוזה בסיפורי

 רות בנג'ו  

אשר פגשתי בתקופת החופש הגדול סיפר לי שהוא הפך את הלילה ליום ואת היום   16נער בן  

ם  אני רואה סרטי אנימה, וא :ללילה. שאלתי אותו למה? מה אתה עושה בלילות? והוא ענה לי

שאלתי  " .בטלפון  שלו און ליין וקורא אותו ) הקומיקס(  נגהאמחפש את המהסיפור מעניין אני 

שנכתבים לפני   יש סרטים "הסביר לי שזה תלוי. נגה? והוא א , הסרט או המאותו מה בא קודם

, ולפעמים לא מספיקים לעשות  נגהאממהרים להפוך אותם לחוברת מאם הם טובים אז  נגה ואהמ

אנימה החלו כחוברות מאנגה  פעמים רבות סרטים וסדרות ה"  .יך לחכותלכן צר את זה במקביל 

. עם זאת, לעיתים התרחש תהליך הפוך, בו בעקבות סרטי  הפכו לסרטיםו  רבה שזכו הצלחה

ת מאנגה בכלל, והאנימה  ואנימה נכתבות חוברות של מאנגה. ישנן אנימות שאין להן מקביל

ות  ל המשכתי להתעניין בתוכן הסרטים והעלי .מבוססת על ספר, סרט, אגדה או רעיון מקורי

  מפניעצמית הגנה  יחס לשהסרטים שהוא רואה וקורא עוסקים בממנו ות אותו והבנתי המעניינ 

איך להגן על עצמו ועל ילדים ללא   בחייו.אותו מאוד דבר המעסיק  , , המשקר והצבועהרע האחר

 . אחראיםאו מבוגרים  חסות הורים

זה יכול להיות מחקר מעניין למי  של מאפייני המאנגות והאנימה, אם כי  םלא אכנס לעומק

ם  סרטי אנימה יפנישומכיוון להכנת גיליון זה, בהמשך , אך מתעניין בפרט שעוסק עם בני נוער או 

חלטתי  ה   ,מתוך התעניינותו,  בני נוער בהמבוקש ביותר בקר אנר הפופולרי 'ו לז כומאנגות הפ

ולא להשאיר את    ב מה קורה שםכדי להבין קצת יותר מקרוולקרא מאנגה   אנימה  בסרט  לצפות 

,  ראשית בראשי. המהדהד    כמידעהידע 

נחשפתי למאנגה פופולרי אשר יצא  

ונוגעת בשאלת הזהות    90-בשנות ה 

יצירה   חצי,רנמה  שינוי המגדר. המינית ו

של רומיקו טקאהשי, ציירת יפנית אשר  

  בקיבלה הכרה ופרסום נרחב מאוד בקר

  38אוכלוסיה גברית. המאנגה כוללת  

המעלים מטמורפוזות שונות אך   כרכים

ת בעיקר לשינוי המין של גיבור  מתייחס

באנגלית השם ), חצי רנמה, הסדרה

 (  Ranma 1/2נרשם כך 

ים באומנות  הנחשב לאחד המוכשר

י המגע עם המים  על ידכך, הלחימה. 

אוהבת את  היא  אשר גם  לבתהוא הופך 

  םלהילחואוהבת  אומנות הלחימה

  .נגד נערים המחזרים אחריהבעיקר 

ההתהפכות תלויה בטמפרטורה של  

 המים, אם המים קרים הוא הופך לבת ואם המים  

 

 1/2רנמה                                                   
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אגם מים מקוללים בזמן   בן. גורל זה החל בזמן שרנמה ואביו נפלו אל תוךחוזר להיות חמים הוא 

בסיפור זה מופיעים פרטים קטנים על  . בנולעיני  האב הפך להיות פנדהבאותו רגע  לחימה. 

פי ששם כ יותהטרנסג'נדרהמתבגר, ההגחה של המיניות, הזהות המינית, המטמורפוזה של 

, מספיק  ליף מין במהירות ובקלות, אפשר להח, פעם בן, פעם בתחצינמה ר  – כך הסיפור מצביע על

  כנס למים קרים או מים חמים....ילה

מאת הבימאי היפני   "מרחק לטיפה"בהמלצתה של תלמידה,  בסרט אנימה יפני,  צפיתי, בנוסף

,  בשם מיו המביא את סיפורה של נערה מתבגרת ג'וניצי סאטו והתסריטאית מארי אוקדה, 

גופה המשתולל,  עם הסבל שלה,  ( , ואינה יודעת איך לעשות עםםביניילג' ) חטיבת הלומדת בקו

  ללא גסות, וגופה מתנפל על האחר עותיה תנומשתובב, קופץ כמו חתול בכל מקום ועל כולם, 

,  חתול מוכר המסכותההנערה מיו פוגשת את  . ת האחרא ומכעיס שהוא מביך כךעד כדי מילים  

כלומר על ידי חבישת המסכה היא הופכת  כדי לעזור להפחית בסבלה,     לה מסכה של חתול  שמוכר

  בהוויה  ה מקסימהשל חתולחיצונית מקבלת צורה מכיוון שהיא   שמבין את שפת האדם לחתול 

עם   צורך במילים וידע עשותללא  ,באהבת הנער שהיא אוהבתת יכולה לזכו כך היא אדם, של 

יבתו של  לזכות בחצליחה מכך היא מצליחה להגשים מעין אשליה של אהבה, היא שלה.  הגוף

שהאבחנה בין  עד א מופיעה לידו כחתולה, רק כאשר הי  ליבו של הנער חשילרלהקשיב ו  הנער

 האנושית.   ההווייתבד את מטשטשת והיא בסכנה לאהאשליה למציאות 

,   ה חוויהמזכיר את  פרוידההתבגרות,  לבפרק שינוי בגי  ,בשלוש מסות על התיאוריה של המיניות 

שעל    הבלתי אפשרי את המפגש מתארו ,  המתבגר ביחס למיניות ולאהבה  שעובר גופו של הדרך 

במפגש   2". כחפירת מנהרה משני צדדים שונים"  ערוץ החיבה לערוץ החושני בין , לוחצהמתבגר ל

של  החל מהמטפורה  ת השונות המופיעות באופנים שונים וזה למטמורפוזו  םעם בני נוער אנו עדי

  המשמש   "ן תפס "פעולתו של  המטמורפוזה של הנער או הנערה ואת   לקרא את  נוכל  ש  ,פרויד

והמעבר בין הקליניקה של    מן המנהרה של המתבגרויציאתו כניסתו  חר עבור אכפונקציה של ה

 :3ראו מילותיה של ליזה בעמוד   האחד לקליניקה של האחר.

ייר בני נוער מתבגרים בתקופת הקורונה והלימוד בזום, הצלחתי  עם הפרויקט הזה שבו הייתי צריכה לצ" 
 " לדעת יותר על מה שחשבתי על החיים. 
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 מורפוזה שלך  אתה שם את האיפה 

 Daniel Roy 3ה סיפור קצר מאת דניאל רוא

אינו  הריח שלך בסוודרים, במכנסיים, בשמלה, בנעליים.  ת כמה מידות פהוסגדלת מהר מאוד, 

נוספים   חלקיםשהיית.  ה/ יותר טוב מהילד ה/אינך מרגיששהיית.  ה/ של הילד חיותר טוב מהניחו

הלא כל כך חכמות   אלו הם ההערות  יותר מכך,שייכים לך.  שהם  ה/הגיחו בתוך גופך ואינך בטוח 

  האלהדברים כל הלטיות  קונסיסטנאשר נותנים  שלהםהכבדים  ם  של האחרים, המבטי

 שהתווספו.  

או  פרי של   ותעליך להתפטר מהם כמו קליפ

  תיקטיפ ה  וןדוב להיות האותך כדי שעליהם לשמש 

וסודיים זורמים  ים  הלכי רוח שונ   חר? של הא

רואים  גופך על פי רצונם ומפתיעים אותך. תוך מ

נוראיים   מתחלפים לסירוגין, את מצבי רוחך

אבל   ! זה בדיוק זה הם צודקים:ובלתי נסבלים. 

 לומר על כך?  יש מה 

  ,(!ה /הבא  ה/כברו)  נכנסת לקונצפטהם אומרים ש 

של האונות   הנוירוניםאבל המיאליניזציה של 

פחות מהירה מזו  של המוח הקטן שלך הקדמיות 

, בעיקר אם הנך בן. אל  של האונות האחוריות

את הסיכונים   ת/דאגה: זה בשל כך שהנך אוהב

... זה יעבור לך.  שליטה עצמיתושחסר לך קצת 

שלא יתחשק לך יותר לצנוח   יה/קצת ותרא   יה/חכ

  משמר הגבול שוטריולקבל מכות מללא מצנח  

  ולא להקשיב לאמך....

, איפה אני יכולה לשים את  םבינתייכן היא אומרת, אני בהחלט מסכימה. אדוני, גברת, אבל  

לאדם זאב או  !הוזהרתם   -ורא –חצי זאב  -לחצי אשהאהפוך   הערב אולי ? המטמורפוזה שלי

רוטה,  ש"פרפר לילה" , או לאיזה פדית רעבתנית לער  טה של אדם זר, אובמי מיותר  (ליקנטרופ)

 מלכודת עכברים. מה תוכלו לעשות עבורי הערב , גברת, אדוני?  תפוסה בהמכשפה לעכברה/או 

מצאי את מילות הילדות שלך, אלו  "ויחד הם ענו:  " !וואוו   !החתול "וואוו עשה "מיאו,  הכלב

דעת לשחק. הם עדיין יכולים לשמש  כנס לשפה שלנו, אלו אשר עמם הנך יויששימשו אותך כדי לה

 ".אותך עבור הצורה החדשה שלך, עבור הצורות החדשות שלך

מטמורפוזה שלך הייתה היטב ותוכלי לשים לב שהבי  הקשי" הביטי היטב,   :הם הוסיפו

   "( .(Anamorphose  מורפוזהאאנ

 ? מורפוזה  -, או ננה( חמורבצרפתית אן זה ) מורפוזה  - של-פוך ל אןמה אמרתם? חיות? עליי לה 

 ! SVPדברו יותר ברור  ,(זה אשה, נערה, נקבה בצרפתיתנה נ)  

 4, בערך כחצי שעה.דממה שררה

 תרגום מצרפתית: רות בנג'ו 
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