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   ,  דבר מערכת

 רות בנג'ו

את החג   , אשר לפני שנה נאלצנו לחגוג בפתחו של ערב פסח ליון זה יתייחס "לשעת המבחן"יג

מבחנם של הרבנים התירה את האפשרות לקיים את    שעתוהשתנה באופן שונה, משהו מן הקבוע 

  גםנחשב חודש ניסן   1מה שלקאן אומר כי "בסופו של חשבון אין אלא את זה, הקשר החברתי". 

החודש הזה לכם ראש  "  ,לתחילת שנה חדשה כפי שמזכיר לנו הכתוב בספר שמות פרק יב פסוק ב

  מובטחתהחדשה ודש ושל השנה , החזרתיות של החחדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה"

ואולי   מאחד לאחד.אך האופן שבו כל אחד יחגוג תשתנה  בלוח השנה העברי קבועכנתון שנהפך ל

  כילאביו גם המשנה במסכת פסחים רוצה ללמדנו בעזרת שאלת הבן לאביו או אי שאלת הבן 

סיות של  קמתייחסת לקבוע ולמשתנה, להבחנה בדקדוקי הט " מה נשתנה הלילה הזה" השאלה

שבכל הלילות אנו    מה נשתנה הלילה הזה של השאלהבהוצאה מההקשר ו,  מאחד לאחד הסדר

ללמוד דבר  ו  דרך סלולל יהיה אולי    ןניתש כך  ר,אוכלין שאר יקרות והלילה הזה אנו אוכלין מרו

לימודים  ?  "נוכל לפספס את השאלה "אז מה היה לנו השנהלא  ,אופן  בכל. מה על הלילה הזה

בזום, עבודה בזום, הוראה בזום, פגישות בזום, חגים בזום, קשר חברתי בזום, הופעות בזום,  

"הוצאה  כ , אך איך נוכל לענות עליה ספורט בזום, סרטים בזום, טיולים בזום ועוד ועוד בזום

בעינה "שעת המבחן" של מה שהתרחש בזום עבור כל אחד   תעמוד שלמעשה  כך שלהמההקשר" 

כך העידו בפנינו עבור זמן   ואחד.

תפס"ן סטודנטים שונים על מה  

בזום.  כל אחד מהם  שהתרחש עבור 

, צווארונים  דרך ריבועים מרובעים

 ,ם וחדרים וירטואליימעוינים  

יה  מוניב סבית מוסר לנו מן הראו

 המחנךשל החינוכית האחרת 

בעניין   , אלסכאכינייני חליל הפלסט 

בגיליון   .שעת המבחן של התלמיד

זה ילוו אותנו ציוריו של אריאל  

טופלר, צילומיה של ורה אלעד 

ילדית  בנימה  שצויר יייחודוציור  

 . של אנה סביתעימה נו

 

                                                                                                                       

 רה אלעד: כתב חרטומים בגוף המיםוצילום                                                                                               

 
 , הערות על הגוף עם פרויד ועם לאקאן.  גוף האהבה בכל יום, ציטוט של לאקאן מתוך ספרו של גבריאל דהאן 1

 . 2021  ,הוצאת רסלינג 01מחברות תפס"ן /    
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 מרובעים בריבועים 

 
 מישל גנאדרי, סטודנט שנה א למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה 

 
 

שמש, חצי עגול עם קווים צהובים    :מאיתנו, בתור ילד, שרבט את אותו ציור מפורסםכמעט כל אחד  

מלבן אחד לדלת ושני ריבועים לחלונות, ואם רצינו ממש    בפינת הדף, בית מרובע עם גג משולש,

 ., היינו מוסיפים גם ארובה עם עשן שיוצאת מהגגלהתחכם

היינו מציירים את הילדים בחוץ, בגינה  דבר אחד שבאמת מעניין להעמיק בו מחשבה הוא שתמיד  

ציירנו   לא  פעם  אף  היחיד    מישהוליד הבית,  המצב  היה  זה  מציץ מהחלון המרובע,  בתוך הבית, 

  שיכלנו לדמיין לעצמנו, ילדים בחוץ, משחקים, חופשיים.

   .האמת היא שבשנה האחרונה נתקלנו לא מעט ברבועים, וגם מרובעים

ילד מלא תשוקה ושמחת חיים, ילד חולם, נפעם ומתרגש, יכול לקבל את  איך ילד בן חמש, אותו  

רק יראה    אהעובדה שאת חבריו לכיתה הוא לא יראה כנראה השנה, לא פנים אל פנים לפחות, אל

ריבועים קטנים, שחורים, בזום, בכל אחד כתוב שם, לבן על גבי שחור, מאחורי כל ריבוע    ריבועים.

בני חמש או שש, גם ציפו וחלמו כל הקיץ איך יראה היום הראשון בכיתה    כזה יושב ילד או ילדה, גם

 , יושבים מאוכזבים, מבוהלים, בוהים במסך המרובע, מנסים להבין,  א

, אותם ריבועים שחורים? אפילו המורה יושבת בתוך ריבוע, לעיתים גם עם ראש מרובע,  ומי כל אל 

 . ומנסה גם היא להסתגל למצב החדש

המצב לא כל כך שונה, כל הסטודנטים יושבים במרובעים שחורים, מעטים    ת אובאוניברסיטגם  

מהם אוזרים אומץ לפתוח את המצלמה בשיעורים, בוהים דרך המסך המרובע במרצה שמשרבט 

 על לוח מרובע, לבן, נכון, אבל לא דומה בכלל ללוח אליו התרגלנו כל השנים. 

 יא החגיגה: מבחנים! וכאילו שזה לא מספיק, בסוף הסמסטר מגיעים לש

יושב כל סטודנט בחדרו, במסך אחד מוצג המבחן, במסך אחר מצלם הסטודנט את עצמו, את חדרו,  

האחרים,   המרובעים  של  והרעשים  הקולות  מכל  ולהתעלם  להתרכז  מנסה  שעות,  כמה  יושב 

, המשגיחים,  םבדיקטטורימהטלפון שמצלם ומקליט את כולם, גם בזמן ההפסקה, ניתן להבחין  

יושבים ונועצים מבטים חשדניים במשך כמה שעות רצופות, צועקים ולא מספיקים להעיר הערות  

פולשני   זהו תהליך  הוראות, כאילו הלחץ של המבחן לא מספיק,  והערכה    שפוגעולתת  בפרטיות 

המשגיחים   יושבים  לנו,  שנגרם  והאבל  הסבל  כל  מספיק  שלא  כאילו  הסטודנטים,  של  העצמית 

״בסדר״,    סטודנטיםהמ, מוציאים גזרי דין על פי שקול דעתם לבדם, מחליטים מי  וחושדים, צועקים

יוצאים צדיקים, כל    ולםכלומר אין לגביו חשד סביר מספיק כדי לפסול לו את הבחינה, אבל לא כ

, נפסל במקום, המבחן נפסל, לא עוברים את הקורס,  םהדיקטטורימי שמקבל ״נקודה שחורה״ אצל  

יש ועדת משמעת ויכול להיות שאפילו הוא יורחק מהאוניברסיטה לצמיתות, אין אפשרות להתנגד,  

אין אפשרות להגן על עצמך, אין מי שישמע, תקלות קורות, אנחנו לא יכולים לשלוט בחיבור של  

, אנחנו לא שולטים  בשליטתנולפעמים, זה לא    יכול להיות שהטלפון נתקעאו החשמל,  האינטרנט  

 בריבועים, הם שולטים בנו, רק שהאנשים המרובעים שיושבים בריבועים, לא מוכנים בכלל לשמוע. 

 סטודנטים כותבים על שעת מבחנם 
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מעניין אם נבקש מילד קטן, שחווה ללא ספק שנה לא פשוטה בסגר, בבית, אם נבקש ממנו לצייר  

וץ, שמחים, או מסתכלים עם מבט ר את הילדים בח יהוא יציהאם את אותו ציור מפורסם,  

   דרך הריבועים.מאוכזב, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , בית ספר לטיני ראמה , כיתה האנה סבית
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   יהקמפוס הווירטואל

 סינא כבהא 
 
 

אם שואלים אותי? אף פעם לא חשבתי על זה שאתחיל לעשות תואר ראשון בזום. אפילו, לא  

 ידעתי מה זה זום לפני שנה! 

האוניברסיטה, למרצים, שה חודשים כבר אני סטודנטית מן המניין, יש לי גישה לאתר יחמ

פ, לפורומים השונים. הדוא״ל מוצף  טסאלמתרגלים, לחומרי הקריאה, להקלטות, לקבוצות הוו

במיילים מהמזכירות, אגודת הסטודנטים ואפילו מהנשיא והדקאנט של האוניברסיטה. בקיצור,  

 חוץ מהקמפוס!   ,יש לי גישה להכל

ואני גאה בזה שעברתי אותה בהצלחה,  יש לציין שתקופת המבחנים הייתה המאתגרת ביותר 

ניגשתי לכל המבחנים מהחדר שלי! הייתי עם שני מסכים, הראשון מיועד לפתרון הבחינה והשני  

להשגחה בזום. היותי בחדרי סיפקה לי סביבה נינוחה עם פחות לחץ. אך, בכל זאת כולי תקווה  

 שבקרוב נחזור לשגרה וששאר המבחנים יתקיימו כבר בקמפוס.  

הרבות של פלטפורמת הזום וגישת הלימודים המקוונת, המוצלחת בעיניי, אין    תהיתרונוות למר

ספק שכולנו מחכים לרגע שבו נתיישב באולם, מול המרצה, יחד עם מלא סטודנטים. ובכך, לחוות  

 את החוויה הקמפוסיאלית המרתקת במלואה. 
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 עשה לך צווארון 
 

 עמית פרג' 
 

בסמסטר האחרון  לא הצלחתי לעשות דבר 

מלבד לצייר אינספור צווארונים. יד  

רושמת השאירה את גופי מול המסך  

כנדרש. ומלבדו כולי הייתי מטיילת בין  

החדרים הזרים, נכנסת מבעד לחלונות  

גופים הנסתרים   האת  המרובעים ומלבישה

מהמסך, ממשיכה צווארון לבגד ככל  

שעולה בדעתי. המסך מגלה הרבה על הגוף  

   והיעדרו.

כשהגיעו המבחנים נותרתי עם רישומי  

צווארונים ואיורי שמלות במקום סיכומי  

כך שלא נותר לי אלא לפרום   הרצאות.

בגדים חזרה למילים. במבחנים זה לא  

תמיד עבד,  אך עבודותיי שאלו על גופים  

נוכחים ונסתרים. התשובות הפכו גוף  

 ממשי.

 

                                                                                                

 צילום ורה אלעד                                                                                                    
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וכל לתפוס את הכוכבים כשאני  א"

 " עומד

אני יכול לתפוס את הכוכבים   ,"לא

                     כשאני יושב גם"

 

 

 

 

 חליל אלסכאכיני 

(1878-1953 ) 

 יה חינוכית מסוג אחרהמחנך שהוביל בבתי הספר רא

 מוניב סבית  

מחנך פלסטיני שהתחיל את חייו בירושלים, התנודד במספר מקומות ומת לבסוף במצרים. הוא  

 המחנך שטען כי אם יחזור בשנית לחיים לא יבחר במקצוע אחר מלבד מקצוע ההוראה שכה אוהב.  

,  בימינו להשגת ציונים והישגים, ומטריפים את דעתם של המורים  חותרים במערכת החינוך  בעוד

וההורים בבית הספר    ,התלמידים  )התקנוני(הדוסתורי"נמנעו  בשנת    "  חליל אלסכאכיני  שהקים 

ויותר מאוחר  ,  1909 ושעורי בית  ופרסים לתלמידיהם, לעשות בחינות, לתת תעודות  לתת ציונים 

ה  את  ביטלו  הם  בנוסף,  ספרים.  ללא  בלימוד  כניסתו רגל  הדגלו  עם  המורה  בפני  לכיתה    לקום 

בזמנו. מקובלים  שהיו  פיזי  לעונש  על    והתנגדו  שלילית  השפעה  ולציונים  לפרסים  לעונש,  בעיניו, 

ורגשותיהם. התלמידים  הספר    נפשות  לבתי  הציע  הוא  זאת  בריקוד  תחת  במוזיקה,  להתמקד 

והציע    ובספורט.  וחריצות  אושר,  שמחה,  חיי  בו  שיהיו  הספר  בבית  ביותר  החשוב  הדבר  בעיניו, 

 ים לשחק עם התלמידים.למור

בארצות הברית: "כפי    פואה( כותב המחנך לבנו סרי ששלח ללמוד ר 7/2/1935במכתבו )מיום חמישי  

. אם אין  םאלה התומכים במבחנים ואף הייתי הראשון שקרא לבטלאת  שאתה יודע, אני לא מבין  

 ברירה מלעשות מבחן, אזי שיבחן כל אדם את עצמו בעצמו". 

ביקר  כותב המחנך על גניבות התלמידים. "  , שאספה בתו האלהאני יא עולם"  ואילו בספר "כזה  

סוגיות בחינוך. הוא טען כי, חלק מהתלמידים גונבים    מספרורג חמיס ודיברנו על  'אצלי המחנך ג

מחבריהם עטים, ספרים ודברים אחרים ושאל כיצד עלינו לטפל בסוגיית גניבות התלמידים. לדעתי,  

 בשדה של החינוך  
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כך שלא יאבדו    ו ני בעינאסור לחפש בתיקי התלמידים או בבגדיהם. אסור להפוך אותם לאשמים  

ל התלמיד לא נפגע אנו מקווים שתלמיד זה ישפר  את מעמדם בין חבריהם לכיתה. כל עוד מעמדו ש

שף התלמיד, הוא יאבד מעמד זה וירגיש נחות ואז יתכן שיעשה מעשים  ח את התנהגותו בעתיד. אם י

לא מקובלים. אם יקרה דבר כזה אסור להאשים את כולם, ולא צריך להגזים בחיפושינו, ואף אסור  

נו להשלות אותו כך שיחשוב שאין אנו יודעים מי  לנו לחפש בכלל. במידה וחשפנו את זהותו עדיף ל

 עשה זאת. מוטב לנו לאבד את כל העטים שבעולם מאשר להוליד ילדים פושעים".  

 

 

 

 

. 
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 גוף ללא איברים 

 רות בנג'ו 

של המתבגר, שוחחנו על היחס של  רשף כץ בכליניכא במפגש שיח האחרון בהנחייתו של

גם על היחס כהתמכרות. האם ההתמכרות היא של  אוהממכר לשימוש בדבר המתמכר 

? והאם אכן ניתן לגופו ? ומהו יחס זהשל המתמכר זה האורגניזם הביולוגי או של הגוף? מהו גוף

 ?  שימוש ב"סם"באמצעות "לעשות גוף" 

של המתבגר בתפס"ן הנה   בכליניכאומקרה  אצבע הקריאה אתה אנו למדים לקרא כל מקרה  

היחס  הפרימורדיאלי שנוצר כהזדווגות השפה והגוף. הנפשי של הסובייקט המגיע אלינו הנו היחס  

הקבוע אותו עלינו לזהות. אותו יחס קבוע הוא החזרתיות של הפרקטיקה הייחודית של 

לך   שיש באותה חזרה מעין התמכרות לאותה פרקטיקה המפריעה ל"עשות ,הסובייקט. כלומר

, במחשב, בסמיםהשימוש באמצעות  . אנו עדים היום לצורות שונות של "עשה לך גוף"גוף"

בהם שימוש על   לעשותמבקשת במשחקים וירטואליים, בכדורי ריטלין ועוד כמוהם שהמערכת 

גם   , כמולגופםמנת למקם את גופם של אותם בני נוער אשר אינם מצליחים למקם את היחס 

את המשימה של   לעבור מבלי "קליל וחופשי ,שייךשרים לבני נוער "להרגיש" סמים אחרים המאפ

המתחדש. מהו קיצורו של דרך זו של עשות לך גוף דרך הסמים?   ,המתבגר  לגופםיצירת יחס חדש  

בשם קרלו ב. אותו איש   מקנדה אינטלקטואל איששל  בעודי מהרהרת על הנושא נזכרתי בעדותו 

הסינגולרי    על היחס  2015להעיד במרכז תרבות סריזי שבנורמנדי באוגוסט יקר הוזמן להרצות ו

אותו איש   בהם היה מכור לשימוש זה וגם כשחקן ובימאי תאטרון.  בזמנים בסמיםשלו לשימוש 

  -"גוף ללא איברים" עליו כתבו ז'ל דלז ופליקס גואטרי את התרחשות הרגע של בהרצאתו תאר 

le corps sans organes"".   ברצוני להביא מעדותו ציטוט מעניין שיכול להביא המשך לדיון

של כמו גם  ,  שלו הטקסטשל השחקן עם סינגולרית הן  כפרקטיקההיחס יצירת בהקשר ל

בסמינר מקום עם אורטל דהן במסכת ברכות. "אין עומדין  כפי שקראנו  "בכוונה  פלל"המת

. רש"י מפרש כובד ראש "בהכנעה". אצבע קריאתו של גבריאל  2כובד ראש" להתפלל אלא מתוך

. מדובר  המלווה בכוריאוגרפיה בהכנעה הטקסט  דהאן עושה שימוש בהמשגה של היחס לקריאת 

יצא כי  השפה והגוף.  תהזדווגו שלהתרחשות בהסכמה ליצירת אותו יחס לטקסט הקדוש, רגע  

דנו את הפסוק ממסכת אבות בסמינר מקום  בערב יום שיש האחרון, בדיוק באותו יום בו למ

בישיבה גבוהה ברך את אמו בברכת   הלומד 19הוזמנתי לארוחת ערב בה בחור צעיר מאוד כבן 

שלא לחשוב על תפילה   יאשת חיל, אלא שברכה זו לוותה בכוריאוגרפיה מיוחדת במינה ולא יכולת

שאלתי את עצמי? הייתה זו   בכובד ראש והיחס לגופו של אותו מתפלל. היכן גופו ברגע זה

  הארוחה הצעתי לבני המשפחה  בסוף. בטקסטכוריאוגרפיה שבה כל גופו עם השפה היו אחוזים 

המהלך השלישי  אלא שבעקבות הסבר קצר  "מילההניחוש  ל"לשחק במשחק בן שלושה מהלכים 
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בחור צעיר שהסכים לעשות "כוריאוגרפיה" לתפילתו   אותו   דרש פנטומימה עם הגוף ללא מילים.

 ".    "עד כאן :לא הסכים להשתתף במהלך זה באומרו

 

 

 להלן הציטוט: 

"On n’a pas un corps sans organes et ce 
n’est pas un concept biologique. On se 
fait un corps sans organes. C’est une 
pratique, une procédure 
d’expérimentation des corps. Alors 
comment peut-on se faire un corps sans 
organes? Il y a une multiplicité de 
façons de se faire un corps sans organes. 
Ma propre expérience me suggère 
qu’on peut se faire un corps sans organe 
par l’usage de drogues, mais on peut 
aussi se faire un corps sans organes en 
faisant du théâtre." Carlo B. 

"אין לנו גוף ללא איברים ואין זה קונצפט 

ביולוגי. אנו עושים לעצמנו גוף ללא איברים. 

של התנסויות של   תהליךפרקטיקה, זוהי 

ניתן לעשות גוף ללא איברים?   גופים. אז איך

ישנו מגוון רב של צורות ואופנים לעשות   

לעצמך גוף ללא איברים. ההתנסות 

הסינגולרית שלי מניחה כי ניתן לעשות  

לעצמך גוף ללא איברים על ידי השימוש  

בסמים, אבל ניתן גם  לעשות גוף ללא  

 קרלו. ב   איברים בעשותנו תאטרון."
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