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 דבר המערכת  

 רות בנג'ו

עצמה לדון בשאלת הרצינות. לשל החברים בתפס"ן אשר שמה  השנתית  אסיפה  ההתקיימה    2021ביוני    9ב

חופש "לקראת ה  יוצאה  41ן  "זמן תפסגיליון  את  החלטנו להקדיש  ובכן,  מהי רצינות עבור כל אחד ואחת.  

הנוער,    "הגדול  בני  הלימודים  לקראת של  שנת  הל,  סיום  לקראת  רצינות.  שאלת  גבריאל דהאן  כפי שכתב 

אסיפת החברים האחרונה, "מה שפעל בהתחלה בעיקר על גבי ההתלהבות כעת תובע תו אחר וזו הרצינות,  

  סינגולרים אצל כל אחד ואחת ניתן לקרא את הרצינות באופנים שונים,    השאלה מהי רצינות"?  תלכן נשאל

הן בהקשר ליחס עצמו למילה "רצינות" והן לגבי הפעולה האחרת של כל אחד ואחת בתפס"ן. שמענו הגיגים  

סינגולרית מעבר לדיבור    תולמדנו מתוך דברים אלו שנאמרו אפשרויות רבות של רצינות כמו גם גילינו ייחודיו

 הרציני היומיומי. 

על גבי הרחבת המחרוזת אשר קיבלה את תוקפה בגיליון  ס לרצינות של זמן תפס"ן  בגיליון זה נרצה להתייח 

התאום בין שלושת הקליניות. על כן, ננסה להקדיש  קצת מן הרצינות של בני הנוער  ו על ידי החיבור  והקודם   

נות בדבריהם ובציוריהם, קצת מן הרצינות של חברי תפס"ן מתוך ההגיגים שנאמרו באסיפה, וקצת מן הרצי

הנן  . שלושת הקליניקות  2020-2021של חברים מהכליניכא של המתבגר אשר השתתפו בתוכנית הלימודים  

בחוט הערותיו של גבריאל דהאן לאורך    ותכאשר אלו שזורכל זאת,    .הפעולה של התפס"ן  בלתי נפרדות מן

 הגיליון. 

 

, הראשון 33האם "לתפוס" המצאות של בני נוער  הנו עניין של מה בכך? בגיליון  נשאלת תחילה השאלה:  

של    מתכונת  חדשה,  במתכונת  קודמיו  את  המשיך  ומקום    מקוםאשר   נוער  למנויי  ולחברי תפס"ן,  לבני 

בגיליון זה בחרנו שלוש    .אצל בני הנוער"לתפושפה"  , העלנו את הרעיון של האפשרות     הקוראים והקרויים

ואנו קוראים באופן רציני למי שעוסק בכתיבה מקהל הקוראים,  של בני נוער בעלות תו של רצינות  צאות  המ

"לתפושפה "  ולייצר פעולה,    ועודמשורר, סופר, שחקן , חבר תפס"ן  סטודנט מהכליניכא של המתבגר  

זאת שאלה. תום מרגלית בשאלתו  ... האם נצליח לעמוד ברצינות שלהם?  , מפגש, רעיון..כתיבה, תגובה 

מהי רצינות? חשב כי הרצינות היא תשובה למשהו רציני. שהרצינות היא עניין בלתי אפשרי המופיע כשצריך  

יהונתן דהן  כעניין שהופיע כשצריך אותו.  לזמן תפסן    שלו    מעשה הכתיבה. לא יכולתי שלא לקרא את  אותו

מניחה בפנינו את רצינותה,  , טלי עדן  קביעות למעמד הסמלי של זמן תפסן עבור בני הנוערנותן  ו  ברצינות

רצונה,   אהבתה,  אופן,  ובאמשמע  עם  ותו  במפגש  רצינותם  על  העידו  המתבגר  של  מהכליניכא  החברים 

נוכחותם,   לגוף את   הוסיפה  הדר קליינמן    והתמקמותם בתפסן.  הלימודים, עם ההמשגה, עם  בין השפה 

, אותה וירטואליה אשר גבריאל דהאן תרגם בעברית בספרו, גוף האהבה בכל יום, "לאמתו של  הוירטואליה

את הקשר החברתי אך    מאפשרתרטואליה אשר אומנם  יהו  בתקופת הקורונה,    בין השפה לגוף עמדה  .דבר"

 . את המפגש שוללת

 

שהנוהרצינות  " היחיד  הדמוקרטי  הקריטריון  ערך   הנו  תלונה  ",  בעל  למכתב  כתגובה  דהאן  גבריאל  כתב 

ממשיך    שקיבל על יחסו הרציני למשתתפים אשר לטעמו של המתלונן לא ראויים ליחס רציני כזה. "כלומר

, להתייחס לכל ההופעות של ההוויה האנושית ברצינות גם אם הן קומדיות או טרגדיות. הרצינות  גבריאל

טנדרטים הפנטסמטיים שלי, כי אם על פי העקרונות של הפסיכואנליזה  איננה ההתייחסות לאחר על פי הס

שלא כמשטר של חינוך לפסיכואנליזה, כלומר פסיכואנליזה שנקודת המוצא היא האפירמציה ולא השלילה, 

זמן תפס"ן לקח על עצמו להתייחס כלומר פסיכואנליזה שמחקה באתיקה שלה את האתיקה של הלא מודע״.  

  ....ער, ולכל מי שהדיו בידו ברצינות לבני הנו
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 מה אומר אב המלווה את בנו אל בית הספר? 

 מתוך תרגום של תעודה היסטורית עתיקה ביותר שעוסקת בחינוך. 

 שנים  4,000-כ  פואמה חינוכית שנתגלתה במצרים ואשר נכתבה לפני

 באסיפה  גבריאל דהאןמתוך הערותיו של 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכבוד.שמור על רצינות, שמור על 

 .אל תדבר על דברים שהשתיקה יפה להם

 .מי אשר מסתיר צפונות ליבו, מגן על עצמו

 ,אל תתרברב ואל תפלוט מחשבותיך

 .כאשר אתה יושב בחברת יודעי דבר

 ,כאשר אתה יוצא מחדר הכיתה

 ,אחרי שהוכרזה הפסקת הצהריים

 גש אל חצר הבניין

 .והמשך לדון בנושא הנלמד

 ,ותך בשליחותאם פקיד ציבור שולח א

 .מסור רק את מה שהוא אמר

 .אל תחסיר דבר ואל תוסיף
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 מהי רצינות ? 

 תום מרגלית  

אחרי ששמעתי את אותו משפט בדבר זאת שהאתיקה של הפסיכואנליזה מחקה את האתיקה של  

הלא מודע, ואחרי ששמעתי את דבריהם הטובים של חברי בתפס"ן, ומה שאמר אחד מהם בדבר  

gravité -   רצינות ככובד, כובד הראש, נטל המכביד ויש לשאת בו. ויתרתי על מה שכתבתי קודם

כך שהרצינות היא תשובה למשהו רציני ולכן היא רצינית. יותר משהרצינות  לפגישה, וחשבתי על  

היא אופן לפעול, היא עמדה נקבעת, לאחור, נקבעת ביחס לדבר החשוב והכבד אליו היא מתייחסת.  

הרצינות לכן היא יחס. וחשבתי  

אבסורדית   שהרצינות  גם 

בתפס"ן   שחברות  )אבסורד 

מגלמת היטב( אבל אפשר לקבל  

רציני  כזואותה   להיות  כביכול   .

שלא  מה  כל  בצד  להשאיר  זה 

שני   ומצד  המרכזי,  לעניין  שייך 

לא רצוי או לא אפשרי להיות כל 

לכן   שכזו.  עמדה  בתוך  הזמן 

היא   שהרצינות  ברעיון  אסתפק 

המופיע   אפשרי  בלתי  עניין 

לא רחוק משאר   -כשצריך אותו  

לעניין   ביחס  הנקבעות  העמדות 

 המיוחד שלנו.  

 

 

 

 מיאר נאסר ג'נאדרי,  : ציור                                                                                                                  

 

 

 

 

 

״ ההימור והסיכון שנוטלים על עצמם אלה המעניקים לתפס״ן את קיומו בפעולתם הינם 

אלה הנובעים מהיחסים עם המדינה וגם אלה הנובעים מן האתיקה הפסיכואנליטית.  :כפולים

  2017הווה אומר שהקליניקה של תפס״ן מותנית ברצינות כפולה״. גבריאל דהאן, 
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 ביחס לרצינות 

 יהונתן דהן 

אהבתי את החלק האחרון במכתבו של גבריאל ובו כתב שהדברים קמים מתוך התלהבות, אך מה  

 ך להחזיק אותם הינה הרצינות. שממשי

ומה קובע את הרצינות? רצינות ביחס למה? אפשר לומר על הדברים שקמים מתוך התלהבות  

שישנה הכרעה שם, התחייבות כלשהי לדרך מסוימת, חוזה, בין אם כתוב או לא. הרצינות אם כך  

את התוקף למילה  נותרת ביחס למילה שלי עצמי. כלומר, זו הרצינות בפני עצמה שנותנת בחזרה 

שלי, נותנת קביעות למילה. אחרת המילים שלי לא מחזיקות שום דבר. לכן יש קשר אדוק בין  

 הרצינות ובין המעמד הסמלי של הדברים. 

ובכן מה הוא הדבר שעומד מנגד לרצינות? על מה צריך להתגבר שעומד כמכשול. עבורי מדובר  

ם הנטייה להזניח את תוקפה של מילתי שלי. אני  בפיתוי תמידי מהצד של הויתור. ויתור שיקרוץ ע

 מניח שעבור כל אחד מדובר במכשולים שמופיעים בצורות שונות.  

עדיין נותרת שאלה ביחס לאילו מילים יש להתייחס ברצינות? שכן האובססיבי למשל שיוצר  

ינות  חוזים נוקשים בין עניינים כביכול מיותרים, אפשר לומר שלוקח את המילים לעיתים ברצ

מדי. כלומר, כיצד יודעים מתי לקחת את המילה ברצינות, ומזהים שהיא לא מגיעה כאידיאל,  

 מחוסר הרצינות.      רשתיגראה קכציווי מהסופר אגו, כזה שמכוון כולו להתענג מההל

חשוב לי לעמוד על ההבדל שבין הרצינות והעקביות. בדרך כלל נוטים לבקר את אלו שאינם  

למשל את הפוליטיקאים שאמרו דבר מה וכעבור זמן מה אמרו דבר אחר. אך נדמה לי  עקביים, כך  

  'שחוסר העקביות, יכול להיות קשור במעמד המתחלף שיש להזדהויות, למחשבות, לדיבור וכו

בעוד התו של הרצינות  

קשור למעמד של מה שאינו  

  ,יחס שנותר קבועמתחלף, 

לכן ניתן לראות למשל  

היא    פעולה רצינית גם אם

 לא מופיעה כעקבית. 
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 על הרצינות  

 טלי עדן

  .על גבי הרצינות, משמע האהבה שלי, מונח רצוני

ולא תחנה היא תנועה  אותי לפעולה מתמדת    .תפס״ן עבורי  תנועה שמחייבת 

הכאב של הנערים והנערות שמגיעים לתפס״ן מחייב   עבורי   .ללמידה מבני הנוער

הנשירה שלי הייתה    .אני הייתי נערה בדור אחר   .אישית נפשית אותי ללמידה  

היום במגירות. אל ההמצאות   אל החלומות בהקיץ, אל הכתיבה שחבויה עד 

בכלל  .הקטנות אופציה  הייתה  לא  זו  מהלימודים,  נשרתי  נשרתי    .לא  לא 

לא   רבות  פעמים  והרגשתי  בודדה  הייתי  פעמים  שהרבה  למרות  מהחברתי, 

כל אחת  , כשאני חושבת על בנותיי שלי  .כיתי לגדל ארבע בנותז  .מובנת לאחרים

סימנה נשירה באופן אחר. החל מהסקרנות המינית שלא ידעה שובע, דרך   מהן  

שאלת הזהות שנשאלת עד היום, מי אני? מה אני? דרך האיווי שטרם נמצא ועד  

פועלים    ?לבוטות החצופה והמתריסה ששואלת את הסמכות למה  למה אתם 

למה לא מלמדים נושאים חשובים שרלוונטיים לנו לחיים?    ?המיושן הזהבאופן  

כמו למשל שמירה על בריאות הגוף והנפש, או תבונת כלכלה נכונה כדי להימנע  

אחרים?   עמים  של  תרבויות  על  מלמדים  לא  למה   , בבנקים  מחריגות  בעתיד 

ועוד  ועוד,  אליהם,  גישה  ודרכי  המדינה  מוסדות  של  לעומק    שאלות  הכרה 

שלא השתנתה   רציניות שהוצבו בפני המורים והמחנכים ביחס למערכת החינוך,

נערה הייתי  שאני  מאז  פעולתה  באופן  והנערים    .הרבה  השתנתה  הסביבה 

והנערות ניצבים היום בפני שאלות ואתגרים הרבה יותר מורכבים משלי היו.  

ותי לא  על הנשירה הספציפית של כל אחת מבנותיי למדתי בדיעבד. ברוב טיפש 

אותי  מלמדת  מהן  אחת  כל  חשוב  שיעור  איזה  שלי    .קלטתי  הפעולה  בזכות 

בתפס״ן התחלתי לחשוב אחרת, התחלתי לצאת ממקומותיי הנוחים למקומות זרים לי בכדי לחקור  

בתוכי לדייק  .אותם  אלא  להבין,  כוונתי  לקראת  .אין  ביציאה  אל,  בגישה  באהבה,  זו  ....לדייק 

ובחזרה לשאלת   .היא זו שלמעשה תופסת אותי .זו היא תפס״ן עבורי יה התנועה שאני מתכוונת אל 

  .ברצוני לפעול כך שתפס״ן תהיה תנועה ולא תחנה הרצינות, כפי שאמרתי על גבי אהבתי למקום

כלומר לתת להם    .מאחר ומעניינים אותי הנערים שמדברים בשפה זרה לי, הייתי רוצה ללמוד מהם

הייתי רוצה    .חשבתי על שתי מטופלות שלי שהותירו בי רושם עמוק . לדבר, להנחות, לפעול בתפס״ן

 .לעניין אותן להקים גרעין פעולה של הנערים עצמם, כפי שחשבנו בעבר

 

     רצינות

 רויטל יצחקי 

רצינות קשורה עבורי למימד של הפעולה ובמקום שבו נאמרים הדברים אני מכוונת אותם לפעולה  

של אקט.   עצמה,   לפעולמהסדר  של הפעולה  ביטוי בהמשכיות  לידי  זאת אתיקה הבאה  ברצינות 

  בחתירה קדימה מתוך כוונה, במסירות ובהתמדה ככל הנדרש גם ברגעי משבר.

של תפס"ן היא בגדר אירוע, אירוע בשדה של  כך גם לגבי הפעולה שלי בתפס"ן. ההקמה

הפסיכואנליזה ואירוע עבורי מהרגע שבו החלטתי להצטרף להקמתו. אני רואה במעמד שלי  

 כמייסדת מעמד מחייב, מעין הצהרת נאמנות אותה יש לשאת בפועל וברצינות.  

 

בהכרח הרצינות בשדה "לא 

של האיווי סולידרית עם מה 

שהיא הרצינות במישור של 

אני אומר לא  ההתנהלות.

בהכרח כדי לומר שגם לא 

בהכרח לא. דהיינו, יהיה עלינו 

למצוא מהו המודוס שבו 

תתקיים אפשרות של 

 סולידריות מעין זו. 

אזי אנו מוצאים את עצמנו 

 בפני הנחייה כפולה הכרחית:

סולידריות של שדה האיווי -

 ומישור ההתנהלות;

 ".סולידריות של עמיתים -

חברי מכתב לגבריאל דהאן, 

תפס"ן לקראת המפגש לשנת 

 2016-2017העבודה החדשה 
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 ) סיפור בהמשכים( אחות   קינאתה של 

 לימאנס, בית ספר טרה סנטה, יפו ל ניקו
 

 חיוך ערמומי. ב"נו אז התגעגעת אחותי?" היא אמרה 

הסלון היה חשוך, את החלונות הסתירו וילונות שחורים כלילה, החדר היה אפלולי אבל חיוכה  

ידעתי שהכל הולך להשתנות ושהאפלה  רגע   , באותואור. עברה בי צמרמורתההמר נראה גם בלי 

"מה החזיר אותך עוד פעם?" שאלתי בחוסר סבלנות   חזרה לחיי עוד פעם אחרי שנים של בריחה.

עגעתי ... ציפיתי שגם את" והנה שוב החיוך הזה, חיוך קר שיכול להקפיא את האש  "התג   מוחלט.

הכי חמה. "להתגעגע? למה בדיוק יש לי להתגעגע? לסבל שגרמת לי? או לזה שלקחת כל טיפת  

לאמלל את חיי, רציתי    מלא נחת על כך שהצליחה היא חייכה חיוך   תקווה ואושר שהייתה לי?"

 לחנוק אותה, לצעוק עליה, לנקום בה על כל מה שעשתה. 

 "טוב אחותי נתראה בקרוב" היא אמרה ונעלמה בין הצללים לפני שהספקתי לומר מילה.   

רבה זמן, מה נשאר לה  הוהנה , אחרי שש שנים היא חזרה, מה היא רוצה עכשיו אחרי כל כך 

בחיים שלי ועד שסוף סוף הצלחתי להמשיך הלאה היא שוב   לקחת? היא עשתה כל כך הרבה נזק

 פעם מופיעה.  

  ....לפניכן שש שנים

 בחורה יפת תואר עם עיניים כחולות ושיער שחור חלק וארוך הגיעה לארמון שבקרוסקואן, 

 ראו אותה.  שעיניו התמלאו אושר ברגע אשר חיכו לה אנשי ממלכתה ואביה , שם 

שלוש  במשך שסוף סוף הצליחה למצוא צמח מרפא נדיר שחיפשה לאחר לביתה   שבההנסיכה נואל 

 שנים. 

בשושלת זו,  משולשלת גדולה של מכשפות.  באהנואל 

מעבירים  , אימו ואביוהיוולדות הבכור של המשפחה ברגע

לו את כוחות הכישוף שלהם ובכך מאבדים את היכולת  

רגילים. אימא של   נהפכים לאנשיםהם להטיל כשפים ו

סיקה  'סיקה. ג'נואל הולידה תאומות, את נואל ואת ג 

דקות. אך דבר זה קבע   חמשהייתה קטנה יותר מנואל ב 

סיקה תהיה 'שנואל תהיה המכשפה רבת העוצמה ואילו ג 

 המכשפות האחרות.   כלמיותר מכשפה חלשה 

סיקה נולדה עם מחלה וכאשר קיבלה  'אימא של נואל וג

הוריה נרפתה מאותה מחלה בעזרת  את כוחותיהם של 

כוחות הכישוף שזרמו בעורקיה, אבל כאשר הולידה את שתי בנותיה אותם כוחות כישוף שריפאו  

אותה אינם עוד בגופה ולכן היא חלתה שוב. נואל חיפשה שלוש שנים אחר צמח שיכול להציל את  

 ואכן מצאה אותו.    האימ

 בזמן תפס"ן בני נוער כותבים
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   גברה מאוד בשל סיקה 'גקנאותה של   ל נואל, כאשר כולם היו מאושרים ושמחים על הצלחתה ש

אך פעולתו הפוכה ,  החליטה להחליף את צמח המרפא בצמח שדומה ולכן  הצלחתה של אחותה 

 להרוס כל הזדמנות של נואל להציל את אימא שלהן.  כדי 

ימים חלפו ולאימם לא נותר זמן, והיא מתה. הממלכה כולה התאבלה על מותה של מלכתם 

 היא הייתה אישה אהובה וליבה היה טהור.   .ה ואדיבה ונתנה להם מכל ליבהשהייתה נדיב

סיקה שהייתה  'התאבל על מות אשתו. ג. הוא אביהם של הבנות היה שבור ובקושי יצא מחדרו

מאושרת על הצלחתה לגרום לכולם לחשוב שאחותה פישלה ולא יכלה להציל את מלכתם, 

. נואל ששמה לב להתנהגות המוזרה של   סתירהצליחה לההתהלכה בארמון עם חיוך שבקושי 

אחותה ולשמחתה החליטה לבדוק את הסיבה לכך שהצמח לא ריפא את אימם. נואל הטילה  

תי. נואל  יכישוף וראתה שהצמח שהיא השתמשה בו לריפוי אמה בכלל לא היה הצמח האמ

מיד הרגישה את  חליפה בצמחים. נואל מגיל קטן ת ההתחילה לחשוד באחותה שהיא זאת ש 

סיקה הייתה רבה ומתחרה אתה על כל  'כשג  . למשל סיקה, בכל מיני דברים קטנים'קינאת של ג

סיקה ובדקה במגירות ומצאה צמח דומה מאוד לצמח המרפא,  'דבר, לכן נואל הלכה לחדרה של ג

, ונואל באותו רגע גילתה  היה ועשתה עליו כישוף בכדי לבדוק אם זה הצמח האמתי ואכן כך

 שאחותה גנבה אותו וגזרה על אימם גזר דין מוות.  

סיקה בחדר", האב שהיה מבולבל וכאוב עדיין לא הבין  '"אבא תראה מה מצאתי במגירות של ג

למה נואל חתרה הסתכל עליה במבט מבולבל. "אבא עשיתי כישוף כדי לבדוק את הצמח ולמה  

סיקה בחדר ומצאתי  'בדקתי אצל גהוא לא ריפא את אמא, וגיליתי שזה בכלל לא הצמח האמתי ו

סיקה הרגה את אמא." המלך ישב שם מבולבל עם דמעות בעיניים.  'את הצמח המקורי, אבא ג

ולבסוף אמר "עלייך להודיע לכל אנשי הממלכה ותגידי לשומרים לכלוא את אחותך בתא 

ויצאה   סיקה. "טוב אבא" אמרה'המכשפות." נואל הסתכלה עליו המומה שהוא ביקש לכלוא את ג

 מהחדר.  

גססה עד למותה לא נחה ושאפה להפוך למכשפה החזקה   השאימהזה   בכל הזמן אשר סיקה  'ג

ביותר בעולם ,שאבה מכל מכשפה ומכשף בממלכה את כוחותיהם בעזרת הריגתם אחד אחרי  

השני. היא רצחה מאות אנשים ממלכתה ושאבה מכולם את כוחות הכישוף שלהם. הכוחות שלה  

 ונים וחזקים מאוד, היא הייתה חזקה יותר ממה שהייתה מקודם.  עכשיו היו ש 

נואל שלא ידעה על כך שאחותה הפכה לאחת המכשפות החזקות ביותר בממלכתם הלכה  

להתעמת אתה, ולנסות לכלוא אותה אבל המאבק היה קשה יותר ממה שציפתה, היא נלחמה  

ה את נואל לפינת הארמון  סיקה הייתה חזקה והעיפ 'כוחות שהיו לה אבל ג הבאחותה בכל 

הרחוקה. היא הרסה את הארמון וניסתה להרוג את נואל ולקחת את הכוחות שלה אבל בדיוק  

סיקה התחילה להתקרב לנואל היא קמה על הרגליים ועיניה התחילו לזהור, נואל גילתה  'כשג

שוף  כוחות שהיא מעולם לא ידעה שהם נמצאים אצלה. נואל כלאה את אחותה הקטנה בעזרת כי

 ואסרה עליה לחזור לממלכה בשנית.  

 הבא..... המשך בגיליון 
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 גרסת משחק ) המצאה( -שר הטבעות

 יפו    ', כיתה ט אליס צרב ודניאל אטיאס 

 

קראנו את כל הספרים, ראינו  , הסרט שר הטבעותגילינו שיש לנו אהבה משותפת,  "יום אחד 

מכירים כל מילה מהספרים ומהסרט". כך   שעות. אנחנועליו מיליון פעם את הסרט ויכולנו לדבר 

, שאת שמו לא חשבו  שר הטבעותמתארים דניאל ואליס את תחילת  הדרך ביצירתו של המשחק, 

 לשנות גם לא עבור המשחק שהמציאו. 

המצאנו משחק שאנחנו דמויות מהספר שכותבים מכתבים אחד  "רצינו להרגיש בתוך הסרט לכן 

בכתב יד, לפעמים בנייר מיוחד או סגירה מיוחדת   לשני. אנחנו מכינים את המעטפות ואת המכתב 

    לקרא את הכתוב ולאחר כמה שעות הכל נמחק.  וכלכך שלא כל אחד יבצורה סודית כמו פעם 

בהם בנינו אסטרטגיה  והמצאנו מכתבים   כדי לקחת לנו את הטבעת  דמיינו שרוצים להרוג אותנו 

. המטרה היא איך להביא את הטבעת  האש ולמצא את הדרך להגיע להר   לשמור על הטבעתכדי 

, השארנו אותם כאילו היינו באמת  לא החלפנוכדי להשמיד אותה.  את השמות שלנו  אשלהר ה

מהספר  הדמויות שמות בתוספת  דמויות מהספר 

למשל אני הייתי   . כמו פרודו,  סאורון , ההוביט

   פרודו צרב ולדניאל קראתי אטיאס הקטן.

 איך נחשפתם לסרט? 

, נחשפתי אליו  בגיל שבע  "ראיתי את הסרט   :דניאל

אבל כשבגרתי זה   צפו בו וקצת נבהלתי,יי רכשהו

  ג'.ר. טולקין הסופר. עניין וריתק אותי פתאום 

זה הסיפור הראשון  פנטסטית, המציא שפה 

ואתו את אהבת   שהתחלתי לקרא בשנה שעברה 

 הקריאה, מאז אני קורא המון". 

אבא שלי קרא לי את הסיפור כשהייתי בת  " :אליס

של היצירה,   נכנסתי לעולם הזה ואחר כך  חמש

הפנטסיה, הכתיבה היצירתית של  ג'ון רונלד רעואל  

ן גם  כ  תקת אותי, כמוטולקין וההשקעה בשפה  מר 

. את הסרט אני חוזרת  מושקע ביותר בימוי הסרט

 לראות כמעט פעם בשלוש שנים עם אבא שלי.  

 מי כתב את המכתב הראשון? 

לכתוב   אני התחלתי עם הכתיבה. אני מצאתי את הכתיבה לפני שנה וחצי בערך והתחלתי  אליס:

 י.  תמכתבים  עם סיפור אחר שהמצאתי: "היונה מסינגפור". זה גם היה סיפור פנטסטי שהמצא

כי   המדויקאת המכתב הראשון של שר הטבעות שלחתי לדניאל, אני לא זוכרת את התאירך 

 די לטשטש את הראיות....התאריך נמחק על המכתב כ 

המכתב הראשון היה הקצר ביותר לאחר מכן המכתבים התארכו בגודל של סיפור, אני כתבתי  

 . בשבועושלחתי לדניאל ודניאל ענה באותו יום, התכתבנו כמעט שלוש פעמים 
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 עוד המצאות מעניינות?  

היה מכתב שהיה אסור שיראו אז חיממתי מיץ   אליס:

וצבעתי על הכתובת שהייתה כתובה במעטפה  לימון 

ולאחר מכן חיממתי עם להבה כך שזה שינה את הצבע  

וטשטש את הכתוב ורק דניאל יכל לקרא בהתחלה אחר  

 כך זה מחק את הכתוב.  

היו    פעם שלחתי מכתב בתוך מכתב בתוך מכתב  דניאל:

 ים.  במכתב שלושה מכתב

סיימנו עכשיו עם שר הטבעות  עד הסיפור   :אליס

 הבא........ 

 

 

 ל עוד האירועים כ
 

 מיאר נאסר ג'נאדרי, 

כיתה ו', בית ספר יסודי ראמה, ע"ש המשורר סמיח  
 אלקאסם

 

 دامت االحداث ... ما 

 ما دمت استنشق الهواء   

 اذ كلماتكم تسري كدمي في جسدي

 طالت السنوات لكنها كانت دقائق في نظري 

 اشعر بزمان األيام الجميلة 

 منذ سنتي األولى و ها انا باألخيرة

 كلمة تخرج و فراق

 كانت كسكين غرزت غشاء قلبي بعدما وصلت صمائه

 لمدرستي االبتدائية يهمس لي صوت عن تركي 

 مشاعري متراكمة ال تفرق الواحدة عن األخرى

 ال اعرف حزني من فرحي بعد هذا اليوم 

 ال اعرف صباحي او وقت النوم 

 افكر بيني و بين ذاتي

 كيف ساترك من علمني سنين , بلحظات معدودة 

 و ضحكاتي ال ال معدودة

 اخوتي و اخواتي التي طالت محبتنا كل هذه السنوات

 شكلة بيننا بعدها مئات الضحكات كل م

 اشعر بنفسي مربطة من كل الناحيات 

باب الماضي مقفل و االن علي البحث عن مفتاح  

 المستقبل المنتظرني

 فرحة ايامي حزينة بعضها

 متحمسة لآلخر لكن مشتاقة لقبلها .

 يتمنون التخرج كما كنت انا  األصغر سنااعلم ان  

ن الفراق حقا  لكن صدقوني كل لحظة بينكم مهمة ال

 صعب 

 כל עוד האירועים

 תרגום לעברית: מוניב סבית

 כל עוד נושמת אני את האוויר

 מילותיכם עוברות כדמי בתוך גופי

 ארכו השנים אך דקות הן היו עבורי

 מרגישה את זמני הימים היפים

 באחרונהמשנתי הראשונה והנה אני 

 מילת סיום ופרידה

 לחסמוכסכין שחדר לקרום לבי ועברה  ההיית

 קול לוחש לי בנוגע לעזיבת בית ספרי היסודי

 רגשותיי מצטופפות ואינן מבחינים את האחד מהאחר

 לאחר היום הזה איני יודעת להבחין בין עצבותי לשמחתי

 איני יודעת את הבוקר או את זמן השינה

 עצמיחושבת ביני לבין 

 כיצד אעזוב את מי שלימד אותי שנים, ברגעים אחדים

 והצחוקים שלי הלא ספורים

 אחיי ואחיותיי אשר ארכה אהבתינו כל השנים האלה

 בעקבות כל בעיה היו מאות צחוקים

 מרגישה כבולה מכל הבחינות

 דלת העבר סגורה וכעת עליי לחפש אחר מפתח העתיד

 הממתין לי  

 שמחת ימיי חלקה עצוב

 להבת לאחר אך מתגעגעת לזה שלפניו.מת

 אני יודעת כי הקטנים חולמים על סיום הלימודים כפי 

 אך תאמינו לי כי כל רגע ביניכם חשוב משום  שחלמתי

 שהפרידה היא באמת קשה.
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 על מיקום והתמקמות 
 

 אוריאל סומך שטרנשיין 
 

כוללניים הם  עד לפני שנה הרגשתי לבד, או כמעט לבד. הרגשתי שאני בחברה שאבחונים ומדדים  

 מושא האיווי שלה. הרגשתי שאני שונה, ממוקם בחוק אחר מהחוק שבו רוב האחרים ממוקמים. 

לא רציתי גם להיות חלק מקבוצת האנשים שממקמים את עצמם מחוץ לחוק, שמאמינים כי תורתם  

 הפסיכולוגית היא הנכונה. לא רציתי לחוקק מחוץ לחוק. 

מתבגר  הקליניקה של  הודעה על לימודים לקאניאנים על  ולפתע כאילו במקרה קיבלתי מדודתי מ

מפגשים  ה כמה  לאחר  שייך.  לא  ברזילאי  חיצוני  שאני  הרגשתי  כלום  הבנתי  לא  בהתחלה  נושר. 

הבנתי שאני בעצם עוד אחד חלק מן הכלל. חלק מקבוצה של אנשים שונים ממקורות שונים ורקעים  

ר משהו אחר, משהו חדש. הבנתי שאני בקבוצה  שונים המוכנים לבוא אל המקום שבו יש מקום ליצו

 המיוחדת באי איחודה.  

אני חושב שזה מקום שבו אני יכול להיות אני, אם זה בכלל קיים, או לפחות יש לי את האילוזיה  

של התחושה הזאת. במקום ששמחתי לדעת על קיומו ותומך בעשייתו. מקום שמוכן להמציא את  

עצמו כלי כדי למקם את עצמו מחדש ולהבנות משהו אחר    עצמו מחדש בכל שבוע. מקום שעושה

 בכל פעם. מקום, תפסן. 

 

 האיווי לדעת מה שחומק

 מזרחי שבח, מטפלת באומנות  רוית 

פסן עבורי הוא מקום ייחודי שפותח את שעריו לאלו שהנפש מסקרנת אותם. תוכנית הלימודים  ת

פרויד ולקאן. להיכנס לתהליך שמאפשר מאפשרת להיכנס לתוך ליבה של הפסיכואנליזה של 

לנשור עם הלא מובן ולהיקשר מחדש לאיווי לדעת את מה שחומק. לחפש משמעות בנשירה של בני  

 הנוער, של התלמידים שלנו, של המטופלים שלנו ושל הנשירות הפרטיות שלנו. 

 

סקיצה:  

 רומי אטיאס

 

 

 

 

 

 

 

 הכליניכא של המתבגרמחברים דברי 
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 השפה, הוירטואליה והגוף

 מן צדוק נ הדר קליי

בעקבות עזיבה של עבודה כמורה לקולנוע לנוער במצוקה בשמונה שנים האחרונות ובשלהי מגפת  

לכי ללמוד בתפס"ן, נראה לי שזה מאוד יעניין אותך. רק היום,    -הקורונה חברה יקרה אמרה לי  

זו הייתה שנה עם   שנה לאחר לימודים בתפס"ן, אני מבינה כמה ההפניה הזו שלה הצילה אותי. 

יים אישיים, נשירות והתרעות בלתי פוסקות על מאומתים, נדבקים ומתים. ימי רביעי  הרבה קש

אחר הצהרים היו כמו משאף בהתקף אסטמה, אפשר לעצור רגע ולחזור לנשום. כשהגעתי לתפסן  

לא הבנתי כלום, היו דברים, דוברו דיבורים, הומשגו מושגים שהסתדרו לי בגוף, שהרגשתי אותם,  

לי זרים  היו  לא    שלא  זרים  מושגים  הכרתי.  שלא  שפה  הייתה  זו  אבל  הנוער,  בני  עם  מהעבודה 

היו   הלימוד  על אף שמפגשי  ברוח.  נעות  קרני שמש  של  כמו השתקפות  וחמקו  מאומתים, שבאו 

וירטואליים נגד מגפה, תמיד נדחקתי למניין קורונה, רשימת עשרת המגיעים בגופם לתפס"ן. הפחד  

שפה, המושגים, הוירטואליה והגוף, הרגיש ממשי. פעם בי צורך להגיע  שלא אעמוד בפער הזה שבין ה

 בגפי ובגופי לשיעורים, צורך של התקלות הגוף בשפה, בהבנה, באחר. 

למרות שאין לי רקע בטיפול ושפת האנליזה נשמעה לעיתים כמו ג'יבריש, יכולתי לזהות בה תוים   

כמור המתבגר.  עם  והמפתיע  הסינגולרי  במפגש  המפגש  מסוימים  מתבגרים  לשני  כאימא  וגם  ה 

ן, נחוותה אצלי כמעט  אהטעון, התאונה הזו בין הגוף לשפה והיחס לנפשי כפי שאומר גבריאל דה 

בכל שיעור. מדי שבוע הגעתי לשיעור, הגוף נתקל בשפה, ביחס לנפשי ובניסיון להבין את ההתקלות  

לגעת בשפה הזו, להביא את הגוף למפגש  הזו. יש עוד כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה להבין, לדעת,  

כמו   אותי.  הצילו  בתפס"ן  יודעת שהלימודים  אני  בדיעבד,  היום,  יחס.  ליצר  ולנסות  עמה  חזיתי 

העבודה שנעשית בתפס"ן עם המתבגרים, היא מצילה אותם, מצלה עליהם. מאפשרת להם לעמוד  

 לרגע בצל, מגנה עליהם בזמן ההתקלות עם השמש היוקדת להם בנפש.
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 מתכון לרצינות  

La cuisine de Marguerite Duras 

 2018ויצא לאור ב ר אוסף מתכונים של מרגריט דוראס יחד עם דבריה שאיגד מישל קסטנמתוך 

 

 תרצו לדעת מדוע אני מבשלת במטבח?

בגלל שאני מאוד אוהבת את זה...זה המקום 

 ,ועם זאת ,הכי אנטינומי מזה של הכתיבה

נמצאים באותה בדידות, כאשר מבשלים 

המצאתיות.... אנו במטבח, אותה 

......זה כבר יתהווייטנאמ....החביתה המחבר

, מספר האנשים שאומרים לי שזה יותר מדיי

הדבר הכי טוב שאכלו בחייהם! אתם  

מתארים לעצמכם!...איך תרצו שאהיה 

הזה להכין   ןאדישה לכך. יש לי את הכישרו

מנות לאחר שטעמתי אותם, ובמסעדה, פעם  

והמצאתי   ,אחת, היא הייתה כל כך טובה

אותו ערב. זה ארוך מאוד,  מהחל אותה מחדש 

 עבור המצרכים..... לפריז  נסועיש ל

 : רות בנג'ו לעברית  תרגום

 


