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 דבר המערכת

 רות בנג'ו

נוודים. ניידים  למקום תפס"ן. כך נקרא המקום אשר באופן פרדוכסאלי  הופך אותנו ל"ניידים",  

מקום תפס"ן,   הקמתו של זמן ב, 1י הנווד האקסטימ  משום שכפי שכתב גבריאל דהאן במאמרו

ככזה   ,סוכן נייד-המתייצב כמכשיר   aהפסיכואנליטיקאי הנו  מראית העין של האובייקט "

. זוהי נוודות בחברתי המחייבת  "שמנייד אליו את שאר העולם או ככזה אשר נודד מאחד לאחד

מתנייד לו בחברתי, כדי לתפוס את    זמן תפס"ן ,כך פעולה שכן לנווד זה "יש חובות לתקופתו".

גיליון זה יהיה מוקדש לדברי בני נוער אשר תפסנו "על     המתבגרית העכשווית.   סערהרוח ה

,  בפרקטיקה הסינגולרית  הדרך", דרך הנייד,  באופן מקרי, ואשר לא יכלנו שלא  להיתפס

 השפה והגוף אצל כל אחד ואחת.  תפרקטיקה שהנה פרי הזדווגו 

,  כמעשה קונדסרקמה, ומחאה   בצורה שלשל מחאה, מחאה  םולרייכך למעשה גילינו אופנים סינג

  ,, מחאה של "עשי ותשתקי"הובלה של בני נוערבצורה של מכתב או מחאה בצורה של  ומחאה 

רוני סומק תרם לכבודו  שהמשורר , מחאה בצורה של שיר אחרון  אחד   סיפורבצורה של מחאה 

ומחאה של דרך. נוכל לקרא בעקבות כך את המחאה כצורה של  המיוחד של  זמן תפס"ן זה,   

כפונקציה נפשית של נשירה עם הסכמה לאבד דבר מה בדרך,   נוודות   ,הפעולהנוודות אל  נוודות, 

גם  של יחס זה  קריאהנוכל אף להבחין ב  .המקומית הממוקמת היטב  יחס לאדישותיצירת כ

דרך מפגש זה עם בני הנוער ועם מורים    .מהכותביםאצל כל אחד ואחת גוף ה של יצירתבתוצר 

אשר יפורסמו כאן בסרטונים   בני נוער מדברים בזמן תפס"ן"" אנו פותחים סדרה  חדשה  של

אשר  ביפו   שנצרף לגיליונות . לסדרה זו ילווה אותנו תיירי חדד, מורה למוסיקה מבית ספר פרר 

טים ולשתף את מנגינת ליבו בעבודה עם בני  הסכים לתרום לזמן תפס"ן את הידע שלו בעריכת סר 

, תלמידת בית הספר הדמוקרטי  מכיתה ז' נוער. הסרטון הראשון מתעד מפגש בין אוריה ברמן 

ואלמה קוגון כהן מכיתה י, העורכת הצעירה   " תראו אותימובילת המחאה של בני הנוער "  , ביפו

ק קסטנר "אמיל והבלשים" בו בני  של זמן תפס"ן. בהקשר זה מעניין להיזכר בסיפורו של ארי

הנוער אינם סומכים על המבוגרים הממוקמים היטב ומתארגנים לבד באופן יוצא דופן כדי לתפוס  

מה   את הנוכל, כך הם מצליחים לקבץ את כל ילדי העיר ברלין בתהלוכה אשר לוכדת את הנוכל. 

שאף מבוגר "אחראי"  

    לא הצליח לעשות.

 
 : הערות מקדימות לפסיכואנליטיקאי, שיעורים על נשירה ומציאות בעקבות הקמת תפס"ן מתוך  פרגמא   1

 
 
 
 

 תלמידמוקדש לגיליון זה 

 

https://youtu.be/4umEbfjCdB0 

https://youtu.be/4umEbfjCdB0
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 נערה רוקמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"אני מאוד אוהבת לרקום ובמיוחד במצב הזה עם כל הסגרים 
והשעמום בלי בית ספר. את הרקמה הכרתי כשהייתי בחוג תפירה 

בבית הספר ומאז אני לא יכולה  שחברה הכירה לי לפני שנה
 להפסיק".

 יסמין הייסר, ירושלים  

 



 2021  מרץ ,  36  זמן תפס"ן   

4 
 

     

 

 נעשה ונלמד !  

 , כיתה י, יפו   גאידאיאמילי  

 

אחי תמיד היה מוצא    אחי ואני תמיד היינו יוצאים להרפתקאות  בסופי שבוע.  ,בילדותינו, בחופשות

הייתה חוויה קצת מפחידה, מרגשת ובעיקר מלמדת במובן של מה  תחביב או ניסוי חדש. הפעם הזו  

לעשות. כדאי  בוקר  לא  ארוחת  אחרי  הבקרים  באחד  קרה  הבית,    ,זה  בני  שכל  שמחכים  בזמן 

האחראיים יתעוררו. אותו יום שבת שקט אחי שאל אותי אם אני רוצה ללכת לטייל. עניתי שכן.  

הורה לי לקחת נייר טואלט, לא הבנתי למה אבל    לבשתי שמלה ונכנסתי לחדרו. לפני שיצאנו הוא

לי שהוא לקח מצית   וירדנו במדרגות לחניה אחי הראה  בכל זאת לקחנו אותו. כשיצאנו מהבית 

ובטריה. הוא הסביר לי שאנחנו בעצם הולכים לנסות להכין פצצה קטנה כזאת לא מזיקה. באותה  

ומאחורי כל הבניינים נמצא בית ספר של   תקופה גרנו בשכונה של בניינים מאוחדים עם חניה אחת 

ילדים מעוטי יכולת. התיישבנו בפינה נסתרת מאחורי הבניינים והתחלנו לנסות להכין פצצה כפי  

שהנחה סרטון יוטיוב. עטפנו את הבטרייה בנייר טואלט והדלקנו. שום דבר לא קרה, ניסינו שוב  

לנו הנייר והתייאש נגמר  צורבים  זה לא עבד. .לאחר מספר כישלונות  הבין למה  ולא  נו, אחי קם 

גליל   של  הקרטון  לנו  שנשאר  את  הכשראיתי  לשם  הכנסתי  הרגע  של  פתאומית  בהברקה  נייר, 

הבטרייה ומילאתי את זה בחצץ וקצת מהנייר שנשאר. הסתובבתי להראות את זה לאחי אבל שמתי  

יושב על הספ חיפשתי אותו ומצאתי אותו  סל שבסוף המדרכה.  לב שהוא כבר לא היה בסביבה. 

שאלתי אותו "מה עושים עכשיו?" הוא לא אמר כלום והדליק את הגליל הקטן שהחזקתי בידיים  

שוב הבוער. כשמצאתי את אחי  הגליל  עם  רדפתי אחריו  הבניין,  לתוך  וברח  ביקשתי ממנו    ,שלי 

ר במעין  מעל ראשו לאחו  וזרקלהפסיק לברוח ושיעשה משהו עם הגליל הבוער. הוא לקח את הגליל  

ריגושים במקום אחר. לא  סתמי  שעמום הניסוי שלנו והחלטנו ללכת לחפש  נגמר  , חשבתי שבזה 

בטעות זרק את    יהספקנו להתרחק יותר מדי כשהרחנו ריח מוזר וראינו עשן. ואז זה הכה בנו ! אח 

ולכבות את האש עם    הגליל לשיחים של בית הספר. הוא צווה עליי מהר ללכת לטפס מעל הגדר 

ים שהוא יביא. רצתי אל עבר הגדר וטיפסתי במהירות אבל נתקעתי למעלה עם השמלה בגלל  המ

שהייתי בפאניקה. לא הצלחתי לראות את הרגליים שלי בגלל השמלה, קפאתי במקום מפחד לקרוע  

 את השמלה ופחד גדול עוד יותר להיתפס. אח שלי אמר לי לרדת ולהביא מים ושהוא יטפס במקומי.  

 

 

  

 בני נוער מספרים
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 סלבדור דאלי: דלי                                                                                           

 

במגושמות הביתה    ירדתי  מהר 

לדירה   נכנסתי  ובסערה  במדרגות 

ומילאתי בקבוק מים, ירדתי וזרקתי  

שפך   הוא  בתורו  הבקבוק,  את  אליו 

הריק   הבקבוק  את  וזרק  האש  על 

על   מים  בחזרה  עוד  שאביא  מנת 

בכל פעם    והסיפור חזר מספר פעמים.

יותר   גדולה  הייתה  האש  שירדתי 

האש,  את  לכבות  יותר  פעם  ובכל 

חלקם היו מבוהלים. שכן אחד צעק 

וניסה   מים  גיגית  מילא  אחר   ושכן 

להתיז את המים מהמרפסת בקומה  

כל המים   כי  עזר  זה לא  השנייה אך 

השריפה.   על  ולא  אחי  על  נשפכו 

בניסיון  המ מים  ולהביא  לרוץ  שכתי 

לכבות את השריפה לפני שנסתבך בצרות צרורות. למזלי הוריי אפילו לא שמו לב שמשהו חשוד  

  קורה בחוץ, הם המשיכו להסתכל בחדשות. בסופו של דבר אח שלי הצליח לכבות את האש וברחנו. 

יכולים לחזור לשם עד   הלכנו למקום אחר, כדי שלא יזעפו עלינו השכנים. אמרתי לו שאנחנו לא

 שכל השכנים ילכו ושצריך  

. ליוויתי את אחי לגינה קטנה בסמטה  9להחביא את הראיות, חכם בהתחשב בזה שהייתי ילדה בת  

הפיח  מהסמוכה וקברתי את המצית שם. חזרנו הביתה מותשים,. נראינו נורא, שחורים מהעשן ו

לום. נכנסנו לחדר שלו ואמרנו שלא נעשה  ומיוזעים מהלחץ והמאמץ. ההורים שלנו לא שמו לב לכ 

למדנו את הלקח שאסור לשחק עם אש לא משנה כמה מגניב או כיף זה    את זה יותר שוב בחיים. 

 נראה. סימני השריפה של בית הספר שנשארו שם שנה שלמה הזכירו לנו טוב טוב את המעשים שלנו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin: Lisa Parenti 
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 תוציאי בבקשה את הזבל 

 , כיתה ט', יפו אליס צרב

 

לא נראה לי שהיא שמה לב למשפט הזה, או למה שהיא שמעה לפני. לא שמישהו אחר היה שם לב.  

מה אמרתי לפני? אין לדעת, פשוט צריך להוציא את הזבל. אולי סיפרתי משהו לפני שקטעו אותי  

עם המשפט הזה? אולי אפילו משהו מעניין, משהו שאף אחד, אף פעם לא ישמע? אין שמץ של מושג,  

דברצריך   שום  אמרתי  לא  פעם  ואף  קוימתי,  ולא  קיימת,  לא  שאני  כאילו  הזבל.  את    .להוציא 

  ?אמרת משהו"הסתכלתי על אמא בתקווה שאחרי הפסקה של דממה היא פתאום תתעורר ותשאל 

אותך מילה.     ?סליחה, קטעתי  הוצאתי  לא  ריק.  עם מבט  הירקות  היא המשיכה לשטוף את  אך 

ת, נעלתי נעליים, סובבתי את המפתח שכבר היה בדלת, ויצאתי  לקחתי את שקיות הזבל השחורו

 "תוציאי בבקשה את הזבל". זה כבר לא סתם משפט.  .למדרגות

לא רציתי לחזור הביתה. מצידי, היה יכול להיות הרבה יותר נחמד להישאר שם, אפילו ליד פחי  

לדאוג אם לא אחזור. עמדתי  , פשוט לשבת. לא יכולתי. יתחילו  אנשהול האשפה, אפילו בלי ללכת  

אוציא לא  פעם  ואף  מילה,  הוצאתי  לא  שוב  פנימה.  וחזרתי  יותר,  לא  דקה,   .שם 

בסדר, אוציא. בינתיים שאני פה, כל פעם אשתוק ואוציא את הזבל,    .הזבל"תוציאי בבקשה את  "

כדי   הזבל,  ואוציא את  אני אשתוק  בשבילי.  הזה  של המשפט  המשמעות  על  יחשוב  בלי שמישהו 

שמישהו אחר לא ישתוק במקומי, ואני אתן לעצמי הבטחה, שאף פעם, גם כשאגדל, לא אאלץ אף  

 אחד לשתוק ולהוציא את הזבל. לפחות כי אני כבר יודעת מה זה. 

 
 כדי לבנות את ביתו ר  ת כשהוא מוציא את החול  המיוצילומו של צחי פינקלשטיין תופס על חם סרטן חולון החול עושה חור בחול 
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    סיפור אחד אחרון

 
 דניאל טופלר ברוסקי  

 
אז הוא יושב מולי, מבקש ממני לספר לו סיפור, ואני מופתע, עד לכאן באתי, את כל הדרך הזו  

 הלכתי, ובשביל מה? לספר סיפור ולמי? לבן אדם שכבר חווה ושמע סיפורים במשך כל חייו. 

הכיסא והוא על הכורסה, רואה את הבעתי ואת כוונותיי. הוא פותח את פיו  אז אני מתיישב על 

ואומר "אני קשיש, כבר לא נותר לי הרבה זמן, ספר לי סיפור, רק אחד אני מבקש, לא תגשים  

 משאלה אחרונה לאיש זקן לפני מותו?" 

 . "ומי אני בכלל שאומר לו לא?" אני חושב לעצמי

 איזה סיפור בן אדם זקן על ערש דווי יכול לאהוב? אז אני מתחיל לחשוב, על 

 . אז אני את פי פותח

 . ומפי יוצאות המילים, בהתחלה רק כהברות ואחר כך כמשפטים

הוא ואני כבר יודעים, שזה סיפור שלא סופר     .והוא מקשיב באוזן קשבת כפי שלא הקשיב מעולם

א, כי אם כן אז הסיפור הזה לא נועד  ואני מספר על מה שאני מכיר, כי לא אוכל על מה של מעולם.

 בשבילו. 

 והזקן מחייך מאוזן לאוזן, עיניו מתמלאות משמחה 

 ואני רואה כמה אושר אני מסב לו, מספר סיפור בפעם האחרונה. 

  מסתיים הסיפור.

 סגרתי את פי, 

 כמה חבל שנותרתי לבדי. 

 

 

 

 

 

 

 

הסיפור נכתב במהלך טיול בפריז בתקופה שבה הייתי נורא "

מושפע מאתגר קרת ובדיוק סיימתי לקרא את הסיפור הקצר 

"פתאום דפיקה בדלת" ובאותה תקופה גם חשבתי שהסרטים 

והסיפורים הכי מעניינים הם אלו שבמרכזם עומדים אנשים 

 מבוגרים/זקנים שכן הם אלה בעלי הניסיון הרב ביותר, לכן

  יצרתי סיפור בסגנון זה."
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 מכתב למי שיכול לעזור, 

 19.2.2021יום שישי 

 שלום, אני נועם צדקיהו מכיתה ז' בחטיבת "רימון" רעננה.

 רציתי לשתף אותך על השנה שעברה עלינו, שתראה אותה מהצד שלנו, של התלמידים.

במרץ נכנסו לחודשיים של סגר הדוק והיינו בבית כל יום כל היום, מול המחשב בזום. לא נפגשנו  

גמרנו יסודי זה לא    2008-2007עם חברים, לא הלכנו לחוגים, לא יצאנו לבלות... ביוני שאנחנו, ילדי 

בת סיום  ממש הרגיש כאילו גמרנו שנת לימודים ובכלל שגמרנו יסודי. הרי שגומרים יסודי יש מסי

שנים   6-לכל ה finishגדולה עם כל צוות המורים, ההורים והשכבה ולאחר מכן אפטר פארטי בתור 

ביסודי, אבל זה לא הרגיש כך, כי לנו לא היה דבר מכל אלה. שיצאנו לחופש הגדול שגם הוא לא 

וג בקולנוע  בים,  בבריכה,  המשפחה,  עם  החברים,  עם  שמעבירים  גדול  חופש  כל  כמו  ם  התקיים 

, ישבנו  כל היום בבית ורבצנו מול הטלוויזיה  2020בטיולים בטבע. אבל לא, בחופש הגדול של שנת  

והמחשב. בספטמבר עלינו לחטיבה, אבל גם היא לא הייתה רגילה, הגענו לבית ספר בקפסולות, כל  

אחד ישב בשולחן משלו, אסור היה להתחבק, לשחק ביחד בכדור... אבל אז, לאחר כמה שבועות  

ליומיים לבית ספר ואז חזרנו לזום ואז    נכון חזרנו  נכנסו "לשגרת" זום בה אנחנו נמצאים עד עכשיו,

לאחר חודש שוב הלכנו לבית ספר ואז לאחר שבוע שוב חזרנו לזום... אבל אם תסתכלו על כל זה  

כת  מהצד שלנו, התלמידים אולי אז תראו עד כמה קשה לנו, עד כמה זה קשה עד שאתה מתרגל למער

יום   כל  לשבת  קשה  זה  כמה  עד  אותה,  לך  מחליפים  מסוימת  למורות    5שעות  ולהקשיב  שעות 

דקות הפסקה, עד    5מעבירות חומר בזמן שאתה חושב רק על מתי היא מפסיקה לחפור ועל מתי יש  

כמה זה קשה לא לראות את החברים שלך כל יום ועל לראות אני מתכוונת פנים אל פנים ולא בשיחת  

ו בזום, עד כמה זה קשה שיש כמה ילדים גאונים שמבינים את החומר מעולה ואז אם הם  סקייפ א

נושאים    5מבינים אז המורה חושבת שמן הסתם שככה כל הכיתה ואז היא חושבת שזה בסדר ללמד  

 ושזה בסדר לתת לנו להעתיק חצי מחברת, שזה בסדר לתת לנו מבחנים, מטלות,   45-חדשים ב

 רי בית אבל בסופו של יום רוצות שנצא החוצה ונשאף אוויר. איך זה מסתדר?  שימות להגשה, שיעומ

 אם באמת היו מבינים אותנו כמו שכל הזמן אומרים לנו אז לא היו נותנים לנו לעשות מבחנים בזום  

מבינים    היוולהשקיע בזה את כל אחר הצהריים שלנו במקום לצאת ולדבר עם חברים, אם באמת  

דקות לשיעור או אם שכחנו לעשות שיעורי בית כי    5אותנו אז לא היו צועקים עלינו אם איחרנו ב

לנו, זה רק מכניס אותנו ליותר דיכאון. שכחו אותנו בבית, את ילדי   עוזר  בתקופה הזאת זה לא 

יה לפני  החטיבות ואין לי דרך טובה יותר להגדיר את זה. בפעם האחרונה שהיינו בבית ספר זה ה

חנוכה, וגם זה היה ליום וחצי. אתם כל הזמן אומרים שאנחנו דור העתיד, אז אני, אנחנו מבקשים  

 מכם תחזירו אותנו לבית הספר, תחזירו לנו את החוגים, תתנו לנו את האופציה להכיר חברים, תתנו  

 לכתוב, להחזיק    לנו לעבור את גיל ההתבגרות כמו גדולים ולא כמו ילדים שכבר מזמן שכחו איך זה

 

נוער מכתבים שהתקבלו מבני 
 "יהמובילים את מחאת "תראו אות
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תלמידים. אני כותבת את זה עם דמעות    19- עיפרון, וכן, גם שכחנו איך זה ללמוד בכיתה עם יותר מ

 בעיניים, דמעות של כאב על כך שאני מבינה שאת כיתה ז' אני כבר לא יעבור באופן שאי פעם הייתי  

ח' עם תחושה טובה, תחושה  מסוגלת לדמיין שאעבור אותה, אבל בבקשה תנו לנו להתחיל את כיתה  

 של ביטחון. 

 תודה, ילדי העתיד. 
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 נוודות  

 הודא סבית  

הפסיכואנלטית של המתבגר" במקום תפסן השתהות    א  זימנה לי חווית הקריאה בתוכנית "הכליניכ

 והתעמקות אל תוך ספרו של הסוציולוג באומן " המודרניות הנזילה", שכותב במבוא על הנוודים:

כתב במבוא שלו בפרק הרביעי על הנוודים כי    14"אבן חולדון הסוציולוג התוניסאי שחיי במאה ה

רגלים רעים( אך בכרונו היסטוריה הנוודים  הם יותר קרובים לטוב מאשר תושבי קבע )שרכשו ה

ישבות  נתפסו  ינחשבים כנבלים, פרימיטיביים ונחותים, סובלים מעכבה חברתית. האזרחות וההת

 כאנשים שומרי חוק". 

יוצרת    והיא    הנוודות החדשה מופיעה כהלך רוח בתוך התרבות המערבית העכשוויתאך לעומת זאת  

דות היא פרקטיקה של תנועה ושבירת רצפים, אך במגמה  הניי.  בסיס חדש להתארגנות חברתית

שאינו עוזב למעשה את    המבוית שונה לחלוטין: היא מעניקה תחושת חירות וחופש מדומים לאדם  

הסמלי. מעמיסים    ביתו  ואז  הסוף,  עד  ומימה  האדמה  טיב  את  מנצלים  היו  הקדמונים  הנוודים 

היא זמנית מעין    תש, המקום / ההתיישבווממשיכים הלאה עד מציאת מקום פורה ורווי מים מחד 

הנוודים החדשים שמחפשים מקלט  ישנם  תחנת מעבר עד למציאת מקום חדש חיוני יותר, לעומתם  

 שיתפוס אותם ומשוטטים ללא יעד.  

אז   מחדש.  מגלים  פעם  שכל  למקום  זרים  כזרים,  נתפסים  כאחד  והחדשים  הקדמונים  הנוודים 

 ות סובייקטים נוודים נושרים מהמקום? ולאן הם נושרים? נשאלת השאלה: " מה גורם להם להי

הדחייה  זו  והאם  האם הדחייה של ההתמקמות היא מעין פונקציה נפשית של הגוף לנשירה?

   ?מלהיות אנשי קבע במקום מוגדר

בנוסף לזמן הממשי הדחוס בכל כך הרבה   בתוכו, מחומריותעם כל מה שהמקום הזה מכיל  

פעילויות, נתקלים במבוי  

דבר שגורם   ,סתום

 לנשירה. 

 

 

 

 נתלי סבית  

 

 

 

 קריאות מהכליניכא של המתבגר
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 על הדרךקריאה 

 רות בנג'ו 

, ובהקשר לקריאת הנוודות  שלא  עם גופו  בהמשך לקריאתה של הודא על שאלת הנשירה של הנווד

תמיד תהא זו קריאה בירוקרטית של נשירה מן החברתי אלא על פי ההמשגה התפסנית  של  

קריאה  סינגולרית המבחינה בין נוודות לנוודות נזכרתי במסע המיוחד של הוריי, אשר כל חייהם  

שם אוכל לתת  עברו ממקום למקום ושאלתי את עצמי האם הייתה זו נוודות? ואם כן איזה 

   לנוודות הסינגולרית של הוריי? 

,  ) סבתא בספרדית( סבתי מצד אימי, אוויליטה נולדו במרוקו. ואז, הם הכירו במרוקו.   אבי ואמי

היא יצאה למסע ארוך מאוד. הרפתקאה גדולה. מסע   12בגיל נולדה בארגנטינה, , אירדה, רחל

 למרוקו. לטנג'ר.  

ולבנות את    לגלותנולד במרוקו. הוא נולד בפס. ואז, הוא החל במסעו כדי  , עמרם,  סבי מצד אבי

 . הוא אהב אנשים. רבות  אהב לדבר שפות סביגורלו,  

 המסעות, הם פני הוריי.    

 ללמוד. זה בה בעת  למסור וללמוד.  , זה לצאת לקראת האחר. זה  לצאת כדי מסע 

   פרק יב. לך לך אל ארץ מולדתך" בראשית" :אלוהים אמר לאברהם אבינו 

 במסעם . שוב  ואז, הם החלו   .אבי ואמי נישאו במרוקו

 . הם נסעו אל האחר. כדי ללמוד וכדי למסור.  ץ מולדתםהם עזבו את אר

אל האחר, כדי ללמוד  כאחר  ואז, הם נסעו לליון. הם נסעו    כדי ללמוד וכדי למסור  2הם נסעו לטברני,

 וכדי למסור. 

הם לא למדו מספיק עדיין אז הם נסעו לישראל, כדי ללמוד עוד. כדי למסור את מה שכבר למדו.   

 בישראל הם נסעו לנתיבות. כדי ללמוד וכדי למסור.  

אימי, הייתה נוסעת לבאר שבע. כל בוקר. כדי ללמוד וכדי למסור. וזה כך , שהם המשיכו לנסוע,  

 הם נסעו לבית שאן, הם המשיכו לצאת    בשובם לארץו  כדי ללמוד ולמסור. DEJJ3לפריז, ל חזרה 

לקראת האחר. אימי המשיכה לנסוע מבית שאן לבאר שבע, היה לה עוד הרבה מה ללמוד ולמסור.  

 מורה דרך.  לאבי החל לנסוע לירושלים כדי ללמוד ולמסור. הוא היה  

   70עברו את גיל החכמה, גיל    ,ואז, הם נסעו לבית שמש, כדי ללמוד עוד ולצאת לקראת האחר. ואז

 והם נסעו בתורם לירושלים. ירושלים זה הכוכב. הם ממשיכים לנסוע אל האחר. הם הולכים ושבים.  

 איווי לדעת, איווי למסור.  . של איוויאבי ואימי נוסעים בזמן. בזמן 

הוא    במסעם ובמכשולים שעברו בדרך שאלתי את אבי ברגע של נוכחות, שכן,  ילא מזמן, בהיזכר

אבא, לא היה לכם קשה עם כל המכשולים האלו שעברתם    דכבר בגיל של נוכחות והיעדרות: "תגי

בדרך"? וכך הוא ענה לי בחיוך צנוע כשהוא מנסה להיזכר: "היינו בדרך, כשנתקלנו במכשול, דחפנו  

 אותו כדי להמשיך בדרך..." 

 

 
 טברני הוא בית לבני נוער למהגרים יהודים יתומים שהיגרו לצרפת לאחר המלחמה.  2

 
 שהוקמה במרוקו והמשיכה בצרפת תנועה רעיונית לבני נוער יהודי   3
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 דרכים: צילום רות בנג'ו 

 

 

 

 

 

 

 


