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 דבר המערכת  

 רות בנג'ו  

" מת אב ומת אלול, ומת חומם/ גם נאסף תשרי ומת  בין העונות  אומר לנו המשורר שמואל הנגיד 

 עמם..."

עם שעון  אוקטובר הגיע והוא כבר מסתיים לו, עדיין לא הגיעו אלינו ימי הקור ועמם התירוש, אך, 

, שעון שעושה  עוברים משעון קיץ לשעון חורףגם לעונות עכשיו יש שעון אשר בעזרתו אנו   .חורף

אך מהו  שעון שמסובב אותנו מסביבו, בתזונה... לנו סדר בארון הבגדים, בתוכניות, בהתארגנות,

הנו אי    ו של המבוגרשהרי מושא "?חומם ול ומת  לומת א  אבמת " שעונו של המתבגר לאחר ש

המתחולל במשפחה, ברחוב, בבית  , אי סדר של המתבגר הסדר השורר בראשו, בגופו, ובשפתו

אומרת לנו ורה קילין   פורע סדר" .קורא על פי האות כ"חר אאשר לרוב המבוגר ה , בחברה,הספר

בבית הספר, אסור היה לבא עם פצע ללא סיבה!   " כלל מאוד מוזר "בגיליון זה  כי בכיתה ו' היה  

כהפרעה בבית   "ללא שם "ומתארת את אופנת הפלסטרים היפנית המכסים את הפציעות  

את אי סדר זה יש   .של הסדר הקיים, הפרעה  תאומנותי ..... הפרעה ללא מילים, הפרעה  הספר

?  אם נלך בעקבות לקאן ,  כלשהי אמירה  בעל ואיננ  על הכלל המוזר  כאןהנאמר  האםלקרא. 

הוא להתחיל    נקרא את הדברים הבאים: " הדבר הראשון שעלינו לעשות   encore עודבסמינר  

מכך שאנחנו מצויים בפני אמירה, אמירה של אחר, שמספר לנו מאת השטויות שלו, את המבוכות  

שלו, את העכבות ואת הריגושים שלו, ומה צריך לקרא כאן? שום דבר מלבד האפקטים של 

 1אמירות אלה." 

 

 

 

 

ולא ידעתי לאן "התחלתי לצייר 

 זה יוביל."

 יפו  ז' כיתה, נעמי ברוך

 

 

 

 

 

 
 58עמ' , 2005( עוד.  תל אביב, הוצאת רסלינג, 1972-1973) 20-הסמינר ה לקאן ז'אק., 1
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 המציאות כבועה או הבועה כמציאות?  

 אלמה קוגון כהן , יפו 

 יכולים   16אז מה מאה ושישה נערים ונערות בני   סוף כיתה י', קיץ, חופש גדול, יולי וחם.

 .   ימים ליתר דיוק 24 לבחור לעשות עם קצת פחות מחצי מהחופש הגדול שלהם? 

לצאת כמובן לקורס מפקדי ספינות של צופי ים בעכו. או במילים פשוטות יותר    .התשובה פשוטה

ים באווירה שקצת דומה לטירונות, מבחינת עמידה בזמנים,   צופי  רווי חוויות מטעם  מחנה קיץ 

האלה הופכים למשפחה, "בני דודים",      הנערים/ות  מאה וששת  מהר מאוד     .משמעת ומסדרים

הילדים שאיתך באוהל, זאת אומרת הקבוצה שלך שאיתה חולקים     . "המדריכים, "לאמא ואבאו

להפליג יוצאים  הסירה,  ביחד ,את  חיים  ובתכלס  שומרים  אוכלים,  הופכיםישנים,  "לאחים    . 

תקופת הזמן הזו, אבל במקרים  בכל זה קורה לפחות    .קשולאחיות" ולחברים הכי טובים שאפשר לב

גמר וחוזרים הביתה כל האנשים האלה חסרים לנו ואנחנו  נ ל וכשהכ .  של מזל זה ממשיך גם אחרי

 . מתגעגעים אחד לשני ממש כמו משפחה

עד שמגיעים לכמות של בין    בארץ  ילדים מכל שבט  3-1את הקבוצות מחלקים בצורה די רנדומלית  

ושם  י  13-8 אוהל.  בכל  שלדים  רק  מתחיל  לא  ניקוי  אלא  הכיף  כמו  מבאסים  הכי  הדברים  גם 

הפלגות מאתגרות, חתירות ארוכות,    ;שירותים הופכים לכיפיים איתם. החוויות הן בלתי נשכחות

הרצאות, הגעה והכרה של כל רצועת החוף של ישראל, קורסי עזרה ראשונה ועוד... והרוב קורה  

נשמע כמו חלום וחוויה של פעם   זה אנשים. בסך הכל  13בלי מנוע ועם אותם  בים בסירת מפרשים 

בתכלס זה כן זה אבל זה גם לא. לצד כל החוויות המדהימות האלה יש גם קשיים,    אבל   בחיים 

פיזיים ומנטליים. המרחק מהבית, מהמיטה, מהאוכל של אמא ואבא, הריצות, הפציעות, המחסור  

כי את ה"חדר" שלי, שהוא לא באמת חדר אלה אוהל פתוח מכל    ,והמחסור בפרטיותבשעות שינה  

 .יכולים להתיש, בעיקר אם זה לתקופת זמן כזו ארוכהש    הכיוונים, אני חולקת עם עוד מלא ילדים

שיש לי חברים  פתאום  מהר מאוד היה העניין של ההבנה וההכלה. להבין    לי  שהתגלהנוסף    קושי  

להם לרוץ או לטפס לתוך הסירה וצריך להיות סובלניים אליהם ולעזור. ולהבין  באוהל שיותר קשה  

שהם מנסים הכי טוב שלהם גם אם בסוף לא עומדים בזמנים ומאחרים, ואז צריך "לשלם" על זה  

בריצה. אבל בסופו של דבר צריך לעמוד מול הדילמה הזאת ולהיות שם אחד בשביל השני, יכול  

שאתי אבל שם הבנתי מה עומד מאחורי המשפט "אחד בשביל כולם  להיות שזה נשמע קצת קלי 

    ."וכולם בשביל אחד 

מחנה בעכו הוא בועה, בועה שבה הייתי מנותקת לחלוטין מהמציאות, כל בוקר הייתי קמה בשש,  ה

עומדת במסדר, הולכת לאכול, יוצאת להפליג, מתקלחת, נחה שעתיים, ושוב מסדר, שוב מקלחת,  

וכלת, שוב מפליגה ושוב הכל חוזר על עצמו יום אחרי יום, מלא פעילות. עם אמא  שוב רצה , שוב א

הקשיים ואז  על  דקות כדי לעדכן אותם בהפלגות של אותו היום ו  10-כואבא הייתי מדברת כל יום  

קורסת לישון. אז לא ממש היה זמן כדי לשמוע מה שלומם ומה קורה מחוץ לבועה של עכו. גם  
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ימים. קצת     21ו בגלל הקורונה, אז פעם ראשונה שראיתי אותם הייתה אחרי  ביקורים בשבת לא הי

למה   , הבנתי למה כולם מסתובבים עם מסכות ברחובות  לא   זרה הרגשתי    קשוח. כשחזרתי הביתה

ובזמן     .ימים  24מנותקת מהמציאות ומהעולם ל  הייתיש    הבנתיפתאום שוב יש קורונה, אבל אז  

המדינה   הפלגתי  להתפשטשאני  המשיכה  והקורנה  כרגיל  להתנהל  מדובר   .המשיכה  לסיכום  אז 

בחוויה מטורפת שאם יכולתי הייתי חוזרת לשם בשנייה הזאת כדי להיות עם כל החברים שהפכו  

למשפחה, הייתי חוזרת לים ולמחסור בשעות שינה כדי להמשיך ללמוד, והכי חשוב הייתי חוזרת  

 .וחיה עם זה בשלום לבועה הזאת שבה אני מנותקת מהעולם

 

 וירטואליות פציעות 

 כפר נוער יוענה זבוטינסקי באר יעקב ,   קילין ורה

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פט של ס"אני אוהבת את הקונ
אופנה שהגיעה ו ה"פציעות"  על הגוף . ז

בהתחלה זה היה רק ביפן אבל  .מיפן
עכשיו זה בכל העולם. אני מאוד אוהבת 

לבא לבית הספר עם פלסטרים, תחבושות 
 "היד , בפנים, בזרועה....על 

בבית הספר היסודי היה כלל  'בכיתה ו"
עם תחבושת  לבאמוזר מאוד, לא יכולנו 

או פלסטרים על הגוף ללא סיבה 
עם תחבושת  לבאמוצדקת. אני אהבתי 

ופלסטרים אז פעם אחת היה לי כתם 
אחד על הפנים , פלסטר צבעוני והם 
ביקשו ממני להוריד אותו ואמרו לי 

שפעם הבאה לא אוכל להגיע לבית הספר 
אם זה יקרה שוב. אז ביום האחרון של 

בית הספר הגעתי לבית הספר עם 
"טלאים" פלסטרים בכל הגוף, היו 

שלא אוכל הרבה.  אז המורה אמרה לי 
להגיע למחרת לבית הספר אבל היא 

שכחה שזה היה היום האחרון 
 "ללימודים.....
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 פרק שלישי  ,קנאתה של אחות

 ניקול לימאנס, בית ספר טרה סנטה, יפו 
 

 44ו  41בגיליונות  תוכלו למצא בארכיון זמן תפסן באתר תפס"ן  2ו   1סיפור בהמשכים, את פרק 

על עיניו היפות ושפתיו הנהדרות,    על הנער יפה התוארלא יכלה להפסיק לחשוב    נואליום למחרת  

 על המבט שיכול היה להקסים גם את המכשפה הכי עצומה מכולם.  

והחליטה ללכת ליער, לאותו מקום שפגשה אותו יום לפני. והופתעה לראות שהוא היה שם, עיניו  

 יה לו גוף שרירי.  נצצו באור השמש, הוא היה גבוה וה

שניהם עמדו שם נואל נראתה יפה מתמיד עם חיוכה הכובש והוא נראה מאושר לא פחות ממנה,  

 ואז הוא אמר לה: "נעלמת אתמול במהירות, פחדתי שלא אראה אותך שוב"  

" כן... אני לא רגילה להיתקל בזרים ביער , רוב אנשי ממלכתי מסתגרים בביתם כבר כמעט שלוש  

 שנים."  

 כה של המקום הזה?"  "בני ממלכתך? את המל

 . אני המלכה נואל", היא אמרה ברשמיות צינית  ושניהם צחקו ודאמ"נעים  

 " אז אם כך צהריים טובים הוד מלכותך, זה כבוד רב לפגוש אותך"  

לי מה   " אגב לא אמרת  בידה.  ונופפה  בלי רשמיות בבקשה." היא צחקקה ואמרה  " הו בבקשה 

 שמך?" 

 "אלכס.."  

 ."  "נעים להכיר אלכס

 "נעים גם לי נואל"  

 "מאיפה אתה אלכס?" 

 "אני סתם אחד מכפר עני שנמצא לא רחוק מפה"  

 "אתה ממש לא סתם אחד" עיניה חייכו אליו ברוך.  

 לחייו התלהטו, ושניהם עמדו שם מסמיקים ומחויכים.  

החליטו   אחרי  חודשים  וכמה  אהבתם  על  והתוודו  התאהבו  שניהם  הכירות  של  תקופה  ואחרי 

 שא. להינ

וכך קרה, אחרי כמה ימים של תכנונים, כל הממלכה שגשגה למראה הכלה היפה עם בעלה, אפילו  

 המלך לא הפסיק לחייך אחרי שלוש שנים שלא הצליח.  

והנה הגיע לו היום המאושר שבו הזוג המלכותי עומדים מתחת לחופה. נואל עם שערה השחור, עורה  

 ה הלבנה הגדולה.  השחום ועיניה הכחולות נראתה זוהרת בשמל

אלכס שהיה מאושר עד מאוד לא הפסיק לחייך, הוא לבש חליפה שחורה צמודה, וסידר את שערו  

 לאחור וזה הבליט עוד יותר את יופיו המהפנט ועיניו הירוקות.  

 הנה שניהם עומדים להם ומוכנים להחליף נדרים ולשמור אחד על השני לנצח נצחים.  

שהכומר נתן את האישור והפך את שניהם לבעל ואישה, הדלתות נפתחו  באמצע כל השמחה וברגע  

 ובפתח נעמדה אחותה הקטנה של נואל, גסיקה. 

 "ככה את לא מזמינה את אחותך הקטנה לחתונה שלך?"   
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 כולם נדהמו, ופחדו. "איך הפרת את הכישוף שלי??" נואל שאלה מודאגת.  

בתי כל טיפה מהכישוף שלך, ואת יודעת מה  "חחח אחותי, את כנראה באמת לא מכירה אותי. שא

זה נתן לי? אני עכשיו מכשפה הרבה יותר חזקה ממך, וכשאהרוג אותך אקח את כוחותייך ואהיה  

 החזקה מכולן!" צחוקה המרושע עורר בכולם צמרמורות. 

נואל נלחמה בה בכל כוחותיה אך לשווא היא הייתה חזקה ממנה, ועם כל דקה שנואל נלחמה גסיקה  

 אבה ממנה יותר ויותר כוחות והתחזקה יותר.  ש

לבסוף לא נותר בנואל כוחות והיא נפלה על הרצפה, מחכה שאחותה תבוא ותיקח את חייה. גסיקה  

נעמדה מעליה וחייכה חיוך, ואמרה: "את יודעת משהו? נראה לי שאשאיר אותך בחיים. אבל קודם  

 עלייך לסבול!" 

ורצחה    היא הלכה לקדמת החדר והטילה כישוף

לקחה   ואז  ספורות,  דקות  תוך  הנוכחים  כל  את 

את אביה ושמה אותו מול נואל, ושיספה את גרונו  

ומתחנן   מתפתל  הוא  איך  לה  והראתה  מולה, 

והתחננה, התחננה   וצעקה  צעקה  נואל  לרחמים. 

אבל   במקומו.  אותה  שתהרוג  אותו,  שתעזוב 

היה   שלה  היחיד  והרצון  עקשנית  הייתה  גסיקה 

 לסבול.   לגרום לנואל 

גסיקה שאהבה לראות את הסבל בעיניה של נואל,  

היא   והמלך,  הנוכחים  בהריגת  הסתפקה  לא 

 החליטה לקחת את ארוסה של נואל, את אלכס.  

 צייר:  דייויד קוגן כיתה ז' יוענה זבוטינסקי                                                                                       

"בבקשה לא את אלכס! גסיקה בבקשה.." גסיקה שהתעלמה ממנה דקלמה כישוף שיכניס אותו  

לתרדמת אינסופית שתשאיר אותו בחיים לנצח ותמנע ממנו להזדקן וגזרה על נואל להרגיש כאב  

 מר וייסורים בלתי פוסקים כל עוד הוא נושם.  

ת רוצה להפסיק להרגיש כאב עלייך  "נואל, את תרגישי את הכאב הזה כל עוד בעלך חי ונושם, אם א

להרוג אותו במו ידייך, אבל אם הוא יישאר חי הוא יישאר בתרדמת ואת תרגישי ייסורים שלא  

 יפסיקו." 

נואל בכתה ואמרה: "בבקשה, בבקשה ממך, תפסיקי עם זה,  למה את עושה את זה? למה את רוצה  

 להכאיב לי כל כך?" 

 גיש כאב בלתי פוסק על כל השנים שגרמת לי סבל." "איזה תמימה את, מגיע לך לסבול! להר 

 "כל זה מקנאה אחותי הקטנה?" 

 "אני לא אחותך" היא אמרה במרירות. 

אחרי כל הנזק שעשתה, גסיקה שמה את נואל מחוץ לגבולות הממלכה ואסרה עליה לחזור ולקבור  

  את אביה ואת אנשי ממלכתה.

  .רבות שניםעוד וכך חיה נואל בייסורים ובכאב 

 פרק אחרון עם אחרית דבר של הכותבת בגיליון הבא...... 
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 השלב הבא 

 מישל גובראן גנאדרי  

פחד וחשש עטופים במעטפת של התרגשות, כך היו  

בעודי סופר את הימים עד לראשון באוקטובר,   ירגשותי 

 הכל ישתנה בשנה הזאת בחיי, אני עובר לשלב הבא! 

אפילו היום הראשון ללימודים השתנה, עכשיו  

ני רגיל  א מתחילים באוקטובר, ולא בספטמבר כמו ש

שנה, בנוסף ללימודים באוניברסיטה, השנה   12כבר 

רגיל,  ים כימתווסף אתגר חדש: הלימודים יחזרו להתק

בקמפוס, אחרי שנה ארוכה של זום וקורונה, ובעקבות  

 כך, אני עובר לגור בחיפה. 

מרגשת המחשבה שאני עובר לגור בעיר גדולה, מלאת  

חיים, כמו שאומרים, עיר ששונה מהותית מהסביבה  

אליה אני רגיל, כל חיי גרתי בכפר קטן בצפון, אני  

ום  מכיר את הרחובות, את הבתים, את האנשים.. פתא 

רות, אין  כאני הולך ברחוב בחיפה, אף פנים אינם מו

עצי זית ירוקים, אין שכנים שדואגים, אין משפחה, יש  

אומנם שיחים קטנים, ליד פרחים שנראים מפלסטיק,  

   ושיחים קצרים, עם שכן שאני נתקל בו בכניסה לבניין, 

 צילום:  מישל גובראן גנאדרי  ,חיפה                                                                                            

  כל שביל אני הולך בו, אני הולך בו בפעם הראשונה, הכל נראה ונשמע שונה.

יתר על כן, עכשיו יש לי גם אחריות נוספת:  

שכרתי דירה, אני לבד שם, אני אחראי על הכל,  

זה מוזר איך   ..האוכל, הנקיון, החשבונות..

דברים כאלה היו נלקחים כמובן מאליו, אף פעם  

לא דאגתי מה עם חשבון החשמל החודש, זה לא  

רק הכסף אלה הדאגה עצמה לטפל בעניינים  

האלה, אני חושב שזה טוב מאוד שאני מוכרח  

לקחת אחריות, אם לא, לא יהיה לי מים בברז,  

זה שלב מאוד חשוב בחיים, זה שלב חדש שבו  

ם המון, צריך לקחת אחריות ולהתמודד,  לומדי

מאוד מרגש, ומאוד מפחיד בו זמנית, הפחד  

אומנם מוכל היטב בהתרגשות, בתמיכה של  

  אך עדיין קיים. ..ההורים, בציפיות שלי מעצמי..

 

 כפר ראמה                                                                                                        
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 אופנת ההרג'וקו היפנית 2

נוער  השל בני הכאב   

 רות בנג'ו  

 

  חדשה באחד השיעורים שלי הגיעה תלמידה עולה 

  יכולתיומאחר שלא  מרוסיה, היא לא דיברה עברית 

  החלטתי כמורה לדבר אתה ממרחק מקומי

.  מקרוב יותר להכיר אותהולנסות להתקרב אליה  

להפתעתי ראיתי משהו שלא ראיתי ממקום במת  

רחוק משולחנה  ההקרוב ללוח ובו עמדתי,  המורה 

הממוקם בסוף הכיתה והמוסתר משולחנותיהם של  

התלמידים היושבים בקדמת הכיתה. ידה הימנית  

הייתה פצועה, עטופה בתחבושת לבנה מוכתמת  

שלה  הפציעה   ,בצבע אדום, כצבע הדם. באותו רגע

נראתה לי אמיתית, הדם המכתים את התחבושת  

הבהיל אותי לא מעט והתחלתי לדמיין פציעה לא  

 נעימה.  

בסימני ידיים  במילותיי המלווות  שאלתי אותה 

, מה קרה לך ביד? והיא ענתה לי ברוסית אשר  ישל

" זה לא פציעה, זה בכוונה,  מייד  חברתה תרגמה לי 

פט". נדהמתי מאחר ולא הכרתי עדיין את  סזה קונ 

קו   ו ג'פט האופנתי היפני ההרסלספר לי ולתת לי פרטים על הקונהנערות האופנה הזאת , וכך החלו 

  עם פלסטרים מכל מיני   פצעים , או כיסוי פצעיםשהנה אופנת רחוב ילדים שהתפתחה לאופנת 

בכל הגוף, בפנים, בידיים,  , תחבושות . כך ראיתי אותן מגיעות מידי פעם עם פלסטריםעיםצב

החשופים של הגוף. הלכתי לקרא קצת מאחר ומאוד הופתעתי   ובמקומותבצוואר, בגרון, 

עוררות תשומת לב ללא ספק ואף יש  והסתקרנתי מהרעיון של פציעות מדומות , וירטואליות המ

מן הפציעות המדומות האלו שהעין מתקשה לראות , כמו חושפות איזה פציעה חיה או חתך פתוח  

 בגוף הקר למרות היותן וירטואליות. 

ר אותו במילים?ממדובר כאן בכאב הממשי של בני הנוער היום, שלא ניתן לוהאם אין   

באים לייצג את החורים בגופם של בני הנוער אשר ללא מילים, ללא   האם החתכים המדומים 

קונסיסטנטיות של הגוף המדבר מצריכים את הכיסוי, את הפלסטר? בני הנוער מעידים היום כי  

בינם לבין עולם המבוגר, המבוגר אכן דואג לצרכים שלהם אך לא  אין שיח בינם לבין הוריהם או 

. האם זהו התוצר של ה"אין שיח" הקיים  או מרגישים באמת באמת מתעניינים במה שהם רוצים

הסוגרות את האפשרות של השיח?  , בעולמנו היום? של התשובות המוכנות מראש של המבוגרים   

 
  Tokyofashion.comהתמונות באדיבות  2
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לא שואלים אותנו באמת ולא מתעניינים באמת בנו   נערה אמרה לי: "יכול להיות שההורים שלנו

כי הם מפחדים לשאול, הם לא ידעו מה לעשות עם מה שנספר להם, או נשאל אותם, אז הם  

אולי גם אנחנו לא רוצים    מעדיפים לא להתעניין."

פחדים."  כי גם אנחנו ולהתעניין בהם  לשאול אותם   

, אשר  קו'וההרגאז מהיכן הגיעה אופנה זו? אופנת  

קו אשר בטוקיו,   ושמה  מגיעה ממחוז יפני בשם הרג'

וממשיכה   שהחלה בשנות השמונים יפנית היא אופנה

התפתחה כסגנון  ייחודי  היא  ,   עד היום בכל העולם

המשלב בין ילדותיות ופאנקיסטיות. הסגנון  

צבעים  במתאפיין במראה בובתי  מלא בניגודים, 

פרטי לבוש לא שגרתיים. מאוד שונה  בו

  הילדותי. תארו לכם מהקלאסיקה של המראה 

קרנבל פורים , תהלוכה אופנתית של ילדים ובני  

עם שיער צבעוני, ציורי פנים של   נערות /ילדות   נוער,

נמשים על לחייהם, סומק אדום, קוקיות ותכשיטי  

מי יודע   המקשטים את גופם ותלבושתם.פלסטיק  

אולי אפשר יהיה להמציא מסמן אחר שיחליף את  

המסמן "מתבגר" מילה המשלבת את הילד ואת  

הנער, כמו למשל "ילדנוער" על משקל תצורת   

   ההלחם בעברית ילד+נוער?" 

בו    תת זרם חדש של זרם ההרג’וקו פיתחה קואה אויסומי   היפנית  האומניתכהמשך לאופנה זו   

באנגלית ובה   Sick Cute שםבתת־תרבות מעין המתיקות הססגונית הזו מקבלת פן חדש, כל 

  המתיקות הקיצונית של זרם ההרג’וקו מקבלת פן חולני בעזרת אביזרים משלימים כגון פלסטרים

 ועוד.  מזרקים ממולאים בנוזל אדמדם, בגדים שחורים, כיתובים אפלים  ,, שרשראותצבעוניים

  ,3וגי טסהקינ    מנותלאמנות זו תהיתי ביני לביני מה בין א  לאחר שקראתי קצת על אופנה זו

ביפן, המדברת על   15-ההתפתחה במאה ש  סאבי-ת הוואביפילוסופיהמבוססת על  

 . "ק וסדכלי "ר" לו"שב כלי מ קאת החפץ הניזו  והופכתהמתרחשת "  הטרנספורמציה "

מתרחשת בעזרת ידו   הטרנספורמציה  

עם השבר, עם החור   מן היודע עשות  של הא

שהוא עושה שימוש   הנוצר בכלי , בכך  

של אותו כלי שבור   בשברים ההיסטוריים  

ישן , כלי  -בעל יופי חדש לכלי אחר   והופך אותו 

יוצאים לאור מבעד   אשר שלמותו ויופיו  

מן היודע  האבדבק  לשברים שהודבקו  

עשות עם הכלים   .   השבורים

 
בגיליון  , , "האם היה מפגש בראמה?במאמרו של גבריאל דהאן יתן לקרא  ליטית נפסיכואנאוריינטציה הו הקינטסוגית בין אמנןעל הקשר   3

 .  2018שיצא כחוברת בפברואר מרי ביכובסקי, אילנה רבין ומוניב סבית , בעריכתם של ע,  מפגששם ב  22מספר 
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