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 זמניםבין ה -דבר המערכת 

 רות בנג'ו 

בין  "אוקטובר, בין ספטמבר לבין אוקטובר או  -גיליון תשרי כשמו מותאם לזמן הכרונולוגי ספטמבר

  אך מפאת "זמן" בזמן    שאמור היה לצאת   2022  מייצג את גיליון ספטמבר  ,כפי שאומרים  " החגים

ן  גם את זמכלול בתוכו  לכך  חודש תשרי מצליח  צא בין הזמנים.  ויהגיליון    שלא נוצר, זמן שנשר,  

בשנה חדשה זו  ומי יודע אולי  , ובתוך כך מייצר עבורנו זמן חדש,  ספטמבר וגם את זמן אוקטובר

גיליון זה מביא בפנינו סיפורים,    ויכלול זמנים חדשים.  חודשי-דו  ההגיליונות יהיהתו הכרונולוגי של  

נראה לי נדיר לקרא היום עדויות על תשוקה      .בין לביןשכתבו  וחברים    מחשבות ועדויות מבני נוער

עם האמרה    על ה"בלתי אפשרי כפי שאחמד פטימי מיטיב לספר כפי שניקול לימאנס כותבת  או  

ההתקלות של המורה או    , כמו  המעניינת שהוריו אמרו לו "לא כל מה שאתה רוצה תוכל לקבל"

בסרטו  נני מורטי  " כתוצר של מה שמצפים לו. הבמאי האיטלקי  היטב  מתקבל "ההורה עם מה שלא  

הזה  מיטיב להדגיש את הבלתי אפשרי    ,שלוש קומות  המבוסס על ספרו של אשכול נבו    שלוש קומות

פעם  לא אוכל להיות אף  הבעיה היא ש: "חסרי האונים ו  המאוכזבים  פיו של הנער שאומר להוריוב

המדברים עם אנשים  של יאנה אברהמיאן, וארבע    תהכיסאו  על  ועוד     מי שאתם רוצים שאהיה."

, כולם מהדהדים תו  על שתיים של איתי עשהאל

עדיין   נוער  בני  עם  שהדיבור  כך  על  תקווה   של 

ב זה  אם  בזמן  כתיבה  השל    אופןאפשרי   כאן 

כפי שעשינו    תל אביב    או מפגש במוזאון תפס"ן  

.  שכן כפי שיאנה  עם קבוצת ה"מדברים בתפס"ן"

על ידי    יכותבת יש באוויר מעין מחיקה של האנוש

של האנשים    המכשירים המחליפים את מקומם  

למה   בתערוכתו    בהקשר   מבטא  פישר  שאורס 

Play       ושואל "מה עתידם של יחסים בין אישיים

 ?  "בעידן הבינה המלאכותית

נוער   בני  עם  לדבר  להמשיך  שנתעקש  ככל  אולי 

, שאריות  נגלה שיש בני נוער שקשורים לדור אחר

עוד   העבר  של  להירש מהמסירה    ם מצליחות 

לחלוטין.ל ולא  אצלם     אוגוסט   בחודש    התנתק 

שהגיע  , ירמי אלעזרי  נער מירושלים    זכינו לארח  

כדי    ,עופר, יונת  למקום תפסן עם מורתו לאומנות

אשר  , וסיפר בפנינו כי איננו קשור כלל לכל הרשתות החברתיות    55ן  "לדבר אתנו על גיליון זמן תפס

ומתרבות עסו  הוא מסתדר  ,הולכות  נוער  בתנועת  פעיל  ובמדעים  קבלעדיהם,  , מתעניין  באומנות 

בתפס"ן  עם החבורה  מפגש  לדבריו ולדברי מורתו הבפילוסופיה ועדיין  שייך לחברה בה הוא חי.  

ומוניב  גבריאל דהאן, רשף כץ,  ,  חלי גוילי,  שנכחושמגיעה  כדי לדבר יחד עם כמה חברים  הצעירה  

 נדיר. במקום יתכן והיה זה מפגש נדיר  אז ,בלתי צפוי ומעניין היה  תסבי

בין הסדקים היכן של גבריאל דהאן, צילום  חדי העין  גיליון זה מעוטר בצילומיו

   יודעת לתפוס את העין.... שהנקודה 

  2022סקוטלנד, יולי   
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 התשוקה שלי  

 לימנאס  ניקול 

 

התשוקה שלי תמיד הייתה לכתוב  

 מילים 

 עד שהופעת והפכת לי את החיים 

 , אתה הפכת לתשוקה הכי גדולה

בשבילך הלב פועם ועוצר באותה  

 נשימה 

חשבתי שהאהבה היחידה שלי זה  

 הדף והעט 

אבל מסתבר שהתאהבתי בך יותר  

  ויותר

חשבתי שרק למילים שנכתבות על  

 הדף יש משמעות  

אבל המילים שלך הם מלאי  

 חשיבות  

המבטים שאתה נועץ בי גורמים  

 ללב שלי לדהור  

בשבילך ומיום ליום אתה הופך 

 אותי ליותר טובה  

אמרו לי שאנשים באים והולכים 

 אבל  

כנראה אתה מהבודדים שכן  

 נשארים 

 ואיך אפשר להודות לאלוהים? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 בני נוער כותבים
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 לא כל מה שאתה רוצה אתה תוכל לקבל 

 אחמד פטימי  

לכל בן אדם יש סיפור שנכנס לו ללב כמו סכין והוא לא יכול להוציא את זה כי אז האנשים יראו  

כשהייתי ילד קטן לימדו אותי משפט שישאר איתי כל החיים ״לא כל מה שאתה רוצה   .שהוא חלש

צו שאני אקח עוד שוקולד,  בהתחלה חשבתי שהם אומרים לי את זה כי הם לא ר  .  אתה תוכל לקבל״

  הוא   ה/במהלך ההתבגרות של כל נער .  אפשרי שיש  בכל נושא  לגעתל הבנתי שהמשפט הזה יכול  אב

זה קל למצוא כי הם מתאימים  אחד לשני , אבל    אנשים    עבור כמה  .היא ינסו למצוא אהבהאו  

  הי / מאוהב במשהומאוד מאוד  יש מצב שאתה    .  לפעמים ״ לא כל מה שאתה רוצה אתה תוכל לקבל ״

ילדה ממש חמודה , חכמה ,    הייתהזאת    . עבורי    תה אוהבשאעם האדם  יכול להיות    אתה לא אבל  

, אבל מרוב שדיברנו   , היא לא מהארץ  ידיהרגשתי שהיא  נחמדה  , היא עשתה הכל  כל הזמן  על 

בשביל להראות לי את פניה היפות ולראות את  בשביל לראות אותי היא טסה ממקום למקום , רק  

  " משלהם", הבעיה היחידה היא שלא הייתי  הלא הכל מושלם בחיים האלשאומרים כמו    , אבל  פניי

פתאום אחרי    למשך חודשים.  , וככה זה המשיך  אף אחד לא שמע  ,בשקט אף אחד לא ידע  הלך, הכל  

, הגיע הדבר הכי מזעזע שיכול לקרות , המציאות  חשבנו שהכל יהיה בסדראשר  המון הצלחות כ 

אפשר  והגיעה   שאי  ימשיךהבנו  טעות  ,שזה  ככהשזו  להמשיך  יכול  לא  שזה  הרגשנו  ,  פה  ואז   ,

האחר של הגשר מבלי    צד  עמדנו בשנינו    מול עינינו.    שהמציאות יורה בנו , והגשר שבנינו התפרק

להיות שוב    אפשרות לחצות אותו כדי

, הכל בא  במכה אחתהגיח  ביחד , זה  

, לא   ידעתי  לא  ופתאום   מה לעשות 

או שמח כי סוף    ידעתי אם אני עצוב  

רווק אני  שאני  סוף  ידעתי  אז  אבל   ,

סוף סוף  למישהו  חשוב  ,  ממש 

מיוחד  שבשביל אני  אלאמישהו   ,   

נגמרש צורה    .  הכל  בכל  ניסנו 

החלטתי      .אפשרית אבל ללא הצלחה

הזה    הסיפור  כל  על  להוריי  לספר 

  אלו:  ואמא שלי ענתה לי במילים

אותך   שלימדנו  מה  זוכר  לא  ״אתה 

 בעבר?״ 

רוצה   היא  מה  הבנתי  חשבתי  ולא 

צוחק משהו    תשהיא  או  כזה    איתי 

אבל אז נזכרתי במשפט שישאר איתי  

״לא כל מה שאתה רוצה  :  כל החיים

 . אתה תוכל לקבל״
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 ) ענייני ממלכות(   ארבע על שתיים

 איתי עשהאל  

לתושבים   נהדר  ובטחון  חזקה  ממלכה  שני  ומצד  אחד  מצד  וענייה  מושחתת  היא    –ממלכה  הרי 

ממלכת קסטיליה שבחצי האי האיברי. שם שלטה המלכה איזבלה. מאוחר יותר התחתנה עם המלך  

פרננדו של ממלכת ארגון הסמוכה והם הקימו את ממלכת ספרד. ספרד מאז ומתמיד לא הייתה  

ידי. הכלכלה לא הייתה חזקה והיא נחלשה מאוד כאשר גורשו האזרחים  מדינה מוצלחת יותר מ 

 היהודים.  

ביום אביב חמים ונעים בצהריים )הספרדים נוהגים לצאת להפסקת צהרים   –עכשיו נגיע לפואנטה 

הכלכלה( את  מאוד  שהחליש  הכלבים    1491בשנת    ,דבר  בעלי  יצאו  בקסטיליה  עמידה  בעיירה 

הלכו בשדרה הראשית ואחדים בסמטאות הצדדיות. נביחות מוזרות  ובעליהם לטיול בעיר רובם  

החלו בסמטת לינוס הקדוש שם ראש העיר התיר לבעלי הכלבים לתת לכלביהם לעשות את צרכיהם  

העיר תיעב פועלים אז הוא סידר  , ראש  גרושים לגרם של צואה )היו שם בעיקר פועלים  2תמורת  

השריף היה טיפש ונוכל   1491חו.(  עד היום הזה בשנת  להם את החיים לרעה והמחירים בסמטה צנ 

ולא היה אכפת לו שהשוטרים לוקחים את הכסף בעצמם כל עוד הוא מקבל אחוזים מהסכום. הוא  

עשה כסף לא רע מזה והוא קנה מאות בקבוקי אלכוהול ולאחר שלוש שנים בתפקיד חטף התקף לב.  

השוטרים  

האלכוהוליסטים  

הקולגה   על  התאבלו 

ובליבם  התמי שלהם  ם 

ישתנה   שהמצב  פחדו 

טיפשותם   מרוב  לרעה. 

למלכה   מברק  שלחו  הם 

שתארגן להם שריף טיפש  

שייתן    ואלכוהוליסט

שבא   מה  לעשות  להם 

איזבלה   המלכה  להם. 

מרושע   צחוק  צחקה 

וכבר   שעה  חצי  במשך 

לשלוח   מי  את  ידעה 

 לתפקיד של השריף.  

באדם   מדובר  הפעם 

ורשע   חסון  גבר  ערמומי, 

אך גם באדם ישר  מרושע  

חוקי   על  שמקפיד 

הגיע   הוא  המלכה. 

אל   מלכותית  במרכבה 

זבל   כמה  וראה  השדרה 

ובסמטאות   בשדרה  יש 
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הצמודות )הוא עדיין לא הגיע לסמטת לינוס הקדוש(. הוא ראה שתושבי העיר )רובם עמידים( נאלצו  

עד שהגיע שעות  כמה  של  סיבוב  עשה  הוא  שיינקו את הרחוב.  לבית קפה    לשלוח את משרתיהם 

 הצרפתי שבפינת סמטת לינוס הקדוש. הוא אכל קרואסון, שתה קפה ופנה אל הסמטה. 

הוא נכנס אל הסמטה והוא ראה שוטרים מכניסים את הכסף לכיס שלהם ותיק העבודה שלהם  

גרוש. השוטר הוציא את חרבו    20בכלל ריק. אחד השוטרים הסתכל בפחד מוות אל השריף והציע לו  

פיגוע! פיגוע! פיגוע!!! שעות ארוכות שתושבי העיר    :שו. מיד לאחר מכן התחילו צרחותוכרת את רא

עוזבים ונוטשים את כלביהם. הם עזבו לממלכת צרפת. הכלבים רדפו אחריהם אבל לא הספיקו  

א העיירה  כלבי  כל  את  לקח  השריף  אותם.  את  להשיג  שסחבו  והסוסים  המלכותית  במרכבה  תו 

אחריהם. רדפו  של   המרכבה  בתיקם  הצרפתי   הגבול  משמר  של  סריקות  התחילו  לגבול  בהגיעם 

האנשים. בדיוק בזמן השריף הגיע ואמר לשוטרי משמר הגבול הצרפתי לא להכניס אותם לצרפת  

בדיוק תגבורת של  זמן  ניסו לברוח בריצה אבל באותו  צו מעצר הישר מהמלכה. הם  יש להם  כי 

הגיעה   ספרד  משטרת 

צו הגיע  וגם  עונש    למיקום 

ולשוטרים   לאנשים  מוות 

נשארו   העיר  האידיוטים. 

הזה.   היום  עצם  עד  ריקה 

 הם נטבחו כולם אחד אחד.  

אל   למעלה  עלו  הכלבים 

הפ  והתחילו  י ריהרי  נאים 

ונפלאים.   חדשים  חיים 

קולומבוס   מכן  לאחר  שנה 

א מהכלבים  חלק  תו  לקח 

הפליגה   והם  לאונייה 

 מערבה אל הלא נודע.  
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   הכיסאותשחק  מ
 

 אברהמיאן  יאנה  
 

ן התרשמתי מתערוכתו של אורס פישר  " בביקור במוזאון תל אביב יחד עם החברים מזמן תפס

זה  ו מתקשרים עם אנשים,ראיתי כסאות כמו   שמזמין את הקהל לשחק ולשוחח עם הכסאות . 

  הכיסאות הם ישר שינו כיוון.כי כשהתקרבנו אל  , מבני אדםנתן לי הרגשה שהם בורחים מאנשים

נחנו יכולים להגיד  הרי א  ?תמההתקדמות הטכנולוגיהאם גם אנשים בורחים שאלתי את עצמי 

אבל יחד   את האדם במכונה ומחליפה  יהאנוש לאט לאט מעלימה את   בטכנולוגיהשההתקדמות 

מוביל אותנו  מנסים לברוח מזה זה שאנחנו  כלכ .מוותרים על זה כדי לחיותאנחנו לא  אתעם ז

 לתוך העולם הזה. 
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 תוכנית קיץ בין לבין  

 רות בנג'ו  

התקיימה תוכנית   ,פעולות חדשותשמנבא  שנושק לשנה החדשה, ,  ן לביןשבי , הקיץ    2022באוגוסט   

במערכת החינוך, הבניים הזה    ה ב"חטיבת הבניים" כפי שמכונ  לנערים ונערות  מתבגרות  ת ייחודי

  , הבקיעים, בין הסדקים  ומתפספס  תהכיסאוכמו נופל בין    בין היסודי לתיכון,    ידע עליו,  השאין הרב

יוכל לזהות,   ונערים אלה  נמצאים בין שנת הלימודי  לתפוס, אשר רק מבט מיוחד  ם  ומגיע הקיץ 

אשר ספק אם   תרתית שמסתיימת לבין שנת הלימודים הפותחת ושוב נושרים בין הכיסאוהמסג

בצוות  ופעילים בתפס"ן , חברים התוכנית היא יוזמה של אורטל דהן ויונתן דהן  מישהו רואה זאת.

מהמערכת אלא נושרים בנפשם   תהנותן מענה לבני נוער הנושרים לא רק מבחינה סטטיסטיהקליני  

בין  "הגיעה מתוך מענה לדיבור עם בני נוער ו"תפיסה" תפסנית של מה שנופל  יוזמתם  פם.  או בגו

גם כמקום וגם כפעולה    . מעין פעולה כירורגית, ידע עשות של תפס"ן ללא מקום לנשור בו   הנשירות"

   על מנת שתהפוך לטובה. "הנשירה"שאריות  הנותנים מקום בו אפשר יהיה "לתפוס" את 

  ם שהשתתפו בתוכניות הלימוד של תפס"ן.יחברים ותלמיד  מורים,צוות  התוכנית כללה מטפלים ו

וותר  מה שלא ניתן ל  עולה בין מורים ומטפלים.עבודה ושיתוף פהיה זה שילוב של הוראה וקליניקה.  

נכון    עליו יותר  או  ניבא  שפרויד  כפי 

לנו   של  השאיר  מקומה   " כצוואה. 

הוראה.   החינוך/  בשדה  הפסיכואנליזה 

כך הגיעו תשעה נערים ונערות מידי בוקר  

לנשור   באו  כמו   , אוגוסט  חודש  במהלך 

ברחוב   תפס"ן  שנקרא  הזה  המקום  אל 

אביב ולא פיספסו אף יום.    -בתל  6אנגל  

מר שכאן הם לא היו ב"בניים"  אפשר לו

  שרוצה לדעת מקום    .אלא במקום עם שם

דבר מה/ מתעניין  במה שנקרא  המתבגר. 

דיבור  שמייצרת  אותנטית    התעניינות 

המתבגרים  ,  אחר בין  פתוח  שיח 

את הפסיכואנליזה    והמבוגרים ומלמדת 

הזה   המפגש  על  יותר  השפה  קצת  בין 

      .והגוף אצל המתבגר

בתוכנית שהשתתפה  חשבתי  ,  כמורה 

  כמה מילים על המפגש הזה,   כאן  להעיד 

שהגיעו   הנוער  בני  עם  שלי   המפגש 

עצמה.  לתוכנית התכנית  כמורה    ועם 

פסיכואנליטית.  ה באוריינטציה  כשאני עושה שימוש  לספרות, שפה, החלטתי ללמד "משחקי שפה"  

  כמובן שהיה עליי להתכונן, הן עם חומר והן עם רעיוניות יצירתיים אך הייתי צריכה גם להשאיר 

 "טעמים" מן הפעולות בתפס"ן
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יגע בכל אחד, יעניין כל אחד,  מקום להפתעה. שכן ברור היה לי שמה שאני רוצה להעביר לא בהכרח  

"משחקי שפה"  עבורי    משהו ממה שנקרא  כדי להצליח למסור  ובאז מצד אחד  פניתי ל"מתבגרים"   

המתבגרים כדי שיסכימו "לשחק" איתי.  אצל  גם  אצלי ו   "ילד "למה שנותר עוד  הייתי צריכה  לפנות  

הייתה  המש לא  נתקלתי  ימה  תחילה  כלל.   א דווק פשוטה 

שפה"  אך מייד בסקרנות מאחר ולא הבינו מה זה "משחקי  

בחניתות שכמו  בהתנגדות,   בבואי לנסות להסביר נתקלתי  

, המילים שלי עשו חור  התנגדו לשפה,  "תקפו" את המילים,  

 יודעים"  טענתם הםל "היו צריכים "להשתגע" כדי להבין,  

כך שהיה עליי  ,  המשחק הזה עם השפה"לשחק אך לא את  

עצמו,   למשחק  מייד  עם לחתור  הצליח  שלא  מה  כלומר 

ולאחר מכן לפנטומימה וכשהכל גלש   מילים הפך לציורים  

 ירגיע את גופם היה צריך לעצור, להתיישב בניהם כך שגופי 

וע את דבריהם, לתת מרחב לפעולתם ובין כל העצירות לשמ

שונים.   באופנים  דיבור  היה  ולאפשר  בכך   ללהיתקמעניין 

                               חזי יחזקאל                                                                         שתפס אותם בעיקר היה  שמה 

   שתהפוך ל"משפחה"   קלפים  4  סדרה שללהשיג  על השחקנים  משחק ה"רביעיות" שקשור למשפחות,  

במקום הזה של הסדרה המספרית    א דווק  .ליצור משפחה  על ידי בקשה, פנייה אל האחר על מנת

שונות שמייצרת    הקבועה הם    משפחות 

והנאה.   מנוחה  למצא  כלומר  הצליחו 

סמלי   עושה    "סדרה"הבאופן  אולי 

שאלתי את עצמי  מתוך כל זה    ".  "גבול 

הוא   האם  המפגש?  התרחש  היכן 

בזה.   התרחש ספק  לי  היה    בכיתה? 

כי   לי  אחד  נראה  כל  עם  שלי  המפגש 

בתוך    ואחד נעשה  לא  מהקבוצה 

שהקירות    ,הכיתה/השיעור היכן 

השיעור   את  בין  ממסגרות  אלא 

לפני   רגע  במסדרון  כלומר  השיעורים. 

שיצאו הביתה, או בזמן האוכל, או בזמן  

שנשרו משיעור אחר בחלל המרכזי של  

המקום. זה לא קרה תוך כדי דיבור כי  

לא   עוזר,  לא  כנראה שהדיבור  לפעמים 

  אחר מספיק איזה מבט    עושה אפקט, אז 

כמו "היית    שתי מיליםברגע הנכון, או  

או מגע    בדיוק ביציאה הביתה,    חסרה"

הכתף מילה  על  בזמן    שתיקה,  במקום 

יתכן אם כך שאין זה המקום שעושה  שיצרו את המפגש.    אלו    הנכון ועוד רגעים קטנים שאפשר והם

, הסמלי שבשפה.  "השפה"אלא      והנוהל  החוק, כמו הקירות של הכיתה, המסגרת הממשית של  גבול

ו  זה  ולא עם התלמידים....  אנו מדברים עם הקירותיכול להיות ש  בכיתה לרובבכך ש  ח להיווכנוכל  
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שהמפגש    "מפגש".  אפשרות ליצירת    דבר מה שניתן ללמוד ממנו גם לגבי חצר בית הספר כמקום של  

את  הרגע    לקרות בכל מקום אחר, בתנאי שנדע לזהותקורה בכיתה, הוא יכול    א דווקעם המורה לאו  

 . ובדיעבד לנסח אותו 

לא אוכל שלא לחשוב  לי ההזדמנות להיות שותפה בה ,    נתנה  אשר  לאחר אותה התנסות  נראה לי כי   

לכיתה היום   עוד    30של      בהיכנסי  תלבושת אחידה שמסתתרים שם  עם  היושבים    30תלמידים  

 רי אתגר לא פשוט למפגש טוב. תלמידים שכל אחד מהם יהווה עבו

 

 

 השיעור "משחקי שפה" .    מתוךעם מילים "מעשה טלאים"  של הקבוצה כתוצר 
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 בין לבין " תכנית "

מורה לתיפוף   חגי פרשטמןצייר 

 ציור בתכנית.  -ורישום

 

 

 

 

 

  

 

משהו מן המפגש שלי הציור מציין 

תיפוף הבשיעורי  עם הנערים

את ו  ,ן"שהתקיימו בתפס והרישום

לי את השיר ה"בין לבין" שמזכיר 

של נונו "הלו איפה אתה אתה פה? 

פה" שיר שהושר  פה לא פה לא פה

ספונטנית באחד השיעורים שלנו 

ועוד  ן"סתפשל קירות הבין 

 .מהדהד אצלי

 חגי פרשטמן

 


