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 דבר מערכת  

 רות בנג'ו

  ים מדברים בתפס"ן" קבוצת בני נוער המגיעעם קבוצת "  התרחשגיליון זה הנו תוצר של מפגש ש

עם חברי תפס"ן לדבר  כדי  פעם לתפס"ן  נושאים המעסיקים    מידי  וגילינו    אותםעל  בכלל  בפרט 

 את המורה או ה"אחר" המחולל אותה.  גם שלמעשה נושא ה"קנאה" לא מעניין פחות 

זכיר לנו שהקנאה  ה, מה שהנושא החל מסיפורה בהמשכים של ניקול לימאנס "קנאתה של אחות"

אחים.   בין  הצרב  אליס  מתחילה  מהיכן  נוצר?  מהיכן  הקנאה?  רגש  מהו  המקרא  שואלת  תחיל? 

או על  על אהבת האב,  יוסף ואחיו    על קניין הבכורה,  מלמד אותנו על קנאת אחים כמו יעקב ועשו 

יוסף,    של  במנחתם,  חלומותיו  האל  הכרת  על  והבל  יעקב,  קין  לאהבת  ורחל  לבן  לאה  של  בניו 

על קנאת מלכים      המבקשת לגרש את הגר וישמעאל,על קנאת האם כמו שרה   המקנאים ליעקב,  

ושאול דוד  המלוכה    כמו  ועל  המקום  ֶאת  על  ֵמַהּכֹות  ָדִוד  ְבׁשּוב  ְבבֹוָאם,  ַוֵתֶצאָנה  -ַוְיִהי  ַהְפִלְׁשִתי, 

ִמָּכל ַהֶמֶלְך-ַהָנִׁשים  ָׁשאּול  ִלְקַראת  ְוַהְמֹחלֹות,  )ָלִׁשיר(  לשור  ִיְשָרֵאל  ְבִשְמָחה,  --ָעֵרי  ְבֻתִפים 

ַותֹאַמְרןָ: .יםּוְבָׁשִלִׁש  ַהְמַשֲחקֹות,  ַהָנִׁשים  ְבִרְבֹבָתיו   ַוַתֲעֶניָנה  ְוָדִוד  ַבֲאָלָפו,  ָׁשאּול  ְלָׁשאּול    ַוִיַחר .ִהָּכה 

ַאְך   לֹו,  ְועֹוד  ָהֲאָלִפים;  ָנְתנּו  ְוִלי  ְרָבבֹות,  ְלָדִוד  ָנְתנּו  ַויֹאֶמר  ַהֶזה,  ַהָדָבר  ְבֵעיָניו  ַוֵיַרע  ְמֹאד, 

ֶאת .ַהְמלּוָכה )עֹוֵין(  עון  ָׁשאּול,  ָוָהְלָאה-ַוְיִהי  ַההּוא,  ֵמַהיֹום  יח(.    .ָדִוד,  פרק  א  שמואל  אלה  )  כל 

אותנו "אחר"    מלמדים  יש  הקנאההכי  את  לשאולמחולל  ניתן  זה  בגיליון  העולים  הדברים  מן   .  

מיטיבה    13בת ה  ? או בבעלות על אהבת האחר? הנערה  האחד בשניהאם הקנאה מקורה בהכרת  

חברתה תהיה שייכת רק  שכי רצונה  היה    מבינה בדיעבדהיא    ,את הקנאה  קבמדוילמקם  ו  לתאר

וקנייןולה   קנאה  של  זה  קשר  על  אותנו  את    סבית  מוניב .  מלמדת  רוצה  אשר  המורה  על  מדבר 

, התלמידים רוצים את אהבתו שתהיה  הקנאה בניהם מבלי לדעת על כךאהבת התלמידים ומחולל  

חזקה,  הו  שבין הבעלות  גם כאן ביחס  האם אין מדובר  תהיתי  מבלי לחלוק בה.    הםשייכת רק ל 

לנשירה.   בהקשר  בתפסן  מדברים  שאנו  דנה  כפי  בטלית"  אוחזין  "שניים  התלמודית  הסוגיה  גם 

אולי על הבחנה    המעידבטלית, יחס    האוחזין/תופסיםביחס שבין הטוענים לבעלות בשבועה לבין  

האם אי היכולת של ההפרדה בין    לבין לטעון את הבעלות לדבר.  לעשות שימוש בדברהחזקה כ  בין  

החזקה  וההבעלות   נסבלת?היא  הקנאה    בלתי  את  המחולל  האחר  כמה  בין  עד  או  הילדים  בין 

ו על  ששייך לשל מה    ובין החזקה    יכול לנוע בין הבעלותהתלמידים  או בין חברים או בין מבוגרים  

ישנו  ?  מנת למתן את הקנאה אצל האחר יהא זה  ? בין אם  " עם הקנאהידע עשות " האם גם כאן 

זכור לי סיפור של  "ידע עשות" של האחד שמקנא לאחר או "ידע עשות" של מי שמחולל אותה?  

ילדה בכיתה ג או ד שסיפרה לי שהיא קנתה את אותם עגילים שהיו לחברתה הטובה וענדה אותם  

ה ראתה את העגילים  הזהים לשלה  וכעסה על כך, על כן החליטה  למחרת בבית הספר, אותה חבר

עגילים  הלה   על כך שקנתה אותם  ונזפה בה  להתקשר אליה בצהריים לאחר שחזרו מבית הספר 

לא   שהרגישה  הילדה  זה.  את  לעשות  צריכה  הייתה  לא  באלו    נוח  בושהיא  לה  ענתה  מהשיחה 

א כקנאה שקניתי את אותם עגילים כי זה  אולי את יכולה להבין את זה כמחמאה  ולהמילים: "

הכותבים אפשר להוביל את הקנאה לדבר טוב,  ". החברה שתקה. כפי שמעידים  אומר שהם יפים 

לחלוק ,  כמניע, כבונה, כבלתי נמנע מהרגע שישנו אחר לידינו, אותו אחר דרכו אנו יכולים ללמוד,  

להתאוות  כפי שמספר אוריה כהן על המפגש שלו עם הטוביסט אשר חולל אצלו את הרגע הקסום  
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ולהפוך    ו, לקנות אותולרצות את קניינ   כלומר   וא גם דבר שניתן לקנא לוה  ניגון . שכן  גוןישל הנ 

  חילופיןל או    לסחור בו  הלאה  ורק שלך ולמכור אותו למי שיחפוץ בו כי הוא שלך וכך   לשלך   ו אות

להפוך אותו לקניין הציבור כמו בבלדה של יהורם טהרלב "בלדה על סוס עם כתם על המצח וכתם  

בזנב"  זוהרת  כסף  של  ושערה  הגב  ש  1על  זיג  כותבתכפי  הארץ  תמר  בעיתון  שהופיעה  בכתבה  מן 

ישנו  ,  , בניגון החסידיעל מקור הבלדה ומוטיב קניית הניגון בסיפורת החסידית. גם שם   27/1/23ב

לנחלת  בסיומה להעניק אותה  הוא החליט לב   אך בבלדה של טהר הרצון להתקרב כמה שיותר לאל

 ונשמחה...  נגילההבה  ,לאחראת דבריהם של הכותבים  "הניגון"של  בנימה זו  אז  .הכלל

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניגונו של דוד                                                                           

 

 

 

 

 
  27/1/23תמר, בלדה על סוס עם כתם על המצח וכתם על הגב ושערה של כסף זוהרת בזנב". מתוך הארץ,  זיגמן  1
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 מה זאת קנאה? 

 אליס צרב

מהי בעצם קנאה? מן רגש מוזר. לא מדברים עליו הרבה. אפילו אם לרצות לתאר אותו היטב, יכול  

מר זה  בשביל  המילים  יספיקו  שלא  דרגות  ולהיות  כמה  יש  למשל  לעצב  עליו.  מדברים  שלא  ב 

א עצב קל, צער הוא כבר עצב חזק. למקרים יותר  יבאוס התחושת  שאפשר לתאר אותם במילה:  

 קיצונים יש את המילה אבל. ומה יש לקנאה? למילה קנאה יש רק את עצמה.  

תחושה שלא אוהבים לדבר על הקנאה, כאילו שכולם מתביישים מהרגש הזה. ובאמת,   מתבררת

וב, למרות  מה יש טוב בקנאה? אותו העצב הוא רגש לירי ואציל. שמחה היא רגש נחמד ואה

כך שאין לו  ב כעס הוא רגש פראי וחזק, הוא רגש, לפעמים, שמשחרר  .שפחות שימושי בלי העצב

נחשב כמשהו טוב, כך אנחנו מודים שטעינו. ומה יש לקנאה? רגש  להתבייש על מעשנו גם גבולות. 

 חסר תועלת.  

ניים והאוזניים  האם זה אנחנו שלא נותנים לקנאה מספיק הערצה וביטוי, מסתירים אותה מהעי

, שהיא רגש שלא צריכים  עצמה  אותה שהיא תמימה, או שהבעיה בכל זאת בקנאה חושבים  והלב,  

 אותו ושמפריע לנו? 

 ואם היה אפשר לבטל את הקנאה, האם כדאי היה לעשות זאת?

 ולמה הקנאה בכלל קיימת מהתחלה? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1615הולנד, חוברט פלינק, 

 גירוש הגר וישמאעל 

ומה   בני נוער מדברים על קנאה
 שמסביב 



 2023ינואר , 59גיליון זמן תפס"ן 

5 

 

 

 קנאה  

 מריה שוקלין

אנחנו דיברנו על קנאה ולפי דעתי קנאה היא דבר מאד מסוכן אם  בסינמטק  בפגישה שהייתה לנו   

כל דבר יש את הצד השלילי והחיובי שלו לכן  ל, אבל  אנחנו לא יודעים איך לשלוט בה וברגשותינו

שלא ידענו לפני שאנחנו יכולים לעשות. אז אני    יכולתנוהקנאה יכולה להוציא מאיתנו את מיטב  

כי אם את רואה מכונית אחרת יותר יפה  תמיד חושבת שקנאה זה כמו מכו  נית שאת נוסעת בה 

להוביל   יכול  שבסוף  מה  מהירה  יותר  להיות  לנסות  או  להתעלם  אם  לבחור  יכולה  את  ומהירה 

 לתאונה .  

מר שקנאה זה כמו שנאה אבל  ומישהו א באותו מפגש שמעתי  אני לא זוכרת אם שמעתי נכון אבל  

י דבר ראשון שנאה היא כבר דבר קיצוני, אי אפשר לשנוא  י דברים שונים מאד כ נלפי דעתי אלו ש 

אדם   בן  ככה  שונאת    כמוסתם  שכשאת  היא  ושנית  רנדומלי  אדם  בן  בכל  לקנאות  יכולה  שאת 

את לא רוצה את מה שיש לו , את רוצה את ההפך הגמור כי כל דבר שהוא דומה מזכיר לך    ו מישה

י מן הקנאה ולחשוב על החיובי שזה לדעת  את השנאה כלפיו. לכן זה חשוב מאד לקחת את השליל 

מה   כל  בדיוק את  ששאפשר להשיג  נשיג  לא  פעם  אף  אנחנו  אבל  זה משהו  לגבי  נעשה  נרצה אם 

 אותו הדבר שיש לבן אדם אחר כי אנחנו זה לא הוא . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    אביו כשאחיו מקשיבים מאחורחלומו בפני וסף מספר את י

 , אמסטרדם1616פרדיננד בול , 
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 הכאב  

 ניקול לימאנס

 ; הרבה פעמים אנחנו שוכחים להעריך

 להעריך את הטוב שיש לנו בחיים 

 את האנשים את החוויות 

 אנחנו שוכחים שלא הכל זה בעיות 

 כל אחד עסוק כל כך ברע שעובר לו ביום יום 

  שהוא שוכח גם את כל הטוב 

 את החיוכים את הצחוק 

 את הזיכרונות שהוא צובר 

 לשכוח שמאחורי כל העבודה בני אדם נוטים 

 והלחצים יש חיים שמחכים   הילדים 

 שנחיה אותם זיכרונות שמחכים שנזכור אותם  

 חוויות שמחכות שנעריך אותן  

 אנחנו כל כך עסוקים בכאב ובעצבים  

 ואנחנו שוכחים שהזמן עובר מהר והחיים בשניה  

 יכולים להיגמר אז אולי עדיף להתחיל 

 להעריך לפני שנפספס  
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 זכרון 

  אוריה כהן 

  ממש היה זה, הראשונות בפעמים איתי מנגן אותו כששמעתי  הופתעתי ממש אני . זכרון והנה 

 . מסוים  במובן יעוצמת  ואפילו קוסם
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 קניין / קנאה 

13נערה בת    

ממחנה   שחזרתי  אחרי  שבועות  כמה  האחרון,  בדרך  בקיץ  הכרנו  והיא  אני  ילדה.  הכרתי  קיץ, 

 מוזרה. 

שלי   הנוער  בתנועת  מהשכבה  ילד  של  מצווה  בר  לאירוע  איתנו  לבוא  אותה  הזמינה  שלי  חברה 

שכולנו הלכנו אליו. היא הגיעה לבית הכנסת לבושה בחולצה של התנועה מיפו, כובע ששייך לסניף  

עשתה היה ללכת עם החברה שהזמינה  של התנועה בהרצליה ומכנסיים קצרים. הדבר הראשון ש

אותה לשתות יין לבן ולטפס על ארון. תופתעו לשמוע שהיא לא מצאה חן בעיניי בכלל. הרגשתי  

 שהיא מזלזלת בחגיגה וקינאתי כי חשבתי שהיא תיקח ממני את החברה שלי, זו שהכירה בינינו. 

נקלענו לסיטואציה מצחיקה  לא דמיינתי שבתוך שלושה ימים, המצב יתהפך. כעבור שלושה ימים, 

שחשבתי   המחשבות  את  שמזכירה  בצורה  הדברים  את  רואה  שהיא  להבין  התחלתי  ושם  ביחד 

מה   את  אומרת  גם  ומצבים  אנשים  על  כמוני  שחושבת  מישהי  פתאום  שנים.  כמה  במשך  לעצמי 

 שהיא חושבת ומבקרת את מה שהיא רואה. 

ת ובתמורה רציתי לתת לה את כל מה שיש מאותו יום הרגשתי שג׳ היא שלי, היא מספקת לי חיּו

יחד עם ההיסחפות הזאת, הגיעו גם רגשות של קנאה. בהתחלה, הופיעה ישר משאלה להרחיק    לי.

מהתנועה, למרות שבפועל אני הייתי זאת שיצרה ביניהם קשרים.    םהוותיקי בינה לבין החברים  

לקנא לה, כי היא הבינה שיש לה  לא רציתי שהם יתלהבו מהתגלית שלי כמוני. עם הזמן, התחלתי  

 עוד אופציות פרט לקשר איתי. נבהלתי מהמחשבה שג׳ לא תרצה להיות ״ג׳ שלי״. 

או   רצוי  לא  משהו  זה  כאילו  בשיפוטיות,  אליה  מתייחסים  שרבים  שקנאה,  גיליתי  החוויה  דרך 

 אסור, היא בלתי נמנעת כשנקשרים למישהו. 

במבט לאחור, ראיתי  

שהקנאה הייתה קשורה  

  רצויהלרצון שלי להיות 

ושייכת ושיהיו שייכים  

הקנאה   אליי ותלויים בי.

מערערת כי היא מעלה את  

השאלה מי אתה בלי  

השייך לך שגם אתה  

 משויך . 

 

 

 

 

 (פיליפ פטר רוסרוזה דא טיבולי )                                                                         

 לאה ורחל  ,יעקב                                                                                    
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 קנאה אצל ילדים 

 אברהמיאן  יאנה

העלנו הרבה מחשבות    ,היה מאוד מענייןבסינמטק    המפגש שהיה לנו 

לי    מעניינות, והיה  קנאה  על  ניקול  שכתבה  סיפור  על  בנוסף  דיברנו 

והייתי שמחה להכיר אותה    מאוד מעניין לחזור לסיפור ולנושא הזה. 

  אישית.

ילדים.   הואקינאה  הנושא   אצל  במיוחד  קשה  די  שאצל    נושא  בגלל 

  חיות. ילדים זה יותר קל לעורר קינאה במיוחד במשפחה בין אחים וא

אם זה קנאה בין אחים אפשר    כשבן אדם מקנא הוא מסוגל לכל דבר.

אשמת ההורים כי כשהורים נותנים יותר יחס    אתלהגיד גם שיש פה  

לא  שאף אחד  להבין  הוא מתחיל  כלום  לא מקבל  והשני  לאחד מהם 

אוהב אותו שאף אחד לא צריך אותו ושאח שלו הוא יותר טוב ממנו  

לעורר   יכול  גם  הילד.  השנא וזה  כל הרגשות    אצל  לעורר את  לא  כדי 

שזה לא טוב  קודם  להבין    לדעתי צריך השליליות האלה אצל הילדים  

טובים. לא  למצבים  להביא  שבנוסף  ויכול  חושבת  אני  של  ,  היחס 

שווה, להיות  צריך  במשפחה  ילד  לכל  להראות      ההורים  צריכים  הם 

                              .שהם אוהבים את הילדים שלהם ושהם צריכים אותם

 
                                                                        חברה שלי אלין  ה

 סטלאלין 

, ואני כל הזמן  המורה שלי  לספרות כל הזמן התבלבלה עם השם שלי וקראה לי לין

בספר   נזכרה  היא  אז  אלין".  לי  קוראים  לין  לי  קוראים  לא  "המורה  לה  אמרתי 

אלין"   שלי  "החברה  לבנהשנקרא  חנה  לא   ,שכתבה  היא  ומאז  אותו  לי  והביאה 

יותר.   אלין"  הסיפור  מתבלבלת  שלי  על"החברה  הילדה   מדבר  חברות.  בין  קנאה 

כמו   הכל,  היה  שלאלין   מפני  בה  קינאה  היא  הדס.  היא  אלין  בחברתה  שמקנאה 

למשל: מלא בגדים, מלא ציורים, ומלא פרחים. להדס לא היה את כל המבחר הזה  

בעוד   באלין  קנאה  גם  הדס  אבל  כסף.  בזבוז  סתם  שזה  חושבים  שלה  ההורים  כי 

בבית של הדס לא מחבקים ולא מלטפים אותה  ה שיש בבית של אלין.  משהו, באהב

ולא מנשקים אותה. זה יצר קנאה גדולה שהובילה את הדס לשקר ועוללה סיפור על  

 חתה של אלין.  משפ

 

 

 

       (29)עמ'  "הכי יפה בחדר של אלין זה החדר שלה"             
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 קנאה בבית הספר 

 מוניב סבית 

בעת  ה הקנאה מניעה את עולמם של התלמידים. היא מעוורת אותם בדומה לאהבה ולשנאה אך ב

ומעוררת את תשוקתם. בזכותה התרחשה מלחמת האחים מאז שחר האנושות  מאירה את עיניהם  

והיא זו אשר עד עצם ימינו ממשיכה להזין את המלחמות בין התלמידים. הם נלחמים אחד בשני  

כדי לזכות באהבתו של האחר המציע את אהבתו לכלל המבקשים. התלמיד מסרב לחלוק יחד עם  

עמיתיו את אהבת מורו. הוא רואה בה  

שייכת לו ורק לו. הוא פועל וחותר להשיגה  כ

  הבכל מיני דרכים וצורות כדי לא לאבדה. ב 

למורה בסופו של דבר   רבעת מה יישא

ממקצועו הבלתי אפשרי מלבד אהבתם של  

תלמידיו, דבר שברגע שהוא משיג אותו מגיע  

לו לקנות בעצמו כמו גם האחרים בו. אחת  

  נןק הצורות הנפוצות של הקנאה שממשיכה ל

בתוך תוכו של כל אדם ומלבה אותה הינה  

 האלימות ההרסנית כמו גם הלעג.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 1602פטרו דלה וקיה, ונציה,                                                                                                          

 לייתושאול ודוד עם ראש ג                                                                                                         
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 סינמטקספריית המפגש ב

 קליימן  הדר

נוער  עם קבוצת "מדברים בתפס"ן"    במפגש שהתקיים בספריית הסינמטק אליו הגיעו מספר בני 

הנערות   אחת  הקנאה.  שאלת  עלתה  תפסן  יבוחברי  מכיתה  לימאנס,  את    ,ניקול  פתיח  הקראה 

מסיפור קצר שכתבה על קנאה. היא כתבה סיפור בשפה שאינה שפת האם שלה, בעברית רהוטה,  

הקריאה   כשהיא  אחיות.  בין  קנאה  סיפור  ומתח.  קסם  בספרייה  מלאת  שקט  היה  הסיפור  את 

שכותבת כל כך יפה בשפה    17ות והמבוגרים קצת מקנאים בנערה בת  -ונדמה היה שכולנו, הנערים

 לא לגמרי שלה על נושא כל כך אמיץ, הקנאה.  

זה היה מפגש מרתק שהיה מלא בשאלות, יותר שאלות מתשובות, שתיקות מבוכה והיסוס ואולי  

שהתע ורגשות  מחשבות  הרבה  והנערות  גם  הנערים  רוב  התשובות.  העדר  נוכח  בשתיקות  רבבו 

  התמידו בשתיקתם אבל נראה היה שהתמלאו בסקרנות. מה זו קנאה, מה זו קנאת אחים, קנאה 

ניתן לעשות אתה עם הקנאה. שיחה מרתקת עם  ומה  קנאה לשנאה  בין  בין אוהבים, מה הקשר 

א מענה אבל עם מרחב ומרווח עצום  מעט מאוד תשובות ברורות שהסתיימה עם הרבה שאלות לל

 לחיפוש. 

 

 

 


