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ִאם ָהִייִתי ְצִריָכה ְלָתֵאר ֶאת ָהעֹוָלם,

ָהִייִתי ְמַנֶּגֶנת ֶאת ֵאירֹוָּפה ִּבְקָלִריֶנט ְּבדֹו ִּדיֶאז ָמז'ֹור 

מֹוִסיָפה ְלַאְפִריָקה ְּפִריָטה ִמַּמְפֵרט ַּבְרֶזל ְּבִמי ִמינֹור 

ֶאת ָאֶמִריָקה ַמְׁשִמיָעה ַּבֲחצֹוְצרֹות פֹוְרִטיִסימֹו

אֹוְסְטַרְלָיה ָהְיָתה ִמְצָטֶרֶפת ְּבטּוָּבה ְּבפֹוְרֶטה 

ַאְסָיה ְוַהִּמְזָרח ַהִּתיכֹון ְמתֹוְפִפים ְּבִטיְמָּפִני ּוְבֻתֵּפי ָּבס ִּבְמִהירּות

ַאְנַטְרְקִטיָקה ָהְרחֹוָקה ַמְׁשִמיָעה ָּתו ֲחִריִׁשי ִּבְמֻׁשַּלׁש

ְוַהְּמַנֵּצַח, ִאֵּבד ַׁשְרִביטֹו.

ָיַרד ֵמַהָּבָמה ְוָחָרט ַעל ַהַּפְרִטיטּוָרה — 

ָאסֹון.

מור רביי

אסון עולמי

ן )פרט(, 2016, מיצב באורנים.   צילום: הדר סייפן ו ר ח א ה ב  ר ק אילה אופיר, ה



תוכן העניינים

הקרב האחרון )פרט(                                          
אסון עולמי                                                   
הקרב האחרון                                                       

קו העורכים 
הדרך לאיתקה                                                       
כתם                                                                                       
הנס                                                                    
שיעור רחוב                                                        
גבולות גזרה - פרגמנטים                                             
מנופי הארץ                                                     
הוא לא עצם עין כל הלילה                                          

תחינה

מפתח הלב

אי תנועה                                                      
מסלול אמן-מורה                                                      
סופיה                                                                  
שומרי הסף                                                         
שאצלינו בבית                                          
תכופפנו                                                  
אדמה שחורה וחממה                                
חממה עזובה                                            
יריעות                                                   
פנים וחוץ                                                       
שירים כשהילדים ישנים                                     
חלום אחד אחורה                                                   
וילון                                                              
נפתח מקורה                                                       
עם מילים                                                                  
על הקצה                                                        

אתה עומד מול שעריי הסגורים                                                                    
נוף אישה                                                       
נר                                                              
מטפחת הכלה                                   

דמות בתוך כלוב

אילה אופיר                                              
מור רביי                                                          
אילה אופיר                                                        

משה ב. יצחקי   עידית לבבי גבאי                               
סיגל בן דוד                                                       
אורטל הרציג                                                                                       
אורטל הרציג                                                                    
אחיעד סוירי                                                         
גבי ברזל                                             
פריד אבו שקרה                                                     
תלמה נבו                                          

לנא בחוס נסראללה
מערבית: דליה אלטורי וחגי רוגני    

לנא בחוס נסראללה
מערבית: דליה אלטורי וחגי רוגני    

חגית שילוח-חיים                                                      
יעל גילעת                                                      
איריס ארבל                                                                  
איריס ארבל                                                          
אורנה אורן יזרעאלי                                          
אורנה אורן יזרעאלי                                                  
נועה גור אריה תנעזר                                
נועה גור אריה תנעזר                                            
נועה גור אריה תנעזר                                                   
דניאל סרי-לוי                                                         
דניאל סרי- לוי                                     
דניאל סרי- לוי                                                   
שלומית אתגר                                                              
שלומית אתגר                                                       
נועה לוין חריף                                                                  
נועה לוין חריף                                                        
נועה לוין חריף                                                                    
 נועה לוין חריף                                                      
פאטמה אבו רומי                                                              
פאטמה אבו רומי                                           
שוש טויטו                                                    

3
4
5
9

10
12
13
14
16
17
18
20

21

22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
59
62
63
64
67
68

70
71
72
73
74
75

77

78
79
81
82
84
85
86
88
90
92
94
96

שוש טויטו
סאוסן רינאווי
סאוסן רינאווי

חן עין הבר
ליאור אבידן

שרון שמע עמר
יהודית לויזון
יהודית לויזון

כרמל רז
רוי אשכול

איריס ברנע
משה ב. יצחקי

איריס ברנע
ענת גולדמן
שלומי ללוש
שלומי ללוש

אדווה טל-אור אמורי
גיל צורי

דניאל שאוב
מאנגלית: חגי רוגני

פולינה זובנקו
פולינה זובנקו
לאורה ויינברג
לאורה ויינברג
לאורה ויינברג

ביל פרידמן
מאנגלית: חגי רוגני

ביל פרידמן
מאנגלית: חגי רוגני

עודד ברזל
לירון יוחאי

מתן קריידלמן
יעל אורן סופר

סיגל מזל
רעות דריי 

סברין אבו-קנדיל
עינת הולנברג

דניאל סרי-לוי                                                        
הדר סייפן

גיא רייביץ                                                         
עדי גיל  

חוט בחלל מקשר
הסטודיו שלי 

קאריאת אלפנג'אן )הקריאה בקפה(
חשיפה

על זהות
עמק אני
דור שני
קרעים
טעות
עצית

'לסובב ת'ראש לקיר...'
פרס היצירה ע"ש מרווין ריינשטיין תשע"ו

'לסובב ת'ראש לקיר...'
עורי עורי שיר דברי

חזיון תעתועים
גוף

כולנו בני דויד
טליתות וכאפיות

שפות רוקדות

"Лиса 2"
"Лиса 1"

מרינו
אייל

תקשורת חלופית ותומכת
המרה

לא לגרום לדבר להתרחש

אלתור במי מינור
בוא נדבר על זה באמת

יצירה משותפת
ללא כותרת

מונדיאל בברזיל
אחות
נאדיה

חופש משינה
מצפון

בלוק א'- ה' )שדרות ונתיבות( 
ללא כותרת

'אהובה'



9

משה ב. יצחקי – עידית לבבי גבאי

קו העורכים

קיץ
בסתיו הזה

עץ הפקן
קצרים 

גלעד 
זכרונות

שקט
לגימה אחרונה

פיגמליון וגלתיאה
בחירת פריס

מגדל בבל
inanna איננה
מרינה והשה

הנמרה
נדודי שינה

תהיות
זוגיות

אהבת הידיעה
איש הפח

'איכה תגיע לחוף'
אגרטל

לידת הֶוֶרד
קצרים

את תמיד
אבסטרקט סינטטי

הפרעות קשב וריכוז
עכשיו גם אתה

מוקים
בחדרו

אבא
פתח מס׳ 6-5

מיצב 29
טיהור ומירוק

במעלית

בכפר אליו אני שבה

כשיקהה המקום הזה
הברות פתוחות )בעקבות יחיאל שמי(

רשימת משתתפים

שאלת מקומם של היצירה והיוצר בתהליך הלימוד האקדמי והכשרת המורים מלווה אותנו 

שנים רבות. אין חולק על העובדה שהמחקר, הפרשנות והביקורת לא היו באים לעולם ללא 

היצירה, בין אם היא יצירה של הטבע )והמאמינים יאמרו אלוהים( לבין יצירתם של בני תמותה. 

אך באופן מתמיה דחקו התיאוריה, הפרשנות והביקורת את היצירה מקדמת בימת הלימוד והיא 

הפכה למשנית להן. במשך שש-עשרה שנות קיומו של קו נטוי אנו פועלים בעקשנות להחזיר את 

היצירה ואת היוצרים למרכז השיח האקדמי והחינוכי. פעילות זו קיבלה את ביטוייה המתמשכים 

בקשר הרציף בין המכון לאמנות לבין החוג לספרות באורנים, בסדנאות הכתיבה היצירתית 

והאמנות החזותית, בייסוד קברטים אמנותיים וספרותיים ובשילוב השיח היוצר בכנסים שונים, 

ובמיוחד בכנס השנתי של הרשות למחקר באורנים. 

במהלך השיח הארוך והממושך המתקיים במעגלים השונים בחצר אורנים חיפשנו דרכים 

לבניית "הקומה השנייה" ללימוד ולפיתוח השיח היצירתי והיוצר. לפני כשנתיים נפתח מסלול 

אמן-מורה בתוכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בתואר השני, עם מחזור ראשון וחלוצי של 

סטודנטים וסטודנטיות. לשמחתנו, חלקם מבוגרי המכון לאמנות באורנים שחזרו "הביתה". מסלול 

ייחודי זה נבנה מתוך רצון לתת מענה לצורכי ההתפתחות של אלה הנעים בחייהם על ציר הזהות 

אמן-מורה. בתוכנית זו אנו מחפשים בהתמדה שפה חדשה ומערכת מושגים ייחודית, רב-תחומית. 

התהליך מורכב ודורש השקעה רבה של זמן ומחשבה, סבלנות ואהבה לדבר. מאמצים אלו כבר 

מניבים תהליכים ותוצרים מרתקים ומשמעותיים, המסבים לצוות המוביל את התוכנית סיפוק 

רב. חלק מתנובת יצירה זו מופיע בגיליון זה במדור אמן-מורה, וכן במדור פרס היצירה על שם 

מרווין ריינשטיין. 

קו נטוי בגיליונו ה-16 ניחן ביחס קצבי ועשיר בין הממדים החזותי והטקסטואלי. ניתן לראות 

בכך את "רוח הזמן" אשר בה מתחוללת מהפכת אמצעי המבע, התקשור והייצור, שעליה הקדים 

והצביע רולאן בארת כבר ב-1993 בספרו וריאציות על הכתב )רסלינג, 2008(.

גיליון זה מכיל תכנים והלכי נפש רבים ומגוונים. החל מביכורי יצירה ראשוניים ומהוססים של 

סטודנטים מתוכניות הלימוד השונות באורנים וכלה ביצירותיהם המתחדשות של מרצים-יוצרים 

הפועלים זה מכבר בשדות האמנות וזכו להכרה ולהערכה.

בכל אלה אנו ממשיכים בדרכנו העקבית והנאמנה, הנותנת במה למעיינות היצירה, ההתחדשות  

והדיאלוג הרב-תרבותי והרב-תחומי בחצר המכללה האקדמית לחינוך – אורנים. 
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ִלְפָעִמים ֲאִני ּתֹוֶהה ֶמה ָהָיה ּגֹוָרִלי

ִאּלּו ָהִייִתי ִנְׁשֶאֶרת

ְונֹוֶׁשֶמת ֶאת ֲאַבק ַהְּׂשֵרפֹות

ַמְסִניָפה ֶאת ֵריַח ַהְּבִדידּות ַהֻּמָּכר

ְּבעֹוִדי ְמַפְנֶטֶזת ַעל ַאֲהָבה ְוָעִתיד.

ָקרֹוב ְלַוַּדאי ֲעלּוָבה ְוכֹוֶאֶבת ָהִייִתי

ִמְתַּפֶּלֶלת ְלֵנס.

ָּכֵעת ְּבעֹוָלם ֶׁשל ְצָבִעים ְוחֶֹפׁש

ַנְפִׁשי ְׁשרּוָיה ְּבֶחְׁשַכת ַלְיָלה ַקר

ְּכלּוָאה ֵּבין סֹוְרֵגי ַהַהְסָּתָרה ְוַהַּפַחד

ֵמֲאחֹוֵרי ַהּבּוָׁשה

ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּמָּלה ָהֲארּוָרה ַהּזֹו,

ֶׁשִּקִּויִתי ָּכל ָּכְך ְלהֹוִציא.

ַּבּיֹום ּבֹו ִהַּגְעְּת ֶאל ַחַּיי,

ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים,

ֶנְחָצה ַהָּים.

ַּבּיֹום ּבֹו ִהַּגְעְּת ֶאל ַחַּיי

ִהְתַחְלִּתי ָלֶלֶכת

ַצַעד ַאַחר ַצַעד

ְמבֶֹהֶלת ּוְמֻפֶחֶדת

ַּבָּים ֶהָחצּוי.

ֵחיל ַהָּפָרִׁשים ֵמֲאחֹוַרי

ֲאִני ָרָצה

ָנָסה ַעל ַנְפִׁשי

ֻמְכָרָחה ְלַהִּגיַע

ַלָּמקֹום ָהַאֵחר,

ְלֶאֶרץ ַהֵחרּות.

ֲאִני עֹוָלה ַעל ְּכֵתַפִיְך

ּוַמִּביָטה ַעל ַהּטֹוְבִעים 

ָׁשם ֵמָאחֹור.

רֹוָאה ֶאת ֵעיֵניֶהם ַהֲחֵרדֹות

ַהּזֹוֲעקֹות ֶאת מֹוָתם

ּוְמסֹוֶבֶבת ֲחָזָרה ֶאת רֹאִׁשי

ְלִכּוּון ַּדְרִּכי.

אורטל הרציגאורטל הרציג

הנסכתם
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אחיעד סוירי

שיעור רחוב של אחריות אזרחית

כבר כמעט שטבלתי את רגלי במי הכנרת, מרחק של צעד או שניים, כאשר יד גדולה 

תפסה אותי בכתף והשליכה אותי לאחור. החל מאותו רגע, תחושת הקייטנה שליוותה 

את אירועי המחאה התחלפה בתחושת התפכחות מפחידה שהאלימות רק חיכתה 

לנו כל הזמן מעבר לפינה. קצת מאחוריי צרחו גבר ואישה על אחד המצילים, בחור 

בגודל של מקרר עם מבט רע בעיניים, על זה שהוא הכה ודחף אישה בהריון. מגוש 

פעילים מלוכד, התפזרנו לבודדים בתוך הבלגן שהתחולל בין השמשיות שניקדו את 

הדשא. חלק יוצאים בכניעה, חלק מנסים עוד להתעמת מילולית עם מנהל המלון 

שסגר את החוף בכנרת וכמה בודדים חוטפים מכות רצח על הדשא, מסרבים לעזוב 

את המקום עד שהחוק ייאכף וכולנו ננצח את העבריינים שגזלו לנו את החופים. 

הייתי בתיכון כאשר הלכתי להפגנה הראשונה שלי. היו אלה הימים שלאחר 

ההתנתקות מרצועת עזה, בזמן שאווירת הקרע הורגשה בכל פינה והוטבעה בכל 

דף עיתון. הדגלים והסרטים הצבעוניים נראו כאילו נקשרו רק שלשום, הכול היה 

טעון באווירה שעוד רגע פורצת מלחמת אזרחים. ככה לפחות זה נראה לי אז, אבל 

האלימות של ההפגנות שתועדה בלי סוף בטלוויזיה הייתה זרה לי. לא חשבתי שאגיע 

למצב שהיא תרחף גם מעלי, נוגעת-לא-נוגעת, משאירה רק טעימה מרה ולא צלקת.

תכננתי להגיע, לפחות היו מחשבות, אבל כאשר הנעתי את הרכב  אצל ההורים 

ויצאתי בחזרה לדירה, לא האמנתי שאגיע להפגנת המחאה על הגז. התחושה של 

"אחד פחות או אחד יותר" השקיטה את המחשבות והראש עבר לטייס אוטומטי. 

צומת ברקת, הכניסה לאלעד, אוטוטו מחלף נחשונים ועולים על כביש שש צפונה. 

עוד שעה ואני עם הכוס קפה בסלון. 

בינתיים הגיעו צלמי העיתונות, אחר כך השוטרים ולבסוף אחרוני הפעילים, 

שיצאו מדממים עם אף שבור וחיוך ניצחון מרוח מאוזן לאוזן. "נו, צילמתם הכול? 

תפסתם את זה?" הם ישאלו בזמן שהשוטר יתחיל לחקור, בתקווה שלא נשרה אף 

לא טיפת דם אחת לשווא. מה שהמדינה הפקירה, הם דורשים להחזיר. אבל אז 

הגיע הטלפון וניתק את המחשבות על הקפה. הוא מתכנן ללכת, יש דברים שהם 

חשובים עכשיו יותר מעוד כמה תרגילים להגשה או מפגש עם החבר'ה. במראה 

הקדמית ניבטו זוג עיניים עייפות של סטודנט, אבל הניצוץ חזר כאילו היו אלה ימי 

התיכון. אמנם השלושים כבר נראים כבמרחק נגיעה, אבל יש דברים שלא הגיל 

הוא זה שיקבע.

והאנשים מתחילים להתאסף. בהתחלה הקומץ הראשון, הגרעין הקשה של 

המאבק שבא עם שלטים. לאחר מכן, מצטרפים לאטם משפחות, צעירים ומבוגרים 

מכל רחבי האזור. מי עם סירים וכפות לעשות רעש, מי עם הילד הקטן על הכתפיים 

כדי ללמד אותו שיעור באחריות אזרחית. ככל שהקומץ גדל ותופח, כך הולך הרחוב 

ונסתם. המפגינים הראשונים כבר עומדים על הכביש ועושים בדיקת מגאפונים 

שהכול מתקתק. אסור לפשל. 

חלף קרוב לעשור מאז שהלכתי להפגנה הראשונה שלי. פעם הסבירו לי שמגייסים 

לצבא בגיל שמונה-עשרה, כי אתה עדיין צעיר מדי וחמום מוח מכדי לחשוב לעומק 

על מעשיך. החיים הרבה יותר קלים כשהכול שחור ולבן, כשברור לך מי ידיד ומי 

אויב – מי זה הם ומי זה אנחנו.

אבל השנים חולפות ומה שנשאר לך זה רק הזיכרון של האף המדמם וחיוך 

הניצחון המרוח על פניו כשיצא בהליכה זקופה מהמלון. כבר אז הוא היה אחרי-

השלושים-פלוס-ילדים, אני הייתי צעיר מבולבל בתיכון שרק חולם לנצח ת'רעים 

ולשמור על פרחי הבר. השיעור באחריות שקיבלתי שם לא ישתווה לעולם לאף 

שיעור בתיכון או באקדמיה.

ואז הם התחילו לשאוג. טור ארוך של אנשים באחד הרחובות הראשיים של 

חיפה, מניף שלטים וצועק נגד הסחיטה שמתבצעת על-ידי אנשי ההון שלא רואים 

דבר מלבד עצמם. זה כבר לא אותו קומץ תיכוניסטים וסטודנטים שחוטפים מכות 

על שפת הכנרת, אלא משפחות שלמות שמבינות שחינוך אמתי מתחיל בלקיחת 

אחריות ברחוב. קצת לפני הסוף, אני מודה שלא התאפקתי. הבחור במגפון התחיל 

להלהיט את הקהל וכולם קפצו עם הכרזות, כאילו מדובר במסיבה אחת גדולה. הוא 

הסתכל עלי משועשע ואני צחקתי. גם בגיל עשרים ושש יכולנו לקפוץ עם השלטים 

לא פחות גבוה מכל תיכוניסט בקהל.



17 16

גבי ברזל

גבולות גזרה – פרגמנטים

בבדיקת גבולות בבידוק הביטחוני בשער המערה של אפלטון, החרימו 

שומרי הסף מהצל המבקש לצאת – אבני כליות וצליל מנדולינה ואת חזון 

הפילוסופים שבחוץ.

בחדרו במלון, פשט הצל את חולצתו ובעדינות הסיר מגבו את הטיח 

שדבק בו מדופן המערה ואתו קטע מציורי האדם הקדמון – שיהיה לו ממה 

להתפרנס בתקופה הקרובה. כך יצאה לראשונה האמנות לאוויר העולם.

.....

מצמוץ עינו של הדייג – דק כחוט הסערה המכה בחופי געגועיו לדג הזהב.

.....

אין שבר אם לא היה שלם. אין דפים אם לא ספר. אין ימים אלא בספירת 

השנה. אין שנים אלא בגיל. אין גיל אלא כמבט לאחור. אין מבט לאחור אלא 

זיכרון. אין זיכרון שאיננו שברים. שברים הם אבני הפסיפס של התקווה.

.....

טיול של בוקר בימים הנוראים

ראיתי הבוקר נשל של נחש ונשלים של מצפּוֵני אנוש פזורים כגרוטאות 

בחורש. כבשתי את פניי בקרקע – ופניי פני כיבוש.

35 X 45 ,ץ, 2008, תחריט, חוט ומחט על נייר ר א ה י  פ ו נ פריד אבו שקרה,  מ
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תלמה נבו

הוא לא עצם עין כל הלילה

ירדנו באותה התחנה ברחוב נוה שאנן, הסיני ואני. כבר כמה לילות ששנינו יורדים 

באותה תחנה. בגדיו הכהים תלויים על גופו, כובע צמר מכסה את אוזניו. בהליכתו 

מתנודד מעט מצד לצד. רוח קרה מנשבת, מניעה את הפנס הצהוב ומעמיקה את 

החשיכה. מולנו מגיע איש מזוקן, ידיו מושטות קדימה כשבקצותיהן שני כלבים 

קשורים ברצועה. הסיני מצטודד. בעבר השני של הכביש תחנת אוטובוס, גבר צמוד 

אל גב של אישה, מנשק את צווארה, היא משלבת ידיה נראה שפניה חתומות. אנחנו 

עוברים את הספסל ואת הטלפון הציבורי. ומגיעים לפיצוצייה המוארת והריקה. 

הסיני לוקח לחם, סיגריות ובירה. 

אני מדבר עם האיש מהפיצוצייה על המצב כמו בכל פעם. בינתיים ברדיו 

מודיעים על קרה וכי צפוי שלג בהרים, כמו לפני שנה. הסיני שיוצא החוצה, מניח 

את השקית המלאה על הספסל ופונה לטלפון.

 בכבדות אני ממשיך לדירה. שותה על כיסא במטבח ומוביל עצמי למיטה 

הריקה. לא מצליח להירדם אולי בגלל הקור, אולי בגלל הזיכרון. שוב אני רוכב על 

האופנוע, מאחוריי יושב רובי. אנחנו שועטים בשבילים צדדיים מחופי עצי אורנים, 

חלקם נפולים שרופים מהדליקה האחרונה ההיא ברכס הכרמל. גם באותו בוקר 

היה קר. ענן סמיך ולח עוטף אותנו, גשם דק מתחיל לרדת ואיני רואה ממרחק של 

שלושה מטרים. הטיפות מתחזקות ומחלחלות לתוך הגוף. "אבא, תיסע מהר נברח 

מהענן". אני מגביר מהירות עוד ועוד, עד שלפתע האופנוע מחליק על אבן רטובה, 

גולש מהשביל נתקל בסלע מתהפך פעם ועוד פעם ואפילה כבדה ועמומה נופלת עליי. 

אני מתנער מהחלום, נוטף זיעה, נשימתי מהירה, מצית סיגריה  וידיי רועדות. 

על אף השעה המוקדמת מקדים לצאת מהבית, ומחליק קלות על הקרה במדרגות. 

ההוא מהפיצוצייה נשען על הדלת מעשן, מחכה למחליף שלו. משמאל, כמה אנשי 

בוקר מתקרבים לספסל. 

"התאילנדי", אומר לי ההוא מהפיצוצייה ומכוון בראשו אל הספסל.

"הסיני", אני מתקן אותו.

"תאילנדי, סיני, מה זה משנה? כולם אותו דבר. נדבק לטלפון, דיבר, צעק, בכה, 

לא עצם עין כל הלילה, רק עכשיו השתתק", הוא אומר לי.

אני ניגש לספסל עם שאר האנשים, רואה את הסיני שלי שוכב מכורבל. אחד 

ניגש לאפרכסת הטלפון המיטלטלת קלות, קורא לתוכה "הלו הלו" ואחר כך מחזיר 

אותה למקומה. אחר אומר קור כלבים היה הלילה, אולי קפא. עוד אחד אומר, 

נקרא למשטרה, בכלל  צריך לגרש אותם, הם רק הורסים את המדינה. הראשון 

נוגע קלות בגופה, אחר כך מטלטל אותו "קום, קום." הסיני פוקח עיניים, ממלמל 

משהו, פתאום נראה מבועת, אוסף את עצמו, מתרומם, נמלט, ואת השקית משאיר 

מאחוריו על הספסל.

אנחנו מתפזרים, איש איש לדרכו.

חיפשתי אחריו באותו הלילה וגם בלילות האחרים. 

 



21 20

ֵמחֶֹרף ְּכפֹור ָוֶקַרח

ּבֹוַקַעת ְרָנָנה 

ָּתִאיר ִלִּבי ְּכֶפַרח

ְּבׁשּוָמה ַרֲעַנָּנה:

"ִחָּבה, ָׁשלֹום ְואֹור".

ִלִּבי ִנְמָלא ְּתִחָּנה.

ֵמֵעֶבר ַלָּנָהר

ִּבְגבּול ִמיׁשֹור ָוַהר

ֵּתָבה ּוָבּה אֹוָצר 

ָׁשמּור ִמָּכל ִמְׁשָמר

ַמְפֵּתַח ָלּה ֶאָחד

ָיִחיד ּוְמֻיָחד

ּוַבַּמְנעּול ֵיׁש אֹות:

ֹלא ֵאׁש, ֹלא ַּפִּטיִׁשים

ִּכּׁשּוף אֹו ְלָחִׁשים � 

ִיְזֶּכה ּבֹו ַּבַּמְטמֹון

ַרק ַּבַעל ֵלב ָנכֹון

ַרק ַּבַעל ֵלב נֹוָעז.

נֹוֵעץ ַמְפֵּתַח ָּפז

ִנְפַּתַחת ַהֵּתָבה: 

טּוב ַמֲעָׂשיו � אֹוָצר

זֹוֵהר ְּבאֹור-ִחָּבה.

לנא בחוס נסראללהלנא בחוס נסראללה

רוגני וחגי  מערבית: דליה אלטורי 

ן שמע עמר בתודה לשרו

מפתח הלבתחינה

من عمق اعماق الشتاء 
البارد المعتم نداء 
ينير قلبي كزهرة 
يانعة تنثر عطرة 

 محبه, سالًما, نوًرا 
يمأل القلب رجاء.

بعد عبوِر النهِر                                                      
ما وراَء الّسهِل                                                       
صندوٌق صغيٌر                                                     
كنٌز دفيٌن                                                              
للكنِز ِمفتاٌح                                                           
واحٌد ووحيٌد                                                          
لًه ِقفٌل وهو الدليٌل                                                    
ال ناٌر ال مطرقة                                                        
ال سحٌر ال اعجوبة.                                                  

ِلفتح الكنِز ونيله 
صاحُب القلِب الشجاع 
صاحُب القلب الجريء  
ِمفتاحه الذهبي يضُع 

وباُب الكنِز يفتُح 
أعماَله الصالحة كنٌز

ِة". مشٌع براٌق بنوٍر "نوُر المحبَّ

لنا بحوث نصراللهلنا بحوث نصرالله

مفتاح القلبرجاء
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ה, 2015, סטילס מתוך וידאו  ]02:11[ ע ו נ ת י  חגית שילוח-חיים, א

יעל גילעת

מסלול אמן-מורה

לפני כשנתיים, לאחר ניסיונות שונים שחלקם לא היו יותר מרעיון וחלקם התממשו באורח 

חלקי בלבד, התגבש במכללת אורנים המודל של מסלול אמן-מורה במסגרת התכנית ללימודי 

מוסמך בהוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית. הזמנתו של משה יצחקי,  בתפקידו 

כראש התכנית, לבחינה מחודשת של הסוגיה הציתה בנו את התקווה שהעניין אפשרי. 

במשך השנים  התלבטנו  כיצד לבנות ללימודי התואר הראשון באמנות והוראתה במכללה 

"קומה שנייה" שתיתן מענה להמשך ההתפתחות האישית והאמנותית של הסטודנטים, מתוך 

פרספקטיבה רחבה על שיח האמנות, ומבלי לבטל את המורכבות הכרוכה בהיות האמן גם מורה 

ומחנך לאמנות. כפרפרזה לקביעתו של ז' באומן באשר למצב הפוסט-מודרני, הגדרנו ואפיַינו זהות 

זאת של אמנים-מורים כ"זהות נזילה" המאפשרת שינוע של  אנרגיות וידע מהסטודיו לכיתה 

ומהכיתה לסטודיו ומשם בחזרה. רצוננו לפתוח דרך לימוד והתפתחות לאנשים שהווייתם נעה 

בין מרחב היצירה למרחב ההוראה אפשר לנו לראות את האמן-מורה ואת פועלו, לא רק כפועל 

יוצא של "ישות דו-ראשית", כשלכל "ראש" מטרות ודרכי עבודה שונות ולעתים אף מנוגדות, 

אלא גם כמרחב רב-תחומי לפעולה משמעותית בשדה התרבות והחינוך. מכאן שהלימודים 

במסלול מציעים לאמן-מורה לראות בסטודיו ובכיתת האמנות מרחבי פעולה וחקר המזינים 

זה את זה, מעבדות לימוד ליצירת משמעות וידע באמצעות חומר ושפה חזותית והצבתם 

במרחב. מודל לימודים זה שם את המחקר מבוסס-היצירה כמוקד הטומן בחובו את האפשרות 

ליצור, לעבד ולחקור תהליכי יצירה אישיים בהקשרם התרבותי והקולקטיבי. הסטודיו הופך 

לפרקטיקה רפלקטיבית המאמצת מתודות של מחקר פעולה. התצוגה והדיון בכיתה, ההנחיה 

האישית והשיח הקבוצתי מלווים את תהליכי היצירה. הפרשנות, העיון והחקר משתלבים 

ומתפתחים לעמדות ומהלכים מתחדשים במחשבת הוראת האמנות. 

כעת, כאשר שני מחזורים של אמנים–מורים כבר יוצרים וחוקרים את מעשה היצירה באורנים, 

ואף שואלים על מודלים שונים לזהות מורכבת זאת ולביטויה בתחום הסטודיו והכיתה, אנו 

מביאים במדור זה מבחר מעולמות היצירה המתהווים במסלול הלימוד החדש.

מסלול אמן-מורה הוא עדיין בהתהוות. הלמידה המשותפת של סגל התכנית ושל הסטודנטים 

נחווה כמסע מרתק. אולי בכך טמון העניין: בנכונות לראות בלימודים מסע ולצאת אליו.
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ה, 2016, טכניקה מעורבת, X 80.5 80.    צילום: הדר סייפן י פ ו ף, 2016, טכניקה מעורבת על נייר, X 50 30.    צילום: הדר סייפןאיריס ארבל, ס ס ה י  ר מ ו איריס ארבל, ש
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24 X 15 X 10 ,ת, פרט מתוך סדרת 'אבן החכמות', 2015, טכניקה מעורבת י ב ב ו  נ ל צ א ו, פרט מתוך סדרת 'אבן החכמות', 2015, טכניקה מעורבת, X 16 X 7 18אורנה אורן יזרעאלי, ש נ פ פ ו כ אורנה אורן יזרעאלי, ת
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160 X 200 ,ה, 2016, עיפרון, גרפיט, גירי שמן ושמן על בד ב ו ז ע ה  מ מ נועה גור אריה תנעזר, ח
צילום: קמה תן-עזר מרקשייד

50 X 70 ,ה, 2015, עיפרון, גרפיט, גירי שמן ושמן על בד מ מ ח ו ה  ר ו ח ש ה  מ ד נועה גור אריה תנעזר, א
צילום: קמה תן-עזר מרקשייד

120 X 100 ,ה, 2016, גרפיט ושמן על בד מ מ ח ת  ו ע י ר נועה גור אריה תנעזר, י
צילום: קמה תן-עזר מרקשייד
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ירדתי מן האוטובוס בשכונה לא מוכרת. לא ברור אם נרדמתי בנסיעה או פשוט 

התביישתי לשאול היכן צריך לרדת. אני מתאמץ לקרוא את השלטים - ייתכן 

שזה רחוב 'שר שלום' או 'רב שלום', אך האותיות מטושטשות. הרחוב כמעט 

שומם, והמעטים שעודם מהלכים בו - ממהרים להיבלע בפתחי החצרות, כאילו 

נספגים אל תוך הבתים. ערב חג עכשיו וכולם נחפזים ועסוקי־פנים, אך האוירה 

אפורה ואין בה אף רמז לחגיגיות. 

חצוצרן מתאמן באחד הבתים. לרגע עולה על דעתי שזה הבחור המזוקן, 

שהיה גר בדירה שמעלינו ומדיר שינה מעיני השכנים בתרגילי הנגינה שלו. 

אבא אמר שקוראים לו אלי. - 'איזה אלי?' שאלתי. - 'אין לי מושג', אבא אמר. 

אבל אלי מושג ניגן בסקסופון ולא בחצוצרה )אמא הסבירה לי את ההבדל( 

ובכלל - הוא ניגן בעיקר ג'אז, ואילו כאן מתנגן משהו מסולסל, צלול. כמו 

סיומת משיר של הביטלס. 

בעצם זה אני שעומד ומנגן במרכז הסלון של הבית הזר ההוא, עם הוילונות 

הארוכים והכורסה הפרחונית, קצת מתפלא שאני מצליח לנגן כל כך יפה. 

כעת מתברר שזו מסיבה: לחדר נכנס אחי, ומספר לנו בחיוך שהוא עבר 

את הטקסט. הוא מביא בקבוק קולה וכוסות פלסטיק, כמו בתיכון, והסלון 

מתמלא חיבוקים וטפיחות שכם. אני נמנע מלשאול אותו איזה טקסט, כדי 

שלא ירגיש שאני לא מעודכן במה שעובר עליו, אבל המבט שלו אומר שהוא 

יודע שאין לי מושג.

ָלִדים ְיֵׁשִנים,  ִׁשיִרים ְּכֶׁשַהיְּ

ְׁשֵקִטים ּוְׁשקּוִפים,

ּוְבֶעֶצם – 

ָלִדים ְיֵׁשִנים ִסיִרים ְּכֶׁשַהיְּ

ְּבֶׁשֶקט ִנְׁשָטִפים.

ְּכֶׁשַהְיָלִדים ְיֵׁשִנים

ְּבֶׁשֶקט ִנְׁשָלִפים

ִסְפֵרי ַהֶחְׁשּבֹונֹות,

ִסְתֵרי ַהְּקָלִפים.

ְׁשִריִרים, ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ְיֵׁשִנים

ִנְרִּפים ּוִמְתַמְּתִחים,

ָיָדִים ֶנֱעָצמֹות.

ֲחלֹומֹות ִנְפָקִחים.

דניאל סרי- לוי

דניאל סרי- לוי

שירים כשהילדים ישנים

חלום אחד אחורה
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32 X 25 ,ה, 2015,  הדפס רשת ר ו ק מ ח  ת פ שלומית אתגר, נ 45 X 30 ,ן, 2015, צילום צבע ו ל י שלומית אתגר, ו
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ִעם ִמִּלים

ְמַפֶּסֶקת, ְמַרַּוַחת, טֹוֶעֶמת

ִעם ְצָבִעים

מֹוֶׁשֶכת, ַמְרִטיָבה, ְמַנֶּגֶבת

ִעם ְּתמּונֹות ּוְסָרִטים

ִעם ֲאֵחרֹות ַוֲאֵחִרים

ַּבִּדְמיֹון

ִעם ְּגָבִרים, ִעם ָנִׁשים, ִעם ָנִׁשים, ִעם ְּגָבִרים

ִעם ַרְעיֹונֹות

ַמֲעָלה, מֹוִריָדה, ְמַצְמֶצֶמת, ַמְרִחיָבה

ַעל ַהְּכִביׁש

לֹוֶחֶצת ַעל ַהָּגז ְודֹוֶהֶרת

ְוֵהם ָּבִאים

ִּבְקבּוצֹות, ּבֹוְדִדים, ַּבֲאָרצֹות ּוְבַעִּמים

נועה לוין חריף

*

20 X 15 ,ה, 2015, רישום  עט על ניר צ ק ה ל  נועה לוין חריף, ע
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ַאָּתה עֹוֵמד מּול ְׁשָעַרי ַהְּסגּוִרים

ַוֲאִני

ְמסֹוֶבֶבת

ּפֹוַתַחת

ֶּפַתח, ֶסֶדק, ָחִריץ

ָּבֳעִבי ַהְּזַמן

ְוָאז

ְמִציָצה

ְוׁשֹוֶאֶלת ִהּסּוִסים

ֵעת רּוחֹות ּדֹוֲחפֹות

ֵאֶליָך ִמִּלים

ְמַכְּׁשפֹות

ִנְדָחפֹות

ְמַפּנֹות

ָמקֹום

ְּכֵדי

ֶׁשּתּוַכל

ָלבֹוא

ֶאל ּתֹוְך

ַּגִּני

נועה לוין חריף

*

20 X 15 ,ה, 2015, רישום  עט על נייר ש י א ף  ו נועה לוין חריף, נ
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ר, 2016, מחזיק נרות מעץ, שיער, X 40 X 40 30.   צילום: אביתר הרטשיק פאטמה אבו רומי, נ
באדיבות גלריה גורדון

ה, 2015, שיער, תחרה ובד, X 23 37.     צילום: אביתר הרטשיק ל כ ה ת  ח פ ט פאטמה אבו רומי, מ
באדיבות גלריה גורדון
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', 2015, חוט תפירה, נעצי פלסטיק זהב וכסף, על מצע קלקר ר ש ק מ ל  ל ח ב ט  ו ח שוש טויטו, מתוך: ' ב, 2015, מתוך: מיצג במכללת אורנים   ] 10:57 [ ו ל כ ך  ו ת ב ת  ו מ שוש טויטו, ד
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י, 2015, שמן על בד, X 50 35.    צילום: הדר סייפן ל ש ו  י ד ו ט ס י, 2015, שמן על בד, X 50 35.    צילום: הדר סייפןסאוסן רינאווי, ה ל ש ו  י ד ו ט ס סאוסן רינאווי, ה

)הקריאה בקפה(, 2015, טכניקה מעורבת, X 50 35.   צילום: הדר סייפן אן  ' ג סאוסן רינאווי, קאריאת אלפנ
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עֹוֶמֶדת

ְמִסיָרה ֵמָעַלי ַּבִּדים

ָהֱאֶמת ָהֵעיֻרָּמה ֶנְחֶׂשֶפת:

ֶׁשִהְנִני 

ְוֵאיֶנִּני ּגּוף.

ַמִּׁשיָלה ֶאת עֹוִרי

ּבֹוֶחֶנת ְרָקמֹות ְוִגיִדים

ְוֵאיֶנִּני.

חֹוֶדֶרת ֶאל מֹוִחי

ְמַפְׁשֶּפֶׁשת ֵּבין ַמְחְׁשבֹוַתי

ַאֶּיִּני?

ׁשֹוֶאֶפת ַחִּיים ְלתֹוִכי

ְונֹוֶׁשֶפת – 

ַעד ֶׁשֹּלא נֹוָתר ָּדָבר, 

ֵאין ֲאִחיָזה.

ֵיׁש ִּביָכְלִּתי ַלְחׂשֹף

ּוְלֵהָחֵׂשף,

ֶׁשֵּכן ַעל ַאף ֱהיֹוִתי ְּבגּוף ִראׁשֹון,

ֵאיֶנִּני.

הכעס והייאוש מכרסמים בי. מכלים אותי. על חלומות שנמוגו. על היותי לא מובן. 

על הצורך להיות מובן, נגיש, ממוצע. 

רוצה להביא את עצמי במלאות, כמלוא נימה, על הרזולוציות הכי דקות של 

תווי נפשי. ויחד עם זאת מתבייש, מתקפל, נמלא דאגה קיומית, מערבית, זונח את 

הספירלה, המעגליות, הזרימה, הרגשה והעדן שבחלימה בהקיץ. חס ושלום לא להיות 

עמוק מדי, חושב מדי, פיוטי מדי. עמל על מלאכת ההתאמה בין יכולת התעופה 

המופלאה, הא-לוהית שאיתה ירדתי לעולם ובין הצורך להיות מובן, לעבוד במשרה 

מסודרת ולדאוג לביטחוני הקיומי. ולאט לאט שוכח, לא רק מחביא, מכמין, מטמין, 

אלא ממש לוקה בשכחה ובניוון, ניוון של מוטת הכנפיים, עד אשר כבר לא יכול לזוז 

עם כוח העילוי אלא רק מכוח הכבידה הממסמר אותי לעומתי. כולם אומרים לי 

"אתה נראה צעיר מכפי גילך" ואני כמו מזמין את הבגרות, הכרס, השיבה והקמטים, 

אך אלו ממאנים לפלוש. הגיל של החזות כמו מפגר אחר ציר הזמן, מסרב להתבגר, 

משמר את הארשת הילדית הרעננה אשר אינה כפופה למחויבות ולאחריות. אונס 

את עצמי להתבגר וכל כמה שחושב על המוות, המוות אינו מחשיב אותי. נוצה לא 

מתה, היא פשוט עפה ברוח. 

#

ההשתחוויה ההיא אל הצלם אינה מרפה ממני. כן, קדתי לפסל. 

אמנם אני מקדים את המאוחר ומשתף בגולת הכותרת של מסעי הנפש שלי. אין לי 

מושג מה אכתוב לאחר מכן – מה עשוי להשתוות לאותו מעמד שבו קדתי אפיים 

ארצה לדמות נקבית עשויה אבן. לא השלכתי עצמי לכבשן האש אלא השתחוויתי 

מלוא קומתי אל מול הדמות הדוממת מלאת החיות. מעולם לא חשבתי עליה קודם 

כעל מלאת חיות, אך כזאת היא הייתה. חיננית ומוחשית להפליא, כמעט אנושית 

אפשר לומר. הכוהנת השמנה לבושת השחורים, שלעיניה שקים שחורים משורטטים 

בקווי כחל אשר שירתה במקדש, הייתה פחות ממשית מהצלם הכהה אשר ישב 

ליאור אבידןחן עין הבר

על זהותחשיפה



47 46

לצידה. הובלתי לשם בין סמטאות צרות ברחובות מהבילי קטורת, אפופי מוסיקה 

חיה הבוקעת ממקדשי המעט המנוקדים בהמוניהם בכל קרן רחוב. דוכני בגדים 

ובדים צבעוניים למכביר תקפו אותי, יותר נכון, את מחילת ההזיה שבתוכה הייתי 

גלול, ולא נתנו מנוח להווייתי. מזלנו שיש לנו שקי דמעות אחרת היינו מתפוצצים, 

גם אם הדמעות יבשו ונתגבשו לקריסטלים קטנים. הייתי נתון לאיזשהו כישוף שהיה 

צריך להסיר, למחות מעליי. הכוהנת זיהתה רוח רעה, דיבוק, שד, שנדבק אליי, כסס 

בנשמתי וטרף את דעתי. ידעתי את השמות של הרוחות הרעות הללו כולן: אבי 

מולידי, השירות הצבאי, חוסר הביטחון התהומי ודימויי העצמי השפל, הרגישות 

שאיתה באתי לעולם ושנאלצתי לשאת עימי כאות קין וכצלב. מלאכת ההתאמה 

עדיין לא נשלמה. המוען והנמען עדיין מחפשים את הדיוור הישיר, הנכון, המדויק, 

את אותה הלימה בין קולט לנקלט, בין אור לכלי, ממד שבו שאר רוח אינו ביטוי 

גס כי אם שערי שמיים פתוחים לרווחה המזליפים עליך טללים של עדנה, מתיקות 

וריח ניחוח של אדמה רטובה לאחר הגשם. אני מתחנן אליך אלוהיי המונוגמי, 

המונוליטי, המונותאיסטי, אנא אל תשפוט אותי בחומרה. מעולם לא שכחתי אותך, 

גם לא כשכרעתי אל מול עיסת החומר מעשה ידי אדם. 

" – הסיפור האמיתי זהות: הודו  "על  מתוך ספר שבכתובים 

ֵעֶמק ֲאִני

ִנְפֶרֶׂשת ׁשּורֹות ֵּבין ְרָגִבים

ֲעִלּיֹות מֹוָרדֹות ַּבְּדָרִכים,

ִעּקּוֵלי ִצְבעֹוִנין חּוִמים ְיֻרִּקים

ָּבֲאָדָמה ִסיָמִנים.

ְוָהיּו ְּתנּועֹות ַעל ְּפֵני ּגּוִפי.

עֹוִלים ִמּתֹוִכי

ֵּפרֹות ֻּבְסָּתִנים

ּפֹוְרִצים ִמֶּבֶטן ִנָּצִנים,

ּתֹוְלדֹות יִֹפי

ּפֹוְרִחים

ּוְקֵמִלים

ְוָהיּו ְׁשָלִפים ְנטּוִׁשים ְּבסֹוף ָיִמים ַחִּמים.

ְּבֵעת ֶׁשֶקט ִנְׁשָמִעים

ַמִים ִמְּמקֹור ַהַחִּיים,

ֻּגּמֹות ֲעֻמּקֹות ֲאָדָמה ְּתחּוָחה ֶׁשִּבי,

ַעּמּוֵדי ְּברֹוׁש ִּבְגבּולֹוַתי

ָׁשם ְּפִסיעֹות ַהֵהֶלְך ְּבִחּלּוף ְמעֹוֵפי ִצּפֹוִרים

ְוֵאיֶנִּני ֶאָּלא

ַקֵּוי ְּדמּוִתי ַהְּידּוִעים.

שרון שמע עמר

עמק אני
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ַסָּבא ֶׁשִּלי ְמַלֵּמד אֹוִתי ֶלֱאכֹל

ֶלֶחם

ִעם ָּבָצל

ַמְרֶאה ִלי ֶאת ַהּכֹוָכִבים

ְּבִמְרֶּפֶסת ֲהזּוָיה

ְקרֹוָבה ֶלֱאֹלִהים.

ַּבָּסלֹון 

קֹול

ָּכלּוא ְּבֻקְפַסת ָהַרְדיֹו

ַהְּגדֹוָלה

ְמַנֶּסה לֹוַמר 

ַמֶּׁשהּו...

ֲאִני ֹלא ּדֹור ֵׁשִני

ַלּׁשֹוָאה "ַהִהיא"

ֶאָּלא ַלּׁשֹוָאה

ַהּזֹאת.

ַּפַעם ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַכל ִלְהיֹות

ָּבֶלִריָנה

ַּבְּסטּוְדיֹו ֶׁשל "ִּדיָנה ְוַנחּום ַׁשַחר"

ֲאָבל ִהְפִסיקּו

ִלי ַּת'ִׁשעּוֵרי ָּבֶלט.

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַכל ְלַׂשֵחק

ְּב"ִמְׁשָּפָחה"

ִעם ְּכֵלי ַהְּפַלְסִטיק ָהֲאֻדִּמים,

ְּב"ִּפ-י-נ-ֹו-ְק-י-ֹו" ֶּבָחֵצר 

ִעם ַהְּיָלִדים

ְלַׂשֵחק ְּב"ִאָּמא"

ּוַב"ֲחֵבָרה ֲהִכי טֹוָבה".

ֲאִני אֹוֶסֶפת ַּתְצלּוִמים

ְּבָׁשחֹר ָלָבן

ַאף ַּפַעם ֹלא ִהְצַלְחִּתי

ְלַהְׁשִחיל 

חּוט ְּבחֹר ְקַטְנַטן

ֶׁשל ַמַחט

ִּבְׁשִביל ִלְתּפֹר ֶאת

ַהְּקָרִעים.

יהודית לויזוןיהודית לויזון

קרעיםדור שני
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ִנְׁשַאְרִּתי ְלַבד.

ְּתהֹום ְּפעּוָרה ַּתַחת ַרְגַלי

ְיסֹודֹות ֲעֻמִּקים אֹוָתם ָיַצְקִּתי  

ֶנֶעְלמּו ְּכֹלא ָהיּו 

ָהֵאל 

ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא

ֶאל ֶעְליֹון

ָעַזב אֹוִתי ָּכאן

ַלֲעׂשֹות ָטֻעּיֹות 

ִלּפֹל.

ְצִניָחה ָחְפִׁשית, ַמָּמׁש ָּכְך

ַמְמִּתין ַלַּמְצֵנַח ֶׁשִּיָּפַתח

צֹוֵלל

ִלְמקֹומֹות ֲאֵליֶהם ָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ַאִּגיַע

הּוא ָאמּור ָהָיה ִלְהיֹות ָׁשם ִּבְׁשִביִלי

ְלַלֵּטף, ִלְׁשמֹר, ַלֲעצֹר, ְלַהְרִּגיַע

ֵּביְנַתִים ֲאִני ְּבקִֹׁשי ַמְחִזיק

ֵצל ִחֵּור ֶׁשל ָאָדם

ֵאיְך אּוַכל ִלְנחֹת ְּבָׁשלֹום

ַלְחצֹב ֵמָחָדׁש ְיסֹודֹות

ַעל ֲאָדָמה ָזָרה, ְמֻנֶּכֶרת

ָעֶליָה ֵמעֹוָלם ֹלא ָצַעְדִּתי

אֹוְּפִטיִמּיּות ְוטּוב ִנְצִחי

ִמְתַרְּסִקים ָּכֵעת ַיַחד ִאִּתי

ְּבִחיָרה

ָחְפִׁשית

כרמל רז

טעות

ַּדֵּבר ֵאַלי ֵעִצית, 

ַאָּתה ׁשֹוֵמַע?

ַהַּקִיץ ַּתם

ִאְוַׁשת ָהרּוַח ֶּבָעִלים

לֹוֶחֶׁשת ִלי 

ְוַגם ַאָּתה אֹוֵמר

ֹלא ְלַמֵהר

ֹלא ְלַמֵהר 

ְלַהּכֹות ָׁשָרִׁשים

ַחִּכי

ַהִּצָּמאֹון ְוַהְּדָמָמה

עֹוד ִיְׁשְטפּו אֹוָתְך

ִמּׁשֶֹרׁש ַעד ַצֶּמֶרת

ִצּפֹוֵרי ַּגְעּגּוַע

ָיִׁשירּו ַעל ְסָתו 

ֲהִיי

ַסְבָלִנית

ּתֹורֹו ַעְכָׁשו

ּתֹורֹו ְלָהִסיט ֲעָנִנים ֶאל ָׁשַמִיְך

ִלירֹות ִטּפֹוָתיו ֶאל ְלַׁשד ַעְלַעַּלִיְך

ְוֵתֶכף ַיִּגיַע ּתֹוֵרְך 

ְלַהְסִמיק ִּבְמבּוָכה

ְלָהִניַח ְלכֹוַח ַהְּמִׁשיָכה

ַלֲעׂשֹות ָּבְך ִּכְבֶׁשּלֹו

ַחְסַרת אֹוִנים

ַחְסַרת ְמנּוָחה

ַּתַעְמִדי מּולֹו

ְּכִאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלְך ְּבֵרָרה 

ְּפׁשּוַטת ָעִלים

ֵעיֻרָּמה

ּוְדוּוָיה

ַּתַעְמִדי

ָּכל ַהחֶֹרף

ֵעדּות ַעְצִמית ְלִזְכֵרְך

ֶׁשָהָיה

ְוַתְמִּתיִני 

ַּתְמִּתיִני

ְזקּוָפה ְוַקָּלה

ָלָאִביב ֶׁשָּיבֹוא

הּוא ָיבֹוא

הּוא ְּכָבר ָּבא

ַהִּנָּצן ָהִראׁשֹון 

ֶׁשָּיֵנץ

ַהְתָחָלה

רוני אשכול

עצית
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משה יצחקי

פרס היצירה ע"ש מרווין ריינשטיין לשנת תשע"ו

"...אני קורא חוויה למסע אל סוף האפשר של האדם. כל אדם יכול לא לצאת למסע הזה, אבל 

אם הוא יוצא, זה מותנה בשלילת כל הסמכויות, הערכים הקיימים, המגבילים את האפשר..."

)ז'ורז בטאיי, "החוויה הפנימית", רסלינג, 2010(.

בהמשך למסע המרתק והמאתגר שיצאנו אליו עם פתיחת מסלול "אמן-מורה" בתכנית להוראת 

מדעי הרוח בגישה רב-תחומית, הכריזה הפקולטה ללימודים מתקדמים על תחרות יצירה ע"ש 

מרווין ריינשטיין ז"ל, שהועיד את עיזבונו למתן מלגות לעבודות מצטיינות בתחומי התרבות 

היהודית במובניה הרחבים ביותר. ייסוד פרס היצירה מאפשר להוסיף נשמה יתרה לתשוקת 

הדעת והלימוד, להעצים את מבוע הרוח במסלולי הלימוד האקדמיים ובמעשה החינוכי שלנו.

הוצאנו קול קורא לסטודנטים מכל המסלולים בתואר השני והזמנו אותם להגיש יצירות 

מתחומי האמנות הוויזואלית והמילולית בנושאים שעניינם זהות, מקום, יחסים, שורשים, 

השתנות, הגירה, דו-קיום וסוגיות נוספות הנוגעות לתרבות היהודית ולמפגש שלה עם תרבויות 

אחרות בארץ ישראל.

היצירות הוגשו בעילום שם לוועדת שיפוט שכללה את ד"ר יעל פויס, ד"ר חני רם, פרופ' 

עידו יצחקי ופרופ' משה יצחקי.

הבחירה הייתה לא פשוטה אך בסופו של ההליך הוכרזו הזוכים: 

במקום הראשון זכתה איריס ברנע ממסלול "אמן-מורה" על עבודת צילום מרתקת – "לסובב 

ת'ראש לקיר וכתף ימין לכיוון בית אלפא", המלווה בטקסט תיעודי-ספרותי-פרשני. 

במקום השני זכתה ענת גולדמן מתכנית ה-M.Teach על הסיפור: "עורי, עורי שיר דברי".

במקום השלישי זכו שניים: 

שלומי ללוש ממסלול "אמן-מורה" על שני שירים: "גוף" ו"חזיון תעתועים".

אדווה טל-אור אמורי מתכנית ה-M.Teach על הסיפור: "כולנו בני דוד". 

עבודתו של גיל צורי ממסלול "אמן-מורה": "טליתות וכאפיות" זכתה בציון לשבח. 

ברכותינו לזוכים, להמשך יצירה פורה המוסיפה טוב לעולם.

איריס ברנע, מתוך: לסובב ת'ראש לקיר וכתף ימין לכיוון בית אלפא, 2015, צילום סטילס מתוך עבודת וידאו
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איריס ברנע, מתוך: לסובב ת'ראש לקיר וכתף ימין לכיוון בית אלפא, 2015, צילום סטילס מתוך עבודת וידאואיריס ברנע, מתוך: לסובב ת'ראש לקיר וכתף ימין לכיוון בית אלפא, 2015, צילום סטילס מתוך עבודת וידאו
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ף..."  יונה וולך ְעּגּוִעים ֶאת ַהסַּ "....ְלעֹוָלם ֹלא ַיֲעבֹר קֹול ַהגַּ

נולדתי בקיבוץ, דור שלישי.  אימא שלי, גם היא נולדה בקיבוץ, דור שני לניסוי. אבא 

הצטרף בשלב מאוחר יותר, במסגרת גרעין נח"ל. גדלתי בקבוצה. קבוצת "צאלה". כך 

הוגדרה זהותי. ילדה, ובהמשך נערה אחת, מקבוצה. קבוצה שוויונית. לבשנו אותם 

בגדים, התנסינו באותן חוויות. האינדיבידואל התמוסס לתוך הקולקטיב. החוזקות, 

אחת התובנות שחלחלו לתוכנו לאורך  החולשות, הרגשות – הכול התערבב ונמהל. 

השנים הייתה הצורך בהסתרה. בשתיקה. בעבודה קודמת שלי הצגתי מוצץ גדול 

ומיטות ברזל שבניתי, וכיסיתי את כל  האלמנטים בניילון נצמד. יצר ההישרדות 

במסגרת הקבוצה הקהה רגשות. השתיק.  גם את יכולת הביטוי האישית. הקול 

האישי, לא נשמע.

מי שגדל בקיבוץ בשנות הלינה המשותפת, יש לשער שבחלוף השנים יתעוררו 

אצלו שאלות נוקבות הקשורות לזהות, לשייכות. הייתי ילדה קטנה, נולדתי לתוך זה 

ובאותן שנים לא עסקתי בשאלות אלה. אבל חשתי דברים שלא יכולתי להסבירם 

וממילא לא היה מקום לבטא אותם. 

כאמור, אסור היה לחשוף חולשות ורגשות נחשבו לחולשה. אימא שלי הייתה 

מטפלת של אחת הכיתות. כל ערב, בדרך מבית ההורים לבית הילדים, הייתה מזרזת 

אותי. ואני הייתי מכינה את עצמי לפרידה מאימא, שתמיד מיהרה להשכיב את 

קבוצת הילדים שלה. הכנתי את עצמי להתמודדות עם הפחדים מהחושך, מהנטישה. 

בעיני הילדה שהייתי, ההתמודדות הזו נראתה הגיונית. 

גדלתי בקיבוץ, בתקופה בה "שלי" היה נחלת הכלל.  כפי שהיטיב לתאר זאת 

משה שנר, שכתב על מהות השייכות הקיבוצית, על תפיסת המרחב הפרטי והמרחב 

הציבורי בחברה הקיבוצית. שנר מתייחס לשייכות פרטית – אישית, מול שייכות 

ציבורית – קיבוצית.  זהות פרטית במרחב פרטי מול הכרה במרחב הציבורי. כל 

השייך לחבר הקיבוץ אינו שלו, אלא של הקיבוץ. אין "שלי", יש "שלנו", במובן 

הפיזי, ובמובן הרגשי.  

איריס ברנע

לסובב ת'ראש לקיר
וכתף ימין לכיוון בית אלפא

כיום אני אדם בוגר, אימא לילדים, עדיין חיה בקיבוץ בו נולדתי. עברתי שינוי. 

גם המרחב שבו אני חיה עבר שינוי. הקיבוץ של היום אינו אותו קיבוץ בו גדלתי. 

תהליכי השינוי הכלכליים הובילו לשינוי בתפיסות החברתיות. למרחב הפרטי מקום 

גדל והולך. ה"שלנו" מצטמצם, משאיר מקום גדל והולך ל"שלי". ילדיי חוו את 

השינוי, גרים בביתי שלי וגדלים במציאות שונה לגמרי. בית הילדים של היום משמש 

רק לשעות היום. אני זו שהקריאה, ועדין מקריאה, סיפור של לפני השינה. אני זו 

שמכסה ומנחמת בלילות של פחדים. הלינה המשותפת הסתיימה, ואתה תם עידן. 

אני מצלמת באותם מקומות כבר תקופה ארוכה מאוד. החיבור שלי למקומות אלו 

חזק. אני פוקדת אותם תדיר. בהחלטה מודעת, חוזרת לאותם מקומות, מחפשת 

איזה קוד פנימי דרך המראה/מבנה  הקבוע/מתחלף. חוזרת אל הִזיְכרֹונֹות.  הסביבה 

אותה סביבה, מזג האוויר משפיע על החי והצומח. הזמן רץ קדימה. כך גם געגועים 

למשהו לא מוגדר. הזמן מחולל שינויים, משאיר אותותיו, מסווה, מכסה דברים 

אותם ראיתי ואינם עוד. אני מסתובבת עם המצלמה, מביימת/בונה את הנוף שמולי. 

יודעת מה מחפשת. 

המצלמה מכוונת אל המרחב הפיזי שבו נולדתי, בו צברתי חיים. זוהי סביבת 

נוף העמק. האדמה ספוגה זיכרונות ופעולות קולקטיביים. זוהי גם הסביבה האישית 

שלי, אותה  תבנית נוף פנימי/חיצוני מוַּכר. אני חוקרת תחת פילטר אישי מצד אחד 

ומאוד לא אישי מצד שני. זוהי הסביבה הקיבוצית הארץ-ישראלית, בה גדלתי. רגלי 

דורכות היום, כאדם בוגר, באותם המקומות בהם דרכנו כילדים בחינוך המשותף. 

העקבות אותם השארנו כקבוצה, אותם השארתי אני עצמי, קיימים על פני השטח, 

ובתוך הנפש פנימה. 

צילמתי נדנדות על רקע נוף העמק. הנדנדות הונחו במקום שאליו אין הן שייכות. 

המסגרת הפנימית בצילומים קבועה. השינויים בדימויים )או הדמויות( המצולמות 

הוא העניין. הנדנדות אינן זזות ממקומן. הנוף מאחוריהן קבוע, משתנה לפי עונות 

השנה. כמו מצב רוח אנושי. העמדתי את בני משפחתי על הנדנדות, את אבי קטוע 

היד שחגג שמונים ואחת, את אמי, את ילדיי שלי, את אחיי ואת כל ילדי המשפחה. 

נוצרה כאן סדרה המכילה דימוי אחד החוזר שוב ושוב, באופן רפטטיבי. השינויים 

דקים. הדמויות המצולמות עומדות כשגבן למצלמה, עם הפנים אל הנוף. אחת 

מהוראות הבימוי שנתתי לאבא שלי הייתה: "כתף ימין לכיוון בית אלפא." משפט 

זה שנאמר כהנחיה במהלך הצילומים, ביטא באופן לא מודע את מהות השינוי ואת 

הרצון לפענח מערכות יחסים ביני לבין המקום וביני לבין הנוף. לַּגב יש משמעות 
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סימבולית. "לסובב תראש לקיר", היה משפט שהדהד בכל שנותיי בחינוך המשותף. 

כולנו, כל חברי הקבוצה ישובים בפיג'מות מקשיבים לסיפור של לפני השינה שהקריאה 

המטפלת, ושלאחריו נשלחנו למיטות, כשהמטפלת עוברת ביננו, מכסה בשמיכה, 

ומבקשת "לסובב תראש לקיר". זה נצרב במוחי, כמו מנטרה. לסובב תראש לקיר. 

לא לשאול שאלות. כאילו הקיר יקשיב לרחשי ליבי, ילטף וירפא את פחדיי. 

היחידים העומדים עם הפנים למצלמה, עם הגב לנוף, הם הנכדים, דור ההמשך, 

הדור הרביעי. חלקם גדלים במקומות אחרים, אלו שגדלים בקיבוץ גדלים למציאות 

קיבוצית שונה לגמרי. הקיבוץ עבר הפרטה. השינוי מוליד הפרדה, מרווח, בין הציבורי 

לפרטי. 

בקטלוג תערוכת 'לינה משותפת' ישנה התייחסות לאלמנט המבני החזרתי כעניין 

בעל משמעות בחברה הקיבוצית: "הקושי לייחד מרחב  לדימוי יחיד ולמקד אליו 

את כל תשומת הלב הסתבר כקושי אימננטי, טעון משמעות: מעין אי יכולת לעצור, 

לבלום או להסתפק במופע חזותי בודד; שכן מיד אחריו מצטופפים האחרים הזהים 

לו בדיוק, מתגודדים ויוצרים שורה או קבוצה, או דבוקה של דימויים". 

בצילומים נוכח סדר, נוכח סיפור. נוצרות מערכות יחסים. מוצג תהליך השתנות. 

השתנות הנוף, השתנות הגוף, השתנות החשיבה. נוצר מתח בין כוח וחולשה. בין 

נוכחות קיימת או נעדרת,  התמונות מציגות/מספרות על אירועים שקרו, או לא קרו.

פעם, מי שהייתה ברשותו מצלמה, נחשב קוסם. צילום מקפיא רגע, משמר. מבודד 

סיטואציה מהמקום שלה. יוצר הפרדה מהמציאות. משאיר עקבות. המצלמה שלי 

היא כלי. כלי להבעה. הצילומים שלי משאירים עקבות. העקבות הללו, בכוחם לברוא 

מציאות חדשה. המצלמה היא חלק ממני. תגובה – בין אם למציאות חיצונית, בין 

אם למציאות פנימית. המצלמה מנציחה רגעים. מנציחה מצבים. מנציחה מציאות – 

פנימית וחיצונית. אלו הם מעגלים השזורים עמוק בהווייתי. יש בי מוסיקה. מקצבים 

מתנגנים בי. הקליק של המצלמה הוא המוסיקה והמקצב.

ן של המחשבות. הצילומים שלי הם ֶהְמֵׁשָכן של מחשבות, ַהִּמְׁשכָּ

בצילומים אלו נוכחות להשתנות הנוף,

להשתנות הגוף,

להשתנות המציאות.

הקיר יודע. 

לסובב תראש לקיר. 

ענת גולדמן

שני
ם 

קו
 מ

רה
צי
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עורי עורי שיר דברי

אמא קנתה לי שמלת טרלין לבנה עם משבצות תכלת. אהבתי מאוד ללבוש את 

השמלה הזאת שהיתה מלכותית וחגיגית למרות העקצוץ הקל שליווה את לבישתה. 

יום שישי הגיע, הרדיו במטבח שר לבורקסים את פרשת השבוע בנוסח אשכנז, 

ספרד ותימן בסימטריה עדתית מושלמת. ואני הגחתי בטבעיות מתוך התלבושת 

האחידה הירקרקה של בית הספר "מעלה" לתוך המקלחת הרותחת, שבה – כך 

למדתי – משאירים את הלכלוך של כל השבוע. חפפתי ביסודיות את שערי הקצר, 

התנגבתי במגבת הוורודה הפרטית שלי והחלקתי לתוך שמלת השבת. לרגע קל 

הייתי בעיני חנה'לה מהסיפור חנה'לה ושמלת השבת, וכוכבים בצבצו משמלתי 

המלכותית. אמא עזרה לי לרכוס את השמלה ולקשור את הסרט מאחור, אבא 

התעקש לעשות לי פן כדי שלא אצא בשיער רטוב, והופ – נשמעת צפירה ברחובות 

ירושלים. נכנסה השבת לביתנו.

אמא וסבתא ממי הדליקו נרות ופצחו בתחינה ארוכה בדמעות לא מובנות לי. 

אבא המתין בקוצר רוח ליד הדלת וזירז את אמא. יצאנו מהבית.

רחוב יפו נמתח לפנינו חגיגי נקי ושקט מהרגיל. פה ושם עבר איש עם 

טרנזיסטור צמוד לאוזן, אבל רוב העוברים והשבים היו אנשים כמונו – משפחות 

בבגדים חגיגיים. מולי אחי הגדול ואני רצנו מלפנים, נעצרים ליד חנות הצעצועים 

"שלגיה" ומסתכלים בפליאה על הרכבת החשמלית שנסעה על פסים אינסופיים 

בכל רחבי חלון הראווה, ועל שלושת הברווזים שנעו מעלה-מטה-מעלה בתנועה 

מהפנטת. תנועה שהופסקה רק כשמקורו של אחד מהם צלל לתוך כוס מים 

שעמדה לפניו. ושוב – מעלה ומטה ומעלה, ואבא ואמא כבר היו הרחק לפנינו. 

חלונות הראווה של החנויות הסעירו את דמיוננו, הבובות גדומות הידים, זוגות 

הנעליים הבלתי-אפשריות ואפילו הגופיות הלבנות הארוכות שנתלו מתוחות 

על חוטי ניילון נסתרים. רחוב יפו היה הממלכה שלנו, שעצרה נשימתה לרגע 

לכבוד השבת.

בכיכר הדוידקה פנינו ימינה. בשכונת גאולה אפשר ללכת על הכביש בשבת. 

הכביש אמנם היה מלא מפה לפה באברכים בחליפות שחורות ובכובעי פרווה, 

ובקבוצות של ילדות ונערות שלכולן היו צמות ארוכות ונעלי לכה מבריקות. ברחוב 
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עמוס נפרדה אמא מאתנו והמשיכה לבקר את סבתא ננה. ואנחנו- אבא, מולי 

ואני – עלינו במדרגות לבית הכנסת של העדנים.

זקני העדה כבר התקבצו והתיישבו על הספסלים הגבוהים עמוסי הכריות. 

דֹוד יעקב החזן כבר עמד על התיבה שבמרכז בית הכנסת וחיכה. הוא לא היה 

דוד פרטי שלי אלא דוד של כל המתפללים בבית הכנסת. היתה לו חזות שברירית 

במיוחד, פנים מצומקות וזקן תיש לבן. אבל היה לו קול של אחד ממלאכי השרת. 

כולם שמחו לפגוש את אבא שלי, שנחשב צעיר בבית הכנסת הזה. בערבי שבת 

מולי ואני היינו הילדים היחידים בבית הכנסת, מה שזיכה אותנו אוטומטית בהמון 

סוכריות טופי עם ציור של סנונית על העטיפה. אם יש דבר שאהבתי יותר מסוכריות 

טופי, זה היה לשבת בין אבא ומולי על הספסל הגבוה, לאכול סוכריה אחרי סוכריה 

ולהצטרף לתפילה. 

העדה העדנית בירושלים הפליגה סוף סוף לתפילת השבת. דוד יעקב התעטף 

בטלית, הסתובב אלינו וקרא :"לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבי-לה". והזקנים 

העדנים הפכו באחת לקהל קדוש ששר במלוא כוחו בכוונה רבה ובתיאום מופלא 

– גם אם כל אחד בסולם אחר.

יכולתי להסתכל בסידור כי כבר ידעתי לקרוא מצוין, אבל ידעתי בעל פה את 

כל התפילה ואהבתי לשיר במלוא גרון יחד עם כולם. הסופרן החריף שלי התמזג 

להפליא עם נהמת ההמון ששאג "התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי עורי 

עורי שיר דברי", כשצמחו לקהל הזה כנפיים עת השתחווה וקרא בכוונה גדולה 

"בואי כלה בואי כלה", כששרנו בלחן מופלא ובלתי אפשרי את המשפט הציורי "עלי 

היגיון בכינור", ואני דמיינתי בחדות התפיסה של ילדה בת שש ש"היגיון" זה כנראה 

המנגינה הזאת שאנחנו שרים. השיא היה אחרי תפילת העמידה כשכולם כאיש 

אחד צעקו ממש את "אדון עולם" בניגון העדני, תוך שהם מקפלים את הטליתות 

ומתחילים בתזוזה החוצה. ממש אותן מלים )עם תוספת קלה( כמו בתפילה בבית- 

הספר. אבל איזו מנגינה. איזה גרוב. אין דברים כאלה.

אבא כבר קיפל את חפציו ועמד לצאת גם הוא. אני עוד ישבתי על הספסל – 

מושכת את הרגע האחרון של התפילה. ואז נעמד לידו מישהו. אני לא זוכרת מי. 

"גדלה הילדה שלך בלי עין הרע" אמר לו, "בעזרת השם עוד מעט צריך חתן"... ואז 

הוא הוסיף, יותר בשקט, שרק אבא ואני נשמע: "זה לא מקום בשביל בחורות, עייב 

יא אבני, זו בושה בני, אם היא באה שתשב בעזרת נשים".

אני זוכרת את הלחיים שלי בוערות ואת המתוק ורוד של הסוכריה שנכנס לי 

לאף כשעצרתי את הדמעות. ישבתי בראש מושפל ונעצתי מבט בשמלת הטרלין 

הלבנה ובמשבצות התכולות, שהפכו באחת לראיה מרשיעה. לא אמרתי כלום וגם 

אבא שלי. הוא היה ועודנו תמיד בצד שלי, אבל הדרת נשים לא היתה אף פעם חלק 

מהותי באג'נדה שלו. בערב שבת הבא ובאלה שאחריו המשכתי עם אמא לסבתא 

ננה. לא רציתי לשבת לבדי על ספסל העץ הקשה שבכוך מאחורי המחיצה. 

שנים רבות עברו מאז הרעים אל הכבוד על מים רבים, החיים שלי התנערו 

למסלול מקביל, ובת הזקונים שלי כבר בגיל שבו הייתי כשנולד הסיפור הזה. במקום 

בית הכנסת הקימו בניין משרדים, וזקני העדה – רובם נותרו רק בזיכרון. אינני אוהבת 

לבקר בבתי כנסת, אפילו בביקורים הנדירים בירושלים בחגים משתלטת עלי תחושת 

הזרות, ואני מוותרת על הניסיון. אבל תפילת השבת העדנית מתנגנת בראשי כל 

יום, בלופ אינסופי מאז ועד היום.

ועדיין אני שרה ולעולם לא אפסיק לשיר. שואלת את עצמי איזו תרבות אני 

מעדיפה – את זו שנטשתי, המסרבת להכיר בזכותן של נשים להשמיע קולן עם הקהל. 

או את התרבות המתקדמת שאליה היגרתי, זו שמעודדת נשים לפצוח בשיר – בתנאי 

שהן ניחנות בלּוק ובטקסט הנכון.
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ְוִהיא ָּתֵסב ֶאת ָּפֶניָה 

ָעְרָּפּה 

ְּדַבר ָמה ִנָּתְך ְּבקֹר.

ְׁשאֹון ְטִריַקת ֶּדֶלת, קֹולֹות ֲאסּוִרים,

ֲאִסיֵרי ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ֻאָּכל 

ֲאסּוֵרי ַאֲהָבה ֶׁשָּׂשָמה ְלַאל 

ֲהָבִלים!

ַחְבֵלי ֵׁשָנה טֹוִוים קּוִרים 

ַוֲאִני ֲעַדִין ֵער 

ֶחְזיֹון ַּתְעּתּוִעים. 

שלומי ללוש

חזיון תעתועים

ּגּוף ִמְתַּבֶּלה 

ִּכְכִלי ֵאין ֵחֶפץ ּבֹו 

ְרָגִבים ְרָגִבים ִנְצָּבִרים 

ֶנֱאָסִפים ֶאל ַעָּמם, ִּבְרִצינּות ְּתהֹוִמית 

)ָּכזֹו ֶׁשל ָׂשָפה ַּתָּנִכית( 

לֹוֵבׁש צּוָרה מּוָזָרה, ַמְנֶיִריְסִטית 

ְמַעֶּוֶתת ִקְמָעה 

ְמֻגְמֶּגֶמת 

ֲחלּוָׁשה

ּוְפחּוָסה 

ְמַאֵּבד ַהְדַרת ְנעּוִרים, 

ִנְכַנע ְלכֹוחֹות ְמִׁשיָכה

ּגּוף ִמְתַּבֶּלה 

ִמְתַּכֶּלה ְּבִמְכַמֵּני ַהּגֹוָרל 

שלומי ללוש

גוף
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אדוה טל-אור אמורי

כולנו בני דויד

לפעמים בערב, כשהרוח חזקה, היא יכולה לשמוע את גלי הים נשברים על החוף 

הסלעי. יש גם ריח של ים, אבל הוא ריח לא נכון – הים כאן לא נכון, היא חושבת. יותר 

מדי שנים היא העבירה על חופים של חול זהוב וגס, עם קריאות מציל כועסות ועשן 

של מנגלים, מכדי שתוכל להרגיש בבית ליד ים אחר; חוץ מזה, היא חושבת, אני לא 

באמת רוצה להרגיש בבית כאן. הבית נשאר שם, בארץ שהייתה פעם ישראל, לפני 

המלחמה הגדולה, לפני שעזבה בידיעה שלעולם לא תוכל לחזור. 

בית הוא דבר מוזר, היא חושבת. נולדתי וגדלתי בארץ כל חיי, והיא הבית היחיד 

שהכרתי; אבל משום מה, תמיד היו אנשים שלא הסכימו איתי על כך. היא נזכרת פתאום 

בתקרית קטנה ומשונה כשהייתה תלמידה בכיתה ג': הם למדו על מלכות דויד ועל 

שושלת המלוכה שהוא ייסד; תנ"ך היה אחד המקצועות האהובים עליה, והיא הכירה 

את כל הסיפורים שלמדו. המורה שאלה את הכיתה: "למה התכוון אלוהים כשהוא 

הבטיח לדויד את המלכות?" והיא ענתה, "הוא התכוון שהילדים של דויד יהיו תמיד 

מלכים." "נכון מאוד!" ענתה המורה, "וזה אכן מה שקרה. שושלת דויד ושבט יהודה 

קיבלו את המלוכה, ואפילו אחרי הגלות יהודה נשארו מאוחדים. בעצם, בכל היהודים 

עוד זורם דם דויד ושבט יהודה." היא זוכרת את הבלבול שתקף אותה באותו הרגע: 

הרי אימא שלה התגיירה ואבא שלה היה נוצרי, ואפילו בכיתה ג' היא כבר הבינה 

שגיור הוא לא קשר-דם. היא זוכרת איך הרימה את ידה, ואיך המורה חייכה אליה 

בעידוד – בוודאי מצפה לעוד שאלה חכמה. "לי אין." "אין לך מה?" שאלה המורה, 

עדיין עם החיוך המעודד. "אין לי דם של דויד. רק אני ואימא יהודיות במשפחה, כל 

השאר נוצרים." החיוך של המורה קפא, וכל הכיתה הסתכלה עליה. היא זוכרת את 

השקט שהשתרר, אבל כבר לא זוכרת מה קרה אחר-כך. 

אולי זה התחיל שם? תחושת הזרות, הצורך להוכיח שהיא שייכת – האם זה 

התחיל באותו שיעור תנ"ך? יכול להיות. אבל אז היא חושבת לעצמה, זה לא נגמר 

שם. הרי היא גדלה מוגנת בקיבוץ, היכן שאדם נשפט לפי עבודתו ולא לפי מוצאו; 

גם אם היא לא מבני דויד, לאף אחד זה לא יפריע כל עוד היא תתרום את חלקה 

ותהיה אדם טוב. ואז היא התגייסה לצבא והלכה לטירונות, ופתאום התחילו לקרוא 

לה "אשכנזייה". בהתחלה היא אפילו לא הבינה למה הם מתכוונים – היא מעולם לא 

כונתה כך, וגם לא הבינה מי הם ה"מזרחים" שמולם היא מוצבת. נכון, גם בקיבוץ 

היו אנשים שהגיעו מארצות ערב: שולה המטפלת באה מתימן, ההורים של רובי הגנן 

עלו ממרוקו, וסמירה הייתה מספרת על הילדות שלה בעירק. אבל למה זה נחשב 

לכל-כך מוזר, היא תהתה. הרי אותם האנשים היו חברי קיבוץ, התחתנו עם ישראלים 

או עם מתנדבים ומעולם לא שאלו אחד את השני אם הם אשכנזים או מזרחים. היא 

ידעה שהייתה אפליה קשה פעם, ושהמון עולים חוו יחס נורא, אבל העולים שהיא 

הכירה לא תיארו חוויות כאלו – והם מעולם לא הביטו בה בבוז, כאילו היא עשתה 

להם רע. אבל כאן היו חיילים שסיננו לעברה "אשכנזייה", ונעצו בה מבטים סולדים, 

ולעגו לה על הדיבור שלה. היא החליטה לעשות מעשה, ולהילחם חזרה: כל פעם 

שהיו קוראים לה כך, הייתה מחזירה: "אני לא אשכנזייה." זה תמיד הפתיע אותם. 

"מזתומרת, לא? אז מה את?" "אני ישראלית", הייתה אומרת, ומשיבה מבט מתריס. 

"נו, את סתם אומרת עכשיו. אין מצב שאת לא אשכנזייה," היו ממשיכים להתעקש. 

ואז הייתה מנחיתה את המכה הסופית: "אשכנז היא יהדות מזרח-אירופה. המשפחה 

שלי לא יהודית ולא ממזרח-אירופה." ומול מבטם ההמום והמבולבל הייתה מפנה 

את הגב בהפגנתיות. ניצחון קטן בקרב, אבל כבר אז חלחלה בה התחושה שלמרות 

הכול, היא מפסידה במערכה. 

הלילה קר ליד הים, והרוח מרימה חול שמצליף בגדרות העץ. היא עוברת בחדרים, 

בין כל הארגזים והחבילות המוכנות למעבר, ומוודאת שכל החלונות סגורים. אבל 

את דלת ההזזה למרפסת היא משאירה פתוחה; דרכה היא רואה את הירח עולה בין 

העננים באופק. היא לובשת סוודר עבה כנגד הקור, ולוקחת כוס קפה לוהטת לכיסא 

הנצרים בחוץ. אף אחד לא קורא לה אשכנזייה כאן; חוץ מזה, היא חושבת, השיער 

שלי כבר אפור מכדי להיקרא בלונדיני. 

היא מהנהנת לעצמה, כן – שם התחילו הסדקים להתפשט. הייתה תקופה קצרה שבה 

הרגישה כאזרחית ככל העם, אשר ניגשת לבחירות במטרה להכריע את עתיד מדינתה 

באופן דמוקרטי, אך תמיד היו אנשים שהטיחו בה את הכינוי "אשכנזייה" – לרוב עם 

כינוי הגנאי "בוגדת". העובדה שרבים מחברי הקיבוץ שלה הצביעו לימין לא השפיעה 

– לאומיות הפכה ללאומנות כשמפלגת השלטון החלה לחבר בין פלורליזם לכפירה. 

כאשר למדה באוניברסיטה ראתה כיצד היא הופכת מאזרחית אחראית ששירתה את 

מדינתה ל"עוכרת ישראל", "בוגדת", ו-"זונה של ערבים". כשהייתה הולכת ברחובות 

ירושלים למדה להביט היטב לכל עבר, כי מכל מקום יכולה לפגוע בה יריקה מיהודי 

קנאי או תנועת יד מגונה מצעיר מוסלמי. פעם פחדה כי הלכה במכנסיים קצרים, ופעם 

– כי דיברה בטלפון בעברית. באותה עיר משוגעת לא הייתה יכולה לבצע תנועה מבלי 
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לחשוש כי היא תגרור תגובה פוגענית ממישהו, אבל מעל הכול, הכאיבו לה הילדים 

שעמם עבדה כשהיו מדקלמים לעצמם "מוות לערבים" ו-"שמאלנים בוגדים"; הם לא 

מבינים, חזרה ואמרה לעצמה אז, הם לא מבינים מה הם אומרים. הם לא מתארים 

לעצמם שהם מדברים על חברים שלי או עלי. אבל הקריאות נמשכו, והיא נכנעה ועזבה. 

רעד עובר בכל גופה, ולא רק בגלל הקור. היא זוכרת את הילדים הללו עדיין, 

ובייחוד את הנער המקסים והעדין שהפך לחייל כועס ששבר את זרועה בהפגנה. היא 

יצאה לרחובות עם עוד עשרות-אלפי צעירים כדי לעצור את החוק שדרש לאסור על 

לא-יהודים להחזיק במשרות ציבוריות; היא הוכתה, נפצעה ונעצרה לעשרים יום, והחוק 

עבר. ולי היה מזל, היא מחייכת במרירות; אני שרדתי את ההפגנה הזו – 27 אנשים 

אחרים לא היו בני-מזל עד כדי כך. באותה תקופה שחורה החלו גם ההיעלמויות: חברים 

מהעבר, מכרים מהעבודה, חברת-ילדות אהובה. הם נעצרו על פעילות טרוריסטית 

ואנטי-ציונית, וכל פעילי זכויות האדם בעולם לא יכלו להחזיר אותם אליה. הם נבלעו 

בבנייני החקירות והעולם המשיך כסדרו, שוכח שהם התהלכו בו וניסו לעשות משהו 

טוב. אבל אני לא שוכחת, היא מוחה דמעה. השמות שלכם מלווים אותי בכל מקום 

– שם מקועקע ליד כל צלקת שהסבו לי שיטות החקירה שהממשלה אישרה כדי למגר 

את "גלי הטרור". 

בעוד הירח שוקע לעבר המים, השמים מתחילים להתבהר. כבר בוקר? היא 

ממצמצת. גם הלילה היא לא ישנה. מדהים איך הזיכרונות הללו מרגישים אמיתיים 

יותר מעשר השנים האחרונות שבילתה בגלות. עשר שנים מאז שבני המשפחה 

בחו"ל הצליחו להבריח אותה מהארץ, ותשע שנים מאז שפרצה מלחמת האזרחים 

שהחריבה את מרבית המדינה. היום "ישראל" הוא שם שנאמר בלחש, בפחד – דוגמה 

לעוד רעיון מדיני אוטופי שנועד לכישלון. אבל לא בשבילי, היא אומרת, אני חייתי 

שם וגדלתי שם ואפילו עכשיו, אחרי כל הזוועות, אני יודעת שלא היה דבר אוטופי 

בארץ שאהבתי; זה היה הבית שלי, אפילו אם היה זה בית שסירב להכיר בי.

היום יגיעו המובילים, והיא תעזוב עוד בית. כמה בתים היא עברה, כבר אין 

טעם לספור. כמו בכל מקום אחר, גם כאן השכנים גילו לבסוף שהגברת המבוגרת 

והנחמדה היא "אחת מאלה", כלומר מישהי מאותה ארץ ידועה לשמצה שביצעה 

רצח-עם בשם הדת. החיוכים הפכו לעוינות, ובעל-הבית לא הסכים להאריך את 

השכירות – בדיוק כמו שקרה במקום הקודם ובזה שלפניו. היא חושבת: לא אכפת 

להם אם אני בת של גיורת, או אשכנזייה, או שמאלנית; בשבילם אני פשוט ישראלית. 

ומבין שפתיה בורח צחוק קטן, שהולך ומתגבר ללא שליטה – צחוק שלא נפסק עד 

ת, 2015, עיבוד מחשבשמשאית ההובלה מופיעה על השביל. ו י פ א כ ו ת  ו ת י ל גיל צורי, ט
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ַיְלָּדה ְּבֶקַרע ִמְתַמֵּׁשְך

ְלֹלא ֶאֶרץ אֹו ִעם ַרּבֹות ִמַּדי

ִמְּכֵדי ִלְפרֹׂש ֶרֶׁשת

ְיִחיָדה ֶׁשל ִמִּלים ּוִבָּטחֹון 

מּוָבן ָלְך ַהּכַֹרח

ִלְרקֹד ֵּבין ָׂשפֹות

ְּככֹוֵראֹוְגָרִפית ֶׁשל ַחִּיים

ַהּתֹוַבַעת ֲחָזרֹות ְמקֹוִמּיֹות 

ַאף יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשְּיכֹוִלים ָלֵׂשאת

ַהְּמקֹוִמִּיים

ַהֶּׁשַסע ְּבתֹוֵכְך ֵאינֹו חֹוֵׂשף

ַּתְרֻּבּיֹות ְוָׁשפֹות

ַמִּציג אֹוָתְך ְּכַתְצלּום ֻמְרָּכב

ֵמָרְבֵדי ְרָבִדים ֶׁשל

ַעְצִמי ַהֶּנֱאָרג ְוִנְפָרם

ְּבִמְקָצב ְמֻאָּזן

ַהַּיְלָּדה ֶׁשָּבְך ְנתּוָנה ָּתִמיד

ַּתַחת ִאּיּום ֶׁשל

ְּבִגיָדה

ׁשֹונּות ִהיא ֶרַוח אֹו

ֶהְפֵסד ְּבִלי

ִסָּבה מּוֶבֶנת

ְּבֶאֶרץ זֹו ַאְּת ַחָּיה 

ִמּתֹוְך ְּבִחיָרה ַאְך ְּכָבר ְּבִלי

ְלַצֵּית ַלכֹוֵראֹוְגָרף

ָׂשָפה ֵאיָנּה רֹוֶקֶדת ַעל

ְלׁשֹוֵנְך ִזָּכרֹון יֹוְמיֹוִמי

ֶׁשל ֲחֵׁשָכה ָּדִתית

ְּבִמְנָזר ֶׁשּבֹו ְׁשִביסים

ּוְגִלימֹות ְׁשחֹרֹות ִאְּימּו

ָעַלִיְך ְּכַלַהק ִנִּצים ִמְתָחִרים 

ְלַהְלִעיֵטְך ְּבַאְׁשָמה

ְצִליֵליֶהם ַהּמּוָזִרים ְּכמֹו

ַּגם ַהִּמיתֹוִסים ְוַהֻּפְלָחִנים 

ֵאיָנם אֹוְמִרים ָלְך ָּדָבר

ַאְך ֵאין ִמי ֶׁשַּיְסִּביר ָלְך ַמּדּוַע

ָעַלִיְך ִלְהיֹות ָׁשם

ֲחֵׁשָכה רֹוֶקֶדת ִעם ַּפַחד 

ִלְרּדֹף אֹוָתְך ַעד ַּבְגרּות

ַהְּצָלב ְמַמְּלֵאְך ֵיאּוׁש

ַּפן ִיְהיּו ָיַדִיְך ְוַרְגַלִיְך 

ְמֻמְסָמרֹות ְּבסֹוִליָדִרּיּות ְׁשחָֹרה

ַהּיֹום ִאי-ְיִדיַעת

ְקרֹא ּוְכתֹב ִּבְׂשַפת

ַחַּיִיְך ַהִּנְכָסִפים

ְמִׁשיָבה אֹוָתְך ִמֵּדי יֹום 

ֶאל ְּתהֹומֹות ֵאין ִּתְקָוה

ֶׁשל ַיְלדּות ֵאין אֹוִנים 

ַמֵּסַכת ַהְּיכֶֹלת

ְמָמֶאֶנת ְלַהְתִאים ָׂשָפה ּוָפִנים

ַּבֲחָזרֹות ַעל ְּפָחִדים ְּבִלי ֵּפֶׁשר

ַאְּת חֹוֶתֶמת ְּגַזר מֹוֵתְך

ַהֵּלב ֵמִאיץ ְּפִעימֹוָתיו

ָּכל ֵאיַמת ֶׁשֶהֵּׂשג קֹוֵרא ָלְך

ַמְׁשֶהה ְיָעִדים ֵמֵאיַמת ַהחֶֹׁשְך

ֵעין ּתֹוֵכָחה ּבֹוֶלֶׁשת ָּכל ֵעת 

ּוְבָכל ִּפּנֹות ַהִּמְנָזר 

ֻעְקָצּה עֹוד ְמַׁשֵּתק

ֶאת ַהְּפׁשּוָטה ְּבַמְחְׁשבֹוַתִיְך

מֹוֵחְך ִמְסַּתְחֵרר ְּבַמְעָּגִלים ִנְרָחִבים

ַמֵהר יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבַמֲאַמץ ָׁשְוא

ֶלֱאחֹז ַּבַּמְחָׁשבֹות ֵּדי ְזַמן 

ְּכֵדי ֶׁשִּתְנּבֹט ַמְחָׁשָבה ְׁשֵלָמה.

דניאל שאוב

שפות רוקדות

י גנ רו מאנגלית: חגי 
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20 X 35 ,2014, טכניקה מעורבת ,"Лиса 2" ,20פולינה זובנקו X 35 ,2014, טכניקה מעורבת ,"Лиса 1" ,פולינה זובנקו
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35 X 24 ,ו, 2015, עפרונות צבעוניים על נייר, חוט תפירה נ י ר ל, 2015, עפרונות צבעוניים ואקריליק על נייר, X 40 50לאורה ויינברג, מ י י לאורה ויינברג, א
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35 X 24 ,ת, 2015, טכניקה מעורבת כ מ ו ת ו ת  י פ ו ל ח ת  ר ו ש ק לאורה ויינברג, מתוך ת

ַּבַּלְיָלה ָהִייִתי ִמְתַחֵּבא ִמַּתַחת ַלִּמָּטה

ְלִהָּמֵלט ֵמֱאֹלִהים.

הּוא ָיַדע ֵאילּו ְּדָבִרים ֲאֻיִּמים ָחַׁשְבִּתי

ְוָעִׂשיִתי. ִאם הּוא ָיכֹול ִלְראֹות ֶּדֶרְך ַהַּגּגֹות,

ָמה ַהִּתְקָוה?

ֲאָבל ָלָּמה, ָחַׁשְבִּתי, הּוא ַיְטִריַח ֶאת ַעְצמֹו

ְּכֶׁשַהְּנָעִרים ַּבִּדיָרה ִמּמּול ּוְבמֹוַרד ָהְרחֹוב

ׁשֹוְכִבים ְלֹלא ְׂשִמיכֹות ְלֵעיֵני ּכֹל.

אֹו ָּכְך ִקִּויִתי, ֲאִפּלּו ָׁשַאְלִּתי ְלָמֳחָרת

ְּבִׁשעּוֵרי ִהיְסטֹוְרָיה אֹו ֶאְזָרחּות ְּכֵדי ִלְהיֹות ָּבטּוַח.

ִּבְגַלל ֶזה, ָאַמר ָאִבי, הּוא ָקָנה

ַמְנעּול "ְקָלאּב" ַלֶהֶגה ֶׁשל ַהֶּׁשְברֹוֶלט.

ַּגָּנב ָהָיה ָיכֹול ְלָפֵרק אֹותֹו ְּבַקּלּות אֹו ִלְׁשּבֹר אֹותֹו.

ַאְך ְׁשַאר ַהֲהָגִאים, ֹלא ְנעּוִלים, ַמָּמׁש קֹוְרִאים ַלַּגָּנב

ִמַּבַעד ַלְּׁשָמׁשֹות ְסָתם ָּכְך ָּבְרחֹוב.

ַּבֲעֵליֶהם, ֹלא ַאָּבא ֶׁשִּלי,

ֲעלּוִלים ְלִהְתעֹוֵרר ַלֲחָנָיה ֵריָקה ּבֶֹקר ָּבִהיר ֶאָחד.

ֶזה ָהָיה אֹותֹו ִהָּגיֹון, ִנְדֶמה ִלי,

ֶׁשָּׁשַמר אֹותֹו ֹלא ַּפַעם ַּבַּבִית ֵמָהֲעבֹוָדה

ִעם ְּתִריִסים מּוָרִדים,

ָהִעּתֹון ָּפתּוַח ַּכָּמה ִאיְנִצ'ים ִמָּפָניו

ְּכֵסֶפר ְּתִפָּלה ַטְּבלֹוִאיִדי.

ֹלא זֹוֵכר ִאם ָהַפְך ַּפַעם ַּדף.

ביל פרידמן

המרה
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ְּכֶׁשִאֵּבד ֶאת ְמקֹום ֲעבֹוָדתֹו ָרַעְדִּתי ִמַּתַחת ַלִּמָּטה,

ָמַׁשְכִּתי ֵמָעַלי ַּבֲחַׁשאי ֶאת ַהִּכּסּוי

ְוִכִּביִתי ֶאת ָהאֹור ָהַאֲחרֹון.

ְּכֶׁשהּוא ֵמת, ֶקַרע ְּבָחֵזהּו

ָמקֹום ֶׁשִּפַּלח אֹותֹו ָהאֹור ְוָהִעּתֹון ָנַפל,

ִאַּבְדִּתי ֶאת ֱאמּוָנִתי, ְוָאז ֵהַמְרִּתי אֹוָתּה.

ָהָיה ַּגל ֶׁשל ְּפִריצֹות ֹלא ָרחֹוק ֵמַהַּבִית:

ּפֹוֵרץ ֶׁשֵהִסיר ֶאת ַמְנעּוֵלי ַהַּבְרֶזל ַהֲחָזִקים

ִמַּגְלַּגֵּלי ַהֶהֶגה, ִהִּניָחם ַּבֲעִדינּות ַעל ַהּמֹוָׁשב

ְוִהְׁשִאיר ֶאת ַהְּמכֹוִנּיֹות ִּבְמקֹוָמן.

ִמְּלַבד ֶזה ׁשּום ֶנֶזק, ׁשּום ֶּפַגע.

ֲאִני זֹוֵכר אֹוִתי ּבֹוֶכה ַּבִּמָּטה ַּבַּלְיָלה ּבֹו ָּתְפסּו אֹותֹו.

י גנ רו מאנגלית חגי 

ָּכְך ָעְׂשָתה ִאִּמי.

לָאז ִאים צּו רּו )ֲעזֹב אֹותֹו(, ָהְיָתה אֹוֶמֶרת,

ְּבִלי ָלַדַעת ֶׁשִהיא ִפילֹוסֹוִפית,

ִמין ִויְטֶגְנְׁשַטְין ָּכזֹאת, ֹלא ָּפחֹות.

ַּכָּוָנָתּה, ְּבִהְתַיֵחס ְלָאִחי,

ָהְיָתה: ַאל ַּתֲעֶׂשה לֹו ַּפְרצּוִפים ְוֵאל ִּתְלַעג

אֹו ָּתִציק לֹו,

ְוִלְפָעִמים ֶזה ָעַבד.

"ַהִּׁשיָרה ֵאיָנּה ּגֹוֶרֶמת ְלָדָבר ְלִהְתַרֵחׁש"

ְּכַתב אֹוֶדן, ָמה ֶׁשּטֹוב יֹוֵתר.

זֹו ָהְיָתה ִׁשיָרה, ִאִּמי, ֵייְטס ַהִּייִדי.

ַמֶּׁשהּו ָעַמד ְלִהְתַרֵחׁש.

ְוָאֵכן, לּו ָהיּו ׁשֹוְמִעים ָלּה, 

ְּכלּום ֹלא ָהָיה קֹוֶרה,

ְוָהִייתי ִנְגָאל.

ֶזה ָּגַרם ִלי ֶלֱאהֹב ִׁשיָרה ְוֹלא ְכלּום.

ִצּפֹוִרים ָיפֹות ְּביֹוֵתר ְּבֵעיַני,

ֹלא ִּבְצִליָלה אֹו ְּבָמעֹוף, 

ֶאָּלא ְּכֶׁשֵהן ּדֹואֹות לֹלא ִניַע,

ַיִּציבֹות ְורֹוֲעדֹות ָּבֲאִויר

ְּכִמְתַעֵּמל ַעל ְצַלב ַהַּטָּבעֹות,

אֹו ְּכֶׁשֵהן קֹוְפאֹות ִּבְמקֹוָמן

ְלַסֵּפר ַלֲחתּוִלים ֶׁשֵהן ֵאיָנן ִמְתַרֲחׁשֹות,

ֶאָּלא ַקָּימֹות, ַּכֲאָבִנים אֹו ִּכְפִריחֹות, ַרק ָׁשם;

סּוִסים ְּבֵהָעְצָרם ְלַהֲאִזין,

רֹאׁש מּוָרם, ָזָנב ָקׁשּוי ֵמָאחֹור

ביל פרידמן

לא לגרום לדבר להתרחש

ְּבצּוָרָתּה ַהִּפּסּוִלית ֶׁשל ַהְּדָמָמה

לּו ָיְדָעה ֶאת צּוָרָתּה.

סּוֵסי רֹוָאן ֵהם ַהְּטהֹוִרים ְּביֹוֵתר,

עֹוִטים ֶאת ִעְנַּבר ְלבּוָׁשם.

ְמַקֶּוה ִלְהיֹות ָׁשם

ְּבעֹוד ִמיְליֹון ָׁשָנה 

ְּכֶׁשְּיַגּלּו אֹוָתּה

ְּכלּוָאה ְלֹלא ִׁשּנּוי ְּבַקְרחֹון

ְניּו ֶג'ְרִזי ַהָּגדֹול,

ֶאְצָּבָעּה ַהּמֹוָרה ַהְּמֻעֶּקֶמת ִקְמָעה

ֻמַּנַחת ִלְפֵני ְׂשָפֶתיָה ְּכָלׁשֹון ְלֹלא ִמִּלים.

ֲעַדִין ַמְפִציָרה ְּבָאִחי

ֶׁשִּיְהֶיה ִׁשיר.

י גנ רו מאנגלית חגי 

ביל פרידמן  פרופסור אמריטוס לספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה. כיום מרצה וחבר מועצת 
המנהלים במכללת סכנין להכשרת מורים. פרסם ספרי שירה, ספרי עיון וביקורת, וכן ספר על 

ההיסטוריה שבעל פה של אוהדי בייסבול. שיריו מתפרסמים בכתבי עת ברחבי העולם.
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54 X 48 ,ר, 2015, שמן על קרטון ביצוע ו נ י מ י  מ ב ר  ו ת ל עודד ברזל, א

לירון יוחאי

בואו נדבר על זה באמת

בואו נדבר על זה,

בואו נדבר על זה באמת,

הורים,

הורים והשטויות שלהם. 

"עד גיל 18 את תחזרי ב-12 בלילה הביתה ולא דקה אחת אחרי, ואם יש לך מה להגיד 

על זה תחכי לגיל 18 ואז תעשי מה שאת רוצה". ואז את מגיעה לגיל 18 והם אומרים 

לך: "כל עוד את בבית שלנו את לא תעשי מה שאת רוצה". 

"תורידי את הזבל בבקשה" עכשיו שביקשתם יפה אני ארוץ לזרוק. תודה רבה 

על הנימוס. 

"כשתחזרי הביתה מהלימודים, תתלי כביסה, תכיני אוכל לאחים שלך, תעשי 

כלים, תדאגי שיסדרו את החדרים שלהם, תורידי כביסה ותכיני שיעורי בית" יש רק 

24 שעות ביממה. נתתם לי דברים לעשות שהם לפחות 29 שעות. תודה! 

כשההורים מכריזים בקולי קולות "נגמר החלב" ברחבי הבית. ומצפים שמישהו 

מדיירי הבית יענה ואז הם אומרים לעצמם, אבל מספיק חזק כדי שכולם ישמעו: "רק 

לי אכפת מהבית הזה". באמת? את המסקנה הזאת הסקתם מחלב שנגמר? גאונים!  

מחכה לשמוע על התובנות שיש לכם מהקוטג' המקולקל. אה כן, גם קוטג' אין. 

את ואח שלך רבים על הטלוויזיה. אבא רוצה שקט ומחליט לקחת את השלט. 

"אתה לא תראה ואת לא תראי" ומשאיר אותך ואת אחיך להסתכל אחד על השני 

בתדהמה כאילו אתם שואלים את עצמכם "טוב אז מה עכשיו"... ובאשר לאבא 

החוצפן, הוא לוקח את השלט, מעביר לערוץ הספורט ומסתכל על שניכם במבט 

של "ננה בננה". ואז בתור ילד אתה לומד שאין לך על מי לסמוך אלא רק על אבינו, 

אבל זה שבשמים. 

מי לא מכיר את המשפט שחורץ גורלות "אני בדרך הביתה השארתי בית מסודר 

אני מצפה לראות אותו מסודר". את והאחים שלך כמו אחרי יריית הפתיחה במשחקי 

האולימפיאדה מתרוצצים בבית מחלקים תפקידים. את אחראית רצפה. אחיך אחראי 

מטבח וסלון ואחותך אחראית חדרים. אבל עד שאתם מחליטים מי יעשה מה, אבא 

מגיע הביתה... מפה לשם את והאחים שלך כבר מחליטים לעשות התערבות איזה 
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עונש תקבלו. והעונש תמיד נופל על יום שישי כאשר יש מסיבה מאוד חשובה שאם 

לא תהיי בה לא יישארו לך חברים! 

הרגע הזה שאימא שלך מחליטה לעשות איתך שיחה על יחסי מין. )בבקשה לא(. 

והיא דואגת להזהיר אותך ומסבירה לך על האקט עצמו בצורה שבא לך להתאבד 

אחר כך מהמבוכה. את מנסה להתחמק ולהגיד לה שאת הולכת לשאול את אבא, 

אבל היא אומרת לך "עזבי את אבא, אבא שחקן". ואז את מגלה שאת הגעת לעולם 

כתוצאה מלילה שהיה הרבה אלכוהול ומעט מאוד מילים. 

כשאימא אומרת "מי שמבשל לא עושה כלים" זה לא הוגן. אבא לא בישל ולא עשה 

כלים אז למה אני צריכה? "אבא עובד קשה" אז מה, אני "לומדת קשה". 

אז בואו נדבר על זה באמת.

אי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם. המעט שתוכלו לעשות זה לחכות לגיל 18 

ולגור לבד. אבל המציאות תשאיר אתכם אצל הוריכם עד שתסיימו את התואר 

הראשון. או עד שתתפגרו, אחד מהשניים. 

נ. ב

אבא, אימא ברגעים אלה ממש אני שותה מהבקבוק, אין חלב במקרר, הארון לא 

מסודר, הבית נראה כמו אחרי מלחמה ומוזיקה מחרישת האוזניים מתנגנת לה 

בכיף שלה.

אבל היי,

לא תוכלו לעשות שום דבר בנידון!

ָאִבי ָיַצר ִּבי ֶאת ַהִּדּבּור 

ְוִאִּמי ָיְצָרה ִּבי ֶאת ִחּתּוכֹו 

ָאִבי ָיַצר ִּבי ֶאת ַהִּבּקֶֹרת

ְוִאִּמי ֶאת ַהְּדָאָגה ַהִּבְלִּתי ִנְגֶמֶרת

ְלִסּפּוק ְצָרַכי ְוַהְּצָרִכים ֻּכָּלם

ָאִבי ָיַצר ִּבי ֶאת ַהַּמָּבט ֶׁשִּמחּוץ ְוֶׁשַעל ָהעֹוָלם

ְוִאִּמי ֶאת ַהַחִּיים ָהִעְּוִרים ְוֶאת ַהֲחִתיָרה ַהִּבְלִּתי ַמְפִסיָקה

ֶאל ַאַחד ַהחֹוִפים ַהְּמַסְּיִמים ֶאת ַהָּים

ֲאִני – ְיִציָרה ְמֻׁשֶּתֶפת 

ֶׁשל ַאֲהָבה ּוִמְלָחָמה ֶׁשּסֹוָפן ִּבי

ֲאִני – ֵיֶצר ֶׁשל יֹוְצַרי 

ְוֶעֶצר ֶׁשל ְׁשעֹוֵני ְזַמָּנם

ִאִּמי ָיְצָרה ִּבי ֶאת ָהַרּכּות

ְוָאִבי ֶאת ַהְקָׁשַחת ָהֵאיָבִרים ֶׁשֶאל מּוָלּה

ִאִּמי ָיְצָרה ִּבי ֶאת ַהִּכּׁשּוף

ְוָאִבי ֶאת ַהֶהְסֵּבר ַהֶהְגיֹוִני ְוַהִּבְלִּתי ִמְתַרֵעם ַלּכֹל

ִאִּמי ָיְצָרה ִּבי ֶאת ָהֵאׁש

ַלַּגְפרּור אֹותֹו ֵהִניַח ָאִבי מּול ֵעיַני

ַּגְפרּור ֶׁשִּלְבֵעָרתֹו ַהַּסְבָלִנית ֵאין סֹוף

ְוֶׁשְּלִצּיּון ַהַהְתָחָלה

ֹלא ָמָצאִתי ִמָּלה.

מתן קריידלמן

יצירה משותפת
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ִזְכרֹון ַיְלדּות ֶׁשל ּגּוׁש מּוָצק, ִּבְלִּתי ִנְפָרד

ֵלילֹות ְׁשֵלִמים, ֵאיְנסֹוִפִּיים, ָסַבְבנּו ַּבְּסִליִלים 

ִמְתַעְרְּבלֹות ַיְחָּדו ּוִמְתַעְּצבֹות ַאט ַאט, ֹלא ְמזֹהֹות ִּכְמַעט 

ְנִתיב ַהֶּזֶרם ֹלא ָּברּור, ּגֹוֵלׁש ֵמַעל ְּתנּוחֹות ֵׁשָנה ְוִקּמּוֵרי ַמֶּתֶכת

ְיקּום ֶאָחד ִיַּסְדנּו ָאז, ֶׁשל ַמְמָלָכה ּדֹוֶמֶמת 

ָהִיינּו ְּכפֹוְסעֹות ַּבּתֹהּו, ְמַקְרְטעֹות ִּפַּלְסנּו 

ֹלא ְׁשִביל ִּגיָׁשה, ֹלא ְּתַואי ֻמְסָּדר 

ָאַחְזנּו ַּבְּסַבְך ְוִהְׁשּתֹוַקְקנּו  

ִלְגמַֹע ְקָצת ֶעְרַּגת ַיְלדּות

ֶׁשֹּלא ֵהַבּנּו

ִּבְזַמן ָׁשִנים, ֶהְבֵזק ֶׁשל ֶרַגע, ִּפְתאֹום ִהיא ִמְתמֹוֶסֶסת  

 

רעות דריי

אחות

20 X 20 ,ל, 2015, תחריט שעווה קשה ואקווטינטה י ז ר ב ב ל  א י ד נ ו סיגל מזל, מ
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סברין אבו קנדיל

נאדיה

נוסעת מהעבודה בדרכי הביתה, אותו כביש, אותו רמזור, אותם פנים שאני רואה 

כל יום בדרך חזרה, הנה הכביש האחרון, "הכביש החדש" קוראים לו, למרות 

שהוא כבר כאן מזמן. עץ אחרי עץ, בניין אחרי בניין. רגע, משהו מוזר: מפנה את 

מבטי שמאלה ורואה את בית הספר היסודי שלי, צבעו אותו בצבע חדש, צהוב 

לעזאזל, כל כך בהיר, כל כך בולט, למה עשו כך, הצבע האפור שהיה לפני כן 

היה מכוער פחות.

איך שנאתי את הימים הללו, ימים חסרי צבע. בבניין הזה חוויתי מלחמה 

של שש שנים ויצאתי ממנה עם צלקות, אבל יצאתי.

אני זוכרת את הסיוט הגרוע ביותר שהיה בכלא הזה: נאדיה עובדת הניקיון. 

כל הילדים פחדו ממנה. כשהמורה הייתה מאבדת שליטה על הכיתה, רק לקרוא 

"נאדיה!" היה מרגיע את כולם. נמוכה, כהה, שיער קצר, מתולתל מחוספס, 

כרסה הולכת לפניה. אני לא פחדתי ממנה, הייתה לי תמיד הרגשה שהיא בן 

אדם חלש, פתטי. למרוח דבק על פני ילדה בגן כי היא עצבנה את האחיין שלה? 

כן, זה מה שהיא עשתה לי.

באותו היום ישבנו במעגלים קטנים בכיתת הגן, כשהמורה עוזרת לקבוצה 

אחרת – רחוקה מהשולחן שלנו. איתי ישבו כמה ילדים, אולי שלושה, אחד מהם 

היא האחיין של נאדיה, אמיר. המורה שמה לנו קערת דבק באמצע השולחן עם 

מברשות, ואמרה לנו להדביק חתיכות נייר בצורת זיתים על ציור של עץ. פתאום 

אני רואה שאמיר לוקח את קערת הדבק ושם אותה אצלו. "תחזיר את הקערה 

לאמצע," אמרתי לו. "לא רוצה," הוא ענה לי, " היד שלי לא כל כך ארוכה, איך 

אשים דבק על המברשת?". באותה דקה ממש נכנסה נאדיה לכיתה, סתם ביקור 

שגרתי כי שעמם לה. היא באה לשולחן שלנו, מחבקת ומנשקת בפה המפלצת שלה 

את אמיר. "דודה, היא אמרה לי שאני גנב," אמר כשהוא מצביע עליי. בתנועה 

מהירה תפסה את המברשת שלו, שמה דבק ומרחה על הפנים שלי. 

אני לא זוכרת מה קרה אחר כך. לא זוכרת אם בכיתי, או הלכתי למורה, לא 

זוכרת. אבל אני זוכרת שהיא נשארה בבית הספר, ושהייתה שם עד שעזבתי אחרי 

כיתה ו'. למעשה, הסכסוך שלי עם נאדיה לא הסתיים בפעם ההיא. כשהייתי בכיתה 

ה' היא נכנסה יום אחד לכיתה, בלי לדפוק, כי בא לה. "אהלן נאדיה," אמרה המורה. 

המורות אהבו אותה, כי הייתה האויב שלנו, של התלמידים, הן אוהבות כל מה 

שמדכא אותנו. כשנכנסה הייתה המורה באמצע פרסום הציונים. הייתה קוראת 

את השם ואומרת את הציון. שנאתי את זה, הטרידה אותי השאלה איך מרגישים 

אלה שלא רוצים שהציון ה"יפה" שלהם ייחשף בפני כל הכיתה. כשהגיעה המורה 

לשמי היא אמרה, "שירין, 93." לפתע פרצה המפלצת בצחוק: "מה!, שירין 93, איך 

זה קרה?". היא לא ידעה שהייתי מהתלמידים המצטיינים, לא הכירה אותי באמת. 

זכרה אותי מהגן, בשבילה הייתי "זאת שאמרה לאחיין שלה גנב". באותו הרגע 

הרגשתי כהר געש, רציתי כל כך להתפרץ ולשרוף את המפלצת. קמתי וצעקתי 

בקול שהפתיע את כל הכיתה ואולי גם את מי שהיה שמחוץ לכיתה: "אני מצטיינת, 

את מבינה, תסתמי את הפה שלך, אני מצטיינת הבנת!" ופרצתי בבכי. היא פקחה 

את עיניה, "בסדר," אמרה בקול נמוך. יצאתי מהכיתה וטרקתי את הדלת בחוזקה, 

טריקה שקולה הדהד בכל הבניין. 

אילו ימים היו לי בבית הספר הזה. טוב שנגמרו. אני רוצה להגיע הביתה 

ולנוח אחרי יום עבודה ארוך. הגעתי לסוף "הכביש החדש" שהוא הכביש האחרון 

לפני השכונה שאני גרה בה. על המדרכה אני רואה אישה הולכת, נושאת כיסא 

גדול, נראית עייפה, התחלתי להאט, כשהתקרבתי אליה, הבחנתי שזאת נאדיה! 

לעצור, לא לעצור? אני חושבת, עברתי אותה, הבטתי במראה, איזו זקנה היא, 

לעצור, החלטתי.

התקרבה אל למכונית, "שלום" היא אמרה, "שלום את צריכה עזרה? שימי 

את הכיסא בבגאז'", "תודה לך". היא נכנסה למכונית. היא לא זיהתה אותי, אבל 

אני כן, ובאותו הרגע הבנתי שגם מפלצות הולכות ומזדקנות.
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עינת הולנברג

חופש משינה

ביום רביעי היה תמיד חופש משינה בצהריים. מיד אחרי ארוחת הצהריים רונית, 

מיכל ואני הלכנו למשק הילדים. פתחנו וסגרנו בקפידה את השער, ורצנו למדגרה, 

שם בקעו באותו הבוקר ברווזונים. רונית הגבוהה, השחומה, בהירת העיניים, 

פתחה את הדלת ונכנסנו. כבתה של לולנית, היא נתנה לכל אחת מאיתנו ביד 

בוטחת ברווזון זהוב ורך עם עיני חרוזים שחורות. קירבתי אותו אל פניי, הרגשתי 

את ליטוף הפלומה על לחיי, והרחתי את ריחו. 

מיכל הרזה המנומשת פרצה בצחוק מתגלגל למראה הליכתו המתנדנדת של 

הברווזון. רונית הביאה תערובת. האכלנו את הברווזונים, נשקתי לשלי, רונית 

החזירה אותם למקומם וסגרה את דלת הלול. רדפנו קצת אחרי התרנגולות 

המנומנמות בחצר. רונית אמרה, בואו נלך לעגלות. דילגנו לשם אוחזות ידיים 

ומזמזמות את השיר "ולס להגנת הטבע" שלמדנו באותו השבוע. רוח קלה ליטפה 

את פנינו המיוזעות. הבטנו זו בזו וצחקקנו לעצמנו. 

בשעת צהריים שוממת זו, לא היה איש ברפת. העגלות גדולות העיניים עפעפו 

בריסיהן הארוכים, התקרבו אלינו בעצלתיים, הושיטו את אפן הוורוד, הלח 

והרך והתחככו בידינו המושטות. הגשנו להן אצבע, אמה וקמיצה למציצה, כפי 

שלימד אותנו יענקלה הרפתן.

שקעתי לגמרי בריחות הקש והתערובת שאפפו אותי, בקול המציצה של העגלה, 

בתחושת פיה החם והרטוב על אצבעותי. לאחר זמן מה הגיעו אליי קולות דיבור 

עמומים. הרמתי את עיני והסתכלתי סביבי. לא ראיתי אף אחד. ניגבתי את ידי 

במכנסיים והלכתי למחסן הקש הקטן  והחשוך משם עלו הקולות. דלת הפח היתה 

פתוחה למחצה. קרן שמש מאובקת אשר חדרה מחלון גבוה הזהיבה את דמותן 

של רונית ומיכל שישבו על הרצפה חצי עירומות. חמי מהנוער הבוגר עמד מולן. 

הוא שאל, רוצות לראות בובה, בובה קירחת ובובה עם פאה? מיכל התפקעה 

מצחוק. חמי התיישב והחזיק משהו בידו, משהו שהוציא ממפתח מכנסיו. תראו 

זו בובה קירחת, אמר. הוא רכן אל מיכל עד שלא יכולתי לראותה, וזו בובה עם 

פאה. עכשיו אתן לך אמר לרונית כשהתרומם. זו בובה קירחת, הוא רכן כלפי 

רונית, וזו בובה עם פאה. מיכל כבר לא צחקה. בלי קול הרטיבו דמעותיה את 

הרצפה האפורה והחשופה. רונית הביטה בה ואמרה, אנחנו צריכות לחזור לבית 

הילדים. חמי קם בחיפזון ויצא מהמחסן.

 יצאתי מאחורי הדלת והתקרבתי אליהן. איפה את היית?! מה את בוכה?! לך הוא 

לא עשה כלום וגם לנו לא, כעסה רונית. בואו מהר שלא נאחר לארוחת ארבע.

דצמבר 2014
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דניאל סרי לוי

מצפון

עכשיו, כשיש לי זמן מיותר, אני הולך לחפש את ירמי. כרגיל, אמצא אותו על הגג 

של הסופרמרקט, יושב על הקצה עם הרגלים מתנדנדות, ומנסה לדוג צרות. אולי 

גם היום נמלא עפר בפחיות ונזרוק בתנועה סיבובית, בתור רימוני עשן. אפשר גם 

לרסס גשם של מי סבון, כדי לעזור לאנשים למטה לשטוף את העיניים אחרי יום 

קשה של עבודה. 

תוך כדי תכנון מאומץ אני מטפס בקלילות על החלונות הסגורים תמיד של 

המכולת של סימי, מציץ דרך הזכוכית השבורה ומריח את השרוף שבפנים, והנה 

– אני מאחורי הגב של ירמי. 

כרגיל, אני מתגבר על החשק להתגנב אל האוזן שלו ולצעוק "ירמיהו!" )בקול 

של אימא שלו(, כי אני ילד שחושב פעמיים לפני שהוא מפיל את החבר הכי טוב 

שלו לשבור את הראש מגובה של סופרמרקט. אבל הגב של ירמי נראה לי טיפה 

עצוב היום, כמו זקן כזה, קצת. 

– "ְּפְסססט!", אני משדר לו מקצה הגג, וליתר ביטחון אני מצפצף פעמיים )כמו 

האפרוח של דיּכי ומירית, שאבא שלהם הביא במקום הכלב של האפיקומן(.

ירמי מסתובב לאט מאוד, כמו בסרט רע. אני כבר מדמיין לעצמי בינתיים איך 

הוא יביט בי בעיניים לבנות וריקות של סרטים רעים, ומיד ישלח ידיים מעוקמות 

אל הצוואר שלי – כמו תמיד. 

אבל הפעם ירמי מחייך חיוך רגיל לגמרי: "היי!" 

אני מסתכל בעצבנות מסביב. אולי הוא מילכד את הגג עם הכלימגור שלו 

שמפזר גולות נחשיות ופושטיות לכל הכיוונים? אולי הוא מרח את הרצפה בדלק 

ותכף הוא יזרוק גפרור? 

אני סופר עד עשרים ושלוש וחצי, ולא קורה כלום. 

אז ייתכן שהוא פשוט התיישב על צבע טרי, או שבר חלון ראווה וכל המשטרה 

מחפשת אותו, או... יכול להיות שאימא שלו שתתה שוב בטעות מהבקבוק של 

המים-חריפים בריח של במבליק? 

איך שלא יהיה, ירמי חייב לי תשובה, כי שאלתי אותו "מה המצב?", ותיכף 

נדע בדיוק מה החיוך החשוד הזה.

בלי להוציא שום מילה, הוא שולח יד אחת סגורה קדימה, ופותח לאט לאט. 

כל כך לאט עד שבינתיים עוברים לי איזה אלף ניחושים, מה יכול להיות בפנים. 

אבל אין שם יהלום, ולא שן של שועל; לא כדור נגד אקמול, ולא שד של 

בקבוקים; אין מטבע גדול של 100 שקל ישן, אין שם גביש שעושים ממנו פצצות 

אטום, ואפילו לא חיפושית זבל )ובטח שלא סוכריות זבל...(, אבל למה אני סתם 

מותח – הנה, על כף היד של ירמי יש רק פרח קטן של שקדייה. ממש 'השקדייה 

פורחת, לזיגי יש קרחת'! 

–   "מה הקשר, ירמי?" אני שואל, אפילו קצת בכעס.

החיוך של ירמי נהיה רציני. הוא מושיט את היד מעבר לסוף של הגג, ובתנועה 

של מנצח של התזמורת הוא זורק למטה את הפרח התמים הזה, שמתפזר פתאום 

כמו המון המון פתקים, שמתערבבים ברוח ונופלים על השכונה כמו שלג לבן-ורוד. 

נהיה שקט מוזר.

– "זה סוג של שחין", אומר פתאום ירמי וצוחק, "כמו בשיעור תנ"ך".

עכשיו האנשים למטה רצים קצת, ואישה אחת בוכה עם דמעות. 

באמת נראה לי קצת לא בסדר כל העסק הזה, ואני שואל אותו אם זה בכלל 

חוקי לעשות שחין שכונתי כזה, בלי שום אישור. "בטח!" אומר ירמי, אבל אני 

מרגיש שאפילו הוא קצת מצטער.
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ַסְפָסִלים ְלַיד ֶׁשֶלד ַהָּקִזינֹו 

מּול ַהָּים.

ְמַׂשֵחק ֵׁשׁש ֵּבׁש,

ֻחְלָצה ַעל רֹאׁשֹו ְּכאֶֹהל

חֹוֶׂשֶפת ַמְּפֵלי ֻׁשָּמן ְוֻרִּדים.

ֲחֵברֹו צֹוֶפה ָּבאֶֹפק

ִנְׁשָען ַעל ַמֵּקל,

"ִּתְרֶאה", הּוא אֹוֵמר.

ַׂשְחָין חֹוֵתר ַלחֹוף

עֹוֶלה ֵּבין ַהְּסָלִעים,

ַׂשֲערֹות ֲחֵזהּו ַהְּלָבנֹות נֹוְטפֹות ַמִים,

ִמְתַרֵחק ַלְּׂשֵדָרה.

ָנִׁשים ְּבִׂשְמלֹות ַקִיץ ּפֹוְרחֹות,

ְזרֹועֹוֵתיֶהן ּפֹוְרצֹות ַהחּוָצה,

אֹוְכלֹות ִמַּׂשִּקּיֹות ְנָיר.

עֹוְרִבים ְמַפְּזִרים ְקִלּפֹות ַעל ַהִּמְרָצפֹות ַהּלֹוֲהטֹות.

ָחתּול ָרֶזה ְמַחֶּכה ְּבַסְבָלנּות.

איה מרבך

ַקִיץ

ַּבְּסָתו ַהֶּזה

ָּפְלׁשּו ֵמדּוזֹות-ַקִיץ ֶאל חֹוֵפינּו.

ַּבְּסָתו ַהֶּזה

ָאַנס ִּבּיּוב ָזר ֶאת ֵמיֵמינּו.

ֵעירֹם ִמְּדָגָליו 

ִנָּבט ַלֶּמְרָחב

ִמְגַּדל ַהַּמִּציל ָהֵריק. 

ּוְבָכל זֹאת,

ָים ְיַרְקַרק 

ָׁשקּוף, ָּדִגים 

חֹוְלִפים

ֵּבין ִרּצּוֵדי ָהאֹור,

ֶקֶׁשת ְּבָעָנן,

ַּבְּסָתו ַהֶּזה.

איה מרבך

ַּבְּסָתו ַהֶּזה
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ְוַהֵּיאּוׁש ַמִּגיַע ַּבחֶֹרף

הּוא ְקָצת ָיֵׁשן. ְקָצת ֵמת.

ֵעירֹם ְוָׁשקּוף הּוא עֹוֵמד

ְמַבֶּכה ִּכי ֵאין לֹו ָלֵתת.

ֵּפרֹוָתיו ְּכָבר ֻּכָּלם ַעל ָהָאֶרץ

ַּגם ָעָליו ְמֻהָּדִקים ָלֲאָדָמה.

ַהַּנְדֵנָדה ְלַרְגָליו ׁשֹוֶתֶקת

ֶאת ַהַחּלֹונֹות ַמְסִּתיָרה ֲחֵׁשָכה.

ֵאיְך ָהָיה ֵעץ ַהֶּפָקן

ִאם ָהעֹוֵרב ֹלא ָהָיה לֹוֵקַח

ֶאת ָהֱאגֹוז ַלֶּמְרַחִּקים,

ִאם ֹלא ָׁשַמְענּו ִּבְדִריַכת ַרְגֵלינּו

ֶאת ְׁשִביַרת ֶהָעִלים ַהְּיֵבִׁשים,

ִאם ַהֶּיֶלד ֹלא ָהָיה ִמְתַנְדֵנד

ַעל ָיָדיו ַהְּגבֹוהֹות, ָהֲאֻרּכֹות,

ִאם ֹלא ָהִיינּו ְׂשֵמִחים ְּבִצּלֹו

ַעל ָּכל ַהַחּלֹונֹות.

חגית שני

עץ הפקן

ֶּגֶׁשם ָצהֹב 

ְמַרְפֵרף

ֵעץ ְּבַׁשֶּלֶכת

*     

ִּבְנׁשֹב ָהרּוַח

ֱאגֹוִזים נֹוְקִׁשים

ִרּקּוד

*    

ֵעץ ֱאגֹוז ַעִּתיק

ְמַרֵּפד ִּבְנִׁשימֹוָתיו

ֲאָדָמה 

*    

ֶּגֶׁשם ָצהֹב

ַסְפָסל ֵריק

חֶֹרף

תלמה נבו

קצרים
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חגית שני

גלעד

מרוה עבדאללה

זיכרונות

המחשבות שוב מתחילות להשתלט עליי. העבר לא יוצא לי מהראש... כאילו 

הרגליים נכנסות לים ורק הראש נשאר בחוץ... 

בכל פעם אני טובעת, שוקעת כולי במים ומתחילה להיחנק. להיחנק מהרגשות 

שכובשים אותי...

לא... אני לא רוצה לטבוע שוב. כבר שבעתי והתעייפתי מההחייאות שעברתי. 

אני רוצה לצאת, לרוץ... לשאוף אוויר צח...

מחליפה לנעלי ספורט ויוצאת. מתחילה לרוץ, ופתאום – גשם. אני ממשיכה 

בכוח, אבל לא, הגשם מתחזק וכמעט מטביע אותי. הוא מחזיר אותי לחדר ותוקע 

אותי עם המחשבות...

זהו חדר קטן שמגביל את החופש של מחשבותיי, חדר קטן במוחי... קטן, אבל 

עמוס... עמוס בזיכרונות, שאי אפשר להיפטר מהם... זיכרונות ומחשבות שגורמים 

לי לשמוח ולבכות באותו זמן...

רגעים קצרים ויפים, רגעים שבהם עפתי למעלה, רחוק בשמיים... הנגיעות 

החמות הראשונות שגרמו לי להתאהב בשמש, עד ששרפה אותי והפילה אותי 

חזק אל מעמקי הים, והרי איש לא לימד אותי לשחות. ומאז אני מחכה לספינת 

ההצלה שתגיע יום אחד ותפליג בי אל חוף מבטחים.

ַרְגִלי ִאְּבָדה ֶאת ַנַעל ָהעֹור,

ֶׁשִּנְסְּפָתה ַּבֶּדֶרְך.

ְּגִוָּיָתּה ׁשֹוֶכֶבת ֵאי-ָׁשם ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.

ִּפיָה ְמֵלא ְרָגִבים

ְוַעל ְׂשָפֶתיָה ִסיָמֵני ֶמַלח.

ְּפצּוָעה ִמּקֹוֵצי ַהֶּפֶטל ֶׁשְּׂשָרטּוָה ְּבֵעת ְמנּוָסה

ְוָדָמּה ִנְקָרׁש אֹו ִנְסָּפג ֶאל ַהֹּלַע.

ִאם ֹלא ִּתְתַּכֶּסה ְוֵתָעֵלם

ִהיא ַוַּדאי ַּתֲהפְֹך ְלַגְלֵעד ֶׁשל ַעם.
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ֶׁשֶקט.

ְנִקיָׁשה ַּבֶּדֶלת. 

                                                                                                                                    

הּוא ֹלא ִׁשֵער ִּכי ַהָּדָבר ָקֶׁשה ָּכל ָּכְך,

ָיָדיו רֹוֲעדֹות.

ִלּבֹו ֶנְחָלׁש ִמּקֹול ְּפִעיָמה.

הּוא ָחׁש ִּכי ָּכל ַצַעד ֶאל ֵעֶבר ַהֶּדֶלת                                                                                                   

עֹוֵמד ָּכאן ְּבִמְבַחן ַהַחִּיים

ְוִיְהֶיה ָעָליו ְלִהְסַּתֵּדר ְּבכֹוחֹות ַעְצמֹו                                                                                                                

ְלֹלא ׁשֹוְמִרים ּוְקרֹוִבים. 

ַּכּפֹות ָיָדיו ְּבֶמְרַחק ְנִגיָעה

ּגּופֹו ַהָּצמּוק ִמְתָקֵרב,

ַאַחר ָּכְך ֵעיָניו.

ִהיא ִמְסַּתֶּכֶלת ִמַּבַעד ַלַחּלֹון

ּוֶפֶרץ ֶׁשל רּוַח סֹוֵטר ַעל ֶלְחָיּה.

זֹוִהי ְלִגיַמת ַהַּמִים ָהַאֲחרֹוָנה.                                                                                                                                 

ֲהָרַמת ַהּכֹוִסית, ְּכמֹו ִמְלָחָמה ִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת.                                                                                   

ֵעיֶניָה ַהָּקרֹות ָעְיפּו ֵמִחּפּוׂש חֹול ִמְדָּבר,                                                                                               

אּוַלי ַמְׁשָמעּות.                                                                                                                                     

ָהֲאִויר ָּדִליל ּוְנִׁשיָמָתּה ְּכֵבָדה,                                                                                                                               

ְּכמֹו ִמְׁשקֶֹלת ְסִביב ַצָּואָרּה.

ַמַּבט ֵעיֶניָה ִהְתרֹוֵקן.

ֵמִחּיּוֵכי ַמְלָאִכים,

ִמִּלְבלּוב ַהְּפִריָחה

ּוֵמְרִקיעֹות ְרָגִלים ַקּלֹות ְוצֹוֲחקֹות.

ִהיא ׁשֹוָתה ְוֹלא רֹוָוה.                                                                                                                                

ֶנֱאַנַחת ַּבְּכֵאב ַעל ִמְׁשָּכָבּה                                                                                                                                    

ּוְמַחָּכה ְלתֹוָרּה.

גיל הירשפלדגיל הירשפלד

לגימה אחרונה*
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180 X 120 ,ה, 2016, שמן על בד פשתן א י ת ל ג ו ן  ו י ל מ ג י אלי שמיר, פ

ְלַאַחר ֶׁשָעַבְרִּתי ֶאת ִּגיל 62 ֵהַבְנִּתי 

ִּכי:

ְּכמֹו ָּפִריס ֶׁשָּבַחר ְּבַאְפרֹוִדיָטה, 

ְּכמֹו ָאִכיֶלס ֶׁשָּבַחר ַּבֶחֶרב,

ְּבָכל ְּבִחיָרה 

ֵיׁש ִטְּפׁשּות

אֹו ִרְׁשעּות

אֹו קֶֹצר ְראּות

ְּבָכל ֲעִׂשָּיה, 

ְּבָכל ְיִציָרה

)ַּגם ְּבֶׁשִּלי, ַעְכָׁשו(

ֵיׁש ַּגּסּות ְוַרַעׁש ְוַהְפָרָעה ָּבעֹוָלם.

ֶהָחָכם ֶּבֱאֶמת

ׁשֹוֵתק ְוֹלא עֹוֶׂשה ָּדָבר 

ַעד ֶׁשהּוא ֵמת,

ִאם ִּבְכָלל ֵאי ַּפַעם

ַחי.

)ָּכל ֶזה, ַּכּמּוָבן, חּוץ ֵמַהְּבִחיָרה ְּבִרָּנה

ּוַמֲעֵׂשה ַהֲחֻתָּנה 

ָּבָאִביב(

אלי שמיר

בחירת פריס
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ְּבִליל ֶׁשל ִמִּלים ְׁשטּופֹות ַאֲהָבה ַעְצִמית

נֹוֵׁשב ֶאל ַמְרְּגלֹוֶתיָך, ׁשֹוֵרק ֶאל ָאְזַני

ְּכמֹו ְטִפיחֹות ַּפִּטיׁש ַעל ֶאגֹו ָרעּוַע,

ָעֵמל ְלַחֵּזק ְיסֹודֹות ִמְתַּכִּלים.

ֲאִני ַמִּביָטה ִּבְׂשָפֶתיָך ַהָּנעֹות

ְּכַלֶהֶבת ֵאׁש ְמַהְּפֶנֶטת, ּדֹוֶעֶכת

רֹוָצה ִלְצעֹק ְלָך: "ַאל ִּתְבֶנה ָּגבֹוַּה ִמַּדי!"

ַאָּתה ִמֵּמיָלא ֹלא ִּתְׁשַמע

ַוֲאִני ִמֵּמיָלא ֹלא ָאִבין – 

ְּבֵאיזֹו ָׂשָפה ַאָּתה ְמַדֵּבר

ִעְבִרית?

ִהיְּברּו?

ִהיְּבִריס?

ָּכל ִמָּלה ִהיא ִּכְדִריָכה ַעל ֶקַרח ַּדק – 

סֹוֶדֶקת ֶאת עֹוְרָך ַהִּמְתַּבֵּגר,

ְמפֶֹרֶרת ְנִטיִפים ֵמרֹאְׁשָך.

ִמי ֶׁשַּיֲעבֹר ַאֲחֶריָך ַוַּדאי

ִיּפֹל

ְלתֹוְך ַמִים ְקפּוִאים

ְוִיָּׁשֵאר ָׁשם

ְּכמֹו ִמיתֹוס.

ָּכמֹוָך.

ִסּפּור ֶׁשֹּלא ָהָיה.

חגית שני

מגדל בבל

150 X 1200 ,ה )פרט(, 2015, דיו ורישום על נייר נ נ י i  א n a n n a שירי מסט כהן, 

מתוך פרוייקט גמר במכללת אורנים
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אֹוֶגֶדת ֶאת ִיּסּוֵרי ַהַּמְצּפּון

ֶׁשֶּנֶאְספּו ְלתֹוְך ִמִּלים ְׁשחּוקֹות

ְּבָראִׁשי

ּוְמַנָּסה ְלֵהָרֵדם

ְמִניָחה ַזְרֵעי ָלֶבְנֶּדר ַעל ֵעיַני

ְלַהְכהֹות ֶאת ַהַּלִיל

ֲאֶׁשר ָׁשַכח ְלַכּבֹות ֶאת ַהּיֹום

ּוָבֶרַקע ִּתְקּתּוקֹו ֶׁשל ַהָּׁשעֹון

ַהִּמְתַּדֵּפק ַעל ַסף ִּתְזּכֶֹרת

ְלָעְצָמתֹו ֶׁשל יֹום ַהִּמְתָקֵרב

ֵמֶרַגע ְלֶרַגע

סֹוֵפר ִמְקָצב ָקבּוַע

ְנִחירֹוֶתיךׂ ְמֻגָּונֹות יֹוֵתר

ְלֶפַתע ִמְתעֹוֵרר ַהְּמָקֵרר

ְּכמֹו ְלַהְזִּכיר ֶאת ָּפֳעלֹו

ְּכֶׁשַהָּללּו ִיָּׁשְכחּו

ְוָהֶרַקע ִיְדֶהה

ֶּפה ָקָטן ִיְקָרא ְלמֹוֵצץ

אֹו ְלכֹוס ַמִים

ְוַקְרֵני ֶׁשֶמׁש ִראׁשֹונֹות

ְיַטְׁשְטׁשּו ֶאת ֵערּותֹו ֶׁשל ַהַּלִיל

ֲאֶׁשר ִהְפִריַע ֶאת ְׁשָנִתי

ָמה ִאם ֶאֵּתן ְלָך ִלְראֹות אֹוִתי ֶּבֱאֶמת

ֶאת ִמי ֶׁשֲאִני ְלֹלא ַמֵּסכֹות

ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש 

ְּכִאּלּו ְּכלּום ֹלא ָקָרה

ְּכִאּלּו ֹלא ִנְׁשַּבר ִלי ַהֵּלב ֵמעֹוָלם

ְּכִאּלּו ֹלא ִנְפַּגְעִּתי ַאף ַּפַעם

ָמה ִאם ֶאֵּתן ְלָך ְׁשִנָּיה ַאַחת ְלָהִבין אֹוִתי

ֲעַדִין ִּתָּׁשֵאר?

ַאֲחֵרי ֶׁשִּיָּגְמרּו ְלָך ַהִּמִּלים ַהְּנִעימֹות

ֲעַדִין ְּתַדֵּבר?

ְוִאם ֹלא ִיְהֶיה ִלי ָמה ְלַסֵּפר

ָאז ֶזה ִיָּגֵמר? 

ֲאִני ּתֹוָהה ְּכֶׁשֲאִני ְלָיְדָך ַּבִּמָּטה

ְמַחֶּכה ַלִּסיָמן ֶׁשּיֹוִכיַח ִלי ֶׁשַאָּתה ַּגם

ַהַּלְיָלה ָׁשַקט ִּבְמֻיָחד

ִצְרָצִרים ַּבחּוץ ָׁשִרים ִׁשיר

עֹוד ְמַעט ְּכֶׁשַהְּזַמן ַיֲעבֹר

ַיִּגיַע ֵאֵלינּו ַהָּמָחר

ַאָּתה ִמְתעֹוֵרר ּוַמִּביט ִּבי

ְּכִאּלּו ָּתִהיָת ְלַעְצְמָך

ְּבִדּיּוק ֶאת אֹותֹו ַהָּדָבר

לירון יוחאיחן עין הבר

תהיותנדודי שינה
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נמרוד ָּבלֹוג

זוגיות

אני וקרן, אין עלינו. זוג משמיים. סליחה לא אני וקרן אלא קרן ואני. ככה 

היא לימדה אותי לומר, כי זה יותר מתחשב ומנומס כלפי הצד השני. בחיי שהיא 

לימדה אותי כמעט כל מה שאני יודע על מערכות יחסים. נכון שהיו לי כמה 

קשרים לפניה אבל בהם הייתי מתנהג בשלב מסוים כמו ילד מופרע, צורח ומאבד 

עשתונות ואז הבחורה הייתה עוזבת. נבהלת ואז עוזבת. עם קרן זה אחרת כי 

היא הרבה יותר עמידה למצבי הרוח ולצעקות שלי. היא לא בורחת אלא צועקת 

עליי חזרה. לפעמים זה אפילו קצת מבהיל אותי שמישהי צועקת עליי. פעם אחת 

בזמן מריבה קרן עשתה איזו תנועה מהירה עם היד והייתי בטוח שהיא הולכת 

לזרוק עליי משהו, אז עשיתי תנועת התגוננות מהירה ושנינו השתתקנו והתחלנו 

לצחוק כי זה היה קצת מביך. לא הייתי קרוע לה על הצורה מההתחלה כמו על 

החברות האחרות שלי מפעם. זה היה חשוד בעיניי כי חשבתי לעצמי שאם אני 

לא קרוע עליה עם כל הנשמה אז כנראה אני מרמה את עצמי וזאת לא הבחורה 

הנכונה להיות איתה. הייתי מקבל התקפי "אני רוצה לברוח" כדי למצוא קשר 

אחר אבל אף פעם לא עשיתי את זה. פשוט נשארתי ולמדתי איתה ביחד איך 

מנהלים מערכת יחסים בריאה. למה אני מתכוון? לזה שאנחנו יושבים ומשוחחים 

ואני מצחיק אותה עם המוזרויות שלי ושנינו מנקים יחד את הבית והולכים לאכול 

עם המשפחות ודואגים למשקל ולקלוריות.. אה, והכי חשוב, כשאנחנו שוכבים 

אז מביטים בעיניים ולא כמו שהיה לי פעם שעשיתי פעולה עם עצמי על מישהי 

והכול היה מתובל בזרות עצומה. גם לריב אנחנו יודעים. פעם חשבתי שמריבות 

זה לחדול. אין דבר כזה לריב ולהישאר בחיים ובאמת במריבות שהתפוצצתי גם 

הקשר היה נגמר. איתה הכול שונה. 

עכשיו אני הולך לקנות לה קפה במרכז המסחרי. היא מחכה לי על הדשא 

ומסתכלת על האנשים שנמצאים שם עם הילדים שלהם ובטח חושבת על הילדים 

שבעתיד יהיו לנו. בית הקפה הוא מאחורי הריאה הירוקה שנמצאת לא רחוק. הכל 

שקט מסביב ואני חושב לעצמי שבפעם הראשונה בחיים יש לי תקופה שהכול רגוע 

לי מבפנים. שהצרכים שלי מסופקים ומלאים ואפשר פשוט ליהנות ממה שיש, 

ליהנות מעצמנו. אני לא זקוק לריגושים והפתעות. לא צריך משהו מסעיר וחדש 

שיטלטל ויזרוק אותי לדרמה רגשית. אני מוכן להיות רגע ככה כמו שהדברים עכשיו 

ויש לזה ניחוח נעים כזה כמו של הרצפה הנקייה אחרי שקרן שוטפת אותה בימי 

חמישי כי בא לה להרגיש ניקיון. אני עובר תחת אורנים רעננים ושיחים שפזורים 

שם. הכול כל כך שקט ואני שם לב שגם הרוח הקלה הפסיקה פתאום ואני נמצא 

בנקודה שלא ממש רואים את הדשא עם האנשים וגם בית הקפה בצד השני עוד 

לא נראה, מין נקודת אמצע כזאת בין לבין. אין במקום אף אחד חוץ ממני. אני 

עוצר לרגע ומתבונן סביבי. עברתי בנקודה הזאת אולי אלף פעם אבל עכשיו זה 

שונה כי אני פתאום נעצר ומשתהה שם. כל אותם אלף הפעמים  שעברתי במקום, 

בדרכי, עם התסכולים שלי על עבודה שנגמרה, על זה שאני לבד ובלי זוגיות, 

כועס על ההורים שלי או על העולם. ועכשיו הכל רגוע. איזה פלא. הרווחתי את 

זה ביושר, ככה אני מחזק את עצמי וכבר הגוף רוצה להמשיך לנוע והרגע הזה 

של ההשתהות שנמשך לא יותר מעשרים שניות תכף נגמר ואני חוזר למציאות 

וכבר מתחיל לחשוב על הזמנת הקפה ועוד חצי צעד שאני עושה והראש מסתובב 

ואז אני פוגש בדבר. הדבר הזה עומד מולי. עומד בגובה של שני מטרים בערך. 

והנשימה נתקעת לי בריאות והבהלה יורדת במהירות לבטן ואז לאגן ואז לשרירים 

התלת ראשיים ולברכיים שלא מצליחות לשאת עוד את המשקל ואני קורס לאחור 

ויבבה יוצאת לי מהגרון ואין סיכוי שמישהו ישמע אותה חוץ ממני ומהדבר הזה. 

והוא, וזה, מביט בי בשני פנסים בוהקים. אימה משתלטת עליי ואני בטוח שעתה 

אני חוזה בסופי שלי המתקרב. אני מבחין שמעל הייצור כלי טיס מרחף בדממה. 

אני לא מת ברגעים האלה והיצור מושיט לי את ידו. אין לו ידיים אבל הוא עושה 

זאת בדרך מטאפורית כי אני שומע את הרצון שלו בראש שלי, קורא לי לבוא 

איתו. מציע לי הצעה להתלוות אליו להרפתקה הגדולה ביותר שניתן להציע לבן 

אנוש על פני הכדור: לנוע ברחבי היקום, לפגוש תרבויות חדשות, לחזות בכוכבים 

נולדים ומתים ולחצות חורים שחורים בתוך מפלי הזמן. את הכול הוא מציע לי 

הדבר הזה. אולי את הדבר שכל בן אנוש על פני הכוכב שלנו תהה לגביו אי פעם 

– האם אנחנו לבד ביקום? ועכשיו אני יודע את זה בוודאות ומציעים לי, אולי רק 

לי מכולם, לחזות בנפלאות שאי אפשר לתאר. אני מושיט לו את ידי והעיניים שלי 

דומעות מהתרגשות והנשימות שלי קצרות ומהירות ועוד רגע עובר ואני מתחיל 

להרגיש שקוף. המולקולות שלי מתחילות לעבור טלפורטציה לכלי הטיס שהוא 

החללית. הכל מוכן למסע. עוד רגע אנסוק לשמים לאטמוספירה ולחלל החיצון, 

אל מעבר למערכת השמש והגלקסיה. ולפני שהכול נשלם מתגנבת אליי מחשבה. 

קרן. אלוהים, קרן! עוד רגע אני נוטש אותה שם בדשא. הפעם זה אני שאלך, 
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אחרי שסוף סוף יש לי מישהי שאוהבת אותי. שיודעת ומקבלת את כל כולי. איך 

אוכל לשבור ככה את לבה? היצור הגבוה מביט בי בעיניים הגדולות שלו. הוא 

מבין שיש לי התלבטות ותהליך ההעברה לחללית שלו נפסק. הוא לא משדר 

לי שום דבר עכשיו. לא מנסה לשכנע אותי. רק מחכה שאחליט לבד: כל היקום 

או אהבה של אישה. תמיד היה לי קשה לקבל החלטות וגם עכשיו ההתלבטות 

קשה ואין הכרעה. מישהו אמר לי פעם שגם לא להחליט זאת החלטה. כי אחרי 

בערך דקה היצור הגבוה נכנס חזרה לחללית והיא מתרוממת ונעלמת במהירות 

הבזק בשמיים. אני מביט למעלה, עדיין המום מכל ההתרחשות ואז שומע צעקות 

משחק של ילדים מתקרבים. אני מתעשת וממשיך בדרכי לקנות את הקפה לקרן 

שבטח מחכה עדיין על הדשא. כשאני חוזר היא שואלת עוד מרחוק איפה הייתי 

ולמה זה לקח לי כל כך הרבה זמן. איך אוכל להסביר לה? איך אמצא את המילים 

להצעה שקיבלתי? וגם איך שוויתרתי על הכול, על הכול בשבילה. קרן לוקחת 

שלוק מהקפה ומעווה את הפרצוף. "שמת סוכרזית? אוף איתך! אתה יודע שאני 

שותה רק עם סוכר חום". אני מקלל בשקט אבל היא לא שומעת.

ב, ה( ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי-חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני  )שיר השירים  

ַסְּמֵכִני ַּבֲאִׁשיׁשֹות ְמתּוקֹות

ַרְּפֵדִני ַּבַּתּפּוִחים

ִמַּגן ְנִדיבּות ְׂשָפֶתיָך

ֲחרֹז אֹוִתי ִּבְפִניֵני סֹוֵחר ִמֶּקֶצף ָים ּבֹוֵהק.

ְמׁשְֹך אֹוִתי ֶאל ֵּבין ֶאְׁשּכֹולֹות ָעִסיס

ֵּבין ְיִריעֹות ְלָבנֹות ְלָבנֹות 

ְּבֵסֶתר

ַּתַחת ְרִקיַע ּכֹוָכִבים

ַרק ְּכֵדי ָלַדַעת ֶאת זַֹהר ַהַּלְיָלה

ַרק ְּכֵדי ָלַדַעת

ֶאת ֲעִלַּית ָהאֹור.

שרון שמע עמר

אהבת הידיעה
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ֶאְגרֹוִפים ְּבֵעיֶניָך

ּפֹוְצִעים

ַמְפִציִעים ִּבי

ִּתְקוֹות ִנְׁשָּכחֹות

ִמְתָּגִרים

ּפֹוֲעִרים ִּבי

ְמָערֹות ֲחׁשּוכֹות

ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ּדֹוְרכֹות ַרְגֵלינּו

ִּבְׁשַעת ַהִהּסּוִסים

ְּבִלי ַאְזָהָרה ֻמְקֶּדֶמת

ֵמחֹול ִסיִסים 

ַיְבִעיר ֶאת ַהָּׁשַמִים 

ִיְנסֹק ִויַרֵחף

ְׁשִבי ִאִּתי, ַּתִּגיד,

ֵּכן, ְׁשִבי,

ֵּבינֹות ְלִחְריֹוֵני יֹוִנים

ּוְלַעְצמֹות ַהַּקְדמֹוִנים 

ַנֲאִזין ְלִצְוַחת ֲעַטֵּלף 

ְנַנֶּסה ִלְׁשּכַֹח

ֶׁשָאסּור

ָאסּור ַלְחצֹות

ֶאת ְמׂשּוַכת ַהַּצָּבר

ֲאָבל ּבֹוִאי, ַּתִּגיד,

ֵּכן, ּבֹוִאי

ַנִּקיף ֶאת ָהָהר!

ֹלא,

ְלִכי

ְּבֶעֶצם

ֲעַדִין ֹלא

ְּכָבר.

רוני אשכול

איש הפח

48 X 37 , 2014, טכניקה מעורבת , ' ף ו ח ל ע  י ג ת ה  כ י א ת, מתוך הסדרה: ' ר ת ו כ א  ל טלי גיל, ל
צילום: רענן טל
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סברין אבו קנדיל

אגרטל

אני שוכבת על הספה, שומעת את קול הקריאה לתפילה מהמסגד הקרוב. אני מנסה 

לקום להכין ארוחת בוקר לבעלי היקר, שלא יכול להכין כוס קפה, תה וסנדוויץ' 

ַלָּבֶנה לבדו חס וחלילה. מי שותה קפה ותה באותה ארוחה בכלל!

השמש עוד לא זרחה, כאב ראש, כאב רגליים, גופי מסרב לקום. אבל, אין ברירה.

הוא תמיד כך, אוהב שהכול יהיה מוכן בזמן, ו"בדרגת חום מסוימת" כמו שהוא 

אומר, כל כך מדויק הוא בדברים שהוא דורש. אף פעם לא סידר את מיטתו, כי 

הוא יודע שיש חדרנית שלא עושה דבר בחיים חוץ מלחכות לו שיקום כדי לסדר 

את מיטתו, ולא לשכוח את ה"אגרטל": הנעל שלו, שבחיים לא נכנסת לארון, הוא 

תמיד מוריד אותה בסלון, והיא נשארת שם לעד, ה"אגרטל"!

סיימתי, וחזרתי לספה. השעון המעורר שלו מצלצל, ואני עוצמת את עיניי. 

אפשר עכשיו לנוח עד שיחזור מעבודתו היקרה. דרך אגב הוא עובד מצטיין, כל 

שנה הוא חוזר לי עם מסגרת כזאת שרשום בה "העובד של השנה". הלוואי שיצטיין 

גם בבית, אבל... לא נראה לי שזה יקרה בקרוב.

אם תרצו לדעת למה אני ישנה בספה ולא במיטה, זה בגלל ריח הסיגריות 

שנודף ממנו כשהוא בא למיטה. לפני שעברתי לספה, כל ערב היה בא למיטה 

אחרי שעישן את הסיגריה שחותמת לו את יומו. לא יכולתי לסבול עוד, לישון 

ליד כדור עשן מסריח.

נוח לי בספה.

ִאְּתָך ָהִייִתי ֶוֶרד ָסגּור

ֶוֶרד ָחנּוק

ֶוֶרד ֶׁשִהְׁשּתֹוֵקק ְלֵריַח ַהֶּגֶׁשם ֶהָחִמים

ֶוֶרד ֶׁשִהְתַּגְעֵּגַע ַלַּגן

ֶׁשָעַרג ִלְנִׁשיַקת ְּדבֹוָרה...

הֹוִדיעּו ֶאת מֹוְתָך -

הֹוַדְעִּתי ֶאת ֵלָדִתי!

ָּפַרְחִּתי

ָּפַרְצִּתי

ִׁשְחַרְרִּתי ֶאת ֵריחֹוַתי

ָנַׁשְמִּתי.

סברין אבו קנדיל

לידת הֶוֶרד
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שירה ברכה

מרקורי מחזק קשר זוגי טרי

ְּכֶׁשֲאִני צֹוֶעֶקת, ַאָּתה אֹוֵמר ִלי:

"טֹוב"

ּוְכֶׁשֲאִני ּבֹוָכה,

ַאָּתה אֹוֵמר:

"ְּבֵסֶדר"

"ְּבֵסֶדר" ְו"טֹוב" ֵהן ַהְּדָרִכים 

ָּבֶהן ֲאִני ׁשֹוַמַעת אֹוְתָך ּפֹוֵחד.

אתה ואני כמו צמח מדבר קוצני

ׁשּום ַּגָּנן

ֹלא

ִיַּגע ָּבנּו.

***

ַהַּמָּגע ֶׁשָּלּה ָהָיה ְּכמֹו ִקְרקּור ֶׁשל ַּתְרְנגֶֹלת

ְּכמֹו ִּגְעּגּוַע ֶׁשל ַּבְרָוז

ֶזה ַּגְעּגּוַע ֶׁשל ֶאְפרֹוַח ֶׁשִאֵּבד ֶאת ַהְּפלּוָמה

זֹו נֹוַצת ְנעּוִרים ֶׁשִהְתַאַּמְצִּתי ְלַהְסִּתיר

זֹו ְסִטיַרת ַהֶּלִחי 

ֶׁשְּכמֹו ְמַצְלֶצֶלת ְלַהְזִּכיר 

ֶׁשִּנְגַמר

אֹוֶמֶרת ִלי ִּתְסַּתֵּכל ְלַמָּטה 

ְּכֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך ַאל ַּתִּביט 

ְלַמְעָלה ִמֵּמיָלא ֵאין ָׁשם

ׁשּום ֱאֹלִהים. ְסִליָחה, ַאְּת

ְמַמֶהֶרת ְלַתֵּקן, ָטעּות

ֶׁשִּלי, ְלָך ֵאין ָׁשם ׁשּום 

ֱאֹלִהים ָאז ַּתִּביט ָּפׁשּוט 

ְלַמָּטה. ָּתִמיד. ַרק ָּכְך ִּתְׁשמֹר 

ַעל ִּבְטחֹוְנָך ָהִאיִׁשי. 

ַאָּתה ֲהֵרי ַמִּכיר ֶאת 

ַעְצְמָך ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ְלָך

ִׁשּוּוי ִמְׁשָקל ְּבָעָיִתי ָלָּמה

ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד 

נֹוֵפל ְּכֶׁשַאָּתה ִמְסַּתֵּכל ְלַמְעָלה

אֹו ַמְגִניב ַמָּבט ּופֹוֵזל ַלְּצָדִדים 

ָּכל ַמָּבט ָּכֶזה ֶאְצְלָך ִמְסַּתֵּים 

ַּבֲחַדר ִמּיּון ְוֵאין ְלָך ָמה ְלַחֵּפׂש 

ַּגם ָׁשם ֵיׁש ַרק ּתֹור ָארְֹך ֶׁשל 

ֵחְלָּכִאים ִנְדָּכִאים ְוֶצֶות 

ְרפּוִאי ְמֻתְסָּכל ֶׁשֵאיֶנּנּו 

ַמְצִליַח ְלַתֵּקן ֶאת ָהעֹוָלם

ְוֶאת ְׁשבּוָריו ָאז ֵלְך 

ְלָך ֲאָבל ִּתְסַּתֵּכל ְלַמָּטה 

ַאָּתה ְּכָבר ֹלא ֵּבן ִטֵּפׁש 

ֶעְׂשֵרה.

ַאְּת יֹוַדַעת ֶׁשַאְּת ֶּבֱאֶמת 

ְמַעְצֶּבֶנת ְּבִעָּקר ְּכֶׁשַאְּת 

צֹוֶדֶקת ַלֲעָזאֵזל 

ַהְּמֻסָּים ַהֶּזה ֶׁשל 

יּוִלי 2015.

ראובן שהם

את תמיד
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י, 2016, שמן על בד, X 180 150.    צילום: הדר סייפן ט ט נ י ס ט  ק ר ט ס ב ז, 2016, שמן על בד, X 150 185.   צילום: הדר סייפןיהודה יציב, א ו כ י ר ו ב  ש ק ת  ו ע ר פ יהודה יציב, ה
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אֹוטֹוטֹו ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי ָלֶלֶכת 

ְלָכל ָהרּוחֹות. ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים 

ְּכָבר ֵמֲאחֹוֶריָך ֲאָבל עֹוד ֵאֶּלה

הֹוְלִכים ְוַהּנֹוָרִאים ֶּבֱאֶמת ְּכָבר 

ְלָפֶניָך. 

ְזִהירּות! 

ַׁשַער ָׁשַמִים ׁשּוב ָּפתּוַח ְלָך 

ְוִלְׁשָאר ְיִדיֶדיָך, ֻּכָּלם ַצִּדיִקים 

ְּגמּוִרים. ַאל ִּתְדַאג, ּבֹוא ָיבֹאּו בֹו. 

ֵּכן? ִּבַּקְׁשָּת ְסִליָחה? ְּכמֹו ֻּכָּלם?

ֲאָבל ְלֶיֶתר ִּבָּטחֹון ָעִׂשיָת ִעְסַקת 

ִטעּון ֹלא ָרָעה ּוְלִפי ָׁשָעה 

ַאָּתה ְמֻׁשְחָרר ַעל ְּתַנאי? ֵאין ָמה 

ְלַדֵּבר ַאָּתה ַמָּמׁש ַצִּדיק 

ִמְקצֹוָען ְּכמֹו ֻּכָּלם

ַרק ֶרַגע! ֹלא ָּכל ָּכְך ַמֵהר!

ַּתְחּתֹם ָּכאן ּופֹה ְוָׁשם

ֶׁשֵאין ְלָך ְטָענֹות ִּבְכָלל

ֶׁשַהַּיַחס ֵאֶליָך ְוֶאל מּוָטֶביָך

ָהָיה טֹוב. לא? נּו, ָאז ְלָפחֹות 

ְּברֹב ַהְּזַמן. ֶזהּו. 

ִסַּיְמנּו. ּתֹוָדה. ֵצא ְלָׁשלֹום

ְוַאל ִּתְׁשַּכח: ְּגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה

ְּתֵקָפה ַרק ַעד ַלַּפַעם ַהָּבָאה

ַעד ַלָּיִמים ַהּנֹוָרִאים

ֶּבֱאֶמת ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים 

ַהָּבא ָעֵלינּו ְוָעֶליָך ְלטֹוָבה

ְּכָבר ִּבְׁשַנת 2016.

ְּבַיְלדּוִתי ִהַּכְרִּתי ֶאת "ֲחבּוַרת ַהּמּוִקים".*

ֵהם ָּבאּו ִמֶּגְרַמְנָיה ְוָהָיה ָּבֶהם ִסיָמן:

מּוִקי'ֶלה – ְּבִמְבָטא ֶיִקי ָּכֵבד.

ָּתִמיד ָעְטפּו אֹוִתי ְּבִחָּבה ּוִביִדידּות.

ְּבִזְקָנִתי ִהַּכְרִּתי ֶאת ֲחבּוַרת ַה"מּוִקים".**

ֻרָּבם ַּדְוָקא ְּבַאְנְּגִלית.

ֵהם ִחָּנִמִּיים, ָמִסיִבִּיים, ְוָאנֹוִניִמִּיים.

ּוְמֵלֵאי ְּבִדידּות.

ֶּבֶלה והּבּו ֶלה  – אנשי המּוקי וּפילי  ליצי  , פרידל, פרנציק,  *    גרטשן

Massive open online course – ראשי תיבות של:   MOOC   **

ן מרובה משתתפים( ו )קורס פתוח מקו      

יעל פויסראובן שהם

מוקיםעכשיו גם אתה
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ְּבַחְדרֹו

ְּבֵבית ָהָאבֹות

ַּבָּיַדִים ִנְרָעדֹות

הּוא מֹוֵזג ָלּה עֹוד ְקָצת ֵּתה

ַּבּבֹוָנג

הּוא

ּבֹוֶהה ִּבְדמּוָתּה

ֵמָאחֹור

ּוִבְכָלל

ִמְתַקֶּׁשה ְלַהֲאִמין

ֵאיְך ַלְמרֹות ַהָּׁשִנים

אֹו ִּבְגַלל

ִהיא 

ְמַדְפֶּדֶפת

ֵּבין ַּדֵּפי

ַאְלּבֹוָמיו ַהְּיָׁשִנים

ׁשֹוֶאֶפת ְלִגיָמה

ׁשֹוֶתֶלת ָּתֵוי ָּפִנים

ָּתו ְועֹוד ָּתו, 

ָּתֶויָה ֶׁשָּלּה                 

ְּבָכל ַהַּתֲחנֹות

ְּכִפי ֶׁשָהָיה

ָאמּור ִלְהיֹות

אֹוה ַאָּבא

ֲאִני ַמִּביָטה ְּבָך

ְקָמִטים

ְּכמֹו ְׁשִביִלים ְּבָפֶניָך

ַּגם ְּכֶׁשַאָּתה ָׂשֵמַח

ַאָּתה ִנְרֶאה ָעצּוב

ְלָחֶייָך ְנַמּסֹות

ַיַחד ִעם ַהּגּוף 

ִנְמָׁשכֹות ַאט ַאט

ֶאל ּתֹוְך ָהֲאָדָמה

ַוֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת, חֹוֶדֶרת, ִנְכֶנֶסת

ֶאל ּתֹוְך ְמבֹוְך ָּפֶניָך

ֲאבּוָדה

סברין אבו קנדילרוני אשכול

אבאבבונג
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28.5 X 21 ,6, 2015, טוש, פסטל, גרפיט ועפרון על נייר ׳  ס ח מ ת הילה נדב, פ

28.5 X 21 ,5, 2015, טוש, פסטל, גרפיט ועפרון על נייר ׳  ס ח מ ת הילה נדב, פ

2, 2015, מבט כללי, מתוך פרוייקט גמר במכללת אורנים ב 9 צ י הילה נדב, מ
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60 X 170 ,ק, פרט מתוך מיצב, 2015, סרט חבלה וחוטי ברזל ו ר י מ ו ר  ו ה י חן מזרחי, ט

מתוך פרוייקט גמר במכללת אורנים.   צילום: הדר סייפן

170 X 160 ,ק, פרט מתוך מיצב, 2015, יריעת פלסטיק ואזיקונים ו ר י מ ו ר  ו ה י חן מזרחי, ט

מתוך פרוייקט גמר במכללת אורנים.    צילום: הילה נדב
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ַרדּו צּוקּוְלסקּו

במעלית

הייתי בדרכי הביתה מהשוק, ידיי אוחזות בשני סלים קלועים גדולים ומלאים 

בעגבניות עסיסיות שאני משתוקק כל כך לאכול בעונת הקיץ. בחפזי להגיע מוקדם 

ככל האפשר לביתי נדחפתי לרוץ בין הבניינים, מתעלם מהשמש הרותחת והארורה. 

נושם בכבדות נכנסתי כרוח פרצים  לתוך מעלית. כאן לפחות קריר יותר. אני לוחץ 

על הכפתור העליון בלוח הפיקוד והתיבה המתכתית מתחילה לעלות בחריקות 

ונתקעת אחרי כמה רגעים בין הקומות. רק זה חסר לי!

אני פותח את שתי הדלתות ומגלה מולי קיר אטום. שום רווח לא היה שם כדי 

שאוכל להידחק החוצה.

סגרתי בבהלה את הדלתות.

חומה קיר ריקה הכופה עלי לעמוד מולה, גורמת לי לחוסר אונים ולרגשי נחיתות. 

האצבע נדבקת לי  לכפתור האזעקה. הצליל עליז ומלא תקווה. אני שומע צעדים 

בחדר המדרגות. בטח שכן שקלט את אותות המצוקה שלי.

 "יש שם מישהו", שואל אותי קול מבחוץ, קצת למעלה מעל ראשי.

"זה אני", אני מרים את קולי ומוסר את שמי ואת שם משפחתי. "אנא הודע לאחראי 

על הבניין ולכוחות החילוץ!"

"בסדר", משיב הקול.

הצעדים מתרחקים.

עוברת שעה ושום דבר לא קורה.

אולי זה לא היה שכן, אלא אורח מזדמן שטרוד בעניינים אחרים.

אני לוחץ שנית על כפתור האזעקה. חובט באגרופים על הקירות המתכתיים.

"מישהו שם", אני שומע קול, הפעם מתחת לרגליי.

" אני כאן", אני משיב בקול חזק וברור ומוסר כל נתוני תעודת הזהות שלי.

"בסדר", עונה הקול.

הצעדים מתרחקים במהירות. כבר אין לי סבלנות לחכות עוד שעה. אני מכה בקיר 

ומצלצל בקדחתנות.

"יש שם מישהו", שואלים אותי כל הזמן קולות שונים מלמעלה ומלמטה. אני מוסר 

להם בפרוטרוט את את כל הפרטים עליי, על הוריי ועל קרובי משפחה.

"נו טוב", הקולות והצעדים מתרחקים תמיד במהירות.

לרוע מזלי גם השעון עומד עכשיו מלכת. אולי כבר לילה בחוץ. כאן האור לא 

מתעמעם. אכלתי כבר את כל העגבניות מאחד הסלים. אני מרגיש מאושר.   כל 

שנות ילדותי צפים ועולים לנגד עיני. אני נזכר  בכל האירועים שחשבתי שכבר פרחו 

מזיכרוני. אולי אלחץ  שוב על כפתור האזעקה? רק כדי להשתעשע. אולי כבר אחרי 

חצות. אני לוחץ. צליל עליז ומלא תקווה.

"יש מישהו שם", אני שומע קול מבחוץ.

"אין כאן אף אחד, לחלוטין אף אחד", אני עונה וצונח רכות על הרצפה.

מרומנית: משה ב. יצחקי ופאול פרקש

רדו צוקולסקו: )נולד ב1949 בעיר טרגו מורש בטרנסילבניה(, סופר, מחזאי, מתרגם ובמאי 
בתיאטרון קלוז'. צוקולסקו הוא אחד הסופרים החשובים והמוערכים ביותר ברומניה כיום וזכה 

בפרסים יוקרתיים על יצירותיו. כתב כשבעה עשר ספרים בתוכם קבצי סיפורים קצרים, נובלות, 
רומנים ומחזות. ב2007 זכה להכרה מחוץ לרומניה וספריו תורגמו במספר מדינות באירופה. מחזה 

שלו הוצג בתיאטרון אורפיאוס בפראג. למד כינור באקדמיה למוסיקה בקלוז' וניגן בתזמורת 
הפילהרמונית שם. צוקולסקו פעיל ומעורב בחיי התרבות, הרדיו והטלוויזיה בטרנסילבניה, יוזם 

ומנהל פסטיבלים בינלאומיים לתיאטרון ולשירה.
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משה ב. יצחקיאנה בלנדיאנה

וכשיקהה המקום הזהבכפר אליו אני שבה

ַּבְּכָפר ֵאָליו ֲאִני ָׁשָבה

ְׁשעֹוֵני ַהּקּוִקָּיה  ְמַנְּפִצים ֶאת ַהְּזַמן 

ּוְׁשָבִרים ְּגדֹוִלים ֶׁשל ְׁשִתיָקה

רֹוְבִצים ְמֻנָּתִצים ַּבֲאַבק ַהֶּדֶרְך.

ַהְּמחֹוִגים ִמְסּתֹוְבִבים ְּבַהְתָמָדה,

ַמְרִאים ָּתִמיד ַמֶּׁשהּו  ִּבְלִּתי ִנְרֶאה.

ַהָּׁשעֹות ָנְפלּו ִמְּזַמן,

ַהְּמחֹוִגים ַהִּמְתרֹוְצִצים ְלֵאין סֹוף

ַחְסֵרי חּוׁש ִהְתַמְּצאּות, ָאז ְוַעְכָׁשו,

ַהּקּוִקָּיה מֹוִפיָעה ּוַמְכִריָזה

ְּבִׁשיָרָתּה, סֹוף ָהעֹוָלם.

יצחקי ב.  מרומנית: משה 

א.

ּוְכֶׁשִּיְקֶהה ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַהִּנְרָעד

ִמְּנעּוָריו ְלָהִפיק ְצִליל, ִנּגּון

ַּבֲערֹב ָיָמיו, ִּתָּסַגְרָנה ַהֲהָברֹות

ַהְּפתּוחֹות ֵמֲאֵליֶהן ְוֵנַדע ִּכי

ֶּבן ֲחלֹוף הּוא ַהָּמקֹום ַהֶּזה.

ּוְכֶׁשַּיֲעֶטה ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִצּפּוי

ִּבְלִּתי ָחִדיר ּוֵמיְתֵרי עּוַגב ַהּגּוף

ִיְקְּפאּו ְּתלּוִיים ַעל חּוט ַהַּׂשֲעָרה

ְוִדְמָעה ְקפּוָאה ֵּתָאֵצר ְּבַמְרֵזב  

ָהַעִין, ָאז ֵנַדע ִּכי ֹלא ַּבָּׁשַמִים 

ִהיא, ִּכי ָקרֹוב ַהָּדָבר ְּבִפינּו

ְוֶנֱאָלם ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה.

ב

ְוחֹר ָּגדֹול ִיָּפֵער ַּבּגּוף 

ְוֹלא יּוַכל עֹוד ַלֲעצֹר  

ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהָּכלֹות ָלעּוף

ַּכֲעגּוֵרי ַהֶּכֶתר ֶאל ָהאֹור. 

ָאז ֵנַדע ִּכי ְּבנֹות ֲחלֹוף ֵהן

ַהֲהָברֹות ַהְּפתּוחֹות

ַרק ֵמיָתֵרינּו ַהְּקרּוִעים

זֹוְכִרים ּוְמַנְּגִנים ֲאָהּה

ּוָבּה

אנה בלנדיאנה נולדה ב-1942 בעיר טימישוארה ברומניה, היא מן החשובים והנערצים במשוררי 
רומניה במחצית השנייה של המאה העשרים ועד היום. אישיותה ושירתה עוצבו תחת צלו המאיים 

והמדכא של המשטר הרודני של צ'אושסקו. בלנדיאנה פרסמה למעלה מארבעה עשר ספרי 
שירה, כתבה ספרי פרוזה, ספרי ילדים, ספרי עיון ומאמרים רבים וזכתה בפרסים יוקרתיים על 

יצירתה. השנה קיבלה את פרס המשוררים האירופאי על שירת החירות שלה. בלנדיאנה  הקימה 
את מוזיאון "המחשבה הכלואה" בעיר סיגט לזכר קורבנות המשטר הקומוניסטי. ספריה תורגמו 

לשפות רבות, ביניהן שני ספרים תורגמו לעברית ויצאו בהוצאת "קשב" לשירה.  
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50 X 60 ,2016, שמן על בד ,) י מ ש ל  א י ח י ת  ו ב ק ע ב ( ת  ו ח ו ת פ ת  ו ר ב עידית לבבי גבאי, מתוך: ה

צילום: רן ארדה

50 X 60 ,2016, שמן על בד ,) י מ ש ל  א י ח י ת  ו ב ק ע ב ( ת  ו ח ו ת פ ת  ו ר ב עידית לבבי גבאי, מתוך: ה

צילום: רן ארדה
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אדווה טל-אור אמורי
סטודנטית שנה ראשונה לתואר מוסמך בהוראה. גרה בנהריה 

ומלמדת בבית-הספר "סולם-צור" כמורה לאנגלית. כותבת 
סיפורים באנגלית ובעברית.

אורטל הרציג
סטודנטית שנה א' לחינוך מיוחד ולספרות. מתגוררת בחיפה. 

אוהבת לכתוב שירים.

אורנה אורן יזרעאלי
אמנית, סטודנטית שנה א' לתואר שני בתכנית להוראת מדעי 

הרוח בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה.

אחיעד סוירי
פעיל סביבתי וסטודנט לביולוגיה באורנים. עובד בגן 

הבוטני של המכללה ונע על המשולש של שמירת טבע, 
מחקר וחינוך.

איה מרבך
עוסקת בחינוך לשוני ובאמנות. עד 2005 הייתה מרצה ללשון 

באורנים. החל משנת 2006 משתתפת בסדנאות אמנות, 
ספרות ותקשורת באורנים.

אילה אופיר
סטודנטית שנה ג' במכון לאמנות באורנים.

איריס ארבל
סטודנטית שנה ב' לתואר שני בתוכנית להוראת מדעי הרוח 

בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה. מדריכה פדגוגית 
של שנה ב' במכון לאמנות ומלמדת אמנות בבית הספר 

הדמוקרטי בנהלל.

איריס ברנע
סטודנטית שנה ב' לתואר שני בתוכנית להוראת מדעי 

הרוח בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה. זוכת מקום 
ראשון בפרס היצירה ע"ש מרווין ריינשטיין לשנת תשע"ו. 

מרכזת מגמת אמנות וצילום בתיכון האזורי בית חינוך גאון 
הירדן דרכא. 

אלי שמיר
צייר, עובד בכפר יהושע, מרצה במכללת אורנים ובאקדמיה 

לאמנות בצלאל בירושלים. הציג תערוכות רבות בארץ ובחו"ל 
ועבודותיו נמצאות באוספים חשובים. תערוכת יחיד מקפת 

מיצירותיו הוצגה במוזיאון תל אביב ב-2009.

אנה בלנדיאנה
בכירת משוררי רומניה בימינו, כלת פרס משוררים אירופאי 

2016 על שירת החירות שלה. ד"ר לשם כבוד אוניברסיטת 
קלוז' נאפוקה, טרנסילבניה. ספריה תורגמו לשפות רבות. 

פעילה חברתית ותרבותית. מתגוררת בבוקרשט.

ביל פרידמן 
פרופסור אמריטוס לספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה. 

פרסם ספרי שירה, ספרי עיון. שיריו מתפרסמים בכתבי עת 
ברחבי העולם.

 
גבי ברזל

גימלאי מכללת אורנים. 38 שנים של הוראת קולנוע במכון 
לאמנות ובחוג לתקשורת באורנים. כמו כן לימד בחוג לקולנוע 

באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת חיפה ובמכללת עמק 
יזרעאל. בשנים האחרונות עוסק בעיקר בקולנוע ובפילוסופיה. 

גיא רייביץ
סיים תואר שני באמנות באוניברסיטת ריירסון בטורונטו. 

כיום משלים תעודת הוראה במכללת אורנים. יוצר ומתגורר 
בקרית טבעון.

גיל הירשפלד
סטודנטית שנה ג' לחינוך מיוחד ולחינוך בלתי פורמאלי 

במכללת אורנים. מתגוררת בקרית מוצקין. שחקנית בקבוצת 
תאטרון קהילתי יוצר – "תאטרון המסכה".

גיל צורי
מעצב גרפי ומורה לעיצוב ורכז ברשת אורט, ומורה מוסמך 

בגוגל. סטודנט שנה א' לתואר שני בתכנית להוראת מדעי הרוח 
בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה. זוכה בציון לשבח בפרס 

היצירה ע"ש מרווין ריינשטיין לשנת תשע"ו באורנים.

דליה אלטורי
מורה לערבית ולעברית ומתרגמת בשתי השפות. 

ביבליותרפיסטית בהכשרתה.

דניאל סרי-לוי
מורה לעברית ולתנ"ך. סטודנט שנה ב' לתואר שני בתוכנית 

להוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה.

דניאל שאוב
פרופסור לספרות אנגלית וקנדית באורנים כותבת  סיפורים 

 Interior Views: Photopoetry  ושירים ומצלמת. ספר שיריה
משלב ציורים וצילומים. שיריה מתפרסמים בצרפתית, 

באנגלית ובתרגומים לעברית. 

הדר סייפן 
בוגרת המכון לאמנות באורנים בהצטיינות יתרה 2014. 
מלמדת בקורס 'צילום וסביבה' באורנים לצד ניצה יוגב. 

אמנית וצלמת עצמאית. חברת מערכת קו נטוי. 
בת קיבוץ דפנה, יוצרת ומתגוררת בטבעון.

הילה נדב
בוגרת המכון לאמנות באורנים בהצטיינות יתרה 2015. 

קיבלה לראשונה את מלגת AICF בתחום האמנות הפלסטית 
בתרומת הקרן ע"ש דליה ואלי הורביץ. חיה ויוצרת בחיפה.

רשימת המשתתפים

בסדר א-ב

חגי רוגני
למד ספרות ולשון באורנים ובמקומות נוספים. רכז אקדמי של 
התכנית ללימודי מורים חרדים באורנים. חבר מערכת 'קו נטוי'.

חגית שילוח-חיים
אמנית, אם, בוגרת המכון לאמנות באורנים, 2015. חיה ויוצרת 

במי- עמי, ואדי ערה.

חגית שני
חברת קיבוץ גבת, בת מושב בגליל. עוסקת בעיצוב גרפי 

ובדוברות. לומדת באורנים במסלול הסבת אקדמאים 
להוראת ספרות.

חן מזרחי
אמנית, בוגרת המכון לאמנות במכללת אורנים 2015. מורה 

לאמנות בבית ספר יסודי בעפולה.

חן עין הבר
סטודנטית במכללת אורנים ללימודי הסבה. מלמדת 
מתמטיקה וחונכת בתיכון הדמוקרטי בזכרון-יעקב. 

טלי גיל
אמנית ומרצה במכון לאמנות באורנים בקורסים לחינוך 

לאמנות ואמנות בקהילה. במסגרת עבודת הדוקטורט שלה 
היא חוקרת את תחום האמנות ככלי לשינוי חברתי, תוך 

התמקדות ביצירה אמנותית בבתי כלא. מתגוררת ויוצרת 
בעין הוד.

יהודה יציב
אמן-מורה כ-35 שנה במכון לאמנות באורנים, באוניברסיטת 

חיפה ובמכללת יזרעאל. מתגורר בחיפה ויוצר בסטודיו 
במרכז האמנות 'פירמידה'. עבודותיו נמצאות באוספים 

רבים בארץ ובחו"ל.

יעל פויס
מרצה לספרות ולהוראתה. מלמדת בתכניות התואר 
שני מדעי הרוח בגישה רב-תחומית  והוראת שפות. 

דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים באורנים. ספרה 
ספרות במרחב מרובה תרבויות: יהודים וערבים קוראים יחדיו 

יצא לאור ב-2012 בהוצאת רסלינג.

יהודית לויזון
משוררת, ביבליותרפיסטית ואנליטיקאית. עובדת בפנימייה 
הטיפולית "אהבה" עם ילדים ונוער בסיכון. לימדה באורנים 

בחוג לחינוך חברתי קהילתי.

יעל אורן סופר 
ציירת ואמנית, מתגוררת ויוצרת בקרית טבעון. בוגרת תואר 

ראשון ותעודת הוראה במכון לאמנות באורנים. בשנה זו 
מסיימת תואר שני בתולדות האמנות באוניברסיטת חיפה. 

מלמדת בתיכון שקד באורנים.

יעל גילעת
היסטוריונית של אמנות  וחוקרת  תרבות חזותית. מלמדת 

בחוג לאמנות בתואר הראשון ובתכנית ללימודי מוסמך – 
הוראת מדעי הרוח ואמנויות בגישה רב-תחומית בתואר 

השני, מרכזת את מסלול אמן-מורה. מחקריה מתאפיינים 
ברב-תחומיות ועוסקים בזהות/יות, זיכרון ומגדר. 

כפיר מלכא
מעצב גרפי, בוגר המחלקה לעיצוב גרפי במרכז האקדמי לעיצוב 

ולחינוך ויצ"ו חיפה. 

כרמל רז
סטודנט למחשבת ישראל וחינוך חברתי קהילתי, שנה ד' באורנים.

לאורה ויינברג 
סטודנטית במסלול השלמה לתעודת הוראה במכון לאמנות 

באורנים. עובדת כמורה לאמנות בבית הספר לחינוך מיוחד 'גיל' 
בחיפה.

ליאור אבידן
לומד באורנים בתכנית מוסמך להוראה. בעל תואר ראשון 

מהאוניברסיטה העברית בספרות כללית והשוואתית ולימודי 
הודו בדגש פילולוגי. מתגורר בבקעת הירדן, נשוי ואב לארבעה.

לירון יוחאי
סטודנטית שנה ד' לספרות וחינוך. כותבת שירה ופרוזה.

לנא בחוס נסראללה
המורה המייסדת של בית הספר האנתרופוסופי "תמרת אל-
זייתון" בשפרעם, בית הספר האנתרופוסופי הערבי הראשון 

בעולם. סטודנטית באורנים בתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה 
רב תחומית.

מור רביי 
סטודנטית שנה ד' בחוגים לספרות ולחינוך מיוחד.

מרוה עבדאללה 
סטודנטית שנה ג' בחוגים לאזרחות ולספרות.

משה ב. יצחקי
משורר, מהמייסדים והעורכים של 'קו 'נטוי', פרופסור לספרות 

באורנים, ראש התכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית  
בתואר השני. פרסם עד כה שבעה ספרי שירה ואת הספר 

שפל החושים, מבחר תרגומים מאת המשוררת הרומנייה אנה 
בלנדיאנה. 

מתן קריידלמן
סטודנט בשנה הרביעית להיסטוריה ולספרות. גר בקיבוץ 

יפעת ועובד בעמק יזרעאל כמדריך וכמורה למוזיקה. במקור 
מקיבוץ מצר.

נועה גור אריה תנעזר
סטודנטית שנה ב' לתואר שני בתכנית להוראת מדעי הרוח 

בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה. מורה לאמנות, ספרות 
והיסטוריה בבית הספר התיכון לנוער בסיכון ברנקו וייס בטבריה.

נועה לוין חריף
אמנית וכותבת שירה. סטודנטית שנה ב' לתואר שני בתכנית 
להוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה. 

מורה לאמנות בבית הספר 'רמת כורזים' באליפלט. בוגרת 
'בצלאל'. 

נמרוד בלוג
עובד סוציאלי, מנחה קבוצות ומעגלי גברים. בוגר לימודי הנחיית 

קבוצות במכללת אורנים.
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סיגל מזל
סטודנטית שנה ג' במכון לאמנות באורנים.

סאוסן רינאווי
סטודנטית שנה ב' לתואר שני בתכנית להוראת מדעי הרוח 

בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה. 

סברין אבו קנדיל
סטודנטית שנה ד' באורנים בחוג לשפה וספרות אנגלית 

ובחוג ללימודים רב-תחומיים. חיה בנצרת.

סיגל בן דוד
אמנית רב-תחומית. בוגרת תואר ראשון B.F.A בבצלאל. 

סטודנטית שנה א' בתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב 
תחומית במסלול אמן-מורה. 

עדי גיל
סטודנטית שנה ד' במכון לאמנות באורנים.

עודד ברזל
סטודנט שנה ד' במכון לאמנות באורנים. מתגורר ויוצר 

בקיבוץ אלונים.

עידית לבבי גבאי 
אמנית, מרצה במכון לאמנות ובתואר השני באורנים, 

עורכת-עמיתה וממייסדי 'קו נטוי'. 

עינת הולנברג
גרה ביפעת. גננת במקצועה. סיימה לאחרונה לימודי מוסמך 

במסלול ההדרה באורנים.

ענבל מנדס פלור
אמנית-מורה. בוגרת המכון לאמנות באורנים תואר ראשון 
ותעודת הוראה. בוגרת תואר M.F.A באוניברסיטת חיפה. 

מורה בתיכון המשותף חוף הכרמל. אם ואמנית פעילה.

ענת גולדמן
סטודנטית שנה ב' בתכנית מוסמך להוראה באורנים. מלמדת 

היסטוריה בתיכון בית-ירח. חיה בבית-זרע, אם לשבעה. 
כותבת, שרה ומתמחה בתיקון כלי פריטה. 

פאול פרקש
נולד בטרנסילבניה, ד"ר לספרות אנגלית מאוניברסיטת קלוז׳ 

נאפוקה, לימד אנגלית וריכז את המקצוע באורט קריית 
ביאליק, מלמד במכון ללימודי יהדות באוניברסיטת קלוז'.

מתרגם שירה.
 

פולינה זובנקו
סטודנטית שנה ד' במכון לאמנות באורנים. מלמדת ועובדת 

בשיעורי אמנות עם קבוצות תלמידים הבאים לאורנים 
במסגרת תכנית המצטיינים והמחוננים.

פריד אבו שקרה
אמן רב תחומי, סופר, חוקר ואוצר. מלמד באורנים בחוג 

לאמנות ובתואר השני במסלול אמן-מורה בתכנית להוראת 
מדעי הרוח בגישה רב תחומית.

פאטמה אבו רומי
אמנית. בוגרת המכון לאמנות )2005(. זוכת פרס הצטיינות 
ביצירה בתערוכת הבוגרים )2005(. הציגה תערוכות רבות 

בגלריות ובמוזיאונים בארץ ובחו"ל. סטודנטית שנה ב' בתכנית 
להוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית במסלול אמן-מורה. 

ראובן שהם
פרופסור אמריטוס, חוקר. לימד בחוגים לספרות עברית 

והשוואתית באורנים ובאוניברסיטת חיפה.  פרסם עד כה עשרות 
מאמרים ושבעה ספרים שעניינם חקר השירה העברית החדשה. 

רדו צוקולסקו
סופר, מחזאי ומתרגם, מהחשובים והמוערכים ברומניה כיום. 

ספריו תורגמו לשפות רבות. כמה מחזות שלו הועלו על בימות 
בכמה מארצות אירופה. פעיל חברתי, מתגורר בקלוז' נאפוקה 

בטרנסילבניה.

רוני אשכול
סטודנטית להוראת אמנות באורנים. מלמדת במרכז למחוננים 
בשלומי. מתגוררת במצפה חרשים. ספרה "עלמא" יצא לאור 

ב-2012 בהוצאת כנרת זמורה ביתן.

רעות דריי
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות אנגלית ותואר שני 

בספרות אנגלית מאוניברסיטת חיפה. סטודנטית להסבה 
במחלקה לאנגלית באורנים.

שוש טויטו
אומנית-מורה. בוגרת המכון לאמנות ב2006. סטודנטית שנה ב' 
בתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית במסלול אמן-

מורה. מלמדת אמנות בבית הספר היסודי 'אופק' בכרמיאל.

שירה ברכה
סטודנטית לביולוגיה ולהוראה, מכללת אורנים.

שירי מסט כהן
בוגרת המכון לאמנות אורנים, 2015. ציירת ומורה לאמנות.

שלומי ללוש
צייר, מורה לאמנות בבית ספר תיכון אורט עפולה ובחטיבת 

הביניים ברמת ישי. אסיסטנט במכון לאמנות. בוגר המכון 
לאמנות באורנים 2005. יוצר ומתגורר בעפולה. סטודנט שנה 
א' בתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית במסלול 

אמן-מורה. 

שלומית אתגר
סטודנטית שנה ב' בתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית  

במסלול אמן-מורה. עוסקת ומלמדת צילום, קולנוע ויצירה.

שרון שמע עמר 
כותבת שירה ופרוזה. סטודנטית לתואר שני בתכנית להוראת 

מדעי הרוח בגישה רב תחומית. מצויה בקשרי כתיבת שירה עם 
קבוצת ערספואטיקה.  

תלמה נבו
ילידת ירושלים. למדה ולימדה במכללת אורנים. עובדת 

סוציאלית ופסיכותירפיסטית. כותבת שירה ופרוזה, יוצרת 
בתחום הציור, הפיסול והמיצב.
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קו נטוי  כתב עת לספרות ולאמנות

המכללה האקדמית לחינוך, אורנים

דאר טבעון 36006 

טלפון: 050-6557656 

kavnatuy@gmail.com
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משותף למורים ולסטודנטים

במכללה האקדמית לחינוך

אורנים




