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 תשע"ו

 נועה ישראליכתבה: 

 

 ".התכנסות"זו כבר השנה השניה שאנו עורכים את ה

 

תכנית המלגות של אוניברסיטת תל  -בהתכנסות משתתפים תלמידות ותלמידי תכנית "אופקים" 

 התכנית.אביב ללימודי פילוסופיה יהודית והוראה, ואנשי צוות 

 

מעבר לחוויית ההתכנסות עצמה, חשוב לנו לחשוף את תלמידינו למודל ההתכנסות, כדי שיוכלו 

ליישם אותו לאחר מכן בתפקידיהם השונים כמורות ומורים במערכת החינוך הפורמלית, וכאנשי 

אנו מזמינים כמובן גם אנשים נוספים מקהיליית האוניברסיטה,  הוראה וחינוך במסגרות שונות.

ובעיקר את תלמידי החוג ללימודי התרבות העברית ואנשי הסגל. השנה הגיעו למשל משתתפי 

 הסמינר של פרופ' מרגולין, והשתתפו באופן פעיל באחד ממעגלי ההתכנסות.

 

הן השנה והן בשנה שעברה היו לנו שני מעגלי התכנסות מקבילים. באופן מרתק, למרות ששני 

מעגל אחד התנהל  מודל, כל אחד מהם התנהל באופן שונה.מעגלי ההתכנסות התבססו על אותו 

כטקס. בעיני יש יתרון רב לכך שהמודל מאפשר כיוונים כה שונים של  –כמעגל שיח, והאחר 

 מימוש, שכל אחד מהם משמעותי וחשוב כשלעצמו.

 

את מעגל ההתכנסות שנוהל כמעגל שיח הנחתה אחת הסטודנטיות הבולטות שלנו, שירה אוחנה 

  )תלמידת שנה ג'(. במעגל זה ניתן מקום רב לביטוי אישי של כל אחת ואחת מן המשתתפות/ים. 

 את המעגל השני, הטקסי יותר, ניהלתי אני, ועליו אני יכולה לספר לכן/ם יותר.

 

אני בחרתי באופן מודע להתייחס להתכנסות כאל טקס. לדעתי המודל על פיו בנויה ההתכנסות 

צריך שיהיה בנוי כטקס,  –די לעבור אותו ולהעביר אותו למשתתפות/ים יוצר תהליך רגשי, שכ

ההתייחסות להתכנסות כאל טקס תובעת מן המנחה הקפדה רבה יותר על המהלך, על  ולא כדיון.

מעבר מרגש אחד אל משנהו, שליטה בקצב, בזמנים, במינונים )בין קטעי קריאה, שירה, סיפורים 

 אישיים( וכיו"ב.

 

ולשם כך עברתי היטב על חוברת ההתכנסות לפני כן, סימנתי לי  –בן הכנה מוקדמת זה דורש כמו

קטעי קריאה ושירה שהיה חשוב לי שיכללו בטקס, סימנתי קטעים שכדאי לקרוא, אך לא חובה, 

נתתי כמובן גם מקום לאפשרות שיהיו קטעים שאני לא תכננתי, אבל המשתתפות/ים ירצו  וכו'.

טעים מתוך החוברת עצמה, ובין אם קטעים שלהם, שירצו להוסיף באופן לקרוא, בין אם אלה ק

סימנתי לי גם מקומות בהם אני רוצה "לעורר" את המשתתפות/ים לשתף בחוויות  ספונטני.

 פרטיות ובדברים אישיים.

 



אגב, הסטודנטים שלנו קיבלו הודעה על האירוע מראש, ובה יידענו אותם כי יש בטקס מקום 

היו כאלה ש"הרימו את  -מראש קטעי עדות או קריאה, ואכן  והם יכולים להכין לביטוי אישי,

  הכפפה" והתכוננו מראש.

 

מה שלי היה חשוב זה לעקוב אחר מבנה הטקס שבחוברת, למין הזימון והכניסה אל הטקס, ועד 

לקימה וליציאה ממנו. זה דרש ממני לשמור על נרטיב מתפתח ועל קצב מתאים, שיעוררו את 

 -אני יודעת היטב שלמהלך כזה יש גם היבט של מניפולציה רגשית  ובה הרגשית המתאימה.התג

אני כביכול ידעתי מראש מה אני רוצה שהמשתתפות/ים ירגישו, וכך הובלתי את הטקס. ואולם, 

 אני חושבת שבטקס כזה יש לזה גם ערך חיובי.

 

של המשתתפים, וקריאת קטעי  כדי לעורר את הרגשות הללו, נתתי משקל רב לשירה. שירה ממש,

כיון שאני יודעת שאנשים מתביישים לעתים לשיר בציבור, ולא היה לי מי שיוביל  שירה שונים.

של קטעי השירה, ושרנו יחד עם  פלייליסט שירה )גם אני קצת מתביישת לשיר בפומבי...(, הכנתי

  הקטעים המוקלטים.

 

 ה שהוספתי:דוגמאות לחלק מקטעי קריאה ושיר

 " של גבריאל בלחסן.גם כשעיני פקוחותשרנו את " –בסוף חלק הזימון  •

י ארץ אהבתי" של לאה גולדברג )שהופיע שרנו את "משיר –בחלק של "אלה אזכרה"  •

 בטיוטת ההתכנסות בשנה שעברה, ומשום מה נשמט מהחוברת הנוכחית(.

את "תחת זיו כוכבי שמים" בחרתי לקרוא, ולא לשיר, ולהשמיע להם את הביצוע היפיפה  •

 .סתר עופריםא והמרטיט של

 בסוף החלק הראשון, כשקראנו וסיפרנו בדיחות מאותם ימים, הקרנתי -עוד תוספת  •

  .1942מהסרט "להיות או לא להיות" של ארנסט לוביץ', סרט שיצא בשנת  קטע

"יקיר הואילו", "כל הלילה בכיתי"  -בחלק "על אלה אני בוכיה" הוספתי שירים של זלדה  •

 )לפני הדלקת הנר(, וכן את "קנוניה עם המתים" של שימבורסקה.

 .בחלק של "הרוע" קראנו את "אחרי אושוויץ" של אן סקסטון )בתרגום לעברית כמובן( •

 ירה של מרי" של סילביה פלאת'.בחלק של "לזכור באחריות" קראנו את "ש •

קטעים מהספר המרתק "להרוג את היהודון" של בוגר התכנית שי צלר שני קראנו גם  •

 )בוגר מחזור ו'(.

סיימנו בקריאת פוגת המוות של צלאן, ובטקסט שלי על פוגת המוות שכתבתי פעם  •

 בהקשר אחר, ומתאים לדעתי לסיום ול"קימה".

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0XaUJgh63ZzcfmwHo5vaUGM9wYV-ar5X
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0XaUJgh63ZzcfmwHo5vaUGM9wYV-ar5X
https://www.youtube.com/watch?v=k0c3uzGpBR8
https://www.youtube.com/watch?v=k0c3uzGpBR8
https://www.youtube.com/watch?v=Nm9ZpTBSTv4
https://www.youtube.com/watch?v=7NnognNifY0


. כמובן שהתוספות הללו לא הקטעים שבהם השתמשנורשימת אני מצרפת לעיונכן/ם את 

בעיני זה חלק ממה  מחייבות או הכרחיות, ואפשר לבחור לשנות, להוסיף ולעדכן משנה לשנה.

שמייחד את ההתכנסות הזאת, שמציעה מודל עם מבנה מסודר, שבתוכו אפשר "לנוע" ולתמרן, 

  כדי לייצר את הנרטיב ואת המנעד הרגשי המתאים.

 

אני סבורה שיש בידינו מודל מרתק וחשוב, שמאפשר להתייחס לזכרון השואה ולהעבירו הלאה 

ון, על העבודה בצורה אחראית ומשמעותית. אני רוצה להודות למיכל ולחברי הקבוצה על הרעי

 ת.הקשה ועל ההזדמנו

 

o  פול סיימון, תרגום: אהוד מנורצלילי השקט / מילים ולחן 

o ם כשעיני פקוחות / גבריאל בלחסןג 

o עם סבי / זלדה 

o כל הלילה בכיתי / זלדה 

o הואילו לבוא / זלדהקירי י 

o ט-קכב, ח למען אחי ורעי / תהלים 

o  (260-259, 145 / שי צלר )עמ' "הרוג את היהודוןל"קטעים מתוך 

o אושוויץ / אן סקסטון, תרגום: עודד פלדחרי א 

o שירה של מרי / סילביה פלת 

o נוניות עם המתים / ויסלבה שימבורסקהק 

o ף היד / ויסלבה שימבורסקהכ 

o מוות / פאול צלאן, תרגום: שמעון זנדבנק-פוגת 


