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 "הציף":
 

דוקטורנטים.יות מבית הספר למדעי התרבות לקדם כתיבת מאמר פרויקט הויפאסנה האקדמית נועד לאפשר לקבוצת 
( להימצא במקום בו נוח ונעים לשהות 2( לצאת מהשגרה ומהחויבויות שלה, 1אקדמי בתנאים האולטימטיבים קרי: 

( להיות רגועים, אנרגטיים, 4( ליצור אפשרות של דיונים ושיחות על תהליך הכתיבה המתרחש לאורך היום, 3ולעבוד, 
 להרגיש שהסביבה הגיאוגרפית והאנושית תומכת ומאתגרת.ו
דוקטורנטים.יות ואני חיינו ועבדנו במנזר בעין כרם. רחוק מההמולה, ישנו, אכלנו, שוחחנו, קראנו  9לילות,  6ימים ו  7

ו. בדקנו וכתבנו. נפגשנו בבוקר ובערב אחרי הארוחות ודיווחנו על תכנית היום בתחילתו ועל הקשיים והנצחונות בסופ
ביחד קשיים של כתיבת מאמר. מהו מבוא טוב? איך מחברים טעונים בצורה משכנעת ומובנת? ובעיקר מהו הטעון המרכזי, 

 המכריע שבגללו אני כותב.ת דוקא את מה שאני כותב.ת? 
זה מביך וגם מבהיל לשתף קולגות בהתלבטויות אלה. לרוב מעדיפים להראות את הטיוטה הסופית. בזכות השהות 
הייחודית הזאת שבמהלכה נפתחנו ולמדנו להכיר, הרגשנו שאין לאמירה  "יותר טוב מי" רלוונטיות, והייתה תחושה 

.ה התחזק. תחושת החופש להיות לבד מתי ממשית של התקדמות, גם הבטחון העצמי של מי שרגיל.ה לפקפק בעצמו
 שרוצים, בחדר משלו.ה, וביחד כשיש צורך, הרוגע והיופי עשו את שלהם. 

 



  
 
 

 אנחנו עוזבים מחר, והתוצאות מרשימות:
מעל הכול ידידויות נרקמו. דוקטורנטים.יות הרגישו ואני איתם.ן שאנחנו חווים.ות רגעים של חסד בזכות הקרבה והעזרה, 
השיחות והדיונים שלעתים היו סוערים. הם הרגישו שייכים כקבוצה לעשייה האקדמית שבית הספר והפקולטה מאפשרים 

 להם.ן
 שנית: 

 מאמרים מוכנים להישלח לכתבי עת 3
 בשלב של תיקונים סופיים לאחר שהתקבל בכתב עת.  1
 עלו על מסלול המלך והם יגיעו לשלבים סופים במהרה 5
 

 ויות אישיות )רשימה מוגבלת ביותר(עכשיו מספר חו
 לשתות את הקפה של סיאם
 לאכול את הגרנולה של טלי

 לטעום את הטחינה של אמיר
 לשתות את היין של גלעד

 לעשן את הסיגריות הטורקיות של יסמין
 לעשן את הסיגריות הטורקיות של יסמין עם עדי

 ד משובח ביחד עם מעין לנגוס ביס שוקול
 בבוקר 6ד ב לעשות יוגה עם ור

 להקשיב לסיפור חייה של אורפה
 ולעבוד, לשוטט בין המאמרים, 

בין פמיניזם לעגנון, בין תהום לאהבה, בין שכול, טראומה לשכחה, בין ספר לספריה, בין עברית וערבית, בין פוסט מודרני 
 מישל בוקובזה קאהן  .....לאוניברסלי, בין קריאה וכתיבה

 

 
 

 



 על הריטריט:                                                                                               

19-25.7.2019 

 מעין גולדמן – )גם בתגובה ליסמין(

 

(, שכתבה מיכל 2009קצת נרגעתי ביום השלישי לריטריט האקדמי. זה קרה כשמצאתי את הספר "על הפרישות" )
נפתלי, מונח על שולחן קטן בחדר המבוא לספרייה שטופת האור. את הספר ערכה עדי, אחת הדוקטורנטיות, -בן

והניחה במבוא יסמין, דוקטורנטית נוספת, לאחר שסימנה בו עמוד במדבקה ורודה והקיפה פסקה בעיפרון. אחרי 
ת בה על הפרישות אליה יוצא נפתלי כותב-הקריאה העתקתי את הפסקה בעט פיילוט כחול למחברת שלי. בן

האינטלקטואל כהתנתקות זמנית "מן השלטון, מן הקולות, הצפיפות, הקונצנזוס, מנגנוני הכוח", כזו המכשירה 
 ריבוני שבתוכו."-אפשרות "לגלות את המקום הלא

ן בארת ( של רולא1977-78באותו היום, בחדרי הפרטי המוחשך בוילון סגול כבד, ישבתי וקראתי ב"הנייטרלי" )
לצרכי המאמר. קראתי בספר ומשפט קטן שלא הבחנתי בו קודם קרא בחזרה אלי. בארת מתאר בו את הצורך 

 לאפשר להיבט החברתי, המחוברת, שבתוכו, לנוח לרגע. 
( מסמן לא Retreatכרם. הרי הריטריט )-בעצם, שני הציטוטים התייחסו לדאגות שלי מהימים שלפני הנסיעה לעין

מאמר לא יהיה חילול הקודש? כי איך אוכל לסגת -ל משהו אלא גם נסיגה ממשהו אחר. האם ריטריטרק התכנסות א
 מהריבון שבתוכי, מחברה ומִחברּות, כשאני מביאה איתי אל המנזר את הממסד האקדמי, על כל המשתמע ממנו?

יהם, העדין מאד. מפגש מה שהרגיע אותי באותו היום לא היו רק תכני הציטוטים אלא אופן הופעתם. המפגש בינ
ריבוני -שהראה לי שהריבון, הממסד, ה"חברה", כן יכולים להתפרק, אבל לאו דווקא אל המנוחה השלמה  או אל הלא

המוחלט. הם מתפרקים לרצפים של מפגש ונסיגה, ושל קשרי זיקה דקים; של ציטטות המדברות זו עם זו, בשקט; 
חת אל כתיבתה של השנייה ואל דבריה של השלישית, בתנועה מנזר א-של אור שמהבהב בין חשיבתה של שוהת

 שמזכירה לי את איך שפועלת אמונה. 
 

יכול להיות שפחות משהכנסנו את הממסד האקדמי למנזר, הכנסנו משהו מן המנזר לתוך האקדמיה. וכולי תקווה 
 שנשאיר אותו שם. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 טלי אשר - להתנזר מכל השאר, ולכתוב
 

  
 
 

אני מקפידה לקחת אותה אתי כמעט לכל מקום. היא כבר נסעה אתי ברחבי העולם, צלחה הרים, השתהתה אתי מול 
חלונות ראווה. היא גם הולכת אתי לעבודה. מצטרפת לפגישות. אחר כך אנחנו משוחחות על מה שהיה, דבר לא נסתר 

 מה שלא העזתי להגות בקול.  ממנה. עזת מצח, היא שוטחת בפני את דעתה על דברים שאמרתי ועל כל
אנחנו גם מבלות לא מעט. רוכבות על אופניים, מבשלות, משקות עציצים )כלומר, אני משקה והיא רושפת באוזני ולוחשת 
"את, הרי, יודעת שאין להם סיכוי להחזיק מעמד אצלך..."(.  רוב הזמן אנחנו מדברות עלי. היא מחבבת אותי, סולחת לי 

 י מעוללת או מחמיצה או מאבדת. על רוב הדברים שאנ
אחת לזמן מה יש לנו שיחות עליה. או אז משהו בעיניה משתנה. היא מרצינה, חושבת היטב לפני שהיא מתנסחת, וכל מה 

 שמתחשק לי לעשות ברגעים האלה זה לקום ולחבק אותה.
מזהה בהן כוריאוגרפיה דומה. היא רוצה לכתוב. חושבת שהיא דווקא יודעת לנוע מכתיבה אקדמית לכתיבה ספרותית. 

כשאני דוחקת בה להקדיש זמן רב יותר לדוקטורט, היא מסבירה לי שאי אפשר. תמיד יש משהו שקודם לו. לפעמים היא 
קוראת לו "פרנסה", לפעמים "בית", בסופו של דבר אנחנו מסכימות על "פחדים". אני יודעת שהתפקיד שלי הוא להשיא 

 לכך, אף הדאגה לשרידותם של העציצים כבר נדמית קלה יותר...   אותה מעל כל אלה. בהשוואה
השבוע היא נסעה. בתחילה זה היה לי מוזר. אני רגילה שהיא כל הזמן אתי. פתאום פרחה לה. בדרך כלל אני זו שדוחקת 

ל דבר, ואם בה לכתוב, ופתאום היא זו שמבקשת ממני להסות קמעה. להוריד הילוך בענייני דיומא, לא לעדכן אותה בכ
אפשר, להפסיק להתקשר. משהבנתי שזה באמת קורה, שהיא באמת ובתמים עושה מה שכל הזמן חתרנו אליו, מיעטתי 

 בהפרעות. 
סדנת דוקטורנטים ודוקטורנטיות במנזר האחיות ציון בעין כרם. שבוע שלם, שכל כולו מתנקז לכתיבת מאמר. חששה 

דויק של שקט ושיח, של רצינות ושחוק, של אחת ושל רבים. תחושה שכל להרגיש מהגרת, ומצאה בית מחשבתי. מנעד מ
הפעולות נועדו לטייב את הכתיבה ולדשן את הכותבת. צעידות הבוקר, האבטיחים העסיסיים, השיחות הליליות. האוורור 

 ן את הכתיבה.והחופש שניתנו ביד נדיבה מזה, והעידוד הנחוש להתלבט יחד, להקריא בקול, לשלוח לכולם/ן. הכל הזי
מחר היא חוזרת הביתה. אני מצפה לה. לא יודעת עדיין את מי אפגוש בשובה. מצד אחד, הרבה יותר נחמד לי לחיות איתה 
דואט המוכר שלנו. מצד שני, אני חולמת על כך שהיא לא באמת תחזור. שמשהו מחוויית המנזר ומעקבותיהן של כל  בַּ

 סיף להתקיים בה.  להיכתב.  אחת מהאחיות האקדמיות החדשות שלה, יו

  
     2019ויפאסנה אקדמית, בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל אביב, יולי 



 

 

   גלעד שנהב – בשבחי החזרתיות: רשמים מהמנזר

 

קימה מוקדמת, ארוחת בוקר, שיחה קצרה, כתיבה, קפה ושיחה קצרה, כתיבה, ארוחת ערב ושוב שיחה, הפעם ארוכה יותר 
חרדת הזמן הדוחק מתקהה והחיבור מתחדד. מי ייתן ונוכל לשעתק משהו   מתמשכת. וכך שוב ושוב במשך שישה ימים. -

  מהמנזר גם ביומיום הרחוק מנזירי שלנו.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ורד שמשי – שיעור בהרפיה

  

בשש בבוקר מניחות את מזרני היוגה בפינה מוצלת ופורחת בגן המנזר. הנוף ממלא את העיניים, הרוח מלטפת את הגוף, 
ריח הפרחים מציף את הנחיריים וציוץ הציפורים וצלצול הפעמונים מענגים את האוזניים. החושים כולם מתמסרים 

 לסביבה החדשה. ולנשום. אפשר פשוט לנשום. 

, כל זה נשמע כמו קלישאה אחת גדולה, אבל אני נשבעת שזו האמת כולה. ברגע שנכנסים לתחומו של המנזר, כן, אני יודעת
הכול נשכח. היופי הלא יאמן של המקום והריחוק מהסביבה היומיומית ומהסחות הדעת המתלוות אליה, מאפשר להרפות, 

 יבה. להשתחרר מהלחץ ומהעומס של החיים, ולהתכנס ברוגע לתוך תהליך הכת

המבנה של המנזר מספק את כל התנאים לשם התכנסות זו: החדרים המבודדים, הנזיריים כל כך, הם התפאורה ההולמת 
לרצף הכתיבה; שבילי הגן המטופחים נועדו להתהלכות מהורהרת ומלאת השראה; והחללים המשותפים מעודדים אותנו 

ובעיקר לחלוק את צירי הכתיבה המשותפים לכולנו. במנזר  לצאת מבדידות החדר, כדי להקשיב זה לזה, לסייע זו לזו,
לבד, בתוך הכתיבה, ולכונן כך מרחב כתיבתי, מקום שבו הכתיבה כמו מתאפשרת -יחד, יחד-אנחנו יכולים להיות לבד

 מעצמה. 

ית שלנו, עכשיו, בסיומו של השבוע הקסום במנזר, כל שנותר הוא להבין איך מייבאים את המרחב הזה, את התגלית הפרט
 לתוך שגרת המציאות המכבידה; ללמוד איך גם מחוץ למנזר נוכל לנשום, להרפות ופשוט לכתוב.  

 

  

 

 



 

 2019ת, אוניברסיטת תל אביב , קיץ ויפאסנה מטעם בית הספר לתרבו - דאכו סיהאם

    

 יפאסנה, צפון ומרכז ירושלימה למנזר בעין כרם, חוקרים וחוקרות
 ספרייה, גינה וקפה עם הייל משלימותסביבה, תמיכה, 

 תפילות, חובות , רשות, דיונים ודעות נשמעות
 התקדמות ושיתוף קוליגות בהתלבטויות

 בידוד, ריחוק, אך הרגשה של חופשיות
 לגוף ולנפש, ורגעים של שייכות

 תם זמננו אך ממשיכות
  יהודיות וערביות חברות

 ועוד מספר מלים שנשלחו מהבית

 כרמי ולאויר הירושלמי -ראשית, תודה רבה לכל מי שגרם ותרם ולו במילה אחת להוצאת תוכנית הויפאסנה לאור העין
 וי פאס נא = אני עברתי במבחן 

 מה רב יופיו של המקום בעין כרם,
 אחיות ואחיות,

 ואין טוב יותר מאחיות,
 וכתיבה, ושכתוב, וחזרה, וסיכום,

 וחוויה אישית,  
 אל המנזר, חשבתי כל הזמן על המשפחה,בדרכי הלוך 

 ובשהייתי בחדר לבד, הזמן טס וחולף מהר מדי, בחדר לבד הרגשתי מלא אנשים משכילים, 
 גיליתי עד כמה אני לי ועכשיו, 

 פריצת דרך
 כתיבה היא תהליך מתמשך שאינו חדל להשתנות, בדומה לחיינו...

 ,ובדרכי חזרה
 הטוב מחכה לי, 

 מחכה לכולנו 
 כאן

 אם אין בויפאסנה לידה מחדש ?ה
 

 



 

 רשמים מויפאסנה אקדמית, יסמין ששון -א.פשרות )לפרישות( 

   

"יש מובן שבו פרישות היא מעין מרווח או מרחב לימינלי שכל אינטלקטואל, גם המגויס ביותר, זקוק לו כדי לנתק 
את עצמו מן הרבים, מן השלטון, מן הקולות, הצפיפות, הקונצנזוס, מנגנוני הכוח, ממה שמכונה מצב או הבניה של 

 המצב. פרישותיו ארעיות. 
חזור ולמלא לבסוף תפקיד חברתי, אף כי אפשר שבהתנתקות הזמנית, הוא נסוג למשך מה לכתיבה, כדי ל

-בדגירה המכשירה, באותה כלכלה פרטית של תוכנית והפרעה שהוא כפוף לה, הוא עשוי לגלות את המקום הלא
 2009נפתלי, על הפרישות, רסלינג, ושתי -(. מיכל בן14נפתלי -ריבוני שבתוכו כמו היה אורח של עצמו.")בן

 אורחת של האחיות. אני סבורה שכאן טמון הקסם בשהות הקבוצתית במנזר.להיות 
 זהו המרחק הנדרש למניעת מקטעים, הפורעים את הכתיבה.

לכדי יצירת א.פשרות, נטולת פשרות להתמקדות, וללקיחת זמן במרחב, לכתיבה, לעבודה, לשכתוב, לכתיבה 
 מ.חדש.

ולגות והפסקות המוקדשות לחזרה לכתיבה. זהו המודל שראוי לשהות יחד, לכתוב לבד, להיות יחד. השהות עם ק
 שאינה יכולה להתרחש לבד, כפי שאינה יכולה להתרחש בבית. -לשחזר, של כתיבה כקבוצת חוקרים וחוקרות 

 אמירה המיוחסת לסטפן קינג, היא שיטת הכתיבה בדלת סגורה, ושכתוב בדלת פתוחה, אל העולם, אל הביקורת.
 הא.פשרות למנעד בדלת השהות במנזר היא

 היא המאפשרת מתוך בחירה להישאר בפנים ולכתוב.-הקרבה הפיזית והזמינות היחסית לחוץ, היא
 
 

 

 

 

 

 



 

 אמיר חרש

 

 

למזלך, אתה נוסע לשבוע למנזר. לא בצחוק, לא כמטפורה, אלא למנזר ממש. מנזר האחיות מציון בעין כרם. שבוע של 
ועוד עשר קולגות מהאוניברסיטה. אתם קמים מוקדם בבוקר ופוסעים בדממה בין אבני הגן, רטריט כתיבה אקדמית. אתה 

שקועים במחשבות ובכוס הקפה. בצהרים אתם כותבים רעיונות סבוכים בלפטופ ואחר הצהריים אתם מוחקים אותם. 
מים בקבוק אחרי בקבוק בערב אתם נפגשים בספריה ומתווכחים בלהט על נושאים מופשטים, ובלילה יושבים בגן ומסיי

של יין אדום. ככה, בלי לשים לב, עברת מקיום של "אתה" לקיום של "אתם". למען האמת, זה מרגיע אותך: אתה חלק 
רק שבמקום להתיסר ולהתפלל, אתה כותב מאמר.  -מקבוצה שמתנזרת מהבלי העולם. חלק ממסדר קדום של פורשים 

ט צורה מול עיניך. וזה מוזר, למרות שאתה עובד קשה כל היום, הרבה יותר והמאמר אכן הולך ונכתב. המאמר לובש ופוש
 קשה מבדרך כלל, אתה מרגיש בחופשה. כשמודיעים לך שהגיע הזמן לחזור אתה משיב בפשטות: "אני מעדיף שלא".

 

 



 2019יולי  -עדי שורק  -מנזר האחיות ציון, עין כרם  –מית ויפסנה אקד

   

ביום שישי הגענו למנזר, מקום מקלט מיוחד, שמאפשר התבודדות בצוותא. ריחות של לוונדר ורוזמרין שוטפים את 
 המרחב, מרצפות האבן בחדרים עבי הקירות קרירות ומזמינות. הספרייה והמטבחון המשותפים מוכנים לקבל את פנינו. 

ברעיונות וצריך לדייק את חומריו. המסגרת של  שהיה גדוש מדי –הגעתי לכאן כדי להתמסר למאמר שעלי לערוך 
שבה כל אחד עבד לבדו מצד אחד, ומצד שני ניתנה אפשרות לספר על תהליך העבודה  –ההתכנסות המשותפת 

ולהתייעץ במפגשים קבוצתיים, הייתה פורייה ביותר. היא אפשרה לי לצלול חזרה למאמר מתקופת מחקר קודמת ולעבד 
 אותו באופן מרוכז. 

וכחות הקבוצתית הרכה היא חיונית בעבורי, משום שדווקא היא מאפשרת את ההתבודדות, מבלי להכנס למועקה של הנ
בדידות יתר. גם ההאזנה לתהליכי העבודה של אחרים, שמצויים בשלבים אקדמיים שונים ובשלבי כתיבת מאמר שונים 

 הייתה מחכימה ומלמדת. 
ים חדשים לדרך. אין לי ספק שהריכוז המיוחד שנוצר כאן יתן לי כוחות אני יוצאת מכאן עם טיוטה בשלה ועם ידיד

 להמשיך ולסיים את המאמר ולהתמודד עם מורכבויותיו ואני מברכת על המסגרת המיוחדת הזו ומודה עליה מאוד. 
רכב המאמר שלי עוסק באב זקן בסף הצלילות שמוסר את ירושת הספרות והמסורת לבתו )והגדת לבתך( מתוך יחס מו

של קטיעה פרימה ושזירה מחדש ואחרת. הם הולכים בדרך לא דרך, בחורבות ארץ ישראל המיתית והממשית ובין גזרי 
אגדות, שברי מדרשים וטלאי סיפורי ילדות שעגנון ליקט בדרכיו. אין כמו המקום הזה )המנזר( לשאול שאלות על הרצון 

ם חדשניים. לשים לב לכך שיש מהם שמהווים מעין כיסים לשהות במקומות עתיקים )שמרניים( ולגלות בהם מפתחי
מיוחדים במציאות )מנזרים מוקפי חומות( הפתוחים להכיל דיונים מחללים, שמחוללים משהו אחר לגמרי. משהו שהוא 
גם המשך וגם פריעה, שנועזות החול שבו נקשרת בשאלות הקודש הבסיסיות ביותר: חיים ומוות. איך מקיימים אותם 

 ים עליהם. ומספר

ביום האחרון במנזר אני אורזת את המזוודה ואת הספרים שהבאתי עמי, וגם את הצמחים שנאספו הבוקר בוואדי )עלי 
 גפן ושומר(, את השיחות, הלבטים, הגישות השונות, המאמצים והדיונים שחלקנּו בינינו. 

 ה שהריכוז המיוחד שנוצר כאן, יורגש גם בו. בסוף הדרך בוודאי יימסר המאמר לכתב העת שאליו הוא מיועד, ואני מקוו

 



   אורפה  סנוף פלפול

להתבודד ולהכיר אנשים, להיעשות חברים לחיים, להקריא מהטקסט המתהווה, לקבל הערות, להגן על המהלך בחירוף 
שבוע של ויפאסנה  לשתות יין ולשוחח בסוף יום עבודה ארוך. זאת רשימה חלקית בלבד של  נפש, לעבוד שעות ארוכות,

התאפשרה אינטנסיביות  אקדמית שאפשר לי להגדיר מחדש את התנאים האידאליים עבורי לכתיבה. בראש ובראשונה,
הכתיבה מתוך שלווה, נוף יפהפה, צמחייה, חברה מגוונת, אוכל מזין וטעים ושיחות אל תוך הלילה. כל התנאים הללו, 

מחשבה. הודות לדיאלוגים מאתגרים, לדיון על אודות טקסטים בהתהוות, בליווי שקט מתמשך, אפשרו התמסרות מלאה ל
 –להתמודדות עם ביקורת והגנה נמרצת על טענות, לקריאת טקסטים של אחרים, והיחשפות לדרכי עבודה נוספות 

רב, הצליחה המחשבה להיחלץ מפיתולים שאליהם נקלעה. לא יכולתי לקוות לשבוע יותר מפרה, מלמד, מעורר שמחה, מק
 מרגיע ומועיל, כולי תקווה שזאת היא רק תחילתה של מסורת חברית ואינטלקטואלית מיוחדת במינה. 

 



 ייהפך למסורת בבית הספר למדעי התרבות. "ויפאסנה אקדמית"נעדכן כשהמאמרים יתפרסמו ונקווה שהפרויקט 

 

 


