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רסיסי חלום

בעקבות הסרטון
לזכרו של ריצ'רד
לייקין ז"ל

ריצ'רד לייקין

י"ב בתמוז תרצ"ט - 29.6.1939 ,י"ד בחשוון תשע"ו27.10.2015 ,

הצגת הפרויקט ( 2דק')
"פנים .יום .זיכרון" הוא פרויקט המורכב מרסיסי זיכרון ,מרגעים קטנים בחיים .חברים וקרובים של חללים משתפים
ברגעים מתוך החיים של יקיריהם .הרגעים הללו מונצחים בסרט אנימציה המבקש להחיות אותם רגעים ,אותם אנשים
יקרים.
מבחינת אלה שלא ידעו שכול ,יום הזיכרון הוא יום התייחדות עם זכרם של אלה אשר הקריבו את חייהם למען הזכות
לחיות כאן .מבחינת בני המשפחות השכולות ,יום זה הוא מועד רשמי בלבד; מבחינתם ,כל יום הוא יום זיכרון  -כל רגע
צופן בחובו רסיסי געגוע.

פתיחה" :שלושה שמות נתנו לאדם" ( 10דק')
אפשר לעשות בקבוצות קטנות או יחד:
·קראו את הקטע ממדרש תנחומא  -שלושה שמות לאדם.
·נסו להסביר ולהדגים כל אחד משלושת השמות.
·מה בעיניכם הוא השם החשוב ביותר?
·מה בעינכם הוא השם המרכזי שמשאירים אחריהם חללים?
·האם יש לכם רעיונות לעוד "שמות" לאדם?

תנחומא ל"ה א'
"את מוצא שלשה שמות נקראו לו לאדם:
אחד מה שקוראים לו אביו ואמו,
ואחד מה שקוראין לו בני אדם,
ואחד מה שקונה הוא לעצמו.
טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו".
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גוף הפעילות
הקרנת הסרטון ודיון ( 15דק')
רצוי להקדים ולספר מעט על חייו של ריצ'רד (מופיע בקישור).
https://www.bac.org.il/resisim

שאלות לדיון
·באיזה אופן אפשר לתאר כל אחד משלושת השמות של ריצ'רד? איך זה בא לידי ביטוי בסרט?
·אילו עוד סוגי שמות לדעתכם יש לריצ'רד? נסו להדגים מתוך תחנות בחייו כפי שהופיעו בסרטון.
·האם ישנה התנגשות בין השמות? (בין השם שריצ'רד קונה לעצמו ובין השם שאביו ואימו קונים לו.
האם רצון ורצונו מנוגדים לחלוטין?)
·איזה עוד התנגשות או שוני בין עולמות מומחש בסרטון? (ארה"ב מול ישראל .אימא ,המחבל.
איך הם מיוצגים ומדוע (שחור-לבן מול צבעוניות) .איך זה מאיר את הדמות של ריצ'רד? (חי בין עולמות,
איש של גשרים ,פרספקטיבה רחבה).

שם שנתן לו מותו ( 10דק')
·באיזו תחושה יצאתם מהסרט?
·זלדה ,בשיר "לכל איש יש שם" (מופיע בנספחים) ,מונה עוד הרבה שמות שניתנים לאדם .נתמקד
באחרונים" :לכל איש יש שם שנתנו לו חייו ונתן לו מותו" .איך לדעתכם מקרין רגע המוות על "שמו" של
ריצ'רד ועל פועלו?
·האם ריצ'רד שילם מחיר על הליכה בעקבות החזון שלו?
·האם יש סתירה בין האופן שבו חי את חייו לאופן שבו מצא את מותו?
·לפי השניות האחרונות של הסרט (אפשר להקרין שוב מדקה  ,)06:35האם ריצ'רד מבין מה עומד לקרות?
האם אפשר להבין שמה שמציג לנו הסרט אלה הם חייו שחולפים לנגד עיניו ברגעים שלפני מותו?
האם לדעתכם הוא היה עושה משהו אחרת?

ניתן להעמיק באמצעות חלק מהפעילויות הבאות:
הקרנת הסרטון הקצרצר" :סיפורו של יונק הדבש".
http://bit.ly/dvashyonek
** דוקטור וונגארי מאטאי ( ,)1940-2011הייתה פעילה פוליטית וסביבתית מקניה .בשנת  2004הייתה מאטאי לאישה
האפריקאית הראשונה שזכתה בפרס נובל לשלום ,שהוענק לה על תרומתה לפיתוח בר-קיימא ,דמוקרטיה ושלום.
·האם יש ערך לפעילות אקטיביסטית שאינה מניבה את התוצאות שלשמן היא ננקטת? האם זה משנה
משהו? האם זה משנה למישהו? מהו המבחן הקובע  -מבחן התוצאה או שמספיקה הכוונה?
האם לפעולות שאינן צולחות עשויה להיות השפעה ארוכת טווח?
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התבוננות בקטע מן הנאום ' -יש לי חלום'
·מרטין לותר קינג מופיע בסרט כמקור השראה של ריצ'רד .מה אתם יודעים עליו? איזה קשר יש בין
השניים? (לתת קצת רקע על קינג ולקרוא קטע מנאומו "יש לי חלום").
·האם חלומו התגשם? האם הוא חזה בזה בחייו? מה מהם קווה הדמיון בין ריצ'רד לקינג ובמה הם שונים?
(אפשר בחלק הזה גם להתמקד מעט בשם של הסרטון" :רסיסי חלום")
·קינג לא ראה את התגשמות חלומו בחייו אך לאחר מותו הוא נהפך לסמל של החלום הזה .האם אותו הדבר
יכול לקרות (אולי בהיקף קטן יותר) גם לריצ'רד? האם יש בזה נחמה?

סיכום ( 5דק'):
ילדיו של ריצ'רד ספדו לו והעניקו זווית מעמיקה לדמותו .הדברים שהם אומרים מתחברים לשאלת ההשפעה של
לייקין אחרי מותו:
"אבא היה אדם אדיב ,עדין ואוהב .מורשתו היא 'מעשים של טוב לב'.
השקפות היסוד שלו היו:
כל ילד הוא נס
טוב לב וחיוביות הם מידבקים
העצמה משחררת אנשים על מנת להגשים את הפוטנציאל שלהם
הורות והוראה הם מעשים של אהבה
בתי ספר צריכים להיות קהילות לומדות אכפתיות שבהן יש שפע של פלורליזם ואפשרויות בחירה.
אנו אוהבים אותך ,אבא ,ונעשה כמיטב יכולתנו לחיות חיים מלאי אהבה וכבוד ולהעביר הלאה את רעיון
'מעשים של טוב לב'".

תנחומא ל"ה א'
"את מוצא שלשה שמות נקראו לו לאדם:
אחד מה שקוראים לו אביו ואמו,
ואחד מה שקוראין לו בני אדם,
ואחד מה שקונה הוא לעצמו.
טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו.

זלדה
לכל איש יש שם
לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שֶׁ ָ ּנ ַתן לוֹ ֱאלֹ ִהים
וְ נָ ְתנ ּו לוֹ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ
לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שֶׁ ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ קוֹ ָמתוֹ וְ א ֶֹפן ִח ּיוּכוֹ
וְ נָ ַתן לוֹ ָה ָא ִריג
לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שֶׁ ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ ֶה ָה ִרים
וְ נָ ְתנ ּו לוֹ ְ ּכ ָתלָ יו
לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שֶׁ ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ ַה ַּמ ָּזלוֹ ת
וְ נָ ְתנ ּו לוֹ שְׁכֵ נָ יו
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לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שֶׁ ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ ֲח ָט ָאיו
יהתוֹ
וְ נָ ְתנָ ה לוֹ ְ ּכ ִמ ָ
לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שֶׁ ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ שׂוֹ נְ ָאיו
וְ נָ ְתנָ ה לוֹ ַא ֲה ָבתוֹ
לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שֶׁ ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ ַח ָ ּגיו
וְ נָ ְתנָ ה לוֹ ְמלַ אכְ תוֹ
לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שָנָ ה
שֶׁ ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ ְּתקוּפוֹ ת ַה ּ ׁ
וְ נָ ַתן לוֹ ִעוְ רוֹ נוֹ
לְ כָ ל ִאישׁ יֵ שׁ שֵׁם
שֶׁ ָ ּנ ַתן לוֹ ַה ָ ּים
וְ נָ ַתן לוֹ
מוֹ תוֹ .

יש לי חלום
מרטין לותר קינג
ַ ּבל נִ ְת ַּפ ֵ ּלשׁ ְ ּב ַמ ֲע ָמ ֵקי יֵ א ּושַׁ .ה ּיוֹ ם יְ ִד ָידי אוֹ ָמר לָ כֶ ם זֹאת – ַגּם ִאם נִ ְתמוֹ ֵדד
יק ִאי.
מוּל ְק ָשׁיֵ י ַה ּיוֹ ם אוֹ ַה ָּמ ָחר ,יֵ שׁ ִ ּבי ֲע ַדיִ ן ָחזוֹ ן ַה ֻּמ ְש ָׁרשׁ ָ ּב ֲחלוֹ ם ָה ֲא ֶמ ִר ָ
יֵ שׁ ִ ּבי ֲחלוֹ ם ִ ּכי יוֹ ם ֶא ָחד ַּת ֲעלֶ ה וְ ָּתבוֹ א ֶאמוּנָ ה ֲע ֻמ ָ ּקהָ :אנ ּו אוֹ ֲחזִ ים ְ ּב ֱא ֶמת
ְצרו ָּפה ִ ּכי ֹּכל ָה ָא ָדם נִ ְב ָרא ָשׁוֶ ה.
יה ָה ֲא ֻד ּמוֹ ת ֶשׁל ג'וֹ ְרגִ 'יָ הֵ ,הן ֶצ ֱא ָצ ֵאי
יֵ שׁ ִ ּבי ֲחלוֹ םּ ִ ,כי יוֹ ם יָ בוֹ א וְ ַעל ִּפ ְסגוֹ ֶת ָ
ָה ֲע ָב ִדים וְ ֵהן ֶצ ֱא ָצ ֵאי ָה ֲאדוֹ נִ ים יוּכְ ל ּו ֶש ֶׁבת ַא ִחים ַגּם יַ ַחד וְ ֶאל ֻשׁלְ ָחן ֶא ָחד
ַה ֵסב.
יס ִּ
יפיַ ,הנּוֹ ֶט ֶפת זֵ ַעת ִאי ֶצ ֶדק
יס ִ
יֵ שׁ ִ ּבי ֲחלוֹ םּ ִ ,כי יוֹ ם יָ בוֹ א ו ְּמ ִדינַ ת ִמ ִ
ישׁת ֵאשׁ ֶשׁל ע ֶֹשׁקָּ ,ת ִמיר ֵא ֶ ּלה לִ נְ וֵ ה ח ֶֹפשׁ וָ ֶצ ֶדק.
ו ְּב ִא ַ
יֵ שׁ ִ ּבי ֲחלוֹ ם ִ ּכי ַא ְר ַ ּב ַעת יְ לָ ַדי ָה ַר ִ ּכים ,יִ ְחי ּו יוֹ ם ֶא ָחד ְ ּב ֻא ָּמה ָ ּב ּה ֵאין ָא ָדם
נִ ְש ַּׁפט ַעל ִּפי ֶצ ַבע עוֹ רוֹ ֶא ָ ּלא ַעל ִּפי ּתוֹ ֶחלֶ ת ְּתכוּנוֹ ָתיו.
יֵ שׁ ִ ּבי ֲחלוֹ ם ַה ּיוֹ ם!
יבת ַאלַ ַ ּב ָמה ַעל ִגּזְ ָענו ָּת ּה ָה ַאכְ זָ ִריתֵ ,עת
יֵ שׁ ִ ּבי ֲחלוֹ ם ִ ּכי יוֹ ם יָ בוֹ א וְ ֵא ַ
מוֹ ְשׁלָ ּה טוֹ ֵפף ֶ ּב ַ ּלע ִ ּב ְש ָׂפ ָתיוֶ ,שׁל ֲח ִצ ָיצה וְ ַה ְפ ָר ָדה – ָשׁם ְ ּב ַאלַ ַ ּב ָמה ,יוֹ ם
יָ בוֹ א וְ ַטף ָשׁחוֹ ר ,יְ לָ ִדים וִ יְ לָ דוֹ ת ְשׁלו ֵּבי יָ ַדיִ ם ִעם ַטף לָ ָבןּ ָ ,כ ַא ִחים וַ ֲא ָחיוֹ ת.
יֵ שׁ ִ ּבי ֲחלוֹ ם ַה ּיוֹ ם!
יֵ שׁ ִ ּבי ֲחלוֹ ם ִ ּכי יוֹ ם יָ בוֹ א וְ כֹל ִ ּב ְק ָעה ָּתרוֹ ם ,וְ כֹל ַהר וָ גֶ ַבע ֶצ ֶדק יְ מוֹ גֵ גוּ.
ֶה ָעקֹב לְ ִמישׁוֹ ר יְ ִהי וְ כָ ֵרי ָהר ַֹע יָ ִריע ּו י ֶֹשׁר .ו ְּת ִה ַ ּלת ֱאלֹ ַּה ִהלּ וּלַ ת ֹּכל ָ ּב ָשׂר,
ֵעין ֹּכל ֶּת ֱחזֶ ה ָ ּב ּה.
זוֹ ִּת ְקוָ ֵתנוּ .זוֹ ֱאמוּנָ ֵתנ ּו ִע ָּמ ּה ָאשׁוּב ָ ּדרוֹ ָמהִ .עם ֱאמוּנָ ה זוֹ נוּכַ ל ָחצֹב
ְמ ָא ְשׁיוֹ ת יֵ א ּושׁ – ֶא ֶבן ֶשׁל ִּת ְקוָ הִ .עם ֱאמוּנָ ה זוֹ נָ גֹל נִ ּגוּן ָגּעוּל ֶשׁל ֻא ָּמ ֵתנ ּו
ֶאל נֶ גֶ ן ֶמגֶ ד ֶשׁל ַא ֲחוָ הִ .עם ֱאמוּנָ ה זוֹ נוּכַ ל ֲעבֹד יַ ְח ָ ּדיוְ ,ש ֵׂאת ְּת ִּפילָ ה
ְ ּב ַצוְ ָּתא ו ַּמ ֲא ָבק ִ ּב ְמ ֻח ָ ּבקֶ .אל ֶ ּכלֶ אְ ,שׁכֶ ם ֶא ָחד לִ ְצעוֹ ד ,וְ ֶאל ֵחרוּת ְ ּב ַח ְברו ָּתא
ֲחבֹר וְ ַה ְע ֵּפל ,יוֹ ְד ִעים ָאנ ּו ִ ּכי יוֹ ם יַ נְ ֶח ּנ ּו ח ֶֹפשׁ.
זֶ ה יִ ְהיֶ ה ַה ּיוֹ ם ,זֶ ה יִ ְהיֶ ה ַה ּיוֹ ם ֵעת ֹּכל יַ לְ ֵדי ָה ֵאל יוּכְ ל ּו שׁוֹ ֵרר ַמ ְש ָׁמעוּת
"א ְר ִצי ְּת ִהיֶ ,א ֶרץ ֶמ ֶתק ח ֶֹפשׁ לַ זֹּאת ָא ִשׁירֶ .א ֶרץ ָ ּב ּה ֲאבוֹ ַתי ֵמתוּ,
ֲח ָד ָשׁה ַ
ֶא ֶרץ ַג ֲּאוַ ת ַה ָ ּב ִאים ָ ּב ּהִ ,מ ֹּכל ַהרַּ ,פ ֲעמוֹ נֵ י ח ֶֹפשׁ!
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