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מיכל זהר – "זכיתי לאהוב"

בעקבות הסרטון
"אלף נשיקות",
לזכרה של מיכל זהר

מיכל זהר

א' בחשוון תשנ"א (-)20.10.1990ה' בכסלו תשע"א ()11.11.2010

פתיחה ( 8דק')
·נסו לחשוב על רגע בחייכם ,על חוויה שאתם מרגישים שזכיתם בה ,שאתם שמחים שחוויתם.
·מי מוכנ/ה לשתף?

להכיר בטוב ( 8דק')
משפחתה של מיכל זהר ז"ל מספרת שמיכל הייתה מפיצה אור ושמחה דרך חיוכיה ודרך ריקודה .ריקודי המחול היו
עיסוק מרכזי בחייה של מיכל .בבחינת הבגרות המעשית במחול יצרה ריקוד לשיר "זכיתי לאהוב" של עברי לידר.
מבחינת מיכל ,זו לא הייתה בחירה אקראית ,אלא הכרה בטוב שזכתה לו" :האהבה המציפה אותי למשפחה ,לחברים,
למחול ...הרגש שמלווה את הווייתי אל מול ההערכה לכל מה שיש לי קיים בי תמיד ומעשיר אותי גם כשאני לבד ,בלי
תלות במה שסביבי”.
·מה אתם חושבים על דרכה ועל אישיותה של מיכל?
·האם תרצו לשתף אותנו במה שאתם אוהבים בצורה כזאת?

הצגת הפרויקט ( 4דק')
"אלף נשיקות" ,שנוצר במסגרת פרויקט "פנים .יום .זיכרון" ,העניק חיי נצח לריקוד של מיכל ,לשמחה האדירה שלה
ולאהבה הגדולה שהקרינה.
"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.

צפייה בסרטון ( 7דק')
באימה של מיכל כשהיא מתארת את מיכל והסרטון המנציח את ביתה:
צפו
ּ
http://bit.ly/zohar5
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עיבוד וסיכום ( 15דק')
·מדוע לדעתכם/ן בחרו איתן (החבר) ובינה ,אמה של מיכל ,להנציח את הרגעים הללו?
·מה ניתן ללמוד על מיכל ועל אופייה מצפייה בסרטון הזה?
·קראו את הקטעים הבאים (שאלות סיכום בסופם):
נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה
חסרה נשיקה אחרונה
רק תשע מאות תשעים ותשע נשיקות לי
סוערות אוהבות ומתוקות
ובכל זאת אנשקך אלף נשיקות.
(מתוך "אלף נשיקות" ,מירית שם אור)

התאב.
ֵ
"ועל כן תצרב נצח הנשיקה האי-אפשרית הזאת את שפתי ותעיק עד מוות את חזי
ועל כן אלף הנשיקות חסרות הן אהובתי ,רק תשע-מאות תשעים-ותשע נשיקות יפתי".
(אבשלום פיינברג)

זכיתי לאהוב
מילים ולחן :עברי לידר
וכשהשמש נמחקת בשמיים
והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות
אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב
אני יודע שזכיתי לאהוב
וכשהרוח אחרי הצהריים
היא מפזרת ענפים קטנים ובינתיים זה נעים
אז אני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב
ואני יודע שזכיתי לאהוב
אני יודע שזכיתי לאהוב
וכשהשמש יוצאת מעל המים
ומתחיל עוד יום אפור ובינתיים אין סיבה
אז אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב
אני יודע שזכיתי לאהוב
אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב
ואני יודע שזכיתי לאהוב
מיכל זהר הכירה בטוב שבחייה והכריזה "זכיתי לאהוב" .כמו הטקסט של אבשלום פיינברג ,שנכתב
לפני יותר ממאה שנה ,והטקסט שמהדהדה אותו ,שכתבה מירת שם אור ,אלף הנשיקות שהעניקה
מיכל לבן זוגה ואהבתה זכו לחיי נצח.
·כיצד לדעתכם/ן באה לידי ביטוי האהבה הגדולה של מיכל לחיים ,למשפחתה ולבן זוגה?
·כיצד הסרטון יכול להעניק כוחות לאוהביה וגם לאלה שלא זכו להכיר אותה?
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