"עט לדעת" –  10תרגילי כתיבה לתרגול עצמי

שלום לך יקרה,
כפי הנראה למדת אצלי או השתתפת באחת הסדנאות ,אני שמחה לשלוח לך  10תרגילי כתיבה
להתנסות בכלי באופן עצמאי.
אני ממליצה למצוא לך זמן  ,מקום נעים לכתיבה ,אווירה מאפשרת (נרות ,מוסיקה נעימה) ,משטח
כתיבה וכלי כתיבה ,וכמובן – מחברת שכייף לכתוב בה ולתת ליד לנוע על הנייר בהתאם למה
שמרגיש .לכל תרגיל מצורף שיר ,ניתן לשמעו ברקע.
הכיני לך קנקן /בקבוק מים צלולים .תדרשי לו.
הכתיבה האינטואיטיבית ,אינה כפופה לכללים ,לחוקים ,אף אחד לא מביט או מבקר את שעולה ,זה
לעינכם בלבד .אם הנושא מעורר קושי רגשי  ,קושי בכתיבה עצמה ,או כל קושי אחר השהו את
הכתיבה .עברו לתרגיל אחר.
תמיד תוכלי לשוב ולכתוב כאשר תרגישי דיי נח עם המילים
לגבי מה לכתוב? אל דאגה .המילים ,הן כבר תצאנה .תני לעצמך רק להתמסר מעומק הלב למה
שמבקש להיאמר.
ייתכן ולא תביני בתחילה את מה שנכתב ,תני לזה זמן
מנגד ,ישנה אפשרות דיי חזקה לכך שרעיון או השראה תבוא ותגיע בפנייך .סמני אותה ופעלי
בהתאם.
אם הנושא אותו את כותבת מביא אותך לכדי בכי ,עצבות .חבקי את עצמכם ,הרגיעי את הנפש ,תני
לדמעות לזלוג .מים מטהרים .מה גם שהם מנקים את הענן ומאפשרים לו להתפזר.
אינך כמובן מחויבת לכלל התרגילים .זה עמוס ודורש הרבה אנרגיה .בחרי את מה ש"קורא" לך יותר,
שם טמון הכח והסוד .לשם נפשך נמשכת.
מקווה שתהיני מהמקבץ הקטן הזה
כמובן שקשה לי להעביר הנחייה של ממש דרך קובץ כזה ,רק התרגיל "ערום" ללא ליטוף והנחייה
מונח כאן לפניך .אבל אני מאמינה ,שדי בזה כנגיעה למי שהתרגיל נוגע בה.
וכמובן ,תמיד אשמח לראותך בהרצאה /סדנה או במפגש כתיבה בהנחייתי.
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כתיבהנפלאה  ,ואל תשכחי שבכל רגע לרשותכם עת לדעת.
באהבה רבה ,בת אל

#תרגילכתיבה מספר  1עשרת הדברות
בואי תבחני מול עצמך את עשרת הדברות שלך
התרגיל הוא כתיבת רשימת עשרת הדברים ,התנהגויות ,הכללים שאתם לא מוכנים בשום
אופן או מצב לעבור עליהם יותר מול אף אחד או אלו שאתם מבטיחים לעצמכם  ,להישאר
נאמנים לעצמכם.
ויהי מה!
למשל ,כמה פעמים אתם אומרים "כן" ,כשבתוך תוככם אתם מתכוונים ל "לא" ,כמה פעמים
אתם מבטיחים לעצמיכם זמן בוקר למדיטציה ,כתיבה ,פעילות ספורטיבית ואינכם עושים
זאת .זמן ניקיון פסח הוא גם זמן לבחון מהם החוקים הפנימיים שלכם בעבור עצמכם.
שימו לב למה שאתם מרגישים בעת הכתיבה  ,האם את לחיצת העט על הנייר? האם
הכתיבה של הנושא הבוקר מעוררת בכם מתח או כעס ,האם היא מרגיעה?
*כתבו את הכללים שלכם זאת כעובדה.
*התבוננו במה שכתבתם.
*בחנו היום לאורך היום אם אתם עומדים במה שכתבתם בכל פעולה שאתם עושים.
מצרפת שירו של יצחק קלפטר צליל מכוון
https://www.youtube.com/watch?v=5jt9puNoxAA
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#תרגילכתיבה מספר  2מדכאי חלומות
יש גם כאלה בסביבה .מטעמים שונים כמו פחד ,דאגה לכם ,חוסר בטחון עצמי שלהם ,חוסר
אמונה ,אכפתיות שנאמרת בארסיות ועוד...
המשימה היום היא לכתוב על  3אנשים שדיכאו את היצירתיות שלכם ,רשמו את שמותיהם
בראש הדף 3 ,דפים נפרדים.
כתבו מה הם אמרו או עשו שדיכא את החזון שלכם השנה ,את הרעיונות שהבאתם.
חשבו  ,מה לדעתכם היו הטענות שהביאו ומאיזה מקום הם פעלו?
וכעת ,הכינו  3ניירות מכתבים וכתבו לכל אחד מהם מענה לטענותיהם .אתם יודעים מי אתם!
היו כנים ואותנטיים ופנו אליהם במילים ישירות וספרו להם מה אתם מתכננים לשנה
הקרובה.
* אין צורך לשלוח.
מצרפת שירו של חנן בן ארי – אמא אם הייתיhttps://www.youtube.com/watch?v=-...
RSe8aOuZMQ
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#תרגילכתיבה מספר  3ליבי במזרח ואנוכי...
רבי יהודה הלוי
ִל ִבי ְב ִמזְ ָרח וְאָ נֹכִ י ְבסוף מַ ע ֲָרב  -אֵ יְך אֶ ְטעֲמָ ה אֶ ת אֲ ֶשר אֹ כַל וְאֵ יְך ֶיע ֱָרב?
אֵ יכָה אֲ ַשלֵ ם נְ ָד ַרי וֶאֱ סָ ַריְ ,בעוד ּ -ציון ְבחֶ בֶ ל אֱ דום ו ְַאּני ְבכֶבֶ ל ע ֲָרב?
י ֵַקל ְבעַ ינַי ֲעזֹב כָל-טּוב ְספָ ַרד ,כְ מֹו – י ֵַקר ְבעֵ ינַי ְראֹות עַ ְפרֹות ְד ִביר נֶחֶ ָרב!
כתבו על תקופות וזמנים בהם הייתם במקום אחד אך לבכם היה במקום אחר .האם זה קורה
ברגע זה ,היום? היכן הייתם רוצים להיות? מה נדרש מכם לעשות על מנת להגיע לשם?
האם זה באמת מקום ראוי לכם או שאתם עושים בדימיונכם גלוריפקציה של העבר?
ניתן לצרף לכתיבתכם תמונה ,צילום ישן ,או אפילו מקום או חברת אדם שטרם פגשתם
ואתם מתאווים להיות בו.
מצרפת שירו של מיכה שטרית https://www.youtube.com/watch?v=mkObg0wd3zg
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#תרגילכתיבה מספר  4להתחיל מבראשית
התחלה מבראשית – רוצה להתחיל מחדש באמת השנה הזו? לקום מחר בבוקר ולהתחיל
מבראשית? עסק? זוגיות פרוייקט? טיול? ברגע של החלטה "שרפת את כל הספינות
מאחור" .את/ה נחוש/ה הפעם לשנות .כתבו בהרחבה מה אתם שורפת ומותירים
מאחורייכם ומה תשנו הפעם.
מתכתב עם פעולת התשליך ,ניתן את הדף הזה לתלוש ולקחתו אל חוף הים ופשוט
להשליכו את המים (עטוף באבן)  :להשאיר אכזבות ,פחדים ,אנשים ,דאגות ,ספקות ,כאב,
בקורת עצמית וכד'
בחרו לפחות  3דברים שתרצו לשחרר
עבורם כתבו לפחות  3דברים שתרצו להכניס במקומם.
מצרפת שירו של דני רובס :משהו חדש מתחיל
https://www.youtube.com/watch?v=8yfWmcGlVn8&fbclid=IwAR2xpbOgXF8Cdan
SlspWJhJBGMETJalk-uHyZLol3JP5ybruJbPFKMenus8
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#תרגילכתיבה מספר  5קול קורא
את שאהבה נפשי
אני ישנה וליבי ער
קול בדלת דופק
קורא פתחי לי
נפשי יצאה בדברו
גופי איבד אונו,
פתחי שראשי נמלא טל
אך אצבעותיי כבדו על המנעול
ודודי חמק עבר
ביקשתיו ולא מצאתיו
קראתיו ולא ענני
אקומה נא ואסובבה בשווקים וברחובות
בהרים ובגאיות אבקשה את שאהבה נפשי
אך לא מצאתיו
תפסוני השומרים מהסובבים בעיר
היכוני פצעוני נשאו רדידי
נותרתי ערומה כביום היוולדי
שם מצאתיו בוקע ממעט היותי
קורא הוא מתוכי
בשיר מתואר געגוע שלא ממומש .מרדף אחר מישהו או משהו ,אבל מסתבר ,שכל המרדף הזה הוא
בתוכנו ,אנו מחכים שמישהו ידפוק בדלת ולבסוף מתגלה לנו כי הדבר אחריו אנו תרים ,בכלל נמצא
בתוכנו.
בדיוק כמו סודה של הכתיבה האינטואיטיבית:
אם "נקשיב" למילים שכתבנו ,נפסיק את המרדף ונגלה את התשובות



התרגיל הזה זה כרוך בתרגול ובהתמסרות עמוקה פנימה אבל שווה לגמרי את המאמץ.
כתבו -מה קורא כעת לכם ,ברגע זה ,מתוככם.

מצרפת את שירה של מיקה קרני -

https://www.google.com/search?rlz=1C1WPZA_enIL775IL775&ei=qD37XNbYNf
eE1fAPluqvoA4&q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%94+%D7%A7%D7%A8
%D7%A0%D7%99+%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%93%D7%95%D7%93%
D7%99&oq=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%94+%D7%A7%D7%A8%D7%A
0%D7%99+%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99
&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l3.34004.36727..37137...0.0..0.177.1313.0j9......0....1..gwswiz.......0.1nlusmWbl4w
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#תרגילכתיבה מספר  6פגישה לאין קץ...
פגישה  -בשירו של נתן אלתרמן "פגישה לאין קץ" יש אוקסימורון( ,בדיוק כמו שם השיר)
"בפתאומיות לעד" .בסדנת כתיבה הייתי מעבירה כאן תהליך התבוננות ,אך כיוון שמדובר כאן
בפלטפורמה וירטואלית ,כתבו -
מה הייתם רוצים בחייכם שיופיע ויהיה פתאומי לעד בשנה הקרובה?
איזו פגישה הייתם מבקשים שתמשך אין קץ?
עם מי ?
כתבו בהרחבה את ארועי הפגישה הזו ..
מצרפת שירו של אתלרמן ,לחן נעמי שמר ושרה חוה אלברשטיין – פגישה לאין קץ

https://www.youtube.com/watch?v=7T8wbdYlAbQ&fbclid=IwAR3yu7OZ6IxNBsT
wtB8mhp4l1D1Sigi5bmVt-cF-4HdXBeqWR13Qjq1dEqg
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#תרגילכתיבה מספר  7כתבה בעיתון
כתבה בעיתון  -כתבו כתבה עתידית שתתפרסם בעיתון מוכר עלייך בעוד כשנה .הצלחה
שלך מקבלת תהודה .מהן השאלות שישאלו? היכן תצולם הכתבה? כיצד אתם נראים?
מדוע הגיעו לראיון אתכם? מהו הערך שהבאת איתך לקוראים ,לעולם?
מצרפת שירו של אהוד בנאי יוצא לאור
https://www.youtube.com/watch?v=0hgfLoI-UDA
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#תרגילכתיבה מספר  8אמונה
אמונה היא התבלין החשוב בעוגת ההגשמה .בנוסף לחזון ברור ,רצון עז ,פעולה נחושה לביצוע
והתרגשות הלב  ,יש לתבל בעוצמה את האמונה בינות למרכיבים .בעת הכתיבה ,אל למילים יחד עם
הכוונה מצטבר כח .הכתיבה האינטואיטיבית מאפשרת לנו לבטא הכי קרוב והכי מדויק את רחשי
הלב .כל נה שאיננו מעזים בע"פ.
עם סיום הכתיבה ,אנו קוראים את מה שכתבנו והמילים משתרשות .כל עשרת הדברות החקוקות על
הסלע .זה שם לתמיד ,בכתב ידינו ולנגד עינינו.
רומי
עמדתי יום אחד לפני תולעת משי
ואותו לילה ליבי אמר לי,
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"אני יכול לעשות דברים כאלה ,אני יכול לטוות רקיעים,
אני יכול להיות לאריג של אהבה שיחמם את גופם של בני האדם
אני יכול להיות רכות כנגד פנים בוכיות,
אני יכול להיות כנפיים שמרוממות ואני יכול
לנדוד על פני האדמה עם אלף רגליי וכיסים מלאים בקדושה"
ועניתי לליבי,
"יקירי ,אתה באמת יכול לעשות את כל הדברים הללו?"
והוא רק הנהן "כן" בדממה.
וכך התחלנו
אמונה  -כתבו לעצמכם ,עשרה משפטים בהם אתם מתחילה במילים "אני מאמינ/ה באמונה שלמה
ש( " ....אמונה חזקה היא להמשיך בדרך ,גם אם העט רועד ,הספק מחלחל )...התבוננו במה שעלה
בכתיבתכם .שמרו את המשפטים קרוב אליכם ,בארנקכם ,ליד מיטתכם .חייכו כשאתם חוזרים
וקוראים אותם בכל הזדמנות.
מצרפת שירו של ישי ריבו הבוקר יעלה

https://www.youtube.com/watch?v=7mmu6EzLZfM

#תרגילכתיבה מספר " 9כל הדרך כולה"
כל הדרך – "עוד תלכי את כל הדרך ,עוד תלכי בה היא שלך ,גם אם לא תהיה תמיד קלה.
תביטי ותראי את כל הדרך ,תקבעי את מסלולה  ,תעברי את כל הדרך כולה"
כתבו ,מה אתם רואים בדרך לפניכם בדרך בשנה הקרובה? מה במסלול עומד וממתין וכיצד
תחלפו על פניו לדעתכם? מי או מה מחכה לכם בהמשך? מה תוכלו לעשות על מנת להנעים
את הדרך עבורכם?


התבוננו במילים שאתם בוחרים ,יש להן כח
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מצרפת שירה של שמרית אור ולחן מתי כספי
https://www.youtube.com/watch?v=bern2tEq0TE

#תרגילכתיבה מספר  10נתינה
*אנו מתקרבים לסיום (:-
התרגיל עוסק בנתינה
נתינה  -המילה נ ת נ (מלשון נתינה ) לא נכתבה סתם כך .היא ניתנת לקריאה משני צידיה
ולא בכדי.
כתבו רשימה של פעולות בהן היתה מעורבת נתינה שלך לעצמך ,ואח"כ נתינה שלך לזולת.
(למה לעצמך קודם? כי ,כאשר הכלי ריק הוא לא יכול לתת לאחר) .כתבו בכל פעולה כזו מה
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נתת ,למי ומדוע? מה חשת לאחר הנתינה .לסיום כתבי מה היית רוצה לקבל – לפחות 5
תכנים.
מצרפת שירו של אליעד המסע
https://www.youtube.com/watch?v=zRIn7W-kXhs
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סיימנו,
מקווה שיעלו כאן אוצרות עבורכם ,שנהניתם מהכתיבה והאזנתם לשירים שצרפתי.
אשמח לשמוע מה דעתכם ,לקבל מכם תגובות תמיד משמח אותי
למעוניינים בעשרות תרגילים לקליניקה ,להנחיית סדנאות ,למטפלים ואפילו כמתנה או
שימוש עצמי ,ניתן לכתוב לי ואשמח לשלוח אליכם בדואר או באיסוף אישי.

שנה נהדרת מלאה בכל טוב
באהבה ממני,
בת אל הלמר

batelktiva@gmail.com
050-4037133

פייסבוקhttps://www.facebook.com/batelhelmer/ :
לינקדאיןhttps://www.linkedin.com/in/batel-bibi-h-80633a56/ :
טוויטרhttps://twitter.com/batel_helmer :
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חומרים להעשרה ועיון נוסף...
ברשת:
איך כתיבה אינטואיטיבית מסייעת לנפש ולמה עדיף שתעשה בעט ,איתן גילור מילר,10/2017 ,
הארץ
https://www.haaretz.co.il/wellbeing/health-blogs/kids/eitangilormiller/1.4445106
משהו אחר -קבוצה רגשית לילדים באמצעות סיפור – הצצה לביבליותרפיה עם ילדים בגן רווה,
ליאור גנות ,אפריל  ,2018דף הבית של ליאור גנות
/http://bibliotherapy.co.il/something-else-bibliotherapy-with-children
מחקר פסיכולוגי -כתיבה מסייעת להתגבר ולהקל על קשיים נפשיים ,קבוצת קידום -פרוייקטים
שיקומיים ,שיר שוורץ,
=http://www.kidumpro.co.il/html5/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26507&did
=1143&G=9274&SM
הצנצנת של ריי בנדבורי ,רחלי לביא .אתר נקודת מפנה.
/http://www.nemi.co.il/jar_ex
תרגילי כתיבה ,רחלי לביא ,אתר נקודת מפנה
/http://www.nemi.co.il/category/writing-exercises

Writing about emotions may ease stress and trauma
Medical School Harvard
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/writing-about-emotions-may-ease-stressand-trauma

ספרים בעברית שעוסקים בכתיבה ואני ממליצה עליהם:
דרך האמן ,ג'וליה קמרון ,הוצאת פראג
ג'וליה קמרון ,הזכות לכתוב ,2010 .הוצאת כנרת
מתחילים סיפור ,עמוס עוז .כתר ספרים
מזכרונותיה של תולעת ספרים ,חיים באר .עם עובד.
ראיתי והנה ,יונדב קפלון .ידיעות אחרונות
על הכתיבה ,סטיבן קינג .הוצאת מודן
חדר משלך ,וירג'יניה וולף .הוצאת שוקן
עצם הכתיבה ,נטלי גולדברג .פראג.
ציפור ציפור ,אן למוט .כתר
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