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דבר העורך
"הבועה הסטודנטיאלית" נתפסת ,במידה של צדק ,באופן מתנשא ומסתגר .אבל היא
גם מאפשרת לנו לקחת תפקיד חשוב ,שאותו לקחו סטודנטים לאורך ההיסטוריה –
חדשנות .הניתוק מאפשר לנו להיות אוכלוסייה שלא בהכרח מתיישרת לפי המיינסטרים.
בעוד שבחוץ שיתוף פעולה אזורי נשמע כמו חלום רחוק ,במכון הערבה משתפים
פעולה סטודנטים מכל המזרח התיכון .בבר בעיר תוכלו לשמוע שירה משוב"שת ,אחרי
שביקרתם בנגרייה שיתופית במודל פורץ דרך ,או לאחר שלמדתם בשיעור בשיטות
הוראה מחדשות לצד חבר/ה פאנסקסואלי/ת .אולי תוך כדי השיעור שיניתם את
כללי המשחק עקב עימות עם חברת ענק בפייסבוק ,או הכנתם מתנה לא טריוויאלית
לחבר/ה ,או הצטרפתם לאחוז קטן באוכלוסייה שחתם על כרטיס אדי .על כל אלו ועוד
תוכלו לקרוא בגיליון הזה.
לא נשלח אתכם/ן לדרך בלי לספר על הטורים שלנו – הצד שלו ושלה לקחו הפסקה
לטובת זוג אורח עם הצד שלו ,הצד שלו .תמצאו גם ויכוח על סוגיית הטבעונות ,המלצות
על פסטיבל בירה ועל תערוכות במדור תרבות ,מתכון טעים ,המלצות בירוקרטיות,
תשחצים ,וכמובן ,תמצאו גם את נועה עם טור מפתיע .אל תפסיקו לחדש,
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מאת נועה גורן

והסטודנטית הזאת
היא אני

עוצרים בווגאס אלא מול חדר העבודה של אביו ,הו לא,
אסור שיראה אותי ,אני קופאת כמו סמּור וסתם מזיעה
לי .הוא מסתובב ונורא צורח ,בכל זאת עומד אדם ובוהה
בו כמו שימי תבורי באובך; מהר אני שואלת "נו ,מה
קורה" ,והוא עונה בעדינות "בסדר ,נועה ,מה נשמע",
ואני מוצאת את עצמי מסבירה שאם מצמידים קונכייה
לאוזן לא שומעים את הים אלא את כלי הדם שלך,
חשוב לדעת זאת כשאתה שם קונכיות על האוזניים מול
המראה ומסטול .הוא מפסיק למצמץ ואין לי ברירה אלא
לברוח לשירותים ,לא נועדתי לחיות בין בני-אדם .הגעתי!
בשלב זה של המזימה אני היסטרית כל כך שלא נותר
לי שביב של היגיון .אף על פי שאני מודעת לזה שאין
לי שביב אני שולפת מתחת לכיור חפצים שהחבאתי
מבעוד מועד שיעזרו לי להסתיר את הצלילים שעומדים
לצאת מהחדר הזה :דבק נגרים ,קרטונים ,ספרי קודש,
נו ,אתם יודעים ,הערכה הקלאסית לכל הנושא הזה של
לעשות מספר שתיים .אביו דופק בדלת ,אני שומעת
קולות בסלון שאומרים "משוגעת ,ידעתי" ו"היא לקחה
מקדחה לשירותים?" .שקט ,לעזאזל! אז אני אוטמת
הכול בקרטוני ביצים ,וכמובן עושה את הצעדים
המתבקשים – מדביקה לחלון את הקוראן ,כי אין כמו
אבן-מחלוקת עתיקה כדי להסית את הדיון מהחרא
האמתי .הדפיקות גוברות ,אני מחברת את הרמקול
לכבל שהושחל בכל הכיורים באזור השרון" :איי ,איי,
אחד ,אם אתה שומע את זה אתה המשיח" .זה עובד,
תושבי המרכז יוצאים בהתרגשות ונעים כמו זומבים
לעבר הכותל המערבי .בינתיים ,בעזה ,יוזמים פלאש-
מוב ענק לשיר "זהב" ,והעולם כולו נדרך למסכים כדי
לבהות במוח היהודי שנוהר לכותל כי קראו לו מהכיור.
ראש הממשלה ורעייתו לוגמים שמפניה מול הטלוויזיה,
ובחדשות אומרים "חשבנו שמשיח גם לא מטלפן" .וזהו,
סוף-סוף יש לי זמן לעצמי.
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על החיים עצמם

צריכים לשירותים אצל בן/בת הזוג?
טיפ מעשי
אני קמה מהמיטה ומתלבשת בהתפנקות ,מלטפת
באצבעי את צלע הדלת" .תיכף באה ,מותק" ,וקולי דבשי
ותם" ,רק הולכת לרגע אחד"" .לאן?" הוא מתעניין ,ואני
מצחקקת א-לה אודרי הפבורן ,קורצת ויוצאת.
השטח פנוי .לבי רועם ,ומה קורה כשאני היסטרית ,רק
אסונות ,אבל עליי להצליח במזימה בלי שהגבר המושלם
שלי יגלה .אני עוצרת במטבח כדי לשתות מים ולנשום,
ואז אמו מגיחה; "אה! רציתי לדבר ִאתך באמת" ,גם אני
רציתי לדבר ִאתה באמת אבל לא עכשיו ,והיא שואלת
בעניין אם קראתי את הכתבה נגד הדתיים ,ואני מסבירה
שזה איום ונורא ,השנאה שיש בעם הזה ,איום ונורא ,כולי
נסערת ,אבל מה שמפריע לי בעצם זה רצוני להיות נערת
החלומות ,חושנית ומתוקה כמו חלה ,כשבמקביל אני
סתם חיה מאוד מפותחת ורצה הגורל שיהיה לי קקי.
אני מתמרמרת על השסע היהודי והשסע הישבני
וממשיכה לרעוד את דרכי לנ.צ .בדרך לשירותים לא
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אני מהרהרת בשאלת אי-הפמיניזם שבבושה שלי.
לטעמי ,הבעיה יסודית יותר מאישה-גבר .כל האנושות
זכתה במתנת התבונה ,רק מה ,לכולנו יש קקי ,גם לך,
ביונסה – ומה זה צריך להיות? אנשים פה כותבים
ספרים שלא ייאמנו ,ואז קקי?! צוחקים עלינו! אם כי
חשוב להגחיך אותנו מדי פעם .הרי נועדנו להיות לא
מושלמים ,רגע – בגלל זה עושים קקי! כדי לחגוג את
עליונות הפלצנות על הפלצנות! שלא ניקח את עצמנו
ברצינות מדי!!! ומיד אחרי שאני מוצאת ישועה למין
האנושי ,אני שוטפת ידיים וקודחת את דרכי לסלון.
אני נמרחת על הקיר בכניסה לחדר" .היי ,סקסי"" .עשית
קקי?"" ,כן"

من  :محمود الرمحي  ،طالب من االردن

معهد وادي عربة في النقب
كيف وصل الطالب الفلسطيني من االردن لمعهد وادي العربة ؟

بدأت قصتي مع معهد وادي عربه للدراسات البيئية في صيف
العام  ,٢٠١٣شهور قليله بعد تحصيلي لشهادة البكالوريوس
في الهندسة الميكانيكية من جامعة البلقاء التطبيقية في عمان,
خالل تصفحي احدى الصحف المحلية لفت انتباهي احدى
االعالنات عن معهد للدراسات البيئية في الخارج الذي يوفر
منح للطالب العرب .فقمت بأرسال سيرتي الذاتية أمالً في
الحصول على احدى هذه المنح ,لكن المفاجئة كانت عند
تواصلهم معي عبر الهاتف فقد أبلغت ان المعهد يقع في
"إسرائيل"  ,وكفلسطيني مقيم في االردن وينحدر من عائله
ذاقت مرارة التهجير واللجوء ,كان من الصعب علي اتخاذ
قرار باالنضمام للمعهد وذلك بالرغم من اهتمامي الشديد
بالدراسات البيئية ,وما زاد االمر تعقيداً في ذاك الوقت ردة
فعل العائلة عندما قمت باستشارتهم فعارضوا الفكرة بشدة .
في ذاك الوقت ,قررت الذهاب للمقابلة الشخصية متردداً,
وإكمال إجراءات التسجيل اخذاً بالحسبان االنسحاب في أي
وقت اشعر بعدم االرتياح .لكن مقابالتي لبعض الطالب
العرب اللذين التحقوا في المعهد سابقا ً اعطتني حافزاً
لمواصلة المشوار.
معهد وادي عربه هو معهد للدراسات البيئية يقع في كيبوتس
( قرية زراعية ) كيتورا في جنوب البالد ,ويضم طالب
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عرب من الداخل ,وفلسطينيين من ابناء القدس و الضفة
الغربية واردنيين يدرسون جنبا الى جنب مع طلبه يهود من
اسرائيل وطلبه اجانب من جميع انحاء العالم .يوفر المعهد
منح كامله للطالب العرب تشمل السكن وتكاليف المعيشة.
يمكن االلتحاق في المعهد لفصل دراسي واحد او فصلين.
بالشراكة مع جامعة بئر السبع في النقب ,يوفر المعهد امكانية
التحاق طالب الجامعة في المعهد لفصل الدراسة في الخارج,
كما يوفر امكانية االلتحاق في الجامعة فيما بعد لإلكمال
الدارسة الجامعية للقب الثاني او درجة الدكتوراه .انا حاليا
طالب ماجستير نظامي في جامعة بئر السبع وقد حصلت على
منحه كامله لإلكمال الدراسة بعد االلتحاق بالمعهد.
العيش في الكيبوتس كانت تجربه فريده من نوعها وال اظن
انها س ّتكرر مجدداً ,فمثالً اختالطي بطالب يهود ألول مرة
في حياتي وبدون اي حواجز ساعدني على فهم الطرف
االخر ,كما ساعدني على التعبير عن رأيي وشرح معاناة
شعبي وتضحياته .بعد انتهائي من الدراسة في المعهد وحتى
االن ال اترك فرصه للتعريف عن المعهد في المجتمع العربي
اال واستغلها ,إليماني العميق بأن هكذا مكان هو فرصه
لترسيخ قيم التسامح والتعايش بين ابناء الشعبين العربي
واليهودي لبناء جسور المحبة والسالم بينهما

אגודת הסטודנטים מחפשת

ראש צוות תפעול
סטודיו POSITIVE
תיאור התפקיד :אחריות והוצאה לפועל של תחזוקת המקום וציוד הכושר | ניהול צוות עובדי
הפוזיטיב | עדכון שבועי של מערכת הרישום | תמיכה לוגיסטית באירועי שיא של הסטודיו |
עבודה שוטפת מול מדורי האגודה
דרישות התפקיד :יכולת ניהול צוות | הבנה בסיסית בתחום ההגברה והסאונד |
יכולת בסיסית בשיפוץ ותחזוקה | טכנאי אופניים -יתרון
היקף המשרה 65 :שעות חודשיות לפי שכר סטודנט ,התחייבות לשנה.
תחילת עבודה מידית התפקיד דורש נוכחות בב"ש במשך חודשי הקיץ.

**רק פניות מתאימות יענו .נוכחות בזמן הראיונות חובה .יש לעקוב אחר הפרסומים באתר.
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הגשת מועמדות עד יום שני ה  ,29.5.17 -בשעה  12:00ע"ג טופס הגשת מועמדות הנמצא באתר האגודה
>>  >> Bgu4u.co.ilדרושים לאגודת הסטודנטים ולשלוח לדוא"ל drushim@aguda.bgu.ac.il :בצירוף קורות חיים.
הראיונות יתקיימו ביום ראשון .4.6.17 ,אנא שריין/י את התאריך שכן לא תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר!
יש להגיע למכרז לאחר הכנה והיכרות עם התפקיד.
לפרטים נוספים יש לפנות לאורי אבדי ,אחראי תפעול הסטודיו ,בטלפון 050-9966667 -
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גשרים נגד הזיהום
זיהום הסביבה עובר גבולות מדיניים בלי הבחנה .במכון הערבה נפגשים
סטודנטים מכל המזרח התיכון כדי לשתף פעולה נגד אויב הזיהום המשותף.
בדרך עליהם ללמוד להקשיב לצד השני
"להתכנס יחד כדי לדאוג לסביבה שלנו ולשים את כל
ההבדלים בצד זה משהו שאני מאוד מאמינה בו .בזמן
שאנחנו מקיזים דם אחד לשני ,הנהרות והאוויר משני
הצדדים מזוהמים ,ובסוף ,יום אחד ,גם אם רק אני ארצה
לחיות פה בשלום ,איזו ארץ תישאר לנו?" .את הדברים
האלו אמרה זוהר וייס ,סטודנטית בשנה ג' לגיאוגרפיה
ולפוליטיקה וממשל שלמדה במכון הערבה ללימודי
סביבה בסמסטר שעבר .זהו מכון לימוד ומחקר הקיים
כעשרים שנים ומנהל שיח אקדמי עם אוניברסיטת
בן-גוריון .הוא מציע תכנית בין-לאומית המתמקדת
בשיתוף פעולה חוצה גבולות מתוך האמונה כי "לטבע
אין גבולות פוליטיים" וכי גבולות אלה אינם תקפים
בנושאי איכות הסביבה.
זיהום אוויר עובר מעמאן לירושלים על ידי קצת רוח,
כל צד הגובל בים המלח יכול להציל אותו או להזיק
לו ,שוניות האלמוגים במפרץ סיני נפגעות ממה שקורה
במפרץ אילת ,נחל חברון נשפך לנחל באר-שבע שנשפך
לנחל עזה וכן הלאה .הכול מחובר ,ומתוך הרעיון הזה
נוצר מכון ערבה ללימודי סביבה .במכון ישנה קהילה
בין-לאומית מכל העולם בדגש על המזרח התיכון.
הקהילה מכילה כשליש סטודנטים ישראלים יהודים,
שליש סטודנטים מהעולם הערבי (ירדנים ,פלסטינאים,
ערבים ישראלים ועוד) ושליש סטודנטים מרחבי העולם,
כמעט מכל יבשת .הסטודנטים גרים בקמפוס משותף
בקיבוץ קטורה שבדרום הערבה .התכנית כוללת
סמסטר או שניים ובה ניתנים כלים אקדמיים להבנת
לימודי הסביבה מאספקטים שונים :מדעי החברה ,מדעי
הטבע ואספקטים פוליטיים .לדוגמה ,ישנם קורסים
בתחום מדעי החברה העוסקים במדיניות סביבתית,
בכלכלה סביבתית ,בתכנון ובאתיקה סביבתית .מנגד,
בתחום מדעי הטבע נלמדים נושאים במדעי הקרקע,
במדעי כדור הארץ ,בחקלאות בת-קיימה ,בייצור מזון
אורגני ובאנרגיות מתחדשות .באספקט הפוליטי יש
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תכנים בנושאים של אקולוגיה פוליטית וכן מועבר סמינר
דיאלוגי .אפשר להגיע לתכנית לפני התואר הראשון,
באמצע התואר (כמו בתכנית "חילופי סטודנטים") וגם
אחרי התואר ולקבל הכרה על הקורסים ממגוון חוגים
ותכניות לימוד .הלימודים הם באנגלית ,וכמו כן ישנן
מלגות עבור הסטודנטים המשתתפים בתכנית.

להתמודד עם המציאות
מה זה בעצם אומר ללמוד בקמפוס בין-לאומי? זוהר:
"זאת חוויה מדהימה ,רב תרבותית .חוויית הלימוד יותר
עשירה מבאוניברסיטה .למשל ,יושבים בשיעור שעוסק
בהיבטים הכלכליים והסביבתיים של סכסוכים אתניים
עם קהל מאוד מגוון ,ומדברים על סכסוכים מכל העולם
ועל תיאוריות של יישוב סכסוכים .אם יושבים רק עם
חבורה של ישראלים ,השיח יכול להיות יותר מוגבל,
אבל כשיושבת בשיעור שלנו בחורה מפורטו ריקו
ומספרת לנו על כך שפורטו ריקו היא סוג של קולוניה
של ארה"ב ,ושהעם שלה מדוכא ,זה מכניס פרספקטיבה
אחרת" .זוהר מספרת על קהילה מגוונת ועל מקום שבו
מנסים ליצור את הקהילה ולעצבה ,למשל ,דרך שילוב
של יותר אלמנטים ירוקים וסביבתיים ויזמות קהילתיות
או פוליטיות .כל סמסטר מאוד שונה כי הסטודנטים
הם שיוצרים את הקהילה ודוחפים לכיוונים שמעניינים
אותם" .יש תחושה במכון ערבה של בועה מאוד
מוגנת" ,אומרת זוהר" .זה מקום מדהים ,ומרגיש כמו
בועה שיכולה להתקיים רק שם .בתוך הקיבוץ מרגישים
שהכול לגיטימי ואפשרי ,שאפשר להגיד הכול ולעשות
המון דברים .אמנם הלימודים דורשים אבל יש את
החופש הזה" .היא מספרת על כל מיני יזמות; למשל,
מישהי שמעבירה שיעור יוגה בדשא של הקמפוס ,או
בחור ירדני שהוא רקדן ולימד אותם היפ הופ" .זה חלק
ענק מהחוויה ,ובעצם מה שמאפשר להגיע לרבדים
היותר עמוקים והמאתגרים של הקהילה הזאת .כי
בסוף זאת לא קהילה שרק רוצה להפגיש בין רקדני

היפ הופ לסטודנטים מפורטו ריקו ,זה מקום להתמודד
עם המציאות של המזרח התיכון ,של הסכסוך הישראלי
פלסטיני .הייתי בהרבה תכניות לישראלים ופלסטינאים
וזה תמיד נורא נקודתי .במכון ערבה זו חוויה מתמשכת,
את חיה עם האנשים האלה ,מכינה ִאתם שקשוקה ,וזה
באמת מאפשר משהו הרבה יותר עמוק".
אז למרות הבועה שאת מתארת האם את מרגישה שאת
מתעמתת עם הסכסוך? "זה חלק בלתי נפרד מתכנית
הלימודים במכון הערבה .בהתחלה זה לא היה ככה,
רצו ליצור מקום שכולם מרגישים בו שווים וחופשיים,
ללא מחסום שעוצר אותם ,לדבר וללמוד על סביבה ,כי
זה משהו שמשותף לכולנו .ראו שזה לא כל כך אוטופי
ואידילי ,פתאום יש מלחמה בעזה או פיגוע בישראל ,וכל
החבר'ה הנחמדים מכל העולם שיושבים ומדברים על
קומפוסט ,כולם כואבים ובוכים ,ואי אפשר שלא לדבר
על הדברים האלה .בשנים האחרונות המכון החליט
שחייבים להתמודד עם זה" .האם יש דברים שמצאת
את עצמך חוששת להגיד? "זה מאוד משתנה ומאוד
אינדיווידואלי .אין ספק שהרבה יותר קל לא להתמודד
עם הדברים .כל שבוע נפגשים למשך שלוש שעות
לפגישת חובה עבור כל הסטודנטים במכון ,שנקראת
 .)peace leadership building seminar (PLSהרעיון הוא
שאם יש אנשים שלא מתאים להם לדבר על זה בחדר
אוכל ,או מכל סיבה שהיא לא מתמודדים עם הפיל החדר,

ב PLS-יושבים ומדברים על הכול .רוב הזמן השיחה
מאוד חופשית ומגיעה מאתנו ,זה לא פעילות שמוכוונת
למקום מסוים או לאיזה שהן מסקנות .זה מאוד קשה
ולא פשוט .לפעמים אנשים יוצאים בסערה מהסשן".
זוהר מוסיפה ואומרת" ,לעולם לא נסכים במאה אחוז
על כל הפרטים ועל ההיסטוריה ,כי אין היסטוריה אחת,
יש נרטיבים ,ולכל צד יש את הנרטיבים שלו .ואפילו לא
לכל צד ,לכל אדם יש את הנרטיב שלו .הדרך היחידה
אולי יום אחד להצליח לחיות ביחד בחלקת האדמה
הקטנטנה הזאת זה קודם לשבת ולהיות מוכנים להקשיב
לצד השני .רק כשהתחלתי לשבת ,בלי לדבר או לשאול
את עצמי שאלות או לתקוף ,פשוט שתקתי ,והקשבתי,
זה שבר לי כל כך הרבה דברים ששנים חשבתי שאני
יודעת .פתאום את מסתכלת אחרת על המציאות .מה
שמדהים זה שכל זה קורה תוך כדי שמפתחים מערכות
יחסים ,ומתוך החברות הזאת אנשים מסוגלים להוריד
את החומות והמגננות ולהקשיב יותר".
אילו דברים לקחת ִאתך מהמקום הזה? "במקום
להסתכל על העבר אפשר להסתכל על העתיד ,וכדי
להסתכל עליו צריך לדבר עם אנשים שיחלקו אתנו את
העתיד הזה .אני חושבת שהמפגשים האלה צריכים לצאת
מגבולות מכון הערבה ,כי מאוד קל לשבת עם ארבעים
חבר'ה ,אבל צריך לראות את זה בכל מקום; בפריפריה
ובהתנחלויות ובגדה המערבית ואיפה שאפשר"
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איפה שתינו?
ברור שנצא לשתות ,אבל מה יותר שווה? פאב ותיק ,פאב חדש או כזה בין
לבין? כתבתנו השתכרה וחזרה עם תובנות
זו שעת ערב מאוחרת .אתם אחרי יום לימודים ארוך
ומעייף וצריכים קצת להתאוורר .אז מה יותר טוב
מלצאת לפאב קרוב עם חברים ולסיים את היום
עם כוס בירה ביד (וכמה צ'ייסרים לחיזוק שיגיעו
בהמשכו)? אין ספק שזו האווירה של העיר עם ההווי
הסטודנטיאלי יחד שהפכו את הבילוי הלילי לנפוץ כל
כך בשגרה היומיומית שלנו .זה מה שהופך את באר-
שבע לאידיאלית עבור הסטודנטים שלא מסתפקים רק
בלימודים ומחפשים את חיי החברה שמעבר.
כל זה גרם לעיר להפוך למעצמת פאבים של ממש!
בשכונה ד' ,ו' ,ב' ,ג' ואפילו בעיר העתיקה ,אם ממש
תרחיקו לכת ,יש פאבים בכל מקום .כאלו ששם
הרבה זמן ,כאלו שרצים זה תקופה מסוימת ואלו
החדשים שרוצים להצטרף לחגיגה .אז יצאתי לבלות,
להשתכר קלות (או כלוט ...תלוי מי שואל) ,לספוג
את האווירה ולספק לכם סקירה של כמה מהפאבים
באזור .בחנתי פרמטרים כמו מחיר ,אוכל ,ניקיון
ושירות .ולהלן התוצאות.

כבר חלק מהסצנהROOTS :

בפאתי שכונה ג' ,קרוב למעונות הסטודנטים ומרכז
הספורט ,שוכן הפאב זה שנים רבות .הוא אחד
מהפאבים הוותיקים בעיר ,כזה שאני זוכרת עוד בתור
נערה מתבגרת וחיילת .המיקום שלו אולי פחות אידיאלי
עבור סטודנטים משכונות ד' או ב' אבל מעולה לאלו
שבשכונה ג' .הוא אולי מצטייר כפחות סטודנטיאלי כי

ממוקם במרכז רחוב רינגלבלום שבשכונה ו' הישנה,
ואידיאלי לסטודנטים שגרים מסביב .זה פאב קטן
ושכונתי שמספק אווירה אינטימית ,אבל בגלל הגודל
של המקום נאלצנו לחכות קצת כדי שיתפנה שולחן.
המוזיקה מעט חזקה ואילצה אותנו ברגעים מסוימים
של הערב לצעוק קלות כדי להצליח לתקשר .אחרי
שהתיישבנו חיכינו בערך עשרים דקות לתפריט ,זמן
מוגזם לכל הדעות .היה בכל זאת כיף לראות את ההיצע

הוותיק :מנצ'ילה
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מגיעים אליו אנשים רבים מכל העיר ,אבל אחלה מקום
לשבת בו .המוזיקה טובה ,עם ספות מזמינות ,והקונספט
שמביא אנשים רבים כל כך – הנרגילות .אז מבחינת
מחיר אפשר להגיד שזה לא זול לכיס הסטודנטיאלי.
על שליש גולדסטאר מהחבית תצטרכו לשלם ₪ 26
וגם המגוון לא גדול .בכל מה שקשור לאוכל ,למשל,
אין ספק שהיה מעולה .סושי טעים שמגיע מהר ,ואם
בא לכם סתם נשנוש אפשר ליהנות גם מצלחת צ'יפס
או שניצלונים שתעשה את העבודה .אז גם כאן המחיר
קצת יקר ( ₪ 29לצלחת צ'יפס) ,אבל טעים ,מניסיון.
השירות שקיבלנו היה טוב בהתחלה ,אבל כשרצינו
לשלם בדיוק החלה תקלה במערכת האשראי שעיכבה
אותנו ואת שאר הלקוחות .בסוף נאלצנו לשלם
במזומן בניגוד לרצוננו ולתכנון שלנו .אז אולי האווירה,
הנרגילות והאוכל הופכים את הפאב לאחלה מקום
לצאת אליו ,אבל אפשר להגיד שהשירות טעון שיפור,
כמו גם המחיר.

צ'ופצ'יק

והמחירים .שליש גולדסטאר עלה  ₪ 15בלבד! אז אתם
יכולים להרשות לעצמכם גם להתפנק עם צ'ייסרים
ב .₪ 5-היה מגוון של בירות מהחבית וגם קוקטיילים
מיוחדים לאניני הטעם .האוכל גם כן היה מעולה,
פיצה ב ₪ 16-עם מלא רטבים ותוספות לבחירה,
לחם שום עם גבינות שלא יבייש את ( Tastyלאלו עם
החור בהשכלה ,חפשו אותם בפייסבוק ,לא תצטערו!).
אז למרות המחירים והאוכל הנפלא לא הכול ורוד
ב ...Roots-על כל לקוחות הפאב ישנה מלצרית אחת
שקורסת תחת העומס .לוקח זמן עד שהיא מתפנה,
ואפשר לפנות אליה כי קשה לה להגיע לכולם .אחד
הלקוחות גם סיפר על פעם אחת שהוא חיכה ארבעים
דקות לחשבון(!) ,זמן לא סביר בעליל .אז למרות
האווירה הכיפית והמחירים הסטודנטיאליים להפליא
אפשר לשפר את השירות ולהוסיף עוד כוח אדם .זה
יהפוך את החוויה להרבה יותר טובה.

החדש :מילבה
בלב שכונה ד' ,ברחוב שלמה המלך ,ממש קרוב לרגר,
נמצא פאב המילבה החדש .הפאב החליף את הגולדה,
והוא מעולה לכל הסטודנטים באזור .המקום כיפי ושכונתי,
עם די-ג'יי שדואג לאווירה ולמוזיקה הטובה .המחירים
קצת יקרים מבחינת האלכוהול :על שליש קרלסברג או
טובורג מהחבית תצטרכו לשלם  .₪ 25כשתגיעו לאוכל
תמצאו מנות מיוחדות וטעימות (קרפ'ציו סלק וארטישוק
או סנדוויץ' פיתה) ,אבל יקרות בשביל הגודל שלהן.
קפרצ'יו למשל יעלה לכם  ,₪ 25-29תלוי בסוג ,ופיצה
תעלה  ₪ 29ללא תוספות .בנוסף ,האוכל מגיע בצלחות
קטנות שלא משביעות .בכל הנוגע לשירות אפשר לומר
שהייתה חוויה טובה ,המלצרית הייתה חייכנית ואדיבה
והביאה לנו הכול בזמן .רמת הניקיון הייתה גבוהה והפכה
את הזמן בשירותים של המקום לסביר פלוס .זה מקום
מעולה לבילוי בשישי בצהריים עם בירה טובה וקוסקוס
בפנאן ,ואולי גם לדייט קיצי נחמד.

תגובות
מילבה | "מילבה הינו בר טעמים .כשהגינו את
הרעיון למילבה חשבנו על איכות ללא פשרות ,החל
מפרודוקטים בתפריט האוכל ובירות מיוחדות .אנו
משתדלים ככל האפשר לדאוג למחירים הכי טובים
ולמנות הכי טובות .שמחים על החוויה הטובה .רועי
ריבק ,מנהל שיווק קבוצת איינשטיין".
" | ROOTSצר לי שנאלצת לחכות לתפריטים ,יש שלושה
עובדים במשמרת (שתי מלצריות וברמן ,אם הייתה רק
מלצרית אחת זה אומר שנתקענו) ,וזה לרוב מספיק.
העלויות נמוכות על מנת שהמחירים יהיו נמוכים מאוד.
לפעמים יש לחץ ואנשים נאלצים לחכות מעט יותר ,אנחנו
עושים כל שביכולתנו על מנת לייעל .החשבונות אצלנו
ידניים על מנת לתת את המחיר הכי זול בשוק ,ולפעמים זה
יוצר עיכובים .לגבי ארבעים דקות לחשבון אני לא אגיב כי
זה שקרי ומגוחך .רק לחדד ...זה לא מחירים ממש זולים...
זה המחיר הקבוע הכי זול בב"ש .יום נפלא".
מנצ'ילה | "אין לי מושג על סמך מה כל הדברים האלה,
שאם הייתם קצת מבינים בענייני פאב כל זה היה אחרת
לגמרי .אנחנו נותנים חצי קילו צ׳יפס ,בכל מקום לא
יותר מ 300-גרם .בירה אנחנו מוציאים בכוס המקורית,
ולא עובדים על אנשים בעיניים עם כוסות של  250מ״ל
או כוס חצי  400מ״ל וגובים מלקוחותיהם מחיר מלא
כביכול חצי ליטר .ולהגיד מערכת האשראי שלנו!? היא
לא שלנו ,היא של הבנקים .לא קשור אלינו בכלל וזה
יכול לקרות בכל מקום בכל עת .ולא רשום בשום מקום
שאנחנו מכבדים כרטיסי אשראי ,אז המובן מאליו נכנס
לתמונה .הייתי מעדיף בכלל שלא תפרסמי עלינו שום
דבר לטוב ולא לרע .אין לנו צורך ,אנחנו עובדים יפה
מאוד .תודה לך"
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אז אחרי שבזבזתי את כל המשכורת הגם-ככה-
לא-גבוהה-שלי על אלכוהול ואוכל בשבוע האחרון,
ושנתתי מזמני היקר ושהקרבתי את הכבד שלי למען
הכתבה ,יש לי רק דבר אחד להגיד לכם :איזה כיף! על
מי אני עובדת?! לא הקרבתי ולא נעליים .כולנו יוצאים
על בסיס שבועי ,ויש שאפילו על בסיס יומי ,לפאבים
הסטודנטיאליים שקרובים אלינו .לפעמים עם חברים
או עם בן/בת הזוג ,אולי יוצאים לדייט מסקרן או לערב
מחלקה מטורף .לפני הברקה ,אחרי מבחן או סתם
בלילה שגרתי כדי להתאוורר.

לעולם לא נמצא את המקום המושלם מכל הבחינות.
תמיד יהיה לנו מה לבחון ועל מה להתלונן ,במיוחד
כשזה מגיע למקומות בילוי כמו פאבים ומסעדות .יש
מקומות יקרים יותר ויקרים פחות ,עם תודעת שירות
גבוהה או נמוכה .אבל בסופו של יום מה שמשנה לנו
הסטודנטים זו החוויה ,האווירה של המקום שאליו
בחרנו לצאת והאנשים שאתנו .אז תעשו את השיקולים
שלכם ,תמצאו את הפאב בשבילכם ,ואולי תגלו גם
מקומות חדשים שלא בהכרח נמצאים במאה המטרים
הקרובים לביתכם .ממליצה לכולנו לנצל את התקופה
הקרובה שלפני המבחנים והעומס כדי לצאת לקחת
אוויר ולא לשכוח גם ליהנות בתואר הזה.
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מאת ארנון זלמנוב

מיליון
לייקים לא
טועים?
עד כמה אנחנו ממהרים למקלדת
כדי לבייש את מי שהכעיס אותנו?
והאם זוהי תופעה חדשה?
"איך אפשר לדעת שהעולם הוא מקום מסריח? יש לנו
מעל לעשרת אלפים מיליונרים ,ואף אחד מהם לא הפך
עדיין לבאטמן" .המשפט הזה חקוק לי בזיכרון במשך
שנים משתי סיבות :הראשונה ,אני חנון נוראי שזוכר כל
התייחסות לדמות קומיקס שהוא קרא .והשנייה היא
שהאמירה הזו מעלה שאלה מעניינת .למה באמת אף
אחד לא מנסה להפוך לבאטמן? התשובה שלי לשאלה
הייתה שהעולם שלנו קצת מורכב מדי לאדם אחד
שיילחם בכל העוולות הקיימות ,ולכן אנחנו מוצאים את
תחום ההתמחות שלנו .קחו לדוגמה את תחום השיווק.
כולנו מכירים את הרגע הזה שבו אנחנו פותחים את
האריזה של המתנה לחג ,ובפנים ישנו דגם מוקטן ועלוב
של התמונה שגרמה לנו לבחור במוצר הזה מלכתחילה.
מה עושים? להתקשר לחברה זו אופציה ,אבל היא
תגזול מאתנו הרבה זמן ושלוות נפש .למזלנו ,בשנים
האחרונות מצאנו מפלט הרבה יותר פשוט לתסכול
שלנו ,האינטרנט.

איך זה נראה באמת?
רבים מאתנו כבר נחשפו לעמוד הפייסבוק "איך זה
נראה באמת" ,שמעלה תמונות הומוריסטיות של
מוצרים ליד האריזות שלהם במטרה להצביע על חוסר
ההתאמה .העמוד הוקם בשנת  2014על ידי מאור גופר,
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שבדיוק סיים רצף של רכישות מאכזבות" .הרעיון של
אתר אינטרנט שמצביע על שיווק מטעה קיים כבר
הרבה זמן" ,מספר מאור" ,אבל כנראה שהזמינות
בפייסבוק קסמה להרבה אנשים" .באופן טבעי פרסום
שלילי יכול להוביל לתגובה כועסת מצד החברה או
המסעדה המדוברת ,על כן שאלתי את מאור האם יצא
לו אי פעם להוריד פוסט שפורסם" .רק פעם אחת ,שבה
באמת הרגשתי שמדובר במקרה חד-פעמי .במקרה
אחר ג'פניקה איימו עליי בתביעות כדי להוריד תמונה
עם הלוגו שלהם ותמונה של מנה לא מוצלחת .זה
הפך לסיפור די גדול ואפילו פורסמה כתבה על הנושא
ב( YNET-מומלץ בחום לקרוא את הכתבה ,הדיאלוג בין
הנציג של ג'פניקה לקוראים בעמוד קורע מצחוק – א.ז).
אני לא סתם מעלה תמונות .אני מבסס את ההחלטות
שלי על מספר הפניות על מוצר ספציפי ,ומתייחס גם
לערך המוסף הצרכני" .חשוב לציין שהעמוד לא רק
מפרסם תמונות שליליות .הוא מקדיש בכל יום חמישי
פינה לתמונות מפרגנות למסעדות ולחברות שמציעות
מוצרים הדומים לאופן הצגתם בפרסומת .מבחינתי
העמוד הזה הוא באטמן ,לא מפחד ללכלך את הידיים
במאבק למען הציבור ,אבל שומר על קור רוח ולא
מתפתה לפתרונות הקלים.

הדור של היום
מה הם הפתרונות הקלים ,אתם שואלים? טוב ,אז
מבחינתו של באטמן זה כמובן להרוג את הפושעים ,ובכך
לחסוך למשלם המיסים הממוצע בגות'האם הרבה כסף
על כלא באבטחה גבוהה לכל המשוגעים שמסתובבים
בעיר .ובאינטרנט? אמנם טרם הגענו למצב שבו ניתן
להרוג אדם בלחיצת עכבר ,אבל רצח אופי דורש בסך
הכול מקלדת ורטוריקה סבירה .עזבו רצח אופי ,נלך אל
אחיו הקטן והמסוכן לא פחות .שיימינג .פנינו לדוקטור
אבי מרציאנו מהמחלקה לתקשורת ,שיעזור לנו להבדיל
בין ביקורת לגיטימית לשיימינג" .ביקורת היא עניינית",
הוא מסביר" ,היא מתייחסת לטיבו של מושא הביקורת
(אדם ,מוצר ,שירות) לרוב כדי לחולל איזשהו שינוי.
שיימינג (ביוש) ,לעומת זאת ,אינו ענייני במובן הזה שכל
מטרתו היא ביזוי .מהבחינה הזאת ,שיימינג הוא בהכרח
שלילי ואילו ביקורת היא חיובית במהותה .גם אם היא
מציגה את מושא הביקורת באור לא מחמיא ,היא חיובית
משום שניתן להשתמש בה כדי לשפר ולהשתפר".
אחת התפיסות הרווחות בנוגע לביוש היא שזו מחלה
של המאה העשרים ואחת .דוקטור מרציאנו טוען שזהו
ממש לא המצב" .תופעת הביוש לא החלה בעידן
הרשתות החברתיות ,וגם לא בטוח שהיא גדלה .ככלל,
חוקרי תקשורת נזהרים מאוד מהטלת אחריות על
טכנולוגיות בכלל ועל האינטרנט בפרט ,ונראה שזה
מה שקורה עם תופעת השיימינג .אנשים ביישו אחרים
מאז ומתמיד .אנחנו מכירים את התופעה היטב מבתי
הספר ,והיא רווחה גם טרם עידן הרשתות החברתיות.
לגבי היקף התופעה התשובה מעט מורכבת .מצד אחד,
אכן קל יותר לבייש אחרים אונליין מרחוק ,בלחיצת
כפתור וללא צורך להתמודד עם תגובתו של מושא
הביוש .מצד שני ,בניגוד לסברה הרווחת דווקא ביוש
באמצעות האינטרנט מחייב לקיחת אחריות יותר מאשר
ביוש אנשים בעולם האמתי שמחוץ למסכים .בעוד
שהביוש בעולם האמתי מסתיים בזמן ובמקום שבהם
הוא מתרחש ,ביוש אונליין הוא מתועד .כשאני מבייש
אדם מסוים בפייסבוק ,הדבר נותר חקוק ועשוי לפעול
נגדי בהמשך".

שיש להתייחס אליהן .העמוד "שולפת ציפורניים"
לדוגמה מעלה נושאים קשים לעיכול לרבים מהאנשים,
ועדיין שומר על רמת תוכן גבוהה .ומצד שני ,מתקפות
אישיות נגד אנשים או מוסדות ,שנובעות מתחושת
פגיעה ולא ממקום אובייקטיבי .לא צריך להרחיק לכת
כדי למצוא את הפוסטים האלה ,מספיק להיכנס לכל
קבוצת סטודנטים ולראות שרשורי נאצה נגד מרצים,
נגד המזכירות או אולי נגד המארגנים של הרייב בפורים
בשנה שעברה.
לפני שאתם רצים לחפש את התגובות שלי באותם
שרשורים אני אחסוך לכם זמן ,אין לי ספק שתמצאו
אותן .כולנו חוטאים בזה ,גוף ראשון ,רבים .כולנו .זה
עדיין לא הופך את המצב לתקין .חשוב להבין את
ההבדל שבין פריקת תסכול להשתלחות .כשאנחנו
מתלוננים על מישהו או משהו בפני חברים או משפחה,
רוב הסיכויים שהצד הפוגע לא יהיה מודע לכך .כשאנחנו
מפרסמים את הכאב שלנו בפני כולם באינטרנט ,אנחנו
מעוררים את הכאב והכעס של עוד אלפי אנשים .נכון,
הרבה פעמים יש צורך בעוררות הזאת ,ככה מתחילות
מהפכות בימינו .אבל בואו לא ניקח את עצמנו יותר מדי
ברצינות ,בסדר? יש הבדל בין תגובות פרובוקטיביות
להעלאת המודעות ליוקר המחיה לבין שרשור של
שמונים הודעות נזעמות ותוקפניות על המרצה ה****
שמפילה לנו את הממוצע .הסיבה שמהפכות מתחילות
ברשת בימינו היא שהדברים האלו מגיעים ליעד שלהם.
אז בפעם הבאה לפני שאנחנו מגיבים או עושים לייק
לאיזה פוסט זועם ,בואו נעצור לרגע ונחשוב האם היינו
אומרים את אותם הדברים בפנים של מושא הכעס
שלנו .להיות גיבור זה משהו נהדר ,כל עוד הוא לא סתם
עוד גיבור מקלדת (הכותב מודע לאירוניה הנוראית
הנובעת מכתיבת הכתבה הזו במקלדת)

ומה אתנו?
Bgu4u.co.il

אז איפה נמצאת האמת? האם האינטרנט עוזר יותר
לביקורת או לשיימינג? את התשובה לשאלות האלו אתם
יכולים למצוא בפיד שלכם בפייסבוק .אנחנו חשופים
לשני הצדדים של המטבע באופן יומיומי .מצד אחד,
פוסטים שקולים ורהוטים שמעלים נקודות חשובות
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מתנות
לכולם
שוב חולצה? שוב בושם? לא ולא .לקראת עונת ימי
ההולדת הבוערת והבאה עלינו לטובה (לא ,באמת,
חברים ,מה קורה תשעה חודשים לפני החודש הזה?
מרגישה שלא מספרים לי פה משהו )...אספנו לכם כמה
רעיונות קצת שונים למתנות יום הולדת שיפתחו לכם
את הראש וקצת פחות את הכיס .הכתבה כתובה בלשון
נקבה או זכר ,אך כל מתנה פונה לשני המינים.

לחברה החרשנית
פה דרושה קצת עבודת ידיים ויצירתיות .אם דבק חם
וסבלנות לא נמצאים בידכם ,דלגו סעיף .בעצם ,דלגו
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עציצים ,סדנאות
וחבילות כושר או
סרטים :יש עוד כמה
אפשרויות לשמח
את החברים/ות ביום
ההולדת .כל הרעיונות
המשמחים כאן

שניים .אנחנו הולכים בסעיף הזה להכין כרית למחשב
לחברים החרשנים שלא יודעים מתי להפסיק ולוקחים
ִאתם את המחשב גם למיטה ולספה.
אז מה צריך בשביל להכין לכרית מחשב? מסגרת גדולה
לתמונה ,דבק חם וכרית .קנו מסגרת גדולה לתמונה
(שההיקף שלה גדול יותר מהיקף המחשב המיועד)
ועצבו את המסגרת והפנים כראות נפשכם .זה השלב
להשתולל ולהיות יצירתיים :הכניסו תמונה אחת גדולה
ששווה אלף מילים ,או כמה תמונות קטנות ,או גזרי
עיתון ,קישוטים ,סוכריות צבעוניות ,או הכול יחד

(סתם ,נו ,בלי הסוכריות ,תוציאו ,תוציאו את זה) .אחרי
שסיימתם לעצב את מסגרת התמונה ואת התמונה
שבפנים ,שבעצם תהיה המשטח למחשב ,הגיע הזמן
לדבק חם .בעזרת הדבק החם הדביקו את הכרית אל
הצד האחורי של התמונה .את הכרית ניתן גם כן לקשט
בציפית יפה או בקשרי סרטים ובבדים צבעוניים.

לחבר שאין מצב שהוא יצליח לגדל עציץ
אנחנו פה בשביל החבר הזה שיש לו את החצר /
המרפסת ישיבות הכי שווה ועם זאת הכי צהובה ויבשה
בכל אזור הדרום והסביבה .נכין משהו שיכניס קצת צבע,
חיים וירוק לנוף .ללא יצירתיים מבנינו ,אמרתי לכם לדלג
שני סעיפים ,לא? בכל מקרה ,ירוק הוא צבע מרגיע,
שקט ,שתמיד עושה טוב ,ובכללי ,אהוב על הסטודנטים
הבאר-שבעיים שמרבים להשתמש בו ,כפי שהוכחנו
בסקרים של השנה שעברה .לחבר הזה אנחנו נכין עציץ
עשוי מאבנים ,אבנים בטוח הוא לא יצליח להרוס.
מה צריך לעציץ? חלוקי נחל ,אבני חצץ ,צבעי גועש,
מכחול ועדנית של עציץ .צבעו את חלוקי הנחל בצבעי
ירוק .הניחו לייבוש ולאחר מכן ציירו עליהם במכחול
דק בצבע שחור  /לבן את הקוצים .זה יכול להיות קווים
קטנים דקים ,איקסים ,כולם באופן אחיד או שלא .הניחו
שוב לייבוש .מלאו את העציץ באבני החצץ והעמידו את
חלוקי הנחל ,לאחר שהתייבשו לגמרי ,לאורכם ובאופן
יציב ,וקיבלתם עציץ שצריך ממש לרצות להרוס אותו
כדי להצליח להרוג אותו .ואם הוא יהרוג אותו ,תהרגו
אותו בחזרה .זה חבר ,זה?

לחברה שאתם כן מאמינים שתוכל
לגדל משהו
עדנית עם זרעים של תבלינים (חוקיים ,כמובן) .אם
אתם הולכים לקנות שתיל במשתלה תבקשו שתיל
צעיר .הרבה פעמים במשתלות הם מוכרים שתילים
שנראים מאוד יפים ומרשימים ,אבל אלו עציצים בוגרים
שעתידים לסיים מחזור גדילה ,ואז זה נקלט באדמה
פחות טוב .אלו היו שלושים שניות על בוטניקה.
תוכלו לשתול בזיליקום ,נענע ,פטרוזיליה ,ואם אתם
ממש מוכשרים ומשקיענים ,ניתן לצרף ספר מתכונים
למאכלים שאפשר להכין עם הצמחים :ממרח פסטו
ביתי ,אורז בעשבי תיבול ,סלט בורגול ועוד...

לחברה הזאת שהבריזה מהמנגה כי התחילה לראות
משהו ,נשאבה אליו ופשוט לא יודעת מתי להפסיק ,זאת

לחבר ההיפר-אקטיבי
לחבר הזה שלא יכול לשבת רגע אחד בשקט ,שתמיד
קופץ מנושא לנושא ושוכח על מה הוא דיבר קודם,
ושמתפרץ באמצע כי הוא חייב ,ממש חייב (לקחת
ריטלין) ,אפשר לכבוד יום ההולדת להתארגן כמה חברים
יחד לסדנה כייפית .העיר באר-שבע התברכה בשלל
סדנאות כמו סדנת בלונים ,סדנת שוקולד ,סדנת משחק
או סדנת ריקוד (על עמוד ,לשובבים והאמיצים) .ישנם
הרבה סטודנטים סביבנו שמעבירים סדנאות מגוונות
ומעניינות ,והם יכולים להעביר לכם משהו כייפי ,ובעיקר
שפוי ובראש סטודנטיאלי .תוכלו לתרום לתעסוקה של
סטודנט ולעשות יום הולדת כייפי ומיוחד לחבר.

לחברה שרק מדברת על זה שהיא
צריכה להיכנס לכושר
זהו ,כבר אין גשם וכבר לא קר ,התירוצים הולכים
ואוזלים ,והבריכה הולכת ומתמלאת .לכבוד אותה חברה
הכינו ערכת עידוד שיכולה לכלול טייצים מגניבים,
בוהקים ומקושקשים (שאם לא יעשו לחברה חשק
לרוץ ִאתם ברגר ,אולי לפחות היא תרוץ להחליף אותם
בחנות ,וגם זו התחלה) ,גופיות ספורט ,מזרן אימונים
לפילאטיס ויוגה ,או שאפשר להתארגן כמה חברות יחד
ולקנות כרטיסיית אימונים לדו-יוגה ,לפוזיטיב או לכל
מקום אחר שהוא מספיק קרוב לה לבית (שלא תתרץ
לכם שרחוק לה!).
שיהיה במזל טוב ,חברים!
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לחברה המכורה לטלוויזיה

שתמיד יודעת להגיד איך הסרט החדש ,ותמיד אותה
שואלים לאיזו סדרה טובה אפשר להתמכר (המלצת
המערכת :אל תנסו בבית בתקופת מבחנים) ,הכינו
ערכה מהסרטים שיכולה להכיל את הפרטים הבאים:
דיסק און קי מלא בכל טוב :סרטים קלאסיים (אתגר:
נראה אתכם מוציאים שחור לבן!) ,סרטי חובה (תמשיכו
לקרוא את שאר הכתבה אם אתוודה שלא ראיתי
ארמגדון?) ,סדרות גדושות בעונות (לפחות שש ,אחרת
זה לא רציני) ,ואם תמצאו סרטונים מביכים שלכם שתוכלו
לצרף מלילות שכורות כבדים ושנויים במחלוקת ,מה
טוב .לערכה תוכלו להוסיף קופסת פופקורן רב-פעמית
מפלסטיק ,שאפשר למצוא היום בקלות בחנויות הסטוק
למיניהן וגם בסופרים .בנוסף הוסיפו גרעיני פופקורן,
שקית חטיף של פופקורן מתוק ,כמה שוקולדים ופחיות
של שתייה קלה .עטפו הכול בסרט חגיגי ואליו תצמידו
את הדיסק און קי ,ויש לחברה שלכם מתנה מהסרטים,
שאולי תגזול ממנה את כל הפנאי לסיים את התואר,
אבל היי ,איזו מתנה שווה הכנתם לה!
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להטבפא"ק
החל ממשיכה לכל המינים וכלה בהיעדר משיכה מינית – קהילת
הלהטבפא"ק מכילה עוד זהויות רבות ששווה להכיר .מיוחד לחודש הגאווה
כשחושבים על הקהילה הגאה ,כנראה עולים מושגים
והגדרות כמו הומוסקסואל או לסבית ,אולי גם
ביסקסואל או טרנסג'נדר .אלו כמובן חלקים מרכזיים
מקהילת הלהט"ב ,אבל האמת היא שהקהילה היא
רחבה ועמוקה הרבה יותר מארבע ההגדרות האלו.
למעשה עד לסוף שנות השמונים המונח  Gayהיה נפוץ
לתיאור של כל אדם בעל זהות מינית ומגדרית שאינה
נורמטיבית .בסוף שנות השמונים החלו להתפתח
מונחים שונים ובשנים האחרונות החל השימוש בראשי
התיבות להט"ב .עם התפתחות זהויות נוספות התווספו
אותיות נוספות לשם הקהילה.
לקראת מצעד הגאווה החלטנו לפרק כמה מיתוסים
ולהעלות מודעות לכמה מהאותיות הפחות מוכרות
בארסנל .אז נעים להכיר ,קהילת הלהטבפא"ק.

פאנסקסואלי
פאנסקסואלי
המילה
מהמילים
מורכבת
"פאן" (ביוונית – הכול)
ו"סקס" (מלטינית –
מין) ,ומשמעותה נטייה
ומשיכה מינית ורומנטית
כלפי כל האנשים ,ללא כל קשר לזהותם המגדרית או
למינם הביולוגי .לרוב פאנסקסואלים טוענים כי למגדר
ולמין אין משמעות בעיניהם ,ומשיכתם מתפתחת בזכות
אינטלקטואל ,הוויה ואופי הבן-אדם עצמו .לאחרים
זוהי זהות פוליטית שמטרתה מאבק בתפיסות המגדר
המקובלות .אם ההגדרה מזכירה לכם קצת את הגדרתם
של הביסקסואלים ,אתם לא המבולבלים היחידים.
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פאנסקסואליות זוהי הגדרה שנוצרה כדי להרחיב את
מושג הביסקסואליות ,וההבדל נעוץ בסמנטיקה קלה:
ביסקסואלים נמשכים לבני-אדם מיותר ממגדר אחד,
בעוד שפאנסקסואלים נמשכים לכל המגדרים והזהויות
באשר הם.

א-מיני
"א-מיני זו הגדרה לאנשים
עם מעט מאוד חשק מיני,
שיש להם תדירות מאוד
נמוכה ליחסי מין או בכלל
לא" ,מסביר גרשון (שם
בדוי ,השם המלא שמור
במערכת) ,סטודנט באוניברסיטה" .כמובן שזו איזושהי
הגדרה יבשה שכמובן לא מתאימה בצורה מלאה לכולם.
אנשים הם שונים ,ויכול להיות שאדם א-מיני שבכלל
לא מעוניין ביחסים מיניים כן מתחיל להתעניין בשלב
מסוים .יש כל מיני קומבינציות בסקאלה הזו ,כמו כל דבר
בחיים .חשוב להדגיש שאין קשר לרצון לזוגיות .אנשים
א-מיניים יכולים להיות מעוניינים בקשר ,ברומנטיקה,
פשוט לא בסקס".
מתי הבנת שאתה א-מיני? "אני חושב שאני הבנתי שאני
א-מיני בערך שנה וחצי אחרי שנפרדתי מחברה שהייתה
לי ,והבנתי שיחסים מיניים לא דחופים או לא מעניינים
אותי .זה לא מעסיק אותי .בהתחלה אנשים שואלים' ,מתי
אתה מוצא מישהי?' או 'למה אתה לא יוצא?' ,אבל אני
פשוט לא מתעניין בזה .כשאני מסתכל מהצד ,זה מדהים
כמה מהזמן שלנו אנחנו מעבירים בחיפוש אחרי סקס".

האם אתה מרגיש שיש מודעות לתחום הזה? "זה תחום
מספיק שונה שכמעט ואין לו מודעות ,אין ארגון גדול
בארץ ולפעמים הוא נבלע תחת שאר הדברים בקהילות
הלהט"ב .כיום אין לי רצון להיות אקטיביסט ולפתוח את
עצמי לשאלות ,אז אנשים מהלימודים לא יודעים שאני
א-מיני ,כי אני יודע שהאנשים האלו ירימו גבה .אבל יש
אזורים בארץ שיותר מודעים לזה ,ואני מרגיש שהמודעות
כן מתחילה לעלות ,קבוצות א-מיניות מתחילות לצעוד
במצעד הגאווה ,יש את שבוע המודעות וקהילה ברמה
בינלאומית שמתעסקת בזה במפורש".

קוויר
"קוויר ,או ג'נדרקוויר,
זה משהו מאוד גדול,
אבל אם נתמקד
העיקרי,
בהבדל
אדם
בעצם
זה
שמרגיש/ה לפעמים
כאישה ולפעמים כגבר ,או גם וגם ,או לא זה ולא זה ,זו
הגדרה מאוד רחבה" ,מסבירה טל בוהדנה ,סטודנטית
בשנה א' לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולספרות" .מגדר
זה משהו שבני האדם המציאו ,שהחברה החליטה.
בפועל אתה נולד עם מין :זכר או נקבה ,אבל מגדר
הוא נזיל .חשוב לי להבהיר שאין קשר בין להיות קוויר
לנטייה מינית" ,מבהירה טל" .במקרה שלי אף פעם לא
יכולתי להגיד שאני לגמרי אישה וגם לא שגבר – זה
לא היה זה ,ותמיד הרגשתי שילוב .בין אם זה בדיבור,
בלבוש או במחשבה".

הקשיים העיקריים שאתה נתקל בהם? "בעיקר לחשוב
איך לדבר מול אנשים .קורה שאני אצל חברים שלי ואני
צריכה לעצור ולשים לב מה אני אומרת ,כי אני יודעת
שלא כל האנשים יאכלו את זה ,בעיקר כי יש חוסר
מודעות .גם בתוך הקהילה לא תמיד אוכלים את זה,
אני בתור לסבית בזוגיות צריך להסביר ולהראות שזה
לא סוף העולם ושאני עדיין אני .בכל פעם שאני אומר
משהו בלשון זכר ,אחי מתקן אותי או נהיה ציני .הוא
לא יודע איך להתמודד" .האם יש לך העדפה ללשון
פנייה? "פעם כשהיו שואלים אותי באיזה לשון פנייה
לפנות אליי ,הייתי אומרת שלא משנה .באיזשהו שלב
הרגשתי שזה לא נכון להגיד לא משנה .הכי נוח לי ,וזה
גם המקום הטבעי שלי ,שתהיה לשון מעורבת .גם זכר
וגם נקבה" .האם את מרגישה שהמודעות לקווירים
עולה? "המודעות לקוויר היא מאוד קטנה ,אבל היא
עולה בשנים האחרונות .לפני שנתיים ניצחה קונצ'טה
באירוויזיון ,שהקטע שלה היה להרחיב ידיעה של נראות
קווירית דרך דראג .גם סתיו מהאח הגדול ,שהנראות
שלה מאוד נשית והיא מדגמנת כדוגמנית ולא כדוגמן.
חשוב לי שאנשים ידעו שזה טבעי ,ושזה חשוב לא
לפחד לשאול שאלות .זה בסדר לשאול 'באיזה לשון
לפנות אליך?' ,זו שאלה לגיטימית לחלוטין .כמובן ,לא
צריך להיכנס לתחתונים עם השאלות ,אבל כן תמיד
כדאי לשאול ולהרחיב את התפיסה ,ולא להתבייש"

מילון להטבפא"ק
לסביות – נשים שאוהבות נשים.

איך אנשים מגיבים לזה? האם את נתקלת
בסטריאוטיפים? "בטח ,כל הזמן .קשה לאנשים להבין
שיש משהו באמצע .הם חייבים שחור או לבן .זה כמו
שאומרים שאין דבר כזה ביסקסואליות .אחי אמר לי,
'אה ,טוב ,מתישהו תעשי שינוי מין' .זה משהו שמאוד
קשה לאנשים לתפוס .אני נתקל בזה בעיקר
אם למשל בנראות כלפי חוץ אראה
בצורה מאוד גברית ויהיה לאנשים
ספק אם זה גבר או אישה ,ואז
אני אשים אודם ואנשים יחשבו
– מה זה היצור הזה?" .מהם

הומוסקסואליות – גברים שאוהבים גברים.
טרנסג'נדריות – חוסר התאמה בין המין הביולוגי
לבין הזהות המגדרית (דוגמה :זכר שמרגיש אישה).
ביסקסואליות – משיכה כלפי שני מגדרים
ומעלה (לדוגמה ,גברים ונשים).
פאנסקסואליות – משיכה כלפי כל מין ומגדר.
א-מיניות – חוסר משיכה מינית לאחרים.
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קווירג'נדר – מי שזהותו המגדרית אינה "גבר" או
"אישה" .תחת הגדרה זו תוכלו למצוא:
( )-ביג'נדר – שתי זהויות מגדריות מקבילות.
לדוגמה ,אנשים המרגישים גם גבר וגם אישה.
( )-א-ג'נדר – חוסר מגדר :אנשים שמרגישים לא
גבר ולא אישה.
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הבירוקרט
Money Time

הקיץ מתקרב ,ואתו ההזדמנות להרוויח מספיק כסף כדי
לממן עוד שנה של הוללות בבירת הנגב .אז לפני שכולנו
רצים לחלק קורות חיים לכל אדם שמוכן לתת לנו המלצה
לתואר שני ,יצרתי שוב קשר עם עו"ד שירה ארד ,ושאלתי
אותה כמה שאלות על אחד הנושאים העמומים והמבלבלים
יותר בחיי ,פנסיה.
לאחר כמה זמן המעביד מחויב להפריש לקרן הפנסיה
של העובד ,ומהו הסכום המינימאלי שעליו להפריש?
"על פי צו הרחבה לפנסיה חובה ,החל משנת  2008לעובד
שיש ביטוח פנסיוני כלשהו בעת קבלה לעבודה ,המעביד
מחויב להפריש לו לקופת הפנסיה מהיום הראשון (את
ההפרשות ניתן לבצע תוך שלושה חודשים או בתום שנת
המס ,על פי המוקדם אך באופן רטרואקטיבי) .עובד שאין
לו קופה פנסיה כלשהי ביום תחילת העבודה ,על המעביד
לבטחו בקופת פנסיה החל מהחודש השישי לעבודה .לגבי
גובה ההפרשות ,החל מתאריך  1.1.17אחוז ההפרשות
לפנסיה הוא כדלקמן :שישה אחוזים מהשכר הנם מתוך
חלקו על העובד ,שישה אחוזים וחצי מהשכר הנם מתוך
חלקו של המעביד בפנסיה ,שישה אחוזים נוספים –
הפרשות המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים".
האם עובד יכול לדרוש מהמעביד להעביר את הכסף
לקרן פנסיה קיימת ,ואם כן ,באחריות מי מהצדדים
ההעברה? "העובד צריך לבחור את הקופה שאליה יופקדו
הכספים תוך שישים יום מיום תחילת עבודתו ,אחרת על
המעביד להפקיד את הכספים בקרן פנסיה מקיפה חדשה
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– קרן שקיבלה את אישור הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר ,ושכוללת גם קצבת זקנה ,שארים
ונכות" .האם ישנה דרך למצוא קרנות פנסיה "ישנות",
לדוגמה ,מעבודה שעסקתי בה לפני חמש שנים ואין
בידיי את התלושים? "ניתן למצוא קופות ישנות באמצעות
האתר של משרד האוצר (.)www.itur.mof.gov.ilhome.org
החברות והקופות עצמן מחויבות לדווח למשרד האוצר
וללקוחות עצמם".
רוב הסטודנטים עובדים בעבודות מזדמנות עם
חוזים בעל פה .כיצד מתבצעת האכיפה על הפרות
חוזה שכאלה? לדוגמה ,מעביד שאמר שהוא צריך
מספר מסוים של משמרות בשבוע ,ומפטר את העובד
מאחר שלא הסכים לעבוד יותר מכך ,או עובד שרוצה
להתפטר באופן מידי ,ולא לחכות שבועיים מראש כפי
שהתחייב בעל פה" .לגבי אכיפה של חוקי העבודה ,ניתן
להגיש תלונה בעניינים ספציפיים הקשורים בהפרות של
חוקי העבודה למחלקת האכיפה במשרד הכלכלה .בעניינים
אחרים ,ככל שהדבר נוגע לענייני חוזים לרבות חוזים בעל
פה ,האכיפה היא באמצעות בית המשפט".
נוסף למעקב אחר קופות הפנסיה שלנו מומלץ לבדוק
האם אתם זכאים להחזר ממס הכנסה .בין שזה מטעות
שלכם במילוי טופס  101ובין שזו בעיה אצל המעסיק ,יכול
להיווצר מצב שבו לא זכיתם להטבות של חיילים משוחררים
בעבודות שבהן עסקתם לאחר השחרור .ניתן למצוא מדריך
להגשת בקשה להחזר מס באתרwww.kolzchut.org.il :

משחקי

שלישי
16:00 | 16.5

גביע
האגודה

רביעי
15:00 | 17.5

2017

שחייה

~קיץ~

16-18.5

אולטימייט

חמישי
13:00 | 18.5

פ
רסים
ל
מ

מות הרא
שונ
קו
י
ם

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

כדורגל

דרך אתר האגודה החל מיום ב'  8.5בשעה 9:00
למידע נוסף היכנסו לאתר האגודה:
 >> Bgu4u.co.ilספורט

חמישי
14:00 | 18.5

שש-בש
חמישי
15:00 | 18.5

Bgu4u.co.il

הרשמה לכל התחרויות

מחניים
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נגרים ברשת
בזכות הנגרייה הקהילתית ,שהקימו סטודנטים בשיתוף "הרשת" ,כולנו
יכולים להפוך לנגרים/ות .מה אפשר ליצור ,ואיך זה מתחבר לחיים
בבאר-שבע אחרי התואר?

זה לא כל כך נעים לראות כיסא שבור ,וזה אפילו
פחות נעים ללכת לחפש כיסא חדש שיתאים לטעמים
ולתקציב של שלושה שותפים ובעל דירה .אז לפני
שמתחילים לצוד רהיטים בקבוצות בפייסבוק ,אפשר
גם לשקול את האופציה הישנה והטובה של לתקן
אותו .אם גם אתם מוגבלים מכאנית כמוני ,בשבועות
האחרונים התקדם רעיון חדש בעיר שיעזור לכם
לחסוך כסף ונסיעות לסורוקה .ברוכים הבאים
לנגרייה הקהילתית.

וחברתית .כיום ישנם שני לוקיישנים ל"כלבויניק",
ברחוב שלמה המלך (שאמור לעבור בקרוב למרכז ח"ן
ברחוב ביאליק) ובמתנ"ס פאני קפלן שברחוב קלאוזנר
(ליד רינגלבלום) .למי שלא מכיר את "הרשת" ,מדובר
בקהילה של כמה מאות צעירים וצעירות שהחליטו
לייצר אלטרנטיבה לחיים בתל אביב כאן בבאר-שבע.
במקום ללכת במסלול המקובל של מעבר חזרה למרכז
בסוף התואר הם מביאים את המרכז לפה ,בתוספת
טוויסט קהילתי.

הנגרייה הקהילתית הוקמה בשיתוף פעולה בין
"הכלבויניק – מחסן הציוד השיתופי" ו"הרשת".
"הכלבויניק" הוקם על ידי יותם רשף ורוני ריינגולד לפני
כשנתיים בתור פתרון למחסור של רבים מהסטודנטים
בכלי עבודה תוך כדי שילוב של סדנאות ואווירה פתוחה

פניתי למתן סעד ,אחד מחברי "הרשת" וממקימי
הנגרייה הקהילתית ,על מנת להבין בראש ובראשונה
למה נגרות מכל הדברים? "נגרות הוא אחד מתוך
תחומים רבים נוספים שקורים ברשת" ,הוא מסביר.
"הרעיון של הנגרייה והצורך בה הגיע ממאות האנשים
שהשתמשו ומשתמשים ב'כלבויניק' .הם שאלו כלי

כמו כפפה ליד
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עבודה ,עברו סדנאות בנייה והעלו את העניין שהם היו
מתים שיהיה להם מקום ליצור בו .ביחד .זה ההבדל
העיקרי בין הנגרייה ל'כלבויניק' ,בנגרייה הדגש הוא על
היצירה ופחות על הפרקטיות .כשהביקוש לחלל עבודה
משותף פגש את 'הרשת' זה התאים כמו כפפה ליד.
פרויקט קהילתי של יצירה .בול .צריך להגיד שמעבר
לנגרייה הקהילתית יש לנו עוד למעלה מחמישה-עשר
פרויקטים שונים שיזמו חברים וחברות ברשת :ווטסאפ
משרות מפה לאוזן ,יוגה בשכונה ,הקמת יער מאכל
(יער עצי פרי) ,אירועי תוכן במרחבים ציבוריים ,קפה
ויצירה ועוד רבים נוספים".
נגיד שאני עכשיו רוצה להכין לעצמי כיסא לדירה,
כמה זה בערך אמור לעלות לי אם אכין אותו בנגרייה?
איך משיגים את חומרי הגלם? "הכי פשוט זה להגיע
לנגרייה עם כמה קרשים שמוצאים או קונים או משיגים
ולבוא לעבוד .הכניסה ליום עבודה בנגרייה עולה 35
ש"ח וכוללת הכול :כל ציוד נגרות שנדרש ,ברגים או
מסמרים ,מפעיל מנוסה שיכול לייעץ איך לבנות".
אבל לא רק כיסאות ושולחנות מיוצרים להם בנגרייה,
אחד הדגשים שחזרו ועלו בשיחה שלי עם מתן הוא
שהנגרייה היא קודם כול מקום ליצירה ולחדשנות.
האמירה הזו הובילה לשאלה ,מה הדבר הכי מוזר
שמישהו הכין בנגרייה? "מוזר זו הגדרה מעניינת" ,מתן
עונה" .אני עפתי על כיסא הנדנדה שהכינו פה לא מזמן
ועל קסילופון הרחוב (הענק ,זה שנמצא במרכז חן
בשכונה ב') שנבנה על ידי אחד מפעילי הנגרייה".
האם יש תכנית להפיץ את הקונספט של הנגרייה
למקומות אחרים? "הרעיון של  ,DIYעשה זאת בעצמך,
הולך ותופס תאוצה בכל העולם .הנגרייה הקהילתית
קיימת פחות מחצי שנה וכבר קיבלנו כמה פניות מערים
ויישובים בארץ לאמץ את הקונספט .צריך גם להגיד
שכבר יש פרויקטים דומים במספר מקומות בארץ,
ואנחנו מקפידים לשתף בינינו ידע".

הסיפור שאינו נגמר

איך אפשר לעקוב אחרי יזמֹות חדשות או לקבל פרטים
על יזמֹות קיימות? "איך יודעים מה קורה ברשת ,או
ליתר דיוק ,איך מצטרפים לחגיגה :אנחנו שולחים כל
שבועיים ניוזלטר עם כל הדברים שאנשי 'הרשת' עושים
ויוצרים ,יש לנו פייסבוק (הרשת :באר-שבע) ,ובעיקר
הכי טוב זה פשוט לבוא לאירועים ולמפגשים שקורים
כל הזמן .שם כבר מבינים הכי טוב את הווייב ועפים
ביחד" .כשמציגים את זה ככה ,לגור בבאר-שבע ולבנות
לעצמך (תרתי משמע) את החיים שאתה רוצה באמת
נשמע כמו האופציה הכי הגיונית לבוגרי האוניברסיטה.
מי יודע ,אולי יש לי עוד זמן לאסוף קרשים לשולחן
לפני ל"ג בעומר

Bgu4u.co.il

גם בשנה שעברה כתבנו בצ'ופצ'יק על מיזמים של
"הרשת" ,ולפי התשובות של מתן נראה שזו לא תהיה
הכתבה האחרונה .כולנו מכירים לפחות סטודנט אחד
שרואה את סוף התואר לפניו (בתקווה ,אחרי הכול
לסמסטר ב' יש נטייה לייצר הפתעות לא נעימות
לפחות מרוכזים שבנינו) .איך אתם נערכים למחזור
הקרב ובא של בוגרי האוניברסיטה ,אלו שאמורים
ממש בחודשים הקרובים לקבל את ההחלטה האם

להישאר או לעזוב? "היום צעירים בכל ישראל מדברים
על הסצנה הצעירה שקורית בבאר-שבע" ,מתן מסביר,
"וזה כבר ממש לא מסתכם במה שקורה בזמן התואר.
הרעיון של 'הרשת' הוא להיות התנועה של כמה אלפי
הצעירים והצעירות שמקבלים החלטה לראות בבאר-
שבע בית .הכוונה היא לא לחתום הסכם עם העיר
לעשר שנים קדימה ,אלא להבין שוואללה ,טוב לנו פה.
שהקהילתיות שיש פה לא קיימת בשום מקום אחר
בארץ .ברגע שאתה מזהה את האוצר הזה אתה לא
מוותר עליו בקלות .ועוד משהו לגבי ב"ש" ,ממשיך
מתן" ,בכלל לא אמרתי כמה זה מקום מצוין למי
שרוצה ליצור בעצמו את החיים שלו ולא רק לצרוך
אותם .זה פשוט מקום זהב לאנשים שרוצים ליזום,
ליצור .יש פה אטמוספרה שמדברים עליה בכל הארץ.
ובצדק .אין שום סיבה שזה יסתכם לשנות התואר.
ככה בדיוק קיבלתי אני ועוד הרבה מאוד חברים את
ההחלטה שלנו שאנחנו פה ,שטוב לנו ,שאנחנו מבינים
את זה ,ושאנחנו מבסוטים על החיים שלנו".
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המדריך ל 45-דקות
באוניברסיטה

לא מספיק כדי ללכת הביתה ,יותר מדי מכדי לחכות בכיתה .כתבתנו
מצאה מה אפשר לעשות עם ארבעים וחמש דקות באוניברסיטה
ארבעים וחמש דקות – זה לא מספיק זמן ללכת הביתה
ולחזור ,זה לא מספיק זמן לקפוץ לרגע לסידורים בקניון,
פרק זמן שלא נותן לך בעצם כלום ,אבל בכל זאת זה כל
כך הרבה זמן .אז מה עושים כשיש לך ארבעים וחמש
דקות להעביר באוניברסיטה בין השיעורים?

מובן שתמיד אפשר לקפוץ לאקדמון ,ושם תמיד אפשר
לקנות משהו שהייתם צריכים ובכלל לא ידעתם על זה
עד שנכנסתם לשם .ממול לאקדמון תוכלו למצוא גם
חנות לפיתוח תמונות ,אם שכחתם ברגע האחרון יום
הולדת חשוב ואתם רוצים לרגש עם תמונה על כוס
הקפה בבוקר.

אי שם למרגלות בניין  74נמצאת חנות של צומת
ספרים .זו חנות יחסית גדולה עם מגוון רחב של ספרים
שיאפשר לכם למצוא את עצמכם בכל מדף שהוא .לצד
ערמות ספרי היסטוריה ומגדר תוכלו למצוא מחלקת
ספרי גינון הכוללת את רב המכר הידוע "מדריך למגדל
הקנביס הישראלי" .אגף ספרי המתנה הוא אגף קלסי
לשריפת זמן ולשעשוע ,ובו תוכלו למצוא ספרים כמו
"יומן שירותים" או "מדריך הוראות לחייל שנחטף".
בחנות יש כורסאות נחמדות ובהן אפשר לשבת ולקרוא.
במקרה שמצאתם ספר ששאב אתכם ,אתם יודעים,
כמו פעם כזה ,תוכלו לרכוש אותו ולהמשיך את הרומן
שלכם בארומה הסמוכה עם כוס קפה וללבוש עטרת של
אנשים חשובים .תוכלו גם למצוא ספרים במבצע שהכיס
הסטודנטיאלי הקטן יכול להכיל ,מדף של ספרים פגומים
בעשרים שקלים או ספרים במבצע שמתחלפים כל חודש
בארבעים שקלים.

לראות סדרה בספרייה

לקרוא ספרים בצומת ספרים

לעשות קניות בבניין 28
לפעמים יש באוניברסיטה דוכנים ,ואז זו קלאסיקה
במיטבה של ניצול ארבעים וחמש דקות שמכניס למינוס
בחשבון הבנק .אבל גם בימים רגילים אפשר להעלות
עשן מהכרטיס .בבניין  28תוכלו למצוא חנות בגדי יד
שנייה שפועלת כל השנה ,ושמה "פעמיים כי טוב".
לפעמים גם שם יש כל מיני דוכנים של סירים ושאר
דברים שיזכירו לנו שאנחנו לא נעשים צעירים עם הזמן
ושאנחנו צריכים לקנות דברים של מבוגרים ,כמו למשל,
סירים .אם לא מצאתם את שאהבה נפשכם בבניין ,28
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את הפעולה הבאה כמובן ניתן לבצע בכל שטח אחר שבו
חשקה נפשכם ,אבל אני מוצאת את הקסם במיוחד בחלל
הספרייה .משהו באווירת המתים המהלכים שם ,בדממה
המופרת רק על ידי מרקרים חורקים ,יוצר משהו ששייך
רק למקום הזה ,שלמות שדורשת קלקול קטן .חשבו
לכם ,כמה נפלא יהיה בכל אווירת הלימודים הקשוחה
ובין כל אותם חוקרים ומהנדסים לעתיד ,ששוברים את
הראש על עוד נוסחה ,לשים אוזניות ולראות פרק של
סדרה טובה? ("המתים המהלכים" ,נגיד?) תמצאו לכם
את הסדרה הזאת שזמינה באינטרנט ואורך כל פרק בה
הוא חצי שעה ,והרי לכם ארבעים וחמש דקות מהנות
שבהן אתם חווים בטלנות מול המסך ,בטלה נעימה
שמקבלת אפקט מהנה פי כמה למראה כל הלמידה
והסבל של האחר היושב לצדכם.

לתפוס תנומה באיזו פינה
הזוהר של הדשא מול הקרנף הוא אגדה ,ללא ספק,
ובאוניברסיטה כמו בן-גוריון ,שבה אנשים מהלכים על
חבלים בין עצים וסטודנטים מתייעצים בנושאי אהבה עם
חתולים ,אתם לגמרי יכולים לתפוס תנומה בלב לבו של
הדשא הסואן ביותר מבלי להיראות חריגים בנוף .אבל
אם בכל זאת חשקה נפשכם בתנומה מלכותית ראויה,
ללא החשש שמא נמלים קטנות יחליטו שהן רוצות
לכבוש את פסגת האף שלכם ,חפשו מיטות בפקולטה
למדעי הבריאות .זהו .לא יכולים להגיד יותר כלום .גם
ככה אמרנו יותר מדי ...כלום ,כלום ,לא משנה.

סיבה חינם!
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הטירוף של הקיץ!

899

טיסה ישירה • העברות •  7לילות במלון • א.בוקר

מ-

אונ‘ בן גוריון | בנין 08-6207600 | 90
*המחיר לאדם בחדר זוגי בתאריכים נבחרים ,בקיץ 2017
*כרטיס כניסה למסיבה במועדון נבחר באיביזה

Bgu4u.co.il

$

לאדם
27

ח

28

צ'ופצ'יק

ל

פ

Bgu4u.co.il

פסטיבל הסרט הקצר באר שבע

29

מאת יהלי אוזן

תרומת איברים,
הצלת חיים
נכון ,מפחיד ומוזר לדבר על המוות ככה סתם .אבל זה יכול להציל חיים,
והרבה .יצאנו לשמוע סיפורים מסטודנטים עם קשר אישי לנושא
"בגיל שלוש עשרה גילו לי במקרה מחלה אוטואימונית
בכבד ,שזו מחלה בה הגוף תוקף את עצמו" ,משתפת
מאיה הראל ,סטודנטית למדעי המחשב ולביו-
אינפורמטיקה" .כנראה שזה התחיל כמה שנים לפני כן
ולא ידעתי ,ובגלל שראו שהמצב לא כל כך טוב שמו
אותי ברשימת המתנה להשתלה .הייתי ברשימה שלוש
וחצי שנים" .אחרי תקופה ממושכת בהמתנה מצבה של
מאיה החל להידרדר כשמצאו לה גידולים בכבד ,ובדיוק
בשלב הזה נמצאה גם תורמת" .אחרי שלוש וחצי שנים
עברתי השתלה מוצלחת .אחרי שהוציאו את הכבד שלי
אמרו שלא ידעו איך חייתי עם דבר כזה ,כי הוא היה
במצב ממש לא טוב" ,נזכרת מאיה.
כיום במדינת ישראל ישנם יותר מאלף איש אשר נמצאים
בסכנת חיים ומחכים להשתלות איברים .ובכל זאת ,מתוך
כל האוכלוסייה בארץ רק  887,317איש חתומים על

כרטיס אדי (נכון לסוף שנת  ,)2016כרטיס אשר חתימה
עליו מעידה על רצון האדם לתרום מאיבריו לאחר מותו.
"אחרי שקובעים מוות מוחי נשימתי ,זה פרק זמן שאפשר
עוד לשמר את תפקוד האיברים מכיוון שהמטופל מונשם
ומקבל תרופות לשמור את לחץ הדם .זה אומר שהטיפול
שמחליף את תפקודי המוח מספיק למספר שעות,
ואחריהן המטופל יקרוס .לכן במצב הזה של המוות
המוחי נעשית פנייה למשפחה על ידי מתאמת השתלות
ורופא שמודיעים להם על המוות ובעצם נותנים להם
את הזכות הגדולה לתרום איברים" ,מסבירה ד"ר תמר
אשכנזי ,מנהלת המרכז הלאומי להשתלות ,אדי .בפועל
כרטיס אדי הוא הצהרתי בלבד ,ואין ליטול איברים ללא
הסכמת המשפחה ,לכן חשוב כל כך ליצור שיח סביב
הנושא ולהבין את חשיבות התרומה.

למה חשוב לתרום?
שי גלר ,סטודנט למדעי המחשב בשנה השלישית ומלגאי
של שגרירי רוטשילד ,מספר על הפרויקט השנתי של
המלגה" ,השנה החלטנו לעשות משהו שקשור לתרומת
איברים ,אבל לא בדיוק העלאת מודעות לכרטיס אדי.
שמנו לב שדווקא אחת הבעיות היא שלמרות שאנשים
כן חותמים על כרטיס אדי ,עדיין בסוף אם קורה להם
משהו אז המשפחה לא מסכימה לתרום את האיברים".
שי מסביר שהם רוצים לעורר את השיח המשפחתי
סביב הנושא ולגרום לסביבה לכבד את החתימה על
כרטיס אדי כ"צוואה רוחנית"" .אנחנו רוצים שזה יחלחל
בשביל שבזמן אמת האנשים יקבלו את ההחלטה שאותו
הבן אדם רצה – לתרום את איבריו" ,מבהיר שי .טום
פז ,סטודנטית לסיעוד בשנה השנייה ומתנדבת בארגון
אדי ,מספרת על הדרך שבה היא מנסה לפנות לאנשים
ולסטודנטים" ,תמיד כשאני מנסה להחתים אנשים בדוכן
מחוץ לשער סורוקה אני מספרת שאני מכירה אישית
כאלה שצריכים תרומה ,שזה יכול להציל את חייהם .זה
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לא משהו שיחסר להם אחר כך ,אחרי המוות .זה באמת
מציל חיים .זה נטו המודעות של אנשים .ומאגר החתומים
שלנו בארץ הוא לא כזה גדול .וחבל ,כי יש הרבה אנשים
שמחכים להשתלות"" .אנשים צריכים להבין שהצלת
חיים היא במקום הראשון" ,אומרת אביאלה גלבוע ,גם
כן סטודנטית לסיעוד אשר אביה תרם כליה לאחותו
לפני כמה שנים" .אנחנו במשפחה חונכנו על זה .לכולנו
יש כרטיס אדי וזה ממש חשוב .לאבא שלי הייתה זכות
לתרום כליה ולהציל את אחותו".
ד"ר אשכנזי אומרת שלדעתה מרבית הציבור בארץ
מודע לצורך בתרומת איברים ,אבל ההבדל הוא במוכנות
שלהם" .מישהו שרואה את בן משפחתו בבית החולים,
ובית החזה עולה ויורד ויש סימנים על המוניטור ,כי זה
המצב במוות מוחי ,קשה לו לוותר עליו .גם באוכלוסייה
שלנו יש הבדל בין השכל לבין הרגש ,כשהבן היקיר שלהם
נראה כאילו הוא נושם" .אנשים רבים לא מבינים שמצב
של מוות מוחי נשימתי הוא מצב בלתי הפיך שממנו לא
ניתן לחזור לחיים ,והם נאחזים בתקווה שאולי יש עוד
סיכוי .לטענת ד"ר אשכנזי ישנו אלמנט פסיכולוגי אשר
משפיע ,ובין המודעות לתרומה לבין הנכונות לעשות
אותה קיים עדיין פער.

הפן האישי
טום מסבירה שלפעמים כשאנשים נזכרים שהם מכירים
מישהו שעבר השתלת איברים וחי עכשיו ,זה משנה להם
את הדעה בנוגע לתרומה והם יכולים להסתכל על זה
מזווית אחרת" .נורא קל להגיד שלוקחים ממני משהו,
לפני שחושבים מה קורה בצד השני של זה שמקבל
את התרומה .ואז כשהם מעכלים את זה יותר קל להם
לתרום" .שלומי כהן צמח ,סטודנט לניהול מלונאות
ותיירות בשנה השלישית ,רצה לשתף אתכם בסיפור
שלו .לפני שנתיים אחותו סבלה ממחלה נדירה בשם
וילסון שפגעה לה בכבד והיא הייתה צריכה תרומה.
"היא הייתה ברשימת ההמתנה להשתלה ,חיכתה במשך
חצי שנה ולא היו אנשים שיתרמו ,אז התחילו לחפש
חלופות והציעו שנבדוק התאמה לתרומה מן החי .אז
עשיתי בדיקות ויצא שאני מתאים לתרום .זה היה במהלך
השנה הראשונה ללימודים בסמסטר ב' ,אני תרמתי לה
ארבעים אחוז מהכבד ,וזה איבר שמחלים וגדל חזרה ,אז
הוא גדל אצלי וגדל אצלה".

לא לפחד מהפחד
אף על פי שרוב האנשים יודעים שמדובר במעשה אצילי,
עדיין ישנם חששות וחסמים אשר מונעים מהם לתרום
איברים .אנשים רבים מפחדים לדבר על מוות ,לחשוב
עליו וגם לחתום על כרטיס שמתייחס למצב שלאחריו.
"לפי דעתי ברגע שאתה מת אז כבר אין מה לעשות ...ויש
גם את העניין של הדת .אני בן אדם מאוד מסורתי ועדיין
מבין שזה חשוב .חיי אדם זה הדבר הכי חשוב שיש",
מסביר שלומי .הוא אומר שיש אנשים שחושבים שברגע
שהם יחתמו על הכרטיס זה מעין עין הרע ויכול לקרות
להם משהו ,אבל לדעתו זה רחוק מהמציאות" .יש אנשים
שנרתעים מזה ,מוות זה נושא שהם מפחדים לדבר עליו.
אני מניחה שזה קצת נבואה שתגשים את עצמה עבורם.
אם אני עכשיו חותם על זה אז אני אמות ...אבל זה לא
כך" ,מבהירה טום.
"זה פשוט לחתום על אדי ,אז אין סיבה שלא .לדעתי
זה צריך להיות הפוך ,ברירת המחדל צריכה להיות
שכולם תורמים ,ורק אם מישהו ממש מתנגד אז הוא
יכול לבקש שזה לא יקרה .זה ככה באירופה ,אנחנו
עוד לא שם ,וחבל" ,אומרת אביאלה .אז למרות הפחד
לפעמים צריך למצוא דרך להתגבר .ובמקרה הזה אין
סיבה טובה יותר מלהציל חיים .אז נסו לנתק את עצמכם
לרגע מהלימודים ומהעומס ...קחו דקה וגשו לעמדת
ההחתמה באוניברסיטה או היכנסו לאתר של אדי או
דברו על כך עם המשפחה .השינוי מתחיל אצל כל אחד
מאתנו ,ומעשה קטן יכול בעתיד לשנות חיים של רבים
אחרים .תזכרו ש"כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם
ומלואו"
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מאיה ,שעברה בעצמה השתלת כבד מוצלחת ,נזכרת
בשיחה שבה הודיעו לה על ההשתלה" .כולנו ידענו שזה
יגיע ,חיכינו לזה הרבה זמן .מתאמת ההשתלות התקשרה
ואמרה שיש כבד .הייתי אז בסוף י"א בתקופת הבגרויות...

קיבלתי כבד של ילדה
קטנה בת חמש–שש".
מאיה מספרת שהילדה
הייתה בכינרת עם
וטבעה,
משפחתה
והם החליטו לתרום
את האיברים שלה.
"אני הרגשתי שהם
נתנו לי את המתנה
הכי מדהימה שיכולה
להיות .בהתחלה היה
להם נורא קשה ,הם לא ידעו איך לעכל את זה .פגשתי
אותם בטקס של אדי כשהייתי בצבא ,באתי להרצות שם
והם גם היו שם .אחרי שנתיים הם הזמינו אותי לבוא
לאזכרה שלה ,זה היה מאוד מרגש .אבא שלה חיבק אותי
ואמר ,פה יש חלק מהבת שלי".
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שחקי כי
התמודדות עם הפרעה דו-קוטבית היא משהו
שמרבים להשתיק ולהסוות .המחזה "שחקי כי" ,שמוצג
בתיאטרון הפרינג' בשמונה ביוני ,בא להוריד את
המסכות מבעד למחלה שיכולה לחסל את הנפש אם
לא מתמודדים ִאתה כמו שצריך" .שחקי כי" מספרת
על התמודדות של נערה-חיילת עם התפרצותה של
המניה-דפרסיה ועל הדרך שבה היא מתמודדת עם
הלחצים ,החרדות והמשברים הנפשיים שהשתלבו
בשירות הצבאי שלה .זו הצגה אינטימית שחושפת
בהומור ובאופטימיות את הנושא המודחק הזה ואת
הקו הדק שבין שפיות לדיכאון .לא כדאי לפספס!

פסטיבל הבירה
תרבות הבירה היא תרבות לכל דבר ,ומה סטודנטים
אוהבים יותר מבירה? הרבה בירות! בעצם פסטיבל
שלם של בירות ,שיהיו בו בירות בוטיק מקומיות
וייחודיות ,ואם אפשר גם בשעות הצהריים .אז איזה
כיף שבחודש הקרוב מגיע בפעם החמישית פסטיבל
הבירה לחלוץ  .33יוצגו בו תשע מבשלות מקומיות עם
מעל שלושים בירות שונות! הטעימות באירוע במחיר
של  ₪ 5לטעימה ( 100מ"ל) ו ₪ 15-לשליש .תבואו
מוכנים לצהריים של ראש טוב ושל בטן מלאה בבירה.

מוזיאון הנגב לאמנות שבעיר העתיקה
את זריקת התרבות האמתית תקבלו במוזיאון הנגב
שמציג שתי תערוכות :תערוכת "מסעות" ,תערוכתו של
דב הלר בן ה ,80-שבה מוצג אוסף עבודות המוקדש
לסיפורו המשפחתי – זיכרונותיו כילד שהופרד
מהוריו עקב מלחמת העולם השנייה והמפגש ִאתם
בארץ לאחר שנים רבות .ומנגד ,התערוכה השנייה
היא תערוכת "פירורי פחם" של זוודיתו יוסף-סרי,
אמנית צעירה ומבטיחה שמציגה עבודות שעשויות
מטכניקת פחם מיוחדת .העבודות מתארות את ימי
ילדותה באתיופיה ,את המסע המפרך לארץ ישראל
ואת המעבר מתרבות אחת לאחרת .שתי התערוכות
מוצגות עד סוף חודש יוני .שווה לקפוץ.
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חפשו ב" -עושים רחוב"
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משוב"שת
על הגבול שבין פואטרי סלאם
לערבי שירה יש ערבים מרתקים
שכוללים גם דראג ואלתורי מוזיקה.
שירה משוב"שת כאן כדי להישאר
הרבה פעמים כשאומרים ערב שירה התמונה הראשונה
שעולה לראש היא חבורה של זקנים מתוקים עם
שמיכות ותה קוראים שירה ,מצקצקים בהנאה ,ומודים
בלבם לדוסטויבסקי על זה שהוא פשוט הוא .ערבי
השירה היותר מוכרים בסצנה בבאר-שבע הם ערבי
הפואטרי סלאם הבועטים והנושכים .אבל הי ,על זה
כבר עשינו כתבה .אז על מה אנחנו מדברים פה בעצם?
ליין "משוב"שת" משלב למעשה את שני העולמות האלו,
ואותו מפיקות אסתר וולק ,סטודנטית לספרות עברית
ולפסיכולוגיה ,וים בכר ,מפיקה וכתבת תוכן .אסתר וים
עובדות שתיהן בעשן הזמן ,פאב בעיר העתיקה שבו
קורים דברים טובים .באחת מהמשמרות המשותפות
התוודו על אהבה לשירה שהתגלתה כמשותפת.
"היה לי תמיד חלום קטן להפיק אירוע כזה בעצמי",

אסתר אומרת" ,אירוע שיפתח את תחום השירה לקהל
הרחב ,שיאפשר מגוון קולות של כותבים .במה שתיתן
יד חופשית למשוררים וביטוי לכל המינים ,המגדרים,
הדעות והסגנונות .שירה שבועטת ,לא ערב זיכרון
לשירה" .מתוך אותה משמרת ולאור אהבת השירה
המשותפת נולד ליין ערבי השירה שנקרא משוב"שת.
נכון להיום כבר נסגר האירוע הרביעי עם משוררים
צעירים ונרגשים ,ונראה כי ערב השירה הזה הולך
ומקבל צורה של ליין חודשי קבוע .באר-שבע מלאה
באירועי שירה ,ואסתר מסבירה על האופי הייחודי של
הערב" ,משוב"שת זה לא עוד ערב פואטרי סלאם.
משוב"שת זה ליין הקראת שירה וספוקן וורד .כל פעם
יש גם תערוכה מתחלפת ,הופעה וליווי מוסיקלי" .וים
מוסיפה" ,זה ערב שמנסה לאזן בין שירה ספרותית
'לבנה' קלאסית וסצנת מחאה באמנות פלסטית וספוקן.
גם רציתי דראג אז לפעמים יש מופעי דראג".

לא חד-פעמי
אחרי שהתחילו להריץ את הרעיון ולהפיק אותו בפועל,
הגיע הערב הראשון .ים מספרת על הלחץ שלפני,
"שתינו היינו מבולבלות ולחוצות .ואז הקהל התחיל
לזרום וזה היה גם מרגיע וגם מוזר" .גם אסתר וגם ים
מעידות שהן הופתעו מרמת ההיענות שהייתה לערב
הראשון" .זה היה מפתיע" ,אסתר מספרת" ,הגיעו הרבה
יותר אנשים ממה שציפינו ,קהל מאוד מגוון – הרבה
סטודנטים ,הרבה אנשים מהעיר העתיקה ,צעירים,
מבוגרים ,אנשים שחובבי שירה ואנשים שנחשפו לשירה
וספוקן וורד לראשונה .גם המקריאים היו מאוד מגוונים
– דתיים ,חילוניים ,מבאר-שבע ומחוץ לבאר-שבע".
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איך נראה בערך ערב השירה הזה? "במשוב"שת הליין
כולל מספר שווה פחות או יותר של מבצעי ספוקן וורד
ושל מקריאי שירה .אין פה שום תחרות .כל משורר
מקבל זמן במה של חמש דקות .אף אחד לא נותן פה
ציון ,אין לנו 'אנשלטים' .יש לנו קהל שבא לספוג סוגים
שונים של שירה בנושאים מגוונים .אנשים באים להציג
את האמנות שלהם על הבמה ,לבעוט ולרגש ,בלי
גימיקים מיותרים" .הערב הראשון היה מהול בניסויים
ובאלתורים ,בבדיקות ובהימורים כדי ליצור משהו
שהוא טיפה אחר" .בדרך כלל ערבי שירה מוקדשים או
לשירה או לספוקן וורד" ,מספרת אסתר ,שהיא עצמה
הופיעה והייתה בכמה ערבים שכאלו בבאר-שבע ,תל
אביב וחיפה" .החלטנו לערבב ולגוון את הערב ,להוסיף
אלתורי פסנתר וגיטרה במהלך ההקראה .נוצר שיח
מעניין בשילוב של כל הדברים הללו ,שטרם יצא לי
לראות בערבי שירה אחרים".
ים מוסיפה ומסבירה על האופי המיוחד של הערב
ועל העולמות שמרכיבים אותו" ,אנחנו מנסות לערבב
את עולם השירה הכתובה שהוא בלתי נפרד מעולם
השירה מדוברת ,ועם זאת ,מאוד רחוק באוכלוסיות
ובאופי ההופעה .יוצא לנו קצת פרינג' ואנחנו מלטשות
ומנסות לאזן את העולמות שלנו ,וזה מאתגר הרבה
מאוד פעמים ואנחנו חופרות אחת לשנייה בלי סוף.
הבחירה לחבר ולנסות למצוא את האיזון היא דבר
נכון ומעניין .בעצם הערב הוא בחירה לשלב את
אמנות השירה הכתובה והמדוברת ואת עולמות
התוכן של שתיהן".
ים מספרת על הרגעים שאחרי הערב הראשון" ,הערב
הסתיים בלחלוק טוסט ,להבין שעשינו מעט מאוד כסף
וליהנות מאוד מאוד מכל הערב והסיטואציה .ושכרות
כבדה ,כראוי לכל צמד מפיקות שמכבדות את עצמן".
אסתר מספרת כי חשבה שמדובר בערב חד-פעמי" ,עד
שים אמרה לי 'אסתר ,תני תאריך לערב הבא' .באותו
רגע הבנתי שהדיבור זה ליין חודשי .ממש פחדנו שזה
לא יעמוד כמו שצריך ונחליט לחזל"ש את העניין ,אבל
הופתענו לטובה והערבים מתמלאים כל פעם מחדש".
ים מוסיפה שהליין הזה עדיין מגבש זהות" ,אנחנו
בונות את זה ומלטשות את זה כל פעם עוד ועוד כדי
ליצור דבר שאנחנו אוהבות ,גאות בו ונהנות ממנו".

אסתר וים הן חברות שכבר עבדו יחד ,והחידוש של
הפקת אירוע יחד גילה להן צדדים נוספים זו בזו ,כמו

מעניין אתכם? הדליק אתכם? תפס אתכם? רוצים
לבוא? המופעים מתקיימים אחת לחודש בעשן הזמן.
מרגישים אמיצים ומוכשרים כדי לא לעמוד מהצד אלא
לעמוד על הבמה? "יש לנו עמוד בפייסבוק' ,משוב"שת'.
אנחנו מפרסמות קול קורא וכל מי שרוצה להשתתף
מוזמן לשלוח שני קטעי שירה או ספוקן בהודעה
פרטית .אנחנו מסננות ובוחרות מה שמתאים .זו לא
במה פתוחה ,אנחנו מפיקות ליין למשוררים שיש להם
כבר קצת ניסיון בכתיבה ובהופעה על במה ,אנחנו
מאפשרות את החשיפה ואת הפוש .בליין משולבים
משוררים מרחבי הארץ ולא רק מבאר-שבע .לצד
משוררים מנוסים יש גם משוררים מופלאים שבתחילת
דרכם" ,וים מוסיפה ואומרת" ,הביקוש להופיע הוא
משוגע ,יש כמות אדירה של אנשים שמחפשים במה ,זה
עוד לא שם אבל זה בדרך ,לא חשבתי שהביקוש ינסוק
כל כך גבוה כל כך מהר".
איפה אתן רואות את משוב"שת עוד חצי שנה? "אמן,
אמן ,אמן עם שיתופי פעולה בין משוררות וספוקניסטים,
עם הכרה בהיסטוריה של שתי התרבויות ,מופעי דראג
על הדק של התיאטרון בתור חימום לערב ואמני רחוב
שבאים להקים תערוכות אצלנו ומוסיפים כובע .אנחנו
נשארות בתעריפים הנמוכים והנוחים ( ,)10-15וכולם
מרוויחים קצת יותר ועוד ליד הבית"
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בואו לראות ,בואו להראות

שים מספרת" ,הפתיע אותי כמה שאסתר יכולה להיות
מנחה ומפיקה תומכת בזמן אמת .לפעמים אנחנו
מתפוצצות אחת על השנייה ונטרפות אחת מהשנייה
חודש שלם לפני .בהופעה אנחנו אחת בשביל השנייה
לחלוטין".
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בבואה
צילום וכתיבה :איתי טריפמן
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והפעם לכבוד פתיחת עונת הרחצה :מה
הדבר הכי מוזר שקרה לך בבריכה או בים?

סהר אלחיאני ומאיה אורון
סהר אלחיאני ,לומד מדעי
המחשב ,שנה ג' ,ומאיה
אורון ,לומדת הנדסה
כימית ,שנה ב' .מאיה:
"לחברה שלי נפל החלק
התחתון של הביקיני".

יונתן רום

לילך באואר

יונתן רום ,לומד רפואה ,שנה
חמישית" .כשהייתי בן עשר הצעתי
לאנשים בחוף מסאז'ים ,והרווחתי
מעל לשלוש מאות שקל".

לילך באואר ,לומדת חינוך ואמנות,
שנה ג'" .הייתי בפאנג'ויה ,ומישהו
נפל לי על הראש".

צ'ופצ'יק

שקד ליאור
שקד ליאור ,לומדת ביולוגיה ופסיכולוגיה,
שנה ג'" .פעם בים הגיע בחור והציע
לעשות לי טיפול יוגה .זה היה נחמד".

אוריאל פרי וצח נתן

סיון פרס

אוריאל פרי וצח נתן ,לומדים
הנדסת חשמל ,שנה א' .אוריאל:
"הסדרנית במלון באילת לקחה לי
את החולצה יחד עם המגבת".

סיון פרס ,לומדת חינוך
וסוציולוגיה ,שנה א'" .פגשתי
תלמידים שלי בבריכה כשאני
בביקיני".

ניצן ברקן
ניצן ברקן ,לומדת חינוך ותקשורת,
שנה א'" .קלקול קיבה בברזיל בים".

פאינה חורושובסקי ופולינה קורצר
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פאינה חורושבסקי ופולינה קורצר ,לומדות לדוקטורט במחלקה להנדסת
תעשייה וניהול .פולינה" :הכרתי את בן הזוג שלי שם".
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מאת יותם דיקשטיין

יצאנו
"נו ,אתה כבר מוכן?" ,הוא קורא לי בזמן שאני נועל את נעלי הספורט" .אני
לא מאמין שהכנסתי את עצמי לדבר הזה" ,אני חושב לעצמי" ,אבל הסכם זה
הסכם" .אז יצאנו לרוץ ,כל אחד במסלול שלו.

הצד

שלוׂ
איך
כולם נהנים
מלעשות
ספורט חוץ
ממני?
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עוד מילדות הייתי הדבר הכי לא ספורטיבי שיצא לכם לפגוש .כשילדים אחרים
אהבו לשחק כדורגל ,כדורסל או תופסת בחוץ ,אני תמיד העדפתי לשחק קלפים,
להיות במחשב או אפילו (רחמנא ליצלן) לקרוא איזה "הארי פוטר" או "ג'ינג'י".
היו לי חיים מאושרים וחסרי דאגות ,עד אחרי שהשתחררתי מהצבא .שם הבנתי
שאם אני לא אגרום לעצמי לעשות ספורט בכוח אני פשוט אשתקע לי בספה
ולא אקום ממנה לעולם .אבל הבנות לחוד ומציאות לחוד .ניסיתי הכול .נאומי
מוטיבציה ,טבלאות מעקב באקסל ,המוזיקה הכי מקפיצה שקיימת .וכלום לא
עזר .עד שגיל הציע את ההסכם שלנו :רצים לפחות פעמיים בשבוע ,ואם אחד
מאתנו רץ פחות מהשני הוא יהיה חייב לשטוף כלים לתמיד ...או לפחות עד
שהוא משלים את הריצה .בתיאוריה זה הסכם מעולה ,הוא יכפה עליי לרוץ
באופן קבוע ויגרום לי להרגיש טוב עם עצמי בכל יתר הזמן .בפועל ,פעמיים
בשבוע אני מקלל את עצמי ,את גיל ואת הררי הכלים הדמיוניים שנערמים
בכיור וצוחקים עליי.
שיט .העלייה הזאת פשוט לא נגמרת ,אני חושב לעצמי וכבר מתחיל להתנשף.
כאילו כדי להחריף את הסבל ,פתאום חולפים מולי סטודנט וסטודנטית שגם
יצאו לרוץ .רק שבניגוד אליי הם נראים קלילים כאיילים בהר ,ונוסף לכל זה
הם חובשים מבט מאוד מרוצה מעצמו על זה שהם לא נכנעו לעצלות .וואללה,
יופי! איך כולם נהנים מלעשות ספורט חוץ ממני? אני פשוט לא מצליח להבין
את אלה שמוצאים משהו בכל הלהזיע והלהתנשם הזה .למרות הקנאה היוקדת
אני עושה להם שלום עם העיניים .מאושרים או לא ,עדיין יש מין אחווה כזאת
בין כל הרצים של רגר.
אני פונה שמאלה מול הגשר ,ובמקביל מתחלף השיר לשיר רוק ישן משנות
התשעים .לפחות העלייה נגמרה .פתאום אני מנסה לנחש מה עובר על גיל
כרגע .הוא נהנה מזה? הוא גם מרוצה מעצמו כמו השניים מקודם? לא ,אין
מצב .הוא גם לא איזה סופר-ספורטאי .להפך ,אני יודע שהוא צריך את ההסכם
הזה לפחות כמוני כדי להתמיד .אפילו אם הוא אומר לעצמו שזה בשביל לגרום
לי לשטוף כלים .אני נשטף גל של חיבה .ילד ז*ן ,הוא בטוח עושה את זה רק
כדי לראות אותי שוטף כלים .איכשהו בלי להרגיש אני מסיים את הריצה ורואה
אותו באופק ,גם הוא די תשוש ,אבל מבסוט מעצמו .אולי כל הדבר הזה אמור
ללמד אותי שחלק מהיופי בלהיות זוג זה שאנחנו מאתגרים זה את זה גם
כיחידים? לא יודע ,כרגע אני פשוט מרוצה שסיימתי" .זה דווקא לא היה כזה
נורא" ,אני צועק לו" ,אולי ארוץ שוב מחר ולא אשטוף עוד כלים לעולם".

מאת גיל מלניק

לרוץ
שוב אני יוצא לרוץ .פעם שנייה השבוע .התחייבות זו התחייבות.
יורד בגוש עציון ,עולה בארלוזורוב ,וממשיך מול מרכז הספורט מתחת לגשר בין
האוניברסיטה לרכבת .רונה קינן מלווה אותי עם אחד משני השירים הקצביים
שלה .אני תמיד מתבאס לעבור שם ולראות את כל מי שיוצא מהחדר כושר .איזו
חריצות והתמדה יש לאנשים האלה .הלוואי שלי היה כוח לעשות את זה כמה
פעמים בשבוע .גם יותם וגם אני מתעצלים כל הזמן לצאת לרוץ ,לכן אני הצעתי
את ההתחייבות .אם אחד מאתנו רץ והשני לא הדביק את הפער עד סוף אותו
שבוע ,הוא מחויב לשטוף את הכלים בדירה כל שבוע הבא .ועד כמה שאני סובל
רק מהמחשבה של לעשות ספורט ,יש בזה משהו שמדרבן אותי .רק כדי להוכיח
לו ,להראות לו שגם אני יכול ,ושיפחד .שידע שאם הוא לא שם לב ,יהיה לו שבוע
מלא בסבון כלים ובידיים רטובות .אנחנו אחרי תקופה ארוכה מאוד שלא רצנו.
כל הסמסטר הקודם ויתרנו זה לזה שלא בצדק .עד כמה שהסמסטר היה לחוץ,
תמיד אפשר למצוא לזה זמן .בטח כשיש אתך מישהו שגורם לך להרגיש אשם,
כשהוא מצליח ואתה לא.
פרדי מרקורי מלווה אותי באוזניים כשאני עולה לאנדרטת הנגב .העלייה זה החלק
הכי קשה ,אבל אני לא מוכן לוותר עליו .זה מה שעושה את הריצה מעניינת ,זה
האתגר .זה קצת כמו בחיים .לא הייתי רוצה מסלול שכולו ירידות קלות של כיף .צריך
לדעת ליהנות ממה שמשיגים במאמץ ובזיעה .ויש גם עליות שלא בחרנו לעצמנו
אבל זה מה שיצא .ככה הייתי מסתכל על הנטייה המינית .כאילו כולם יכולים לעלות
דרך הסוללה ,ואני נדפקתי וחייב להגיע למצדה דרך שביל הנחש .מה כבר אפשר
לעשות? זה מה שיש ,אז בוא לפחות נהנה מהדרך עצמה .אני לא יודע כמה עליות
יש במסלול של יותם ,למעשה אני אפילו לא בטוח אם אנחנו רצים את אותו מרחק.
אבל זה לא העניין .העיקר שיצאנו ,שעשינו פעילות גופנית ולא העברנו עוד ערב של
צפייה בסדרה או בסרט במיטה .או בימים של חטא וחוסר מעש משווע שלא נראו
כמותם מאז הקיץ – לשחק יחד ב .Heroes of Might and Magic 3-בגלל החיבה
שלי למתוקים כדאי לי מאוד להקפיד לצאת לרוץ לפחות פעם-פעמיים בשבוע .יותם
לא נהנה מאוכל כמוני .הוא תמיד היה ונשאר רזה .זה תמיד משגע אותי ,איך אין לו
את התאווה הזו למשהו מתוק בסוף הארוחה.

שלוׂ

איזה כיף
שבסיומה
של הריצה
אני זוכה
לראות את
מי שאני הכי
אוהב
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עכשיו אני כבר בדרך חזרה .עובר דרך פארק ההי-טק לכיוון הרכבת עם תמר
אייזנמן .עוד רגע יסתיים המאמץ השבועי ,ואוכל לנוח לפחות עד יום ראשון .אני
מאריך בעוד סיבוב אחד סביב הבלוק כדי לעגל את המרחק כלפי מעלה ,ובדיוק
בישורת האחרונה אני רואה את יותם בא מולי .הוא כבר סיים והחל ללכת לכיוון
הדירה .ופתאום הריצה כבר לא נוראית כל כך .איזה כיף שבסיומה אני זוכה לראות
את מי שאני הכי אוהב .אני מרגיש בר-מזל ,ולשם שינוי ,אחרי הריצה ,אני מרגיש
שאולי אפילו לקצת מגיע גם לי.

הצד
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חידוש איכות ההוראה

ניתן למצוא כאן בבן-גוריון מרצים שמלמדים בשיטות הוראה חדשניות
ואפקטיביות .הנה כמה רעיונות ,החל מחדרי בריחה וכלה בלימוד עצמי.
לפני כמה שנים ביקר ד"ר כריסטופר סי (Christopher
 ,)Seeרופא ,מרצה באוניברסיטת הונג קונג וחובב
משחקים מושבע ,בחדר בריחה .הדינמיקה שהתרחשה
בחדר הזכירה לסי תחום אחר שהוא מתעניין בו
– חינוך .הוא החליט לבנות חדרי בריחה שיעזרו
לסטודנטים שלו לתרגל את נושאי הלימוד .הניסיון
התפרסם ,אנשים מחוץ להונג קונג ביקשו לבוא ולראות
את החדרים שעיצב ,וסי הוזמן להרצות ב.TEDx-
בהרצאה סיפר סי שההתעניינות הרבה בשעשוע
המקומי שייסד הפתיעה אותו ,אבל האם באמת צריך
להתפלא על כך? בשנים האחרונות מתעניינים בארץ
יותר ויותר בשיפור ההוראה באקדמיה :מנסים שיטות
הוראה חדשות ,נעזרים בטלפונים החכמים ורותמים
את הרשתות החברתיות למטרות לימודיות .במדינות
אחרות התחילו לעסוק בנושא מוקדם יותר ,וחריגות
מדגם ההרצאה המסורתי הן מקובלות יותר ,אבל כפי
שמראה המקרה של ד"ר סי ,האוניברסיטה היא עדיין
מוסד שמרני ואנשים שפועלים אחרת נחשבים ליוצאי
דופן .אז מה מתחדש פה בשנים האחרונות? הנה כמה
ניסיונות מעניינים שנעשים בארץ.

כיתה הפוכה ()Flipped Classroom
פרופ' דניאל לוין ,מרצה במחלקה להנדסה כימית
בטכניון ,הגיע למתכונת הזו לגמרי במקרה ,ומאז הספיק
ללמד לפיה כמה מחזורים של אותו הקורס ("אנליזת
תהליכים בעזרת שיטות נומריות") .השיטה עובדת כך:
בבית הסטודנטים צופים בשיעורים מוקלטים שהכין
פרופ' לוין ועונים על שאלות אמריקאיות ,ובכיתה הם
יושבים בקבוצות של חמישה ופותרים בעיות ותרגילים
בעזרת צוות הקורס והחברים" .אני דווקא אוהב
להרצות" ,הוא צוחק" ,אבל בעצם אני אומר שהרצאה
זה לא טוב ...אני מעדיף לעבוד עם הסטודנטים מאשר
להרצות ,זה הרבה יותר חכם ,לא אני מדבר ,אלא יש דו-
שיח ביני לבינם" .פרופ' לוין טוען שהדרך הקונבנציונלית
שבה המרצה עומד מול הכיתה ומדגים פשוט לא יעילה.
"זה כמו ללכת לחדר כושר ולראות איך המאמן מרים
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משקולות במקומך .זה אפקטיבי באותה מידה" .הרבה
סטודנטים מרוצים מהמתכונת החדשה ,אבל יש כאלה
שממש שונאים אותה ,והוא מבין למה" .השיטה די
תובענית .זה הרבה יותר אינטנסיבי בצורה הזאת של
למידה ...אתה לא יכול להרפות ,אתה לא יכול ללכת
לישון ולהתעורר לקראת הבחינה .זה לא יעבוד ככה".

ִמשחּוק ()Gamification
"במשחקים אני לוקח משתמש-שחקן ומוציא אותו
לעולם מדומיין" ,מסביר ד"ר גלעד רביד מהמחלקה
להנדסת תעשייה וניהול" .לוקחים אותי ואומרים לי:
אתה עכשיו שליט של מדינה במזרח התיכון ,בוא נראה
איך אתה מקבל החלטות .זה משחק .במשחוק אני לא
משנה את העולם .אני אומר לך שאתה ממשיך להיות
איש משפחה כמו שזה עכשיו ,אבל אני אייצר מצב
מהנה שיהיה לך כיף לשטוף כלים ולהוריד את הזבל.
אני לא משנה את הסיטואציה אלא מוסיף לה אלמנטים
או קובע כללי משחק כדי שההתנהגות תשתנה ."...ד"ר
גלעד רביד מסביר כי האלמנטים שמוסיפים הם ניקוד
או כיף שנלווה לפעולה (חפשו ביוטיוב את מדרגות
הפסנתר) .בשנים האחרונות מנסה ד"ר רביד בשיתוף
עם מרצים נוספים ,להכניס משחוק לקורסי המחלקה
וזאת במטרה להכניס את המשחוק לקורסים שהוא
מלמד במטרה ליצור מעורבות גבוהה של התלמידים,
כדי שלא ילמדו רק לפני המבחן אלא בכל הסמסטר.
בקורס "ניתוח ועיצוב מערכות מידע" החליטו רביד
ומרצה הקורס דוד קודיש ,לבקש מהסטודנטים לקרוא
על חידושים טכנולוגיים שקשורים למערכות מידע,
לכתוב עליהם בפורום ולהגיב זה לפרסומי זה .כל פרסום
וכל תגובה אפשרו לזכות בניקוד ,ומי שהגיע לרף מסוים
(שש מאות נקודות) קיבל תוספת של ארבע נקודות
לציון הסופי .דרך אחרת להרוויח נקודות הייתה לפתור
חידת היגיון שפורסמה למשך שבעים ושתיים שעות
במודל ,ומי שפתר נכון וגם הגיע לשיעור(!) ,השתתף
בהגרלה של כמות נקודות נכבדת .הניקוד שצבר כל
סטודנט רוכז בטבלה גלויה כך שיכולת לראות את

מצבך ביחס לחברי הכיתה .קים תעון השתתפה בקורס
והיא מספרת שבזכות הפורום נחשפה למידע שאחרת
לא הייתה מגיעה אליו" .אנחנו מאוד עמוסים ואין
לנו יותר מדי זמן לקרוא מעבר .זה היה דבר שהכריח
אותנו לקרוא ,וזה היה נחמד" .גם החידות הוסיפו עניין
לשיעור ,משתפת קים.
אפשר להכניס לכיתה משחוק גם דרך קהוט (.)Kahoot
ד"ר אלי מרון ,מרצה במחלקה להנדסת תעשייה
וניהול ,חיפש פתרון לבעיית ההיעדרויות בקורסים
לתואר ראשון מבלי לחייב נוכחות ומצא אותו בקהוט,
פלטפורמה צבעונית לבניית שאלונים אמריקאיים.
בסיום כל שיעור נכנסים הסטודנטים לאתר קהוט
דרך הסמרטפונים שלהם ועונים על שאלון שעוסק
בחומר שזה עתה למדו .בכל פעם ,מוצגת על המסך
הכיתתי שאלה אחת ואחרי שכולם עונים עליה
נחשפת מיד התשובה והתפלגות תשובות הסטודנטים
מוצגת בגרף .בדרך זו הם יכולים לצבור בסופו של
דבר שמונה נקודות לציון הסופי .ד"ר מירון מספר
כי בעקבות השימוש בקהוט עלו משמעותית אחוזי
הנוכחות ורמת ההקשבה.

ממנו להתוות
הכיוון
את
צריכה
שאליו
ללכת ההוראה
באקדמיה.
גלסנר
לדעת
לאפשר
צריך
לסטודנט ללמוד
כמו
בשטח,
שתלמידי רפואה
בבית
לומדים
"ואז
החולים,
הוא יחפש את
הידע שהוא צריך
מתוך צורך ולא כי אומרים לו :עכשיו תלמד את זה ,אלא
להפך ,קודם כול תאותגר על ידי התנסות אמתית עם
החיים ואחרי זה יצמח ממך הצורך לדעת" .הוא עצמו
מנסה לחבר את הלימודים למציאות שבחוץ באמצעות
גישה שנקראת ( .P.B.L (Project Based Learningבקורסים
שהוא מנהל לפי הגישה הזו מתחלקים הסטודנטים
לקבוצות ,מזהים בעיה קיימת ,חוקרים אותה ומציעים
דרך התמודדות מעשית.

הערכת עמיתים ()Peer Assessment
אחת הפעולות הנפוצות באוניברסיטה היא כתיבה,
והערכת עמיתים היא דרך מקובלת לשיפור כתיבה
אקדמית וסוגי כתיבה אחרים .בקורס "תקשורת המדע"
שניתן בטכניון לומדים הסטודנטים לכתוב כתיבה
עיתונאית בהירה ונגישה בנושאי מדע באמצעות שיטה
זו .הדוקטורנטית יעל בראל ,מתרגלת הקורס ,מספרת
על התהליך" ,אתה מגיש את הטיוטה של הכתבה שלך,
בשלב זה היא לא נבדקת לציון .היא רק נבדקת על ידי
שני עמיתים שלך .הם קוראים ומגיבים ובזמן הזה גם
אתה קורא שתי כתבות ...הרבה מאוד פעמים בתהליך
הזה כשאתה עצמך מבקר דברים ,אתה פתאום רואה
סגנון כתיבה אחר ,אתה רואה צורת הסתכלות אחרת,
ואתה לומד עוד משהו חדש שאתה יכול ליישם אחר
כך בכתיבה שלך ."...אחרי שהסטודנטים מקבלים
משוב מסודר מיעל ומשני הקוראים שלהם ניתנת להם
האפשרות לתקן את הכתבה ורק אז להגיש אותה.

הוראה באקדמיה – לאן?

ועל הטענה שגישה כזו מזמינה התברברות וחוסר מעש
הוא אומר" ,אני חושב שאחת היכולות הכי חשובות היא
סבלנות כלפי מצבים של עמימות ,כי העולם שלנו הוא
כזה ,הוא לא מסודר ואין לו תשובות מידיות ונכונות.
צריך להשתהות ,צריך לחשוב ,צריך לאסוף מידע.
כן ,צריך להיות חוקר ולתרגל את המיינד של החוקר
בלמידה .זה אומר שצריך לאפשר לך להיות עצמאי ולא
שמישהו ישלוט בך"
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"צריך לעשות חיבור הרבה יותר הדוק בין הלמידה בכל
מקום – גם ביסודי ,גם בתיכון וגם באוניברסיטה – לבין
החיים עצמם" ,אומר ד"ר אמנון גלסנר ,מרצה במחלקה
לחינוך באוניברסיטה ובמכללת קיי ,כשאני מבקשת

בעוד שבשיטות ההוראה שנכתב עליהן בראשית הכתבה
נשמר התפקיד המסורתי של המרצה בתור ספק של ידע,
ד"ר גלסנר מציע לפעול לפי גישות שרואות במרצה יותר
מנטור ,יותר מנחה .אחת מהן נקראת יוטגוגיה (Autogogy
– חינוך עצמי) .ביוטגוגיה חושפים את הסטודנטים
בקצרה לנושא הקורס ואז כל אחד בוחר מה הוא לומד
בתוך הנושא ,איך הוא לומד ואיך הוא מציג את הידע
שבנה" .פה התפקיד של המרצה הוא לא למסור את
הידע שלו אלא יותר להיות מנטור" ,מסביר גלסנר,
"לשאול את השאלות כדי לתת לך נקודות מחשבה,
לפעמים גם לחשוף אותך לאפשרויות שונות .אתה יכול
לעשות ככה וככה ,תבחר .אני יוצר אצלך סקרנות ועכשיו
בוא תתחיל לבד ,תוביל את עצמך".
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עשרת הדיברות
למחפש/ת עבודה
החום המכביד מזכיר שהקיץ מגיע ,ואתו המרדף אחר עבודה .כדי להקל את
התהליך ,הנה עשר עצות זהב שיהפכו אתכם/ן ממחפשי עבודה למוצאי עבודה
הגיע הזמן להתחיל לחשוב על שוק העבודה המפחיד
שמחכה לכולנו שם בחוץ .אם כבר התחלתם לחפש
עבודה ,כנראה לא פעם ולא פעמיים נתקלתם במשפט
המייאש" :ניסיון של  Xשנים לפחות" .אז איך מוצאים
עבודה כשאתם סטודנטים חסרי ניסיון? בדיוק בשביל
זה הקים יואב מלמד את הקבוצה "משרות הייטק
ושיווק ללא ניסיון" (חפשו בפייסבוק) .לכבוד סוף
השנה ההולך ומתקרב איגדנו את עשרת הדברות
למחפש העבודה חסר הניסיון משלב כתיבת הקו"ח,
דרך חיפוש העבודה ועד מעמד הריאיון .את הטיפים
שיתף מנהל הקבוצה ,יואב מלמד .לגזור ולשמור.
 .1הימנעו מפתיחה סתמית של קו"ח
"יש שקוראים לו ככותרת 'תכונות'' ,פרופיל' או 'תמצית'.
אני קורא לזה :טעות! הכוונה לפרק המיותר ביותר
בקו"ח ,שמקדישים לרשימת מכולת כמו :עבודת צוות,
אחריות ,תקשורת בין אישית ,יסודיות ,עמידה בלחץ,
מוטיבציה ,קליטה מהירה ועוד .כשמגייסת מקדישה
שבע עד עשרים שניות לסריקה של הקובץ ,חשוב
לנצל היטב כל פיסת נדל"ן בשטח העמוד .למה זה רע?
אין ברשימה דבר שמייחד אתכם ממה שיעידו מועמדים
אחרים; אף אחד מהכישורים לא מודגם או מנומק
בקובץ; ועצם העובדה שאתם מחמיאים לעצמכם אינה
מחמיאה לכם בכלל".
 .2כמה זמן כדאי להשקיע ביום בחיפוש עבודה?
"יש המתלוננים שחיפוש העבודה שלהם נמשך
חודשים ארוכים .כמובן שהמון משתנים חיצוניים
משפיעים על התהליך .אבל כל אחד מכם חייב
לשאול ,האם באמת עשיתי את המרב והמיטב כדי
למצוא משרה ראויה ומהר? חשוב להבין ,חיפוש
עבודה הוא עבודה לכל דבר ,גם אם במשרה חלקית
במיוחד .אני ממליץ להקדיש לפחות שלוש שעות
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ביום לחיפוש פעיל ,יסודי ויצירתי .תתחילו בכל
הערוצים האפשריים במקביל :לוחות הדרושים
הגדולים ,חברות ההשמה הגדולות והנישתיות,
קבוצות הפייסבוק והלינקדאין הרלוונטיות ,חבר
מביא חבר ,אתרי המעסיקים הרצויים ומרכז הקריירה
באוניברסיטה או במכללה ,ובפרט בוגרי עבר ,מפגשי
זרקור וירידי תעסוקה".
 .3מה עושים כשהשכר ההתחלתי נמוך?
"פעמים רבות עולים בקבוצה דיונים על שכר התחלתי
נמוך יחסית .ברור לי שכסף תמיד הניע ,מניע ויניע את
העולם ,ושרמי קליינשטיין צדק :כל כך קר שם בחוץ,
והחיים זה לא קיבוץ ...אלא שהשכר אינו השיקול היחיד
בהחלטה האם לחתום ,כל עוד יאפשר לכם לגמור
את החודש .חשוב יותר לשקול עד כמה. 1 :התפקיד
הראשוני ימצה את כישוריכם? . 2תיהנו בעבודה גם
כשתהפוך לשגרה?  3תרכשו כלים וניסיון מקצועיים
לעתיד?  . 4המוצר ,התעשייה ,המיקום ,הקולגות
והתנאים יספקו אתכם? גם אם השכר לא בשמים ,זכרו:
זוהי רק נקודת ההתחלה לקריירה שלכם .אם וכאשר
תוכיחו עצמכם ,תוכלו להגדילו משמעותית בזמן קצר".
 .4תיק עבודות
"הפתרון הכי טוב שמצאתי עד עכשיו למלכוד חוסר
הניסיון – יצירת תיק עבודות עצמאי :כשקיימת
תחרות קשה על כל משרה חדשה ,יש ערך עצום
להמצאת רעיון ,מוצר או שירות ייחודי ולמימושו לבד
או בצוות ,ללא כל הכוונה או שכר .זה יכול להיות
אתר ,אפליקציה ,מסמך ,קמפיין ,אירוע או אפילו
קבוצת פייסבוק .אם תפתחו פרויקט משלכם ,הוא
יקנה לכם יתרון יחסי עצום על יריביכם לתפקיד.
אין ספק שניסיון מקצועי הנו חשוב ,אבל הוא לא
חייב להיות תעסוקתי .תוכלו למלא עליו פסקה

מורחבת בקו"ח הדלילים או שיחה מקצועית נלהבת
בריאיון פרונטאלי .צרו לעצמכם תיק עבודות רלוונטי
בהשראת תחום עניין או משהו שכואב לכם .כל מנהל
בר-דעת ידע להעריך יזמה אישית ,למידה עצמית
וחשיבה חברתית שכאלה".

וכתגובה לאשר שיש התאמה .אפשר לומר שהתשובה
תלויה במספר השעות ,מורכבות התפקיד ו/או התנאים
הנלווים ,וכך לקנות זמן לגיבוש סכום ריאלי עד לריאיון
הפרונטאלי .זכרו תמיד שהטווח /הסכום שתגדירו
משמעותי מאוד".

 .5לימודים או ניסיון?
"הרבה פעמים סטודנטים מתלבטים מה יותר חשוב:
הצטיינות בלימודים או צבירת ניסיון רלוונטי .נראה
לרובכם שהכי הגיוני להתמסר ללימודים שלוש–
ארבע שנים במטרה לסיים את התואר בממוצע גבוה
ככל האפשר .זה אמור להוביל למשרה טובה יותר
במהירות רבה יותר .לכן יש הנמנעים מעבודה בתקופת
הלימודים ויש העובדים במשרות קלות ומתגמלות
שאינן רלוונטיות .אלא שזו עלולה להיות טעות
אסטרטגית .הרבה יותר נוח להתקבל בשנה ב' או ג'
למשרת סטודנט חלקית בפיתוח /בדיקות /שיווק/
אנליזה ,שמחייבת יתרת לימודים של שנתיים ,מאשר
למשרה מלאה כבוגר .בסוף ,שנתיים ניסיון עם ממוצע
שבעים יקפיצו אתכם בכמה רמות ביחס לבוגרים נטולי
ניסיון עם ממוצע תשעים".

 .8פרופיל פייסבוק
"רובם המוחלט של המעסיקים ( 93אחוז לפי נתוני
מחקר בינלאומי) 'בודקים' את פרופיל המועמדים
למשרות שלהם בפייסבוק .זה קורה בדרך כלל
רגע עד כמה דקות אחרי שקראו את קורות חייהם.
במקום לכעוס או להתמרמר על כך מוטב להשלים
עם המציאות ולהתנהל בזהירות המתבקשת .מצד
שני ,יותר מ 30-אחוז מהמעסיקים לא יקבלו לתפקיד
מועמד שמנע מאחרים אפשרות למצוא עליו מידע
במדיה החברתית .מה עושים? למרות שזה מעצבן,
כדאי שתבקרו את עצמכם ותפעילו שיקול דעת בנוגע
לפרסומיכם בפרופיל".

 .6למד את המעסיק
"רבים שולחים קו"ח לכל משרה שנראית רלוונטית
במידה בינונית עד רבה לכישוריהם ,השכלתם ו/או
שאיפותיהם .וזה בסדר גמור .אבל כשחוזרים אליכם
בעקבות שליחה ,חובה להתנהל בהתאם .כבר בריאיון
הטלפוני הראשוני לקראת זימון ודאו את שם החברה
ונסו לדלות מידע על המוצר והתעשייה .עד לריאיון
הפרונטאלי עליכם להכין שיעורי בית :ללמוד כל מה
שאפשר על החברה בגוגל ולחפש בלינקדאין מכרים
ממעגל ראשון או שני שעובדים בה וידעו לספר .ככל
שתגיעו עם יותר מידע מוקדם ,תוכלו בקלות להוכיח
בקיאות בריאיון .הרצינות ,האכפתיות וההשקעה
שתקרינו יעשו רושם גדול על המראיין/ת ,בין אם
מדובר במנהל מגייס או במנהלת גיוס".

agoogleaday.com
.10ולסיום – סבלנות
"יותר מדי מחפשי עבודה שפונים אליי בפרטי לייעוץ
מפגינים חוסר משווע ביכולת דחיית סיפוקים .הם
רוצים עבודה ועכשיו .בין אם זה בגלל האגו החבול,
העו"ש המתרוקן או שניהם יחד ,אני לגמרי מבין אותם.
אבל מה שהם לא מבינים זה שחיפוש עבודה הוא מסע
ולא טיול ,מרתון ולא ספרינט .אי אפשר לשגר שלושים
קורות חיים ביום במשך שבוע ,לצפות שמהם יהיו חמש
פגיעות שיניבו תהליכים שמאחד יגיע החוזה הנכסף.
אי אפשר גם להתקשר למגייסת שלושה ימים אחרי
שיצאתם מהריאיון כדי לשאול אם ומתי תזומנו לשלב
הבא .אל תגמרו לעצמכם את האנרגיה מהר מדי ואל
תהרסו את סיכוייכם על התלהבות יתר .סבלנות"

Bgu4u.co.il

 .7ציפיות שכר
"אתם שולחים קו"ח למשרות בתקווה שיחזרו אליכם
לריאיון טלפוני מקדים .באותה שיחה תישאלו לרוב על
ציפיות השכר ,ולא תמיד תדעו מראש לענות .אסור
לשדר בתשובה 'מה שיוצא ,אני מרוצה' ,לציין טווח
שהפרשו גדול מאלפיים שקלים או לזרוק בחיפזון
מספר קיצוני נמוך או גבוה .מותר להחזיר את הכדור
למגייס/ת ,לבקש בנימוס את הטווח שהוגדר לתקן,

 .9מבחני מיון
"גם במיונים למשרה וגם בעבודה עצמה יש לעתים
פערי ידע .גוגל הפכה את מנוע החיפוש לאוצר אינסופי
של ידע נגיש .הדבר רלוונטי במיוחד לעבודה שתמצאו
ולתהליכי המיון שבדרך .בטוח שתמצאו עצמכם
מתמודדים עם מבחנים שאינכם יודעים לפתור .אלא
שאם תפתחו מיומנות גבוהה של חיפוש ,אין דבר שלא
תוכלו לדעת ואין שאלה שתכשיל אתכם .לטובת מי
שאינם אשפים בגיגול ,תקופת האבטלה היא הזמן
המיטבי להשתפר .אני מזמין אתכם לנסות כלי שנוצר
בדיוק למטרה זו ,ויאפשר לכם אימונים יומיים"www. .
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בשבילה גם עד המדבר
שלושה גברים שעברו לגור בבאר-שבע לטובת הזוגיות מספרים איך
גורמים לאהבה לפרוח ,גם כשאתם לא סטודנטים
"בגלל שהתרחקנו היינו צריכים לקחת את הקשר
קדימה בשלב יחסית מוקדם" ,מספר אליוט שרבליס,
סטודנט בשנה ראשונה בניהול ,שיוצא זה שמונה
חודשים עם רעות – שגרה בעמק יזרעאל .באר-שבע
זו עיר של חגיגות והוללות .כמו בית ריק בלי הורים
היא מזמינה הרפתקאות וריגושים .בעיר כזו תוססת
נדלקים רומנים מזדמנים ומתארכים ,אימפריות
שקמות ונופלות .בתוך כל זה למצוא אהבה זה לא
דבר מובן מאליו ,ואם מצאת את מה שמרטיט לך את
הלב בעוצמות הנכונות ,תרצה לשמור עליו קרוב .אבל
מה עושים כשזה רחוק פיזית? ישבתי לשיחה עם כמה
גברים לראות איך כל אחד מהם מצא את הקרבה בתוך
סיטואציה שמרחיקה.

יחסינו לאן?
אליוט ורעות הכירו בפסטיבל מוזיקה בבדופשט
לפני הלימודים ,כשהוא בכלל גר ברומא והיא עדיין
הייתה בקבע בצבא" .התחלנו לדבר וכשחזרתי
לארץ בספטמבר התחלנו לצאת באופן יותר רציני.
באוקטובר היא השתחררה" .אליוט במקור מרעננה ,כך
שמההתחלה הקשר שלהם היה כרוך ביותר נסיעות
ארוכות ובפחות פגישות ספונטניות וקצרות ,והלימודים
בבאר-שבע הרחיקו את הקילומטראז' בין השניים.
אחרי זמן לא רב בקשר המרחק אילץ אותם לעשות
את השיחה החביבה והידועה בשמה המפוקפק "יחסינו
לאן"" .אמרתי לה בשיחה שאנחנו נהיה רחוקים ונצטרך
להמשיך את זה בצורה יותר רצינית" .במסגרת הקשר
רעות ואליוט לא מתראים באמצע שבוע אלא בעיקר
בסופ"ש" .אנחנו מדברים בטלפון כשאנחנו לא ביחד,
אנחנו מנסים להיפגש כמה שיותר .זה הפך להיות רציני
גם מכורח הנסיבות .בגלל שהתרחקנו היינו צריכים
לקחת את הקשר קדימה בשלב יחסית מוקדם".
אחת התקופות היותר קשות ביקום שלנו היא כמובן
תקופת המבחנים ,ולקשרים רחוקים יש על כך
השפעה" .בתקופת מבחנים היא הייתה בתקופת מרתון
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בפסיכומטרי ,אז יצא לנו להיפגש רק פעם אחת בשלושה
וחצי שבועות .כבר לפני תקופת מבחנים קבענו טיסה
לאחרי .ידענו שזאת תהיה תקופה של לנשוך שפתיים
ואחר כך להתפנק בחו"ל .היה קשה ,מן הסתם ,התקופה
גררה דברים פחות נעימים של ריבים ,אבל לא משהו
שלא יכולנו להתגבר עליו" .אליוט ורעות הם דוגמה
לקשר שרבים מנהלים ,את זה גיליתי כשחיפשתי אחר
זוגות דרך הקבוצה של "התקבלתי" (אגב ,כפרה על
כולכם ,איזו התגייסות!) .הרבה זוגות מנהלים קשר
טלפוני ,שיחות וידיאו וסופ"שים ארוכים יחד.

צריך התאמה
אסף נשיב לא רצה לנהל קשר בשלט רחוק ,ועבר
השנה לדרום עם בת זוגו הדס ,אף על פי שהוא לא
לומד כרגע .אסף במקור מעצמון שבמשגב הרחוקה.
הוא הכיר את הדס בשביל ישראל ,והיום הם שנתיים

וחצי יחד" .התחלנו לצאת לפני שידענו מי לומד איפה,
זה לא היה בכיוון בכלל .גרנו לפני יחד בחיפה ,לפני
שעברנו לבאר-שבע" .הדס התחילה השנה תואר
בסיעוד ,אסף מדריך טיולים ,והוא מספר שהיה לו
ברור שאף על פי שהוא לא לומד הוא יעבור לכאן.
"זה הדבר שהכי רציתי ,שנמשיך לגור ביחד .גם ידעתי
שהשנה אהיה נייד ,כי אני מדריך ,אז זה לא כזה משנה
איפה אגור וברור שאני מעדיף לגור עם הדס" .החיים
החברתיים של האוניברסיטה הם סמל המקום ,גם
מי שרגלו מעולם לא עברה את פתח שער סורוקה
יודע שבאר-שבע – הכי כיף בבאר-שבע! פוגשים פה
אנשים ,יוצרים מעגלים חברתיים .אבל איך עושים
את זה כשאתה לא סטודנט? "יש לי פה בבאר-שבע
חברים מהבית ,מהצבא ומכל מיני מעגלי חיים ,ויצא
טוב שהם כאן .כל הסצנה של הסטודנטים ,ברקה,
פאבים ,הופעות ,לא ממש חוויתי ,והדס כן הולכת .אם
אני נמצא כשיש את האירועים לרוב אני לא מצליח
להתפנות לזה".
להיות מחוץ לעולם הסטודנטים זה לא רק לפספס
חלק מהכיף ,אלא גם חלק מהטרפת של תקופת
מבחנים .טרפת שיש שיגידו שזר לא יבין ,ובכל זאת,
אסף מנסה" .אני מוקף באנשים שלומדים .אני מבין את
הטירוף ,ואיפה שאפשר לתת פוש מהזמן הפנוי שלי
בשביל להקל על התקופה אז אני עושה את זה .צריך
להכיל ,להיות כמו ספוג" .לאסף והדס יש את הקרבה
הפיזית בבית ,אבל שגרת החיים שלהם רחוקה .אסף
מספר איך מתמודדים עם הפערים" :מה שהכי עוזר לי
שאני יודע שאם אני לא אהיה זמין שלושה ימים או לא
אתקשר בערב ,הדס תכיל את זה .גם אם היא ואני הכי
רוצים לעשות שיחת טלפון בערב ,אנחנו מבינים שזה
לא תמיד מסתדר .אם אתה אכול רגשות אשמה על זה
שלא התקשרת ,ואתה יודע שהצד השני לא בסדר עם
זה ,אז זה גורע מהיכולת שלך להתרכז בדברים שלך
ולהוציא אותם בצורה הטובה ביותר .המעטפת הזאת
ממש עוזרת .חשוב לעשות תיאום ציפיות במקרים
כאלה ,זה דורש מאמצים".

בשבילה עד המדבר
גם ניקולאי פרידמן עבר לכאן השנה בעקבות זוגיות.
"לפני שעברתי לפה היא גרה בבאר-שבע ואני גרתי
בחדרה .דיברנו בטלפון כל יום ,וממש הקפדנו להיפגש
בסופי שבוע ,זה היה ברזל .כשהתאפשר היינו מנסים
להיפגש באמצע שבוע כסוג בונוס כזה" .ניקולאי מספר
שאחרי שנה בשלט רחוק הוא בחר לעבור לדרום.
"התאפשר לי לעבור כי אני לומד בפתוחה ,אז בגדול
אני יכול ללמוד מכל מקום .יש פה סוג של הקרבה,
אבל לא סופנית".
ניקולאי סטודנט באוניברסיטה הפתוחה ועובד במרכז.
הוא עושה את הנסיעות לעבודה הלוך ושוב בכל יום.
"אני דווקא נהנה לרוב מהנסיעות האלה" ,הוא מספר.
"בפעם בשבוע בערך אני קצת מתבאס על המרחק
והנסיעה ,אבל למדתי ליהנות מהזמן הזה .לפעמים
אני שם שיעור מוקלט מהטלפון ואז אני מקשיב ולומד
בדרך ,או סתם נהנה מהשקט הזה עם עצמי בלי
פלאפון ,בלי אנשים .עושה לי קצת סדר בראש" .גם
ניקולאי צריך להתמודד עם הנושא החברתי" .זה לא
המעטפת החברתית שהייתה לי במרכז ,זה נכון ,אבל
תמיד תמצא אנשים שאתה מכיר שלומדים כאן ,יש גם
אנשים שאני מכיר פה מהצבא ,אנשים שהכרתי דרך
הבת זוג שלי שהיא כבר שנה פה".
ניקולאי מספר שאף על פי שעבר בשביל הזוגיות ,מצא
עוד עניין במגורים בדרום" .לבוא לגור בבאר-שבע זה
סוג של חוויה בפני עצמה גם בלי קשר למערכת יחסים.
יש אווירה סטודנטיאלית ,יש מסעדות ,פאבים ,ברים,
סגנון לבוש מסוים ...למרות שאני לא מרגיש לגמרי
חלק מזה" .איך אנשים הגיבו למעבר לדרום? "יש
כאלה שאמרו וואללה ,מגניב ,במיוחד כאלה שלמדו
פה .יש כאלה שתהו מה הקשר ,יש כאלה שאני מסביר
להם ויש כאלה שאני לא צריך לתת להם הסברים".
הרבה דרכים יש לאהבה .חלקן מפותלות ,חלקן
ארוכות ובחלקן לא מתחשק לנו ללכת בכלל .אבל
נראה שכאשר מוצאים את הפרטנר הנכון להליכה,
הדרך כבר תמצא את הכיוון שלה
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אסף מספר שתקופת המבחנים היא תקופה רגועה
בעונת הטיולים ,לכן היה לו פנאי .אבל לאחר שסערת
הסטודנטים חלפה מן העולם ,החלה העונה החמה של
הטיולים ,ואסף היה זה שנכנס לתקופה אינטנסיבית.
"אז הדס הייתה ספוג מטורף .לעזור עם אוכל ,לעזור
בזה שאני לא אעזור ,כשהיא אומרת 'עזוב ,אל תעשה
את הכלים ,אתה קם מחר בארבע בבוקר' או כל מיני

דברים בבית ,שבדרך כלל היינו עושים ביחד ,היא
עשתה לבד .הדברים הקטנים האלה הם גדולים ,והם
עושים את הכול .יש מורכבות ,אבל לא קושי .זה עניין
של התאמה .מתמודדים עם זה .הכי חשוב והכי עוזר זו
ההבנה וההכלה".
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מאת אור הוכמן והודיה תורג'מן

הצד של אף אחת
והפעם – טבעונות

מצד אחד | אור הוכמן
כמה מכם גלגלו עיניים עכשיו?
כנראה לא מעט ,אבל בואו נדבר
רגע על טבעונות .קל לנו לגלגל
עיניים ,לצעוק "צאו לי מהצלחת" ,להסיט
מבט ולסרב לראות את הסרטונים שמופצים ברשת .אם
נראה אותם ונתמודד פנים מול פנים עם העוול שאנחנו
גורמים כל יום ,מה זה יעשה למצפון שלנו? אז אנחנו
מתעלמים ,ופשוט יותר להתעלם כשאנחנו טוענים
ברוגז שטבעונים חופרים ,אולי גם שמאלנים ,בטח שתל
אביבים ,ובעיקרון כנראה יצאו מזה בעוד כמה חודשים.
אבל הרשו לי לחלוק אתכם :תופעת הטבעונות לא פה
כדי להיעלם .להפך ,היא פה כדי להישאר .הרבה זמן.
אז אולי כדאי לפתוח את העיניים ,טיפ-טיפה ,למצמץ
רגע ולהבין את התופעה לפני שבורחים מהר לצד השני
כאילו הסתנוורתם משמש חזקה .וכן ,אני יודעת שאתם
יודעים שזו תעשייה נוראית ואכזרית ,ואני יודעת שאתם
יודעים שגורסים אפרוחים ומפטמים עופות וכולאים
תרנגולות ומזריקים חומרים לעגלים ולפרות ,שזה עצוב
לכם ,אבל ככה העולם מסתובב ואנחנו הגזע העליון
והחזק ובחיים לא תצליחו להיות טבעונים וזה בכלל לא
בריא ומאיפה ה B12-שלך? (ואם יש לכם עוד תירוץ
לרשימה ,מוזמנים לשלוח לי אותו למייל).
אני לא באה להפוך אתכם לטבעונים ב 250-מילים,
ובטח שלא להיכנס לכם לצלחת .רק מבקשת מכם
לפקוח עיניים ,להתעניין קצת יותר בחבר הטבעוני
שלכם ולא לזרוק את העניין הזה מעבר לכתף .אני לא
מבקשת שתרוצו לחנות לקנות חלב סויה ושניצל תירס,
אבל כן מבקשת שתפסיקו לגלגל עיניים ,לזלזל ולמלמל
"איזה חופרים" .יש יותר מדי סיבות להיות טבעוני –
בריאותיות ,מוסריות ואקולוגיות .והיום שההבנה הזו
תחבוט בפרצוף של כולנו הוא לא רחוק .אז אולי כדאי
לעזוב את הציניות האופיינית לנו ,ולהסתכל רגע מה
אנחנו מכניסים לפה ומאיפה זה הגיע.
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צ'ופצ'יק

ומצד שני | הודיה תורג'מן
אני יודעת מה אתם חושבים ...איך
אנחנו מעזים לשחוט את הפרה
הקדושה שהיא טבעונות? ועוד במוסד
אקדמי שבו כולם פלורליסטים ואוהבים
את הבריות? אז לפני שאתם סוקלים אותי באבנים,
זכרו שהפורמט של הטור מחייב אותי להתנגד .יותר
מזה ,אני לא מתנגדת לזכותו של כל אדם להאמין במה
שלבו חפץ ולפעול בהתאם .אכזריותה של התעשייה,
זכותן של חיות לחיות וללחך עשב באחו בשמחה – כל
זה עומד בעינו ואינו עומד לדיון כאן .השאלה שעומדת
לדיון היא הבחירה בטבעונות.
בתור קרניבורית אני מודה ומתוודה שטבעונות מדברת
אליי .ואולי ביקום מקביל ,שבו הייתי אדם חזק אופי
ובעל עמוד שדרה ,הייתי טבעונית .אבל אני לא .אני
אוהבת בשר ,מאוד .האדם הוא יצור אנוכי .ובעצם כל
יצור הוא אנוכי ,לא משנה כמה נתיימר להיות יותר
טובים מזה .האנוכיות טבועה בנו :בגנים ובהתנהגות
שלנו ,היא שמתווה את המסלול האבולוציוני של כל
היצורים החיים .אני מתנגדת לפילוסופיה שאומרת
שהאדם הוא שליט הטבע ,ושזכותו לעשות מה שהוא
רוצה לפלנטה האומללה שנפל בחלקה לארח אותו;
"ומותר האדם מן הבהמה ָאיִ ן" ,בטבע יש טורף ונטרף.
אני לא חושבת שכיוון שלאדם יש תודעה וחוקי מוסר זה
מוציא אותו מהטבע והופך אותו לעליון .ואם התודעה
היא שמייחדת אותנו ,דווקא אז יש לכבד את מי שאינו
בוחר בטבעונות ,כי כיום אנשים מודעים לכל הנוראיות
שמתלווה לצריכת מוצרים מן החי .ויחד עם זאת יש
שבוחרים להמשיך ולצרוך את המוצרים האלה ,אם
לצרוך פחות או יותר ,אם לצרוך מתוך הרגל ואם מתוך
עיקרון כלשהו .וגם הוא בסדר ,בדיוק כמו טבעונות.
ויותר משאני מתנגדת פה לטבעונות ,אני מגנה על
אנשים שבוחרים לא להיות כאלה.

מאת גלי סיטון

סיפורי אוכל
על שיווק של ריקבון ועל בננות
דברים אינם תמיד כמו שהם נראים .להסתכל גם
בקנקן ,ולא כל הנוצץ ...מכירים את המסר הזה
מתמיד :הורים ,בית הספר ,תנועות נוער ואיתי שגב
בתכנית "הסיפורים הקסומים" .ולכן בננה שחורה
אינה רקובה ,לא ,לא .אבל די ,היא גם לא דבש .מה
שכן ,היא אחלה בעוגה .יאמר לזכותה של אמי שהיא
שיטתה בי עם שקר הדבש וחינכה אותי שכל בננה
לא ְ
רקובה מבקשת להיות עוגה.
כמה גרסאות של עוגת בננה עברו במשפחתנו :קקאו,
אגוזים ,שוקולד צ'יפס ,אבל המנצחת היא הבננה
מייפל ,ותודה לקרין גורן .מתוקה ופשוטה ,ללא מוצרי
חלב ולא כבדה .עוגה שמתאימה לארוחת שישי באר-
שבעית והמונית ,כמו ההיא שאליה הוזמנתי לפני
שבועיים .כשקיבלתי על עצמי את שליחות הקינוח
דאגתי לקנות בננות מבעוד מועד ,שיספיקו להרקיב.
בשישי אחר הצהריים התמלא הבית בריחות מתוקים,
התנור השוויץ לכל המטבח ביכולותיו ,וקערת
הפירות בירכה "שהחיינו" לאחר שנפטרה משבוע
רקוב במיוחד.

אחרי הארוחה ,כשהסועדים כבר היו מסובים בסלון
עם כפתורי ג'ינס פתוחים לרווחה ,הגיעו הקינוחים.
מגוון מרשים ועשיר ,לרגע הרגשתי בארוחת סטודנטים
מהבינתחומי ולא מב"ש .כדורי שוקולד נחטפו בזה אחר
זה ,עוגת גבינה השאירה פירורים על שפתיים מרוצות,
ועוגת הבננות שלי ,שלמה .אלו לא היו חברים מאוד
קרובים ,לכן שמרתי לעצמי את המחשבות שזה לא כמו
שזה נראה ,ובוא ניתן צ'אנס לאחרים שנראים טיפה
אחרת ,ונו ,הקנקן והנוצץ והזהב ,ומה ,לא קראתם
"אבא עושה בושות"? אתם לא יודעים שכשחותכים
עוגה כזאת מפל של מייפל מתפרץ ובננות רקובות
מתעופפות באוויר ומחבקות אתכם? את כל זה שמרתי
וניגבתי גם אני את פירורי הגבינה מהשפה.
ואז מישהי סיננה שהכול חלבי .אני תמיד ידעתי שמלאכים
אלרגיים לחלב! בעליזות נונשלנטית הגשתי לה חתיכה,
וזה היה הרגע שלו חיכו הרקובות המתוקות שלי.
האלרגית ,שהייתה פחות מנומסת ממני ,דחפה לכמה
אנשים חתיכת מהעוגה לגרון .לאחר שהתאוששו מן
החנק ,הודו שהעוגה מה זה טעימה ,אפילו שלא נראית.

( 2תבניות אינגליש קייק)
כוס שמן
כוס סוכר
 1/2כוס סירופ מייפל
 3ביצים
 3בננות מעוכות במזלג
 2כוסות קמח תופח
 1כפית קינמון (לא חובה)
 1כוס אגוזי מלך שבורים (כנ"ל)
לאחר האפייה:
 1/2כוס סירופ מייפל
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מה צריך?

מה עושים?
מחממים תנור ל 170-מעלות.
טורפים את כל החומרים לפי הסדר.
מעבירים לתבניות משומנות ואופים עד להזהבה
כ 40-45-דקות.
מוציאים ודוקרים
בשיפוד כ20-
חורים בכל עוגה.
מחממים את
המייפל בסיר
ומוזגים על כל
עוגה רבע כוס
מייפל.
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תשבץ היגיון
1

ליאור ליאני
2

4

3

5
7

6
8
9
10
12

11

14

13
16

15

18

17
19
20

מאוזן:

מאונך:

אמתי ()5
 .1בגרמניה יש כופר ִ
 .6צחצחו בית בתקופת החיים הראשונה ()5
 .8שור מתנשא למד לקבל מענק בין-לאומי
יוקרתי ()4,3
 .9שפת ים המחוז שאינו מוגבל (מ) ()5
 .11מה קרה לחלב שרתח בחודש שהיא הופיעה
בטלוויזיה? ()5,4
 .15מאז שהאחרונה נכנסה בחזרה למים ,הוא
בודד (מ) ()5
 .17העיר מוקפת רוחות על האש (מ) ()7
 .19שים עין! יש נפח מלא מיץ ()5
 .20מצץ בעצם בשר החזיר ()5

 .1קצין בטל נוהג להתקדם מהר ()5
 .2כישלון הלוויין בצרפת ()3
 .3לטירון אין טעם ללחוץ על דוושת הגז ()6
 .4כנראה שתיתי כשהוא גנב (מ) ()4
 .5חטיפים שקיבלו ריקבון של חטיפים (מ) ()7
 .7אין לו ספק היכן מתחילה היבשה ()4
 .10זמר נכנס למספנות שהיו פעם בכרם (מ) ()7
 .12חוש שמתגלה מחוץ לגינת היישוב הדרוזי ()6
 .13לא תרשה לכרות שם ()4
 .14קוף שטן פרה-היסטורי ()5
 .16זז על הבהמה ונוגע במעגל ()4
 .18דני עורך עינוי ()3

בין הפותרים נכונה תוגרל ארוחת בוקר מפנקת!

קפה לולה  -בית קפה קצת אחר...
סמילנסקי  ,13העיר העתיקה ב"ש 08-6288937
את הפיתרון בצירוף פרטים אישיים (שם מלא ,תחום לימודים ,טלפון ודוא"ל)
יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק ,בקומה  1בבית הסטודנט.
הזוכה בפרס על פתרון התשחץ הקודם :נגה קרני.
כל הכבוד לנגה ,ולשאר הפותרים/ות נכונה :שיראל לוי ,מרים בן-שחר ,דן וקסלר ,אלה קורן ,רמון זיו-אב ,אופיר
עץ-הדר ,אופיר רגב וגד בריל.
צ'ופצ'יקהגדרות מעניינות שבא לכם שנכניס לתשחץ? שלחו לנו אותן למייל chupchik@aguda.bgu.ac.il
יש לכם
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אגודת הסטודנטים מחפשת

מנהל/ת רווחה
משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

תיאור התפקיד :ניהול משרד רווחה של האגודה | אחריות על תחום הזכיינים באגודה|
תיאום ותיווך בין הסטודנטים לגורמים עירוניים | אחריות על הקשר בין הסטודנטים
במעונות לבין דיקאנט הסטודנטים | אמון על קידום נושאי הנגישות ,מלגות ועוד.
דרישות התפקיד :יחסי אנוש טובים | ניסיון בניהול עובדים | סדר וארגון ברמה גובהה |
חברות באגודת הסטודנטים -יתרון
היקף המשרה 100 :שעות לפי שכר סטודנט | התחייבות לשנה | תחילת עבודה מיידית |
התפקיד דורש נוכחות בב"ש בחודשי הקיץ
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הגשת מועמדות עד יום רביעי ה ,17.5.17-בשעה  ,12:00ע"ג טופס הגשת מועמדות הנמצא באתר האגודה <<  >> Bgu4u.co.ilלינקים
שימושיים>> טופס הגשת מועמדות ,בצירוף קורות חיים ושליחתו לדוא"ל .drushim@aguda.bgu.ac.il
המכרז יתקיים ביום חמישי ה 18.5.17-אנא שריין/י את התאריך שכן לא תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר! יש להגיע למכרז לאחר
הכנה והיכרות עם התפקיד .לפרטים נוספים יש לפנות למנהלת רווחה ,ירדן רביב ,בטלפון 054-2321305
**רק פניות מתאימות יענו .נוכחות בזמן הראיונות חובה .יש לעקוב אחר הפרסומים באתר.

49

תשחץ
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מהצד ,הדגמה
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הכרמל
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קטן
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בעל
חיים
קוצני

בערבית:
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טוב יותר
מאח
רחוק
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סופר
צרפתי
(ש"מ)
כינוי
כבוד
לאיש דת

זמרת כל
המלחמות
(ש"מ)

ממכות
מצרים
שמורכב
מיחידות
נפרדות

שינוי
עוצמת
הגל

השפריץ

ארכיטקט

שווי,
מחיר

מזוודה
עם
גלגלים

כלי
למאור

מעך כדי
להוציא
מיץ

פאר

כלכלה,

השתכרות

שנון
מראשי
השב"כ
(ש"מ)

© liorliany@gmail.com

בין הפותרים נכונה תוגרל מתנה  -זוג כוסות יין בעת ביקור במסעדה

מסעדת כרמים  -בית של אוכל ויין
דרך חברון  66מתחם 08-9966444 | RED
את הפיתרון בצירוף פרטים אישיים (שם מלא ,תחום לימודים ,טלפון ודוא"ל)
יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק ,בקומה  1בבית הסטודנט.
הזוכה בפרס על פתרון התשחץ הקודם :יותם רז הפנתר.
כל הכבוד לנגה ולשאר הפותרים/ות נכונה :אביבה נקר ושירה טאוגר השועלה.

יש לכם הגדרות מעניינות שבא לכם שנכניס לתשחץ? שלחו לנו אותן למייל chupchik@aguda.bgu.ac.il

אגודת הסטודנטים מחפשת

פרויקטור/ית סקרים
תיאור התפקיד :אפיון צרכי המדורים השונים באגודה לצורך איסוף מידע מהסטודנטים | ניסוח
שאלות והפקת סקרים עבור מדורי האגודה | בניית הסקרים האינטרנטיים ופיקוח על הפצתם
| ניתוח תוצאות הסקרים ,מתן פרשנות והפקת חוברות תוצאות
דרישות התפקיד :יכולת ניסוח גבוהה בע"פ ובכתב | ידע בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית |
יכולת לאפיין צרכים ולווסת עדיפויות ומשאבים | יכולות שימוש גבוהות במערכות ממוחשבות |
ניסיון בניסוח שאלות והפקת סקרים | ניסיון בניתוח תוצאות סקרים |
חבר/ת אגודת הסטודנטים -יתרון
היקף המשרה :עד  25שעות עבודה חודשיות ,התחייבות לשנה |
תחילת עבודה מידית ,לפי שכר סטודנט.

הגשת מועמדות עד יום שני ה ,22.5.17 -בשעה  ,12:00ע"ג טופס הגשת מועמדות הנמצא באתר האגודה << >> Bgu4u.co.il
לינקים שימושיים>> טופס הגשת מועמדות ,בצירוף קורות חיים ושליחתו לדוא"ל .drushim@aguda.bgu.ac.il
הראיונות יתקיימו ביום רביעי .24.5.17 -אנא שריין/י את התאריך שכן לא תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר! יש להגיע לאחר הכנה והיכרות
עם התפקיד .לפרטים נוספים יש לפנות לרוני שטרק ,פרויקטורית סקרים ,בטלפון .052-5408928
**רק פניות מתאימות יענו .נוכחות בזמן הראיונות חובה .יש לעקוב אחר הפרסומים באתר.

28/5 - 1/6

21/5 - 25/5

14/5 - 18/5

20:30
"הצמה של אבא"
תאטרון באר שבע

20:30
"בימינו לא יוצאים לדו קרב"
תאטרון באר שבע

20:30
"בימינו לא יוצאים לדו קרב"
תאטרון באר שבע

21:00
שיעור ומסיבת סלסה
סטודיו פוזיטיב

21:00
שיעור ומסיבת סלסה
סטודיו פוזיטיב

16:00 - 19:00
שוק איכרים
חניון מרכז הספורט
כניסה :חינם (התוצרת
בתשלום)

12:00 - 18:00
מגה "עושים רחוב"
שיפוץ המרחב הציבורי
בחמישה מוקדים שונים
כניסה :מבורכת

21:00
שיעור ומסיבת סלסה
סטודיו פוזיטיב

ל"ג בעומר

ראשון

שני

שלישי

חג שבועות

יום ירושלים

20:30
"בימינו לא יוצאים לדו קרב"
תאטרון באר שבע

גביע האגודה
תחרויות ספורט הקיץ:
מחניים ,כדורגל ,שש-בש
ופריזבי
שעות ומיקום :באתר
האגודה ,בהתאם לתחרות

חמישי

יש להתעדכן בעמוד
הפייסבוק ובאתר

מחר הכל מתחיל
יום ב

בייבי בוס
יום ג ,ד

בייבי בוס
ימים ה ,ש

מחר הכל מתחיל
ימים א ,ד

היפה והחיה
ימים ב ,ג

סרטי השבוע
בנגטיב

לפרטים נוספים ולעדכונים לגבי שינויים היכנסו לאתר האגודה » Bgu4u.co.il

ערב חג שבועות

20:30
"בימינו לא יוצאים לדו קרב"
תאטרון באר שבע

גביע האגודה
תחרויות ספורט הקיץ:
מחניים ,כדורגל ,שש-בש
ופריזבי
שעות ומיקום :באתר
האגודה ,בהתאם לתחרות

רביעי

לוח אירועים

פ
ר
ס
ו
ם
אגודה

תוכנית אלול

הרשמה נפתחה!
ה

עין פרת  -המדרשה באלון
 ,27.8ה' באלול  ,27.9 -ז' בתשרי ה'תשע"ז
תכנית אלול פותחת את שעריה למתעניינות ולמתעניינים,
צעירות וצעירים מכל קשת גווני החברה הישראלית המעוניינים
להקדיש את חופשת הקיץ למסע אישי וקבוצתי מרתק בתוך
כתלי בית המדרש.

einprat.org

לפרטים ולהרשמה ליום ההיכרותelul@einprat.org :
חפשו אותנו בפייסבוק "מדרשת עין פרת  -אלון"

Bgu4u.co.il

ימי ההיכרות הבאים:
ירושלים ,יום רביעי ,17.5 ,כ"א באייר
תל אביב ,יום שלישי ,23.5 ,כ"ז באייר
באר שבע ,יום שני ,5.6 ,י"א בסיוון
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רעבים?

כשהכל
נסגר,
מזנון
הנגטיב
נשאר
פתוח
בתקופת בחינות
המזנון פתוח

בימים א-ה החל מהשעה 20:00
ובשבת החל מהשעה 20:45
בניין  ,26קומה 2

לפרטים > Bgu4u.co.il :נגטיב או

קולנוע נגטיב

