
Bg
u4

u.
co

.il

עיתון אגודת הסטודנטים • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
| כ"ב ניסן התשע"ז | 18.04.2017 | גיליון מס' 567 B g u4u .co . i l

שיטות הפשע

המזרח הקרוב

אי הפללה

עמ' 22

עמ' 24

עמ' 8

מה אנחנו לומדים 
על יהודים מארצות 

ערב?

איך הנוכלים והרמאים 
בעיר מצליחים לגנוב 

מאתנו?

מה אומרות התקנות 
החדשות? וגם - 

ריאיון עם ח"כ שרן 
השכל, ממובילי 

יום השינויים
הסטודנט 
קלללל
עמ' 16



שיווק



בר וטאפאס בסמילנסקי

! לְלֹא ַתְּחִתּית
כל יום רביעי

צאו

על הייןריפיל חוב
לר

ע 
ס

סקי
לנ
מי
ס

לא תבואו?

לדרך!

סמילנסקי 25  //  08-6654854  // 



שיווק



דבר העורך

המערכת

גיליון מס' 567

3042
סיפורי 

טרמפים
כדורגל 

שפל

וד
מ

ע

וד
מ

ע

ת
בו

ת
כ

ם
מדורי

אי הפללה

זיכרון בסלון

יום הסטודנט קלללל

המזרח הקרוב

שיטות הפשע

בשם האח

כדורגל שפל

יד מנצחת

כאן בורחות בכיף

סיפורי טרמפים

פאן ג'וי יא אללה

 8

12

16

22

24

26

30

34

40

42

44

ch
up

ch
ik

@
ag

ud
a.

b
g

u.
ac

.il
 »

ו 
לנ

ו 
תב

כ

והסטודנטית הזאת היא אני

הצ'ופצ'יק של הקומקום

הבירוקרט

תרבות

בבואה

הצד שלו, הצד שלה

הצד של אף אחת

סיפורי אוכל

תשחצים

לוח אירועים

6

14

21

32

36

38

46

47

48

52

מעוניינים לפרסם 

בצ'ופצ'יק?

פנו למשרד שיווק 

בטלפון 054-2321346 

* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

הרי לכם/ן גיליון יום העצמאות. מבחוץ – מלכי המוזיקה בתמונה צבעונית של אווירה 

על  מחשבות  גם  שאבד.  אח  על  כואב  זיכרון  גם  שמחה.  גם  ובכן,  מבפנים?  שמחה. 

בילויים באילת ובחדרי בריחה. גם תקווה לאי הפללה ומחשבות על הפשע בעיר. הכול 

מכול וכול. כי ה"בפנים" שלנו תמיד כזה – מורכב, שונה ומשונה. יכול להכיל כתבה על 

היתרונות שבכתיבת סיכומים בכתב יד לצד קומיקס על חתול שמתכונן לפאנג'ויה. ואולי 

זה מה שצריך לזכור, שאמנם יש עכשיו רצף ימים שבהם אנו מצופים להיות מקשה אחת 

– זוכרים, כועסים, עצובים ואז שמחים, אך אף שאנחנו יכולים להציג פרסונה אחת כלפי 

חוץ אנחנו תמיד מכילים את הכול בפנים.

אז מה עוד יש לנו החודש? ריאיון מעמיק עם שאנן סטריט ועם סטטיק-בן-אל – אל 

סיפורי  גם  יש  ואחרים!  אותם  לראות  כדי  הסטודנט  ליום  כרטיסים  לקנות  תשכחו 

טרמפים, כתבה על המיזם החשוב "זיכרון בסלון", על ייצוג של יהודים ממוצא מזרחי 

ועל כמה חבר'ה שהחליטו לסקר את הצד הנידח של הכדורגל. אל תפספסו את הטור 

של נועה על קבוצת הנוער בסיכון שהיא מדריכה, ויש טור אוכל על גרנולה, הצד שלו 

ושלה על אילת, בירוקרט, הצד של אף אחת וגם תרבות. קריאה מהנה! 

איתי טריפמן, עורך צ'ופצ'יק

עורך:

איתי טריפמן

עריכה לשונית:

יהודית כהן-טוקר 

עיצוב גרפי:

נטלי לוין

רועי חמאוי

כתיבה:

יהלי אוזן

דותן בן יוסף

נועה גורן

אור הוכמן

ארנון זלמנוב

גלי סיטון

אורית ערן

הודיה תורג'מן

צילום:

שחר אגמי

דפוס:

רבגון
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שיווק
לא באמנות, לא בחינוך. כן בלימוד 
עברית לחתולים, שבזה לא צלחתי

סקסית,  כותרת  איזו  בסיכון.  לנוער  ספוקן-וורד  סדנת 

"נוער בסיכון", ומזה חששתי כשנכנסתי בשערי המרכז 

בתור מנחת הסדנה, שיראו אותי – סטודנטית בלונדית 

עם חיוך דביק – ויאמרו, הנה, עוד אחת מאלה שבאות 

אלינו, יעני מלמעלה, כדי ללמד. והרי כל זה בכלל לא 

נכון, כי מלבד הקווים הכלליים של החיים שלי אפשר 

זמן  להם  ייקח  אבל  בסיכון,  נועה  בעצמי  שאני  לומר 

לגלות את זה, חשבתי באנחה. ובאמת, המפגש הראשון 

היה חרבון מארץ החרבונים. המחשב המקרטע בקושי 

ולא  סבלו,  לא  הם  הפואטרי-סלאם  סרטוני  את  עבד, 

שלהם  הקשוח  המדריך  אם  ובכלל,  פעולה,  שיתפו 

לא היה בסביבה, היו קושרים לי את הגפיים לסנאדה 

בכל שבוע,  חזרתי  אבל  הנגב.  בחולות  אותי  ומבשלים 

מנסה לשחד את השדים הקטנים בממתקים ובהבטחות, 

לי  שאין  מתחרטת  יחד,  שנקרא  שירים  להם  מחלקת 

שכפ"ץ. "אני שונא כשאת באה!", יידעו אותי בידידותיות, 

וידעתי שבכל פעם שהם רואים את הפרצוף הקטן שלי 

מגיח בשער הם מדליקים סיגריה של עצבים.

טיים- צריכה  "אני  הפרויקט,  למקים  אמרתי  "בוס", 

הגפתי תריסים,  מגיעה השבוע".  תודיע שאנ'לא  אוף. 

הבריסטולים  מיליארדי  את  מהמגירות  הוצאתי 

והצבעים שאגרתי בחיים )אני מתחילה להבין מה לא 

נכון בהתנהלות הפיננסית שלי(; פערתי את המחשב, 

למרבה  צרחתי,  או.קיי!  רותח.  קפה  לגרון  ושפכתי 

הבהלה של השותפים שחשבו שאני רוקחת שיקוי; לא 

אהיה מדריכה טובה, כל עוד אין לי תכלית. למה אני 

ניסחתי  בו-במקום  להם?  יעזור  הספוקן  במה  באה? 

אין-ספור רעיונות. החלטנו פה אחד, אני ועצמי, שהם 

ועל חמתם, ישחקו בפעילויות  יקראו שירים על אפם 

שלי ויכתבו. הלוא מהר מאוד הם יתפסו שאני לא עוד 

מוסד, להפך, אני משחררת את חרצובות לשונם, וואו, 

חרצובות זו מילה מוזרה, ומעניקה להם כוח, חוצפה, 

את  בריאותיי  והטמעתי  סיגריה  עישנתי  נשק.  כלי 

שאני חושבת: ימות העולם, אני מאמינה רק באמנות. 

מכאיב  כלי  החיים,  אותנו מפרדוקס  הכלי ששולף  זה 

ומענג שמכסה בבשר את מה שנחשב ברוח, שמאפשר 

לחקור, שנותן כוח. וככה, פסיכית לגמרי, חזרתי למרכז; 

נכח  ידיים". במקרה הבוס  "תחזיקו  ובנחישות פקדתי 

שם וראה איך הקסם מתחיל.

תי", לחשתי. התחלתי לדבר. לא יודעת על  "...ותהיו אִִ

לכישוף.  הצטרפו  הם  אבל  רציונאלי,  באופן  לא  מה, 

תי,  הונעתי מתוך אמונה מוחלטת במה שאני עושה, ואִִ

לסמים התחילו  נוער שסבלו מהתמכרות  בני  עשרים 

ככה  סתם  מתגלגל  לא  שבן-אדם  תפסו  הם  לשפוך. 

לכתוב, שמן ההכרח שיהיה לו גודש שהוא מת להוציא, 

והם הניחו לבטן לבחוש, לזיכרונות לפעם בין האוזניים. 

הנערים  אבל  ומשוגעת,  מפחידה  מאוד  הייתי  כן,  אז 

פשוט התפוצצו שם והתחילו לכתוב.

וכתבו, וכתבו. ובתחילת מרץ העלינו את המופע הראשון 

שלהם. אחד-אחד עלו לבמה, אחת מעודדת להתפתח 

שהיה  הגמילות  שתים-עשרה  על  מדבר  אחר  בחיים, 

בהן, וההוא על המשפחה המאמצת, ומישהו על השנאה 

לכתיבה שהשתנתה, ועוד אחד על הנוער של היום, והיא 

על הידרדרות של שתי חברות לסמים, וגם על מחשבות 

כל אחד מהם  הורים.  הייתה האשמת  אבדניות, אפילו 

הבריק מהתרגשות, ואני הצצתי בקהל שמנה גם אנשים 

מהעירייה, מארגונים תומכים. סוף-סוף קולו של נוער 

נשמע, לא העובדים הסוציאליים ולא דפי המשוב, הם 

עצמם, עם דף זקוף ביד. הם גילו את הנשק הכי חריף 

שיש להם. וכשאנשים בקהל דמעו לבי התכווץ, וידעתי 

שהזכות שנפלה בחלקי השנה, אין דומה לה. ולנערים 

והנערות שלי, שקיבלו את העיתונים בהפתעה ועכשיו 

קוראים את זה – אני אוהבת אתכם מאוד 

מאת נועה גורן

אין בלתי אפשרי

והסטודנטית הזאת 
היא אני

צ'ופצ'יק6
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עישנו  וחברים  אני  שבע-עשרה,  בן  "כשהייתי 
ג'  בשנה  סטודנט  מספר  פעמים",  כמה  וִויד 
בתקופה  היה  "זה  בעילום שם.  להישאר  שביקש 
אחרי  ב-2007.  שהייתה  הגדולה  השביתה  של 
כי  מתאר  הוא  הפסקנו".  נגמרה  שהשביתה 
וערכו  לביתו  שוטרים  הגיעו  חודשיים  לאחר 
זאת הוא  ובכל  חיפוש. השוטרים לא מצאו דבר, 
הוזמן לחקירה. "אחרי קצת זמן בחקירה נשברתי 
סיבה,  הייתה  שלא  למרות  שעישנתי,  והודיתי 
לא עישנתי מאז השביתה, ולא היה אצלי כלום". 
הוא מתאר שהתייחסו אליו ממש כמו אל פושע 
שאמר  שוטר  לי  זכור  "בעיקר  החקירה,  במהלך 
שעוד  בטוח  אני  עבריין,  כמו  לי  נראה  'אתה  לי: 
נראה אותך פה שוב'". לאחר החקירה נפתח תיק 
פלילי. שני ביקורים אצל קצינת מבחן ובדיקת שתן 
נקייה הסתיימו בסגירת התיק לאחר כמה חודשים 
ללא רישום פלילי – בעקבות המלצתה של קצינת 
קודם  הזה.  לסיפור  השלכות  כמה  "היו  המבחן. 
כול, זה יצר מתיחות בין המון אנשים ואווירה ממש 
רעה. מאוחר יותר כשרציתי לעבוד בתור מאבטח 
לקח זמן עד שנתנו לי רישיון לנשק. גם כשרישום 
פלילי נמחק עדיין יש רישום פנימי במשטרה, ואם 
יום אחד אסתבך עם החוק יוכלו לראות את זה". 
זהו סיפור אחד מיני רבים. במקרים שבהם הנאשם 
אינו קטין, לרוב הרישום הפלילי אינו נמחק. בעצם 
האחרונה  בתקופה  ההפללה  אי  סביב  השיח  כל 
דווקא  למה  בדיוק;  הזאת  השאלה  סביב  נסב 
אישום פלילי? האם יש אלטרנטיבה טובה יותר? 

ועבור מי היא טובה יותר?

אי הפללה וקוץ בה
הייתה  זו  באחריות",  הפללה  לאי  "עוברים 
הכריז  שבה  העיתונאים  מסיבת  של  כותרתה 
השר גלעד ארדן על מדיניות אי ההפללה לפני 
לא  למעשה  בינואר.  ב-26  חודשים,  כשלושה 
ב"שימוש  אלא  מוחלטת,  הפללה  באי  מדובר 
בהפללה כמוצא אחרון" לדבריו של השר ארדן 

)מתוך מסיבת העיתונאים(.

כיום צריכת קנביס לשימוש עצמי )עד חמישה-
דבר  לכל  פלילית  עבירה  מהווה  גרם(  עשר 
ועניין, למעט אנשים שקיבלו אישור רפואי לכך. 
שימוש  על  בחוק  הקבוע  המקסימאלי  העונש 
כאשר  מאסר,  שנות  לשלוש  להגיע  יכול  עצמי 
לבית  בחודש  מגיעים  איש  מאתיים  בממוצע 
משפט בגלל עבירות של שימוש עצמי. מדיניות 
קנס  כוללת  ארדן  השר  הכריז  שעליה  הקנביס 
של כאלף שקלים בעבירה הראשונה, קנס כפול 
בעבירה השנייה ובעבירה השלישית סגירת תיק 
המותנית בהסדר שלפיו הנאשם יתנדב בארגון 
בעבירה  וכו'.  "אל-סם"  כדוגמת  בעמותה  או 
דעתה  שיקול  לפי  פלילי  תיק  ייפתח  הרביעית 
של המשטרה. עבור קטינים החוק מעט שונה: 
בעבירה הראשונה יינתן טיפול מותנה ללא קנס 
או רישום פלילי, בעבירה השנייה סגירת התיק 
בהסדר מותנה, ובעבירה השלישית פתיחת תיק 
בהודאת  מותנית  המדיניות  כי  לציין  יש  פלילי. 
המשתמש בעבירה הפלילית שביצע, ובפעמיים 
בקנס.  העבירה  המרת  תתאפשר  הראשונות 

בקרוב צריכת קנביס לא תיחשב 
עוד לעבירה פלילית. אז מה מותר, 

מה אסור, ומה חושבת ח"כ שרן 
השכל, אשר פעילה בתחום?

אי הפללה
מאת הודיה תורג'מן
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ועדת הצעירים            
אגף איכות סביבה

אגף רווחה
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במקומות  אכיפה  על  דגש  שמה  זו  מדיניות 
בבתיהם,  אנשים  חיפוש  על  ולא  ציבוריים 
ניתוב  על  דובר  כן  כמו  עכשיו.  עד  שקרה  כפי 
המשאבים וכספי הקנסות לחינוך ולדרכי טיפול. 
לענייני  השרים  בוועדת  אושרה  זו  מדיניות 
חקיקה, אך נכון ליום כתיבת הכתבה היא טרם 
זו  מדיניות  למעשה  מעשית.  מבחינה  יושמה 
הצרכנים,  הפללת  את  לחלוטין  מבטלת  אינה 

אלא שמה את ההפללה כמוצא אחרון.

מוסר השכל
חברת  עם  שוחחנו  הכתבה  הכנת  במסגרת 
שמאז  הליכוד,  ממפלגת  השכל  שרן  הכנסת 
אי  נושא  את  במרץ  מקדמת  לכנסת  כניסתה 
בעקבות  מריחואנה.  צרכני  בקרב  ההפללה 
לחצים מחוץ לכנסת ומתוכה, הן באופוזיציה והן 
בקואליציה, הוקמה ביולי 2016 ועדה שמטרתה 
לבחון את היבטיה השונים של מדיניות ההפללה 
במדינת ישראל, את המגמות העולמיות בנושא 
ארדן-השכל".  "ועדת  הצפויות:  ההשלכות  ואת 
מתמשך  מאבק  מתארת  השכל  הכנסת  חברת 
בגורמים שונים על אודות הרכב חברי הוועדה, 
שבו  הזמן  משך  בה,  ידבר  ומי  בה  ידובר  מה 
תדון הוועדה ועוד משתנים רבים. היא מתארת 
מבחינת  לנושא  בגישה  עצום  מגמתי  שינוי 
למלחמה  הרשות  ובהם  בוועדה,  היושבים  אלו 
בסמים ואלכוהול. במקביל הופעל הן לחץ ציבורי 
ופוליטיים  תקשורתיים  גורמים  מצד  לחץ  והן 

לשחרור מסקנות הצוות ולפעולה בנושא.

בשיתוף פעולה עם חבר הכנסת דב חנין ממפלגת 
לפני  והשכל  הוא  הגישו  המשותפת  הרשימה 
עברה  לא  וזו  הפללה,  לאי  חוק  הצעת  כחודש 
הזאת,  החוק  הצעת  בכנסת.  גלויה  בהצבעה 
הממשלה,  בהחלטת  שהתקבל  ממה  בשונה 
דורשת אי הפללה מוחלטת והמרת הדין הפלילי 
בשום  פלילי  רישום  ללא  קנס,  מנהלי:  בדין 
חברת  הממשלה  של  המדיניות  שינוי  על  שלב. 
הכנסת השכל אומרת: "הצעד הזה מבחינתי אינו 
מספק". היא הפרה את המשמעת הקואליציונית, 
הפללה  "לאי  החוק  הצעת  בעד  והצביעה 
אמתית". לדבריה, "ידעתי שיהיו סנקציות, ועדיין 

ובניגוד  שלי  לאידיאולוגיה  בניגוד  הצבעתי  לא 
על  דובר  ואכן  שלמה",  שנה  שניהלתי  למאבק 
הדחתה מהוועדות שבהן היא חברה, ובהן ועדת 

הסמים הקשורה באופן ישיר לנושא.

מה הוביל אותך לעסוק באי הפללה? "העיקרון עצמו 

של חופש הפרט הוא חלק מהערכים אותם אני 
מקדמת". השכל מספרת כי היא נחשפה לנתונים 
הפליליים  התיקים  שכמות  המראים  מדאיגים 
רחב  ציבור  הופכת  בנושא  פותחת  שהמשטרה 
ולהשקפתה  לעבריינים,  לחלוטין  ונורמטיבי 
אדיר  צדק  חוסר  "זהו  תפיסה.  בשינוי  צורך  יש 
שנעשה לאזרחים במדינת ישראל. אנו משתמשים 
בדין הפלילי כדי לבוא ולומר מיהו עבריין ומי לא. 
אנו מסמנים עבריינים בחברה שלנו, אם זה אדם 
שגנב, רצח או אנס". למעשה אנשים בעלי תיק 
ברפואה  דין,  בעריכת  לעבוד  יכולים  אינם  פלילי 
אנשים  כאשר  גם  ציבורית.  במשרה  להחזיק  או 
הפלילי  הרקע  נבדק  לאימוץ  בקשה  מגישים 
יחול על  יכול להיות שהדין הפלילי  שלהם. "לא 
אדם שנתפס אפילו בגיל שמונה-עשרה או תשע-
עשרה עם קנביס. זה חוסר צדק", מדגישה השכל, 
ומוסיפה, "מעבר לזה גם במקרים של התמכרויות 
יפתרו  לא  והמעצרים  הפליליים  התיקים  הכלא, 
ירעו  רק  אלא  משימוש,  ירתיעו  או  הבעיה  את 
האנשים  את  להפוך  היחידה  הדרך  המצב.  את 
האלה לחברים מתפקדים בחברה שלנו היא על 
את  נאותים.  גמילה  ומתקני  מודעות  חינוך,  ידי 
כל הכספים שמושקעים כיום במערכת האכיפה 
והמשפט ניתן להשקיע במתקני גמילה". ובעצם 
"בואו  ואומרת:  קוראת  השכל  הכנסת  חברת 
נשקיע בחברה שלנו, ולא נשקיע בלייצר עבריינים 

מיותרים". 

כעת, כשהצעת החוק לא עברה, האם תמשיכי לקדם 

את הנושא למרות זאת? ואם כן, כיצד? על החלטת 

לדברים  ומעבר  הפללה,  אי  לא  "זה  הממשלה: 
להפסיק  מוכנה  לא  אני  לכן  והומלצו.  שסוכמו 
יש לראות כיצד החלטת  את המאבק שלי שם. 
כמה  לכך שתהיה  ולדחוף  הממשלה מתקדמת 
וזה  במידה  אמתית.  הפללה  אי  לכיוון  שיותר 
לא הכיוון, להמשיך ולהתעקש על הצעת החוק 



11

Bg
u4

u.
co

.il

מעשן  שאינו  מי  בקרב  גם  תעבור".  שהיא  עד 
בפרט,  באוניברסיטה  כאן  באווירה  כי  נדמה 
שימוש  בכלל,  בארץ  הסטודנטים  ובאוכלוסיית 
ופחות  חברתי,  קונצנזוס  לכמעט  נחשב  עצמי 
נתפס כמשהו פלילי ונוראי שיש להיאסר בגינו. 
לתמונה?  נכנסים  הסטודנטים,  אנחנו,  לדעתך  איפה 

"יש מקומות שבהם לחץ תקשורתי ולחץ ציבורי 
חברת  המשחק".  כללי  את  לחלוטין  משנים 
הכנסת השכל מפצירה בנו להיות מעורבים כמה 
היא  ההפללה.  אי  בנושא  בהכרח  ולא  שיותר, 
למפלגות  ותתפקדו  "לכו  וקוראת:  אלינו,  פונה 
שנלחמים  הכוחות  את  לחזק  חשוב  זה  שלכם, 
בו.  מאמינים  שאתם  מה  את  ולחזק  בשבילכם 
והדמוקרטי  האזרחי  בתפקיד  חשוב  חלק  זהו 
של כל אחד ואחד מאתנו". בנושא אי ההפללה 
היא מוסיפה, "אם זה נושא שסטודנטים רוצים 
לשנות, עליהם להיות מעורבים ולהתעניין מתי 
עולים דברים הקשורים בנושא, לצאת לרחובות, 
לבקש מחברי הכנסת בצורה אישית, לומר להם 
הכנסת  מחברי  ולבקש  שלהם  האג'נדה  מהי 
להצביע בעד זה. צריך להיות יותר פעילים, לא 
לגליזציה  לדעתך  האם  נוכחות".  להפגין  לחשוש 
מלאה היא בת השגה? "סביב הצעת החוק של אי 

לגליזציה  קונצנזוס.  היה  לא  מוחלטת  הפללה 
ישראל  במדינת  אפשרי  שהוא  משהו  לא  היא 
רק  בנושא  ושיחה  דיון  וכל  הנוכחית,  במציאות 

לוקחים אותנו כמה צעדים אחורה".

ודאי  טעון,  הנושא  סביב  הדיון  שכל  ספק  אין 
שינוי  יש  מעשנת.  או  שמעשן  מאתנו  מי  עבור 
ביחס החברתי למריחואנה, ישנה הבחנה בינה 
המציעים  קולות  ועולים  קשים",  "סמים  לבין 
אלטרנטיבות. השיח סביב הנושא נמצא הרבה 
בקלות  מתייחסים  לא  וכבר  במיינסטרים,  יותר 
ראש לאותם "סטלנים" הטוענים בעד לגליזציה 
הממשלה  מדיניות  אחד,  מצד  הפללה.  אי  או 
את  בהשאירה  הדיון  של  לבו  לב  את  פספסה 
עבירת השימוש העצמי בגדר עבירה פלילית. כל 
החברתית,  התודעה  לשינוי  שקוראים  הקולות 
בכלא  ישיבה  וכמובן  כעבריין  ושאומרים שתיוג 
ובאופן  מענה,  ללא  נותרים  מוצדקים,  אינם 
מסוים אף מרגישים מרומים. מצד שני, גם אם 
מובילי  שרצו  מוסרית  הצהרה  אותה  חסרה 
החלטת  הזאת,  ברפורמה  להשיג  המאבק 
בנושא  יותר מרחב תמרון  הממשלה מאפשרת 

עבור מי שרוצה בכך.

*הקנס מותנה בהודאת המשתמש בעבירה.
שימוש במקורות לצורך הכנת הכתבה: 

נוסח הצעת החוק ותיקוניו, כפי שמופיע באתר הכנסת; אתר lawguide.co.il – מדריך עורכי דין ומידע 
משפטי בישראל; מגזין "קנביס"; אתר "וואלה"; "הצינור"; דוברות של חברת הכנסת שרן השכל.

הצעת החוק לאי הפללהמה התקבל בהחלטת הממשלההחוק כיום

איסור גורף על כל שימוש 

או סחר, למעט במקרה של 

אישור רפואי. 

צריכה עצמית )עד 15 

גרם( מהווה עבירה פלילית 

גם בעבירה הראשונה. 

העונש המקסימאלי הוא 

שלוש שנות מאסר.

על עבירות סחר העונש 

המקסימאלי הוא עשרים 

שנות מאסר.

עבירה ראשונה:

*קנס של כ-1000 ₪.

עבירה שנייה:

*קנס כפול.

עבירה שלישית:

סגירת תיק בהסדר מותנה.

עבירה רביעית:

פתיחת תיק פלילי לפי שיקול דעת 

המשטרה.

שימוש עצמי לבדו )ללא ביצוע עבירה 

נוספת לעבירה זו, לדוגמה: נהיגה תחת 

השפעה( מעל גיל 21 לא יהווה עבירה 

פלילית, אלא עבירה מנהלית בלבד.

העונש יהיה קנס כספי של עד 300 ₪ 

ללא הפללה בשום שלב.

הקנס על ביצוע העבירה במרחב 

הציבורי יהיה עד 1500 ₪ כפי שקבוע 

בחוק על עישון )סיגריות( במרחב 

ציבורי.
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יותר  או  פחות  מורכב  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום 

מסדר קבוע. סרטים כואבים, שירים עצובים, טקסים 

זו  בסלון"  "זיכרון  לשגרה.  וחזרה  צפירה  מרגשים, 

יזמה חברתית שהחלה בשנת 2010, ומטרתה לשנות 

את הסדר המונוטוני מעט של יום השואה ולציין אותו 

ובכך  ואישית,  אינטימית  יותר,  משמעותית  בצורה 

להנגיש אותו לכל חלקי החברה. ביום הזה נפגשים 

מאות אלפי ישראלים ויהודים בארץ ובעולם בסלונים 

פרטיים ומדברים על השואה. ככה פשוט.

"הכול התחיל מבחורה שהחליטה שהיא לא מתחברת 

לידה",  עבר  די  השואה  ויום  הטקסים  עניין  לכל 

מספרת גל פילברג, רכזת מעורבות באגודה ואחראית 

על פרויקט "זיכרון בסלון" בבאר שבע. "היא קיבצה 

בבית שלה את 'זיכרון בסלון' הראשון, הזמינה חברים 

והשיגה עדות של ניצול שואה. מפה לשם עברו שבע 

שנים, ובשנה שעברה היו כחצי מיליון אנשים שלקחו 

בברלין  בעולם.  וגם  בארץ  גם  בסלון'  ב'זיכרון  חלק 

לנאצים  שלישי  דור  שמחברים  מפגשים  יש  למשל, 

ודור שלישי לניצולים". 

עבר, הווה, עתיד
משלושה  מורכב  בסלון  זיכרון  של  אידיאלי  ערב 

חלקים: חלק של "עבר", שבו שומעים עדות. זו יכולה 

להיות עדות של ניצול שואה, עדות מצולמת, עדות של 

דור שני או שלישי או עדות של איש רוח או אקדמיה. 

"החלק הזה נובע מכך שלצערנו בעוד כמה שנים לא 

זיכרון  את  לבסס  צריכים  ואנחנו  שואה,  ניצולי  יהיו 

השואה. השאיפה היא להמשיך עם זיכרון בסלון גם 

גל.  מפרטת  שישתתפו",  ניצולים  יותר  יהיו  כשלא 

שיתופי- חלק  הוא  "הווה",  הערב,  של  השני  החלק 

בצורה  הזדמנות למשתתפים להתחבר  ובו  אמנותי, 

בדרכים  עצמם  את  ולהביע  הזה  ליום  רגשית  יותר 

אמנותיות יותר. "זהו חלק פתוח, כל מארח בוחר איך 

נגינה,  מוזיקה,  קטעי  להיות  יכול  זה  אותו.  לעשות 

שירה בציבור, קריאה של קטעים, כל דבר שהמארח 

"עתיד",  והאחרון,  השלישי  החלק  לנכון".  רואה 

החשוב  הוא  גל  ולטענת  לערב,  דיון  ומהווה  מסכם 

הוא  הדיון  ומרכז  אחר,  בנושא  דן  סלון  "כל  ביותר. 

אותנו?  פוגשת  השואה  איך  השואה,  את  נזכור  איך 

העניין הוא שלא מדובר בערב שבו מגיע ניצול ונותן 

עדות וזהו זה, אלא יש פה הרבה מעבר. המכלול של 

כל החלקים יוצר את עיצוב הזיכרון שלנו בצורה כזו 

שלא נשכח את השואה, ונעביר את הזיכרון הלאה".

דני גדייב וענת נחמני אירחו בשנה שעברה ערב של 

"זיכרון בסלון", כל אחד בסלונו שלו. ענת אירחה את 

סבה, יונה סברדיול, ניצול שואה שנולד בליטא ונכנס 

ויונה  נספו,  ואחותו  הוריו  ואחותו.  אמו  עם  לגטו 

השתחרר בצעדת המוות בסוף המלחמה ועלה לארץ 

עם אחת מאחיותיו. "זו הייתה חוויה מאוד מעורבת 

בכלל  רוצים  שאנשים  האמין  לא  שלי  סבא  רגשית. 

לבוא ולשמוע אותו. בסוף היו בערך שמונים אנשים", 

הזה  הערב  על  לי  הגיבו  "אנשים  ענת.  מספרת 

שהוא  מרוב  התקיים  שהוא  אחרי  חודשים  שלושה 

היה עצמתי. מבחינת סבא, הוא מאוד הופתע מכמות 

ניגשו  שלו.  בסיפור  שמתעניינים  הצעירים  האנשים 

לו ממש טוב. הערב  וזה עשה  ושאלו שאלות,  אליו 

הזה שינה לו את המחשבה, הוא היה בטוח שהסיפור 

הזה  הערב  ואחרי  אחד,  אף  יעניין  לא  שלו  האישי 

הוא ראה כמה ערך יש לסיפור שלו". דני אירח את 

יזמת "זיכרון בסלון" מאפשרת לחוות את יום השואה באופן אישי 
ומשמעותי. אולי תמצאו את עצמכם/ן בסלון ביתי השנה

זיכרון בסלון

מאת אור הוכמן
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רג'ינה מזייקה, שנולדה בעיצומה של מלחמת העולם 

שאמה  לאחר  בקזחסטן,  פליטים  במחנה  השנייה 

לברית  גרמניה  פלישת  בעקבות  מאוקראינה  ברחה 

שנהרגו  משפחה  קרובי  שלושה  לי  "יש  המועצות. 

כשנלחמו בצבא האדום, והיה חשוב לי להעלות את 

המודעות של שואת ברית המועצות שבקושי מדברים 

מהשואה  חלק  היא  גם  "רג'ינה  דני.  אומר  עליה", 

הזו. בנוסף לעדות שלה הבאתי קטעים של אנשים 

הגיעו  המועצות.  בברית  ונספו  בנאצים  שנלחמו 

לסלון שלי כשמונה-עשר אנשים, חברים ולא חברים. 

עם רג'ינה אני עדיין שומר על קשר". 

שמתכוונת  ענת  אומרת  מבורכת",  יזמה  זו  "לדעתי 

אתנו  יישארו  לא  שואה  "ניצולי  השנה.  להתארח 

שלי  סבא  ההמשך.  לדור  אדיר  פרויקט  וזה  לנצח, 

מאוד שמח על היזמה הזו. שמעתי את הסיפור של 

סבא המון פעמים, ודווקא במעמד הזה הסיפור הואר 

של  ערב  השנה  לארח  שמתכוון  דני,  אחר".  באור 

"זיכרון בסלון" בבית החברתי "מוישה האוס", מסכים 

את  עצמו  על  לקח  שלנו  שהדור  "מדהים  ענת.  עם 

חשוב  זה  כמה  הרגשתי  באמת  אני  הזה.  הפרויקט 

לרג'ינה, כמה היה לה משמעותי לספר את הסיפור 

וחשוב  ומתמעטים,  הולכים  השואה  ניצולי  הזה. 

ממקור  אינפורמציה  שיותר  כמה  ולספוג  לשמוע 

פעמיים  "כבר  דני.  עם  מסכימה  רג'ינה  ראשון". 

השתתפתי ב'זיכרון בסלון', ולספר את הסיפור שלי 

אותי,  מרגש  מאוד  זה  סטודנטים  של  קבוצה  מול 

השאלות שהסטודנטים  זה.  את  לעשות  אני שמחה 

בפרויקט  להשתתף  שמחה  ואני  חשובות,  שואלים 

הזה בכל שנה מחדש", היא אומרת. 

רוצים לארח? להתארח?
מי שרוצה לארח מוזמן להירשם באתר של "זיכרון 

החלטתם  אם   .)zikaronbasalon.com( בסלון" 

פתוח  בסלון  לארח  אם  לבחור  תוכלו  לארח, 

סלון  היא  המעניינת  "האופציה  פרטי.  בסלון  או 

אנשים  לסלון  מגיעים  "כך  גל.  ממליצה  פתוח", 

המון  יש  יותר.  מעניין  נהיה  והערב  מכירים,  שלא 

וחיברו  סיפורים על ערבים שנערכו בבניין מסוים 

נוסף של  וזהו ערך  בין השכנים,  בפעם הראשונה 

לסייע  דואג  בסלון"  "זיכרון  צוות  בסלון".  זיכרון 

למארחים. "אנחנו עושים את כל המאמצים לגייס 

דור  או  שואה  ניצול  אם  בין  עדות,  אנשי  ולמצוא 

לאנשי  המארחים  בין  השידוכים  את  ועושים  שני, 

בבניית  הערב,  בבניית  עוזרים  גם  אנחנו  העדות. 

מעוניינים  אתם  אם  האמנותי".  והחלק  הדיון 

של  רשימה  באתר  למצוא  תוכלו  להתארח, 

חלק  בכל  )או  בבאר-שבע  המארחים  הסלונים 

זו השנה השנייה  גל  ולהירשם. עבור  אחר בארץ( 

העבודה  שעברה  "שנה  בפרויקט.  מעורבת  שהיא 

הייתה מאוד טכנית, וקצת לא הרגשתי את המהות. 

אבל ברגע שנסעתי לערב של זיכרון בסלון עברה 

אבל  אחד,  לסלון  נוסעת  שאני  המחשבה  לי 

מתכנסים  ובעולם  הארץ  בכל  בדיוק  רגע  באותו 

המוני אנשים שאפילו לא מכירים אחד את השני, 

באמת  זו  השואה.  זיכרון  על  לדבר  בשביל  והכול 

הזדמנות לעשות עצירה מהחיים ולקיים שיח עמוק 

ומשמעותי. השאיפה היא שכל אזרח במדינה ייקח 

חלק בפרויקט הזה, ושהוא יהפוך לחלק מהנורמה 

בישראל. ומפה בא הסלוגן של זיכרון בסלון: איפה 

אתה עושה את יום השואה?".
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צ'ופצ'יק16

הוא  כי  זה  קשוח.  הוא  ב'  סמסטר  בזה,  נודה  בואו 

כל-כך הרבה  חופש.  חופש; הרבה  הוא  דברים.  הרבה 

וים  קיץ  קיץ;  הוא  סטודנט.  שאתה  ששכחת  חופש 

שמחת  הרבה  כל-כך  חיים,  ושמחת  קצרים  ובגדים 

חיים ששכחת שאתה סטודנט. הוא פאנג'ויה, מסיבות 

בריכה וחום שקשה לנשום; כל-כך חם ששכחת שאתה 

סטודנט. לכל אלו מתווספים גם אירועי יום הסטודנט, 

של  ימים  משלושה  פחות  לא   ,StudentFest 2017-ה

טירוף שלגמרי ישכיחו מאתנו שאנחנו, טוב, סטודנטים...

מה  הבדואי.  השוק  במתחם  המרכזי  בערב  מתחיל  זה 

בתכנית? דניאלה ספקטור, הדג נחש, משה פרץ, מוש בן 

ארי, ברי סחרוף וסטטיק ובן-אל. נוסף לכל הטוב הזה 

הלבן  והמסך  טריו,  באטרינג  את  תארח  האינדי  במת 

קותימאן  את  פינגרז,  טייני  את  רוח,  הילה  את  יארחו 

מכן  שלאחר  ביומיים  חביב.  ויסאם  ואת  אורקסטרה 

המסורתיות  הבריכה  מסיבות  שתי  כמובן,  יתקיימו, 

בצהריים של שמש, בריכה, מוזיקה, קיץ, ושוב, כל מה 

שהוא לא לימודים. קל.

הזמן להתעורר
"אני חולה על להופיע", משתף שאנן סטריט, סולן להקת 

מפוארת.  סולו  קריירת  ובעל  חברתי  פעיל  נחש,  הדג 

תמיד  אני  השנייה.  לבנון  במלחמת  זה  את  "הבנתי 

יותר כותב  החזקתי מעצמי, אולי בצורה קצת פלצנית, 

ופחות מופיען. ובמלחמת לבנון השנייה לא היו הופעות 

בכל הארץ. אני לא זוכר כמה זמן זה היה, אבל זה היה 

מספיק כדי שאני ארגיש שאני מטפס על הקירות. הבנתי 

שאם אין לי את הבמה לשחרר בה צדדים באישיות שלי 

שצריכים לצעוק ולרקוד ולא יודע מה, אז אני במצוקה. 

מהיום הזה אני מבין שאני מופיען, שזה באמת בנשמה 

שלי. עכשיו אני יודע שאני חייב את זה".

האם אתה יכול לספר סיפור ספציפי של איזה שיר? 

בשם  בלייבל  אותנו  החתים  אוז  קובי  אלפיים  "בשנת 

פישי  כולל  אמנים,  כעשרה  שם  חתומים  היו  'עננה'. 

האמנים  של  אוסף  אלבום  יצא  כלשהו  בשלב  הגדול. 

את  אהבתי  נורא  אחד'.  אח  'עוד  השיר  כולל  בלייבל, 

אותו  השמעתי  תפס.  לא  שהוא  והתאכזבתי  השיר, 

ללהקה, ואז בסלון של שלומי, שהוא 'הסלון של סלומון' 

)שמוזכר בשיר של הלהקה – א.ט( התחלנו לרוץ עליו 

עם גיטרות אקוסטיות. זה פטנט שאנחנו עושים הרבה 

עם  גם  יעבוד  הוא  אקוסטיות,  עם  עובד  השיר  אם   –

תופים וזה. אם הוא עובד 'מדורה' – אז הוא עובד. וזהו, 

שיש  שהרגשתי  שם  מילים  כמה  שיניתי  אותו.  פיצחנו 

צורך, וזה באמת השיר שהכי נתפס באלבום". 

האם כשאתה רוצה לכתוב שיר אתה לוקח את עצמך 

השראה?  בך  שמעורר  מקום  יש  האם  מקום?  לאיזה 

חזרה  במהלך  היום  דרכים.  מיני  בכל  שירים  "כתבתי 

לסגור  כיוצר  לך  אסור  שיר.  של  בית  כתבתי  הדג  עם 

כשאתה  אבל  מגיעה.  כשהיא  להשראה  הדלתות  את 

עושה משהו הרבה זמן... אם את אומרת לי עכשיו, אני 

צריכה שיר לעוד שעה, יהיה משהו. אני אעשה 'זום אין' 

ואמציא משהו. ואז נעבוד ונשפץ ויהיה יותר טוב. אבל 

ונופל  בא  שזה  האלה  הרגעים  שני,  מצד  יהיה.  משהו 

הרבה.  "היו  למשל?  איזה  קסומים".  רגעים  זה  עליך 

אחד שאני זוכר עכשיו זה שיר שנקרא 'נוגעת', הוא לא 

לך  אגיד  אני  להתעורר'.  'זמן  כזה מפורסם. מהאלבום 

בכלל  השראה.  נותן  לג  ג'ט  אבל  להגיד,  מוזר  זה  מה, 

שלי  הראשון  השיר  את  השראה.  נותן  בדרכים  להיות 

'שלום סלאם Peace' כתבתי באוטובוס. להיות בתנועה, 

להמריא, לנחות, לראות אנשים זזים, זה משאיר אותך 

לבד עם עצמך קצת. אז 'נוגעת' נכתב בג'ט לג בניו יורק, 

ככה מהתחלה ועד הסוף".

אתם כותבים הרבה על נושאים פוליטיים ובכלל על 

נושאים טעונים. האם אתה מרגיש מחויב לכתוב על 

הנושאים האלה? "המחויבות שלנו כלהקה, כמוזיקאים 

שירים  לעשות  והיא  בלבד,  אחת  מחויבות  לנו  יש   –

טובים. אין לנו מחויבות לעשות שירי מחאה או אהבה 

כותבים  אנחנו  יוצר  שכגוף  הוא  המצב  מלנכוליה.  או 

הרבה שירים מהסוג הזה של המעורבות, של האחריות 

מכירות הכרטיסים ל- STUDENT FEST 2017 בעיצומן. לכבוד המאורע 
תפסנו לשיחה את שאנן סטריט מהדג נחש וגם את סטטיק ובן-אל

יום הסטודנט קלללל
מאת אור הוכמן ואיתי טריפמן
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תיאור התפקיד: חבר/ת הנהלה באגודת הסטודנטים | ממונה על תדמית 
האגודה, על הקשר ועל המידע הזורם בין האגודה לציבור הסטודנטים | ניהול 
צוות העובדים במדור הסברה ואחריות מלאה על כלל זרועות המדור: משרד 
אינטרנט, דוברות, קשרי חוץ, וידאו ארט, סקרים וצוות צלמים | אחריות על 

פרסום, מיתוג ושיווק אירועי ושירותי האגודה השונים לציבור הסטודנטים

 | ובעל-פה  בכתב  גבוה  ביטוי  כושר   | שונים  תוכן  בתחומי  צוות  בניהול  ניסיון  התפקיד:  דרישות 
ייצוגיות, יכולות עמידה ודיבור מול קהל | זמינות לעבודה בשעות רבות ולא שגרתיות | יתרון לבעלי 
ניסיון בתחום יחסי הציבור והדוברות | יתרון לבעלי ידע בניהול משרד אינטרנט | יתרון לבעלי ניסיון 

בתחום השיווק והפרסום | חברות באגודה הסטודנטים – חובה!

היקף המשרה: עד 150 שעות חודשיות לפי שכר סטודנט, התחייבות לשנה,
התפקיד דורש נוכחות בב"ש במשך חודשי הקיץ | תחילת עבודה מידית

אגודת הסטודנטים מחפשת

 >> Bgu4u.co.il << הגשת מועמדות עד יום חמישי ה-27.4.17 בשעה 12:00 ע"ג טופס הגשת מועמדות הנמצא באתר האגודה
. drushim@aguda.bgu.ac.il לינקים שימושיים << טופס הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים ושליחתו לדוא"ל

המכרז יתקיים ביום רביעי ה-3.5.17 אנא שריין/י את התאריך שכן לא תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר! יש להגיע למכרז לאחר הכנה 
והיכרות עם התפקיד. לפרטים נוספים יש לפנות לדורון מידרוני, רמ"ד הסברה, בטלפון 054-2321313

**רק פניות מתאימות יענו. נוכחות בזמן הראיונות חובה. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר.

ראש מדור הסברה 
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זה לא אומר כלום על האלבום הבא.  החברתית. אבל 

קודם  לנו.  שבא  מה  על  לכתוב  החופש  את  לנו  יש 

אז  שיר,  לכתוב  רוצה  כשאני  אני,  וגם  נחש,  הדג  כול, 

אבל אנשים מצפים מכם  יהיה טוב".  אני רוצה שהוא 

לכתוב שירי מחאה! "אז זאת בעיה שלהם. יכול להיות 

כל  את  מביא  הוא  מחזה,  לכתוב  מתיישב  שכשמחזאי 

המטענים שלו ויוצא לו מחזה פוליטי, אבל עדיין בא לו 

לכתוב מחזה טוב. עוד דבר שאנחנו רוצים, ואני מדבר 

בשיא הכנות, זה שאנשים יקנו כרטיסים להופעה. אני 

רוצה שהם יחזרו אחרי ההופעה הביתה ויגידו: איזה יופי 

שהלכתי להופעה הזאת, ואני אבוא בפעם הבאה שהדג 

יהיו בבאר-שבע. אז אנחנו כותבים שירים מרקידים. זה 

לא אומר שהשירים קיטש או ג'יפה. אנחנו עושים את 

יודעים  אתם  איך  כיף".  להיות  צריך  זה  אבל  טוב,  זה 

ששיר הוא טוב? "אנחנו מלא אנשים בלהקה, אם כולנו 

אוהבים אותו אז כנראה שהוא טוב".

סמים  של  לגליזציה  של  בתחום  פעילים  מאוד  אתם 

קלים. למה? "שימוש בסמים קלים במשך שנים ארוכות 

שהם  כמו  בחוקים  הטמטום  שלנו.  מהחיים  חלק  היה 

על  שומע  אתה  שנים  הרבה  הרבה  טוב.  לא  לנו  בא 

מאוד  מאוד  אני  בימינו  למה?   – ושואל  שנפל,  ההוא 

הקנביס  כמות  את  להשוות  אפשר  אי   .'lightweight'
וחמש.  עשרים  לגיל  וחמש  ארבעים  גיל  בין  שלי  בדם 

החוק  אבל   .'You pussy' לי  אומר  וחמש  עשרים  גיל 

נחש  שהדג  חושב  אתה  האם  להשתנות".  צריך  עדיין 

של  שיקוף  הם  חושב שהשירים  "אני  לשינוי?  גורמים 

כאילו  מרגיש  זה  לפעמים  ולכן  קולקטיבי,  תת-מודע 

השירים עשו משהו. אבל השירים לא עשו כלום, אנשים 

עושים דברים. נגיד מחר עושים לגליזציה – זה הדג נחש 

עשו? זה אנשים עשו, זה המציאות עשתה".

"אנחנו צריכים  לאן היית רוצה שהחברה שלנו תגיע? 

בחרדים.  מתגאים  החילוניים  שהאזרחים  למצב  להגיע 

מתגאים  והערבים  בערבים.  מתגאים  והחרדים 

מדינה  או  מדינות  שתי  על  מדבר  לא  אני  במתנחלים. 

יותר חשוב  אחת. הסל של הערכים והאמונות שלי לא 

מהסל של הערכים והאמונות של אף אזרח אחר. ורצה 

וחיים   ,luck של  במובן  לא   ,destiny של  במובן  הגורל, 

פה אנשים באמת שונים אלה מאלה. עכשיו מה יהיה? 

איך הם ישרדו עם כל ההבדלים האלה? איך יהיה אפשר 

מאה  עוד  ידיים?  בהורדות  רק  הזה?  הדבר  את  להכיל 

שנה הורדות ידיים? אני באמת מאמין שהשלם גדול מסך 

חלקיו. אני באמת מאמין בזה. אני באמת מאמין בלמצוא 

את הדרך לעבוד בדרכים משותפות. ואני פתוח לשמוע 

כל רעיון". איך אתה כל-כך אופטימי? "שמתי לי את זה 

כמטרה. אכלתי הרבה חרא בחיים. ואני פה. יש לי סיבוב 

אחד על כדור הארץ. זה מה שהמגזר שלי מאמין. אז מה, 

אני אהיה מבואס? למה מה קרה? למה מה קרה?!".

ריאיון זהב
ישירות  וחצוצרות  בסטייל  נוחתים  שהם  לפני  רגע 

סטטבוי  )קרי  ובן-אל  סטטיק  את  תפסנו  בבאר-שבע, 

ובן-אל תבורוש( לשאלון קצר. שימו גיטרות, #התחלנו.

סטטיק, היית סטודנט ליחסים בינלאומיים ולכלכלה 

הלימודים  בין  הזה  השילוב  הולך  איך  בתל-אביב. 

עכשיו?  עד  מהלימודים  חוויותיך  מהן  למוזיקה? 

ובכלל למה ללכת ללמוד כשהקריירה כל-כך פורחת? 

"החוויות שלי מהלימודים מאוד חיוביות וממש נהניתי, 

אני בעד ללמוד ולהשכיל, ויכול להיות בהחלט שבעתיד 

לומד  היית  אם  בן-אל,  הלימודים".  לספסל  אחזור 

מחליט  הייתי  "אם  לומד?  היית  מה  באוניברסיטה, 

ללמוד, כנראה שהייתי לומד כלכלה".

מגיעים  שגם  לסטודנטים  נותנים  הייתם  טיפים  אילו 

בלימודים  להשקיע  כדאי  האם  המוזיקה?  מעולם 

את  לשלב  "אפשר  סטטיק:  החלום?  אחרי  לרדוף  או 

שניהם, הבחירה לא צריכה להיות חד-משמעית, תמיד 

עם  לכם  יש  היכרות  איזו  שניהם".  את  לשלב  אפשר 

באר-שבע? האם יש לכם איזה זיכרון מכאן? "המנהל 

הפקה שלנו אופיר חמו סיים תואר ראשון אצלכם בסוף 

שנת הלימודים הקודמת, כך שיצא לנו לבוא לחגוג את 

היומולדת שלו בפאב סטודנטיאלי בשנה שעברה והייתה 

סינגלים  חמישה  לכם  יש  כבר  מגניבה".  ממש  אווירה 

בכורה?  לאלבום  בנוגע  מה  בחוץ.  מאוד  מצליחים 

מה תמסרו לסטודנטים שבאים  "כל דבר בזמנו שלו". 

לראות אתכם? "תודה שבאתם, זה ממש לא מובן מאליו, 

אנחנו ממש שמחים לראות את האהבה שלכם" 
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מובילים בשרות מנצחים בכל מחיר

מרכז אורן, שד’ יצחק רגר באר שבע
טל’: 08-6199200 | פקס: 08-6483859

חפשו אותנו בפייסבוק:
כלביטון סחר - ב”ש

קנקן תה ב- 9.90

סט שטיחים 
לאמבטיה 
ב- 14.90

 10W מנורת לד
ב- 7.90

מגב + מטאטא 
ב- 17

תאורת חירום 
החל מ- 39.90

טרמוסים ומטריות
במחירים מחממים

שירותי 
החלפת צילינדר

שכפול מפתחות
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במהלך הטקסים תהיה הפסקת לימודים בת שעה.

הטקסים מונגשים לכבדי שמיעה ולחרשים.

Lorem ipsum

דיקנאט הסטודנטים 
מזמין את ציבור הסטודנטים 

להשתתף בטקסים:

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה 
יתקיים ביום שני, כ"ח בניסן תשע"ז, 24.4.2017, 

בשעה 09:45 בכיכר קאמינגס.

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל 
יתקיים ביום ראשון, ד' באייר תשע"ז, 30.4.2017 

בשעה 10:00 בכיכר קאמינגס.
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בחודש שעבר כתבתי על שלושה שותפים והתמודדותם עם 

חברת עמידר, ואחת השאלות שעלו בשיחות שלנו הייתה 

בנושא המעמד המשפטי של הדיירים אל מול החברה. כדי 

לספק את הסקרנות שלי )ושל דובי( יצרתי קשר עם שירה 

בן-אשר ארד, עורכת דין שעוסקת בדיני שכירות.

דירה  ששוכרים  סטודנטים  של  החוקי  המעמד  מה 

מנהלת  חברה  ישנה  שבו  בבניין  פרטי  בית  מבעל 

"במצב כזה הסטודנט נחשב בר רשות  )כמו עמידר(? 

בדירה. זאת אומרת שהוא נכנס תחת החוזה של חברת 

באותם  לעמוד  צריך  והוא  הדירה,  בעל  עם  הניהול 

על  ואותם  הדירה,  לבעל  החברה  בין  שסוכמו  תנאים 

בעל הדירה להציג לפניו. כמו כן הוא זכאי לכל התנאים 

אותו  להפלות  ואין  בבניין,  הדיירים  לשאר  המגיעים 

ביחס לדיירים שגרים בדירות של החברה עצמה".

לא  שהוא  מרגיש  הסטודנט  שבו  מקרה  נוצר  ואם 

את  לתבוע  מעוניין  והוא  הראוי,  השירות  את  קיבל 

החברה? "היות והסטודנט אינו צד בחוזה עם החברה, 

הוא לרוב לא יוכל לתבוע אותה ישירות במסגרת דיני 

השוכר  כלליות.  נזיקין  עילות  במסגרת  אלא  החוזים 

יצטרך לתבוע את המשכיר, ויוכל להכניס את החברה 

כצד נוסף בתביעה. עם זאת, עיקר האחריות תהיה על 

יהיה  ניתן  בהם  ספציפיים  מקרים  ישנם  הדירה.  בעל 

לתבוע ישירות את החברה". 

להגיע  שכירות  בנושא  לתביעה  לוקח  זמן  כמה 

המשפט  בבית  לתביעה  לוקח  "בממוצע  לפסיקה? 

לתביעות קטנות כחצי שנה לפחות עד שמגיעים לדיון 

מול  סטודנטים  של  הקשיים  ורוב  היות  הכרעה.  ולידי 

השכירות,  משך  לקיצור  נוגעים  שלהם  הדירה  בעלי 

את  לפתור  לנסות  ומומלץ  יעיל,  לא  בפתרון  מדובר 

הבעיות דרך משא ומתן פרטי".

שנקראת  המסריחה  הביצה  על  כותב  שאני  שנה  חצי 

בירוקרטיה, וככל שעובר הזמן אני מבין שאת התובנה 

ידיעה  אי  כבר הצגתי בטור הראשון.  הכי חשובה שלי 

היא הבעיה הכי גדולה שממנה אנחנו סובלים. זה יכול 

על  אתנו  מדברים  אזרחות  שבשיעורי  מכיוון  להיות 

הגדרת המדינה, ולא על איך לשלם לביטוח לאומי, או 

אולי זה בגלל כל הממבו ג'מבו המשפטי שזורקים עלינו 

מכל עבר. בסופו של יום אנחנו פשוט לא יודעים.

החדשות הרעות? זה לא הולך לשום מקום. לא משנה 

תמיד  הגדולים  הגופים  פה,  אכתוב  סיפורים  כמה  על 

הטובות?  החדשות  מחדש.  אותנו  לסבך  דרך  ימצאו 

שבוע  לפני  מידע.  בשיתוף  לאלופים  הפכנו  אנחנו 

ברגר,  החצייה  במעבר  באדום  מחצייה  להיזהר  ידעתי 

יש  אם  שם.  שעומד  מהפקח  להזהיר  טרח  מישהו  כי 

משהו שלמדתי בחיי, הוא שמה שטוב לקנס אחד טוב 

)שכבר  הטובים  המעשים  יום  לכבוד  אז  למשנהו.  גם 

בשאלות  ותפציצו  הפייסבוק  רחובות  אל  צאו  עבר( 

ובסיפורים, שלחו למערכת שלנו את המובחרים שבהם 

ונפרסם אותם. פשוט אל תסתמו את הפה. 

אלוהים אדירים, איזו תיבת פנדורה פתחתי עכשיו 

Lawyered
הבירוקרט

מאת ארנון זלמנוב
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זה  אבל  שמה  יורים  לא  קרב,  שדה  היא  "תרבות 

שדה קרב. כל קבוצה רוצה להשמיע את קולה, כדי 

על  שמוותרת  קבוצה  להשפיע.  כדי  שייכת,  להרגיש 

הקול שלה הולכת לאיבוד, זאת התאבדות תרבותית, 

מאיר  אסתר  )פרופסור  ואינם".  נטמעים  פשוט  הם 

גליצנשטיין(.

בתרבות  מקומה  על  המזרח  יהדות  של  מאבקה 

הישראלית נמשך זה שנים רבות, ובמוקד הדיון הציבורי 

החינוך  מערכת  האחרונות  בשנים  עומדת  בנושא 

הישראלית. אז מה המצב היום: מה לומדים בבית הספר 

התיכון? מה קורה באקדמיה בכלל ובאוניברסיטת בן-

גוריון בפרט?

ועדת ביטון - תקווה חדשה?
אחר  ומעט  ביטון,  ועדת  מסקנות  פורסמו   2016 ביולי 

"עם  בשם  בתכנית  ביישומן  החינוך  משרד  התחיל  כך 

אחד זה כל הסיפור – משלימים את החלקים החסרים 

בסרטונים  נתקלתם  בוודאי  כולנו",  של  בסיפור 

הלימודים  תכניות  התפרסמו  שלה.  הרדיו  ובתשדירי 

החדשות בכל המקצועות )ספרות, היסטוריה, מוסיקה 

במרכזי  סיורים  המתוכננות:  הפעילויות  וכן  ועוד( 

אלה  כל  מוזיקליים.  מופעים  המורשת,  חודש  מורשת, 

ועוצבו בהתאם לדו"ח הוועדה, וחלק מהן כבר  נבחרו 

ממדינות  והגירוש  היציאה  ויום  העליות  שבוע  יושמו: 

"אור  כמו  תכניות  ופועלות  השנה,  צוינו  ומאיראן  ערב 

ממזרח", שעוסקת בנשים מזרחיות פורצות דרך, ו"בואו 

לגני", שמלמדת את ילדי הגן פיוטים.

שינוי  באקדמיה:  שינויים  על  גם  המליצה  ביטון  ועדת 

נציגים  גם  ויכלול  יותר  מאוזן  שיהיה  כך  הרכב המל"ג 

ממוצא מזרחי, הקמת פקולטה למדעי הרוח שתתמחה 

של  משמעותית  הגברה  וכן  המזרח  יהדות  בלימודי 

טרם  קונקרטית  תכנית  בתחום.  וההוראה  המחקר 

שחלה  נראה  מגבוה  הכוונה  בלי  גם  אבל  פורסמה, 

פה",  התרבות  את  משקפת  "האקדמיה  בנושא.  תזוזה 

אומר פרופ' אמנון רז קרקוצקין מהמחלקה להיסטוריה 

לקו  שנחשב  מה  את  משקפת  "היא  ישראל.  עם  של 

גדולה,  מחיקה  על  עדיין  מבוססת  היא  ולכן  המרכזי, 

בעיקר של התרבות המזרחית. אבל בשנים האחרונות 

בספרות, בהיסטוריה, בוודאי בסוציולוגיה מתחיל להיות 

שינוי, ואז אנחנו מדברים על שני נושאים שונים: נושא 

אחד זה עיצוב של התרבות ונושא אחר זה הנוכחות של 

המזרחים באקדמיה – כמה מזרחים מרצים, ופה אנחנו 

במרחק רב מהמינימום הנדרש". 

מה מלמדים פה?
של  המרכזית  המשימה  קרקוצקין  פרופ'  לדעת 

פרס  יהדות  בקורות  פרק  עוד  לספר  אינה  האקדמיה 

אלא לעורר מודעות. "זה קודם כול להעלות את הנושא 

היסטוריה  בקורס  מלמד  לא  אני  למזרחים.  היחס  של 

של מזרחים, אני מלמד על היחס למזרחים, קודם כול 

לפתח אצל כמה שיותר אנשים יותר מודעות לזה, כדי 

שכשהם יצאו החוצה הם יקשיבו למילים שלהם. כי זה 

לא: אוי, לא מלמדים עכשיו על יהדות פרס, זה במילים 

שאומרות לך מה זה תרבות נכונה ומה זה לא תרבות 

נכונה". ובכלל, הוא אומר, צריך ללמוד את ההיסטוריה 

מנקודת מבט מזרחית. "הערך הגדול הוא להסתכל על 

מהמזרח  להסתכל  המזרחי,  מהמקום  ההיסטוריה  כל 

ולכתוב משמה היסטוריה ביקורתית של המערב. הערך 

ייצוג המזרחים, אלא שכל ההיסטוריה  לא  הוא  הגדול 

קרקוצקין  פרופ'  המזרחית".  המבט  מנקודת  תיכתב 

מוסיף כי באוניברסיטת בן-גוריון ישנם לא מעט חוקרים 

שפועלים בכיוונים כאלה, פחות שגרתיים.

בן-גוריון  במכון  סגל  חברת  מאיר,  פרופ'  גם  כמוהו 

מציינת  ישראל,  מדינת  ללימודי  במסלול  ומרצה 

לקראת הימים הלאומיים המתקרבים יצאה כתבתנו לבחון עד כמה מיוצגים 
המזרחים בחברה ובאוניברסיטה

המזרח הקרוב
מאת אורית ערן
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"היום  חיוביות.  התפתחויות  חלו  האחרונות  שבשנים 

סטודנט שמחפש יכול לאתר באוניברסיטה משהו כמו 

עשרה קורסים שעוסקים בתרבות ובהיסטוריה. עד לא 

מזמן בקושי היה אפשר למצוא קורס אחד או שניים. 

נכנסים מרצים שזה תחום העיסוק שלהם, וגם מרצים 

תחומי  את  מרחיבים  במוקד  אצלם  עמד  לא  שזה 

העיסוק שלהם".

שלישי אשכנזי בשש
ראש  היא  לסרי  מור  חושבים?  הם  מה  והסטודנטים, 

התא  בפייסבוק:  )חפשו  באוניברסיטה  המזרחי  התא 

המזרחי – אוניברסיטת בן-גוריון(. גם מור מציינת את 

שעוסקים  קורסים  יותר  נפתחים  שלאחרונה  העובדה 

המזרח  "שאלת  בקורס:  לומדת  עצמה  היא  במזרחים. 

היהודית  בתרבות  והמזרחים 

שמלמד  ובישראל"  המודרנית 

פרופ' קרקוצקין, ומספרת שהוא 

לא  כלל  שבדרך  נושאים  מעלה 

נתקלים בהם או מדברים עליהם, 

וזה מרגש. לדעתה בקמפוס בן-

כלל  של  ייצוג  מספיק  אין  גוריון 

התרבויות בארץ.

את  נותנת  היא  דוגמה  בתור 

"שלישי בשש"  סדרת המופעים 

שעברה,  בשנה  האגודה  שיזמה 

ובה בעיקר ניתן ביטוי למוסיקת 

היה  "אפשר  לבנה.  מיינסטרים 

ולהביא  מהקופסה  קצת  לצאת 

אתיופית,  מוזיקה  או  עּוד  אמן 

של  סוג  מור.  אומרת  לגוון", 

חיזוק לעמדתה קיבלה מחניכת 

הפרח שלה. היא אמרה שהאנשים באוניברסיטה הם 

זו  כמו  זרות  שתחושת  מניחה  ומור  שונים",  "אנשים 

הישראלית  בחברה  קבוצות  מרתיעה  החניכה  של 

מללמוד באוניברסיטה.

מזו  שונה  דעה  העלה  סטודנטים  של  אקראי  מדגם 

של מור. גל נצר, סטודנט לכלכלה ולניהול, לא מזהה 

נטייה כזו או אחרת, "לא הרגשתי לא תרבות מזרחית 

זה  להגיד  יכול  שאני  היחיד  הדבר  אשכנזית...  ולא 

חתך סוציו-אקונומי ומרצים שכולם כמעט אשכנזים". 

כדי  ומוטיבציה  זמן  די  אין  שלסטודנטים  טוען  גל 

לפתח מודעות לנושאים כאלה. "הסטודנט הממוצע, 

הומאני, משהו שקשור  לומד משהו  לא  הוא  עוד  כל 

מדי  יותר  לו  יש  כי  לזה  יתייחס  לא  לשסע החברתי, 

את  לו  יש  שלו,  הלימודים  את  לו  יש  הראש:  על 

העבודה שלו, יש לו את החברים שלו. כל אחד לומד 

בפקולטה שלו, ונהיה לך עולם מאוד צר ומאוד רחב 

הרוח  למדעי  בפקולטה  שלומדת  עדי,  בו-זמנית". 

חצי  מזרחית,  חצי  "אני  לדעתו.  מצטרפת  והחברה, 

דווקא  בהתייחסות.  הבדל  רואה  לא  ואני  אשכנזייה, 

נתנו כמה אופציות,  ביום הסטודנט  מבחינת מוזיקה 

אוהב. האם  לבחור מה שהוא  יכול  היה  כל אחד  אז 

אבל  מעניין.  כן,  מזרחיות?  על  לשמוע  אותי  מעניין 

להיבחן על זה ולעשות עבודות... השאלה היא הזמן, 

אני יכולה להגיד לך שאני עובדת בשתי עבודות ויש 

לי מלגה ואני בקושי נושמת".

מה עושים?
לעודד  רוצים  אם  זאת,  ובכל 

בנרטיב  עניין  לגלות  סטודנטים 

תרבויות  של  ובנרטיב  המזרחי 

גל  לעשות?  צריך  מה  אחרות, 

בצורה  לשווק  שצריך  אומר 

האירועים  את  אינטנסיבית 

באוניברסיטה  שמתקיימים 

מציעה  עדי  לנושא.  וקשורים 

"אני  קטנים.  זמן  חלונות  לנצל 

להעלות  רוצים  שאם  חושבת 

המזרח,  לעדות  מודעות 

צריך  זה  שלהם,  להיסטוריה 

להיות קצר וקולע. אפשר לפתוח 

ולהביא  הידעת,  פייסבוק:  עמוד 

של  ונקודות  ציטוטים  מיני  כל 

דקה–חצי  של  וסרטונים  מידע 

יסתכלו,  הם  פייסבוק  עושים הפסקת  כשאנשים  דקה. 

וזה ייצור את המודעות". יזמה דומה לזו של עדי יישם 

הסיפור  ביוטיוב:  )חפשו  החינוך  משרד  לאחרונה 

מקבילה,  סטודנטיאלית  יזמה  תזיק  לא  אבל  השלם(, 

אולי קצת פחות ממלכתית ויותר פרועה.

שעוסקים  קורסים  כמה  נציין  יותר,  שפנויים  ולאלה 

"שאלת  זה:  בסמסטר  ומתקיימים  ובמזרחים  במזרח 

המודרנית  היהודית  בתרבות  והמזרחים  המזרח 

 ;225 90, חדר  יום ב', 14:00–16:00, בניין  ובישראל" – 

"מוסיקה מזרחית, פיוט ושאלת הזהות" – יום ה', 12:00–

14:00, בניין 34, חדר 103; "נשים במזרח – ייצוג וייצוג 

עצמי" – יום ב', 12:00– 14:00, בניין 34, חדר 105 
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חבלה בדודים
בחשבון  לקחתי  מאוד.  קר.  חודש  היה  פברואר  חודש 

שלפני מקלחת אני צריכה להדליק את הדוד לפחות שעה 

וחצי. אז חיכיתי. שעתיים. שלוש. אחרי ארבע כבר קפצתי 

שעברתי  לאחר  יומיים  הדס.  תודה,  להתקלח.  לחברה 

פלא  באורח  דלתי  על  הופיע  הדס  של  במקלחת  לגור 

מגנט של תיקון דודים. "איזו קרמה! זה מדהים! אלוהים 

שלח אליי את המלאך הזה בדיוק ברגע שהייתי זקוקה לו! 

זה גורל!". אחזתי במגנט בחרדת קודש ובן זוגי, שפחות 

שזה  וטען  לקרקע  אותי  החזיר  וגורלות,  בקרמה  מאמין 

צירוף מקרים גדול מדי, מוזר מדי. פה חשדתי.

אחרת  מחברה  דודים  מתקן  הזמינה  שלנו  הבית  בעלת 

שהיא מכירה. הוא הגיע ואמר לי באותו רגע שהוא הסתכל 

עצמו  הזדעזעתי. המתקן  בדוד".  לכם  "חיבלו  הדוד:  על 

תיקן את הבעיה,  איש חביב למדי, תוך רבע שעה  היה 

ועשה קופה של חמש מאות שקל שספגה בעלת הבית 

שלנו. מי זה השטן הזה שבחודש הכי קר בשנה חתך לי 

וזרקתי  את החוטים בדוד? הסתכלתי על דלת הכניסה, 

את המגנט של השטן לפח. כעבור כמה ימים ראיתי פוסט 

בפייסבוק שמזהיר מפני חבלה בדודים בשכונה ד'.

פריצות
נעה בן משה, בשנתה השנייה בבאר-שבע, מספרת על 

ביותר  החמה  בעונה  בקיץ,  בבאר-שבע  שלה  התקופה 

יודעים  פורצים  בפריצות, מסתבר.  והן  בחיים האלה  הן 

הקיץ,  בדירות במהלך  נמצאים  אינם  רבים  שסטודנטים 

"חזרנו  לא.  ומי  בבית  מי  לבדוק  שיטות  המציאו  והם 

לדירה, ראינו שאין מים וזה היה נורא מוזר. לא הבנו אם 

זה הפסקת מים או לא, וכשירדנו ראינו שמישהו סגר את 

אחד- סגר  הוא  הדירות.  כל  של  הראשיים  הברזים  כל 

את  להרים  כדי  חוזרים  סטודנטים  אם  לראות  כדי  אחד 

זה, לראות מי נמצא בבית". נעה מספרת שהמזל שלהם 

הוא שיש להם קבוצת וואטסאפ משותפת לכל הדיירים, 

להתעדכן  פעם  בכל  דאגו  והם  סטודנטים,  כולם  כמעט 

"הם  הזדמנות.  בכל  הברזים  את  הדירות  לכל  ולפתוח 

הוא  הבניין  נמצא.  לא  אחד  שאף  זמן  זה  שקיץ  הבינו 

באמת  כולם  אחת  מדירה  שחוץ  בניין  וזה  ברינגלבלום, 

כי  סימפטית,  לא  מאוד  תקופה  הייתה  זאת  סטודנטים. 

זו תקופה שהרגשנו שהיינו במעקב". אם היצירתיות של 

הברזים לא הרשימה אתכם, קבלו את פטנט הפלסטר: 

"היו פלסטרים שהשאירו על הדלתות כדי לראות אם יזיזו 

כדי  בין הדלת למשקוף  אותם. הם שמים את הפלסטר 

לראות אם זה זז, זה משהו שהוא לא בולט לעין". בדומה 

לשיטת הפלסטר קיימת שיטת חסימת המנעול, שעליה 

דיווחנו בעיתון בשנה שעברה: הפורצים שמים חתיכת עץ 

זמן,  לאחר  שם  עדיין  הוא  אם  המנעול.  בתוך  קיסם  או 

בלי  אליה  לפרוץ  שאפשר  אחת  בתור  מסומנת  הדירה 

לחשוש מהיתקלות בדיירים.

גניבת אופניים
יותם, סטודנט בשנה ב', שבר את הסטטיסטיקה ואת כל 

שיאי גינס כפי הנראה עם כמות האופניים שנגנבה ממנו 

בשנה וחצי האחרונות. "אני אוהב מאוד ומשתמש הרבה 

באופניים, זה מוצר צריכה בסיסי מבחינתי. במקום ללכת 

הבעיה  מהזמן...  מחצי  בפחות  לנסוע  למקום,  ממקום 

יקר  זוג  כל  אותם!".  לי  גונבים  הזמן  כל  שבבאר-שבע 

ללב, ולכל זוג סיפור משלו. "זוג ראשון נגנב לי כשקשרתי 

אותם ברחוב עם שרשרת פשוטה, טעות שלי, לוקח את 

האחריות... זוג שני קשרנו אני וחברה שלי ברכבת, אבל 

הפעם קניתי את המנעול שרשרת הכי טוב שהיה בחנות". 

ניחשתם יפה, גם זה לא עזר. "כשחזרנו מאותה נסיעת 

איבדתי  לא  נגנבו.  שלה  הזוג  וגם  שלי  הזוג  גם  רכבת 

פושעים מתוחכמים בעיר אימצו שיטות שונות שנועדו להבטיח את 
הכנסתם על חשבוננו. כתבתנו ליקטה כמה סיפורים שיעזרו לנו לשמור 

על מה ששלנו

שיטות הפשע

מאת גלי סיטון
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תקווה, וקניתי עוד זוג. את הזוג הזה הקפדתי לקשור או 

במקלט של הבניין או במקומות נסתרים". היינו מצפים 

שפה כבר יגיע הסוף הטוב, זוג מספר שלוש חייב להביא 

סוף טוב. "יום אחד ירדתי למקלט ומצאתי רק גלגל כשכל 

שאר האופניים פורקו". הגנב פירק את האופניים, והגלגל 

שדרכו נקשרו האופניים הוא השורד היחיד מאותה חטיפה 

אכזרית. "הזוג האחרון אתי כבר זמן שיא של כמעט חצי 

שנה, שזה מרגש מאוד, והוא עוד אתנו". יותם הלך בגישה 

אופטימית לתחנת המשטרה בין גניבה אחת לאחרת כדי 

לחפש מעט תקווה. "הלכתי למשטרה לראות, אולי מצאו 

אופניים גנובות. היו שם עשרות זוגות, אבל אף לא אחד 

מהזוגות שנגנבו לי". אין חכם כבעל ניסיון, אז קבלו טיפ 

מאחד מחכמי הדור הגדולים בתחום האופניים: "אם יש 

לכם אופניים שאתם רוצים לשמור עליהם, תעלו אותם 

לדירה או שתקשרו אותם עם קריפטונייט, שזה המנעול 

U היקר, גם אם האופניים שלכם פשוטים, כי כל הזוגות 
הכול  גונבים  ומעפנים,  פשוטים  מאוד  היו  לי  שנגנבו 

בבאר-שבע! למשטרה הייתי מוסר שינסו איכשהו למנוע 

ובנוסף, אם  היא מבאסת מאוד,  כי  את התופעה הזאת 

יוכלו לפרסם שהם מוצאים אופניים זה יהיה נחמד".

תגובת המשטרה
מהמשטרה נמסר: "כל תלונה המוגשת בגין התפרצות 

בכלל  שימוש  תוך  והסמוי,  הגלוי  במישור  מטופלת 

לרשות  שעומדים  והחקירתיים  הטכנולוגיים  האמצעים 

החוקרים במטרה להביא למעצר החשודים ולמיצוי הדין. 

שוטרי הסיור והבילוש מסיירים מדי ערב באזורים השונים 

של העיר בהתבסס על ניתוחים מודיעיניים ואחרים. לצד 

זאת, מבוצעות פעולות מניעה מצבית ביחד עם הרשות 

המקומית, הכוללות הסברה כיצד לשמור על רכוש, כגון 

אי השארת מפתח נוסף במקומות שונים, נעילת אופנים 

ועוד, התקנת תאורה במקומות חשוכים, הסרת צמחייה 

המשמשת כמסתור ועוד. אנו קוראים לסטודנטים לדווח 

למוקד 100 על כל אירוע חריג".

על  למשטרה  ידווחו  לא  כי  העידו  רבים  סטודנטים 

אינו  זה  כיוון שהם מרגישים שגוף  חריגים,  אירועים 

לטובתם. זאת מאחר שלאחרונה חלו אכיפה מוגברת 

האוניברסיטה.  בקרבת  רגל  להולכי  דו"חות  ומתן 

מדוע חלה העלייה במתן הדו"חות הללו?

"לעניין האכיפה המוגברת, התנהגות הולכי רגל נמצאה 

קשות  דרכים  לתאונות  המרכזיים  הגורמים  כאחד 

שיעור  אלה  שבאזורים  העובדה  לנוכח  וקטלניות. 

גבוה  רגל  הולכי  של  מעורבות  עם  הדרכים  תאונות 

מתבצעת שם אכיפה" 

 !
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כולכם  עם  פה  ואחלוק  – מה שאכתוב  בווידוי  אתחיל 

הוא דבר שלצערי קרה ללא מעט בתים בישראל. אבל 

רק על עצמי לספר ידעתי, מנקודת מבטי, ולא להתיימר 

לספר סיפור של מישהו אחר. אני מאוד מקווה שזה כן 

ידבר לאלו שחוו את זה, כדי שידעו שאנחנו פה ביחד, 

גם אם אנחנו לא מכירים. ולמי שזה לא קרה, אני מאחל 

שלא יקרה לעולם. זה הסיפור שלי על אחי החורג דיויד 

סולומונוב ז"ל שנהרג ביום כיפור 2003 על ידי צלף של 

חזבאללה בגבול לבנון. אתחיל מלספר על דיויד. דיויד 

נולד בארצות הברית לאוולין וסולו )מרדכי(. הוא עלה 

לארץ ולמד בתיכון "כצנלסון" בכפר סבא, ולאחר מכן 

סולו  שלוש-עשרה.  בגדוד  צלף  להיות  לגולני  התגייס 

ואימא שלי היו שכנים בילדותם, וכשהגיעה בר המצווה 

שלי הם נפגשו שוב, התאהבו, 

וכך סולו ודיויד הפכו להיות 

חלק מהמשפחה שלי.

מסתיים  פה  לצערי, 

של  האובייקטיבי  החלק 

להיות  ועובר  הטקסט 

ילד  הייתי  עיניי.  מראות 

בן ארבע-עשרה בכיתה 

באותו  יאיר.  בכוכב  ט' 

יום כיפור סולו החליט 

ראשונה  פעם  לצום 

את  קרא  הוא  בחייו. 

"הצוואה",  הספר 

נחה  שלי  אימא 

לשבת  יצאתי  ואני 

עם חברים. יום כיפור טיפוסי בבית. כשיצא 

בפתיחת  ונאמר  טלוויזיה  פתחנו  החג 

מהדורת החדשות "תקרית חמורה בגבול 

"דיויד  לסולו  פנתה  שלי  אימא  הצפון". 

לא נמצא שם?", וסולו ענה "אל תדאגי, 

הכול בסדר". כאשר היינו בעיצומה של 

הארוחה במרפסת, נשמעו שלוש דפיקות בדלת. 

צעקתי "כן! כן!" ואף אחד לא ענה. הלכתי לפתוח את 

הדלת, וראיתי מולי שלושה קצינים. "מרדכי סולומונוב 

נמצא?". אימא שלי צרחה, ומשם הכול השתנה.

שביקש  דתי,  חבר  להחליף  התנדב  שדיויד  מסתבר 

לחזור הביתה ליום כיפור להתפלל, ויצא למארב שגרתי 

בגבול לבנון. בשלב כלשהו של המארב דיויד קלט תזוזה 

מעבר לגבול, קפץ מעל לאבן וצלף של חזבאללה ירה 

כדורים מכמעט ארבע מאות מטרים. אחד  בו שלושה 

פגע בצווארו והרג אותו במקום. דיויד היה שלושה ימים 

לפני השחרור.

מצד אחד אני זוכר את הלילה הזה בצורה הכי בהירה 

בכל  גדול  אחד  כטשטוש  נראה  הכול  שני  ומצד  בחיי, 

התקופה שבאה לאחר מכן. הלוויה עם המוני אנשים, 

שבעה, שלושים ומה לא. אין ספק שזה יותר מדי בשביל 

לעכל. להבדיל אלף אלפי הבדלות ממני,  נער מתבגר 

הייתה  אוולין   – מאוד  שונים  אנשים  הם  וסולו  אוולין 

מורה לאנגלית בתיכון "הרצוג" בכפר סבא, וסולו איש 

שקט וסופר מעשי. לצפות בהתמודדות שלהם עם הדבר 

הזה היה שיעור לכל החיים מבחינתי. אוולין דיברה על 

דיויד, פעלה עם סולו להקמת פארק כלבים לזכרו של 

דותן פגש את השכול מקרוב בגיל 
ארבע-עשרה, כשאיבד את אחיו 

החורג דיויד. סיפור על חייל אחד 
ועל משפחה אחת מתוך משפחת 

השכול העצומה

בשם האח
מאת דותן בן יוסף
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דיויד בכפר סבא, ולקחה על עצמה לשמור על החברים 

של דיויד קרוב אליה, כמו משפחה. סולו הוא שונה ודרך 

התמודדותו הייתה שונה. כשדיויד סיים טירונות הוא לא 

מכיוון שהוא  שלו  הכומתה  את מסע  לערוך  היה  יכול 

נקע את שתי הרגליים. סולו החליט כמעט בגיל שישים 

סולו  כדבריו.  ובמקומו"  "בשבילו  המסע  את  לעשות 

ליווה  עשר  וערוץ  גולני,  עם  הכומתה  מסע  את  עשה 

אותו ועשה עליו סרט, "בשם הבן", ששודר ביום הזיכרון.

זה נדמה כדבר הכי טבעי שיש, שכאשר קורה דבר שכזה 

אותו  על  ולספר  לזכור  להנציח,  דרך  אנשים מחפשים 

לכתוב  זכיתי  למשל,  שאני,  הסיבה  זו  אדם. 

פה על דיויד, וזו הסיבה שמעט 

לאחר המוות של 

אימא  דיויד 

אשת  שלי, 

בכירה  טלוויזיה 

שנים  במשך 

החליטה  רבות, 

כל  עם  ליצור 

קצר  סרטון  חבריו 

לזכרו  ערב  לכבוד 

של דיויד. אני זוכר את 

הייתה  שהיא  הימים 

העריכה,  מחדר  חוזרת 

עדיין עם דמעות בעיניים. 

ב  ר מכדורגל ע כשחזרתי  אחד 

לבית  הביתה  ישבו נכנסתי  ושם  במיוחד,  שקט 

מוכן.  לי שהסרטון  ואמרו  על הספה  וסולו  שלי  אימא 

כל  ובחיי שהתאמצתי במשך  מרוחק מהם,  התיישבתי 

לא  מעולם,  התאמצתי  שלא  כמו  האלו,  הדקות  עשר 

לבכות. כאשר נגמר הסרטון הייתה דממה, עברו כמה 

שניות ואימא שלי פנתה אליי, "מה אתה חושב?". באותו 

רגע כבר לא הייתי יכול להחזיק את עצמי ופרצתי בבכי. 

מיד הצטרפו אליי שניהם, וישבנו שם מחובקים ובוכים 

בסלון חשוך, כשדיויד מסתכל עלינו מהטלוויזיה.

שנדמה  הוא  אליו  להתרגל  מאוד  קשה  שהיה  הדבר 

שהחיים ממשיכים, ואז אתה חוזר הביתה ופתאום סרטון 

נראה  היה  והתקליטן  למסיבה  יצאת  מוכן,  דיויד  על 

כמוהו, או שלקחת אוטובוס והוא עבר ליד בית הקברות. 

מצד אחד אתה חושב עליו כל הזמן, ביום ובלילה, ומצד 

שני אתה לא מוכן לכמה זה יפתיע אותך כאשר תיתקל 

חורג.  עוד אח  ואני  אותו.  לך  במשהו הכי קטן שיזכיר 

קשה לי לתאר לכם כמה פעמים הסתכלתי על סולו או 

אוולין וראיתי את הכאב בעיניים שלהם.

של  המוות  לאחר  שנה 

ללמוד  הגעתי  דיויד 

בתיכון "כצנלסון" בכפר 

סבא, אותו תיכון שדיויד 

והמחנכת  בו,  למד 

החברה  הייתה  שלי 

אוולין.  של  טובה  הכי 

ממשיכים,  החיים 

אבל משהו בך נשאר 

שם. לאחר מותו של 

הרבה  נעשו  דיויד 

כדי  דברים  מאוד 

הוקם  כאמור   – אותו  להנציח 

פארק כלבים לזכרו בכפר סבא; סולו ערך שני מסעות 

כומתה; חבריו לקחו את הסרט שערך ערוץ עשר ואת 

הסרטון שאמי ערכה ואת הווייתם עם דיויד, וסיפרו עליו 

בכנסים בארץ ובחו"ל; מייקל, אח של דיויד, נהיה אחד 

כתב  והוא  הברית,  בארצות  ביותר  המצליחים  השפים 

ספר בישול שבו הוא מספר על דיויד; ועד היום מגיעים 

עשרות אנשים לאזכרות שלו. ואני? אני מאז ימי הצבא 

מחפש הזדמנויות לדבר עליו ולספר את סיפורו, וערכתי 

חבר'ה  מהבית,  חברים  לפני  לזכרו  ערבים  מעט  לא 

מהצבא, מהאוניברסיטה ומה לא. ועכשיו, כמובן, זכיתי 

לכתוב את הטור הזה בצ'ופצ'יק.

דיויד, לספר על זה שהתנדב  יכול לכתוב רבות על  אני 

במרפאה וטרינרית במשך שנים, או על כך שהיה עושה 

כדי  בבסיס  ששמרו  לחיילים  ללכת  של  נוהל  לעצמו 

שהייתי  ציטוט  יש  אבל  קרים.  בלילות  חם  תה  לחלק 

רוצה לצטט, שלפי דעתי יעביר בצורה טובה את הערך 

המוסף שניסיתי לכתוב עליו פה. הציטוט הוא של סולו 

עצמו. באמצע מסע הכומתה, באחת העצירות, הוא סיפר 

שהוא מעסה במקצועו ושיש לו מטופל קשיש, ששמו מר 

שבת, עם כאבים כרוניים בכפות הרגליים. כשסולו טיפל 

לו ברגליים מר שבת ביקש שיעשה חזק יותר, וכשסולו 

שאל  הוא  ואז  בוכה,  שהוא  ראה  הוא  עליו  הסתכל 

"מספיק?", ואז מר שבת ענה לו "לא. הכאב שאתה גורם 

לי הוא יותר טוב מהכאב שיש לי". אוולין לא יכלה לחיות 

שעברה,  בשנה  נפטרה  היא  בסרטן.  וחלתה  הכאב  עם 

שבועיים לפני האזכרה של דיויד. עכשיו הם ביחד.

שהקדשתם  מאוד  לכם  ואודה  אתכם  אשאיר  זה  עם 

מזמנכם לקרוא את זה. אתם יותר ממוזמנים לערב נוסף 

בתאריך  הקרוב,  הזיכרון  יום  לקראת  דיויד  של  לזכרו 
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אגודת
לוקחת אותך רחוקהסטודנטים

תומר ורון חי פיאסצקי אלון דותן

שיו ...
ועכ

שיו ...
ועכ

שיו ...
ועכ

שיו ...
ועכ

שיו ...
ועכ

שיו ...
ועכ

שיו ...
ועכ

שיו ...
ועכ

מיכל פרנקל

שלומית שמחון

הכתב הכלכלי של גל”צ
שליח בכיר של הסוכנות 

מעצבת גרפית בסוכנות היהודית היהודית במנהטן
ובעלת סטודיו “מיכלצה”

רכזת אחמ”ים ומשלחות באגף 
לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור 

של מכון וייצמן  למדע

לעולם  אותך  מכניסים  כאילו  זה  באגודה  לעבוד 
וחסר  ילד  שאתה  למרות  שם  לך  אומרים  מקביל 
ניסיון - בוא תעשה משהו גדול ומשמעותי. גם אז 
ידעתי, ובמבט לאחור זה רק התחדד, שהשנה שלי 

שם היתה שנה נדירה ומעצבת

האחריות, המרקם האנושי, חופש היצירה והמעוף 
מאפיינים את הלך הרוח באגודה ונתנו לי מקפצה 
צעירה  כסטודנטית  ומקצועית.  אישית  לצמיחה 
בכל היבט, נפלה בחלקי זכות ענקית להיות חלק 

מאגודת הסטודנטים

מנהל תפעול ,

רמ”ד אקדמיה ורמ”ד רמ”ד תרבות וסיו”ר

מעורבות 2009-2011

האגודה לימדה אותי את השיעור הראשון בעבודה, 
בסטנדרטים ובעשייה ציבורית משמעותית

שליח בכיר של הסוכנות היהודית 
בקהילה היהודית במונטריאול, מנהל 

של היוזמה הישראלית – מחלקה 
לחינוך ותרבות ישראל בפדרציה 

היהודית של מונטריאול

שי חזן

מנהל שיווק וסיו”ר

מנכ”ל חברה בתחום ציוד חשמל 
ובקרה לתעשייה

לימור הקר טובול

מנהלת מותג בחברת המשקאות 
יפאורה תבורי

העבודה כמנהלת שיווק פתחה לי את הדלת לעולם 
השיווק, הפרסום והמכירות. למדתי הרבה מושגים 
ופרקטיקות שעזרו לי להתקבל לעבודה הראשונה 
את  הבנתי  מיטבית.  בצורה  התפקיד  את  ולבצע 
עולם התוכן, את השפה השיווקית ואת הממשקים 

מאוד מהר והייתה לי נחיתה רכה בעולם האמיתי

יועצת שיווק 

ומנהלת שיווק
שיו ...

ועכ

מתכנן אורבני קהילתי של “הרשת: 
באר שבע”, קהילה של צעירים 

שהחליטו להישאר בעיר וליצור את 
אלטרנטיבת החיים שהם רוצים

מתן סעד

במובן  בית  ממש  הייתה  בשבילי  האגודה  וואלה, 
מגיע  הייתי  השיעורים  בין   - המילה  של  המלא 
למשרד בתור “המקום שלי” בתוך הקמפוס, מקום 
להגשים דרכו רעיונות ופנטזיות, עם צוות מדהים, 
עם תשתיות ארגוניות נוחות והרבה חופש  פעולה.  
בלי  לפועל  יוצא  היה  לא  כנראה  רחוב”  “עושים 

המעטפת המדהימה של האגודה.

רכז התיישבות, פרויקטור 

ראשון של “עושים רחוב”

2014-2012

בזכות האגודה קיבלתי ניסיון ניהולי של “גדולים”, 
כנראה  אחר  מקום  באף  מקבל  הייתי  שלא  כזה 
לפני גיל 35 ורשת של המון המון אנשים משפיעים 

שעדיין מלווה אותי כחברים וקולגות

גרפיקאית
 

עורך עיתון צ’ופצ’יק 2015-2011

2011-2012

רכזת הסברה,

מנהלת קשרי חוץ

זוהר ליטבק

עבד כדובר עירייה וכיום עוסק 
במשרה ממשלתית בתחום

יועץ שיווק

ומנהל שיווק

מקפצה  היוותה  באגודה  שהעבודה  ספק  אין 
גדול  סיפוק  לצד  שלי,  המקצועית  לקריירה 
מהעשייה, שהייתה כולה למען רווחת הסטודנטים.

העבודה באגודה זה בית הספר הטוב ביותר שאפשר 
לבקש. האגודה אפשרה לי לפתח יכולות ניהול, יחסי 
עם  היום  לעבוד  לי  שמאפשרות  ודוברות  ציבור 
בצורה  בינלאומיים  ומנכ״לים  דיפלומטים  תורמים, 
המקצועית ביותר. לא הרבה מקומות נותנים לך כאלה 

כלים יחד עם הזדמנויות אמיתיות ליצור ולהשפיע

אמי קשקוש

שיו ...
ועכ

יועצת קליטה לעולים ותושבים 
חוזרים במשרד העליה והקליטה

רכזת כספים ועובדת 

תפעול והפקה

2007-2012 

ניסיון  צברתי  באגודה  עבודתי  שנות   5 במהלך 
לקראת היציאה ל״חיים האמיתיים״, למדתי המון 
על תחום הנהלת החשבונות והכספים והכי חשוב 

הרגשתי באגודה כמו בבית

ם
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דנ
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העבודה באגודה הייתה תקופה מלמדת, מעשירה 
התמודדתי  איתם  האתגרים  בזכות  ומשמעותית 
והאנשים המדהימים שהקיפו אותי, ושאני בקשר 

איתם עד היום
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מיכל פרנקל

שלומית שמחון

הכתב הכלכלי של גל”צ
שליח בכיר של הסוכנות 

מעצבת גרפית בסוכנות היהודית היהודית במנהטן
ובעלת סטודיו “מיכלצה”

רכזת אחמ”ים ומשלחות באגף 
לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור 

של מכון וייצמן  למדע

לעולם  אותך  מכניסים  כאילו  זה  באגודה  לעבוד 
וחסר  ילד  שאתה  למרות  שם  לך  אומרים  מקביל 
ניסיון - בוא תעשה משהו גדול ומשמעותי. גם אז 
ידעתי, ובמבט לאחור זה רק התחדד, שהשנה שלי 

שם היתה שנה נדירה ומעצבת

האחריות, המרקם האנושי, חופש היצירה והמעוף 
מאפיינים את הלך הרוח באגודה ונתנו לי מקפצה 
צעירה  כסטודנטית  ומקצועית.  אישית  לצמיחה 
בכל היבט, נפלה בחלקי זכות ענקית להיות חלק 

מאגודת הסטודנטים

מנהל תפעול ,

רמ”ד אקדמיה ורמ”ד רמ”ד תרבות וסיו”ר

מעורבות 2009-2011

האגודה לימדה אותי את השיעור הראשון בעבודה, 
בסטנדרטים ובעשייה ציבורית משמעותית

שליח בכיר של הסוכנות היהודית 
בקהילה היהודית במונטריאול, מנהל 

של היוזמה הישראלית – מחלקה 
לחינוך ותרבות ישראל בפדרציה 

היהודית של מונטריאול

שי חזן

מנהל שיווק וסיו”ר

מנכ”ל חברה בתחום ציוד חשמל 
ובקרה לתעשייה

לימור הקר טובול

מנהלת מותג בחברת המשקאות 
יפאורה תבורי

העבודה כמנהלת שיווק פתחה לי את הדלת לעולם 
השיווק, הפרסום והמכירות. למדתי הרבה מושגים 
ופרקטיקות שעזרו לי להתקבל לעבודה הראשונה 
את  הבנתי  מיטבית.  בצורה  התפקיד  את  ולבצע 
עולם התוכן, את השפה השיווקית ואת הממשקים 

מאוד מהר והייתה לי נחיתה רכה בעולם האמיתי

יועצת שיווק 

ומנהלת שיווק
שיו ...

ועכ

מתכנן אורבני קהילתי של “הרשת: 
באר שבע”, קהילה של צעירים 

שהחליטו להישאר בעיר וליצור את 
אלטרנטיבת החיים שהם רוצים

מתן סעד

במובן  בית  ממש  הייתה  בשבילי  האגודה  וואלה, 
מגיע  הייתי  השיעורים  בין   - המילה  של  המלא 
למשרד בתור “המקום שלי” בתוך הקמפוס, מקום 
להגשים דרכו רעיונות ופנטזיות, עם צוות מדהים, 
עם תשתיות ארגוניות נוחות והרבה חופש  פעולה.  
בלי  לפועל  יוצא  היה  לא  כנראה  רחוב”  “עושים 

המעטפת המדהימה של האגודה.

רכז התיישבות, פרויקטור 

ראשון של “עושים רחוב”

2014-2012

בזכות האגודה קיבלתי ניסיון ניהולי של “גדולים”, 
כנראה  אחר  מקום  באף  מקבל  הייתי  שלא  כזה 
לפני גיל 35 ורשת של המון המון אנשים משפיעים 

שעדיין מלווה אותי כחברים וקולגות

גרפיקאית
 

עורך עיתון צ’ופצ’יק 2015-2011

2011-2012

רכזת הסברה,

מנהלת קשרי חוץ

זוהר ליטבק

עבד כדובר עירייה וכיום עוסק 
במשרה ממשלתית בתחום

יועץ שיווק

ומנהל שיווק

מקפצה  היוותה  באגודה  שהעבודה  ספק  אין 
גדול  סיפוק  לצד  שלי,  המקצועית  לקריירה 
מהעשייה, שהייתה כולה למען רווחת הסטודנטים.

העבודה באגודה זה בית הספר הטוב ביותר שאפשר 
לבקש. האגודה אפשרה לי לפתח יכולות ניהול, יחסי 
עם  היום  לעבוד  לי  שמאפשרות  ודוברות  ציבור 
בצורה  בינלאומיים  ומנכ״לים  דיפלומטים  תורמים, 
המקצועית ביותר. לא הרבה מקומות נותנים לך כאלה 

כלים יחד עם הזדמנויות אמיתיות ליצור ולהשפיע

אמי קשקוש

שיו ...
ועכ

יועצת קליטה לעולים ותושבים 
חוזרים במשרד העליה והקליטה

רכזת כספים ועובדת 

תפעול והפקה

2007-2012 

ניסיון  צברתי  באגודה  עבודתי  שנות   5 במהלך 
לקראת היציאה ל״חיים האמיתיים״, למדתי המון 
על תחום הנהלת החשבונות והכספים והכי חשוב 

הרגשתי באגודה כמו בבית
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העבודה באגודה הייתה תקופה מלמדת, מעשירה 
התמודדתי  איתם  האתגרים  בזכות  ומשמעותית 
והאנשים המדהימים שהקיפו אותי, ושאני בקשר 

איתם עד היום
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בצ'ופצ'יק,  פה,  ספורט  על  כתבות  הרבה  כתבתי 

על  תל-אביב,  מכבי  על  באר-שבע,  הפועל  על  כתבות 

האולימפיאדה, על יורו ו-NBA. אבל הפעם זכיתי לכתוב 

כתבה על מה שנוגע לנו. לנו, משמע האוהבים האמתיים 

של הכדורגל בצורה הטהורה ביותר שלו – מגובה הדשא 

שלא  למי  שפל",  "כדורגל  פרויקט  היציע.  ממרומי  ולא 

מכיר, הוא פרויקט של ודים טרסוב, גד סלנר ודורון שהינו 

של  לכדורגל  געגועים  הרבה  וחוו  במיינסטרים  שמאסו 

פעם, בעיקר לזה של תחילת שנות האלפיים. הפרויקט 

אינטרנט  אתר  דרך  בפייסבוק,  מדף  דברים,  כמה  כולל 

מוזיאון  ישראל,  כנסת  כמו  במקומות  תערוכות  ועד 

ישראל וכד', שמראים דרך הכדורגל של הליגות הנמוכות 

את התרבות הישראלית כתמונת מראה מרתקת. 

במקרה.  ממש  הזה  הפרויקט  את  התחילו  וגד  ודים 

שהולך  ובמיינסטרים  הגבוהות  בליגות  פשוט  "מאסנו 

מספר  ויותר",  יותר  מערבי  ונהיה  שהולך  בכדורגל  וחל 

ודים. "זה הוביל אותנו לנסוע עוד בשנת אלפיים ותשע 

למשחק בליגה ב' של אום אל פאחם נגד בני ג'דידה, מה 

שפתח בפנינו עולם חדש לחלוטין, תרבות חדשה. משהו 

שבעצם הרגיש הרבה יותר כמו פעם". הדבר הזה הוביל 

למשחקים,  יותר  הרבה  גבוהה  בתדירות  לנסוע  אותם 

לצלם תמונות וליצור את מה שהיה נדמה להם כהומור 

"זה  פנימי.  כך  כל  היה  לא  שהוא  מסתבר  אך  פנימי, 

מספר  אנשים",  הרבה  כך  לכל  שמדבר  כדבר  התגלה 

ודים. אנשים שהם בעצמם מעולם לא פגשו אפילו.

מהפייסבוק לברלין
וגד  ודים  תאוצה.  ותפס  הלך  שפל  כדורגל  לשם  מפה 

אוהדי  של  קלסיים  פריטים  שכללו  תערוכות  הציגו 

כדורגל, בין שזה סרטונים של שחקנים אגדיים מקבוצות 

עבר ובין שזה פרטי לבוש כגון חולצות או מדבקות, וזה 

היה יותר ממספיק על מנת לכבוש את לבם של אנשים 

אשר אוהבים ספורט ומרגישים כמו ודים וגד, האוהדים 

שנהנים מהמשחק הפשוט, מהכדורגל, מהספורט, מאלו 

בעקבות  שלהם.  גדולה  הכי  האהבה  הוא  שהמשחק 

מאת דותן בן יוסף

כתבנו שמע על פרויקט "כדורגל שפל", שמביא כדורגל אמתי מהליגות 
הנמוכות, והתאהב

כדורגל ֵשֶפל
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תערוכה  לפתוח  השניים  החליטו  הזו  ההתלהבות 

ב"גלרייה גרוס" בתל-אביב. "לא ציפינו ליותר מדי מעבר 

"אך  נזכר,  ודים  שלנו",  והמשפחות  הקרובים  לחברים 

ממש נדהמנו לגלות שהרבה מאוד אנשים שאנחנו בכלל 

שאנחנו  מה  את  ומעריכים  אוהבים  פשוט  מכירים  לא 

אהבה,  ישנה   – ברור  היה  שהעניין  נראה  מאז  עושים". 

ישנו קהל גדול עבור מה שודים וגד עושים, ואין שום ספק 

שהערכים והעקרונות של העניין תואמים לכל מי מאתנו 

קרובים  להיות  כשיכולנו  לפעם,  געגועים  מעט  שחשים 

משמעותיים  ולחוש  לדשא,  למאמנים,  לשחקנים,  יותר 

יותר, מעבר לתשלום של כרטיס, ולחשוב איך מרחוק זה 

משפיע על הקבוצה )הכתב אוהד מכבי תל-אביב, הסיקו 

מזה מה שאתם חפצים(.

עצר.  לא  שפל  כדורגל  הזו,  התערוכה  שנערכה  מאז 

ובפסטיבלים  בתערוכות  שונים,  במגזינים  הופיע  הוא 

בין  הוצגה  התערוכה  כאמור,  בארץ,  העולם)!(.  ברחבי 

היתר בכנסת ובמוזיאון ארץ ישראל, ובעולם היא הוצגה 

יוון,  הולנד,  במדינות כמו ארצות הברית, סנגל, סרביה, 

לפסטיבל  הגיעו  הם  מרץ,  בסוף  לאחרונה,  ממש  ורק 

 The International Footbal :הכדורגל הכי גדול בעולם

Film Festival אשר נערך בברלין. 

גדולה  קאלט  קהילת  נוצרה  זאת  שמלבד  לציין  חשוב 

בפרויקט.  פעיל  באופן  משתתפת  אשר  שפל,  לכדורגל 

צולמו  בפרויקט  מוצגים  אשר  רבים  וצילומים  סרטונים 

וגד  ודים  עם  קשר  יצרו  אשר  חובבים  צלמים  ידי  על 

הוא  פה.  עוצר  לא  שפל  כדורגל  פעולה.  אתם  ושיתפו 

עורך מפגשים ואירועים, ובהם, למשל, שיחה ב"אוזן בר" 

בתל-אביב, מפגשים בירושלים או אפילו שיחה עם ילדים 

בבית ספר תיכון באבו גוש. "בזמן המפגשים הללו פגשנו 

ועורך במקצועו, שמאוד  דורון, במאי, צלם  ואני את  גד 

ומאז  לוידיאו,  אותנו  ושדרג  שלנו,  מהפרויקט  התלהב 

נהפך לחלק בלתי נפרד מהטריו שלנו", משתף ודים. בין 

שאר הדברים שדורון תרם להם הוא שידרג אותם לכדי 

יצירת מגזין וידיאו עצמי )לחלוטין שווה צפייה!(.

שפל באר-שבעי
)רק  לאנשים  להתקרב  מצוינת  דרך  הוא  שפל  כדורגל 

בסוף,  כאן  שיפורסם  שלהם,  הפייסבוק  לעמוד  כנסו 

מכך  וכתוצאה  בעצמכם(,  ותחזו  האינטרנט  לאתר  או 

בתל-אביב  ב"תדר"  האחד  גדולים,  אירועים  שני  הופקו 

והשני בפאב "נחמן ג'ונגל" כאן אצלנו בבירת הנגב, בעיר 

הצילומים  לתערוכת  פרט  הללו,  באירועים  העתיקה. 

הוקרנו  ביקרו,  שהם  הנמוכות  הליגות  ממשחקי  שלהם 

פרקי המגזין שלהם על מסך ענק וגם סרטוני קאלט של 

משחקי מחשב של כדורגל משנות התשעים. נוסף לכך 

הוצגו עוד פרטים קלסיים אשר קשורים לליגות הנמוכות 

מגן  הוצג  למשל,  בבאר-שבע,  ומדבקות.  חולצות  כגון 

אליניב  באר-שבע,  הפועל  קפטן  ידי  על  החתום  עצם 

ברדה. פרט לכך, דרך נהדרת שעליהם חשבו יוצרי כדורגל 

שפל כדי לחבר בין העבר והנוסטלגיה הספורטיבית לבין 

אותם  ולהדביק  עבר  שחקני  למשל  לקחת  היא  ההווה 

על מקלות סלפי ולהצטלם אתם. רק המחשבה מגניבה.

בו  נתקל  שהוא  שפל,  הכדורגל  על  לי  סיפר  "חבר 

בתערוכה שהם עשו בעיר העתיקה בבאר-שבע", מספר 

הפרויקט.  של  הפייסבוק  בעמוד  חבר  אבלסון,  דיויד 

"זה מגניב כי זה שונה, זה מיוחד וזה פשוט. איך אפשר 

שלא להתלהב מזה?". דיויד עצמו אינו אוהד של קבוצת 

שהדברים  והדרך  "הסגנון  אבל  נמוכה,  מליגה  כדורגל 

לא  ממש  אנחנו  ממש".  מגניבה  הזה  בפרויקט  נעשים 

שלרוב  בטוח  ואני  בבאר-שבע,  גרים  אנחנו  נתווכח. 

אוהדי הספורט פה יש זיקה כזו או אחרת לאלופה מבירת 

הנגב. אז כדורגל שפל לחלוטין מודעים לכמה באר-שבע 

היא עיר של ספורט בכלל ושל כדורגל בפרט, ולקראת 

האירוע שהם ערכו בבירת הנגב הם יצרו עם האמן עידו 

לאליפות  קשורים  אשר  נדירים  פריטים  מיני  כל  שמי 

ההיסטורית משנה שעברה. מה שהביא את כדורגל שפל 

לקשר עם הרבה אוהדים של המועדון אשר תרמו רבות 

לפרויקט בתמונות או בסרטונים ישנים שהוצגו במהלך 

התערוכות.

דבר  זה  לו,  מייחלים  שכולנו  דבר  הוא  למקורות  חיבור 

שאלתי  כאשר  דרכו.  בנו  להיזכר  לנו  וכיף  לנו,  שחשוב 

חווה  שהוא  ביותר  המרגש  האירוע  היה  מה  ודים  את 

בזמן כדורגל שפל, הוא סיפר לי, "הקמנו מוזיאון כדורגל 

נדירים  פריטים  שכולל  מסוגו,  הראשון  כנראה  ברהט, 

מדהים.  אדיר".  סיפוק  ומהווה.  מהעבר  רהט  מקבוצות 

עמוד הפייסבוק: כדורגל שפל – Kaduregel Shefel או 

 ./https://kaduregelshefel.wordpress.com לחילופין: 

עשו לעצמכם טובה והיכנסו לשם 
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 – ישראל  למדינת   69 העצמאות  יום 
צאו לטייל!

מקל  לקחת  מושלמת  הזדמנות  הוא  העצמאות  יום 

המקיפים  היפהפיים  האזורים  בכל  ולטייל  ותרמיל 

אותנו. קבלו כמה המלצות: נחל הבשור – נחל הבשור 

והוא  מבאר-שבע,  דקות  וחמש  כארבעים  ממוקם 

מסלולים  משלב  הנחל  הארץ.  שבנחלי  מהגדולים 

בדרגות קושי שונות, גשר תלוי, מגדל תצפית מרהיב, 

להגיע  ניתן  בהמשך  מרשימות.  ופריחות  אנדרטה 

הבשור  עין  מעיין  זורם  ושם  אשכול,  פארק  אל  גם 

ומוצבים שולחנות פיקניק. עין עקב – עין עקב ממוקם 

שכולל  מסלול  והוא  לבאר-שבע,  דרומית  כשעה 

רחצה  מאפשר  הוא  המדבר.  בלב  הממוקם  מעיין 

טבעית וקסומה, תצפיות מהממות וגם כמה טיפוסים 

הקטע  פחות  זה  טיול  אם   – דבירה  יער  מאתגרים. 

)בכל  מושקע  לעל-האש  מכוונים  יותר  ואתם  שלכם, 

זאת, יום העצמאות...(, אתם מוזמנים לנסות את חניון 

טבע שנמצא בלב יער דבירה, כעשרים דקות מבאר-

שולחנות  מנגלים,  זבל,  פחי  מים,  ברזי  בחניון  שבע. 

פיקניק וגם אתר ארכיאולוגי לקינוח.

מלך ישראל – תיאטרון הפרינג'
"מלך  הקומית  ההצגה  עסקינן,  העצמאות  ביום  ואם 

עוסקת  הקומדיה  הפרינג'.  לתיאטרון  מגיעה  ישראל" 

ושלוש  שלושים  בן  ממורמר  רווק  רוזנצוויג,  בעמרי 

שעובד בתפקיד נציג שירות לקוחות בסלקום. לאחר 

מות אמו הוא חוזר לדירת השותפים שלו, ונגלה אליו 

קולו של עמרי מלך ישראל השביעי, עובד אלילים ואבי 

אחאב, הקם לתחייה. עמרי ועמרי מלך ישראל יוצאים 

למסע שבמהלכו מגלים את השינוי שעבר עם ישראל 

תמוה?  נשמע  האחרונות.  השנים  אלפי  בשלושת 

הומור  ציניות,  שמשלבת  הקומדיה  לגמרי.  צודקים 

המצב  את  הפרצוף  מול  לנו  שמה  ביקורת  והרבה 

הקיימות  הסוגיות  בכל  ומתעסקת  ישראל,  במדינת 

במדינה ההפכפכה שלנו. הקומדיה מוצגת בתיאטרון 

גדול  יהלום  כאן  שיש  ונדמה  באפריל,  ב-18  הפרינג' 

שלא תרצו לפספס. 

מאת אור הוכמן

מדור תרבות

מה שקורה בבאר שבע

הופעות – מוזיקה – תיאטרון

צ'ופצ'יק32
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הכלב לכלך? אוספים ומשליכים לפח!
יחד נשמור על עיר נקייה!

   צואת כלבים הוא 475 ₪.* הקנס על אי איסוף
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אתה  כותב  כשאתה  לוחץ,  אתה  מקליד  "כשאתה 

מעצב", מתארת נעמי, סטודנטית להכשרת מורים את 

חוויית הכתיבה. "אתה כותב מהר – לאט, גדול – קטן, 

מבין".  שאתה  איך  זה  כותב  שאתה  ואיך  מקושקש, 

בלשון,  שני  לתואר  סטודנטית  קליין,  עידן  לעומתה 

קניות  "רשימות  אבל  הכול,  מקלידה  שהיא  מספרת 

ורשימות מטלות אני לא מסוגלת לעשות במחשב". אז 

מה עדיף – לכתוב בהרצאות או להקליד? מה אומר על 

כך המחקר? והאם יש סיבה אמתית לכך שסטודנטים 

מדפיסים מאמרים במקום לקרוא מהמחשב?

היד העליונה
הקלדה מיומנת היא כידוע מהירה מכתיבה, וזאת אחת 

הסיבות המרכזיות שבגללן סטודנטים רבים מקלידים. 

גל, סטודנטית לפוליטיקה וממשל, מספרת, "בשנה א' 

אני יותר כתבתי, ואני פשוט לא מספיקה. אני מעדיפה 

ממה  שיותר  כמה  לתפוס  מהר,  שיותר  כמה  להקליד 

שהם אומרים, מקסימום לעשות אחר כך הגהה בבית". 

אבל להקלדה יש מחיר: "בכתיבה אני יותר מבינה מה 

עסוקה  יותר  אני  בהקלדה  בוודאות.  זה  כותבת,  שאני 

בלהקליד. כשיש מרצה שמדבר מיליון דברים בדקה זה 

יותר להקליד מאשר להבין". אז האם כמו שחושבת גל 

סטודנטים שמקלידים מבינים פחות מחבריהם שכותבים 

מ'  ודניאל   )Pam A Mueller( מולר  א'  יד? פאם  בכתב 

מאוניברסיטת   )Daniel M Oppenheimer( אופנהיימר 

כשבעים  כינסו  הם  הנושא.  את  חקרו  פרינסטון 

סטודנטים להקרנה של חמש הרצאות טד, וביקשו מהם 

לסכם אותן כמו שהם מסכמים תמיד בהרצאות. מחצית 

מהסטודנטים כתבו בכתב יד ומחציתם השנייה הקלידו 

מבחן  הקבוצות  לשתי  נערך  ההקרנה  בתום  במחשב. 

שבדק הן ידע של עובדות והן הבנה, ובו הצליחו הרבה 

ההבנה.  בשאלות  בעיקר  יד,  בכתב  שכתבו  אלה  יותר 

אופנהיימר  התוצאות?  את  החוקרים  מסבירים  איך 

ומולר טוענים שסטודנטים המקלידים את רשימותיהם 

אומר.  שהמרצה  מה  את  במילה  מילה  לכתוב  נוטים 

הם לא מעבדים את המידע די הצורך, ובסופו של דבר 

זאת  לעומת  יד  בכתב  שכותבים  לאלה  פחות.  מבינים 

אין את היכולת לעקוב מילה במילה אחר דברי המרצה, 

ומסיבה זו הם נוטים לכתוב פרפראזה על מה שנאמר 

בשיעור. אגב כך הם מעבדים טוב יותר את מה ששמעו 

נוספים  ומחקרים  זה  ניסוי  יותר.  טוב  מבינים  גם  וכך 

שהקלדת  לטעון  ומולר  אופנהיימר  את  הביאו  בתחום 

הרצאות מזיקה ללמידה.

פוסלים  לא  השניים  הפתרון?  להיות  צריך  לדעתם  מה 

שיבוש מכוון של מעבדי התמלילים, כך שיאטו את קצב 

בסופו  ומהירה. אבל  כתיבה קלה  יאפשרו  ולא  הכתיבה 

הוא  היום  ביותר  הטוב  שהפתרון  אומרים  הם  דבר  של 

כמו  בעיפרון,  או  בעט  כתיבה  שמחקות  טכנולוגיות 

סטיילוס )עט שמשמש לכתיבה על מסכים(. הגישה של 

אופנהיימר ומולר הולכת בניגוד לכל האינטואיציות, אבל 

עדי  אסתר  פרופ'  עם  שוחחתי  לבד.  לא  שהם  מסתבר 

יפה מאוניברסיטת בר אילן, וכך היא ספרה: "זו תיאוריה 

שלמה שיש בספרות – ככל שיותר קשה לך ללמוד ככה 

הביצועים שלך יותר טובים, זה יכול להיות גודל הפונט, 

מאת אורית ערן

כתיבה בשיעור היא לא רק רטרו – היא גם תורמת להבנה יותר מהקלדה. 
אבל לא הכול אבוד. אז איך כדאי לסכם את השיעור?

יד מנצחת
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זה יכול להיות כל דבר שעושים בכוונה כדי להקשות על 

הלמידה, כי ככל שיותר קשה לך אז משאבי הקשב שאתה 

נותן לעניין יותר גדולים, ואז אתה גם לומד יותר טוב".

הקלדה יעילה
כמו שקיימת העמדה של אופנהיימר ומולר, קיימת 

סבורים  מעטים  לא  וחוקרים  הפוכה,  עמדה  גם 

ביעילות  להקליד  לדעת  חייבים  שסטודנטים 

וינטראוב  נעמי  פרופ'  שחושבת  מה  זה  ובמהירות. 

מהאוניברסיטה העברית שחקרה את הנושא. באחד 

ממאמריה היא מסבירה שככל שמפנים פחות מאמץ 

אותם  למקד  אפשר  כך  להקלדה,  קשב  ומשאבי 

בתהליכי חשיבה גבוהים כמו הבנת החומר וסיכומו. 

היא  שהכתיבה  "כמו  דומים.  דברים  מספרת  עידן 

טבעית ואת כותבת תוך כדי שאת מקשיבה ומעבדת, 

פשוט  הדבר.  אותו  בדיוק  היא  מבחינתי  ההקלדה 

שבמקום להחזיק עט אני עובדת על המקלדת".

לא נכריע כאן מה עדיף, אבל לאלה שרוצים לעבור 

עידן  שנתנו  טיפים  כמה  הנה  הרצאות,  להקלדת 

ומקלידים מנוסים:

לסכם – להשתדל לסכם את החומר ולא לכתוב   -

כל מילה.

לארגן – לכתוב כותרות, להדגיש, למספר.  -

יש  באינטרנט,  חפשו   – מקלדת  קיצורי  להכיר   -

רשימות מסודרות.

אתכם  יפנה  זה   – עיוורת  הקלדה  ללמוד   -

מהתעסקות עם המקלדת להקשבה לשיעור. פשוט 

כבר  ותגלו שאתם  על המקלדת,  הידיים  את  תניחו 

יודעים איפה כל מקש.

מה עם הקריאה?
לבצע  יכולים  שסטודנטים  אקדמית  פעילות  עוד 

ביום-יום  מאמרים.  קריאת  היא  המחשב  באמצעות 

אנחנו קוראים באופן תדיר טקסטים דיגיטליים, בין 

שזה מהמחשב ובין שזה מהסמרטפון או מהטאבלט. 

מעדיפים  עדיין  נראה,  כך  המאמרים,  את  אבל 

סטודנטים רבים לקרוא בנייר. פרופ' רקפת אקרמן, 

את  חוקרת  מהטכניון,  קוגניטיבית  פסיכולוגית 

התופעה זה כמה שנים, ומחקריה מעידים שהתפקוד 

על מסך הוא גרוע יותר או שווה ערך לזה שבנייר.

ללמוד  להנדסה  לסטודנטים  נתנו  "ב-2011 

עמודים.  לארבעה  שניים  בין  טקסט  כל  טקסטים, 

פעם אחת אמרנו מראש שיש רק שבע דקות ללמוד 

לפני מבחן, ופעם אחרת לא הזהרנו והפסקנו אותם 

שעבדו  אלה  מראש,  כשאמרנו  דקות.  שבע  אחרי 

משמעותית  במבחן  והצליחו  להתארגן,  ידעו  בנייר 

ההבדל  את  רואים  מסך.  עם  שעבדו  מאלה  יותר 

מראש.  ידועה  זמן  במסגרת  לעבוד  בהתארגנות 

אלה שפעלו על מסך השיגו את אותן התוצאות גם 

כשידעו שיש מסגרת זמן וגם כשלא ידעו". האם אלה 

שעבדו במחשב יכלו לכתוב על דף שבצדו? "כן, וגם 

"את  האחרים?  במחקרים  קרה  ומה  הקובץ".  בתוך 

המחקרים האחרונים עשינו עם פתרון חידות מאוד 

קשות, אבל מנוסחות בקצרה, שבעים מילים, ושחזרנו 

טקסטים  עם  שמצאנו  ממצאים  אותם  את  בדיוק 

ארוכים, כך שזה לא קשור לאיכות התצוגה, ליכולת 

סימון, לזווית ישיבה, לכל זה". איך את מסבירה את 

הנחיתות של עבודה על מסך? "התמונה הכללית היא 

שאפשר להגיע לשוויון, אבל זה לא המצב הספונטני. 

כשיש לחץ זמן יש נחיתות, והיא מתבטאת גם בציון 

ביטחון  שגויה של  וגם בתחושה  להשיג  שמצליחים 

ביכולת. אנחנו מייחסות את זה להתגייסות. על מסך 

שטחית.  יותר  לעבודה  לברוח  נוטים  יותר  אנחנו 

להעריך  היכולת  הלמידה,  את  לנהל  שלנו  היכולת 

זה   – להפעיל  אסטרטגיות  איזה  יודעים,  אנחנו  מה 

מה שממש משתבש על מסך לעומת על נייר". 

מ-2014  "במאמר  זה?  על  להתגבר  דרך  יש  האם 

אמרנו  טובה.  ממש  היא  ואחת  שיטות  שתי  הראינו 

ברצף,  מאמרים  שני  פעם  כל  ללמוד  לסטודנטים 

המאמרים  שני  קריאת  שבתום  להם  אמרנו  ומראש 

הם יצטרכו לכתוב מילות מפתח מסכמות לכל אחד 

מהם, ורק אז הם יעריכו את הידע שלהם ויבחנו. אז 

אלה שקראו ממסך.  הנחיתות של  לגמרי  התבטלה 

התגייסות  עורר  שזה  זה  מאמינות  שאנחנו  מה 

לזכור  צריך  שאני  אומר  זה  מיוחד,  מאמץ  מיוחדת, 

אני  השני.  המאמר  אחרי  עד  הראשון  המאמר  את 

נורא  שיטה  זאת  מעמיקה.  מחשבה  להשקיע  צריך 

בלי  בעצמך  אותה  לעשות  יכולה  את  ליישום,  קלה 

שום קושי".

 

המציאות  את  פוגשים  האלה  המחקרים  כל  ואיפה 

באופן ישיר ומכריע? פרופ' אקרמן מעלה את נושא 

המבחנים. אם התפקוד שלנו פחות טוב על מחשב, 

ואופנהיימר  במחשב?  מבחנים  לקיים  מומלץ  האם 

רשימות  כתיבת  אופן  שבהן  זירות  מזכירים  ומולר 

הוא קריטי. למשל בביקור אצל רופא, בחדר ישיבות 

ובבית המשפט 
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דורון סרברו אור ארז

בבואה
צילום: שחר אגמי | כתיבה: איתי טריפמן

אור ארז, לומד הנדסת מחשבים, 

שנה א': "לפגוש חברי ילדות 

בדרום אמריקה".

דורון סרברו, לומד הנדסת חשמל, 

שנה א': "לדחוף בתור, ואז לתת 

את המקום למישהו שצריך אותו 

אסף לביא, עידו מרום ומתן גרף, לומדים הנדסת חומרים, יותר ממך".

שנה א': "שישי בצהריים, בירות, מטקות ושמיים".

והפעם שאלנו לרגל יום העצמאות: "מה 
ישראלי בעיניך?"

אסף לביא, עידו מרום ומתן גרף

דורון מדרוני, לומדת 

עבודה סוציאלית, שנה ג': 

"להרגיש בכל מקום שאת 

מוקפת במשפחה".

דורון מדרוני

צ'ופצ'יק36
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אסף לביא, עידו מרום ומתן גרף, לומדים הנדסת חומרים, 

שנה א': "שישי בצהריים, בירות, מטקות ושמיים".

ליאור גרין ויעל לוסטיג

יוליה הויטמן, ענבר גבריאל 
ומתנאל ליבנה

שחר אגמיבנימין לחיאני

יוליה הויטמן, לומדת פסיכולוגיה 

וחינוך, שנה ג', ענבר גבריאל, 

לומדת תואר שני בעבודה 

סוציאלית ומתנאל ליבנה: "שלמה 

ארצי".

בנימין לחיאני, פרופסור, ניהול 

אסטרטגי וכלכלה: "הארץ 

המובטחת".

ליאור גרין, לומד הנדסת חשמל, שנה ג', יעל לוסטיג, לומדת הנדסת 

מערכות תקשורת, שנה ב': "מטקות".

שחר אגמי, לומדת הנדסת תעשייה 

וניהול, שנה א': "לטוס לחו"ל 

ולשמוע כל הזמן עברית".
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גיליתי  כמו לפאנג'ויה. אחרי ששנה שעברה  לחתונה שלי לא אתארגן מראש 

לפני  עוד  השנה  האירוע,  תאריך  לפני  שנתיים  כמו  משהו  הכרטיסים  שאזלו 

הקודם-קודם,  הסמסטר  של  ב'  מועדי  שסיימתי  לפני  לימוד,  שכר  ששילמתי 

כרטיסים.  הזמנתי   – "התקבלתי"  לקבוצה  הצטרפות  בקשת  לי  שאישרו  לפני 

בדקתי את כל המסלולים האפשריים, מלונות, מחירי אלכוהול, כמות כפכפים 

מומלצת, יתרונות וחסרונות של שמלה מול שורטס, אין מוכנה ממני. וכמובן, 

מכיוון שהזמנתי כרטיסים סמוך לגילוי האש, לא יכולתי לנבא לעצמי מה יהיה 

הסטאטוס שלי עד שיגיע האירוע העתידני הזה, אבל זה לא משנה. משה, עומר, 

אני רוצה לרקוד! והפאנג'ויה זו ההזדמנות שלי לרקוד כל היום, כל יום. מכיוון 

שאין לי את הכישרון ורוב האומה אינה עיוורת, זה לא קורה לעתים קרובות. 

הראייה  חוש  את  שם  היום,  כל  ושותים  רוקדים  שבו  הפאנג'ויה,  כמו  אירוע 

והביקורת על ממתינה, זה בדיוק בשבילי. 

אני והחבר יוצאים זה תקופה. מאז הטיול בדרום הכול נהיה ורוד ומתוק, הוא 

וואי, הלוואי שאנחנו  ממש מוצא חן בעיניי. עדיין לא דיברנו על הפאנג'ויה... 

באותו מלון! אני אתנגב לחדר שלו באמצע הלילה כמו בטיול שנתי! אני רק 

לי לדעת כבר עכשיו, שאני  ומתרגשת. קבענו הערב, אבל בא  זה  חושבת על 

אדע לאן לכוון את הפרפרים שלי, לכיוון המלון שלי או למלון שליד. הוא עונה 

הזו  השמחה  מחייך.  הוא  מתי  שלו  בקול  מזהים  ובשמחה,  מהר,  די  לפלאפון 

אל  המזח,  אל  מתנפצים  אנחנו  הגלים  וכמו  שלי.  הגלים  על  בדיוק  משדרת 

החיים, כשהוא אומר שהוא לא בא, ושהוא חושב שזה "ממש דבילי, מי הולך 

לדברים כאלה בכלל?". "אני", עניתי בקול שקט. דממה בקו, דממה בלב, מכבים 

גדולה,  במגבת  אותי  מכסים  הים,  את  עליי  סוגרים  באמצע,  המוזיקה  את  לי 

אלא  מגיע,  לא  שהוא  העניין  לא  זה  הביתה.  לאוטובוס  לעלות  אותי  ומזרזים 

למכור  זמן  מספיק  עוד  לך  יש  "בסדר,  ועליי.  זה.  על  מדבר  הוא  שבה  הדרך 

את הכרטיס". מה נראה לו? אני סופרת ימים, אני מוכנה מלפני חצי שנה, מה 

למכור? אשמתי שהוא בן אדם אפור, אפל ומוריד? "טוב, נדבר על זה בערב".

לא ראיתי את זה מגיע. חשבתי שהוא כבר די סומך עליי בשביל לשחרר. הוא 

לא חייב להיות שם. אני לא צריכה שהבן זוג שלי ילווה אותי לכל אירוע, לא 

אכפת לי שהוא לא אוהב מסיבות אם בסוף היום הוא שם אתי. אם הוא לא 

יין.  בקבוק  עם  לדירה  אליי  הגיע  הוא  בעיה אחרת.  זאת  עליי,  לסמוך  מסוגל 

לקחתי לנו קערה עם ענבים והלכנו לחדר. התיישבנו שנינו על המיטה, ושתקנו 

לי  יותר מחצי שנה. "אתה מוכן להסביר  במבוכה בפעם הראשונה מזה קצת 

מה הקטע? כי באמת שאני לא מבינה". הוא לקח שלוק גדול מהיין והניח את 

הראש שלו עליי. בעיניים עצומות הוא דיבר, ודיבר, על הכול. ליטפתי לו את 

הראש בשקט, ופיצלתי את עצמי בין הקשבה לבין תחושת שלווה ועונג על זה 

שהוא כאן, אתי.

 'מי הולך 
לדברים 
כאלה 
בכלל?'. 
'אני', עניתי 
בקול שקט

אילת או לא אילת?

הצד 
שלה

טון
סי

ת גלי 
מא



39

Bg
u4

u.
co

.il

 ואז כל 
הקלפים 
נטרפו. 
חשבתי 
שאין יותר 
לאן לרדת 
ביום הזה

עוד לא החל הסמסטר אביב, וכבר בא לי פסח. אבל השנה זה לא בעקבות תשישות 

)כי בכל זאת, סמסטר אחרון באקדמיה – בואו נהנה ממנו כמה שיותר(, אלא כי אני 

מארגן הפתעה למיקה. אחרי ההצלחה של הטיול שלנו לדרום החלטתי שבחופש 

הבא שיש לנו אקח אותה לצימר בצפון. בכל זאת, אנחנו יוצאים כמה חודשים, וזה 

נראה לי לגיטימי לחלוטין להפתיע אותה ככה. אני מתרגש מזה, ואני בטוח שגם היא 

תעוף על זה.

פה  יש  למה  להבין  מצליח  לא  אני  האוניברסיטה  ליד  כושר  לחדר  מגיע  כשאני 

פוזות  במראות, שעושים  בעצמם  מכיר, שבוהים  לא  אנשים שאני  כך הרבה  כל 

 The  – באימה  נזכר  אני  ואז  המכשירים!  כל  את  ושתופסים  שלהם,  לטלפונים 

יותר,  ויפה  צעיר  כשהייתי  א',  משנה  פלשבקים  לי  עולים   .Funjoya is coming
או לפחות פחות לא יפה. פלשבקים בעיקר כי אתה שלושה ימים במצב שכרות 

כחלק  אבל  הכול,  בסך  מטורפת  כחוויה  לי  זכור  העניין  כל  מתמשך.  וסוטול 

מהטירוף קורים דברים לא ממש טובים. אחד כזה קרה במסיבה המרכזית במלון 

עם  להתחיל   Dare לי  נתן  וחבר  לחלוטין,  הפוכים  והחבר'ה  אני  רקדנו  שלנו. 

הבחורה לידינו. שנה א', פאנג'ויה, קדימה, למי אכפת. התחלתי אתה, ושנינו ממש 

לא במצב להחליט... משהו, ובסופו של דבר, כמו שקרה גם עם מיקה, מצאתי את 

עצמי בבוקר במיטה שלה. אבל בניגוד למקרה מיקה שהתפתח לקשר נפלא לה 

היה חבר. מאז הרגשתי רע עד כדי כך שאני מתעב את הפאנג'ויה ומעט מרחם 

על מי שהולך לשם. ובכל זאת, מה שקורה בפאנג'ויה נשאר בפאנג'ויה, ואני שמח 

שבזמן שכל האנשים היפים שהשתלטו לי על המכשירים יהיו באילת, אני אהיה 

עם מיקה בצימר רגוע בצפון.

אני  כיף.  איזה  מתקשרת.  מיקה  חברייה,  חמישה  עם  מכשיר  חולק  שאני  בזמן 

מתלבט אם לומר לה כבר עכשיו שתשריין את פסח להפתעה שאני מכין לה. ואז 

יותר לאן לרדת ביום הזה מאשר לשבת בזיעה  כל הקלפים נטרפו. חשבתי שאין 

הולכת  שהיא  לי  אומרת  מיקה  ואז  כושר,  בחדר  רגליים  במכשיר  אחר  אדם  של 

לפאנג'ויה. מיותר לציין שהעצבים שלי גברו והתנהגתי אליה בצורה די גועלית, אבל 

אני יודע איך זה פאנג'ויה. אני יודע מה יכול לקרות, חוויתי את זה על בשרי, לא 

רוצה שמיקה תהיה שם. אני שומע שהיא ממש מתבאסת עליי ואני מתבאס עליי 

גם. אולי הגיע הזמן לשכוח ממה שהיה. אני בוטח בה, אני אומר לעצמי תוך ויתור 

על המתנה לעוד מכשיר.

אני  קרה  מה  אותי  שואלת  וכשהיא  יותר,  מפויס  בא  אני  בערב  נפגשים  כשאנחנו 

מרגיש שעליי להיות כן אתה. אז אני מניח עליה את הראש, מספר לה כמה דפוק 

אפשר  איך  אתה.  ככה  לי  נעים  ממנה.  אותי  תבעט  לא  שהיא  ומקווה  פעם,  הייתי 

להאשים אותי שאני רוצה לבלות אתה סוף שבוע ארוך בצימר בצפון, אם רק מלשבת 

על המיטה שלה בבאר-שבע, אותה מיטה ש... אני כל כך נהנה?

הצד 
שלׂו

סף
יו

בן 
תן 

דו
ת 

מא

אילת או לא אילת?
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"לפני שלוש שנים עשינו את חדר הבריחה הראשון 

משהו  פה  היה  שבכלל  לפני  באמסטרדם,  שלנו 

בארץ. ישר נדבקנו בג'וק הזה, אבל לא היינו בטוחים 

ומקים  מנהל  שריקי,  ליאור  מספר  בארץ",  שיעבוד 

"מה  בבאר-שבע.   )Escape Room( בריחה  חדר 

חידות  של  תחרות  הייתה  בסוף  לקרות  לזה  שגרם 

בפייסבוק שעשתה אינטל... אחד החברים שלנו ענה 

לתחרות  חברים  קבוצת  עם  להגיע  לו  ואמרו  נכון, 

כלשהי. לא ידענו במה מדובר, והגענו לאסקייפ רום 

בתל-אביב. התחרינו בעוד אחת-עשרה קבוצות של 

טוב  ובאמת עשינו את הזמן הכי  כמונו,  סטודנטים 

זה,  על  ללכת  לנו  זה מה שגרם  מגניב.  והיה מאוד 

בו...  וטובים  אוהבים  שאנחנו  משהו  שזה  והרגשנו 

רוצים להקים חדר בריחה משלנו  החלטנו שאנחנו 

נפתח  חודשים  שמונה–תשעה  לאחר  בבאר-שבע. 

החדר: שעת חירום". 

בשנים  תאוצה  שצובר  טרנד  הוא  בריחה  חדרי 

בעצם  זה  בבאר-שבע.  ובמיוחד  בארץ  האחרונות 

חדר בעל נושא מסוים המציג משימה שהמשתתפים 

צריכים לפתור תוך שישים דקות בלבד. הם לכודים 

ולפענח  חידות  לפתור  עליהם  להיחלץ  וכדי  בחדר 

קשר  אין  האקדמי  לידע  הזה  במקרה  רמזים. 

ההיגיון  את  להפעיל  יש  החידות.  בפתרון  להצלחה 

בחדר  היה  מי שטרם  לכל  פעולה.  בשיתוף  ולעבוד 

הבאה,  החוויה  את  מחפשים  שכבר  ולאלה  בריחה 

לא  שאתם  הבריחה  חדרי  אל  הצצה  לכם  הבאנו 

רוצים לפספס.

 ESCAPE ROOM
העתיקה,  בעיר  נמצאים  "אנחנו  החדרים:  על  קצת 

ויש לנו שני חדרים: 'נמלטים', שנפתח לפני כחודש, 

ואותו  חודשים  שמונה  כבר  שקיים  חירום',  ו'שעת 

אלקטרוניקה,  מתסריט,  החל  מאפס,  הקמנו  גם 

בוגר  ליאור שריקי,  פיזית", משתף  ובנייה  מכאניקה 

החוג להנדסת מכונות בבן-גוריון. 

בשעת חירום ישראל על סף מתקפה גרעינית ואויבנו 

התאחדו נגדנו. אחד מהחברים נזכר שסבו היה בשב"כ 

לחפש  המשתתפים  על  סודיים.  בונקרים  על  וסיפר 

את המידע על הבונקר ולהגיע אליו במטרה להינצל. 

"בחדר החידות מאוד קשורות לעלילה  ליאור מוסיף, 

ויש משמעות לכל דבר. פשוט חשיבה מחוץ לקופסה". 

מהסדרה  השראה  שואב  אשר  נמלטים,  בחדר 

פשע  על  לכלא  נכנסתם   ,Prison Break המעולה 

בעקבות  עולם.  מאסר  עליכם  ונגזר  ביצעתם  שלא 

מתוכננת  בריחה  על  שהתקבל  מודיעיני  מידע 

החליטו הסוהרים לערבב את כל האסירים בתאים 

מאת יהלי אוזן

גרים בבאר-שבע ועדיין לא יצא לכם לעשות חדר בריחה?! ריכזנו 
עבורכם את כל הפרטים על החדרים השווים ביותר! ואיך לא, ביניהם גם 

חדרים שהקימו סטודנטים מוכשרים משלנו

כאן בורחות בכיף
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הבריחה  תוכננה  שממנו  לתא  הגעתם  השונים. 

המקורית, ועליכם לנסות לצאת לחופשי.

חידות  כיף.  ממש  היה  "החדר  מספרים:  סטודנטים 

פעולה"  ושיתוף  חשיבה  שדורשות  מאתגרות 

מספרת מאיה קרצר, סטודנטית לניהול ולתקשורת 

בשנה השלישית. היא מציינת שזו אטרקציה מעולה 

ובאפשרויות  במסעדות  בפאבים,  שמלאה  בעיר 

שונה,  קצת  שהוא  משהו  יש  "סופסוף  קולינאריות. 

אחר וחברתי הרבה יותר".

EXIT ROOM
הממוקמת  חברה  של  בבעלותה  החדרים:  על  קצת 

גם היא בעיר העתיקה ישנם שלושה חדרים שונים. 

שנקראת  דמות  ידי  על  נרדפים  אתם  הצינוק  בחדר 

להוציאכם  במטרה  אתכם  מחפשת  היא  התליין. 

אותה  למצוא  ועליכם  בכפכם,  עוול  לא  על  להורג 

סטודנט  בינמן,  ליאור  אתכם.  מוצאת  שהיא  לפני 

החדר,  של  והמנהל  קלינית  ולתזונה  גופני  לחינוך 

צוות.  עבודת  שמצריכה  שונה  פעילות  "זו  מספר, 

שעתיד  נוסף  חדר  ובכיף".  מהר  עובר  בחדר  הזמן 

לזמן  )נכון  הקרובים  בשבועות  במתחם  להיפתח 

כתיבת שורות אלו( הוא דרקולה.

ועליו  ציד,  מועדון  הוא  החברה  של  הוותיק  החדר 

מספר המנהל איגור צ'וייקוב: "המשתתפים נכנסים 

הם  ובו  פסיכופאתיים,  רוצחים  של  כחטופים  לחדר 

שהם  לפני  להימלט  היא  המטרה  עינויים.  עוברים 

שבחדר  מספר  איגור  אתכם".  להרוג  מצליחים 

אווירה מיוחדת ומאתגרת עבור המשתתפים. בשוד 

שהגיעו  כשודדים  עצמכם  לדמיין  יכולים  אתם  בנק 

לגנוב את הכסף מהבנק, כשעליכם לעבור מכשולים, 

לפרוץ מערכות אבטחה ולהשיג את המידע הדרוש 

כדי להצליח בשוד.

סטודנט  קדושה,  ארץ  שי  מספרים:  סטודנטים 

הציד  שמועדון  מרגיש  מידע,  מערכות  להנדסת 

היה קשה אבל שווה את זה. "היה ממש טוב. צריך 

להפעיל את הראש ולחשוב יצירתי כדי להצליח". 

GAMEON
קצת על החדרים: חדרי GameOn דווקא נגישים הרבה 

יותר לסטודנטים מבחינת המיקום. הם נמצאים במרכז 

הנגב, ממש לידנו. ניר נגר, בוגר הנדסת תעשייה וניהול 

כדי  במיקום  בחרו  שהם  מספר  כיום,  החדרים  ומנהל 

לשרת את קהילת הסטודנטים שיכולה להגיע מעכשיו 

חדר  את  תמצאו  במתחם  הליכה.  במרחק  לעכשיו 

מצרים העתיקה, ובו תחזרו אחורה בזמן כדי למצוא את 

האוצר האבוד, ועליכם להספיק לעשות זאת תוך שישים 

דקות כדי לחזור להווה. על החדר השני, משימה בחלל: 

ארמגדון, מסביר ניר, "אסטרואיד מאיים על כדור הארץ 

חזרה  ולחזור  פצצה  בו  להטמין  אליו,  לטוס  ועליכם 

בשלום. ממש כמו בסרט המפורסם... בחדר יש הרבה 

אקשן, טכנולוגיה, והמשימה כיפית ומאתגרת".

סטודנטים מספרים: שי מספר על החוויה שלו בחדר 

מצרים העתיקה, "היה ממש מגניב וקשה, אבל אני 

שמח על האתגר. היתרון של החדר הוא המיקום... 

שווה את המרחק והמחיר?
בבאר-שבע  הסטודנטיאלית  הקהילה  מרבית 

האוניברסיטה,  את  העוטפות  בשכונות  מתגוררת 

ופאבים  מסעדות  זה  אם  הליכה.  במרחק  כשהכול 

והפעם  ברכב,  צורך  אין  שכונתיים,  סופרים  זה  ואם 

היא  ה"גבול"  את  עוברים  סטודנטים  שבה  היחידה 

חדרי  כיוון שמרבית  לשבוע-שבועיים.  לברקה אחת 

לומר  אפשר  העתיקה,  בעיר  ממוקמים  הבריחה 

שזה  חושבת  ומאיה  תפקיד,  משחק  שהמיקום 

אין  מכירה  שאני  הסטודנטים  ולרוב  "לי  בעייתי. 

רכב... וגם אם יש, זו בעיה, כי הכי כיף לעשות חדר 

בריחה כשאתה מתודלק לפני, לשבת לשתות בדירה. 

וגם עלות החדר הופכות את הבילוי  ככה שהמונית 

לדעתי".  סטודנטיאלי,  כך  כל  לא  זה  יקר.  למאוד 

ספי גם חושב שהמרחק והמחיר משמעותיים עבור 

הסטודנטים, אבל ממליץ לכולם לעשות חדר בריחה 

גם  שווה  וזה  אוטובוס,  לקחת  אפשר  כי  זאת,  בכל 

שיוצאים  סטודנטים  "יש  המונית.  של  העלות  את 

לעיר העתיקה בשישי לפאבים... אז אם אפשר לצאת 

לשם, למה אי אפשר ללכת לחדר בריחה? זה שווה 

עלות  עצמו,  המחיר  מבחינת  הנסיעה".  עלויות  את 

 ,₪  100–80 היא  בריחה  לחדר  אדם  לבן  ממוצעת 

הבריחה  חדרי  בכל  אך  המשתתפים,  בכמות  תלוי 

בעיר מספקים גם 10% הנחה לסטודנטים כדי לבוא 

לקראתנו. "החוויה היא חד-פעמית, וזה מה שעושה 

אבל  למשל.  יקר מפאב,  יותר  קצת  הזה  את העסק 

לפאב אפשר להגיע כמה פעמים, ולחדר בריחה אי 

אפשר לחזור", מסביר ניר. 

ופשוט  ללכת  לכם  ממליצה  לא השתכנעתם?  עדיין 

לנסות בעצמכם. נכון, זה אולי יקר או מצריך יציאה 

גם  זה  אבל  מוכר,  כך  הכל  האוניברסיטה  מרדיוס 

הזמן  וזה  התחיל,  רק  חדש  סמסטר  שגרה.  שובר 

ליהנות ולצאת עם חברים כל עוד אפשר 
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יום חמישי מגיע, עוד סופ"ש בפתח... ויחד אתו עולה 

אם  ההורים?  של  לבית  השבת  לחזור  האם  השאלה, 

החלטנו שכן, הגיע הזמן להיכנס לקבוצות הפייסבוק 

וניסע  המתאים  את  שנמצא  עד  טרמפים  ולחפש 

הביתה בשמחה. הנסיעה לרוב תסתכם בנמנום קצר, 

בפיצוחים שטחיים או בדפדוף בלתי פוסק בפיד. הנה 

סיפוריהם של כאלו שחוו קצת יותר מזה.

חילופי שבויים
"יום שישי בבוקר, נסענו חבר ואני מבאר-שבע לשוהם, 

היה  שלי  חבר  הכרנו.  שלא  טרמפיסטית  לנו  והייתה 

שלישית  בשנה  סטודנט  אוהד,  גיא  מספר  הנהג", 

וניסינו להתקשר... היא  "חיכינו לה  להנדסת חומרים. 

לא ענתה הרבה זמן, ולא הבנו מה קורה, חיכינו באוטו. 

מתקשרת  היא  דקות  עשר–חמש-עשרה  איזה  אחרי 

נקרעת מצחוק, וקולטת שהיא עלתה על הטרמפ הלא 

אחרת  מישהי  לאסוף  צריכים  שאנחנו  הבנו  ואז  נכון. 

שלא אספו אותה". גיא מספר שהוא לקח מהנהג השני 

לאחר  אותה.  אספו  והם  הבחורה  של  המספר  את 

הבינו  הם  ליבנה,  להגיע  אמורה  הייתה  שהיא  שגילו 

שהם צריכים להיפגש בדרך כדי להתחלף, וזה באמת 

מה שקרה. גיא ממשיך, "הגענו לצומת בית קמה ושם 

עשינו חילופי שבויים. זה אשכרה הרגיש ככה!... לפני 

ישבה  שלנו  המקורית  הטרמפיסטית  האסימון,  שנפל 

שמבחינתה  מי  אליה  שמתקשר  ראתה  השני,  באוטו 

מה  מבינה  לא  והיא  שלידה,  שלה  הנהג  להיות  אמור 

לו  ונלחץ  ישב על הטלפון  קורה.... היא חשבה שהוא 

המספר. היא שאלה אותו אם הוא יושב על הטלפון, ואז 

הבינה שהיא פשוט בטרמפ הלא נכון".

טרמפ עם המתרגלת
טל סולטז, סטודנטית בשנה שנייה להנדסה ביו-רפואית, 

גילתה רק אחרי שהיא כבר הייתה ברכב שהמתרגלת 

את  שהוציאה  זו  היא  לינארית  אלגברה  לקורס  שלה 

הטרמפ. תזמון נפלא לפני תקופת המבחנים שהייתה 

שהיא  ידעתי  "לא  מספרת,  טל  הזמן.  באותו  קרובה 

בשבילה.  פרסם  אחר  מישהו  כי  את הטרמפ,  מוציאה 

המבחן  מגניב,  וואי,  אמרתי  היא  שזאת  כשהבנתי  ואז 

עוד מעט, פנאן... אני אתחבב עליה, ואולי זה ישתלם 

לי. אולי במבחן אוכל לקרוא לה, היא תזהה אותי ואולי 

בסבבה,  עבר  שהטרמפ  ואומרת  מוסיפה  טל  תעזור". 

בדיבור טוב. היא ישבה מאחורה והיו עוד אנשים חוץ 

כל  את  נתנה  היא  אומרים?  איך  אבל  בטרמפ,  ממנה 

כזה  שאת  זה  את  מכירה  את  השקעתי!  "ממש  כולה. 

ככה.  אז  ולהרשים?  להתחבב  כדי  כזה  מגדרך  יוצאת 

שנפלה  הרגשתי  אותי.  תזכור  שהיא  רציתי  ממש 

הזדמנות בחיקי", צוחקת טל. 

כעבור כמה שבועות הגיע המבחן המיוחל. טל הרגישה 

שהיא עשתה התקדמות, כי היא אפילו זכרה את השם 

שלה, והחליטה לקרוא לה במבחן. "במבחן קראתי לה 

אמרה:  היא  קורה?  מה  היי,  כזה:  ועשיתי  באה,  והיא 

זיהתה  לא  היא  כזה.  ציני  בטון  כאילו  בסדר.  אממ... 

הסתכלה  היא  הובכתי,  קצת  ואז  צורה!...  בשום  אותי 

עליי מוזר, לא הבינה מה אני רוצה ממנה. ואז שאלתי 

אותה שאלה ונראה שזה לא בא לה בטוב. והיא נתנה 

לי תשובות רגילות של מתרגלים, מה שלמדת בכיתה 

זה מה שתעשי... ביאסה אותי". טל מספרת שבדיעבד 

הבינה שהטרמפ שבו היא נסעה עם אותה המתרגלת 

היה בערב כשחשוך, ובנוסף היא ישבה במושב האחורי. 

ככה שהיא בכלל לא ראתה את הפנים שלה על מנת 

לזהות אותה. כל מאמציה היו לשווא.

"על מה ישבת?"
מפחיד,   – בסרטים  רק  שתשמעו  הסיפורים  מסוג  זה 

זכאי,  בר  עטרה  אחת.  ובעונה  בעת  ומלחיץ  הזוי 

מאת יהלי אוזן

ליקטנו עבורכם/ן את הסיפורים הכי מצחיקים, הזויים ומרגשים שקרו 
בטרמפים. באחד מהם זה אפילו נגמר עם טבעת

סיפורי טרמפים
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סטודנטית לספרות ולמחשבת ישראל, לקחה באמצע 

בדיוק  אשר  משוחרר  אסיר  טרמפיסט  בתור  הלילה 

מהעבודה  "חזרתי  הסוהר.  מבית  יצא  היום  באותו 

באיזה שתיים בלילה, ועמד טרמפיסט בדרך. אני הייתי 

לבד באוטו. ואני יודעת שזה לא היה חכם, אבל חשבתי 

יגיע הביתה בשעה הזאת... אז  שהוא מסכן ואיך הוא 

צמתים  שני  בעוד  ממש  שאני  לו  הסברתי  לו.  עזרתי 

פונה שמאלה אז אני לא יודעת אם זה יעזור. אז הוא 

אמר שהכול יעזור לו". עטרה מספרת שהוא לא אמר 

היה  הגיעה  שהיא  לאן  ומבחינתו  צריך,  הוא  לאן  לה 

טוב עבורו. הוא נכנס לרכב והתיישב מאחורה, ועטרה 

הסבירה לו שאין הרבה טרמפים מהמקום שאליו היא 

נוסעת. "הוא אמר שזה יעזור לו כי הוא כבר הולך ברגל 

מרמלה. זה מרחק של עשרים דקות נסיעה על כביש 

מהיר, מרחק ממש לא הגיוני של הליכה!... אז שאלתי 

אותו למה הלכת מרמלה ברגל? והוא אמר, השתחררתי 

היום מבית סוהר. אמרתי לו או.קיי... והלב שלי פא-פם! 

דופק בטירוף". 

אחרי רגע של שקט הוא שאל אותה אם היא מפחדת, 

נזכרת עטרה, והיא ישר אמרה שלא. אבל עמוק בפנים 

לבד עם  והיא  הייתה מתה מפחד, הרי אמצע הלילה 

ונזכרת:  ממשיכה  עטרה  משוחרר.  אסיר   – טרמפיסט 

"הוא אמר לי לא לדאוג ושהוא לא בן אדם רע. עכשיו, 

לא כל כך ידעתי מה מותר לשאול, מה אסור לשאול... 

אז שאלתי אותו, כמה זמן ישבת? והוא ענה שבסביבות 

ענה:  והוא  ישבת?  מה  על  ושאלתי,  המשכתי  השנה. 

סכין".  החזקת  על  כולה  זונה,  בן  הזה  השופט  סתם, 

עטרה מספרת שהופתעה לשמוע שהוא קיבל כל כך 

ניסתה  אפילו  היא  סכין,  החזקת  על  רק  זמן  הרבה 

להיות בצד שלו סתם כדי להראות תמיכה. רק אחרי 

כמה רגעים הוא ציין כדרך אגב שהיו לו כמה תיקים 

קודמים על דקירות. "הנסיעה הייתה ממש כמה דקות 

אבל הרגישה כמו נצח. מתתי מפחד אבל יצאתי מזה 

והכול בסדר. מאז אני לא כל כך לוקחת טרמפים, אלא 

אם אלו סטודנטים ואני מכירה אותם".

הזמנה לחתונה
את הסיפור הזה ממש לא תרצו לפספס. מדובר בשני 

לרגע  ונכון  לזוג,  והפכו  בטרמפ,  שהכירו  סטודנטים 

כתיבת הכתבה עומדים להתחתן בעוד פחות משלושה 

ארדיטי,  עפרי  לחתונה(.  הזמנה  בזה  )ראו  שבועות 

ולמנהל  לחינוך  לניהול,  שלישית  בשנה  סטודנטית 

ומדיניות ציבורית, ובמקור מכפר תבור שבגליל התחתון, 

מספרת על הטרמפ ששינה את חייה. "לפני חמש שנים 

והתבלבלתי  בכיכר  נסעתי  האוטו,  עם  בחדרה  הייתי 

ביציאה ממנה... במקום לצאת לכביש 65 יצאתי לצומת 

הרועה. ובדיוק גם איחרתי לעבודה והטעות האריכה לי 

נזכרת עפרי. היא מספרת שבדיוק עמדה  את הדרך", 

הדרך  בהמשך  מחכה  מרחוק  וראתה  אדום,  ברמזור 

לעצמי:  אמרתי  "אז  חתיך.  ממש  בעיניה  שהיה  בחור 

טוב יאללה, אני אעצור, ניתן לזה צ'אנס, אולי היה שווה 

והתחלנו  לו,  עצרתי  באמת  אז  בכיכר.  שהתבלבלתי 

גר.  הוא  שבו  בקיבוץ  שלו  לבית  אותו  והסעתי  לדבר 

גרנו ממש  וגם  בסוף הנסיעה החלפנו מספרי טלפון, 

עוד  ועכשיו,  לצאת.  והתחלנו  יישוב,  ליד  יישוב  קרוב, 

פחות מחודש, אנחנו מתחתנים!". 

אז אולי יש כמה דרכים להגיע הביתה אחרי שבוע של 

ציבורית  בתחבורה  להשתמש  אפשר  ותמיד  לימודים, 

או פשוט לנסוע לבד ברכב. כי כולנו יודעים שטרמפים 

היא לא הדרך הכי בטוחה לנסוע... אבל לפעמים )אם 

זה לא בשעת לילה מאוחרת( כדאי לכם לנסות ולקחת 

בטרמפ סטודנטים אחרים או אנשים שזקוקים לעזרה 

בדרך או אפילו לעלות לטרמפ בעצמכם. כי מי יודע מה 

אולי תפגשו את אהבת  בנסיעה הבאה שלכם?  יקרה 

חייכם או תכירו חברים לחיים 
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בשנה  הפאנג'ויה  של  השחורה  לרשימה  "נכנסתי 

המחשב  למדעי  סטודנט  דהן,  ישי  מספר  שעברה", 

מול  חדר  והזמנו  בפאנג'ויה  "הייתי  השלישית.  בשנה 

מאוחר  הגענו  חמישי  וביום  המרכזי...  במלון  הבריכה 

ממש  אנחנו  אותו.  קיבלנו  שלא  ככה  בלבול  והיה 

בקיצור,  שהזמנתי.  החדר  את  דרשתי  ואני  התעצבנו, 

אבל  קרה  מה  יודע  ולא  מהמסיבה,  בלילה  חזרנו 

מול  לחדר  בבוקר  למחרת  אותנו  העבירו  איכשהו 

הבריכה וגם קיבלנו פיצוי". ישי משתף שכמה שבועות 

לאחר מכן הוא ביקש לעבוד בתור ברמן בפאנג'ויה של 

יכול  לא  שהוא  לו  אמרו  אבל  תל-אביב,  אוניברסיטת 

כי הוא ברשימה השחורה. "המנהל הסביר לי שכנראה 

המזכירות  לאחת  יפה  לא  קצת  ודיברתי  שיכור  הייתי 

ביקשתי  זאת  בעקבות  אז  חדר.  אותנו  שיעבירו  כדי 

ולהנהלה.  לבחורה  התנצלות  מכתב  שלחתי  סליחה, 

וככה הוציאו אותי מהרשימה השחורה... חזרתי לבלות, 

לעבוד בפאנג'ויה, והשנה אני גם יחצ"ן".

הסיפור הזה הוא מסוג הסיפורים שאפשר לשמוע רק 

במקום אחד. עוד לא הספקנו לחזור מחופשת הפסח 

רווית הטיולים, הטבע והמצות, וכבר מגיע החג הבא, 

וכמה  שנקרא.  מה  לחירות,  מחירות  הפאנג'ויה.  חג 

שזה כיף. אם המזל האיר לכם פנים – יצאתם מההלם, 

השבוע  לסוף  חדר  השנה  בתחילת  להשיג  והצלחתם 

מה  כל  לכם  לספר  כדי  כאן  אנחנו   – באילת  הקרוב 

ששלושת  כדי  טיפים  כמה  קבלו  אז  לדעת.  שרציתם 

הימים האלו יעברו לכם הכי טוב שאפשר.

אלכוהול
אליו  נוגע  וכשזה  בפאנג'ויה,  חשוב  הכי  המצרך  אולי 

בפעם  שמגיעים  אלו  סטודנטים:  של  סוגים  שני  יש 

לפני  שנייה  באילת  האלכוהול  את  ויקנו  הראשונה 

מסיבת הבריכה הראשונה, ואלו שכבר היו כמה פעמים, 

מראש  השתייה  את  יקנו  והם  ניסיון  להם  שיש  כך 

ממליצה  פעמיים,  שהייתה  מישהי  בתור  בבאר-שבע. 

כי  פשוט  לפני,  לקנות  כאחד,  ומנוסים  צעירים  לכם, 

זה יחסוך לכם זמן וכסף. "להביא מהבית זה הכי טוב. 

ואם  יחד,  שקונים  או  בקבוק  מביא  אחד  כל  לפעמים 

צריך עוד אז קונים גם באילת", ממליצה גם ליטל צאיג, 

ולפסיכולוגיה,  המחשב  למדעי  לקוגניציה,  סטודנטית 

עילי  בפאנג'ויה.  שלה  השלישית  הפעם  זו  שהשנה 

מגיע  אולי  מידע,  מערכות  להנדסת  סטודנט  פרידמן, 

בפעם הראשונה לפאנג'ויה השבוע, אבל יודע שבשביל 

לפתוח את הסופ"ש כמו שצריך עדיף להיערך מראש. 

נקנה  אלכוהול,  מבחינת  שצריך  כמו  נערכים  "אנחנו 

מלבד  חבר".  של  רכב  עם  וניסע  בבאר-שבע  שתייה 

קניית השתייה גם האלכוהול במסיבות עצמן לא ממש 

יקר. אז אל דאגה, לא תישארו יבשים. מה שכן חשוב 

לזכור זה לא להפסיק לשתות – גם אלכוהול אבל גם 

את  למצוא  עלולים  אתם  האלה  החמים  בימים  מים. 

עצמכם מיובשים עם הנגאובר, לא תרחיש כיפי במיוחד. 

)תוניסאית,  פולנייה  אימא  כמו  נשמעת  אולי  אני  אז 

תודה ששאלתם( שדואגת יותר מדי, אבל מניסיון – את 

ההנגאובר מעבירים עם כוס ודקה ביד אחת וכוס מים 

ביד השנייה.

אוכל
איזה כיף זה לאכול. במיוחד כששותים ומעשנים וחוגגים... 

במיוחד בפאנג'ויה. בכתבה לא תמצאו מסעדות שוות או 

דוכנים ל-Fast Food טעים, כי מי לא היה כבר באילת 

עשרות פעמים. מה שכן חשוב, חוגגים יקרים, הוא להזמין 

מקום למסעדות מראש)!!!(. ואם טרם עשיתם זאת עד 

שתיאלצו  או  הטלפון!  אל  מהרו  הכתבה,  קריאת  לרגע 

לאכול ארוחת ערב בשעה חמש בערב כי כבר לא יהיה 

או  במסעדה  פנוי  מקום  ברגל  לחפש  להתחיל  מקום, 

לנדשטיין,  גל  למלון.  היישר  משובחת  בפיצה  להסתפק 

סטודנטית למדעי המוח וקוגניציה, תהיה השנה בפעם 

הראשונה ולמרות זאת מגיעה מוכנה: "חברות שלי ואני 

מאת יהלי אוזן

מסיבות ללא הפסקה, אלכוהול כמו מים, סופ"ש שלם. או במילה אחת – 
פאנג'ויה. בעוד כמה ימים זה מגיע, ויצאנו לשמוע גם חוויות מסטודנטים 

שכבר היו בעבר וגם תהיות מסטודנטים שיגיעו לשם בפעם הראשונה

פאן, ג'וי... יא אללה!
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ניתקע  למסעדות מראש, שלא  מקום  להזמין  מתכננות 

לקום מהשנ"צ  רוצה  לא  מי  כי  האחרון".  לרגע  זה  עם 

שאחרי מסיבות הבריכה לארוחה מפנקת. יש סטודנטים 

כמו ישי שכבר מכירים את הנוהל, ואפילו מסתדרים עם 

ארוחת שישי ביתית אצל אחד החברים האילתיים. מלבד 

ארוחות הערב אני יכולה להמליץ לכם לקנות גם חטיפים 

שיהיו בחדר, כי מה זה ישיבה לפני מסיבה בלי חטיפים 

שוקולד.  וקצת  חלב  קורנפלקס,  איזה  יזיק  ולא  וגומי. 

בקיצור, תדאגו להצטייד באוכל מראש, כי בבוא המאנצ' 

זה כל מה שתרצו.

מסיבות
יעידו,  גם  אחרים  שרבים  ובטוחה  האישי,  מניסיוני 

בריכה,  שמש,  האמתי.  הטירוף  זה  הבריכה  מסיבות 

אותן  אז  מנצח,  שילוב  זה  טובה  ומוזיקה  אלכוהול 

להימנע  לנסות  כדי  לכן  לפספס.  תרצו  לא  ממש 

מתקלות כדאי להגיע כמה שיותר מוקדם. ישי מדגיש, 

עד  זמן  לוקח  כי  חשוב!  הכי  הטיפ  זה  מוקדם  "לבוא 

להבריז  אז  ומתארגנים.  החדרים  כל  על  שמסתדרים 

בבוקר  בשמונה  ולצאת  חמישי  יום  של  מהשיעורים 

מב"ש". טיפ מעולה נוסף הוא להגיע למסיבות הבריכה 

עם נרתיק שומר מים לפלאפון, ככה שאפשר גם לצלם. 

תחפושות  גם  "תביאו  ישי.  אומר  היעילים",  אחד  "זה 

ורובי מים! אנחנו באנו עם תחפושות של בננות והיה 

מצחיק ממש". וכמובן, לא לשכוח את הכרטיס )אפקט-

וגם שיהיו  פוסט-סאטלה-קלסי(, את משקפי השמש, 

את  שתאבדו  בטוח  כמעט  כי  ספייר,  כפכפים  בחדר 

שומעים  סטודנטים  אחר.  למישהו  או שתיקחו  שלכם 

גל,  או לרעה.  מיני סיפורים על המסיבות, לטובה  כל 

למשל, שמעה מסטודנטים שכבר היו בפאנג'ויה שעדיף 

בערב.  למסיבות  ולא  צהריים  למסיבות  רק  ללכת 

טובות  בערב  שהמסיבות  שמע  דווקא  עילי  לעומתה 

אנשים  והרבה  אוניברסיטאות  עוד  עם  שזה  מכיוון 

מסכמת  בתחום,  מנוסה  סטודנטית  ליטל,  חדשים. 

לזרום  פשוט  "ממליצה  ביותר,  הטובה  בצורה  זה  את 

וליהנות. לא חייבים ללכת לכל המסיבות, אלא לעשות 

מה שבאמת בא לך, גם אם זה סתם לשבת בבריכה או 

בים כל היום ולהשתזף".

אז אחרי שהבנתם פחות או יותר מה הכי נכון לעשות 

כדי להגיע מוכנים לפאנג'ויה מלבד רביצה בחדר כושר 

המלא עד אפס מקום בתקופה הזו של השנה, זה הזמן 

להתחיל לתת להתרגשות להופיע. "אני ממש מתרגש! 

הייתי אמור ללכת שנה שעברה ולא יצא, אז אני מוכן. 

אומרים שזה כמו חו"ל, רק בארץ", משתף עילי. "אני 

הולך עם עוד שני חברים מהבית, אז מחכה לזה". ליטל 

שהייתה כבר כמה פעמים ממשיכה להתרגש גם השנה, 

ומספרת שהסופ"ש הזה מאפשר הפסקה מהלימודים 

ועומס  ועבודות  לימודים  הרבה  "אחרי  חופש.  וקצת 

אתה מגיע לשם. זה מסיבות עם חברים ופשוט אווירה 

כיפית". בסופ"ש של הפאנג'ויה אפשר, רק לכמה ימים, 

העמוסה.  והשגרה  הדאגות  מכל  ולשכוח  להתנתק 

להתפרק  באמת  הסטודנטים,  כולנו,  של  המקום  זה 

ולבלות. שלושה ימים של שכרון חושים. ישי מוסיף, "זו 

חוויה שמחכים לה כל השנה, זה החג שלנו. אז צריך 

פעמים  כמה  זה  את  יש  סטודנט  לכל  רגע!  כל  לנצל 

כל  אז  טירוף!".  להיות  צריכה  פעם  וכל  שלו...  בחיים 

שנותר לי לאחל זה חג פאנג'ויה שמח! 
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מצד אחד | אור הוכמן 

אותו ויכוח עולה בכל שנה מחדש: 

האם להפריד בין יום הזיכרון לחללי 

יום העצמאות  ישראל לבין  מערכות 

הצמודים זה לזה. הטוענים נגד ההפרדה 

בדבר  גורסים  הם  זהים.  טיעונים  לרוב  מציגים 

הסמליות במעבר ההדוק בין זיכרון חיילנו לבין חגיגת 

לעלות  יש  עצמאותנו  ביום  כי  וקובעים  עצמאותנו, 

את זכר החיילים שמידם באה עצמאות זו – "ובמותם 

אכן  הזו  הסימבוליות  הנייר  על  החיים".  את  לנו  ציוו 

את  מחדד  לשמחה  העצב  בין  החד  המעבר  מרגשת. 

ההקרבה למען המדינה היקרה שלנו אשר עליה אנו 

שאנחנו  שכחנו  בפועל  ביומו.  יום  מדי  נלחמים  עדיין 

שבו  ספרות,  בשיעור  שקוראים  בספר  נמצאים  לא 

במציאות.  אלא  המשחק,  את  מכתיבה  הסימבוליות 

ובה הסימבוליות היא משנית לכאב החד שדוקר את 

המשפחות השכולות יום אחר יום, ובפרט ביום הזיכרון.

את  לכבד  נועד  הזה  שהיום  השכולות,  כשהמשפחות 

אנו  הימים,  בין  הפרידו  ומבקשות:  באות  יקיריהן, 

צריכים להקשיב. זהו היום הקשה ביותר לעשרות אלפי 

לפני  שכולות  למשפחות  שהפכו  יש  בארץ,  משפחות 

שנים אחדות או פחות מכך, ואחרות לפני שנים רבות, 

ביותר.  והמטלטל  הקשה  הכאב  את  חולקות  וכולן 

צריכים  אנחנו  כזה  יום  אחרי  ואומרות:  באות  כשהן 

לנוח, ובטח שלא לחגוג בהופעות יום העצמאות תחת 

כשהן  להקשיב.  צריכים  אנו  המנגל,  ומעל  הזיקוקים 

וכעבור שעה  יקיריהן  ישראל אבל על  רואות את עם 

אפשר  אי  הקטנות,  השעות  עד  המדשאות  על  רוקד 

שלא להרגיש צביטה קטנה, ולבקש: הפרידו בין הימים 

האלו, כדי שגם אנחנו נוכל לחגוג את המדינה. מדינות 

במלחמות.  שנפלו  לחיילים  זיכרון  יום  מציינות  רבות 

עצמו.  העצמאות  ליום  צמוד  לא  לעולם  הזה  היום 

את  ולשים  האלו  למדינות  להקשיב  הזמן  הגיע  אולי 

של  בקשתם  את  ולכבד  בצד,  הזו  היפה  הסימבוליות 

אלו שבזכותם יש לנו עצמאות לחגוג.

ומצד שני | הודיה תורג'מן

הפרדת  נושא  שעולה  פעם  בכל 

אני  העצמאות  מיום  הזיכרון  יום 

אך  גרוע",  רעיון  זה  "לא,  אומרת: 

אף פעם לא ישבתי לפרוט את הסירוב 

בתודעה  חקוק  כה  הימים  שני  בין  הצימוד  הזה. 

אנחנו  עליו  להגן  בבואנו  שגם  שלנו,  הקולקטיבית 

למה  מתחושה,  יותר  זה  למה  להסביר  מתקשים 

אנחנו מחבקים את הדיסוננס הזה כל שנה?

למוכר  להיצמד  אוהבים  שאנשים  לעובדה  מעבר 

הרי  מהותי.  משהו  פה  יש  משינויים,  הרגיל  ולפחד 

יום הזיכרון ויום העצמאות הולחמו יחדיו כדי לעצב 

תפיסה, כדי לשמר אתוס; אנו חבים את קיום השמחה 

להגן  בבואי  ובעצם  ולאבדן.  לשכול  העצמאות  ואת 

על הצימוד הזה אני מגנה על התפיסה שלכל מטבע 

טוב  על  להצביע  נוכל  לא  לעולם  צדדים.  שני  יש 

את  לתפוס  נוכל  לא  לעולם  לעולם,  רע.  בהיעדר 

על  האבל  ללא  ובעצמאות  שבקיום  השמחה  עומק 

המוות ועל האנשים שאינם. דווקא המעבר החד הזה 

אותנו עם המציאות, שמכריח  הוא שמעמת  ביניהם 

אותנו להשקיע בזה מחשבה בניסיון לפתור את אותה 

כזה  אתוס  על  מגנה  לא  אני  פרדוקסאלית.  תחושה 

או אחר, אני מגנה על הצמרמורת שמקבלים בדיוק 

מחצי  הדגל  את  כשמעלים  הימים,  בין  הזה  בתפר 

לשמוח  אפשר  איך  עצמך,  את  שואלת  ואת  התורן 

כל כך מהר? הדיסוננס מכריח אותנו להתמודד בכל 

שנה מחדש עם השאלות – האם המדינה חייבת את 

קיומה למישהו? ואם כן, למי? האם זה היה הכרחי? 

האם השמחה שלי גורעת מהאבל שלי או להפך?

וזו המהות של ההדבקה העיקשת הזאת בין הימים. 

ולא  אלתרמן  של  הכסף"  "מגש  אתוס  בהכרח  לא 

למשפחות  נחמה  ולא  למוות  משמעות  הקניית 

הזאת,  המדינה  אזרחי  לנו,  לגרום  אלא  השכולות. 

להתמודד עם השאלות הקשות.

והפעם – האם להפריד בין יום הזיכרון ליום העצמאות?

הצד של אף אחת
מאת אור הוכמן והודיה תורג'מן

צ'ופצ'יק46
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סיפורי אוכל
על גרנולה ועל לחץ חברתי

מאת גלי סיטון

זו תקופה של פריחת האביב, רגע לפני שמסתמן בואו 

הרשמי של הקיץ, אחרי ניקיונות פסח ולפני עונת בגדי 

מסתבר.  בגוף,  רעלים  לניקוי  המושלם  הזמן  וזה  הים. 

לפני שנה חברה טובה ובריאה בגופה, אבל אולי פחות 

בנפשה, החלה בניקוי רעלים בגוף. זו לא פעם ראשונה 

בעצמי  בעבר  העניין  את  ניסיתי  הטרנד.  על  ששמעתי 

)אם כי אני נגד ניסויים בבני אדם בעיקרון(. אלו היו ימים 

שבהם, באורח פלא, נכנסתי לדיכאון. לא רציתי לצאת 

ומשמעות  בבוקר,  קמה  אני  למה  ידעתי  לא  מהבית, 

החיים נעדרה ממני לשלושת הימים הארוכים בחיי.

אבל בשנה שעברה סחף הטרנד חצי מבנות המחלקה. 

נפתחה קבוצת וואטסאפ לכל המנקות, ופורסם תפריט: 

מה אוכלים, מתי אוכלים. ואני לא בטוחה איך זה בדיוק 

טעים  כמה  בקבוצה  כתבתי  יומיים  כעבור  אבל  קרה, 

כי  הכללים.  לפי  שהכנתי  ותרד  קישואים  תבשיל  יצא 

לפעמים כוחה של מהפכה גדול מכוח הרצון של היחיד, 

וכך גם  והנה, נסחפתי שוב. הדרך פנימה הייתה קלה, 

מתוך  כי  מישהי  הודתה  יומיים  כעבור  החוצה.  הדרך 

כתבה  הקשות  המילים  את  יוצאת.  היא  לקבוצה  כבוד 

אף  הלשון.  ברחבת  אצלה  רוקדת  שוקולד  כשקוביית 

אני מצאתי את דרכי האלגנטית החוצה, החזקתי  שגם 

ממה שהכרתי,  יותר  עשיר  היה  התפריט  שבוע.  הפעם 

מה שדחה מעט את הרצון שלי לחתוך ורידים. השבוע 

הזה גרם לי להחליט לעשות שינויים קטנים כדי לאכול 

בריא יותר. כך גם לאחר שפרשתי מהמרוץ, עודדתי את 

עם  היא  בהפסקה,  ישבנו  האחרונה.  השורדת  חברתי, 

עדשים וקישואים, אני עם גרנולה ויוגורט. היא הסתכלה 

עליי בעיניים של לוחמת, ונתנה טיפ לטירונים בבריאות: 

אם את כבר אוכלת בריא, תכיני גרנולה בבית. זה היה 

גרנולה  דברים:  שני  אותי  שלימד  בחיי  מהפכני  מהלך 

ביתית הרבה יותר טעימה, ופקאן זה מצרך יקר באופן 

לא ברור.

מה צריך? 

500 גרם שיבולת שועל

120 גרם פקאן / סוג אגוזים אהוב

120 גרם שקדים / כנ"ל

120 גרם חמוציות

100 גרם גרעיני דלעת

1/4 כוס שמן זית

4/3 כוס סילאן )או דבש / מייפל(

2/1 כפית מלח

מה עושים?
מחממים תנור ל-170 מעלות.

מערבבים את כל החומרים היבשים. 

מוסיפים את השמן והסילאן. שימו לב שהתערובת לא 

צריכה לשחות בסילאן או להיות גוש דביק.

על נייר אפייה מפזרים את התערובת. צרו שכבה דקה 

כדי שהחום יגיע לכול.

שמים בתנור ל-20-25 דקות.

מצננים ושמים בקופסה אטומה לשמירת הטריות.
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צ'ופצ'יק48

ליאור ליאניתשבץ היגיון

בין הפותרים נכונה תוגרל ארוחת בוקר מפנקת!

קפה לולה - בית קפה קצת אחר...
סמילנסקי 13, העיר העתיקה ב"ש 08-6288937

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

12345

67

8

9

10

1112

1314

1516

1718

19

20

מאונך:

1. הוא צף מעל שק, אי אפשר לראות אותו )2,3(

2. )עם 18 מאונך( הזמר בחן חוט מתכת )3,3(

3. הוצאת עין מפועל )4,2(

4. בשר בהמה לא כשרה )4(

5. שתו בזבל מהים לצלחת )מ( )5,2(

7. יזיזו אותו מארה"ב )4(

10. האם יש בה כעס לא מכבר? )7(

12. כשרואים קשת בצבע אחד, דואגים )6(

13. הבה נניח שיש סדר )4(

14. על הראש הכתום )מ( )5(

16. הכנר עולה עם קלי )4(

18. )ראו 2 מאונך(

מאוזן:

1. ממבקשים מהרב לזוז בניסיון להשפיע )5(

6. במטח אש מתגלה פחמן או חמצן מעופף )5(

8. גל בזווית שטוחה )4,3( )עפ"י אבישי זילכה(

9. רבי, תן לי פרפר, טוב? )5(

11. תואר באמונה? יש בקתה והוא אינו מרגיש 

)5,4(

15. אחראי על מטבח המלון שניתז )5(

17. נתן במושב או בים סוער )7(

19. אני לא מתנזר מ"קברט" )5(

20. באה לראות קוסם מרים את האשפה )5(

את הפיתרון בצירוף פרטים אישיים )שם מלא, תחום לימודים, טלפון ודוא"ל(
יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק, בקומה 1 בבית הסטודנט.

הזוכה בפרס על פתרון התשחץ הקודם: דן הלונגה.
כל הכבוד לדן, ולשאר הפותרים/ות נכונה: דן וקסלר, אופיר רגב, מרים בן שחר, גליה צימרמן, דנה רוט, גיא 

היגר ונגה קרני.
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מ האקדמי  הטיפול  תחום  הובלת   | הסטודנטים  אגודת  הנהלת  חבר/ת  התפקיד:  תיאור 
| ניהול צוות העובדים  בסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון מטעם אגודת הסטודנטים 
מילואים  משרד  אקדמי,  סיוע  המדור:  זרועות  כל  על  מלאה  ואחריות  אקדמיה  במדור 
ייצוג   | ומיזמים אקדמאים )ספריית השאלה, מאגר בחינות וסיכומים, חדשנות בהוראה( 
הסטודנטים אל מול מוסדות האוניברסיטה ונציגות בוועדות השונות | דיין/ית בהרכב בית 

הדין המשמעתי

דרישות התפקיד: ניסיון ניהולי )כ"א, תקציב והובלת פרויקטים( | כושר ביטוי גבוה בכתב 
ובעל-פה | ייצוגיות | יחסי אנוש מצוינים | יתרון לבעלי היכרות והבנה מעמיקה של מוסדות 

האוניברסיטה ואופן התנהלותם | חברות באגודה הסטודנטים – חובה!

היקף המשרה: עד 150 שעות חודשיות לפי שכר סטודנט, התחייבות לשנה,
התפקיד דורש נוכחות בב"ש במשך חודשי הקיץ | תחילת עבודה מידית

 >> Bgu4u.co.il << הגשת מועמדות עד יום חמישי ה-27.4.17 בשעה 12:00 ע"ג טופס הגשת מועמדות הנמצא באתר האגודה
. drushim@aguda.bgu.ac.il לינקים שימושיים  << טופס הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים ושליחתו לדוא"ל

המכרז יתקיים ביום רביעי ה-3.5.17. אנא שריין/י את התאריך שכן לא תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר! יש להגיע למכרז 
לאחר הכנה והיכרות עם התפקיד. לפרטים נוספים יש לפנות למאיה דרפנר, רמ"ד אקדמיה, בטלפון 054-2321331.

 **רק פניות מתאימות יענו. נוכחות בזמן הראיונות חובה. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר.

אגודת הסטודנטים מחפשת

ראש מדור אקדמיה 



שיווק

ליאור ליאניתשחץ

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

מסעדת כרמים - בית של אוכל ויין
08-9966444 | RED דרך חברון 66 מתחם

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

את הפיתרון בצירוף פרטים אישיים )שם מלא, תחום לימודים, טלפון ודוא"ל(
יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק, בקומה 1 בבית הסטודנט.

הזוכה בפרס על פתרון התשחץ הקודם: נגה קרני.
כל הכבוד לנגה ולשאר הפותרים/ות נכונה: הדס לופה, גלעד וינטרפלד, אביבה נקר ויותם רז הפנתר.

עובד
עצמאי

בעל מקצוע
חופשי

מנשיאי
ב"ארה

(מ"ש)

מודיע 
הודעה 
משמחת

עבירה 
דתית

מקווה 
צעדקמיןמים גדול

ראיית 
העתיד

חיה 
קול מוקיוןחומר נפץציידאטית

מוסיקלי

עיר 
בירה 

באירופה

שיח 
לחלוטיןקוצני

מושבה 
ליד 
טבריה

, יסודיקיים
הגוןבסיסי

חורבן
 סם 
-פסיכו
אקטיבי

:סלנג
טיפש

זנב שמן 
של כבש

אמצעי 
תאורה

חזר
צמח 
גבוה

דמות
חד "ב

"גדיא

היטל 
ממשלתי

קידומת 
לשם 
הולנדי

בודק תרדמת
לעומק

ממכות 
מצרים

רצפת עץ
רטוב
קצת

שמחירו ישן
גבוה

, רעש
סאן

חיה 
טורפת

מדינה 
במזרח 
אירופה

חטיף 
גושפנקהמלוח

תופר 
צורות על 
בד לקישוט

חלק שקט
מארוחה

סלט 
מביצי 
דגים

שלמה בראביהו מדינה

liorliany@gmail.com 

; 

; 
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שיווק
מזון לחתול 
בוגר 9 ק”ג

מזון לכלב 
בוגר 9 ק”ג
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למימוש יש להציג תעודת סטודנט בתוקף | בתוקף עד 30.4.17 או עד גמר המלאי
תינתן דוגמית טעימת המזון חינם. אין אפשרות להחזרת מזון פתוח | קופונים נוספים להדפסה באתר

רק 128 ₪ רק 128 ₪

www.petmall.co.il
מוקד הזמנות: 1800-228-228

בחבילת חיסכון זו - המשלוח חינם

קונה רק בקניון לחיות סטודנט חכם

צומת BIG על הכביש הראשי, שד’ אליהו נאוי מס’ 15, באר-שבע

קבל מתנות קבל מתנות

2* חול קריסטלי 3.6 ליטר
או

חול מתגבש ואיכותי 10 ק˝ג

+ 3 משחקים לחתול  

+ כף לקט

+ שקית חטיפים

עצם ענקית ”12 – 30 ס”מ

+ שקית בסיקוויטים 150 גרם

+ קערת מזון גדולה

+ שקית חטיפים 100 גרם

יצרן המזון מפעל 
˝לה-קט” קיבוץ מעברות

יצרן המזון מפעל
˝בונזו” קיבוץ מעברות

קנה חבילות חיסכוןקנה חבילות חיסכון



לפרטים נוספים והרשמה:

www.zikaronbasalon.com    זיכרון בסלון

איפה אתם עושים
את יום השואה?

אצלכם בסלון.

זיכרון בסלון הוא מסורת 
חדשה לציון יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה. הצטרפו 
לאלפי המארחים שפותחים 

מדי שנה את סלון ביתם
לערב משמעותי, מרגש 

ומחבר.




