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יש לכם סיפור חדשותי מעניין?
סובלים ממפגע ברחוב שלכם ללא מענה?

רוצים לקדם אירוע סטודנטיאלי?

הכתבים שלנו מחכים לשמוע מכם...

גוף תקשורתי חדש ובועט נחת בבאר שבע!
כל החדשות והסיפורים שבאמת מעניינים אתכם והכל במרחק של קליק
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מעוניינים לפרסם 

בצ'ופצ'יק?

פנו למשרד שיווק 

בטלפון 054-2321346 

* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

בניגוד לחגי תשרי, שמגיעים כמקשה אחת ארוכה ולא נגמרת, בתקופת החגים השנייה 

פורים-פסח-זיכרון- שבין  במרווחים  הכוח.  בשיא  לעבוד  מאתנו  מצפים  השנה  של 

זיכרון-עצמאות-שבועות אנחנו אמורים להתחיל ולסיים סמסטר, להגיש עבודות ולגשת 

לבחנים – רק כדי למצוא את עצמנו בקיץ, עם מבחנים, בלי ידע ובלי הכושר שהבטחנו 

לעצמנו. אלא אם כן אנחנו נקבע את החוקים.

בגיליון הזה אפשר לקרוא על סטודנטיות/ים שלקחו חלק אקטיבי ביצירת המציאות. 

שאלו  ובין  המרחב,  ייראה  כיצד  שקבעו  לאמנות  בחוג  התערוכה  אוצרות  שאלו  בין 

כתבינו שהמציאו משחקי שתייה כדי לנצח את המבחנים. תמצאו כאן עוד סטודנטיות 

שקיבלו החלטה שתשפיע על חייהן – לעזור אחת לשנייה למצוא בן זוג מתאים, לקחת 

אחריות על המרחב הציבורי ב"עושים רחוב", להחליט כיצד תיראה השפה העברית או 

לפתוח סדנאות מגניבות. תוכלו לקרוא גם על מגדלי הספורט ולשפוט האם נעשה שם 

עוול, והאם הוא באמת תוקן. תוכלו לקרוא גם על עשר המכות שלנו. אל תפספסו את 

של  מעלליו  מ"מים,  נועה,  של  כפול)!(  טור  תרבות,  לפסח,  כשרות  לחמניות  הטורים: 

אנדראו, הצד שלו ושלה, הבירוקרט והצד של אף אחת, התשחצים והאירועים הרבים 

שמחכים לנו. סמסטר מוצלח!

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:

נופר טל

אמנון ענבר

דפוס:

רבגון
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שיווק
כותבת הטור איבדה את המוח, 

השפיות וההיגיון. אבל אולי במהלך 
הכתיבה היא מצאה אותם

הנה,  האהבה.  של  המכוער  מהצד  לפחד  התחלתי 

מלודרמטית,  פתיחה  לטור,  חריג  וזה  זה.  את  אמרתי 

הרי לרוב אתם קוראים על הדברים המטופשים שקורים 

בלסמי  של  משלולית  החלקתי  שהשבוע  זה  כמו  לי, 

שבעצמי שפכתי במטבח, וצרחתי "למה לא נולדתי בת 

אצולה" אבל אלוהים לא ענה, ואז גרפתי הכול במורד 

כמו  הריח  הבניין  וכל  לי שעה  לקח  וזה  קומות  ארבע 

הגנגס. עזבו, יהיה זה עדכון מופרך של החודש האחרון. 

מחריד  רעש  לי  שיש  מסוימת  תקופה  כבר  אשקר,  לא 

במחשבות, דפיקות לב, וזה משום שאני הולכת על חבל, 

ונפילה תבטיח כאב שחוויתי זה לא מכבר. אני מפחדת 

מהצד המכוער של האהבה. ששוב ידחו אותי.

אולי זה וידוי אידיוטי. משהו בסגנון "יש לי שחפת" היה 

למעשה,  נוגע,  העניין  אבל  עכשיו.  רייטינג  יותר  גורף 

לאותו בחור שסיפרתי לכם שיוצא ִאתי זמן-מה. אחדים 

ובכן,  באוניברסיטה,  עליו  נמרחת  אותי  שראו  טענו 

רבותיי, אני לא נמרחת על אף אחד, אישה חזקה אנוכי, 

בסך הכול נצמדתי לגוף שלו וצווחתי "אדון בניינון" או 

מפגינים  וככה  בניין  הנדסת  לומד  הוא  כי  כזה,  משהו 

חיבה אצלם. נראה לי. בכל אופן, עיניכם הרואות – הוא 

ואת  ההורים  את  ופגש  פרח  לי  הביא  אפילו  ברח,  לא 

מאז  מהקיר  הורדתי  שלא  קוביין,  קורט  של  הפוסטר 

שהוא  )העובדה   14 בגיל  שלו  גלגול  שאני  שחשבתי 

מת שלוש שנים אחרי שנולדתי לא הזיזה לי. בואו, כמו 

שאתם, כמו שהייתם, כמו שאני רוצה שתהיו, כחברים, 

כחברים, כאויבים ותיקים!(.

מה קרה פה הרגע? טוב; אז לפני שהכרנו, חוויתי שברון 

לב מסיומה של מערכת יחסים. במובן כלשהו, התאהבתי 

קצת בכאב הזה: הדחייה כמו מזכירה לך שאתה בנאדם, 

ושגם אם תתאמץ להיות נפלא, ידחו אותך, וזה האיזון 

יפים, שנונים  כפחות  יפים   – כל האנשים  השקט שבין 

כמסורבלים, כל-כולנו, טיפשים, חכמים ומי שאינו יודע 

לשאול – כולנו ברי-דחייה. ובסופו של יום פרידה היא 

רעיון טוב, כי מרגע שצד אחד בוחר בה: הכול מת. זה או 

שניים או כלום. עשרים ואחד או כלום, אם תשאלו את 

גואל רצון. אז אמרתי: חאלס. יצאתי מהקריזה, והפכתי 

לרווקה פרופר, ביצ'ז. כן! תנו לי את זה! הלכתי ברחוב 

ג'אז מלווה אותי! ענדתי משקפי שמש  רגר כשמוזיקת 

בהירות, שתיתי יין אדום בדשא, מה לא עשיתי, נכנסתי 

היא שנכנסתי  )האמת  ויצאתי עם שקית  שי'  ל'סיקרט 

כן,  לפני(.  מטר  מאה  קקי  על  דרכתי  כי  שקית  לבקש 

אתה  הזה,  הרווקות  כל  זה  מה  תפסתי  אני  חבובים, 

פעם  ומדי  שלך  הפנימיות  על  ונואם  בעולם  מסתובב 

מטבעות  ואוסף  סדרות  רואה  הזמן  רוב  אבל  מזדיין, 

רציתי  לא  אז  נורמאלי,  לא  כיף  זה  אגורות!  עשר  של 

ולא  בניינון,  באדון  שפגשתי  עד  אף-אחד.  עם  לצאת 

יכולתי לעמוד בפני השרירים שלו ובפני העובדה שהוא 

מצטט מסיינפלד ואוהב כלבים ומאמין כמוני שגמבה זה 

מעצבן ושהסוציאליזם נכשל.

כשהתחלנו לצאת, ובלי שום ענווה אגיד את זה, הייתי 

מגניבה טיל-בליסטי. עדיין לא הבנתי שאני מתאהבת, 

מאת נועה גורן

יש לך פה עניין עם 
מהנדס בניין

והסטודנטית הזאת 
היא אני

"פתאום התחשק לי להידלות 
מעולמי, של אמנות ומדעי הרוח, 
ולהישאב לשלו. בכל זאת, האיש 

השקיע בי יפה-יפה, הביא מרציפן 
וכל מה שצריך כדי לכבוש ליידי"
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המתאהבים.  של  הפחדני  הראש  בכובד  התכסיתי  ולא 

שלו.  במיטה  נמרחתי  ואני  שולחן  מול  ישב  הוא  פעם, 

הוא צייר ריבועים ומשוואות ואני כתבתי בלפטופ "האם 

אלוהים חמוד?" והרהרתי בדברים. פתאום התחשק לי 

ולהישאב  הרוח,  ומדעי  אמנות  של  מעולמי,  להידלות 

הביא  יפה-יפה,  בי  השקיע  האיש  זאת,  בכל  לשלו. 

מרציפן וכל מה שצריך כדי לכבוש ליידי. אז נטלתי את 

)נשבעת(  הבטון"  "חוקת  שנקרא  שלהם  הלימוד  ספר 

לומדים  האלה  האנשים  להאמין!  יכולתי  לא  ועיינתי. 

לחשוף  הזמן  הגיע  חבר'ה,  סקס!  על 

 – בניין  מהנדסי  של  פניהם  את 

אמתי  חלק  ושמעו,  השקיטו 

נדרש  לא  "כאשר  מהספר: 

יינתנו  )מה?!(  לכפיפה  זיון 

הזיון.  לקיבוע  חישוקים 

לא  החישוקים  קוטר 

מ"מ  משישה  קטן  יהיה 

וכאשר  ישמור(,  )אלוהים 

הם פתוחים יובטח עובי" – 

אני עוצרת כי יפטרו אותי. 

הרמתי אליו עיניים משתאות: הוא עוד מעז לקרוא לזה 

אלוהים  אם  שם  חוקרים  אותם  נראה  "ריאלי"!  תחום 

כדי  והותר  די  ולמדתי  בספר,  לעיין  המשכתי  חמוד!!! 

לשאול מדי פעם "מה אתה יכול ללמד אותי על מיקום 

של מוט נטוי בחישוק?", או "יש לך מאמץ במתיחה?". 

זרקו לפח את כל ספרי הקאמה-סוטרה שלכם, חוקת 

הבטון זה השיט.

וכך זה המשיך, בצחוק ובהנאה מיוחדת. לא נותר לי אלא 

לתפוס שהשעשוע הפך להתאהבות, ושהלכו לפח חיי 

הקארי בראדשו הבאר-שבעית שלי; הנוחות התחלפה 

בטלטלה רגשית. נזכרתי מה יכול לקרות מכאן והלאה, 

כמה אפשר שיכאב, איך העלבון הזה בגרון יכול לשוב. 

מה יקרה אם ארצה אותו והוא לא אותי. מה אם שוב 

אחטוף בעיטה במקום הרך שנוטה לרגשי נחיתות, כי 

אותה  אדם.  כזה  לאהוב  ואיך אפשר  זוהי הבעיה שלי, 

הדברות  "עשרת  כמו  הודעות  ששלחה  כיפית  בחורה 

הרגע"(  שזה  שנבין  עד  נתקשה  )"לא  בטון"  לחלקיקי 

הפכה מרוחקת, כי: מה הוא באמת חושב? ואם הוא לא 

שכח מהאקסית? מה אני לא יודעת על חייו? הפתעתי 

אותו בשאלות מדי פעם: "אתה כן ִאתי? לא תמרח אותי 

סתם?". הוא חיבק וחיזק, אבל כל פחדן יודע שהתשובה 

לא נמצאת בחוץ, זה כמו שכל העולם ואשתו יגידו לך 

שאתה יפה, אבל תראה רק פגמים בפניך. הפחד הוא 

מבוך תודעתי שלך.

היה זה עניין של זמן עד שאתפוצץ. 

הסטודנט,  בבית  ישבנו 

ליטף  הוא  התייפחתי. 

וחתול  אחת  ביד  אותי 

לי  יש  "כבר  שנייה.  ביד 

אמרתי,  אליך",  רגשות 

בי".  לפגוע  יכול  "אתה 

אליו  דברי  טוב.  לא 

חתך  לי  "יש  בבניינית. 

הבהרתי  בלב",  מלבני 

זיון  שכל  מפחדת  "אני  שוב. 

מינימלי יגרום לסדיקה ברורה". 

"זה  ברוך,  השיב  נסיכה",  "אבל, 

טבעי. את זוכרת שתמיד אפשר לשלב בין 

עומסים למקדמי בטיחות?". "ומה אם אני רכיב 

לרוחב המקסימלי  אגיע  גובה משתנה? מה אם  בעל 

ייפול  של חתך הדופן שלי, ופתאום, אממ... כל הבניין 

או משהו בסגנון?". הוא הרהר קצת ותפסתי שמה אני 

רוצה ממנו )מה, איש לא חותם על חוזה, גם לא אני( זה 

שהכול ימשיך כפי שהתחיל. אם אחתוך ממנו כדי לא 

להיפגע, יהיה זה כמו לחתוך מהכתיבה כדי לא לחטוף 

ביקורת – ואז מה הטעם, בעצם? מה אמור למלא את 

החיים? חמאת בוטנים, לעזאזל? חמאת בוטנים?

גם  דרמטית.  הססנית,  בת-זוג  אהיה  לפחד  אכנע  אם 

הכתיבה שלי תהיה מרצה מדי, מזויפת. זה כמו לחיות 

לא  כדי  בבית  להסתגר  אבל  טור  לכתוב  לחיות,  ולא 

לשמוע מה חושבים; ואי-אפשר לשבת על הגדר, לעשות 

מהחרדות  ממני,  לסבול  לי  נמאס  במקביל.  ולקפוא 

הקטנות שלי. זה שנים שאני עושה דברים אבל אוכלת 

בחלקי  נפלה  סוף-סוף  והנה,  ההשלכות,  על  סרט 

הזדמנות להתחיל משהו חדש. הנחתי עליו יד ואמרתי: 

"עזוב, זה שלי, זאת העבודה שלי, להרפות מזה". ומאותו 

רגע, גם בזמן כתיבת השורות האלה, ומבלי לדעת מה 

עתיד להיות – התחלתי להעז. כי בניינים לא נבנים על 

יסוד רעוע 

"'כאשר לא נדרש 
זיון לכפיפה )מה?!( 

יינתנו חישוקים לקיבוע 
הזיון. קוטר החישוקים לא יהיה 

קטן משישה מ"מ )אלוהים ישמור(, 
וכאשר הם פתוחים יובטח עובי' – 

אני עוצרת כי יפטרו אותי."

צ'ופצ'יק8
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 – ד'  בשכונת  שנמצא  לפיל  לב  לשים  שלא  אפשר  אי 

מגדלי הספורט. בין הבניינים הנמוכים והמתקלפים עומד 

לו גבוה ואיתן בניין שאי אפשר לפספס גם משכונה ב'. 

בסטודנטים  לראשונה  הבניין  אוכלס  השנה  בתחילת 

יותר,  קצת  שמציעה  מגורים  חוויית  שחיפשו  נרגשים 

הדיירים,  כניסת  אחרי  שנה  חצי  היום,  בהתאם.  ועולה 

בוצע.  העסקה  של  הראשון  החלק  שרק  היא  התחושה 

הרבה  פחות,  היא  החוויה  אבל  יותר  משלמים  הדיירים 

פחות. איילת ברבי, כתבת אתר האינטרנט באר-שבע נט, 

חשפה לראשונה מה קורה מאחורי אותה דלת עם הקודן 

)שהותקן רק לאחרונה(. הכתבה בבאר-שבע נט חשפה 

כניסה מאוד קשה של הדיירים במגדלי הספורט, שכללה 

חיבור מאוחר לחשמל, דלת פרוצה ללא קודן, שער חניה 

הדיירים,  כניסת  לאחר  חודשים  שלושה  רק  שהותקן 

הומלסים  עבור  גג  ולקורת  לבניין  לפריצות  שגרם  מה 

שהשתקעו במקום עד שהגיעה המשטרה לגרש אותם.

כשהתחלתי לרחרח האם יש עוד קולות שרוצים להישמע 

הסכימו  מעטים  פניות.  הרבה  קיבלתי  הזה  בנושא 

להיחשף, אחרים כבר התייאשו וביקשו לנוח מהמלחמות 

בבניין, וכעת סופרים את הימים עד שייגמר החוזה. אף 

על פי שהרבה מהבעיות הקשורות לכניסה הקשה כבר 

והם  רצון  שביעות  מביעים  לא  עדיין  הדיירים  נפתרו, 

ממשיכים להעלות בעיות בנוגע לבניין.

אלגוריתם של תקלות
דפנה  הדיירת  מספרת  כביסה",  במכונת  תקלה  "הייתה 

)שם בדוי, השם המלא שמור במערכת(. במגדלי הספורט 

הדיירים.  כל  את  שישרת  כביסה  מכונת  לחדר  התחייבו 

כניסת  לאחר  כחודשיים  לבניין  הגיעו  הכביסה  מכונות 

הבניין  לכל  כביסה  מכונות  שתי  ישנן  וכרגע  הדיירים, 

)מאה שבעים וארבע דירות(. "היא לא עבדה יומיים. וזה 

הבגדים  כל  עם  להיסחב  צריכה  הייתי  אחרי שחודשיים 

לבחור  הודעה  שלחתי  בצפון.  גרה  ואני  בטרמפים, 

לי שהוא כבר לא עובד  שאחראי על הדירה שלי, אומר 

פותר  לא  שהוא  אומר  אותו,  שמחליף  למי  הולכת  שם. 

בעיות כאלה, רק תקלות בתוך הדירות. מפנה אותי לוועד 

בית. אני פונה לוועד, הם אומרים לי, תתקשרי לטלפון של 

שביומיים  לי  אמרה  מישהי  בטלפון  אז  כביסה,  המכונת 

אליי  מתקשרת  היא  כך  אחר  זה.  את  יפתרו  הקרובים 

ומבקשת ממני לעלות לקומה של מכונת הכביסה לנסות 

לתפעל ִאתי משהו. אני באמצע למידה, אבל אני חייבת 

לעשות מכונת כביסה אז אני אעלה". מבולבלים? אתם 

לא לבד!

גדול  בסבך  היא  האחריות  חלוקת  הספורט  במגדלי 

דירות ששייכות לחברת  דירות פרטיות לצד  ישנן  מאוד. 

פול – קבוצת רכישה שקנתה דירות רבות בבניין. לחברה 

אלו  אך  בתקלות,  לטפל  שאחראים  אחזקה  נציגי  יש  זו 

"כל  הדיירים.  את  לעדכן  מבלי  השנה  לאורך  התחלפו 

כך בלבולו אותנו. בהתחלה היה מישהו אחד פה בשטח 

שתיקן את הבעיות, אחר כך פיטרו אותו והחליפו, שינו 

דברים בלי לעדכן אף אחד. שלחתי לו מתישהו הודעה, 

במגדל". מספרת  בכלל  עובד  לא  אני  לי:  אמר  הוא  ואז 

דפנה. דפנה לומדת בתואר ריאלי, עמוס ואינטנסיבי. היא 

סיפרה שבחרה במגדלים האלה כי ידעה שצפויה לה שנת 

והיא לא רצתה שענייני תחזוק הדירה  לימודים עמוסה, 

יגזלו ממנה זמן רב. "אני מרגישה שמזלזלים בי. אני עושה 

עכשיו תואר משוגע, ואף אחד לא יגיד לי במה להשקיע 

את הזמן שלי. אני לא צריכה להתעסק עם כל התקלות 

האלה".

חלוקת  בבניין  השונים  לגורמים  שאולי  מוסיפה  דפנה 

האחריות ברורה. "הם מצפים מִאתנו שכל בעיה נעשה 

לפנות  צריכה  שאני  הגיוני  לי  נראה  לא  זה  אלגוריתם? 

למלא גורמים בבניין כדי לפתור בעיה כזאת זוטרה. להם 

בסוף  פחות.  ולדיירים  בעיה,  איזו  פותר  מי  ברור  מאוד 

להיות  יכול  אבל  להגיע,  צריכה  שהייתי  לאן  הגעתי 

הסטודנטים במגדלי הספורט ציפו לשלם סכום גבוה עבור בניין משודרג. 
בינתיים רק המחיר נשאר. הצ'ופצ'יק מתעמק בסיפור שנחשף ב"באר-שבע נט"

דירה להפקיר
תחקיר, צילום וכתיבה גלי סיטון
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שבמקרים אחרים היו התנערויות. הכי מצחיק שכל הרעיון 

כי על מה הסטודנטים הרבה  גב בטוח.  לך  הוא שיהיה 

מתלוננים? על זה שיש להם בעל בית שגר במרכז, והוא 

לא תמיד בא ולא זמין. ופה החוויה הייתה אמורה להיות 

וארבע  עשרים  תוך  להגיע  שצריך  מענה  לך  יש  שונה. 

שעות. וזה בדיוק הפוך. אתה מקבל את החוויה ההפוכה". 

ועד בית בחוזה סטנדרטי
בין שהדירה מושכרת מבעל בית פרטי ובין שהיא מושכרת 

מחברות פול, ישנו גורם נוסף בבניין שהוא חברת עובד 

לכל  אחראי  הבית  ועד  הבניין.  של  הבית  ועד  אחזקות, 

הלובי,  כמו  שטחים  לדירה,  מחוץ  שנמצאות  הבעיות 

לוועד  בנוגע  גם  הבניין.  ותחזוק  ניקיון  הספורט,  מגרשי 

שמספר  כמו  בבלבול,  שרויים  מהדיירים  כמה  הבית 

מאתיים  משלם  "אני  בבניין,  נוסף  דייר  בדוי(,  )שם  דני 

שלושים לוועד בית. לא קיבלנו שום פירוט על המאתיים 

ושלושים שקל האלה. בעלי הדירות סגרו חוזה מול חברת 

על  רק  אחראים  והם  וניהול  אחזקה  חברת  עובד, שהם 

התחזוקה. יש אפשרות לבטל את הוועד בית הזה אם יש 

של  לא  הדירות,  בעלי  של  אחוז  ושישה  שישים  של  רוב 

הדיירים. אני מחויב לשלם ועד בית לפי החוזה". דני סיים 

תואר בשנה שעברה, וזו השנה הרביעית שלו בבאר-שבע. 

מגורים  סביבת  חיפש  החדשה  והדרך  העבודה  לכבוד 

בחוויה אחרת. "חשבתי שאני בא לשדרג את שגרת החיים 

שלי. הבטיחו מגרשי כדור לדיירים, לא סתם קוראים לזה 

מגדל ספורט. החתימו אותי על חוזה הכי סטנדרטי שיש, 

והטעות שלי הייתה בכל הדברים שהבטיחו בקשר לבניין, 

ועד  לשלם  שצריך  מראש  נאמר  בחוזה  נדפקתי.  וככה 

אמרתי  בחודש.  ש"ח  ושלושים  מאתיים  שזה  גבוה,  בית 

סבבה, כי אני כבר לא סטודנט, כי המקום יהיה מתוחזק 

אז זה היה נראה לי לגיטימי. אבל אז הגעתי ושום דבר לא 

מוכן". דני מעיד על עצמו שהבעיה שלו הייתה שהוא נכנס 

למגדל שמבטיח הרבה הטבות, אבל את ההטבות האלו 

לא בדק לעומק בחוזה. הוא מכיר חוזי דירה, יודע מה חוזה 

סטנדרטי צריך להכיל, אבל לא לקח בחשבון להכניס את 

שדרוג המגורים גם הוא אל החוזה. הסיפור של דני הוא 

לדירות, מעיפים  נכנסים  רבים מִאתנו. אנחנו  סיפור של 

מבט על חוזה סטנדרטי, אבל מי מִאתנו יכול באמת לעבור 

על חוזה באופן משפטי ולהכניס סעיפים רלוונטיים? גם 

בעלי הדירות שלנו פעמים רבות לוקחים את חוזה הדירה 

מתוך פורמט בנוי שנמצא באינטרנט, ולפעמים הפורמטים 

נאלצים  אנחנו  שִאתם  רבים  תחומים  מקיפים  לא  האלו 

"אין לי מה לעשות כרגע, אני  להתמודד במהלך השנה. 

כבול תחת חוזה. זאת הייתה הטעות שלי שבדקתי את זה 

כמו חוזה דירה רגיל. עכשיו אני כבול אליו. אני חייב לשלם 

על הדברים האלה".

מה קורה היום במגדלים?
הדיירים,  לרוב  טראומתית  באמת  הייתה  לבניין  הכניסה 

את  שאלתי  נפתר.  כבר  תקלות  מאותן  ניכר  חלק  אבל 

הטראומטית?  הכניסה  את  בצד  שמה  היא  האם  דפנה 

ובהתחשב בכך שלדיירים שייכנסו בשנה הבאה לא יהיו 

את אותן התקלות, האם היא הייתה ממליצה לסטודנטים 

לעבור לשם? "לא הייתי ממליצה למישהו לעבור לפה גם 

אם התקלות תוקנו, כי ההתנהלות ממשיכה להיות אותו 

מבטיח  מישהו  בשירותים?  תקלה  לי  יש  מחר  אם  דבר. 

יקרה".  לא  זה  שעות?  ושמונה  בארבעים  יותקן  שזה  לי 

היא מתמודדת  ומספרת על בעיה שִאתה  והיא מוסיפה 

באותם ימים. "לפני חודש וחצי נתקעתי מחוץ למרפסת. 

סגרתי את הדלת וקפיץ הנעילה ננעל מבפנים. באו לחלץ 

אותי דרך המרפסת השנייה. לפני שבועיים ננעלתי בחוץ 

שוב. הייתי עם שני חברים, היינו כולנו בלי טלפון. איכשהו 

הם הצליחו להקפיץ את הנעילה. אחרי זה פניתי לכל מי 

שאפשר. אחרי שבועיים בערך באו מתקנים, ובסוף אחד 

מהם אומר לי: טוב, פשוט אל תסגרי את הדלת עד הסוף. 

שלא  משהו  זה  עכשיו  עד  שבאת.  מזל  וואו,  לו,  אמרתי 
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סודר. עשיתי לי פתק: לא לסגור את הדלת עד הסוף". 

גם כששאלתי את דני לאור כל הפיצויים והתקלות שלאט 

לעבור  לסטודנטים שחושבים  נפתרות מה ממליץ  לאט 

הדברים  אם  גם  יתרחקו.  "שפשוט  אמר,  הוא  לבניין, 

יקר  זה  אותנו,  יפצו  הדירה  בעלי  אם  וגם  מסתדרים, 

מדי. גם מאתיים שלושים ועוד גם הארנונה הגבוהה, גם 

הדירות הקטנות יחסית לזוג".

חבלי לידה
הכניסה לבניין לא הייתה חלקה. יעידו על כך הסטודנטים, 

ומעיד על כך גם נציג חברת הפול. "הייתה להם כניסה 

אנחנו  הזאת  הנוראית  בכניסה  גם  מסכים.  אני  קשה. 

התחייבנו לאכלס בראשון לנובמבר. זאת הייתה התקופה 

ששנת הלימודים התחילה. אנחנו תמיד היינו ִאתם בקושי, 

ונכון שהקושי היה גדול אבל אנחנו אף פעם לא נעלמנו 

ואף פעם לא התנערנו מאחריות. גם תשובה שהיא 'לא' 

היא תשובה אבל תמיד נתנו את התשובות". עוד גורמים 

לכניסה הקשה היו חיבור מאוחר לחשמל, ציוד לדירות 

שאיחר לבוא ומגרש כדורסל שעדיין לא גמור לגמרי בעת 

כתיבת מילים אלו. למגדלי הספורט היו חבלי לידה קשים 

במיוחד. "אני באמת לא מטיל ספק בחוויה שלהם בכניסה. 

היא הייתה לא טובה. אבל נתנו להם חמישים אחוז הנחה 

בנובמבר. בחודש נובמבר בעלי הדירות שילמו את הוועד 

בית של הבניין, החמישים אחוז בנובמבר גרמו לפרויקט 

הפסד  יהיה  הוא  השנה,  כל  במשך  הפסדי  להיות  הזה 

הייתה  שעשינו  חנוכה  המסיבת  גם  השנה.  כל  עכשיו 

באמת ממקום של להראות לדיירים שחבר'ה, אנחנו לא 

במקומות  הנחה  לכם  לעשות  יכולים  ולא  מתקמצנים 

אחרים". דפנה מתארת את מסיבת החנוכה מהכיוון שלה, 

ואומרת, "עשו מסיבת חנוכה שאף אחד לא הגיע אליה. 

הם השקיעו חמשת אלפים שקל כפיצוי על כל הבלגנים. 

את מי מעניינת מסיבת חנוכה? תיקחו את הכסף הזה, 

תורידו לי אותו מהוועד בית. הרבה אנשים התמרמרו, ולא 

הבינו איך מצפים מהם לשלם על החודשיים הראשונים 

שהיו פה בכזה בלגן, ואז עוד מציעים פיצוי במסיבה של 

חמשת אלפים שקל. הפיצוי לא הגיוני למה שקרה פה. 

פה?  פיצוי  מה  בנובמבר.  דירה  שכר  החצי  עם  כמו 

זה בדיוק הזמן שלא הייתי בדירה כי לא חיברו אותנו 

לחשמל. זה לא פיצוי מבחינתי לכלום".

נציג חברת הפול חושב שרוב הדיירים דווקא כן מרוצים 

מהמגדל, ולטענתו ההתפלגות בין הדיירים היא שמונים 

אחוז לטובת אלה שכן מרוצים. "אותם אנשים שעדיין 

לא מרוצים אלה אנשים שבאופי שלהם לא מתאימים 

לחוויית הבניין הזה. נחכה עד סוף השנה. כנראה שהם 

האנשים שלא ירצו להמשיך בבניין, ונביא את כל האנשים 

שכן יבינו את הראש של הבניין. כל מי שנכנס לבניין הזה 

בחודשיים האחרונים עבר תיאום ציפיות מאוד ברור והוא 

מבסוט והכול בסדר. זה בסדר שהם מפונקים. אני בעצמי 

הייתי סטודנט. אני מבין שכל שקל חשוב".

ומה אני מבינה מכל זה? אנחנו בהיותנו סטודנטים צריכים 

אנשים  עם  לדבר  נכנסים.  אנחנו  לאן  מודעים  להיות 

לעשות  שלנו,  החוזים  את  בדקדקנות  לבדוק  מהאזור, 

שיעורי בית על המקום שלו אנו רוצים לקרוא בית. 

תגובות
לא נמסרה תגובה עד לרגע סגירת  מחברת האחזקות 

הגיליון.

שיזמה  גרופ  קפיטל  חברת  של  מייצגה  הרצוג  אלון 

הספורט  מגדל  "פרויקט  בתגובה:  מסר  הפרויקט,  את 

בקמפוס באר-שבע הינו דוגמה ומופת למגורי סטודנטים 

על  נבנה  הפרויקט  בפרט.  ובבאר-שבע  בכלל  בישראל 

עשרים  לרבות  ביותר,  המחמירים  הבטיחות  תקני  פי 

מרחבים  הכוללים  קומתיים  מוגנים  מרחבים  ושמונה 

מערכות  כימי,  סינון  מערכות  הכוללים  קומתיים  מוגנים 

כיבוי אש וגלאים בדירות, שלוש קומות חניה תת-קרקעית 

כולל הפרויקט שטחים  בנוסף,  ושלוש מעליות מהירות. 

משותפים מגוונים לטובת הדיירים, לרבות אולם כדורסל, 

הכול  בסך  ומכונות שתייה.  כביסה  מכונות  דיירים,  חדר 

כולל הבניין מאה שבעים וארבע דירות על פני כחמישה-

עשר אלף מ"ר. בבסיסו תוכנן הפרויקט להיות הרבה יותר 

מעוד פרויקט של דירות מגורים לקהל הסטודנטים ועובדי 

איכותית  קהילתית  מגורים  חוויית  לספק  אלא  סורוקה, 

והספורט.  הבריאות  עיקרון  על  המבוססת  דופן  ויוצאת 

אנו גאים לראות את החזון שלנו מתקיים ומתחזק ככל 

שהפרויקט צובר תאוצה מאז החל האכלוס לפני כחודש 

וחצי, ובטוחים כי שמו של הפרויקט יצעד לפניו וימשיך 

המוסף  הערך  את  שיעריך  ואיכותי  מגוון  קהל  למשוך 

המיוחד של הפרויקט" 
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צ'ופצ'יק14

הצ'ופצ'יק של הקומקום

MEME גוריון

צ'ופצ'יק14
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צ'ופצ'יק16

רק  זה  מדליק,  זה  רומנטי,  זה  פמיניסטי,  זה 
גמר  לחצי  כרטיס  לכם  להביא  יכול  וזה  שלנו 
בגן עדן. כשלירון, ענבל ויפעת פתחו את קבוצת 

הן  בבן-גוריון",  חברות  בין  שווים  "בחורים 
אייל  של  המפורסמות  במילותיו  תיארו 
שני, זאת יכול להיות הצלחה מסחררת או 

התרסקות איומה. "אמרתי שאם זה 
יהיה כישלון אני 
זה  את  אמחק 
יומיים",  תוך 
ת  ר פ ס מ
רפאלי,  לירון 
ת  י ט נ ד ו ט ס
א'  בשנה 
מידע.  למערכות 
הרעיון  לדבריה, 
בזמן  התחיל 
חברים.  עם  יציאה 
זה  על  "דיברנו 
להיות  שמתחיל 

בזמן  עמוס  ממש 
לברקה.  לצאת  נוכל  לא  כבר  ותכף  האחרון 
צחקתי עם ידיד שלי ואמרתי לו, איך תתחיל עם 
בחורות?". לירון מספרת על הידיד שלה שהוא 
בהכרח  לא  הוא  אבל  גבר,  ואחלה  טוב  נראה 

ייגש למישהי בבר ויתחיל ִאתה.

לא  הוא  שוות  בין  שווים  בחורים  של  הרעיון 
גדולה  קבוצה  קיימת  כבר  חדש.  קונספט 
בפייסבוק עם אנשים מכל הארץ. "זה סביבות גיל 

רלוונטי  "פחות  לירון מספרת,  בערך",  שלושים 
יוצאים  שנייה  שעוד  בחורים  כלל  בדרך  אלינו. 
בקבוצה  לירון  נזכרה  יציאה  באותה  מהשוק". 
כזאת  שאין  באסה  איזה  "חשבתי,  הזאת. 
בבן-גוריון.  קבוצה 
הביתה  כשהגעתי 
לפייסבוק  נכנסתי 
קבוצה  שיש  וראיתי 
אמרתי,  ואז  לטכניון. 
באיזה קטע יש קבוצה 
ולא  לטכניון  כזאת 

לבן-גוריון?!".

לירון צירפה את ענבל 
רימון, סטודנטית בשנה 
חשמל,  להנדסת  א' 
מקיאס,  יפעת  ואת 
א'  בשנה  סטודנטית 
לנהל  מידע,  למערכות 
הן  הקבוצה.  את  ִאתה 
יש  ליפעת  והן  לענבל 
מנהלות,  שהן  סיבה  "יש  מסבירה:  ולירון  חבר, 
להיות חלק  יכולות  בנות שיש להן חבר  גם  כי 
מהקבוצה, כי בסופו של דבר מפרסמים ידידים". 
וענבל מוסיפה: "אנחנו גם רוצות בסופו של דבר 
חבר  לה  שיש  ומי  טובים,  אנשים  יביאו  שבנות 

הכי יודעת מי פנוי".

השמועה על הקבוצה עשתה רעש ב"התקבלתי" 
)באמת,  בשבת  בדינר  חתולים  על  פוסט  כמו 

סולידאריות נשית – זה שם המשחק. סטודנטיות הקימו קבוצת פייסבוק 
לנשים בלבד עם המלצות על גברים שווים

בחורים שווים
בין חברות

מאת גלי סיטון
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צ'ופצ'יק18

חבר'ה, מה הקטע עם זה?(. ענבל מספרת על 
הקבוצה.  של  הראשון  ביום  המפתיע  הביקוש 
"היו כמעט אלף בקשות, זה רץ בקטע מטורף". 
עקפה  שעתיים  אחרי  שכבר  מציינת  לירון 
הקבוצה של בן-גוריון את קבוצת הטכניון. "כל 
היום במקום ללמוד אישרתי מלא בנות, כי זאת 

קבוצה חסומה".

הכניסה אסורה לבנים
הקבוצה היא רק של בנות. הבנות מספרות שהיו 
כמה בנים שניסו להסתנן, אולי רצו לרחרח, אולי 
לא הבינו את הקונספט. "זה בחורים בין בחורות. 
הלב  מכל  המלצה  צריכות  שהבנות  בחורים 
הידיד  על  חושבת  שהיא  אומרת  לירון  שלהן". 
שלה, שהוא חתיך וחרשן, אז לא תמיד יש לו את 
הפנאי לצאת לברים. בכלל, לא תמיד קל לבלוט 
בתוך סצנת היציאות הסוערת בבאר-שבע. "אם 

אני אתן את ההמלצה עליו, זה נראה אחרת". 
אז מה באמת אחרת? במה שונה האתר הזה מכל 
אתר היכרויות אחר? ענבל אומרת, "הכוונה היא 
שיהיו אנשים יותר רציניים. זה לא יהיה הבחור 
עובר  הולך,  וכשלא  בבר,  מילה  לך  שזורק  הזה 
ִאתך  שיצא  מישהו  זה  לבר.  מעבר  הבאה  אל 
פתאום  "אולי  מוסיפה,  ולירון  וישקיע".  לדייט 
אני אראה מישהי שאני מכירה מהאוניברסיטה 
מפרסמת איזה בחור, ואז אני יכולה לפנות אליה 
אמין  יותר  קצת  זה  יותר.  קצת  ולשאול  בפרטי 
אם חברה ממליצה. לא כל בחור שרוצה סטוץ 
יעלה לקבוצה, הבחורים שמביאים לקבוצה הם 

באמת אחלה, אני מכירה הרבה מהם".

עליה  מדברות  שהבנות  הזו  הבטיחות  תחושת 
מור  גם  הקבוצה.  ממנהלות  רק  מגיעה  לא 
בשנה  וכלכלה  לפסיכולוגיה  סטודנטית  לסרי, 
שזו  והרגישה  הקבוצה  דרך  זוגיות  מצאה  ג', 
סביבה בטוחה וטובה. "יש שם בחורים טובים. 
הוא  איזה מדד.  לך  נותן  זה  כשבנות ממליצות 
באמת בחור שמישהי רוצה לשדך אותו לחברה. 

זו סולידאריות נשית אדירה".

כולנו יודעות שהדרך ליעד יכולה להיות מייגעת 
מִאתנו  אחת  כל  כואבת.  קצת  גם  ולפעמים 

התכווצה פעם כששמעה את הרעש הקטן הזה 
של סטייה מהמסלול וחישוב מחדש, שלא לדבר 
באופן  הדרך  באמצע  שנעצר  הזה  הרכב  על 
"ידיד שאני חושבת שהוא  וחוסם אותך.  מסוכן 
יתנהג ככה לבנות, אני לא אביא אותו לקבוצה 
פרסמה  שידידה  "ברגע  מספרת,  מור  הזאת", 
אותך, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך, כי נתת 

את המילה שלך ואמרת שאתה רציני".

כן  לפני  שלה  המסלול  את  חיפשה  מור 
קבוצה  למה  והסיקה  היכרויות,  באפליקציית 
הגברים  בעיקר  ששם  מספרת  היא  אחרת.  זה 
לא  "את  הראשון.  הצעד  את  שעושים  אלו  הם 
מצליחה ליזום שיחות. את עסוקה בלהדוף. זה 
נשמע כמו תלונה 'לא באמת', אבל זה לא הכי 
נעים, כי לא תמיד את מתעניינת בשולח, לא תמיד 
את מספיקה לבדוק בעצמך מי מעניין אותך. זה 
קצת מסרס". למור היה מזל בקבוצה הזאת. זמן 
קצר לאחר שהתייאשה וסגרה את האפליקציה 
שנכנסתי  "ביום  לקבוצה.  אותה חברה  הוסיפה 
לקבוצה ראיתי כי טוב! התחלתי עם בחור אחד 

ואני היום ִאתו. היה שם בול קליעה". 

את בוחרת
לקבוצה  יגיע  העמידה  בגיל  שסוטה  "הסיכויים 
כזאת דומים לסיכוי למצוא מקום פנוי בספרייה 
הביצה  זו  המבחנים.  בתקופת  בבוקר  בעשר 
כולם.  את  מכירים  וכולם  בן-גוריון  של  הקטנה 
הכוח הגדול שלה הוא שאת בוחרת. את יכולה 
להחליט למי את פונה ואיך", מספרת ענבל, אחת 
המנהלות. ענבל מתגאה במה שהולך שם. "אני 
הבנים  עם  שמתחילות  הבנות  בכל  גאה  ממש 
ולא נופלות לסטיגמה שבנות לא מתחילות עם 
בנים, בטח שלא בפייסבוק. אני ממש גאה בבנות 
שלוקחות צעד ראשון ולא מתביישות. אני רוצה 

בחור, אני אבחר אותו ואני אחליט".

דרך  זוגיות  שמצא  הגברי  המין  נציג  אדם,  גם 
הקבוצה, מודה שיש שם קטע. "יש בנות שאולי 
יותר  ככה  אולי  לגברים.  פונות  היו  לא  ביומיום 
יכולים  לא  שבנים  הקטע  נחמד.  וזה  להן,  נוח 
בנות  זה  שמפרסמות.  ידידות  נטו  וזה  להיכנס, 
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ב'  בשנה  סטודנט  ארי,  לב  אדם  בנות".  למען 
הקבוצה.  דרך  זוגיות  הוא  גם  מצא  לסיעוד, 
מופתע  מאוד  הייתי  פניות.  הרבה  די  "קיבלתי 
מזה. אני מאוד אוהב שבנות מדברות עם מישהו 
שמוצא חן בעיניהן. אוהב את הכנות והישירות, 
זה מראה לי שלבחורה יש ביטחון עצמי, ושהיא 
יודעת מה היא רוצה, לא משחקת משחקים. זה 

בדיוק מה שחיפשתי".

דברי אליי בחרוזים
פרסום  הוא  בקבוצה  הבולטים  אחד הפורמטים 
יש  לקבוצה  ראשונה  בכניסה  חמשירים.  דרך 
קצת תחושה של דפדוף בספר מחזור של פעם, 
תמונות  במקום  מביכים  ציורים  היו  כשעוד 
כמה  בתגובות  לראות  צבעוניות מביכות. אפשר 
שרוצות  מהקונספט,  התייאשו  שקצת  בנות 
הן  החמשיר  שדרך  ומרגישות  הבחור  מי  להבין 
ענבל  פוטנציאל.  יש  אם  להבין  מצליחות  לא 
אוהבת את הקטע. "אנחנו בנות כזה. זה באמת 
שכבר  מור,  גם  ככה".  חברות  בין  שזה  מרגיש 
מצאה את שאהבה נפשה, בעד החמשירים: "אם 
תסתכלי על הקבוצה ייקח לך פחות מעשר דקות 
לעבור על כל הפוסטים. מעלים שם בערך פעם 
בשבוע, זה לא באמת טרחה. זה גורם לך לרצות 
הופך  חיוך,  מעלה  מתוק  חמשיר  ִאתו.  להתחיל 
את הקבוצה לכיפית, ואת האקט הלא נעים ואף 
מביך של לצאת לשוק הדייטים – למשהו נסבל 
ואפילו נעים. סולידאריות נשית זה שם המשחק".

מור מספרת שהיא מכירה עוד שני זוגות שיצאו 
לא  דווקא  הקבוצה  מנהלות  הזאת.  מהקבוצה 
מנהלות  הן  מהקבוצה.  זוגות  על  שמעו  ממש 
להוריד  דואגות  גדולה,  במסירות  הקבוצה  את 
פרופילים  דוחות  רלוונטיים,  לא  פוסטים 
מזויפים. גם בתקופת המבחנים המשיכו לתחזק 
יחסית  פעילה  שהקבוצה  מספרת  לירון  אותה. 
אהבה.  מחפש  אחד  כל  "פתאום  במבחנים. 
מחפשים  אז  למבחן,  ללמוד  רוצים  לא  כנראה 
לעשות משהו אחר". לסיום, יש להן בקשה אחת 
מהבנות שמצאו זוגיות דרך הקבוצה: "אם תוכלו 
לפנות אלינו ולספר לנו, זה ממש ישמח אותנו. 

שתהיה הרבה אהבה בבן-גוריון!"

 !

 !
050-8488256  
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וקורסים  בין קורסים בחדו"א  ברחבי האוניברסיטה, 

בפיזיקה, מסתתרים כמה קורסים נוצצים קצת יותר. 

במחלקה  שמועבר  אוצרות  קורס  הוא  מהם  אחד 

לאמנות, קורס חובה שנתי ומעשי שניתן לסטודנטים 

בשנה ג' במחלקה, ובמהלכו לומדים את עבודתו של 

הוחלט  הוקמה  לאמניות  שהמחלקה  "מאז  האוֵצר. 

בשני  צריכים להתנסות  שחוקרים שחוקרים אמנות 

דברים", מפרט מרצה הקורס, פרופסור חיים מאור. 

לנו  יש  כך  ולשם  מעשית,  אמנות  הוא  אחד  "היבט 

מתנסים  הסטודנטים  שבה  יצירה  אמנות  חטיבת 

ההיבט  וכו'.  צילום  רישום,  ציור,  מעשית:  בעבודה 

לא  הסטודנטים  על  אוצרות.  קורס  הוא  השני 

ומספרים  העבר  מן  אמנות  יצירות  על  ללמוד  רק 

ושקופיות, אלא גם לעסוק הלכה למעשה באצירה, 

כולל  אמנות ממשית,  ובמחקר של תערוכת  בהכנה 

בחירת  ִאתם,  ראיונות  עריכת  אמנים,  עם  מפגש 

וכך  ולתערוכה  לקטלוג  טקסטים  כתיבת  עבודות, 

אמנים  מול  הממשית  בעשייה  להתנסות  הלאה. 

אמתיים ומול יצירות אמתיות, ולא רק להתעסק עם 

אמנים מתים מן העבר". 

כמו ליצור מחדש
אז מה זה בעצם אוֵצר? בימי קדם היה האוצר מופקד 

למשמעותו  התגלגל  הזה  והמונח  המלך,  אוצרות  על 

היום: האוצר הוא מנהל במוזיאון או בגלריה, ותפקידו 

לארגן תערוכות במוזיאונים וגלריות עם קו המחבר בין 

לנרטיב.  בהן  הצפייה  חוויית  את  ולהפוך  היצירות  כל 

וכך, משנת אלפיים פרופסור מאור עומד בראש הקורס 

את  מלמד  ובו  במחלקה,  סטודנט  לכל  אותו  ומעביר 

המניין.  מן  אוצר  בעבודתו של  והשלבים  ההיבטים  כל 

"כל תערוכה סובבת סביב נושא אותו אני בוחר ואותו 

הסטודנטים חוקרים. בשיעורים הראשונים הסטודנטים 

לומדים איך מעמידים שתי עבודות אחת ליד השנייה, 

גם אם אין להן קשר, ואיך מצליחים ליצור את הקשר 

הזה. איך כותבים את הטקסט והכיתובית של כל יצירה. 

ובוחרים  אותם,  מראיינים  האמנים,  אל  מגיעים  הם 

את העבודות הרלוונטיות. הם כותבים קטלוג, עובדים 

חברת  מול  מתרגמים,  לשוניים,  עורכים  מעצבים,  מול 

וביטוח עבודות, מול מי שתולה את התערוכה  הובלה 

ומחבר את התערוכה – זו הפקה מאוד גדולה ומורכבת, 

ובקורס לומדים את כל שלבי העבודה". בחלק האחרון 

בקורס אוצרות מיוחד במחלקה לאמנות זכו הסטודנטיות השנה ליצור 
תערוכה של אמניות דתיות. שווה לבקר!

אוצרות את המרחב

מאת אור הוכמן
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של הקורס כל אחד מהסטודנטים מגיש הצעה כוללת 

שקשור  המפרט  כל  את  וכותב  דמיונית  לתערוכה 

לבחור  יכול  שני  לתואר  להמשיך  שמחליט  מי  אליה. 

המרתק  במקצוע  ולהעמיק  ולהרחיב  אוצרות  במסלול 

הוא  מורכבת.  מאוד  היא  אוצר  של  "העבודה  הזה. 

שטיין,  קרן  מוסיפה  התערוכה",  כל  את  מרכיב  בעצם 

את  שעוברת  לאמנות  במחלקה  ג'  בשנה  סטודנטית 

הקשר  ולתת  לקחת  של  עניין  זה  "אוצרות  הקורס. 

לדברים, כמו ליצור מחדש. את לא זו שציירת, אבל את 

זו שנותנת ליצירות קונטקסט. זה תהליך מאוד יצירתי, 

ולא כל האנשים מכירים את זה. במהלך הקורס ובבניית 

בוחרים  אנחנו  בחירה,  חופש  המון  לנו  יש  התערוכה 

את היצירות ובונים את הדגם וממקמים את היצירות". 

היא  המטרה  "בסוף  ומוסיף,  מסכים  מאור  פרופסור 

ליצור סיפור, כך שאדם שנכנס לתערוכה יראה עבודה 

ולבאה  לבאה  מתקשרת  היא  איך  יבין  גם  אבל  אחת 

ממשי,  וגם  וירטואלי  מודל  בונים  הסטודנטים  ולבאה. 

ורואים אם זה עובד טוב". 

מורדות במוסכמות
שם  דתיות.  באמניות  עוסקת  התערוכה  השנה 

התערוכה, "צאינה וראינה", לקוח משמו של ספר שכתב 

לפני ארבע-מאות שנה גבר יהודי שניסה להנגיש לנשים 

את האפשרות לקרוא טקסטים מהתורה ומהמדרשים. 

של  ראייה  לזווית  נוגע  השנה  התערוכה  של  "הנושא 

היום,  עד  טופלה  כך  כל  שלא  הישראלית  האמנות 

חלקן  חרדיות,  חלקן  דתיות,  אמניות  של  הזווית  וזו 

מכל  בתשובה,  חוזרות  לאומיות,  דתיות  מתנחלות, 

האופן  את  מציגות  והן  בארץ,  הדתיות  הנשים  קשת 

שבו הן רואות כל מיני נושאים שחלקם ייחודיים למגזר 

מהעבודות  "הרבה  מאור.  פרופסור  אומר  ולמגדר", 

עוסקות בשאלות של פריון, היריון, רווקות, נידה, טבילה 

במקווה, אלימות במשפחה, פרשנות לטקסטים דתיים 

נפיצים בתוך  נושאים שחלקם  גברים,  ידי  על  שנכתבו 

התערוכה  הישראלית.  בחברה  ובכלל  שלהם  החברה 

הזו היא חומר נפץ אמנותי, בכך שהיא מראה שבתוך 

דתיות  אמנויות  קולות של  גם  יש  הישראלית  האמנות 

נפיץ במובן החברתי,  וכן  זוכות לחשיפה,  כך  כל  שלא 

מאוד  בנושאים  מטפלות  הן  שלהן  העבודות  דרך  כי 

לטיפול  זכו  לא  שהם  הדתית  החברה  בתוך  בעייתיים 

ולא הושמעו קודם לכן". את הנושאים השנתיים בוחר 

פרופסור מאור בכל שנה, ובנושאים בשנים האחרונות 

מרוקאי  ממוצא  אמנים  של  תערוכה  למצוא  היה  ניתן 

"אני  חיים.  ובעלי  צמחים  במדבירי  שעסקה  ותערוכה 

איזה  ורואה  האמנותי,  בשדה  בשטח,  עוקב  הזמן  כל 

שנים  שלוש  לפני  קיימות.  ומעניינות  חדשות  תופעות 

ושם  שפה  דתיות  אמניות  של  גל  שמתחיל  ראיתי 

שזה  הרחתי  אז  מעניינים,  בנושאים  ועוסקות  מציגות 

הולך להיות טרנד חדש. זה תמיד הימור, ויש לי הרגשה 

שהוא יצליח. זו הרפתקה גדולה גם בשבילי וגם בשביל 

הסטודנטים, כי אנחנו לא יודעים מראש איך התערוכה 

תיראה, אבל לכל התערוכות יש מכנה משותף: החיפוש 



צ'ופצ'יק22

אחר הקולות האחרים, לא המיינסטרים, של האמנות 

לפריפריה  ששייכים  אמנים  אחר  חיפוש  הישראלית. 

גיאוגרפית או לפריפריה נושאית או מגדרית או אתנית".

"ביקורת  קרן.  מוסיפה  ביקורת",  המון  עם  נושא  "זה 

עליהן כאמהות וביקורת על החברה הדתית. יש המון 

קונפליקטים, והיה מאוד מעניין לראיין אותן. האמנית 

שראיינתי, בת-נדיב הכרמי, הייתה מדהימה, והיה לה 

אבא  חרדי,  מבית  הגיעה  היא  השראה.  מעורר  סיפור 

שלה רב, ואמנית זה לא מקצוע מקובל ואפילו מרדני. 

מאוד  הייתה  החוויה  קשה.  היה  זה  כמה  סיפרה  היא 

מעניינת. כולנו התלהבנו מהתקופה הזו. כל אחת נסעה 

מעשרים  אחת  "לכל  לראיין".  כדי  בארץ  אחר  למקום 

וארבע האמניות יש גם סיפור חיים, לפעמים לא קל. 

אישה חרדית שמחליטה פתאום שהיא עוסקת באמנות 

זו התרסה לא פשוטה, ולפעמים היא לא תמצא חתן 

רק כי החליטה להיות אמנית", מוסיף פרופסור מאור. 

"בחורה דתייה שעוסקת בשאלות שלא בדיוק מדברים 

ללב  שנגעו  סיפורים  של  רחב  מגוון  יש  לכן  עליהן. 

אמנית.  להיות  שרוצה  דתייה  אישה  שעוברת  וקשיים 

בדואיות  סטודנטיות  מספר  במחלקה  יש  בנוסף, 

וכאלו שעלו מברית המועצות לשעבר, חילוניות שלא 

האלו  האישיים  המפגשים  ביהדות.  כלל  מתמצאות 

בין הסטודנטיות לאמניות היו מפגשים של התנגשות 

תרבויות, והאמניות סיפרו שהמפגשים פתחו להן את 

העיניים והן ראו את עצמן באור אחר". 

"מישהי  במיוחד?  בכם  שנגעה  יצירה  קיימת  האם 

לקחה ציור ידוע של אדם וחווה, ועיצבה אותו מחדש 

כך שכל הגוף של חווה מלבד העיניים מכוסה בעלים, 

אמנית  "יש  קרן.  אומרת  שמרניות",  מאוד  דתיות  כמו 

וניתן לראות קווים של  שהיצירה שלה דומה לרישום, 

יצירה  יש  לחיילים.  הטבור  בחבל  שמחוברת  אישה 

שער  מול  שעומדת  ציירת  בבגדי  מישהי  של  נוספת 

למעלה  כאשר  תורה,  ספר  של  כריכה  כמו  שנראה 

כתוב 'דע לפני מי אתה עומד'. זו יצירה חזקה, שאישה 

אומרת דבר תורה ולבושה ככה". 

עבודות  שעושה  קילנר  מרים  בשם  אמנית  "ישנה 

נציג  "אנחנו  מדליקות לגמרי", מוסיף פרופסור מאור. 

קומיקס שהיא כתבה וציירה, שמציג דמות בדיונית של 

אישה דתייה שמבינה שהמשיח יגיע אם לא יהיו יותר 

צדיקים  עשרה  בערך  שנשארו  בגלל  בעולם.  צדיקים 

כך  כי  הצדיקים,  עשרת  כל  את  להרוג  מחליטה  היא 

שפרוס  הקומיקס,  המשיח.  ויגיע  חוטאים  יהיו  כולם 

השיטות  כל  את  מציג  עמודים,  וארבעה  שבעים  על 

הצדיקה  שהיא  מסתבר  כשבסוף  הצדיקים,  רצח  של 

האחרונה. בציורים יש שילוב של כתבי יד יהודיים לצד 

שלא  מיוחד  מאוד  שילוב  וזה  וגרפיטי,  פנקיסטי  ציור 

ראיתי אף פעם". 

התערוכה תיפתח ב-4 באפריל בגלריית הסנאט )ליד 

בית הסטודנט(. באותו יום ייערך כנס באירוע פתיחה 

סלאם  פואטרי  מופע  יהיה  וכן  האמניות,  יגיעו  שאליו 

של בחורות דתיות. "מה שהן עושות בשירה מדוברת 

בפיסול.  או  בציור  עושות  שלנו  שהאמניות  מה  זה 

רחב",  יותר  הרבה  למשהו  מתקשרת  הזו  התערוכה 

מסכם פרופסור מאור 
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עם  ולהתווכח  מלריב  מתסכל  יותר  אחד  דבר  רק  ישנו 

חברה גדולה, והוא לריב ולהתווכח עם חברה שאתה לא 

לקוח שלה. דובי, הודיה ונעה הם שלושה שותפים ששכרו 

דירה מבעל בית פרטי בבניין שבו רוב הדירות הן בבעלות 

חברת עמידר. את המשמעות של הרכב בניין שכזה הם 

הבינו כאשר החלו לצוץ בעיות בדירה, ממש בתחילת שנת 

הלימודים האחרונה.

להם  הייתה  האחרון  באוקטובר  כי  סיפרו  השותפים 

הוא  הבית,  לבעל  סיפרו  כאשר  בדירה.  ביוב  של  הצפה 

ציין שכנראה הבעיה היא בתשתית ושיש צורך לערב את 

עמידר. מאחר שלא היה מענה בעמידר בזמן החג, הזמינו 

אינסטלאטור פרטי כדי לתקן. לאחר כחודש הייתה הצפה 

נוספת, והיה ברור שאין ברירה אלא לנסות שוב ליצור קשר 

עם עמידר. הטלפניות במוקד לא סיפקו תשובות מספקות, 

כשניסו  נדחו.  השותפים  מנהל  עם  לדבר  ביקשו  וכאשר 

לברר מה מצב הפנייה שלהם, גילו כי אין מענה טלפוני 

בסניף המקומי, אלא רק במוקד הארצי, ואם ברצונם לברר 

על התקדמות הקריאה מעבר לתשובת המוקדנית, עליהם 

קשר  ליצור  הצליחו  שעות  כמה  לאחר  לסניף.  לגשת 

עצמאית עם אינסטלאטור מקומי שעובד בחברת עמידר. 

האינסטלאטור הגיע ואמר שהבעיה מוכרת לו ותיקן אותה 

כמיטב יכולתו. יום לאחר מכן עלה הביוב שוב, ולשותפים 

צורך  שיש  אמר  הדירה  בעל  לפנות.  לאן  היה  לא  כבר 

להחליף את כלל הצנרת של הבניין, ולא ניתן לעשות זאת 

בלי לקבל גישה גם לשאר הדירות. בשלב זה, כשהם חיים 

מענה  מקבלים  ואינם  במקלחת  ביוב  מי  עם  ימים  כמה 

מעמידר, הלך דובי לסניף המקומי וניגש ישירות למשרד 

הבטחה  קיבל  הוא  המנהל  עם  שיחה  לאחר  המנהל. 

שבו  מהרגע  ואכן  האפשרי.  בהקדם  תטופל  שהבעיה 

עירבו את מנהל הסניף החלו העניינים להתקדם בקצב 

מהיר יותר. הקבלנים הגיעו והחלו בעבודות תיקון רחבות 

שארכו יותר משבוע, ומאז הבעיה אכן לא חזרה. מצד אחד, 

בצורה  תיקונים רחבים  היכולת של חברת עמידר לבצע 

לטובת  באה  פרטיים  דירות  בעלי  מקבוצת  יותר  יעילה 

השוכרים. ומצד שני, חוסר היכולת לעקוב אחר התקדמות 

הפנייה, חוסר המענה בזמן החגים והעובדה כי הם אינם 

לקוחות ישירים של עמידר גרמו לשותפים להרגיש שאף 

אחד אינו אחראי על הבעיות בדירה שלהם.

בבניינים  שוכרים  של  "מעמדם  נמסר:  עמידר  מחברת 

לצורך  זהה  עמידר  ידי  על  מנוהלות  הדירות  רוב  בהם 

ברכוש  לתקלות  בנוגע  השירות  במוקד  קריאות  פתיחת 

המשותף. באשר לעבודות המתבצעות ברכוש המשותף – 

כל בעלי הנכסים מחויבים להשתתף באופן שווה בתשלום 

עבור ביצוע העבודה, לכן גם בעלי הדירות יחויבו בחלקם 

היחסי. בהזדמנות זו, נשמח אם ציבור הסטודנטים יקים 

אלו.  במבנים  החיים  איכות  שיפור  לצורך  בתים  ועדי 

עמידר תשמח לסייע וליצור שיתוף פעולה עם ועדי בתים 

לטובת שיפור המרחב המשותף בבניינים אלו. בנוגע לזמני 

בתוך  לבדיקה  מגיע  קבלן  כי  נציין  המוקד  של  התגובה 

בתחום  בתקלות  מדובר  כאשר  שעות.  ושמונה  ארבעים 

חשמל וכו' – בדרך כלל באותו היום. יש לקחת בחשבון 

שבמקרים מורכבים יותר, המצריכים הנחיות של מהנדס 

ומפקח העבודה, הזמנים יכולים להתארך בהתאם לצרכים 

ההנדסיים ולהיקפי העבודה" 

כשהביוב עולה
הבירוקרט

מאת ארנון זלמנוב
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בן- של  הקבוצות  אחת  את  תפתחו  שבו  יום  אין 

חדשה  סדנה  על  מודעה  תמצאו  ולא  בפייסבוק  גוריון 

 – הסטודנטים  אחד  ידי  על  ומועברת  שמאורגנת 

ועוד  ועוד  תבלינים  גידול  ג'חנון,  הכנת  סריגה,  בישול, 

בקרב  תאוצה  וצוברת  הולכת  הסדנאות  תופעת  ועוד. 

ולהגיע  לטרנד  להיכנע  הזמן  הגיע  ואולי  הסטודנטים, 

ובמחיר  טובה  אווירה  של  בערב  חד-פעמית  לסדנה 

הגיוני וגם לצאת עם תחביב חדש. הנה כמה מהסדנאות 

הבולטות בשוק הבן-גוריוני: 

סריגת סלסילות
ג'  בשנה  סטודנטית  מור,  גל 

מהשכנים  למדה  לפיזיותרפיה, 

לסרוג עם חוטי טריקו, והחלה 

צבעוניות  סלסילות  למכור 

כמה  לפני  ידיה.  מעשה 

החליטה  חודשים 

התחביב  את  לקחת 

קדימה  צעד  עוד  שלה 

סדנאות.  ולהעביר 

ידע  מקנות  "הסדנאות 

בסיסי לסרוג עם חוטי 

וברגע שיש את  טריקו, 

ללמוד  אפשר  הבסיס, 

סלסילות",  רק  לא  דבר,  כל  להכין  איך  מהאינטרנט 

היא מבהירה. איך זה עובד? "הסדנה מועברת בקבוצה 

קטנה של ארבעה–חמישה אנשים. בצורה הזו אני יכולה 

להסתכל ולעקוב אחרי כל אחד. יש לי מלאי של חוטים 

לו. בנוסף  וכל משתתף בוחר את החוטים שמתאימים 

הוראות  עם  ודף  מסרגה  הביתה  ולוקחים  מקבלים 

שלוש  בין  אורכת  הסדנה  בעצמי.  שכתבתי  להמשך, 

לארבע שעות, תלוי בקצב ההתקדמות. אין צורך בידע 

קודם, כולן מצליחות ויוצאות עם סלסלה". למה להגיע 

לסדנה? "האווירה ממש כיפית, חבורה של בנות, מדברים 

ופינוק  רגוע  ערב  זה  ונשנושים.  מוזיקה  יש  כדי,  תוך 

אמתי, ותחביב שהוא נחמד ולא דורש יותר מדי יצירתיות 

או כישרון. כמובן שיוצאים עם תוצר מגניב שניתן לאחסן 

ולהמשיך לפתח את התחביב בבית. הסדנה  בו דברים 

מתאימה גם לאירועים, למסיבת רווקות או ימי הולדת". 

לפרטים,   "Basket" הפייסבוק  לעמוד  כנסו  יצירת קשר: 

להתרשמות מתמונות ולקביעת סדנה. 

זילוף עוגות
גם אידמית אנתבי סוויסה, סטודנטית בשנה ג' לניהול, 

מעוצבות  עוגות  למכירת  שלה  העסק  את  החלה 

לילדים  ולקחה אותו צעד קדימה בסדנאות  וקייטרינג, 

ולמבוגרים של זילוף וקישוט עוגות. "אני תמיד מחפשת 

לאן להתפתח, וחיפשתי לפתח את העסק שלי למקום 

לבשל, לסרוג, לזלף ואף לשחק. אפשר ללמוד הכול בבית ובאווירה כיפית. 
כתבתנו ליקטה סדנאות מומלצות שמועברות על ידי סטודנטיות

צאי ולמדי

מאת אור הוכמן
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לפרטים והרשמה:

http://www.bgu.co.il/dirot

המבצע יתקיים בין התאריכים

מזמינים אותך להצטרף אלינו
למבצע צביעת דירות למען הקהילה
במסגרת המבצע יצבעו דירות של קשישים ובעלי 

מוגבלויות המתגוררים בשכונות הוותיקות בעיר

19.3.17  -  6.4.17

מתי בפעם אחרונה
עשית משהו

בשביל מישהו? 

תכנית הדירות הפתוחות
על שם ליליאן ולארי גודמן

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחלקה למעורבות חברתית

חפשו אותנו ב-"תכנית הדירות הפתוחות"
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נהנית מהסדנאות  "אני מאוד  אידמית.  נוסף", מספרת 

ומהבנות שמגיעות, הן תמיד מעשירות ומעצימות אותי". 

סינר  ומקבלים  לסדנה  "מגיעים  עובדת?  הסדנה  איך 

הבסיסיים:  הדברים  עם  מתחילים  מלא.  בגודל  ועוגה 

מכן  ולאחר  העוגה,  עיטוף  בשביל  קליל  קרם  הכנת 

לומדים לעשות גם קרם עמיד בשביל זילוף פרחים. כל 

אחת מתכננת איך היא רוצה שהעוגה שלה תיראה, ואני 

מראה מ-א' ועד ת' את התהליך. איך צובעים שוקולד, 

איך צובעים קרם, איך לעשות קווי מתאר כמו שצריך, 

כל  הסדנה  בסוף  מסגרות.  זילוף  צביעה,  של  טכניקה 

אחת יוצאת עם עוגה מוכנה הביתה וחוברת מתכונים". 

עובדת  אני  ִאתם  הגלם  "חומרי  לסדנה?  להגיע  למה 

הם הטובים ביותר, וההדרכה מדויקת ובגובה העיניים. 

גם אם אתה לא רוצה להיות אופה דגול, זו אחלה דרך 

יצירת  ומצחיקה".  טובה  באווירה  ולהשתחרר  לבוא 

אידמית  של  העסקי  הדף  את  בפייסבוק  חפשו  קשר: 

מתוקות  מדוגמאות  להתרשם  כדי  מלוח"  וגם  "מתוק 

ולקבל פרטים נוספים. 

סדנת משחק והעצמה
ההתנהגות  למדעי  ג'  בשנה  סטודנטית  מתוקי,  רותם 

משחק  סדנאות  מעבירה  למשחק,  ספר  בית  ובוגרת 

והעצמה דרך כלי התיאטרון. "כשהתחלתי את התואר 

שלי החלטתי שאני רוצה לעשות סדנה שמשלבת את 

ותיאטרון.  פסיכולוגיה  אוהבת:  שאני  התחומים  שני 

עם  יחד  וכיף  גיבוש  קלילות,  משלבות  שלי  הסדנאות 

העמקה וחקירה של העולם הפנימי של המשתתפים", 

בכל  משתמשת  "אני  עובד?  זה  איך  מספרת.  היא 

תיאטרון,  משחקי  למשל,  תיאטרון,  של  טכניקות  מיני 

מורכבות,  יותר  תיאטרון  ושיטות  אימפרוביזציות 

גורמות  ההפעלות  קהל.  מול  לעמידה  ומקשרת 

בצורה  עצמם  על  ללמוד  מעצמם,  לצאת  למשתתפים 

קצת שונה ולהרחיב את המנעד של מה אנחנו אומרים 

ויודעים על עצמנו". למה להגיע לסדנה? "רוב האנשים, 

שצריך  חושבים  תיאטרון',  'סדנת  שזו  שומעים  כשהם 

להיות שחקן או לאהוב במה, אני אומרת שממש ממש 

לרגע  רק  במרכז  מלעמוד  להשיג  מה  יש  לכולנו  לא. 

ולהסתכל על עצמנו. אני חושבת שזו סדנה רלוונטית 

לכל בן אדם, כי היא מבוססת על עמידה מול קהל, איך 

אנחנו מציגים את עצמנו בחברה. אנשים חסרי ביטחון 

שלא עומדים מול קהל ומנסים להימנע מלעמוד במרכז 

הרבה פעמים מגיעים אליי אחרי הסדנה ואומרים 'וואו, 

עברנו פה משהו מטורף'. כי הם מאפשרים לעצמם, רק 

בעמידה הקטנה הזו, לעשות משהו אחר ולנסות להיות 

ומשלבת  משחררת  הסדנה  לזה  מעבר  אחרת.  דמות 

אותה  להעביר  נהנית  ממש  אני  וצחוק.  הומור  הרבה 

ומקבלת אחלה פידבקים". יצירת קשר: הסדנה אורכת 

בין שעה לשעתיים, וסדנה ייעודית לסטודנטים תתקיים 

במהלך החודש. אתם מוזמנים לצאת מהקופסה וליצור 

קשר עם רותם במספר: 054-802-6464.

בישול טבעוני
לרוקחות,  ג'  בשנה  סטודנטית  זאטולובסקי,  אמילי 

הראשונה  "בפעם  טבעוני.  לבישול  סדנאות  מעבירה 

דרך  בהתנדבות  אותה  עשיתי  הסדנה  את  שהעברתי 

התא הטבעוני. ראיתי שזה ממש כיף, ואני מאוד אוהבת 

סדנאות  להעביר  להתחיל  החלטתי  אז  ולארח,  לבשל 

בעצמי. אני מעבירה אותן בעיקר בשביל הכיף, וגם כי 

המטבח  את  לאנשים  להראות  שלי,  ההסברה  דרך  זו 

קשה".  או  מפחיד  כזה  לא  שהוא  ולהראות  הטבעוני 

לארבעה–חמישה  מועברת  "הסדנה  עובד?  זה  איך 

אנשים שנפגשים אצלי בדירה. אני קונה את המצרכים 

שלמה  ארוחה  עושים  ואנחנו  מתכונים,  ומדפיסה 

שכוללת ארבע–חמש מנות כולל קינוח. הסדנה משלבת 

הסברים, טיפים על בישול טבעוני, מה מחליף מה ואיך 

קישים,  פשטידות,  ירק,  קציצות  מכינים  אנחנו  בדיוק. 

ספרינג-רול, קארי. מלא דברים". למה להגיע לסדנה? 

יותר מתכונים משניצל  "טבעונים שרוצים להכיר קצת 

תירס ופסטה יכולים להגיע, ומעבר לזה גם אנשים שהם 

לא טבעונים – זו אחלה דרך להכיר מטבח חדש. לפני 

שהייתי טבעונית לא הכרתי יותר מדי רכיבים כמו קרם 

קוקוס וירקות מגניבים וכל מיני שילובים. זו דרך להכיר 

את העולם הזה, גם אם אתה לא מתכוון להפוך מחר 

לטבעוני. הסדנה פתוחה לכל מי שרוצה ללמוד להכין 

עם  קשר  ליצור  ניתן  קשר:  יצירת  חדשים".  מאכלים 

לשאול  וגם  סדנאות  על  נוספים  פרטים  ולקבל  אמילי 

שאלות או לשמוע טיפים על עולם הטבעונות:

052-2397896
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מ- €499 לאדם

יציאות נבחרות במאי - יוני
כולל: טיסות ו- 3 לילות במלון 3* ע"ב לינה וא. בוקר 

סופ"ש אביבי
באמסטרדם

*המחיר הינו לאדם בחדר זוגי *טיסות שכר בימים שישי - שני
*המחיר אינו כולל מס מקומי לתשלום במלון *אין כפל מבצעים והנחות *מס' המקומות מוגבל 

אונ‘ בן גוריון | בנין 90 | 08-6207600
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המלך שלמה 

סוסו     הורקנוס

יעקב אבינו

ת רגר
רו

שד

דרך מצדה

בינו
ק א

יצח

רינגלבלום

חיים נחמן ביאליק לחיות
בבאר

שבע

יריד מידע - מה יש לעיר להציע
תעסוקה  קהילה  השכלה

⋅ הכניסה חופשית ⋅

מופע קומי של שלופתא

תכניות לשנה הבאה?

לפרטים << Bgu4u.co.il << מעורבות או  אגודת הסטודנטים

פץ
 ח

טל
ם: 

לו
צי

חמישי | 23.3 | 17:00
אולם זוננפלד, אוניברסיטת בן-גוריון
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Studio POSITIVE  רישום מראש באתר | חפשו גם

אימונים לאורך כל השבוע בשעות הבוקר ושעות הערב
סטודיו Positive בניין 72, קומה מינוס 1

סטודיו פוזיטיב + בניין 70, קומה מינוס אחת חדר מינוס 129

עם מגוון אימונים חדשים

סטודיו
POSITIVE
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מי מאתנו לא מצא את עצמו יושב אבוד בתוך מסיבת 

אחר  בחיפוש  בחדר  לבד  יושב  סתם  או  ענקית,  דירה 

להפוך  מבלי  לברקה,  יוצא  שהוא  לפני  להשתכר  דרך 

לקריקטורה של סטודנט ממורמר? אה, זה רק אנחנו? נו, 

מילא. החלטנו לצאת ולאסוף רעיונות למסיבות פורים 

למשבר  להתדרדר  בלי  זאת  כל  לטובה,  עלינו  הבאות 

קיומי על אודות בעיית האלכוהוליזם שאנחנו מפתחים. 

גררנו כמה אנשים תמימים שבסך הכול רצו  על הדרך 

ליהנות מקצת שתייה חריפה וחברה מתוקה. 

לשבור את הקרח
הגעתם למצב הכי פחות נוח שיכול להיות: שמונה אנשים 

יושבים בחדר, כשכל אחד מכיר בדיוק אדם נוסף אחד. 

ויכולות  הטבעית  שהמשיכה  לחכות  כוח  לכם  אין  אם 

עם  להתמודד  לכם  יעזרו  בעבר  שפיתחתם  התקשורת 

המבוכה הרבה, אנחנו מעודדים אתכם להעלות את רמת 

האתנול בדם. לאלו מכם שמחפשים דרך לגבש חבורה 

הקלפים  משחק  על  ממליצים  אנו  קצר,  בזמן  זרים  של 

Fuck Off. )מתנצלים על השפה(.

חוקי הפורמט: כל משתתף שולף בתורו קלף מחפיסת 

שבסוף  שונה  משמעות  בה  קלף  שלכל  רגילה,  קלפים 

מובילה לכך שאדם כלשהו ישתה. אס עד חמש, השולף 

עשר,  הסובבים.  בין  צ'ייסרים  חמישה  עד  אחד  מחלק 

יכול לקבוע חוק עד סוף הערב, לדוגמה, אסור  השולף 

כל  שמו.  את  יודע  לא  שאתה  למישהו  צ'ייסר  לחלק 

הקלף  נוסף.  צ'ייסר  לשתות  צריך  החוק  על  שעובר  מי 

 .Fuck Off-העיקרי הוא תשע. מי ששולף תשע נהיה ה

 Fuck off-עד שמישהו אחר לא שולף תשע, כל פעם ש

שלו  התשובה  את  להתחיל  הנשאל  על  שאלה,  שואל 

יתר  על  פירוט  נוסף.  צ'ייסר  לשתות  או   Fuck off-ב

הקלפים ניתן למצוא באמצעות האינטרנט )תחת השם 

מאת ארנון זלמנוב ודותן בן יוסף

בין הבחינות והעבודות שלחנו את שני הכתבים שלנו להקיז את דמם 
)ואולי דברים נוספים( במטרה למצוא את משחקי השתייה הטובים 

ביותר לסטודנט/ית הבאר-שבעי/ת

המשתכרים
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 SMS שליחת  ידי  על  או   )Ring of Fire או   Fuck off
לאחד מהכתבים. 

המלצות המערכת לפני שמשחקים:

א. לוודא שאתם לא בסטנד-ביי לעבודה באותו הערב או 

לפחות שהאחמ"ש חושב שאתם חולים. 

ב. להיות מוכנים לענות על שאלות מביכות בנוגע לחיי 

לכם  שיגרמו  אחרים  של  תשובות  ולשמוע  שלכם  המין 

להתבייש בחיי המין שלכם.

שהערב  נמוך  לא  סיכוי  יש  נוחים.  בגדים  ללבוש  ג. 

יתדרדר או יתעלה למשחק Just dance חסר מעצורים. 

ד. תשמרו על יחסי שכנות טובה עם שאר המשתתפים. 

לזרוק הערה לאחת הבנות על הקצב שבו היא אוכלת 

חמישה  שתשתו  לכך  להוביל  עלול  דוריטוס  שקית 

צ'ייסרים ברצף ותאבדו הכרה.

אנחנו יודעים שאתם חושבים שלכם זה לא יקרה, אבל 

בירה  וכתמי  בייגלה  פירורי  בלוויית  נכתבו  הוראות אלו 

על השטיח.

את  שהרגענו  אחרי  בשטח:  המחקר  תוצאות 

אחרי  גם  לשחק  נפסיק  שלא  והבטחנו  המשתתפים 

שעת הגג, הם התפנו לענות לנו על כמה שאלות. במדד 

על  העידו  מהמשתתפים  אחוז  כחמישים  רק  השכרות, 

פרט  כל המשתתפים  ההנאה,  במדד  כשיכורים.  עצמם 

שוב  המשחק  את  לשחק  רוצים  שהיו  אמרו  לאחד 

בהזדמנות אחרת. במדד ה"מה הסיכוי שאתם שולחים 

התשובות  ממוצע  זה",  ברגע  למישהו  שיכורה  הודעה 

מאחד עד עשר היה שלוש וחצי.

מסקנות המחקר: יש לשחק את המשחק לאורך זמן רב 

יותר )בניסוי הנוכחי שיחקנו במשך שעה( ולוודא אכיפה 

של החוקים על מנת להגביר את צריכת האלכוהול פר 

דקה. כמו כן, תרגישו חופשיים לערבב את החבילה ככה 

ויעזור  המשחק  בתחילת  כבר  יצא  הראשון  שהתשע 

אנחנו  גם  יודעים?  אנחנו  מה  אבל  הקצב.  את  להרים 

מהמסקנות  כמה  לשכוח  לנו  גרם  שזה  וייתכן  שיחקנו, 

המקוריות.

לחובבי/ות הספורט
שגם  לעשות  מה  אבל  לרייב,  הערב  לצאת  רוצים  אתם 

שתי  להרוג  כדי  בברנבאו?  ריאל  נגד  משחקת  ברצלונה 

ציפורים במכה אחת הבאנו לכם את משחק המיני ביר פונג.

מצרכים: שולחן )עדיפות לנמוך(, טלוויזיה, כוסות חד-

פעמיות, אלכוהול, כדורי פינג פונג כמספר המשתתפים.

הסלון.  בגודל  תלוי  שניים-שמונה,  שחקנים:  מספר 

בקושי  הנגב  בבירת  הדירות  שרוב  לכך  מודעים  אנחנו 

לכן  בה.  שגרים  השותפים  מספר  את  לאכלס  מסוגלות 

שולחן נמוך וישיבה על הרצפה הם המתכון המנצח. 

מפזרים  קבוצות.  לשתי  מתחלקים  השחקנים  חוקים: 

מכן  לאחר  השולחן.  פני  על  במשקה  מלאות  כוסות 

בכל פעם שקבוצה  כדורגל.  לצפות במשחק  מתיישבים 

אל  הכדור  את  זורק  אחד  שחקן  הכדור,  את  חוטפת 

לבחור  יכול  הוא  לקלוע  מצליח  הוא  אם  הכוסות.  עבר 

שחקן מהקבוצה השנייה שישתה את תכולת הכוס. זהות 

השחקן הזורק מתחלפת בכל תור בין קבוצות השחקנים. 

ממשיכים לשחק עד הדקה ה-90 או עד המקיא האחרון. 

תוספות וחידודים: בכל הוצאת חוץ שחקן מכל קבוצה 

)בו-זמנית!(. בכל כדור קרן או בעיטה  זורק את הכדור 

הכדור  את  זורקים  קבוצה  מכל  שחקנים  שני  חופשית 

זורקים  )בו-זמנית!(. בכל בעיטת פנדל כל המשתתפים 

כדור בו-זמנית. בכל שער כל המשתתפים שותים. ישנן 

וריאציות של המשחק לכל ענף ספורט אפשרי. לפרטים 

נוספים ניתן לשלוח מייל למערכת צ'ופצ'יק.

המלצות למשחקים: למתחילים: ברצלונה נגד אלמריה 

בקאמפ נואו. למטיבי לכת: הפועל תל-אביב נגד הפועל 

עכו באצטדיון המושבה.

האמיצים  המתנדבים  וייראו:  יראו  למען  לציון  ראוי 

שקיבצנו למשחק בחרו לצפות במשחק ליגת האלופות 

בין פריז סן ז'רמן לברצלונה, וקבעו חוק שכל פעם שמסי 

נשארו  החבר'ה  ויסקי.  צ'ייסר  מורידים  שחקן,  עובר 

הביר  מטרת  את  שישרתו  חוקים  בחרו   – לקח  יבשים. 

פונג מעט יותר.

לעניים, לעצלנים ולחסרי מושג
שדורשים  שייתכן  משחקים  בפניכם  הצגנו  כה  עד 

זה  ואם  כוח  זה  יותר ממה שיש לאנשים מסוימים, אם 

משאבים. אחרי הכול לא כולם מחזיקים בדירה חפיסת 

אז  חד-פעמיות.  כוסות  של  עצומה  כמות  או  קלפים 

אם זה אכן המצב, אל תדאגו, לרגע לא הזנחנו אתכם. 

ממליצים  אנו  הטכנולוגיה  ושונאי  הנוסטלגיה  לחובבי 

על המשחק "ספייס גוגלס" )Space Gogeles(, הסנייק 

שתיים של משחקי השתייה.

בצורת  הידיים  את  ושמים  במעגל  יושבים  החוקים: 

משקפיים על העיניים. מישהו מתחיל בכך שהוא עושה 

אבל  זה,  את  לכתוב  מוזר  זה  )כן,  וופ"  "וופ  הקול  את 

שהוא  למי  המשקפיים  את  כביכול  ומושיט  תדמיינו(, 

המשקפיים,  את  מקבל  מישהו  כאשר  במעגל.  רוצה 
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את  לו  שהעביר  מי  אל  הידיים  את  להושיט  צריך  הוא 

הוצאת  כדי  תוך  משיכה  פעולת  ולעשות  המשקפיים 

הקול "וווופ". כאשר מישהו טועה, או פורץ בצחוק חסר 

שליטה במקום, הוא שותה. 

אלטרנטיבות מעניינות: הגרסה המודרנית של המשחק 

תנועה  בוחר  משתתף  כל  ובה  מתחיל",  "קרנף  נקראת 

של חיה שתייצג אותו )לדוגמה, ללקק את כף היד כדי 

לסמן שהוא חתול(. משתתף אחד חייב לבצע תנועה של 

קרנף, והוא זה שמתחיל כל סיבוב. המעבר בין אנשים 

מתבצע כאשר המשתתף מבצע את התנועה שלו ואז את 

התנועה של האדם שאליו הוא רוצה להעביר את התור. 

אנחנו יודעים שזה נשמע קצת מסורבל, אבל עם כוסות 

בירה שהולכות ומתרוקנות הכול מתחיל לזרום.

המלצות המערכת: 

שכנים  לכם  שיש  במקרה  אז  למדי,  רועש  המשחק  א 

עצבניים, תבחרו משחק אחר. 

לכם  גורם  שתמיד  הזה  החבר  את  לכם  שיש  נכון  ב. 

להיקרע מצחוק? תשתדלו ליצור ִאתו כמה שפחות קשר 

עין עד סוף הערב.

מאשר  המשחק  את  להסביר  יותר  טובה  דרך  אין  ג. 

בדיוק  מהלימודים  החמוד  הבחור  אם  גם  כן,  להדגים. 

עושה  איך  לכולם  להראות  ממך  מצופה  עדיין  הגיע, 

קרנף.

ולחברים  לפחדנים  הם  פעולה  ושיתופי  בריתות  ד. 

יותר  הרבה  לשתות  תמימים  לאנשים  שגורמים  גרועים 

מדי. עמרי.

כמעט נכנסו
רבים  משחקים  למענכם  ולבדוק  ללכת  שמחים  היינו 

ואימא התקשרו ואמרו שעם שחמת  נוספים, אבל אבא 

בכבד לא הולכים למכולת. אז במקום לנסות על גופינו 

תקופת  של  השחורים  בלילות  משחקים  כמה  עוד 

ביקורת  עברו  שטרם  רעיונות  כמה  קיבצנו  המבחנים 

עמיתים.

משחק הטלוויזיה: לעצלנים ביותר. שימו סרט/ פרק של 

מילת  ובחרו  במיוחד,  אהוב  מרצה  של  הרצאה  סדרה/ 

מטרה. כל פעם שהמילה נאמרת כולם שותים. פשוט, קל 

ומבטיח תוצאות.

סבבה בול: להשתכרות מהירה. משחק תחרותי ששורשיו 

ההיסטוריים הם ממש כאן בבאר-שבע, ושעבר אדפטציה 

לכדור.  אותו  ומועכים  נייר  דף  לוקחים  לטובת הכתבה. 

הכדור,  לתפוס את  בלי  ביניהם  המשתתפים מתמסרים 

פעם  כל  הרצפה.  על  ייפול  לא  שהוא  היא  כשהמטרה 

שהכדור נופל, האחרון לגעת בו שותה. טיפ של אלופים: 

שחקן אחד על כיסא סטודנט יכול לשנות את המשחק.

פליפ קאפ: הלהיט של כל סבב ברים. מתחלקים לשתי 

מתמודד  כל  מול  השולחן  שפת  על  ומניחים  קבוצות, 

כוס פלסטיק הפוכה. המטרה להיות הקבוצה הראשונה 

מכל  אחד  שחקן  רק  כאשר  הכוסות,  כל  את  שהופכת 

המפסידה  הקבוצה  נתון.  רגע  בכל  לנסות  יכול  קבוצה 

צריכה לשתות. אזהרת מסע: לא לשחק עם אמריקנים, 

זה ייגמר רע.

True American: למושפעים. כן, אנחנו רואים "הבחורה 
של  החוקים  את  מתביישים.  לא  אנחנו  ולא,  החדשה", 

המשחק הזה קצרה היריעה פה מלהסביר, אבל די בחיפוש 

קצר בגוגל כדי למצוא את הפירוט הדרוש. מצרכים: סלון 

עזרה  ומגיש  בפחיות  בירה  כיסאות,  שיותר  כמה  גדול, 

ראשונה מוסמך, כי מישהו בטוח ייפול על הראש.

להוסיף  אותנו  עוררו  בנו  המבעבעים  הפולנים  הגנים 

כמה הוראות בטיחות: תאכלו ארוחה טובה לפני שאתם 

משחקים, שתו הרבה מים תוך כדי ואחרי, ואל תתביישו 

להפסיק אם אתם מרגישים שזה יותר מדי. אנחנו יודעים 

שכולכם סטודנטים קשוחים שמתחילים כל בוקר בשוט 

של ערק, אבל גם לנו מותר לדאוג.

על  אותם  ניסינו  הללו,  המשחקים  את  לכם  אספנו 

החברתי  בניסוי  יד  לתת  שהסכימו  תמימים  סטודנטים 

טל, תמר,  הגר,  דניאל,  אביב,  לדנה,  ענקית  )תודה  הזה 

נדב וניצן על ההקרבה ועל הנחישות!(, כדי שלא תעשו 

אלא  פורים,  למסיבות  משעממת  מקדימה  ישיבה  סתם 

וביעילות לרוח השטות של החג הנפלא  שתיכנסו מהר 

הזה. מהצ'ופצ'יק אנחנו מאחלים לכם חג שמח וסמסטר 

מלא בכיף!
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"הורים איומים"
שחורה  קצת  מציאות  של  זריקה  איזו  צריך  לפעמים 

כזו  לא  היא  מבחנים  שתקופת  לנו  שתזכיר  ועגומה 

האפלה  הדרמה  אותה.  עושים  שאנחנו  כמו  דרמטית 

באר- תיאטרון  של  איומים"  "הורים  והפרובוקטיבית, 

קיצונית  משפחה  במרכזה  זה.  את  בדיוק  נותנת  שבע, 

ואומללה שבה תמצאו בעיקר קרבנות שמצויים בסבך 

של אהבה: אהבה חולנית בין אם לבן, בין בן לאהובתו, 

עוד  הישנה.  לאהבתה  דודה  ובין  למאהבתו  אב  בין 

תמצאו שחקנים מרגשים שמשחקים דמויות מפוקפקות 

אך אנושיות, עלילה פתלתלה ומפתיעה והומור שמשולב 

באופן מושלם עם כאב. 

זוזו – רוקדים חופשי
אופציה טובה  אין 

את  מלקבל  יותר 

במסיבת  האביב 

ריקודים מטורפת. 

אולי  תתפלאו 

שקיימת  לשמוע 

באופן  כזו  אחת 

בתיאטרון  קבוע 

– מסיבת  הפרינג' 

חופשי  ריקוד 

היחידה בבאר-שבע, שכוללת מוזיקה מכל העולם ובכל 

הודית  מוזיקה  בטהבון,  כמו  מוזיקה  גם  )כן,  הסגנונות 

דרך,  בכל  להתבטא  הבמה  את  ושנותנת  והגבעטרון(, 

הבאה  בפעם  קורה  הזה  הטירוף  גיל.  ובכל  רמה  בכל 

ב-16 באפריל בתיאטרון הפרינג' בעלות של 20 שקלים 

במכירה המוקדמת. תכינו את הרגליים!

שירי מרפסת
אבל  אחלה,  זה  סטנדאפ  נחמד,  זה  מוזיקלית  הופעה 

הפרויקט  האמתי.  המנצח  הוא  שניהם  של  השילוב 

)חתולנובלה(  רועי כפרי  "שירי מרפסת" של  המוזיקלי 

וטל טירנגל )לילה תירס, קיצ'יס( מביא חוויה מוזיקלית 

רוסית,  שמדברים  באנשים  המאופיינת  שונה,  קצת 

בשיימינג על באטמן ובשירים על מיידנק המלווים בלחן 

קליט שייתקע לכם עמוק עמוק בראש ויצחיק לכם את 

הלב. כל היופי הזה קורה ב-28 במרץ בחלוץ 33. מהרו 

להזמין כרטיסים! 

מאת אור הוכמן

מדור תרבות

מה שקורה בבאר שבע

הופעות – מוזיקה – תיאטרון
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צ'ופצ'יק34

"יום המעשים הטובים הוא אירוע כלל ארצי של עמותת 

רוח טובה, והוא קיים כבר כמה שנים על שם שרי אריסון. 

הם בעצם דוגלים בעשייה ותרומה לקהילה, הם נותנים 

מסגרת כלכלית וכוח אדם, ובעצם פועלים בשביל להוביל 

את היום הזה. זו עמותה שעושה עוד דברים, אבל זה בעצם 

השיא", מספר יעיר אילן, רכז "עושים רחוב". היום התחיל 

שמדינות  כך  לגלובלי,  והפך  שנים  כעשר  לפני  בישראל 

ולסביבה.  לזולת  לעזור  היום במטרה  מציינות את  רבות 

משמעותי  יום  בתור  הזה  היום  את  רואים  רבים  אנשים 

של נתינה עבור האחר, מטרה חשובה מאין כמותה. אך 

דווקא  לאו  זה  ביום  משתתפים  רבים  וארגונים  חברות 

מהסיבות הללו. נגיע לזה עוד מעט. בינתיים נספר שיום 

המעשים הטובים יתרחש ממש בקרוב, ביום שלישי, ה-28 

ו"עושים  אורן.  מרכז  ליד  הכנסת,  ברחבת   ,2017 במרץ 

משמעותי  יותר  להרבה  היום  את  להפוך  הולכים  רחוב" 

עבור כלל הסטודנטים והתושבים שבאזור. 

עושים למען הקהילה
פרויקט "עושים רחוב" פועל למען חיבור בין הסטודנטים 

ואת  השכונות  את  לשפר  כדי  באר-שבע  של  והתושבים 

יום המעשים  יובל צביאל, פרויקטור  איכות החיים בעיר. 

שלשמה  "המטרה  משתף,  רחוב",  ב"עושים  הטובים 

בין  הציבורי  במרחב  שינוי  ליצור  היא  הוקם  הפרויקט 

קהילה שהיא אזרחית מקומית לבין קהילה שהיא אזרחית 

שתיהן,  הן,  האוכלוסיות.  בין  פער  יש  סטודנטיאלית. 

יש פחות  מתגוררות באזורים היותר מורכבים של העיר, 

נחיה  שבעצם  סיבה  שום  ואין  טיפול,  ופחות  פיתוח 

ככה... והפרויקט בא לגשר על זה, בייחוד ביום המעשים 

יום המעשים הטובים ופרויקט "עושים  איך  הטובים". 

רחוב" תורמים לנו בתור סטודנטים? "אני חושבת שיש 

קצת  אותנו  מחבר  גם  זה  מעצמנו.  לתת  מה  הרבה  לנו 

לאוניברסיטה.  מסביב  לשכונות  חיים,  שאנחנו  לאיפה 

אלו המקומות שצריך שהסטודנטים יהיו יותר אקטיביים, 

גם  הצדדים.  משני  בא  וזה  מעצמם...  וייתנו  פעילים 

יום  זה  יחד,  לפעול  צריכים  הסטודנטים  וגם  התושבים 

מצוין לעשייה הזו בעיניי", מספרת רותם דורי, סטודנטית 

בפרויקט  מתנדבת  אשר  ולחינוך,  לתקשורת  ג'  בשנה 

בתפקיד אחראית קשרי הקהילה ביום המעשים הטובים.

מרכז  סביב  לתושבים  קהילתי  אירוע  על  מספרת  רותם 

אורן שיתקיים לפני היום עצמו כדי לרתום אותם לפעילות 

שהם  רוצים  "אנחנו  שייכות.  תחושת  בקרבם  וליצור 

מאת יהלי אוזן

לקראת אירוע "עושים רחוב" ביום המעשים הטובים יצאנו לשמוע על 
ההכנות, על חשיבות התרומה, וגם ביקשנו לשמוע את הצד השני, של 

אלו המתנגדים ליום עצמו

עושים טוב ברחוב
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ימשיכו  כך  וגם אחר  פעולה,  ירצו לשתף  ביום,  יתעניינו 

לטפח את המקום, כי זו השכונה שלהם בסופו של דבר". 

התושבים באזור מרכז אורן הם בעיקר מבוגרים, וכמעט 

לא גרים שם סטודנטים. עם השנים הפכה רחבת הכנסת 

איך  יודעים  לא  "התושבים  מטופח.  ולא  מלוכלך  לאזור 

אנחנו  והיכולת.  הכוח  את  תמיד  להם  אין  וגם  לשנות, 

רוצים  שהם  והבנו  ִאתם,  במגעים  התחלנו  כבר  בעצם 

בעיקר גינות משחק לילדים ופינות ישיבה, גינת תבלינים, 

עצים לצל ושיפור תשתית התאורה", מספר יעיר. עוד הוא 

מוסיף שהמטרה העיקרית ביום הזה היא לחבר מחדש את 

תושבי המקום למרחב הזה, כי הוא שלהם ובשבילם. יובל 

הזדמנויות  הרבה  לך  נותנים  האלה  "האירועים  משתף: 

משמעות  יותר  טיפה  של  ותחושה  חיים  ניסיון  לעשייה, 

בלימודים.  כסטודנט  בעצמך  רק  התעסקות  מאשר 

סטודנטים מגיעים לאירועים כי הם רוצים לעשות. זה כיף 

להם ופשוט נותן להם תחושת סיפוק".

נטו מעשים טובים?
הנתינה  ותחושת  לעזור  הרצון  העשייה,  כל  למרות  אז 

את  הטובים.  המעשים  ביום  ורוד  הכול  לא  המורגשת 

בבעלותה,  אשר  אריסון,  שרי  העסקים  אשת  יזמה  היום 

דווקא  נועד  יגידו שהיום  רבים  בין היתר, בנק הפועלים. 

אריסון  ואת  הענק  חברות  של  הציבור  יחסי  את  לשרת 

גופים  לאותם  חיובית  תדמית  לצייר  כוונה  מתוך  עצמה, 

ולא בהכרח לשם עזרה לזולת. אחד מהם הוא שקד בן 

שדה, סטודנט לניהול ולחינוך בשנה ג' ופעיל בתא "אופק" 

יום שלם שמוקדש לעשיית טוב למען  בן-גוריון. לדעתו, 

האחר זה רעיון יפה וצריך לקיים אותו, השאלה היא איך. 

"עושים רחוב זו הדרך הנכונה לקיים את המשמעות של 

כשהם  השנה,  כל  שרץ  פרויקט  בעצם  זה  כי  הזה,  היום 

הדברים  אחד  אבל  הטובים.  המעשים  ביום  גם  פועלים 

גדולות  חברות  מאוד  שהרבה  הוא  אליהם  מתנגד  שאני 

רוכבות על היום הזה, מנצלות אותו בצורה צינית ועושות 

וזה כאילו פותר אותם אחר  יפה או התנדבות...  פעילות 

כך כל השנה מלפעול למען אנשים שצריכים את העזרה", 

מסביר שקד. האם, לדעתך, יש מקום להמשיך ולקיים 

צריך  שהיום  חושב  "אני  הטובים?  המעשים  יום  את 

תו  למשל,  וגדול.  כולל  יותר  הרבה  ממשהו  חלק  להיות 

תקן חברתי, כשהיום יהיה רק חלק מהקבלה של תו התקן, 

יכול להיות. ואולי זה יחייב חברות לפעול במשך כל השנה 

למען אותן אוכלוסיות. לא רק לצאת ידי חובה ולעשות יום 

שישים  שלוש-מאות  ובשאר  טובים,  מעשים  בשנה  אחד 

האוכלוסיות  את  ולנצל  לפגוע  לעשוק,  ימים  וארבעה 

הטובים  המעשים  יום  שלדעתו  מוסיף  שקד  החלשות". 

הוא יותר מיתוגי מאשר תרומה אמתית לקהילה.

גם יעיר מבין שאולי הרעיון שמאחורי היום עצמו לא הגיע 

ממניעים טהורים לגמרי, ושקשה להאמין לטוב לבם של 

אנשים כוחניים ובעלי השפעה. למרות זאת, הוא מזהה את 

רוח הנתינה אצל האנשים שמאחורי הקלעים: "מהמגעים 

שיצא לי לעשות ברמה המקצועית עם מי שעובד בעמותת 

לתפקיד שלהם  מחויבים  אנשים שמאוד  אלו  טובה  רוח 

ורוצים  אינטרסנטיים,  פחות  הם  החברתית.  ולעשייה 

שהכסף ינוצל בצורה הטובה ביותר לכמה שיותר מקומות. 

הטובים  המעשים  יום  להיות שהקונספט שמאחורי  יכול 

הוא תכסיס או כיסוי, אבל ממה שיצא לי לעבוד עם מי 

שפועל בו זה אנשים עם המון רצון לעשות טוב".

"לא מדברים רחוב, עושים רחוב"
הגיע  דווקא  לאו  הטובים  המעשים  יום  אולי  נכון,  אז 

מה  זה  בפועל  אבל  לזולת,  עזרת  של  נכונים  ממניעים 

מסביר  יעיר  בו.  ליצור  מנסה  רחוב"  "עושים  שפרויקט 

גדול  משהו  להפיק  יכולת  לסטודנטים  יש  הזה  שביום 

המושלמת  הפלטפורמה  הוא  כשהפרויקט  ולהשפיע, 

בשביל זה. "לקחת חלק ביום כיפי שהוא סוג של פסטיבל 

רחוב, ובעצם להשאיר משהו שנשאר בשטח לאורך זמן ולא 

נעלם מהר. זו הדרך להיות ביחד עם התושבים שסביבנו, 

לדבר ִאתם ולהכיר אותם... לא רק לשבת בסלון, להתלונן 

בקמפוס,  אנחנו  בסוף  מסביבך.  שקורה  מה  את  ולבקר 

בדירה או בבנג'י, וזה המקום לא רק לתת מעצמי ומהזמן 

שלי, אלא גם לקבל מהסביבה ולהרגיש יותר שייך. להיות 

חלק מבאר-שבע ולא רק מבן-גוריון". המערכת ממליצה 

לכם להגיע בעוד שבועיים לרחבת הכנסת. צאו מהבתים, 

תעזרו, תשפיעו, תרגישו שותפים... מובטח שתקבלו הרבה 

יותר. ניפגש!



צ'ופצ'יק36

אוהד אלוני וקרן אור אונגר לירן רון

בבואה
צילום וכתיבה: איתי טריפמן

לירן רון, לומד פיזיקה ומתמטיקה, 

שנה א'. "פפראצי".
אוהד אלוני וקרן אור אונגר, 

לומדים רפואה, שנה א'. "רכבת 

סאגאריקה באטאצ'אריה ונגפה טרדל, לומדים פוסט דוקטורט ישראל".

בכימיה. "גשם".

והפעם שאלנו: מהי המכה האחת-עשרה?

סאגאריקה באטאצ'אריה 
ונגפה טרדל

דנה ורקליס, לומדת 

חינוך, סוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה, שנה ב'. 

"אגו".

דנה ורקליס

צ'ופצ'יק36
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סאגאריקה באטאצ'אריה ונגפה טרדל, לומדים פוסט דוקטורט 

בכימיה. "גשם".

איתי אשר, ליאור שרקר ואברהם נאה

גיא בראלי ואפיק שחראלברט פיסחוביותם קורן, עדי חמו ומראם חג' יחיא

יותם קורן, עדי חמו ומראם חג' 

יחיא, לומדים רפואת חירום, שנה 

א'. "מועדי ב'".

אלברט פיסחוב, לומד 

פסיכולוגיה וכלכלה, שנה ג'. 

"אפליה וחוסר שוויוניות".

איתי אשר, ליאור שרקר ואברהם נאה, לומדים רפואה, שנה א'. "מכבי חיפה".

גיא בראלי ואפיק שחר, לומדים 

דוקטורט בפיזיקה. "אוניברסיטת 

בן-גוריון".
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צ'ופצ'יק38

טבע לא בא לי טבעי. העציצים בדירה שלי מפלסטיק, יש לי מכנס טיולים שקניתי 

פעם במבצע 1+1 עם חברה טיילנית אמתית ששכנעה אותי שזה יעשה לי חשק 

לטייל ושזה סקסי בטירוף. הטירוף הזה זה שנתיים נטרף עם עצמו בארון, עדיין עם 

הטיקט. לילה לפני הטיול עם חבר שלי חשבתי לעצמי במיטה שלא הייתי צריכה 

להסכים. זה בכלל לא הקטע שלי, ואם הוא לא מוכן לקבל את הקטעים שלי אז אולי 

כדאי לוותר כבר עכשיו. מצד שני מה זה יומיים בטבע? מי ישמע טבע, זה מכתש 

רמון, זה לא שיהיו מלא יתושים ושפיריות ודבורים כמו שבטח יש בצפון הירוק הזה. 

ובמערכת יחסים צריך לעשות ויתורים לפעמים. אבל מאיפה לי שיצמח מזה קשר 

בכלל? בסוף אני עלולה לגמור כמו הבחורה המביכה הזאת שהחליקה בטיול ויצרה 

ורואה  ליד המכתש הקטן עם התחת הענק שלה. אני מציצה בשעון  עוד מכתש 

שארבע שעות אני אוכלת לעצמי את הראש ועוד ארבע שעות אני קמה. נהדר!

למחרת בבוקר הרכב שלו מתקרב ונעצר מולי. אני מספיקה לקבל הצצה על עצמי 

הפעם...  רגיל  טיול  יהיה  שזה  הלוואי  פריזל.  כמו  נראית  אני  החלון.  בהשתקפות 

מוזיקת שנות התשעים מלווה אותנו כל הדרך. אני אוהבת את הראש של הבחור 

הזה! שירים שמחזירים אותי למסיבות בת מצווה, לסלואו ראשון. אני כמעט נזכרת 

יוצאים לטיול.  בהצעת חברות ראשונה, עד שהוא אומר כמה הוא שמח שאנחנו 

וחזרתי  חייכתי  אז פשוט  גרועה,  אני שקרנית  לטיול.  בדרך  אוח, שכחתי שאנחנו 

לצרוח, זה עדיף. עם קצת מזל אני שוברת את השמשה ונצטרך לחזור.

אנחנו מחנים את האוטו ואני קולטת שאוטובוס הקסמים כפול שלוש חונה לידנו. 

נחיל ילדים מקיא עצמו החוצה כשאנחנו מסיימים למרוח צבעי מלחמה נגד נזקי 

השמש. אנחנו מנסים להשיג אותם, אבל מה הטעם. אני חושבת שאם הייתי רואה 

אותנו במקומם הייתי תוהה, מי יוצא לטייל מרצונו החופשי בהיותו אדם בוגר ובעל 

עצמאות? מבינה שאני חושבת את זה גם ממקומי בעצם. אני רואה שהבחור שלי 

מתבאס, אז אני מנסה לשמור על מורל גבוה בשבילו, אבל בספק אם הוא קונה 

את זה. אני מנסה להסיט את המחשבות לשעשע את עצמי, וחושבת למי מהילדים 

הייתי גונבת את החטיף, אבל מתייאשת מהר כי בא לי על כולם וזה משחק משעמם. 

בסוף מצאנו את הפינה שלנו. הוא הקים את האוהל בזריזות, זה היה די מרשים. 

בקושי הפתעה של ביצת קינדר אני מצליחה להרכיב. אחרי שנרגעתי מהחום של 

היום ומההליכות הארוכות הבנתי עד כמה הוא התאמץ בשבילנו היום. בישל את כל 

האוכל, הביא בקבוק יין, חצי בית סחב ִאתו. היין חימם אותי מבפנים והוא מבחוץ. 

הוא התחיל להגיד שטויות של שיכורים, כמו אז, בלילה ההוא, רק מתוק יותר. 

חרישית  ומתפללת  ראש,  כאב  באוהל, קצת  היסטרי  בבוקר מחום  אני מתעוררת 

לאל שישרוף את המסלול שאנחנו צריכים לעשות היום כמו שהוא שורף את האוהל 

הזה ממש עכשיו. ואז החבר אומר את המשפט הכי יפה שיכול היה להגיד הבוקר. 

"קפה והביתה?".

 אני 
מנסה 
לשמור על 
מורל גבוה 
בשבילו, 
אבל בספק 
אם הוא 
קונה את 
זה"

לטיול יצאנו
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 היא 
מחייכת 
ואומרת 
שהכול 
בסדר, 
אבל אני 
רואה עליה 
שסבלנותה 
גם מתחילה 
לפקוע"

אני לא טיפוס של בוקר. מעולם לא הייתי. תשאלו את אימא שלי איך היה לה כשהיא 

הייתה צריכה לגרד אותי מהמיטה ביסודי כדי שאלך לבית ספר. אבל הבוקר הזה 

הוא שונה. הבוקר אני ומיקה נוסעים לטיול של יומיים באזור מכתש רמון. אחרי כל 

העליות ובעיקר המורדות בקשר ההזוי הזה – להתרחק זה רעיון מצוין. קצת טבע 

ואוויר צח, אוהל וכמה הפתעות ללילה.

קולט  אני  הדברים,  עם  מחכה  אותה  ורואה  מיקה  של  ביתה  סף  אל  מגיע  כשאני 

שני דברים: הראשון – אין ספק שהיא גם כן לא טיפוס של בוקר. נראה שאם יהיו 

לנו ילדים יום אחד, הם יצטרכו לדאוג לעצמם בנוגע להשכמה. דבר שני, זו הפעם 

הראשונה שאני רואה אותה בבוקר מאז ה"דייט" הראשון שלנו כשקמנו. מוזר, אבל 

די מרענן. עכשיו לבלות בערך יממה וחצי יחדיו בטבע הולך להיות ניסוי כלים מעניין 

למצב  נכנסים  אנחנו  מאוד  בוקר, מהר  טיפוסים של  לא  פי ששנינו  על  אף  מאוד. 

מהניינטיז  שירים  ווליום  בפול  ביחד  ושרים  באוטו  פתוחים  חלונות  עם  טוב  רוח 

הקלסיים. ההרגשה שיש כאן חיבור אמתי וטוב עם הבחורה הזו שלידי. אני מסתכל 

עליה ופולט חצי במבוכה כמה אני שמח שהיא זרמה על הרעיון לצאת לטייל רק 

שנינו. היא מחייכת את החיוך הנפלא שלה ומתפנה לשיר סולו מרשים במיוחד של 

הבקסטריט בויז. כשאנחנו מגיעים למסלול ועושים את הטקסים האשכנזיים כהכנה 

לשמש, מגיחים שני אוטובוסים מלאים בזאטוטים שללא ספק הולכים לחלוק אתנו 

את המסלול. ייתכן שטעיתי בבחירה, אני חושב לעצמי. "לא ניתן לזה להרוס לנו את 

זה", אני אומר לה, ואנחנו יוצאים לדרך. אני לא יודע כמה טיילתם בדרום, אבל בחלק 

גדול מהמסלולים יש מה שנקרא One way street, ואם נתקעתם במקום כזה עם 

כיתה של ילדים מעצבנים, נדפקתם.

ככל שהמסלול מתקדם, מיקה ואני מתחילים לאבד סבלנות. אני מתנצל בפני מיקה 

אני  אבל  בסדר,  ואומרת שהכול  מחייכת  והיא  הזה  למצב  אותנו  זה שהכנסתי  על 

רואה עליה שסבלנותה גם מתחילה לפקוע. אני רק מקווה שנסיים עם המסלול ונוכל 

להתפנות להקים את האוהל, לאכול ולהירגע לפני שאחד מאתנו יצא על השני והכול 

ייהרס. למזלנו, הגענו לסוף המסלול בשלום יחסי ועם רפרטואר חדש של שירים של 

סטטיק ובן אל. עכשיו אפשר להתפנות לקמפינג. "האוכל מוכן!", אני מבשר בשעה 

טובה כשסוף-סוף שנינו לבד. מיקה נראית שקטה ואני מתבאס שהבאתי אותה לפה, 

אך פתאום נזכר! "הבאתי לנו מתנה להערב", ושולף בקבוק יין איכותי. מוזג כוס ועוד 

כוס. אחרי כמה כוסות הראש מסתובב. אני מביט על מיקה והלב שלי פועם. "את 

מדהימה, שתדעי", אני פולט, ומהר מאוד מנסה לשנות נושא. "מחר יהיה מסלול טוב 

יותר". היא מחייכת אליי, ואני מנשק אותה.

מיקה  על  מסתכל  אני  מוכר.  סיפור  החמרמורת.  גם  מפציעה  וִאתו  מפציע  הבוקר 

וברור ששנינו באותו מצב. "קפה והביתה?", אני שואל. היא מהנהנת להסכמה. לא 

משנה, אתמול בערב היה שווה הכול.
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אומר  זה  מה  הולכות'  'אנחנו  אומרת  שאני  "ברגע 

זה  כול,  קודם  נקבה?  שאתה  סיסי?  שאתה  עליך? 

מרתיע אותך, כי אני מערערת את הזהות המגדרית 

בתוך  תיכלל  שאתה  פתאום  מה  כי  ושתיים,  שלך. 

השפה  יום  נחגג  השנה  גם  שנה  בכל  כמו  רבות!". 

של  פתוח  יום  ארגנו  ללשון  באקדמיה  העברית. 

כנס  את  ערכו  לציון  בראשון  והרצאות,  סדנאות 

"לשון ראשון" המסורתי, ובאוניברסיטת בן-גוריון – 

באוניברסיטה בחרה המחלקה ללשון עברית לארח 

ח"כ  הגיעה  כיצד  מיכאלי.  מרב  הכנסת  חברת  את 

שותף  היה  מי  המיוחדת?  בשפתה  לדבר  מיכאלי 

לעשות  ממשיכה  היא  למה  שבדרך?  להחלטות 

זאת בהתמדה מרשימה? על כל אלה סיפרה חברת 

הכנסת במפגש.

הדרך ללשון נקבה
מספרת,  היא  נקבה,  בלשון  לדיבור  המעבר  את 

2001. תמיד עצבן אותה שהכספומט  עשתה בשנת 

זכר  בלשון  אליה  מדברים  הפרסומת  ותשדירי 

אמצעי  בשום  עבדה  לא  כאשר  שנה,  ובאותה  יחיד, 

תקשורת, החריפה התחושה מאוד. מיכאלי כבר לא 

יכלה לסבול: "את ההיכללות בתוך הזכר, את הפנייה 

אליי בזכר, את הדרישה לדבר על עצמי ברבים זכר". 

אז במקום להדחיק היא החליטה לפעול, והתחילה 

לדבר בנקבה באופן גורף. התגובות כמובן לא איחרו 

מתוך  אותי  ומתקנים  מתקנות  באמת  "היו  לבוא: 

טועה,  שאני  לי,  התחלק  שפשוט  גמורה  ודאות 

זה  נעימות,  לא  ממש  היו  התגובות  וכשהתעקשתי 

סוג הדבר שאני באמת לא יודעת להגיד בדיעבד איך 

זה רק באמת, צריך צעירות,  הצלחתי לשרוד אותו, 

חוסר מודעות, לא יודעת..." .

במשך שנתיים דיברה רק ברבות, ואז חזרה לטלוויזיה 

עשר.  ערוץ  של  הבוקר  תכנית  את  להנחות  כדי 

הפיילוטים לתכנית עברו בשקט גמור מצד ההפקה 

וכמות  לאוויר,  התכנית  עלתה  אז  אבל  וההנהלה. 

ח"כ  קרסה"(.  )"המרכזייה  עצומה  הייתה  התגובות 

וצופים,  צופות  לה  כשיש  שכעת,  הרגישה  מיכאלי 

בלשון  רק  הדיבור  את  מחדש  לשקול  צריכה  היא 

"הייתי  לבד:  בנושא  להתלבט  לא  ובחרה  נקבה, 

קצת מטולטלת, באתי הביתה, הלכתי ישר לחברתי 

הלפרן,  רוני  ד"ר  המחוננת,  והפמינסטית  האהובה 

ושיתפתי בדבר הזה... אמרנו, אני לא רוצה לעשות, 

הרי, הדרה הפוכה... זה לא שאני רוצה פטריארכיה 

של נשים. ומאז התחלתי להגיד את הדבר הזה של 

הגם וגם". 

איך עושות את זה?
סמך  על  להיום?  נכון  מיכאלי  שפת  נשמעת  ואיך 

סרטונים  וכמה  בכמה  צפייה  סמך  ועל  המפגש 

מהפייסבוק של חברת הכנסת אפשר לציין שלושה 

מאפיינים מרכזיים:

קודם כול, דיבור הגם וגם: כשמיכאלי רוצה להתייחס 

כלל  ובדרך  שניהם,  את  תזכיר  היא  המינים  לשני 

תקדים את צורת הנקבה )גן ילדות וילדים, מבינות 

ומבינים(. המאפיין השני הוא שרבות הן רבות ורבים 

הם רבים: כאשר היא מדברת ברבים היא מתכוונת 

רק לגברים, וכשהיא מדברת ברבות היא מדברת רק 

סתמי  במין  משתמשת  היא  לאלו  נוסף  נשים.  על 

למין  שנחשבים  ביטויים  אותם  כל  את  בנקבה: 

ומנוסחים  נקבות(  וגם  זכרים  גם  )הכוללים  סתמי 

באופן רגיל בלשון זכר מיכאלי מנסחת בנקבה, וכך 

מאת אורית ערן

כשפוליטיקה ולשון נפגשות: שיחה עם חברת הכנסת מרב מיכאלי בחוג 
ללשון הראתה שהשוויון ביד הלשון

שפה שווה
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נעשה  ישמע"  "מי  ש",  "אומרות  הופך  ש"  "אומרים 

מתעקשת  כה  היא  למה  הלאה.  וכן  תשמע"  "מי 

את  לערער  מבקשת  מיכאלי  הנקבית?  השפה  על 

ההיררכיה שקיימת בשפה העברית, את המצב שבו 

גם  היא  זה  ובאופן  הזכריות,  בצורות  נכללות  נשים 

מבקשת למחות על חוסר השוויון שקיים במציאות, 

הוא  בנקבה  הדיבור  מבחינתה  בשפה.  רק  ולא 

מבינה  את  "פתאום  המציאות.  את  לבחון  אמצעי 

זה  זה שביתת המורים?  שאין שביתת המורים. מה 

מגוחך. זה שביתת המורות. וזה קל נורא לקרוא לזה 

של  ומעמדן  ששכרן  העבודה  את  ולהסתיר  מורים 

מורות הוא כזה... משהו בדיבור ברבות פשוט מציף 

נוגעות  שרובן  חיים  עובדות  המון  השטח  פני  על 

לאי-שוויון". ובעיקר היא רוצה לשלוט בשפה, לקחת 

המסרים.  בחירת  ועל  המילים  בחירת  על  אחריות 

"כשאתה מדבר בדיבור הזה של 'כשאתה', זה נראה 

באוניברסאליות הזו שחצי מזה זה בכלל כוח עליון 

ולא בחירה תרבותית, פוליטית, כלכלית וכן הלאה... 

אז  טובה  בצורה  שולטת  וכשאת  אילוף.  לימוד,  אז 

את יכולה להתחיל לבחור את הדיוק".

מה חושבות על זה?
יש מי ששפתה של מיכאלי מרגיזה אותם, יש אחרים 

גם  היא  אבל  אותם,  משעשעת  הזו  הלשון  שצורת 

בחוג  חושבים  ומה  מבוטלת.  לא  לתמיכה  זוכה 

ללשון שארגן את המפגש? הנה שלוש עמדות של 

שלושה חוקרים.

"אני מברכת על המסר שמאחורי  ד"ר אסנת דמרי: 

העדפה  נשים,  העצמת   – נקבה  בלשון  הדיבור 

מתקנת, שוויון. אך לעניות דעתי היישום שלו בלשון 

לשמוע  קשה   – מעיק  ושולי.  יעיל  לא  מעיק,  הוא 

כל הזמן כל דבר פעמיים )מורות ומורים, אזרחיות 

ואזרחים, בית חולים וחולות?(, לא יעיל – הלשון הזו 

אינה מקדמת את המסר שלשמו נוצרה. היש שוויון 

במשכורות? כמה נשים יושבות בבית המשפט העליון 

)דובר(  עוד  אין   – ששולי  ּוודאי  ובדירקטוריונים? 

מלבדה. אני מציעה לראות בצורות זכריות מכלילות 

על  הזכרים  של  הבלעדית  זכותם  של  'הפקעה' 

צורות אלו. כלומר, לנשים יש שתי אפשרויות הבעה, 

ולגברים – אחת. זה דומה לחשבון בנק משותף. אם 

את מרגישה שבכל פעם שאת משתמשת בכסף הזה 

מוטב לחשוב  בעיה. שלך.  זו  זוגך,  מבן  לוקחת  את 

על הכסף )= צורות הזכר( הזה כמו שהוא, משותף 

לשני המינים, וזכותך להשתמש בו. ולכל אחד מכם 

יש גם חשבון פרטי. הכול תלוי בגישה". 

ומשמח.  "זה מעשה מעורר מחשבה  ד"ר אורי מור: 

של  מעשה  כול  קודם  הוא  נקבה  בלשון  דיבור 

סימון, כלומר, הוא חורג מהשימוש הרגיל, הבלתי-

מסומן. מכיוון שההפרדה לשני מינים – זכר לעומת 

יסודית ועמוקה מאוד בחברה  נקבה – היא הפרדה 

תתקיים  שהיא  שדואגים  חזקים  גורמים  ויש  שלנו, 

בצורה ברורה )למשל, בהפרדת בגדי תינוקות לשני 

המינים ובהפרדה במרחבים ציבוריים כמו בתי כנסת 

מושכת  נקבה  בלשון  לדבר  הבחירה  ומלתחות(, 

מיד תשומת לב, כאילו הדוברת מודיעה: יש לי מה 

להגיד, אבל חשוב לי שתשמעו גם איך אני אומרת 

את זה ולאיזו מערכת ערכים זה מתקשר. אצל מרב 

ובהתמדה  בחזרה  מתאפיין  הזה  השימוש  מיכאלי 

המגדריות  הבעיות  את  ושוב  שוב  להזכיר  שנועדו 

שהיא שואפת לטפל בהן. נראה לי שהעובדה שהוא 

הכנסת  של  הקונצנזוסיאלי  המרחב  מתוך  מושמע 

מגבירה  הכללי  התקשורתי-פוליטי  בשיח  ומשובץ 

את האפקטיביות של המעשה". 

אני מתפעלת  "כפמיניסטית  נגר:  ד"ר פנינה שוקרון 

מהיכולת של מרב מיכאלי לקרוא תיגר על מוסכמות 

בלתי- חברתיות  מוסכמות  שמשקפות  לשוניות 

אמביוולנטית  שלי  הגישה  שיח  כחוקרת  שוויוניות. 

– אני מודעת היטב לקשר ההדדי ההדוק שבין שפה 

ששינויים  מאמינה  טבעי  ובאופן  עולם,  ותפיסת 

כיוון  תפיסתיים.  לשינויים  להוביל  עשויים  לשוניים 

תומכת  בוודאי  אני  מגדרי  בשוויון  מאמינה  שאני 

במקרה  זאת,  עם  שוויוניים.  לשון  דפוסי  באימוץ 

ובולטת  מהותית  בשבירה  מדובר  מיכאלי  מרב  של 

יצא  ששכרה  להיות  יכול  ולכן  מוסכמות,  של  מאוד 

בהפסדה, ועבור רבים היא תיתפס כקוריוז ותו לא. 

יותר  'עדינים'  תיקונים  מעדיפה  אני  אישי,  באופן 

של השיח כמו שימוש בלוכסנים )'קרא/י'( או צורת 

)'קראו'(. כמובן,  וגברים כאחד  ריבוי הכוללת נשים 

גם העמדה שלי לא חפה מבעיות וחסרונות" 
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פסח מגיע, וִאתו ניחוחות של חג, אביב, פרחים שאתה 

ויכוח אצל מי עושים את החג, שיכרון  אלרגי אליהם, 

חושים כתוצאה משתייה מופרזת של יין על בטן ריקה 

כל  את  לקרוא  שמתעקש  המעצבן  הדוד  של  וקולו 

יומין שקשור  ההגדה. בפסח אנו חוגגים משהו עתיק 

למצרים ולעבדים, ואולי בכלל נרד לסיני לכבוד החג? 

כוסיות  ארבע–חמש–שש  נשתה  סוף,  ים  את  נקרע 

ג'וינט רק כדי להרגיש באמת בני חורין...  ונעשן איזה 

לא? עושים חג אצל סבתא?

פסח מביא עמו מכות רבות, אך לנו הסטודנטים מכות 

משלנו. אותות ומופתים ומורא גדול, דם ואש ותימרות 

עשן. אלו עשר המכות שהביא על הסטודנטים בבאר-

שבע, ואלו הן:

דם | שיעורים בשמונה בבוקר

מי מִאתנו לא מקיז דם כדי לצלוח את הדרך הארוכה 

דקות  עשר  עוד  בבוקר?  בשמונה  לשיעור  מהמיטה 

במיקוח מול הנודניק שיעלו לנו בכוס קפה של הבוקר, 

המתקתקה  האשליה  צריכים.  באמת  שאנחנו  האחת 

וההתפכחות האיומה עם  של הדקה הנוספת במיטה, 

קולו של השעון המתקתק. היקיצה המבהילה שמגלה 

החובה  נוכחות  עם  לשיעור  דקות  עשר  רק  שנותרו 

השותפה  כי  המים,  לחץ  ואת  הדם  לחץ  את  מעלה 

בדיוק במקלחת. "ביד חזקה", ידו של המרצה המסמנת 

נוכחות, "ובזרוע נטויה", הזרוע שישנת עליה כל הלילה 

וטרם התעוררה, "ובמורא גדול", החשש שמישהו ישים 

לב שלא הספקת לצחצח שיניים.

לקפה,  בשוועו  יבש  הגרון  לדם,  הפכו  אכן  הנהרות 

והמרצה סיים להקריא שמות דקה לפני שנכנסת. 

צפרדע | מה, לא תקפוץ לבריכה?

קופצים  בבאר-שבע  גם  העתיקה,  במצרים  כמו 

הסטודנטים ליאור, או לבריכה. כמו צפרדעים, צוללנים, 

אנשי ונשות צפרדע בהמונים מוכנים עם לוחות שש-

היא  הבריכה  וודקה.  בעצם  בו  שיש  מים  ובקבוק  בש 

המקום האולטימטיבי למרוח בו את הזמן ולמרוח בו 

קרם הגנה. זה בשטח האוניברסיטה, כולם הולכים, ויש 

שם פרישייק אז זה בריא. יש מלא נסיכות בבריכה, אז 

חייבים להגיע כמה צפרדעים המחפשים נשיקה לשם 

זוהי  ולכן  דקות,  לחמש  הולכים  לא  לבריכה  האיזון. 

השקעה לטווח הארוך. "וָיֹגר שם" – מלמד שלא קפץ 

קובי, חברינו, להשתקע בבריכה, אלא לגור שם. שנאמר 

כתיבה ואיורים הודיה תורג'מן

גם על הסטודנטים/יות נחתו עשר מכות )ואף יותר(.
כתבתנו מונה את הצרות שלנו

עשר המכות
של הסטודנט/ית
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לקובי לפני השיעור: "למי יש כוח לפתור אינטגרלים? 

יש סלק-ליין בבריכה".

כינים | הכינה נחמה
נחמות  הסטודנטים  אנו  מוצאים  הסמסטר  חלוף  עם 

שונות: יום הסטודנט, מסיבת דירה, סתם ישיבה... אך 

שלמחרת  ונזכר  בראש  מגרד  מישהו  נשימה  באותה 

צריך להגיש מטלה.

כנגד ארבעה סטודנטים דיברה התורה:

במסיבות  נחמה  תמצא  לא  אומר?  הוא  מה   – חכם 

את  להגיש  ותשכח  בהנגאובר  תקום  כי  הבריכה, 

אחר  מפטירין  "אין  לו:  אמור  אתה  ואף  המטלה. 

המסיבה אלא במאנץ' במבה בשוקולד טבולה".

רשע – מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם 

– ולא לו, כי הוא מעתיק מטלות משנים קודמות. ואף 

אתה אמור לו: "וואללה, אחי, מקווה שלא יעלו אותך 

לוועדת הוראה".  

להגיש  מטלה  יש  זאת?  מה  אומר?  הוא  מה   – תם 

היה  המתרגל  גם  תדאג,  "אל  אליו:  ואמרת  למחר? 

במסיבה. בדּוק הוא לא פותח את המייל עד למסיבת 

הבריכה השנייה".

ושאינו יודע לשאול – זה החבר שנמחק במסיבה ונזרק 

"עזוב,  ההוא:  ביום  לחברך  והגדת  הספה.  על  אצלך 

זה רק עשר אחוז מהציון... אבל בחיאת, בפעם הבאה 

תקיא באסלה". 

ערוב | מתקפת חיות רעות

זה שאנו מאכילים בעל  מייאוווווו. חתול  מיאוו.  מיאו. 

רבים  שסטודנטים  שום  על  מה?  שום  על  כורחנו, 

לפנינו האכילו וליטפו אותו, ועכשיו הוא התרגל. סוף-

הסטודנטים  וכל  בשמש,  הרחצה  עונת  הגיעה  סוף 

והסטודנטיות יוצאים בהמוניהם לשזוף בבהרת האביב, 

הדשא.  על  חרוסת  באכילת  החלון  את שעת  מנצלים 

גם חתולי האוניברסיטה כיוונו את שעוניהם הביולוגיים 

בהמוניהם,  הם  גם  יוצאים  וכעת  השמש,  שעון  לפי 

מסמנים טריטוריה ליד הספרייה, ואורבים לכל סטודנט 

 – ולמד  צא  מהקרנף.  סנדוויץ'  ובולס  בשמש  היושב 

בלבד  לא  מארוחתנו?  לאכול  חתול  אותו  ביקש  מה 

את העגבנייה שנפלה על הדשא ולא את פירורי חטיף 

האנרגיה שנשארו בעטיפה, אלא את ארוחת הצהריים 

כולה. שנאמר – "ַוֹיאַכל ַוֵיְשְתּ ויקום וילך". 

דבר | דבר ברור בבקשה

עט.  הבאת  ואפילו  לשיעור של שמונה,  קמת  כבר  אז 

כי בסוף הסמסטר  ואפילו תכננת לסכם את השיעור, 

סיכום.  ואת לא מספיקה להדפיס  אופיס  בלי  יש תור 

מבינה  לא  את  ברור,  מדבר  לא  המרצה  אבוי!  אך 

מילה. עולה חדש או ישן, או בכלל לא עולה, הוא נולד 

בנתניה... ממלמל לשורה הראשונה, ואת מנסה לפרש, 

פי  על  אנוס   – המרצה  האחרונה?  המילה  הייתה  מה 

ושיטות,  תיאוריות  שוטח  ומדבר,  ממשיך   – הדיבור 

ובמקרה את קולטת שהמרצה בכלל אומר משהו על 

המרצים  עלינו  "וייתנו  מה?  שום  על  עבודה.  הגשת 

במועד  דחייה  שישיגו  הוועד  אל  ונצעק  קשה,  עבודה 

ההגשה. ויקשה המרצה את לבו, ולא ידחה את מועד 

ההגשה, וידרוש להגיש אותה לתא שלו עד חצות בסוף 

על  לא   – העבודה  את  נגיש  כי  וידרוש  הבא.  השבוע 

אלא  שליח,  ידי  על  ולא  שרף  ידי  על  ולא  שותף,  ידי 

הסטודנט בכבודו ובעצמו". 

שחין | טוב שחין משכן קרוב
מרור זה שאנו אוכלים, על שום מה? שמיררו את חיינו 

השכנים מקומה שתיים. ומקומה ארבע. ומקומה אחת 

עם המונופול שלהם על הנורה האחת שעובדת בחדר 

עוברות:  שלא  שלפוחיות  כמו  הם  שכנים  המדרגות. 

נדמה  שם.  שהן  לשכוח  לך  נותנות  ולא  כואבות 

שנופיע  בציפייה  ומחכים  לנו  אורבים  השכנים  כאילו 
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במדרגות עם שקית זבל. שנייה לאחר יצירת קשר עין 

יתחיל השכן להתלונן על הרעש שעשית אחרי שתיים 

בצהריים. הוא יטען ששמת מוזיקה עם בסים חזקים, 

שתלית מדף ודפקת מסמרים, הוא יסב גם את תשומת 

לבך לכך ששקית הזבל באיכות גרועה ויש בה חורים. 

מתחילה;  השמונים  בת  וטובה  דלת,  נפתחת  פתאום 

הבן  ואלעזר,  מהדואר  ושוקי  הג'ינג'י  באלי  "מעשה 

מסובין  שהיו  עקיבא,  שלו,  והחבר  עזריה,  של  הקטן 

בספסל שמתחת לבניין והיו מספרים ביציאה ַלפורום 

כל אותו הלילה, עד שבאו שכניהם ואמרו להם: ילדים, 

אי   – שכנים  משטרה!".  מזמין  שאני  או  מפה  תעופו 

אפשר ִאתם, אבל ממש אפשר בלעדיהם, ואפילו רצוי. 

אם החיים היו פסח, שכנים היו מרור.

ברד | למה כסף לא נופל מהשמים?

לסגור  מנסים  סוד.  לא  זה  תפרנים,  הם  סטודנטים 

חשבונות  והדירה,  הלימוד  שכר  למרות  החודש  את 

של  מטר  ועוד  האינטרנט  הארנונה,  המים,  החשמל, 

חובות המתלקחות באש ובמלגות שלא נכנסות בזמן... 

זוזי שיעזרו לי לשלם על החד  מה כבר ביקשתי? תרי 

גדיא החודש? "ויהיו החשבונות לחוב גדול, עצום ורב". 

לסוף  אותם  שומרים  אפיקומן,  כמו  הם  החסכונות 

הערב, ממש כשאין ברירה, ומקווים למצוא איזה פרס 

מצא  בבנק  שמישהו  מסתבר  היתרה.  את  כשבודקים 

את האפיקומן לפניי, ואני צריכה למלצר, לתת שיעורים 

פרטיים ולחפש עוד מלגה... די, דיינו.

ארבה / אמור מעט ועשה הרבה
יודע  אני  יודע!  אני  יודע!  אני  אחד,  יודע?  מי   – "אחד 

את זה... נו... ראיתי את זה אתמול בשחזור! סעמק. אני 

כענן  ב' מגיע  נחיל מועדי   ." ב'  אצטרך לעשות מועד 

ומכסה את השמים בצל כבד. כמו נחיל חגבים מועדי ב' 

באים בצרורות. כל תקופת מבחנים אתה תמיד מבטיח 

המועדים,  שנוקפים  ככל  אך  מועדינו",  "אחד  לעצמך: 

שניים,  אחד,  לשפר.  מבחן  עוד  לעצמך  מוסיף  רק 

חודשיים  זה  ולומד  יושב  יודע?  מי  ארבעה...  שלושה, 

את אותם נושאים, וכמו מתוך חלום בלהות צועק: "אני 

יודע! ארבע גישות פילוסופיות למוסר, שלושה חלקים 

ואחת  מלח  גביש  שיוצרים  יונים  שני  האדם,  לנפש 

סטטיסטיקה! שבמדעי הטבע והחברה". 

חושך | בליינד דייט
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

ועם  חברים  עם  לבירה  יושבים  אנו  הלילות  שבכל 

בחור  עם  דייט  לבליינד  נצא  הזה  הלילה  שותפים. 

אקראי לחלוטין.

שבכל הלילות אנו אוכלים שאריות וירקות. הלילה הזה 

אוכלים את הלב.

כסומאים,  ודאות  חסרי  מסתובבים  מצרים,  חושך 

מנהלים  נלוזים,  פתיחה  במשפטי  ונופלים  מועדים 

דייטים הם המכה  שיחות שמונות את מספר האחים. 

המבוכה  עצמה,  שבפגישה  המבוכה  התשיעית: 

אחרי  האוניברסיטה  ברחבי  ודאית  הכמעט  שבפגישה 

מהמינים  מי  על  מוזרה  ושיחה  להודעה,  אגיב  שלא 

משאירים  דייטים  המניעה.  אמצעי  את  לספק  צריך 

אותנו בעלטה – המסך חשוך כי הוא לא שלח הודעה, 

הבר חשוך כי הבעלים לא השקיעו בתאורה. חדר חושך 

אחד גדול שבו מנסים לפתח תמונה של האדם היושב 

מולי תוך כדי שתיית ארבע כוסות. 

בכורות | מכת עוללים
לא  א'.  בשנה  סטודנטים  היא  במניין  האחרונה  המכה 

שבעיקר  מי  ואכן,  התופעה...  אלא  ספציפי,  מישהו 

העוללים  אשמת  לא  זו  אך  הבכורות.  הם  סובלים 

הרכים, הם פשוט גורמים לבכורות להיראות רע. בשנה 

א' מגיעים לכל השיעורים, מחייכים, לומדים שבוע וחצי 

בכל  יפה  מחכים  שמחים.  נראים  הזמן  וכל  למבחנים 

מיני תורים, לא עושים מועדי ב' כי יש מהם שעוד זוכרים 

הבחינות,  בתקופת  הספרייה  את  מציפים  ללמוד,  איך 

ממלאים את סקרי ההוראה, וזוכים בתחרויות. ומה נותר 

לנו הבכורות? האחריות לשחזר למען אחרית הדורות. 

להגיע לשיעור עם  כי  הגוף  צורת  הספה שתפסה את 

בתורים,  עומדים  לא  בכורות  קשה...  נהיה  כבר  הגיל 

אלא מביאים קפה מהבית כתפרנים אמתיים. ככה זה, 

חבורה של מאובנים. אבל היי, לפחות עברנו את פרעה. 

"ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, מצווה 

עלינו לספר איזה קורסי בחירה לוקחים" 
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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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מצד אחד | אור הוכמן 

צריך להיות בן אדם ממש ממורמר 

כדי להיות נגד האביב. הנה, אמרתי 

אומר  זה  נגד האביב  להיות  זה.  את 

נעים  אוויר  מזג  נגד  פריחה,  נגד  להיות 

חופשה  זו  שלו  הלוואי  )שתוצר  פסח  נגד  ומדויק, 

ארוכה(, נגד טיולים אביביים, נגד ימים ארוכים, וכמובן, 

שסק! בואו לא נשכח את השסק. בקיצור, להיות נגד 

מהפאנג'ויה,  )חוץ  בעולם  ותמים  יפה  שטוב,  מה  כל 

שהיא גם טובה ויפה, אבל פחות תמימה(.

פעמים  ארבע-חמש  שהגיעו  מגשמים  אותי  עזבו 

כביסה.  שתליתי  אחרי  רגע  היה  זה  ובכולם  החורף, 

את  עושים  שעאלק  ומסוודרים  ממעילים  אותי  עזבו 

כמו  נראים  כולנו  כשבפועל  ומגניבים  אפנתיים  כולנו 

סמרטוט בטרנינג עם כריות מתחת לעיניים. עזבו אותי 

מתקופת מבחנים חורפית וגשומה ומדכאת. מצד שני, 

מטרטור  למות,  לרצות  לך  שגורם  מחום  אותי  עזבו 

של מזגן שמלווה כל דקה ביום ומכלב שמוציא אותך 

לטיול בחום של ארבעים מעלות. עזבו אותי מתקופת 

אביב,  פעם.  עוד  ומדכאת,  וארוכה  מזיעה  מבחנים 

אביב זה האיזון המושלם הזה בין שני קצוות קיצוניים. 

ואין בו תקופת מבחנים.  לא השתכנעתם? הנה עוד 

העונות:  בתחרות  המנצח  הוא  שהאביב  סיבות  כמה 

מסתיימת,  סוף-כל-סוף  הכדורגל  עונת  הגיע?  אביב 

ואין איזה מונדיאל-יורוליג-סופרכדורגל או משהו כזה 

להם  שמגיעים  החופשיים  השבת  ערבי  את  שיחריב 

ונותן  לפינה  מעבר  לו  מבצבץ  הסטודנט  יום  באביב. 

לנו חופש של יום אחד, ובתקווה, גם כרטיסים למסיבת 

 Spring is שכאשר  תשכחו  ואל  הראשונה.  הבריכה 

הכס.  משחקי  של  חדשה  עונה  גם  מגיעה   coming
עכשיו השתכנעתם? 

איזו עליונית,  נעימה, בגדים קצרים עם  לי שמש  תנו 

ומתוקות  קצרות  חופשות  שזורות  שלאורכו  סמסטר 

עם הרבה הרבה שסק. אביב, כמה טוב שבאת הביתה.

ומצד שני | הודיה תורג'מן

פרחים  נפלאה!  עונה  איזו  אביב. 

אגוזים!  מלאי  וכיסים  ופרפרים 

האביב  חבר'ה,  ממש.  רבה!  שמחה 

רק  כמו הסתיו,  עונת מעבר. קצת  הוא 

בלי הגשם. אה, בעצם כן יורד גשם, אבל הוא מגעיל 

כזה כי הוא בא עם סופת חול. עונת מעבר, כמו גיל 

המעבר, זו תקופה עם גלי חום וקור בלתי מוסברים, 

עם מצבי רוח משתנים ועם פריחות משונות. האביב 

הוא סתם ִטיֶזר. את קמה בבוקר, רואה שמש מבעד 

קצרה  בחולצה  מהבית  החוצה  יוצאת  לחלונות, 

סוף-סוף  כיף!  "איזה  לעצמך;  חושבת  וכפכפים, 

המבחנים!  תקופת  נגמרה  חיים!  קצת  שמש,  קצת 

הרמזורים במעברי החצייה ברגר יהיו כעת ירוקים!". 

את  להבין  כדי  מספיקים  בכפכפים  צעדים  שלושה 

מהגשם  שלולית  בתוך  כבר  הרביעי  הצעד  הטעות. 

שטפטף בלילה, ובמעבר החצייה ברגר את מחליקה 

על חשופית. השמש מתגלה כשקרנית, וכל מה שאת 

רוצה לעשות זה לחזור ולהתנחם בזרועותיו של הפוך 

שהאביב  החליט  מי  ובכלל,  קשים.  לימים  נחמה   –

הוא עונה כזאת נהדרת? ודאי שהגננת תשיר "שמחה 

לפני  וחצי  היא מקבלת חופשה של שבועיים  רבה", 

פסח! אני מצטערת לבשר לכם שאנחנו לא.

ספק  יש  קטן,  לא  טיזר  הוא  שהאביב  מזה  חוץ 

מיכה  הדגול  המשורר  שכתב  וכפי  כעונה,  בהכרתו 

ובלי  אביב  בלי  חורף,  או  קיץ  של  "ימים  שטרית; 

כדי  התאגידים  שהמציאו  שקר  הוא  האביב  סתיו". 

למכור לנו סיבה לצאת לקניון ולבזבז כסף. או לצאת 

לטבע ולגלות שהכלניות סיימו לפרוח לפני חודש. או 

לחזור להורים לסופ"ש רק כדי שאימא תבקש ממך 

האביב  פסח.  לפני  התריסים  את  לנקות  לה  לעזור 

נגמר  הוא  כי  גרועה,  אשליה  ואפילו  אשליה,  הוא 

ממש מהר. אז נכון, יוצאת עונה חדשה של משחקי 

הכס, אך היא האחרונה – עוד בשורה מרה שהאביב 

.Winter is coming ,מבשר לנו. ובכלל

והפעם – אביב, בעד או נגד?

הצד של אף אחת
מאת אור הוכמן והודיה תורג'מן

צ'ופצ'יק46
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סיפורי אוכל
על לחמניות והבטחות

מאת גלי סיטון

תקופת  אחרי  בחיי.  לראשונה  נפגשנו  מחלקה  בערב 

יבין.  לא  שזר  כזה  מחלקתי  פנים  גיבוש  נוצר  מבחנים 

בדיחות  נוצרות  בלילה  הקשות  הקטנות  השעות  מתוך 

כי אתם  פנימיות על חומר הלימוד שרק אתם מבינים, 

כאלה חכמים ולמדתם כל כך טוב ואתם שולטים בחומר 

ברמה שזה מצחיק! )תשאלו את רבי יהודה הנסיך שלנו, 

כדי  רוח  ושפלות  גדול  אסון  כמו  אין  לא(.  חה!  למשל, 

לקרב בין אנשים, להוציא חברה שלמה מאדישות. בימי 

החושך של תקופת המבחנים אמרנו שחייבים להיפגש. 

שאפשר  השקופות  התחזיות  כל  נגד  הסיכויים,  כל  נגד 

לרקום סביב משפט חסר תוכן כמו: "חייבים להיפגש", 

באמת קבענו.

לכולם  הבטחתי  שאני  ההיגיון  חסרי  המאכלים  אוי, 

חושים  ערפול  בי  שיצרה  הריטלין  צריכת  בעקבות 

וטשטוש מוחלט באופל כבד. בטח, אמרתי להם, אתם 

יודעים מה אני יודעת להכין? עזבו, אני אראה לכם. חכו 

שהערב  לדעת  אמורה  הייתי  מאיפה  מחלקה.  לערב 

שאני  לדעת  יכולה  הייתי  ואיך  באמת?  יקרה  מחלקה 

שקבעתי  הזמן  לפני  שעה  כחצי  ואזכר  ממנו  אשכח 

עם החברה הכי טובה החדשה שלי מהלימודים בפינת 

הרחוב שלנו?

לבנה,  גבינה  קצת  קוטג',  קופסת  חצי  במקרר.  הצצתי 

כמה ביצים וחצי עגבנייה שכבר התחילה להחליף צבעים 

והתחננה בפניי שאעשה עמה חסד ואפסיק את סבלה. 

וחתיכות  שימורים  קופסת  ומצאתי  בארונות  חיטטתי 

של  רעה  במשימה  כמו  הרגשתי  שלי.  השבור  מהאגו 

מאסטר שף. התחלתי להקליד באופן אקראי במקלדת 

היו  הן  אליהן,  הגעתי  ואז  שלי,  המוצרים  רשימת  את 

באתר סלונה, צנועות ומופנמות. אלו הלחמניות שהפכו 

לחברות הכי טובות שלי באמת, מאז הן תמיד מצילות 

אותי בעת צרה, ועליהן אני יכולה לסמוך שתמיד יציגו 

הן פשוטות, קלות להכנה,  ביותר.  אותי על הצד הטוב 

יש גרסה כשרה לפסח, והן טעימות ברמה שזה לא פייר.

מה צריך? 

3 ביצים

קופסת גבינה קוטג’

200 גרם גבינה צהובה מגוררת

חצי כוס שמן

קופסה של זיתים פרוסים לפרוסות )לא באמת. אפשר 

חצי, קופסה זה מלא(

כוס קמח תופח

כרבע כוס שומשום

מה עושים?

מחממים תנור ל-180 מעלות.

שמים בקערה את כל החומרים חוץ מהקמח, מערבבים 

ובסוף מוסיפים את הקמח. העיסה די דלילה.

ומעבירים  מרובעת  תבנית   / מאפין  תבנית  משמנים 

מהבלילה עם כף. בסיום מפזרים שומשום מעל.

אופים כחצי שעה.

תפו"א  קמח  בכוס  החליפו  לפסח  הכשרה  לגרסה 

וכפית אבקת אפייה.
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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. )עם 2 מאונך( קריאה לבצע טרנספר לא מסתיימת אחרי 

הצהריים )3,5(

2. )ראו 1 מאונך(

3. יכו בשר בתוך העיר )6(

4. תמהר להגיע אל העץ )4(

5. מאוד חמה על ג'ורג' שגר בדרום )7(

7. יובל חוזר )4( )עפ"י אבישי זילכה(

10. אילנית לוי יכולה להגיד שאני חייב לעשות משהו )3,4(

12. מדבר כך להרדים פוליטיקאי בדימוס בעלייה )6(

13. לפני 14 שנה זה לא היה מנומס להראות ישבן מלמטה )4(

14. הסטודנט נכנס למי בכתובת?  )5(

16. אחד הבנים מדבר וגם זוחל )4(

18. הרב הורה למצוא אותו במדבר )3(

מאוזן:

1. יש לו אומץ להיכנס לשבט שאינו מדבר עברית 

)5(

6. בהמה בחקלאות )5(

8. לא נעים לשמוע שתנובה באזור )מ( )2,5(

9. לרון יש מוצרי קוסמטיקה )5(

11. אפשר להחזיר ספר תפילה בחודש אחד

 בפאריס )9(

15. אש שאינה עקרה )5(

17. שחקני כדורסל שאינם אגואיסטיים מקבלים 

מהמשרד רהיטים )7(

19. שער הלוויין בגליל )5(

20. נחסל את דניאלה אם היא מוקפת חומה )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: דנה רוט.
כל הכבוד לדנה, ולשאר הפותרים/ות נכונה: גד בריל.
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יום שלישי | 21.3 | 11:30-14:30
רחבת בית הסטודנט

21
שלישי

תעסוקה
באגודה

חשיפת תפקידים
באגודת 

הסטודנטים
עם כל המידע

על כל המשרות

ם
טי

טודנ
ס

ה
ת 

אגוד
 • ה 

ק
פי

שרד גר
מ

Bgu4u.co.il או  אגודת הסטודנטים

פותחים 
סמסטר
פותחים 
סמסטר

20-21
שני-שלישי

11:30-14:30

יריד חוגים
לסמסטר

ב'
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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: סער שיינקמן.
כל הכבוד לסער ולשאר הפותרים/ות נכונה: אופיר ויצמן, גד בריל, שחר פל ואביבה נקר.

זמר 
ישראלי
(5,5)

מדינה 
בסיסשנייםדורוןמוסלמית

אנשים 
משוחררים

(5,3)

מילת 
שוהה דרךשאלה

בלילה

מקערת 
ליל 

הסדר
רטוב פלצור

קצת

מילת 
זירוז

קבוע, 
בלתי 
פוסק

טיפ
אדם 

שמוביל 
כלי רכב

חרצןאדמוני
הצימוק

מיד,
עוד מעט

טבח 
מקצועי

שיר של
אסף

אמדורסקי

צעיף התחבא
גדול

מי שגר 
בקרבת 
מקום

אולי,
אפשרי

האיבר 
החשוב 
בגוף

ציפוי חלולבנוסף
מבריק

מפזז, 
רוטט

שיער
מנופח של
שחומי עור

מקווה זעם
ספורט זמרירמים גדול

בשלג

קבוצת
אנשים,
עדה

פלא
מארבעת
הבנים
בהגדה

מין כלב

הרגיש

הנוזל 
שבפרי

שביעות 
רצון

שאין בו 
סוףקדושה

לפטופ
(4,4)
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*בכפוף לתקנון המנויים           | לפרטים: Bgu4u.co.il < נגטיב או  קולנוע נגטיב

6 ימי פעילות
2 סרטים בערב

מנוי לקולנוע נגטיב
ניתן לרכוש מנוי באתר האינטרנט ובקופות הקולנוע מדי ערב החל מ -20:15
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Bg
u4

u.
co

.il שיעור ניסיון חינם!

ההרשמה תתבצע דרך משרד שירותי האגודה. 
לפרטים נוספים: Bgu4u.co.il << אפטר או      אגודת הסטודנטים

rk_after@aguda.bgu.ac.il :למידע נוסף פנו לרכזת אפטר במייל

ליין

חוג
אימפרוביזציה

ימי ג' 18:00-20:00 רמת מתקדמים:  ימי א' 20:00-22:00

חוג
משחק
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