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פנאי

כל מה שצריך בקמפוס 
וקצת יותר

חשמל מזון+ מוביילספרים מחשובביגוד

המחירים בתוקף עד ה-30.1.17 או עד גמר המלאי | רשת אקדמון שומרת 
לעצמה את הזכות לשנות מחירים ולהגביל כמויות בקטלוג זה ללא 
הודעה מוקדמת | אין כפל מבצעים והנחות | רשת אקדמון אינה אחראית 
לטעויות דפוס | מינימום יח' במלאי: 50 | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

לרשימת הסניפים יש להיכנס לאתר academonil.co.il - חפשו אותנו ב-  
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PLUS מילון בבילון
עברי-אנגלי, אנגלי-עברי

 7-FX מילון אוקספורד
עברי-אנגלי, אנגלי-עברי

· המילון היחיד הכולל את כל הטיות 
השפה העברית מעל 6 מיליון מילים, 
כולל: ביטויים, ניבים, פתגמים וסלנג 

· שנה אחריות

· משלים מילה בהקלדה · מזהה מילים בהטיה 
קשורים  וביטויים  מילים  לצירופי  הפנייה   ·
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*לא ניתן לערבב בין הקטגוריות
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מעוניינים לפרסם 

בצ'ופצ'יק?

פנו למשרד שיווק 

בטלפון 054-2321346 

* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

העמוק  מהשינוי  להתעלם  אפשר  אי  אבל  אותה,  לשנוא  אפשר  אותה,  לאהוב  אפשר 

שהיא מחוללת בחיינו. כמו חופשת מחלה ארוכה, תקופת המבחנים דוחסת אותנו כמעט 

וברחמים עצמיים שיכולים  בלי התראה לתוך החדר, כשאנחנו מצוידים באוכל מנחם 

הבטחות  המיטב,  את  לעשות  והבטחות  תקווה  מלאי  אותה  נתחיל  לגדוד.  להספיק 

משתפר.  אינו  המצב  משם  סדרה.  של  ראשון  פרק  לטובת  שעות  כמה  אחרי  שנזניח 

תאמינו לי, זאת השנה הרביעית שלי כאן.

קראו  ההוראה.  איכות  לשיפור  עם המחאה  קרה  לבדוק מה  חזרנו  לקראת המבחנים 

והחליטו האם היינו צריכים להתעקש קצת יותר. סידרנו גם לו"ז ליום למידה אפקטיבי 

ורעיונות לדייטים שבין המרתונים. תוכלו לקרוא גם על סטודנטים שלומדים תוכן אחר 

בקורס משותף ליהודים ולערבים )הכתבה גם בערבית(. שווה לקבל השראה למעורבות 

חברתית מהתכנית למאבק ב-BDS, מיזמה להעלאת יהודי אתיופיה או מסטודנט שהוציא 

שיר נגיש לחירשים. ואל תוותרו על מה שמעניין אתכם – קראו על כנס בנושא נשים 

מובילות, על חממת היזמות Tech7 או על הסטודנטים שלקחו את משחקי המחשב צעד 

אחד קדימה לעולם הגיימינג. וכמו תמיד – תשחצים, אוכל, תרבות, הצד שלו ושלה, הצד 

של אף אחד, נועה והבירוקרט שנלחם עבורכם/ן. בהצלחה במבחנים!

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:

דניאל איטח

מושיקו פאר

דפוס:

רבגון

בגיליון הקודם הופיעה הכתבה "נובי גוד" תחת שמה של הודיה תורג'מן, בעוד שהכתבה נכתבה על ידי גלי סיטון.
5עמכם הסליחה.
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שיווק
אזהרה: שמחת חיים נעדרת מהטור, 

כי כותב אותו יצור רוטט מקור

אני יודעת שיש מי שייאנחו למקרא המילים, בייחוד מי 

וכשהייתי  אני שונאת את החורף.  שחפרתי להם. אבל 

במכינה בצפון וחברה נשבעה שהיא תגרום לי להתאהב 

הייתה  יופי!",  איזה  "תראי  ולשווא.   – ניסיתי  בעונה, 

עולצת למראה שמים שנראים כמו חרבון של אלוהים. 

"השלמות!", צפצפה בגשם שחדר לחזייה הקטנה שלי 

זקופים.  קיסמים  שני  יום שלם עם  לי להסתובב  וגרם 

אנושות, די. הבה נאמץ היגיון בריא, ואני יודעת שקשה 

את  אבל  הטקטוניק,  הומצא  שבו  בעולם  זאת  לבקש 

החורף יש לתעב. למה? כי לא נוח! לא! אי אפשר להתנהל 

בו בלי להיות עצבני! קחו לדוגמה את הרגע האלים של 

כניסה לחלל מחומם וקילוף הבגדים בשאגות. זה קורה 

לקצץ  כדי  למוות  אותנו  צולים  שבו  המקום  בספרייה, 

ששרד  למי  אינפקטד  של  הופעה  ולממן  בסטודנטים 

אני  בחיתולים(.  עודנה  אך  אמנם,  נפוצה,  )תיאוריה 

בין דצמבר  חינניים  מעריצה אנשים שמצליחים להיות 

לאפריל, כי אני נראית כמו גבינה במעיל, וכל מה שאני 

עושה זה לקנח את האף – או כמו שחברה אמרה פעם: 

"זה נשמע כאילו את מקנחת את הרחם שלך". מקסים, 

באמת, אני מוקפת באנשים עדינים מאוד.

באוגר  מדובר  כאילו  עליו  מגוננים  החורף  אוהבי 

של  ריח  אוהבת  שאני  כמו  זה  ניחא,  שלהם.  הפוזל 

פשר  מה  אבל  מגניב.  קינקי  קטע  יש  אחד  לכל  דגים, 

וגם  הלחץ להשיג חבר? עדיף בקיץ! תמיד חצי ערום, 

את, גברת בחורה, כבר לא אורנג-אוטן עם שבעה טון 

דווקא  מעשיי.  ואיפה  דיבורים  איפה  אבל  בבטן.  תה 

בהכרה,  הוא  וכן,  מישהו,  עם  לצאת  התחלתי  עכשיו 

תודה. מכורח תפקידי כיוצאת-ִאתו... שוב, אני מרגישה 

לו דופק, באמת, איי-קיו, גם אני  יש  שאתם מוטרדים; 

לא יודעת למה הוא עושה את זה, אולי זו מלגה. בכל 

מקרה, זה קשר מרחוק: הוא גר ב-ב' ואני ב-ו' הישנה. 

ואני  רבים אומרים, טוב שלא בחרת לך חבר בטהיטי. 

עונה, טוב באמת, בטהיטי יש רק שלוש-עשרה אותיות, 

צ'?  עם  משהו  להגיד  כשארצה  הזוגיות  על  יהיה  ומה 

אם כן, יום אחד דיוושתי אליו כשבידי מטריה, ודאגתי: 

אבוקדו  אוכלת  אני  אבוקדו?  נו,  לי,  יציע  הוא  אם  מה 

בכפית וסכין. לא נשרוד. כפית וסכין לא אמורים להכיר. 

זה  לגעת  ונתחיל  תתחמם,  האווירה  נתחיל,  אם  ומה 

זה  לא-נורמאלית,  בצורה  קופא  שלי  האף  באף?  לזה 

לי,  הציקו  אלה  עבים  הרהורים  נדיר.  פיזיקאלי  מסמך 

אני  ורק  מטריה  עם  יפה  מדוושים  שכולם  והעובדה 

נראית כאילו אני משתתפת בסצנות הריקודים של מרי 

פופינס. ופתאום, נחשו מה, באר-שבע החליטה להפוך 

לאוקיינוס, והותקפתי בגשם אלכסוני. מובן שהמטריה 

לא עזרה – הרי זו ההמצאה הגרועה בהיסטוריה, נייס-

גאי זה תרופה לאיידס ליד מטריה, רצח עם זה המצאת 

אופנוע השפריץ  והתרסקתי.   – ליד מטריה  האפרסמון 

בוץ, וכלב נבח בידידותיות, חשב שאני כלב אחר. אני לא 

כלב אחר. הגעתי כשאני נראית כמו פרסומת למלחמה 

בסמים, והיה עליי להפוך לבחורה מותק. מזל שבארץ 

ב' יש מעליות, ויכולתי להתנער מול הראי – אפילו שאני 

ועל  סומק,  קצת  הפנים  על  ולמרוח   – אחר  כלב  לא 

הסומק קצת פנים.

אפילו  כשנכנסתי.  נבהל  לא  הוא  אבל  בחורף,  נוח  לא 

לא הספקתי להתנצל על שאני קפואה ומסניפת-דגים 

ומקנחת-רחם והכול, כי הוא הביט בי כאילו... אני בסדר 

גמור. ועליי להודות, להתכרבל זה כיף, עוטף את הנפש, 

את  הייתי מעריכה  לא  אולי  אנשים.  שני  בין  זך  משהו 

הקיץ אילולא היה לי למה להשוות. נראה שזה העניין: 

העונג מתוק יותר אחרי תלאות. סופת הרעמים הדגישה 

את השקט שבחדרו, והוא ליטף את אפי. כבר לא היה 

קר. אפשר לאהוב את החורף. כנראה.

מאת נועה גורן

האם הדיכאון הכרחי 
בחורף הלחלוחי?

והסטודנטית הזאת 
היא אני
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אקדמיה
מדור

איתך לאורך כל התואר

ספריית ההשאלה
מחכה לכם

בספריית ארן

ם כ ל י ב ש ב ן  א כ  - ה  י מ ד ק א ר  ו ד מ

Bgu4u.co.il | 08-6472348 « אקדמיה

השאלה 
לסמסטר 

שלם

פתוח
כל יום

 מעקב 
נוח על 

ההשאלות

השאלה 
במחירים 

מוזלים

שעות השאלה לאורך כל
שעות פעילות ספריית ארן:

ימים א'-ה' 8:30-19:30, 
יום ו' 8:30-12:30

ספרים לקורסים מכל הפקולטות

ניתן לשאול מילוניות אלקטרוניות
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כאלפיים  שבו  בוקר  אותו  מאז  חלפה  שנה  כבר 

השביתו  והמועצה,  האגודה  בהובלת  סטודנטים, 

כמעט  שבו  בוקר  אותו  להפגין.  ויצאו  הלימודים  את 

אלפיים סטודנטים התאגדו וצעקו בקול אחד: אנחנו 

נעשו  מאז  ההוראה.  באיכות  שיפור  לראות  רוצים 

הרקטור,  ללשכת  האגודה  משרדי  בין  צעדים  הרבה 

מה  לבדוק  הלכנו  המבחנים  תקופת  לפני  ורגע 

השתנה מאז אותו בוקר טעון, והאם "איכות ההוראה" 

ברחבי  במחלוקת  שנוי  הכי  המילים  צמד  עדיין  זה 

האוניברסיטה. 

לא מעט שינויים התרחשו מאז ימי ההפגנה ועד היום. 

את השינוי המרכזי שנעשה כבר בתקופת המבחנים 

הבחינות.  נוהל  עדכון  והוא  שתכירו,  כדאי  הקודמת 

אבל מבחינת האגודה זה היה רק קצה הקרחון. "זה 

נכון שבנוהל הבחינות היו כל מיני דברים בעייתיים, 

רמ"ד  דרפנר,  מאיה  מדגישה  זה",  רק  לא  זה  אבל 

אקדמיה באגודה. "יחס לסטודנטים, התנהלות כללית, 

רמת הוראה שהיא לא מספיק טובה בכל המקומות. 

מול  פורמאלי  תהליך  והתחלנו  זה  כל  את  לקחנו 

האוניברסיטה". אחת הבעיות העיקריות היא ההוראה 

לתרגולים,  מוכנים  לא  שמגיעים  מתרגלים  עצמה. 

העדיפויות  סדר  בראש  לא  היא  שהוראה  מרצים 

שלהם, התנהלות מיושנת ולעתים משמימה, ובין כל 

הפרויקטים  אחד  מתוסכלים.  סטודנטים  אלפי  אלה 

לפיתוח  היחידה  הוא  שעברה  בשנה  עוד  שקמו 

גדי  הרקטור,  סגן  בראשות  הוראה  ולקידום  אקדמי 

שלו  הראשונה  בשנה  עובר  מתרגל  "כל  רבינוביץ'. 

וכן גם מרצים עוברים את הסדנה או  סדנת הוראה, 

קאוצ'ינג בשלב כזה או אחר. חשוב להבין שלא לכל 

רבינוביץ'.  מסביר  להוראה",  טבעי  כישרון  יש  מרצה 

של  ושדרוג  הערכה  בבדיקה,  עוסקים  אנחנו  "כיום 

הסדנאות כדי לחזק ולשפר אותן. יש לנו פרויקט חדש 

בפיתוח  עוסקים  ואנחנו  בהוראה',  'חדשנות  שנקרא 

של שיטות ומתודולוגיות של למידה. אבל זה לא דבר 

שייקח חודש-חודשיים, אלא שנים". 

שנה לאחר ההפגנה הגדולה יצאנו לבדוק מה באמת השתנה באיכות 
ההוראה. ראשי האוניברסיטה והאגודה קוראים לעוד סבלנות

מאת אור הוכמן

איכות ההוראה,
שנה אחרי
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על כל יום 
מילואים 
שביצעת

מגיע לך 
צ'ופר!

הידעת?

אקדמיה
מדור

איתך לאורך כל התואר

לקבלת עזרה ומידע נוסף: Bgu4u.co.il « אקדמיה « משרד מילואים

משרד המילואים של אגודת הסטודנטים כאן בשבילכם/ן!

רשימת הצ'ופרים מופיעה באתר האגודה



צ'ופצ'יק10

מתיכון לאוניברסיטה
באחוז  הירידה  היא  אחת  עיקרית  מרשימה  תוצאה 

בסמסטר  שנראתה  נכשלים  מרובי  בקורסים  הנכשלים 

מרובי  קורסים  של  סטטיסטיקה  "עשינו  האחרון.  ב' 

נכשלים, שם הייתה הצעקה הכי גדולה", מפרט רקטור 

ירד  האלה  הקורסים  "מספר  הכהן.  צבי  האוניברסיטה, 

דרמטית בסמסטר ב' של השנה שעברה. אם כמה שנים 

ברציפות יש אחוז נכשלים גבוה בקורס מסוים, אז בוודאות 

זו לא אחראיות של הסטודנטים. מפה לא צריך להבין שזו 

אשמת האוניברסיטה או המרצים. בחלק גדול מהמקרים 

זו אשמת משרד החינוך ובתי ספר תיכוניים. זה לא סוד 

משנה  מדרדרת  תיכוניים  ספר  בבתי  הלימודים  שרמת 

לשנה. האוניברסיטאות שומרות על דרישות הקבלה ועל 

הולך  פער  יש  בזה  וכיוצא  הלימודים,  של  הגבוה  הרף 

שנדרש  מה  ובין  ִאתו  מביא  שהסטודנט  מה  בין  וגדל 

באוניברסיטה, וזו אחת הסיבות העיקריות לכישלונות. זו 

לא אשמת הסטודנט וזו לא אשמת האוניברסיטה".

"לקח זמן עד שבאוניברסיטה הבינו שקיים הפער הזה", 

יכולות  עם  לכאן  מגיעים  "סטודנטים  מאיה.  מוסיפה 

אחרי  אחרים,  למידה  הרגלי  טובות,  פחות  לימודיות 

ולעתים מסגלים  שלוש-ארבע-חמש שנים שלא למדו, 

מקצוע.  לאותו  נכונה  שלא  למידה  שיטת  לעצמם 

לבגרות.  במיקוד  שלמים  חלקים  מורידים  במתמטיקה 

האוניברסיטה מניחה שסטודנטים למדו אותם, ויש פער 

שמי משלים אותו לסטודנטים?"

מקומות  "באותם  הזה?  הפער  את  מצמצמים  איך  אז 

שבהם הפערים הם כנראה הכי אקוטיים מצאנו לנכון לתת 

קורסי הכנה בקיץ", אומר הכהן. "ראינו שהקורסים האלה 

ולכן השנה  מקטינים באופן דרמטי את אחוזי הנכשלים, 

הרחבנו את הפיילוט ואנחנו מצפים לראות תוצאות בתום 

סמסטר א'. זה לא הדבר היחיד שאנחנו עושים. הקצבנו 

סכומי עתק להגברת התרגולים גם בהנדסה וגם במדעי 

הטבע, במיוחד במקצועות של מתמטיקה ופיזיקה. בנוסף 

יצרנו סוג של 'שרשרת מזון', דרכה סטודנט או ועד יכולים 

כזו  בעיה  הייתה  אם  ספציפית,  בחינה  על  ולקבול  לבוא 

או אחרת. אם מוצאים שבאמת הייתה בעיה אז מציעים 

תיקון, מועד נוסף או פקטור". 

שרשרת המזון הזו היא שינוי מהותי שמגדיר את דרך 

ולא  נורא  מבחן  "היה  בעייתיות.  בבחינות  הטיפול 

פרופורציונאלי, מה עושים עם זה? למי פונים עם זה?", 

ברור.  יותר  זה  "עכשיו  האגודה.  יו"ר  רט,  אורי  מדגים 

הפקולטה להנדסה, למשל, עשתה מהלך לא קל, והיא 

נכנסת עמוק בשביל לטפל בהרבה סוגיות. יש סגן דיקן 

לפנות  שיודעים  שגב,  ראובן  פרופסור  הוראה,  לענייני 

אליו במבחנים מרובי נכשלים".

בנוגע  אפור  קצת  סעיף  יש  החדש  הבחינות  בנוהל 

המועדים  שני  את  להגיש  המלצה  שנותן  ב',  למועדי 

יחד. האם זה נשאר רק בגדר המלצה? "ישנה תכנית 

שמחייבת התארגנות בתשתיות ובמערכות, דרכה יוגשו 

באופן  יבחר  בחינות  ומדור  זמן,  באותו  הבחינות  שתי 

הזה,  הרעיון  נגד  לא  "אנחנו  רבינוביץ'.  אומר  אקראי", 

אבל כדי לייצר את המנגנון לדבר הזה ייקח עוד זמן". 

שניים זה תמיד ביחד
סטודנטים  מאות  לספרייה  מחוץ  עמדו  שנה  לפני 

והפגינו. האם זה היה צעד נכון? 

"לא, לא אהבנו את זה כי זה לא קידם שום דבר", טוען הכהן. 

הרבה  כבר  בדרך  היו  הבחינות  תקנון  לשינוי  "ההליכים 

לפני זה. את הבעיות הכרנו קודם. אלו תהליכים שלוקחים 

זמן ואתה לא רואה את הפרות מיד. זה לא רמזור שעובר 

מאדום לירוק". "נניח שעלה רעיון של אוסף שינויים בנוהל 

הבחינות", מסביר רבינוביץ'. "עכשיו אתה צריך להעביר את 

זה לפקולטות, הן – למחלקות, ראשי ועדת הוראה מעירים 

הערות, צריך לעבור על ההערות, יש ויכוחים, עוד איטרציה 

האלו  הדברים  הבחינות.  נוהל  אז  ורק  איטרציה,  ועוד 

לוקחים זמן. ולכן הייתה פה הפגנה למטה. כי זה לא קרה 

הזו  ההפגנה  משהו?  תרמה  ההפגנה  האם  שרצו.  בקצב 

בעצם אפילו קצת הפריעה. היא חיבלה במערכת היחסים 

הטובה והנהדרת שהתחילה להתפתח בין לשכת הרקטור 

מתוכננות  שהיו  פגישות  מיני  וכל  הסטודנטים,  לאגודת 

נעצרו. ואנשי האגודה הבינו את זה".

בענייני  להתמקד  לצורך  האוניברסיטה  של  "הגישה 

ההוראה בהקשר של סטודנטים די גברה לאורך השנה 

זה  מתוך  נבע  מזה  "הרבה  אורי.  טוען  האחרונה", 

וזה  שלה,  היום  סדר  שזה  והציגה  הסבירה  שהאגודה 

לא היה כזה מובן מאליו לפני. ההפגנה הייתה איזשהו 

כלי של חוסר שביעות רצון שלנו לתהליך. היום השיח 

הדוק הרבה יותר משנה שעברה. אנחנו כל הזמן בקשר 

"ההפגנה  המשבר".  אחרי  שקרו  השינויים  אחד  וזה 

מאיה.  מסכמת  לאוניברסיטה",  שלנו  קריאה  הייתה 

"רצינו שהדבר הזה שנקרא 'איכות הוראה' יהיה בשיח, 

שמרצים ידברו על זה ושאנחנו הסטודנטים נהיה חלק 

להתעסק  שרוצים  סטודנטים  שיש  שיבינו  רצינו  ממנו. 

בזה, שזה חשוב לנו. וזה עבד".

האגודה  בין  השיח  שנה,  בחלוף  שהיום,  לראות  קל 

לאוניברסיטה הוא הדוק ומסונכרן יותר. בעוד שבריאיון 
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בשנה שעברה הוטחו האשמות וטענות זה כלפי זה, היום 

הם כבר נותנים תשובות דומות וגאים במערכת יחסים 

צמודה. "ככלל, יש שיתוף פעולה מאוד הדוק עם אגודת 

פתוחה  הדלת  יום-יום,  לפה  באים  הם  הסטודנטים. 

וישנן פגישות קבועות", אומר רבינוביץ'. "כשבאה יזמה 

קשבת.  מאוזן  יותר  תמצא  היא  האגודה,  מצד  חיובית 

הזו  היחסים  מערכת  את  פעולה".  שיתוף  תמצא  היא 

אולי כדאי להעתיק למסגרת גדולה יותר: שיתוף פעולה 

הדברים  "אחד  האוניברסיטה.  לסגל  הסטודנטים  בין 

הם  של  בטרמינולוגיה  לדבר  להפסיק  זה  המרכזיים 

ואנחנו, המרצים והסטודנטים", טוענת מאיה. "אי האמון 

ההדדי הזה בין סטודנטים למרצים צף ועולה. המרצים 

אומרים: הסטודנטים לא לומדים, הסטודנטים אומרים: 

המבחנים נורא קשים. אם נדע לדבר לאורך השנה, אם 

בקשר,  ויהיו  המחלקה  ראש  עם  לדבר  יידעו  הוועדים 

לא תהיה כל הזמן התגוננות והבעיות יהיו על השולחן. 

מרצים אומרים 'אנחנו מוכנים להשקיע ולעשות ולשפר 

ולשמוע, ובסוף אגיע לכיתה ולא יגיעו סטודנטים'. ואני 

ויבואו  בתהליך  סטודנטים  שישתפו  שברגע  אומרת 

ויגידו, 'אני יודע שיש משהו בעייתי בקורס. יש לכם רעיון 

מצד  שונה.  יהיה  המצב  אחרת?'  זה  את  להעביר  איך 

שני, סטודנטים לא יכולים לצעוק 'לא טוב, לא טוב' ולא 

לקחת חלק אמתי וכן בשינוי". 

לא הכול ורוד
אבל  אלו,  מראיונות  מצטיירת  אופטימית  תמונה 

קבוצת  את  לדוגמה  קחו  ורוד.  הכול  תמיד  לא  בשטח 

בן-גוריון"  אוניברסיטת   – מבחנים  "ממוצעי  הפייסבוק 

שהקים יובל גת, סטודנט בשנה ג' להנדסת חשמל, ושם 

שיתף במכתב ארוך חוויה לא נעימה מקורס בסמסטר 

במיוחד.  גבוהים  נכשלים  אחוזי  שכלל  האחרון,  הקיץ 

שיתוף המכתב גרר תכתובת ארוכה עם האוניברסיטה. 

"אחרי ההפגנה אמרנו שניתן צ'אנס לראות איך דברים 

הקיץ  בקורס  שהיה  "המבחן  יובל.  מספר  מתנהלים", 

היה הקש ששבר את גב הגמל. הרגשנו שצריך להוציא 

שזו  בגסות  לי  אמר  המחלקה  ראש  החוצה.  זה  את 

אשמתנו שלא למדנו, ושסטודנטים שעושים קורס קיץ 

הם חלשים. ברמת העיקרון, ככל שעלינו בדרגות קיבלנו 

אותה תשובה, אבל יותר פוליטיקלי קורקט". 

"במקרה הזה באו לקראתם. לא הספיק להם כמה באו 

לקראתם – זכותם לחשוב כך", הגיב רבינוביץ'. "אנחנו 

צריכים לשקול מתוך ראייה מערכתית, ואני חייב להגיד 

שנוצרה כאן נורמה שמסתכלת באופן אובייקטיבי ככל 

ורואה מצד  האפשר.היא רואה את הצד של הסטודנט 

שני גם את הצד של האוניברסיטה, ומוצאת בדרך-כלל 

ישנם  השונים.  הגורמים  בין  הנכון שמאזן  הפתרון  את 

מקרים שבהם אחוז הנכשלים גבוה בגלל, למשל, שמי 

שניגש לקורס מסוים כבר נכשל פעם אחת בקורס. אין 

לי טענות לקבוצה של סטודנטים שנכשלת, לא מרוצה 

וכותבת בפייסבוק וטוענת טענות, אבל תפקידנו כסגל 

לקחת את תפקידנו ברצינות ולא להוריד את הרף כי נוח 

לנו להוריד את הרף". 

הפייסבוק  בקבוצת  שהועבר  מייצג,  לא  בסקר  גם 

ועשרים  למאה  בן-גוריון'  לאוניברסיטת  'התקבלתי 

סטודנטים לערך, המצב לא נראה מזהיר כל-כך. ממנו 

עלתה הרגשה שלא נעשה כל שינוי, התעוררה תחושת 

תסכול כללית, וכן עלו תלונות חוזרות ונשנות על איכות 

ההרצאות והמתרגלים, על מבחנים לא פרופורציונאליים 

ויש  שינוי  שהרגישו  סטודנטים  "יש  קשב.  חוסר  ועל 

עם  מקומות  עוד  שיש  "ברור  אורי.  טוען  שלא",  כאלו 

בעיות. צריך להבין שהולכים פה לתהליך מאוד ארוך. 

אנחנו רוצים לגעת בשורש הבעיה, וזה לא ייפתר ביום. 

בסופו של דבר הסטודנט רואה את המרצה שעומד מולו 

בכיתה. ומספיק מרצה אחד או שניים שמלמד כיתה של 

מאה וחמישים איש – והנה מאה וחמישים איש שיכולים 

וזה לא משנה ששלושה  לחוות חוויה מאוד לא טובה. 

אחרים ממש משתדלים ועושים מאמץ". 

להתלונן בתחילת הקורס
"אם יש קורס שיש ִאתו בעיה בהוראה, תבואו בשבוע 

ראשון-שני של הסמסטר כשעוד אפשר לשנות", מסכם 

גדי. "לא יומיים לפני הבחינה, לא חצי שנה אחרי הבחינה. 

אנחנו מעודדים את הסטודנטים לבוא ולקבול. אין לנו 

והתרגולים.  הקורסים  בכל  חיישנים  עם  מידע  מערכת 

אנחנו בנויים על מה שהסטודנטים אומרים לנו".

הדי  האפשרויות  במסגרת  מאמץ  כל  עושים  "אנחנו 

מוגבלות שלנו מבחינת משאבים כדי לשפר את חווית 

הכישלונות  את  ולמזער  הוראה  ואיכות  הלימודים 

ולא  להכשיל,  עניין  לנו  "אין  הכהן.  מוסיף  בבחינות", 

שלא  לא  ובוודאי  הלימודים,  את  יגררו  שסטודנטים 

יסיימו אותם. אני מבין את הסטודנט שאומר 'לא מעניין 

אפס,  תשקיעו  מיליון,  תשקיעו  עושים,  אתם  מה  אותי 

אותי מעניין דבר אחד – המרצה שלי בסדר, לא בסדר. 

הבחינה שלי בסדר, לא בסדר. עברתי, לא עברתי. השאר 

לעשות  יכול  לא  אני  קסמים,  לי  אין  אותי'.  מעניין  לא 

עם האצבע והדברים פתאום יהיו בסדר. אנחנו עושים 

ככל שניתן לשפר את הדברים האלה ואנחנו מטפלים 

זה אנחנו צריכים את שיתוף  נקודתית בבעיות. לצורך 

הפעולה של הסטודנטים" 
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קמים  אנחנו  מבחנים.  תקופת  נראית  איך  יודעים  כולנו 

בבוקר, מנסים להבין מאיפה להתחיל, לוקחים הפסקה 

חבילות  אוכלים  בפייסבוק,  התראה  לנו  שיש  פעם  בכל 

שלמות של שוקולד, וכמובן, חייבים לטאטא ולסדר את 

הדירה, כי מי יכול ללמוד כשמלוכלך כל-כך?! אז החלטנו 

שהגיע הזמן להפסיק עם התירוצים הנלוזים האלו, וכדי 

להפוך את התקופה הזו לנסבלת ולמוצלחת קצת יותר, 

הכנו לכם את הלו"ז האולטימטיבי ליום למידה מן המניין. 

בן-גוריון  של  עבר  סטודנטית  סולר,  נועה  את  גייסנו 

ובעלת העסק "הלוחשת לסטודנטים" שדרכו היא מקנה 

קלינית  דיאטנית  עוזרי,  הדס  ואת  אקדמיות ,  מיומנויות 

ומאמנת כושר, ובנינו את הלו"ז המנצח. בהצלחה.

8:00 – השעון המעורר מצלצל. זה בסדר, תבקשו ממנו 

ואז עוד  ולהעיר אתכם עוד עשר דקות.  נודניק  להיות 

עשר. ואז עוד עשר.

8:30 – קמים! קחו לכם שעה להתאפס. תכינו קפה חם 

וארוחת בוקר מזינה. "תשמרו על תזונה שמבוססת על 

יום  כל אבות המזון", מוסיפה הדס. "הקפדה על סדר 

פחמימה  חלבון,  שמכילות  גדולות  ארוחות  שלוש  של 

וירק. זה יעזור לשיפור הקשב והריכוז, לתחושת ערנות 

ולתחושה כללית טובה יותר". אל תזלזלו בארוחת בוקר, 

היא לא סתם הארוחה הכי חשובה ביום, והיא תשאיר 

תשמעו  הארוחה  בזמן  מפוקסים.  יותר  קצת  אתכם 

גלגל"צ או תשימו איזה פרק של חברים, כדי לעבוד על 

יום טוב. אתם  עצמכם שאתם שמחים ושהולך להיות 

יודעים איך זה, מחשבה בוראת מציאות.

9:30 – יאללה, כבר מאוחר. מתחילים סשן ראשון של 

לימודים. לפני שאתם פותחים את הסיכומים, הנה כמה 

טיפים מנועה:

"הדבר החשוב ביותר זה לעשות תכנון זמן נכון",  א. 

שעות  באיזה  שבועי:  לו"ז  "לתכנן  נועה.  מסבירה 

אני לומדת, איזה נושא בכל יום, כמה שעות כל יום. 

להימשך  צריכה  לא  אפקטיבית  כשהיא  נטו  למידה 

מעבר לשש–שמונה שעות ביום".

הלמידה.  סביבת  הוא  במיוחד  חשוב  שני  טיפ  ב. 

"כדי  נועה.  מפרטת  אנרגיה",  יש  שלנו  "לסביבה 

כדאי  אפקטיבית,  שיותר  כמה  תהיה  שהלמידה 

עבודה  שולחן  ומוארת.  נעימה  תהיה  שהסביבה 

על  ללמוד  מומלץ  לא  דעת.  הסחות  ובלי  מסודר 

המיטה או על הספה, זה מעודד שינה. עדיף ללמוד 

מול שולחן". באסה.

ורגע לפני שמתחילים ללמוד, טיפ אחרון – תעשו  ג. 

לומד?  אני  "איך  שלכם.  הלמידה  סגנון  עם  היכרות 

מעדיף  אני  החומר?  את  מסכם  חומר?  מקליט  אני 

לעצמי  לשנן  מעדיף  אני  מרקר?  עם  ולסמן  לקרוא 

את החומר? מה הן השעות הטובות שלי? האם אני 

אני  יכול להתרכז?  אני  זמן  יום? כמה  או  לילה  איש 

יכולה לשבת שעתיים בלי לזוז, או שצריכה הפסקה 

כל ארבעים וחמש דקות? לבד או עם חברים? חשוב 

להכיר את ההרגלים ולהיות מספיק מודעים ורגישים 

לצורה שבה מתאים לי ללמוד". 

תכינו  הדרך  על  כמובן.  פייסבוק,  הפסקת   –  11:30

שמחת  ועל  ערנות  על  לשמור  כדי  חטיף  איזה  לכם 

על  לשמור  לכם  תעזור  בריאה  שתזונה  נכון  זה  חיים. 

לא  לכם  שתעזור  מכך  שחשוב  יגידו  יש  אבל  ריכוז, 

לסיים את תקופת המבחנים פלוס שני קילו. "רצוי לא 

מדגישה  למידה",  כדי  תוך  או  שלומדים  איפה  לנשנש 

הדס. "אם אוכלים מול מחשב או כשכותבים, זה פוגע 

בריכוז ומגביר את התיאבון". ומה אוכלים? פרט לירקות, 

מקוריים  רעיונות  שני  מציעה  הדס  וליוגורט  לפירות 

וקלים להכנה – פנקייקים מקמח מלא וכדורי תמרים.

רוצים.  יודעת, אתם לא  אני  – חזרה ללימודים.   12:00

שלכם  האמתי  והקראש  קראש  בקנדי  שיא  שברתם 

בדיוק שלח הודעה בפייסבוק. אבל סה לה וי. 

13:00 – ארוחת צהריים! רצוי לאכול ארוחה קטנה ומזינה, 

את  תרגישו  ושלא  שעות  של  לשנ"צ  תזדקקו  שלא  כדי 

מעט  טופו(,  או  עוף  )בשר,  חלבון  ובמוח.  בבטן  הכבדות 

פחמימה )אורז, פסטה או פתיתים( וסלט יעשו את העבודה. 

הצעד הראשון להצלחה הוא תכנון נכון של הזמן. בעבודה משותפת עם 
נשות מקצוע מומחיות יצרנו לוח זמנים מומלץ ליום לימוד אפקטיבי

לו"ז לתקופת מבחנים
מאת אור הוכמן
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14:00 – סשן לימודים שני. תמשיכו, אתם בדרך הנכונה. 

16:00 – חטיף וקפה. קל.

ומיואשים.  עייפים  כבר  ואתם  שלישי,  סשן   –  16:30

את  נאבד  שלגיטימי, שאחריו  נורמאלי  ריכוז  טווח  "יש 

בשביל  טיפים  כמה  הנה  אז  נועה.  מרגיעה  הריכוז", 

לשמור על ריכוז גם בשעות הקשות של היום:

יש  גירויים. אם  יהיו  "חשוב שלא  פייסבוק אאוט:  א. 

מאוד  ויוטיוב,  פייסבוק  של  פתוחים  חלונות  עשרה 

כמה  תהיה  שלנו  שהסביבה  צריך  ריכוז.  לאבד  קל 

את  להוריד  לעשות?  אפשר  מה  שקטה".  שיותר 

לכם את  Facebook blocker, למשל, שיחסום  התוסף 

הפייסבוק. תודו לי אחר-כך. 

הדברים  את  למצוא  כדאי  ב. 

ם  י ע י ג ר מ ש

"אני  אותנו. 

לשים  אוהבת 

שקטה  מוזיקה 

יש  ברקע, 

אנשים שאוהבים 

נעימים,  ריחות 

יכולה  תזונה  וגם 

צריך  לריכוז.  לעזור 

עוזר  מה  למצוא 

לנו". 

להיום!  סיימתם   –  20:00

תסדר  טובה  ערב  ארוחת 

"חשוב  טופ.  טיפ  אתכם 

שארוחת ערב לא תהיה עם 

עתיר  או  שומני  שהוא  מזון 

"מזון  מזהירה הדס.  קלוריות", 

כזה גורם לתחושה של עייפות 

אותו,  לעכל  זמן  לוקח  וכבדות, 

לא  פיצה?  בשינה".  פוגע  וזה 

בתקופת מבחנים...

21:00 – הגיע הזמן לדאוג גם לנשמה. שימו איזה סרט 

וקצרה  זמן, צאו לבירה קלילה  שרציתם לראות הרבה 

ולא  אה,  לנשמה.  אחר  משהו  תעשו  או  החברים,  עם 

לשכוח לעשות איזו פעילות ספורטיבית לפחות פעמיים 

חשובה  היא  גופנית  "פעילות  מבחן.  ולפני  בשבוע, 

במיוחד בתקופת מבחנים", מסכימה הדס. "היא מזרימה 

תורמים  אנדורפינים  אנדורפינים.  שמשחרר  למוח  דם 

להורדת לחץ ולרוגע".

22:30 – מוקדם, אני יודעת. אבל תעשו טובה, לכו לישון. 

צריך לקום מוקדם מחר...

מפרפר  הלחץ  את  מרגישים  ואתם  מבחן  לפני  ערב 

לכם בכל הגוף? זה מה שצריך לעשות:

מרגיש  כשאני  מכווץ,  שלי  "כשהגוף   – פיזי  לחץ  א. 

שאכשל,  מפחד  ואני  בראש  מחשבות  מלא  לי  שיש 

ואת ההצלחה", מבהירה  רק מעכב את הלמידה  זה 

יותר  זה  אבל  ונינוחים,  רגועים  להיות  "רצוי  נועה. 

קל להגיד מלעשות. אני ממליצה על תרגילי נשימה, 

יותר  הרבה  וללמידה  למבחן  להגיע  לנו  שיאפשרו 

רגועים. רצוי לעשות תרגיל נשימות ערב לפני מבחן 

וכשקמים בבוקר". איך עושים את זה? תופסים פינה 

חמש–שמונה דקות לוקחים נשימה שקטה, ובמשך 

לוודא  )יש  האף  דרך  עמוקה 

שתהיה  כך  מתנפחת,  שהבטן 

ובאותו  חזה(,  ולא  בטן  נשימת 

את  האוויר.  את  מוציאים  קצב 

התרגיל מבצעים כמה פעמים 

בסטים של חמש. 

"כדי   – מנטאלי  לחץ  ב. 

מנטאלי  לחץ  על  לעבוד 

עם  לעבוד  צריך 

המחשבה  המחשבות. 

ישר  באה  השלילית 

לי  כשיש  לחץ.  עם 

'אני  כמו  מחשבה 

להיכשל  הולך 

מעודד  זה  במבחן' 

לחץ ועוד מחשבה 

זה  שלילית. 

אני  מעגל. 

להפוך  ממליצה 

השלילית  המחשבה  את 

למחשבה נעימה".

*אם אתם יודעים שיש לכם בעיות של קשב וריכוז, קחו 

הפסקות תכופות יותר, אך קצרות. למשל, חמש דקות 

הפסקה אחרי כל ארבעים וחמש דקות של למידה. 

**נועה מציינת שאם אתם טיפוסים של לילה, תרשו 

לעצמכם להזיז את הלו"ז כמה שעות קדימה.

***הדס מדגישה שלא מומלץ לקחת שוקולד למבחן. 

"שוקולד גורם לעלייה מהירה של הסוכר, ולאחר מכן 

לירידה דרסטית ולנפילה של אנרגיה. אז עדיף לקחת 

אל   – שלנו  וטיפ  שקדים".  או  אגוזים  יבשים,  פירות 

תארזו חטיפים שמרעישים )תפוח( או שמדיפים ריח 

)קלמנטינה( 
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של  להיסטוריה  סטודנטית  רובינסקי,  כששביט 
התחילה  ישראל,  מדינת  וללימודי  ישראל  עם 
ציפתה  היא  בן-גוריון,  באוניברסיטת  ללמוד 
שלומדים  הערבים  הסטודנטים  לבין  שבינה 
או  קרוב  קשר  לא  אולי  קשר.  ייווצר  ִאתה 
יותר מישיבה  אינטנסיבי אבל משהו משמעותי 
"אני  המרצה.  לאותו  ומהאזנה  החדר  באותו 
הייתי בנווה שלום ובכמה משלחות של יהודים 
המפגש  שבאוניברסיטה  וחשבתי  ופלסטינים, 
יקרה באופן יותר שוטף. אבל אין ממשק בין שני 
וזה  הפרדה  איזושהי  יש  בדרך-כלל  הלאומים. 

נשאר בחבורות שהיו קודם", מספרת שביט.
 

כעשר שנים לפני בואה של שביט לאוניברסיטת 
אייל,  טל  ד"ר  לאוניברסיטה  הגיעה  בן-גוריון 
חברתית  לפסיכולוגיה  המגמה  ראש  היום 
הפריע  לה  גם  לשביט,  כמו  באוניברסיטה. 
כמעט  יהודים  וסטודנטים  ערבים  שסטודנטים 
והיא חשבה שצריך  זה,  עם  זה  מדברים  ואינם 
זכרה  זאת. ד"ר אייל  להקים מסגרת שתאפשר 
היטב את השתתפותה בקורס שעסק בקונפליקט 
את  להעביר  שכדאי  והחליטה  היהודי-ערבי 
הקורס באותה המתכונת גם באוניברסיטת בן-
גוריון. כך נולד הקורס "הקונפליקט הערבי-יהודי 
משתתפים  ובו  והתיאוריה",  ההתנסות  בראי 
שביט ועשרים ושניים סטודנטים נוספים. בקורס 
ערבים,  וסטודנטים  יהודים  סטודנטים  נפגשים 
ומנחה  יהודייה  מנחה  של  משותפת  ובהכוונה 
ערבי משוחחים על הקונפליקט בין שני העמים. 
בין  שוויון  ליצור  מציינת את המאמץ  אייל  ד"ר 
שתי קבוצות הסטודנטים שמשתתפות בקורס. 
"הקורס מנסה ליצור שוויוניות מבחינה מספרית 
בחדר  נוכחת  הערבית  השפה  שפה.  ומבחינת 

הסטודנטים  וגם  ערבית  מדבר  המנחה  מאוד: 
יכולים לדבר ערבית".

פערי שפה
ובאמת אחד הנושאים הטעונים ביותר שעלו לדיון 
בקורס היה שפת הדיבור במפגשים. הסטודנטים 
שקיבלו  ההזדמנות  לאור  שמחו  הערבים 
האוניברסיטה,  במסגרת  בערבית  להתבטא 
נוחות  אי  הרגישו  היהודים  הסטודנטים  ואילו 
ג'יוסי,  יקין  לתרגום.  הזדקקותם  בגלל  גדולה 
סטודנטית לחינוך ולפסיכולוגיה, מספרת, "זאת 
בו  הפעם הראשונה שאני נתקלת בקורס שיש 
או  בעברית  לדבר  האפשרות  מבחינת  שוויון 
יש התנגדות מהצד של היהודים, הם  בערבית. 
לא כל-כך מרוצים. הם טוענים שהם מפספסים 
כמו  השלם,  הדיבור  את  מקבלים  ולא  דברים 
שאני דיברתי. אני חושבת שקשה להם לשמוע 
ויינשטיין,  זהר  גם  עליהם".  מאיים  זה  ערבית, 
חברתית,  בפסיכולוגיה  שני  לתואר  סטודנטית 
דיברה על הנושא. "מצד אחד אנחנו מבינים את 
הצורך שלהם לדבר בערבית ואת הלגיטימציה 
שיש להם פתאום לדבר בערבית בתוך שיעור. 
אבל מצד שני אנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו 
למרות  אומרים,  שהם  מה  את  מבינים  לא 
ולא  הכול  מתרגמים  לא  אותם.  שמתרגמים 
אין  כי  בחסר  לוקה  התרגום  מתרגמים.  תמיד 
את שפת הגוף שנלווית. זה עובר באופן פחות 
בלתי אמצעי". למרות הקשיים שעוררה סוגיית 
דיון  לקיים  הקורס  משתתפי  הצליחו  השפה 
המואזין  חוק  כמו  אקטואליים,  נושאים  על  ער 
והסרת הקריינות בערבית מהאוטובוסים בבאר-
הנושאים  אחד  ותיקים.  נושאים  על  וכן  שבע 
הסטודנטים  שבו  האופן  הוא  שעלו  הותיקים 

קורס מיוחד במינו מפגיש בין יהודים וערבים בקמפוס, ומציף את 
הפערים הגדולים לצד החיבור שמשווע לקרות

רואים כפול
מאת אורית ערן , תרגום סאלח אגבאריה | بقلم: ارويت َعرين | ترجمة : صالح اغبارية
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אגודת הסטודנטים ו"עושים רחוב" 
מחפשים ארגונים, גופים מקומיים, 
בשכונות  פעילים  בניין  וועדי  או 

סביב הקמפוס!
וסיוע  פעולה  שיתוף  היא  המטרה 
בשיפוץ וטיפוח המרחב המשותף! 

חושב/ת שאתם מתאימים? 
צרו איתנו קשר

"עושים רחוב" הינו פרויקט חברתי 
בשיתוף  הסטודנטים,  אגודת  של 
עיריית ב"ש, הרשות לפיתוח הנגב, 
ופדרציית יהודי מונטריאול. תושבים 
ותיקים וחדשים יוצרים ביחד מרחבי 
קהילה משותפים, נגישים ונעימים!

ליצירת קשר: community@aguda.bgu.ac.il |  עושים רחוב
רכז הפרויקט: יעיר אילן 0544844778

רוצה 
שפרויקט

 עֹוִשים ְרחׂוב
OSIM RECHOV

יגיע גם 
לרחוב 
שלך?

ועדת	הצעירים	
											אגף	איכות	

סביבה
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הערבים מגדירים את עצמם. "יש תפיסה שערבי 
הכעיס  ממש  וזה  ישראלי,  הוא  בארץ  שנמצא 
אותי", אומרת יקין. "יש לאום ישראלי ויש לאום 
הזהות  זאת  פלסטינית,  ערביה  ואני  פלסטיני. 

שנולדתי ִאתה". 

כמה משתתפים סיפרו שבדיונים מסוימים השוני 
והקונפליקט  במיוחד  גדול  היה  התפיסות  בין 
נראה קשה מאי פעם. אומסיה חוסן, סטודנטית 
לספרות עברית ולבלשנות, מספרת, "הם הציעו 
שנתחיל מחדש, דף חדש. אז אמרנו, אני ונראה 
שאי  הסכימו,  הערבים  הסטודנטים  שכל  לי 
אפשר. אפשר, כן, אפשר, אבל רק אם האנשים 
שהועברו מפה יחזרו לפה. האנשים האלה עדיין 
אנחנו...  לפה.  לחזור  חולמים  עדיין  הם  חיים. 
אני לא יכולה לשכוח את האנשים האלה". זהר 
סיפרה על אותו דיון את הדברים האלה: "תהינו 
אם כדאי לנו, לדור הצעיר, פשוט למחוק את זה, 
מהנקודה  ולהתחיל  להיסטוריה  להתייחס  לא 
צריך  אולי  נגמר...  לא  זה  נגמר,  לא  זה  כי  הזו. 
לשים את זה בצד. לא להתעלם מזה, אבל לשים 
יש  הקונפליקט.  את  לפתור  כדי  בצד  זה  את 
עם זה הרבה בעיות. יש פה בתים שהם רוצים 
בלתי אפשרי  לפעמים  נראה  זה  אליהם.  לחזור 
להגיע לפתרון". גם שביט מתארת את ההבדלים 
הגדולים בתפיסות. "זה כמו לחיות בשני עולמות 
מקבילים.יש דברים שהם קונצנזוס אצלם ואנחנו 
לא שמענו עליהם. לדוגמה, הם מזכירים אנשים 
שנפגעו בכל מיני פעולות או נער שנעדר וחווה 
התעללות וחקירות. לא שמענו בכלל על דברים 

כאלה. האם אני חיה בשוודיה או בנורבגיה? מצד 
אחד אנחנו חיים באותו מקום ומצד שני – לא".

סיבה לאופטימיות
שעורר  משהו  בקורס  היה  האם  זאת,  ובכל 
של  שההזדהות  אומרת  אומסיה  אופטימיות? 
לה  שכואבים  דברים  עם  היהודים  המשתתפים 
ולבני עמה עודדה אותה. "הם גם עומדים בצד 
שלנו, הם מכירים את הכאב שלנו, ואני חשבתי 
שכל היהודים מתנגדים לנו. הם אומרים שצריך 
לשנות הרבה דברים. הם לא אומרים לנו, יאללה, 
שאפשר  דברים  שיש  אומרים  הם  תתמודדו. 
חיוביים.  דברים  בקורס  רואה  יקין  גם  לשנות". 
לשנות  עובדים  ואנחנו  חדשים  אנשים  "הכרתי 
את התפיסות המוטעות שלהם. אני מרגישה נוח 
עם זה... המשתתפים שבעד מה שאנחנו אומרים 
מעודדים אותי. הם לא חוו את זה ואף פעם לא 
יחוו את זה, אבל הם מזדהים". ינון רז, סטודנט 
לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית, מספר שהוא 
במעשים  קטנים,  בשינויים  להתמקד  משתדל 
קטנים שיכולים לקרב בין הקבוצות, ולא לנסות 
לעשות מהפכות. "אתה בא עם מוטיבציה כזאת 
ורעיונות כאלה גדולים שאפשר לשנות, ובסופו 
של דבר המפגשים מביאים אותך למקום שאומר: 
אני אעשה את מה שאני יכול, ומשם זה יתגלגל 
הביעה  שביט  יותר".  גדולים  בממדים  וישפיע 
הקטנים  שהגשרים  חושבת  "אני  דומה.  עמדה 
להיפגש בקפיטריה  זה לפעמים סתם  חשובים. 

ולדבר על דברים אחרים". 

לחשוב  מהמשתתפים  ביקשתי  השיחות  בסיום 
והיהודים  הערבים  בין  שמקרבת  יזמה  על 
באוניברסיטה או בארץ. יקין אמרה שצריך להפיץ 
את הרעיונות והמחשבות שעלו בקורס ולהוסיף 
לדבר  הערבים  לסטודנטים  שיאפשרו  קורסים 
בתחום  שינויים  על  חושבת  זהר  גם  בערבית. 
האוניברסיטה, ומציעה לתלות בחוצותיה קטעי 
שירה בערבית. כמו כן היא חושבת שצריך קורס 
שיפגיש סטודנטים יהודים עם אוצרות התרבות 
רואה  אומסיה  ואמנות.  ספרות  הערבית: 
בידיעת השפה הערבית גורם מקרב. "אני רוצה 
שהיהודים יכירו אותה, ושידעו שזו שפה חשובה 

ובעלת ערך ושאפשרי ללמוד אותה".
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POSITIVE

STUDIO POSITIVE
מחירון

 STUDIO POSITIVE »  או Bgu4u.co.il -פרטים נוספים ב

* רכישת מנוי ל- + STUDIO POSITIVE מקנה כניסה לאימוני יוגה, פילאטיס, מחול ורצועות
בנוסף לאימוני הספינינג והאירובי

STUDIO POSITIVE + 

סטודנטים חברי  
אגודה

סטודנטים\
בוגרים\עובדי 

אוניברסיטה
אורחים

225 ₪ 180 ₪ לחודשמנוי שנתי )12 חודשים(
לחודש

 ₪ 250
לחודש

235 ₪ 190 ₪ לחודשמנוי סמסטריאלי )4 חודשים(
לחודש

 ₪ 270
לחודש

320 280₪ 224₪ ₪מנוי חודשי

320 280₪ 224₪ ₪כרטיסיה

כניסה בודדת 
רצועות, יוגה, פילאטיס, 
יוגלאטיס וריקוד לסוגיו

₪ 28₪ 35₪ 40

סטודנטים חברי  
אגודה

סטודנטים\
בוגרים\עובדי 

אוניברסיטה
אורחים

155 ₪ 135 ₪ לחודשמנוי שנתי )12 חודשים(
לחודש

 ₪ 175
לחודש

170 ₪ 150 ₪ לחודשמנוי סמסטריאלי )4 חודשים(
לחודש

 ₪ 190
לחודש

220 195₪ 170₪ ₪מנוי חודשי

220 195₪ 170₪ ₪כרטיסיה

כניסה בודדת 
ספינינג, מדרגה, אימון 

פונקציונאלי, היט והולה-הופ
₪ 23₪ 26₪ 30

כניסה בודדת 
קיקבוקס, זומבה, סוויצ'ינג 

ועיצוב לסוגיו
₪ 18₪ 20₪ 23

STUDIO POSITIVE

STUDIO POSITIVE + 
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العرب  بين  لقاءات  خلق  الى  تهدف  خاصة  تعليمية  دورة 
واليهود في الجامعة, من اجل التقليل من الفجوات الفكرية 
بين  والترابط  التواصل  لتعميق  مزدوجة  رؤية  ولخلق 

الطالب العرب واليهود . 
الشعب  تاريخ  كلية  طالبة  روفيسكي  شفيت  بدأت  عندما 
اليهودي, دراستها في جامعة بئر السبع, توقعت اني بكون 
التواصل بينها وبين الطالب العرب اعمق, ربما ال تكون 
عالقة وثيقة وشديدة ولكن ان تكون عالقتهم اكثر عمقاً من 
وقالت  المحاضر.  نفس  الى  واالستماع  قاعة  في  الجلوس 
الوفود  من  العديد  في  وشاركت  السالم  واحة  في  كنت   "
الجامعة  في  ان  اعتقدت  فلسطينية,  وفود  للقاء  اليهودية 
ستكون اللقاءات واالختالط مع الطالب العرب اكثر دوريه, 
ولكن سريعاً ما رأيت ان التفاعل والتواصل بين القوميتين 
ليست بمستوى االعتقادات المسبقة التي تخيلتها. الحالة التي 
رايتها كانت تتمثل بنوع من االنفصال والتقوقع االجتماعي 

بين الطرفين". 

قبل عشر سنوات من وصول شفيت الى جامعة, انضمت 
النفس  علم  كلية  رئيسة  هي  االن  ايال,  تل  د.  للجامعة 
االجتماعي في الجامعة. كما شفيت, انزعجت د. ايال من 
الجامعة وفي  العرب واليهود في  الطالب  العالقة بن  نمط 
تقريباً  الجامعة  في  واليهود  العرب  الطالب  ان  اعتقادها 
عديمي التواصل والتحدث, ولذلك اعتقدت د. ايال ان من 
ايال  د.  تذكرت  الجانبين.  بين  للتواصل  إطار  خلق  المهم 
مشاركتها في دورة تعليمية تبحث وتطرح الصراع العربي 
في  الدورات  هذه  خلق  المهم  من  ان  وقررت  اليهودي, 

جامعة بئر السبع. 

اليهودي  الصراع   " التعليمية  الدورة  فكرة  ولدت  هكذا 
العربي, التجربة والنظرية", الذي شارك به شفيت واثنين 
وعشرون طالب وطالبة اخرون. في هذه الدورة التعليمية 
نقاش موسع  فتح  بهدف  يهود  التقى طالب عرب وطالب 
اللقاءات  في  الحوار  أدار  اليهودي,  العربي  الصراع  عن 
مرشد عربي ومرشد يهودي . تعرض د. ايال الجهد الذي 
جرى بهدف خلق مساواة بين مجموعات الطالب المشاركين 
الدورة  الشأن : "  ايال بهذا  التعليمية. وقالت د  الدورة  في 
والناحية  العددية  الناحية  من  مساواة  تحاول خلق  التعليمية 
اللغوية, اللغة العربية موجودة بشكل قوى ومركزي داخل 
قاعة الدورة, المرشد العربي يتكلم بالعربية وايضاً الطالب 

يستطيعون التكلم بالعربية" . 

فجوت اللغة 
الدورة  في  النقاش  اعتلت  التي  األمور  اكثر  ان  للحقيقة, 
التعليمية هي لغة التحدث في اللقاءات. الطالب العرب كانوا 
سعداء بالفرصة التي حصلوا عليها التكلم باللغة العربية في 
إطار الجامعة . وفي الوقت ذاته شعر الطالب اليهود بعدم 
الراحة بسبب حاجتهم الدائمة للترجمة. يقين جيوس طالبة 
التجربة  هي  هذه   " تتحدث  النفس  وعلم  التربية  كلية  في 
على  تبنى  التي  النوع  هذا  من  تعليمية  بدورة  لي  األولى 
ال   . العبرية  او  العربية  باللغة  كتحدث  بالفرص  المساواة 
بسبب عدم  اليهودي  الطرف  في  هناك معارضة   ان  شك 
ارتياحهم فهم يعتقدون ان األفكار والنقاشات ال تصل اليهم 
بشكل كامل بسبب اللغة, في اعتقادي ان من الصعب عليهم 

رؤية مزدوجة
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سماع اللغة العربية ألنها في اعتقادهم تهدد وجودهم.  

النفس,  ثاني في كلية علم  لقب  فانستين, طالبة  اما زوهر 
تتحدث عن موضوع اللغة وتقول " من الجانب األول نحن 
من  ولكن  االم,  لغتهم  العربية  باللغة  لتحدث  حاجتهم  نفهم 
اننا ال نفهم ما يطرحون  الجانب االخر نحن نشعر احياناً 
ال  أحياناً  العبرية,  الى  حديثهم  ترجمة  من  بالرغم  بدقه, 
الحديث.  كل  يترجمون  ال  واحياناً  الفكرة  كل  ترجمة  يتم 
لغة  تتضمن  ال  ألنه  كافية  غير  الترجمة  ان  اعتقادي  في 
الجسد المصاحبة للحديث التي تلعب دوراً مركزياً في فهم 

الصورة كاملتاً. 

المشاركين  نجح  اللغة  التي خلقتها  الصعوبات  بالرغم من 
األمور  فناقشوا  كامل  نقاش  بخلق  التعليمية  الدورة  في 
العينية كقانون االذان, إزالة اللغة العربية من المواصالت 
العامة في بئر السبع باإلضافة لذلك نوقشت مواضيع حادة 
. إحدى هذا المواضيع الحادة, كان موضوع ما هي هوية 
الطالب العرب وكيف يعرفون انفسهم , وفي هذا السياق 
قالت يقين " هناك تصور مسبق ان وجود العربي في دولة 
لم  النهم  اغضبني,  وهذا  الوطنية  هويتهم  يلغي  إسرائيل 
إسرائيل  دولة  في  الموجود  العربي  ان  بالحسبان  يأخذوا 
العربي  شعبه  من  جزء  وهو  الوطن  هذا  صاحب  هو 
الفلسطيني, وانا اعرف نفسي عربية فلسطينية, هذه هويتي 
ولدُت معها. البعض من المشاركين تحدثوا في نقاشهم عن 
لكل  الخاص  التصور  بين  والكثيرة  الواسعة  االختالفات 
درجاته.  اعلى  في  اليوم  الصراع  ان  واعتقدوا  مجموعة, 
هم   " تقول  العبري  االدب  كلية  في  طالبة  حسين,  أمسية 
 . جديدة  صفحة  نفتح  وان  جديدة,  بداية  نبدأ  ان  اقترحوا 
في هذا السياق قلنا, ان من غير الممكن ان نصل الى حل 
وطنهم  الى  بالعودة  الالجئين  بحق  االعتراف  دون  عادل 
 .48 عام  الفلسطيني  الشعب  بمأساة  االعتراف  دون  ومن 
والى  وطنهم  الى  العودة  ينتظرون  زالوا  ما  الالجئين  ان 
بيوتهم, نحن كشعب واحد لم ولن ننسى هذا الجزء الحي 

والكبير من أبناء شعبنا" 

تساءلنا في ظل هذا   " تحدثت زوهر  الموضوع  ذات  في 
النقاش, عن دور الجيل الشاب في محو ترسبات الماضي 
هذه  من  ولنبدأ  التاريخ  لنتجاهل  جديدة,  صفحة  وفتح 
النقطة. في اعتقادي ان هذا النقاش لن ينتهي, ربما يجب 
ان نضع هذا النقاش التاريخي جانياً, ان نضعه جانباً وليس 
الذي  الجانب  في  نضعه  ان  علينا  بل  كلياً,  نتجاهله  ان 
الفوارق  تعرض  أيضا  شفيت  الصراع".  حل  في  يساعد 
عالمين  في  العيش  مثل  هذا   " التصورات  في  الكبيرة 

عليها,  يجمعون  التي  األمور  من  العديد  هناك  متقابالن, 
أناس  هم يذكرون  لم نسمع عن هذه األمور. فمثالً  ونحن 
تضرروا وهجروا من ارضهم بطرق مختلفة, او عن شاب 
اعتقل بشكل تعسفي ومنافي لقانون, لم نسمع بتاتاً عن هذه 
األمور, هل انا اسكن في السويد او النرويج ؟!, من جانب 

نحن نعيش في نفس المكان ومن جانب اخر ال ... 

سبب للتفاؤل 
بالرغم من ما حدث, هل كان هناك أمور ايقظت التفاؤل 
؟ . أمسية تعتقد ان تجاوب المشتركين اليهود مع حديثها 
وتمس  وتزعج  وتزعجها  بها  تمس  التي  األمور  ومع 
يعرفون  هم  بجانبنا  يقفون  أيضاً  هم   "  : شجعها  شعبها 
وجعنا وانا اعتقدت في البداية ان كل اليهود يعارضوننا. 
هم يقولون ان من المهم تغيير الكثير من األمور, هم ال 
التغيير  الى  يدعوننا  الظلم, هم  التعايش مع  الى  يدعوننا 
تعرفت   , إيجابية  أموراً  ترى  أيضا  يقين  لألفضل".  
تغيير  الى  جنب  الى  جنباً  نعمل  ونحن  جدد  أناس  على 
انا اشعر باالرتياح مع هذا  معتقداتنا الخاطئة والمسبقة, 
الدعم لتصورنا وروايتنا وهذا يشجعنا الى صنع التغيير" 
. ينون راز, طالب لقب ثاني في كلية علم النفس, يرى 
راز ان من المهم ان نحاول خلق تغير بسيط في األمور 
الصغيرة, وهذا العتقاده ان األمور البسيطة في مقدرتها 
خلق تقارب بين المجموعتين, وقال في هذا السياق : " 
تأتي الى اللقاءات مع إرادة وأفكار عميقة وترى ان من 
يصنع  مما  الخاطئة,  األفكار  من  البعض  تغيير  الممكن 
اإلرادة ويخلق الطاقة الستثمارها في خلق تغيير باألمور 
اعتقد  انا   "  : شفيت  تعتقد  ذاته  السياق  في   .  " الكبيرة 
ان الجسور الصغيرة مهمة , مثالً االلتقاء في الكافيتريا 
والتحدث في أمور أخرى ممكن ان يبني جسور صغيرة 

وممكن ان يرسخ العالقة" . 

المشاركين  من  طلبت  والنقاشات,  اللقاءات  نهاية  في 
واليهود  العرب  بين  لتقريب  مبادرة  في  والتفكير  بطرح 
المهم  من  ان  قالت  يقين  والبالد.  السبع  بئر  جامعة  في 
اللقاءات,  في  طرحت  التي  والمعتقدات  األفكار  نشر 
من  نستطيع  تعليمية  دورات  على  العمل  لذلك  باإلضافة 
خاللها تكلم العربية بحرية. اما زوهر ترى ان من المهم 
توزيع  خالل  من  الجامعة  ساحات  في  تغيير  نخلق  ان 
ان  ترى  لذلك  باإلضافة  بالعربية,  قصائد  وتعليق  ونشر 
اليهود  الطالب  لتعريف  تعليمية  دورات  خلق  المهم  من 
أمسية   . العربي  المجتمع  وعلى  العربية  الحضارة  على 
ترى ان للغة دور مركزي في خلق التقارب بين الطرفين 

" أتمنى ان يتقن اليهود اللغة العربية " 
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באתיופיה  היהודית  הקהילה  סבלה  שנים  "במשך 

התשע- המאה  באמצע  השלטון.  מצד  מהתנכלויות 

עשרה עלתה הרדיפה שלב, ובעקבות הרעב והמלחמות 

סכנה  בפני  הקהילה  עמדה  תקופה  באותה  שפרצו 

ג'  בשנה  סטודנט  רבינוביץ',  אברהם  מספר  קיומית", 

בקהילה  ההתנדבות  מרכזי  ואחד  סוציאלית  לעבודה 

קהילה  נוצרה  הרדיפה  "בעקבות  באתיופיה.  היהודית 

לשרוד  מנת  על  נוצריים  מנהגים  שאימצו  יהודים  של 

זהה  היה  לא  והתהליך  היות  הקשות.  התקופות  את 

ליהדות  הזיקה  רמות  באתיופיה,  שונים  במקומות 

בני  ככלל  אולם  המדינה.  ברחבי  הקהילות  בין  השתנו 

הקהילה שנולדו במאה העשרים הזדהו כ'שארית יהודי 

הנצרות.  נכפתה  שעליהם  היהודים  צאצאי  אתיופיה', 

ביתא  'זרע  לקהילת  בארץ  שנפוץ  'פלשמורה'  הכינוי 

כינוי  יהודי אתיופיה( הוא  ישראל' )שם נרדף לשארית 

כינוי  )'פלשים' הוא  'פלשים מומרים'  גנאי שמשמעותו 

שמתעלם  פוגעני  כינוי  זהו  ככלל(.  אתיופיה  ליהודי 

הרדיפות  במהלך  חוותה".  הזו  שהקהילה  מהסבל 

ישראל"  ביתא  "זרע  יהודי  נותרו  מכן  שלאחר  ובשנים 

בתווך שבין הקהילה היהודית לנוצרית, כשהם מנהלים 

את חייהם בתור קהילה נפרדת אשר לה מאפיינים משני 

צדי המתרס.

את  ארצה  המדינה  העבירה  האלפיים  שנות  בתחילת 

בשנות  כבר  באתיופיה  שפעלה  היהודית,  הסוכנות 

להעלות  שיעזור  גוף  בתור  שתשמש  כדי  החמישים, 

באתיופיה.  שנותרה  היהודית  הקהילה  את  ארצה 

 2013 ובאוגוסט  העלייה,  את  קידמה  אכן  הסוכנות 

הסתיימה הפעילות שלה באתיופיה. עם זאת, כתשעת 

מאחור,  נשארו  לארץ  לעלות  שרצו  אנשים  אלפים 

משום שלא הוגדרו בתור יהודים. רבים מהם עזבו את 

החיים שהכירו בכפר, והיגרו לעיר הגדולה מתוך תקווה 

שיתאפשר להם לעלות לארץ ישראל. הקריטריון שלפיו 

קובעים מיהו יהודי הוא בעייתי, מפני שרבים מהם אינם 

יכולים לספק אילן יוחסין שייקשר לאדם הרשום בתור 

חבר בקהילה היהודית.

לומדים  הם  המקומיים  הדת  ומנהיגי  השליחים  בעצת 

מרגע הגעתם למרכזי ההכנה לעלייה על קיום מצוות 

הנוצריים  המוטיבים  בישראל.  שמקובל  כפי  ההלכה 

נשארים בכפרים, והקהילה מאמצת במהרה את ההלכה 

כתב  על  חותמים  בה  החברים  יהודים.  לחיים  כבסיס 

זאת,  ובכל  מצוות.  לקיים  מתחייבים  הם  ובו  הצהרה 

על-ידי  יהודים  בתור  מוגדרים  להיות  זוכים  כולם  לא 

מתפרקות  רבות  משפחות  לעלייה.  שדואגים  הגורמים 

כאשר כמה מבני המשפחה נאלצים להישאר מאחור.

מעציב  וזה  לארץ,  עלייה  על  חושב  לא  יום שאני  "אין 

אותי שאני לא שם", מספר טיגבו וורקו, בן עשרים ושבע 

שנה  תשע-עשרה  כבר  באדיס  גר  "אני  אבבה.  מאדיס 

ומחכה להגיע לישראל. המשפחה  שלי כבר עלתה לארץ 

התנדבות סטודנטיאלית מגניבה בקהילה היהודית באתיופיה מספקת 
הצצה לאחד המאבקים החשובים והנשכחים של ימינו

דע מאין באו
מאת ארנון זלמנוב



23

Bg
u4

u.
co

.il

לפני שש-עשרה שנים, ואני ואבא שלי לא ראינו אותם 

מאז". טיגבו הגיע לאדיס אבבה מגונדר בעקבות אותה 

"ישנם הרבה  ומאז ממתין שם.  הבטחה לעלות לארץ, 

הנושא של העלאת  את  לקדם  בארץ שעוזרים  אנשים 

וח"כ  נגוסה  אברהם  ח"כ  ולדמן,  הרב  אתיופיה.  יהודי 

רויטל סויד עובדים קשה מאוד בכנסת כדי להעלות את 

המודעות ולהשיג תמיכה".

בימים אלו טיגבו עובד בתפקיד מאבטח של דיפלומט 

ישראלי בשגרירות באדיס, ובנוסף הוא משמש בתור חזן 

בבית הכנסת, ומוביל קבוצת שירה יהודית ששמה "שירו 

תכנים  להעביר  הצעירים  למדריכים  עוזר  וכן  למלך", 

בהרבה  ומתובלת  שוטפת  בעברית  הקהילה.  לילדי 

הישראלים  "המתנדבים  מספר,  הוא  השם"  "ברוך 

מהארץ.  חיוביים  דברים  המון  והביאו  מאוד,  לנו  עזרו 

ישנו פתגם שאומר 'יהודי שאינו עוזר ליהודי אחר הוא 

דוגמא  הם  האלו  והמתנדבים   , מהמים'  שיצא  דג  כמו 

טובה לזה". את השיחה הוא מסיים בחזרה על התקווה 

שניפגש בקרוב בישראל.

...ולאן אתה הולך
שפעלו  גורמים  כמה  התאגדו  הסוכנות  עזיבת  לאחר 

יהודי  להעלאת  המאבק  ארגון  את  והקימו  בקהילות, 

אתיופיה. מטרתו של הארגון: להעלות את שארית יהודי 

שפוצלו  המשפחות  איחוד  בהדגשת  לארץ  אתיופיה 

לנושא  המודעות  את  להעלות  פועל  הארגון  בעבר. 

בארץ, ומגביר את הלחץ הפוליטי על מקבלי ההחלטות 

שלקהילה  מכיוון  בנוסף,  העלייה.  תהליך  את  לקדם 

מעבר  בעקבות  פורמאלית  מסגרת  חסרה  באתיופיה 

הארגון  ממטרות  אחת  ישראל,  לארץ  הסוכנות  אנשי 

הופכת להיות הוצאת משלחות שישמרו על הקשר עם 

היהודים בגונדר ובאדיס אבבה.

תפקידים",  מספר  היו  לאתיופיה  שיצאו  "למשלחות 

לחגים,  בהכנות  לעזור  היה  "הראשון  אברהם.  אומר 

ישראל  על  הקהילה  של  הידע  והעשרת  עברית  לימוד 

קשורים  שאינם  בתחומים  השקענו  גם  מזה,  .חוץ 

אחד  בנוסף,  ומתמטיקה.  אנגלית  לימוד  כמו  ליהדות, 

הדברים החשובים ביותר היה לעזור לקהילה להישאר 

מאוחדת. חוסר התקווה, שנוצר מהקשיים שהוערמו על 

האנשים שרצו להגיע לארץ, עלול היה להוביל לפירוקה 

של הקהילה באתיופיה".

באדיס  לילדים  קייטנה  הופעלה  האחרונות  בשנתיים 

העבירו  ואתיופים  ישראלים  מדריכים  ובגונדר.  אבבה 

במגוון  חניכים  וחמש-מאות  לכאלף  פעילויות  מגוון 

והמשיכו  מוצלחות,  מאוד  היו  הקייטנות  תחומים. 

זאת,  והחברים בה. עם  בתהליך של העצמת הקהילה 

לא הכול היה ורוד. עקב מתיחות אזרחית באזור גונדר 

דאגה  מתוך  וקוצרה  הקייטנה  עוכבה  האחרון  בקיץ 

ארגון  לא  שאנחנו  "בגלל  המתנדבים.  של  לשלומם 

בכל  לטפל  והמשאבים  היכולת  את  לנו  אין  מסודר, 

מקבל  לאתיופיה  שמגיע  מי  המתנדבים.  של  הבעיות 

עצמאית.  היא  שלו  ההגעה  אולם  ולינה,  מזון  מאתנו 

כמובן שאנו עוזרים ככל שניתן בעצות או ביצירת קשר 

שנוצר  זה  כמו  במצבים  במיוחד  מקומיים,  גורמים  עם 

בקיץ האחרון".

יציאות  עוכבו  בגונדר  הביטחוניים  הקשיים  עקב 

חזר הארגון  המשלחות במהלך השנה. לאחר הרגיעה 

והרכזת  אברהם  אלו  בימים  הכוח.  במלוא  לעבוד 

למשלחות  מתנדבים  מגייסים  גרוסברג,  שחר  השנייה, 

שיוצאות בפברואר ומרץ, בחג הפסח, ולקייטנות הקיץ. 

מייל  שולחים  אנשים  פשוט.  די  הוא  התהליך  "כיום 

חיים.  קורות  ומצרפים   hitnadvotbkehila@gmail.com-ל

אחר-כך יש שלב של ריאיון, ומי שעובר אותו מגיע ליום 

הכנה. ביום ההכנה אנחנו מעבירים למתנדבים תכנים 

על אתיופיה, הקהילה, ומה היא התנדבות טובה ונכונה".

שגישה  הוא  להבין  ביותר  החשובים  הדברים  "אחד 

באתיופיה",  לעשייה  רלוונטית  תמיד  לא  היא  מערבית 

מישראל  מביאים  שאנחנו  "הפתרונות  אברהם.  מרחיב 

לעזור  לנו  חשוב  לכן  רבים.  במקרים  מתאימים  לא 

ויזמים  מדריכים  מתוכה  להצמיח  המקומית  לקהילה 

התרבות  עם  שלהם  ההיכרות  בסיס  על  שיפעלו 

המקומית, ולא יהיו תלויים בעזרה שלנו. אחד הלקחים 

החשובים מהעזיבה של הסוכנות הוא שאנחנו צריכים 

להימנע ממצב שבו הקהילה נשענת על גורמים חיצוניים 

לסיפוק הצרכים שלה, אם בבית הכנסת או בפעילויות 

דואגים להבהיר למתנדבים  בנוסף, אנחנו תמיד  נוער. 

שלנו שהחוויה האישית שלהם היא לא המרכז. המתנדב 

בא כדי לתת מעצמו, ולא לחפש תמורה. ישנם הרבה 

מתנדבים שמגיעים לאפריקה בשביל לסמן 'וי' בקורות 

חיים ולהעלות כמה תמונות לפייסבוק. אנחנו מחפשים 

אנשים שמבינים את המשמעות של התנדבות במדינה 

ושואבים את הסיפוק  ואת המורכבות שבה,  באפריקה 

הם  בה  הקהילה  ושיפור  בשימור  מעזרה  שלהם 

מתנדבים".

אם הכתבה עוררה את סקרנותכם וגרמה לכם לשקול 

לצאת להתנדבות או להצטרף לפעילויות בנושא בארץ, 

בעמוד  להסתכל  או  במייל  נוסף  מידע  לקבל  ניתן 

הפייסבוק "התנדבות בקהילה היהודית באתיופיה" 
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בהרכב  נפגשנו  ארגנה  שהקהילה  האירועים  "באחד 

לשמוע  כדי  אנשים  חמש-עשרה–עשרים  של  מצומצם 

מספר  בהייטק",  להשתלב  איך  ולהבין  רעיונות  עוד 

 Visual Estate אלון נפתלי, מנכ"ל ושותף בסטארט-אפ

מיכאל  הגיע  הזה  "למפגש   .Tech7 בקהילת  ומוביל 

בינינו  דיברנו  שלי.  לשותף  הפך  שלימים  קלנטרוב 

רוצה לפתח  רעיון מעניין, שהוא  לו  יש  והבנתי שאולי 

וזה  הנדל"ן.  לעולם  המדומה  המציאות  בתחום  מוצר 

באמת מה שקרה!". השניים חברו לשותף נוסף והקימו 

חזותיים  כלים  המארגנת   ,Visual Estate חברת  את 

ויזואליים בתלת-ממד בתחום הנדל"ן באמצעות שימוש 

כיום החברה  בטכנולוגיית משקפי המציאות המדומה. 

הצעות  ומקבלת   ,2 יד  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 

ממשקיעים פוטנציאליים בשווי שני מיליון דולר. לא רע 

.Tech7 בשביל רעיון שהתחיל במפגש של קהילת

 

Tech7 היא קהילת היזמות והטכנולוגיה של באר-שבע 
ובוגרי  סטודנטים  כשנתיים  לפני  הקימו  אשר  והדרום, 

אוניברסיטת בן-גוריון וכן חברות נוספות מפארק הייטק. 

סטארט-אפים,  בין  לאחד  למטרה  לה  שמה  הקהילה 

יזמים וחברות בינלאומיות מתוך כוונה לתמוך בחדשנות 

הטכנולוגית באזור ולקדם אותה. 

אביב אביטל, ממייסדי הקהילה, מספר על התהליך שהם 

עברו. "עלה בעצם איזשהו צורך מכיוון אקדמי, מהחברות 

בסיס  לייצר  וגם מהעירייה,  שנמצאות בפארק ההייטק 

לקהילה טכנולוגית-יזמית". אביב מסביר על תהליך של 

המודיעינית  הקהילה  על  חשיבה  מתוך  קדימה,  ראייה 

הצבאית שעתידה להגיע בשנים הקרובות ועל ההייטק 

שמתפתח במהירות בעיר. יותם צוקר, גם הוא ממייסדי 

זה  מסוג  לקהילה  הגדול  הביקוש  את  מתאר  הקהילה, 

במנגה,  גדול  מאוד  פתיחה  אירוע  "היה  בהתחלה.  עוד 

אליו הגיעו בערך שלוש-מאות אנשים, וראינו שיש כאן 

אנשים  חשוב.  דבר  כנראה  עושים  ושאנחנו  פוטנציאל 

צמאים לשמוע על הדברים האלה ומתעניינים". 

הרצאות  כמו  בעיר,  שנערכים  רבים  אירועים  ישנם 

חודשיים,   mingling מפגשי  סטודנטים,  של  בפאבים 

והאקתונים  ההייטק  ובפארק  באוניברסיטה  אירועים 

)אירועים טכנולוגיים המפגישים אנשים מתחומים שונים 

ומשחקי  אפליקציות  כמו  פרויקטים,  לפתח  במטרה 

אלף  ארבעה-עשר  מעל  מונה  הקהילה  כיום  מחשב(. 

חברים והיא מאוד מפורסמת כאן בבאר-שבע. יעל מה 

מידע  מערכות  בהנדסת  שני  לתואר  סטודנטית  טוב, 

הקהילה  שזו  מדגישה  בקהילה,  אירועים  ומארגנת 

הגדולה ביותר שיש כאן. "יש המון אירועים והרבה עשייה 

של הקהילה. אני מניחה שכל בן אדם שיש לו זיקה יזמית 

כי  מספר  יותם   ."Tech7 את  ומכיר  טכנולוגית שמע  או 

בין  ליצירת קשרים בתחום  הקהילה מהווה פלטפורמה 

לקדם  כוונה  מתוך  והמתכנתים,  היזמים  המשקיעים, 

פרויקטים טכנולוגיים שימצבו את העיר בתור מטרופולין 

שמיוחד  ומה  המיקום,  זה  אותנו  שמייחד  "מה  מוביל. 

שני  ברדיוס של  eco systemיושב  זה שה-  בבאר-שבע 

סורוקה  האוניברסיטה,  את  יש  מהשני.  אחד  קילומטר 

ופארק ההייטק, כל זה במרחק הליכה", משתף יותם.

מה זה יתרום לי?
ומשמעותי  חשוב  נתח  היא  הסטודנטים  אוכלוסיית 

לה  ויש   ,Tech7 קהילת  פונה  שאליו  היעד  קהל  בתור 

אביב,  דווקא  הקהילה.  בהתרחבות  גדולה  חשיבות 

ואין   EMC בחברת  ראשי  מהנדס  בתפקיד  עובד  אשר 

קהילה  של  התרומה  את  מדגיש  אקדמית,  השכלה  לו 

טכנולוגית זו לסטודנטים. "דרכנו הסטודנט יכול ליצור 

אותם  לשאול  הייטק,  אנשי  או  יזמים  עם  החיבור  את 

לסטודנטים  מספקים  אנחנו  דרכם.  ולהתקדם  שאלות 

המון כלים, וכשאני מסתכל על עצמי בתקופה בה הייתי 

יזם ולא קיבלתי אותם, כיף לדעת שזה קיים". יעל מעידה 

על עצמה ומספרת שבתחילת התואר הראשון לא היה 

לה ניסיון או ידע קודם, ודווקא החשיפה לקהילה תרמה 

רבות לקראת הכניסה לתחום הטכנולוגי. "כשאני הייתי 

באוניברסיטה הגעתי בלי ידע קודם ולא הכרתי אף אחד, 

וכשאת מגיעה לאירועים כמו של Tech7, את מכירה את 

את חולמת על רעיונות עסקיים בלילות? אתה בטוח שיש לך את הסטארט-
אפ הבא? קהילת Tech7 שבבאר-שבע זה המקום בשבילכם

Tech7
מאת יהלי אוזן
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האנשים שעובדים בפארק ההייטק, ואחר-כך גם הרבה 

יותר קל לך להיכנס לעבוד שם. אני מאמינה שיש המון 

מה לתת והמון מה לקבל מהמפגשים האלה".

בוגרי  בהשארת  דגש  שמה   Tech7 קהילת  לכך,  נוסף 

האוניברסיטה באזור הדרום. סטודנטים רבים ממהרים 

לעבור למרכז או לחזור לבתיהם עם סיום התואר מתוך 

מהבחינה  להתקדם  יוכלו  לא  שכאן  מוטעה  חשיבה 

לניהול  סטודנטית  קסטנברג,  רן  נטע  התעסוקתית. 

 ,Tech7 Juniors על  ואחראית  וממשל  ולפוליטיקה 

מחדדת, "אני חושבת שהקהילה נותנת הרבה הזדמנויות 

לסטודנטים לראות שיש מעבר לזה בבאר-שבע. זה לא 

מנסה  אלא  למרכז,  והולך  התואר  את  מסיים  שאתה 

למצוא פה כן הזדמנות להתפתח בדרום". יותם מוסיף 

ואומר שעכשיו זה בדיוק הזמן עבור סטודנטים ובוגרים 

להשתלב בקהילה ולא למהר לעזוב את האזור, כשהם 

העיר.  את  מכירים  וכבר  האינטליגנציה  בשיא  נמצאים 

אוהבים  אתם  זה.  את  לעשות  המקום  זה  "באר-שבע 

את המקום, מכירים את האנשים, ויש לכם כבר בית. זו 

בדיוק ההזדמנות הכי טובה", מסביר יותם. 

גם למדעי הרוח והחברה
לכל מי שכן המשיך לקרוא עד עכשיו, אבל עדיין חושב 

לסטודנט  מתאימה  לא  בטח   Tech7 שקהילת  לעצמו 

טעות   – הבריאות  ממדעי  או  והחברה  הרוח  ממדעי 

להתאים  שיכולה  טכנולוגית-יזמית  קהילה  זו  בידכם. 

פתוחה  באמת  והיא  לתחום,  זיקה  לו  שיש  אחד  לכל 

במדעי  שמתעסקים  חבר'ה  מעט  לא  לנו  "יש  לכולם. 

הרוח, חקלאות, פיזיקה. יש הרבה גיוון. ואם את חושבת 

באמצעות  עצמה  מהקהילה  משהו  לקבל  יכולה  שאת 

יצירת קשרים או מיזם חברתי שאת רוצה לקדם, גם את 

ויש הרבה מעבר לטכנולוגיה",  יודעים לתת,  זה אנחנו 

 Tech7-מבהיר אביב. יעל מחדדת את דבריו ומוסיפה ש

ולמיזמים,  היא פלטפורמה לשינויים, לרעיונות חדשים 

לא משנה מה הרקע האקדמי שלך. "אני מאמינה מאוד 

יכולה  את  הכול.  עם  משתלבת  שטכנולוגיה  גדולה 

העולם.  את  שישנה  להיות  שיכול  רעיון  כל  למצוא 

Tech7 זה המקום שייתן לך המון כלים לאיך להתחיל 
כיזמית. ויותר מזה, הטכנולוגיה בסופו של דבר היא כלי, 

ומה תעשי עם זה. זה לא משנה אם את ממדעי הרוח 

בה  להשתמש  יכולה  את  הנדסה.  או  הטבע  והחברה, 

לכל דבר", אומרת יעל.  

לשייך  לכם  שגורם  המחשבתי,  מהקיבעון  לצאת  נסו 

מיידית טכנולוגיה להנדסה או לתכנות, ולהבין שהרבה 

מאוד יזמים יכולים להגיע מעולמות שונים. כל סטודנט 

מסתכל על העולם מזווית ראייה אחרת שיכולה להועיל 

"את  מסביר,  יותם  והיזמות.  הטכנולוגיה  בתחום  לו 

יותר  שהרבה  ורעיונות  יזמֹות  במוחך  לרקום  יכולה 

טובים מהמוח ההנדסי שלי, ולך יש כישורים שלהרבה 

הרבה  לנו  יש  אין.  כנראה  ומהנדסים  מתכנתים  מאוד 

יזמות  דבר  של  בסופו  וזה  הזה,  מהתחום  סטודנטים 

חברתית. אם יש בך את רוח היזמות ועולם של סטארט-

אפים נראה לך מגניב ומעניין – בואי תחשפי ותשמעי 

על  לכך, תסתכלו  הוכחה  בתור  האלה".  העולמות  על 

והצליחה  והחברה  הרוח  מדעי  מתחום  שהגיעה  נטע 

לבוא  "חשוב  קהילה.  מובילת  בתור  בקלות  להשתלב 

לכנסים ואירועים כדי ללמוד, כי רק מלהיות שם ולשמוע 

את השפה וללכת לפעילויות אפשר להבין מה הולך. גם 

מי שלא מהתחום יכול לקבל באירועים את ההזדמנויות 

להשתלב בקהילת Tech7", משתפת נטע.

קשה  הכי  לתקופה  נכנסים  סטודנטים  בהיותנו  כולנו 

שגם  הלו"ז  על  שמעמיסים  במבחנים  המלווה  בשנה, 

נראה  ואולי  שנערמות.  הגשה  ובעבודות  צפוף  ככה 

להרצאה  ללכת  כדי  זמן  עכשיו  לפנות  לנסות  מגוחך 

יזמות.  בסדנת  להשתתף  או  הייטק  חברת  מנכ"ל  של 

ולהגיע  כן לתת צ'אנס  זאת, אני ממליצה לכם  למרות 

ומתפתח  הולך  הטכנולוגי  העולם  השונים.  לאירועים 

שנרצה  בין  שלנו,  החיים  תחומי  לכלל  מחלחל  והוא 

זאת ובין שלא. לכן קהילה טכנולוגית כזו יכולה לעזור 

ולתרום  ואחת מאתנו  כל אחד  לעתיד התעסוקתי של 

רבות לכישורים ולקשרים האישיים שכל סטודנט צובר 

במהלך לימודיו. ומי יודע? אולי לא צריך לחזור למרכז 

כדי להצליח בתחום? אולי דווקא קהילת Tech7 תהיה 

המקום שבו תחשבו על הסטארט-אפ הגדול הבא? 



והחלטתי שיווק מהבית  יצאתי  אופיינית  לא  רצינות  של  ברגע 

לבדוק בעצמי מה קרה לתחבורה הציבורית בעיר. שמעתי 

כל מיני תלונות על הבלגן ששורר בחוץ, ורציתי לראות על 

אווירת  לגוון את  מה ההיסטריה. שמחתי על ההזדמנות 

הטור ולחזור לשורשים המאקרו-בירוקראטיים שלו.

עליתי על קו עשרים וחמש לכיוון הביג בתקווה שהוא 

יתפקד כמדגם מייצג. בדרך הלוך שילמתי בעזרת הרב-

קו, ולא נתקלתי בבעיות. עמדתי בתור שעבר מהכניסה 

הכרטיס,  את  בזריזות  העברתי  למרכזו,  לאוטובוס 

והתיישבתי במקום בחיוך מרוצה. השינוי הראשון שלכד 

את עיניי היה הנהג. יצא לכם לחשוב פעם על כמה ריכוז 

וכפועל  הנוסעים?  של  התשלום  בניהול  משקיע  הנהג 

יוצא כמה ריכוז הוא אינו משקיע בנהיגה? נקודה אחת 

לזכות הרפורמה.

אחרי סיבוב קצר בביג החלטתי לחזור הביתה. הפעם 

כאן  במזומן.  הנסיעה  על  שילמתי  אז  עודף,  לי  היה 

חמישה  של  מטבע  רק  היה  בידי  הבעיות.  התחילו 

ובכל  באוטובוס,  לנסיעה  מדי  גדול  סכום  לא  שקלים, 

זאת כששילמתי על הנסיעה במכונה לא קיבלתי עודף. 

תמה,  בפרצוף  לנהג  פניתי  קבלה.  קיבלתי  זה  במקום 

לאחת  לקחת  ניתן  הקבלות  שאת  לי  הסביר  והוא 

מהעמדות שפזורות ברחבי העיר ושם לקבל החזר כספי.

לחפש  ללכת  אמור  אני  עכשיו  כעסתי.  הראשון  ברגע 

ואני מאמין  היות  אבל  להמיר את הקבלה?  כדי  עמדה 

את  מהנהג  לחסוך  החלטתי  השליח,  את  להרוג  בלא 

הצעקות וללכת לחפש עמדת המרה. ירדתי מהאוטובוס 

שלי  לדירה  חזרתי  ומשם  הספורט,  מרכז  של  בצומת 

בשלמה המלך. לאורך הציר לא מצאתי אף עמדה כזו, 

והקבלה נותרה בכיסי. זו לא הייתה העצלות שהכתיבה 

זמינות  את  לבדוק  הרצון  אלא  שלי,  המסלול  את 

העמדות. המסקנה מהסיבוב הייתה פשוטה: כדי להמיר 

את הקבלה עליי להאריך את הדרך הביתה.

נכון, לרובנו יש כרטיסי רב-קו מוכנים ומזומנים בכל רגע 

היחידה  הדרך  אינו  מזמן  כבר  במזומן  והתשלום  נתון, 

להתנהל בתחבורה הציבורית. אבל כמה מאתנו התחילו 

לצבור קבלות מבלבלות בשבועות האחרונים. ובמזג האוויר 

הזה אף אחד לא רוצה לקחת אוטובוס לתחנה המרכזית רק 

כדי לקבל חזרה שלושה שקלים וחצי של עודף. לשמחתי 

הרבה, הגורמים הרלוונטיים לא היו אטומים לצרות שלנו, 

שעוד  להאמין  מקום  שיש  הרגשתי  בירורים  כמה  ולאחר 

נזכה לראות את הכסף הקטן שלנו שוב.

מחברת דן באר-שבע נמסר בתגובה: "את הקבלות ניתן 

הנמצאות  המאוישות  העמדות  משלוש  באחת  להמיר 

בתחנה המרכזית, קניון קריית הממשלה והמרכז המסחרי 

בנווה זאב. כרגע אין תכנית להקים עמדות קבע נוספות. 

אולם ישנה עמדה ניידת, אותה נשמח להעמיד לרשותכם 

בהתאם לדרישות אגודת הסטודנטים". ממשרד הרווחה 

הבאת  את  נשקול  "אנחנו  נמסר:  הסטודנטים  באגודת 

העמדה בהתאם לצרכים של הסטודנטים". אז ככה זה 

מרגיש לסיים את הטור בתחושת אופטימיות. לא פלא 

שנועה מחייכת כל הזמן 

סע לאט
הבירוקרט

מאת ארנון זלמנוב
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שקט. יושבת לי זה כמעט ארבע שעות. צג מרצד מול 

באצבעותיי,  הדם  כלי  את  מכווץ  מזגן  העייפות,  עיניי 

כפולה,  קפאין  מנת  עוד  לצרוך  אם  מתלבטת  ובעודי 

לפתע, צפצוף. קיבלתי מייל. "מחברת הבחינה בקורס 

'שקר כלשהו', מועד ב', נסרקה".

אוי לא. סביבי מתחילות לחישות רמות; "יש ציונים, יש 

חצי  מבט  מעיפה  הספרנית  כלשהו'!",  ב'שקר  ציונים 

מתחיל  לבי  חצויה.  כמותה,  אני  וגם  עייף,  נוזף-חצי 

עם  יצאתי  אבל  קל,  היה  לא  המבחן  לאטו.  לשקוע 

יהיה  זה  נורא  כמה  אז  לשמונים',  שבעים  'בין  הרגשת 

לקבל שישים? כולם סביבי כבר ב"גזר", לא מתאפקים, 

ורק אני נקרעת בין הצורך להמשיך ללמוד לבין הצורך 

לדעת אם אצטרך שנת השלמות...

ימין  בצד  בכפתור  כבר  הגזר  שכמותי.  אופי  חלשת 

משתמש  שם  מזינה  ומחכה,  לוחצת  אני  הדפדפן.  של 

וסיסמה. לאחר שני ניסיונות כושלים אני נזכרת שציוו 

מבקש  הגזר  חודש.  לפני  הסיסמה  את  להחליף  עליי 

שאסכים לתנאים שמעולם לא טרחתי לקרוא, הטבלה 

כלשהו'  'שקר  הוא!  הנה  בעיניי,  סורקת  אני  מופיעה, 

מועד ב'. נפתחת הרשימה, ואני מתחילה במסע למציאת 

מספר תעודת הזהות שלי, ובד בבד מקפידה להסתיר 

ההפתעה...  אלמנט  על  לשמור  כדי  הציונים  טור  את 

גוללת וגוללת, עמוד 50 מתוך 79, גוללת ומתבלבלת, 

ועוד, ממשיכה  עוד  לשלי,  דומה  מישהו עם מספר  יש 

ומפהקת, והנה! מספר תעודת הזהות שלי! נח לו כמו 

טוב  מקום   ,2036691142 ובין   305699874 בין  תמיד 

באמצע. חושפת לאטי את צד שמאל של הדף, כאילו 

ממתינה שם יצירתו האחרונה של ואן-גוך. כתב יד נקי 

ומסודר מגלה לי את הציון:

.56

אוזניי  הלחצים  הפרשי  ובגלל  יותר,  עמוק  צולל  לבי 

מאיימות להתפקע. אני לא מאמינה שקיבלתי 56. 

לפני  לעלות  למקומו,  חזרה  לנתר  רוצה  הלב  עובר! 

המים, לשאוף קצת אוויר, אבל... אבל... חשבתי שאקבל 

נכון,  וחצי שלמים!  בין שישים לתשעים, למדתי שבוע 

וחישובים...  פרמטרים  בהמון  קורס  זה  כלשהו'  'שקר 

ופתרתי  בספריה,  ליל  עד  מבוקר  ישבתי  באמת  אבל 

אור שמש  רואה  בעודי  אמתות...  ומעט  שקרים  הרבה 

רק מבעד לחלונות.

ברגעי הערגה לשמש ולוויטמין D אני מחליטה לפתוח 

את מחברת הבחינה. אולי אמצא על מה לערער. ארבע 

נקודות זה כלום ושישים מחליק קצת יותר בגרון... הגזר 

הסגול שוב מתנה לי תנאים, מזל שכבר לא צריך לשלם 

חמישה שקלים... כן, כן, חלשת אופי, בסדר, ְפּתח כבר 

את  סוכמת  בתשובות,  מסתכלת  אני  המחברת!  את 

 .56 קיבלתי  באמת  שלא  להפתעתי  ומגלה  הנקודות, 

המרצה הוסיפה לי שתי נקודות.

נקודות  שתי  מאמינה!  לא  אני  מקסימה!  מרצה  איזה 

מעטות  לשניות  אחותי.  תפאדלי,  תעברי,  קחי,  מתנה! 

אני עוד מאושרת מגילוי החיבה.

השניות תמו, וכעת אני חושבת לעצמי; המרצה, שגדלה 

ואכלה  לשעבר  המועצות  בברית  סובייטי  תחת שלטון 

אמתי  קושי  שיודעת  בגולג,  אדמה  תפוחי  של  קליפות 

מהו, הוסיפה לי שתי נקודות.

הלקאה עצמית, מישהו? לא? רק אני?

לקנות  אלך  אני  הפסקה.  לעשות  הזמן  הגיע  די.  טוב, 

קפה ולהפסיק לחשוב מה היה קורה לו הייתי נכנסת 

במהלך  כלשהו'  'שקר  של  ולתרגולים  להרצאות 

שלי.  הקטן  ב-56  לשמוח  לי  יעזור  הקפה  הסמסטר. 

ממילא בעוד שלושה עד חמישה ימים זה יקרה שוב... 

יש מועד ב' ב'שיט ושיטות' 

סיפור קצר על רגע קצר שמרגיש ארוך במיוחד

Your exam grades
are updated

מאת הודיה תורג'מן
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המתוכנן  האתני  הטיהור   ,1948 של  הנכבה  "מאז 

ההיסטורית,  מפלסטין  הפלסטינים  רוב  של  והשיטתי 

נאלצים הערבים הפלסטיניים שנשארו בשטחי 48' והיו 

שאפשר  במשטר  לחיות  ישראל  מדינת  של  לאזרחיה 

לכנותו, בצדק רב, משטר אפרטהייד". 

התיאור  את  לקרוא  יתקשו  שבוודאי  אנשים  מאתנו  יש 

המושגים  קשה.  היה  שלי  להעיד  יכולה  אני  הזה. 

"נכבה" ו"אפארטהייד" נשמעים לא אחת בחדשות, אבל 

טיהור  של  כמעשה  ישראל  מדינת  של  הקמתה  תיאור 

שפתחו  הדברים  את  שכיח.  אינו  ומכוון  שיטתי  אתני 

על  הרצאה  במסגרת  ברגותי  עומר  אמר  הכתבה  את 

תנועת ה-BDS , שהוא אחד ממקימיה, ובמושגים נכבה, 

אפארטהייד וטיהור אתני משתמשים רבים מתומכיה כדי 

לתאר את הקמת מדינת ישראל ואת המשטר שקיים בה.

מחרימים פוליטית
 )BDS )Boycott, Divestment, Sanctions-את תנועת ה

פלסטיניים  ארגונים  ושבעים  מאה   2005 ביולי  ייסדו 

 BNC)BDS ה-  התנועה  את  מובילה  והיום  שונים, 

מארגונים  שמורכב  גג  ארגון   ,)National Committee
מטרות  שלוש  ניסחה  התנועה  רבים.  פלסטיניים 

עיקריות: סיום הכיבוש של שנת 1967, השוואת זכויות 

הערבים הפלסטיניים החיים בארץ והכרה בזכותם של 

כל הפליטים הפלסטיניים לחזור לארץ. 

 .1 דרכים:  בשלוש  אלה  מטרות  להשיג  מנסה  התנועה 

ולאנשי  למרצים  קריאה  וכלכלי:  תרבותי  אקדמי,  חרם 

מוצרים  להחרים  וקריאה  בישראל  לבקר  שלא  תרבות 

הימנעות   .2 בהתנחלויות.  בעיקר  בארץ,  שמיוצרים 

מהשקעות: קריאה להימנע מהשקעת כספים ומפתיחת 

עסקים בארץ, בעיקר בהתנחלויות. 3. סנקציות – קריאה 

למדינות העולם לסיים את שיתוף הפעולה הצבאי שלהן 

ישראל  את  ולהשעות  סחר  הסכמי  לבטל  ישראל,  עם 

התקווה  והאו"ם.  פיפא  כמו  בינלאומיים,  מפורומים 

והעיצומים הכלכליים  ישראל  היא שבידודה של מדינת 

.BDS -המוצעים יביאו אותה להיענות לדרישות ה

נאבקים בחרם
השנייה  השנה  זו  מפעילה  הסטודנטים  התאחדות 

אוספים  שבמסגרתה   ,BDS-ב למאבק  התכנית  את 

באמצעות  התנועה  פעילות  על  מידע  הסטודנטים 

תכנים  וכותבים  בדוחות,  אותו  מרכזים  האינטרנט, 

נמצאים  כרגע   .BDS-ה של  מזה  אחר  קול  שמבטאים 

הסטודנטים בשלב איסוף החומר והם עדיין לא כותבים 

סטודנטית  הררה,  מריאנה  תגובה.  ומאמרי  פוסטים 

באמריקה  התנועה  פעילות  אחרי  שעוקבת  בתכנית 

מופצת  הארגון  של  שהאידאולוגיה  מספרת  הלטינית, 

בעיקר באמצעים חזותיים: "בקריקטורות צוחקים הרבה 

על הפוליטיקאים הישראלים. יש בהן הרבה דם. הרבה 

הרע,  הציוני  אותו  מכנים  שהם  יהודי  מופיע  פעמים 

את  לאכול  ורוצה  ילדים  שאוכל  הציוני  הכובש,  הציוני 

עזה". מריאנה טוענת שמדובר בתנועה אלימה שרוצה 

להשתיק את מדינת ישראל ואינה מעוניינת בדיאלוג. 

בשטח  הן  בעולם,  רבות  בארצות  פועל   BDS-ה ארגון 

והן ברשתות החברתיות, ולכן השאלה המתבקשת היא 

האם הפעילות הזו מצליחה בסופו של דבר? "זה תלוי 

שיש  "ברגע  מריאנה.  מסבירה  הצלחה",  מגדירים  איך 

טיפה רעש על תופעה מסוימת אז מבחינתם זו הצלחה. 

בעיניי הצלחות באמת משמעותיות יש להם בקמפוסים 

דה  אוניברסיטת  של  שבקמפוס  זה  ובאוניברסיטאות. 

צ'ילה יש רפרנדום פעמיים בשנה, שקורא לסטודנטים 

הקמפוס,  בתוך   BDS-ה של  פעולות  בעד  להצביע 

ואנשים שלרוב הם לא יהודים או פלסטינים מצביעים 

עם  לאוניברסיטה  שיש  ההסכמים  כל  ביטול  בעד 

אוניברסיטאות בארץ – מבחינתי זו הצלחה". גם אלעד 

וכמו   ,BDS-ב למאבק  בתכנית  סטודנט  הוא  זיגלר 

באזור  הארגון  פעילות  על  מידע  אוסף  הוא  מריאנה 

"היהודים  הולנד.   – שלו  במקרה  מסוים,  גיאוגרפי 

בקמפוסים בהולנד לא מרגישים מאוימים, אבל הם כן 

מנסים להסתיר את זה שהם פרו ישראלים. בעיניי זה 

עצוב. הם יכולים להיות יהודים בלי בעיה, אבל הם לא 

יכולים להראות שהם אוהבים את ישראל". 

האם תנועת החרם כנגד ישראל היא רבת השפעה?
ומי נוקט אמצעים כדי להילחם בה?

מאת אורית ערן

BDS-נאבקים ב
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יש  בתא  ופעיל  באוניברסיטה  סטודנט  שבתאי,  איתי 

עם  נפגשו  בתא  נוספים  ופעילים  שהוא  מספר  עתיד, 

סטודנטים שהם חברים בקרן פינסקר, וסטודנטים אלה 

סיפרו להם על המצב בקמפוסים בבריטניה: "הם הראו 

לנו סקרים שבאוכלוסייה המבוגרת יש לישראל תמיכה 

שמונה- בגילאים  אבל  אחוזים,  חמישים–שישים  של 

לעשרים  יורדת  התמיכה  וארבע  עשרים  עד  עשרה 

עם  שלנו  למצב  קשור  לישראל  העוין  היחס  אחוזים. 

את  מכירים  לא  הם  מבורות.  נובע  זה  הפלסטינים. 

הפרטים וניזונים מפרופגנדה, מפלייר שהופץ בקמפוס 

וכתוב עליו אפרטהייד באדום".

BDS – שולי או בעל השפעה?
המזרח  ללימודי  במחלקה  בכיר  מרצה  רובין,  אבי  ד"ר 

ורואה   BDS-ל מתנגד  בן-גוריון,  באוניברסיטת  התיכון 

המציאות  עיוות  על  הפחדות,  על  שמבוסס  ארגון  בו 

ובעיקר על חוסר נכונות לדיאלוג. החרם האקדמי שה-

BDS מפעיל הוא מהלך פסול בעיניו ברמה העקרונית. 
"החרמה של חוקרים היא השתקה, והשתקה היא מהלך 

פלסטינים  של  בהשתקה  מדובר  אם  בין  בעיניי,  נתעב 

של  החרמה  ישראלים.  של  בהשתקה  מדובר  אם  ובין 

חוקרים לפי ההשתייכות הלאומית שלהם היא מעשה 

אלים וגם מעשה פשיסטי". 

של  בהשפעתו  מפריזים  רובין,  ד"ר  טוען  זאת,  ובכל 

להפקת  שימוש  בו  עושים  ופוליטיקאים  הארגון, 

מהבעיות  הלב  תשומת  את  להסיט  וכדי  פוליטי  רווח 

להמריא  מצליח  לא   "BDS המדינה.  של  האמתיות 

העיסוק  בעיניי  האקדמי...  לפחות  הבינלאומי,  בשיח 

האינטנסיבי בארגון הזה, של הממשלה, של הישראלים 

נכונים.  לא  בכיוונים  פעילות  היא  שונים,  גופים  ושל 

למצוא  אומץ.  מחייבים  באמת  החשובים  המהלכים  כי 

כלומר,  לפינה,  מעבר  שניצבת  לקטסטרופה  פתרון 

מדינה דו-לאומית, או לפתור פערים כלכליים שמפרקים 

את ישראל מבפנים הם מהלכים שמחייבים אומץ. את 

מכירה מישהו בממשלה הנוכחית שניחן באומץ מהסוג 

הוא   BDS-שה חושבים  אינם  ומריאנה  אלעד  הזה?". 

עמדות  שלהשתרשות  אומרת  מריאנה  שולי.  ארגון 

שמישהו  "תדמיינו  בעתיד.  מחיר  להיות  עלול   BDS-ה

יוצא מאוניברסיטת ברקלי או הרווארד, מתחיל לעבוד 

במשרה בכירה במשרד התרבות או החינוך של המדינה, 

בחלק  רואה  אלעד  האלה".  העמדות  את  לו  יש  וכבר 

"לדוגמה,  אנטישמיות.  אמירות   BDS-ה של  מהתכנים 

רק  לי  יש  יהודים.  נגד  דבר  שום  לי  'אין  של  האמירה 

נגד ציונים'. באותו רגע הוא מדבר על שמונים אחוזים 

מהאוכלוסייה היהודית בעולם. ויש עוד הרבה אמירות 

כאלה. אנשים מתייחסים לזה בסלחנות. זה מבחינתם 

חלק מהשיח על הסכסוך. וזאת הסכנה בעיניי, שאמירות 

אנטישמיות כאלה מקבלות לגיטמציה". 

 ,-BDSה של  ההשפעה  מידת  את  בצד  לרגע  נניח  אם 

לדעת ד"ר אבי רובין התאחדות הסטודנטים לא צריכה 

לכך.  סיבות  כמה  מונה  והוא   ,BDS-ה כנגד  לפעול 

אותו.  מחזקות  רק  רובין,  ד"ר  אומר   ,BDS-ל התגובות 

“הפעילות הזאת בעצם משרתת את ארגון ה-BDS מצד 

אחד ואת הספינים של פוליטיקאים ישראלים מצד שני. 

בדיוק.  זה עובד  איך  באתר של ה-BDS אפשר לראות 

מופיעה  בישראל   BDS-ה נגד  מאורגנת  תגובה  כל 

מציין  נוסף שהוא  נימוק  הארגון".  לעצמת  כעדות  שם 

קשור לזכות של התאחדות הסטודנטים לייצג את כלל 

בסוגיה  במדינה  האזרחים  כלל  את  או  הסטודנטים 

של  ההחלטה  מאחורי  האג'נדות  מה  יודע  איני  הזאת. 

 .BDS-ה נגד  למהלך  לצאת  הסטודנטים  התאחדות 

בישראל  אקדמיה  אנשי  על  מאיים   BDS-ה לכאורה 

תלוי  שלנו  סטודנטים. המחקר  על  יותר מאשר  הרבה 

מפרסם  המכריע  רובנו  בינלאומי.  פעולה  בשיתוף 

אבל  מקומיות.  ולא  בינלאומיות  במסגרות  מחקרים 

אנחנו  סגל.  חברי  בקרב  פאניקה  שום  רואה  לא  אני 

מפרסמים,  כרגיל,  בינלאומיים  בכנסים  משתתפים 

מארחים עמיתים מחו"ל. אז מאיפה באה הפאניקה של 

תדבר  שהיא  לכך  מתנגד  אני  הסטודנטים?  התאחדות 

בשמי כאזרח ישראלי או בשם כלל הסטודנטים...". 

צריכה  טוען,  הוא   ,BDS-ב המאבק  את  לקדם  במקום 

ההתאחדות לדאוג למעורבות רבה יותר של הסטודנטים 

היהודים במצוקותיהם של הפלסטינים שחיים לא רחוק 

מהם, בייחוד במצוקותיהם של הסטודנטים הפלסטיניים. 

קרובות  לעתים  ונכנס  אקדמיים  מוסדות  סוגר  "הצבא 

יודע  שאני  כמה  עד  עליהם.  ומשתלט  לקמפוסים 

התאחדות הסטודנטים אדישה למצוקות של סטודנטים 

פלסטיניים בחברון או במזרח ירושלים, סטודנטים שלא 

הביטחון  כי מערכת  חיים סטודנטיאליים  לקיים  יכולים 

צריכים  יהודים  סטודנטים  רצוף.  באופן  להם  מציקה 

לדעת מה קורה כמה קילומטרים צפונית מהם...". 

הרגשת  אשר  כתבו   BDS-ה שפעילי  דברים  היו  האם 

מריאנה:  מוצדקת?  שלהם  שהמחאה  צודקים,  שהם 

"אני חושבת שהמאבק של העם הפלסטיני הוא מאבק 

לגיטימי  לא  הוא   BDS-ה וחלק.  חד  לחלוטין.  לגיטימי 

צורה. הוא הדבר הכי אלים בעולם.  צורה, שום  בשום 

זאת אנטישמיות בצורה הכי מובהקת" 
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וממשל,  פוליטיקה  לחינוך,  ב'  בשנה  סטודנט  לוי,  תומר 

הקליפ  באמצעות  הפוך  על  הפוך  הולך  שהוא  החליט 

המוזיקלי הראשון שלו: הוא בחר להעלות מודעות לנושא 

נגישות לחירשים. "זו דילמה איך להציג את עצמך. פעיל 

חברתי או אמן יוצר. אז אני משתדל לשלב בין הדברים". 

הוא  "הרגלים"  שלו  לסינגל  הקליפ  שאת  החליט  תומר 

"אני  בארץ.  מסוגו  ראשון  קליפ  באמצעות  נגיש  יעשה 

אז  שלי,  השירים  עם  החברתי  הנושא  את  לשלב  רוצה 

עניין  את  נעלה  וכך  לחירשים,  מוזיקה  'ננגיש  אמרתי 

המודעות לחירשים באינטרנט'. אין לזה מספיק מודעות 

בארץ, ואולי גם נצליח להביא לחקיקה בהמשך". 

שונה,  לטיפה  הזה  בקליפ  הנגישות  את  שעושה  מה 

בעזרת  שמונגשת  למשל,  החדשות,  למהדורת  שבניגוד 

בלון קטן בפינה עם מתורגמנית, הקליפ הזה לא שם את 

ההנגשה בצד, אלא מעמיד אותה במרכז המסך. היא לא 

חלק צדדי מהקליפ. "היו כל מיני קליפים בסגנון, גם מכבי 

נתניה עשו שיר כזה, אבל קליפ ברמה כזאת שהאמן עושה 

קליפ לשיר שלו, שזה אותנטי, לא ראיתי עדיין, וחיפשתי 

שוב  בשיר  שחוזר  המוטיב  וביוטיוב".  בפייסבוק  הרבה 

שמבחינתו  מספר  ותומר  שינוי",  רוצה  "אני  הוא  ושוב 

מטרת הקליפ היא להביא באמת לשינוי בחקיקה בכנסת. 

"זה שלבים. שלב ראשון זה להעלות את המודעות בקשר 

טוב,  מספיק  לא  זה  נגיד,  כתוביות,  לחירשים.  לנגישות 

כי כתוביות במסך זה כמו להגיד לבן אדם ששומע: אני 

אשים לך כתוביות אבל אני אשים בלי כתוביות. כתוביות 

השפה  זו  הסימנים  שפת  החירשים.  של  השפה  לא  זה 

ויש מאות  זו השפה הראשונה שלהם,  הטבעית שלהם, 

אלפי חירשים וכבדי שמיעה בארץ שלא נותנים להם את 

הקשב הזה. אם זאת הייתה מדינה של חירשים אז כן היה 

מענה לזה, וזה מעצבן שיש מיעוט מסוים בחברה שלא 

מקבל את המענה שלו".

עצמה.  את  הוכיחה  שהרשת  מקרים  בעבר  ראינו  כבר 

ניצולי שואה שקיבלו תמיכה, כלבים עזובים שמצאו בית, 

הרשת  בהתאם.  פיצויים  וקיבלו  מקרים  שחשפו  אנשים 

מוצפת באנשים טובים שרוצים עזרה ורוצים לעזור. "חברי 

כנסת, ברגע שיש באז, ברגע שיש רעש סביב משהו ויש 

שיח עליו, הם נותנים את הדין עליו". 

שפת המפורסמים
איך בכל זאת ניתן להתבלט בתוך הים הסוער והגועש של 

הרשת? איך אדם אנונימי יכול להגיע לעשרות ולמאות 

אנשים זרים, לתפוס את תשומת לבם בתוך כל הגירויים 

שקיימים סביבם ולגרום להם להקשיב דווקא לו?

אז  אוזניים?  להרבה  להגיע  אצליח  אני  איך  "חשבתי 

אמרתי, בוא נביא מפורסמים שיירתמו למטרה חשובה, 

וזה  בפייסבוק  לזה שיתופים  ויעשו  באז  לזה  יהיה  ואז 

יגיע לטלוויזיה ולרדיו. פניתי לאנשים בפייסבוק, משהו 

מאת גלי סיטון

סטודנט אחד החליט להביא את שפת הסימנים לקדמת הבמה
בקליפ שהפיק לשירו החדש. כך משלבים אמנות ואקטיביזם

לשיר בשפת הסימנים
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כמו שמונים איש, ואז השגתי מלא טלפונים. התחלתי 

להתקשר. היו הרבה שיחות מצחיקות. התקשרתי פעם 

אחת לאודי סגל, והוא היה בדיוק בניו יורק ואמר לי: אני 

בתשדירים של הבחירות כרגע... ופעם אחת דיברתי עם 

טל פרידמן ותוך כדי עם דני קושמרו בממתינה".

טל  זאבי,  אריק  את  למצוא  תוכלו  תומר  של  בקליפ 

ועוד  ברקן  יהודה  גרניט,  אסף  לפיד,  ליהיא  פרידמן, 

מספיק  מטרה  שזו  שחשבו  לב  טובי  ידוענים  כמה 

חשובה. הם משתתפים בפזמון של הקליפ ואומרים את 

עוזרת  השיר  מילות  בשאר  הסימנים.  בשפת  המילים 

שירלי  עם  עובדת  ליאת  פצ'ו.  ליאת  המתורגמנית  לו 

חירשות.  ללימודי  הישראלי  המרכז  מייסדת  פינטו, 

"היא גם עובדת בנושא חקיקה בנושא. ִאתן אני עובד 

במשותף". את שירלי פינטו פגש תומר דרך מפלגת יש 

להכיר  לו  שעזרה  זו  היא  פעילים.  שניהם  שבה  עתיד 

לעומק את הנושא, את המצב הקיים בארץ, ועזרה לו 

לחשוב איך הקליפ ישרת את המטרה שלהם בצורה הכי 

טובה. "ונפגשתי ִאתה ועם המתורגמנית שלה )ליאת( 

בבית קפה ופשוט דיברתי ִאתן על הנושא. דיברנו והן 

התלהבו ממש. הן הציעו שבמקום שתהיה בועה קטנה 

של מתורגמנית לשים את זה במקום יותר גדול במסך".

לחשוב  מנסה  "אני  לחירשים?  נגישות  דווקא  למה 

הייתי  שנה שעברה  מוסכמות.  לשבור  לקופסה,  מחוץ 

הולך לסופר עם קיטבג והייתי הולך לסופר קטן ויקר, 

ולא קיבלתי את זה כמו שזה, ועשיתי עם זה משהו. ככה 

גם פה. אני מנסה לבוא עם רעיון של לשבור את הכלים 

ולבוא עם משהו חדש שעוד לא עשו ולא חשבו עליו, 

והדבר הראשון שעלה לי זה פשוט – בוא ננגיש מוזיקה 

בשנה  לארגן  התחיל  שהוא  הסעות  אותן  לחירשים". 

ההופעה  לכבוד  השנה.  לרוץ  ממשיכות  עדיין  שעברה 

הראשונה שלו, שהייתה בינואר בחלוץ, ארגנו לו הסעות 

בחינם. התוצר המוגמר הוא באורך של כשלוש דקות, אך 

חשוב לדעת כי חודשים ארוכים דחוסים בתוך הדקות 

אנשים,  קצת  ממש  להשיג  הצלחתי  "בהתחלה  האלו. 

וכבר אמרתי, אני אפרסם ככה. ואז אמרתי שאני אחכה 

ואשיג עוד הרבה מפורסמים. הייתי קצת חוצפן". שאר 

הקליפ מורכב מעוד רבים וטובים, לא רק ממפורסמים. 

שלהם  סרטון  לי  שלחו  סיטואציות  מיני  בכל  "אנשים 

תוך  בחו"ל,  באוטו,  במילואים,  חבר  השיר.  את  שָירים 

כדי צניחה חופשית".

לעולם  מחוץ  גם  עושה  שהוא  דברים  על  מספר  תומר 

לנושא.  המודעות  ואת  לקדם את הקליפ  בשביל  הרשת 

לקויי  על  לאחראית  החינוך,  למשרד  השבוע  "פניתי 

השמיעה במחוז דרום במשרד החינוך, וקבענו להיפגש. 

העניין  את  להכניס  זה  חשבתי  שעליהם  הדברים  אחד 

לבתי הספר, שיראו את הקליפ לתלמידים וככה לחשוף 

אותם לנושא הזה". בינתיים הקליפ עצמו מתחיל לעורר 

רדיו  תחנות  כמה  כבר  "יש  מקומות:  מיני  בכל  עניין 

שרוצות שאני אגיע אליהן לאולפן. גם רשת ב', גם רדיו 

למודעות  להגיע  בעצם  היא  השאיפה  החיים...  מהות 

ולהגיע לכמה שיותר תחנות רדיו וטלוויזיה ולדבר על זה".

המטרה הבאה: גזענות
בהם?  לעסוק  רוצה  שהיית  הבאים  הנושאים  מה 

לשירים  מגובשים,  לא  עדיין  רעיונות,  מיני  כל  לי  "יש 

מדבר  אדם'  של  'סיפורו  שלי  השני  הסינגל  הבאים. 

נושא  יעלה  קליפ  שבכל  בגדול  התכנון  גזענות.  על 

לכמה  אגיע  אני  השם  שבעזרת  מקווה  ואני  אחר, 

של  בסופו  כי  לשנות.  אצליח  ובאמת  אוזניים  שיותר 

מאשר  שיר  עם  לאנשים  לפנות  קל  יותר  הרבה  דבר 

זה שלוש דקות שצריך להקדיש  נאום בטלוויזיה.  עם 

על  זה.  על  לדבר  יתחילו  אנשים  ואז  לשמוע,  בשביל 

הדרך ברור שזה יקדם גם אותי וגם את השיר שלי, אני 

לא מסתיר את זה. אבל אני זה לא העניין. הפוקוס הוא 

לקדם את הנושאים שאני מאמין בהם".

על  לשמוע  אוהבים  סינדרלה.  סיפורי  אוהבים  אנחנו 

ההוא שלא היה לו סיכוי, ובמקרה, בלי שום תכנון, הוא 

הגיע למקום הנכון בזמן הנכון, והאיש הנכון שמע אותו 

והגשים את כל חלומותיו. אנחנו אוהבים לשמוע את זה 

כי אנחנו רוצים להאמין איפשהו שזה יקרה לנו. שנגשים 

את מה שאנחנו חולמים עליו בלי יותר מדי מאמץ, רק 

עם טיפה נכונה של מזל. אבל האמת היא שלרוב צריך 

בהרבה  פעיל  נורא  "אני  וקשה.  הרבה  לעבוד  לעבוד. 

מסגרות וככה מכיר הרבה אנשים מסביב". מה זה אומר 

פוליטיקה  חינוך,  שנייה  שנה  לומד  מסגרות?  הרבה 

למנהיגות  רוטשילד  שגרירי  במלגת  משתתף  וממשל. 

מפגש,  של  שעות  ארבע  שבוע  כל  שדורשת  חברתית, 

ארבע שעות של התנדבות ומשימה שנתית שבמסגרתה 

מרימים אירוע. הוא גם פעיל במפלגת יש עתיד, מארגן 

את ההסעות של מול 7 לסטודנטים, ונוסף לכול עובד 

על אלבום בכורה עם המפיק שלו, בן שופן. 

"יש לי פנקס שאני מסתובב ִאתו כל היום, יש לי רשימת 

משימות, יש לי גם בטלפון לוח שנה. מה שקורה כל היום, 

אני בקשר עם הרבה אנשים. האוניברסיטה זה מקום מצוין 

לאנשים  להתחבר  אוהב  ואני  הזאת.  ההתערבות  לכל 

מחייכים. אנשים שלא מחפשים אינטרס, שרוצים לקדם 

דברים טובים ביחד" 
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"כל חיי המגדר שלי מעולם לא הגדיר אותי. רק כאשר 

בחוסר  נתקלתי  לראשונה  בתעשייה  לעבוד  הגעתי 

מנהלת  בניפלא-למברוסו,  מיכל  מספרת  כך  שוויון". 

ובוגרת  נטפים  בחברת  הגלובלי  התכנון  מחלקת 

בן- וניהול באוניברסיטת  המחלקה להנדסת תעשייה 

גוריון. את המשפט הזה שמעתי כשהשתתפתי ב"כנס 

כל  ובמשך   ,20-80 פורום  שארגן  בתעשייה",  נשים 

הכנס לא יכולתי להתנער ממנו.

מהמחלקה  סטודנטים  של  יזמה  הוא   20-80 פורום 

להנדסת תעשייה וניהול. כל חבריו מתנדבים, ומטרתו 

לתת פלטפורמה טובה לסטודנטים להנדסת תעשייה 

מיומנויות  את  ליישם  בעתיד,  להתקדם  כדי  וניהול 

במה  נותן  הפורום  ועוד.  בתעשייה  האקדמיה 

בנושאים  ופאנלים  כנסים  מארגן  הוא  לסטודנטים. 

מגוונים, סיורים במפעלים וכיוצא באלה. הפורום בעצם 

מהווה מעין "גשר" עבור הסטודנטים בין חיי האקדמיה 

החיבור  נקודת  בהדגשת  התואר,  שאחרי  החיים  לבין 

לעולם התעשייה ולפיתוח קריירה.

לפיכך התכנסנו כאן הערב 
לפני שהתחיל הכנס סיפרה אחת הסטודנטיות שִאתן 

ושהיא  התואר,  סיום  לקראת  כבר  שהיא  דיברתי 

לשמוע,  לכנס  באה  היא  הלאה.  מה  לחשוב  מתחילה 

לפרוץ  מצליחות  נשים  איך  ולראות  השראה  לקבל 

בתעשייה. הקהל מורכב מסטודנטיות להנדסת תעשייה 

ומתוודה,  מודה  אני  ו-ג'.  ב'  בשנים  בעיקר  וניהול, 

אך  אישה,  אני  נכון,  חששות.  מעט  עם  לכנס  הגעתי 

הוא  ניהול  או  תעשייה  הנדסה,  לבין  ביני  קשר  כל 

ולהתאמץ לשמור  לכנס  ציפיתי להגיע  מקרי בהחלט. 

אני  וחברים,  חברות  אך  במהלכו.  פקוחות  עיניים  על 

פקוחות  עיניים  על  לשמור  שהתבדיתי.  לומר  שמחה 

האולם  הכנס.  במהלך  שלי  האחרונה  הדאגה  הייתה 

היה מלא בסטודנטיות נרגשות המחייכות בקשב. מתוך 

מאת הודיה תורג'מן

כתבתנו חששה שתירדם בכנס בנושא נשים בתעשייה, 
אך חזרה פעורת פה ומלאה בעצות ובהשראה

לא למהנדסות בלבד
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שאלותיהן של חברותיי לקהל ליקטתי גם תחושות של 

מהאקדמיה  למעבר  באשר  לעתיד,  באשר  ודאות  אי 

מפתח  בעמדות  נשים  ארבע  כלל  הכנס  לעבודה. 

בדרכה,  אחת  כל  וכריזמטיות  מקסימות  בתעשייה, 

ולאחר הצגה אישית קצרה של כל אחת מהן התנהל 

כנס  לייחד  צריך  למה  בעצם?  הבעיה  מה  אז  פאנל. 

לנשים בתעשייה? "אנחנו מאמינים שצריך לתת שוויון 

הזדמנויות לכולם ללא הבדלי מגדר. בכנס הצגנו נתונים 

אמתיים שמלמדים על כמות נמוכה של נשים בעמדות 

מפתח לעומת כמות הגברים, נתונים המשקפים פערי 

באותן  הנמצאים  וגברים  נשים  בין  משמעותיים  שכר 

משרות, קשיים שנשים נתקלות בהם ביום-יום. בכנס 

הבאנו נשים מגוונות: מעולם ההיי-טק, הייצור, לחלקן 

בנות  את  לחשוף  הייתה  המטרה  לא.  ולחלקן  ילדים 

יכולות  הן  שאליהם  כיוונים  שיותר  לכמה  המחלקה 

להיותנו  שקשורים  בוערים,  בעניינים  ולדון  להתפתח, 

פעילה  לוי,  תמר  מספרת  שלא",  כאלה  וגם  נשים 

בפורום. בשורה התחתונה, גם בשנת 2017, אף על פי 

שיש יותר נשים בוגרות אקדמיה, מועסקים יותר גברים 

מנשים, וכמו כן הם אלה שמרוויחים יותר.

אז מה, את שווה?
מדבריהן של חברות הפאנל ניכר כי קיימת מגמת שיפור 

מלמד,  זוהר  כיום.  בתעשייה  המגדרי  השוויון  בנושא 

עובדת כיום בחברת Intel ובוגרת המחלקה להנדסת 

פורום  "בזכות  מספרת:  בבן-גוריון,  וניהול  תעשייה 

20-80 מצאתי את העבודה שלי!". זוהר גם משתתפת 

בחברה  צרכים  בין  המחבר  מיזם   – נחשונים  בארגון 

לצרכים  במענה  העוסקים  אנשים  לבין  הישראלית 

האלה. "יש חשיבות רבה ליצירת מעגל השפעה וקידום 

להבהיר  "צריך  זוהר.  מדגישה  נשים",  העסקת  של 

להעסיק  להם  כדאי  למה  שונים  בארגונים  לבכירים 

להציג  לא  חשוב  ומדוע  שוויוני,  באופן  ונשים  גברים 

את הנשים כמסכנות". מיכל בניפלא-למברוסו מספרת 

שכאשר הייתה בתחילת דרכה בחברת Intel זיהו שיש 

יש בחברה  כיום  ועבדו לשיפור המצב.  בעיה מגדרית 

כחמישים אחוז נשים. האם את מגייסת נשים לעבודה 

באופן מכוון? "אני מגייסת נשים מוכשרות כמו שאני 

מגייסת גברים מוכשרים". מיכל ממשיכה ומדגישה כי 

נשים צריכות לא לפחד לשים את הדברים שהן רוצות 

על שולחן. 

הילדים )יותר מ(בסדר
חברת  של  ומכירות  שיווק  סמנכ"ל  גורן,  זלמה  ענת 

אמן וחברת הנהלה בלשכת המהנדסים של המחלקה 

קריירה  שילוב  על  מדברת  וניהול,  תעשייה  להנדסת 

וחיים אישיים ועל הקשיים הכרוכים בזה. היא מפצירה 

בנוכחות, "אל תוותרו על אף אחד מהתחומים. השילוב 

קשה, אך בהחלט אפשרי ושווה כל רגע". היא מוסיפה 

נורמות  מכתיבה  עדיין  החברה  היום  "גם  ואומרת, 

שגויות, ואין צורך שאישה תילחם על מקומה בעבודה או 

בבית". היא מתארת את הצורך לעזוב באמצע פגישות 

בסופי  לפעמים  לעבוד  ההכרח  ואת  פעמים  הרבה 

שבוע. אך יש גם צד חיובי; "גידלתי ילדים עצמאיים", 

אומרת ענת בגאווה ומוסיפה, "כשאני שמחה ומסופקת 

מהעבודה, גם הילדים שלי מרוויחים מזה". מאיה הופמן 

בבאר-  EMC חברת  של  הפיתוח  מרכז  מנכ"לית  לוי, 

שבע, חולקת עצות יצירתיות, כמו לחזור עם התינוקת 

ומדגישה  לידה,  חופשת  חודשי  אחרי שלושה  למשרד 

מן  שאלה  פתוח.  ראש  עם  גמיש  לבוס  חשיבות  שיש 

לתקופת  בנוגע  סטודנטית  של  חשש  מביעה  הקהל 

היריון וחופשת לידה בעבודה. זוהר מסבירה כי במקום 

עבודתה מעולם לא נתנו לה את ההרגשה שהיא צריכה 

היא  אווירה",  של  עניין  "זה  להיריון.  להיכנס  לחשוש 

תישארי  אל  להרגיש,  לך  גורמים  ככה  "אם  אומרת. 

שם". מאיה מספרת כי פעמיים נאלצה להחליף עבודה 

בגלל הריונות, אבל היא מוסיפה שהעולם השתנה מאז; 

על  ולא  הארוך,  לטווח  מסתכלים  חכמים  "מעסיקים 

מחזקת  ענת  חודשים".  שלושה  של  היעדרות  תקופת 

אותן ומוסיפה שהיריון זה טבעי, ילדים זה טבעי, ואין 

סיבה להתנצל על אף אחד מהם.

מדברות תכלס
מהקהל,  שאלות  הרבה  צפות  הקריירה  בתחום 

מייעצת  ענת  להגיע.  מאחרות  אינן  והתשובות 

יעדים לקריירה,  לסטודנטיות הקשובות להציב לעצמן 

ובהתאם לכך גם תכנית מימוש. מאיה מעידה על עצמה 
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כי היא "יוצרת הזדמנויות ומממשת אותן". היא מדגישה 

שחשוב לבוא מתוך בחירה וליהנות ממה שעושים. 

האם, לדעתכן, קיים הבדל בין ראיונות של נשים לבין 

בריאיון?  להבליט  תכונות  איזה  גברים?  של  ראיונות 

מאיה עובדת בתחום הנדסת תכנה, ומסבירה כי זוהי 

גברים.  אחוז  וחמישה  כשבעים  גברית,  מאוד  סביבה 

רואות  שהן  ברגע  מועמדות  מגישות  פחות  נשים 

שחסרה להן אפילו תכונה אחת מתוך דרישות העבודה. 

אך גברים, היא מספרת, לא נרתעים מכך. היא מפצירה 

בבחינת  אותן.  להרתיע  לזה  לתת  לא  בסטודנטיות 

מועמדים למשרה מסתכלים על האנשים. מיכל אומרת 

בביטחון שאכן יש הבדל. "הדרך של גברים לתאר את 

לעומתם מגמדות  ונשים  יפה,  עושים מאוד  מה שהם 

מחקרים  על  בהתבסס  בצדק.  שלא   – עצמן  את 

מראיינים מחפשים את הדומים להם, אנשים שיש להם 

מכנה משותף ִאתם". היא מייעצת לכולן לדבר בביטחון 

ולהגיע מוכנות לריאיון, לדעת מה סוג העבודה מראש. 

בעצם המראיין רוצה לדעת אם הוא היה רוצה לעבוד 

יותר,  מוחצנים  שגברים  ואומרת  מסכימה  ענת  אתכן. 

וקוראת לסטודנטיות לא להצניע את עצמן, אלא להביא 

ריאיון  על  לנו  סיפרה  זוהר  להתבייש.  ולא  עצמן  את 

העבודה שלה ב-Intel, ומתוך החוויה האישית שלה גם 

היא מייעצת לא לפחד לחשוב שאת טובה, ולומר זאת 

בגאווה. מאיה מחדדת ואומרת שהתהליך בין המרואיין 

את  לבחור  רוצה  שהחברה  "כמו  הדדי.  הוא  למראיין 

היא  לבחור".  רוצות  אתן  גם  כך  ביותר,  הטוב  העובד 

ואומרת  בראיונות,  חשוב  דבר  היא  שכנות  מוסיפה 

שנשים מתנצלות הרבה בראיונות עבודה. היא מחזקת 

למוכנות  חשיבות  "יש  באמרה  מיכל  של  דבריה  את 

לריאיון. תרגישי בטוחה בעמדה שלך ואל תתבלבלי".

דבריה של מיכל עדיין מהדהדים בראשי, ובה בעת גם 

עושים  מה  בכנס;  שעלו  והסמויות  הגלויות  השאלות 

בריאיון  עליי  מסתכלים  איך  ואיך?  התואר?  אחרי 

עבודה? האם עובדת היותי אישה משפיעה על סיכויי 

מאמינה שאלו  אני  בעולם התעסוקה?  שלי  ההצלחה 

שאלו  עצמה,  את  שואלת  סטודנטית  שכל  שאלות 

קשר  ללא  ִאתם,  מתמודדת  סטודנטית  שכל  חששות 

לתחום הלימודים שלה. שמחתי לשמוע את סיפוריהן 

של הנשים האלו ועל האופן שבו הן הצליחו לשבור את 

המחסומים ולהתמודד עם הקשיים כל יום מחדש. אני 

לומדת,  היא  מה  משנה  לא  סטודנטית,  שכל  מאמינה 

ולקחת  הזה  בכנס  שהועלו  לנקודות  להתחבר  יכולה 

ובשורה  פרקטיות.  ועצות  למחשבה  נקודות  המון 

התחתונה, לא למהנדסות בלבד 
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אמיר דדון
מכורה  בתור 

ן  ו ר ט א י ת ל

ולמחזות זמר, את 

דדון הכרתי  אמיר 

אחרי  רק  באמת 

אותו  שראיתי 

ז'אן  את  משחק 

ב"עלובי  ולז'אן 

)שעוד  החיים" 

גיליתי  כן  אחרי  רק  רוצו!(.   – הבימה  בתיאטרון  מוצג 

שהשחקן המוכשר הוא גם הקול מאחורי "לבחור נכון", 

"אור גדול", ו"שאריות של החיים" המעולים כל-כך ועוד 

הממיס,  בקולו  הצנוע,  ובמבטו  אחרים.  וטובים  רבים 

שאני  מצב  אין   – הגבר-הרגיש-עם-הגיטרה  ובמראה 

מפספסת את ההופעה הדרומית שלו ממש לידנו בחלוץ 

33, ב-25 בינואר, רגע לפני שנכנסים למשטר מבחנים 

ונגמר הזמן לכיף. תצטרפו אליי! 

בואנה
עושה  "בואנה"  אבל  ונחמד,  טוב  זה  קומיים  הרכבים 

שהיא  אימפרוביזציה  קבוצת   – בעלילה  קטן  סוויץ' 

כולה נשית, פמיניסטית ובועטת. בואנה מורכבת מחמש 

הלחץ  את  לכם  ישחררו  הן  תעודות.  עם  קומיקאיות 

במופע אלתור משגע, שיכלול מערכונים, סצנות ושירים 

מאולתרים, ובעזרת הקהל שמהווה את הדמות השישית 

הפרינג'  לתיאטרון  מגיע  הזה  הקומי  המופע  במופע. 

ב-11 בפברואר, והוא האתנחתא המושלמת לערב נקי 

מלמידה למבחנים. 

איטליה פינת 
באר-שבע

הבינלאומי  לאמן 

קולניס  יאניס 

כנראה  יש  האיטלקי 

זיקה מאוד חזקה לעיר 

כי  שלנו,  הדרומית 

האחרונים  בחודשים 

בנגב,  משוטט  הוא 

הקים  ובדצמבר 

במוזיאון  תערוכה 

קולניס,  יאניס  העתיקה.  שבעיר  לאמנות  הנגב 

אחד  הוא  באמנות,  תואר  לומדים  שלא  אלו  לטובת 

של  בשילוב  עוסק  והוא  המודרנית,  האמנות  מבכירי 

מן  חומרים  משלב  הוא  אמנות.  עם  ומציאות  חיים 

באש  שימוש  כולל  ביצירותיו,  והדומם  הצומח  החי, 

את  חושף  הוא  שלו  הדרומית  בתערוכה  ובעשן.  חיה 

מהנגב  וחומרים  אובייקטים  המשלבות  יצירותיו, 

הזחיח, ודרכן הוא מבטא את זיקתו לארץ ואת הקשר 

בין מסורתי לפופולארי.

מאת אור הוכמן

מדור תרבות

מה שקורה בבאר שבע

הופעות – מוזיקה – תיאטרון

"בוא'נה" | צילום: ערן תורג'מן
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מישל טל ואיבון גרנות נטע בן-יהודה

בבואה
צילום וכתיבה: דניאל איטח ואיתי טריפמן

נטע בן-יהודה, לומדת הנדסת 

תעשייה וניהול, שנה ד'. "עשיתי 

בלאגן, אז המרצה בא לשבת לידי. 

ניסיתי לצלם אותו בחשאי אבל 

היה פלאש".

מישל טל ואיבון גרנות, לומדים 

רוקחות, שנה ד'. "סטודנט התחיל 

דפני פרוכטר, כרמל מוסט וליאור אשכול, עם מרצה. קרץ לה כל השיעור".

לומדות פסיכולוגיה וביולוגיה, שנה ב'. 

"המרצה רקד על השולחן".

והפעם שאלנו: מה הדבר הכי חריג 
שקרה לך בשיעור?

דפני פרוכטר, כרמל מוסט 
וליאור אשכול

אורי צ'רלס פרידלנד, 

לומד מנהיגות חברתית, 

תואר שני. "כשדיברנו 

על רצח העם הארמני, 

המרצה ביקש שאוציא 

יין שהיה לי בתיק כדי 

שנשתה ונתנחם".

אורי צ'רלס פרידלנד

צ'ופצ'יק36
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מחמד, עאזם, אסיל, סמר, מירון, סיהאם, יארא והנאדי

מאיה דרפנרניקו בן חייםאייל זכאי, שקד מטר וזיו עמרם

זיו עמרם ושקד מטר, לומדים 

לתואר שני במדעי המחשב, ואייל 

זכאי, לומד לתואר שני בהנדסת 

חשמל. זיו: "הייתי חולה, אז 

יצאתי מתרגול שהעברתי כדי 

להקיא". שקד: "המרצה שלי אמר 

שאנשים מתקשרים עם חייזרים".

ניקו בן חיים, לומד הנדסת 

מכונות, שנה ג'. "באמצע 

השיעור גילו שיש חתול בארון".

מחמד ועאזם סונדוס, אסיל חוג'יראת, סמר נסר, מירון ראבי, סיהאם 

גבאלי, יארא אדריס והנאדי חתר, לומדות רוקחות, שנה ד'. "'סירי' )העוזרת 

הוירטואלית מהאייפון( התחילה לדבר בתגובה למשהו שאמר המרצה".

מאיה דרפנר, לומדת ניהול ויישוב 

סכסוכים וסוציולוגיה, שנה ג'. "הייתי 

בסדנת זהויות, וכולנו סיימנו את 

השיעור בבכי של התרגשות מסיפור 

אישי של מישהי".
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כבר עבר שבוע. בכל מגזין נשים שמעולם לא קראתי בוודאי היו אומרים שזה לא 

משהו. או.קיי, אז שכבנו בדייט ראשון, שבעצם לא היה דייט, סתם היינו שיכורים 

במסיבה. ואז דייט בנאלי שבו בחרתי ש*לא* לספר לו שאני אוהבת חיות ושוקולד, 

אלא שהאקס שלח לי הודעה ושזה משגע אותי. יאללה, מה הסיפור שלו?

"באמת, את שואלת?", "אבל...", "מיקה, די! הוא לא ישלח הודעה. צאי מזה". אני יודעת 

שהיא צודקת. אני קמה להכין קפה ונזכרת בקפה ִאתו באותו בוקר מוזר. אני די בטוחה 

שקלטתי איך הוא שותה קפה. אוף, אני בטוחה שקלטתי אותו. אני חוזרת לסלון, מתיישבת 

ומציצה בפלאפון בחלון השיחה ִאתו, ומחפשת שאריות של משהו. "חבר שלי". עוד אין לי 

את השם שלו. גרועה כזאת.  "אני שולחת לו הודעה", אני קובעת בנחרצות. "סגורה על 

זה?", "מה יש לי להפסיד?", "כרגע? כלום. מה תשלחי?". אני צריכה מצד אחד להקסים 

כדי לכפר על הטעות שלי, ומצד שני לא להתרפס מדי ולהיות מסכנונת. זו תרכובת רגישה 

עם חומרי נפץ עדינים, ואני נכשלתי בכימיה. זה מסוכן. צריכה זמן.

למחרת אני בספרייה. אני מתפרסת על שולחן ארוך, ואז רואה אותו יושב באחד הכוכים 

הקטנים. הוא מתעטש ואני לא חושבת פעמיים. "טישו?", שלחתי. אבל הוא בכלל לא 

יראה הודעה  כי עוד שעה הוא  עם הטלפון. סתומה. עכשיו אני חייבת לעשות משהו 

ממש מוזרה ממני. אני קמה לכיוונו ומניחה על השולחן שלו טישו. הוא מרים אליי זוג 

עיניים פעורות, ואז פורש את החיוך הזה שלו.  "תודה! וואו, מאיפה באת...", "תקשיב, 

אני... זאת אומרת, אני לא...", "מה? לא שומע", "אני רציתי...", "ששש זה מפריע!", אנחנו 

ננזפים קלות. אני מסמנת לו עם הראש כמו ראש כנופיה שייצא החוצה. בדרך אל חדר 

המדרגות אני מנסה לסדר מילים שמתרוצצות בראש, מנסה לצנן זיעה קרה שמצטברת 

לי בכפות הידיים. 

"מה הולך?", "מצונן קצת...אבל בסדר. מה ִאתך?". אני רוצה להגיד שאני לא אחת 

ששוכבת על הפעם הראשונה, אבל שהיה כיף ואני לא מתחרטת, שאני מצטערת 

על איך שהתנהגתי, שהוא מסקרן אותי ובא לי עוד, שאני לא יודעת אם אני רוצה 

קשר בכלל אבל רוצה להכיר אותו, שאני שונאת את הפאב שיצאנו אליו אבל לא 

אכפת לי שנצא לשם שוב. "לחץ בלימודים?", זה כל מה שיצא. "כן, זאת התקופה 

הזאת... די מעייף". אני מציעה לו הפסקת קפה. הוא זורם.  אנחנו יושבים על הדשא 

מול הספרייה. הוא מספר לי על הלימודים ועל הדירה, על הבית שלו בצפון ועל 

הפטיש שלו לגרביים תואמות, ואני בראש עוזרת לו לסדר אותם במדף שאני מפנה 

לו בארון שלי. "תראי מה זה, כבר חושך". אנחנו נעמדים, מתנערים מהדשא, ואני 

תופסת לו את הפנים לפני ששוב תתפספס נשיקה. רוח מתחזקת והוא עוטף אותי 

בחיבוק מחמם. אם זה היה דייט, זה היה השלב המושלם לעלות באלגנטיות הביתה 

ולהגיד לילה טוב. אבל שנינו הולכים עכשיו לאותו כיוון, לאותה קומה. מביך. ואז 

חבר שלי לוקח לי את היד, מנשק אותה, וחוזר ִאתי יד ביד בחזרה.

 הוא 
מרים אליי 
זוג עיניים 
פעורות, ואז 
פורש את 
החיוך הזה 
שלו"

דייט ראשון, טייק שני
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 חבל 
שזה לא היה 
דייט, אחרת 
הייתי מנשק 
אותה"

"מה, לעזאזל, קרה אתמול בלילה?" זו בערך המחשבה הראשונה שעוברת לי 

לא  אני אף פעם  "למה  אלו ממש.  ברגעים  אותו  בראש עם הרכבת שדורסת 

לא  ממש  על  קל  וו  ז'ה  דה  ממ...  מים?".  כוס  צ'ייסר  כל  אחרי  ושותה  לומד, 

מזמן – תחילת הסמסטר. רק שהפעם זה לא היה ברקה רביעי, אלא ברקה שני. 

הפעם נזהרתי ושמתי אמצעי מניעה. והכי חשוב – הפעם זו לא מיקה לידי. חוץ 

מזה, הכול דומה.

"כבר עבר שבוע", אני אומר לחבר שלי, שתוהה על איך מצאתי את עצמי במצב 

הזה עם בחורה שהיא לא מיקה שלחלוטין-הייתי-בקטע-שלה, בזמן שאנחנו 

האקס  על  תקועה  היא  בדייט,  נהנתה  לא  "היא  האוניברסיטה.  לתוך  מדדים 

שלה, ויותר מכול, כבר שבוע שלא החלפנו מילה. מה אני אעשה? לא יודע מה 

הסיפור שלה". אני מעדיף לשנות נושא ממיקה: "נראה לי שהצטננתי הלילה 

מבין  אני  ואפילו  עכשיו?".  פיקה  שמיכת  עם  ישן  מי  בדצמבר,  אנחנו  אצלה. 

כמה בכיין אני נשמע. "שמע, אחי, אם אתה בקטע של מיקה, אתה חייב לנסות 

לפחות עוד פעם אחת! זה גם לא מוסרי לשכב עם מיש...." חוסר שעות השינה, 

אותותיהם,  את  נותנים  והריכוז  ובעיות הקשב  במוח  דופק  האלכוהול שעדיין 

שלי  הראשון"  "הדייט  בפוסט  היה  מה  נזכר  כשאני  שלי  חבר  את  מאבד  ואני 

עם מיקה, ורגש סנטימנטאלי הזוי עולה בי לפני שאני מנער את עצמי בחזרה 

לעולם האמתי. "ואם היא הייתה לואיסנה?!", חבר שלי צועק, ואין לי מושג למה 

לעזאזל המשפט הזה מתחבר. "אני הולך לספרייה, אחי, נתראה אחר-כך", אני 

אומר לו, וממשיך לתהות מה הקשר של לואיסנה לשיחה שלנו.

אני זורק את הטלפון לתיק בזמן שאני מתיישב באחד הכוכים המוזרים האלו של 

הספרייה. מקווה מאוד לא להיתקל בבחורה שהייתי ִאתה אתמול בלילה, שאפילו 

הראש  את  קובר  אני  הזו.  המבוכה  על  לי  בא  לא  וממש  מספרים,  החלפנו  לא 

אני מתעטש בקצב,  לו אמש.  בלפטופ תוך שאני מקלל את הצינון הזה שזכיתי 

ואפילו לא הגעתי מוכן עם טישו, ואין סיכוי שאני מקנח את האף עם הנייר שיוף 

הזה שהאוניברסיטה שמה בשירותים. יום שאני מת שייגמר.

עוד אפצ'י ועוד אחד. "טישו?" פתאום אני שומע בלחש. זו מיקה. וואו, זה מביך 

מעט. "מה הולך?", היא שואלת. "מצונן מעט...", והמבוכה גוברת כשאני נזכר 

ממה הצטננתי. היא נראית מוטרדת ממשהו, ומסמנת לי עם הראש "בוא נצא". 

אנחנו יוצאים החוצה והיא מציעה קפה. הזוי לחלוטין. אנחנו יושבים ומדברים, 

כמו מה שהיה אמור להיות בדייט שלנו. הזמן טס וזה ממש כיף. אני נזכר למה 

נדלקתי עליה מההתחלה. "תראי מה זה, כבר חושך", אני אומר וקם. חבל שזה 

לא היה דייט, אחרת הייתי מנשק אותה. כשאני בא להיפרד ממנה היא פתאום 

מביאה לי נשיקה. אני מקווה שהיא לא תצטנן...
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דמיינו את הסיטואציה הבאה: אתם נכנסים לבר מן 

בירה  לצד  יושבים  אנשים  לראות  ובמקום  המניין, 

סביב שולחנות ומדברים, אתם רואים אנשים יושבים 

כן,  ומשחקים.   – עשרות מחשבים  סביב  בירה  לצד 

בסיטואציה  נתקלתי  אני  מופרך?  נשמע  משחקים. 

הזו בדיוק בקיץ שעבר, בזמן ביקור בברלין עם חברה 

גיימרית. לאחר שכנועים רבים היא לקחה אותי לבר 

גיימרים ממוסד ורציני. כמו בכל בר יש אלמנט של 

ומפגשים חברתיים מפוקפקים, אך  קניית אלכוהול 

בבר הזה היו עשרות מחשבים, מסכים וג'ויסטיקים, 

הזה  החלל  כל  את  הממלא  אנושי  חומר  וכמובן, 

בקולות שמחה וצחוק, בקללות בשלל שפות ובהמון 

דמויות קופצות.

שמשחקים  משחק  "כל  גיימינג?  בכלל  זה  מה  אז 

במחשב, בין אם זה לבד או עם חברים. להיות גיימר 

זה לדעת שזה מה שעושה לך כיף, בין אם זה בגלל 

העלילה של המשחק או בגלל סגנון המשחק", מספר 

"זה  א'.  ליאב סניאור שלומד הנדסת מכונות בשנה 

אחד  משחק  אפילו  שמשחק  אחד  כל  כללי.  משהו 

אומר  גיימינג",  לזה  לקרוא  אפשר  רציפה,  בצורה 

סיימון איזראייב, סטודנט בשנה ב' למדעי המחשב. 

משחק  הפנוי  שבזמנו  למי  כינוי  זה  גיימר  וככלל, 

במשחקי מחשב ווידאו.

לא רק בשביל הספורט
כענף  מוכר  אלקטרוני,  ספורט  או  גיימינג,  כיום 

 ,SportAccord ספורט לכל דבר. "יש אגודה שנקראת

פיפ"א  זה  אם  בין  הספורט.  גופי  כל  את  שמרכזת 

להם  יש  וכו'.  וכדרוסל  הוקי  של  ליגות  בכדורגל, 

לספורט.  מסוים  ענף  הופך  מה  של  הגדרה 

עומד  תחרותי,  גיימינג  או  אלקטרוני,  ספורט 

התחרותי,  האלמנט  זה  אם  הקריטריונים.  בכל 

משחקים  הם  אלקטרוני  בספורט  המשחקים  רוב 

מזל,  על  הסתמכות  במשחקים  שאין  או  קבוצתיים, 

כמו בשש-בש, לדוגמה, שלא נחשב ספורט. גיימינג 

באופן  נבחן  משחק  וכל  כספורט,  נחשב  תחרותי 

פרטני לפי הקריטריונים האלה". מה, לדעתם, הופך 

מאת הודיה תורג'מן

יצאנו לפגוש את הגיימרים – סטודנטים ביום, שחקנים מיומנים במשחקי 
מחשב תחרותיים בלילה

לא משחק ילדים

צ'ופצ'יק40
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לפתח  צריך  "מיומנות.  דבר?  לכל  לספורט  גיימינג 

יכולת מאוד גבוהה בשביל להגיע לרמות הגבוהות. 

גם בשחמט אין שום דבר פיזי, וזה ספורט לכל דבר. 

במשחקי רשת יש פקטורים של מחשבה והיגיון. יש גם 

רפלקסים ותגובה מהירה. זה עולם שלם עם סלבים 

משלו. כל מי שצופה בתחרויות מכיר אותם", אומר 

סיימון. דרור כהן, סטודנט בשנה רביעית למערכות 

מידע, מתמצת ואומר שהעיקר זה תחרותיות וצופים. 

אז מה בדיוק עושים? ואיך משחקים? "שני המשחקים 

הכי גדולים, שיש להם הכי הרבה קהל ותחרויות, הם 

", אומר ליאב   Overwatch-ו  League of Legends
קבוצות  שתי  יש   League of Legends-ב" ומפרט, 

בוחר  שחקן  כל  קבוצה  בכל  שחקנים.  חמישה  של 

דמות. יש מעל מאה שלושים דמויות, כל אחת עם 

כל  של  המטרה  וחסרונות.  יתרונות  שונות,  יכולות 

קבוצה היא להרוס את הבסיס של הקבוצה היריבה. 

את  גם  יש  השחקנים  של  האישיות  מהיכולות  חוץ 

העניין האסטרטגי: למצוא טקטיקה בה אתה מפתיע 

את האויב או לבחור דמויות מסוימות כדי להבטיח 

הוא   overwatch זאת,  לעומת  קל".  יותר  ניצחון 

יריות מגוף ראשון. גם הוא משחק קבוצתי,  משחק 

אבל כזה שמבוסס על משימות, והקבוצה המנצחת 

היא הקבוצה שעושה את המשימה בזמן קצר יותר. 

דרור אומר שתכלס זה מה שצריך, "דברים שיורים, 

אחר  מסוג  משחק  מהר".  שזזים  משוגעים  דברים 

צריך  במשחק  חידות.  – משחק   The Witness הוא 

שהוא  האי,  משמעות  מה  להבין  כדי  חידות  לפתור 

מפת המשחק. ליאב מסביר לי שיש צורך בחשיבה 

במשחק,  להתקדם  כדי  כלשהו  דפוס  של  ובהבנה 

ולאו דווקא לירות בדברים. וזה רק קצה הקרחון.

זמנים מודרניים
דווקא  לעסוק  אנשים  שמניע  חושבים  אתם  מה 

בספורט אלקטרוני, ולמה דווקא עכשיו? הרי משחקי 

מחשב קיימים מאמצע המאה העשרים. "תחרות תמיד 

פאקמן  כשיצא  גם  מחשב.  במשחקי  קיימת  הייתה 

הייתה תחרות מטורפת לשבירת השיא, פשוט זה לא 

היה כזה נגיש. האינטרנט נכנס לתודעה בצורה חזקה 

יש  בית,  בכל  שלו  והנגישות  התשעים.  שנות  בסוף 

בזה משהו אולי יותר קל מלצאת ולשחק עם חברים 

עם  ולהיפגש  המחשב  את  להדליק  פשוט  כדורסל, 

ארבעה אנשים אקראיים מכל העולם ולשחק ִאתם. 

זה יותר נוח", מדגיש סיימון. דרור מביא נקודת מבט 

אחרת לחלוטין. "זה עולם אלטרנטיבי. ביום-יום אתה 

סתם בן אדם. אבל כשאתה נכנס למשחק זה עולם 

סיימון  גם  לך לחלום".  זה מאפשר  אחר. אתה עף! 

מסכים עם הפן הזה, ומוסיף "יש בזה משהו מושך. 

זה כמו לראות סרט ולהיות שותף מלא בסרט הזה. 

יש למשחק עלילה ויש לו סיפור, ואתה מחליט מה 

אתה רוצה לעשות. המשחק יכול להסתיים בהתאם 

בעצם  ליאב  אחרת".  או  כזו  בצורה  שלך  לפעולות 

טוען: "זה עניין של העדפה אישית. בין אם בוחרים 

צריך  עדיין  אחר,  בספורט  או  אלקטרוני  בספורט 

אלקטרוני  בספורט  שמשחקים  שחקנים  להשקיע. 

אימון  רק  ולא  ביום.  שעות  מעשר  יותר  משחקים 

של המשחק. הם עושים גם כושר, גרים באותו בית, 

וממש חיים יחד בדומה לכל קבוצת ספורט אחרת. 

המעבר למשחקים טכנולוגיים קיים, אבל זה מושך 

פחות אנשים מספורט פיזי. ייקח הרבה מאוד זמן עד 

שזה יעבור להיות כמו כדורגל וכדורסל". 

תופעת הגיימינג התחרותי בארץ
מעט  ולא  קהל  יש  תחרותי.  גיימינג  יש  בארץ  גם 

בעולם  הוא  גם  פעיל  ליאב  משחקים.  אנשים 

יש  "כרגע  מבהיר,  והוא  בארץ,  התחרותי  הגיימינג 

 .League of Lagends-ב בעיקר  תחרויות  בארץ 

שנים  חמש  כבר  שקיימת  הארץ  אליפות  את  יש 

בהיכל  היה  זה  שעברה  שנה  באוגוסט.  ומתרחשת 

שלוש- מאלף  יותר  היו  לציון.  בראשון  התרבות 

היו  גדול.  מאוד  כנס  היה  זה  במקום.  צופים  מאות 

עצמו  האירוע  גיימינג.  ציוד  ומכרו   asus-מ אנשים 

היה הגמר. הפרסים בכל הטורניר היו בשווי של יותר 

יותר  נהיה  רק  זה  שנה  וכל  שקל,  אלף  מארבעים 

אירוע  שהיה  מזמן  לא  החורף  גביע  את  היה  גדול. 

גדול. נקווה שיהיו עוד אירועים כאלה בארץ". סיימון 
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מהבית,  אונליין  מתחרים  היו  אנשים  "פעם  מוסיף 

מתקיימות  שבו  למתחם  מגיעים  כולם  היום  אבל 

ברשת,  מחובר  והכול  מחשבים  שם  יש  התחרויות. 

לא דרך האינטרנט. זה הפקה שלמה ומטורפת עם 

חי".  בשידור  המשחקים  את  לראות  שמגיע  קהל 

באוניברסיטה?  פה  שלנו  המיקרוקוסמוס  עם  ומה 

לא  גו  מפוקימון  "חוץ  האם יש קבוצות שמתחרות? 

נתקלתי", מספר דרור. "אפשר תמיד ליצור. בארצות 

לכל  באוניברסיטאות.  קיים  זה  ובאנגליה  הברית 

מקבלים שם  והסטודנטים  קבוצה,  יש  אוניברסיטה 

מאוד  תחרויות  להם  יש  ספורטאים.  כמו  מלגה 

ליאב.  מוסיף  האוניברסיטאות",  של  וליגה  גדולות 

ונוכל ביום מן  ירים את הכפפה,  מעניין אם מישהו 

בשביל  מהשיעור  לגיטימי  באופן  להבריז  הימים 

לשחק משחקי מחשב.

קהילה וספורט
נוסף  דבר  הכתבה?  מתחילת  הסיפור  את  זוכרים 

היה  בברלין  גיימרים  בר  באותו  אליו  לב  ששמתי 

שונים  אנשים  להם.  שהייתה  המשותפת  השפה 

אחת  השקה  בנקודת  מתחברים  שונים  מרקעים 

משותפת, ויוצרים קהילה של ממש המכילה בדיחות 

ועוד  סלנג  מנהגים,  קהילתיים,  טורנירים  פנימיות, 

לי,  אין ספק שזה קצת קסם  מיליון דברים אחרים. 

ואולי זו הסיבה שהתופעה הזאת עניינה אותי מספיק 

מכל  חברים  על  מעיד  סיימון  עליה.  לכתוב  בשביל 

העולם שהוא עדיין שומר ִאתם על קשר, וגם ליאב 

מספר שיש לו ולחבריו מצ'כיה הרבה מן המשותף, 

לא רק הגיימינג. "הם גם סטודנטים, ואנחנו מדברים 

דרור  דבר".  לכל  חברים  זה  האוניברסיטה.  על  גם 

לעומתם מעדיף את השקט שלו. "יש אנשים שככה 

ויש אנשים שפחות... סבבה לדבר עם אנשים, אבל 

אני לא יוצר חברויות כאלה".

הגיימינג  עולם  את  מלהכיל  היריעה  קצרה  תכלס, 

בשני עמודים. זה תחום כה מגוון, שפונה מצד אחד 

לנישה יחסית מוגדרת של משחקי מחשב, ומצד שני 

משחקי  חידות,  פנטזיה,  של  נישות  למיליון  פונה 

בטוחה  אני  בנושא  שלי  הדל  מהידע  ועוד.  מלחמה 

אם  הזה,  בעולם  עצמו  את  למצוא  יכול  אחד  שכל 

רק ירצה 

"זה עולם אלטרנטיבי. ביום-יום 
אתה סתם בן אדם. אבל כשאתה 

נכנס למשחק זה עולם אחר. אתה 
עף! זה מאפשר לך לחלום..."
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ולאחר  בחור\ה,  עם  להתחיל  לכם  יצא  פעמים  כמה 

שסידרתם  אחרי  הדרוש,  האומץ  כל  את  שאזרתם 

הזקן,  את  מירקתם  הגבות,  את  סירקתם  השיער,  את 

וניגשתם עם המשפט הכי מקורי שרק יכולתם להעלות 

במוחכם אל המיועד או המיועדת – נתקלתם במשפטים 

נפלאים כגון: "אממ סורי, יש לי חבר" או לחילופין "אני 

מצטער, אין לי כסף כדי לצאת ִאתך"? ואז הדרך לבכי 

מתוך  מדבר  שהכתב  )ייתכן  סלולה  לשמיכה  מתחת 

התכנית  לפי  הלך  זה  כל  אם  מה  אבל!  אישי(.  ניסיון 

ועבד, ואז באה השאלה "אז לאן נצא?". בם בם בם בם! 

מוזיקה דרמטית ברקע, אתם חשים שכל השנינות שרק 

יכולתם לחשוב עליה התנקזה למשפט פתיחה הנפלא 

מתעוותות,  שלכם  הפנים  מגמגמים,  אתם  שאמרתם, 

עליכם,  מסתכלים  כשהם  מתעוותות  שלהם  הפנים 

ופתאום  הטוב(,  )במקרה  "בירה"  פולטים  אתם  ואז 

נופלת על ההצעה הבנאלית  כל העבודה שהשקעתם 

בצ'ופצ'יק  פה  אנחנו  זה  בשביל  בדיוק  אז  לדייט.  הזו 

כינסנו לפניכם כמה רעיונות לדייטים שונים ומיוחדים 

הנגב  בבירת  כאן  לנסות  הציעו  הנפלאים  שקוראינו 

ועד  באופניים  נסיעה  מרחק  דרך  לכת,  ממרחיקי   –

לדייטים בתוך האוניברסיטה. מוכנים? קדימה.

מרחיקי לכת
לטייל,  אוהבים  אשר  לאנשים  מיועד  הבא  הרעיון 

על  זמן  כמה  של  דרומה  בנסיעה  להשקיע  ושמוכנים 

כביש ארבעים כדי ליהנות מהטבע הנפלא שיש לנו כאן 

רחוק  לא  ממש  שנמצא  עבדת  עין  לאומי  גן   – בארץ 

משדה בוקר. הגן כולל מעיין שזורמים בו מים לאורך 

ותצפית  עצומה  חורשה  מרשימות,  מערות  השנה,  כל 

על ראש הקניון. ניתן לעשות מסלול קל של בסך הכול 

שני קילומטר. אם זה לא מספיק, אז יש במקום מפל 

עם נוף מדהים להרים שעוטפים את המכתש. זה אחלה 

של מקום לפיקניק, ואם לא קר אפילו אפשר להיכנס 

למים, שזה כמובן תמיד כיף גדול. קרדיט לרעיון הנהדר 

הזה לבוריס קצרסקי.

רומנטיקנים חסרי תקנה
עד  מעט  להתקרב  הזמן  הגיע  ברחוק,  התחלנו  אם 

אשר  לאלו  מיועד  הבא  הרעיון  באר-שבע.  לפאתי 

קרוב  ולא  מדי  רחוק  לא  שהוא  מקום  מחפשים 

שמוסיפים  צבעוניים  אורות  עם  פתוח  מקום  מדי. 

באר- כל  על  החולש  נוף  נשקף  ושממנו  לרומנטיקה 

באר-שבע.  נחל  פארק  לאמפי  כמובן,  הכוונה,  שבע. 

מאת דותן בן יוסף

נמאס מדייט ראשון קלישאתי? כתבנו ליקט כמה רעיונות מקוריים 
במיוחד לדייט ראשון אדיר. תיהנו!

רק לא פאב
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מי מאתנו לא נתקל ברצון לעשות משהו מעט שונה, 

לצאת קצת מהאזור הקטן הזה שאנו חיים בו ולנשום 

קצת אוויר? אמפי נחל באר-שבע זה המקום לכל זה. 

ופשוט  יין  בקבוק  ואיזה  שמיכות  לשם  להביא  ניתן 

לבהות בנוף על אחת המדשאות או להגיע עם אופניים 

אז  היתר.  בין  כולל  שהפארק  רכיבה  מסלול  ולעשות 

אם אתם רומנטיקנים ולא הצלחתם למצוא מקום אשר 

יבטא את זה בצורה טובה, זו בהחלט הצעה איכותית 

בשבילכם, שהגיעה הישר מאריאל איבסטר.

ספורטיביים
אם להיות כנים, אין דבר שאנחנו מנסים יותר בדייטים 

אל   – המערכת  )עצת  השני  הצד  את  להרשים  מאשר 

תנסו להיות יצירתיים מדי עם אייס קפה(, הרי זה ברור. 

לעשות  שנהנה  למי  היתר  בין  מיועד  הזה  הרעיון  אז 

ומסוגל  מספורט  שנהנה  למי  או  בזה  וטוב  ספורט 

לצחוק על עצמו שהוא לא הכי טוב בזה – קיר טיפוס. 

ללכת  מקום  אחלה  הוא  העתיקה  בעיר  הטיפוס  קיר 

לדייט: לטפס )או לפחות לנסות(, להרשים, אם יש לכם 

מושג בטיפוס, או להצחיק זה את זה, אם אתם שניכם 

טירונים בעניין. זה מחוץ לקופסה וזו אחלה דרך להכיר 

זה את זה בצורה מעט שונה. ואם הכול זורם, ואתם כבר 

בעתיקה, אפילו אפשר לקנח באיזו ארוחת ערב בקפה 

לולה. הקרדיט לרעיון המגניב הזה הולך להדס אליהו.

שטותניקים
לפאב  לצאת  של  טיפוסים  כולנו  לא  בזה,  נודה  בואו 

בנוח  יותר  מעט  שמרגישים  יש  בדייט.  ורועש  חשוך 

ואטרקטיביים  יותר  שקטים  יותר,  פתוחים  במקומות 

במקום  אנשים  עשרות  בין  כיסא  על  מישיבה  יותר 

אפוף עשן. בדיוק בשביל האנשים האלו, השטותניקים 

שעשועים.  פארקי  כמו  מקומות  נוצרו  באופיים,  יותר 

עכשיו כמה מהקוראים בוודאי תוהים לעצמם – פארק 

שעשועים? בני כמה הוא חושב שאנחנו? אז אחד: אני 

מתאר לעצמי שאתם בשנות העשרים לחייכם, ושתיים: 

דייט בפארק שעשועים מוציא כה הרבה צחוקים וכיף, 

פארק  לנסות.  בלי  זה  את  לשלול  אפשר  אי  שפשוט 

השעשועים המומלץ והקרוב ביותר לאוניברסיטה הוא 

הפארק שליד רכבת באר-שבע צפון. *עצת המערכת 

תמריץ  שצריכים  ולאלה  בטבעיות  לפעול  למתקשים 

– בקבוק כוהל יעשה את העבודה. תודה למתן באקי 

שתרם לנו את הרעיון הזה.

הרפתקנים
אז נמאס לכם להתרחק בשביל דייט? סך הכול בא לכם 

שניכם, אבל את\ה חושש\ת  רק  ולראות סרט  לשבת 

זה  בשביל  בדיוק  בדירה?  להיפגש  מדי  מוקדם  שזה 

זה,  בשביל  בדיוק  לא  )טוב,  האוניברסיטה!  הומצאה 

להתהלך  לו  שיצא  מאתנו  מי  כל  ִאתי(.  הישארו  אבל 

מקום  איזה  יודע  בלילה  האוניברסיטה  במסדרונות 

מגניב זה יכול להיות, כשמוציאים ממנו את כל הבאסה 

של המבחנים ושל לקום בבוקר וכו'. אבל בעיקר הוא 

יודע כמה כיתות ריקות יש, ואיזה נהדר יכול היה להיות 

לעשות מסיבה באחת מהן. אז מסיבה לא צריך כרגע, 

אבל להסתנן שניכם לאחת הכיתות ולהקרין סרט או 

אולי איזו סדרת טראש MTV שכזו )המלצת המערכת 

שיצאתם,  הרגשתם  גם  וככה  שור(,  בג'ורדי  צפו   –

איפה  ישאלו  אם  להגיד  תוכלו  וגם  סרט,  ראיתם  גם 

אהבתם  אם  באוניברסיטה.  הייתם  הכול  שסך  הייתם 

את הרעיון אבל אתם קצת פחות אנרכיסטיים באופי, 

לרעיון  הקרדיט  נגטיב.  קולנוע  את  גם  לנסות  מומלץ 

הנפלא הזה הוא לאיילת ברבי.

לאכפתיים
הרעיון הבא מגיע אליכם הישר מצוות הצ'ופצ'יק, והוא 

יכול להשפיע עליכם, אבל לא רק עליכם, ולשנות לכם 

את החיים לטובה. לא, הכוונה היא לא לפסיכיאטר או 

אלא  משפיע(,  גם  שזה  פי  על  )אף  בודהיזם  לסדנת 

ללכת יחד ליום אימוץ כלבים שנערך מדי פעם בדשא 

שליד פאב המנגה. נתחיל מזה שדייט במהלך היום זה 

תענוג גדול. אם הצעתם דבר שכזה, זה מראה שאתם 

זה  חשוב,  והכי  אכפתיים.  ואתם  חיים  בעלי  אוהבים 

ידוע שכלבים הם שוברי הקרח הכי גדולים שיש. אתם 

הולכים, נהנים, מדברים, משחקים עם כלבים )ומדברים 

ִאתם אם אתם בקטע הזה גם(, ואולי אפילו מאמצים. 

 Win win win ?ואז איזה סיפור נהדר זה לאיך הכרתם

situation. אם אתם בקטע אבל אין באופק הקרוב יום 
אימוץ שכזה, גם תנו לחיות לחיות זו בהחלט אופציה 

עבורכם. אין מה להפסיד.

אז אם אתם סטודנטים בשנה א', שעוד לא יצא להם 

או  ו-ג',  ו'  לשכונה  מעבר  שנמצא  העולם  את  להכיר 

הזו לאורכה  סטודנטים בתואר שני שחרשו את העיר 

ראשון  לדייט  רעיון  מחפשים  אתם  ואם  ולרוחבה, 

רוצים  לחילופין  או  בעיניכם,  חן  שמוצא  מישהו  עם 

שנים  חמש  של  קשר  אחרי  אליו  לצאת  מקורי  מקום 

– הרעיונות הנפלאים שנתרמו פה הם אחלה של דרך 

לעשות זאת. קום והתהלך בבאר-שבע, ואולי, רק אולי, 

כן,  )אם  המיועדת שלכם.  או  המיועד  תכירו את  ככה 

ספרו לנו( 
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מצד אחד | הודיה תורג'מן 

אימתו  הם  מבחנים  יודעת,  אני 

בחדר  הפיל  הם  סטודנט.  כל  של 

במהלך  עליו  מדבר  לא  אחד  שאף 

החרסינה  בחנות  הפיל  או  הסמסטר, 

והוא  קלה  תנועה  כולנו.  של  העדינה  הנפש  שהיא 

שובר הכול לרסיסים! אז איך אוכל להעדיף מבחנים 

על פני עבודה? הרי עבודה היא מזור לנפש השבורה! 

קטרקט  של  בגוון  בעיניים  אותך  שבוחנת  דודה  אין 

את  עבודה,  כותבת  כשאת  מרקרים.  ששונא  דוד  או 

וגם  הניאון של המרקרים  גווני  בכל  יכולה להשתמש 

בעפרונות, אלוהים ישמור!

אבל מבחנים הם כמו להוריד את הפלסטר מהר, בבת 

אחת. והרי לפי כל האסכולות זה הכי פחות כואב. עבור 

אדם מחוסר משמעת עצמית שכמותי מבחן הוא ברכה 

מיליון  את  לזנוח  אותי  מכריח  המבחן  קללה.  בצורת 

הדרכים שבהן אני מורחת את הזמן בשיטתיות, ללכת 

מאות  עוד  אפגוש  בספרייה  ללמוד.  ולשבת  לספרייה 

אומללים שיושבים ומשרים עליי את הרצינות התהומית 

הנדרשת כדי שאכן אלמד. אחד מהם יקרוץ לי בחיוך, 

ואני אגיד לו שנשב לבירה רק אחרי המבחן, כי אי אפשר 

בדיוק  היא  דחיינים  עבור  עבודה  הקץ!   את  לדחות 

ההפך. היא נותנת את התחושה שיש לך את כל הזמן 

שבעולם רק לכתוב שישה עמודים וזהו, רק לקרוא איזה 

מאמרון קטן או חמישה... קלי קלות! העניין הוא שלא 

אכתוב את העבודה סתם ככה בשביל הספורט, אם יש 

אופציה לצאת לבירה עם חברים, אלא רק כשאבין שעוד 

מול  עיניים  טרוטת  אשב  אותה.  להגיש  צריך  יומיים 

קפה  כוס  עוד  לי  ואכין  בוקר,  לפנות  בשלוש  המחשב 

בדממה, כי לשותף שלי יש מחר מבחן.

אך הטיעון המנצח בעד מבחנים, יקיריי, הוא מועד ב'. 

 Shame on ,כי תכלס, אם המרצה עבד עליי פעם אחת

him, בפעם השנייה הבושה כולה שלי.

ומצד שני | אור הוכמן

מבחנים.  בלי  מבחנים  תקופת 

נשמע כמו חלום רטוב? אז יש כמה 

החלומות  את  שמגשימים  קורסים 

המתוקים האלו, ודורשים מאתנו פשוט 

לכתוב עבודה ו-סלאמת. כן, פשוט. אז למה שאהיה 

בעד מבחנים, בעוד שאני יכולה לסיים את התקופה 

אירופי  יעד  באיזה  ולבלות  מוקדם  הזו  המקוללת 

מושלג? 

לשבת,  צריך  בתחת.  קוץ  קצת  זה  עבודות  נכון, 

יאדה.  ויאדה  לשכתב  למחוק,  לכתוב,  לקרוא,  לחקור, 

הישיבה  את  להעדיף  באמת?  מבחנים,  להעדיף  אבל 

אף  אתה  כי  לעולם  נגמרת  שלא  הארוכה,  המתסכלת, 

פעם לא באמת מוכן למבחן, כך שאתה מוצא את עצמך 

תקוע בחומר עד שתיים בלילה שלפני? ואז מגיע הרגע 

הארור הזה, הרגע שבו אתה מקבל את הטופס ועומדות 

לפניך כמה שעות של ישיבה לחוצה על הכיסא הלא-נוח 

הזה. במהלך הזמן הזה אתה מצליח לקבל בלק-אאוט 

נוראי, לגלות שענית על שאלה שלמה בכלל לא נכון כי 

עשית פלוס במקום מינוס, ולנסות לנתח מה, לעזאזל, 

אחת  שדודה  בזמן  אחרת,  בשאלה  ממך  מבקשים 

הזמן  את  לך  צועקת  שנייה  ודודה  קלמנטינה  מקלפת 

המפחיד  הענן  מרחף  זה  כל  ומעל  לך.  שנותר  המועט 

והשחור הזה ששמו מועד ב'. 

אבל עבודה... אח, עבודה. אתה יושב לך בבית רגל על 

רגל, לפעמים עם חברים, יד אחת אוחזת בספל קפה 

לא  אתה  מולך,  החומר  אוריאו,  של  בקערה  והשנייה 

הזמן  כל  את  לך  יש  פה,  בעל  דבר  שום  לזכור  צריך 

רק  יגיע  ריח של קלמנטינה  סוג של(,  )טוב,  שבעולם 

בואו  הוא,  בעבודה  להיכשל  והסיכוי  בו,  תרצה  אם 

נודה בזה, נמוך יותר. עדיין בעד מבחנים? סבבה, לכו 

ללמוד למבחן. אני עושה SEND לעבודה האחרונה שלי 

ותופסת טיסה לפראג.

והפעם: מבחנים – בעד או נגד?

הצד של אף אחד
מאת אור הוכמן והודיה תורג'מן

צ'ופצ'יק46
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סיפורי אוכל
עונת המרקים

מאת גלי סיטון

כמה חיכיתי שנה שעברה שתפתח עונת המרקים. עולם 

נוזלים סמיכים שעושים נעים בבטן, כשהכול  שלם של 

מרק  יהיה  הראשון  שהמרק  ידעתי  ומנוכר.  קר  בחוץ 

עדשים.  מרק  בלי  שלנו  בבית  חורף  אין  מהבית.  הבית 

היה לי ברור מי יהיה החלוץ שיפתח את המשחק בבית 

העצמאי הראשון שלי. ממש התלהבתי מהרעיון. שפעתי 

התרגשות, וכך גם הסיר. יצאה כמות לגדוד שסוגר שבת 

שנייה אחרי מסע אלונקות. 

מולנו הייתה דירת בנים. אלו היו ימי חורף קרים, ואנחנו 

היינו שלוש עלמות עם הרבה מרק. אמנם לא רווקות, 

אבל רצינו להתחבר לשכנים שלנו. אי אפשר לדעת מתי 

האלו  רצינו שהבנים  ואנחנו  לבית,  יפרוץ  מקקים  נחיל 

יהיו שם בשבילנו בקיץ הזה. הבנו שאם כך אנחנו צריכות 

להיות שם בשבילם בחורף הזה. הוחלט פה אחד, אנחנו 

חזינו  אנחנו!  מתוקות  איזה  מרק.  עם  לבנים  הולכות 

ממש  פתוחות,  יהיו  תמיד  שלנו  בקומה  הדלתות  איך 

כמו ב"חברים". נהיה החבורה הכי טובה ויהיה לנו כזה 

מצחיק, ואיזה כיף להיות סטודנטים בב"ש, המקום שבו 

חלומות כאלו פרועים מתגשמים! 

מספר  שכן  "היי!".  ועליזות.  נרגשות  דלתם  על  דפקנו 

אחד הודה לנו בחיוך על המחווה והזמין אותנו להיכנס. 

חייכנו זו אל זו כהסכמה ונכנסנו. הם עשו לנו סיור קצר 

בדירה שלהם, והציעו לנו לראות ִאתם את גב האומה. 

"וואו, הדירה שלכם ממש כמו שלנו, רק בבן!", שבשפת 

קוד של בנות זה: שלנו יותר יפה. בהמשך ליאור שליין 

ניסה לשבור שתיקות מביכות בינינו, אבל כבר בפרסומות 

הראשונות חזרנו הביתה. זה היה מוזר. מאוד.

מאותו ערב הקשר בינינו הסתכם ב"שלום, מה הולך?" 

בקומה  היינו  כי  קצר  די  שהיה  המדרגות,  במסדרון 

ראשונה. מתישהו בקיץ ניקינו את הדירה וביקשנו מהם 

מגב. זה באמת עזר לנו מאוד באותו יום. זהו בערך.

מרק עדשים: 

מה צריך?

בצל בינוני–גדול

כוס עדשים כתומות )שטופות(

בטטה חתוכה לקוביות

2 גזרים )לא חובה(

פטרוזיליה

כוסברה

תבלינים: מלח, פלפל, כמון, מרק עוף, חווייג' למרק

מה עושים?

מטגנים את הבצל עד שמזהיב. מוסיפים את הבטטה, 

את הגזר ואת העדשים. מוסיפים 4–5 כוסות מים, את 

עשבי התיבול ואת התבלינים. מערבבים קצת ומכסים 

למשך כ-40 דקות. המרק מוכן כשהבטטה מוכנה.

חוק ברזל: קחו בחשבון שזו כמות די גדולה של מרק. 

רק  טובים.  שכנות  יחסי  על  לשמור  כדאי  ללב:  חוק 

שלא יגלוש לכם. 
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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. בעבר העיתון היה נגד )5(

2. קשר נכשל במפלגה )3(

3. אחרי אמצע החודש מונה ליו"ר הבירה )6(

4. פנייה מנומסת לעורך דין חריף )4(

5. נמני לא לגמרי נכנס לביה"ס כמו קישוט )7(

7. יש בספרון פגם )4(

10. חרק עלה ונכנס לשים כיסאות )7(

12. נותנות מחסה לדג הצומת )3,3(

13. מבני יהודה תל אביב עלה אולי מזלו )4(

14. יוסי עדיין גוזל )5(

16. שדה מספיק להכניס לעצמו )4(

18. היחידה בחיל האויר שמעלה ציבור שלם )3(

מאוזן:

1. גמד שעושה רעש )3,2(

6. אין צורך בזר שושנים הכי גדול )5(

8. בושם שיש בקפריסין או ברוסיה )7(

9. מכונית נכנסה בעלמה עם שפריץ )5(

11. באיזו תדירות מקבלים שיחת קולקט מחצי 

מדינה? )9(

15. פתחו באש בתנאי שירות וקיבלו יין )5(

17. תמיר המלך חוזר להיות זמר )3,4(

19. ניסה לטפל בפזילה במושב הצפוני )5(

20. מצלמת בנין ישר )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: ירדן כהן.
כל הכבוד לירדן, ולשאר הפותרים/ות נכונה: עודד כהן, נטע שטיינברג, אבינעם רבינוביץ, עינב טוטיאן, 

אלה קורן, רמון זיו-אב, נגה קרני, דנה רוט וירדן אזרי.
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תיאטרון

אומנויות
לחימה מוסיקה

טבעי

ריקודים
לטיניים סדנאות

החיים מתחילים אחרי הלימודים



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: נועם מוסקוביץ'.
כל הכבוד לאוקסנה ולשאר הפותרים/ות נכונה: אביבה נקר, אוקסנה יוסף וירדן כהן.

מכרסם 
קטן 

בדרום 
אמריקה

אלמוני
מספיק
עני
בבואה
כהה

במאי 
צרפתי 
יהודי

(ש"מ)

נהר 
שמרחוםבאפריקה

משקה 
לוולד
(2,3)

חביב,
מסביר
פנים
מתנה

מדינה 
באירופה

השעשועון
חיית ביתשבידכם

יצרנית 
מחשבים

שמחירו 
גבוה

להכיר, 
להבין

מעורר 
השתאות

קופת 
חולים 
בארץ

פנה 
החוצה

אריסטו-וולגריסם קשה
קרט

אזור 
שטוח 
יחסית

שעוביו
מועט

מין גבינה
חודש אדם

לועזי

ריקוד 
קובני 
מהיר

בריכה
להיטהרות
הגוף

הדרחש

מקלט 
מחוז כרסתןבטוח

בהודו
זונה 
מקראית

מימות 
השבוע

מזמר
מחזאי 
אירי

('פיגמליון')

(ש"מ)

משבטי 
ישראל

סופר מתח
אמריקאי
(ש"מ)

נחש גדול
משא 
ומתן
(4,3)

עיר בארץ
(ר"ת)

הפסקת 
העבודה
לאות 
מחאה



liorliany@gmail.com © 



רעבים?
כשהכל 

נסגר, 

בתקופת בחינות
המזנון פתוח

בימים א-ה החל מהשעה 20:00
ובשבת החל מהשעה 20:45

בניין 26, קומה 2 
לפרטים: Bgu4u.co.il < נגטיב או  קולנוע נגטיב

מזנון
הנגטיב

נשאר
פתוח
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חמישי | 16.2.17
נחל גרר

Bgu4u.co.il << מעורבות או  "אגודת הסטודנטים"  For more info >>  Ben-Gurion University International Club

מכירת הכרטיסים תחל ב- 5.2.17 בשעה 10:00 במשרד שירותי האגודה 

הטיול כולל סיור קצר, הדרכה באזור וארוחת צהריים קלה

BGU
International

Club

Experience More

טיול דרום אדום
DAROM ADOM TRIP

Internationalבינלאומי |

10:00  עלייה לאוטובוסים בחניית בניין 72
14:00  שעת חזרה לב"ש 

Meeting at building 72 parking lot
Estimated time of return

The trip includes a short hike in the res anemones fields of the Negev, guided tour and lunch

Tickets will be sold at the Student Union Services Office starting 5.2.17

₪ 25
מספר המקומות 

מוגבל

Ticket Pr ice

עלות הכרטיס

Nahal Grar Park
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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



צ'ופצ'יק54

50%
מפנקים אתכם ב- 

על כל האלכוהול בשעות השמחות

א- ה 18:00-21:00
מוצ׳ש 19:00-21:00

לעוד הטבות חפשו אותו ב-

לשמירת מקום: 0503344618

נעים להכיר!

בר טעמים בלב השכונה
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לפרטים: Bgu4u.co.il < נגטיב או  קולנוע נגטיב

צפייה בסרט 
מחדשת את 

תאי המוח

#הידעת?

קולנוע נגטיב
דווקא בתקופת בחינות



cm 1.1095

לבירורים: 054-2041405 //        החלוץ 33

פברואר בחלוץ - מבחנים ונהנים!

HALUTZ33.CO.IL :כרטיסים


