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* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

הקיצית  המבחנים  תקופת  את  רק  השנה  ִאתה  מביאה  לא  ב'  סמסטר  סיום  תקופת 

תוכלו  מהם  כמה  )על  באגודה  התפקידים  בבעלי  שינויים  גם  אלא  לשמצה,  והידועה 

לקרוא בכתבה "פנים חדשות"(. גם איתי טריפמן, עורך הצ'ופצ'יק בשנתיים האחרונות 

וכמה מהכתבים   ,)12 גם כמה דברים להגיד לכם בעמוד  לו  )ויש  מסיים את תפקידו 

נודדים גם הם למחוזות רחוקים, ובתקווה חמים פחות. 

את  יום אחד  נסיים  )אם  כנראה  כאן,  זמניים  כולנו  להישאר.  כדי  כאן  הצ'ופצ'יק  אבל 

אתנו,  כאן  הוא  גם  והצ'ופצ'יק  כאן,  אנחנו  שנה–שנתיים–שלוש  למשך  אבל  התואר(, 

ובעיקר בשבילכם, הסטודנטים. העורכים יתחלפו, הכתבים יתחדשו, אבל אנחנו נעשה 

את כל המאמצים כדי להשמיע את הקולות שלכם על כל גוניהם. גם בשנת הלימודים 

גם  )וכן,  ולמחשבות  לראיונות  ליזמות,  ובמה  ביטוי  כדי לתת  כאן  להיות  נרצה  הבאה 

זו עם עשרות תחומי  לנסות להצחיק אתכם קצת בשיעור(. באוניברסיטה גדולה כמו 

לימוד ומחקר שונים הצ'ופצ'יק יכול להיות המשותף לכולנו, ומעבר לאחריות הגדולה 

שבדבר זו בעיקר זכות. זאת הזדמנות טובה לבקש שתענו על סקר האגודה – כדי שנדע 

מה לשפר לשנה הבאה. בשביל זה אנחנו כאן.

נועם שרעבי ואיתי טריפמן,

עורכי צ'ופצ'יק

5* הבהרה | שער הגיליון הקודם צולם על ידי אלה ישראל, ולא כפי שפורסם
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שיווק
החיים הולכים קדימה, 
זה נכון, אבל לא רק. 

טור אחרון לגמרי

לאחרונה חלמתי חלום. ישנתי עם החבר )אדון בניינון, 

כשהתעוררתי  ותכף  הטור(,  קוראי  אותו  כפי שמכירים 

נכרכתי סביבו כמו קואלה קטנה ומטורפת. הוא חיבק 

עם  אולי  מפחיד,  מתנשפת  שאני  להבחין  בלי  אותי 

אני  שלפעמים  לזה  התרגל  הוא  אבל  בעצם,  להבחין 

חושבת על זה שאני נושמת ואז נושמת חזק כמו מפוח. 

מכירה  שאני  בחורה  מישהי,  ישבה  בחלום  אופן,  בכל 

לא לעומק, מול שולחן כתיבה. פניה היו יפות וחיוורות 

לדבר  וניסיתי  אליה  רכנתי  ואני  גינה,  גמדון  של  כמו 

התקף  חטפתי  פתאום  עסוקה.  שהיא  אמרה  היא  אך 

שלה  לשולחן  מתחת  הרמתי  לגמרי;  מחורפן  עצבים 

אותה.  להדוף  לנסות  והתחלתי   ,)!( בעומר  ל"ג  קרש 

יכולים לנחש. מיד קמה  היא כעסה מאוד, כפי שאתם 

עם  חזרה  ואז  הגמדים שלה  בהליכת  והסתלקה משם 

בגלל  בעוינות  אליי  התייחסו  וכולם  אנשים,  של  עדר 

פרשת הקרש. הם נכנסו בזה אחר זה אל תוך האוטובוס 

שכמובן היה שם, אוטובוס מהסוג שרואים בהודו, עם 

דרגשי שינה, ואני נכנסתי אחריהם והתמקמתי לי, ובזמן 

הנסיעה השד-יודע-לאן כולם ירו אליי כל מיני "אני לא 

מזעזעת,  "את פשוט  או  כמוך"  בנאדם  עם  רוצה קשר 

תדעי". ושם התעוררתי.

וגם  חלום,  היה  הזה  הנורא  שהדבר  לגלות  נדהמתי 

ואז הוכיתי  של"ג בעומר עד כדי כך בתת-מודע שלי. 

בתובנה שלא-תיאמן. כדי להסביר אותה אגרור אתכם 

א'.  שנה  תחילת  אל  שלי  בפינצטת-הדמיון  אחורה 

ונהגתי  אחר,  אהוב  לי  כשהיה  שנים,  שלוש  לפני  אז 

להסתובב עם פחות או יותר תשעת-אלפים תכשיטים 

– טבעות! צמידים! טיקות! כל-כולי נצנוצים והוד, כל-

אשר  תחושה  אותי,  יפספסו  שמא  ביטחון  חוסר  כולי 

במה.  על  לעלות  להתקשט.  חיי,  כל  במשך  לי,  גרמה 

מתחננת,  נואשת,  היתלות  החיצוני  במראה  להיתלות 

בין הגוף  כדי פחד את ההבדל  של אדם שמרגיש עד 

זה  פיזיקאלית.  זאת  להסביר  להצליח  מבלי  לנשמה, 

מהו  לדעת  וקשה  "שלי"  ואישיות  "שלי"  גוף  פשוט 

ה"אני" בתוך כל הרכוש-שלי הזה. רגע, אל תברחו!!! 

הם  שהחיים  מספרת  כשאני  מפחדים  נורא  כולם 

גרנדה  ושאריאנה  קיים  לא  וירטואלי  ושכסף  תעתוע 

הניתוחים  לפני  בשמו"ץ  מצטיינת  חניכה  כמו  נראתה 

הפלסטיים – אני יודעת שקשה לשמוע את האמת, או 

לחתור אליה. בכל זאת, הישארו ִאתי.

שהסקתי  התובנה  עבר  אל  מתקדמים  אנחנו  תזכורת: 

בזמן,  נקפוץ  שוב  קרש.  עם  בחורה  שתקפתי  אחרי 

עם  בבית  כשישבתי  שבועות,  כמה  לפני  אל  הפעם 

החתול והסתכלנו על התקרה. פתאום צלצל הפלאפון 

באמוק כאילו חייזרים נחתו ב-ד' צפון, מה שכמובן הרס 

לי את הבילוי, וגיליתי שמדובר במבזק חדשות רכילותי: 

לאותו אהוב-לשעבר, משנה א', יש חברה חדשה. ובכן, 

האהבה,  דרך  אותי  ליווה  הזה  הטור  את  שקרא  מי 

הפרידה, הרווקות וההתאהבות העזה מחדש בסטודנט 

ושנראה  איטלקית  שיודע  מוקה  בצבע  בניין  להנדסת 

כמו פרסומת לגברים. זה לא היה מסע פשוט כמו שזה 

לעצמי  לסלוח  לי  היה  קשה  השנה  במשך  כי  נשמע, 

מאת נועה גורן

על הכוח שבמעגלים 

והסטודנטית הזאת 
היא אני

"איכשהו נשרו ממני מיליארד 
התכשיטים שלי. התחלתי לענוד 

אותם כדי לקשט בעדינות את מה 
שנמצא, ולא כדי להוכיח שבכלל 

נמצא משהו"

צ'ופצ'יק6
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על טעויות שעשיתי בקשר הקודם, למעשה התביישתי 

בי.  לשלוט  להשתנות.  ניסיתי  הזמן  וכל  בעצמי,  בהן 

להתפתח. ממש כמו הגברת הזאת מ"לאכול, להתפלל, 

וחוזרת  גירושין  אחרי  בעולם  למסע  שיוצאת  לאהוב" 

)בינתיים הסופרת התגרשה  ורב-מכר  לוהט  לטיני  עם 

מהלטיני ויוצאת עם החברה הכי טובה שלה, אבל אל 

תיתנו לעובדות להפריע לכם!(.

התהליך שעברתי דרך השינוי העצמי העמוק, המטלטל 

שלב  באיזשהו  כי  בטור.  כאן  בעיקר  התבטא  הזה, 

הצ'ופצ'יק שבידכם )זה לא נשמע כמו שהתכוונתי שזה 

דברים  מסתם  יותר  להרבה  בית  להיות  הפך  יישמע( 

על  סיפרתי  שעברה  שנה  בתחילת  תראו:  לי.  שקורים 

מאותגרת- מלצרית  איזו  ועל  שלי,  הצעירּות  תחושת 

להיות  זה  ואיך  בספרייה,  מוזר  וכמה  הייתי,  מוטורית 

וחברה  שלך  כששותף  לעשות  ומה  פה,  לא-רווקה 

אחרי  ללמוד  שמצחיק  וכמה  באוזן,  לך  גונחים  שלו 

לילה בברקה, ועל ריצות ליליות ברגר. אך השנה כבר 

הזה;  הטור  הפילוסופי של  המובן  על  לכתוב  התחלתי 

איך  ועל  בבית,  לנו  שמטיילים  הג'וקים  על  גם  נכון, 

העבודה  ועל  בוקר,  לפנות  עד  באוניברסיטה  נשארתי 

מפני  הנשית  המבוכה  ועל  בסיכון,  נוער  עם  שלי 

השירותים )משל למבוכה שלי מכך שלעולם לא אהיה 

מושלמת( – אך נחשפתי אליכם יותר ויותר, כמו כוכבת 

פורנו רוחנית. אתם ליוויתם את שברון הלב שלי וגם את 

פרטי ההתאהבות שלאחריו, שמעתם על הפחד העמוק 

שלי להיעזב, וראיתם כיצד – חלקכם אפילו ציינתם מולי 

ששמתם לב לזה – אני משלימה עם עצמי. הטור הפך 

אותם.  קיבלתי  ובאמצעותה  שלי,  לחיים  מראה  להיות 

ותשמעו, לא כזה פשוט לקבל את עצמך כשאת עד כדי 

כך מפוזרת, רבותי, אתמול החזקתי מזלג בזמן ששתיתי 

רק  אבל  מבינים?  בעין,  עצמי  את  דקרתי  ופשוט  תה 

בזכותכם, קוראיי, הפסקתי לרחם על עצמי שאני כזאת 

קלאמזית, כי אתם צחקתם ונהניתם מחיי המסורבלים. 

טוב, גם בזכות אדון בניינון. 

אז ישבתי שם על המיטה עם החתול מכורבל בי ונזכרתי 

אהבת  שזוהי  כשחשבתי  התחיל  שהטור  ובזה  באקס, 

האהובה  את  ולו  שלי  האהוב  את  יש  כשלי  ונגמר  חיי 

שלו. ובאותה נשימה תפסתי את האשליה שבשינוי. כי 

כשהקדשתי את כל השנה האחרונה להשתנות ולהבטיח 

לכולם שאהיה אחרת, למרות שאף אחד לא ביקש ולא 

הבין למה; לא שמתי לב שבשינוי יש מובן מעגלי. ייתכן 

שכל הפוטנציאל של כולנו להיות אחרים הוא בסך הכול 

פוטנציאל לגלות את עצמנו כמו שאנחנו. אפשר להשיל 

מגננות ופחדים, לרכוש ידע, לקנות בגדים בסגנון חדש, 

אבל בסופו של יום אתה כולל את כל מכלול השינויים 

זה  מכל  נפרדים  ממך,  נפרדים  וכאשר  שלך.  האפשרי 

כמו  אנחנו  זה.  בכל  מתאהבים  בך,  וכשמתאהבים   –

משלוחי מנות ענקיים של אפשרויות.

מיליארד  ממני  נשרו  איכשהו  התקדם  שהטור  ככל 

לקשט  כדי  אותם  לענוד  התחלתי  שלי.  התכשיטים 

בעדינות את מה שנמצא, ולא כדי להוכיח שבכלל נמצא 

כאילו  שלי  מהמחשבות  ליהנות  איך  למדתי  משהו. 

אבל  בזכותכם.  רק  מים,  פארק  איזה  זה  גורן  שנועה 

שלמרות  תפסתי  ההוא  המוזר  מהחלום  כשהתעוררתי 

זה  מפני  פחד  גולמי:  פחד  אותו  בו  נותר  עדיין  הכול 

יאהבו  לא  כולם  ואז  גורלית  טעות  אעשה  שפתאום 

אותי. לא הצלחתי לשנות את זו. עדיין נותרה בי הילדה 

הקטנה שאוהבת לעשות רושם, ושלא מספיק לה לכתוב 

למגירה, כי היא חייבת שקולות במוחות אחרים יקראו 

אותה דרך התפיסות שלהם. וזה כנראה אומר שתמיד 

או  עליי,  חושבים  שאחרים  מה  כלפי  אכפתית  אשאר 

בכלל, על דברים בחיים; ושמי שאוהב אותי חייב לאהוב 

את  גם  לאהוב  חייב  אתכם  שאוהב  ומי  זה,  את  גם 

התכונות המחורבנות שלכם. אוי, כמה שנאבקתי לשים 

פס ענק על כל העולם, למה? אני לא מסוגלת להתעלם 

מהסקרנות שלי כלפי איך זה להיות אתם, כל אחד 

כמהתי לשמוע  וטור  טור  כל  מכם. באמצעות 

איך המוחות שלכם מעכלים את המילים, 

שהה  ממני  משהו  המילים  ובזכות 

אל  )בבקשה,  בתוככם  קצת 

לסוף.  הגענו  הנה,  תיבהלו(. 

לא של החיים, לעזאזל. אם 

משונה  תחושה  לי  יש  כי 

סביב  אתפגר  שאני 

בגלל  שלושים  גיל 

שקשורה  תאונה 

במזלג 

"רק בזכותכם, קוראיי, הפסקתי 
לרחם על עצמי שאני כזאת 
קלאמזית, כי אתם צחקתם 
ונהניתם מחיי המסורבלים"
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"נולדתי וגדלתי בעיר והתחלתי לשחק בקבוצת הנערים 

מנכ"ל  רחמים,  אסי  מספר  באר-שבע",  הפועל  של 

לנערים  חמש-עשרה  בגיל  "הגעתי  באר-שבע.  הפועל 

ואחרי זמן קצר הוקפצתי לקבוצת הנוער. לאחר זמן לא 

ארוך ערכתי את הופעת הבכורה בקבוצת הבוגרים. מה 

שכילד  העובדה  זו  מהכול  יותר  למועדון  אותי  שחיבר 

הדרך  את  התחלתי  ושם  הקבוצה  של  אוהד  הייתי 

שגורם  מה  וזה  במועדון,  שיחקתי  הקריירה  רוב  שלי. 

מאנשי  רבים  עוד  וכמוהו  רחמים  העמוק".  לחיבור  לי 

ניכר  שחלק  ספק  אין  בקבוצה.  ושיחקו  גדלו  המועדון 

מההצלחה של הקבוצה בשנים האחרונות היא הודות 

כדי  יחד  ושעובדים  בה  שמאמינים  המועדון  לאנשי 

להגיע להישגים הגבוהים ביותר. מהו סוד ההצלחה של 

הקבוצה מבירת הנגב? יצאנו לבדוק.

רבותי, ההיסטוריה חוזרת!
החגיגות  גם  וִאתה  לקיצה,  הגיעה  ספורט  עונת  עוד 

המיוחלות. הפועל באר-שבע היא אלופת המדינה בפעם 

ארבעים  לפני  שעשתה  כפי  בדיוק  ברציפות!  השנייה 

מרשים  הישג  איזה  רצופות.  אליפויות  שתי  עם  שנה, 

המדהימה  האירופית  העונה  את  לשכוח  לנו  ואל  זה. 

לליגת  והעפילה  שהצליחה לעשות הקבוצה כשכמעט 

בשלושים  כבוד  של  מקום  עם  נשארה  היא  האלופות. 

השני  )הטורניר  האירופית  בליגה  הגדולות  ושתיים 

בגודלו באירופה( תוך ניצחונות על קבוצות מהגדולות 

על  הניצחונות  שני  את  זוכר  שלא  אחד  )אין  ביבשת 

איתנה  עמדה  הפועל  סירו(.  בסן  האיטלקית  "אינטר" 

ובלתי  מרגש  כדורגל  עם  השונות  הקבוצות  מול  אל 

מתפשר. לא סתם האצטדיון הביתי, טוטו טרנר, נשאר 

מבצר הקבוצה בליגה כשהיא עדיין לא נוצחה בו בעונה 

החולפת, עונה שהסתיימה בניצחון מרשים של הקבוצה 

על מכבי תל אביב באצטדיון נתניה. 

העונה הסתיימה, איך לא, בחגיגות הענק ליד העירייה עם 

כשישים אלף אוהדים שבאו לשמוח עם הגאווה הגדולה 

צלחת  והצגת  הבמה  אל  השחקנים  הגעת  העיר.  של 

האדישים  בתושבים  גם  צמרמורת  העבירו  האליפות 

לקחת  באו  אבל  בכדורגל  מבינים  לא  שאולי  ביותר, 

מאז  באר-שבע.  הפועל  שנקרא  הזה  הדבר  בכל  חלק 

הקבוצה  הפכה  בשנה שעברה,  האליפות  את  שלקחה 

בה  מתעניינים  עליה,  מדברים  שכולם  זו  העיר,  לסמל 

על  יעידו  הסטודנטים.  בקרב  גם  בשבילה,  ומקווים 

ומבחינתם  נבדל  זה  מה  יודעים  שבקושי  חבריי  כך 

רצים  שחקנים  ושניים  עשרים  שבו  משחק  זה  כדורגל 

אחרי כדור ללא כל תכלית, אך נדבקו גם הם באהבה 

לקבוצה. אחת מהן היא מאיה קרצר, סטודנטית לניהול. 

"הפועל באר-שבע היא הקבוצה שהביאה גאווה לעיר. 

אנחנו הסטודנטים, שחלקנו כבר שנתיים–שלוש בעיר, 

הפועל באר-שבע – השם הכי חם בעיר בשנים האחרונות – מסיימת עוד 
עונה מוצלחת בכדורגל הישראלי והאירופי. מה סוד הקסם, ואיך גם 

הסטודנטים התאהבו?

גאוות המדבר

מאת יהלי אוזן
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מציג:

20:30: הופעת חימום

שאולי שמילוביץ' 

רונה 
קינן

לובי בית 
הסטודנט 20:45

אגודת הסטודנטים
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גאווה2017שבוע

הכניסה חינם לסטודנטים חברי אגודה! 
חלוקת הכרטיסים באתר האגודה בלבד.

כניסת קהל תחל בשעה 20:15, מהשעה 20:30 תתאפשר כניסה על בסיס מקום פנוי.
פרטים נוספים באתר האגודה << Bgu4u.co.il << תרבות או ב-  "אגודת הסטודנטים"
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מרגישים חלק וזו גאווה ממש גדולה! למרות שאני לא 

אוהבת כדורגל, פתאום להרגיש חלק ממשהו גדול זה 

נורא מאחד את כולם. הייתי השנה וגם בשנה שעברה 

בחגיגות האליפות והרגשתי את הליכוד שזה יצר, איך 

שמח...  ועשתה  צפרה  העיר  וכל  ביחד  התרגשו  כולם 

הייתה אווירה כל כך שמחה וכל כך מיוחדת. זה משהו 

שטרם חוויתי במקומות אחרים, זה דבר מדהים. גם כל 

אין סטודנט  זה...  סביב  וכל החגיגות  ההופעות שעשו 

שלא  העיר  את  ואוהבים  בעיר  שגרים  וסטודנטית 

התרגשו מהאליפות, גם אם הם לא אוהבים כדורגל!". 

משהו  לעשות  הצליחה  באר-שבע  שהפועל  נראה 

שרבים מתקשים בו: להפוך לאהודה בקרב עיר שלמה 

ולחבר בין תושבים רבים שמרגישים חלק ממשהו גדול 

של  הבית  אחד,  במקום  הזה מתחיל  כל הקסם  מהם. 

הקבוצה והקהל, אצטדיון טוטו טרנר.

This is Terner!
כל מי שטרם ביקר באצטדיון הקבוצה לא יודע מה הוא 

מפסיד. חוויית המשחק והקהל שעוטף את השחקנים 

ושמעודד ושר ללא הפסקה היא חוויה מיוחדת, מרגשת 

כיום  נמצא  לא  האצטדיון  אמנם  באדרנלין.  ומלאה 

עדיין  הוא  אך  לעירייה,  שייך  אלא  הקבוצה,  בבעלות 

מהווה את אחת מחזקות המועדון ומזוהה יותר מכול עם 

לאצטדיון  הגענו  האחרונות.  בשנתיים  שלה  ההצלחה 

לסיור מבפנים, לחוות את כל הדרך שעוברים השחקנים 

ועד  ההלבשה  חדר  דרך  למתחם,  הגעתם  מרגע  החל 

היציאה אל כר הדשא. ואיזו חוויה זו הייתה! 

ונראים  להפליא  ומסודרים  מרווחים  ההלבשה  חדרי 

מוכנים תמיד להגעת השחקנים לקראת המשחק הבא. 

המתחם מצויד בכל האמצעים הדרושים לקבוצה, החל 

ממיטות עיסוי ועד לאמבטיית קרח לשחרור השרירים. 

כר  אל  מהמנהרה  היציאה  הכול.  על  חשבו  במועדון 

הדשא תמיד מלווה בהתרגשות מסוימת, זה הרגע שבו 

על  להם  שיש  מה  כל  ולתת  לצאת  מחכים  השחקנים 

כמו  וצבעונית  מרשימה  לא  הזו  הדרך  אולי  המגרש. 

נואו של ברצלונה )יש לנו עוד כמה שנים...(,  בקאמפ 

אך ברגע שרואים את הדשא מבצבץ ומתחילים לדמיין 

שזה  ספק  אין  שמחכים,  הנרגשים  האוהדים  כל  את 

עושה את אותו האפקט. המגרש עצמו מעלה בצופה בו 

שתי תחושות מנוגדות – מרשים ואינטימי, הוא מרגיש 

גדול ומכיל אך יחד עם זאת מצומצם וביתי. האוהדים 

נגיעה  במרחק  לדשא,  שאפשר  קרוב  הכי  יושבים 

מספסלי הקבוצות. זהו אולי מקור הכוח של הקבוצה, 

 ,VIP-תחושת ה"ביחד". הסיור המשיך לעבר מתחם ה

העיתונאים, ואיך לא, מושב הכבוד של בעלת הקבוצה, 

במגרש  מקום  מכל  הצפייה  חוויית  ברקת.  אלונה 

וחשיבה  רבה  השקעה  שניכרת  ספק  ואין  מדהימה, 

מצד כלל הגורמים אשר עמלו על בניית האצטדיון כדי 

רק  יש  אמנם  האוהדים.  עבור  הזו  החוויה  את  לספק 

כשישה-עשר אלף מקומות באצטדיון, אבל אין זה אומר 

שהוא לא ברמה הגבוהה ביותר, גם מבחינה אירופית. 

בעונה הבאה, במידה ויתאפשר לכם להגיע למשחק, אל 

זה! להיות באצטדיון כשהפועל מבקיעה  תפספסו את 

 "This Is Terner" ,שער והכרוז צועק, ביחד עם הקהל

זו חוויה מצמררת ומיוחדת. 

דברי המנכ"ל
גם  ששיחק  בעבר  הקבוצה  וקפטן  שוער  רחמים,  אסי 

במדי נבחרת ישראל, בחר להמשיך בפעילותו במועדון 

והתמנה לפני כעשור למנכ"ל הקבוצה. מאז הוא אמון 

למצליח  הפיכתו  על  עמל  והוא  המועדון,  ניהול  על 

מאוד  תקופה  הייתה  "זו  האחרונות.  בשנתיים  ביותר 

עמוסה, אבל עם המון רגעים של נחת, אושר וסיפוק. 

אנחנו לא תמיד עוצרים בתוך העשייה שלנו כדי ליהנות 

מכל הטירוף הזה של הקבוצה. עשינו עונה מדהימה!", 

כל  שלמרות  ואומר  מוסיף  הוא  רחמים.  משתף 

העבודה הקשה העונה האירופית אפשרה להם לחוות 

ולראות  בעולם  פאר  מועדוני  להכיר  חדשות,  חוויות 

הרבה  למדו  המועדון  אנשי  שלהם.  ההתנהלות  את 

ממקביליהם האירופים, והיום הם מסכמים את העונה 

כמעשירה ביותר. 

רבים  אוהדים  ישנם  גוברת,  בעיר  לקבוצה  האהדה 

מכל הגילאים. כיצד ניתן לחזק באמצעותם את הקשר 

בין הקבוצה לקהילה?

"אני חושב שהקשר קיים וחזק כי זה הדנ"א של המועדון. 

יש המון שיתוף פעולה עם הקהילה באירועים חברתיים 

סטודנטים,  עם  גם  ביניהם  בהם,  משתתף  שהמועדון 

האוהדים.  ארגון  עם  קבוע  בסיס  על  נפגשים  ואנחנו 

לצערנו, האצטדיון צר מלהכיל את כל האנשים שרוצים 

להגיע ולהיות חלק מהחוויה, אבל הקהל הוא נדבך חשוב 

מאוד בהצלחה השנה. אני חושב שהשינוי בהתנהלות 

השינוי  את  מהכול  יותר  וההתנהגות של הקהל מסמן 

שהמועדון עבר. זה שמגיעות יותר משפחות עם ילדים, 

סטודנטים ונשים קשור הרבה לחוויה באצטדיון טרנר, 

להבדיל ממה שחווינו בווסרמיל, האצטדיון הקודם". 

יכולים  בהכרח  לא  הקבוצה  אוהדי  רבים  סטודנטים 

לכל  להגיע  או  שנתי  מנוי  לרכוש  לעצמם  להרשות 

את  להגביר  לדעתך,  ניתן,  זאת  בכל  כיצד  משחק. 

מעורבותם בקבוצה?
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קשה  באמת  כי  כאוב,  הוא  והמנויים  הכרטיסים  "נושא 

לספק את רצון כולם. כידוע האזור היחידי שנמכרים בו 

כרטיסים במשך השנה הוא היציע הצפוני, שמחולק גם 

לאורחת וגם לצד הביתי. יכול להיות שאפשר לחשוב על 

אופציה לשריין כרטיסים במשחקים שהם לא מהעמוסים 

והמבוקשים לטובת סטודנטים. אני מאמין שבעתיד אולי 

ביחד  כלשהי  נציגות  עם  הזה  העניין  לארגן את  אפשר 

ִאתי". רחמים מספר גם על חשיבות הישגיהם הלימודיים 

במחלקות  שמשחקים  הרבים  הנוער  ובני  הילדים  של 

המועדון מגיל צעיר. רובם הגדול של הילדים הללו לא 

יגיעו לקבוצה הבוגרת, אבל במועדון מאמינים שחשוב 

לתת להם כלים ומסגרת כדי שיהיו אנשים טובים יותר 

מפעילים  "אנחנו  אוהבים.  שהם  במה  בעתיד  ויעסקו 

מגיעים  הילדים  ואליה  סטודנטים,  בעזרת  לימוד  כיתת 

אחר הצהריים, למתחם האימונים, ועוברים בה שיעורים 

יועץ חינוכי שנמצא בקשר עם בתי הספר  יש  פרטיים. 

יהיו  ייפגעו, אלא  ודואג שהציונים שלהם, לא רק שלא 

אפילו טובים יותר", מספר רחמים.

קבוצת  של  היסטורית  עונה  עוד  שראינו  אחרי  אז 

להסתכל  הוא  שנותר  מה  כל  הדרומית,  הכדורגל 

קדימה, עם הפנים לעבר העונה הבאה של הקבוצה 

הפועל  שנקראת  החוויה  להיום.  נכון  בארץ  הטובה 

את  פרצה  כבר  והיא  להישאר.  כדי  כאן  באר-שבע 

מאתנו  רבים  כשסטודנטים  עצמו,  המשחק  גבולות 

שיפה  מה  "זה  ואומר:  מסכם  רחמים  התאהבו.  כבר 

ושאיפות  חדשים  אתגרים  יש  הזמן  כל  בספורט, 

חדשות, בכל עונה, וכך גם לנו" 

יום הולדת בטרנר
סטודנטית  גם  שהיא  הקבוצה,  של  שרופה  אוהדת 

ביום  באצטדיון  לסיור  זכתה  סוציאלית,  לעבודה 

ההולדת שלה. זה מה שיש לה לומר על החוויה

בעבודה  ב'  שנה  סטודנטית  וולוך,  רעיה  לי  "קוראים 

ואוהדת  חלקית  במשרה  אגודה  עובדת  סוציאלית, 

נכון, לא  כן, קראתם  הפועל באר-שבע במשרה מלאה. 

כדורגל  קבוצת  אוהדת  ואני  בחורה,  אני  התבלבלתם, 

במשרה  אוהדת  להיות  אומר  זה  מה  מלאה.  במשרה 

מלאה? זה אומר שמספיק להכיר אותי שעה ואתה כבר 

אין  היום משחק  יש  אומר שאם  זה  אוהדת,  יודע שאני 

טעם לנסות לקבוע ִאתי תכניות. זה אומר שאם הקבוצה 

הפסידה כנראה שמצב הרוח שלי ירד, ואם היא ניצחה 

כנראה שאני בהיי עד הבוקר הבא. זה אומר שאני יודעת 

מה קורה עם שחקני הקבוצה, מי חתם ומי עזב, מי פצוע, 

מי העלה תמונה חדשה באינסטגרם, או שכל השחקנים 

מספיק  עכשיו.  המלח  בים  משותפת  בחופשה  בכלל 

הפועל  שחקני  כמה  שהיו  שראתה  לי  אומרת  שחברה 

בפסטה בסטה, ורק לפי כמה שאלות על מראה חיצוני אני 

יודעת להגיד מי היו השחקנים. אז כן, תקראו לי פנאטית, 

תקראו לי משוגעת, תקראו לי מוזרה, אבל איך המשפט 

אומר? 'השתגעתי בגללה!'. אני באר-שבעית במקור וחיה 

והמורדות של הקבוצה הזו כל חיי. רק מי  את העליות 

שיודע מה עברה הקבוצה בדרך יוכל להבין את תחושת 

העילוי של השנתיים האחרונות. אז לאור כל זה איך אתם 

חושבים שהגבתי כשערב לפני יום ההולדת שלי התקשרו 

אליי והציעו לי לבוא למחרת עם צוות הצ'ופצ'יק לסיור 

על  ללכת  להסביר.  צריכה  לא  שאני  כנראה  באצטדיון? 

הדשא בו הוענקו שתי צלחות אליפות, להצטלם בחדר 

ההלבשה שהכיל את קפיצות האושר והשמחה, כשמנגד 

ניתנו בו גם שיחות נזיפה ומוטיבציה במחצית והורכנו בו 

ראשים אחרי משחקים פחות טובים. ישבתי בחדר מסיבת 

העיתונאים בו פורסמו דברים חשובים על עתיד הקבוצה, 

וישבתי על הכיסאות בהם אלונה ברקת הבעלים ישבה 

במתח ברגעים המכריעים. התחושות שליוו אותי יישארו 

ִאתי תמיד. לשעה קלה הלכתי בדרכה של הקבוצה שלי, 

ממנו  חלק  והייתי  שלי,  המועדון  של  בבית  התהלכתי 

יותר מתמיד. אין ספק שזו מתנת יום ההולדת מהטובות 

שיכולתי לקבל."
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תנצלו  לפחות  )או  באגודה  תעבדו   .1
את הזמן בבאר-שבע(

שנה א', יום שישי בבוקר בדירה, קמתי מהמיטה והרגשתי 

שזה כבר כל כך מעצבן אותי, שאני חייב לכתוב על זה. 

לא יודע למי בכלל, אבל אני חייב שזה ייכתב. זוגתי עוד 

ישנה, ואני התיישבתי על הספה השבורה שלנו לכתוב 

על כל הדברים המעצבנים שאנשים שואלים אותי על 

גידול גורת נחיה. התחלתי עצבני, אבל הבנתי שזה יותר 

מה  את  לה  הראיתי  קמה  כשזוגתי  ממעצבן.  מצחיק 

שיצא, וכמו כל דבר טוב, הרעיון הגיע ממנה. שלחתי את 

הטקסט למייל של עורכת צ'ופצ'יק. היא כנראה אהבה, 

כי הוא התפרסם כמה שבועות אחר כך. )הוא התפרסם 

שוב שבועיים לאחר מכן בטעות. שנתיים אחר כך אבין 

מאוד איך הטעות הזאת יכולה לקרות(.

לקראת סוף שנה א', שיעור מבוא משמים בחינוך, בניין 

92. ארבעים דקות לדד-ליין להגשת קורות חיים למשרה 

של כתב בעיתון. יש לי טקסט מוכן לשליחה. יש טופס 

הרשמה. אין אינטרנט. בעצם, אולי זה סימן שלא צריך? 

אני חושב לעצמי. ואז יש אינטרנט, אבל יש גם מרצה 

ששואל אותי שאלה. אני עונה באופן הכי תמציתי שיש, 

ושולח. ריאיון, טלפון באותו היום – אני בפנים. שנה ב', 

ישיבת מערכת בבית של שחר רוזן )הצד שלה( בשכונה 

יין "של סגל" על השולחן )"חבר'ה,  ב', עשרה בקבוקי 

בא  מה  שקל,  מאתיים  של  תקציב  עם  צוות  ערב  יש 

יין ברמי לוי!"(. האנשים  לכם שנעשה? עשרה בקבוקי 

נחמדים, הרעיונות מגניבים עוד יותר. במשך שנה של 

כתיבה אני מבין שאני במקום הנכון. סוף שנה ב', הדשא 

שליד בנין 72. בדרך לשיעור אני רואה שנעמה העורכת 

האחרון  הטקסט  את  הגשתי  כבר  מוזר,  מתקשרת. 

בשנה  העורך  להיות  חשבת  "תגיד,  האחרון.  לגיליון 

הבאה?" / "לא" / "ומה אתה חושב?" / "אמממ" / "טוב, 

מועמדות, ההרשמה  תגיש  חושב.  אתה  מה  חשוב  לא 

תכף נסגרת, נדבר על זה". מגיש מועמדות, ההרשמה 

אני   – טלפון  ריאיון,  זה.  על  מדברים  אנחנו  נסגרת, 

בפנים. סוף שנה ג', מתחת לבית. אחרי שכבר נפרדתי 

מתפקיד העורך, אחרי שכבר התבאסתי שיש לי עוד מה 

לתת, השתנו התנאים. אני פנוי להמשיך. אני מתקשר 

למנהל שלי, הסיו"ר של האגודה, ומבשר לו שאני רוצה 

להמשיך. "תגיש מועמדות". טוב, הבנתם. סוף שנה א' 

)של תואר שני, לא נפסלתי והתחלתי מחדש. או שאולי 

כן?(. המקלחת, הדרך הביתה, הנסיעה באוטו, המשרד. 

בכל  להיפרד מהעיתון, מתחיל  איך  אני מנסה לחשוב 

בחילה  מרוב  מיד  ומפסיק  בראש,  משהו  לנסח  פעם 

מתיישב  אני  ואז  מתייאש,  אני  שניסחתי.  מהקלישאה 

כדי לצלול לתוך הקלישאות.

התגובה  בבאר-שבע  לומד  שאני  השנים  בארבע 

היא:  כאן  לומד  שאני  לכך  אנשים  של  הקבועה 

כל- הם  חברתית".  ממש  אוניברסיטה  שזאת  "שמעתי 

לרוב.  ופאנג'ויות  וברקה  ברים  פה  יש  כן,  צודקים.  כך 

אני  מברים.  )חוץ  מאלה  אחד  באף  להיות  בלי  אבל 

הכי  ברים( האוניברסיטה הזאת חברתית במובן  אוהב 

עבדתי  בעיר  שלי  הראשון  מהרגע  המילה.  של  יפה 

הוצף  העורך  מייל  אותי,  שריגשו  חברתיות  בעבודות 

כאן  אין  שונות.  חברתיות  יזמות  על  לספר  בבקשות 

או  בשישי  לטבונים  שנייה,  יד  לדוכן  הפכה  שלא  חצר 

למפגש כלבים ברביעי. ההזדמנויות אינסופיות. האגודה 

מאפשרת למושתנים חסרי ניסיון כמוני לעשות את מה 

שהם חלמו עליו במשך שנים. היא תאפשר את זה גם 

לכם/ן. עופו על זה.

2. יש פה מקום לכולם ולכולן
למה שהאגודה תוציא כמעט מאה חמישים אלף שקל 

לגיטימית.  שאלה  עיתון?  על  שלנו  מהכסף  בשנה 

התשובה שלי היא שמגיעה לנו במה כזאת. מקום שיעשה 

בשבילנו את עבודת הרגליים ויעשה סדר במה שקורה 

השאלה  את  שייקח  מקום  ולרע.  לטוב  באוניברסיטה, 

הזאת שמעסיקה אותנו )איך הכי טוב ללמוד למבחנים? 

למה ההוראה כאן לא משתפרת מספיק? מה הקטע עם 

החתולים פה?(, יתעמק בה, ויביא לנו את המידע. מגיע 

אחרי שלוש שנים בעיתון יש לי שני דברים חשובים לומר לכם/ן.
ותודה על הקריאה

דבר העורך
מאת איתי טריפמן
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שמי  בשבילנו.  דברים  להזיז  ורוצה  שיכול  גוף  גם  לנו 

שצריך לתת לנו כאן שירות ידע שאם הוא לא יעשה את 

זה הוא יצטרך לתת דין וחשבון. ומגיע לנו עוד משהו 

להתעסק בו בשיעור משעמם, בשירותים, ברכבת בדרך 

הביתה. משהו שייתן לנו קצת גאוות יחידה – זה שלנו. 

)ולמעשה,  כאן  שלומד/ת  מי  לכל  שייך  הזה  העיתון 

בשנתיים  הופיעו  לכן  עליו(.  משלמים  כאמור  אנחנו 

כתבות  הופיעו  בעיתון.  כתבות בערבית  גם  האחרונות 

מהנדסה,  הרוח,  ממדעי  הבריאות,  ממדעי  חבר'ה  על 

ממדעי הטבע ומניהול. מתואר ראשון ומתואר שני. וכן, 

יותר  )יש  לנשים  בעיקר,  ואולי  גם,  שייך  הזה  העיתון 

סטודנטיות מסטודנטים(.

הצטרפו למהפכה
**אזהרת טריגר – הטקסט הבא עוסק באלימות מינית  

 1202/1203 החירום  לקו  עת  בכל  להתקשר  ניתן 

לקבלת תמיכה**

לעבודת  במקביל  האחרונות,  בשנתיים   – נאות  גילוי 

העריכה בעיתון, אני עובד בתור מנחה סדנאות במסל"ן 

– מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות 

כרגע  שקורות  מרגשות  הכי  המהפכות  אחת  בנגב. 

לא  היא  הפמיניסטית.  המהפכה  היא  שלנו  בחברה 

צורות  לובשת  ומתעצמת,  מתגלגלת  היא  אבל  חדשה, 

חדשות ומרעננות. והיא כל-כך נחוצה. השלטון הגברי 

שלפעמים  כל-כך  חזק  ומעוגן  עתיק  שלנו  בחברה 

נראה בלתי אפשרי לערער אותו. אבל באומץ רב יותר 

ויותר נשים מנסות ומצליחות, כל אחת בדרכה. יש לי 

מבלה  היא  כי  ארוכה,  תקופה  זה  פגשתי  שלא  חברה 

המחשב.  במדעי  שני  תואר  של  בלמידה.  פנוי  רגע  כל 

שלי  אחרות  חברות  הצטיינות.  אלא  למידה,  סתם  לא 

והן  בקמפוס,  מיניות  הטרדות  נגד  הפגנות  מארגנות 

מלוות נפגעות בכל רגע כדי שהן לא תהיינה לבד. ויש 

קבוצות  שרוכשות  נשים  מרחוק.  מעריץ  שאני  כאלה 

כדורגל והופכות אותן לאלופות, תוך כדי שינוי התרבות 

נושאים  או כאלו שחוקרות  כולו,  הארגונית של הקהל 

שהם טאבו בחברה כדי לחזק נשים אחרות )חפשו את 

אורנה דונת(.

למה נחוץ כל-כך לערער את השלטון הגברי? ואיך, כמו 

ששאלו אותי בסדנה בכלא, גבר כמוני בוגד במגדר כולו? 

ובכן, השלטון הזה מאפשר אלימות מטורפת נגד נשים. 

אלימות שבה התוקפים כמעט לא משלמים מחיר. אחת 

במהלך  מינית  תקיפה  תעבור  או  עברה  נשים  משלוש 

מינית.  תקיפה  שריקה.  לא  ברחוב,  מילה  לא  החיים. 

ידי גברים, כשרוב השופטים  כשהחוק נכתב ברובו על 

פלא   – גברים  המעסיקים  כשרוב  גברים,  והשוטרים 

שבמקרים רבים כל כך האלימים אינם משלמים מחיר? 

וכשאין מחיר, הקונים רבים מאוד. אפשר לדבר גם על 

שלא  מנשים  להרוויח  הרבה  משק  בתור  לנו  שיש  כך 

להרוויח  הרבה  לנו  שיש  כך  על  וגם  מינית,  מותקפות 

שיקדמו  מצטיינות  מנשים  יותר,  הרחב  הדעות  ממגוון 

אותנו, או אפילו על כך שכל גבר מכיר אישה שקרובה 

אליו ועברה תקיפה מינית, גם אם הן לא מספרות לנו. 

יפסיקו  אליהם  שהקרובות  מכך  ירוויחו  גברים  ולכן 

פחות  זה  כי  צורך,  שום  אין  אבל  איום.  תחת  להיות 

חשוב. לאף אישה לא מגיע לעבור אירוע כזה, קרובה 

שהיא  בתחום  להצטיין  מגיע  אחת  ולכל  לא.  או  לגבר 

רוצה ולהתקדם לאן שהיכולות שלה מביאות אותה, בלי 

גברים  משישה  אחד  אגב,  הזכוכית.  בתקרת  להיתקע 

עבר או יעבור תקיפה מינית. רובם עברו את התקיפה 

הזאת בילדות. רובם לא ידברו על זה. וגם זאת תוצאה 

וההשתקה  של השלטון הגברי, המצ'ואיסטי. השתיקה 

פועלים יפה גם כאן.

המהפכה הפמיניסטית לא מחכה לנו, הגברים. היא לא 

צריכה  היא  איך  נסביר  או  אותה  ננהל  צריכה שאנחנו 

בלעדינו.  ומתקיימת  העצמה  בכל  קורית  היא  לקרות. 

רבות  שנים  טיפת אחריות אחרי  עוד  בנו  יש  אם  אבל 

של שלטון ללא מאמץ – אנחנו נצטרף אליה. וכמו אצל 

הנשים, גם כאן אפשר להצטרף במגוון מאוד רחב של 

לא להטריד  כדאי להתחיל מההתנהגות שלנו.  דרכים. 

לימדו אותנו שזה  ובפרסומות  נשים. אפילו שבסרטים 

לחלוטין  זה  לא.  שזה  להחליט  יכולים  אנחנו  סבבה. 

אפשרי. אפשר להיות קשובים יותר. אפשר לחשוב קצת 

פשוט:  הוא  המבחן  נשים.  על  מדברים  אנחנו  איך  על 

האם הדרך שבה אני מדבר על הבחורות בברקה דומה 

אחותי?  על  או  שלי  אימא  על  מדבר  אני  שבה  לדרך 

האם אני מדבר עליהן ואליהן באותו הכבוד? האם אני 

הזה,  השלב  את  עברתי  אם  שלם?  כאדם  אותן  רואה 

ומדברים.  מתנהגים  שלי  חברים  איך  לראות  אפשר 

לא  הוא  כשמשהו  ולהגיד  להתבייש  להפסיק  אפשר 

סבבה. מכאן השמים הם הגבול. אפשר להצטרף לקול 

נגד  מינית,  אלימות  נגד  מנשים  בעיקר  שעולה  החזק 

אפליה מגדרית. לצעוד לצדן, או אחריהן. ובכן, בשנתיים 

האחרונות ניסיתי לתרום את חלקי הקטן כאן בעיתון. 

ואל  נשים  אל  ושמדבר  החפצה  בו  שאין  עיתון  ליצור 

לשוני(  שפגאט  דרש  זה  אם  )גם  מידה  באותה  גברים 

ולדבר עם נשים, שהן יהיו בכל גיליון, בכל הקשר, כפי 

שהן בחברה, גם כשלא מראים את זה במקומות אחרים. 

עשיתי את זה כי מבחינתי זה המצב הטבעי והנכון. זה 

לא צעד מעבר, אלא דבר בסיסי. אני מקווה שהצלחתי 

בכך, ומתנצל על הפעמים שלא 
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נראה  לעצמכם.  תשקרו  אל 

לנו  שהתחלפו  ידעתם  שלא 

אגודת  של  היו"ר  וסגנית  היו"ר 

כאן  אנחנו  אבל  הסטודנטים. 

מה  כל  את  לכם  לספר  כדי 

לא  שזה  למי  שפספסתם. 

נשמע לו דרמטי – קחו בחשבון 

לייצג  אמורים  האלו  שהשניים 

ולהוביל  הקרובה  בשנה  אותנו 

העובדות  ושבעים  מאה  את 

עם  משלמים  שלהם  והעובדים 

הכסף שלנו מדי חודש. הם, עם 

בכל  יקבלו  יחד,  המועצה  נציגי 

להשפיע  שיכולות  החלטות  יום 

על החיים שלנו – מהאופן שבו 

איכות  לשיפור  המאבק  יתנהל 

שבו  האופן  דרך  ההוראה, 

ועד  למילואימניקים  יתייחסו 

לבחירת האמנים ליום הסטודנט. 

אז בואו נכיר אותם קצת.

מי?
בן  החדש:  הסטודנטים  אגודת  יו"ר  נפתלי,  אופיר 

לסוציולוגיה  חמישית  בשנה  סטודנט  ושמונה,  עשרים 

התפקיד  יגאל,  מצור  במקור  ישראל.  מדינת  וללימודי 

עדי  מעורבות.  מדור  ראש  היה  באגודה  שלו  הקודם 

בת  החדשה:  הסטודנטים  אגודת  יו"ר  סגנית  אהרוני, 

עשרים ושלוש, סטודנטית בשנה ב' לניהול ולסוציולוגיה 

ממודיעין, בשנה האחרונה הייתה רכזת חוגים וסדנאות 

של האגודה במדור תרבות.

שותלים את פירות העתיד
שרוב  העובדה  עם  להתמודד  מתכננים  אתם  איך 

הסטודנטים רוצים שינוי כאן ועכשיו, אבל האוניברסיטה 

מתוקף היותה גוף גדול צריכה יותר זמן להגיב?

לצאת  צריך  המציאות  את  לשנות  "בשביל  אופיר: 

הדרך  טווח.  ארוכי  לתהליכים 

את  לרתום  שלנו  המרכזית 

להם  לגרום  היא  הסטודנטים 

בדרך.  הצעדים  את  להרגיש 

פועלים  אנחנו  אחד,  מצד 

לסמן  שצריך  הבנה  מתוך 

נקודות משנה בתהליכים. ומצד 

יודעים  שלנו  השותפים  שני, 

שאנחנו לא מתחילים כל פעם 

מאפס, ושיש מי שימשיך אותנו 

אנחנו  "היום  עדי:  בעתיד". 

תהליכים  של  מפירות  נהנים 

ישנים יותר. לדוגמה, לפני שנה 

אקדמית  לשביתה  יצאו  וחצי 

נהנים  סטודנטים  כבר  והיום 

בחינות,  במתכונת  משינויים 

פועלים להוריש  גם אנחנו  לכן 

יותר  נעימה  אוניברסיטה 

לבאים אחרינו".

שנת  מתחילה  שנה  חצי  עוד 

תלונות  של  חדש  גל  גם  וכנראה  חדשה,  לימודים 

אופיר:  לזה?  נערכים  אתם  איך  ההוראה,  איכות  על 

"בשנה וחצי שעברו מאז ההפגנה של דצמבר 2015 יש 

תהליכים משמעותיים גם מול לשכת הרקטור וגם מול 

היחידה לחדשנות ושיפור איכות ההוראה באוניברסיטה. 

והמחלקות.  הפקולטות  ועם  אתם  קבוע  בקשר  אנחנו 

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם ועדי הכיתות 

שמעלים בעיות נקודתיות. כמות הפניות עולה, וכמו כן 

שיפור  של  לתחושה  תורם  ספק  ללא  זה  הטיפול.  גם 

לשביעות  הסקר  הוא  הנוסף  הדבר  ההוראה.  איכות 

והוא  האוניברסיטה  של  הסקר  יוצא  כל סמסטר  רצון, 

לכל  קוראים  אנחנו  עתידית.  במדיניות  בחשבון  נלקח 

כדי  ברצינות  עליו  לענות  והסטודנטיות  הסטודנטים 

כמו  אירועים  "לגבי  עדי:  הדרוש".  המידע  את  להציף 

'היום הסגור', בתור הארגון שעובד מול האוניברסיטה 

לאגודת הסטודנטים נבחרו יושב ראש וסגנית חדשים. הכירו את הצמד 
שמייצג אותנו בשנה הקרובה

פנים חדשות
מאת ארנון זלמנוב
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וצריך לייצג את כל הסטודנטים אנחנו לאו דווקא יכולים 

לזעוק באותו האופן. אנחנו כאן כדי לפעול בצורה שבה 

סטודנטים בודדים לא יכולים, כמו פגישות עם הרקטור 

או ראשי מחלקות".

היה  האחרון  בסמסטר  המשמעותיים  האירועים  אחד 

הנושא של ההטרדה המינית באוניברסיטה. היו אנשים 

שהרגישו שהאגודה לא לקחה מספיק חלק במחאה, מה 

למקרה  מתייחס  פחות  "אני  אופיר:  בנושא?  עמדתכם 

הספציפי, גם כי הוא חסוי משפטית וגם כי הוא עלה בזמן 

מאוד קצר ולא היה לנו זמן לארגן תגובה. אנחנו כמובן 

פועלים ליצירת אווירה פתוחה ובטוחה באוניברסיטה. 

אנחנו האגודה היחידה שמעסיקה רכזת ייעודית לטיפול 

אנחנו  האחרונים  בשבועות  מגדרי.  ושוויון  בהטרדות 

ומטה,  האוניברסיטה  מנשיאת  ההנהלה,  עם  נפגשים 

ומעלים את הצורך והחשיבות להעלות את זה למודעות. 

בעינינו הטיפול הלאה צריך לבוא גם בציר של הטיפול 

המשמעתי, אבל לא פחות מזה צריך לדאוג שהסגל יבין 

כבר  לגיטימיים  היו  שפעם  ודברים  השתנו,  שהזמנים 

לא מערכת  היא  לגיטימיים. המערכת האקדמית  אינם 

שבה אפשר להכריח את הסגל לעבור הכשרות, ואנחנו 

פועלים בהרבה ערוצים להעביר את המסר הזה. חשוב 

וגם  לטובתם  החדשים,  הגבולות  הם  מה  ידע  שהסגל 

עונש  בנזיפה  לראות  נטייה  יש  הסטודנטים.  לטובת 

הבכיר  והסגל  שהמרצים  לזכור  צריך  אבל  קל,  מאוד 

עובדים פה הרבה שנים ועצם הנזיפה עושה הדים, ויש 

לה השלכות על האדם. עם זאת, אנחנו עדיין עובדים 

ביחד עם הלשכה המשפטית לשינוי הנהלים והתקנון".

לא רק הפקות
שרוב  הפקות,  חברת  באגודה  לראות  נוטים  אנשים 

עניינה בהופעות של יום הסטודנט, על איזה חלק אחר 

באגודה הייתם רוצים להאיר השנה? עדי: "תפקידה של 

האגודה הוא ליצור את המציאות שאנחנו כסטודנטים 

החיים.  תחומי  בכל  נגיעה  כדי  תוך  בה,  לחיות  רוצים 

יש דברים בולטים יותר כמו יום הסטודנט, אבל הייתי 

רוצה לשים דגש על החלק נותן השירות של האגודה. 

פניות  להמון  שדואגים  האקדמיים  הרכזים  את  יש 

בנושאי קורסים ובחינות, יש את משרד הרווחה ששמנו 

בעזרה  אם  בין  השנה,  פעילותו  את  להרחיב  כמטרה 

בקבלת מלגות או בהעלאת נושא הנגישות. אנחנו כרגע 

עדיין לפני כתיבת תכניות העבודה המפורטות, אבל זהו 

הכיוון אליו אנו שואפים". 

האגודה מפיצה מייל שבועי בעברית ובאנגלית, למה 

הוא לא יוצא גם בערבית? אופיר: "המייל לא יוצא באופן 

העניין  שחוסר  שהעלו  בירורים  אחרי  בערבית  קבוע 

של חלק מהסטודנטים דוברי הערבית בפעילויות נובע 

מפער תרבותי, ולאו דווקא לשוני. בנוסף, באגודה יש 

מידען ערבית שהתפקיד שלו הוא לתרגם את המידע 

היותר בירוקראטי ומפורט לערבית. מעבר לכך, יש לנו 

רכז מעורבות לסטודנטים ערבים שאמור להיות האיש 

לפנות  בנוח  יותר  שמרגישים  סטודנטים  פונים  אליו 

להפנות  גם  הוא  הרכז  של  מהתפקיד  חלק  בערבית. 

צריך  לדברים שבהם  המדורים  של  הלב  את תשומת 

לתת את הדגש יותר על השילוב. אנחנו תמיד מנסים 

להתאים את מה שאנחנו נותנים ולתת את התחושה 

שהאגודה היא של כולם". 

אופיר:  בעיר?  סטודנטים  של  התפקיד  לדעתכם  מה 

להיות  לשאוף  צריכים  צעירים  שאנשים  מאמין  "אני 

אנחנו  ולשם  נמצאים,  הם  שבו  במקום  פעיל  חלק 

לעיר  לשמחתנו  פועלים.  אנחנו  הזה  ולכיוון  שואפים 

ויותר מה להציע ככל שהזמן עובר. תחושת  יותר  יש 

הזמניות שיש אצל הרבה סטודנטים בעיקר גורמת להם 

להפסיד את החוויה של לחיות במקום הזה. אנחנו לא 

באים להציל אף אחד, אבל גם לסטודנטים יש הרבה 

מאוד מה להרוויח מלהיות חלק מהעיר הזאת". עדי: 

זה  אם  השבוע,  בסופי  שירותים  גם  נותנת  "האגודה 

בבוקר  בשישי  פוזיטיב  פעילויות  או  בנגטיב  בסרטים 

ומוצ"ש, כחלק מהראייה שהעיר הזאת לא מתקיימת 

רק בין שני לחמישי. אנחנו מעודדים שבתקופה שאתה 

חי כאן תסתכל על האופציה של ליהנות ולתרום לעיר, 

ואם זה יעניין אותך אז גם להישאר בעיר". 

לקראת סיום, או התחלה בשבילכם, סכמו לנו בכמה 

אופיר:  הקרובה.  לשנה  שלכם  המטרה  את  מילים 

לקהל  רלוונטיים  להיות  עינינו  לנגד  שמנו  "אנחנו 

אליו  להגיע  הצלחנו  דווקא  שלאו  רחב  שיותר  כמה 

ברמה המיטבית עד היום. סטודנטים ערבים, דתיים, 

לתואר מתקדם. המכינות, הפקולטה למדעי הבריאות. 

תחומי  שיותר  לכמה  רלוונטיים  להיות  היא  המטרה 

של  בחייו  מעגלים  שיותר  כמה  על  ולהשפיע  חיים 

מה  אותנו  ישאלו  לא  שנה  שבעוד  בשביל  הסטודנט 

"אנחנו  עדי:  מסיבות".  מלהפיק  חוץ  עושים  אתם 

משרד  על  דגש  עם  הפעילות  את  להרחיב  מכוונים 

אתכם  לייצג  כדי  פה  אנחנו  כללי  באופן  הרווחה. 

זה  את  עושים  ואנחנו  שלכם,  הזכויות  על  ולשמור 

רוצים  אנחנו  תגמולים.  ומעט  והנשמה  הלב  כל  עם 

שתדעו שיש לכם את הכוח והיד שלנו בכל תחום, גם 

עובדים  אנחנו  רגע.  באותו  נראה  תמיד  לא  הוא  אם 

קשה כדי שיהיה פה טוב" 
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הנחתם שאחרי שנה של כתיבה על חשבונות ובירוקרטיה 

חשמל  שחשבון  חשבתם  לנושא?  עבה  עור  אפתח  אני 

מנופח לא יוביל אותי להתמוטטות עצבים באמצע שיעור? 

שלי  והשותפים  אני  גם  אחרים,  רבים  כמו  חשבתם.  אז 

קיבלנו חשבון חשמל אסטרונומי לתקופה של מרץ–אפריל. 

בשעה שאני מתכנן איך לשרוף את תחנת הכוח בכניסה 

לעיר, שמתי לב למשהו מוזר בחשבון של ינואר–פברואר. 

ליד הרובריקה של סוג הקריאה היה כתוב "הערכה".

מסיבותיה  חשמל  חברת  הזאת?  ההערכה  זאת  מה  אז 

בחודשיים.  פעם  מונה  כל  שיבדוק  נציג  שולחת  לא  שלה 

ועל כן פעם בכמה תקופות יוצא שהדירה שלכם היא בין 

אלו שלא נשלח אליהן נציג וחברת החשמל מעריכה את 

על  מעריכים?  הם  מה  בסיס  על  לשלם.  הסכום שעליכם 

בסיס ממוצע צריכה שנתי. באופן לא מפתיע, בחורף אנחנו 

צורכים יותר חשמל, ולכן התבססות על ממוצע שאר השנה 

הרבה פעמים גורם להערכת חסר של כמות החשמל שבה 

השתמשתם. בתקופה שלאחר מכן חברת החשמל תשלח 

נציג שיבדוק את המונה והיא תקזז את ההפרש בין ההערכה 

לבין המדידה. 

יש בעיתיות עם הנושא הזה מאחר שיש מאתנו המתכננים 

לשלם  יכולים  ולא  לחודש  מחודש  שלנו  ההוצאות  את 

פתרון.  יש  הזו  לבעיה  גם  כסף.  של  ענק  סכום  פתאום 

כל שעליכם לעשות הוא לגשת למונה של הדירה שלכם 

ולבדוק מה המספר שהוא מציג. את המספר המדויק אתם 

או  שלהם  באפליקציה  החשמל  לחברת  לשלוח  יכולים 

למסור בטלפון כדי לקבל את החשבון העדכני ביותר. אם 

אתם עדיין מרגישים שמדובר בצריכה גבוהה מזו שציפיתם 

את  שיבדוק  )בתשלום(  טכנאי  להזמין  יכולים  אתם  לה, 

המונה שלכם. 

לצערנו, ָלרוב הקריאות של חברת החשמל אכן מדויקות, 

ואנחנו מגלים שפשוט התפרענו קצת עם השימוש שלנו. 

את כל הדיון של מפזר חום מול מזגן אפשר לשמור לחורף 

הבא, אבל לקראת הקיץ כן מומלץ מאוד להתחיל להשתמש 

בטיימר על המזגנים שלכם. בינינו, אתם לא באמת צריכים 

מזגן שיעבוד שבע שעות בזמן שאתם ישנים. תכוונו טיימר 

ותראו  לישון,  הולכים  שאתם  אחרי  כשעה  אותו  שיכבה 

שצריכת החשמל שלכם תרד במהרה.

לפני שאני חותם את הטור האחרון שלי, יש לי עוד הצעה 

את  תוסיפו  חדשה,  לדירה  נכנסים  כשאתם  לתת.  קטנה 

הארון  נמצא  איפה  א.  שלכם.  לרשימה  הבאות  השאלות 

חשמל, ואיזה מתג מחובר לאיזה חדר או חלק של הדירה? 

ב. איפה ברז המים של הדירה, ואיפה הברז של הבניין )נורא 

חשוב כשמתעסקים עם פיצוצי צינור ומי-שבע(? ג. איפה 

ברז הגז, ומתי פעם אחרונה באו לבדוק אותו? אלו דברים 

ממש קטנים שיוכלו לעזור לכם להתמודד עם כל הצרות 

של הקיץ הקרוב ושל השנה הבאה. קיץ מוצלח! 

הבירוקרט

מכבים את האורות

מאת ארנון זלמנוב

צ'ופצ'יק18
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בסוף מתרגלים להכול
ראשונה  פעם  לא  וזו  השנייה,  בשנה  סטודנטית  ש' 

שהיא מחפשת דירה. ובכל זאת, לאחר שחתמה, גילתה 

את  "העברתי  בחושך.  הקיר,  על  הייתה  שהכתובת 

החפצים לדירה יחד עם החבר שלי, וכשישנו פה בלילה, 

"התברר  מספרת.  היא  בקירות!",  זוהר  ראינו  פתאום 

שכתובים לי שמות הילדים של בעל הדירה ויש ציורים 

לא  ש'  בחושך".  זוהרים  בצבעים  הקיר  על  ילדים  של 

החדש,  בחדרה  בה  שתיתקל  הבעיה  שזו  לנחש  יכלה 

שאת  משהו  לא  "זה  בדירה.  החוזה  את  שסגרה  לפני 

בודקת, מי חושב על זה?".

בדירה  שגר  השותפים  שאחד  לש'  הסתבר  בדיעבד 

בשנה שקדמה לכניסתה לא ידע על הציורים הזוהרים. 

לא.  הוא  אבל  ידעה,  לפני  בחדר  שהייתה  "השותפה 

איכשהו הם לא דיברו על זה". ש' כאמור גילתה את העניין 

מהגילוי.  הופתע  לא  כמובן  הבית  ובעל  למעבר,  סמוך 

"הוא אמר לי שזה כבר שנים ככה והוא עשה על זה כבר 

כמה שכבות צבע וזה לא יורד", היא מסבירה. ש' מספרת 

שהיא לא רצתה לעזוב את הדירה משום שכבר התחברה 

מיוחד  צבע  באינטרנט  "חיפשתי  ולשותפים.  למקום 

שיבטל את הצבעוני, אבל כבר התרגלתי". את השותפה 

שגרה לפניה בחדר ש' מכירה מהלימודים. היא אומרת 

שמצד אחד הייתה מצפה ממנה להגיד לה, אבל מצד שני 

מבינה שכנראה גם היא התרגלה וכנראה שכחה. מוסר 

הדיירים הקודמים  זיכרונם של  לעורר את  נסו  השכל: 

דרך שאילת שאלות. יכול להיות שמה שלא הפריע להם 

יפריע לכם...

השכנים אינם טובים בעיניי
הסיפור של חן שפינדל יכול להישמע מוכר למי שחוטא 

"דופלקס"  את  וראה  סטילר  בן  של  קומדיה  בסרטי 

)טוב, תפסתם אותי(. "כשנכנסנו לדירה המתווך הציג 

לנו את השכנה הזקנה, אמר שהיא מקסימה וגרה כאן 

זו שכנה  נבנה". בעיקרון, שכנה מבוגרת  מאז שהבניין 

אידיאלית. היא לא תצרח בלילות כמו תינוק שצומחות 

המוניות  שתייה  מסיבות  תעשה  לא  היא  שיניים,  לו 

לפני הברקה פעמיים בשבוע ואין סכנה שתפרוץ לכם 

לבית בסופ"ש. אבל זקנה כזאת חביבה לא הייתה זוכה 

לפסקה בכתבה: "עקב בעיות שמיעה היא צועקת, כל 

הזמן," מספרת חן. "היא משאירה את הדלת פתוחה ואז 

אנחנו שומעים אותה כפול בגלל ההד מחדר המדרגות".

לאחר חודשיים בדירה החליטו חן ובן זוגה לאמץ גורת 

חתולים. הכול היה מתוק ומקסים עד שיום אחד נתקלו 

הדלת  סף  על  חרבן  רחוב  "חתול  צפויה.  לא  בבעיה 

של  הגורה  את  האשימה  השכנה  מספרים.  הם  שלה", 

חן, שבכלל לא יצאה משטח הבית כי הייתה קטנה מדי, 

פעם  "בכל  פעם.  בכל  בהאשמות  דבקה  השכנה  אבל 

שזה קרה חטפנו צעקות", הם נזכרים. מסתבר שהשכנה 

הזאת בעצמה חתול בשק. "יצא לנו לדבר עם השכנה 

מלמטה, מסתבר שתמיד הייתה בעייתית וצעקנית. היא 

חולה ומבוגרת, לא יצאה מהבית כבר כמה שנים, והריח 

שיוצא מהדירה...". גם בעל הדירה של השניים ידע היטב 

במה מדובר. "פעם הוא עזר לה לרדת במדרגות והיא 

הוא  כי  משטרה  שיזמינו  ביקשה  החולים  בבית  נפלה. 

יודעים על שכנה בעייתית, רוב  'דחף אותה'. אם היינו 

השכל:  מוסר  אחרת".  דירה  בוחרים  שהיינו  הסיכויים 

חשוב לבדוק מי נמצא מאחוריכם, מלפניכם ומצדדיכם.

בעל הבית השתגע
בתהליכים  שהיא  מכיוון  שם,  בעילום  תישאר  ר'  גם 

משפטיים מול בעלת הבית, שרוצה בין השאר לתבוע 

אותה על הוצאת דיבה )וזה עוד לפני הדפסת הכתבה(. 

קירות זוהרים בחושך, שותפים בלתי 
צפויים ושכנים שיכניסו אתכם לסרט. 

נשמע מוכר? המדריך המלא וכל 
האזהרות לתקופה הכי תזזיתית בשנה

עונת מעבר
מאת: גלי סיטון
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ר' הייתה בשנה הראשונה שלה כשעברה לגור בשכונה 

ו'. את בעלת הבית לא פגשה לפני המעבר, ועל החוזה 

חוזה  טעות.  שהייתה  מודה  שר'  דבר  בטלפון,  חתמו 

השכירות ביניהן נגמר בתביעה שהגישה נגדה ר'. "לא 

"אלא  אומרת,  היא  קופה",  לעשות  כדי  אותה  תבעתי 

באמת בשביל צדק".

ושני  באמצע  המקלחת  שותפים,  שני  בדירת  מדובר 

החדרים משני הצדדים. "כשנכנסנו היא בדיוק שיפצה 

שהשיפוצים  נראה  חדש".  היה  והכול  השירותים  את 

הובילו  וכנראה  גבוהה,  באיכות  היו  לא  בדירה  שנעשו 

שלי  הרצפה  "מתישהו  כך.  אחר  בה  שקרו  לתקלות 

התמלאה במים. התקשרתי אל בעלת הבית והיא אמרה 

שיש לה חבר שעובד בזה ושהיא לא מוכנה שאני אזמין 

ניסתה  ר'  תשלם".  לא  היא  אחרת  אחר,  מקצוע  איש 

להשיג את אותו החבר המדובר במשך שבוע, ובמהלכו 

שהיא  עד  והסירחון,  המים  בגלל  בחדר  גרה  לא  היא 

יום אחרי  "בסוף הם הגיעו  הזמינה איש מקצוע אחר. 

יום, ושניהם אמרו שצריך לשבור את הקיר כדי לגלות 

הבית  ובעלת  מאוד  יקר  בתיקון  מדובר  הבעיה".  מה 

רצתה להפעיל את הביטוח. בחירה לגיטימית, אבל כזו 

שלוקחת זמן. "כבר ממש התעצבנתי כי שבועיים שלא 

הייתי בדירה, אז אמרתי לה שבינתיים אני עוזבת ונבחן 

את המצב אחרי התיקון", משחזרת ר'.

ר' חזרה לחדרה לאחר התקופה שנקבעה וראתה חור 

עוזבת  שאני  לה  "הודעתי  המקלחת.  אל  שפונה  בקיר 

שיחות  אחרי  הזה,  בשלב  מספרת.  היא  הדירה",  את 

לאמא  שלחה  "היא  התערבה.  ר'  של  אמא  צורמות, 

חלופיים".  מגורים  לי  להציע  יכולה  שהיא  הודעה  שלי 

שהיא  "אחרי  זאת.  בכל  הדירה  את  לעזוב  החליטה  ר' 

לעזוב,  החלטתי  אתה.  לדבר  רציתי  לא  אותי  קיללה 

כשהיא עדיין מפקידה את הצ'קים שלי. מבחינתה שאני 

דבר  בסופו של  למקלחת".  בקיר  חור  עם  לגור  אחזור 

החור תוקן, אבל ר' כבר עברה. "נשארו ארבעה חודשים 

לחוזה שהפסדתי". 

הזאת  הדירה  את  להראות  מוכנים  היו  לא  והשותף  ר' 

לאחרים, אבל זה לא מנע מהדירה להתאכלס לאחר מכן. 

לחשוב  מנסה  אני  הדירות  חיפושי  של  בתקופה  "עכשיו 

איך להזהיר. אני מניחה שהזוג שעכשיו בדירה הזאת גם 

הדירה  בעלת  אז  הדירה,  את  להראות  ירצה  ולא  סובל 

או מתווך יראו". למרות החוויה הקשה ר' הפיקה הרבה 

לקחים מהשנה הזאת. "היום בדיעבד אני אומרת לעצמי 

שיכול להיות שגם אני לא פעלתי בסדר, כי המשפט קבע 

שהיא צריכה להחזיר לי רק חודש אחד משכר הדירה. לפי 

המשפט, הייתי צריכה לחזור לגור בדירה". והעצה שלה 

למחפשים: "אם נכנסים לדירה שהייתה ריקה באותה שנה, 

השכל:  מוסר  הקודמים".  הדיירים  של  טלפונים  לבקש 

לשאול שוכרים על יחסים ותקלות מול בעל הדירה. 

בית משותף
זוג שחי את החלום הרטוב של  גרינר הם  ויואל  ענבל 

הלם!  סמיילי  ב'.  בשכונה  חצר  עם  דירה  הסטודנטים: 

נרגשים ועליזים החלו את מעבר הדירה. "ביום שעברנו 

פתאום ראינו שמישהו תלה בגדים לייבוש בחצר", הם 

מספרים. מבולבלים הם הביטו על המתרחש בחצרם, 

גילנו  "אז  הבגדים.  את  לקחת  יבוא  שמישהו  וחיכו 

'שותפה' שלא בחרנו: החצר משותפת, הדוד  לנו  שיש 

שלא  מספרת  ענבל  משותפים".  החשבונות  משותף, 

היה להם מושג לפני שנכנסו לדירה שהיא למעשה לא 

בעל  לא  וגם  לנו  אמר  לא  לפנינו  "הזוג  בלבד.  שלהם 

הבית. התגובה שלו אחרי שגילינו הייתה שהיינו צריכים 

לשאול, אבל מי מגיע ושואל: תגיד, הדוד משותף?". היא 

מוסיפה ואומרת, "לא רק שזה לא סבבה, זה גם לא חוקי 

ביקשנו  זה.  את  אוכף  לא  אחד  אף  אבל  דירה,  לחלק 

ויתקין עוד  ממנו שלפחות ישים מונים לחשמל ולמים 

דוד, אבל זה לא עזר".

אחרי חצי שנה בדירה הם עזבו ודאגו להזהיר את הבאים 

אחריהם. "חטפו את הדירה אחרי יומיים. חצר בשכונה 

ב', כנראה שזה עולה על המינוסים". לדבריהם זאת לא 

הפעם הראשונה שהם נתקלים בבעיות עם בעל דירה. 

"יש כאלו שממש מזלזלים בסטודנטים, הרי ברור שאף 

בעל דירה לא היה חולק חצר או דוד. אז למה שאנחנו 

כן? נראה לי חשוב שסטודנטים ידרשו דברים בסיסיים 

טיפשיות.  שאלות  אין  השכל:  מוסר  להם".  שמגיעים 

וודאו שהחצר שמראים לכם  גובה הארנונה,  על  שאלו 

היא בלעדית לכם.

לפני התקלות – מחירים 
ינאי אלוש הוא סטודנט לתואר שני במגמה לתכנון עיר 

ואזור בשנה השנייה, והוא פעיל חברתי שמתעסק בנושאי 

קבוצת  מנהל  ינאי  בבאר-שבע.  סטודנטים  של  דיור 

לחפש  ממליץ  זאת  ובכל  בעיר,  דירות  לחיפוש  פייסבוק 

באתר "יד 2". "זה אתר הרבה יותר ידידותי. האתר הוא כלי 

שעוזר להוזלת המחירים בעוד שפייסבוק הוא כלי שמרים 

מחירים. בפייסבוק אי אפשר להשוות, לסנן ולדרג, ואלו 

דברים שאפשר לעשות ביד 2 בקלות. בפייסבוק נתקלים 

בדירות שקופצות יותר. אלו דירות שלצערי הרב שייכות 

לאנשי נדל"ן שמתפרנסים מזה וזה מה שהם עושים כל 

שעה,  בכל  פוסטים  מקפיצים  "הם  מתאר.  הוא  היום", 
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סטודנטים,  כמו  שנראים  פיקטיביים  פרופילים  מפעילים 

או מפעילים סטודנטים ברבע משרה שיקפיצו להם". 

טיפים לבדיקת דירות
רואה  לא  "כשאתה  דירות.  שיותר  כמה  לראות   .1

מספיק דירות אין לך השוואה. ברגע שראית עשר דירות 

לבעיה  לב  תשים  רגע  מאותו  בבעיה,  נתקלת  ובאחת 

הזאת בכל הדירות. ככל שרואים יותר ככה מגבירים את 

הסיכוי למצוא דירה טובה יותר".

לחפש ברגל למרות החום הכבד של עונת המעבר.   .2

"ברגל אתה לומד את הסביבה, אתה מרגיש את המרחק 

בעצמך". בנוסף, הוא מציע לא להסתפק בבדיקה של 

הדירה עצמה. "כדאי לראות איפה המכולת, לראות את 

הסביבה. ככה מריחים ריחות ושומעים רעשים שמגיעים 

משכנים. שכנים לא שומעים אם באים ברכב ועולים ישר 

לדירה לחמש דקות".

"תנסו לחוות  זמן ממושך.  להיות בסביבת הדירה   .3

מצב  מה  לראות  אחרת,  לקומה  לעלות  הדירה,  את 

החצר  אם  מאחור,  הבניין  את  לראות  המדרגות, 

מוזנחת, תיבות הדואר דפוקות, אלו סימנים שמראים 

לוקחים  דירה  בעלי  פעמים  הרבה  בעייתי.  שהמקום 

יש  מבחוץ  אבל  מדהים,  אותה  משפצים  ישנה,  דירה 

אלף תמרורי אזהרה".

לחזור  הוא  הראשון  "הדבר  דירה.  מיד  לסגור  לא   .4

עם  לחזור  כדאי  שתיים,  הדברים.  על  ולחשוב  הביתה 

כך  כל  לפעמים  נוספת.  מבט  נקודת  שייתן  מישהו 

שלישי  דבר  דברים.  שמפספסים  הדירה  על  נדלקים 

שונים  זמנים  בשני  לפחות  הדירה  את  לראות  וחשוב, 

חוזרים  בצהריים את הרעש אחרי שהילדים  – לשמוע 

מבית הספר, לבוא אחרי עשר בלילה, בבוקר לראות אם 

יש מובטלים שיושבים מתחת לבניין". 

רוב הדירות בבאר-שבע מצוידות בריהוט, זה גם מה   .5

שהופך את המעברים כאן לקלים ותכופים יחסית, אך 

לראות  "צריך  לב.  צריך לתת תשומת  הזו  לנוחיות  גם 

לפתוח  שלו.  המצב  ומה  המובטח,  הריהוט  את  שיש 

דלתות,  להזיז  נופלת,  לא  שהדלת  לראות  הארון  את 

לראות  להפעיל,  גז?  יש  מזגן,  להדליק  ברזים,  לפתוח 

שהכול עובד. יש מכשירי חשמל? להפעיל שלושה ביחד 

עניין  עוד  מעלה  ינאי  קופץ".  לא  שהחשמל  ולראות 

קריטי, בייחוד לדירות שותפים – הקירות. "תנסו לעבור 

על הקירות ולדפוק עליהם. אם יש קיר גבס זה מכה. זה 

לא מונע רעש, לא נותן פרטיות". 

בתוכו  כולל  הדירה  שכר  שבהן  מדירות  להימנע   .6

חשבונות. "זה לא חוקי, למרות שזה קורה בכל זאת. זה 

מאפשר קומבינות לבעל הבית". 

על חוזים ומתחזים
חוזה דירה הוא משהו שרבים מאתנו רוצים להבין 

הוא  שהחוזה  מסביר  ינאי  מצליחים.  בהכרח  ולא 

האמת.  ברגעי  לנו  שנדמה  ממה  קריטי  פחות 

"אפשר להתעמק בו, לבטח אותם באלף ביטחונות 

ולתת לעורך דין, אבל החוזה הוא רק מיני תעודת 

ביטוח. בסופו של דבר בבית משפט החשיבות שלו 

היא לא גבוהה".

אז למה בכל זאת צריך לשים לב בחוזה? "יש חוזה נוח 

שנקרא 'חוזה שכירות הוגנת של תל אביב' שמסתובב 

מוציאים  לבאר-שבע.  גם  רלוונטי  והוא  אביב,  בתל 

אותו באינטרנט בקלות. זה חוזה הוגן גם לשוכרים וגם 

למשכירים. אפשר להשוות מול החוזה הזה, לראות מה 

יש ואין בחוזה שלכם", הוא ממליץ.

אופציית  הוא  להוסיף  שינאי מציע  וחשוב  נוסף  עניין 

יציאה: "כדאי שיהיה כתוב בחוזה שבמידה והדייר רוצה 

לצאת הוא ימצא מחליף באותם תנאים, תוך אפשרות 

שבעל הבית יכול לסרב לשניים או שלושה מחליפים. 

ככה גם אם משהו לא הסתדר עם השותף, וזה קורה, 

שתהיה אפשרות יציאה. זה ממש קריטי בחוזה", הוא 

הסעיף  את  הוסיף  בעצמו  שהוא  מספר  ינאי  מדגיש. 

הזה בעבר ולא נתקל בבעיות. "בעלי הדירות מקבלים 

את זה בהבנה כי אתה מציע אופציה שמתאימה לשני 

הצדדים. אתה משקיע מאמץ בלחפש, כך שאין לבעל 

בית סיבה להתנגד".

חשוב לדעת שעניין התקלות בדירה מעוגן בחוק. "זה 

לא  הוא  והשאילה'.  'השכירות  חוק  מאוד,  ישן  חוק 

ושוכרים לא  בו סעיף לטובתנו  יש  אומר הרבה, אבל 

לפתור  הדירה  בעל  את  מחייב  החוק  אליו.  מודעים 

תקלות מהותיות תוך זמן קצוב בהתאם לצורך. צריך 

להכיר את החוק הזה".

מראש,  למנוע  שאפשר  תקלות  ישנן  דבר  של  בסופו 

ואדיבים,  נעימים  דירה  ישנם בעלי  וישנן כאלה שלא. 

בתור  אנחנו  בחושך.  שזוהרות  מפלצות  כולם  ולא 

קבוצת  של  כוח  לנו  שיש  לזכור  צריכים  סטודנטים 

התנאים  על  נתפשר  לא  אנחנו  ואם  גדולה,  שוכרים 

שלנו, גם המשכירים לא יתפשרו. 

יאללה, תעברו הלאה 
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אקדמיה
מדור

איתך לאורך כל התואר

שירות מילואים 
מצטבר של 22 
ימים בשנה

מעניק קורס 
קיץ במתנה!
צבירת 30 ימי מילואים מעניקה 2 קורסי קיץ

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

משרד המילואים של אגודת הסטודנטים כאן בשבילכם/ן!
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שתי בעיות מטרידות אותי כל קיץ בבאר-שבע: כמה 

חם וכמה אין פה ים. זה לא מצחיק, אני רציני. צריך 

להיות חוק במדינה נגד מקומות חמים בלי חוף ים. זה 

לא שאי אפשר להתעלק על החבר עם האוטו בכל שבת 

מצפה שתבוא  כבר  הוא  אז  אבל  חוף,  קצת  שרוצים 

על  שלו  לשאלות  ושתענה  בבנג'י,  שלו  הולדת  ליום 

השיעורי בית בחדו"א. כדי לחסוך את הבלגן נספר על 

מיזם נהדר בשם "ימבוס" – אוטובוסים שנוסעים לים 

ביום שבת בכל סוף שבוע בקיץ. הפרויקט התחיל את 

דרכו עוד בשנה שעברה. על הפרויקט מספרת מיכל 

מלכ"רים  בניהול  שני  לתואר  סטודנטית  קטושבסקי, 

ואחת מהיוזמות של ימבוס. "הרעיון של קו אוטובוס 

בקורס  בזמן שהייתי  לים בשבתות עלה  מבאר-שבע 

תשתית של 'ישראל חופשית' שבמהלכו נשאלנו לגבי 

אותן.  לפתור  ניתן  ואיך  באר-שבע  בעיר  שיש  בעיות 

אחד מהחברים בקורס אמר בחצי צחוק 'בואו נעשה 

לים בשבת'. בהתחלה חשבנו שזה מצחיק,  אוטובוס 

אבל מפה לשם הבנו שזה משהו שיכול להפוך להיות 

רציני אם רק נשקיע בו. אחרי הרבה זמן של אקטיביזם 

ישראלים  בין  וקירוב  שלום  של  נושאים  על  פוליטי 

הקיץ מגיע והטמפרטורות עולות. חשבתם שנשאיר אתכם בלי דרך להגיע 
לים? שלחנו את כתבנו להתעניין בנוגע לתחבורה הציבורית לים בשבת

שבת שלום,
וסע בזהירות

מאת ארנון זלמנוב
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לפלסטינים אוטובוס לים נראה כמו משהו נורא פשוט 

ניסיון.  לזה  לתת  ששווה  החלטנו  פשוט  אז  וטכני, 

בהתחלה התארגנו כמה אנשים מהקורס, ולאט לאט 

של  אחרים  תושבים  וגם  חברים  עוד  אלינו  הצטרפו 

העיר שחשבו שזה מיזם טוב וחשוב".

סטודנטיאלי  לא  הוא  יעד  הקהל  אחרים?  תושבים 

הסטודנטים  רוב  הכול  אחרי  ממש,  "לא  בעיקרו? 

מצליחים להתארגן על רכב כשהם רוצים לנסוע לים, 

להם  שיש  החופשית  הכניסה  את  מנצלים  פשוט  או 

משפחות  היו  שעברה  בשנה  הנוסעים  רוב  לבריכה. 

העדיפו  פשוט  וחלקן  אוטו  אין  שלחלקן  ילדים,  עם 

לחסוך את הנסיעה עד אשקלון". נראה שיש אנשים 

מוגבל  לא  ושהוא  לים  האוטובוס  בקו  שמעוניינים 

איפה  אז  שלנו,  הקטנה  הסטודנטיאלית  לבועה  רק 

כך  התשובה,  הזה?  לפרויקט  ביחס  העירייה  עומדת 

מסתבר, היא לא כה פשוטה. "העירייה לא עזרה לנו 

בכלל בארגון עד עכשיו", מסבירה מיכל, "ויש גם פחד 

אנחנו  לימבוס.  מדי  גדולה  חשיפה  מליצור  מסוים 

גופים  או  רב העירייה  עימותים עם  ליצור  רוצים  לא 

אוטובוס  קווי  להפעלת  להתנגד  שעלולים  אחרים 

בשבת". אבל זה לא אומר שאף אחד לא תומך ברעיון. 

תנוע",  "נוע  וארגון  "ימבוס"  התאחדו  לאחרונה 

שמפעיל קווים במתכונת דומה באזור תל אביב ורמת 

גן, והתקווה היא שעוד ארגונים יקומו בערים נוספות 

והמעגל הזה ימשיך להתרחב.

הציבור רוצה ים, ולכן הציבור ישלם
ימבוס  בשירותי  השתמשו  נוסעים  מאות  כארבע 

השבועות  שבמשך  בעובדה  ובהתחשב  שעבר,  בקיץ 

זה  שבת,  בכל  אחד  אוטובוס  רק  הופעל  הראשונים 

מספר די מרשים של אנשים. הרצון ליהנות מהשבת 

בצורה נוחה יותר מגדיר במידה רבה את כל הסיפור 

בהפעלה  המשמעותיים  האנשים  "אחד  ימבוס.  של 

ממרכז  הספר  אזור,  אבי  היה  עכשיו  עד  ימבוס  של 

מהכרטיסים  כשליש  מכר  "הוא  מיכל.  אומרת  גילת", 

שלנו לאנשים מהשכונה שלו בשנה שעברה. השאיפה 

וליצור שיתופי פעולה כאלה עם  שלנו היא להמשיך 

בעלי עסקים מקומיים, כאלו שמכירים את השכונות 

האלו הכי טוב, כי הם גרים שם כבר שנים ויוכלו לעזור 

לפרסם את הפרויקט אצל אנשים שאנחנו לאו דווקא 

היינו מגיעים אליהם".

לבלות  לאנשים  לאפשר  הצורך  מתוך  נולד  "ימבוס 

מיכל  רוצים",  שהם  בצורה  שלהם  הסופשבוע  את 

ההחלטות  למקבלי  להראות  רוצים  "אנחנו  מרחיבה. 

בשבת.  ציבורית  בתחבורה  שישתמשו  אנשים  שיהיו 

האנשים האלה לאו דווקא מונעים מאיזו אידיאולוגיה, 

אפילו  הזה,  בשירות  להשתמש  מעוניינים  פשוט  הם 

שלפעמים הוא גורר אי נוחות. עוד צד חיובי לפרויקט 

הזה הוא הפחתת עומס המכוניות על הכביש. בעולם 

מושלם היינו שמחים שגם בימי שישי בערב נוכל לחזור 

מענה  מעניק  ימבוס  הבילוי.  ממקומות  לנהוג  בלי 

מסמל  הוא  אבל  הצורך,  כלל  מתוך  קטן  בחלק  רק 

אותו. אנחנו רוצים להראות למקבלי ההחלטות שיש 

ציבור בארץ שרוצה וישתמש בתחבורה הציבורית גם 

במהלך הסופשבוע".

נורא שקט לי המהפך הזה
יש משהו מאוד נעים בדרך שבה ימבוס פועל. בעולם 

רק  ואנשים  על-"  "המאבק  להיות  הופך  דבר  כל  שבו 

נחמד  בפייסבוק  זועמים  ובפוסטים  בצעקות  מדברים 

הזה  הפרויקט  כל  אחרת.  קצת  שפועל  ארגון  לראות 

פועל על עיקרון מאוד בסיסי, היצע וביקוש. אם אנשים 

רוצים לנסוע לים, תציע להם דרך. עוד אנשים רוצים? 

אידיליה  על  מאבק  מרוב  לפעמים  נוספת.  דרך  תציע 

מסוימת אנחנו מתעלמים מההישגים שאנחנו צוברים 

בדרך. ביום שבו חמישים אלף אנשים יצבאו על דלתות 

במהפכה  צורך  שיש  נדע  ימבוס  של  האוטובוסים 

נאמר להם  יגיעו רק חמישה,  ואם  חילונית של ממש, 

שבת שלום ונחזור לבית כנסת. כל אחד מאתנו כנראה 

נחמד  אז  שעד  ִאתי  תסכימו  אבל  אחר,  ליום  ממתין 

להשאיר את האוטו בחניה ולנסוע לחוף.

מידע לנוסע/ת
תחילת פעילות: השבוע הראשון של יוני.

הנסיעה  את  מתחיל  האוטובוס  פעילות:  שעות 

לאשקלון בשעה 10:00 וחוזר בשעה 16:00. יש תכנון 

לפתוח קו נוסף שיצא בשעות מאוחרות יותר.

מסלול הקו: האוטובוס עובר בתחנות רגר, ברחובות 

ביאליק וטוביהו ומשם נוסע לאשקלון.

הלוך- לכרטיס  המחיר  מוקדם  למזמינים  מחירים: 

ועשרים  למבוגר  שקלים  וחמישה  שלושים  הוא  חזור 

לארבעים  עולים  המחירים  לילד.  שקלים  וחמישה 

ושלושים שקלים בהתאמה למי שמזמין את הכרטיס 

אחרי חמישי בבוקר. חשוב! לא ניתן לרכוש כרטיסים 

על האוטובוס, חובה לרכוש אותם לפני כן.

לפרטים נוספים ולהזמנת כרטיסים:

www.yambus.org ועמוד הפייסבוק של ימבוס 
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עובדי  מצב  מה  כשראינו  שעברה,  בשנה  התחיל  "זה 

סטודנטים  כמה  והחלטנו,  באוניברסיטה  הקבלן 

נגד  לעשות משהו  ספונטני  באופן  וממשל,  מפוליטיקה 

לפילוסופיה  ב'  שנה  סטודנט  מסרנו,  בועז  מספר  זה", 

לעובדים"  "כוח  לארגון  חברו  הם  וממשל.  ולפוליטיקה 

וביחד הצליחו להרים תוך כמה שבועות הפגנה בנוכחות 

של מעל למאה תומכים. "חשבנו שזה באמת יהיה משהו 

מקדם ושהצלחנו להשפיע, ואז אחרי כמה שבועות יצא 

מכרז קבלני חדש אז בכלל לא התייחסו למה שעשינו. 

הבנו שזה מאבק שמתרחש כבר שנים רבות, והבעיה היא 

שהסטודנטים מתחלפים והמאבק לא מצליח להתרומם". 

עובדי הקבלן  ישירה של  למען העסקה  השנה המאבק 

בקואליציה  פעילים  כשמוביליו,  מבטיחה,  תפנית  תפס 

ישירה, הבינו שצריך לעבור למאבק  הארצית להעסקה 

ארצי, אחיד, ולפעול במקביל כנגד כלל האוניברסיטאות.

לשם מה נאבקים?
כיום עובדי השמירה והניקיון בכמה אוניברסיטאות בארץ 

מועסקים באמצעות חברות קבלן, וסוג העסקה הזה מביא 

לפגיעה בזכויות העובדים הללו. זה מה שהמאבק רוצה 

לשנות. לפני כמה חודשים הוקם מטה ארצי של המאבק 

מתוך כוונה ליצור שינוי גורף ולהביא לכך שעובדי הקבלן 

יועסקו בצורה ישירה על ידי האוניברסיטאות שבהן הם 

עובדים. שי אביטל, סטודנט לתואר שני בעבודה סוציאלית 

ואחד ממובילי המאבק, משתף, "עכשיו החלטנו ללכת על 

ופעילים  ארגונים  משתתפים  למעשה  שבו  ארצי  מהלך 

מכל האוניברסיטאות, ואנו יחד מאגדים משאבים ועושים 

ולקדם  פוליטי  כוח  איזשהו  לייצר  כדי  משותפת  פעולה 

הממשלה".  ברמת  ההחלטות  מקבלי  מול  העניין  את 

יובל מירקו, סטודנטית לפילוסופיה ולפוליטיקה וממשל 

בשנה השנייה ומנהלת הניו-מדיה של המאבק, מספרת 

עשרים– זה  עובדות  נאבקים  שעבורן  הניקיון  שעובדות 

מהמעמדות  לרוב  כשהן  באוניברסיטה,  שנים  שלושים 

המוחלשים יותר בחברה. 

"הן ברובן נשים, שלא יודעות עברית כל כך טוב, ומאוד קל 

להשאיר אותן שקופות, לא לתת להן לצאת ממעגל העוני 

באמצעות  שנגרמים  החברתיים  הפערים  את  ולהעמיק 

עבודה קבלנית. כי בעבודה קבלנית את יכולה לגמור את 

החודש במשך כל החיים שלך עם פחות מארבעת אלפים 

פרופר",  צדק  למען  מאבק  הוא  הזה  המאבק  שקלים. 

והעובדים  העובדות  של  ההעסקה  תנאי  יובל.  משתפת 

נפגעים בכמה היבטים. למשל, טעויות בחישוב הפנסיה, 

הוראות שכר לא ברורות או חישוב לא נכון של ההפסקות. 

"זה יוצר חוסר ביטחון תעסוקתי, הן לא יכולות להסתכל 

על תלוש שלהן כי הן לא מבינות אותו, או שהן פוחדות 

לצאת להפסקה כי אולי זה ישפיע להן על התלוש בסוף 

החודש. כל כך קשה להילחם בזה כי לקבלן יש את הכוח 

מאת יהלי אוזן

סטודנטים רבים החליטו להיאבק בהעסקה הקבלנית המנצלת של 
עובדות ועובדי הניקיון באוניברסיטה. הצטרפו למאבק הארצי

מנקים את הניצול
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להגיד שזה לא בכוונה... כנראה שהייתה טעות בחישוב 

יובל  בועז.  מסביר  מזה",  יוצא  הוא  וככה  התלוש,  של 

מוסיפה ואומרת שהתחושה שאת צריכה לרדוף כל הזמן 

אחרי הכסף שלך היא קשה, "אם את חולה זה תמיד גורר 

האשמות ואיומים. אין להן תחושה של בית, של ביטחון 

תעסוקתי, אלא להפך, יש תחושה מאוד חזקה של ניכור, 

שהן העובדות השקופות שנורא-נורא קל לא לראות".

מה נשתנה?
החל  הקבלן  עובדי  של  ישירה  העסקה  למען  המאבק 

לפני כמה שנים והשינוי אינו ניכר באופן מוחלט. ברמת 

ואסטרטגי, לדברי שי.  המאבק אכן נעשה שינוי טקטי 

לא  עדיין  השינוי  עצמם  למוסדות  הנוגע  בכל  אולם, 

יהיו מחויבים למהלך  מורגש. "מצדם, כל עוד הם לא 

מלמעלה זה לא יקרה. אבל דווקא עכשיו בגלל שאנחנו 

מנהלים מאבק ארצי אנחנו מאוחדים לכדי תנועה אחת, 

אז כן יש השפעות ומצליחים להגיע ליותר ח"כים וליותר 

אנשים משפיעים שמבינים את החשיבות שלו", מספר 

ניתן לראות שהכוח הפוליטי  שי. לכן מהבחינה הזאת 

על  ההשפעה  יכולת  גם  וכך  וגדל,  הולך  המאבק  של 

מקבלי ההחלטות.

כשזה מגיע לאוניברסיטת בן-גוריון אפשר לראות שהיה 

שיפור בתנאי ההעסקה של עובדי הקבלן, אך גם ההישג 

הזה דעך. "אחרי מאבקים קשים הצליחו להשיג הטבות 

הקבלן  עם  לדבר  ניסיון  באמצעות  לעובדים  בתנאים 

ולשנות את התנאים. ולמרות זאת, אחרי מספר חודשים 

הקבלן.  את  והחליפה  חדש  למכרז  יצאה  האוניברסיטה 

אז הרבה מהתנאים שהושגו בעצם בוטלו וחזרנו לנקודת 

שההתקדמות  מספרת  יובל  בועז.  מבהיר  ההתחלה", 

שחלה בשיח סביב הנושא דווקא מאוד חיובית, "השיח 

נהיה מאוד מפותח ונפוץ. זה מאוד קל להגיד שזה נושא 

שהוא לא מעניין... זה ניצול שהוא כאילו סולידי, זה לא 

מזעזעת.  שהיא  להגיד  שיכולת  פעם  של  העבדות  כמו 

ובזה אני חושבת שעשינו עבודה טובה עד כה". כמו כן, 

מספרת יובל, יש מגעים מתקדמים עם גורמים רלוונטיים, 

נשיאת  כרמי,  רבקה  פרופ'  עם  פגישה  נקבעה  וכבר 

ההחלטות  מקבלי  "אצל  הבא.  לחודש  האוניברסיטה, 

ופעולות  לובי  פעולות  עושים  אנו  הארצית  ברמה 

אקטיביסטיות, ועליהן תשמעו בהמשך". 

האוניברסיטה כמושא המאבק
ונגד  גבוהה  להשכלה  המועצה  נגד  הוא  כיום  המאבק 

הקבלנית.  בשיטה  שפועלות  עצמן  האוניברסיטאות 

אולם, ישנם קולות שטוענים כי המאבק אינו נגד הגורם 

אחד  עצמן.  הקבלן  בחברות  דווקא  להיאבק  ויש  הנכון, 

מהם הוא ספי אוזן, סטודנט במכינה להנדסה, שמסביר, 

העובדים  של  המעסיק  לא  היא  כרגע  "האוניברסיטה 

הללו, ואם יש ניצול מסוים או אם המעסיק שלהם כרגע 

עובר על החוק, אז שיאבקו במעסיק עצמו. האוניברסיטה 

סגרה חוזה עם קבלן, היא משלמת לו כסף והוא מספק 

צריך  החוק  על  עובר  הוא  ואם  מסוימים,  שירותים  לה 

תאגיד  היא  עצמה  האוניברסיטה  לדעתו  בזה".  לטפל 

שרוצה להרוויח כסף ולהתנהל בצורה כלכלית שנכונה 

לה, והיא בחרה בשיטה הקבלנית כדי לעשות זאת. הוא 

מסביר, "כרגע אם העסקה ישירה אומרת הוצאה כספית 

יותר גדולה, בסוף זה יגיע בדרך כזו או אחרת. זה יגיע 

משכר הלימוד או שיורידו שירותים אחרים באוניברסיטה. 

אם  אבל  זכויות,  מגיעות  לא  שלעובדים  אומר  לא  אני 

עובדות הקבלן לא מקבלות את הזכויות שלהן, שילחמו 

במעסיק ולא באוניברסיטה".

רוצות  רק  הקבלן  שחברות  שי  טוען  ספי  לעומת 

להרוויח והן עושות מה שמצופה מהן. "האוניברסיטה 

כך  שפתיים,  מס  איזשהו  לשלם  מנסה  כביכול 

שיש  ברור  לקבלנים  וגם  לאוניברסיטה  גם  שבפועל 

וזה  הרווחים,  את  להגדיל  ברורה  מאוד  אחת  דרך 

בזכויות  ולפגוע  העובדים  על  הלחץ  את  להגדיל 

שלהם, בתנאי העסקה שלהם ובעומס שיש עליהם", 

כבעיה,  הקבלנים  את  רואה  לא  המאבק  מבהיר.  שי 

עמדתה:  את  מבהירה  יובל  האוניברסיטה.  את  אלא 

זו שצריכה להכתיב אמות מוסר  היא  "האוניברסיטה 

וסטנדרטים של ניהול ושל העסקה שלוקחים בחשבון 

את האלמנטים האנושיים ולא רק כאלה של ניצול או 

שימוש בבני אדם".

"האוניברסיטה   | בנגב  בן-גוריון  אוניברסיטת  תגובת 

העסקה  תנאי  על  לשמירה  מחויבת  עצמה  את  רואה 

זכויותיהם.  ועל  הניקיון  עובדי  של  ומכובדים  הוגנים 

אנו מקפידים לדרוש מהחברות המספקות לנו שירותי 

ניקיון הקפדה על זכויות עובדיהם וגם שתנאי העובדים 

ישמרו )לרבות ותק( אף במעבר בין חברות ניקיון. כך 

גם הקפדנו בכל ההסכמים להקנות לעצמנו זכות פיקוח 

מלאה על ביצוע חובתן של החברות כלפי עובדיהם בכל 

האוניברסיטה  מדיני העבודה.  הנובעות  לזכויות  הנוגע 

יוזמת פיקוח שוטף על עמידת החברות במלוא זכויות 

שנעשית  שוטפת  חודשית  בדיקה  מתקיימת  העובדים. 

הכספים,  באגף  האוניברסיטה  בתוך  עובדים  בסיוע 

שמבצע  חיצוני  חשבון  רואה  שהוא  שכר  בודק  וישנו 

בדיקות שנתיות"  
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נגד | הדס צלניק, מדינת ישראל ופוליטיקה וממשל

המודרניות שעליה למד כל מי שדרך בפקולטה למדעי 

הרוח והחברה הביאה לעולם את התהליך המובן מאליו 

לכולנו כיום, ההשכלה. התפיסה כי האדם הלומד הוא אדם 

נאור המתפתח ומפתח את החברה הביאה לכך שנפרצו 

אצל  נמצאו  אז  שעד  הידע,  למקורות  הגישה  מחסומי 

חלקים מעטים מאוד מהאוכלוסייה. בזכות ההשכלה בני 

האדם למדו, גיבשו את דעותיהם ופיתחו תיאוריות אשר 

בפקולטות  הלימודים  בעולם.  הרעיונות  לקידום  תרמו 

הללו,  היסודות  על  מבוססים  והחברה  הרוח  למדעי 

אם מדובר בלימודי היסטוריה ואם מדובר בפילוסופיה, 

בגיאוגרפיה, בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית. העולם 

מדעתנו   ,BDS-ה בתנועת  מתמיכה  יותר  רחב  הפוליטי 

עוסק  והוא  שתיקה",  ומ"שוברים  בשטחים  המצב  על 

בסוגיות פוליטיות קריטיות לחיים שלנו, כמו יחסי הכוח 

בעולם, מגדר, כלכלה, יצירה ותרבות.

ושהתהליך  למחקר  שואפת  שהאוניברסיטה  נכון  זה 

טובים  חוקרים  להיות  אותנו  להוביל  מתיימר  הלימודי 

נטוע  אינו  המחקרי  שהעולם  אומר  זה  אין  אך  יותר. 

לקדם  שואף  המחקר  ולהפך.  הפוליטי,  העולם  בתוך 

יותר,  וטובים  מתקדמים  וחברה  עולם  עבר  אל  אותנו 

שונות.  פוליטיות  בסוגיות  סוף  בלי  נוגעת  זו  ומטרה 

יכלול  הקביעה שחלק מהקוד האתי למרצים באקדמיה 

גורעת  ולהשמיען  פוליטיות  בדעות  לעסוק  האיסור  את 

פיתוח  את  הדעה,  גיבוש  את  שלנו  הלימודי  מהתהליך 

לעתים  הנרקמת  לפעולה,  המוטיבציה  ואת  הביקורת 

רק  ולא  המרצה,  עם  לסטודנטים  שיש  דעות  מחילוקי 

מהסכמה אתו. מעבר לזה חשוב לזכור שמי שמקדם את 

הקוד האתי המדובר הוא שר החינוך נפתלי בנט. כשהוא 

מתייחס לנושא הוא טוען כי הוא רוצה למנוע מצב שבו 

מרצה קורא לחרם אקדמי על ישראל או מונע מסטודנט 

להביע את דעתו. בנט לא רואה או לא רוצה לראות את 

התמונה הרחבה יותר להחלטה שלו, ונראה כי זהו עוד 

ספין פוליטי במשחק "הנאמנות" של בנט והבית היהודי. 

בעד | נ.ס., מנהל ומדיניות ציבורית

שר החינוך נפתלי בנט הציג את גולת הכותרת של הקוד 

קידום  כן.   – מוחלט  אקדמי  "חופש  כך:  החדש  האתי 

לדעתי  לא".   – באקדמיה  מרצים  של  פוליטיות  אג'נדות 

קוד זה הוא מהחשובים שהובאו בפנינו בשנים האחרונות 

והן ברובד המדיני. ברובד  באקדמיה הן ברובד המוסרי 

המוסרי, הקוד האתי פותר אותנו הסטודנטים מלהיחשף 

כוח  לנו  שיהיה  מבלי  המרצים  של  הפוליטיות  לדעות 

להגיב עקב החשש מפגיעה בציונינו או ביחסי המרצה-

שונה,  פוליטית  דעה  בעל  בהיותי  אני,  מדוע  סטודנט. 

מחויב לשמוע את דעותיו של המרצה שלי כאשר אין כל 

שיוסדר  הזמן  הגיע  הנלמד?  לחומר  הנושאים  בין  קשר 

קוד אתי שיזכיר לכל אותם המרצים שאנחנו הסטודנטים 

מגיעים לשיעורים שלהם כ"טבולה רסה" במטרה לקבל 

את הידע שלהם ולא את הדעות האישיות שלהם.

הביטוי  חופש  על  שנלחמים  אידיאליסטים  אותם  כל 

כנגד בנט הם אותם אנשים הנלחמים  ויוצאים במחאה 

כפייה  מדוע  ובאקדמיה.  הספר  בבתי  דתית  כפייה  נגד 

אידיאלים  של  שכפייה  בעוד  פסולה  היא  בחינוך  דתית 

ואידיאולוגיה היא לגיטימית? ברובד המדיני, הגיע הזמן 

המדינה,  מחרימי  למימון  יד  לתת  תפסיק  שהמדינה 

לרוצים  צ'ופרים  ולמתן  למדינה  השנאה  קוראי  לעידוד 

בהשמדתה. בעוד שרבים שאני מכיר תומכים ב"לחימה 

מרצה  כאשר  לתפיסותיהם,  ובהתנגדות   "BDS-ב

ארסית,  אידיאולוגיה  באותה  תמיכה  מביע  באקדמיה 

וכחלק מחופש הביטוי,  הדבר נתפס בעיניהם כלגיטימי 

יותר.  אף על פי שבהיותו מרצה הוא מייצג מוסד רחב 

בה,  לפגוע  הרוצים  את  תממן  שהמדינה  הגיוני  זה  אין 

הדבר משול לקניית סכין לאויב שישתמש בה כנגדך. אם 

לאותם מרצים יש מוסר כפול והם מוכנים לקבל משכורת 

מאותו הגוף שבו הם קוראים לפגוע, הגיע הזמן שאנחנו 

בתור אזרחי המדינה נפסיק לתת להם את היד החופשית 

לכך. הגיע הזמן שנפסיק את הצביעות האקדמית הזאת, 

לא עוד לירוק לבאר שממנה שותים. 

הקוד האתי החדש שביקש שר החינוך לגבש קובע שמרצה לא יוכל להביע 
עמדה פוליטית בפני הסטודנטים אלא אם הדבר דרוש כחלק מתכני 

הלימוד. ביקשנו משני סטודנטים באוניברסיטה להביע את עמדתם בנושא

מיוחד

מחשבות על אתיקה
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בואו נדבר על אלימות. אי אפשר להתחמק ממנה, והיא 

כמעט  לקבל  שלמדנו  כדבר  ביום-יום  אותנו  מציפה 

כמובן מאליו. פנים רבות לאלימות, אך לכולם יש הכוח 

לפגוע ולהפוך כל אחד מאדם – לקורבן. במסגרת הקורס 

סטודנטיות  תשע  תכננו  קהילתית"  סוציאלית  "עבודה 

כדי לשנות  יזמה חדשה  מהמחלקה לעבודה סוציאלית 

את המציאות האלימה דרך הבסיס. מוקד הפרויקט הוא 

כשהמענה  זוגן,  בני  מצד  נשים  כלפי  שמופנה  אלימות 

ז'  מכיתות  נוער  בני   – ייחודי  יעד  לקהל  פונה  שנבחר 

לצאת  הסטודנטיות  החליטו  העבודה  במסגרת  ט'.  עד 

עם  פעולה  שיתוף  וליזום  הפרקטיקה  אל  מהאקדמיה 

השנייה  השנה  זו  שפועל  הדיאלוג",  "בשביל  פרויקט 

הארצית.  הסטודנטים  אגודת  ובתמיכת  פר"ח  במסגרת 

שיעור  מערכי  הסטודנטיות  כתבו  היזמה  במסגרת 

ששואפים ליצור שיח בנושא. את אותם שיעורים יעבירו 

לתלמידי באר-שבע סטודנטים שישתתפו בתור מדריכים 

כמו  בנושאים  שיעורים  לצד  הבאה  בשנה  בפרויקט 

גזענות, סובלנות ושיימינג.

תופעה חוצת מעמדות
ארבע סטודנטיות מתוך הקבוצה, אפרת גרין, נועם אגמון, 

נועה קפשוק ושיר כהן, כולן בשנה ב' בעבודה סוציאלית, 

בשנה  עבדו  שעליה  המיוחדת  היזמה  את  בפנינו  הציגו 

כנגד  אלימות  לעסוק,  בחרו  שבו  הנושא  האחרונה. 

נשים מצד בני זוגן, היה הראשון שקפץ למרביתן לראש 

כשהתבקשו לבחור בעיה חברתית לעסוק בה. "במסגרת 

ההכשרה המעשית שהתחלנו השנה נתקלנו במקרים של 

אלימות כלפי נשים מצד בני זוגן, וראינו שהתופעה הזו 

מסבירה  בהתחלה",  שחשבנו  ממה  יותר  רחבה  כנראה 

נמוכות  בשכבות  רק  לא  מתרחשת  כזו  "אלימות  נועם. 

אוכלוסייה  בשכבות  גם  אלא  סוציו-אקונומית,  מבחינה 

יותר". ממדי התופעה הדהימו את ארבעתן. הן  גבוהות 

חקרו את הנושא בהקשר עולמי, ארצי ומקומי וגילו שהוא 

חוצה  בעצם  ושהתופעה  מצוקה,  באזורי  רק  רווח  אינו 

תרבויות ומעמדות. "החלטנו להתמקד ספציפית בבאר-

שבע, שזה המקום שבו אנו חיות כיום. אני אמנם במקור 

מבאר-שבע אבל יש בנות שרק עכשיו נחשפו לעיר וזה 

מאפשר להן לצאת מהאזור הסטודנטיאלי המוכר. זה לאו 

דווקא אומר שאנחנו מתמקדות בבאר-שבע כי זה קורה 

פה יותר", מבהירה אפרת. 

טיפול שורש
כדי לפתור בעיה באמת צריך להגיע לשורשה, וזהו חלק 

מושרשים  נשים  כנגד  האלימות  "בבעיית  ביזמה.  מרכזי 

נועם.  מפרטת  ושוביניסטית",  אלימה  חברה  של  ערכים 

"אני חושבת שבעיקר בגלל שלא מבינים את המשמעות 

יודעים  אז  מאחוריה  שעומדים  הבסיסיים  הערכים  ואת 

שזו בעיה אבל דוחקים אותה הצדה, היא כביכול נמצאת 

רק אצל אנשים אחרים, מעין 'לי זה לא יקרה'". במסגרת 

תהליך העבודה הן ראיינו שלוש נשים שסובלות מהבעיה 

והסכימו לשתף אותן בסיפוריהן. "אני עבדתי על הניתוח 

ולא  מילולית  מאלימות  שסובלת  אישה  של  סיפור  של 

אלימות פיזית, ואני חושבת שזו הסיבה שזה נגע בי יותר. 

ההתעללות  לא  שהיא  מהתעללות  כך  כל  סבלה  היא 

הקונבנציונאלית שכולם חושבים עליה, וזה מראה שגם 

משפחה.  ולהרוס  נזק  להותיר  יכולה  מילולית  אלימות 

זה מאוד מהדהד לי בראש", משתפת אפרת. "האלימות 

גם  להיות  יכולה  היא  פיזית.  רק  לא  היא  הנשים  כלפי 

כלכלית, מילולית וכמובן פיזית", מדגישה נועה. 

לקדם  התחילו  א'  בסמסטר  שעשו  ארוך  מחקר  אחרי 

את הפרויקט ולהפיק את האירוע שנדרשו לו במסגרת 

הקורס. "אחת מחברות הקבוצה שלנו היא רכזת בפר"ח, 

הייתה  זו  הדיאלוג'.  'בשביל  התכנית  את  הכרנו  ודרכה 

מאת נועם שרעבי

כמה סטודנטיות לעבודה סוציאלית החליטו להילחם בתופעה של 
אלימות כלפי נשים בעזרת טיפול בשורש הבעיה

פר"ח נגד האלימות
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הדרך מבחינתנו להעביר את המסר לאוכלוסיות הצעירות 

יותר ולנוער, ובכך לפתור את הבעיה מהשורש", מסבירה 

אפרת. "בגלל שהבעיה הזו מבוססת על ערכים שאנחנו 

רואות בהם מקולקלים – היחס כלפי הנשים, האלימות 

להגיע  צריכות  שאנחנו  הבנו   – מקום  בכל  שקיימת 

וצריך  דור העתיד,  "הנוער הוא  נועם.  לבסיס", מתארת 

הערכים  את  להם  ולהנחיל  הזו  לבעיה  אותם  לחשוף 

שאנחנו רואות לנכון שהם יאמצו – ערכים נטולי אלימות, 

כבוד הדדי, כבוד כלפי נשים, שוויון בין שני המגדרים. זה 

לא מובן מאליו גם היום, ב-2017". היום קיימים מקלטים 

לנשים נפגעות אלימות וקבוצות תמיכה אשר מעניקים 

הבנות  אבל  האלימות,  אירועי  לאחר  סיוע  לנפגעות 

שאפו למצוא פתרון שיסייע בהפחתת התופעה עוד לפני 

שתתרחש הפגיעה. "המטרה שלנו הייתה למנוע את זה 

וליצור דור חדש ונקי יותר מהתופעה הזו", מדגישה נועם. 

"בחרנו להתמקד בחינוך מהמקום של העלאת המודעות 

אפרת.  מפרטת  בעייתי",  באמת  שהוא  הזה,  לנושא 

"משם אנחנו מקוות שנצליח למגר ולהפחית מהתופעה. 

העבודה בגיל צעיר יותר, בעיקר בכיתות שכוללות בנים 

היא  ולכן  המינים,  שני  של  משותפת  עבודה  זו  ובנות, 

יכולה לתרום יותר למטרה שלנו ולשיח שיתפתח ביניהם, 

כך שנוכל לעשות שינוי מהותי". 

דרך החינוך
פרויקט  רכזת  לבין  הקבוצה  בין  הקשר  נוצר  מכאן 

"בשביל הדיאלוג" בפר"ח, ליאל אוקון, שבשנה הראשונה 

המקוריים  השיעור  מערכי  בו.  מדריכה  הייתה  לפרויקט 

אך  אדם,  מדרשת  מכון  ידי  על  נכתבו  הפרויקט  של 

התלמידים  לתגובות  בהתאם  ועוצבו  הותאמו  בהמשך 

ולהצעות הסטודנטים המשתתפים. "הרבה פעמים אנחנו 

מתעסקים בפרויקט עם ילדים מאוכלוסיות לא פשוטות, 

נובעת כנראה ממה שלמדו  שההתנהגות שלהם בכיתה 

מעידה  צעיר",  מגיל  כבר  הזה  לחינוך  מקום  ויש  בבית, 

בחיתוליו  עדיין  שהפרויקט  שמכיוון  ומסבירה  ליאל, 

התכנים המועברים בו פתוחים לשינויים וליזמות אישיות, 

סוציאלית.  לעבודה  הסטודנטיות  של  ליזמה  בדומה 

"חשבנו שיש הרבה מקום לעיסוק בנושאים כאלה, גם אם 

הם נשמעים מאוד לא מתאימים לבני נוער", היא מספרת. 

"בסופו של דבר דברים כאלה קורים ואי אפשר להתעלם 

מהם. אני חושבת שהחינוך מגיל צעיר לערכים שאנחנו 

מנסים להעביר יכול לתרום להם מידית, כמו לדעת לדווח 

במידת הצורך אם הם רואים משהו בשכונה".

את מערכי השיעור בנו הסטודנטיות על בסיס המחקר 

שערכו, והם כוללים נגיעה בתחומים שונים הקשורים 

לנושא האלימות כנגד נשים. "השיעור הראשון מדבר 

באלימות  מתמקד  ובהמשך  כללי  באופן  אלימות  על 

שיעור  יתקיים  מכן  "לאחר  שיר.  מתארת  נשים",  נגד 

על סטיגמות בין נשים וגברים, ובו אנחנו מציגות את 

ההבניה החברתית שהתעצבה של גברים כוחניים ונשים 

כנועות. בהמשך יש שיעור שמחלק את הכיתה לבנים 

הנושא  על  מין  כל  עם  ספציפית  מדברים  ובו  ובנות 

של אלימות נגד נשים, ואחר כך חוזרים לשיעור ביחד 

כדי לדבר על זה באופן משולב ואינטגרטיבי. השיעור 

המסכם מדבר על החברה שרואה את הדברים האלה 

ולא פועלת בנושא". כאן נועם מבהירה שהמטרה של 

וכן  להסביר  אלא  בבנים,  לנזוף  אינה  השיעור  מערכי 

להעצים את בנות הכיתה שידעו מהן זכויותיהן. 

"אנחנו לא מצפות לשנות את העולם", מבהירה נועם, 

עבודה  לומדות  "אנחנו  מסכימות.  האחרות  והבנות 

סוציאלית כבר שנה שנייה ואנחנו יודעות שלשנות את 

העולם לא נוכל, אבל אנחנו יכולות להשפיע. השאיפה 

שלנו היא לדעת שהצלחנו לערער קצת את החשיבה 

הבסיסית של הילדים, שִאתה הם מגיעים מהבית", היא 

מסבירה. "אם נצליח לגרום לזה שכל אחד מבני הנוער 

יצליח  הסטודנטים  להם  שיעבירו  לתכנים  שייחשפו 

לעצור רגע ולחשוב איך הוא פועל באינטראקציה בין 

גברים לנשים, עם חברות שלו לכיתה, עם אימא שלו, 

שלו  ההתנהגות  את  ישנה  אפילו  ואולי  אחותו,  עם 

מעט, זה יספק אותנו מאוד", מוסיפה אפרת. 

שיצטרפו  הסטודנטים  שידעו  רוצות  הייתן  מה 

לפרויקט הזה בשנה הבאה?

בעצמם  לפרויקט  שיגיעו  שהסטודנטים  חושבת  "אני 

יכולים להפיק המון ממנו. זה נושא מעניין מאוד וחשוב 

לדעת  צריכים  לעומק. הם  יותר  אותו  יכיר  שכל אחד 

ועוד  כחברה  לנו  מאוד  שחשוב  משהו  עושים  שהם 

אפרת.  מדגישה  לאחרים",  אותו  להפיץ  חשוב  יותר 

ולמי  לנוער  לעזור  הכוח  את  לנו  שיש  להגיד  "חשוב 

שהיינו  המציאות  את  לעצב  כדי  אחרינו  לכאן  שיגיע 

רוצים לראות פה בעתיד", מסבירה נועם את חשיבות 

ונתחיל  כך, כשנסיים ללמוד  "אחר  הפרויקט לדעתה. 

ופה  להתנדב,  נוכל  מצבים שבהם  יהיו  פחות  לעבוד, 

בתור סטודנטים יש לנו המון מסגרות לעשות את זה. 

הערכים  את  להעביר  היכולת  את  לכולנו  יש  עכשיו 

שלנו הלאה ולהשפיע".

סלע,  מיכל  השתתפו  החברתית  היזמה  על  בעבודה 

שיר כהן, נועה קפשוק, בר אביטל, דניאל בן עמי, הילה 

יעקב, ירדן פתאל, נועם אגמון ואפרת גרין 
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עלובי החיים
לשנה  תרבות  מדור  את  לסיים  ונרגשת  שמחה  אני 

"עלובי  המחזמר  הזו:  החובה  המלצת  עם  הנוכחית 

הפרסים  עתיר  המחזמר  לבאר-שבע!  מגיע  החיים" 

עלילתו  ולז'אן.  ז'אן  של  המדהים  סיפורו  את  מספר 

איש  מכן  ולאחר  נמלט  פושע  ולז'אן,  אחר  עוקבת 

בצרפת.  הרפובליקני  המרד  בזמן  מצליח  עסקים 

מהממת,  בתפאורה  תחזו  הקאמרי  של  הזו  בהפקה 

דלומי(  ורוני  דדון  אמיר  )בהם  מצוינים  בשחקנים 

הקסם  הנצחיות.  לקלאסיקות  מעולים  ובביצועים 

ה-12– בין  בלבד,  לשבוע  באר-שבע  לתיאטרון  מגיע 

17 ביולי, בדיוק בזמן כדי להראות לנו שאף שהחיים 

עלובים בתקופת המבחנים, יש חיים עלובים משלנו.

שוקולד לינדן
האחרונות  בשנתיים  שלמדתי  אחד  דבר  יש  אם 

אין  עוגה,  בלי  חגיגה  שאין  שכמו  הוא  באוניברסיטה 

"שוקולד  את  תכירו  שוקולד.  בלי  מבחנים  תקופת 

שני  לתואר  סטודנט  לינדן,  יתיר  שמייצר  לינדן" 

מכור  בתור  עצמו  על  המצהיר  חומרים  בהנדסת 

עסק  פתח  יתיר  חבר!(.  אתך,  )אני  איכותי  לשוקולד 

קטן לייצור שוקולד ביתי לפני כתשעה חודשים, ומאז 

מייצר שוקולד פרמיום במגוון טעמים. פרט לשוקולד 

שהולך להציל לכם את תקופת המבחנים יתיר מעביר 

סדנאות שוקולד הן באופן פרטי והן דרך חוגי "אפטר" 

של האגודה. אז אם אתם מוכנים לערב מלא במתוק, 

למצוא  תוכלו  נוסף  מידע  בשבילכם.  הבחור  הוא 

בעמוד הפייסבוק שלו )אזהרה, אתם הולכים לרייר!( 

– Linden Artisan Chocolate - שוקולד לינדן.

 

פסטיבל הפרינג'
למבחנים  מהלימודים  מצוינת  אתנחתא  צריכים  כולנו 

פסטיבל  בחסות  להיות  יכולה  היא  והשנה  פעם,  מדי 

הפרינג' הבינלאומי השנתי של באר-שבע שמגיע אלינו 

ב-11–13 ביולי ומתקיים בעיר העתיקה. הפסטיבל מאגד 

בשלושה  ומחו"ל  מהארץ  מופעים  מארבעים  למעלה 

ימים של פעילות אמנותית, צבעונית ומקורית, המשלבת 

תיאטרון, מוזיקה, קרקסים, מתחם אמנים ומופעי רחוב 

שיהפכו את העיר העתיקה לחגיגה של אמנות עצמאית 

ובועטת. זו השנה השביעית של הפסטיבל בבאר-שבע, 

והוא נחשב לאחד מאירועי הפרינג' המרכזיים בישראל 

ואחד הגדולים והמובילים בדרום. אל תפספסו!

מאת אור הוכמן

מדור תרבות

מה שקורה בבאר שבע

הופעות – מוזיקה – תיאטרון

צ'ופצ'יק32
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צ'ופצ'יק34

עליה",  לי  וכאב  מאוד  סבלה  שמטופלת  ראיתי  "פעם 

השלישית  בשנה  סטודנטית  פלאח,  נעמה  מספרת 

את  וראיתי  קטטר  לה  ועשו  באו  פתאום  "ואז  לסיעוד. 

ההקלה שהייתה לה אחרי. זה היה רגע שאמרתי וואו, זה 

מה שאני רוצה לעשות. להקל על אנשים, לעזור להם, 

אם  גם  למישהו.  עזר  בחיים  עושה  שאני  שמה  להגיד 

הוא לא יזכור אותי באופן אישי, הוא יזכור את האחות 

משהו,  שעשיתי  יודעת  ואני  לו,  ועזרה  שם  שהייתה 

שיניתי משהו באותו רגע קטן שהוא הרגיש לא טוב".

בשנים-עשר במאי חל יום האחות הבינלאומי. היום הזה 

נייטינגל  פלורנס  של  הולדתה  יום  שזהו  מכיוון  נבחר 

הסיעוד  מקצוע  למייסדת  שנחשבת   ,)1910–1820(

את  הראשונה  בפעם  השנה  ציינו  בבן-גוריון  המודרני. 

היום הזה סטודנטים לסיעוד בשיתוף פעולה מלא של 

הפקולטה למדעי הבריאות. איציק בר אור, נעמה פלאח 

ומיכל אוחנה הם סטודנטים בשנה השלישית לסיעוד, 

נפגשנו  היום.  את  וארגן  שעמל  הצוות  מן  חלק  שהיו 

ִאתם כדי לשמוע מהי חשיבות היום עבורם ואילו צדדים 

מוכרים  יותר  שיהיו  רוצים  שהיו  במקצוע  יש  אחרים 

לכל מי שלא מכיר את התחום. ִאתם ראוי לציין גם את 

אלמוג גאון, נגה חיימי, דנה אוחנה ונופר פרץ שלקחו 

גם הם חלק משמעותי בארגון היום. 

האימא של האחיות
היא  כי  פלורנס  של  הולדת  ביום  זה  את  "מציינים 

מספרת  היום",  הסיעוד  של  המייסדות  מהאימהות 

נעמה. "הסיפור המפורסם שלה הוא מתקופת מלחמת 

גילתה  היא  בקפריסין.  חולים  בבית  הראשונה  העולם 

את  להוריד  והצליחה  להיגיינה  פרוטוקולים  ופיתחה 

אחוזי התמותה מתשעים ושבעה אחוז לשני אחוזים. עד 

מיכל מוסיפה:  היום משתמשים בפרוטוקולים האלה". 

את  קיבלו  ממש  לא  הרופאים  זוכרת,  שאני  מה  "לפי 

להתנהל,  איך  לנו  אומרת  ופתאום  באה  את  מה  זה. 

שזה בעצם, איך את אומרת דברים שאנחנו לא חשבנו 

עליהם?" 

מהי משמעות היום הזה עבורכם?

העבודה  את  להכיר  ואחיות,  לאחים  הוקרה  "יום 

רואים  או האחות שאנחנו  להבין שהאח  עושים,  שהם 

איציק,  מספר  פקודות",  לממלאי  מעבר  הם  במחלקה 

בו  שיש  מקום  בכל  בינלאומי,  יום  "זה  מוסיפה.  ומיכל 

צוות סיעודי עושים פעילות להעלאת המודעות, להעריך 

את האחיות והאחים שעושים עבודה קשה. זאת הצלת 

חיים בסופו של יום, ולא תמיד יש הערכה על זה". 

צוות  כל  אחרת.  בדרך  מקום  בכל  מצוין  האחות  יום 

דרך משלו להעלות את המודעות לתפקיד  על  מחליט 

דחופה  מרפואה  תחומים,  הרבה  מכיל  אחת  שבמילה 

במיון עד לאחות מיילדת ולאחות במחלקה פסיכיאטרית. 

"זאת השנה הראשונה שזה קורה בבן-גוריון, והפקולטה 

מה  להסביר  לדעתי חשוב  היה  גדול.  כזה  דבר  מרימה 

וזהו,  דם  לחץ  מדידת  שזה  חושבים  'אחיות'. הרבה  זה 

אבל זה הרבה מעבר לזה", מסבירה מיכל. "קיימנו את 

עם  והמרצות  המרצים  של  מלא  פעולה  בשיתוף  היום 

הסטודנטים. השנה נפתחה גם תכנית חדשה לבדואים, 

שגם הם הגיעו והייתה היענות מאוד גדולה".

תחנות  הסטודנטים  הקימו  האחות  יום  במהלך 

שקשורות לעבודת האחיות. נעמה מספרת: "המחשבה 

מאחורי הדוכנים הייתה להציג תפקידים של אחיות שלא 

בתחנה  הפעילות  את  מתארת  נעמה  ידועים".  כך  כל 

מתמודד  שִאתן  ובדילמות  דחופה  ברפואה  שהתעסקה 

מקרה  סיפורי  עם  כרטיסיות  "עשינו  הרפואי.  הצוות 

ואנשים היו צריכים לדרג את הדחיפות. רצינו להראות 

מאת גלי סיטון

השנה צוין לראשונה "יום האחות" במחלקה לסיעוד באוניברסיטה. "אנחנו 
רוצים שיתפסו אותנו כשווי ערך לרופאים, לא מתחתיהם"

אחים ואחיות על מלא
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וצריך  במקביל  אנשים  עשרה  כשבאים  מתנהגים  איך 

יוצא מה שרוצים, כי למשל  לבחור מבניהם. לא תמיד 

יכולה להגיע אימא עם תינוק שתפעיל לחץ, אבל זה לא 

אומר שהיא צריכה להתקבל לפני מישהו שהתמוטט לך 

ויש לו כרגע התקף לב".

שינוי במודעות
הסטודנטים מספרים שהשנה מקצוע האחיות והאחים 

הציבורי.  בשיח  בשינוי  מרגישים  ושהם  למודעות  עלה 

"יש שינוי חשיבה כללי בארץ, ולדעתי גם בעולם. העלאת 

המודעות לתפקיד זה משהו שעובדים עליו ממש חזק, 

לכן השנה יום האחות נהיה משהו רציני שכולם ציינו", 

שקרה  מהאירוע  להתעלם  אפשר  אי  איציק.  מספר 

השנה בארץ, הירצחה של האחות טובה קררו ז"ל בצורה 

אכזרית שזעזעה מדינה שלמה. גם באירועי יום האחות 

באוניברסיטה הייתה התייחסות לנושא האלימות כלפי 

אנשי המקצוע: "עשינו פינה לזכרה של טובה והפעלנו 

תחנה של אלימות כלפי אחיות", מסבירה מיכל, ואומרת 

להבין  יכולה  היא  אותה,  מצדיקה  היא  אין  אם  שגם 

של  ממקום  באים  "אנשים  האלימות.  מגיעה  מאיפה 

דאגה ולחץ למי שנמצא במחלקה, אבל חייבים לחשוב 

זה  "עצם  ומוסיפה,  מסכימה  נעמה  האחיות".  על  גם 

שבן אדם חושב שהטיפול שהוא מקבל לא נכון, או שיש 

ואלימות מצדו. אבל  יוצר לחץ  והטיפול מתעכב,  לחץ 

צוות שאנחנו  וחוסר  לבירוקרטיה  הזה קשור  התסכול 

לא אחראים עליו".

דוגמה לתחנה נוספת שהייתה פופולארית באותו היום 

הייתה בנושא בריאות האישה. "משהו שממש התלהבו 

מן חלוק קדמי  היה  ממנו, בעיקר הסטודנטים הבנים, 

היריון. הרבה מאלה שניסו אותו  והוא מדמה  ששמים 

"מהכובד  מיכל.  כבד", מתארת  שזה  מכמה  בהלם  היו 

הזה נובעות הרבה בעיות. גם לאחות יש תפקיד בנושא 

הזה, כמו מיילדת, יועצת הנקה, אחיות של טיפת חלב 

זה  גיל שש. גם את  שדואגות להתפתחות התינוק עד 

האחות  וזהו,  חיסונים  רק  לא  זה  יודעים,  לא  הרבה 

במשקל,  עולה  מתפתח,  שהתינוק  לבדוק  אחראית 

ושהוא תואם לממוצע הגיל", מוסיפה נעמה.

הסטודנטים  השתתפו  בתחנות  הפעילות  לאחר 

"בשעות  סורוקה.  החולים  בבית  מיוחדת  בפעילות 

בצעדה  ארן  ספריית  שמול  מהרחבה  יצאנו  הצהריים 

חילקנו  השונות.  למחלקות  סורוקה,  החולים  לבית 

לאחים ולאחיות ורד בהוקרה על פועלם ועל שימושם 

כדמויות לחיקוי לנו, הסטודנטים לסיעוד", מספר איציק. 

"זה לא שאחיות הן מסכנות וצריך לרחם עליהן כי לא 

מה  יודעת  שעובדת  אחות  כל  מספיק.  אותן  מעריכים 

יודעת מה היא עושה", מדגישה מיכל,   היא שווה, היא 

חיתולים:  והחלפת  סיעוד  סטיגמת  על  עוד  ומספרת 

"מראש כשאומרים לאנשים אחרים 'קטטר' או להחליף 

מגעיל,  משהו  כמו  נשמע  זה  רחצה  לעשות  או  חיתול 

אבל כשאתה עושה את זה בפועל ואתה רואה מישהו 

שהוא חסר אונים, שקשה לו, כואב לו, הוא לא נמצא 

במצב הטבעי שלו בבית עם המשפחה, והוא במצב פיזי 

קשה, אתה לא חושב על הטיטול". 

מיכל ונעמה מדברות הרבה על הפן הרגשי שיש בתפקיד 

האחות, שהיה אחד מהדברים שמשכו אותן ללימודים 

האלו. "זה לא לטפל רק במובן הפיזי. יש גם את עניין 

משהו  זה  החרדות,  הפחדים,  הקשיים,  והנפש,  הרגש 

שהוא בא ביחד. אי אפשר לטפל בבן אדם וללכת, זה 

בלתי אפשרי בעיניי", מסבירה מיכל. נעמה מחדדת את 

תפקידה של האחות יחד עם הרופא: "אנחנו משלימות 

את הטיפול הפיזי, הרופא עצמו לא נותן את התרופה, 

לא עושה את המעקב שהוא רוצה שיעשו. האחות עושה 

את זה, והיא בקשר יותר רציף. אנחנו גם משלימות את 

החלק הרגשי והנפשי. אלה תפקידים שמשלימים וככה 

אנחנו רוצים שיתפסו אותנו – כשווי ערך לרופאים ולא 

מתחתיהם. זה מה שצריך לעבור לכלל האוכלוסייה".

"קיימנו  מיוחד.  טקס  חתם  לאחיות  ההוקרה  יום  את 

בפקולטה למדעי הבריאות ערב הוקרה והערכה: 'אחים 

עיריית  ראש  נכחו  זה  בערב  ומקצוע'.  זהות   – ואחיות 

באר-שבע, מר רוביק דנילוביץ', דיקן הפקולטה למדעי 

בית  של  הראשית  והאחות  כץ,  עמוס  פרופ'  הבריאות, 

חולקו  הערב  במהלך  כהן.  לאה  גב'  סורוקה,  החולים 

מיוחדות  תעודות לסטודנטים שלקחו חלק בפעילויות 

חזרו  הסטודנטים  שלושת  איציק.  מסביר  במחלקה", 

וסיפרו על שיתוף הפעולה המשמעותי שהיה בין סגל 

בפקולטה  ובכלל  האחות  ביום  לסטודנטים,  ההוראה 

הם  עזרה  צריכים  אנחנו  "אם  לומדים.  הם  שבה 

תקין,  שהכול  בודקים  התכנים,  על  עוברים  )המרצים( 

עוזרים ומייעצים", מספרת נעמה. "האחיות שעוזרת לנו 

הן באמת שם בשבילנו. אני חושבת שזה משהו שמבדיל 

תמיכה".  יש  המקומות,  משאר  שלנו  המחלקה  את 

איציק מוסיף, "המחלקה לסיעוד הנה מחלקה מיוחדת 

משפחתית  מאוד  היא  המחלקה  מיוחדים.  אנשים  עם 

בין  מצוין  וקשר  הסטודנטים  בין  מדהים  גיבוש  ויש 

ונכונות  רצון  הביעו  שלושתם  למרצים".  הסטודנטים 

בשנים  גם  האחות  יום  של  המסורת  עם  להמשיך 

ומזל  הערכה,  בתפקיד,  הצלחה  לכולם  נאחל  הבאות. 

טוב לפלורנס, שהיא אחות על מלא!



צ'ופצ'יק36

איילת קלדרון שפרה גוטליב

בבואה
צילום: דניאל איטח | כתיבה: איתי טריפמן

שפרה גוטליב, לומדת תואר שני 

בבריאות הציבור. "היה שלט על 

הדלת שהזהיר מחתולים קופצים"

איילת קלדרון, לומדת מדעי 

המחשב, שנה ג'. "קיבלתי מסאז' 

הילה מורדל, ניצן דניאל ושהם פלר, לומדים מדודה במהלך מבחן". 

מדעי המחשב, שנה א'. הילה: "הבוחנים 

תמיד מדברים ִאתי כי אני יושבת בשורה 

הראשונה".  

והפעם לכבוד תקופת 
המבחנים:

מה הדבר הכי מוזר 
שקרה לך במבחן?

הילה מורדל, ניצן דניאל ושהם פלר

עינב מור, לומדת כלכלה 

ומנהל עסקים. "היה לי מבחן 

אמריקאי שבו כל התשובות 

הנכונות היו א' ".

עינב מור

צ'ופצ'יק36

רות אגרוסקין, נעמה עזר ועמית אדיר
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סבהסיס רוי ווינוד קומר

אסף בנין ויובל בן יוסף

רות אגרוסקין, נעמה עזר ועמית 

אדיר, לומדות מדעי ההתנהגות, 

שנה א'. נעמה: "דודה במבחן 

נתנה לי חיבוק". 

אסף בנין ויובל בן יוסף, לומדים הנדסת מכונות, שנה א'. יובל: "בגלל 

תרגיל צבאי מסוקים עברו ליד החלון כל המבחן". 

סבהסיס רוי ווינוד קומר, עושים פוסט דוקטורט בהנדסת חומרים. סבהסיס: 

"באמצע מבחן קלטתי שכל הכיתה בוהה באוויר, כי המבחן היה קשה מדי". 
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צ'ופצ'יק38

המנוזלים  מהנוזלים  עצמו  את  מאדה  שלי  והגוף  המוח  לי  ונוזל  וחם  קיץ 

שמטפטפים כל הדרך הצורבת ממזגן למזגן. אני לא טובה בקיץ. שמש בוערת 

עושה אותי עצבנית ואני חושבת שצריך לכלוא אותי לשלושה חודשים במזגן, 

אחריות.  עליה  לקחת  מסוגלת  אהיה  לא  שאני  אלימות  ממני  פורצת  אחרת 

החבר טס עם כרטיסים של הרגע האחרון לרודוס, מצא דיל משוגע. הוא הציע 

טוב  לנו  עושות  שחופשות  שלנו  לזוגיות  הוכחנו  שכבר  והאמת  להצטרף,  לי 

)למי לא בעצם(, אבל ויתרתי. אני לא מהאנשים האלה שפשוט יכולים לעזוב 

את הכול, להפנות אצבע משולשת לעולם ולחיות את החיים הטובים. לא, אני 

אומרים  תמיד  אנשים  כאלו משוכללות.  יכולות  לי  אין  נוזל  ובתור  כרגע,  נוזל 

שתקופת מבחנים בחורף היא יותר קלה, כי בחורף גם ככה גשום ומבאס, לא 

יוצאים מהבית אז אין פיתויים. אצלי זה הפוך. אני לא זזה מהבית בקיץ. אם אני 

לא משרה את עצמי בבריכה, אין מצב שתראו אותי מסתובבת בין החיים על 

הכדור, נגמרו פגישות רומנטיות בספרייה, לא יעזור שום קפה קר. בלילות אני 

כן מוכנה לצאת מהמחילה הממוזגת שלי. לכן כשחברה הציעה לי לבוא לברקה 

שני, לא התלבטתי הרבה. אני פחות הטיפוס של ימי שני, כי אני חנונית מדי 

ללכת לישון בארבע לפנות בוקר באמצע שבוע, אבל מכיוון שבמהלך השבוע 

החברות שומרות ממני מרחק בטיחותי של ארבעים מטר, חשבתי שזאת תהיה 

הזדמנות להתאוורר ולהתעדכן קצת מה התחדש אצל כל אחת מאז חודש מאי. 

עוד חוזר הניגון של סטטיק ובן אל, שלא נזנח לשווא, וחוזרת הדירה הצפופה, 

וכוסות שוטים קטנות נשפכות ומשאירות אצבעות דביקות מוודקה לכל הערב, 

ואני חוזרת מהלילה הזה קצת טרללה. רקדתי כל הלילה יחפה ויש לי תחושה 

הקטנים  העץ  שבבי  לכל  הסבר  לי  אין  אחרת  זה,  את  אהבה  לא  שהרצפה 

שדקרו אותי כל הערב. חזרתי לפנות בוקר הביתה והלכתי להתקלח. המקלחת 

העירה אותי מחדש והתמלאתי אנרגיות שקריות של שכרות. התחלתי להשאיר 

מונולוגים קצרים בהודעות קוליות לחבר: "אני רוצה גם להיות שיכורה מתוקה 

לפני  שהשארתי  זוכרת  שאני  ההודעה  הייתה  זאת  אחד"  חמודי  יא  כמוך!!! 

משבע  בערך  בשתים-עשרה.  התעוררתי  למחרת  במיטה.  הפוכה  שנרדמתי 

בבוקר הצצתי כל חצי שעה לחפש איזו הודעה נמסה של הבחור על המלמולים 

השיכורים המתוקים שלי. כל ההודעות נצבעו בכחול של הקשבה, אבל מסך 

התשובה נשאר שקט. לקחתי את המכשיר אליי והתחלתי להקשיב לזיוני שכל 

שלי, עד שהגעתי להודעה האחרונה: "אוף... אני מתגעגעת אליך, גיא... בא לי 

שתבוא". במכה אחת נפל עליי ההנגאובר הכי חזק שהיה לי. נקודות שחורות 

התחילו לרצד לי מול העיניים, הרצתי שוב את ההודעה לבדוק ששמעתי נכון. 

פאק. "היי, מותק, דבר אתי כשאתה רואה את זה". אני שולחת ונקברת בחושך 

מתחת לשמיכה. אני מדליקה את המסך בחושך, רואה שהוא מחובר ושגם את 

ההודעה הזאת הוא קרא. "איתמר... דבר אתי. בבקשה".

למען  השם

 התחלתי 
להקשיב 
לזיוני שכל 
שלי, עד 
שהגעתי 
להודעה 
האחרונה

הצד 
שלה

טון
סי

ת גלי 
מא



39

Bg
u4

u.
co

.il

הקיץ הגיע ואמנם כביכול יש סמסטר, אבל זה סמסטר ב'. ידוע שהוא בגדר המלצה 

בלבד, אחרת לא היה פורים, פסח, שבועות, יום סטודנט, מסיבת בריכה וכו' וכו'. אז 

כל אלו כבר עברו ויש עוד מעט זמן עד לתקופת המבחנים הנפלאה הבאה עלינו 

לטובה – האחרונה בתואר, תודה לאל שהחיינו והגיענו לזמן הזה. אודה יותר כאשר 

החלטתי  אנרגיות  קצת  בעוד  עצמנו  את  לפנק  במטרה  מקרה,  בכל  ייגמר.  זה  גם 

לטוס לרודוס ברגע האחרון. הצעתי למיקה להצטרף אבל היא מלמלה משהו על 

חום ונוזלים, וזה היה נשמע כמו משהו משיעורי כימיה אז התחלתי לחלום בהקיץ. 

לא נורא, החלפתי אותה בחבר טוב מהבית שלא עושה עם עצמו הרבה אבל איכשהו 

תמיד מרשה לעצמו לעשות דברים כאלו. רודוס בתחילת שבוע זה לא בדיוק איביזה, 

יום  אל.  ובן  סטטיק  את  פה  אין  לפחות  נחמדה.  בריזה  יש  אבל  בוויזה  אוויר  אין 

הסטודנט הספיק לי. הייתי שמח לברי אבל. בגדול אין הרבה מה לעשות פה חוץ 

מלשבת ולהתפנן, לנסות להתחמק מישראלים כמה שיותר ולשתות כמה מוחיטו'ז 

ביום כדי להרגיש שאתה באמת בחופשה. או בירח דבש. "מיקה חסרה לי", אני מספר 

לחבר שלי. הוא בתגובה עונה "עזוב אותך. כשתחזור תהיה ִאתה כל הזמן. עכשיו 

תיהנה מהעכשיו. עוף על זה". הבחור קלישאה מהלכת אבל אני מתנחם בזה שלכל 

חבורה יש אחד כזה. ביום שני, שהיה גם היום השני מתוך שלושת ימי הרודוס שלנו, 

עשינו חיים משוגעים: בבוקר עשינו אופנועי ים, בצהריים שתינו ולימדנו כמה תיירות 

שש-בש מהו, שנת אחר צהריים קטנה, ובערב החלטנו לצאת לאיזה מועדון קרוב 

פה שאמרו לנו שהוא ממש זול אבל מלא אנשים מצחיקים. מכיוון ששנינו נמצאים 

במערכות יחסים, ממילא לא חיפשנו משהו מעבר לזה.

נשתה,  שטויות,  ונעשה  פה  שלנו  האחרון  הלילה  שזה  החלטנו  לשם,  כשהגענו 

שעבר  ככל  והנאה.  כיף  שמסמלים  דברים  של  פעלים  ועוד  נרקוד  נעשן,  נבלה, 

הזמן הכול התחיל מעט להתערפל. כשקמתי בבוקר זכרתי מעט מפה ומעט מפה. 

אנשים  ואכן מצאתי סלפים אקראיים עם  הוכחות,  לגלריה בטלפון לחפש  נכנסתי 

שנראים כאילו אנחנו החברים הכי טובים בעולם, כמה תמונות של רצפה ועוד כמה 

תמונות מטושטשות שספק אומרות משהו. פתאום אני חושב לעצמי שיום שלם לא 

דיברתי עם מיקה ושאני מתגעגע אליה אפילו שהיום חוזרים הביתה. אני פותח את 

הוואטסאפ ורואה איזה שש הודעות קוליות ממנה מאמצע הלילה, שמסתבר שכבר 

הקשבתי להן, אבל אני לא זוכר כלום. אני פותח את ההודעה הראשונה והדציבלים 

של הצעקות השיכורות של מיקה "אני רוצה להיות גם שיכורה מתוקה כמוך!!! יא 

חמודי אחד!" גם מעירות את חבר שלי בבהלה. אני עובר הודעה-הודעה, ופתאום 

בהודעה האחרונה אני שומע "אוף... אני מתגעגעת אליך, גיא... בא לי שתבוא". חבר 

שלי מסתכל עליי בשוק שהוא מעבר לשוק של חמרמורת ובוקר ברודוס. "תשמיע 

שוב" הוא אומר לי. "אוף... אני מתגעגעת אליך, גיא... בא לי שתבוא". אני זורק את 

הודעה  להיות  יכולה  הייתה  "זאת  שלי,  לחבר  ופונה  המיטה  על  בעצבים  הטלפון 

מדהימה. אם רק זה לא היה השם של האקס שלה".

 חבר 
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בעשרים וארבעה במאי נסעה לירושלים מוריה טדלה, 

בטקס  להשתתף  כדי  חיפה,  באוניברסיטת  סטודנטית 

לזכר יהודי אתיופיה שנספו במסע לארץ. באותו התאריך 

סלים, סטודנטית  ומדלין  יום השפה הערבית,  גם  צוין 

"מדברים  בפרויקט  ומורה  באוניברסיטה  לגיאולוגיה 

ערבית", הלכה עם הסטודנטים שהיא מלמדת בפרויקט 

להרצאות ולסדנאות שניתנו לכבוד אותו היום. שבועיים 

לפני כן השתתף אהרון בנדרסקי, סטונדט באוניברסיטה 

הנאצית,  גרמניה  על  הניצחון  יום  בצעדת  העברית, 

שנערכה בירושלים. באוניברסיטאות לומדים סטודנטים 

שרוצים שהתרבות שלהם תהיה רצויה ונוכחת במרחב 

הישראלי. האם הסטודנטים הערבים מרגישים שהשפה 

תא  הוקם  כיצד  הראוי?  המקום  את  מקבלת  הערבית 

ולמה  העברית,  באוניברסיטה  המועצות  ברית  יוצאי 

עומד להיפתח קורס אמהרית באוניברסיטת חיפה?

תפריט גם בערבית 
"ואני  מדלין,  מספרת  לאוניברסיטה",  נכנסת  "כשאני 

ולא  באנגלית  וגם  בעברית  גם  השילוט  כל  את  רואה 

רואה כמעט אף שלט בערבית, זה נותן לי את ההמחשה 

זרה, שאני צריכה לחשוב בשפה השנייה או  שאני פה 

עם  להתחבר  איך  שלי  השלישית  בשפה 

האנשים מולי". מדלין אומרת שדיברה 

עם עוד סטודנטים ערבים וכמוה 

להוסיף  שצריך  מרגישים  הם 

בכל  הערבית  השפה  את 

בספרייה,  שאפשר:  פינה 

בתפריטי  בבניינים, 

מציינת  היא  המסעדות. 

שבמחלקה  בסיפוק 

בערבית.  שילוט  לאחרונה  נוסף  סוציאלית  לעבודה 

ויועץ  לרוקחות  מהמחלקה  אגבריה  ריאד  פרופסור 

הרקטור לענייני סטודנטים ערבים בשנים 2012–2016 

מדגיש אף הוא את החשיבות החברתית והפסיכולוגית 

היא  "שפה  באוניברסיטה:  הערבית  בשפה  שילוט  של 

כדי  בו  משתמשים  שאנחנו  טכני  כלי  איזה  עוד  לא 

להשיג מידע ולתקשר עם אנשים... הערבית היא חלק 

מהמהות שלי, מהזהות שלי, מההיסטוריה שלי, מההווה 

לעם  שלי  הקולקטיבית  שלי, מהשייכות  שלי, מהעתיד 

באוניברסיטה,  בכיתה,  במשרד,  יושב  כשאני  הערבי... 

שלה,  הצליל  את  ושומע  שלי  השפה  את  רואה  ואני 

זה משרה עליי רוגע, מאפשר לי לחשוב ונותן לי יותר 

ייכתב  ביטחון". פרופ' אגבריה עצמו דאג ששלט חדרו 

בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית, ואף הוביל בסוף 

שנות התשעים את הוספת השילוט בערבית בסורוקה.  

וסטודנטים  מדליין  אגבריה,  פרופ'  שציינו  אחר  עניין 

אחרים הוא נוכחות מועטה של התרבות הערבית. רּוּבה, 

סטודנטית להנדסה ביו-רפואית, מספרת, "הייתי בהופעה 

האירוע  זה  אבל  הסטודנט,  בבית  אמני  אבו  דלאל  של 

היחיד שראיתי לערבים. זה היה ממש כיפי ואם יהיו עוד 

דברים זה יהיה טוב...". אז איך מבלים בזמן הפנוי? מתברר 

שיש שתי קבוצות פייסבוק פעילות, אחת של מעונות ד' 

ג', ובהן אפשר לשאול שאלות, לקבל  ואחת של מעונות 

כדורגל. אחת  או לשחק  וגם להציע לצאת לאכול  עצות 

היזמוׁת המועילות שיצאו משם היא הסעה מאורגנת הלוך 

וחזור לאחד הסּופרים הגדולים באזור, ובימים האחרונים 

מספרת  הרמאדאן,  את  ביחד  לחגוג  יזמוׁת  מופיעות 

מדלין. היא וחברות שלה אוהבות לראות סרטים בנגטיב 

לכלכלה  סטודנטית  ָואלה,  לפארקים.  וללכת  בדירה  או 

החופשי  שבזמנה  מספרת  ואנתרופולוגיה,  ולסוציולוגיה 

כמו  אותה  שמעניינים  בנושאים  להרצאות  הולכת  היא 

רהט  עד  ומרחיקה  ושפות,  תרבות  סוציולוגיה,  אמנות, 

פעמיים בשבוע)!( כדי להתאמן במכון כושר ללא נוכחות 

בבאר-שבע  גם  כזה  היה  אם  הייתה שמחה  היא  גברים. 

גם  יהודיות.  נשים  בקרב  גם  ביקוש  לכך  שיש  ומספרת 

לפרופ' אגבריה היו הצעות לשיפור המצב: לפתוח מסעדה 

מאת אורית ערן

סטודנטיות וסטודנטים דוברי אמהרית, רוסית וערבית רוצים להרגיש בבית 
באוניברסיטה. מה הם רוצים לשפר, ואיך הם עושים את זה?

להרגיש בבית
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ייצוגי  ועד  באוניברסיטה  להקים  באוניברסיטה,  ערבית 

לסטודנטים הערבים ולחייב בלימודי ערבית כל סטודנט 

שלומד באוניברסיטה, כמו שמחייבים לימודי אנגלית. 

מברית המועצות לקמפוס
המועצות  ברית  יוצאי  תא  ראש  בנדרסקי,  אהרון 

נוספים  וחברים  שהוא  מספר  העברית,  באוניברסיטה 

כזו,  מסגרת  להקים  סיבה  יש  אם  זמן  המון  התלבטו 

אדיר  שבה  מכבי,  חולים  לקופת  הפרסומת  עלתה  ואז 

קץ  ושמה  רוסית,  דוברת  פנסיונרית  על  מסתלבט  מילר 

את  שלו,  ההורים  את  בזה  שראה  מי  "כל  להתלבטויות. 

הסבים ואת הסבתות שלו, זה לא נראה לו מצחיק בכלל... 

אחרי הפרסומת הבנו שהדבר הזה נחוץ גם אחרי שאנחנו 

והחליטו  התא  את  הקימו  הם  שנה".  וחמש  עשרים  פה 

שהמטרה שלו תהיה להנגיש את התרבות של יוצאי ברית 

שבחרו  הראשון  הנושא  מידע.  עליה  ולספק  המועצות 

לעורר אליו מודעות היה יום הניצחון על גרמניה הנאצית 

שחל בתשעה במאי. הוצב בקמפוס דוכן וחברי התא סיפרו 

ועל  המדליות  על  הקרבות,  על  מתעניינים  לסטודנטים 

קרובי משפחה.  בסיפורים של  וגם שיתפו  היום  חשיבות 

קלאסיים  סובייטיים  סרטים  להקרין  התחילו  בהמשך 

מלווים בתרגום בפאב בירושלים, וכמובן, ציינו את הנובי 

גוד בקמפוס: הקימו דוכן צבעוני, הסבירו על החג וחילקו 

חוברת מתכונים. 

אהרון רואה בהקמת התא חלק מהדיאלוג שמנהל הדור 

שלו, דור הילדים, עם החברה הישראלית. "הדור שלי, הדור 

של הילדים, מאוד ניסינו להיטמע בתרבות הישראלית אז 

באיזשהו מקום התרגלנו לזה שהתרבות שלנו לא נוכחת, 

להיות  שצריכה  התרבות  לא  שזו  לנו  שידרו  איכשהו  כי 

אותו  ישראלים,  ולהיות  להיטמע  צריכים  שאנחנו  לנו, 

שלנו  שהתרבות  ההבנה  פעם.  של  ההיתוך  כור  של  סוג 

יותר  נוכחת מגיעה הרבה אחרי, כשאנחנו  צריכה להיות 

מבוגרים, כשאנחנו נפתחים לעוד תרבויות ואנחנו מבינים 

שגם לתרבות שלנו צריך להיות מקום וראוי להציג אותה 

לאנשים אחרים".

הפרויקט במסעדת "ְצלל" 
חיפה  באוניברסיטת  שני  לתואר  לומדת  טדלה  מוריה 

ועובדת ברשות מקרקעי ישראל בקריית הממשלה בעיר. 

היא התחילה לעבוד במקום לפני שנה וחצי וכבר בהתחלה 

גילתה שקיימת בעיה. "ברשות מקרקעי ישראל אין קהל 

מיוצאי אתיופיה, אבל יש את מס הכנסה, המחלקה לסיוע 

ומשרדים.  מחלקות  מיני  כל  יש  הפנים.  ומשרד  משפטי 

כשאני מתהלכת ביניהם, אני הרבה פעמים נתקלת ביוצאי 

אתיופיה שצריכים שירות ואין מי שייתן להם שירות בשפה 

בשמחה  להם  מתרגמת  עצמי  את  מוצאת  אני  שלהם. 

ובכיף, אבל זה לא תפקידי. בעצם ראיתי שיש צורך בנותני 

שירות שהם דוברי אמהרית". מוריה הבינה שצריך לאפשר 

לסטודנטים, בעיקר ליוצאי העדה שאינם דוברי אמהרית, 

ללמוד את השפה. היא פנתה לאוניברסיטת חיפה וביקשה 

בשלילה,  נענתה  אך  אמהרית,  ללימוד  קורס  שיפתחו 

בנימוק שלא מתקיים מחקר בתחום ולכן אין צורך בקורס. 

פתחה  והיא  ידיה,  את  ריפה  לא  האוניברסיטה  סירוב 

וגייסה את הסכום הדרוש. הקורס  פרויקט בהד סטארט 

היא  והשאיפה  אתיופיה,  יוצאי  לסטודנטים  הקיץ  ייפתח 

לכלל  ושתפתח  וביקוש  צורך  שיש  תבין  שהאוניברסיטה 

הסטודנטים קורסים שקשורים לקהילה. 

בחודש מאי השנה עשתה מוריה עוד צעד חשוב ופתחה 

בשיתוף סטודנטים נוספים את תא יוצאי אתיופיה. כוונת 

לזכר  האוניברסיטה  מטעם  רשמי  טקס  לקדם  היא  התא 

הנספים בסודן, לדאוג שחג הסיגד יחגג בה וכמובן לקדם 

את לימודי התרבות האתיופית ואת קורס האמהרית. את 

הפסיכולוגיות  ההשלכות  על  כותבת  מוריה  שלה  התזה 

של המסע לארץ דרך סודן על הדור השני, שהיא עצמה 

משתייכת אליו - הוריה איבדו ילדים במסע. היא מאמינה 

הכניסה  כרטיס  את  לקהילה  ייתן  אקדמי  מחקר  שרק 

לחברה הישראלית. "ברגע שיהיה בסיס אמפירי לדברים 

יהיה  אז  לחברה,  החוצה  זה  את  ונוציא  ושיח  ומחקרים 

שינוי. בזה אני מאמינה וזאת העשייה שלי, לכן אני כותבת 

כדי שתהיה  אני מקדמת את קורס האמהרית,  ולכן  תזה 

זכות קיום, כדי שהילדים שלי שייוולדו בעזרת השם יגיעו 

לחברה וירגישו חלק".  

יזמה חשובה אחרת היא הקורס "זהות שחורה במרחב 

שניתן  הישראלי"  בהקשר  האתיופית  האוכלוסייה  לבן, 

אתיופיה  ביהדות  עוסק  הקורס  באוניברסיטה.  כאן 

אחת  הסטודנטים.  לכלל  ופתוח  שונים  מהיבטים 

אותו  ולהוציא  קהילתי  פרויקט  לתכנן  היא  ממטלותיו 

יהלי  טביב,  אבישג  אלדמע,  אסיה  לפועל. הסטודנטיות 

שלהן  הפרויקט  את  לבצע  בחרו  תשובה  וקארין  ישי 

הקימו  הן  העתיקה.  שבעיר  "ְצלל"  מסעדת  בשיתוף 

בסודן  שנספו  אתיופיה  יהודי  לזכר  תערוכה  במסעדה 

ותכננו שלושה אירועים. אחד מן האירועים כבר התקיים: 

בשישה- ז"ל.  סלאמסה  יוסף  של  משפחתו  עם  מפגש 

עשר ביוני תתקיים מסיבת צהריים עם מוסיקה אתיופית 

ואפריקאית, ובעשרים ואחת ביוני יבואו למסעדה זמרים 

וזמרות מהעדה וישירו מוסיקה מקורית. כולם מוזמנים.

בעיקר  כרגע  מספר  באוניברסיטה  כאן  הציבורי  המרחב 

נוספים  סיפורים  להרוויח  הזמן  הגיע  אולי  אחד.  סיפור 

ואנשים נוספים 
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יודעים  אתם  העיתון,  של  הדוקים  קוראים  אתם  אם 

שאני מכורה לקפה, ולוקחת בתי קפה מאוד ברצינות. 

בתי קפה זה המקום שלי לשבת ולעשות, טוב, בערך 

בניגוד  אבל  שלי.  הפרודוקטיביות  מעוז  והוא  הכול, 

לתל אביב, ששם בתי קפה צומחים כמו פטריות אחרי 

במדבר  פטריות  כמו  צומחים  קפה  בתי  פה  הגשם, 

לא  תכלס  במדבר...  צומחות  לא  שפטריות  )בהנחה 

מבינה בזה(. בקיצור: אין פה בתי קפה. אבל בכל זאת, 

להיכתב  צריכות  וכתבות  להיעשות  צריכים  שיעורים 

ולמבחנים צריך ללמוד, ולכן החלטתי לקחת אותי ואת 

הלפטופ הנאמן למסע חובק באר-שבע במטרה למצוא 

את בית הקפה האידיאלי בעיר. התוצאות לפניכם.

תחנה ראשונה – "ארומה"
ארומה  סניף  הוא  קרוב  הכי  פשוט,  הכי  קל,  הכי 

שבאוניברסיטה. אפשר למצוא שניים כאלו, אחד בתוך 

הספרייה )כדי לעקוף את האיסור על אוכל בספרייה 

בו  חביתה  מסנדוויץ'  וגם  שלה  מהשקט  ליהנות  וכך 

קצת  אווירה  שנותן  הגדול  הסניף  הוא  והשני  בזמן(, 

עבודה  הייתה  בארומה  ביקורי  מטרת  מרווחת.  יותר 

הזמנתי  הגדול.  בסניף  להתיישב  והחלטנו  קבוצתית, 

קפה קר )ועדיין התלוננתי על החום( ב-12 ₪ ונהנינו 

ועברנו  מדי  חם  שהיה  עד  שבחוץ,  החמה  מהבריזה 

המוזיקה  בפנים.  המזגן  של  הקרה  מהבריזה  ליהנות 

שלומדים,  סטודנטים  סביבכם  כולם  וחלשה,  נעימה 

סטודנטים שמדברים על לימודים או מרצים שמדברים 

למדי.  לימודית  אווירה  כללי  באופן  אז  מחקרים,  על 

את  לפתוח  כדי  השולחן  סביב  מקום  מספיק  היה 

הצורך  בלי  זה  את  זה  לשמוע  כולם,  של  הלפטופים 

להרים את הקול וליהנות גם משוקולד חינם. הבאסה 

היא שלפעמים 'אווירה לימודית' היא קצת מוגזמת מדי, 

וקיים הרצון להתרחק מהאוניברסיטה ולשמוע דברים 

קצת מעבר ל"אחי, כמה קיבלת בחדו"א" ו"בא לי למות, 

שם  והווייפיי  אה,  להסתיים".  מסרב  הזה  הסמסטר 

מאוד כושל. לא ברור למה.  יתרונות: הקרבה, האווירה 

הלימודית והשולחנות הגדולים )שמתאימים גם לבלגן 

של קלסרים, דפים ועטים(. מצוין לעבודות קבוצתיות.

גם  זה  )כן,  הלימודית  האווירה  לקוי,  ווייפיי  חסרונות: 

וגם  הלפטופ.  לחיבור  שקעים  מדי  יותר  אין  חיסרון(, 

בכל זאת... זה ארומה, לא בית קפה היפסטרי וצבעוני 

)אבל  שלי  המוזה  את  לעורר  בשביל  בוחרת  שהייתי 

אולי כן בשביל לעשות את השיעורים במימון(. ציון: 7. 

בעיקר בגלל המיקום. 

תחנה שנייה – "קפה רינגלבלום"
לו  מסתתר  הסטודנטיאלית  השכונה  בלב 

באווירה  נעים  קפה  רינגלבלום,  קפה 

אל קפה  טובה.  מוזיקה  ועם  רגועה 

רינגלבלום הגעתי במטרה ללמוד 

לקבלת  בקורס  אמצע  לבוחן 

בפנים  התיישבתי  החלטות. 

הגיעה  הלקח,  את  )למדתי 

התקופה שבה נמנעים מהחוץ 

קפה  הזמנתי  האפשר(,  ככל 

קר ב-16 ₪ )יקר, אבל הגיע 

כתומה!  היפסטרית  בכוס 

מהיר.  היה  והשירות  יאיי!(, 

לא  זוגות,  בעיקר  נכחו  במקום 

יותר מדי מבודדים עם לפטופ כמוני. 

זה כנראה הקפה שהכי מזכיר את בתי 

הקפה התל אביביים שאני כה משתוקקת 

אליהם: לא רשת, קרוב )או.קיי, לא לי, דיירת 

שכונה ג' שאני, אבל לרוב הסטודנטים(, אין בו אווירה 

לימודית מעיקה, ובו המחירים, טוב, תל אביביים למדי... 

אבל אסור לשכוח שזה למטרה טובה, שקפה רינגלבלום 

נוער בסיכון, ושהכנסות  בני  הוא עסק חברתי שמעסיק 

הקפה מוקדשות לקיום תכניות חברתיות – אז ההרגשה 

הטובה נלווית גם היא לחשבון. הספקתי לקרוא את כל 

הסיכום, אם זה אומר משהו על הרוח הפרודוקטיבית של 

המקום, וחוץ מזבוב מעיק שסירב לעזוב אותי, היה כיף!  

המעולה.   והקפה  האווירה  המוזיקה,  המיקום,  יתרונות: 

הווייפיי  בווייפיי )מה קורה עם  חסרונות: הייתה תקלה 

כך  כל  בבתי קפה בב"ש?! בסיסי, חברים(, מחירים לא 

נוחים לסטודנטים. ציון: 8.5.

מאת אור הוכמן

אחרי שבדקנו לטובתכם/ן את הברים, הגיע הזמן לבתי הקפה. איפה הכי נוח 
ללמוד? איפה האווירה הכי טובה? ואיפה החיבור הכי טוב לווייפיי?

בתי קפה
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תחנה שלישית – "בקפה"
אל "בקפה" שנמצא בביאליק 26 הגעתי במקרה אחרי 

הקהילתי  הקפה  בית  את  שהציג  בפייסבוק  פרסום 

המוכר  לפאב  שהופך  הקפה,  בית  החדש.  השכונתי 

בערב, נפתח לפני כחודש ופועל פעמיים בשבוע, בימי 

שני ורביעי, בשיתוף עם "הרשת". "החלטנו לפתוח גם 

ביום כי הבנו שיש פה חוסר, חסר מקום מפגש גם ביום, 

מקום לעבוד בו, לשבת בו. המטרה ליצור מקום מפגש 

פה  לשבת  יוכלו  ושלקוחות  ווייפיי,  עם  וזול,  שכונתי 

כמה שהם רוצים. אנחנו עושים גם סדנאות ואירועים 

התמוגגתי,  ואני  המלצרית.  נועם,  מספרת  חברתיים", 

כי איזה כיף שמישהו סוף-סוף מבין את הצורך שלי! 

אז הגעתי כדי לסיים כמה דברים של עבודה, והאווירה 

שוב  הזמנתי  ומעודדת.  קלילה  במקום,  בול  הייתה 

כמו   ,₪  12 עלה  והוא  חם!!!(  בחוץ,  )חם  קר  קפה 

חזקה  והמוזיקה  חשוך  קצת  בפנים  בארומה. 

למבחן  לומדים  אתם  אם  אז  מדי,  אולי 

הכיוון,  פחות  זה  גרעינית  בפיזיקה 

בחוץ,  לשבת  אפשר  תמיד  אבל 

לא  והשמש  מזלכם  התמזל  אם 

בקיצור, אם אתם  מדי.  צועקת 

אחלה  זה  ב',  בשכונה  גרים 

מקום לשבת בו עם הלפטופ 

סוף- הווייפיי  )להפתעתי, 

לשבת  סתם  או  עבד(,  סוף 

עם חברים על בירה בצהריים 

)למי שמרשה לעצמו מותרות 

יתרונות:  היום(.  כאלו באמצע 

ווייפיי  מוצלח,  שירות  מחירים, 

חסרונות:  אווירה.  ואחלה  שעובד 

חזקה  המוזיקה  בפנים  חם,  בחוץ 

מדי. המקום פתוח רק פעמיים בשבוע, 

ובעיית השקעים ממשיכה גם פה )אולי רק 

אני  אבל  בימינו?  בסיסי  מצרך  שזה  חושבת  אני 

סולחת, כי המקום נועד להיות פאב ולא בית קפה(. 

ציון: 9, בעיקר בזכות המחירים והאווירה. 

תחנה רביעית – "קפה לולה" 
קפה לולה מסתתר בין הסמטאות הצבעוניות של העיר 

העתיקה, ועד כה לא הייתה לי הזדמנות לבקר בו, אז 

אני שמחה שהגיעה אחת, כי זה לא מקום שהייתי רוצה 

לפספס בעיר! קודם כול, קפה לולה הוא המנצח הגדול 

מוזיקה  עם  וקלילה  מגניבה  אווירה  אווירה.  בתחרות 

טובה. הגעתי באחד מהימים הנעימים שעוד מסתתרים 

גם  וליהנות  בחוץ  לשבת  יכולתי  אז  ושם,  פה  להם 

יוצא  שלא  העתיקה,  העיר  של  הייחודית  מהאווירה 

לי לחוות יותר מדי. האמת, נחמד מדי פעם להתנתק 

החוצה.  קצת  ולצאת  האוניברסיטה  של  מהריבוע 

בגזרת הקפה לקח קצת יותר מדי זמן למלצרית להגיע, 

ובאופן כללי  )16( היה מעולה,  אבל הקפה הקר שלי 

הפרודוקטיביות  בגזרת  קפה.  לבתי  רגילים  המחירים 

הפעם  שלי  כשהמטרה  במקום,  בול  הוא  לולה  קפה 

קוראים  שאתם  הכתבה  את  )ולסיים(  לכתוב  הייתה 

ווייפיי  יתרונות:  כי, טוב, הגיע הדד-ליין.  ממש עכשיו, 

סבבה, אווירה מצוינת ומוזיקה מעולה. חסרונות: קצת 

מרוחק, שירות קצת איטי. זה לא מקום בשביל ללמוד 

בו, אבל לגמרי מקום בשביל לעשות את שאר הסידורים 

שאולי יש לכם. ציון: 9.

לתת  פשוט  שמטרתו  קפה  בית  פה  אין  עוד  לסיכום: 

אנחנו  אבל  עבודתם,  את  ולעשות  בו  לשבת  לאנשים 

בכיוון. אז אם אתם מחפשים אווירה, קפה לולה הוא 

לעבודה  מקום  צריכים  אתם  אם  בשבילכם.  המקום 

לכם  בא  אם  העבודה,  את  יעשה  ארומה  קבוצתית, 

לשבת איפשהו אבל הכיס לוחץ, בקפה תהיה הבחירה 

שלכם, ואם בא לכם לאכול משהו טוב ולמטרה טובה, 

יותר  קצת  שתיתי  ואני  לכם.  מחכה  רינגלבלום  קפה 

שלי  האנרגיות  את  להוציא  הולכת  אני  אז  קפה,  מדי 

איפשהו. ביי 

תגובות
מקפה "לולה" נמסר: "תודה שביקרתם אצלנו. עצוב לי 

על עניין השירות שאנחנו עומלים עליו ימים כלילות". 

לשמוע  מאוד  "שמחנו  נמסר:  "רינגלבלום"  מקפה 

ומהקפה.  מהמוזיקה  מהאווירה,  נהנתה  שהמבקרת 

אנחנו תמיד שמחים לארח ועושים את המיטב עבור 

לקוחותינו. נרצה לציין שבימים אלה ממש אנו שוקדים 

על  כמובן שנעדכן  לסטודנטים.  מיוחדות  על הטבות 

על  תודה  כול  "קודם  נמסר:  מ"בקפה"  בהמשך".  כך 

הפרגון! תמיד היה ווייפיי זמין ללקוחות שלנו. בעניין 

המוסיקה, זה כבר טופל והיא מושמעת גם בפנים רק 

לבקש  צריך  היה  רק  בנוגע לשקעים,  מוחלש.  כרקע 

מהצוות, יש לנו פתרון לזה בפנים ובחוץ למרות שאנו 

פאב". מ"ארומה" נמסר: "קיבלתי את הביקורת, ואני 

על  לכתוב  שבחרתם  לכם  להודות  כול  קודם  רוצה 

שאתם  לשמוע  שמחה  באוניברסיטה.  ארומה  סניף 

את  מקבלת  שגם  וכמובן  אצלנו,  מהביקורים  נהנים 

לארח,  להמשיך  נשמח  לשיפור.  והנקודות  הביקורת 

ולכל הסטודנטים, המון בהצלחה בבחינות!".
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כשאהיה  לעשות  'מה  של  השיקולים  מערכת  "בתוך 

גדולה' נכנסת השאלה המאוד כנה, האם ללכת לעשות 

דוקטורט? לא רק כי זה משהו שאני רוצה ומעניין אותי 

ואני עשויה ליהנות ממנו, אלא האם זה לא בזבוז של 

זמן וכסף? כי ההבטחה שתהיה לי עבודה לא קיימת". 

הזוטר  בסגל  החוץ  מן  מרצה  פדן,  מעיין  סיפרה  כך 

בחטיבה ללימודי מגדר.

מחסור  שיש  נדמה  לא  באוניברסיטה  כשמסתובבים 

ממחצית  יותר  להפך:  אפילו  לנשים.  בהזדמנויות 

סטודנטיות.  למעשה  הן  ראשון  לתואר  הסטודנטים 

הנתון המעניין הוא שנשים מהוות רוב גם בקרב הזכאים 

בדרגי  ככל שמתקדמים  אבל  בארץ.  דוקטורט  לתואר 

בעמדות  נשים  ופחות  פחות  רואים  האקדמי  הסגל 

נשים  בארץ  באוניברסיטאות  הבכיר  בסגל  מפתח. 

ובמקצועות  בלבד,  אחוזים  ותשעה  כעשרים  מהוות 

ההנדסה והמדעים המדויקים מספרן של נשים בסגל 

אילו  זו?  לתופעה  מוביל  מה  יותר.  נמוך  אף  הבכיר 

מונעות מנשים להתקדם במקומות  הבניות חברתיות 

מגישות  פחות  נשים  מלכתחילה  מדוע  מסוימים? 

היא  האקדמיה  והאם  מסוימים?  למקצועות  מועמדות 

שיקוף של החברה בלבד, או שהיא בעלת תפקיד פעיל 

ביצירת ההבניות החברתיות האלה?

הסללות ונחשים
לאחרונה  שנערכה  בתזה  בהתחלה;  להתחיל  ננסה 

במחלקה לחינוך על ידי נעמי גרינשפן נבחנה הסללה 

היתר  בין  א'.  בכיתות  יסודיים  ספר  בבתי  מגדרית 

מתואר איך המורה מייצרת ציפייה לאחריות ולשיתוף 

פעולה, לכתב יפה, לצייתנות וכו' מצד הילדות. מנגד, 

לצפות  במקום  בכיתה,  שמציק  "שובב"  ילד  יש  אם 

ליד  אותו  יושיבו  דומים  בסטנדרטים  לעמוד  ממנו 

"ילדה טובה", שמצופה ממנה להכיל אותו ולמתן אותו 

מדגים  זה  שלה.  הלמידה  בתהליך  פגיעה  חשבון  על 

הנישה  את  לתפוס  מנשים  הצפייה  את  אנפין  בזעיר 

להבחין  ניתן  בתיכון  גם  מאוד.  צעיר  מגיל  הטיפולית 

בתיכון  היו  בנות  כמה  לחשוב  נסו  מגדרית.  בהסללה 

שלכם במגמת מחשבים לעומת מגמת ספרות. מ-2001 

ועד 2012 אחוז הבנות במגמת פיזיקה בתיכונים עלה 

משלושים אחוז לשלושים וארבעה אחוז בלבד. הרבה 

שיקולים משפיעים על בחירת המגמה, ולא כל המגמות 

במגמת  )לדוגמה,  בבנים  בעיקר  מלאות  המדעיות 

ניתן  לא  אך  בנות(,  של  רוב  יש  בתיכונים  ביולוגיה 

להתעלם מכך שיש תפיסות חברתיות כלפי מקצועות 

"גבריים" או "נשיים". וזה יותר מבחירת המגמה ותחומי 

כמה  למנות  נסו  לחיקוי.  שלנו  המודלים  זה  העניין, 

אחיות  בכמה  מורים.  לעומת  בתיכון  לכם  היו  מורות 

בכמה  אחים?  לעומת  חולים  בבתי  נתקלים  אתם 

מוסכניקיות או חשמלאיות נתקלתם? נהגות אוטובוס 

או מוניות? מעט? גם אני. העובדה שתלמידת תיכון בת 

יועצים  ולא  חינוכיות  יועצות  רק  מכירה  חמש-עשרה 

חינוכיים ודאי תיצור אצלה איזו תחושה שפסיכולוגיה 

מאשר  לאישה  מתאים  יוֵתר  הרבה  מקצוע  הוא 

פסיכולוגיה  נכון,  לא  אותי  תבינו  ואל  אלקטרוניקה. 

ב'.  סוג  בחירה  ואינו  כשלעצמו  נהדר  מקצוע  הוא 

אבל אם קיימות תלמידות תיכון שמתלבטות בין שתי 

הגברות המקצועות האלה, כל הנסיבות – החברתיות, 

המוסדיות והמודלים שלהן לחיקוי – ידחפו אותן לקבל 

את ההחלטה היותר "קונבנציונאלית" מבחינה מגדרית. 

חיים  למסלול  צעיר  מגיל  אותנו  מנווטים  כלומר, 

הביולוגי  המין  בסיס  על  מסוימים  קריירה  ולמסלול 

שאליו אנו משתייכים ולא על בסיס יכולות אישיות או 

שהיא  פעם  לי  סיפרה  אתי  שלמדה  "מישהי  שאיפות. 

ילדה",  הייתה מאוד טובה במתמטיקה כשהיא הייתה 

משחזרת מעיין. "כשהיא עלתה לחטיבת הביניים היא 

הבינה שאם היא תהיה טובה במתמטיקה לא יהיו לה 

חברים כי זה לא נשי. בסופו של דבר היא הורידה את 

עצמה להקבצה ב'". 

מאת הודיה תורג'מן

מרבית הסטודנטים באוניברסיטה הן 
סטודנטיות, אך הן לא מיוצגות בסגל 

הבכיר. איך הגענו לכאן?

בחירה 
בבכירה
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להכות שּוק על ירך
היא  האקדמיה.  מן  ומושפע  משפיע  העבודה  שוק 

שממנו  הבסיס  את  וגם  העבודה  משוק  חלק  מהווה 

יוצאים אליו. זה לא סוד ששכרן הממוצע של הנשים 

בארץ נמוך מזה של הגברים ושיש פחות נשים בתפקידי 

ניהול בכירים. פקטור נוסף ומאוד משמעותי הוא שילוב 

הרווחות  החברתיות  ההסכמות  והקריירה.  המשפחה 

והכמעט  העיקריות  המטפלות  הן  שנשים  הן  כיום 

חוק  עבר  שנה  לפני  רק  ובמשפחה.  בילדים  בלעדיות 

המאפשר לגבר לחלוק חופשת לידה עם בת זוגו )אם 

היא לא ניצלה את מלוא התקופה(. אישה מחויבת לפי 

חוק להודיע למעסיקה על היריון עד השבוע השמונה-

עשרה. אף על פי שהיא מוגנת בחוק מפיטורים, מיותר 

לציין כי מעבידים רבים אינם מאושרים מכך שעובדת 

לפחות.  שבועות  ארבע-עשרה  למשך  תיעדר  שלהם 

באופן בלתי תלוי, ישנם מעסיקים שמאמינים כי כיוון 

הן  והמשפחה  הבית  את  לתחזק  נשים  על  שמוטל 

עבודתן,  בביצוע  ומחשבה  זמן  להשקיע  פנויות  פחות 

תפיסה שאינה בהכרח קשורה באיכות עבודתן בפועל. 

עם  עבודה  למקצועות  ההסללה  ישנה  כך  על  נוסף 

של  המוכנות  חוסר  ניכר  ואף  לנשים,  "נוחות"  שעות 

מעסיקים לאפשר לגברים הרוצים בכך לצאת מוקדם 

בפקולטות  "גם  מהמסגרות.  הילדים  את  להוציא  כדי 

ה'גבריות' באוניברסיטה סביר שהסטודנטיות שיש יהיו 

אימא מתרגלת  להיות  יותר קל  כי הרבה  המתרגלות, 

מעיין  מסבירה  בהיי-טק",  שעובדת  אימא  מאשר 

ומדגישה שהפערים בין המשרות לא חלים רק על שוק 

העבודה אלא גם על העולם האקדמי. מחקרים בכלכלה 

מעידים על ירידה ביוקרה ובשכר של מקצועות כתוצאה 

לא  העבודה  "שוק  אומרת,  מעיין  שלהם.  מפמיניזציה 

מעריך עבודה טיפולית או חינוכית. ההשוואה שצריך 

לעומת  למהנדסים  משלמים  כמה  בין  היא  לעשות 

פערי שכר  לראות  ניתן  ואכן  למורות".  כמה משלמים 

נשיאת  גם  ל"גבריים".  ה"נשיים"  המקצועות  בין  גם 

האוניברסיטה, פרופסור רבקה כרמי, מוטרדת מירידת 

דעה  בטור  ל"נשיים".  שנחשבים  מקצועות  של  הערך 

כרמי  פרופ'  מתייחסת   onlife באתר   2011 משנת 

בין  שוויון  לראות  שואפת  אני  "כפמיניסטית  לנושא: 

נשים וגברים. כמי שרואה את טובת הרפואה בישראל 

אני מוטרדת מכך שהמקצוע 'נכבש' על ידי נשים. לא 

טוב שהאיזון בין נשים וגברים במערכת מופר, ולא רק 

משום שאיזון כזה הוא דבר חשוב ערכית, אלא בעיקר 

הביצוע  ליעילות  הטיפול,  לאיכות  תורם  שהוא  משום 

ולשביעות הרצון. כיום סטודנטיות לרפואה מהוות יותר 

ממחצית הכיתה ומגמת הפמיניזציה הולכת וגדלה. אני 

יותר ממחצית בעלי  מעריכה שתוך עשר שנים הרבה 

תואר M.D. יהיו נשים. לאור הנתונים הללו אני חוששת 

וההוראה;  הסיעוד  למקצועות  שקרה  מה  שיקרה 

מקצוע הרפואה יאבד מהאטרקטיביות שלו". 

מה מטריד אותך?
של  האקדמית  דרכן  על  להשפיע  שעשוי  נוסף  היבט 

הנשים הוא הטרדות מיניות מצד גורמים בעלי סמכות 

גבוהה יותר. סקר של משרד התמ"ת משנת 2012 העלה 

כי אחד-עשר אחוז מהנשים מוטרדות במקום העבודה 

בכל שנה. מתוך נשים אלו כמעט עשרים אחוזים אמרו 

עבודתן,  את  לבצע  שלהן  ביכולת  פגעה  שההטרדה 

מקום  את  לעזוב  שנאלצו  ציינו  אחוז  ושבעה-עשר 

ביכולתן  פוגעת  המינית  ההטרדה  כלומר,  העבודה. 

בכירים  לתפקידים  להתקדם  המשק  בכל  נשים  של 

מקום  באותו  ועקבית  מיטבית  עבודה  נדרשת  שבהם 

לשעבר  דיקן  של  שמו  לכותרות  עלה  השנה  עבודה. 

דוקטורנטית  מינית  שהטריד  בטענה  באוניברסיטה 

שעבדה תחתיו בפקולטה. בבית הדין המשמעתי שדן 

בנושא הוא הורשע, אך נענש בנזיפה בלבד. עונשו זכה 

וסטודנטיות  סטודנטים  מצד  נוקבות  ולביקורות  להד 

בין  קשר  יש  לדעתך  האם  מדי.  קל  עונשו  כי  שטענו 

הטרדות מיניות להתקדמותן של הנשים בסגל? מעיין: 

"כן, חד-משמעית. אם הדרך שלך להתקדמות היא אך 

ורק דרך פרסומים, ובזה את מושקעת, גם אם את הכי 

זהירה  יותר  והכי פמיניסטית, את תהיי הרבה  מודעת 

בבואך להגיד: פגעו בי מינית. המחשבה שאת עשויה 

מחשבה  היא  זה  בגלל  לתקן  שלך  הסיכוי  את  לאבד 

זה סיכון שאת לא בהכרח  רלוונטית ש'מחזיקה מים'. 

מוכנה לקחת". בסופו של דבר זה הממונה עלייך, אדם 

וסמכות  כוח  בעמדת  נמצא  ספק  של  צל  כל  שללא 

בתהליך  אותך  לכוון  אמור  הטוב  מי שבמקרה  עלייך, 

המחקר, ובמקרה הפחות טוב מציב תנאים שיקבעו מה 

ולפיהם  שלך,  המאמרים  את  תפרסמי  ומתי  תפרסמי 

בלבד את נמדדת. "את יכולה לאבד את הסיכוי למקום 

עבודה קבוע, כי עכשיו התלוננת על הטרדה מינית. גם 

אם את יודעת שמותר לך ואת יודעת למי ללכת, בכלל 

לא בטוח שאת רוצה לעשות את זה. אנחנו מוטרדות 

מינית בכל כך הרבה שלבים בחיים שלנו, בכל כך הרבה 

נורמטיבי  חלק  נהיה  זה  מסוים  שבשלב  סיטואציות, 

מהיומיום שלך, לא כי את רוצה את זה וכי זה נעים לך, 

זה נכפה עלייך. אז את אומרת: או.קיי, חייתי  כי  אלא 

עם זה כל החיים, ועכשיו, כשיש לי משהו להפסיד, אני 

להמעיט  שקשה  שיקול  וזה  לי?  למה  זה?  נגד  אקום 

בערכו וכובדו" 
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מצד אחד | אור הוכמן 

קיץ  סמסטר  על  לחשוב  קשה 

כשאנחנו מחכים להתחיל )ולסיים( 

מבחנים.  תקופת  שנקרא  העינוי  עם 

הרבה  כך  כל  יש  קיץ  לסמסטר  אבל 

לא  כן,  עליו.  לחשוב  להתחיל  כדאי  שדווקא  יתרונות, 

תבלו את חופשת הסמסטר בהודו או בדרום אמריקה 

בכל  זה  בשביל  כסף  יש  למי  בזה,  נודה  בואו  )אבל 

מקרה?(, אבל אתם אלו שבסוף התואר יסתכלו אחורה 

אל כל השזופים מתאילנד ויגידו להם "צוחק מי שצוחק 

אחרון", כשהתואר יהיה לכם ביד ואצלם עוד בדמיון.

אין מה לעשות, סמסטר קיץ יכול לעזור לכם לסיים את 

התואר מהר יותר, ואם לא מהר יותר אז בהצלחה גדולה 

יותר קטנות, יש יחס אישי מהמתרגלים  יותר. הכיתות 

בתקופה  נוראיים  קורסים  מסיימים  ומהמרצים, 

אינטנסיבית אך קצרה משמעותית, הקורסים מרוכזים 

האוניברסיטה  בסמטאות  להתהלך  ותוכלו  יותר, 

שתהיו  היחידים  בערך  אתם  כי  מלכים,  כמו  ולהרגיש 

שם. ובואו לא נשכח את הגיחות התכופות לבריכה ואת 

העובדה שחשבון החשמל שלכם יהיה קטן משמעותית 

כי תבלו את הזמן על חשבון המזגן של האוניברסיטה. 

אבל היתרון הגדול ביותר של סמסטר קיץ הוא הורדת 

אחלה  זו   – הראשיים  מהסמסטרים  משמעותית  לחץ 

דרך לרווח את הסמסטרים מבלי להאריך את התואר, 

ולמנוע התקפי לחץ פסיכוטיים במהלך הסמסטר. 

נכון, חופשה ארוכה לא תהיה, תגיעו מזיעים עד עמקי 

נשמתכם לשיעור בכל יום, והאינטנסיביות של הקורסים 

עשויה להיות מעיקה. אבל בטווח הארוך סמסטר קיץ 

הוא הבחירה הנכונה, בעיקר לקורסים שעשויים להיות 

קשים ושעלולים לגנוב לכם הרבה יותר מדי זמן וכוחות 

נפשיים במהלך הסמסטר. ובסוף גם נשאר מספיק זמן 

מלצרות  עבודת  ובשביל  לאירופה  גיחה  עבור  בקיץ 

מייגעת, אז תכלס יוצאים מרווחים מכל הכיוונים.

ומצד שני | הודיה תורג'מן

בערך  כיף  זה  קיץ  סמסטר  לעשות 

הראשונה.  בפעם  סקס  לעשות  כמו 

הארוך,  בטווח  לך  להועיל  אמור  זה 

זה  את  לעשות  האם  על  מדברים  כולם 

או לא, רצוי שהמרצה יהיה רגיש ומתחשב... ובכלל, מי 

שעשה חדו"א בקיץ אמר שזה לא כל כך כואב. אבל זה 

כן. זה כואב, זה מביך, זה מכניס אותְך לסרטים, זה גורם 

לָך לחשוש שלא תצליח לתפקד, ואף אחד לא באמת 

יודע מה הוא עושה שם! 

מקום  לא  היא  בקיץ  האוניברסיטה  ובראשונה,  בראש 

גן  לראות  נעים  כך  כל  לא  סימפטי. אם חשבתם שזה 

את  לראות  זה  נעים  לא  כמה  לגלות  תופתעו  סגור, 

שוממים.  האוניברסיטה  רחובות  ואת  פתוח  השער 

הדשאים ריקים, אפילו מחתולים! גם הם מבינים שאף 

כמו  קצת  הקרובים.  בחודשיים  אותם  ילטף  לא  אחד 

הסיוט הזה שבו את מתעוררת ואין אף אחד בעולם חוץ 

ממך, רק במציאות.

בלי  ללכת  זה  קיץ  סמסטר  לעשות  מכול,  יותר  אבל 

ולהרגיש עם: ללכת בלי חשק לשיעורים, או לא ללכת 

לתרגולים  כבולה  כשאת  רגיל  בסמסטר  )כי  בכלל 

ולנוכחות חובה בשיעורים את בכל זאת לא הולכת, אז 

את  לבריכה  צעד  כל  עם  להרגיש  ולהרגיש...  בקיץ?!(, 

רגשות האשמה. להגיד לעצמך בראש: איך אני הולכת 

להשתזף במקום לגזור לפי הגדרה?! המבחנים יוצאים 

בטווח שבין ראש השנה ליום כיפור, אכן ימים נוראיים. 

אפילו  ואני  חיים.  עושים  מלבדך  שכולם  נראה  ובכלל, 

יעד  לא מדברת על אלה שיש להם כסף לטוס לאיזה 

זול אך מגניב... אני מדברת על אלה שעובדים כל הקיץ 

במלצרות ויש להם זמן להעלות באוב איזה תחביב או 

לשבת לג'מג'ם כל ערב, ומדי שבועיים לטייל בצפון או 

ללכת לצלול... 

או סתם, פשוט להיות בחופש.

והפעם – סמסטר קיץ - כן או לא?

הצד של אף אחת
מאת אור הוכמן והודיה תורג'מן
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סיפורי אוכל
על מבחנים ועל ממרחים

מאת גלי סיטון

לא להאמין איך הזמן עובר. כאילו רק אתמול קמתי 

"גשם.  לעצמי:  ואמרתי  טיפות  עטוף  לחלון  בבוקר 

הזמן  בספרייה".  ללמוד  אלך  לא  היום  גם  כנראה 

לימד אותי שאם זה מרגיש רע, אם זה עושה רע, זאת 

תקופת מבחנים, והנה זה קורה. שוב היא כאן ושוב 

הכול מאבד צורה. בדיוק כשחשבת שכבר נתת הכול, 

אחת  מבחנים  שתקופת  לעצמך  כשאמרת  בדיוק 

קבלת  להצדיק  כדי  בלבד  בה  ודי  קשה  מספיק  היא 

תואר ראשון, הופ, עוד אחת. אבל הפעם בקיץ. נגמרו 

התירוצים. אין גשם של בוקר שמעודד נודניק בשעון 

יותר  מוקדם  שעה  לחתוך  אין  בלמידה,  והתעכבות 

מתחיל  היום  מים,  דוד  להדליק  בשביל  מהספרייה 

פתוחה  והספרייה  להגיע,  מתמהמה  הערב  מוקדם, 

אפילו אחרי שבע. 

אנשי  עבור  טוטאלית  היא  בקיץ  מבחנים  תקופת 

הספרייה. אם החלטת שהיום מתחיל שם, כנראה לא 

תצא משם עד רדת החשיכה, אלא אם כן אתה משתייך 

לשושלת ארוכת שנים של אנשים שיודעים ללכת על 

מלחמה  כל  כמו  דורש,  בספרייה  ארוך  יום  גחלים. 

ציוד מתאים הכולל אספקת מזון. אז לקחתם  קשה, 

אבל  סנדוויץ'.  לצרף  קלאסי  גם,  אנרגיה  חטיף  פרי, 

כמה, תגידו לי אתם, כמה חביתות יכול אדם לאכול 

בתקופה כה דחוסה? בימים שבהם שגרת החיים היא 

סביב סיכומים קודרים בשחור ולבן בן אדם צריך קצת 

את  שיאיר  אופטימי  ורוד  קצת  בחיים,  ושמחה  צבע 

היום. כאן נכנס כוכב היום, תחזיקו חזק, ממרח סלק! 

וזה טעים כמו שזה נשמע.

של  לבנאליות  די  לבנה,  גבינה  של  סתמיות  עוד  לא 

החומוס, הגיע הזמן למצות את האפשרויות שהחיים 

פורסים בפנינו, רוחות של שינוי מדגדגות באצבעות 

וקוראות לקחת את הקסם הסגול הזה, להתארגן על 

בלנדר מוט או מעבד מזון ולהוסיף קצת צבע ושמחת 

חיים בין שתי פרוסות ותקופות.

ממרח הסלק של עפרי:
מה צריך?

4 סלקים מבושלים וקלופים

כוס אגוזי מלך קצוצים

3 שיני שום קצוצות

כוס טחינה גולמית

מה עושים?
טוחנים את הסלקים בבלנדר או בטוחן מזון. 

מוסיפים את האגוזים והשום, ואת הטחינה מוסיפים 

בהדרגתיות עד שהממרח מגיע למרקם הרצוי. 

בשביל מרקם סמיך יותר המעיטו בטחינה, ולהפך.



צ'ופצ'יק48

ליאור ליאניתשבץ היגיון

בין הפותרים נכונה תוגרל ארוחת בוקר מפנקת!

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

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

12345

67

8

9

10

1112

1314

1516

1718

19

20

מאונך:

1. מחפשים את פרו בגלבוע )5(

2. למי שממהר קשה לשמוע אותו )3(

3. מה הם יכולים לומר לדגלן העצלן? )6(

4. רק האדמה תוכיח שכן )4( )עפ"י אבישי זילכה(

5. היכן הדמות מ"מלך האריות" או מהטבלה המחזורית? )7(

7. תשובת הסדיסט )4(

10. ירק בסוף החיים ועוד במימונה )7(

12. צבע מגילה במשטרה )6(

13. חלם שיש לו רגישות )2,2(

14. )ראו 18 מאונך(

16. הרם הוא גבוה, איזה קסם )מ( )4(

18. )עם 14 מאונך( דו-חי צעיר יעיין וישוב )ש( )5,3(

מאוזן:

1. נתיבי יעקב שחר )5(

6. בגלל שערה אחת בתוך השערות )מ( )5(

8. יש לי מחשבות זימה מתונות בהתחלה )2,5(

9. הוא פרח ארבעה ימים לפני שבועות )5(

11. נטל מההטנגה של העבריינים )5,4(

15. יחידת משטרה 300 ממוקמת אחרי הצומת 

)מ( )5(

17. אפשר לעבור, גוטליב עוד לא התחתן )מ( 

)4,3(

19. נמצא תחת השגחה... עד ערב )מ( )5( )עפ"י 

אסף בן יאיר(

20. המציאות חוזרת כמו חכמה מעשית )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: אלה קורן.
כל הכבוד לאלה, ולשאר הפותרים/ות נכונה: אופיר רגב, הילה ברנע, ערן בן-שלום, גיל מלניק, דן וקסלר, גיא 

היגר, גליה צימרמן, גד בריל, יותם דיקשטיין ומרים בן-שחר.



| רכזת שוויון מגדרי באגודה: 054-2321345או  << אגודת הסטודנטיםBgu4u.co.il << מעורבות
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14.6
יום ד'

10:00

כנס "סקס אחר" 

ללימודים להט"ביים 
ותאוריה קוורית

עד השעה 20:00

15.6
יום ה'

21:00

מרימות מסיבה

ביאליק 26
כניסה חופשית

19:00
18.6
גאווה ופוליטיקהיום א'

פאנל בהשתתפות חברי כנסת
מכל הקשת הפוליטית

בניין 92 אולם 1

שלישי בשש גאווה 

עם רונה קינן
בית הסטודנט

חלוקת כרטיסים באתר האגודה

20.6
יום ג'

18:00

20:30
21.6
מופע הקולנוע של רוקייום ד'

קולנוע נגטיב
מחיר כרטיס 25 ₪ 
מחיר מנויים 10 ₪

22.6
יום ה'

מצעד הגאווה
הראשון בב"ש 



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: מאי גילאון.
כל הכבוד למאי ולשאר הפותרים/ות נכונה: גלעד וינטפלד, כרמל שביט הצלופחית ושירה טאוגר הנמרה.
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 יקוב'ניקול גרצ: צילום



מספר המקומות מוגבל!

שעה משוערת 20:30
בקולנוע נגטיב, בניין 26 קומה 2

הקרנה פעילה בהשתתפות הקהל

| 21.6.17 יום רביעי | 

רכישת כרטיסים מקוונת באתר האגודה, מחיר כרטיס: 25 ₪ || מחיר למנויים: 10 ₪

אגודת הסטודנטים
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Bgu4u.co.il « נגטיב או "קולנוע נגטיב" ב-  גאווה2017שבוע
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מובילים בשרות מנצחים בכל מחיר

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

חפשו אותנו בפייסבוק:
כלביטון סחר - ב”ש

קנקן תה ב- 9.90

סט שטיחים 
לאמבטיה 
ב- 14.90

 10W מנורת לד
ב- 7.90

מגב + מטאטא 
ב- 17

תאורת חירום 
החל מ- 39.90

טרמוסים ומטריות
במחירים מחממים

שירותי 
החלפת צילינדר

שכפול מפתחות
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