
Bg
u4

u.
co

.il

עיתון אגודת הסטודנטים • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
| כ"ו כסלו התשע"ז | 26.12.2016 | גיליון מס' 564 B g u4u .co . i l

המרוץ 
לכושר

הסטודנט, 
הגמלאי 

והדסקטופ

נשי ותיהני

עמ' 20

עמ' 22

עמ' 16

הכירו את הסטודנטיות 
שמלמדות גמלאיות 

לשלוח תמונות לנכדות

מצאנו מסלול ריצה 
בעיר לכל אחד/ת

הן מצחיקות 
וחריפות. הסיפור 

הקורע של הסטנדאפ 
הנשי

מכורים
האם כוח 
הרצון של 
הכתבים/ות 
הספיק?

עמ' 6





דבר העורך

המערכת

גיליון מס' 564

1234
החתול, 

הכלב 
והצ'ינצ'ילות

נגישות?
וד

מ
ע

וד
מ

ע

ת
בו

ת
כ

ם
מדורי

מכורים

נגישות?

נשי ותיהני

הסטודנט, הגמלאי והדסקטופ

המרוץ לכושר

הקורסים ההזויים בעולם

חיים אחרים

נובי גוד

החתול, הכלב והצ'ינצ'ילות

מיקרו כלכלה

מרצים מן החוץ )לארץ(

 6

12

16

20

22

24

30

32

34

42

46

ch
up

ch
ik

@
ag

ud
a.

b
g

u.
ac

.il
 »

ו 
לנ

ו 
תב

כ

והסטודנטית הזאת היא אני

הצ'ופצ'יק של הקומקום

תרבות

בבואה

הצד שלו, הצד שלה

הבירוקרט

סיפורי אוכל

הצד של אף אחד

תשחצים

לוח אירועים

4

14

33

36

38

40

45

48

50

54
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בצ'ופצ'יק?

פנו למשרד שיווק 

בטלפון 054-2321346 

* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

שלום שלום,

אנחנו  הארץ,  בכל  סופות  על  שמדווחים  בעוד  בפריפריה.  לגמרי  כאן  אנחנו   - החורף  מבחינת 

הסופה  של  הדקות  עשר  במהלך  קטן.  רעם  איזה  רוחות,  אולי  טיפות,  כמה  שאריות.  מקבלים 

שהוקצו לנו אני מוצא את עצמי מתרוצץ בבית, ומתלבט האם לבזבז את הסופה הזאת על תה או 

ללכת עד הסוף עם שוקו פלוס מרשמלו? ושלא תבינו לא נכון, אני לא אוהב את החורף. אבל אם 

יש משהו שאנשים אוהבים לעשות זה להתגעגע למה שאין. השמחה בחורף אינה מקושרת לקור 

שמאפיין אותו, אלא ליכולת להביא את עצמנו לטמפרטורה של קיץ בתוך הפוך. וכשיגיע סוף-סוף 

הקיץ, נוריד את המזגן לשפל של שש-עשרה מעלות כדי להיזכר בימים הקרים הטובים.

משימת  על  כתבה  לקרוא  תוכלו  הקרים.  החורף  בימי  הלב  את  לכם  לחמם  יוכל  הזה  הגיליון 

מכיוון  ל"מכורים"  מ"נגמלים"  שמה  את  לשנות  שנאלצנו  האורים,  חג  בהשראת  הימים  שמונה 

שכמעט כל הצוות כשל כשלון חרוץ במשימה. תוכלו למצוא נקודת אור בחשכה החורפית בזכות 

פרויקט שבו סטודנטים מלמדים גמלאים על עולם התוכן הדיגיטאלי. תוכלו להתכרבל עם צ'ופצ'יק 

מתחת לפוך ולחלום על חיית המחמד הבאה שלכם או על לימודים בחו"ל במסגרת תכנית חילופי 

סטודנטים. תיהנו גם לקרוא על מרצים שהגיעו מחו"ל כדי להישאר, ותמצאו את המילון השלם 

לנובי גוד. אל תפספסו המלצות לאוכל שאפשר לחמם במיקרו והמלצה חמה למופע סטנדאפ 

נשי קורע. ואם נשאר כוח, קבלו המלצות למסלולי ריצה סטודנטיאליים. אל תפספסו את הטורים 

האהובים. וגם – חפשו את הפתרונות לתשחצים באתר האגודה. הם שם בשבילכם/ן!

איתי טריפמן, עורך צ'ופצ'יק

עורך:

איתי טריפמן

עריכה לשונית:

יהודית כהן-טוקר 

עיצוב גרפי:

נטלי לוין

רועי חמאוי

כתיבה:

יהלי אוזן

דותן בן יוסף

נועה גורן

אור הוכמן

ארנון זלמנוב

גלי סיטון

אורית ערן

הודיה תורג'מן

צילום:

דניאל איטח

מושיקו פאר

דפוס:

רבגון
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שיווק
סיפור ששמרתי בסוד והגיע הזמן 

לספר אותו ולברוח לאי

בסוף שנה ב' חטפנו עבודת הגשה ענקית בפילוסופיה, ואני 

דחיתי ודחיתי את הכנתה מסיבות שקשורות ביכולת ניהול זמן 

של מפית. בליל ההגשה, כשכולם דילגו בצוותא לבנג'י, צלעתי 

אזרחי  כל  כמו  ששוקל  שפינוזה  של  ספר  עם  לאוניברסיטה 

ארה"ב, ובכיתי לידידי אלון: "אוף! איך אסיים?! אני לא מקבלת 

החלטות נכונות בחיים ובחומוסיות!". "נועה!", היסה אותי, "יש 

לך לילה שלם, ואת חכמה". צודק, חשבתי במשיכת אף: אני יש 

לי מוח בלי עין הרע, ויש לי עין בלי מוח הרע. חשתי אופטימיות. 

ב',  בכיתה  אותי  שהעליב  במישהו  ונזכרתי  דקה  שעברה  עד 

ובזה שהספר גורם לי ללכת כמו פורסט גאמפ ולהפחיד את 

כולם. פניתי לחדר הלימוד שבבית הסטודנט, ואלון מחה: "לא! 

זה המקום של המהנדסים! מדעי הרוח לומדים בספרייה או 

בסיני". "מהנדסים אמרת??!". רצתי תוך כדי מריחת מסקרה 

והסתכנות בעיוורון, ופרצתי למרתף בלּוק הסטודנטית-בעלת-

אישיות-נחמדה-אך-גבולית-וידע-מפתיע-במכוניות שלי, אבל 

כולם פשוט המשיכו לצייר פרבולות ולמלמל "כן אחי זה איקס 

בריבוע אני חתיך". התחלתי להקליד: "עבודה", וזהו. פה נגמר 

לי החשק לחיות או משהו בסגנון. שוב טלפנתי לאלון )שמשום 

מה לא ברח לטרינידד( ובכיתי שאני גמורה. ואז צץ מולי, כמו 

קרן שמש, מהנדס. "היי", הוא אמר, ואני שמטתי את הפלאפון 

כל-כך  חכם  הוא  עתידה,  את  שמטה  הברית  שארצות  כמו 

כשהוא אומר היי ככה, רואים שיש לו שאיפות, וצחקקתי עם 

נחירה; "אני בדיוק הולך ונשאר לי ריטלין, קחי". הוא השליך 

חבילה, וברח עוד לפני שהספקתי ללקק שפתיים וללחוש "אני 

אוזניות,  שלפתי  כדורים,  בלעתי  חביבי".  קיימת,  וגם  חושבת 

ממילא  הרעועה  הכימיה  כל  עיניים.  פעורת  המון,  והקלדתי, 

שלי התערבבה בעצמה, ובטשטושי הבחנתי ששפינוזה, אותו 

לי על קצה  יושב  לפני ארבע-מאות שנה,  פילוסוף שהתפגר 

השולחן. "מה המצב?", הוא אמר, ואני צרחתי שאני לא מבינה 

הולנדית ושלא יציק, אני כותבת עבודה שלא תיאמן כאן, בחלל 

הזה, שמישהו הרגע הפליץ בו והאשים מישהו אחר. הייתה לי 

הזדמנות לחשוד שמשהו לא בסדר כשפסקה שלמה הורכבה 

מסימן של דולרים, אבל העדפתי לפורר כדורים ולנהום. שאלתי 

את שפינוזה אם הוא הסניף פעם, אה, יא חנאג', ואז מישהו 

כל-כך שעניתי  דלוקה  והייתי  לעזאזל,  ושאל מה  נגע בכתפי 

בדות'ראקית, והוא קרא לחברים שיעזרו עם המשוגעת, ואני 

לפסטיבל  הסטודנט  בבית  לילה  שבין  מהדמיון  התרשמתי 

ואמרו כמעט פה אחד:  בכנרת. שלושת הגברים הקיפו אותי 

גנבתי  לא  באמת.  קרה  זה  הפיזיקאים".  אנחנו  להכיר,  "נעים 

את זה מסרט כחול.

רפאים  ורוח  פיזיקאים  שלושה  אני,  בלילה.  שתיים  השעה 

ועל  עצמים  תנועת  על  שוחחו  הם  הסטודנט.  בבית  נותרנו 

של  בקצב  הנהנתי  סתם  ואני  כוסיות,  אין  שבפיזיקה  זה 

שניים  "ררר".  אמרתי  פעם  ומדי   ,SLS AMG בנץ  מרסדס 

אוכל.  מביאים  שהם  ולהכריז  כארנבונים  לקפץ  החלו  מהם 

לרב  )שם מבטיח  "מאיפה?", שאלתי את הפיזיקאי האחרון 

ניסיתי שוב, כשאני  והוא שתק. "הם הולכים לצוד?",  מכר(, 

מהרהרת בחתולים שאני מכירה אישית, אבל הוא לא הגיב. 

ואז התחיל רעש. מה זה רעש – מלחמת יום כיפור נפתחה 

בפחות. השניים חזרו עם סנדוויצ'ים, מוזלי, שתייה וממתקים. 

אמרו,  דבר",  "שום  כפיות?".  את  המכונות?  את  "שדדתם 

הייתי  בוקר.  לפנות  שלוש  מעולם".  קרה  לא  הזה  "הלילה 

שעשיתי  ממה  מוטרד  די  נראה  שפינוזה  אבק.  כמו  חיוורת 

וכמוהו תרגיש בעתיד גם המתרגלת שתבדוק.  לתורה שלו, 

הוא  כחוש.  בחור  עם  ונשארתי  התחפפו  מהמסובין  שניים 

שוחח ִאתי קצרות, ואני חיטטתי בתיק בהיסח הדעת ושלפתי, 

לדעתי,   '86 בציר  ישן,  ג'וינט  זה  היה  ג'וינט.  לגמרי,  בטעות 

שגרם לבחור לארוז הכל ולברוח. איזו מן התנהלות משונה.

חמש לפנות בוקר. הדפסתי את העבודה. אילו רק הייתי יודעת 

שחודש מאוחר יותר ישאלו אותי המתרגלים בפחד מה קרה, 

למה כתבתי משהו שאי אפשר לקרוא בלי לחטוף חרדות, ואני 

אגיד שגם יצרן המכוניות אדסל פורד נכשל פעם, מה יש בזה. 

אבל עוד באותו לילה, אחרי שהנחתי הכול במגירת ההגשה 

שני  ובה  רגר  בשער  ניידת  ראיתי  מהקמפוס,  לצאת  ופניתי 

הוזים  יחשבו שהם  ידעתי שהם  כי  שוטרים. עישנתי בשלווה 

אותי, והם אכן שפשפו עיניים והניפו יד בביטול. "בוא", אמרתי 

הנורמאליים  האנשים  של  לחיים  מכאן  ללכת  "צריך  לשפיני, 

חוששים,  ולא  שמחים  מחובקים,  שצריך".  כמו  שמתנהגים 

צעדנו החוצה משער תשעים.

מאת נועה גורן

לילה מוטרף 
באוניברסיטה

והסטודנטית הזאת 
היא אני

צ'ופצ'יק4



אקדמיה
מדור

איתך לאורך כל התואר

ספריית ההשאלה
מחכה לכם

בספריית ארן

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

Bgu4u.co.il | 08-6472348 « אקדמיה

השאלה 
לסמסטר 

שלם

פתוח
כל יום

 מעקב 
נוח על 

ההשאלות

השאלה 
במחירים 

מוזלים

שעות השאלה לאורך כל
שעות פעילות ספריית ארן:

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

ספרים לקורסים מכל הפקולטות

ניתן לשאול מילוניות אלקטרוניות



צ'ופצ'יק6

הקונספט | ארנון זלמנוב
אחד האתגרים הגדולים יותר בחיינו הוא שינוי הרגלים. למוח 

שלנו פשוט נוח יותר לתפקד בצורה אוטומטית. גם להרפתקנים 

שבנו יש טקסים ורוטינות שעליהם הם חוזרים, לעתים קרובות 

איך  הרגלים?  לשנות  כדי  נדרש  מה  לכך.  מודעים  להיות  בלי 

סקרנו  תמיד  האלו  השאלות  עצמו?  לתהליך  מגיבים  אנשים 

למחלקה  ולגשת  רציני  ניסוי  מערך  לבנות  במקום  אז  אותי. 

לפסיכולוגיה בבקשה לתקציבים, גייסתי שמונה כתבים וכתבות 

שהעורך  מה  את  לעשות  חוזית  ומחויבים  יצירתיים  אמיצים, 

לתת  חשוב  רעיון,  או  מוצר  למכור  מנסה  אתה  כאשר  אומר. 

חנוכה  של  המתקרבת  ההגעה  אליו.  להתחבר  סיפור  ללקוח 

זמן קצובה,  נחתה עליי כמו ברכה מהשמיים. קיבלתי מסגרת 

על  מרגש  מיתוס  קיבלתי  בה.  לעמוד  ניתן  כאילו  שנראית 

ניצחונות, נסים ומאבק בניסיון לדרדר מוסרית את עם ישראל, 

מאבק שניתן לאמץ למלחמה שלנו בתסמיני הגמילה. אך יותר 

אחרי  קצת  בשנה  הזאת  שהתקופה  באמונה  נמלאתי  מכול, 

לנסות  לאנשים  לא באמצע, מאפשרת  עדיין  אבל  ההתחלה 

דברים אחרים, קצת שטותיים, לפני שהשגרה החונקת 

משתלטת עלינו סופית.

וכך קרה שיצאנו לדרך, לראות 

ולהראות כמה כוח רצון 

כמה  לנו.  יש 

להיגמל  בחרו  מהכתבים 

ואחרים  מגונים,  מהרגלים 

היו  אהובים.  מהרגלים   –

להפסיק  יכלו  שלא  כאלו 

אחת  לשנייה  לבכות 

בוואצאפ, והיו שעברו את 

בשתיקה  הימים  שמונת 

כשהם  משהו,  סטואית 

סופרים את הדקות בלב עד 

שיוכלו להפר את הצום. בסופו 

הסיום,  לקו  כולנו  הגענו  יום  של 

עייפים אך מרוצים. התוצאות עומדות כאן מולכם, ואני מזמין 

הזוויות  ואת  כולנו  בין  הדמיון  קווי  את  ולמצוא  לקרוא  אתכם 

לשינוי  רעיונות  לחפש  מוזמנים  אתם  אדם.  כל  של  השונות 

לעשות  מוכנים  שאנשים  מהדברים  לצחוק  ובעיקר  בעצמכם, 

בשביל להוציא כתבה טובה לאור. תיהנו.

קפה | אור הוכמן
לקפה.  מכורה  באמת.  אבל  לא,  לקפה.  מכורה  אני  ככה,  אז 

מכורה  ביום.  מינימום  כוסות  ארבע  של  ברמה  לקפה  מכורה 

הדירה  ברחבי  לי  שמסתובבים  שלטים  של  ברמה  לקפה 

שהמחשבה  ברמה  לקפה  מכורה  לקפה.  אהבתי  את  וצועקים 

אותי  שמוציא  היחיד  הדבר  היא  קפה!"  יש  מהמיטה,  "קומי 

שבגלגול  חושבת  אני  גילמור,  לורליי  את  ואצטט  מהפוך. 

הקודם הייתי קפה. אז למה, לעזאזל, שארצה להיגמל ממשקה 

האלים הזה? מהמשמעות לחיים? מהסיבה לקיומי? זו השאלה 

שניסיתי לענות עליה ביום הראשון לאתגר. לא מצאתי תשובה 

"ארנון, לך לעזאזל עם הרעיון הפסיכי שלך!". אז מה  מלבד: 

מציקים, התחלתי  ראש  כאבי  הימים האלה?  עברתי בשמונת 

הסתובבתי  המעטה(,  בלשון  תה,  אוהבת  )לא  תה  לשתות 

שקיות  עם  זומבי  כמו  למשמרת  וממשמרת  לשיעור  משיעור 

מתחת לעיניים שהגיעו עד ללחי, ובואו נגיד שלא הייתי בן אדם 

נחמד במיוחד. אבל דווקא האתגר הגדול הגיע בסוף השבוע, 

עם  אכזרי  מבטים  קרב  ועברתי  ההורים  של  לבית  כשהגעתי 

לראות  יצאתי  תירוץ:  יש  אבל  ניצחה,  היא  האספרסו.  מכונת 

לכבוד חנוכה בדק צוות צ'ופצ'יק האם כוח הרצון של יום אחד יכול 
להספיק לשמונה ימים של גמילה מהדבר החשוב ביותר?

האם הם הצליחו )לא!( ומה עלה בגורלם?

מאת צוות צ'ופצ'יק

מכורים
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למידע נוסף על שירותי כללית בבאר-שבע
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בעולם  מסתובבת  כשאני  לנהוג  יכולה  הייתי  ולא  בערב  סרט 

סורי. המשך השבוע  אז שתיתי.  ומותש.  אונים  יצור חסר  כמו 

עבר בחוסר מוטיבציה, מחסור בפרודוקטיביות ויותר כוסות תה 

הטובה  בצורה  סיכם  שלי  חבר  נשבעת.  החיים,  כל  מששתיתי 

ביותר: "את אפאתית, את מסתובבת כמו צל של עצמך. אני מכין 

לך קפה!" )שתיתי כמה לגימות, אבל זהו, באמת(. אז לסיכום, 

לחלוק  תובנות  לי  ואין  הזה  מהסיפור  יצא  לא  טוב  דבר  שום 

אתכם. אולי קיבלתי הערכה מחודשת למשקה הזה, וכוס הקפה 

הראשונה בתום האתגר הייתה כמו לנחות בגן עדן. אבל באמת, 

אל תנסו את זה בבית. 

עדשות מגע | גלי סיטון
אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה, אני פשוט לא רוצה. מכורה 

יכולה  לא  באמת  אני  כזאת.  מכורה  לא  אני  ובכן,  קלאסית. 

מענגת  סיפוק  תחושת  בי  אין  העדשות.  לא  אלה  להפסיק. 

שונאת  פשוט  אני  האישון.  על  בדיוק  מתיישבת  כשהעדשה 

עדשות  ועם  שמונה  מגיל  משקפופרית  משקפיים.  עם  להיות 

את  שונאת  משקפיים.  עם  להיות  שונאת  עשרה.  שתיים  מגיל 

לא  לעיניים,  המשקפיים  את  שמקרבת  החנונית  היד  תנועת 

ויותר מכול, שונאת  וישרים למשקפיים לגשם,  אין  איך  מבינה 

להיות עם משקפיים. כבר אמרתי את זה? אולי יש אנשים שלא 

יתרשמו מאתגר כזה. כולה משקפיים, לא אוהבת? תקני חדשים! 

לדעתי אלו אנשים שלא עברו את היסודי בתור משקפופרים. 

בעקבות  להירקב  שהחל  חברתי  במעמד  היו  שלא  אנשים 

המשקפיים ופרח מחדש עם בוא העדשות. משקפיים גורמים לי 

לחוסר ביטחון שגם האפנה הכי היפסטרית לא תתקן.

ביום הראשון לגמילה חשבתי שלא יזהו אותי. חששתי שמרצים 

יחשדו בי שאני כפילה ואצטרך להסביר, להראות תעודת זהות. 

עם  תמונות  לי  אין  משקפיים.  בלי  אני  שם  גם  כי  בעיה,  אוי, 

פיקטיבית שלא מתועדת בשום  לדמות  אני אהפוך  משקפיים. 

מקום. אבל לא. כלום. חשבתי שאולי אנשים מתביישים לשאול, 

אולי לא רוצים להביך. אז אמרתי, יאללה, אני אשים את המבוכה 

ונוכל להמשיך. רמת העניין מהדבר הייתה כאילו  על השולחן 

סיפרתי להם שאיפשהו בעולם יש תא שהתפצל עכשיו לשניים. 

ישבתי בשיעור, קירבתי בתנועה חנונית את המשקפיים לעיניים, 

זה,  בעקבות  מהפייסבוק  אותי  ומחק  ראה  מי  בצדדים  בדקתי 

ומה ראיתי? שתי חברות לצדי, שתיהן עם משקפיים. ככה סתם! 

מה למדתי בתום שמונת הימים האלו? שמונה ימים לא יכולים 

לתקן שריטה של שבע-עשרה שנה. פסיכולוג, מישהי? מישהו?

מולטיטאסקינג | נועה גורן
הצורך  בלי  אני,  ומי  אני,  מה  מולטיטסקינג.  אח, 

בעת  דברים  ושמונה  אלפים  חמשת  לעשות 

ויותר מזה אני אגיד לכם:  ובעונה אחת. 

דבר  אפילו  לעשות  ביכולתי  אין 

לו  מתלווים  לא  אם  קטן  אחד 

בשיעור,  להקליד  היתר!  כל 

קראש  בקנדי  שלבים  להשלים 

 ,)10 הווינדוס  עם  בא  זה  )היי, 

משימת  לאכול.  בטלפון,  לדבר 

בין  הרצינות,  בכל  הייתה,  התעשי-רק-דבר-אחד-בכל-פעם 

הייתה  לא  פעם;  אי  לעבור  שנאלצתי  קשים  הכי  הדברים 

 1 יום  דבר.  בשום  כל-כך  משמעותית  התאפקות  שום  לי 

של  הראשון  ליום  הכותרת  זוהי  באמת,  כן,  למות.  אשמח   –

המשחק המעוות הזה שאילצו אותי לשחק. היה עליי – שימו 

לב – לשבת בשיעור ולא לעשות שומדבר אחר חוץ מלשבת 

כן,  כלומר,  לי.  יעזור  שאלוהים  סבל,  כמה  אוי,  בשיעור. 

ומחוברת  בוגרת  והרגשתי  מעניין  והיה  מילה  לכל  הקשבתי 

יום  זה?  כל  את  רוצה  מי  יודעים.  אתם  אבל,  לסביבה,  יותר 

2 – זה לא הופך להיות כיף. מודה, מדי פעם נשברתי. אין, לא 

הייתי מסוגלת, איזשהו סוליטייר, משהו, לא יודעת, לדבר עם 

אנשים בלי להתעסק עם האצבעות, לשוחח עם החתול בלי 

לצייר קומיקס, אי אפשר את כל הדברים המחורפנים האלה 

לעשות, אי אפשר, ואני רועדת בכותבי את השורות האלה. יום 

5 – איכשהו, מתרגלים. איזשהו קסם בלתי נראה חל עליי, זה 

ההסבר היחידי. הצלחתי ליהנות כל-כך מהעשייה וגם הבחנתי 

לצ'ופצ'יק;  כתיבה  בית,  עבודות  זמן:  פחות  לי  לוקח  שהכול 

ואפילו שאני מקשיבה טובה יותר לחברים. אחרי שלושה ימים 

שבהם התכווצתי מרוב קושי, הבנתי שזה בסך הכול רק עניין 

של הרגל. עד שהגעתי ליום השמיני הסקתי 

פירושו  שהמולטיטסקינג 

לעשות הכול בבת אחת, 

אבל פחות טוב. 

סיגריות | הודיה תורג'מן
להתבכיין.  שלא  קשה  ממשהו,  גמילה  על  לכתוב  כשמנסים 

לי  התפלק  אם  לי  סלחו  אנא,  מאודי,  בכל  שניסיתי  אף  ועל 

איזה מרמור פה ושם. כשיושבים כולם בצוותא סביב אריזות 

גם כשאתה  להיגמל ממשהו,  ריקות של במבה, קל להסכים 

יודע שאתה מכור אליו. אני הרי יודעת שאני מכורה לסיגריות, 

אי אפשר להתכחש לזה... זה כתוב על כל חבילת טבק שאני 

אזהרת  עם  אלה  את  לבחור  משתדלת  שאני  אף  )על  קונה 

זו בדיחה שאני מריצה  ועדיין לא בטוחה אם  האימפוטנציה, 

החולאים  מכל  אחד  שלפחות  פורתא  נחמה  או  עצמי  עם 

הרעים של הסיגריות לא יפגע בי(. ניקוטין הוא שורש הבעיה, 

אני  ניקוטין,  קצת  יש  ובחצילים  בעגבניות  גם  אבל  כמובן, 

אומרת לעצמי. אז מה הסיפור הגדול?

אבל זה יותר מזה. זה האקט של הגלגול, זה הטעם של הטבק, 

זו ההכרזה של המתרגל שיש עשר דקות הפסקה וכל חבורת 

המעשנים רצה לפינת העישון להספיק את הסיגריה. זה הקפה 

של הבוקר שנראה מיותם ללא העשן המיתמר מהסיגריה לידו. 

בהרגלים  מכול  יותר  נעוצה  שלי  שההתמכרות  חושבת  אני 

לי  מספקת  שהסיגריה  הקל  באסקפיזם  האלה...  הפעוטים 

על  לכם  לספר  יכולה  אני  המעשנים.  מלהקת  חלק  בהיותי 

גם  יכולה  אני  הריכוז.  חוסר  ועל  השיעול  הלוואי של  תופעות 

לספר לכם איך חשתי שחיי הם בדיחה מתמשכת, כאשר בבוקר 

"חוזר  המייל  קיבלתי שלוש פעמים את  לגמילה  הרביעי  היום 

שר  מוריסון  כשג'ים  או  ביטחון,  עישון" ממחלקת  בדבר  רענון 

באוזניי "קדימה, בובה, הדליקי לי את האש". בסופו של דבר, כל 

מה שהייתי צריכה כדי להישבר, כמו מכורה אמתית, זה תירוץ. 
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ואכן, התירוץ הגיע. להתמרמר זה קל. מנגד, להתמיד זה קשה, 

במיוחד כשאת לא באמת רוצה להתמיד. הגוף מרפא את עצמו 

כשחדלים לעשן, אבל ההתמכרות נעוצה בדפוסים שהרבה יותר 

קשה להיגמל מהם. אולי גם להחליף חברים יכול לעזור.

פייסבוק | דותן בן יוסף
"אתה בא למסיבה מחר?", אני נשאל בסיומו 

של יום ראשון על ידי חבר. "איזו מסיבה?", 

שלחתי  ראית?  לא  "מה,  לו.  משיב  מיד  אני 

הפייסבוק.  אההה,  בפייסבוק".  הזמנה  לך 

טכנולוגי- חרם  יכול.  לא  חביבי,  ראיתי,  לא 

לברר  כשרציתי  הצ'ופצ'יק.  בחסות  חברתי 

אני  דברים על המסיבה ממנו, הבנתי ממה 

נגמל בעצם. החץ היחיד באשפת ההסברים 

שלו על המסיבה היה "נו, שלחתי לך איוונט. 

אין לי כוח לספר לך הכול". ופה, פה בדיוק 

חשתי שהגמילה הזו הייתה רעיון טוב!

התנוונו. איבדנו יכולות ורבאליות עד לרמה של קושי להסביר 

את  להקריא  בעצם  מבלי  בבאר-שבע  ב'  בשכונה  מסיבה  על 

מה שיחצ"ני המסיבה חרטטו שם באיוונט. לא היה זכור לי יום 

שהתעוררתי בלי להיכנס ישר לפייסבוק, כשאני שמח משלוש 

הנוטיפיקיישנס שלפחות אחת מהן זו ההיא המיותרת שמודיעה 

לי שלמישהו, שלא ראיתי חמש שנים, יש יומולדת היום. תודה, 

אחד  שכל  בתחילה  טענתי  אני  הגמילה.  הגיעה  ואז  פייסבוק. 

ממנו  להיגמל  רוצה  היה  באמת  שהוא  ממשהו  להיגמל  בוחר 

שבין  בלילה  מהאתגר.  נהניתי  אבל  טעיתי(,  כמה  )וואי,  לנצח 

פופולאריים  חבר'ה  עם  תמונה  העליתי  עוד  לרביעי  שלישי 

הידיעה  עם  יותר  עוד  להתמודד  לעצמי  לגרום  כדי  לפייסבוק 

שיש נוטיפיקיישנס, ובחצות ירדתי למחתרת.

אספר לכם שלפייסבוק היה כנראה יותר קשה מאשר לי, והוא 

ובוא  נעלמתי,  לאן  על  פוסקים  בלתי  מיילים  לי  לשלוח  החל 

תראה מה חדש בעולם האוטופי הפייסבוקי. פתאום מצאתי את 

עצמי עם זמן בבוקר, נהנה מהריחוק ומהכול, ואפילו לא חשתי 

וההתרגשות  הימים.  שמונת  נגמרו  ואז  משהו.  מפסיד  שאני 

את  שוב  מחקתי  באכזבה.  התחלפה  המחודשת  הכניסה  של 

האפליקציה ויצאתי לשחק בחוץ. כיף פה. 

לא להקשיב בשיעור | ארנון זלמנוב
"ארנון תלמיד טוב. הוא פשוט צריך לדבר קצת פחות בשיעור", 

שאי  מורה  כל  אמרה 

לימדה  פעם 

כשניסיתי  אותי. 

לאימא  להסביר 

האתגר  את  שלי 

שבו עליי לעמוד, 

הסתכלה  היא 

כאילו  עליי 

מהירח.  נפלתי 

אומר  זה  "מה 

ללמוד כמו שצריך במשך שמונה ימים? מה אתה עושה בשאר 

השנה?", עכשיו לך תסביר לה על תור הזהב של הטלוויזיה 

ועל החשיבות של עשר שעות שינה ביום.

היומיים הראשונים עברו בהצלחה. ישבתי בשיעור והתעלמתי 

נהניתי.  ובעיקר  שאלתי,  שרטטתי,  רשמתי,  הגירויים.  מכל 

הנכון,  במקצוע  בחרתי  האם  מתלבט  אני  משנה  יותר  במשך 

ומסתבר שהתשובה הייתה מונחת ממש מולי. כל מה שהייתי 

צריך לעשות היה להרים את המבט מהטלפון. לא היה לי אומץ 

לספר לחברים שלי, אבל אפילו חשבתי על החומר בזמני הפנוי. 

געוואלד! באחד הימים נאלצתי להבריז מהשעתיים האחרונות. 

יפה  בחורה  עם  צהריים  ארוחת  דיכאון,  על  מתישה  הרצאה 

אותותיהן  את  נתנו  מדוכדך,  קצת  שנשמע  חבר,  עם  ושיחה 

אשם,  הרגשתי  מהצפוי.  מוקדם  סורוקה  לשער  אותי  והביאו 

אחרי הכול הרעיון לכתבה בא ממני )ומהשותפים שלי, 

אבל אל תספרו לעורך(, וככה אני שובר? כן, ככה 

אני מפר את הצום. למה? כי טוטאליות היא 

שבה  היחידה  הדרך  מבחינתי.  פיקציה 

בין  נמצאת  התואר  את  לעבור  אצליח 

שני הקצוות. הייתי שמח לזרוק את 

בצורה  ולפעול  לפח  הדעת  שיקול 

בינארית של כן ולא, אבל חיים בלי 

אני  בשבילי.  לא  הם  ומתן  משא 

מוצא את עצמי חוזר לקלישאה 

לגופו",  מקרה  "כל  של  הישנה 

מתמיד.  יותר  אליה  ומתחבר 

תקראו לזה בריחה, תקראו לזה 

ויתור עצמי, אני קורא לזה שפיות. 

בשר | יהלי אוזן
מחולק  שהעולם  אמרתי  תמיד 

לחיות  בשביל  שאוכלים  אלו  לשניים: 

ואלו שחיים בשביל לאכול. אני נמנית עם 

לאכול.  אוהבת  שאני  ומודה  השני  הטיפוס 

אוכל  אימא.  של  ושניצלים  וסטייקים.  ועוף.  בשר. 

בעיניי.  נפלא  וזה  שלנו,  החיים  מהנאות  אחת  כנראה  זה 

שבהם   )!( ימים  שמונה  במשך  הרגשתי  כיצד  תחשבו  אז 

ולהיות צמחונית. לא פשוט בכלל עבור  לנסות  הייתי צריכה 

קרניבורית שכמותי.

הסעודה האחרונה, כפי שאני מכנה אותה, כללה עוף בתנור של 

אימא שעליו התענגתי בהנאה צרופה. לאחר מכן יצאתי לדרך, 

סמוכה ובטוחה – אני אצליח! מה זה שמונה ימים? יעבור בלי 

למצמץ. אז זהו, שלא. היומיים הראשונים עברו בשקט יחסי, 

כשאני חיה על קוסקוס משקית בשביל שבוע. לא נורא בכלל. 

האתגר האמתי הגיע בסוף השבוע כשנסעתי לבקר את אבא 

שלי בחיפה. ארוחת שישי בלי בשר או עוף זו כמעט משימה 

בלתי אפשרית. אך לא התייאשתי. הכנתי דגים ברוטב וסלט 

הגיעה  הבעיה  שארגיש.  בלי  ייגמר  זה  והנה,  משובח,  טונה 

דווקא בארוחת הצהריים בשישי... כי איך אפשר להעביר יום 

שישי בלי שניצלים? נראה שאי אפשר. בזמן טיגון השניצלים, 
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שיטעם  לאחי  הבאתי  לב  לשים  ובלי  בטבעיות  לגמרי 

לפחות  עברו  גם.  טעמתי  מוחלטת  ובטבעיות  שניצל, 

בבהלה,  וצרחתי  האסימון  לי  שנפל  עד  דקות  עשר 

כשאני מאוכזבת מחוסר הריכוז וכועסת על עצמי. איך 

נפלו גיבורים... מיד לאחר מכן חזרתי לתלם והתמדתי 

בצמחונות בגבורה. הארוחות שהבאתי לאוניברסיטה 

כללו קציצות עדשים, לזניה ופשטידות, ואי אפשר להגיד 

שנשארתי רעבה. אין ספק שאנשים צמחוניים אוכלים אוכל 

די טעים, אך מצטערת להגיד – הוא פשוט לא בשבילי. הייתי 

ואשאר מכורה לבשר, נהנית מכל ביס ולא מתנצלת על כך.

מוזיקה וספרים מוקלטים | אורית ערן
ביום-יום שלי אני מלווה כמעט כל פעולה בהאזנה למוסיקה או 

לרדיו . לפני עידן הסמארטפון )במקרה שלי, לפני שנה וחצי( 

הדלקתי את הרדיו בכל חדר שנכנסתי אליו, והיום אני 

נודדת עם הסמארטפון לכל מקום. לקול האנושי, 

בין שהוא שר ובין שהוא מדבר, יש השפעה 

לקרוא מאמר  לי  עוזר  הוא  עליי:  עצומה 

משעמם, גורם לי לשטוף ערימת כלים 

חורף,  של  קרים  במים  מלוכלכים 

ומצעיד אותי לאוניברסיטה.

מה קרה לכל מטלות היום-יום 

פחות  נעשו  הן  הגמילה?  בזמן 

עד  קצת  והתברברתי  בכיף 

שהתחלתי בהן, אבל הן נעשו. 

האפשרות  הוא  לי  שחסר  מה 

לנוח קצת מהיום-יום. למוזיקה 

עוזרת  היא  כזו,  תכונה  יש 

לחזור  ואז  קצת  לצוף  להתנתק, 

בכוחות מחודשים.

הגמילה שלי לא כללה רק שירים ודיבורים 

אלא גם ספרים קוליים. מאז שיש לי סמארטפון 

לספרים  להאזין  והתחלתי  ספרים  לקרוא  הפסקתי 

קוליים. חשבתי שהגמילה תחזיר אותי לקרוא אבל זה לא 

קרה. כשניסיתי לקרוא ספר גיליתי שאני חייבת להתאמץ כדי 

להפיח בו רוח חיים: לחשוב, לדמיין, להשתהות אם לא הבנתי 

צריך  ורק  העבודה",  כל  את  לך  "עושים  קולי  בספר  משהו. 

והיא  מהאזנה,  בהרבה  אטית  גם  היא  רגילה  קריאה  להקשיב. 

גם תובעת את כל כולך, ואני הרי התרגלתי להאזין ולעשות עוד 

של  בלילה  שתיים-עשרה  אחרי  דקות  כמה  במקביל...  דברים 

יום רביעי שברתי את הצום ושמעתי את סיימון וגרפנקל שרים 

את Song for the asking. שמחתי שאוכל לחזור וליהנות מכל 

המוסיקה והקולות האנושיים שיש לעולם להציע, אבל חשבתי 

שכדאי לי לחזור מדי פעם למנהגים הישנים שלי ולהתרכז בדבר 

אחד בכל פעם: שיר או ספר.

שוקולד | איתי טריפמן
מעולם לא הייתי דתי, צמחוני, בררן, אלרגי או בדיאטה. להפך 

– אני חילוני, קרניבור, בריא ובעיקר אימפולסיבי. במשך עשרים 

ושבע 

ם  י נ ש

עם  אכלתי 

העיניים, וכל מה 

נכנס  טוב  שנראה 

אם  גם  מהר.  די  לפה  לי 

גם  )אני  שלי  היה  לא  הוא 

לא  מעולם  במיוחד(.  מנומס  לא 

עד  שאכלתי.  לפני  פעמיים  חשבתי 

לפני קצת יותר משבוע. אני צריך לשמש 

לי  אסור  פה…  המנהל  אני  אישית,  דוגמה 

להיפסל. ולראשונה בחיי המוח נכנס בין היד לפה. 

עוגיית חמאה נחמדה שכמעט אכלתי וגיליתי שיש בה 

מילוי של שוקולד כמעט גרמה לי להתקף לב. מי חשב שיהיה 

שם שוקולד? התחלתי לדמיין שיש שוקולד בכל מיני מאכלים, 

להזות ולחשוש. בזמן משבר קשה לאחר ארוחה, בעודי מדמיין 

וורטרס  סוכריית  לי  הציעה  מישהי  ומתוקות,  שחורות  קוביות 

מוכן  הייתי  אני  אבל  האמתי.  הדבר  של  דהוי  חיקוי  אורגינל, 

לבין  ביני  שנפער  הבור  את  שישכיח  שיגיע,  דבר  כל  לקחת 

לאתגר  האחרון  ביום  ולנחמה.  לסוכר  שלי  המיידי  הרצון 

העברתי הדרכה בקיבוץ יטבתה. מזגתי לי כוס שוקו בלי לחשוב 

פעמיים. נפסלתי. הבנתי את זה רק כמה שעות אחר כך, והגעתי 

באוכל,  עצמי  את  להגביל  אפשרי  בלתי  פשוט  שזה  למסקנה 

חייזרים  הם  וכו'  הדתיים/צמחוניים/אלגריים  האנשים  ושכל 

רוחנית  לתובנה  להגיע  רציתי  נורא  נפש.  תעצומות  מלאי 

במחשבה  טמון  בעולם  שהיופי  בעוכריי,  שהאימפולסיביות 

ובמתינות. זה לא קרה. אבל גיליתי שאני לא מכור לשוקולד כמו 

שחשבתי. אני מכור להיעדר גבולות. הדרך אל גמילה מהיעדר 

מתחילה  והיא  ומפותלת,  ארוכה  יותר  הרבה  כנראה  גבולות 

בזה שאני אשתכנע שבכלל צריך את זה. עד אז – מישהו רוצה 

לקפוץ ִאתי למקס ברנר?



ישנם סטודנטים בקמפוס אשר מתמודדים עם מוגבלות פיזית 

או נפשית. עקב כך הם נאלצים להעביר את חייהם האקדמיים 

פיזי  הגעה  בקושי  שמדובר  בין  לאחרים,  יחסית  קושי  ביתר 

לכיתה בשל חוסר בנגישות, ובין שמדובר בקשיי ריכוז במבחן 

עקב דיכאון וחרדה. אותם סטודנטים מתמודדים עם הקשיים 

הללו ומצליחים בלימודיהם בסופו של דבר לא פחות משאר 

הסטודנטים. אז הגיע הזמן לשים את הסטיגמה בצד ולהתחיל 

להקשיב, לתמוך ולקבל.

100% נגישות?
מאפשר:  אשר  לנכים"  הנגישות  "חוק  נחקק   1988 בשנת 

"הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, 

שימוש במתקנים והשתתפות בתכנית ובפעילויות המתקיימות 

בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי". חוק זה 

מחייב את האוניברסיטה ואת אגודת הסטודנטים, ולאור זאת 

ירדן  ושירותית.  פיזית  מבחינה  הקמפוס  את  להנגיש  עליהם 

רק השנה,  הנגישות של האגודה, תפקיד שהחל  רכזת  רביב, 

מספרת: "אני יכולה להגיד לך שעצם זה שנכנס תפקיד חדש 

זו כבר התקדמות גדולה  של נגישות 

בשנה  ב'  בסמסטר  מאוד". 

על  ביקורת  נערכה  שעברה 

הנגישות באגודה, וממנה עלה, 

אירועי האגודה  כי  היתר,  בין 

מספיק  נגישים  אינם 

ושהייצוג מול האוניברסיטה 

טעון שיפור. ירדן מתייחסת 

ומדגישה את השיפור  לכך 

הדו"ח  בעקבות  שנעשה 

האירועים  בהנגשת 

אירועי  "בכל  השונים. 

נגישות  איש  יש  האגודה 

כל  שמע.  ומכשירי 

אלינו  שפונה  סטודנט 

את  מקבל  בבעיה 

סטודנטית  יעל,  כאן".  אנחנו  זה  בשביל  המתאים.  הפתרון 

אספרגר  תסמונת  עם  מתמודדת  החיים,  במדעי  שני  לתואר 

אשר מאופיינית בקשיים בסיטואציות חברתיות ובתקשורת עם 

הנוגע  בכל  לשיפור  מקום  המון  יש  דווקא  לדעתה  הסביבה. 

לי  "יש  האוניברסיטה.  גורמי  מול  הסטודנטים  להתמודדות 

הארכת זמן כפולה בבחינות וזה לא נכנס בתבנית של הארכת 

זמן רגילה, אז אני צריכה שהמרצה מטוב לבו יסכים לעשות 

את זה. או אם אני צריכה הקראה ומרצה אומר שאין לו מתרגל 

לתת לי... אלו מקרים אמתיים שחוויתי בעצמי", משתפת יעל. 

תלויות  בעצם  מקבלת  שהיא  שההקלות  מספרת  היא  עוד 

באישור המרצה, כיוון שהאוניברסיטה לא יכולה להגיד למרצה 

זה  הוא  שבו  אבסורדי  מצב  ונוצר  שלו,  בקורס  לעשות  מה 

שמחליט אם לקבל אותן או לא. 

רז דהן, סטודנט להיסטוריה כללית וללימודי אפריקה, מתמודד 

עם לקות ראייה ברשתית של העיניים אשר מגבילה אותו בראייה 

למרחק ובאור יום. רז אמנם מודע לבעיה אך מנסה לראות את 

הפן החיובי. האם אתה חושב שהקמפוס נגיש לצרכיך? האם 

יש מקום לשיפור? "תמיד יש מקום לשיפור. אני יודע מעצמי 

ומחברים שלי שלא רואים כמוני שיש בעיות עם זה ושלפעמים 

אין מספיק מקומות שמונגשים ללקויי ראייה. אבל כן יש ציוד 

מיני מצלמות שמקרבות את הלוח  כל  בזמן השיעור.  שעוזר 

האוניברסיטה,  גורמי  מול  לייצוג  הנוגע  בכל  כאלה".  ודברים 

מנסים  השונות,  במחלקות  ההוראה  ויו"ר  המרצים  כדוגמת 

לפעול בדיקנט כדי להעלות את המודעות ולעודד את הבנת 

הצרכים של סטודנטים עם מוגבלויות. אנה קסלסי-סולטן, ע. 

רמ"ד קידום סטודנטים, מסבירה: "אני חושבת שבהחלט נעשו 

צעדים בשנים האחרונות והמודעות לנגישות מאוד עלתה. יש 

לנו שיתוף פעולה עם המחלקות, הרכזות לענייני סטודנטים, 

ועדות הוראה ומרצים. אנחנו עוסקים המון בתחום של  יו"ר 

העלאת מודעות ומשתדלים לעשות ימי נגישות, לנסות להגיע 

לכולם כדי לתת את הרקע וליצור את ההבנה", מסבירה אנה. 

סטודנטים  ישנם  האוניברסיטה  מצד  הטוב  הרצון  למרות 

כי הם עייפים ממתן הסברים  עם מוגבלות שעדיין מרגישים 

וממלחמות מיותרות. "אני לא מבינה למה אני צריכה לפנות 

סטודנטים  למה  הרפואי.  התיק  על  ִאתו  ולדבר  מרצה  לכל 

את  לכאורה  ייתן  ושהוא  למרצה  לבוא  צריכים  מוגבלות  עם 

ההבחנה הרפואית שלו למצבם? בסוף יוצא שכל פתרון הוא 

הכללית.  ברמה  זה  את  לעשות  דווקא  וצריך  מחלקה,  פר 

החוקים לפעמים הופכים ללא רלוונטיים וצריך לרענן אותם. 

זה צריך להיות build in", אומרת יעל.

תמיכה לא מספקת
המדור לקידום סטודנטים בדיקנט הוא הגוף האחראי לסייע 

שירותים  מתן  תוך  שלהם,  הלמידה  בעיות  בכל  לסטודנטים 

קיים  המדור  בתוך  מסייעות.  וטכנולוגיות  עזר  שיעורי  כמו 

"המרכז לתמיכה בסטודנטים עם מוגבלויות" שתפקידו לספק 

ליווי אישי צמוד, השאלת ציוד מתאים וכדומה. יעל פיינטוך, 

התמיכה  מעטפת  על  מספרת  בדיקנט,  סוציאלית  עובדת 

שמקבלים הסטודנטים. "אנחנו עוסקים במתן התאמות 

למידה לכל סטודנט לפי המגבלה שלו והצרכים שלו, 

באוניברסיטה לומדים סטודנטים 
רבים עם מוגבלויות שרק רוצים 
להרגיש ככלל הסטודנטים, והם 
צמאים להכרה, להבנה ולסביבה 

נגישה יותר – בכל המובנים

נגישות?
מאת יהלי אוזן
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חונכות  ומתן  משבר  או  אבדן  בזמני  ליווי  טיפוליות,  בשיחות 

אישית, שאני יוצרת לפי צרכיו של כל סטודנט".

ישנם סטודנטים עם מוגבלויות שלהרגשתם הם אינם מקבלים 

את היחס הראוי ונתקלים בגישה אטומה וחסרת סובלנות מצד 

הסגל או גורמי האוניברסיטה. כיצד את בתור עובדת סוציאלית 

יכולה לעזור להם?

"אנחנו נפעל מול המרצים, המחלקה ויו"ר ועדת ההוראה כדי 

יקרו. זה בדיוק חלק  לפתור את העניין. אסור שדברים כאלו 

המקום  כי  יכול  לא  מישהו  שאם  לא  זה  התפיסתי.  מהשינוי 

לא נגיש אז הוא יישב בצד. אז כל הכיתה תשנה את המיקום 

שלה כדי שגם הסטודנט יוכל להשתתף". רז דווקא כן מרגיש 

את התמיכה מצד הדיקנט, מאחר שמספקים לו ולחבריו חדר 

שמותאם ללקויי ראייה. הוא מוסיף, "אנחנו כל הזמן פועלים 

קצת  עוד  להוסיף  ואולי  החדר  את  לשפר  כדי  הדיקנט  מול 

דברים שיעזרו. אני חושב שהתמיכה מצדם היא טובה". כמו כן, 

יעל הסטודנטית מספרת שהיא נהנית מהתמיכה מצד הדיקנט 

ומצד העובדות הסוציאליות, משום שהם פועלים בתחום ואף 

משלבים סטודנטים עם מוגבלויות בעבודה בקמפוס ופועלים 

למען מלגות לאוטיסטים. אולם, התמיכה שלוקה בחסר היא 

קשובים  תמיד  שלא  ההוראה  וסגל  הסטודנטים  מצד  דווקא 

לצרכים ולבעיות הסטודנטים. "לא כל סטודנט יכול ללמוד כמו 

לא  הוא  כי  לא  זה,  עם  נולד  הוא  כי  רוצה...  שהאוניברסיטה 

רוצה ולא כי הוא לא בעל יכולות. כשאין לך קשרים חברתיים 

לא מבין  כי אתה  לא בסדר אצלך,  להגיד מה  יכול  לא  אתה 

אנשים, אתה לא מבין שמשהו אצלך לא בסדר", אומרת יעל 

הסטודנטית. היא מדגישה שחשוב לה שיבינו שגם סטודנטים 

ושאינה  עליה  לא מדברים  "שקטה", שאנשים  יותר  נכות  עם 

שירחמו  צריכים  ולא  שווה  יחס  רוצים  חוץ,  כלפי  בולטת 

תחושות  על  מסבירה  הסוציאלית  העובדת  יעל  עליהם. 

הסטודנטים עם המוגבלויות במטרה לחדד את הבנת הקשיים 

שהם מתמודדים עמם. "הנושאים המרכזיים שמעסיקים אותם 

זה כל עניין הסטיגמה העצמית. יש נכויות נראות ונכויות בלתי 

נראות, וכשזו נכות נראית אז זה פחות אישיו אם לחשוף או לא. 

כשהנכות לא נראית אז המקום של החשיפה הוא לא פשוט".

מחוזות  לכל  הגיעה  טרם  הקיים  המצב  של  ההבנה 

האוניברסיטה, ויש מרצים וסטודנטים שלא מבינים את שורש 

מרצים  בהם  מקרים  מספיק  "היו  לפגוע.  ומממשיכים  העניין 

ִאתך'...  נסגר  'מה  כמו:  דברים  מגעיל.  אליי  דיברו  מרצות  או 

הייתה סטודנטית שצרחה עליי שבגלל שאני מדברת בשיעורים, 

ואמרה לי שאנשים כמוני לא צריכים להיות באולם והם צריכים 

ואת  הניכור  תחושת  את  מדגישה  היא  יעל.  מתארת  ללכת", 

מבינה  אך  רבים,  ובסטודנטים  בה  שפוגע  החברתי  המחסום 

כי לפעמים זה ממקום של בורות. "זה יחס שכל פעם גורם לך 

להרגיש מושפלת מחדש. כי זה מי שאת כבן אדם. את לא יכולה 

לשנות את עצמך. אבל זה המאבק שלי, העלאת המודעות".

ניחוחות של שינוי
המצב הקיים בכל הנוגע למודעות ולקבלה אינו מבטיח, אולם 

להתחיל  ורוצים  החשיבות  את  מבינים  באוניברסיטה  גורמים 

לשנות. לכן כדי להצליח ליצור שינוי אמתי בחשיבה יש להתחיל 

בגישה  דוגלת  ירדן  החוצה.  ולהובילו  ארגונית  פנים  בצורה 

נגישות  סדנת  עושים  "אנחנו  באגודה.  ליישמה  מנסה  ואף  זו 

שיהיו  סטודנטים.  מול  פרונטאלית  שעובדים  האגודה  לעובדי 

חדש  תחום  שזה  בגלל  והידע,  הכלים  כל  את  כול  קודם  לנו 

לצורך  להעלאות את המודעות".  כדי  לפעול  נוכל  ואז  אצלנו, 

קבלת אותם סטודנטים כשווים קם תא סמ"ן, תא סטודנטיאלי 

ופועל  קולם  את  משמיע  אשר  נגישות  מובילי  סטודנטים  של 

למען קידומם. החשיבות של התא הסטודנטיאלי עצומה, כיוון 

במוגבלות.  ולשתף  בציבור  עצמם  לחשוף  פוחדים  שמרביתם 

מביקורת  הפחד  או  הבושה  בשל  ואם  הסטיגמה  בגלל  אם 

להתראיין  ממהרים  לא  מוגבלות  עם  סטודנטים  חברתית, 

גדול  חלק  יש  שלהם  ולסביבה  המצב,  את  המציגה  לכתבה 

וחשיבה,  עבודה  מצריך  פיזיים  נגישות  פערי  של  תיקון  בכך. 

אך זוהי משימה ברת ביצוע. לעומת זאת, תיקון פערי נגישות 

מחשבתיים זו כבר משימה שמצריכה שיתוף פעולה והבנה.

אז קחו לכם רגע ושימו את עצמכם בנעליהם. לא פשוט ללמוד 

לתואר בחברה שבה תמיד מסתכלים עליך בתור שונה, כשבעצם 

הגורמים  וסובלנות.  עזרה  מעט  הוא  לו  זקוק  שאתה  מה  כל 

ופועלים  בהנגשה  לסייע  מנסים  אמנם  באקדמיה  הרשמיים 

למען העלאת המודעות והשוויון, אך השינוי האמתי צריך להגיע 

פשוט  אלא  לפגוע,  או  להתעלם  לפחד,  לא  תפקידנו  מכולנו. 

מגיע  הזדמנויות  ששוויון  ולהבין  נתון  רגע  בכל  לתמוך  לקבל, 

לכולם, בהיותנו סטודנטים ובתור אנשים בחברה 
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צ'ופצ'יק16

חגית גינזבורג היא באר-שבעית שיצאה בטריקת דלת מבירת 

את  התחילה  היא  גדול.  בצחוק  היום  אליה  וחוזרת  הנגב 

היום היא  בגיל ארבע-עשרה.  לנוער  הקריירה שלה במעריב 

טל  אצל  קבועה  פינה  מעבירה  מנטה,  במגזין  משנה  עורכת 

ואביעד בכל בוקר, ובמעט הזמן שעוד נשאר לה מריצה ברחבי 

הארץ את המופע "נשי ותיהני", מופע שהקימה ובו מופיעות 

הסטטיסטיקה  את  שוברות  ִאתה  יחד  אשר  נשים  חמש  עוד 

בעולם הסטנדאפ הגברי. 

זה מתחיל מפנים ומתגלגל החוצה...
"נשי ותיהני הוא הרכב שנולד ביולי 2015, קצת אחרי שהתחלתי 

לעשות סטנדאפ". חגית הגיעה בתור סטנדאפיסטית מתחילה, 

סטנדאפ  בערבי  פתוחות,  במות  בהרבה  שהופיעה  אחרי 

לב שהיא  לשים  יכולה שלא  הייתה  ולא  ובברים,  במועדונים 

הכלל,  מן  יוצא  ללא  שבכולם,  אותי  "הרגיז  מגדרי.  במיעוט 

ידעתי שיש הרבה סטנדאפיסטיות  גברים.  רוב מוחץ של  יש 

כולנו  נעלה  זה שאולי אם  על  וידעתי שיש מעולות. חשבתי 

יחד על במה אחת, נצליח להביא הרבה קהל". סאטירה כמו 

מראה  לשים  גם  אלא  להצחיק,  רק  לא  תפקידה  סאטירה, 

ביקורתית למצב מסוים. "גם נצא לעולם עם אמירה חשובה: 

נשים יודעות ויכולות להצחיק בלי טיפת עזרה מגברים". 

משם הרעיון התחיל להתגלגל. חגית פנתה אל ארז בירנבוים, 

"ארז,  בתל-אביב.  פקטורי  הסטנדאפ  מועדון  של  הבעלים 

עם  היה  המופע  של  הראשון  הערב  ִאתי".  זרם  ארז,  בהיותו 

שתים-עשרה נשים, פי שתיים סטנדאפיסטיות ממה שהוא רץ 

יש במועדון  ולדעתי עד היום  "הוא היה ארוך בטירוף,  כיום. 

אנשים שנרדמו בהופעה ההיא".

כמו הרבה גימקים טובים, השם של המופע נוצר כאלתור של 

הרגע. "הייתי בטוחה שיהיה רק ערב אחד והמצאתי את השם 

הזה, נשי ותיהני. היום אני קצת מצטערת עליו כי הוא נשמע 

כמו שם של ערב מכירת כלי טאפרוור ברמת השרון". 

איך אתם אוהבים את הנשים שלכם?
התחושה של חגית משתקפת גם ברשימת מופעי הסטנדאפ. 

וגם אם כל אחד מאתנו יתבקש למנות חמש נשים מהתחום 

ייתכן שנצטרך עזרה של חבר טלפוני. "הסטנדאפ הוא  הזה, 

מעוז הגבריות. אני מניחה שעד היום מקובעות בנו דעות על 

– החברה מעדיפה אותנו קטנות,  מה שנשים צריכות להיות 

שקטות ויפות. יותר קל להסתכל על נשים כעל בובות שעשוע 

לקלל,  אמורות  לא  נשים  דעה.  ובעל  מדבר  אורגניזם  מאשר 

נשים לא אמורות לדבר על סקס או על הוואגינה שלהן. כמו 

מתחיל  זה  ומתנפצת.  הולכת  זו  גם  זכוכית,  תקרות  הרבה 

מנשים כמו ג'ואן ריברס, עליה השלום, וממשיך באיימי שומר 

והמון קומיקאיות שעושות את זה בגדול. בארץ, לצערי, עדיין 

אפשר לספור את הסטנדאפיסטיות המפורסמות על יד אחת. 

אבל אני מאמינה שזה הולך ומשתנה. מספיק לי לראות מהצד 

את הדרך המטורפת שעושה לאה לב כדי לדעת שהעתיד פה 

יהיה שונה. לאה היא מטאור". 

הערב  המופע,  נולד  שממנה  החד-פעמית  הכוונה  למרות 

הראשון גרף הצלחה. מסטוץ במה שהיה אמור להימשך לילה 

אחד החלה להתפתח מערכת יחסים רצינית. "אז ארגנתי עוד 

הסטנדאפיסטיות  מי  למדתי  הדרך  ולאורך  אחד  ועוד  אחד 

הכי  מי  ועם  טוב  הכי  עובד  תמהיל  איזה  בעיניי,  טובות  הכי 

שש  ולפעמים  נשים  חמש  לפעמים  אנחנו  להופיע.  לי  נעים 

)לאה לב, נגה ד'אנג'לי, נועה מנור, מרינה שני ומיטל אבני(, זה 

משתנה. לכל אחת יש בין עשר לחמש-עשרה דקות על הבמה. 

לשמחתי, עד היום כמעט לכל מקום שהגענו היינו סולד אאוט. 

העניין בנו מדהים אותי בכל פעם מחדש".

חגית עורכת משנה במגזין מנטה, מעבירה פינה קבועה אצל 

טל ואביעד, מלמדת בבית הספר "גיבור תרבות". זה לא צחוק. 

איפה נכנס הסטנדאפ? "הסטנדאפ הוא האוויר לנשימה שלי. 

כשאת  מלאה  משרה  ולתחזק  בבוקר  להתעורר  קשה  מאוד 

מסתבר שנשים יכולות להיות 
מצחיקות, ואפילו מאוד. כתבתנו 
פגשה ילידת באר-שבע שהקימה 
ליין סטנדאפ נשי שמושך קהל 

מגוון. שווה להכיר

נשי ותיהני
מאת גלי סיטון
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צ'ופצ'יק18

כשאני  בשבוע.  פעם  להופיע  לי  יוצא  אז  בלילות,  מופיעה 

מתחילה  אני  מאוד.  לי  חסר  זה  ארוך,  זמן  פרק  מופיעה  לא 

גורל: בשביל מה  ולשאול שאלות הרות  להתבלבל עם עצמי 

ואז תהיה  זה? מה הטעם? אולי אני אפרוש?  אני צריכה את 

אני  מלכתחילה.  זה  את  עושה  אני  למה  אזכר  ואני  הופעה 

חושבת שאני לא יכולה להתקיים בלי סטנדאפ".

לא לנשים בלבד
על אף שסיפור לידתו של המופע מגיע ממקום פמיניסטי, לא 

מדובר באירוע שמיועד לנשים בלבד. חגית מתארת את קהל 

"כל מי שניחן באיי.קיו מפותח מספיק כדי לצחוק על  היעד: 

הכול, לזהות סרקזם ולא לשבת בפרצוף חמוץ כשאישה עומדת 

מולו על הבמה ומדברת על הגינקולוג שלה". על אף שהציפייה 

היא שגברים יבקרו מסגרת כזו של הופעה, חגית מספרת על 

אחת  שאחרי  זוכרת  "אני  הנשי.  השני,  מהצד  דווקא  ביקורת 

ההופעות שלנו בחיפה, מישהי כתבה לנו על הוול שכולן היו 

נהדרות 'חוץ מחגית גינזבורג, שיכולתי להסתדר בלי הבדיחות 

ישבה לאורך  נשיות פתטית'. כלומר, היא  הלעוסות שלה על 

כל ההופעה שלי ולא הבינה שאני מדברת באירוניה. לפעמים 

יכולים  שאנשים  מכמה  בקיר  הראש  את  לדפוק  לי  מתחשק 

להיות סחים וסתומים. לשמחתי, יש המון אנשים בישראל שכן 

מבינים סרקזם ואירוניה". 

נושאים מתוך העולם הנשי, אבל לא  נכון שהמופע מכיל  אז 

הגילאים.  בכל  ממש  מנשים  מורכב  אצלנו  הקהל  "רוב  רק. 

גברים  ויותר  ויותר  משתנה  זה  גם  האחרונים  בחודשים  אבל 

מתחילים להגיע, ואין להם את הפרצוף הזה של 'אשתי גררה 

אותי לפה'. לרוב הם אלה שהכי נהנים וניגשים בסוף ההופעה 

להגיד שהיינו מעולות ולבקש את הטלפון של לאה". 

אז מדברים על גיניקולוג, אבל לא רק. "הנושאים שלנו משתנים 

מאחת לאחת. לחלק יש תובנות על החיים, לאחרות תובנות 

על אמהות וזוגיות. כולן מדברות על סקס". שמעתם, ילדים? 

סקס! "אני מדברת בעיקר על אות הקלון שלי – היותי רווקה 

זו לא באמת אות קלון. ומי שלא הבין  בגיל שלושים וארבע. 

את הבדיחה הזו, שלא יבוא להופעה. כמובן שיש אג'נדה נשית 

מעצמו,  שנוצר  משהו  זה  אבל  הזה,  הערב  לכל  ופמיניסטית 

מעצם היותנו חמש–שש נשים על הבמה". 

סגירת מעגל בבאר-שבע
חגית גדלה בבאר-שבע. "תיעבתי את באר-שבע בילדותי. לא 

בשנייה  ממנה  וברחתי  שלה  ולאנשים  אליה  שייכת  הרגשתי 

שיכולתי. המשפחה שלי עדיין גרה שם, ובכל ביקור רק ספרתי 

את זה הדקות כדי לחזור לתל-אביב". עכשיו היא חוזרת אליה 

ממקום אחר, עם המופע שלה, והיא עפה על זה. "רק בשנים 

ולהתחבר  שלה  ביתרונות  להכיר  מתחילה  אני  האחרונות 

לתחושה שהיא הבית שלי. הרבה מזה בזכות ההופעות. הבר 

שבו אנחנו מופיעות, ביאליק 26, הוא מבחינתי בית". 

במקום אחר  להופיע  לא  למה  עלתה השאלה  פעמים  הרבה 

בבאר-שבע, גדול יותר. "זה לא מעניין אותי. מספיק לי להופיע 

בכל פעם מול מאה ולהמשיך לעשות את זה בבר הקסום הזה, 

והיה קיים כשאני גדלתי בבאר-שבע". היא מספרת  שהלוואי 

על מה שמחזיר אותה לאותו הבר בכל פעם. "זה בר של נשים 

שמנוהל בידי נשים ואבישג המדהימה, הבעלים של הבר, היא 

אחת הנשים המהממות שהכרתי, וכך גם הצוות שעובד ִאתה. 

וזה  בעולם,  וחמימה  נוחה  הכי  ההרגשה  את  לנו  נותנות  הן 

מקום שפשוט כיף להגיע אליו וכיף להופיע בו. הקהל מדהים 

אותי. בהופעה הראשונה שרפתי את כל מי שאני מכירה בבאר-

שבע, בערך שלושים איש, כולל אבא שלי, ובהופעות הבאות 

ובאים, אנשים  בכלל?  כרטיסים  יקנה  מי  יבוא,  מי  לא הבנתי 

מדהימים בכל הגילאים שממש רוצים לשמוע אותנו ולצחוק 

וליהנות. מבחינתי זו סגירת המעגל הכי יפה שיכולתי לבקש". 

אפשר לעשות לנו לייק בפייסבוק:

www.facebook.com/nashivetehani
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מספר המקומות מוגבל!

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

הקרנה פעילה בהשתתפות הקהל
| 9.1.17 יום שני | 

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- 



צ'ופצ'יק20

כמה זמן ייקח לכם לגלות באיזה בית ספר יסודי למדה יהודית 

רביץ? או באיזו שנה נולד רוביק דנילוביץ? נראה שלא הרבה. 

כל מה שעליכם לעשות הוא לשלוף את הטלפון או הלפטופ, 

זריז בגוגל, והתשובה תצוץ על הצג שמולכם.  להריץ חיפוש 

סט הפעולות הזה, מהלחיצה על האייקון הנכון ועד להקלדה 

דור  אנחנו  רובנו.  אצל  לחלוטין  אוטומטי  הוא  עיוורת,  החצי 

ממוחשב, והדור הבא אפילו עוד יותר. העולם כולו צועד לאותו 

כיוון, ויש שדואגים שאף אחד לא יישאר מאחור.

לפני כמה חודשים חשבו גלעד אפרתי וצופית לוי, סטודנטים 

פשוט  רעיון  על  "עתידים",  בתכנית  וצוערים  באוניברסיטה 

במעבר  יותר  שמתקשות  האוכלוסיות  לאחת  לעזור  שיוכל 

אנשים  זמן  כמה  על  "דיברנו  הגמלאים.  הדיגיטאלי,  לעולם 

בתחבורה  בלנסוע  או  בתורים,  בהמתנה  מבזבזים  מבוגרים 

ציבורית כדי לשלם חשבונות", מספר גלעד. "תוך כדי השיחה 

שלנו  מיומנויות,  מספר  הוא  צריכים  שהם  מה  שכל  הבנו 

נראות בסיסיות, כדי לטפל בבירוקרטיה הזו דרך המחשב או 

הסמארטפון". לא עבר זמן רב, והיזמה יצאה מהסלון בדירה 

אל מסדרונות העירייה.

כשכולם משחקים יפה
למועדוניות  אותנו  שיקשרו  בבקשה  לעירייה  פנינו  "במקור 

ולבתי אבות, מתוך כוונה שאנחנו נגיע אל הקשישים, ונלמד 

אותם איך לבצע את הפעולות הטכניות שנדרשות כדי לקצר 

לגורמים  אותנו  לקשר  שמחו  הנציגים  התשלום.  תהליך  את 

הקורס.  לשיפור  רעיונות  הציעו  גם  ובנוסף  הרלוונטיים, 

במקום ללמד רק איך לשלם חשבונות, הם הציעו שנלמד את 

הגמלאים גם איך להשתמש בפייסבוק ובוואטסאפ, כדי שהם 

יוכלו לתקשר עם המשפחה והחברים שלהם בקלות". בשלב 

כהן,  עדי  באר-שבע,  בעיריית  הדיגיטאלית"  "העיר  מנהל  זה 

.CDI קישר בין גלעד וצופית לחברת

"CDI הוא מרכז לחדשנות דיגיטאלית שפועל בפארק ההייטק 
הפרויקט  על  האחראי  פפיאר,  עידן  מספר  בבאר-שבע", 

בחברה. "אחד המוקדים העיקריים שלנו הוא טיפול באזרחים 

בתפיסה  הוליסטי  הוא  עצמו  כשהטיפול  השלישי,  בגיל 

לבעיות  פתרונות  להמציא  צריך  שלא  מאמינים  אנחנו  שלו. 

ספציפיות, אלא לבצע שינויים בסיסיים שיחלחלו לכל אפיקי 

החיים של הגמלאים. אנחנו מבינים שהכול מתקשר בסופו של 

דבר. לדוגמא, מניעת תחושת הבדידות אצל אדם מבוגר יכולה 

להביא לשיפור גם במצב הבריאותי שלו".

כיצד נוצרה האינטראקציה בינו לבין הסטודנטים? "CDI כרגע 

בשלבי פיתוח של מעבדה לטיפול בקשישים, ממש כאן בבאר-

ולעזור  קשיש  של  אמתי  בית  לדמות  אמורה  המעבדה  שבע. 

עם  כשדיברתי  שלו.  לבעיות  פרקטיים  פתרונות  למצוא  לנו 

ברור  לי  היה  הדיגיטאלית,  האוריינות  של  הפרויקט  על  עדי 

שאנחנו פועלים בכיוונים דומים ושכדאי לנו לעבוד יחד". כך 

יצא ש-CDI סיפקו את המיקום, ארגון "אשל" של הג'וינט תרם 

בפארק ההייטק בבאר-שבע תוכלו למצוא גמלאים וגמלאיות שלומדים 
מסטודנטים איך לשלוח מיילים לנכדים ואיך לעשות לייק, ועל הדרך 

שמחים לשדך בין כתבנו לנכדות שלהם

הסטודנט, הגמלאי 
והדסקטופ

מאת ארנון זלמנוב
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את הציוד, והעירייה יצרה את החיבור עם גמלאים תושבי העיר. 

כשצורפו הצוערים מתכנית "עתידים" לתפקיד מורים ומתרגלים 

בשיעורים, יצאה כיתת הפיילוט לדרך בתשעה בנובמבר.

חוויית לימודים שונה
נכנסתי  כאילו  הרגשתי   CDI של  בבניין  מהמעלית  כשיצאתי 

לבנים,  משרדים  פייסבוק.  של  או  גוגל  של  יחצנות  לתשדיר 

יותר.  שמח  עתיד  שמראים  פוסטרים  והמון  ישיבה  פינות 

את  סיימו  כשכולם  ההפסקה,  בסוף  ממש  הגעתי  לשיעור 

הקפה והעוגיות שלהם וחזרו לשבת במקומות. הכיתה נמצאת 

בשטח שיהפוך בעתיד למעבדה לטיפול בקשישים. כרגע יש 

שם כיתת לימוד נוחה עם מחשבים ומקרן. "עכשיו נלמד איך 

משיבים למכתב שקיבלנו", אומרת המורה, סטודנטית צעירה 

מקשיבים  הנמרצים  התלמידים  אחד-עשר  אנרגיות.  ומלאת 

ברצינות לכל מילה שיוצאת לה מהפה, בזמן ששני המתרגלים 

עוברים ביניהם ומוודאים שכולם מבינים את ההוראות.

גלעד  במייל",  להשתמש  איך  אותם  מלמדים  אנחנו  "היום 

עברנו  בהתחלה  שלהם.  החמישי  השיעור  כבר  "זה  מסביר. 

ִאתם על דברים ממש בסיסיים, כמו דאבל קליק עם המקש 

מאתנו  להרבה  תיקיות.  בין  קבצים  לגרור  איך  או  השמאלי 

קשה להבין שיש אנשים שלא יודעים איך לבצע את הפעולות 

האלו, וחשוב לוודא שלכולם יהיה את הבסיס לפני שממשיכים 

אחרים",  סטודנטים  קבוצת  ידי  על  מועבר  שיעור  כל  הלאה. 

הוא מפרט. "הם אחראיים על להכין את המצגת ולכתוב את 

לדוגמא,  המייל,  בשיעור  עונים".  התלמידים  עליהן  השאלות, 

שנוסף  רק  הכתבה,  בתחילת  שהצגתי  שאלות  אותן  הופיעו 

במייל  אותה  לשלוח  התלמידים  התבקשו  התשובה  למציאת 

למורים. באופן לא מפתיע, זמן המענה של התלמידים בקורס 

הצליחו  דבר  של  בסופו  אולם  שחזיתי.  מזה  יותר  ארוך  היה 

כולם לענות על השאלה בהצלחה.

לוח  בשלב מסוים ביקשה אחת התלמידות שידפיסו לה את 

אותו  לה  שישלחו  לה  אמרו  המתרגלים  הקורס.  של  הזמנים 

לראות  פניה  בהבעת  אחד  מבט  להם  הספיק  אבל  במייל, 

שהיא עוד לא לגמרי סומכת על הכלי הזה. כשהגיעו העותקים 

נאמר  מוזר.  למשהו  לב  ושמתי  בסילבוס  הצצתי  המודפסים 

אולם  מפגשים,  תשעה  של  בתכנית  שמדובר  בהתחלה  לי 

מקור  מה  גלעד  את  כששאלתי  לשמונה.  רק  התכנים  הוצגו 

שיעור  כל  "בסוף  בכלל.  טעות  לא  שזו  הסביר  הוא  התקלה, 

מתאימים  ואנחנו  משוב,  למלא  מהתלמידים  מבקשים  אנחנו 

את עצמנו אליהם. הנושא של השיעור האחרון עוד לא הוחלט, 

זה  כרגע  ללמוד.  אותם  מעניין  מה  לדעת  רוצים  אנחנו  כי 

נראה שנתמקד בממשק שבין המחשב לסמארטפון, ואיך ניתן 

להשתמש באפליקציות שהכרנו במכשירים שונים". 

הדילמה התעסוקתית שלי
אליו  שהורגלתי  ממה  מרענן  שינוי  הייתה  בשיעור  האווירה 

בשנה האחרונה באוניברסיטה. ברור שמדובר במסגרת הרבה 

פחות פורמאלית, ובכל זאת היה נחמד לראות אנשים שבאים 

ללמוד בלי עננה של כעס, של תסכול ושל הנגאובר המרחפת 

מעליהם. התחושה הייתה כה נעימה שלא עברו חמש-עשרה 

נוספים.  במורים  צורך  יש  האם  לגשש  התחלתי  וכבר  דקות 

יש לנו  "כרגע  צינן את ההתלהבות שלי קלות כשאמר  גלעד 

אבל  השיעורים.  לכל  מורים  ומספיק  הפיילוט  כיתת  את  רק 

כיתות  גם  ולפתוח  ולהתרחב,  להמשיך  היא  שלנו  השאיפה 

התכניות  אם  ואמהרית.  רוסית  ערבית,  כמו  נוספות,  בשפות 

יתקדמו כפי שאנו רוצים, בסמסטר הבא כבר יהיו שתי כיתות 

נוספות, ואז יהיה צורך בעוד מורים, בעיקר כאלו דוברים שפות 

נוספות. כבר עכשיו פונים אלינו אנשים ששמעו על התכנית 

גמלאים  עוד  שיש  אומרת  העירייה  וגם  חלק,  לקחת  ורוצים 

שרוצים להשתתף". 

ולפתח את התכנית פה בבאר-שבע,  רוצים להמשיך  "אנחנו 

 CDI ובעתיד גם להגיע לשאר הארץ", מוסיף עידן. "מבחינת

זהו רק חלק מהתהליך של שיפור איכות החיים של גמלאים 

ראשון  צעד  היא  הפיילוט  של  וההצלחה  ישראל,  במדינת 

נהדר". מה בנוגע לשיתוף פעולה עם האוניברסיטה או אגודת 

בירוקרטיה  המון  ויש  בחיתולים,  עדיין  "הכול  הסטודנטים? 

שצריך להתעסק ִאתה עם כל גוף שמצרפים, אבל אני בטוח 

שבעתיד גם האגודה והאוניברסיטה יוכלו לעזור".

בסוף השיעור ניגשתי אל אחד התלמידים, יוסף עבדי, ושאלתי 

אותו לדעתו על הקורס. "תראה, אני כבר עבדתי עם מחשבים 

בעבר, עוד בימים שהיה להם זיכרון של שש-עשרה קילובייט", 

למדתי  אז  למחשבים,  מורים  היו  לא  "לי  בחיוך.  אומר  הוא 

להשתמש בהם עצמאית. כשיש לי שאלות אני שואל, אבל רוב 

הזמן אני פשוט נהנה מהאווירה בשיעור". כששאלתי אותו איך 

הוא שמע על התכנית, הוא משך בכתפיו ואמר "התקשרו אליי 

מהמועדונית ואמרו לי שרשמו אותי לקורס, וזהו. לא התווכחתי 

החברים  עם  גם  פה,  נהנה  מאוד  אני  בינתיים  באתי.  ופשוט 

בדלי  היחיד.  לא  הוא  ויוסף  הצעירים".  עם  וגם  מהמועדונית 

תשומת  את  הסבו  כבר  ההפסקות  בזמן  לידי  שעברו  שיחות 

הסטודנטים  בין  שנרקמת  המיוחדת  היחסים  למערכת  לבי 

לאחת  מסבירה  סטודנטית  הכיתה  של  אחד  בצד  לגמלאים. 

התלמידות איך תוכל לשלוח לנכד שלה תמונות במייל, ובצד 

השני אחת הגמלאיות מספרת למתרגלת על איך באר-שבע 

נראתה לפני שלושים שנה.

יזמֹות  לראות  לי  שיוצא  הוא  שלי  בעבודה  הבונוסים  אחד 

ברור  שלנו.  ובעיר  באוניברסיטה  כאן  ממש  חיוביות שקמות 

כולם  ביותר.  הרומנטית  היא  ההתחלה  פרויקט  בכל  שכמו 

לפרגן. ההתרחבות המתוכננת  רוצים  ורק  כולם  מכירים את 

ובו-זמנית תאפשר  בכיתה,  באינטימיות שראיתי  תפגע קצת 

מלאה  ותהיה  ארוכה,  עוד  ליעד  הדרך  אנשים.  ביותר  לגעת 

אני  אבל   .Alt-Control-Delete-וב בכישלונות  בהצלחות, 

הוא  ההייטק  בפארק  אלו  בימים  שנבנה  שהבסיס  מאמין 

"אוריינות  תכנית  של  ובמקרה  לבוא.  העתיד  את  שיתווה 

דיגיטאלית – שם זמני" העתיד נראה לא רע בכלל. חוץ מזה, 

לשדך  שמחים  בקורס  והסבתות  שהסבים  אומרת  השמועה 

יכול  עוד  ומה  שלהם,  והנכדות  הנכדים  לבין  המורים  בין 

סטודנט לבקש מקורס במחשבים?
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הגיעה שעת ערב. האוניברסיטה מתרוקנת לאטה וסטודנטים 

רבים עושים את דרכם הביתה במחשבה איך להעביר את הזמן 

הפנוי: ללמוד? לראות עוד פרק בסדרה? או אולי בכלל לצאת 

או  ללמוד  להמשיך  שחשב  מי  לכל  קצת?  להתאוורר  לריצה 

סתם להעביר את הזמן, אנחנו ממליצים לקחת רגע ולחשוב על 

ההרגשה הטובה שיש אחרי הליכה או ריצה. אז למי שעוד לא 

יצא לבדוק את המסלולים השונים, דאגנו לעשות זאת עבורכם 

ואפילו לשמוע מסטודנטים כמוני וכמוכם איך זה מרגיש.

מסלול 1 "סובב אוניברסיטה":

רגר – רמות – מרכז הספורט – רגר

בקרב  ביותר  והמוכר  הנפוץ  כנראה  הוא  הזה  המסלול 

שכונת  דרך  עובד  רגר,  בשדרות  מתחיל  הוא  הסטודנטים. 

את  מקיף  כשהוא  לרגר,  וחוזר  הספורט  מרכז  לכיוון  רמות 

קילומטרים  החמישה  בסביבות  הוא  המסלול  האוניברסיטה. 

עלייה  וישנה  מישורי  רק  לא  שהוא  כיוון  לאופטימאלי,  ונחשב 

הכושר,  לחדר  שנאמנה  מישהי  בתור  מאתגרת.  וקצת  קצרה 

וקל  נוח, מואר  והופתעתי לטובה. הוא  יצא לי ללכת במסלול 

לזכור את הדרך. לכל מי שמחפש מסלול ריצה להתחיל בו, אין 

ספק שזה האחד בשבילכם. אפשר לרוץ, לעשות הליכה, לבד או 

עם חברים, כשלאורך כל הדרך מלווים אתכם סטודנטים רבים 

בדיוק כמוכם, כך שאין סיבה להרגיש פחד לבד בשעות הלילה.

מסלול 2 "מהגראנד לטרנר":

מצדה – רגר – הצדיק מירושלים – אצ"ל – גראנד קניון – מצדה

המסלול השני שנספר לכם עליו קצת יותר מאתגר וארוך וייקח 

אתכם דווקא לכיוון השני של העיר, לאזור הגראנד קניון ושכונה 

ב'. אפשר להתחיל אותו על שדרות רגר או מרחוב מצדה, כך 

שהוא אידיאלי לסטודנטים מכל השכונות. המסלול הוא באורך 

של עשרה קילומטרים בערך, ומתאים לסטודנטים שרמת הקושי 

תעשייה  להנדסת  סטודנטית  יונגר,  נטע  יותר.  גבוהה  שלהם 

וניהול, רצה במסלול באופן קבוע וממליצה עליו לסטודנטים: 

"אני גרה בשכונה ב' ואז זה מחזיר אותי קרוב לדירה. והמסלול 

הלוך- לעשות  צריכה  לא  שאני  ככה  גדול,  אחד  סיבוב  יוצר 

גם  שהוא  מוסיפה  נטע  נוח".  ממש  וזה  מסוימת  בדרך  חזור 

המשמעותיות  שהעליות  כיוון  והירידות,  העליות  מבחינת  נוח 

יחסית ברחובות  "גם המסלול ממוקם  וזה מקל.  הן בהתחלה 

ראשיים שיש בהם הרבה אנשים, אז זה גם טוב מבחינת פחד 

וגם כיף כי זה נותן אדרנלין", משתפת נטע.

מסלול 3 "ב'–ג'":

וינגייט – רגר – טוביהו – גראנד קניון – מצדה – רגר – שדרות 

בן-גוריון – ארלוזורוב 

שגרים  לסטודנטים  מעולה  כאן  לכם  שנציג  האחרון  המסלול 

דווקא בשכונה ג', אך ניתן להתאים אותו למקום מגוריכם ולרמת 

וינגייט  מרחוב  מתחיל  הזה  המסלול  שלכם.  הספציפית  הקושי 

לכיוון שדרות רגר והגראנד קניון, והוא ממשיך למצדה ומשתלב 

שוב עם רגר עד לשדרות בן-גוריון, ומשם מוביל חזרה לשכונה 

לרציניים  מתאים  והוא  קילומטרים,  העשרה  בסביבות  אורכו  ג'. 

שבנו הניחנים בסיבולת קצת יותר גבוהה. הדר קלפר, סטודנטית 

לרפואה בשנתה החמישית, רצה במסלול זה באופן קבוע לאחר 

שנים שניסתה את הדרכים בעיר עד למציאת המסלול המתאים 

עבורה. "אפשר לרוץ במסלול בכל שעות היממה. יש תמיד תאורה 

זה שבילים  כי  נוח  זה מאוד  לא מפחיד.  זה  אז  ומכוניות  מלאה 

ארוכים, אז אפשר פשוט לשים מוזיקה ולרוץ", מספרת הדר.

רגר כפי בקשתך

ולכל המתחילים שעדיין לא רוצים לבחור מסלול מסוים, אלא 

בתור  האווירה  את  ולספוג  הדרכים  את  לנסות  רק  מעדיפים 

רגר. אתם  התחלה, אני ממליצה לכם פשוט לרוץ על שדרות 

יכולים להתחיל בשכונה ד' ליד מרכז אורן ולרוץ לכיוון שכונה ב' 

עד סורוקה, או להפך, בהתאם למקום מגוריכם ולנוחיות שלכם. 

זו "ציר  מתן לב, סטודנט להנדסת תעשייה וניהול, מכנה דרך 

הסטודנטים" ומסביר ששם הכי כיף לרוץ: "בדרך כלל פוגשים 

עוד  וכמוני  בו,  רץ  שאני  המרכזי  המקום  זה  שם  חברים.  גם 

הרבה סטודנטים". זה הרחוב הראשי של העיר, ולאורכו גרים 

סטודנטים רבים, מה שמוסיף לתחושת הביטחון ששוררת שם. 

"לרוב מרגישים יותר בנוח לרוץ שם כי תמיד יש ִאתך ברחוב 

עוד סטודנטים שיוצאים לבלות במנגה או בבנג'י", מספר מתן.

אז גם אם אתם לא רואים את עצמכם מתחילים לעשות את 

המסלולים הארוכים, וגם אם אתם לא מספיק בכושר, חשוב 

לשמור על אורח חיים בריא וקצת על סיבולת. מלבד האדרנלין 

או  ריצה  שאחרי  המשחררת  וההרגשה  אתכם  שימלא  הרב 

לקחת  פעם  מדי  לצאת  חשוב  זה  כמה  להבין  תנסו  הליכה, 

אוויר ולנקות את הראש. ואם עד עכשיו לא הכרתם מספיק 

את העיר, חששתם לצאת שמא תלכו לאיבוד, או מכל סיבה 

אחרת שנתתם לעצמכם – אין עוד תירוצים! בחרו את המסלול 

המתאים עבורכם, ויאללה, ניפגש בסיבוב 

סטודנטים רבים מנצלים את רחובות באר-שבע בשביל ריצות או הליכות, 
ואנחנו כאן כדי לספק לכם סקירה קצרה של מסלולי הריצה. אז מעכשיו 

נגמרו התירוצים!

המרוץ לכושר
מאת יהלי אוזן
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וללמוד  לפרוח  שלנו  ההזדמנות  הם  כלליים  קורסים 

המוח  את  ולפתוח  מהקופסה  לצאת  ומקורי,  מעניין  נושא 

שרטוטי  על  רקורסיה,  כתיבת  על  מדברים  שלא  לנושאים 

)או מה שלא עושים  גרפים בכלכלה או על חקירת אנזימים 

ספרדית  ללמוד  שנחמד  אף  ועל  ביולוגיה(.  בשיעורי  שם 

יש  התיאטרונית,  החוויה  דרך  להצגות  ללכת  או  למתחילים 

כמה אוניברסיטאות בעולם שלוקחות את הדמיון שלהן כמה 

צעדים קדימה, ומציעות קורסים ביזאריים אך מפתים להפליא. 

תראו בעצמכם.

מכתב מהוגוורטס 
בואו נודה, גם עשור אחרי שעברנו את גיל אחת-עשרה, בסתר 

לבנו אנחנו עדיין מחכים לינשוף המיוחל ולגיליון הקלף שיכריז 

על קבלתנו להוגוורטס, בית הספר לכישוף ולקוסמות. הרי אם 

נאבד את התקווה, מה עוד נותר בעולם? ובכל זאת, בעודנו 

להעביר  והחליטו  העולם  ברחבי  אוניברסיטאות  קמו  מחכים 

ג'יי  של  הקסום  והעולם  הממושקף  הקוסם  בנושא  קורסים 

למשל,  הברית,  שבארצות  מישיגן  באוניברסיטת  רולינג.  קיי 

להוגוורטס:  "מבריטניה  הקסום  הקורס  את  למצוא  תוכלו 

 – הבריטיים"  האיים  דרך  פוטר  הארי  על  אינטנסיבי  לימוד 

ומבקרים  הסדרה,  את  קוראים  הסטודנטים  הקורס  במהלך 

לטייל  זוכים  ובמהלכם  ימים,  עשרה  למשך   )!( בבריטניה 

שבהם  או  הספרים  מושפעים  שמהם  היסטוריים  במקומות 

צולמו הסרטים. והם מקבלים על זה נקודות זכות. אם זה לא 

קסם, אני לא יודעת מה כן. קורס נוסף שתוכלו למצוא הוא 

"להילחם בוולדמורט". הוא מועבר באוניברסיטת סווראת'מור 

שבפנסילבניה, ובו תלמדו למה בני אדם כה מעוניינים לקרוא 

ספרים שעוסקים בקרבות נגד יצורים לא אנושיים ומרושעים. 

חשבת שקורס על ספורט ופוליטיקה זה מרענן? זה כי עוד לא נרשמת לקורס 
בנושא הארי פוטר, בישול או ביונסה. ברוכים הבאים לקורסים ההזויים בעולם

הקורסים ההזויים
בעולם

מאת אור הוכמן
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ראשון | 1.1.17 | 18:00 | בית הסטודנט

דמי רישום: 15 ₪ | הרשמה דרך אתר האגודה החל מיום שני ה-26.12 בשעה 9:00 
| למידע נוסף היכנסו לאתר האגודה << Bgu4u.co.il << ספורט
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את  "למצוא  הקורס  את  לקחת  תוכלו  אורגון  באוניברסיטת 

האישי  הפטרונוס  את  למצוא  תלמדו  ובו  שלך",  הפטרונוס 

שלכם, ודרכו תוכלו ללמוד שיעורים על החיים ועל חיי הקולג', 

קורס  מכול,  והאהוב  וחברות.  מנהיגות  כמו  כישורים  כולל 

פרוסטבורג,  באוניברסיטת  שמוצע  פוטר"  הארי  של  "המדע 

את  להבין  שבספרים,  הקסמים  את  לחקור  תוכלו  ודרכו 

היצורים  של  הגנטיקה  ואת  הקווידיץ'  משחק  של  הפיזיקה 

כמו  לבוש  הקורס  את  שמעביר  הפרופסור  כאשר  הקסומים, 

דמבלדור ז"ל. ובינתיים אצלנו, בניין 72 מוסר שלום. 

היה היה פעם
כולנו גדלנו על הסרטים המצוירים של דיסני, בכינו כשמופסה 

נהרג, צחקנו מהבדיחות של ג'יני, התאהבנו באריק, הנסיך של 

בת הים הקטנה, ובסתר לבנו חשנו נסיכות דיסני והסתובבנו 

אז  אני?(.  רק  שזו  )או  מפונפנת  ושמלה  הראש  על  כתר  עם 

אם עולם שלם של סרטים כה השפיע על ילדותינו, רק הגיוני 

לנסות ולנתח אותו כשכבר גדלנו. על כן, אם החלטתם לעבור 

את  באוניברסיטה  למצוא  תוכלו  פתאום,  ככה  אנג'לס  ללוס 

הקורס "דיסני: אז והיום", שבו לומדים על התפתחות הסרטים 

האהובים ועל ההשפעה שלהם על חברה. ובכלל, כשלומדים 

צמוד כל-כך לדיסנילנד, אפשר לצפות שיהיה גם איזה טיול 

כיתה לממלכה הקסומה. באוניברסיטת קליפורניה שבסן דייגו 

עקרונות  "שנים-עשר  ושמו  באנימציה  קורס  לקחת  תוכלו 

האנימציה  סרטי  לכל  הבסיס  שהם  דיסני",  של  האנימציה 

באורך  אישיים  פרויקטים  עם  תצאו  הקורס  בסוף  המוכרים. 

עשר–חמש-עשרה שניות, שאולי יהיו סרטי דיסני הבאים.

 

בטן מלאה
הוא  אוכל  הרי  בקולינריה,  עוסק  לא  שלכם  התואר  אם  גם 

נושא שבו המוח שלנו עסוק כעשרים שעות ביממה, ורק הגיוני 

לקחת איזה קורס כללי שילמד אתכם את סודות המטבח. אז, 

תוכלו  ברחבי העולם  כזה, אבל  אין אחד  בבן-גוריון  לצערנו, 

למצוא קורסים ביזאריים על טהרת המזון. למשל, אם תהיתם 

פעם איך בן & ג'ריז הגיעו לעסקי הגלידה, מסתבר שזה קרה 

דרך קורס באוניברסיטת פנסילבניה, וגם אתם יכולים לקחת 

אותו! )אם אתם לומדים באוניברסיטת פנסילבניה(. ב"קורס 

מחקר  גלידה.  על  לדעת  שתרצו  מה  כל  לומדים  הגלידה" 

ופיתוח, בקרת איכות והכנה, מכירות וניהול של מפעלים קטנים 

בקורס שמועבר  והקר  סודות מהעולם המתוק  ועוד  וגדולים 

כבר למעלה ממאה ותשע-עשרה שנים! באוניברסיטת אלפרד 

תמצאו את הקורס "סירופ מייפל: הדבר האמתי", ובו תחקרו 

ותלמדו להכין סירופ בעצמכם. תודו  את היסטוריית המייפל 

שתמיד רציתם. ובאוניברסיטת קורנל הנחשבת תוכלו לקחת 

את הקורס החביב עליי עד כה, "מבוא ליין", ובו תלמדו איך 

להיות פלצנים ולטעום יין בצורה הנכונה, ואיך לדעת אם היין 

בראש  תצאו  וגם  מהגוני.  מעץ  או  אלון  מעץ  בחבית  אוחסן 

מסובב בסוף כל שיעור. קורס מנצח.

פיקאצ'ו, צא!
שיגעון הפוקימון גו לא פסח גם על האוניברסיטאות, וקורסים 

זמנו  את  המבלה  הרחב  הסטודנטים  לקהל  מוצעים  שונים 

בחיפוש אחר פיקאצ'ו במדשאות האוניברסיטה. באוניברסיטת 

טאיוואן תוכלו לקחת את הקורס "מחקר על פוקימון", שמנתח 

את הפוקימונים דרך עדשת המדע, ההיסטוריה והחוק. מה שכן, 

לצערנו(,  הוק,  פרופסור  )לא  הקורס  את  המלמד  הפרופסור 

מודיע כי מי שמחפש ללמוד איך לתפוס פוקימונים, שיירשם 

נמצא  עליו  מדבר  שהפרופסור  האחר  הקורס  אחר.  לקורס 

באוניברסיטת איידהו. שם הסטודנטים אשכרה מבלים בחיפוש 

נק"ז.  זה  על  ומקבלים  האוניברסיטה,  ברחבי  פוקימונים  אחר 

לא צוחקת. מטרת הקורס היא לשפר את הכושר הפיזי, לגרום 

ואם  קבוצה.  בתור  ולעבוד  הקמפוס  את  לחקור  לסטודנטים 

בא לכם לקבל קצת ידע טכנולוגי, תוכלו לקחת באוניברסיטת 

גו!", שעוסק  ופוקימון  "מיפוי, מחקר  אילינוי את הקורס  צפון 

בפן הטכנולוגי של האפליקציה ששיגעה את העולם. ובינתיים 

מחוסר בררה אלך לחפש לי ג'יגליפאף ליד בית הסטודנט. 

מביונסה ועד קנייה ווסט
אם טוויטר הוא חבריכם הטוב ביותר, ואם בכיתם כששמעתם 

לישראל"  "ביונסה  ואתם פעילים בעמוד  ואנג'לינה,  על בראד 

מיילי  של  האחרונים  המפוקפקים  מעשיה  בכל  בקיאים  וגם 

סיירוס – הקורסים הבאים הם בשבילכם. בקורס "הסוציולוגיה 

של מיילי סיירוס" בסקידמור קולג' שבניו יורק תוכלו ללמוד על 

התהליך שעברה מיילי סיירוס כדי להפוך מילדה כוכבת לדיוות 

פופ חורצת לשונות. בקורס תלמדו על ההשפעה של סיירוס על 

החברה ועל הצורה שבה המדיה משפיעה על זהותם של כוכבי 

תוכלו  מיילי,  בעניין של  פחות  אותה. אם אתם  ומעצבת  פופ 

לקחת את הקורס "הפוליטיקה של ביונסה" באוניברסיטת ניו 

ג'רזי, ובו תלמדו על ביונסה בגילום עמוד התווך של הפמיניזם 

של  סקירה  ובאמצעות  שלה  והקליפים  השירים  ניתוח  דרך 

היסטוריית הפמיניזם השחור בארצות הברית. ולאוהבי הראפ 

שבינינו, הקורס "ג'יי זי וקנייה ווסט" מחכה לכם באוניברסיטת 

מיזורי, ובו תדסקסו על מערכת היחסים המיוחדת של השניים, 

ועל השאלה איך מערכת היחסים הזו משקפת שוני ודמיון ביחס 

למערכות יחסים של דמויות פואטיות אחרות בהיסטוריה, כמו 

ג'ון לנון ופול מקרטני או וינסט ואן גוך ופול גוגן. 

אצלנו בחצר 
מציעה  שלנו  הצנועה  האוניברסיטה  שגם  לשמוע  תופתעו 

כמה קורסים ביזאריים למדי, שאמנם לא משתווים לאלו שפה 

היומית  ההזיה  מנת  את  לכם  לתת  יכולים  גם  אבל  למעלה, 

שלכם. הידוע מכול הוא "גירוש שדים", או בשמו המלא "גירוש 

שדים וניתוח קיסרי – רפואה מסורתית מול רפואה מערבית 

האפריקאיות  התפיסות  את  חוקרים  בקורס  באפריקה". 

שדים,  גירוש  כמו  מסורתיות,  טיפול  שיטות  כולל  לרפואה, 

של  לאלו  אותן  ומשווים  לאלים,  וקריאה  כישוף  טראנס, 

תוכלו  בנוסף  תכלס.  משעממת,  הדי  המערבית  הרפואה 

לקחת את הקורס "דראג-פרפורמנס", סדנה מעשית הבוחנת 

את  העוינות,  את  ההיסטוריה,  את  בחברה,  הדראג  זהות  את 

הוא  הקורס  של  ההיי-לייט  החברתי.  התפקיד  ואת  המשיכה 

תוציאו  הסטודנטים.  של  האישיות  היצירות  של  מופע  ערב 

את הפייטים. ולסיום, לא נשכח את "גידול ילדים אצל נוודים 

פסטורליים במזרח התיכון". בקורס תוכלו ללמוד על האמונות 

פסטורליים,  נוודים  בשבטים  ילדים  גידול  של  המנהגים  ועל 

ולנתח דפוסי הנקת תינוקות ותמותת ילדים. תענוג 
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שבוע סקי באנדורה?

טיסה ללרידה | העברות
7 לילות במלון 3* | א.בוקר

סקי פס | ציוד

מ- €899

טיסה ללרידה | העברות
7 לילות במלון 4* | חצי פנסיון

סקי פס | ציוד

מ- €1,079

*המחירים לאדם בחדר זוגי

Grand Valira

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



צ'ופצ'יק28

מחיר סטודנטים 

חברי אגודה - 25 ₪ 

מחיר לאורחים - 30 ₪  

*ניתן לרכוש כרטיסיות 

מוזלות במקום 
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מחיר סטודנטים 

חברי אגודה - 25 ₪ 

מחיר לאורחים - 30 ₪  

*ניתן לרכוש כרטיסיות 

מוזלות במקום 
 



צ'ופצ'יק30

"עשיתי ראש השנה ואמרתי לסטודנטים הבינלאומיים האחרים: 

'חברים, יש לי חג, ראש השנה שלנו היום'", מספרת יעל גורביץ', 

שנמצאת בתכנית חילופי סטודנטים בוילנה, ליטא. "הזמנתי איזה 

חמישה-עשר איש, אף אחד מהם לא יהודי. הם הגיעו אליי, בדלת 

הם אמרו לי שנה טובה והביאו לי רימונים ודבש ותפוחים. אני 

לא אמרתי להם כלום! הם פשוט עשו את שיעורי הבית שלהם".

ולא  אמיץ  צעד  בתור  בארץ  נתפסים  עדיין  אחרת  בארץ  חיים 

נורמה.  אינה  זו  זאת  ובכל  זאת  עושים  רבים  אנשים  שגרתי. 

שתסייע  מסגרת  ומחפשים  כזה,  צעד  לעשות  שרוצים  לאלה 

חילופי  של  תכניות  האוניברסיטה  מציעה  אותו,  לעשות  להם 

הסטודנטים. על התכנית אחראית המחלקה לקשרים אקדמיים 

וההרשמה עדיין  "קול קורא"  יצא  נובמבר  בינלאומיים. באמצע 

סמסטר  כעת  שלומדים  סטודנטים  כמה  עם  שיחות  פתוחה. 

בחו"ל מציירות תמונה מעודדת, ונראה שזאת משימה אפשרית 

בהחלט, ואפילו מומלצת. 

מי? קורל דולב 

מה לומדת? פסיכולוגיה וקוגניציה

איפה התחלפה? אוניברסיטת קונסטנץ, גרמניה

קצת לפני שהתחילו הלימודים הגיעה קורל לקונסטנץ לשבוע 

שחשובים  הנושאים  כל  על  מסודר  מידע  קיבלה  שבו  הכנה 

וקודי  בירוקרטיה  בריאות,  קניות,  מגורים,  בינלאומי:  לסטודנט 

ההתנהגות באוניברסיטה. היא מספרת שהלימודים ברמה גבוהה 

ושהם מעניינים. השפה האנגלית מאטה את קצב הלמידה, אבל 

למרות הקושי מצליחים להסתדר. "אין ברירה, מה שנקרא. אני 

אישית לא דוברת אנגלית או משהו כזה, אבל פשוט עושים את 

של  סיכומים  או  תרגומים  שיש  בארץ  כמו  לא  זה  שצריך.  מה 

עצמך  את  ומכין  המאמר  את  וקורא  יושב  אתה  אז  המאמרים 

לשיעור. אין לך פשוט ברירה. אתה מדבר עם אנשים באנגלית, 

איך  באנגלית".  בסופר  קונה  ואתה  באנגלית  חושב  כבר  אתה 

הקשר עם הסטודנטים שִאתם את לומדת? "עם הסטודנטים 

מחו"ל  הסטודנטים  עם  אבל  בקשר,  פחות  אנחנו  הגרמנים 

התחברנו גם ברמה הלימודית וגם ברמה החברתית". את נציגה 

של מדינת ישראל, איך את מרגישה בעמדה הזו? "המון אנשים 

פה שואלים אותי אם כל-כך מפחיד בארץ. תמיד מצטייר להם 

שמאוד מפחיד פה. אני תמיד אומרת שלא מפחיד, כי אני באמת 

חושבת שלא מפחיד בארץ. היה לנו אינטרנשיונל ֵדיי, יום שבו 

יש דוכן. מחלקים עלונים ומסבירים על הלימודים  לכל מדינה 

במדינה. היה לי ממש חשוב שלישראל יהיה דוכן. אז יצרתי קשר 

עם משרד החילופים בארץ שישלחו לנו כל מיני דברים. הייתה 

ִאתי גם חברה מאוניברסיטת תל אביב שעזרה לי להרים את זה. 

זה ממש ריגש אותי שיש דוכן של ישראל, במיוחד בגרמניה, והיה 

מאוד נחמד לראות שהרבה אנשים באו והתעניינו". 

מי? ירדן לוי

מה לומדת? הנדסת תעשייה וניהול

איפה התחלפה? אוניברסיטת קונקורדיה, מונטריאול, קנדה 

גם ירדן הגיעה למונטריאול שבוע לפני תחילת הסמסטר. את 

מגוריה שם במעונות הסטודנטים היא הסדירה עוד כשהייתה 

בארץ, אבל היא מספרת שאפשר למצוא מגורים אחרי שמגיעים 

לאוניברסיטה, ורבים נוהגים כך. היא מדברת אנגלית מגיל צעיר, 

לשפה.  התאקלמות  של  קצרה  תקופה  לה  הייתה  זאת  ובכל 

"ברגע שהגעתי לפה קצת חטפתי שוק, גם אני שיודעת אנגלית 

כבר שנים. לקחתי קורס בחשמל ואז המרצה השתמש במונחים 

שאני לא מכירה. מקבלים קצת שוק בהתחלה, אבל מתרגלים 

מחמש- יותר  לקחת  נותנים  לא  ספציפית  אצלי  מאוד.  מהר 

עשרה נקודות זכות, זאת אומרת ארבעה קורסים שכל אחד זה 

מאת אורית ערן

לייצג את ישראל, להיאבק 
באנגלית ולנצח ולהיפתח 
לעולמות חדשים. את כל אלו ועוד 
תמצאו בחילופי סטודנטים.
הגיע הזמן להירשם!

חיים אחרים
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גג ארבע שעות בשבוע. אז למי שקשה יש זמן להבין את השפה 

פשוט  "זה  איך הקשר עם הסטודנטים האחרים?  וללמוד". 

כיף לפגוש אנשים ממקומות אחרים. יצא לי הרבה לדבר על 

הצבא, הרבה יותר ממה שאני רוצה. הרבה אנשים מתעניינים, 

אצלי  ישראל.  זאת  ירושלים  אם  אותי  מישהו ששאל  היה  וגם 

יש הרבה סטודנטים מלבנון. אני בדיוק עושה פרויקט קבוצתי 

עם שני סטודנטים מלבנון. מתחילים להתבדח על זה ולצחוק 

ערבית.  אותי  מלמדים  הם  עברית,  אותם  מלמדת  אני  זה.  על 

מבולגריה  יש  והולנדים.  פולנים  הם  שלי  טובים  הכי  החברים 

וחסר  מה האוניברסיטה שלך מציעה  הרבה".  יש  ומבלגיה. 

בבן-גוריון? "יש משהו אחד שמאוד הייתי מאמצת. יש פורום 

של סטודנטים מהנדסת תעשייה וניהול )של אוניברסיטת בן-

היא  שלו  המטרה  חלק.  בו  לוקחת  שאני   20-80 בשם  גוריון( 

בשנים  לתעשייה.  האקדמיה  בין  הקשר  את  לשפר  לנסות 

התמחויות,  תכנית  של  ברעיון  לשחק  התחלנו  האחרונות 

פשוט  אנשים  קבועה.  בצורה  באוניברסיטה  שאין  משהו  שזה 

יוצאים ומחפשים עבודה . פה יש להם ממש תכנית שבמהלך 

במונטריאול,  לפחות".  התמחויות  לשלוש  יוצא  אתה  התואר 

מספרת ירדן, יש כמה וכמה אוניברסיטאות והן קולטות מאות 

וכל  טיולים, מסיבות  ומארגנות עבורם  בינלאומיים  סטודנטים 

מיני אירועים. היא ממליצה בחום לבקר בבית חב"ד. שם היא 

ושם  ישראליים,  סטודנטים  כמה  עם  שישי  יום  בכל  נפגשת 

אפשר ליצור קשרים גם עם מקומיים, עם קנדים. גם הטיולים 

של Interstude )גוף שמארגן פעילויות לסטודנטים ולמבקרים 

בינלאומיים שגרים במונטריאול( ממולצים בחום.

מי? יעל גורביץ'

מה לומדת? ניהול מערכות בריאות

 ,Vilnus Gediminas Technical University ?איפה התחלפה

ליטא

יעל הגיעה אל וילנה, שאותה היא מכנה וילנוס, בסוף אוגוסט 

)Erasmus Plus(. המשימה  פלוס  ארסמוס  תכנית  במסגרת 

הראשונה שלה הייתה למצוא מגורים, ולשמחתה היא פגשה 

את  בעיר.  דירה  ביחד  שכרו  והם  ִאתה,  שלומד  גרמני  בחור 

הקשר הראשוני עם הסטודנטים בתכנית שלה יצרה יעל עוד 

בוילנה: "הדבר הראשון שעשיתי היה לכתוב  ביומה הראשון 

בקבוצת פייסבוק של התכנית שלנו: מי רוצה להיפגש לקפה? 

וענו לי כמה אנשים. היום, שלושה חודשים אחרי, הם החברים 

היה  "לי  האנגלית?  עם  מסתדרים  איך  שלי".  טובים  הכי 

בסדר, כי חוויתי את זה כבר בארצות הברית, שם גרתי ועבדתי 

בעבר, אבל גם אם אתה לא יודע מילה זה הכי לגיטימי לשאול 

ממדינות  מגיעים  אנשים  טרנסלייט.  בגוגל  להשתמש  או 

ולפעמים הם בקושי מדברים אנגלית, אבל הם מאוד  שונות 

מתקדמים. יש לי כמה חברים שבהתחלה היינו יושבים אחד 

אנחנו  והיום  בפלאפון,  פתוח  טרנסלייט  גוגל  עם  השני  עם 

מספרת  יעל  בסדר".  והכול  נורמאלית  שיחה  לנהל  יכולים 

שוילנה היא עיר מקסימה. האנשים נחמדים ונעים מאוד ונוח 

מאוד לחיות בה. קל לנסוע לארצות השכנות ולטייל בהן. יעל 

בנוסף,  ובלפלנד.  בלטביה  באסטוניה,  ברוסיה,  טיילה  כבר 

ליטא זולה יותר מישראל וממדינות מרכז- מערב אירופה, ולכן 

אפשר להוציא סכומים קטנים יותר ולחיות בנוחות. 

מי? נדב עופר

מה לומד? הנדסת חשמל

איפה התחלף? טורינו, איטליה 

באנגלית  מתקיימים  שהלימודים  לכך  יתרון  שיש  מסתבר 

"בגלל  נדב:  מספר  כך  אנגלית.  דוברי  אינם  המרצים  כאשר 

שזאת לא שפת האם של המרצים ושל הסטודנטים ההרצאות 

מאוד אטיות, ובניגוד לארץ אפשר להבין את החומר". האם 

יש הבדלים בין שיטות הלימוד בארץ לשיטות הלימוד שם? 

"כן, הרבה. שיטת הלימוד היא יותר פרקטית. הרבה תיאוריה 

עם הסברים ודוגמאות פרקטיות מהחיים, לא רק מתמטיקה 

המטרה  הלימוד.  שיטת  "את  מאמץ?  היית  מה  ונוסחאות". 

לסטודנטים  לגרום  היא  המבחנים  את  ללעבור  בנוסף  פה 

להתעניין ולהבין את החומר, דבר שאני לא מרגיש מהמרצים 

בארץ, לפחות לא מרובם, וחבל שכך. היחס לסטודנטים פה 

הוא מדהים. המרצים מאוד נחמדים ומקשיבים. עונים מהר 

את  שולח  הייתי  שצריך.  דבר  בכל  עוזרים  ובעיקר  למיילים 

כל המרצים שלי להשתלמות פה". עד כמה זה דומה לטיול? 

"החוויה של לגור בחו"ל שונה לגמרי מכל טיול שחוויתי לפני. 

התאהבתי באיטליה, בשפה, באוכל, באנשים ובאורך החיים. 

לחוות  באמת  בשביל  פה  מספיק  לא  אחד  סמסטר  לצערי, 

אחת  הייתה  לפה  לבוא  עדיין,  אבל  באיטליה.  לגור  זה  מה 

ההחלטות הטובות בחיי".

מי? חן לוין

מה לומד? הנדסת מכונות והנדסת חומרים

איפה התחלף? טורינו, איטליה

להבין  הוא  לאנגלית  המרכזי שקשור  מספר שהמאמץ  חן 

אותה למרות המבטא האיטלקי. "ללמוד באנגלית? האמת 

שהאנגלית באיטליה היא לא בדיוק אנגלית. אנחנו צוחקים 

על זה הרבה, שרוב הפרופסורים בהרצאות מדברים אנגלית 

ברמה בינונית עם מבטא איטלקי כבד. בהתחלה היה קשה 

האם  המקומי".  הניב  את  לומדים  לאט-לאט  אבל  להבין 

הלימוד  לשיטות  בארץ  הלימוד  שיטות  בין  הבדלים  יש 

מהעובדה  חוץ  משמעותיים  בהבדלים  נתקלתי  "לא  שם? 

עם  למדת  וגיר!".  בלוח  משתמשים  עדיין  שבטורינו 

סטודנטים מכל מיני מקומות בעולם. מה תוכל לספר על 

החוויה? "אני חושב שזאת החוויה הכי משמעותית בחילופי 

שמדברים  שונות  ממדינות  אנשים  להכיר  הסטודנטים: 

הפוליטיים,  הנושאים  כל  שלמרות  ולראות  שונות,  שפות 

שאנחנו שומעים עליהם בתקשורת ומהפוליטיקאים בארץ, 

אין בעיה למצוא חברים מכל מדינה )כולל איראן, פלסטין 

פעם  וכל  ערב  ארוחות  ביחד  עושים  ערב(.  מדינות  ועוד 

הוא  ממנה  מהמדינה  אוכל  מבשל  אחרת  ממדינה  מישהו 

בא. נוסעים לטייל ביחד, יוצאים בערבים. הדבר שהחילופי 

זר  דרכון  להוציא  חשק  הוא  אצלי  עוררו  הכי  סטודנטים 

ולטוס לטייל באיראן".

לפנות  מוזמן  סטודנטים  לחילופי  בתכניות  מי שמתעניין  כל 

קומה   ,72 בניין  בינלאומיים:  אקדמיים  לקשרים  למחלקה 

חמש וחצי, חדר 577. טלפון: 08-6477679 |

ypiter@bgu.ac.il או oiaa@bgu.ac.il :מייל
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מאת הודיה תורג'מן

נובי גוד
את השנה החדשה תוכלו הפעם לחגוג בסטייל עם חבריכם שעלו מרוסיה.

הנה כל מה שצריך לדעת על חג הנובי גוד )זה לא כריסטמס!(

בשנות  שהומצאה  קומבינה  מעין  חילוני,  חג  הוא  גוד  הנובי 

השלושים המאוחרות כדי לחגוג את חג המולד בתוך מגבלות 

חג  לא  ממש  זה  תתבלבלו!  שלא  )אבל  הקומוניסטי  השלטון 

יחגגו אותו בבית או באולם  ישראלים  המולד(. החודש מאות 

זה  ומי  זה החג הזה? למה החג הזה?  אירועים חגיגי. אז מה 

ֵדד מֹורֹוז?

בשנה שעברה מצאתי את עצמי לראשונה בחיי בחגיגות הנובי 

לא ממש  הרוסי.  אהובי  עם  יחסים  מערכת  במסגרת  זאת  גוד, 

המולד.  חג  לא  ממש  שזה  לי  הבהירו  רק  לצפות.  למה  ידעתי 

הגעתי לאירוע סקרנית ומופתעת כמו ילדה שמגלה שאי אפשר 

היה  אוכל  גדול. שפע  באולם  היו  ללקק את המרפק. החגיגות 

על השולחנות עד שעות הבוקר, צלחות על גבי צלחות, גברים 

בוהקות  בשמלות  לבושות  נשים  יפות,  בחליפות  מגונדרים 

ריקודים  זרה,  בשפה  שירים  הזה,  ליום  במיוחד  נתפרו  שכאילו 

גדולים  ילדים  ילדים קטנים משתוללים,  וגם שקטים,  קופצניים 

שותים ושותים...

שיגעתי את הבחור שלי. מה עושים עכשיו? מי זה שם? זה סנטה 

קלאוס? ומי זאת? זאת חברה של סנטה? בסדר, בסדר, הבנתי, 

זה לא סנטה. יש משחק עכשיו? למה זה ככה? מי מחליט? גם 

זה סלק? מתי שותים? עוד שיפודים? מה, זה ג'לי בשר? בשביל 

כל מי שאי פעם ימצא את עצמו באירוע כזה )ואל תגידו לי שזה 

בחיים לא יקרה. גם אני חשבתי ככה....(, ולטובת כל מי שסתם 

מילון  קבלו  החודש,  חוגגים  אנשים  שהרבה  חג  להכיר  סקרן 

מקוצר לחג: 

מה זה נֹוִבי גֹוד? שנה חדשה. בשלושים ואחד בדצמבר נפגשים 

משפחה וחברים לחגוג את תחילת השנה החדשה יחד. חג חילוני, 

משפחתי ואינטימי, בלי שום קשר לחג הסילבסטר הנוצרי. 

מה הרקע לחג? המשטר הקומוניסטי רצה לטשטש כל סממני חג 

דתיים שקיימים במדינה, עד למצב שבשנת 1916 נאסר שימוש 

בעצי אשוח. האנשים, שכבר היו רגילים לחגוג את החגים, מצאו 

סוג של פשרה עם השלטון – הנובי גוד. מדובר בחג חילוני עם 

סממנים שמזכירים את חג המולד. אבל כאמור, זה לא באמת חג 

המולד. אלו חגיגות השנה החדשה, בלי שום התייחסות מיוחדת 

לישוע וחבורתו. בימי השלטון היה הנובי גוד החג היחיד שלא היה 

פוליטי-קומוניסטי. זה היה חג שאפשר התייחסות לאדם הפרטי 

הפך  החג  האנשים.  בלבבות  חם  מקום  תפס  וכך  ולמשפחתו, 

לאהוב ומשפחתי, וכך נשאר גם לאחר שהמצב הפוליטי ברוסיה 

השתנה. לכן גם היום מקפידים עולי ברית המועצות לחגוג אותו 

עם המשפחה. 

מה מאחלים? "ְס-נֹוִבים גֹודֹום", שמשמעותו "לשנה החדשה!".

מי זה ֵדד מֹורֹוז? סבא כפור. מבחינת קווי דמות הוא מזכיר את 

סנטה קלאוס )אבל דיר באלק! זה לא... טוב, הבנתם(. הוא מחלק 

מתנות לילדים. 

מי זאת ְסֵנגּורֹוְצ'ַקה? נערת השלג, הנכדה של סבא כפור. עוזרת 

לסבא שלה לחלק מתנות. 

במרכז  או  הסלון  באמצע  ששמים  מקושט  עץ  יֹוְלַקה?  זה  מה 

האירוע. מתחת לעץ הזה שמים את המתנות )אני יודעת על מה 

אתם חושבים. די נו, אבל זה לא(.

מה אוכלים? אין אוכל מיוחד לחג. בעיקר הרבה מאכלים רוסיים 

טיפוסיים. הדגש הוא על השפע. הרבה אוכל, כל הזמן, ושתייה 

חריפה. לקראת חצות ממלאים לכולם כוסות שמפניה וסופרים 

לשנה שבאה.  החולפת  השנה  בין  השניות שמבדילות  את  יחד 

בחצות מרימים כוסות לחיים ונותנים נשיקה.

נובי גוד בישראל
בשנות  צה"ל.  היה  חג  בתור  גוד  בנובי  הראשון שהכיר  הארגון 

התשעים אפשרו לחיילים יוצאי ברית המועצות לחתום יום חופש 

כדי לחגוג בבית עם המשפחה. ברוסיה נהוג שנשיא רוסיה יישא 

נאום חגיגי בטלוויזיה דקות אחדות לפני חצות. בארץ זה קורה 

בערוץ 9. נשיא המדינה או ראש הממשלה נואמים נאום לכבוד 

החג. בשנת 2015 זה היה בנימין נתניהו. 

ג'לי  פנים  אל  פנים  לפגוש  אתכם  מסקרן  נדלקתם?  אהבתם? 

בשר או את סבא כפור? תוכלו לחפש באינטרנט את הנובי גוד 

הישראלי, פרויקט של ילדי דור וחצי. אלה חבר'ה שנולדו ברוסיה, 

עלו לישראל ורוב חייהם גרים בארץ. מטרת הפרויקט להכיר את 

הסיפור והתרבות של יהודי ברית המועצות ולהנכיח אותו. האתר 

מקשר בין אנשים שרוצים לארח או להתארח בנובי גוד. תוכלו 

ואפילו כמה  למצוא שם הסברים על כל המנהגים, המאפיינים 

מתכונים ברוח החג. ס-נובים גודום!
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לילות אסטרונומיה
יותר משמיים בלילה בהיר. ומה  בואו נודה, אין יפה ועצמתי 

ובהבנה  בכוכבים  בהתבוננות  שלם  ערב  מלבלות  יותר  טוב 

שאנחנו כה קטנים וחסרי משמעות בעולם. למזלנו, אין צורך 

להתרחק עד מצפה רמון כדי לחזות בשמיים, כי מסתבר שבין 

שוחר  לנוער  רמון  אילן  'מרכז  מסתתר  האוניברסיטה  כותלי 

פיזיקה', ובו פלנטריום משוכלל שמקיים לילות אסטרונומיים 

מהפנטים בכל יום שני. הערבים כוללים פעילות אסטרונומית, 

לדייט  והרצאה. מומלץ  ביקור בפלנטריום  תצפית בטלסקופ, 

כשהירח  סתם  או  פר"ח,  חניך  עם  מלמדת  לחוויה  רומנטי, 

גדול במיוחד. 20 ₪ לסטודנטים, בהזמנה מראש. למידע נוסף 

.ilanramon.bgu.ac.il :היכנסו לאתר האינטרנט

אבודים ביונקרס
מחסור  עם  מתיש,  יום  אחרי  הגעתי  ביונקרס'  'אבודים  אל 

עז  רצון  של  כללית  ותחושה  גמילה(  כתבת  )ראה  בקפה 

משעשע  מחזה  גיליתי  התחילה  שההצגה  ברגע  אבל  לישון. 

ממני  שהשכיח  מרגשים,  וברגעים  קליל  בהומור  מלא  וכיפי, 

מספר  סיימון  ניל  מאת  המחזה  בקפה.  המחסור  את  לרגע 

ביונקרס,  משוגעת  קצת  יהודייה  משפחה  של  סיפורה  את 

הסבתא  בית  אל  השנייה.  העולם  מלחמת  בשלהי  יורק,  ניו 

הדודה  אל  ומצטרפים  וארטי,  ג'יי  הנכדים,  שני  לגור  עוברים 

בלה )שירי גדני הנפלאה( הסובלת מפיגור קל אך רק מחפשת 

להוציא  יכולה  שלא  גרט  והדודה  הפושע,  לואי  הדוד  אהבה, 

מילה מבלי להיחנק. כל זאת בניצוחה של הסבתא המרושעת 

מנסים  הנכדים  שני  חמה.  אחת  מילה  להגיד  מסוגלת  שלא 

להשתלב בתוך המשפחה הססגונית הזו, ומגלים הרבה כאב 

ישן, אופטימיות זהירה והומור שמנצח הכול. אל תפספסו את 

ההפקה הזו! תיאטרון באר-שבע.

לולה מארש
ל-2017 יש התחלה די מזהירה, כי כבר בשבוע הראשון מגיעה 

שתשיק  להופעה  לבאר-שבע  היישר  מארש'  'לולה  הלהקה 

לכם את השנה כמו שצריך! אם לא שמעתם על לולה מארש, 

זה  על העולם,  להקת האינדי-פופ התל-אביבית שמשתלטת 

בדיוק הזמן, רגע לפני שהיא מוציאה את אלבום הבכורה שלה 

ביוטיוב   Sirens את  שימו  בז'אנר.  רותח  הכי  לדבר  והופכת 

ותתחילו להתרגש. הארבעה בינואר, החלוץ 33.

מאת אור הוכמן

מדור תרבות

מה שקורה בבאר שבע

הופעות – מוזיקה – תיאטרון

אבודים ביונקרס | צילום: מעין קאופמן
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לכל אחד מאתנו יש לרוב את החיה המסוימת שאליה הוא 

החי  בפינת  ההורים,  של  בבית  בה  שפגש  לאחר  מתחבר, 

בבית הספר או בגן החיות. אנשים רבים, ובהם גם סטודנטים, 

בוחרים לגדל חיית מחמד שתלווה אותם בחייהם, ובמקרה 

תתפלאו  בבאר-שבע.  השכורה  בדירתם   – סטודנטים  של 

לשמוע, אבל כלב או חתול הן לא החיות היחידות שסטודנטים 

וכאלה  יחדיו,  וכלב  חתול  המגדלים  כאלה  גם  יש  מגדלים. 

הוא  לדוגמה. אחד הסטודנטים האלה  צ'ינצ'ילות,  המגדלים 

צ'ינצ'ילות,  שתי  גידל  אשר  לפיזיקה  דוקטורנט  יגאל,  תומר 

עשה  שהוא  להגיד  אפשר  ואי  לימודיו,  במהלך  ובלה,  ג'ורג' 

את זה לגמרי מבחירה. "לא רציתי חיות בבית. השותפה שלי 

ואני ביקשתי שזו  דיון על כלב או חתול...  והיה  נורא רצתה 

קנו  הם  דבר  של  בסופו  תומר.  מספר  בכלוב",  חיה  תהיה 

שתי צ'ינצ'ילות וגידלו אותן במשך תקופה ארוכה. אלה אולי 

חיות שמתגוררות בכלוב, אך גם הן מדי פעם רצו לצאת וניסו 

עבור  האמתי  האתגר  הגיע  לחופשי  שוחררו  וכשהן  לברוח. 

הן קצת  "בהתחלה  ושותפותיו: למנוע מהן להתחבא.  תומר 

את  ומחפשות  החוצה  קופצות  הן  ופתאום  לצאת,  חוששות 

או  לספה  מתחת  נכנסות  וישר  בו,  להתחבא  הבא  המקום 

מאחורי הארון. מה שעשינו בשלב מסוים היה פשוט לשחרר 

אותן בתוך המקלחת. שם אין להן איפה להתחבא". 

על חתולים וגם כלבים
לחינוך  סטודנטית  יחזקאל-פריד,  אל  בת  לתומר,  בניגוד 

להיות  אוהבת  לא  שדווקא  חיה  לגדל  בחרה  ולסוציולוגיה, 

בכלוב – כלב, העונה לשם ג'ואי. היא אימצה אותו עם בן זוגה 

לפני כמה חודשים. "אני ובעלי גידלנו גור נחייה ומסרנו אותו. 

אמרנו  תמיד  לזה.  ומוכנים  כלב  רוצים  כן  שאנחנו  הרגשנו 

ג'ואי  על  המודעה  את  כשראיתי  ונאמץ.  יבוא  שיום  לעצמנו 

נפל האסימון שזה זה", משתפת בת אל. בחודשים הראשונים 

לאימוץ היה קשה לג'ואי להישאר לבד. הוא היה בוכה במשך 

המליץ  "הוא  מאלף:  עם  להתייעץ  החליטה  אל  ובת  שעות, 

לנו על כלוב אילוף, ועכשיו כשאנחנו יוצאים החוצה לשיעור 

או לסידורים אנחנו משאירים אותו בכלוב. בתוך הכלוב יותר 

בסדר לו. הוא קצת מיילל אבל אחרי כמה דקות הוא נרגע 

ואפילו נרדם. זה ממש שיפור, אבל יש עוד עבודה".

"וגר זאב עם כבש". ניסים  כולנו מכירים את הביטוי הנפוץ: 

לוי, סטודנט להנדסת מכונות, אף מיישם אותו כשהוא מגדל 

את  מלווה  לילו,  הכלבה,  וכלבה.  חתול  בבאר-שבע  בדירתו 

בגיל  בפח  מצא  הוא  ג'קי,  החתול,  ואת  מהבית,  עוד  ניסים 

חמישה ימים. "הייתה תקופה שלילו ניסתה להיות אימא שלו 

שהוא  רוצה  היא  ועכשיו  ביחד,  שיחקו  שהם  תקופה  כזה, 

מאת יהלי אוזן

רבים משלבים את חייהם האקדמיים עם גידול חיית מחמד. כתבתנו 
ליקטה מידע על גידול נכון בשילוב עם לימודים, ויש גם טיפים ממאלף

החתול, הכלב 
והצ'ינצ'ילות
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יעזוב אותה בשקט. היא רגילה שבבית יושבים ולא זזים יותר 

מדי, והחתול רוצה כל הזמן לזוז. אבל הכול ברוח טובה. הם 

מנהל  צוות  חברת  לוין,  נגה  ניסים.  מספר  טוב",  מסתדרים 

בעמותה "באר-שבע אוהבת חיות", מספרת גם היא על הדרך 

שעברה עד שאימצה כלב, "מאוד רציתי לגדל כלב לבד ולא 

רציתי  אז החלטתי לקחת כלב לאמנה.  לי,  יהיה  איך  ידעתי 

קודם לנסות. זה בעצם הוריד ממני את המחויבות הכלכלית, 

אבל בעיקר את המחויבות לטווח ארוך". נגה מספרת שישר 

הרגישה שזה מתאים לה ושלא יכלה לוותר על גידול הכלב. 

הוצאות ולימודים – משתלם? 
כרוך  כשזה  בכך  מה  של  עניין  לא  זה  מחמד  חיית  גידול 

לבעל  לב  תשומת  ובמתן  חודשי  בסיס  על  רבות  בהוצאות 

הנוגע  בכל  העמוסה.  הלימודים  שגרת  ניהול  תוך  החיים, 

לעלות ולתחזוקה של חיית המחמד מדובר לפעמים בהוצאה 

של מאות שקלים בחודש. בת אל מעריכה שהכלב ג'ואי עולה 

שמים  "אנחנו  בחודש:  שקלים  החמש-מאות  בסביבות  לה 

אוכל  שק  וקרציות,  פשפשים  נגד  אמפולה  בחודש  פעם  לו 

שמחזיק בערך חודש וגם חטיפים לכלבים. אז כן, ההוצאות 

בטח  זול,  לא  שזה  וטוען  עמה  מסכים  ניסים  קטנות".  לא 

כשמדובר בגידול שתי חיות שונות. לעומתם, תומר לא הרגיש 

כיוון שגידול צ'ינצ'ילות נחשב  את כובד העלויות השוטפות, 

לזול יחסית. אולם, הקנייה של החיות עצמן היא מאוד יקרה. 

כל אחת מהן עולה כמה מאות שקלים. "הן חיות מאוד יקרות, 

קטנות  העלויות  עצמה  הרכישה  אחרי  מעט.  לא  לנו  עלו 

יחסית. צריך לקנות חול, ואוכל עולה שלושים שקלים בערך. 

מהבחינה  נוחות  די  יקרות,  כאלה  לא  הן  כסף  מבחינת  אז 

הכלכלית", מתאר תומר.

מלבד הפן הכלכלי, בבואכם לגדל חיית מחמד עליכם לקחת 

הזמן  את  לנהל  כיצד  ולדעת  הלימודי  הפן  את  גם  בחשבון 

שיכול  מסבירה  נגה  מהצדדים.  אחד  באף  לפגוע  לא  בכדי 

צריך  אך  והשקעה,  זמן  דורש  חיים  בעל  שגידול  להיות 

הרגשתי  לא  "אני  החיובי:  למקום  זה  את  לקחת  להצליח 

להפך. למשל, בתקופות מבחנים  בלימודים,  לי  שזה הפריע 

מצאתי את עצמי שלוש פעמים ביום יוצאת מהבית עם הכלב 

ואני  בצד.  הלימודים  את  מניחה  רגע  ושנייה  ומתאווררת, 

חושבת שזה הועיל דווקא". נראה שבת אל מחזיקה בגישה 

דומה לזו של נגה, ולדעתה פשוט צריך לדעת לעשות סידור 

יותר  קצת  לקום  זה  "אם  מסבירה:  היא  יותר.  יעיל  זמנים 

מוקדם בבוקר כדי להוציא אותו, או שזה 'מכריח אותך' לצאת 

כל ערב להליכה או להיפגש עם כלבים אחרים. לא מרגישה 

איתי  חיובית".  חוויה  דווקא  זו  הלימודים,  על  מקשה  שזה 

הראל, מאלף כלבים מקצועי וסטודנט למזרח תיכון ומדינת 

ישראל, רואה את עצם גידול בעל החיים בתור דבר מבורך. 

הוא מרגיע את כל מי שחושב שלא ניתן להשאיר כלב במשך 

כמה שעות בבית. "גם אם לסטודנט אין כרגע יותר מדי זמן 

טוב מכל פתרון אחר שימצאו  יותר  עדיין  זה  בשביל הכלב, 

לבעל החיים. כלומר, להשאיר כלב שמונה שעות לבד בבית זו 

לא התעללות, אם עושים את זה נכון ואם מלמדים את הכלב 

כמו שצריך", מבהיר איתי.

כל  בעצם  או  צ'ינצ'ילה,  לגדל  לנסות  שחשב  מי  ולכל 

מבחינת  נוחות  מאוד  חיות  שהן  מספר  תומר  בכלוב,  חיה 

הלימודים והן לא דורשות תשומת לב רבה. בתקופת מבחנים 

והן מסתדרות:  אוכל  גדולה של  אפשר להשאיר להן כמות 

"זה יחסית נוח, כי אתה יכול לשים להן אוכל וללכת ללמוד. 

אותך.  שוכחות  לאט-לאט  שהן  זה  הצ'ינצ'ילות  עם  הבעיה 

לשבת  צריך  אתה  בך  לבטוח  שוב  להן  לגרום  בשביל  ואז 

מתייחס  לא  אתה  אם  היד.  את  לרחרח  להן  לתת  ולחכות, 

אליהן הרבה זמן הן מתחילות לא להתייחס אליך. אבל זה 

לא דורש תשומת לב כמו כלב".

איך לעשות את זה נכון?
חיים  בעלי  עם  בעבודה  אישי  ניסיון  עם  מגיע  אחד  כל  לא 

או עם ידע בחינוך נכון שלהם בתור חיות מחמד, אך זה לא 

אומר שאתם צריכים לחשוש מהסיטואציה או לפחד לאמץ 

וסבלנות  השקעה  התמדה,  של  עניין  הכול  זה  חיים.  בעל 

בזמן חינוך חיית המחמד. נגה מסבירה שחשוב לבוא ולאמץ 

"צריך  חיצוני:  מראה  על-פי  רק  אותם  לבחור  ולא  כלבים, 

וחמוד  יפה  רק  לא  הוא  שלוקחים  שהכלב  באמת  לראות 

ומתאהבים באיך שהוא נראה, אלא שגם האופי שלו מתאים 

לאורח החיים. כלומר, למצוא את הדרך לספק את האנרגיה 

של הכלב". אם בחרת לגור עם שותפים בנוסף לבעל החיים, 

איתי ממליץ שהם כן יעזרו בחינוכו, בעיקר אם הם באים ִאתו 

שהכלב  ספק  אין  סטודנטים,  "אצל  תכופות:  לעתים  במגע 

מוציאים  ושותפים  במידה  אבל  שלו.  לבעלים  יותר  יקשיב 

לטיול את הכלב וצריכים להיות ִאתו לבד, אז אין ספק שעדיף 

שהם ידעו מה לעשות ואיך לעשות". כמו כן, ישנה חשיבות 

לאילוף בסיסי כי הוא ההתחלה לכל פתרון, לדעת איתי. הוא 

מדגיש את החשיבות של עבודה עם צ'ופרים, בחום ואהבה 

ובהרבה סבלנות.

כרוך,  זה  במה  והבנתם  הסיפורים  את  ששמעתם  אחרי  אז 

אוהבי  לכל  שנותר  מה  כל  טיפים,  כמה  קיבלתם  ואפילו 

החיות שבכם הוא ללכת ליום האימוץ הקרוב או לחפש את 

הפרסומים על חיות במצוקה ופשוט לאמץ. זה אולי מרגיש 

והשמחה  הכיף  אבל  הלימודים,  עם  בשילוב  ולחוץ  מורכב 

מסכמת  אל  בת  המאמץ.  כל  את  שווים  בתמורה  שתקבלו 

ואומרת: "אני ממליצה לכל אוהבי הכלבים באשר הם לאמץ 

כלב, זו באמת חוויה. אני לא מתחרטת לרגע! למרות העלויות 

ולמרות שאנחנו סטודנטים. וכל מי שיש לו חיית מחמד בבית 

יכול להסכים ִאתי".

*עמותת "באר-שבע אוהבת חיות" היא עמותה ללא מטרות 

רווח אשר מתבססת על מתנדבים בלבד. מטרת העמותה היא 

אם  חם.  בית  להם  ולמצוא  ומהרחוב  מהסגר  כלבים  להציל 

קשר:  צרו  לאמנה,  כלב  לקחת  או  להתנדב  מעוניינים  אתם 

.052-4377998

*מאלף כלבים מקצועי – איתי הראל עבר הכשרה מקצועית 

והוא מנוסה באילוף כלבים. לכל שאלה/ מחשבה/ עזרה צרו 

ִאתו קשר: 055-6619590.



צ'ופצ'יק36

אנטוניו קסטלנוס אילנה ברגר

בבואה
צילום: דניאל איטח

אילנה ברגר, לומדת לתואר שני 

במנהיגות חברתית. "לקניות ברשת".

אנטוניו קסטלנוס, לומד תעשייה 

יאיר צור ובן קינדלר, לומדים כלכלה וניהול, שנה א'. "לשחייה".

וחשבונאות, שנה א'. יאיר: "לאווירה של חדר 

הכושר של האוניברסיטה בשש בבוקר". בן: 

"להפועל באר-שבע".

והפעם שאלנו: למה את/ה מכור/ה?

יאיר צור ובן קינדלר

אריאל וקנין, לומד כלכלה 

ומנהל עסקים, שנה 

ב'. "לקפה השחור של 

תקופת מבחנים".

אריאל וקנין

סהר חוביאן,  דורון אורן ונטע קסטנברג

צ'ופצ'יק36



37

Bg
u4

u.
co

.il

איריס צרוונגרה ואלהאם אזברגה

משה רוביןשני היברסהר חוביאן,  דורון אורן ונטע קסטנברג

סהר חוביאן, דורון אורן ונטע 

קסטנברג, לומדות פוליטיקה 

וממשל וניהול, שנה ג' ואחרונה. 

"לאבוקדו".

שני היבר, לומדת מחשבת ישראל 

ולימודי אפריקה, שנה ב'. "להכנת 

מתכונים של 'טייסטי' במקום 

ללמוד".

איריס צרוונגרה ואלהאם אזברגה, שתיהן בתכנית "עתידים" בשנה ג'. "לגומי".

משה רובין, לומד לתואר שני בהנדסה 

אזרחית. "למכוניות".
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צ'ופצ'יק38

מה נראה לו? באיזה קטע? מי הוא חושב שהוא? למה דווקא עכשיו? מה הוא רוצה בכלל? 

אוף. אני שונאת את הטלפון שלי ואת כל מה שהוא מכיל כרגע. צליל של הודעה נוספת. 

אני לוקחת נשימה עמוקה, לא יודעת מה אני עתידה למצוא שם. "היי, אני למטה". זה "חבר 

ממש  שנמצאת  הקטנה  השטנית  ההודעה  את  לשכוח  ומתעקשת  למטה  יורדת  אני  שלי". 

מתחת להודעה הזאת. הוא מחכה לי מחוץ לאוטו. אני חושבת לעצמי שזאת הפעם הראשונה 

שאנחנו נפגשים צלולים ותקינים לבדיקת ינשוף. "אהלן", הוא פותח אליי ידיים. "היי", אני 

מכוונת נשיקה ללחי. הוא כנראה כיוון לפה, אז יוצא לנו מין חצי שפה מביכה כזאת, משהו 

באמצע. איך אני שונאת דייטים.

הוא פותח לי את הדלת של האוטו. "מה בא לך?". "לא אכפת לי". אני בודקת מתי הוא שלח 

את ההודעה. אוי, שיט, הוא מחובר עכשיו. הוא רואה בטח שאני מחוברת. בטח חושב שאני 

"כן, בטח, למה לא. נשמע אחלה. מגניב". מתי  "פאב?".  לו.  שוברת את הראש מה לענות 

ראיתי אותו פעם אחרונה? נראה לי שבברקה הראשונה, אז ליד הבר. הוא אמר לי שלום וזהו. 

מה הוא נזכר פתאום? מה נראה לו, שאני שוב ארוץ אליו? כדאי שיהיה לו משהו טוב להגיד. 

אולי אני אלך אליו אחר-כך, אם לא נסיים פה מאוחר מדי. זה לא טוב ללכת אליו מאוחר מדי. 

כשהשעה מאוחרת מדי, הרבה פעמים אני מגיעה לנקודה שבה מאוחר לי מדי לסגת אחורה. 

לי אוויר, חייבת קצת לנשום. הוא מחנה את האוטו מול אחד הפאבים היותר חנוקים  בא 

שיש לעיר הזאת להציע. "אה, כן? לפה אנחנו יוצאים?". "כן, שאלתי אותך בדרך, אמרת שזה 

אחר  למקום  לנסוע  ייקח  זמן  כמה  בראש  אני מחשבת  אחר?".  למקום  רוצה  את  אחלה... 

ומבינה שחבל לי על הזמן. "לא, לא, זה בסדר. בוא". אנחנו מתיישבים על הבר. המלצרית 

מביאה לנו את התפריטים ואני מציצה בפלאפון. מתחילה לנסח הודעה ומוחקת. פתאום הוא 

מחובר. לעזאזל, שלא יראה אותי מקלידה ומתחרטת.

"בשבילי חצי  "מה בשבילכם?", מגיעה מלצרית מחייכת. למה היא מחייכת? היא בעבודה. 

גולדסטאר. מה ִאתך?". אני קולטת שבכלל לא הסתכלתי על התפריט. "אה, אני צריכה עוד 

כמה דקות...". המלצרית הולכת ואני מסתכלת על תפריט שבעצם אני כבר מכירה. "מיקה, 

מה קורה?". "הכול טוב, מה ִאתך?". "לא באמת", הוא לוקח ממני את התפריט ומניח את היד 

שלו על שלי. "מה קורה?". אני מרגישה את כל הדם זורם לי ללחיים, ביד השנייה אני מחביאה 

את הפלאפון עמוק בתיק, כמו תלמידה שנתפסה על חם.  "תקשיבי, לא צריך בכוח. אם לא 

בא לך...", "אחי!" מישהו מאחור נותן לו טפיחה על הגב. הם ממש שמחים אחד לקראת השני, 

ואז בפעם הראשונה מאז שהתחיל הערב אני רואה אותו, את החיוך המתוק שלו שחימם לי 

את הלב באותו לילה. "וואי, שנים!". "כן... עבר ים זמן". זה נכון. עבר ים זמן והרבה מים בנהר 

ובים ובכול. אני מחליטה באותו רגע שאני לא נותנת לעבר לחזור להיות הווה. הוא מסתובב 

אליי בחזרה ולוקח נשימה עמוקה. לפני שהוא ממשיך את המשפט שנקטע, אני עוצרת אותו 

ומספרת לו מה קרה לי כמה דקות לפני שהוא בא. הוא שותק.

"תביאי רגע את הטלפון". כל בחור אחר הייתי מרגיעה ומהר, אבל אני מבינה שאם אני רוצה 

להציל את מה שנשאר מהערב הזה אני צריכה לבלוע את האגו שלי. ואז התגלה שהבחור 

הזה גאון. זה כבר סוף הערב ואנחנו מתחת לבית שלי. אחרי ערב כזה בא לי לתת לו נשיקה 

מוזר  משהו  יצא  ללחי.  כיוון  הוא  שיט.  ימינה,  שובר  הוא  אבל  אליו,  מתקרבת  אני  ענקית! 

באמצע. אוח, אני שונאת דייטים. 

 אני 
מתקרבת 
אליו, אבל 
הוא שובר 
ימינה, שיט. 
הוא כיוון 
ללחי. יצא 
משהו מוזר 
באמצע"

הצד 
שלה

טון
סי

ת גלי 
אני שונא/ ת דייטים!מא
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אני שונא/ ת דייטים!

 אני בא 
לנשק אותה 
בפה, היא 
כיוונה ללחי. 
אוי, געוואלד. 
זו מכה 
התחלתית 
גדולה מאוד"

אם יש דבר שאני חושב שיש עליו קונצנזוס בכל מקום, וייתכן שגם בכל גיל, זה שלצאת 

מגדלת  בזכוכית  נבחן  אתה  שעות  כמה  במשך  בעצם  שבה  נוראית,  חוויה  זו  לדייטים 

יכול  ראשונים אתה  בדייטים  מולך.  היושב\ת  בזכוכית מגדלת את  בוחן  מידה  ובאותה 

לשלם על כל דבר, החל מפיהוק לא במקום ועד ללקחת קש, לשים אותו באייס קפה 

ולהגיד שזה נראה כמו פעולת מעיים מסוימת. אני שונא את זה.

למרות זאת, אני לא בטוח שהערב הזה אשר בא עלינו לטובה )בתקווה( עם מיקה באמת 

עומד על אותה הסקאלה של דייטים ראשונים, על אף שטכנית, זו הפעם הראשונה )חוץ 

מאותו בוקר מחומרמר( שניפגש כשירים להפעיל מיכון כבד מכל סוג. "יהיה בסדר", אני 

אני שולח לה מסרון שאני למטה  ושם לב שכבר הגיע הזמן לצאת.  מרגיע את עצמי, 

ומחשב את הפעולות שלי. לחבק? לנשק? ואם לנשק, אז על הלחי או בפה? וואו, כבר 

 – ומתקרבת  יורדת  היא  בפה.  שלנשק  ברור   – הטבעית  בצורה  השני  את  אחד  ראינו 

יפהפייה. לחלוטין יהיה טוב. אני בא לנשק אותה בפה, היא כיוונה ללחי. אוי, געוואלד. 

שאכלתי  טונה  הכריך  את  הריחה  שהיא  להיות  יכול  מאוד.  גדולה  התחלתית  מכה  זו 

בצהריים? אבל צחצחתי שיניים. טוב, לא נורא. מפה אפשר רק לעלות.

"מה בא לך?" אני שואל בזמן שאני מרגיש כמו ג'נטלמן שפותח לה את הדלת לאוטו. 

מהלך אצילי ממישהו שבסוף הפגישה הראשונה שלו ִאתה היא נאלצה ללכת לבדיקת 

איידס. היא עונה לי בריחוק קל שלא אכפת לה. "פאב?", אני שואל ומכוון לכיוון הבנג'י. 

שם מכירים אותי וזה בטח לא יזיק. "כן, בטח, למה לא". הנסיעה מוזרה. אני לא מצליח 

להבין אם זה בגלל שזה מוזר לצאת לאנשהו בבאר-שבע עם אוטו, כשהכול קרוב כל-כך, 

או שיש משהו אחר. ייתכן שהיא כזו שונה בין פיכחות לשכרות? אולי זה אני שונה בכלל? 

אולי בעצם הזיתי את הכול כמו הבחור התמוה שכתב את "הצד שלו" שנה שעברה. בין 

כל ההרהורים הללו פתאום אני מוצא את עצמי בכניסה לבנג'י. "אה, לפה?", היא פתאום 

שואלת, ואני מרגיש איך הערב הזה הולך ומתרסק. "את רוצה למקום אחר?", אני שואל 

ככה  והיא  עליה,  שם  לפחות  או  פה,  שמשקיע  זה  שאני  להתעצבן  מתחיל  מעט  וכבר 

מתעלמת ממני. אולי זה באמת היה האלכוהול שעשה אותה נחמדה.

נראית  היא  לה.  בא  מה  בשאלה  למיקה  ופונה  אומר  אני  גולדסטאר",  חצי  "בשבילי 

שואל  אני  בכלל,  היא  לחלוטין שמי  הכלים  ולפני שבירת  לי.  נמאס  לחלוטין.  מנותקת 

"מיקה, מה קורה? הכול טוב?". אני שואל כי זה נראה שהיא ממש מסתירה ממני משהו. 

מקווה שהיא לא בהיריון ממני ורק חושבת איך להגיד לי את זה! 'אני אהיה שם בשבילה 

מהבית.  טוב  חבר  שגיא,  צץ  מקום  משום  פתאום  להגיד.  חושב  אני  התינוק',  ובשביל 

תענוג! אנחנו מתחבקים כאילו לא התראינו שנים. אנחנו נפרדים ואני בא להגיד למיקה 

זה כל  "אז  ומספרת.  שאהיה האבא הכי טוב שיש. אבל שנייה לפני היא עוצרת אותי, 

הסיפור...", אני חושב לעצמי. אני מהרהר במצב. "תביאי רגע את הטלפון". פעם ראשונה 

Suck that mate. אני  ואני שולח לאקס שלה סלפי שלנו.  ִאתי )הערב(,  זורמת  שהיא 

יוצא ִאתה.

מפה הכול השתחרר. כשאנחנו מגיעים אל מתחת לדירה שלה אני מפיק לקחים מתחילת 

הערב ובא לנשק אותה על הלחי. הפעם היא כיוונה לפה. נהדר. איך אני שונא דייטים.

הצד 
שלׂו

סף
יו

בן 
תן 

דו
ת 

מא



שכועסת  מישהי  מחפש  "אני  במשפט  להשתמש  שוקל  אני 

נוסף  חדש,  ליין  פיק-אפ  בתור  שלה"  האינטרנט  חברת  על 

כל-כך  רב  יחס  קיבלתי  לא  לטור.  מרואיינות  מציאת  לדרך 

מבנות בתואר מאז שאמרתי שיש לי שחזור מדויק של המבחן 

בפיזיולוגית. עדי הייתה הראשונה שפנתה אליי, וגוללה בפניי 

את הסיפור על ניסיון ההתחברות שלה ושל שותפיה לאינטרנט 

של חברת פרטנר. ספוילר: אין לסיפור הזה סוף שמח.

למוקד  השותפים  התקשרו  השנה  תחילת  לפני  ימים  כמה 

לרשת  אותם  לחבר  שאמור  שהטכנאי  להם  ונאמר  השירות, 

יגיע ביום הראשון ללימודים. כאשר עבר זמן ההגעה והטכנאי 

לא הגיע, התקשרו השותפים למוקד לברר מה קרה. במוקד 

עוד  טכנאי  ושישלחו  טעות,  הייתה  שכנראה  וטענו  התנצלו 

באותו שבוע. שוב הגיע היום. כל השותפים המתינו בסבלנות 

התקשרו  הם  נוספת  פעם  הופיע.  לא  הטכנאי  אבל  בדירה, 

למוקד של פרטנר. משם נמסר להם כי אכן הגיע טכנאי, של 

לגלוש  יוכלו  הם  יותר  או  פחות  שעה  ושבתוך  בזק,  חברת 

באינטרנט. עדי מספרת שהם אכן זיהו רשת חדשה, אולם לא 

היה ניתן להתחבר אליה.

עדי  למחרת  התקשרו  הלילה,  תוך  אל  נגרר  שהעסק  מאחר 

והשותפים לשאול מדוע אין להם אינטרנט. במוקד נמסר להם 

שהטכנאי של בזק אכן הגיע, אולם עתה צריך לשלוח גם טכנאי 

של פרטנר, משהו שלא נאמר בשום שיחה קודמת. כעבור כמה 

ימים אכן הגיע אותו טכנאי מדובר. עדי מספרת שהטכנאי היה 

מאוד אדיב וניסה לסדר את החיבור. אולם לאחר כחצי שעה 

פנה אליה ואמר כי לא היה שום טכנאי של בזק, וכי עליהם 

להתקשר למוקד ולהסדיר את העניין מההתחלה. באופן לא 

למוקד  התקשרו  כאשר  מהסחבת.  נמאס  לשותפים  מפתיע, 

פעם נוספת ולא קיבלו מענה לבעיה, החליטו לוותר ולהצטרף 

לרשת אחרת.

כך  כדי  עד  אותי.  תסכל  הזה  הסיפור  לכם?  אגיד  אני  מה 

כמה  עוד  להכניס  כדי  רק  מצחיק מהפתיחה  חלק  שהורדתי 

בין  ליפול  ממשיכים  אנחנו  רצון.  שביעות  חוסר  על  מילים 

והסלולר  האינטרנט  שירותי  של  המערכת  כי  הכיסאות, 

הגענו  בשוק  המונופול  שבירת  של  יפה  מרעיון  שבורה. 

למצב של פריקת עול כללית. החברה שנותנת את התשתית 

מאשימה את הספק, הספק מאשים את התשתית, וכולנו בסוף 

של  האינטרנט  עם  נשארנו  שלא  על  עצמנו  את  מאשימים 

השותפים הקודמים. המצב הזה לא תקין, ואנחנו לא צריכים 

לקבל אותו כמובן מאליו. לא צריך תואר בכלכלה כדי להבין 

שיש המון היצע בשוק, ואנחנו בתור צרכנים יכולים וצריכים 

לנצל אותו. רוב החברות ממש רוצות שנצטרף, עד כדי שהן 

מורידות את המחירים כל כמה חודשים. הן לא רוצות לשמר 

לתזז את הטכנאים להתקנות  קדימה, שיתחילו  אז  לקוחות? 

ולניתוקים. אם גם ככה אנחנו צריכים לשבת ולחכות, לפחות 

נוציא מזה את התעריף הזול ביותר. 

אל תאיימו להתנתק. תתנתקו באמת. כי כל מה שאיומי הסרק 

עושים הוא להוסיף שכבה נוספת של בירוקרטיה לפני שנקבל 

שירות טוב. במקום להתקשר לחברה ולקבל את היחס שאנו 

לאיים  פעמים,  שלוש  אליהם  להתקשר  נצטרך  לו  ראויים 

שאנחנו  מה  את  לקבל  אז  ורק  המתחרים,  לטובת  בעזיבה 

רוצים. ובינינו, השירותים כמעט זהים, ואין שום סיבה להתקבע 

ולטלפון  הגרון  כאב  את  לעצמכם  חסכו  מסוימת.  חברה  על 

המסכן את כאב הראש, ופשוט חייגו את המספר הבא ברשימה.

את  תחקרנו  לפנייתכם,  "בהמשך  נמסר:  פרטנר  מחברת 

המקרה. ואכן, לצערנו, ההתנהלות מול הלקוחה הייתה ארוכה 

מדי, עד כדי בחירה של הלקוחה לפנות לספק שירות אחר. 

השירות  למתן  לפעול  ונמשיך  זה  ממקרה  לקחים  נפיק  אנו 

הטוב ביותר".

מחוברים?

הבירוקרט

מאת ארנון זלמנוב

צ'ופצ'יק40
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משרד מילואים של אגודת הסטודנטים מציג:
תכנית הצ'ופרים תשע"ז!

תוכנית הצ'ופרים תקפה לימי מילואים שבוצעו בשנת תשע"ז בלבד )מיום פתיחת סמסטר א' ועד סוף 
ובאישור  ע"י המחלקת  הקורס  יותנה בפתיחת  הקיץ  קורס  מימוש   | ב'(  תקופת מבחנים של סמסטר 
הדיקנאט | לא ניתן לממש את ההטבות בשנה אחרת מזו שבה התבצעו ימי המילואים | אגודת הסטודנטים 
| בכל מקרה של  ו/או אופן מתן ההטבות מעת לעת  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות 

סתירה עם תקנון המילואים, יש לפעול לפי התקנון.

הטבות אקדמיות מטעם הדיקאנט
יום מילואים אחד | 50 צילומים 

שני ימי מילואים | 100 צילומים או תלוש לחוברת בחינות 
10 ימי מילואים רצופים | מתן שעות חונכות בהתאם למשך השירות / קורס מרתון ללא עלות.

הטבות אלו יחולקו עד ליום הלימודים האחרון של הסמסטר בו בוצעו המילואים וינתנו רק על ימי 
לימודים שהופסדו בפועל בתוך תקופת הסמסטר בלבד – לא כולל תקופות מבחנים, חגים ושבתות 

זכאות לקורסי קיץ ללא עלות
22 ימי מילואים )שנצברו במהלך שנת הלימודים( | מזכים בקורס קיץ חינם

30 ימי מילואים )שנצברו במהלך שנת הלימודים(  | מזכים בשני קורסי קיץ חינם
תקף לסטודנטים במסלול לימודים רגיל בלבד.

צ'ופרים מטעם האגודה )ע"פ מספר ימי השירות(
זכאות על פי ימי מילואים:

1
2-3
4-5
6-7
8-9

10-11
12-15

שובר לפופקורן קטן בנגטיב
שובר לקפה ומאפה קטן במקסיקני )מוגבל לשובר אחד לסטודנט בסמסטר(

כרטיס כניסה יחיד לנגטיב או 10% הנחה לכרטיסייה בפוזיטיב
חצי ליטר בירה / כוס יין בבנג'י או חצי ליטר בירה בבר-אילן

RootS Bar-פיצה אישית ב
שובר לחומוס באבו-דאבי או שובר ל-20 ₪ לאקדמון

שובר לארוחה בפיש&צ'יפס או כרטיס כניסה זוגי לנגטיב + פופקורן גדול

הצ'ופרים ינתנו לסטודנטים חברי אגודה בלבד, מימוש השוברים ייעשה עד לסוף תקופת 
המבחנים של הסמסטר בו בוצעו המילואים )סמסטר א' עד ה-12.3.17, סמסטר ב' עד ה-10.8.17(

POSITIVE
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ומצריך  כמו הנצח  יום אחד בשבוע שהוא ארוך  יש  לכולנו 

מאיפה   – השאלות  שאלת  עם  להתמודד  עלינו  אנרגיות. 

ואיך  ארוך?  ליום  אתנו  לקחת  כדאי  מה  אז  אותן?  מביאים 

ושל  האדם  של  הבסיסיים  היצרים  אחד  את  מספקים 

הסטודנט בפרט? 

דקלה לומדת בפקולטה למדעי הבריאות. כיאה לסטודנטית 

מסורה היא רצתה להכניס את הבריאות גם אל חיי היומיום. 

היא הכינה סלט סלק עם כל מה שטוב: סלק מבושל, עשבי 

תיבול, קצת קינואה. היא התגאתה בקופסת האוכל שלה כמו 

בילדה הקטנה שעדיין אין לה. בצהרי היום היא פתחה את 

הקופסה, אך לתדהמתה, כאוס מוחלט. הילדה הקטנה שלה 

השתוללה בתוך התיק וכל דבר שהיה בו נטף צבע סגול. היא 

הביטה בקופסה שהייתה סגורה לחלוטין, אך הסלק השובב 

בכוח  חצב  לו,  טפטף  יום  חצי  סגורים.  מקומות  אוהב  לא 

התמדתו בתיק, והטביע את חותמו. 

להישאר בקופסה
את  שמים  בוקר  שמדי  רבים  רבים.  מני  אחת  היא  דקלה 

שהקיבה  או  מלהכיל,  צרה  הקופסה  אך  בקופסה  תשוקתם 

נעמה  עם  שוחחתי  מסתפקת.  לא  וממש  ובועטת  דורשת 

האישה  לבריאות  מהקליניקה  קלינית  דיאטנית  לוסטגרטן, 

ובדקתי  השרון,  במחוז  המקצועית  ההכשרה  ורכזת  ברעננה 

לקראת המשך השנה הארוכה כיצד מכילים יום ארוך )לפעמים 

בלי  מחזיק  אוכל  סוג  איזה  קופסה?  בתוך  משָנה(  פחות  לא 

יבשים. קצת  פירות  "אפשר תמיד לקחת  מקרר במשך היום? 

זמינה".  אנרגיה  לבין'  ש'בין  בזמן  נקבל  כך  שקדים.  אגוזים, 

על איזה נשנושים את ממליצה במשך היום? "יש היום הרבה 

קטנים,  פלפלים  שרי,  עגבניות  קטנים,  מלפפונים  כמו  ירקות 

דברים שצריך רק לשטוף ולאכול". את ממליצה שלא לחתוך 

את הירקות? "לא שזאת בעיה מבחינת ערך תזונתי. לפעמים 

אנשים לא אוהבים שיוצא המיץ של הירקות במהלך היום, וגם 

היום  יש  ואוכלים.  – רק שוטפים  זמן ההכנה בבוקר  מבחינת 

המון ירקות קטנים שאפשר לקחת". מה בנוגע למנה עיקרית? 

"אפשר לקחת ארוחה ממש מלאה. מה שתמיד טוב זה קטניות: 

שמאבד  אוכל  יש  האם  ירוקה".  שעועית  או  אפונה  עדשים, 

לחמם  בעיה  אין  "לא.  במיקרוגל?  חימום  אחרי  תזונתי  ערך 

במיקרו. יש בעיה לפעמים במקומות שבהם קונים אוכל. הרבה 

פעמים יש הרבה מלח, חומרים מעובדים, הרבה שומן וסוכר. 

כשמביאים מהבית זה הכי טוב". איך אפשר לחיות בריא בלי 

להתרושש? "אפשר לעשות סנדוויצ'ים בבית מלחם שיפון עם 

ממרחים שאוהבים, זו לא הוצאה רצינית. 

וגם  טריות  מבחינת  גם  עדיף  פחות  בחוץ  שקונים  סנדוויצ'ים 

כי אי אפשר באמת לדעת אם זה לחם מלא או שיפון". הרבה 

יש  האם  השבוע.  לכל  אחד  יום  במרוכז  מבשלים  סטודנטים 

זה  "אם  ימים במקרר?  אוכל שמאבד ערך תזונתי אחרי כמה 

בשר, לא מומלץ יותר משלושה ימים. אבל אם זה קטניות או 

אני  בדרך-כלל  שבוע.  כמעט  יהיה  שזה  בעיה  אין  פחמימות 

בשבוע.  פעמיים  דורש  זה  ימים.  שלושה–ארבעה  כל  ממליצה 

אפשר גם להכין ולהקפיא ישר. יש הרבה אנשים שמכינים מנות 

מוכנות כבר במקפיא ואז לוקחים את המנה מוכנה". כמה זמן 

זה מחזיק? "כמה חודשים טובים". מה דעתך על חטיפי אנרגיה? 

מאת גלי סיטון

בעודנו מבלים בתור למיקרוגל, כתבתנו ביררה מה כדאי להביא בקופסה. 
היא חזרה עם המלצות מדיאטנית, עם מתכונים ועם ד"ש מהיפנים

מיקרו כלכלה
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"חטיפי אנרגיה – יש ויש. זה כמו קורנפלקס, זה לא הדבר הכי 

בריא. אם אין ברירה, בסדר. אבל הייתי ממליצה פרי או בוטנים 

ושקדים בין לבין מאשר חטיף אנרגיה. חטיף אנרגיה פעם ביום 

זה בסדר, אבל לא שכל הארוחות יהיו חטיפי אנרגיה".

ללמוד מהיפנים
מעניין לדעת שבעוד שרובינו פוגשים את קופסאות האוכל רק 

אוכל  בקופסאות  מצטיידים  היפנים  האוניברסיטה,  במסגרת 

כריך  עם  בעיקר  מעבירים  אנו  ילדותינו  את  קטן.  מגיל  עוד 

לוקחים  היפנים,  כמו  היפנים,  ולעומתנו  "השחר".  ושוקולד 

שלמה  בתרבות  מדובר  אצלם  מרבית.  ברצינות  העניין  את 

שדרכה מעודדים את הילד לאכול נכון. הקופסה צריכה להיות 

מעניינת וצבעונית כדי לעודד את הילד לסיים את כולה. זה 

נקרא בנטו.

בנטו היא ארוחת יחיד עם הרבה חוקים: האוכל צריך להיות 

קר, כי הוא לא עובר חימום, ויחד עם זאת טעים. כמו כן הוא 

בקופסה  ויפה.  צבעים(  שישה  )לפחות  צבעוני  להיות  צריך 

הבנטו  כללי  היום.  למשך  הנחוצים  המרכיבים  כל  ישנם  הזו 

בגן שונה משל  ילד  משתנים עם הגיל: כמות הקלוריות של 

מנות  שלוש  לכלול  אמורה  מאוזנת  בנטו  ארוחת  סטודנט. 

פחמימה, שתי מנות של פרי וירקות ומנת חלבונים אחת.

בעוד שאני כילדה התרגשתי מבוקר חגיגי שבו קנו לי להפסקת 

עשר שוקו ולחמנייה, היפנים הקטנים האלו מקבלים קופסה 

כלבלבים  מאורז,  עשוי  פנדה  דב  שלם:  סיפור  עם  צבעונית 

בצורת  חביתה  מחסה,  עלים  סבוך  יער  מנקניקיות,  חמודים 

באינטרנט.  הזה  הסיפור  של  שלמה  סצנה  יש  בובספוג. 

מעוררות  תמונות  הוראות,  עם  תמונות  שמעלים  בלוגרים 

לאכול  ירצה  מי  התיאבון.  את  פחות  קצת  )והאמת,  השראה 

יצירת אמנות שכזו?(. האגדה מספרת שהסיפור התחיל כמו 

כל סיפור מוצלח – שעמום של לוחמים )לדעתי, גם ההתחלה 

של במבה נוגט, אבל זה כבר לכתבה אחרת(. במאה השש-

עשרה לוחמים שקיבלו מנות קרב רצו להכניס להן קצת יותר 

עניין, וכך נולד הטרנד.

חמם ואל תחמם
ורץ לגוגל לחפש תמונות  לכל מי שלא שמט את העיתון 

עשו  האחד,  דברים:  כמה  על  ממליצה  אני  בנטו,  של 

ההמלצות  הכתבה.  את  שתסיימו  אחרי  מקרה,  בכל  זאת 

הטעויות  מצעד  לכם  הנה  מטעויות.  ללמוד  הן  הנוספות 

הגדולות שאפשר לשים בקופסה:

סלט סלק. אלא אם יש לכם חיבה חסרת מעצורים  .1

  לצבע הסגול.

סלט ירקות. גם השמן ידוע בחיבתו לטפטף ולזלוג, וגם  .2

הירקות אוהבים שעוטפים אותם, והם נספגים ברוטב  

עד שנעים להם ולכם פחות.  

קציצות דגים. זה חלבון, זה ממלא, אבל האמת שזה  .3

ממש עושה ריח רע במיקרו, ומבאס.   

אז מה כן?

סלט פסטה. אפשרות להכניס את כל מה שצריך:  .1

פחמימות, ירקות. בניגוד לסלט ירקות, הרוטב שייספג  

במהלך היום יעשה לו רק טוב. ואם עד כאן לא   

השתכנעתם – זה חוסר את התור למיקרוגל!  

ירקות אנטיפסטי. חותכים כמה ירקות )בטטה, סלק,   .2

פלפל, קישוא( ושוכחים אותם בתנור לשעה עם   

קצת מלח-פלפל. אחלה נשנוש למהלך היום או     

תוספת מעניינת ומשדרגת לכל סנדוויץ' שרוצה  

להיות  קצת יותר מרגש.  

מוקפץ. בדומה לסלט הפסטה מכיל גם כן את שלל   .3

אבות המזון, כמו פחמימות, חלבונים וירקות עם קצת    

צ'ילי שמפלפל את היום.  

אז שתמשיך להיות לכולנו שנת לימודים מספקת, ממלאה, 

ולא לשכוח לקחת מזלג וסכין בשקית עם האוכל!

"הייתי ממליצה פרי או בוטנים 
ושקדים בין לבין מאשר חטיף 

אנרגיה. חטיף אנרגיה פעם ביום 
זה בסדר, אבל לא שכל הארוחות 

יהיו חטיפי אנרגיה"
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נשארתם קריסמס בארץ?  
מועדון BIC מציג:

Never lit a Hanukkah candle before? 
BIC presents:

מסיבת כריסמוכה
Christmukkah Party

תפריט
מוזל

סופגניות

הפתעות

Gifts

Donuts
Discounted 

alcohol 

לפרטים: אתר האגודה <<  Bgu4u.co.il << קשרי חוץ או  "אגודת הסטודנטים" 
For more info >> Bgu4u.co.il or F "Ben Gurion International Club" 

20:30 | 28.12
   Wednesdayרביעי |

Coca Pub

BGU
International

Club

Experience More
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סיפורי אוכל
חנוכה: בלי חופשה, אבל עם מתכון

מאת גלי סיטון

מתקופת  ששכחנו  אחרי  שמגיחה  חופשה  דחיפה.  זה  חנוכה 

שבא  החג  זה  באמצע.  באה  בערך.  פסח  שיגיע  ועד  החגים 

הכבד  התיק  את  לרגע  מרים  קטן,  פוש  ונותן  הקשה  בעלייה 

ואומר: יאללה, תכף תגיע לפסגת החופש הבאה.

כך היה, עד שהגעתי לאוניברסיטה. הייתי בהלם שאין חופשה 

בחנוכה. הרי זה חג שמרכיב כל מאפיין הכרחי עם רצח עם, נס 

ואוכל. אבל לא. לא יום קטן, אפילו לא חצי יום. העם היהודי 

באותו  גורל  שותפות  אין  בן-גוריון  באוניברסיטת  אבל  ניצל 

בשנה  חברה  שאלה  נרות?",  להדלקת  אליי  באה  "את  שבוע. 

שעברה. רעיון נחמד, חשבתי. תוך יום יומיים הבנתי שזה ממש 

קטע כאן. כל יום הוזמנתי להדלקת נרות, לעתים אפילו לשתי 

איוונט  לזה  שפתחו  המגזימים  את  היו  ערב.  באותו  הדלקות 

בפייסבוק, לא עלינו. 

גם.  נזמין  שאנחנו  ואני,  השותפות  החלטנו,  בערך  רביעי  בנר 

התרגשנו מאוד לארח פעם ראשונה אצלנו, וחשבנו מה נכין. 

סופגניות לא בא בחשבון כי זה משמין והן בעצם האויב האמתי 

נפשותיו  את  לשמור  צריך  כולו  ישראל  ועם  החנוכה,  חג  של 

מהן. לכן הלכנו על לביבות תפוחי אדמה בשמן עמוק, כמובן. 

לב  לשים  בעיקר  היו  בשבילי  חנוכה  לקראת  ההכנות  אז  עד 

כמה לביבות אני גונבת לאימא כך שיישאר משהו לאורחים. לא 

היה לי מושג כמה עבודה זה. שעה לפני זמן ההדלקה קילפנו 

כמות לא הגיונית של תפוחי אדמה. פעולת הקילוף היא פעולה 

חביבה, זורמת כזאת.

אבל אז הגיעה הפומפייה. שלוש בנות, שש ידיים, זה לא אמור 

השנייה,  אחרי  אחת  לפמפם  התחלנו  זמן.  מדי  יותר  לקחת 

עוד מותחות את  ואנחנו  הגיעו  כבר  נצח. האורחים  וזה לקח 

שרירי הידיים שלנו לקצה הסיבולת. בשלב כלשהו ידינו חלשו 

והאורחים שלנו החלו לפמפם בעצמם. הבינו שבקצב שלנו הם 

יצטרכו להדליק פה גם את הנר החמישי.

לסופגניות  מתכון  מצאתי  פה!  יהיו  לא  לביבות  שום  השנה 

אני  למחשב!(.  מהר  מכירים?  )לא  ניקי  של  מהבלוג  אפויות 

שתתן  המסורתית  החופשה  את  אין  אם  כי  במסורת.  אדבוק 

דחיפה באמצע השגרה, לפחות שתהיה סופגנייה מתוקה.

שמונה-עשרה סופגניות לפי המתכון של ניקי: 

מתכון:

5 כוסות קמח )700 גרם(

חצי שקית שמרים טריים

חצי שקית משפר אפייה

חצי כוס סוכר )100 גרם(

3 חלמונים

80 גרם חמאה רכה

כפית שטוחה מלח

כוס ורבע חלב פושר

כפית תמצית וניל

מה עושים?

מערבבים את החומרים יחד עד שיוצא בצק דביק. משמנים 

עד  מכוסה,  כשהבצק  חמים  במקום  ומתפיחים  קערה 

יוצרים  עבודה.  משטח  מקמחים  הנפח.  את  מכפיל  שהוא 

כדורים קטנים. מתפיחים את הכדורים למשך 30–40 דקות 

ומברישים בשמן. מחממים תנור ל-190 מעלות ואופים כ-12 

דקות, עד שהסופגניות מתחילות להזהיב. מברישים בחמאה 

מומסת, מחזירים לתנור ואופים עד שהסופגניות משחימות. 

דקות.   10 במגבת  ומכסים  בחמאה  שוב  אותן  מברישים 

/ כל מה שהייתם  / ריבת חלב  ממלאים בריבה / שוקולד 

אז  הושמדנו  כמעט  כי  יומכם האחרון,  היה  זה  אם  אוכלים 

מותר.

חוק ברזל: להתכונן בזמן לאורחים.

הספקתם  לא  אם  שגם  אהובים,  אנשים  תזמינו  ללב:  חוק 

להתארגן, זה בסדר כי אנחנו סטודנטים מגניבים וזורמים.
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באיזו  מאוד.  משמחת  עובדה  לפניי  נתגלתה  שעברה  שנה 

מסיבת דירה של חבר מתארחים סטודנטים זרים רבים. צפון 

הכול   – אסיאתיים  אמריקניים,  דרום  אירופאים,  אמריקניים, 

מהכול ממש פה בבירת הנגב הנהדרת שלנו. התרגשתי כל-

כך מהעובדה הזו ומהשיחה העמוקה שניהלתי עמם באותה 

מסיבה. החלטתי שמגיע להם שנעשה עליהם כתבה. זה היה 

ועקב כך, השנה החלטנו להמשיך את הקו הזה. אך  מרתק. 

הפעם עם מרצים זרים, חבר'ה שהפכו את ישראל לבית שלהם 

ואת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למקום העבודה שלהם. 

ראש  שטאדל,  כריסטיאן  ד"ר  את  לראיין  זכיתי  הזו  לכתבה 

המרצה  אוספריאן,  אנה  גברת  ואת  עברית,  ללשון  המחלקה 

במחשבות  אותי  שיתפו  הם  באוניברסיטה.  גרמנית  ללימודי 

להגיע  להם  גרם  מה  ארצה,  הגיעו  טרם  ישראל  על  שלהם 

תפקיד  כאן  משחקת  אהבה  ספוילר:  )אזהרת  פה?  ולהשתקע 

היה להם הכי קשה להתרגל אליו בתרבות  ואפילו מה  כביר( 

המיוחדת שלנו? 

עם מי דיברנו?
ד"ר  בכלל:  כאן  מדובר  במי  שנבין  חשוב  זה,  כל  לפני  אך 

כריסטיאן שטאדל, כאמור, ראש המחלקה ללשון עברית, יליד 

שלושים  בן  הכול  בסך  גרמניה,  במערב  אשר  מילהיים  העיר 

וארבע. "הכבשה השחורה בין משפחה של מתמטיקאים", כפי 

למד  שטאדל  במיוחד.  משעשעת  בצורה  זה  את  מציג  שהוא 

עברית מקראית עוד בתיכון, ומכיוון שהנושא הזה היה "הדבר 

היחיד שעניין אותי בסוף בית הספר", הוא החליט לעשות את 

המעבר הטבעי ללימודי תואר שני במדעי היהדות ובבלשנות 

ואף  בארץ,  פעמיים  שטאדל  טייל  לכאן  הגיעו  טרם  שמית. 

תכנית  במסגרת  דור  בתל  ארכיאולוגית  בחפירה  השתתף 

חילופי סטודנטים. כך הוא פגש את המנחה לדוקטורט שלו 

והשלים את הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים.

גברת אנה אוספריאן היא ילידת עיירה קטנה סמוך לעיר גראץ 

אוספריאן  הכול.  בסך  ושמונה  עשרים  בת  באוסטריה,  אשר 

באוניברסיטת  ושפות  גרמנית  ספרות  היסטוריה,  למדה 

וסיימה את התואר השני שלה ממש לא מזמן, בשנת  גראץ, 

לבקר  הגיעה  מדוע  מספרת  אנה  ושלוש-עשרה.  אלפיים 

באוניברסיטה אחד הנושאים  "כשלמדתי היסטוריה  בישראל. 

שאני  הבנתי  ואז  יהודית,  היסטוריה  היה  בו  שהתעמקתי 

בקושי  אך  יהודית,  היסטוריה  על  מאמר  אחר  מאמר  כותבת 

יודעת משהו על ישראל או על החיים היהודיים העכשוויים. אז 

החלטתי לבוא לבקר כאן". 

חיים מעבר לפיגועים
הישראלי  היום  סדר  על  ביותר  הבוערים  הנושאים  אחד 

לפנות   – חוץ  כלפי  ההסברה  נושא  כמובן,  הוא,  העכשווי 

לאנשים שמכירים את ישראל רק מהחדשות או ממיתוסים )לך 

תסביר לאדם שמעולם לא ביקר פה שאתה לא רוכב על גמל 

לאוניברסיטה ולא יוצא לשוקת כשאתה צמא( בניסיון לגרום 

להם להבין שזה לא ככה, שיש פה יותר ממה שניתן לראות 

דרך עדשת המצלמה. הידע המוקדם הזה, או תפיסת העולם 

של ישראל טרם החוויה של הביקור, הוא בדיוק מה ששאלתי 

עליו את השניים כדי לנסות להבין מעט יותר, אולי, מה יודעים 

עלינו וכיצד אנו נתפסים מחוץ לגבולות שלנו?

אנה: "בהסתכלות לאחור אני חושבת שידעתי רק את הדברים 

והמודרנית שלה,  ישראל – ההיסטוריה העתיקה  הבסיסיים על 

על התרבות והאנשים. ללא ספק", היא מוסיפה, "ידעתי יותר על 

היהדות עצמה מאשר על ישראל". שטאדל, לעומת זאת, מספר 

על תחושותיו טרם הגעתו לתכנית חילופי הסטודנטים בירושלים, 

בתקופת הזמן של הפיגועים באוטובוסים ברחבי הארץ. "ציפיתי 

שני מרצים הגיעו לארץ בעקבות אהבה למקום ונשארו בגלל אהבה 
רומנטית. אז איך נראית להם ארצנו? ואיך יכול להיות שגרמני הוא ראש 

המחלקה ללשון עברית?

מרצים מן החוץ )לארץ(
מאת דותן בן יוסף
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שהכול יהיה טעון בפוליטיקה. הדיווחים על הפיגועים עיצבו את 

המפגש הראשון. מבחוץ לא תמיד מבינים שיש הרבה חיי יום-יום 

לצד זה, וכמעט בכל רגע נתון הם אלו היותר רלוונטיים".

לבקר  הגיעו  וחמש-עשרה  אלפיים  הוא שבשנת  מעניין  נתון 

אבל  העולם.  מרחבי  תיירים  מיליון  שלושה  כמעט  בישראל 

השאלה הנשאלת היא בעצם מה גורם לתייר, מבקר, להחליט 

אנחנו  בישראל?  לגור  ולבוא  מגוריו  מקום  את  להעתיק 

מתעסקים הרבה בירידה מהארץ של טובי בנינו, במרוץ אחר 

המילקי הזול ביותר בעולם. אך מה עם הצד השני? מה עם 

לגור  לבוא  ומחליטים  ההפוכה  הדרך  את  שעושים  האנשים 

ועניין?  דבר  לכל  ישראליים  אזרחים  ולהיות  כאן  לעבוד  כאן, 

כל-כך.  מסובכות  לא  התשובות  תתפלאו,  כאן,  דווקא  אז 

שמוכרת  סיבה  היא  לארץ  לחזרתו  שהסיבה  מספר  שטאדל 

לנו היטב – "במהלך הדוקטורט התאהבתי בבחורה ישראלית, 

ומאז התחתנו". תשובתה של אנה לשאלה של מה הביא אותה 

כריסטיאן.  של  מזו  במיוחד  שונה  הייתה  לא  כאן  להישאר 

פשוט  הייתה  החוויה  הראשונה  בפעם  לכאן  "כשהגעתי 

מדהימה. פגשתי כל-כך הרבה אנשים מעניינים )יהודים ולא 

יהודים( ולמדתי מלא. רציתי להישאר פה כי ישראל היא מקום 

ברגע  מוסיפה  היא  אה",  מבחינתי.  השראה  ומעורר  מדהים 

האחרון, "וגם כי בעלי ישראלי, כמובן". אהבה מחברת עולמות.

אחת הסיבות שאנחנו כה אוהבים תיירים פה, בטח ובטח כאלו 

שבחרו להשתקע בארץ, היא שיש לנו עוד מישהו שחווה את 

למולדתו  הוא שב  כאשר  מנקודת מבטו,  לספר  ויוכל  המדינה 

באמת  לישראל  יש  מה  העולם,  ברחבי  מטייל  סתם  אפילו  או 

כששאלתי  אנה  לי  אמרה  בדיוק  כך  נוסף.  שגריר  מן  להציע. 

אותה מה היא מספרת על ישראל כאשר היא חוזרת לאוסטריה. 

"אני מרגישה שכל אחד שחי בישראל מרגיש מעט כמו שגריר 

יש לך תפיסה  קטן כאשר הוא מטייל לחו"ל. כשאתה חי פה, 

טובה יותר של מה באמת קורה פה ולמה. זה מאוד חשוב לי 

שהמשפחה והחברים הקרובים שלי, שכולם ביקרו כאן לפחות 

פעם אחת מאז שעברתי לפה, שיבינו שהמדינה הזו זה לא רק 

רק  בעולם  לחוות שום מקום  יכול  לא  'הקונפליקט'. אף אחד 

מלקרוא כותרות בעיתון. אז אני תמיד מנסה לשתף את החוויות 

שלי. שיראו מה ישראל באמת ומה היא בשבילי". תשובתו של 

כריסטיאן עומדת כמעט בקנה אחד עם דבריה של אנה. "אני 

מספר שבעיקר, לא, אין כאן כל יום שני פיגוע ואני לא מפחד 

לגור כאן. לא, האלפבית המוזר הזה לא קשה ללמידה )אם כי 

זה פחות נפוץ( ושזו לא עוד ארץ התנ"ך – יש כבישים מאספלט, 

מכוניות בלי סוף ומכשירים טכנולוגיים בכל מקום".

לשון עברית של גרמני
בכל זאת, כפי שאומר הפתגם הידוע "עם אהבה לא הולכים 

היא  ועבודה  קונבנציונאלית,  מכולת  לא  לפחות  למכולת", 

מהות חיינו הרי, אז כיצד בעצם הגיעו כריסטיאן ואנה להיות 

מרצים באוניברסיטה שלנו? "ישנה תכנית לאוסטרים שהינם 

בוגרי תואר מתקדם, אשר נותנת לחוקרים צעירים או מורים 

לעבוד בארץ זרה לתקופת זמן מסוימת. אני הגשתי מועמדות 

מרצה  להיות  ובחרתי  אוסטריה,  בירת  בוינה,  מרצה  למשרת 

אנה  לכאן.  שלה  הדרך  על  אנה  לי  מספרת  בבאר-שבע", 

כאמור היא המרצה לגרמנית באוניברסיטה, אך כריסטיאן הוא 

ראש המחלקה ללשון עברית, דבר שהיה נראה לי תמוה במעט 

"השליטה  בפשטות,  לי  הסביר  כריסטיאן  אז  אך  בתחילה, 

במחלקה  אפילו  באקדמיה,  חשובה  פחות  אם  ברמת  בשפה 

ללשון עברית. הרי במחלקה אנחנו לא מלמדים עברית תקנית 

בלשנית  מבט  מנקודת  השפה  את  חוקרים  אלא  וכלליה, 

משעשעת:  באנקדוטה  ההסבר  את  מסיים  הוא  ופילולוגית". 

"בשנה השנייה שלי כאן פגשתי מרצה בכיר מספרות עברית, 

פיטר לנרד, אף הוא גרמני, שגדל בעיר השכנה אליי בגרמניה. 

כדי  לארץ  יגיע  גרמנית  שדובר  מופרך  כזה  לא  שזה  כנראה 

לכהן כראש מחלקה ללשון עברית...". לא רק שזה לא מופרך, 

מסתבר, זה גם די מגניב.

ומרצים  לישראלים  נשואים  בארץ,  חיים  ואנה  כריסטיאן 

באוניברסיטה. הם כבר חלק בלתי נפרד מאתנו, אבל בכל זאת, 

הם לא נולדו פה ולא חונכו פה בדרך הישראלית "המיוחדת". 

אז מה היה הדבר שהיה להם הכי קשה להתרגל אליו כאן? 

פה.  שעפים  לטילים  ועד  בכביש  פוסקות  בלתי  מצפירות 

בצפירות.  להשתמש  התחלתי  שנה  "אחרי  מתאר:  כריסטיאן 

וגם עניין הטילים נכון – שנה שעברה הייתה השנה הראשונה 

שלי באוניברסיטה שלא הופסקו בה הלימודים בעקבות אירוע 

ביטחוני כזה או אחר. ומבחינתי, הדבר הכי קשה להתרגל כאן 

הוא שבמקרים רבים, כדי שדברים ייעשו, צריך להתווכח עם 

אנשים ולדרבן אותם". אנה, לעומת זאת, התוודתה: "היה לי 

קשה להתרגל לזה שאנשים אקראיים שנוסעים אתך ברכבת 

כי הם במקרה שמעו את  רק  לך עצה  נותנים  באוטובוס  או 

השיחה שלך. וכמובן, הקיץ הישראלי".

"אל תשכחו, יש לנו ארץ נהדרת". כך מסיים קיציס כל פרק 

הכתבה  את  התחלתי  נכון.  לחלוטין  וזה  נהדרת",  "ארץ  של 

בכך שזכיתי להכיר סטודנטים זרים שהגיעו לפה ולימדו אותי 

המון. הראיונות עם אנה וכריסטיאן רק הזכירו לי איזה כיף זה 

שבאים לכאן אנשים שנעשים חלק מאתנו, והם גם השגרירים 

הכי טובים שלנו בחו"ל. זו ארץ נהדרת עם אנשים נהדרים  
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מילניום,  או  שנה  כל  של  בפתחה  כמו 

כתות  וחברי  "נוסטרדמוסים"  מאות 

וטוטאלי של  למיניהן צופים חורבן מוחלט 

מסוג  שלישית  עולם  מלחמת  שזו  בין   .2017 בשנת  העולם 

כלשהו, ובין שזו "שריפה באש הגיהינום", שהמשכילים שבנו 

מתרגמים לתוצאות קטסטרופאליות של התחממות גלובלית 

– כולם אוהבים להיות נביאי זעם. אז מה את צופנת בחובך, 

שנת 2017?

תחילה חשוב שנבין שכמעט כל האגדות המוזיקליות שבאמת 

לב  שברון  אין  כן.  לפני  או  ב-2016  עוד  מתו  עליהן  נצטער 

אפשר  אז  בואי,  ודיוויד  כהן  לאונרד  של  למותם  שישתווה 

לנשום לרווחה מהבחינה הזאת. עוד בתחום המוזיקה: הגעתה 

של ביונסה לארץ נראית קרובה מתמיד, כריס מרטין משוטט 

בירושלים, ושלום חנוך עדיין מוציא אלבומים ומופיע.

הטענה העיקרית של מתנגדי 2017 היא דונלאד טראמפ. 

ארה"ב  נשיא  לתפקיד  הצפויה  אין ספק שהשבעתו  ואכן 

השנה  מעל  כבדה  ערפל  עננת  מטילה  בינואר  בעשרים 

הקרבה. אך אל תשכחו שהוא נבחר בשנת 2016. כלומר, 

הנזק כבר נעשה, מכאן אפשר רק לעלות. בנוסף, ההחלטה 

הזאת תרדוף אותנו במשך ארבע שנים לפחות, והרי אם 

נתנגד לתקופת זמן כה ארוכה, איך נצא מהמיטה בבוקר? 

יש  עתידיים,  פרמטרים  מיני  כל  עוד  לסכום  מנסים  אם 

תחושה שהרע מכל מאחורינו. כי בשורה התחתונה, 2016 

אין מצב ש-2017 תשתווה אליה!  נוראית כל-כך.  הייתה 

יום, שנה או מילניום העסיקה  יוליד  ובכלל, השאלה מה 

דיסטופיות.  או  אוטופיות  שחזו  יש  ממני.  וטובים  רבים 

במקום  אינטר-גלקטי  כביש  של  סלילה  חזו  מהם  כמה 

קרב.  שהסוף  לטעון  ממשיכים  רק  ואחרים  הארץ,  כדור 

אבל איך? אף אחד לא באמת יודע. גם אם תטרחו לדפדף 

תגלו  בהורסקופ,  מבט  ולהעיף  בעיתון  התשבצים  את 

שמה שכתוב בו די מעורפל ולא ברור. זה לא פשוט לנבא 

טובות )סמכו עליי, אני מנסה כבר שעה לעשות את זה(, 

ִאתה  לנו להתמודד  יעזור  זה לא  אך אם נפחד מ-2017, 

לנו רק  יבוא אתנו או בלעדינו.  כי מה שיבוא,  יותר.  טוב 

נותר להיות בהווה ולתמרן. מה שבטוח, יהיה מצחיק. ואל 

תשכחו מגבת...

מצד שני | אור הוכמן 

2017, אני מפחדת ממך. הנה, אני  שנת 

ואת  לפינה,  מעבר  פה,  ממש  את  מודה. 

ממש  זה  אומרת,  זאת  לשקשק.  לי  גורמת 

די מלחיצה עם הרבה  נחמד להיפטר מ-2016 שהייתה שנה 

ההחלטות  שבה  השנה  זו   2017 אבל  מפוקפקות,  החלטות 

וואלה,  כי  מפחיד!  זה  ואלוהים,  פעולה,  לידי  באות  האלה 

העולם מתפרק. אז איך אני יכולה להיות בעדך? בבקשה, הנה 

התחזיות שלי לשנת 2017: 

תראו, בתור התחלה יש קבוצת נוצרים הדוקים שטוענת שליקוי 

חמה אמור לפגוע בבריטניה ובאמריקה בשנה הזו והוא יביא 

את האפוקליפסה. אבל אם תשאלו אותי אישית, אני חושבת 

בעצמנו,  ממש  האפוקליפסה  את  להביא  יכולים  שאנחנו 

פוליטיקה.  נדבר  בואו  ובראשונה,  בראש  חיצונית.  עזרה  בלי 

וכל השחורים, הנשים,  טראמפ מוכתר לנשיא ארצות הברית, 

ובעיקרון כל מי שלא גבר לבן   LGBT-המקסיקנים, קהילת ה

מרגיש  מישהו  עוד  הרדאר.  על  פה  נמצא  די  גבוה  ממעמד 

הטרור  בשלהם,  ימשיכו  דאעש  ל-1917?  הופכת  ש-2017 

באירופה יגבר, בריטניה תצא באופן רשמי מהאיחוד האירופי, 

לאומניות...  המפתח.  מילת  היא  ולאומניות  תגדל,  הקיצוניות 

איפה למדתי על המושג הזה הרבה כל-כך... אה כן, בשיעורי 

שהביאו  הגורמים  מהם  כשלמדנו  אז,  י"א.  בכיתה  היסטוריה 

למלחמת העולם השנייה. מצחיק.

ותגבר  יקרה? סך הכול ההתחממות הגלובלית תלך  עוד  מה 

ימשיכו  בפייסבוק  יותר,  עוד  יתקצר  ממילא  העלוב  והחורף 

אנחנו  האם  וידעו  אחרינו  לעקוב  אפקטיביות  דרכים  לפתח 

שמחים או עצובים היום, מה אנחנו צריכים מהמכולת, וגם על 

הדרך יציעו לצרף לרשימת החברים את הדייט הכושל ההוא 

מטינדר, ולסיום, בטח ייצא לשוק איזה צ'יפ מתוחכם שנדביק 

לזרוע שלנו ויהפוך לטלפון החדש שלנו, ואליו נהיה מחוברים 

24/7, תרתי משמע. 

אז בסדר, תגידו שאני פסימית. אבל אתם יודעים מה התשובה 

של אנשים פסימיים? אנחנו רק ריאליסטים! ועם הכיוון שהכדור 

שלנו מתגלגל אליו, אנחנו כרגע חווים את מה שהדורות הבאים 

שלנו ילמדו בשיעורי היסטוריה בתור גורמים שהביאו למלחמת 

העולם השלישית. אז ברשותכם, אני הולכת להתחבא בממ"ד 

ולאגור קופסאות שימורים וערמות של סרטים אפוקליפטיים. 

והפעם – 2017. האם אנחנו בעד או נגד?

הצד של אף אחד
מאת אור הוכמן והודיה תורג'מן

צ'ופצ'יק48
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תרמת דם?

זכאי\ת לאחת 

מההטבות הבאות:

שימו לב!

* ניתן לממש הטבה אחת בלבד ביום התרומה בהצגת פנקס התרומה. 

* ההטבות תקפות עד סוף סמסטר ב 29.6.17

נגטיב: כרטיס כניסה לסרט ב-10 ₪

קניית טורטיה
מקסיקני: צ'יפס מתנה ב

1+1 על כל הצ'ייסרים
ג'י: 

בנ

20% הנחה
פוזיטיב: שובר של 

על שיעורי הסטודיו המתקיימים בבוקר ובמוצ"ש

פוזיטיב במשרד שירותי אגודה(
)קבלת שובר ההנחה ל

לפרטים << Bgu4u.co.il << מעורבות
או חפשו  "אגודת הסטודנטים"
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שיווק

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. בתי המלון פה זה משהו אחר )5(

2. אחרי הדלת נקי את המכון! )3(

3. איך הוא יודע להכין את הממתק? )6(

4. חסל בית בצפון אפריקה )4(

5. ר' הישיבה )3,4(

7. תחליף אחרי יולי )4(

10. תקני שבועה אצל זה שלא זז )7(

12. אין לי פה גדול בכל הקשור לכספים )6(

13. מריח אולי כאב )4(

14. נזרים את קבוצת הרהיטים )5(

16.החזרה שלך ליונה )4(

18. טהור דפי מכרות )3(

מאוזן:

1. מסתפקים בבהמה אחת או יותר )5(

6. פועלת למען הריגת הכלבלב )5(

8. השחקן לקח אויר לאחור במגילה )4,3(

9. בסימון סוג יודעים שהוא כורדי )5(

11. סגרו מניה מסביב לעולם )מ( )9(

15. המצאה במהירות כפולה )מ( )5(

17. רוזן – ידו בבית המלוכה )7(

19. נפל להם בית עם מוניטין )3,2(

20. מלך עירם )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 הוא גיא היגר.
כל הכבוד לגיא, ולשאר הפותרים/ות נכונה: גיא לרמן, דנה רוט, אלה קורן, עודד כהן, ירדן אזרי, אופיר 

רגב, ניר הכט, מעיין קורמן, שי שליסל, דן וקסלר, גליה צימרמן, כפיר לנגרמן, עידן קליין ועדי כהן.
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טל: 08-6422626,קו חרום: 08-6421313,  1202, פקס: 08-6421315

העסק החברתי של

בקניון שאול המלך
כתובת: שאול המלך 80 שכונת י"א באר-שבע בקומה 1- (ליד הדואר)

מעצבים מה-
ה 

די
 מ

נח
ס 

פו
ד

29.12.16
בין השעות 09:00-21:00
קניון שאול המלך

כל ההכנסות קודש למרכז הסיוע
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
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ליאור ליאניתשחץ

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

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

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

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

נחגג 
בכ"ח 
באייר
(7,3)

מאפה
בצק

מזרח-
תיכוני

זזאויב
נורה 
קטנה 
וחסכונית

סופר 
ומחזאי 
אירי
(3,5)

נרו יאיר
הכה 

בחוזקה 
על הלחי

משאבת 
הדם

כוכב מנומס
הלכת נגה

מילת 
שלילה

ממציא 
הטלפון

כובע בעל קצפתהגוןנהנתן
שוליים

אמצעי 
תאורה

שעות 
האור

כפור

כינוי 
לחייל 
בתקפיד
מנהלתי

מלחמהעצם בפהעני
הסטה של 
מטוס מן 
המסלול

צריך קושייה
להחזיר

מוט אופקי
שמוגבה
בהדרגה

שטח  
המבוטא 
ביחידות 
מ"ר

חורשה מין כלב
גדולה

חברת 
תקשורת
בארץ

דמות 
במגילת 
אסתר

מועדון 
בריאות

יצא עיר במרכז
יהירלחופשי

מכלי אמיץ
השולחן

עיר בירה 
מן הבקרבאירופה

דביבון

מותג 
גלידה 
אמריקאי

(3,4)

ירון לונדון

גבי ברלין

liorliany@gmail.com ©

הזוכה בפרס על פתרון התשחץ הקודם הוא אופיר ויצמן.
כל הכבוד לאופיר ולשאר הפותרים/ות נכונה: אביבה נקר.
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שלישי | 10.1.17 | 20:30
בניין 98 חדר 1

פתיחת דלתות ב-20:00 | כניסה ב-10 ₪ בלבד
לפרטים ורכישת כרטיסים: Bgu4u.co.il << מעורבות |  "אגודת הסטודנטים" 
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למה הפסקתי 
לראות פורנו? 

מחשבות ועובדות על השפעות הפורנו בעידן האינטרנט 

רן גבריאלי בשיחה על:
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להזמנת כרטיסים: 08-6464940 
www.act-b7.co.il :או באתר התיאטרון
מספר המקומות מוגבל, יש לשריין מראש

גודמן – בית ספר למשחק בנגב
גאה להציג:

9-18.01.2017
ימי חול: 20:30 | ימי שישי: 14:00 | מוצ"ש: 20:30

מאת: ליליאן הלמן בימוי: ליאור סורוקה

ת  ש ג ר מ ו ת  ב ק ו נ ה  מ ר ד

בהצגה זו ניתן 
לנצל את המבצע 
מפנקס ההטבות 
של פתיחת שנה!

*בית הספר שומר לעצמו את הזכות
 לשנות את התאריכים והשעות ע"פ צרכי המערכת




