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.ולגלות כמה מעט סיפרנו
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שבחרתם בפינצטה .וגם אל תפספסו כתבה על אפליקציית דפיברילטורים שעשויה להציל חיים.
לתחושת הבית יש עוד מהטורים – תרבות ,אוכל ,צחוקים ,בירוקרטיה – כל מה שממלא את חיינו
.כאן .אז תרגישו בבית ,אבל אל תשכחו לצאת החוצה לחקור
איתי טריפמן ,עורך צ'ופצ'יק
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נועה גורן
אור הוכמן

מחורפן ,לנתר על העמוד ,להסתלסל לאט ,ולשמוע את חברים
של השותף בולעים רוק ומציינים בעדינות שאני לא ג'ניפר
אניסטון .אבל מה שעברתי בשביל הזכות הזו ,אלוהים יודע.
הרווחתי אותה בעבור שפיותי.

מאת נועה גורן

והסטודנטית הזאת
היא אני

בראש הסיפורים הבאים יוצבו בגאון הג'וקים .הם מושלים
באבולוציה של הבית הזה ביד רמה ובמחוש נטוי .לפני שנה
עוד הייתה לי הפריבילגיה לטעון שיש לי פוביה ,לצרוח מול
גורים שמסתלבטים על השיש ומשחקים "דם דם בייבי",
להתחנן לבנים שיערפו את ראשם ,לתהות האם יש להם ראש.
כעת נכנעתי .הם ניצחו .תבינו ,הדירה כבר הודברה חמש
פעמים – חמש – והג'וקים פשוט מציינים ימי זיכרון לתאריכים
האלה וחיים בפנאן .המדביר הראשון שבא הסתכסך אתנו
כי כעסנו שהחומרים שלו רק עושים להם מסאז'; והמדביר
השני שמח ללכלך על הקודם (הם הכירו בקורס) .הוא היה
אמין ,נחמד ,התרשם מחיבתי לג'ימי הנדריקס ,וניסה להשכיב
אותי באופן כללי .סיפקנו לו אתגר מקצועי ,והאיש הגיע בכל
פעם עם חומר אחר ,אבל הג'וקים פשוט חטפו טריפים טובים
לאללה וכתבו שירים בסגנון אלן גינזברג .ההדברות הרעילו
את הבניין וכמעט הרגנו את השכנים .הם בשנת שירות.

ש
י
ו
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ק

על חיים בספארי

או :למה לכאורה אני חיה עם שני
שותפים ,ובפועל עם שלוש-מאות

הגיע הזמן לצאת מהארון .לא ,לא כזה ארון ,אלא ארון
הבגדים שמאחסן אותי מזה שעה כי אני מסרבת לצאת עד
שאראה שהג'וק התחפף .בהצצה ממושכת מהחריץ אני מזהה
בתדהמה :אלו הם הגוון ,היציבה והמבטא של שושלת הג'וקים
שהכרתי .אפילו לחמתי עם אבי-אביו ב"מלחמת שלוש
השעות" בשירותים .על זה שמעת ,בחורצ'יק? יש לך מורשת
הארץ ,אתה? היית צריך לראות איך סבך התחמק ממני עד
שאיבדתי עשתונות ,תפסתי את החתול וצרחתי "פוטין ,צא!",
ופוטין עשה לו משחקי הכס וזהו .תהא נשמתו צרורה.
אוי ,בחייכם .אני מריחה את הפרצופים הביקורתיים שלכם עד
כאן .אתם מסיקים שאני גרה בחורבה ,משוויצים שאצלכם זה
לא קורה – טוב ,תרגיעו .הדירה מצוחצחת .השותפים שואפים
לניקיון מושלם ,הרצפה מריחה כמו טוסיק של נימפה ,כולנו
ממרקים את הכלים ואחד את השני כל הזמן .אך כלום לא
עוזר :מגוון זני החיות של הדרום מתגנבים הנה מכל חור,
מקימים משפחות ,מטפחים תחביבים ,עורכים מסיבות תה.
"אז למה נשארת?" ,שואל ההמון; למה לגור בסוף רגר ,בדירת
חור-תחת ,יסלח לי האל והעורך ,ולא לעבור לאחוזת קיסרים
ב-ב'? התשובה שלי חד-משמעית :יש כאן מוט חשפנות .זה
כה מגניב לספר שיש לך דבר כזה בדירה ,שלא אוכל לעבור!
אני חיה במציאות מושלמת שבה אפשר לרוץ בבית כמו סוס

בביקור האחרון שלו הכריז מר מדביר על כינוס .הוא שאל" ,אתם
מגדלים עכבר?" .החלפנו מבטים והסכמנו שלא .האיש נאנח
והצביע על גושים קטנים ,בטענה שאלו הם גללי עכברון" .לא ,זה
לא" ,מחה שותף" ,זה לא וזהו" .אהבתי את השיטה שלו :הכחשה
מוחלטת של המצב מחמת אי-יכולת נפשית להכילו .הסיפור
נסגר ולא דובר עוד .הגושים נעלמו ,וג'וק אחד בשם נהוראי קרץ
לי בלי לומר כלום .נמשיך :מרד הפשפשים .הפשפשים היו גימיק
חד-פעמי ומוזר .במהלך החופש קיבלתי טלפון מתגרד משותף.
הוא טען שהבית מפושפש .כיבסנו ,ריססנו ,והופ – הם נעלמו
לבלי שוב ,כמו להקת חמסה .התיאוריה שלי היא שהג'וקים
העבידו אותם בפרך ,והתיאוריה של פוטין היא שחתולים לא
יכולים לדבר ובטח שלא לשאת תיאוריות .זה לגבי זה.
יעלה ויבוא הסיפור האחרון להיום :פרשת הציפור .מה
שקראתם .יום אחד ישבתי לי בשירותים וחשבתי על פרדוקס
הקיום ,ופתאום התגנב אליי ריח" .עומר" ,צעקתי בנחת" ,יש
פה גופה" .עטינו כפפות ,נעטפנו בצעיפים ,ודילגנו בשיירה
אחרי הארומה .עומר פתח את הוונטה של המקלחת ושלף,
אני רצינית לגמרי ,יונה קשה ומתה .עוד לא הספקנו לצעוק
והנה ,כמו גשם של מן ,נפלו עלינו מיליארד תולעים :קטנים,
גדולים ,דעתנים ,מופנמים .זה היה משהו בין קסום למעורר
רצון להישרף .צרחנו המון והתחלנו לשפוך אקונומיקה,
לשתות אקונומיקה ,לשחות בדלי של אקונומיקה כבנות ים.
לא נותר לזה זכר פרט ,כמובן ,לצלקת בנפש.
לכל אורך ההרפתקה אמרתי לשניהם שהיתרון בסיטואציה
המחליאה הוא היותה מצחיקה מאוד .זה ,כנראה ,הערך בכל
קושי ,שמתקבל בדיעבד או כשיש לכם טור .אבל לרוב נאמתי
על זה כשאני לפותה לעמוד ,אז הם לא הקשיבו .היי ,הג'וק
בורח .ד"ש לנהוראי ,דארלינג! שמור על עצמך!!!
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מאת יהלי אוזן

ספורט נשים
המילה "ספורט" לא חייבת להעלות תמונה של גברים מיוזעים .הספורט
הנשי בבן-גוריון חי ובועט ,והוא ישמח לקצת תמיכה כדי לייצג אותנו בכבוד
המצב הקיים
נתחיל בלעשות סדר .אס"א בן-גוריון הוא איגוד הספורט
האקדמי אשר פועל במרכז הספורט באוניברסיטת בן-גוריון.
האיגוד מפעיל קבוצות ספורט רבות ,גם במסגרת חוגים
לנוער וגם במסגרת תחרותית הנותנת מענה לסטודנטיות
וסטודנטים שרוצים לעסוק בספורט בצורה מקצועית .רועי
נתיב ,רכז הספורט של אס"א בבאר-שבע ,מספר שהקבוצות
השונות מתחרות בליגות ובטורנירים שאס"א ישראל מארגנים.
כמו כן משחקות הקבוצות במסגרת איגודי ספורט באופן
כללי" :לדוגמה ,כדורסל גברים זו קבוצה שמורכבת כמעט
כולה מסטודנטים ,ומשחקת במסגרת שמפעילה אס"א ,ליגת
המכללות ,וגם במסגרת ליגה א' .כלומר ,הפעילות של אס"א
באר-שבע לא מוגבלת אך ורק למסגרת אס"א ישראל ,אלא
פעילה בכל מקום שמשרת את המטרות שלנו" .בכל הנוגע
לספורטאיות יש קבוצות תחרותיות לנשים כמעט בכל הענפים
בהתאם לביקוש" .בכל ענף יש קבוצות נשים פעילות .לדוגמה:
כדורסל ,כדורגל ,כדורעף ,ריצה ,ניווט ,שחייה ."...מאיה גרביץ,
רכזת הספורט של האגודה ,מספרת על הטורנירים השונים ועל
הליגות החובבניות המוצעים לכלל הסטודנטים מתוך הרצון
לגרום להם לעסוק כמה שיותר בספורט" :יש טורניר של גביע
האגודה ,לדוגמה ,שמתרחש שלוש פעמים בשנה ,וכמובן שזה
מיועד לשני המינים וכל סטודנט/ית שרוצה יכול/ה להשתתף".
מאיה מדברת על הטורנירים כפלטפורמה עבור הסטודנטים
להתאמן ולעסוק בספורט" :אנחנו משריינים להם מגרשים,
נותנים להם לשחק ,נותנים להם בעיקר תשתית .וגם אם את לא
עושה ספורט במהלך השנה ,יש לך את המקום הזה לבוא שלוש
פעמים בשנה להשתתף במשחקים ,להתחרות ולזכות בפרס".
ישנן קבוצות נשים מקצועיות לא פחות מאלו של הגברים אשר
משחקות במסגרות תחרותיות .לדוגמה ,קבוצת הכדורעף של
אס"א ,אשר זכתה בשנים האחרונות בגביע איגוד הכדורעף,
לקחה מקום ראשון בליגה הלאומית ואף שיחקה בליגת העל.
מריאנו סרגוסטי ,מאמן הקבוצה ,מספר על שגרת האימונים
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צ'ופצ'יק

האינטנסיבית" :התקיימו ארבעה אימונים בשבוע ,כל אימון
בין שעתיים לשעתיים ורבע ,וגם משחקים בימי שישי" .למרות
ההישגים של הקבוצה ,שנה אחר כך הן נאלצו לרדת לליגה
השנייה בגלל חוסר בתקציבים ,בשעה שהבנות לא זכו למספיק
הכרה ותמיכה מהאוניברסיטה .עינב עסיס קדוש ,קפטנית
קבוצת הכדורעף וסטודנטית לתואר שני בהנדסת בניין,
מספרת על התחושה הקשה שליוותה אותן כשהאוניברסיטה
כמעט ולא הרגישה בקיומן" :הבאנו הישגים ,לקחנו אליפויות,
הבאנו גביעים ,והאוניברסיטה לא ידעה שאנחנו קיימות בכלל,
כאילו היינו זבוב על הקיר .כל שנה יש סטודנטיות .ואפילו
טסנו לחו"ל לפני שלוש שנים לטורניר ,לבשנו את חולצות
המועדון עם סמל האוניברסיטה ,ולא עזרו לנו .הכול היה
ממומן על ידינו ,מכספנו האישי".

הצורך בהעלאת המודעות
אז נכון שאולי קיימות קבוצות נשים ברוב ענפי הספורט
המוצעים באס"א בן-גוריון ,והן מתחרות במסגרות מקצועיות,
אך בכל הנוגע למודעות ולהכרה בהן יש מקום לשיפור .לטענת
מאיה ספורט הנשים לא זוכה למספיק פרסום באוניברסיטה,
ועד עכשיו לא הייתה מספיק מודעות" :לא הייתה שום
אינטראקציה עם האוניברסיטה ,חוץ מזה שהשחקניות הן גם
סטודנטיות לא היה איזשהו גוף שמפרסם אותן .והמטרה שלי
השנה זה באמת לפרסם את כל הנבחרות ,גם נשים וגם גברים,
בדגש על נשים כדי שתהיה יותר מודעות" .מאיה מדגישה
שהסטודנטיות הן שחקניות ברמה מאוד גבוהה ,מראות
רצינות ,מתחרות ומגיעות לתוצאות ,ומאוד חשוב לה לעורר
את ההכרה בהן כדי לנסות ולהגדיל את מספר המתאמנות.
זהו צורך המורגש היטב בדבריה של ענת בר ,קפטנית קבוצת
הכדורגל של אס"א" .אין ספק שצריך לחשוף יותר את העניין
של ספורט נשים .כי הבנים תמיד יודעים לאן לפנות .בא
להם לשחק כדורגל והם יודעים שיש קבוצת כדורגל .ואנחנו
משתדלות כל תחילת שנה וסמסטר לגייס כמה שיותר
סטודנטיות ולהגיע לכמה שיותר מקומות".

חוגגים יום הולדת 6

מרכז "מבנה" /
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הספריה חוגגת  6ואתם נהנים מ 6-ימים
של חגיגות יום הולדת מטורפות!
בכל יום נחגוג ונשתולל כמיטב המסורת
עם המון פינוקים :הטבות ומתנות של פעם בשנה,
מוזיקה שעושה שמח ,אווירה מחשמלת
ומלאאאאא אלכוהול!
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בכל הקשור להכרה ולתמיכה הספורט הנשי צמא לכך,
ועיניהן של הספורטאיות נשואות תמיד לעבר קבוצת הפוטסל
גברים של אס"א בן-גוריון ,הזוכה לעידוד ולחיזוק מאוהדי
"הקומץ" .הקומץ היא קבוצת אוהדים עצמאית אשר מלווה את
הספורטאים בכל משחקי הבית והחוץ ומציגה מפגני תמיכה
אדירים בקבוצה .רועי מסביר" :מה שמיוחד כאן בקומץ זה
שזה מגיע מהשטח .אותם אנשים ,שמגדירים עצמם כאוהדי
הקבוצה ,הם עושים את הפרסום והשיווק .אולי זה התחיל
מחברים אבל זה כבר לא כך .אנשים באו ,נהנו מהכדורגל
ומהאווירה ולכן המשיכו לבוא .אנחנו נשמח מאוד אם יהיו
יזמֹות כאלה גם בענפים אחרים וגם אצל הנשים" .עינב
מספרת על הקושי ללא תמיכה של קהל ,כשאת יכולה למצוא
עצמך בנקודת משבר במשחק וקהל הוא משהו שיכול להרים
את הקבוצה למעלה" :קהל יכול לעשות שינוי ולנצח משחק.
ובאמת שאין לנו את זה ,זה חסר מאוד .הם משחקים ביום
רביעי אחרינו (פוטסל גברים) ,ואת יודעת איזו קנאה זו? אנחנו
מסיימות משחק ובדיוק האוהדים שלהם מתארגנים ...כאילו
מה אתנו?" .אז בתור חלק מהשינוי השנה ,רכזת הספורט
מאיה מעוניינת להקים נבחרות חדשות של ספורטאיות ,ובהן
קבוצת טריאתלון נשים ונבחרת מעודדות" :היא תעסוק בשני
תחומים :תהיה חלק מהנבחרות של אס"א ,כספורט תחרותי
של מעודדות ,שזה ממש אקרובאטיקה וריקוד .וגם ליצור
איזושהי אווירה סביב המשחקים עצמם ,שם הן יוכלו להופיע
ולהוסיף לעידוד" .נראה ששיתוף הפעולה החדש בין אס"א
לאוניברסיטה ובין רכזי הספורט של השניים יכול להועיל
בהעלאת המודעות וביצירת ה"באז" סביב הספורט הנשי.
רועי מקווה ששיווק ופרסום נכונים של האפשרויות להשתתף
בנבחרות אס"א יעזרו להגדיל את ההכרה" :האפשרות לבוא
לעודד ולתמוך בנבחרות ,או פשוט לדעת על קיומן ולדעת מה
עשו קבוצות הכדורגל נשים ,הכדורסל גברים או כל קבוצה
אחרת .אני מקווה מאוד שזה יגדיל את מספר
הספורטאיות והספורטאים שלנו".

גברים ,נשים ומה שבניהם
ההשוואה בין גברים לנשים נפרשת
כמעט על כל תחום בחיינו ,וגם על
תחום הספורט .מדברים על ספורט
בעיתונים ,בערוצי הטלוויזיה והרדיו
וברשתות החברתיות .לרוב
דיבורים אלו הם על קבוצות
הגברים .הן זוכות למרבית
הסיקור התקשורתי וכתוצאה
מכך למרבית השיח הציבורי
ושיחות הסלון הפרטיות.
רבים תופסים את הספורט
כגברי ועצמתי ושוכחים
לפעמים לקחת בחשבון את
הצד השני – נשים ספורטאיות
לגיטימיות ומקצועיות שזקוקות גם
הן להכרה .אולם ,כן ניתן להצביע על
שוני באופי האימון בין גברים לנשים
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ובגישה שנוקטים מאמנים בבואם לאמן קבוצת נשים לעומת
קבוצת גברים ,גם באוניברסיטה .מריאנו ,מאמן הכדורעף,
מציין את השוני הפיזיולוגי והפיזי" :הבנים יותר חזקים ,יותר
זריזים מהנשים ,הקצב של האימון אצל גברים הרבה יותר
מהיר .מבחינת יכולות גם ,הבנים דורשים אימונים חזקים
ואינטנסיביים יותר .זה לא אומר שהבנות לא ,אבל הקצב
הוא שונה .אין דרך לשנות את זה" .רועי ,גם מאמן במקצועו,
מדגיש דווקא את הגישה הפתוחה ואת הרצון ללמוד מצד
הנשים ,כשהן באות להתאמן ברצינות ומחויבות בדיוק כמו
הגברים" :הן באמת באות ללמוד ואף פעם לא יצא לי להיתקל
בגישה של שחקנית שאומרת 'אני יודעת הכול ואין לך מה
ללמד אותי' ,בעוד שאצל גברים זה לפעמים קורה ,וזה יתרון
אצל הנשים".
אז על אף שקיימים הבדלים בין ספורטאיות לספורטאים
בפרמטרים שונים ,אל לנו לקחת אותם בחשבון כשאנחנו
שומעים על אירוע ספורטיבי באוניברסיטה או על משחק
תחרותי בליגה .צריך להבין את המהות של הספורט ואת
הרצון של כל הסטודנטים באס"א להתחרות ולעסוק במה
שהם כה אוהבים .ענת מחדדת" :לא פשוט לשלב את זה עם
הלו"ז העמוס ,אבל אין משהו שיכול להשתוות להרגשה של
המשחק .ההרגשה הזאת של אחרי לימודים ולבוא לשעתיים
לשחק כדורגל עם החברות ,זה לפרוק אנרגיות בדרך הכי
כיפית שיש" .מאיה מוסיפה שהאגודה ואס"א עובדים יחד
בשיתוף פעולה במטרה להגדיל את הזכויות האקדמאיות של
הספורטאים ולנסות להתחשב בזמן ובמאמץ שהם משקיעים
בספורט" .עד עכשיו לא היה מספיק מענה לסטודנטים ,והרבה
ספורטאים שהם גם סטודנטים אצלנו נפלו בין הכיסאות .קשה
להתמיד עם עומס המבחנים .אבל זה כן משהו שהאוניברסיטה
ואס"א השכילו לעשות ולשתף פעולה".
אם עדיין לא השתכנעתם ,כדאי לכם פשוט
לקום וללכת למשחק ,להגיע ולעודד גם
את קבוצות הנשים המצוינות אשר
צמאות לתמיכה מחבריהם
הלימודים.
לספסל
רועי מסכם בפשטות:
"כל ספורטאי יגיד
לך שהוא ישמח
שידעו על מה שהוא
ושיבואו
עושה
לתמוך במשחקים".
הפלטפורמה
את
להתמיד ולהתאמן יש
לספורטאיות בקמפוס,
וכעת כל שנותר הוא לדעת
שהן שם.
מי שרוצה לשמוע קצת יותר ולבוא
לנסות יכול לפנות לרכזת הספורט של
האגודה:

מאיה גרביץ.sport@aguda.bgu.ac.il ,
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מאת גלי סיטון

העתיקה
אל תגידו "לא ידעתי" .העיר העתיקה ,כמה דקות מחוץ לבועה הסטודנטיאלית,
היא המקום להיות בו ,והיא רווית תרבות ,קולינריה ומזג חתרני
הרחק מכאן ,בלב מדבר פראי ,נמצאת עיר רגועה ומופלאה –
העיר העתיקה .אז זהו ,שהיא לא ממש רחוקה ,יש אוטובוסים
נוחים וזה רק עשרים דקות באופניים (במישור!) .היא לא כה
רגועה ,קורים בה המון דברים (תיאטרון מחתרתי ,פאבים ,בתי
קפה ,גלריות ,מסעדות ,מוזיאונים) ,אבל היא כן מופלאה .אז
לפני שהעיר העתיקה של באר-שבע תהפוך להיות פלורנטין
החדשה ,שלא תגידו "לא ידעתי! לא אמרו לי!" .קבלו טעימה
של אחד האזורים היותר מגניבים שיש לעיר הזאת להציע.
מיכל זוסמן ,סטודנטית לאנתרופולוגיה ,סוציולוגיה ולימודי
אפריקה ,מתחילה את השנה השלישית שלה בעיר העתיקה.
מיכל הגיעה במקור ממיתר ,יישוב ליד באר-שבע .היא כבר
הכירה את העיר ואת אזור הסטודנטים וחיפשה משהו קצת
אחר" :יש שם אווירה כייפית" ,היא מספרת" .האמת שרוב
הדברים הטובים בעתיקה גיליתי רק אחרי שעברתי לשם".
מיכל היא לא היחידה שבחרה לגור בעיר העתיקה .העירייה

יזמה פרויקט מגורים בעיר העתיקה ,ובמסגרתו סטודנטים
ואמנים מקבלים בכל חודש החזר של חמש-מאות שקלים
על שכר הדירה תמורת מגורים באזור ועשרים וחמש שעות
פעילות במשך השנה" .אני מקבלת את המלגה של העיר
העתיקה רק מעצם זה שאני סטודנטית .אני עובדת בחלוץ
בעיר העתיקה ,ואני עושה את השעות האלה שם" ,מספרת
מיכל .זו כבר השנה השישית שהפרויקט הזה רץ ,ובכל שנה
ההיענות הולכת וגדלה .עד היום כבר אלף וארבע-מאות
סטודנטים ואמנים נהנו מהמלגה הזו .מיכל מספרת שרוב
הסטודנטים שמגיעים לעתיקה הם סטודנטים של תואר שני,
אנשים בני שלושים פלוס ומשפחות צעירות" .יש חבורה של
אנשים שעושים פרויקטים קהילתיים .לאחרונה עשו גינה
קהילתית .לפני חודש עשו פרויקט של 'נעים להכיר' .אנשים
פתחו את הדירות שלהם והזמינו את כולם להכיר מקומות
בעיר העתיקה .יש ממש אנשים פעילים בעיר העתיקה" .גם
ראש העיר ,מר רוביק דנילוביץ' ,התלהב מהפרויקט" :ההרשמה
הגדולה לפרויקט המלגות והביקוש העולה הם הבעת אמון
גדולה של סטודנטים ואמנים בתנופה של העיר העתיקה .אני
מברך את כל המלגאים שבוחרים להשתקע ולפתח את העיר
העתיקה .יחד אנו ממשיכים לבסס אותה כמרכז תוסס של
תרבות ,תיירות ,אמנות ,בילוי ופנאי".

מחוץ לבועה
בסביבה שבה מרחק רבע שעה הליכה מהבית לאוניברסיטה
נחשב רחוק ,רק המחשבה לבחור במגורים מחוץ לשכונות
המקיפות את האוניברסיטה נראית מעייפת ומסורבלת.
"אוטובוסים עוברים כל הזמן .הנסיעה עצמה היא פחות מעשר
דקות .גם אופניים זה אפילו סבבה .אני נוסעת לאט וזה לוקח
לי משהו כמו עשרים דקות .זו פשוט נסיעה על רגר ,במישור.
זו נסיעה סבבה וכייפית" ,מספרת מיכל .ובכל זאת ,זה לא רק
המרחק .אחד הדברים היותר מהנים במגורים כאן זה תחושת
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הקיבוץ .בניינים שלמים מלאי סטודנטים ,חברים מהלימודים
במרחק פיג'מה וכפכפים ברחוב" .אם יש אנשים שבשביל זה
באו לבאר-שבע אז הם ירגישו את הפספוס .לי זה לא חסר כי
אני פוגשת חברים שלי פה מהאזור .לא חסר לי סתם לצאת
לפאב להכיר אנשים .אם אני רוצה לצאת לבלות יש לי את
זה מטר מהבית .באופן כללי יש הכול בעיר העתיקה .בנקים,
סופר ,אני יוצאת מהבית ותוך שלוש דקות מגיעה לשם".
מסתבר שהעיר העתיקה לא ממהרת ללכת לישון בלילה" :יש
מלא פאבים .יש את החלוץ ,יש את
לולה ,עשן הזמן ,העתיקה .הבנתי
שעכשיו נפתחו שני פאבים חדשים.
יש את הפרלה ,יש סתם חבר'ה
בימי שישי שיוצאים למדרחוב...
יש במדרחוב (רחוב קק"ל)
בימי שני ושישי שוק ,קצת
כמו של פעם" .עוד יתרון
של חיי הלילה ,שבעוד
שאזור האוניברסיטה לא
תמיד תוסס וברובו סגור
בשישי

בלילה ,האזור של העתיקה פעיל מאוד גם בשישי בערב:
"סמילנסקי ,כפרה ,המקומות האלה מפוצצים בשישי .פרלה,
עשן הזמן גם בשישי בצהרים עובד".
אז לעיר העתיקה יש באמת הרבה מה להציע לנו :עשן הזמן,
מתחם הקטר ,בית האמנים ,מוזיאון הנגב לאמנות ,מוזיאון
לתרבות האסלאם ועמי המזרח ,פארק קרסו למדע ,שער לנגב,
הישיבה החילונית בינ"ה ,מרכז הצעירים ,המרכז לאמנויות,
הגלריות :סטודיו פיבקו ,גרשון  ,6טרומפלדור ,מתחם קשתות
ועוד .בשביל לא ללכת לאיבוד ,ליקטנו עבורכם המלצות לכמה
מקומות בעלי אופי שונה .תבלו!

לאנשי תרבות – תיאטרון פרינג'
פרינג' זה שוליים ,וזה אכן מגניב כמו שזה נשמע ,תיאטרון
שוליים .בתיאטרון הזה יעלו הצגות בנושאים שפחות אפשר
למצוא בתיאטרון הרגיל ,כמו למשל :קומדיה טבעונית ,יונה
וולך ,בעיות אלכוהול אצל נוער ,פגיעה מינית ועוד .התיאטרון
נותן במה לאמנים וליוצרים לפרוץ גבולות ולהתנסות.
התיאטרון קיים משנת  ,2010עם מעט מושבים כדי לשמור
על אינטימיות .מלבד הצגות מציע הפרינג' גם סדנאות משחק
וכתיבה לגילאים שונים .שווה לגמרי!

לרומנטיקנים – קפה לולה
ברחוב המקביל לפרינג' תוכלו למצוא את קפה לולה
(סמילנסקי  .)13נעמה סדן ,סטודנטית לאמנות ולפסיכולוגיה,

עובדת בקפה לולה מחודש מרץ" .תכלס ,מה שמיוחד בלולה
קודם כול שזה בעיר העתיקה .זה מקום עם אווירה שונה
לגמרי מרוב המקומות של באר-שבע ,הרבה דייטים מגיעים
ללולה" .חלק מהאווירה של לולה נוצר מההופעות שיש
במקום .בית הקפה מזמין אמנים בתחילת דרכם להופיע עם
המוזיקה שלהם" .לא צריך לקנות כרטיס ,זה בחינם ,זה כיף.
אין קאברים ,זה רק זמרים עם המוזיקה שלהם" .את לוח
ההופעות ניתן לראות בעמוד הפייסבוק של הקפה .המקום
עצמו מעוצב בסגנון וינטג' .תוכלו למצוא שם גם ספרים יד
שנייה לקנייה שמתחלפים כל פרק זמן מסוים" .זה מקום
שקט ,במיוחד בבקרים .יש תמיד את הלקוחות שיושבים שם
מבוקר עד ערב"' .לקוחות' ...סטודנטים שלא תפסו מקום בזמן
בקומה חמש בספרייה .כמה זה עולה לנו? "לא יקר מדי .שנה
שעברה ,למשל ,יצאו שוברים לסטודנטים על ארוחה זוגית ,אז
עם זה היו מגיעים הרבה סטודנטים .עכשיו התחלנו לעבוד
עם 'איי סטודנט' ויש שם כל מיני דברים לסטודנטים" .אגב,
גם השנה ניתן למצוא בפנקס הקופונים לסטודנטים את אותו
שובר לארוחת הבוקר.
אם היה דייט מוצלח והתקדמתם לדייט מספר שתיים ,תוכלו
להעביר אותו ב"העתיקה" ,פאב שנמצא בהמשך הרחוב
(סמילנסקי  )38באותה בעלות של קפה לולה .הוא פתוח
כל ערב משבע ובימי שישי משתים-עשרה בצהריים ,ומציע
אחלה מבצעים של צ'ייסרים במחיר שמתחיל (תחזיקו חזק)
בשלושה שקלים לצ'ייסר.

לאנשי הלילה – החלוץ
החלוץ הוא עבור מי שמחפש לשבור את שגרת הערב
והפאבים ,ערב בהילוך קצת יותר גבוה" .יש הרבה הופעות
ממש שוות בחלוץ גם מבחינת מחירים" ,מספרת מיכל .שווה
להתעדכן ולהציץ בלו"ז .מיכל מספרת שהופעות הן העיקר,
אבל לא רק .אפשר למצוא בחלוץ הרצאות ,פואטרי סלאם
ומדי פעם גם מסיבות .כרטיסים אפשר להזמין באינטרנט או
דרך דוכן שנמצא באוניברסיטה (שווה בדוכן ,כי לפעמים דרך
הדוכן מקבלים מבצעים ,כמו צ'ייסר חינם)" .כדאי להגיע לשם
אפילו שזה אומר אוטובוס או מונית ,זה באמת פחות מעשר
דקות" .או עשרים באופניים ,אם לא שיכורים.

לאמנים – רד ליין
אמנות ,יצירה ,חיבור וחברה .ברד ליין תוכלו למצוא תערוכה
שמתחלפת בערך כל ארבעה חודשים .אבל הדבר הייחודי בה
הוא לא רק התערוכה עצמה ,אלא מה שקורה מסביב לה.
ברד ליין יש "תכנית אמנים" – אמנים עוברים מיונים קפדניים
(נבחרים עשרה בלבד) וזוכים לחדר סטודיו במחיר נמוך.
הזוכים המאושרים מקבלים גם ליווי צמוד של אמן שחונך
אותם ועוזר להם לבנות את דרכם המקצועית .בתמורה לכל

זה חדר הסטודיו שלהם פתוח לרווחה ,כך שכשאתם הולכים
לראות תערוכה ,אפשר לראות לא רק תוצר סופי ,אלא חדרים
פתוחים של אמנים בזמן שהם עובדים על היצירה הבאה.
נוסף על כך ,האמנים מעבירים סדנאות שונות וכך עוזרים
לפרנס את המקום .חברתי ,מגניב ויפה.

לרעבים – מדרחוב קק"ל
המדרחוב של העיר העתיקה הוא ברחוב קק"ל .במדרחוב
הזה תוכלו למצוא שלל מסעדות :אוכל מקסיקני ,פיצה ,סושי.
במסעדת קריולו ,למשל ,תמצאו פסטות ורביולי בשילובים שלא
ישאירו אתכם אדישים (רביולי סלק ברוטב שמנת חצילים .אוי
כן ,זה היה יום מוצלח) .בחלק התחתון של הרחוב נמצאות
המסעדות ובחלק השני – החנויות .בימי שני ושישי מתקיים
"שוק מדרחוב".
אין ספק שכיף ברינגלבלום ,ושכונה ב' היא מגניבה ממש ,אבל
כמו שבעבר יצא העם היהודי מתוך חומות ירושלים וגילה עולם
שלם ,נראה שהגיע גם הזמן שלנו לפרוץ קצת חומות ולהתחיל
לפדל קצת יותר באופניים .אם יש אנשים שמחפשים בילוי
קצת שונה ,קצת כמו פלורנטין ,העיר העתיקה היא הכתובת
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מאת אור הוכמן

איפה דפי?

ארבעה סטודנטים לרפואה החליטו שהגיע הזמן שתדעו איך להשתמש
במכשיר שמציל חיים ,ופיתחו אפליקציה שתעזור לכם בזה
כששמעתי לראשונה על "איפה דפי?" לא ידעתי מה זה
בכלל דפיברילטור .קצת במבוכה אני שואלת את נועם הדר
ורותם טל ,שניים ממפתחי האפליקציה וסטודנטים בשנה ב'
לרפואה ,מה זה בעצם אומר? "זה בסדר ,רוב האוכלוסייה
לא יודעת מה זה .עד שהתחלנו ללמוד גם אנחנו לא ידענו",
מרגיעה אותי רותם .וזו בדיוק הסיבה שבגללה החליטו על
פיתוח האפליקציה ארבעה סטודנטים ,שהיו אז עוד בשנתם
הראשונה ללימודים האינטנסיביים ברפואה :רותם (אחראית
על יח"צ ,תוכן ושיווק) ,נועם (מתכנת אנדרואיד) ,אריאל
חסידים (אתר ,עיצוב חוויית משתמש) ואסיל מחאמיד
(אחראי המגזר הערבי ופרזנטור).
"דפיברילטור זה מכשיר החייאה במקרה של
דום לב ,שהוא סיבה מספר שתיים לתמותה.
בישראל נפטרים מעל שלושת אלפים
אנשים בשנה מאירוע לבבי .המכשיר
נותן שוק חשמלי" ,מספר נועם .על-פי
"חוק הדפיברילטורים" שעבר כבר בשנת
 – 2008ודיקן הפקולטה הוא אחד מכותביו
– הדפיברילטורים מחויבים להיות בכל
מקום ציבורי שבו נמצאים מעל חמש-מאות
אנשים ,ובאוניברסיטה תוכלו למצוא אותם ליד
בית הסטודנט" .השימוש במכשיר מיועד לכל אחד,
אין צורך בהכשרה מיוחדת" ,מדגישה רותם" .באתר האינטרנט
ובאפליקציה יש מדריכים לשימוש במכשיר ומשחקון קטן
שמדמה את השימוש בו ,אבל גם בלי זה – המכשיר מדבר אליך
כשאתה מפעיל אותו ומסביר לך מה לעשות .המכשיר בודק את
לבו של האדם ונותן שוק חשמל בעת הצורך .אפילו אם אמבולנס
יגיע תוך חמש דקות ,עדיף שהמכשיר ייתן שוק עד אז ,כי כבר
לאחר שלוש דקות מתחיל להיווצר נזק מוחי .השימוש במכשיר
ממש מציל נפשות" .מטרת האפליקציה היא מיפוי של כל מכשירי
הדפיברילטור בארץ ,וכן ניווט למכשיר הקרוב ביותר בשעת
חירום" .החוק שמחייב לשים דפיברילטור בכל מקום ציבורי קיים
כי אמבולנסים לא מגיעים בזמן כדי למנוע נזק לאדם" ,מספר
נועם" .בשירותי עזרה ראשונה לימדו אותנו איך משתמשים
במכשיר .לימדו אותנו להגיד 'אתה תתקשר למד"א ,אתה תלך
להביא את הדפיברילטור ,אני אעשה את הפעולה' ,אבל בן אדם
שנגיד לו להביא את הדפיברילטור ,הוא לא ידע בכלל מה זה .אין
מודעות למכשיר הזה ,וגם אם יש ,אי אפשר לדעת איפה הוא
בדיוק נמצא .זה מה שהאפליקציה באה לפתור".
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מהפקולטה לרפואה לסטרטאפ קטן
אז איך קורה שסטודנטים בשנה א' לרפואה מפתחים
אפליקציה מרשימה ,נוחה ויעילה להפליא בלי שום ידע קודם
בכתיבת קוד? הכול התחיל בזכות פרויקט מיזם ציבורי של
האוניברסיטה "סטודנטים חושבים חדשנות" בשיתוף עם גוגל
ו"ממשל זמין" .נועם נדלק על התחרות וגייס קבוצה" .נכנסנו
לתחרות עם רעיונות קצת שונים ומושג שונה לגבי מה
נצטרך לעשות ,אבל לאט-לאט התגבש הרעיון הסופי" ,מספר
נועם" .בהתחלה חשבנו שהתחרות היא בגדר רעיון – להביא
רעיונות טובים למיזמים ציבוריים .ופתאום היה צריך לתכנת.
זו הייתה הקבוצה שלנו ועוד קבוצות אחרות,
רובם מתחומי מדעי המחשב והנדסת תכנה.
למרות חוסר הניסיון והידע ,בתחרות הגענו
למקום השני" .איך הגיע הידע לפיתוח
האפליקציה? "הכול דרך האינטרנט",
מודה נועם שתכנת את האפליקציה" .זו
עבודה מאוד קשה ,אבל יש אתרים כמו
קורסרה שדרכם אפשר ללמוד נושאים
מאפס .מה שהחזיק אותנו בכל התהליך
זו ההבנה שהאפליקציה הזו יכולה להציל
חיים של אנשים" .ורותם מוסיפה" ,היום
לפתח אפליקציה זה לא משהו נדיר .השוק
מאוד רווי ,הרישיונות מאוד פשוטים ,קשה לשמור
על זכויות יוצרים והתחרות גדולה .הכי חשוב זה לעשות משהו
שבא מהלב ,שאתה רואה את המטרה מול העיניים ואתה
עקבי ,כי אחרת זה פשוט מייאש .בהתחלה האפליקציה הייתה
מאוד פרימיטיבית .ממשהו שנראה כמו המפות של האייפון
ותמונות לא טובות התגלגלנו לאפליקציה שהיום נראית
מעולה ונוחה מאוד לשימוש".

אז איפה דפי?
באפליקציה ישנן שלוש פונקציות לשימוש :למידה ,מיפוי,
ניווט" .האפליקציה היא אפליקציה חברתית" ,מסביר נועם.
"מבחינת מיפוי ,אם אדם רואה דפיברילטור באיזשהו מקום,
הוא יכול ללחוץ לחיצה ארוכה ,לעלות את הנתונים של
הדפיברילטור – שם המקום ,תיאור ותמונה – ואז הדפיברילטור
מופיע במפות של כולם .יש לנו כבר באזור השש-מאות וחמש
עשרה מכשירים ממופים ,כאשר בארץ יש בין שבעת-אלפים
לשמונת-אלפים מכשירים" .האפליקציה אינטראקטיבית,
ועל כל דפיברילטור חדש שמשתמש מעלה לאפליקציה הוא

מקבל ניקוד ועולה בדרגות .פונקציה נוספת היא הפונקציה
הלימודית .באפליקציה תוכלו למצוא מדריך לשימוש
בדפיברילטור ,מדריך לביצוע החייאה בעזרת הדפיברילטור וכן
משחק סימולציה ובו שאלות אמריקאיות הבוחנות את הידע
של המשתמש .הפונקציה השלישית והקריטית ביותר היא
ניווט חירום" .הניווט הוא סטייל  .Wazeהאפליקציה מחשבת
מה המכשיר הקרוב אליך ביותר ,מוצאת ציר ניווט ,ומסבירה
איך להגיע לדפיברילטור ,כולל תמונה של ,"street view
מסביר נועם .בנוסף ,ישנה אופציה להשמעת קצב לביצוע
עיסויי לב – רטט מהיר שמדריך את הקצב שבו צריך ללחוץ
על מרכז בית החזה כאשר מבצעים החייאה ,עד להגעת עזרה
מקצועית או מכשיר הדפיברילטור.

"יש מצב שתצילו את המרצה שלכם"
"כרגע המטרה העיקרית מאחורי האפליקציה היא ליצור
מפה מלאה כמה שיותר ,ליצור איזשהו מאגר שהוא ציבורי,
שימושי לכולם ,גם לאנשים פרטיים וגם לארגוני הצלה .היום
ישנה יזמה להכניס דפיברילטורים לכל בית ספר ,ופשוט
אין שום מקום שמאגד את כל המידע הזה" ,אומרת רותם.
"דיברנו עם כל מיני ראשי ערים ,קניונים ,מקומות שאנחנו
יודעים שצריכים להיות להם מכשירים .יש מצדם היענות
גבוהה מאוד .היינו בטלוויזיה פעמיים ,בתכנית בוקר ובערוץ
טלוויזיה של המגזר הערבי ,ואנחנו מתפעלים עמוד פייסבוק",
מוסיפה רותם על המאמץ השיווקי" .אני חושבת שהאתגר
העיקרי היה חוסר הניסיון שלנו בתחרות ,היינו אנדרדוג
בליגה של גדולים מאתנו מכל הבחינות .כיום האתגר העיקרי
שלנו הוא בעיקר בהפצה .להגיע לכמה שיותר אנשים .אנחנו
סטודנטים לרפואה ,והזמן הפנוי שלנו מאוד מוגבל .פיתוח
האפליקציה היה על חשבון הרבה דברים בלימודים .בסוף
כולנו סיימנו את השנה בהצלחה אבל זה הולך ונהייה יותר
קשה" .בעקבות הקושי בשילוב בין הרצון לפתח ולהרחיב
את האפליקציה לבין הלימודים האינטנסיביים ,הקבוצה
מחפשת "מאמץ" לאפליקציה" .האפליקציה גדלה לממדים

כאלו שקשה לנו להחזיק אותה" ,מודה רותם" ,ולכן אנחנו
מאוד מקווים למצוא לו בית חם ואוהב שיחלוק גם את
אותם אידיאליים שלנו וימשיך את הדרך שהתחלנו .חשוב
לנו שהאפליקציה תישאר פתוחה לכולם וחינמית ,מיועדת
לכלל הציבור ולא למטרות רווח" .אילו תגובות קיבלתם
על האפליקציה? "התגובות עד עכשיו ממש מדהימות ,גם
בתוך הפקולטה וגם בפקולטות אחרות" ,מספר נועם" ,גם
מאנשים שבכלל לא מכירים אותנו ונחשפו לפרויקט דרך
פייסבוק .רוב האנשים שמתחברים ופונים אלינו אלו אנשים
שמגיעים מתחום ההצלה – חובשים ,אנשים מאיחוד הצלה,
מתנדבים או סטודנטים כמונו ממקצועות הבריאות .הם
מבינים את החשיבות של הדפיברילטורים אז יש המון פרגון.
יש גם אנשים שמיפו בעצמם דפיברילטורים .כל מי שרואה
ומבין בחשיבות ורוצה להיות חלק ,שיוריד את האפליקציה
ויפרסם .יש לנו עמוד פייסבוק שנקרא 'איפה דפי?' ,שצמא
לשיתופים ולייקים .אנחנו רוצים להפיץ את הבשורה ושיום
יבוא והשימוש באפליקציה יהיה נורמה" ,מסכם נועם" .ובכלל,
תסתכלו סביבכם .יש מלא דפיברילטורים ,ואין לדעת ,יש מצב
שתצילו בעזרתם את המרצה שלכם".

מדריך דפי – מתוך האפליקציה
 .1הכנת הסביבה
א .הצב את מכשיר הדפיברילטור בסמוך למטופל.
ב .הדלק את המכשיר.
ג .חשוף ויבש את בית החזה של המטופל.
 .2הדבקת הפדים
א .בחר את הפדים המתאימים למטופל – ילד או מבוגר.
ב .הסר את כיסוי הדבק.
ג .הדבק היטב את הפדים לעור חזה המטופל על פי האיור
		 שבגב המדבקה ,כך שהלב של המטופל יימצא ביניהם.
 .3חיבור למכשיר
א .חבר את התקע של הפדים לשקע המהבהב במכשיר.
ב .עקוב אחר ההוראות המדוברות של המכשיר.
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עיר הילדים
האם העיר שמציגה את עצמה בתור עיר הילדים עומדת בהבטחה?
ואיך אפשר לנצל את זה בתור חונך/ת פר"ח או אפילו בתור הורה?
כתבתנו יצאה לברר
באחת מתקופות החגים האחרונות פתחתי את הרדיו
ולהפתעתי שמעתי פרסומת שמזמינה אותי לבוא לבאר-
שבע ולבקר בפארק קרסו למדע .מוסד תרבות באר -שבעי
ברדיו ארצי ,חשבתי לעצמי ,זה חידוש! אבל אין באמת סיבה
להיות מופתעים .בעשור האחרון נפתחו בעיר מוסדות תרבות
ומקומות בילוי רבים ,ובשלוש השנים האחרונות בולטת
במיוחד פתיחתם של כאלה המיועדים לילדים :פארק נחל
באר-שבע ,פארק מרמלדה ,מוזיאון לונדע ,פארק קרסו למדע
והרשימה עוד ארוכה.

ערסלים ומתקני טיפוס .הם מתאימים לטווח גילאים רחב,
החל בקטנטנים בני הגיל הרך וכלה בילדים בני אחת-עשרה.
בסמוך לאחד המתחמים יש פינת ישיבה מוצלת ובה שולחנות
עגולים וספסלי ישיבה .מסיבה זו אפשר לקיים בפארק גם
פעילויות אחרות :לצייר ,לשחק במשחקי קלפים ואפילו להכין
שיעורי בית ...בכל הפארק מפוזרים ספסלים .מלבד מתקני
השעשועים ופינת הישיבה מציע הפארק למבקריו להשתתף
בפעילויות לכל המשפחה .הפעילויות נערכות בעיקר בחגים
ובחופש הגדול ,ואפשר להתעדכן אודותיהן בעמוד הפייסבוק.

לכאורה ,אין לדבר כל משמעות עבורנו ,אלא אם כן החלטנו
לבלות עם האח הקטן או עם האחיין את אחר הצהריים שלנו.
ואולם ,לסטודנטים מסוימים יש גם יש עניין באותם מקומות,
ואלה הם הסטודנטים שחונכים ילדים בפרויקט פר"ח .אז מה
יש לבאר-שבע להציע לילדים? ריכזנו כמה אפשרויות.

פארק מרמלדה

פארק החייל האוסטרלי
איפה? אבא אחימאיר 43
איך מגיעים? קווי אוטובוס.22 ,18 ,21 ,12 ,3 :
מה בפארק? מדשאות ,מתקנים מגוונים ומונגשים לנכים,
הצללה ,שירותים ופינת ישיבה.
פארק החייל האוסטרלי הוא גן גדול ,ירוק ומטופח שמנציח את
החיילים האוסטרליים שלחמו בקרב על באר-שבע במלחמת
העולם הראשונה (תגגלו ותופתעו!) .מתקני השעשועים של
הפארק מרוכזים בשני מתחמים מוצלים והם רבים ומגוונים:
נדנדות מכל הסוגים ומכל המינים ,מגלשות ,קרוסלות,
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איפה? דוד בן-גוריון 30
איך מגיעים? קווי הגעה.34 ,24 ,14 ,5 ,4 :
מה בפארק? מדשאות ,שבילי אופניים ,מתקנים ,הצללה,
מגרשי ספורט ,אגם ,שירותים ופינת ישיבה .אם האחים,
האחיינים או החניכים שלכם אוהבים לרכוב על אופניים
ולהחליק על רולר בליידס ,פארק מרמלדה הוא מקום
שבוודאי יאהבו .בפארק נסללו שבילים לפעילויות האלה
ואחד מהשבילים עקלקל במיוחד וישמח את חובבי האתגרים.
כדאי מאוד להגיע לפארק עם כדור .יש בו מגרש גדול וצבעוני
שמשני צדיו מוצבים עמודי סלים בגבהים שונים ולכן גם ילדים
קטנים מצליחים לקלוע .יש גם מגרש קטן של כדור חופים
ושני שולחנות טניס שולחן .הצטיידות במחבטים ובכדורים
מתאימים תאפשר לכם להשתמש בהם .אבל אפשר להגיע
לפארק בלי כל אביזר .המתקנים שלו מגוונים ביותר :נדנדות,
ערסלים ,מתקני כושר ומתקני אומגה .בפינת הישיבה שאינה

מוצלת תמצאו שולחנות מלבניים וספסלים .הפינה ממוקמת
על הכביש הראשי ,וזה חבל .בפארק יש בריכה ביולוגית וכן
אגם מלאכותי שפרחי נימפיאה צפים על פני מימיו.

פארק קרסו למדע
איפה? העצמאות 79
איך מגיעים? כל הקווים שעוצרים במדרחוב העיר העתיקה.
מידע חיוני :כדאי לבקר בתערוכת מכניקה ומנגנונים ובגן
המדע .ביום החלל הכניסה חינם .בכל יום חמישי מהשעה
שתיים עלות הכניסה היא שלושים שקלים.
שווה את הכסף? פארק קרסו למדע הוא מקום בעל חזות
מרשימה :באחת מפינותיו ניצב בניין אבן גדול בעל גג משולש,
שנבנה בסוף התקופה העות'מאנית .מול פתח המבנה נפרשת
רחבה גדולה שעצי דקל נטועים בה ,ואת התמונה משלים
אגם מים מלאכותי .נראה שהמבנה נתן את ההשראה לעיצוב
הפארק כולו :אריחים מחוספסים בגוון חום-זהוב מרצפים את
שטחו ומכסים את קירות בנייניו ,ונותנים למבקר תחושה שהוא
מסייר בקטע רחוב של עיר קדומה .בפארק מוצגות שבע-
עשרה תערוכות (!) .כולן חוץ משתיים נמצאות במבנה התת
קרקעי .כל תערוכה עוסקת בנושא אחר :אור וראייה ,תקשורת,
קול ושמע ,מכניקה ומנגנונים ועוד .שלא כמו חזותו המרשימה
והמושכת של המוזיאון ,התערוכות שבו קצת מאכזבות .רוב
מוצגי המוזיאון הם משחקים שהמבקר משתתף בהם כדי להבין
תופעה מדעית .המשחק מוסבר באמצעות סרטון הדרכה .כדי
להמחיש זאת אצטט סרטון הדרכה כזה" :ברוכים הבאים
לעמדת הפקת חשמל באמצעות חום .מטרת המשחק היא
להפיק כמה שיותר אנרגיה חשמלית באמצעות יצירת חיכוך בין
הלוחות לדיסקה המסתובבת .הלוחות נשלטים על-ידי ידיות.
כדי לקרב את הלוחות לדיסקה המסתובבת עליכם ללחוץ על
הידיות .ככל שתלחצו בצורה רציפה יותר כך תייצרו יותר חיכוך
שיפיק חום שיומר לאנרגיה חשמלית" .כולם הבינו איך חיכוך
מפיק חום והחום מומר לאנרגיה חשמלית? בפועל לוחצים על
ידית ולאחר מכן כדור הזכוכית שבתוך התצוגה מתחיל להאיר
ונשמעים קולות פיצוץ .זה יפה ומגניב ,אבל לא מספיק טוב.
הפקת חשמל היא תופעה מורכבת ולכן אפשר אולי לסלוח על
ההסבר הדל ,אבל יותר מדי מוצגים בפארק פועלים באותה
צורה :מסבירים תופעה מדעית במשפט אחד ושולחים את הילד
ללחוץ על כפתורים או למשוך ידיות .רק שיהיה עסוק במשהו.
למען ההגינות אציין שברחבי הפארק מפוזרים מדריכים ואפשר
להיעזר בהם .ובכל זאת ,קיומם של מדריכים אינו יכול לפטור
את המוזיאון מצירוף הסבר מפורט לכל מוצג .הסבר מילולי
או הסבר כתוב יכולים לעזור ,אבל אין בהם די .במוזיאון יש
עשרות מוצגים וכל אחד מהם מדגים תופעה מדעית אחרת.
נראה שכדאי למוזיאון לבחור מספר קטן של תופעות ולהסביר
כל אחת מהן על-ידי כמה מוצגים .ה"מוצגים" יכולים להיות גם
סרט שקושר אותן לחיי היום-יום או בניית דגם .הגיוון יגביר את
עניין המבקרים ויחדד את ההבנה שלהם.

לונדע
איפה? דוד הראובני 25
איך מגיעים? קווי אוטובוס21 ,22 :
מידע חיוני :כדאי לבקר במתחם האמנות והמוזיקה ולאמץ
גישה קלילה .לחונך וחניך עולה הכניסה שלושים שקלים (יש
לאסוף שובר ממרכז ההעשרה).
למי זה מתאים? במוזיאון לונדע עשרה מתחמים .חמישה
מהם עוסקים בנושא מסוים :אמנות ומוזיקה ,ארצות ויבשות,
תזונה ,רגשות ותיאטרון .המתחמים האחרים מאפשרים
תנועה ,ויש בהם תותחי כדורים ומתקני שעשועים שונים .כחצי
מן הפעילויות שמוצעות הן לפעוטות וילדים קטנים .שאר
הפעילויות מתאימות לילדים עד גיל תשע-עשרה.
שווה את הכסף? רוב התערוכות עוסקות בהנחלת ידע
טריוויאלי בלבד :מהו ההפך מהמילה זקן? איך אומרים כלב
בספרדית? מה מרחקו של כוכב נוגה מכדור הארץ? זה
נעים ומשעשע ללמוד עובדות טריוויה ,אבל זה הדבר היחיד
שמציעים בתערוכות .ילדים יכולים להבין רעיונות מורכבים,
וחבל שהמוזיאון לא מנסה לספק זאת .רבים מהמוצגים
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סיורים מאורגנים ,כפי שנהוג לספק במוזיאונים אחרים ,עשויים
לעזור למבקרים ,והמוזיאון יכול להציע כאלה .את הרושם
המאכזב של התערוכות מתקן במעט גן המדע .בגן מתקני

שעשועים שמסבירים תופעות מדעיות שונות :העריסה של
ניוטון ,הנעה רקטית ,הולכה חשמלית ועוד .כאן אפשר לגעת
במוצגים ,אין מחיצות זכוכית ואין לחצנים .הקסילופון הגדול
והסלעים המנגנים הם המתקנים המשמחים ביותר בגן .אל
תשכחו להביא אתכם תווים.
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הם פעילויות חברתיות שמוכרות לכולנו :חי-צומח-דומם,
פנטומימה של בעלי מקצוע ,נחש מי אני וכו' .לדוגמה:
במשחק חי-צומח-דומם תמצאו טבלה שמחולקת לקטגוריות,
גלגל אותיות ותמונות .יש שתי טבלאות והכוונה היא ששני
ילדים ישחקו זה לצד זה .אלה פעילויות נחמדות וגם ילדים
בני עשר יכולים ליהנות מהן .אם באים ללונדע ורוצים ליהנות,
צריך לדעת שלא באמת מדובר במוזיאון ולאמץ גישה קלילה.
במתחם האמנות והמוזיקה יש קיר מוזיקלי שמאפשר לנגן את
סולם הצלילים בכלים שונים :פסנתר ,חלילית ,גיטרה ,פעמון
ותופים (נזכרים בסרט "ביג"?) ,ואפשר לצייר באמצעות בדידי
פלסטיק צבעוניים שנדלקים ברגע שתוקעים אותם בלוח .זה
שטחי וזה גימיק ,אבל ברוח נכונה זה יכול לשעשע.
נזכיר מקומות נוספים שיכולים לעניין ילדים:
מקומות ללא תשלום :גן הפעמון (מומלץ במיוחד כשיש
שיטפון בנחל באר-שבע) ,סקייטפארק באר-שבע.
מקומות בתשלום (יש הנחה לפר"ח) :קיר טיפוס באר-שבע
(חונך+חניך – עשרים שקלים) ,באולניג (עשרים ושלושה
שקלים לכל אחד) ,בריכת האוניברסיטה (סטודנט מבן-גוריון:
חינם; סטודנט ממוסד אחר :חמישה-עשר שקלים; חניך:
עשרה שקלים).
מובן שתמיד אפשר לבוא למרכז ההעשרה של פר"ח ולקבל
הצעות לשלל פעילויות ללא תשלום או בתשלום סמלי .חפשו
בפייסבוק – "מרכז העשרה בן-גוריון".
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תגובות
מפארק קרסו למדע נמסר" :פארק קרסו למדע ,פארק
המדע הגדול בישראל ,פועל תחת קונספט של למידה
עצמאית ומשחק באמצעות חוויה .כל מתחמי המשחק
למד
מתוכננים כך שהקהל משחק ,ובאמצעות המשחק הוא ֵ
עקרונות מדעיים .יחד עם זאת ,יש במקום צוות מדריכים
ששמח להכווין ,להסביר ולסייע במידת הצורך .כתוספת
למוצגים ולמתחי המשחק אנו מזמינים את המבקרים
להגיע לסדנאות יצירה ,ניסויים והדגמות ,אשר מוסיפות
למייצגים הקיימים בפארק ולמעשה מעניקות ממד נוסף
לתוכן המדעי".
מטעם מוזיאון לונדע נמסר" :מוזיאון הילדים של באר-
שבע הוא מוזיאון אינטראקטיבי לידע ולא למדעים .התמה
של המוזיאון היא הילד והעולם הסובב אותו .בחדרים
השונים בני המשפחה מתנסים באלמנטים מאותו עולם.
דרך משחק והתנסות אנחנו מציעים חוויה משפחתית
שפותחת גם דיאלוג בין הורים לילדים בנושאים מחיי היום-
יום .אוצרות המוזיאון מפתחות תערוכות לילדים בארץ
ובעולם ,והוזמנו להרצות בכנס מוזיאוני הילדים הבינלאומי,
שמתקיים בניו-יורק בכל שנה ,על פיתוח לונדע .למוזיאון
מגיעים מבקרים מאילת ועד מטולה ,והביקורות של
משפחות ,אנשי חינוך וקבוצות בעמוד הפייסבוק מדברות
בעד עצמן".

מאת הודיה תורג'מן

צייר לך שפם
יש חבר'ה שמגדלים שפם למטרה
נעלה – העלאת מודעות לסרטן
הערמונית .כתבתנו פגשה
משופמים וקוראת לכם להיבדק
אם התהלכתם בחודש האחרון באוניברסיטה ויצא לכם
לחזות בבחור משופם פה ושם ,ואם תהיתם על קנקנו של
השפם והאם יש משהו בתוכו (בקנקן ,לא בשפם) ,חבריי
וחברותיי ,נתקלתם במובמבר .מובמבר הוא הלחם המילים
( Moustacheשפם) ונובמבר .זהו "קמפיין בינלאומי ששם
למטרה את הגברת המודעות לבריאות הגבר על-ידי גידול
שפמים" (מתוך אתר הקמפיין) .הקמפיין הכלל עולמי הזה
התחיל ,כמו כל הדברים הטובים ,משיחת סלון של כמה
חברים שיכורים .בשנת  2003במלבורן ,אוסטרליה ,ארבעת
מייסדי מובמבר אתגרו אחד את השני להחזיר את השפם
לאפנה .כיוון שהיפסטרים לא היו כפטריות אחרי הגשם לפני
כעשור ,ושפמים היו נחלתם של גברים בני שישים ומעלה,
זה גרר הרבה תגובות מצד הסביבה .אחד ממייסדיי מובמבר,
אדם גארון ,מספר כי הם שאבו השראה מנשים הנאבקות
בסרטן השד ,וגילו כי אין תמיכה בסדר גודל כזה למקבילה
הגברית – סרטן הערמונית .אז מובמבר לבש את צורתו כפי
שאנו מכירים אותה כיום – גידול שפם במטרה לתמוך בחולי
סרטן הערמונית ,להשיג מימון למחקר ולמציאת תרופה
ולהעלות מודעות לבריאות הגבר .בשנת  2010הפכה מובמבר
לתנועה עולמית ,וכיום היא התורם הגדול ביותר לתחום
המחקר בנושא סרטן הערמונית (כל המידע על היווסדות
הארגון מתוך הרצאת  TEDעם אדם גארון .מאוד מומלץ
לצפות אם יש לכם רבע שעה!).

עם שפם גדול מגיעה אחריות גדולה

קוסטה סולומטין ,סטודנט להיסטוריה ולסוציולוגיה-
אנתרופולוגיה בשנה א' ,מעריך מדוע אצלנו זה פחות תופס.
"בתכלס ,זה נהיה מן מנהג חברתי שאנשים עושים ולא
מבינים את הסיבה ...בסופו של דבר ,מה שצריך זה כסף.
בזה צריך להשקיע .אם אני וכמה גברים לא מתגלחים ולא
מסתפרים ,אף אחד לא ישים לב אלא אם כן תקפוץ לו
התראה בפייסבוק .העניין הוא לגייס כסף למטרות מחקר .כל
הקטע של השפמים זה נטו פופוליזם .אנשים רוצים להרגיש
שהם תורמים".
מדבריהם של קוסטה ואילון עולה כי בחברה הישראלית יש
פחות מקום לשפמי מובמבר בתור אקט של העלאת מודעות,
ובפועל זה נחווה יותר כמשהו משעשע שקורה סביב .האם
הארגון הזה ,שמגייס סכומי עתק לטובת המלחמה בסרטן
הערמונית בקנה מידה עולמי ,נכשל במטרתו כאן בארצנו
הקטנה? וממה זה נובע? חבורה של גברים עם שפמים ברחבי
האוניברסיטה זה די משעשע ,אין ספק .אבל מאחורי הצחוק
מוצגת כאן בעיה אמתית .גברים מרגישים את הצורך להיות
נוכחים בשיח החברתי ולומר "גם לנו יש בעיות שדורשות
התייחסות" .אז התייחסו .אם קרוב משפחה שלכם חלה,
ויתרה מכך ,אם מדובר בקרוב מדרגה ראשונה (אב או אח),
לכו להיבדק גם אתם!
לסיום ,שאלתי את המשופמים שנקרו בדרכי ,לאיזה סוג שפם
אתה שואף להגיע? "לא ידעתי מה יגדל לי ...זה משהו בין
מקסיקני לבוצ'ר ...זה בכלל זוכה לתגובות עוינות ,שפם בוצ'ר
 ...האמת ,שפם סיני זה הכי מגניב ...צריך לתפוס אותו על ג'ל
כזה לשפם" ,אומר אילון .קוסטה ,לעומתו ,הולך על משהו
פשוט יותר" :אני שואף לשפם עבה כזה ...שפם דֹוד" .וזה
אולי העניין של מובמבר .יותר מבדיחה על שפם ,זה משהו
קולקטיבי ועם זאת ממש אישי .כל אחד מייצר אמירה קצת
אחרת עם השפם שלו ,ומתחבר בדרכו למטרה
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רציתי לבדוק את היקף התופעה ולראות מה מניע אנשים
להשתתף במובמבר" .אני נתקלתי במובמבר לפני כשלוש
שנים בארה"ב .בפעם הראשונה ראיתי הרבה אנשים עם
שפמים ,ואז התחלתי להכיר ולהתעניין בנושא .תמיד היה
לי חלום לגדל שפם ,אבל בארץ אנחנו לא חברה שמגדלת
שפמים יותר מדי .אמרתי שהשנה אקח בזה חלק ...זה אחלה
תירוץ לגדל שפם" ,מספר אילון מלמדובסקי ,סטודנט לכלכלה
בשנה א'" .הרוב הגדול לא תומך בשפם ...אומרים' :מה זה?
תוריד את זה' .חלק אומרים שזה חמוד אבל אף אחד לא עף
על זה יותר מדי ...אבל על אפם וחמתם אני ממשיך בשלי
ובטח בחודש מובמבר ,כשיש לזה מטרה" .האם אתה מרגיש
שבחברה הישראלית יש יותר מקום להעלאת מודעות לבעיות
נשיות לעומת גבריות? "כן .יש הרבה ארגונים לתמיכה בנשים,

אצל גברים זה כמעט ולא קיים .צריך לתת לזה מקום .בשורה
התחתונה יש היום המון גופים של העלאת מודעות לנשים.
לגברים רק אחד" .היית אומר שבעקבות השפמים או ההד
שמובמבר מייצר אנשים אכן תורמים כסף למטרה ,או הולכים
להיבדק לסרטן הערמונית? זה משהו שיוצר שינוי? "בעולם
נתרם לזה המון כסף ,וזה עובד .בחברה הישראלית זה מאוד
לא מוכר .לאנשים אין מושג מה זה מובמבר .זה הרבה יותר
נפוץ במדינות אחרות ,בארץ כמעט ולא".
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אל תהיה רן הבכיין

תהיה
חבר
מועצה
הבחירות יתקיימו בתאריכים 19-21.12.2016
הגשת מועמדות עד יום ה' 15.12 ,בשעה .12:00
ניתן לפנות ליו"ר ועדת בחירות ,יהונתן054-6988167 :
bhirut@aguda.bgu.ac.il
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באתי ,התמודדתי ,השפעתי
מועצת הסטודנטים
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מאת אורית ערן

פיזיו-מחאה
גם שנת הלימודים הזאת נפתחה בהשבתה של הסטודנטיות והסטודנטים
לפיזיותרפיה .מי משבית את הלימודים? ומתי זה ייגמר?
שנים קשות עוברות על הסטודנטים לפיזיותרפיה ,וגם שנת
הלימודים הנוכחית מסתמנת בתור שנה קשה ומתוחה.
שלושה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים הושבתה עבודתם
של המדריכים הקליניים .המדריכים הקליניים הם האנשים
שמנחים את הסטודנטים לפיזיותרפיה ואת הסטודנטים לשאר
מקצועות הרפואה (תזונה ,ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת)
בהתנסות המעשית שלהם .בלעדיהם לא יכולים הסטודנטים
להתחיל בהתנסות המעשית ולמלא את חובותיהם האקדמיות.
את השביתה יזם והוציא אל הפועל אלי גבאי ,יושב ראש איגוד
הפיזיותרפיסטים ויושב ראש איגוד מקצועות הרפואה ,בטענה
שמדריכים רבים לא מקבלים שכר עבור עבודתם .הסטודנטים
לפיזיותרפיה מאוניברסיטת בן-גוריון המתחילים את שנתם
הרביעית והאחרונה יודעים היטב ששביתה ממושכת תפגע
בהם קשות .לכן עם פרוץ השביתה הם ומקביליהם בכל
המוסדות האקדמיים בארץ החלו לפעול במרץ כדי להביא
לסיומה .בין היתר הסטודנטים פתחו דף פייסבוק ואליו
העלו תכנים שקשורים למאבק .הם עירבו את התאחדות
הסטודנטים והסטודנטיות ,ניסו לערב חברי כנסת ,שוחחו עם
האוניברסיטאות ועם אלי גבאי ,ולבסוף אף ארגנו הפגנה מול
משכן הכנסת ובה השתתפו כמאתיים סטודנטים .הפעולות
האלה הביאו לדיון מיוחד בנושא בוועדת העבודה והרווחה
בראשותה של חברת הכנסת מרב בן ארי .את הדיון היא
סיכמה ואמרה שמתוך כל מה ששמעה נראה שניתן לפתור
את הסכסוך .ולאחר מכן נציגי המל"ג ,נציגי הסטודנטים ,נציגי
משרד הבריאות ,פרופסור יצחק מלצר ואלי גבאי התבקשו
להישאר כדי לדון בסכסוך ולמצוא לו פתרון.
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משלמים באיחור ,אך משלמים
זו אינה השנה הראשונה שהלימודים למקצועות הבריאות
מושבתים בגלל משכורותיהם של המדריכים הקליניים .בשנה
שעברה הסתיימה השביתה בהסכם שנחתם בין משרד האוצר,
משרד הבריאות ,המועצה להשכלה גבוהה והאוניברסיטאות.
ההסכם נוסח מתוך התכוונות לתחום הפיזיותרפיה ,והוא כלל
את הדרישות הבאות :האוניברסיטאות ישלמו למדריכים לפי
טבלאות שכר חדשות ,המדריכים יוכלו להיכנס למאגרי המידע
באוניברסיטה ויוכלו לחנות בשטחה ,מדריכים שיענו על תנאים
מסוימים יוכלו לקבל מינוי קליני (תקן של עובד אוניברסיטה)
במקום התגמול הכספי ,וההסכם יחול גם על מקצועות
הבריאות האחרים :תזונה ,ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת.
בהתבטאויותיו בתחנות הרדיו השונות טען אלי גבאי שאף
סעיף מסעיפי ההסכם לא קוים ושאין מוסד אקדמי אחד
שעמד בהבטחותיו .כך התבטא בגלי צה"ל" :בהסכם יש
חמישה סעיפים .שום סעיף מהחמישה לא קוים עד היום
מעבר לתשלומים שמגיעים למדריכים הקליניים .אנשים לא
קיבלו תשלום במשך שנה שלמה .המדריכים אמרו 'נדריך,
אוקיי' תוך תחינות ובקשות שלי מהמדריכים הקליניים שידריכו
למרות שהכסף לא הגיע .עד היום הכסף לא הגיע" .פרופסור
יצחק מלצר ,מנהל בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים
באוניברסיטת בן-גוריון ,ייצג את האוניברסיטאות בוועדת
העבודה והרווחה בכנסת .יומיים לאחר הדיון בוועדת הכנסת
שוחחתי עמו .פרופסור מלצר אינו מסכים עם טענותיו של
אלי גבאי" .אני בדקתי ,בדקתי ,עם הנהלת החשבונות ,עם
מתאמת ההתנסויות .אין שום מקרה של התנסות קלינית שלא
שולם .אין .אני אומר את זה באחריות" .פרופסור מלצר טוען
גם שכל מחלקות הפיזיותרפיה בארץ שילמו את הכסף שמגיע
למדריכים הקליניים .חשוב לציין כי מרב בן ארי ,יושבת ראש
ועדת העבודה והרווחה ,הסכימה עם פרופסור מלצר ובתום
הדיון בוועדה אמרה" :בגלל שרוב המדריכים כן מקבלים שכר
לא הייתה צריכה להתבצע השביתה הזאת" .לפי תפיסתו
המקור המרכזי לסכסוך הוא טבלת השכר החדשה .הטבלה
מתאימה לתחום הפיזיותרפיה בלבד ואי אפשר להחיל אותה
על שאר המקצועות .מסיבה זו המדריכים הקליניים של תזונה,
ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת לא מקבלים את הכסף המגיע
להם .פרופסור מלצר מבקש מאלי גבאי שישעה את השביתה
לשבועיים ,ושכל הגורמים שמעורבים בסכסוך – משרד
הבריאות ,משרד האוצר והמועצה להשכלה גבוהה – ייפגשו
ויתאימו את טבלת השכר למקצועות האחרים .נוסף לכך הוא
מבקש ממנו לא לכלול את הסטודנטים לפיזיותרפיה בשביתה,
כי מחלקותיהם שילמו את המשכורות .פרופסור מלצר התרשם
שאלי גבאי הבין שהמחלקות שילמו ,אבל משום מה נוקט גבאי
עמדה קיצונית ולא סבירה" .קיבלנו  .zero toleranceאני לא
חוזר בי מהשביתה עד שלא כולם ממלאים".

מרפאת הקמפוס של
כללית לשירותכם!
בית הסטודנט,
קומה ב'
למי

דע נוסף ע

ל שירותי
כללית בבא

ר-שבע
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בריאיון עם פרופסור מלצר הוסברה שיטת התשלום למדריכים
הקליניים .זוהי שיטה מסורבלת :המוסד הרפואי צריך לפנות
להנהלת החשבונות של האוניברסיטה ולבקש תשלום למדריך
מסוים .אחר-כך הנהלת החשבונות מעבירה את הכסף

סטודנטים
יקרים
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להנהלת החשבונות של המוסד הרפואי ,ומשם הכסף אמור
לעבור למדריך" .לפעמים הכסף התעכב באחת מהתחנות
שהוא צריך לעבור" ,מספר פרופסור מלצר" ,ואז המדריך קיבל
את המשכורת מעט באיחור .אבל הוא תמיד קיבל אותה".
הוא שואף לזרז את התהליך כדי שהמשכורות לא יתעכבו
ולטפל בכל בעיה שקשורה לשכר המדריכים הקליניים .על
חלקיו האחרים של ההסכם – מתן כניסה למאגרי מידע
אוניברסיטאיים ,מתן מינויים קליניים ומתן היתר חניה – יש
הסכמה חלקית ,ובכל אופן ,הם אינם לב המחלוקת.

על גב הסטודנטים/יות
נחזור כעת לסטודנטים לפיזיותרפיה .אם לא יימצא פתרון בימים
הקרובים ,תסב השביתה נזק לכל הסטודנטים ממקצועות
הבריאות ובייחוד לסטודנטים לפיזיותרפיה מאוניברסיטת
בן-גוריון המתחילים את שנתם הרביעית והאחרונה .ומדוע
יינזקו במיוחד אלה מבן-גוריון? באוניברסיטת בן-גוריון
מרוכזות כל ההתנסויות למעט אחת ,בשנה ד' ,והן מתחילות
ביום הראשון של סמסטר א' .במוסדות אקדמיים אחרים
ההתנסויות מתחילות בסמסטר ב' .אותם מוסדות מניחים
שעד תחילתו ייפתר הסכסוך ,ולכן הם פחות חוששים מכך
שההתנסויות יתבטלו .כל סטודנט לפיזיותרפיה חייב לעבור
חמש התנסויות :נוירולוגית ,נשימתית ,אורתופדית ,ילדים
ומכון .כל התנסות אורכת בין חודש לחודשיים וחייבים לעבור
אותה ברצף ,ללא הפסקות .נוסף לכך ,חייב הסטודנט לסיים
אותה בדיוק בתאריך שנקבע לו ,מכיוון שעם סיומה יתפוס
את מקומו סטודנט אחר .בגלל שני התנאים האלה עלולה
השביתה הנוכחית לבטל את תקופת ההתנסות הראשונה .אם
תסתיים השביתה בימים הקרובים תהיה אפשרות להשלים
את הימים האבודים בעבודה בימי שבת ובימי שישי .אבל אם
השביתה לא תסתיים ,תבוטל ההתנסות.
ביטול ההתנסות משמעותי כל-כך כי הוא יכול למנוע מסטודנט
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לגשת לבחינת ההסמכה .לבחינת ההסמכה שמתקיימת
באפריל/מאי ובחודש נובמבר צריך להירשם חודשיים מראש,
ואפשר להירשם אליה רק עם סיום כל חובות התואר ,ובהן
ההתנסויות .אין זה קל למצוא מקום התנסות חלופי ,ואם
הסטודנט לא מסיים את ההתנסות בזמן ולא משלים את כל
חובותיו ,הוא יחמיץ את הבחינה .תהיה לו אפשרות לעבוד
במקצוע ,אבל המשכורת שלו תהיה נמוכה יותר.
שיר ,תלמידת שנה ד' בפיזיותרפיה ,מספרת" :אם אין לנו
תעודת גמר-תואר מהאוניברסיטה ,וכדי לקבל אותה אנחנו
חייבים לסיים את כל החמש התנסויות ולעבור אותן בהצלחה,
אז אנחנו לא יכולים לגשת לבחינה הממשלתית ,ואז אין לנו
את האסמכתא של המקצוע".
במקרה של שביתה ,לא מדובר בסטודנט אחד אלא בסטודנטים
רבים שיזדקקו למקום התנסות חלופי .אותם סטודנטים
יצמצמו את מספר מקומות ההתנסות עבור השנתון הבא
אחריהם ,וכך ייווצר לו אפקט דומינו שמחזור סטודנטים אחד
מקשה על הבא אחריו למצוא מקומות התנסות.
השביתה פוגעת בסטודנטים מבחינה כלכלית .זהבית משנה
ג' בפיזיותרפיה מספרת" :אם מישהו מקבל התנסות רחוקה
מהמקום שהוא גר ,מן הסתם הוא ירצה לשכור דירה בקרבת
מקום ההתנסות ...ואם אתה מודיע לי אחרי שכבר סגרתי
חוזה עם בעל דירה ,יש פה פגיעה כלכית קשה .יש אנשים
שמתפטרים מהעבודות שלהם או מורידים משמרות לקראת
ההתנסות...זה פשוט זלזול ,זה לא מכבד את הסטודנטים".
גם זהבית וגם שיר הדגישו שהסטודנטים תומכים בכך
שהמדריכים יקבלו שכר הוגן ומתנגדים לכל פגיעה בשכר זה.
עם זאת הם אינם מוכנים שהמאבק הזה יתנהל על חשובנם.
כולנו מקווים שהסכסוך ייפתר במהרה ושהסטודנטים יחזרו
לשגרת הלימודים וההתנסויות

יום האיידס

העולמי
שלישי 29.11.16

 | 10:00-14:00חדר  ,240בית הסטודנט

בדיקות  HIVחינם ודוכני הסברה

 | 20:30קולנוע נגטיב
הקרנת הסרט

"מי יאהב אותי עכשיו?"
כניסה ב 10-ש"ח
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למידע נוסף >> Bgu4u.co.il :מעורבות או

"אגודת הסטודנטים"

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

ושיחה עם כוכב הסרט סער מעוז
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סטודנט ,תתחבר למקסיקני שבך..

חפשו אותנו ב-
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אוניברסיטת בן גוריון ,בניין 35
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מאת ארנון זלמנוב

בואו נדבר את זה
משאגות של בני עשרה ביער ,דרך יוטיוב ועד הפאבים בבאר-שבע,
כתבנו ניהל מסע ארוך בעקבות אמנות הספוקן וורד
"כיסא ,שולחן ,עומד כאן לא מוכן .אני הייתי הנרי ,בום! סלאם
פואטרי!"
דמיינו את עצמכם יושבים בצריף עץ באמצע היער ,מוקפים
חבורה של ילדים אמריקאים נרגשים ,כשעל במה מאולתרת
עולה ילד ג'ינג'י וחייכן ,ופולט את בליל המילים הלא מוסבר
הזה .ככה בדיוק נחשפתי לפואטרי סלאם (.)Poetry Slam
להגיד שלא לקחתי את הנושא ברצינות בהתחלה יהיה
אנדרסטייטמנט .פואטרי סלאם נתפס אצלי כתופעה מוזרה
של אמריקאים מבולבלים ,אבל כשחזרתי לבאר-שבע גיליתי
שזו לא סתם אפנה חולפת .מסתבר שיש גם לא מעט
ישראלים מבולבלים.

(מנסים) לעשות סדר
הישראלי המבולבל הראשון שפגשתי היה אני .כתוצאה
מפריצה גדולה יחסית לתודעה לעומת חלקים אחרים בז'אנר,

פואטרי סלאם הפך למילה נרדפת לספוקן וורד (Spoken
 ,)Wordאף על פי שמדובר בחלק מתוך שלם .בעוד שערבי
פואטרי סלאם הם מופעים תחרותיים ,שבהם ישנם מתחרים
המקריאים קטעים ושופטים המחלקים ניקוד ,מופעי ספוקן
וורד כוללים בתוכם מספר רב של וריאציות .היפ הופ ,מופעי
קומדיה והקראות שירים ,כולם נכנסים תחת מטריה אחת.
הערפל שסובב את ההגדרה רק מוסיף לקסם של התופעה,
ומשאיר המון מקום לפרשנות אישית של כל אמן וצופה.
הספוקן כבר מסתובב בעולם שנים ,וקשה מאוד לשים
נקודת התחלה מסוימת לתופעה .יש מקומות שמציינים את
תחילת המאה העשרים כעת שבה פותחה האמנות .מצד
שני ,משוררים מקריאים שירים כבר מאות שנים .כדי ליצור
מסגרת מחשבתית נוחה יותר שאלנו את בר סיני ,סטודנטית
לפיזיותרפיה שמארגנת את ערבי השירה בביאליק  ,26מה
ההגדרה לספוקן בארץ ,וגם לה היה קשה לתת תשובה חד-
משמעית" :לפעמים מישהו מקריא שיר ואתה יכול לתהות
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האם זה בכלל ספוקן .עמוס מדר הגיע להופיע אצלנו והוא
הקריא שיר כשברקע יצירה של ואגנר מוסיפה אפקט דרמטי,
האם זה נחשב? בגלל הפופולאריות הגדלה של ספוקן בארץ
נוצרות תבניות מסוימות ,כמו שימוש בחריזה או משקל .אבל
בסופו של דבר ספוקן הוא כל שיר או קטע שמוגש בצורה...
תיאטרלית משהו .לא סתם אנחנו רואים הרבה סטודנטים
למשחק שמופיעים בערבים האלו ,כי ההגשה חשובה לא
פחות מהתוכן כשמדובר בספוקן".

מחפשים סיבות
אחד היתרונות בכתיבה על אנשים שמתפרנסים מלדבר
מול קהל הוא שלא קשה למצוא אנשים שיהיו מוכנים
להתראיין .ישבתי לשיחה עם חן עזראי ,אמנית ספוקן בת
עשרים ושלוש ,כדי לשמוע סיפורים ממקור ראשון .איך הגעת
לעסוק בספוקן? "אני זוכרת מתי נחשפתי לראשונה לתחום.
ידיד שלי הראה לי קטע של יונתן בלומנפלד שנקרא 'לייק',
בו הוא מדבר על בחור שמאוהב בבחורה ,ובסופו של דבר
פשוט עושה לה לייק .התאהבתי ישר בז'אנר ,ולפני שנה בערך
התחלתי להופיע .ההופעה הראשונה שלי הייתה בערב של
פואטרי סלאם בחלוץ  .33אפשר לומר שקפצתי ישר למים
העמוקים ,וראיתי שיש לי עוד הרבה לאן להתקדם .מצד שני,
האנשים היו סופר מפרגנים וקיבלתי גם הרבה מחמאות" .אני
יודע שזו שאלה קצת מוזרה ,אבל למה ספוקן ולא אמנות
אחרת? "המשמעות של שם המשפחה שלי הוא מצאצאי
עזרא הסופר ,אז תמיד הייתה לנו בבית נטייה לכתיבה
וספרות .תמיד אהבתי לכתוב ,אם לטקסים בבית הספר או
סתם למגירה .המעבר לספוקן היה לי מאוד טבעי" .אחת
שאתן יוצאים ממופע שכזה היא "גם אני יכול .גם
התחושות ִ
לי יש מה להגיד" ,תחושה דומה לזו שנוצרת אחרי שקוראים
סטאטוס בפייסבוק או ציוץ בטויטר .שאלתי את חן האם היא
חושבת שיש קשר בין שתי התופעות" :לרשתות החברתיות
יש הרבה השפעה ,ואין ספק שהחיבור בא ממקום דומה.
העובדה שהחוקים בספוקן הם מאוד כלליים ,כמו איסור על

לעלות בזוגות או שימוש באביזרים ,מקלים על אנשים למצוא
את עצמם בתוך הז'אנר" .מצד שני ,יש תחרויות עם ציונים.
הפורמט הזה יכול להיות קצת מפחיד לאנשים חדשים" .יש
בזה משהו ,וברמה העקרונית אני לא חושבת שצריך לדרג
אמנות של אנשים ,אבל התחרות מעודדת שיפור ,ודורשת
מאנשים לא להתפשר על קטעים בינוניים .בגלל זה טוב שיש
איזון בין תחרויות כמו פואטרי סלאם לערבי שירה פתוחה
בביאליק".

בודקים גבולות
יש סטיגמה שספוקן זו אמנות של היפסטרים תל-אביביים,
יש בזה משהו? "קודם כול יש גם היפסטרים באר-שבעיים",
הגיבה בר בטון חצי צוחק" .עד לפני חמש שנים המשפט
הזה עוד היה הגיוני ,אבל בשנים האחרונות הספוקן הישראלי
נכנס למיינסטרים ומאפשר לגישות שונות להתבטא .אני
מרגישה שיש משהו בהיעדר התחרות שיש בערבים בביאליק,
שמאפשרת לכולם להתנסות .מאפשר ספונטאניות .כשאתה
רואה מישהו עולה רועד ומפוחד ומוציא משהו שלאו דווקא
הוא היה מרגיש בנוח לעלות בערב פואטרי סלאם".
במהלך השיחה נזכרתי בקטע שראיתי לפני כמה חודשים
ביוטיוב .מדובר בהופעה של פדרו גראס ,אחד האמנים היותר
מוכרים בסצנה הישראלית ,ובה הוא תוקף את הבוהמה על
ההתנשאות שלה ,ויוצא להגן על מירי רגב ,כל זאת בקטע
קצבי ומרתק .כשסיפרתי לבר על הקטע ,היא מיד ידעה על
מה אני מדבר" .אחת ההופעות הראשונות של קטע הבוהמה
הייתה בביאליק .היו בערך עשרים איש בקהל .לפני ההופעה
סיפרתי לו קצת על המקום ומעט על האג'נדה שהוא מנסה
לקדם .ואז הוא הגיע ונתן הופעה בועטת .הרגשנו שהוא
ניצל את הבמה שלנו להעביר מסר שהוא לא פשוט להרבה
מהאנשים שצורכים ספוקן".
כששאלתי את חן על הנושא היא נתנה לי דוגמה נגדית,
שלפיה חדשנות ויציאה מגבולות התוכן המקובלים לא
התקבלו בברכה" .בפעם האחרונה שהופעתי בחלוץ הופיע
אמן באר-שבעי עם נאום על שלום ,בלי חריזה או משחקי
משקלים .הוא פשוט דיבר על הבעיה ופתרונות אפשריים.
הכול בשפה נעימה ופשוטה ,מאוד דוגרי .הציונים שהוא קיבל
היו מאוד נמוכים .היו נסיבות מקלות כמו העובדה שהוא עלה
ראשון ,אבל התחושה שלי הייתה שהקהל פשוט לא אהב
שמישהו יוצא כנגד הפורמט .אני מאמינה שיש מקום לדבר
על עוד תכנים .לי כבר קצת נמאס לדבר על שיער בית שחי,
פמיניזם ואהבה .אתה רוצה לראות משהו אחר ,משהו שהולך
ִאתך הביתה .יש לי קטע לא פשוט על פדופיליה ,ואנשים
בשוק ממנו כל פעם מחדש ,אבל עדיין בסוף ההופעה באים
ומדברים ִאתי עליו .נוצר מצב שיש הרבה טאבו באמנות
שאמורה לעודד שבירת גבולות כאלו".

אולי מה שצריך זה קצת מיתוג מחדש ,כי שירה מדוברת זה
לא ממש שם סקסי .מה עם איזו תכנית ריאליטי? "דובר נולד"
או משהו כזה" .לא יודעת כמה אני רוצה שזה יקרה" ,הודתה
חן" .יש משהו במעבר למיינסטרים שמעודד התמסחרות.
מצד שני הפואטרי סלאם בארץ הוא סוג של תכנית ריאליטי,
כשהמנצח בתחרות הארצית מייצג את ישראל בתחרות
הסלאם העולמית .כנראה שהתשובה נמצאת במקום כלשהו
באמצע .צריך למצוא את האיזון בין יציאה מהשוליים לבין
אבדן הדברים שמייחדים אותנו".
ועכשיו ,לקטע הספוקן הראשון שלי ,שלצערי יועבר בכתב:
אם הכתבה האירה קצת על הנושא ,או שינתה אתכם מקצה
לקצה ,אל תתביישו להתנסות ,ללכת להופעה .לשבת .לראות.
השטח כבר מוכן ,יש כיסא וגם שולחן .את הכתבה אני סיימתי,
עם קצת הומור ,ובום! סלאם פואטרי
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אני הפרובינציאל
למצוא קלישאה אחת שתתאר את כלל הקהל הבאר-השבעי
זו משימה לא פשוטה כלל ,אז הרגשתי צורך לשאול את חן

איך זה להופיע מולנו" .אני הופעתי עד היום רק בבאר-שבע
ונהניתי מאוד .אני יודעת מאמנים אחרים שדיברתי ִאתם
שיש לקהל פה מוניטין של קהל מאוד מחבק ותומך .יש פה
חשיבות נמוכה יותר לציונים בתחרויות ,והמבנה של המקומות
בהם מופיעים ,כמו החלוץ או הביאליק ,יוצר תחושה מאוד
ייחודית" .את רואה עתיד לערבי שירה מדוברת בבאר-שבע,
גם כאלה שהם פחות "תל-אביביים" בהוויה? "צריך שילוב
של כישרון ותוכן .אם יבוא כותב שיידע להעביר קטע חזק על
משחק של הפועל באר-שבע או על שבת בבית כנסת ,יהיה
קהל שיתחבר לזה .אנשים תמיד יוצאים מערב ספוקן כשהם
התחברו לפחות לחלק מהקטעים .לדעתי מי שמופיע צריך
לדעת להפוך את הקטע שלו לנגיש לכמה שיותר צופים ,גם
אם לפעמים זה על חשבון חלק מהניסוחים היותר אמנותיים.
אני רוצה שזה יתפוס בבאר-שבע ,נכנס לי ג'וק לראש ואני
יודעת שזה יכול להצליח פה .אני מתה שזה יקרה .הטקסטים
שלי לצורך העניין הם די נגישים ,הרבה סלנג ,קללות .יש
קטעים שיוצרים דיסטנס ,כי ההגשה מונוטונית או סתם
יוצרת תחושת אליטיזם".
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נאפולי ,ברוקלין ,קיסריה

נצ'י נצ'

כולם יודעים שבאר-שבע זו עיר שממנה יוצאים עם חתן,
אבל בעבר הרחוק ומחוסר הטינדר למצוא חתן הייתה עבודה
לא קלה .בקומדיית הטעויות החדשה "נאפולי ,ברוקלין,
קיסריה" מסופר סיפורן של שלוש בחורות מיבשות שונות
בעולם ומתקופות שונות לגמרי שהיו בחיפוש אחר הגבר
המושלם .מסתבר שמנאפולי שלפני מאה שנה ,דרך ברוקלין
החרדית של המאה העשרים ועד קיסריה של ימינו ,לא הרבה
השתנה בעולם האהבה ...הקומדיה מוצגת בתיאטרון הפרינג'
בתאריכים עשרים ושלושה–עשרים ושישה בנובמבר במחיר
של חמישים שקלים לסטודנטים .מהרו להזמין כרטיסים
ותגיעו עם דייט (כדי שיבין את הרמז).

נצ' נצ' בא לפתוח לנו את עונת הסופגניות בהופעה
מקפיצה בחלוץ  ,33ואם לבכם בז'אנר הראפ – אל
תפספסו! הילד השמנמן מפתח תקווה שנולד בשם רביד
פלוטניק כבר מזמן השתלט על עולם הראפ הישראלי,
ונוחת בבאר-שבע להופעה עם שירים מתוך אלבומו
האחרון "ברוכים הבאים לפתח תקווה" ועם להיטים
ישנים כמו "איידשע רסאטה מן" ו"בור ועם הארץ" .כמו
שנצ'י נצ' אומר – "לא צריך הרבה ,רק דבר אחד פשוט –
תן לי מוזיקה טובה ,אחויה ,ואני מבסוט" .ההופעה נוחתת
בבאר-שבע באחד בדצמבר ,כרטיסים באתר החלוץ .33
ברוכים הבאים לבאר-שבע.

LORD OF THE DANCE
בואו לספוג קצת תרבות במופע המחול האירי המצליח,
שמוצג במשך אחת-עשרה שנים בלמעלה משישים ושבע
מדינות .המופע מלא בפולקלור אירי שיגרום לכם לרצות
לרקוד עם לפרקונים .עלילת המופע מתרחשת בכוכב
הלכת אירלנד ,ובו לורד אוף דה דנס מנסה למנוע מיריבו,
דון דורצ'ה האפל ,להשתלט על הכוכב .מובן ששום מופע
אינו שלם ללא סיפור אהבה מתקתק ,ואכן על לבו של
הלורד השרמנטי נלחמות מוריאן מלאת התשוקה ועלמה
אירית צעירה ומאוהבת .המופע משלב מוזיקה ,טכנולוגיות
מתקדמות ,תלבושות נוצצות וריקודים בהופעת שלושים
רקדנים מהמוכשרים בעולם .המופע נוחת היישר במשכן
לאמנויות הבמה בעיר האורות באר-שבע לשתי הופעות
בשבעה-עשר בדצמבר .לא לשכוח לשבת על איזו כוס גינס
אחרי המופע.
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אל תהיי
רונית הקטרנית

תהיי
חברת
מועצה
באתי ,התמודדתי ,השפעתי
מועצת הסטודנטים
הבחירות יתקיימו בתאריכים 19-21.12.2016
הגשת מועמדות עד יום ה' 15.12 ,בשעה .12:00
ניתן לפנות ליו"ר ועדת בחירות ,יהונתן054-6988167 :
bhirut@aguda.bgu.ac.il

34

צ'ופצ'יק

ש
י
ו
ו
ק
מחיר
חב סטודנטים
רי אגו
דה ₪25 -
מחיר לאור
*ניתן לרכו חים ₪ 30 -

ש
כרטיסיות
מוז
קו
לות במ ם

Bgu4u.co.il

35

בבואה
צילום :דניאל איטח
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והפעם שאלנו :אם היית יכול/ה להעביר חוג
באוניברסיטה ,איזה חוג זה היה?...

רותם גל וסיון גרוטס
רותם גל וסיון גרוטס,
לומדות הנדסת חשמל,
שנה ד'.
"חוג היפ הופ".

גל קמחי

מור רבקה לסרי

גל קמחי ,לומדת רפואה ,שנה ג'.
"רכישת בגדים באינטרנט".

מור רבקה לסרי ,לומדת פסיכולוגיה
וכלכלה ,שנה ג'.
"שיפוץ רהיטים שמצאת ברחוב".

צ'ופצ'יק

פז שביב ,רון יחזקאל ותום רגב
פז שביב ,רון יחזקאל ותום רגב ,לומדים
מערכות מידע ,שנה ד'.
"בסיסי נתונים".

גיל פרנקל וריטה בודובסקי

סמר עדוי

מור חזן

גיל פרנקל וריטה בודובסקי,
לומדים הנדסת חשמל ומחשבים,
שנה ד'.
"עמידה מנומסת בתורים ומתן
זכות קדימה".

סמר עדוי ,לומדת מדעי המעבדה
הרפואית ,שנה אחרונה.
"קופסת ההפתעות".

מור חזן ,לומד הנדסת מערכות תקשורת,
שנה ד'.
"חוג טנקים".

מאור שיליאן וגל פארן

Bgu4u.co.il

מאור שיליאן וגל פארן ,שניהם לומדים פוליטיקה וממשל.
"תיאוריה פמיניסטית".
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מאת גלי סיטון

חבר ח
קרן אור חודרת לי ישר לתוך האישון .אוף ,איך שכחתי לסגור את התריסים? כנראה הייתי
שיכורה ממש .אני מתחפרת עמוק בתוך הכרית .אוי ,מה זה? נראה לי ריירתי בלילה .מרגישה
שאחד הרמקולים מהברקה הושתל לי במוח ומישהו שכח לכבות אותו .איזה דפיקות בראש.
חייבת מים ,משהו ...מישהו? למה יש לי מישהו במיטה?
בעיקרון הייתי קמה ובורחת ,אבל זה החדר שלי .הוא מתהפך על הגב .היי ,זה "חבר" שלי.
בבקשה שהוא לא יתחרט על זה שהוא פה עכשיו .אני מניחה עליו את הראש .אני עוצמת
את העיניים וממש יכולה לדמיין שהוא חבר שלי על אמת ,ושזה עוד בוקר שלנו ,ותכף אכין
לו קפה בדיוק כמו שהוא אוהב...

הצד

שלה
'הכול
טוב ,אני על
גלולות' ...אבל
בכל זאת עדיף
שניבדק"

"מיקה?" ,נבהלתי" .רוצה קפה?" ,אני אומרת וממהרת להסתלק בנינוחות .אם את התריסים
לא הורדתי ,בטח גם לא את האיפור" .אם יש לך אקמול "...אקמול ,דקסמול ,פרמול ,בייבידול,
מה שתרצה – אני מתאפסת ליד הקפה .שמה מים להרתחה ועוברת בזריזות בשירותים.
מצחצחת שיניים ,שוטפת פנים ,מנקה את כל הפינות הקטנות שהאיפור נדבק בהן ,ומנסה
להיזכר .אני נשענת על הקיר ופתאום נזכרת בפעם האחרונה שהייתי דבוקה לקיר .אתמול.
הקומקום קפץ .נעמדת מול הכוסות ומנסה לנחש איך הוא שותה .הוא נראה לי כמו בחור
של כפית וחצי קפה ,אבל אחרי הלילה אולי הוא יעדיף שתיים .קצת סוכר ,הרבה מים .זה מה
שאני קולטת מהבחור שזרוק עכשיו אצלי בחדר ,ואפילו את השם שלו אני לא זוכרת .תחושת
שמחה טיפשית ממלאה אותי .זחלים קטנים בבטן שאולי יהפכו לפרפרים.
אני נכנסת לחדר ,מרוגשת לחשוב האם קלעתי לקפה המושלם בשבילו ,והוא ממלמל משהו
על אמצעי מניעה" .הכול טוב ,אני על גלולות" .אני מניחה מולו את כוס הקפה .מנסה לזהות
הבעת פנים ,מרוצה מהקפה או לא? האם גם הוא מרגיש את האינטימיות שבכוס הקפה הזו?
או שזאת שריטה קטנה שלי? הוא נראה מודאג .אני מתיישבת על המיטה ופתאום המוח שלי
מתעורר ומעכל את מה שהוא אמר לי לפני רגע .שיט" .אולי בכל זאת עדיף שניבדק" .הוא
נותן לי את מספר הטלפון שלו ,ואני קולטת שני דברים .האחד ,אני עדיין לא סגורה על השם
שלו ,וזה כבר מרגיש מגוחך לשאול בשלב הזה של האינטימיות בינינו ,והשני ,אכפת לו ממני.
יכול להיות שזו הפעם האחרונה שאני אראה את הבחור הזה ,ועדיין ,אכפת לו.
הוא הולך ואני נשארת עם שתי כוסות קפה ריקות וראש מלא מחשבות .לפני שאני טובעת
בשטיפת המוח שלי עצמי ,אני מתקשרת לטל .לא עונה .אין לי סבלנות לעצמי ,אני הולכת
לבדיקה .תוך כדי המתנה אני מנסה להסתכל על האנשים סביב .קולטת בעין כמה זוגות
מבוישים .חושבת שחבל שלא הלכנו ביחד .חושבת שזה עוד יותר חבל שאחרי לילה אחד אני
חושבת שהוא חייב לי משהו .אם הוא היה רוצה עוד זמן ִאתי ,היה מבקש .הוא לא חייב לי
כלום ,גם אם יבחר לעזוב ולקום .נזכרת בשיר הזה שהשמיעו אתמול לפחות שלוש פעמים
ובחיוך שהיה מרוח לו על הפנים ,שיכור עליז כזה ,מתוק.
אני מקבלת תשובה שלילית מהבדיקות .אני רוצה לשלוח לו ומהססת .אני לא יודעת אם
אני מוכנה לכל זה שוב .לדחייה ,להמתנה ,למשחקים שאומרים לי לחכות יומיים לפני שאני
מראה התעניינות ,אם בכלל .אני לא אוהבת את זה .אני אוהבת את זה פשוט .אחרי שראיתי
את הבן זונה הזה אתמול ,לא בטוחה עד כמה אני מוכנה לשים את עצמי שוב לניתוח לב
פתוח ,שמישהו יחטט וישאיר הכול פתוח שיזדהם .ואז הוא שולח הודעה .פיו.
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מאת דותן בן יוסף

דש ישן
מה ,לעזאזל ,קרה אתמול בלילה?" זו בערך המחשבה הראשונה שעוברת לי בראש ביחד
עם הרכבת שדורסת אותו" .למה אני אף פעם לא לומד ,ושותה אחרי כל צ'ייסר כוס
מים?" .כשאני מתאושש לאט-לאט אני קולט שאני רחוק מלהיות במיטה שלי .יש פה ריח
טוב מדי  .ומאיזושהי סיבה התריסים אינם סגורים ,דבר שאני מתעב לחלוטין כשעולה
אור הבוקר .אני מביט הצדה וקולט ראש נשען על הכתף שלי ,והבזקי זיכרון מוסיפים
לכאוס המוחלט שמתחולל לי בראש.
זכורה לי שתייה מוקדמת אי שם ולאחר מכן כניסה לברקה ...ואחרי זה בערך זהו .יש
מסורות שלא משתנות ,אבל זה – המצב הזה פה ,הוא חדש לי" .מיקה "?...אני לוחש
ונוגע לה קלות בכתף .היא פוקחת עיניים ונדמה שהיא באותו המצב כמוני .עכשיו
בבוקר ,ללא האלכוהול בדם וללא רוח השטות של היציאה ,ישנה מבוכה קלה" .אתה
רוצה קפה?" ,היא שואלת ודי מרגיעה אותי בנונשלנטיות שלה" .אשמח .וגם לאיזה כדור
אקמול אם יש לך" .היא מחייכת ויוצאת מהחדר .אני בינתיים מתחיל במלאכת התלבשות
זריזה ,ותוך כדי איסוף הדברים שלי ,אני קולט שאמצעי המניעה שאני שומר בארנק
עודנו שם .מהר מאוד אני עובר ממצב של להיות גאה בעצמי למצב של כעס וחשש
שלמרות כל השתייה ,לא נזהרתי .כשמיקה חוזרת לחדר עם הקפה אני חולק ִאתה את
המידע שהרגע גיליתי" .מבחינת היריון אין לך מה לדאוג ,אני על גלולות" ,היא אומרת
ומרגיעה אותי לפחות בקשר לזה .ועוד לפני שאני מצליח להגיע למצב שאני מדבר על
עוד דברים שנלווים למין לא מוגן ,היא מקדימה אותי ואומרת "שתדע שאני בוטחת בך
ואני בטוחה שאתה בריא ,וגם אני ,אבל כדאי שניבדק בכל מקרה".
אני מוכרח להודות שכל ההתנהלות שלה בבוקר ,עם הרוגע והחדות שהיא הציגה ,מאוד
הקסימה אותי ,וחזרתי להיות מעט גאה בעצמי שיצא לי לבלות לילה עם בחורה שכזו.
אבל עכשיו ישנם דברים חשובים לדאוג להם .החלפנו מספרים בצורה מסודרת ,גם כדי
לעדכן אחד את השנייה וגם אולי למעבר לכך .אני יודע שלפחות אני עכשיו רציתי ,ולא
רק תחת השפעת כוהל כזו או אחרת.
במשך שארית היום ,ההיפוכונדרייה שלי נכנסה מעט לעניינים ,והחלטתי לא לבזבז זמן
וקבעתי תור בסניף של "הוועד למלחמה באיידס" במרכז הנגב .עשיתי את הבדיקה
ואמרתי לעצמי שמזל שזה לוקח רק חצי שעה לקבל תשובות ,וכמה זה מוזר שקבלת
תשובה לשאלה האם יש לך מחלת מין לוקחת פחות זמן מהזמנת פיצה בעיר ההזויה
הזו .אבל חצי השעה הזו עוברת לאט .לאט מאוד אפילו.

שלוׂ
מזל
שתשובה
לוקחת חצי
שעה ...פחות
מהזמנת
פיצה"
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לבסוף מישהי חביבה במיוחד יוצאת אליי ומעניקה לי את תוצאות הבדיקות .הלב שלי
פועם חזק יותר מהפעם שבה הלהבה של צ'רמנדר כמעט כבתה בפוקימון .אני פותח את
הדף וסלע עצום יורד מלבי כשאני רואה שהכול בסדר .ברגע הזה הרגשתי שבא לי ללכת
לרקוד ללא חולצה ליד הדשא של המנגה .לרקוד סלסה ,לרקוד רומבה – הכול! כזה
מאושר הייתי .כעת לא היה דבר שהכתים את הערב הנהדר שחוויתי אמש עם הבחורה
הנפלאה הזו .לפני הפציחה בריקודים אני שולח למיקה הודעה שהכול בסדר אצלי,
ושאם יזרום לה ,אשמח שמתישהו אזמין אותה לצאת בצורה מעט יותר קונבנציונאלית.
עכשיו כבר החשש מהדחייה נכנס לעניינים ,אך לא חולף זמן רב והיא משיבה לי שגם
היא נבדקה והכול בסדר ,ושדייט קונבנציונאלי נשמע נהדר אחרי ההרפתקה הזו.

הצד
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הבירוקרט
חשבונות ,תשלומים ומשחקי
מילים על מים .הבירוקרט פוגש
את "מי-שבע"

אחד התחביבים שלי בתור ילד היה לכתוב רשימות של "רעים"
ו"טובים" .סימבה – טוב ,סקאר – רע .דוד המלך – טוב ,גוליית
– רע .עד היום יש לי נטייה לחלק את העולם בצורה דיכוטומית
(וד"ש לכל האקסיות שנמצאות באותה רשימה עם מוסוליני,
ג'אפאר ולברון ג'יימס) .אולי זאת הסיבה שכה רציתי לכתוב
את הטור הזה ,כי היה לי מאוד ברור שיש קרבנות ואשמים.
טובים ורעים .מסתבר שזה לא בדיוק המצב.
נגה פנתה אליי בפייסבוק בנוגע לבעיה שהייתה לה עם
"מי-שבע" בשנה שעברה .כמו סטודנטים רבים ,נגה נכנסה
לדירה שבה הצטבר חוב של הדיירים הקודמים ,והיות והיא
לא התכוונה לשלם במקומם ,חשבון המים נותר בשמם
עד פברואר .בנקודה זו העביר בעל הדירה ,או יותר נכון
נכדו שהיה מיופה כוחו ,את החשבון חזרה לשם הסב.
כשחשבונות המים לא הגיעו ,כפי שקורה פעמים רבות,
התקשרה נגה למי-שבע במטרה לשלם את החוב שהתחיל
להצטבר .אולם ,היות והיא לא הייתה בעלת החשבון ,היא
נתקלה בקשיים רבים .המכשלה הראשונה קרתה כשמנעו
ממנה להעביר את קבלת החשבון למייל שלה ,אף-על-פי
שהיו ברשותה כל הפרטים הדרושים (מכתובת ועד מספר
מד המים) .הסרבול שנוצר בקבלת החשבונות גרר את
חיסול החוב עד סוף השנה.
בנוסף ,כאשר התקשרה באוקטובר לשלם בפעם האחרונה,
הציגה בפניה נציגת השירות סכום שנשמע לא הגיוני .כאשר נגה
ביקשה לקבל את הפירוט של התקופות שעליהן היא משלמת,
נאמר לה שמדובר במידע מסווג .גם צירוף לשיחה של מיופה
כוחו של בעל הדירה לא הספיק ,כמו גם הצגה של חוזה הדירה
שבו היא רשומה כדיירת .לבסוף ,נמצאה הטעות בחישובים ונגה
שילמה סכום נמוך יותר ,אולם ללא הסבר על השגיאה שאירעה.

רגע לפני שהתקשרתי לצעוק על הפקיד/ה המסכנ/ה במי-
שבע ,הבנתי שאולי זה לא הכול רשע מול טוב .במקום
תאגיד מרושע שתוקף אזרחים תמימים אני רואה תמונה של
מערכת מסורבלת עם בעיות מבניות שפוגעות שלא במתכוון
בלקוחותיה .מי-שבע פשוט לא ערוכים נכון .שוק השכירות
בבאר-שבע בנוי על החלפות רבות של דיירים ,אשר רובם
בעלי הכנסה נמוכה ובשל כך נאלצים לפרוס לתשלומים .אם
כן ,מדוע תאגיד המים לא מחפש פתרונות למצב שנוצר פה?
מדוע בעוד שסטודנט שנכנס לדירה באוקטובר ומחליט לא
להעביר את חשבון המים על שמו עד שהדיירים הקודמים
מסיימים לשלם (מה שיקרה כנראה בסביבות דצמבר עקב
הגעת החשבונות המאוחרת) ,במהלך כל הזמן הזה הוא אינו
יכול לקבל עדכונים והחלטות בנושאים הקשורים לדירה?
מחברת מי-שבע נמסר" :התאגיד מעודד את הלקוחות שלו
להעביר את קבלת החשבונות למייל ,אולם רק האדם שרשום
כבעל החשבון יכול לבצע זאת .בנוגע לפירוט התקופות ,אם
ייפוי הכוח של בעל הדירה היה נמצא במערכת ,לא הייתה
אמורה להיות בעיה לקבל את המידע .בנוגע למקרה הנוכחי
תתבצע בדיקה מדוע לא ניתנו הפרטים בשיחה המדוברת".
התסכול שאנו חשים אל מול הבירוקרטיה הוא לא גזירה
משמיים .יש אפשרות לשנות וליצור מציאות טובה יותר.
כולנו ,לקוחות ועובדים כאחד ,תקועים באותה סירה חלודה
ומקרטעת .אז במקום לזרוק אחד את השני מעבר למעקה,
עדיף שננסה לתקן את מה שיש לנו ,מבפנים ומבחוץ.
נתקלת בבעיה בירוקרטית? שלח/י מייל וננסה לעזור
בפתירתה ולהילחם בבירוקרטיה!

chupchik@aguda.bgu.ac.il

13:03

93%

מדור אקדמיה -אגודת הסטודנטים

מדור אקדמיה

כאן בשבילכם במהלך הסמסטר!

אנשים שאתם צריכים להכיר

אילת אתגר

רכזת הפקולטה לטבע
teva@aguda.bgu.ac.il

ליאור בירנבוים

סיון שמואלוביץ

han1@aguda.bgu.ac.il

han2@aguda.bgu.ac.il

רכזת הנדסה א'

רכזת הנדסה ב' ומכינות

עופר מעוז

מנהל סיוע אקדמי
054-2321323

assistance@aguda.bgu.ac.il

אביעד דדו

רכז מדעי הבריאות

briut@aguda.bgu.ac.il

נועה בן משה

רכזת הפקולטה רוח
וחברה והפקולטה לניהול
ruach@aguda.bgu.ac.il

Bgu4u.co.il

לכל בעיה אקדמית
פנו אל רכזי האקדמיה שלנו במשרד,
במייל או בטלפון.08-6472348 :
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מויישה האוס

המרחק בין מסיבות דירה רוויות אלכוהול למפגשים עם ערך נסגר בבית
מיוחד ברחוב רינגלבלום – המוישה האוס
כשנכנסים לדירה  26ברחוב רינגלבלום ,בלב אחת השכונות
הכי סטודנטיאליות בב"ש ,מגיעים לדירה ביתית וחמימה של
ארבעה שותפים ,בין הפסטה בסטה לשער תשעים .אבל
מאחורי ספרי הלימוד והקפה ,קמה דירה שהיא קצת פחות
בנאלית מדירות הסטודנטים הסובבות אותה .מוישה האוס
באר-שבע ,שקם ביוני האחרון ,רוצה להיות הבית הקהילתי
שלכם ולאחד את שכבות האוכלוסייה השונות של באר-שבע.
הדיירים הם :איתי איתמר ,סטודנט בשנה א' למשחק בבי"ס
גודמן; דני גדגייב ,סטודנט לתואר שני במנהל עסקים; אדר
סהר ,סטודנטית בשנה ג' לפסיכולוגיה ולחינוך; אביב שאול,
חלק מתכנית "עתידים צוערים לשלטון המקומי".
ארגון המוישה האוס קיים מזה עשר שנים ,ולו כתשעים בתים
מסביב לעולם שמחציתם בצפון אמריקה .הבית הראשון

חלקית אירועים" .אחת לחודשיים מתקיים כנס בחו"ל ,ובו
דיירי המוישה האוס מרחבי העולם עוברים הרצאות ומקבלים
כלים וניסיון בהובלת קהילות" .זה גם אקט סמלי ,כמו להגיד,
יש לכם את הבית בבאר-שבע או בניו-זילנד או בסן-דייגו,
אבל אתם גם חלק מקהילה בינלאומית .תכירו את המקבילים
שלכם ,תחליפו רעיונות" ,אומר דני.
כיום בישראל קיימים שלושה מוישה האוס :בתל-אביב,
בירושלים והחל מיוני האחרון גם בבאר-שבע .למה בעצם
צריך מוישה האוס בישראל ,כאשר רוב הסביבה היא כבר
בעלת זהות יהודית? "כיוון שבישראל רוב הקהילה מסביב
היא יהודית ,הזהות הייחודית של הבית נוצרת לפי הערכים
שהקהילה מאמינה בהם" ,מסביר אביב" .בבאר-שבע
המחשבה הייתה מה הצורך הקהילתי בבאר-שבע? מה מייחד
את באר-שבע? וחלק מהחזון שלנו הוא להישאר אחרי החיים
הסטודנטיאליים .במקום שבאר-שבע תהפוך למקום ארעי
לצעירים ,אנחנו רוצים להתקבע כאן .מספיק לעשות סיבוב
ברחובות הקטנים של ו' הישנה כדי לראות שאין יחסים בין
תושבי המקום לסטודנטים ,ואנחנו מעוניינים ליצור משהו
הטרוגני באוכלוסייה ,בשילוב עם ערכי הארגון".

הבית של זואי

קם בקליפורניה במטרה ליצור חיים יהודיים וזהות יהודית
צעירה" .זה התחיל כדירה בה עשו ארוחת שבת משותפת",
מפרט איתי" .בפעם הראשונה הגיעו שבעים אנשים ,וזה הפך
למקום מפגש מגניב לצעירים יהודיים .זה לא כזה מגניב
להיפגש בבית כנסת או בבית ספר יהודי ,והמקום בא לייצר
סצנה צעירה שלא חייבת להיות יהודית-דתית ,אבל לסבוב
סביב היהודים ולוח השנה היהודי .הרעיון הוא שהארגון
מאפשר לצעירים ,שותפים לדירה ,לפתוח את הבית שלהם
ולייצר אירועים תוססים ומלהיבים מכל הסוגים ,בין אם הם
קשורים לשבת ולבית מדרש ,ובין אם הם אירועים חברתיים,
ובתמורה הארגון משתתף באופן חלקי בשכר דירה ומממן
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הכול התחיל כשאיתי נסע לשליחות קצרה באוסטרליה מטעם
הסוכנות היהודית ,ושם הוא נתקל לראשונה במוישה האוס,
בזמן שהלך לסדנת אפיית עוגות לפסח" .חשבתי ,איזה כיף,
כמה שותפים מגניבים שעשו משהו מגניב בבית שלהם" ,הוא
מספר .מאז הוא חזר לארץ והתחיל ללמוד פיזיותרפיה בבן-
גוריון .וכשיום אחד נסע למסיבת דירה בירושלים ,התברר לו
שלמעשה זו מסיבת חנוכה של המוישה האוס" .זה היה מיוחד,
כי אם חושבים על מסיבת דירה ,חושבים על בירות וסמים,
ואם חושבים על מסיבת דירה של בית שהוא יהודי ,חושבים
על סופגניות וחנוכייה ושירים .וזו הייתה מסיבה ששילבה
את שניהם – מצד אחד דיג'יי ושתייה ,מצד שני יצאו עם
חנוכייה שעשויה מפחיות רדבול לרחוב והתחילו לשיר שירי
חנוכה .וכשראיתי אנשים במטבח שחתכו וערבבו למונצ'לו
ושאלתי אותם 'אתם גרים פה?' הם ענו 'לא ,אנחנו השכנים'.
הבנתי שיש בבית הזה משהו מאוד מיוחד" .כמה ימים לאחר
המסיבה הוא פנה לאחראי בלונדון ,והתחיל לחפש אנשים
שיצטרפו לחזון שלו 'מוישה האוס בבאר-שבע' ,אך הארגון
הודיע שכרגע אין תקציב לבית נוסף" .התבאסנו ,אבל אחרי

שחשבנו על זה אמרנו ,למה שלא נגור ביחד ונעשה אירועים
ביחד? כך נולד הדבר שנקרא 'הבית של זואי' ,על שם כלבת
נחיה שגידלנו .הארגון לא נתן לנו חסות" .עד שיום אחד,
במאי שעבר ,הוזמנו הדיירים לכנס בבריסל בנושא שבועות
ול"ג בעומר" .במוצאי שבת כשעשינו מדורה ,קראו לנו וסיפרו
לכולם את הסיפור של הבית של זואי ,ושאנחנו מקיימים
אירועים ברוח המוישה האוס ,הכריזו שמצאו תורמים ,ושהחל
מיוני אנחנו נתפקד כמוישה האוס" ,מסכם איתי בגאווה .איתי
גייס שותפים חדשים – אביב ,דני ואדר ,ויחד הם החלו לחשוב
על העתיד של הבית.

שבוע שעבר כמה חבר'ה בני שבע-עשרה שאלו אם אפשר
לבוא לאירוע ,ואם זה לא אירוע שכולל אלכוהול אלא סדנה
לאפיית חלות אז למה לא? מצד שני הייתה פה הרצאה שנשים
בגיל ארבעים מהשכונה הגיעו .ויש צעירים באר-שבעים שהם
לא סטודנטים ,ובאר-שבעים שלומדים במקומות אחרים
בארץ .המטרה היא להסיר את החומות שבין הסטודנט לבין
באר-שבע האמתית ,לאזן בין הסטודנטים לתושבים .כרגע
אין קהילה אמתית ,באר-שבע היא רק תחנת מעבר ,אבל אם
תהיה תרבות של יצירה ועשייה ,קהילה גדולה וסיבה להישאר,
המצב יהיה שונה".

האירועים

להרגיש בבית

האירועים הם מגוונים ,והארגון מנחה באשר לאופיים.
"מאחורי כל דרישה יש ערך" ,מבהיר אביב" .מחייבים אותנו
שחמישה-עשר אירועים יהיו בשיתוף פעולה עם ארגונים
חיצוניים ,ובעצם אומרים לנו :תשתפו פעולה עם הקהילה.
מחייבים אותנו ליצור התנדבויות ותרומה לקהילה ,להיות
מעורבים ולעשות אחת לרבעון אירוע הקשור ליהדות או
תיקון עולם .גם מנחים אותנו לגבי כמות אלכוהול לאירועים
ועל מה הולכים התקציבים שנותנים לנו – לכל דרישה יש
ערך ,כך שבמקום רק לדבר בסיסמאות ,אנחנו באמת עושים".
גם האירועים עצמם נעים בין כל מה שעשוי לעניין את
החברה הבאר-שבעית על כל אוכלוסיותיה" .אני הייתי בהודו
והבנתי שאני לא מכיר את הסיפור של שחרור הודו" ,מדגים
דני" .החלטתי שאני רוצה לעשות הקרנה של הסרט של
גנדי ולהביא מרצה שיקיים דיון על הסיפור של הודו .העניין
הוא להביא את הרעיונות שלנו ,שיעניינו גם אנשים אחרים.
בחודש שעבר היו מספר אירועים :היה אירוע יוגה עם ארוחת
בוקר כאשר באה מורה מקצועית ,הייתה ארוחת שישי ,ערב
ג'אם ,והייתה סדנה של התחלות חדשות – גם בהקשר של
יהדות וגם בהקשר חילוני-תרבותי של אנשים צעירים .יהיו גם
מסיבות ,על האש או הקרנות של משחקי כדורגל – מגוון רחב
של אירועים ,שיגע במגוון רחב של אנשים ,זו בעיקר המטרה",
ואיתי מוסיף" ,אנחנו חברים ,אבל כל אחד מאתנו מגיע מרקע
אחר ,אז האירועים הם שונים ולכל אירוע קהל יעד אחר .אדר
מתעניינת בבית מדרש ובחגים ומביאה לפה הרצאות ,אביב
עוסק במוזיקה ובאירועים תרבותיים ,דני אחראי לאירועי
התנדבות .המיוחד הוא שזה לא איזה מתנ"ס חיצוני שאנחנו
מפעילים ,לא קומונה של שנת שירות .זה פשוט הבית שלנו.
דני אומר :יש משחק כדורגל .אז יאללה ,נפתח את הדלת".
איך מתמודדים מול כל האירועים שכבר קורים בבאר-שבע?
"זה אתגר ,כל ארגון בבאר-שבע מרגיש את זה" ,מודה דני.
"יש המון דברים שקורים במקביל וצריך להישאר רלוונטיים.
פייסבוק הוא הכלי השיווקי הכי אדיר שיש היום ,וכך אנחנו
מנסים ליצור קשרים ובנק של אנשים שהם חברי קהילה".
ואיתי מוסיף" ,אנחנו לא מנסים להתחרות בכל האירועים
שקורים .אנחנו לא עוד מסיבת דירה ,אלא מקום שאנשים כבר
מתרגלים להיות בו ולפגוש אחד את השני .נוצרו כאן שלושה
זוגות! והכי חשוב ,אנחנו לא מנסים לכוון רק לסטודנטים.
עולם הבידור של הסטודנטים הוא אכן רווי ,אבל חשוב לנו
לכוון גם לסטודנטים שמגיעים מחו"ל ולאוכלוסייה מקומית.

"המיוחד במוישה האוס הוא שזה בסופו של דבר בית ,הבית
שלנו" ,אומר איתי" .פעם עשינו מסיבה ,ומישהו שאל 'רוצה
שאחליף אותך בבר?' ,כי אנשים מרגישים שהם חלק מהדבר
הזה ,בניגוד לרוב האירועים שאתה אורח ואתה די פסיבי.
אנשים שואלים אם אפשר להעביר הרצאה או אירוע ,ואנחנו
אומרים ברור ,בואו להיות חלק מזה .זו אולי הייחודיות הכי
גדולה".
"יש הבדל בין לצאת לבירה בפאב לבין לצאת לבירה בתוך
בית ,בין להקרין סרט לאולם באוניברסיטה לבין להקרין את
הסרט בבית" ,מסכם אביב" .בית הוא מקום שכל אחד זקוק
לו ,בייחוד אנשים שעזבו את הבית שלהם ורוצים לבנות
לעצמם חיים חדשים .אז אנחנו אומרים ,אנחנו נהיה משפחה,
משפחה מורחבת ,כמו שיש משפחה שעושה ערב מימונה וכל
השכונה באה .אנחנו מנסים ליצור את הדברים שהכי ייחודים
ל'משפחה' שלנו ,בציפייה להוריד את המירכאות .ולמשפחה
הזו יהיו את הדברים שמייחדים אותה .וזה שונה ממתנ"ס,
מועדון או פאב .אנחנו רוצים שמי שיגיע לפה ירגיש בבית".
אם אתם רוצים להיות חלק מהקהילה ,עשו לייק למוישה

האוס באר-שבעMoishe-House Be'er Sheva - Mohozoe :

Bgu4u.co.il
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מאת גלי סיטון

פשטידת עצמאות
כשעוזבים את הבית של ההורים מגלים כישורי עצמאות שהיו
מורדמים אצלנו עמוק ,ואולי מעולם לא התעוררו .כשאנחנו
עצמאים במדבר הרחב ,הם מתפרצים מאתנו ועוזרים לנו
לשרוד .למשל :להחליף נורה ,לשטוף את הבית ,לכבס ולבשל.
אחד הפלאים שאני גיליתי בחיי העצמאות הוא הפשטידה.
פשטידה היא דבר מופלא .היא כמו ג'וקר .היא מתאימה גם
לארוחת צהרים וגם לערב ,נוח לקחת אותה בקופסאות לבית
ספר (אל תשחקו אותה ,גם אתם קוראים לאוניברסיטה בית
ספר) ,נוח להקפיא ולהפשיר ,ואחד המאפיינים החביבים עליי
– יש לה יכולת הכלה לכל מה שנשאר במקרר .היא סופגת
הכול ברגישות ובנעימות.
אחד הדברים היותר כייפים בפשטידה זה שאין לה כמעט
חוקים .רוצים קישוא? יאללה ,לכו על זה .בטטה? בטח.
תפו"א? בצל? תעמיסו חברים ,הכול מתקבל בברכה .התירס
תכף מתקלקל ,תכניסו גם לבלילה .הפשטידה היא מדינת כלל
אזרחיה ,כל אחד יכול להיות חלק .גם הזיתים השחורים.
את הפשטידה הראשונה שלי בבאר-שבע אני זוכרת טוב מאוד.
זה היה בדיוק בשלב התפר שבו מתלהבים בטירוף מהחיים
העצמאיים – בירות נשפכות על הספות ,חוטינים עפים באוויר
– לבין הצד שמבין שזה לא רק כיף אלא גם מורכב ודורש
הרבה .הרי מישהו בסוף ינקה את הספות האלו ויאסוף את
כל מה שפיזרנו.
חיפשתי באינטרנט מתכון בסיסי שאליו אשליך את כל
הצרות והשאריות שיש לי במטבח .מקלפת ,חותכת ,פורסת,
עד שאימא מתקשרת :שיחת חולין ומה נשמע ואיך היה ומה
עושה ,וואלה? פשטידה? "ומה שמת? ואיך את עושה? מאיפה

מתכון:

ושוב תפר עדין ,רק על בגד אחר .הרצון להיעזר באימא,
ומנגד הרצון להיות עצמאית .מלא פעמים עשיתי מתכונים
מהאינטרנט .הם הרבה יותר רעננים ומעודכנים מהמתכונים
הישנים של ספר המתכונים של אימא .אני זוכרת איך היא
הרימה לי גבה כשניסיתי להכין עוגת שוקולד בוטנים טבעונית,
ובסוף היה טעים לאללה .אז יאללה" .כן ,אימא ,שתי כוסות.
מה הבעיה?" התפר נפרם חזק ימינה ,אני עצמאית .תוך כדי
שיחה אני שופכת ביד נדיבה קמח לקערה .אבל רק כוס וחצי.
ליתר ביטחון.
אני ממשיכה את השיחה עם אימא ומתחילה לערבב את מה
שהפך לבצק עקשן ,מרדן ,ושלא הזכיר ולו במעט את חלום
הפשטידה הרטוב שלי .אך אני לא מתייאשת ,בכל זאת ,שפכתי
לפה את כל שאריות המקרר שלי ,זה לא שנשאר לי משהו
לאכול .הכנסתי את הפשטידה לתנור וניתקתי את השיחה.
אחרי שניתקתי התבוננתי במסך הפלאפון שנשאר על המתכון,
ושהראה לי ,בשיא הקלילות והנונשלנטיות :שתי כפות קמח.
שתי כפות .לעזאזל.
זכרתי קמח .זכרתי שתיים .אפילו אפשר להגיד שזכרתי
חלק משמעותי מאותיות המילה :כ' ,ו' ,ת' .רק האמצע הלך
לי לאיבוד .טוב נו ,התקווה בת שנות אלפיים .אולי ייצא סוג
של לחם ירקות מגניב? יצא דוחה .מאז למדתי כמה דברים:
הראשון ,כנראה אימא באמת יודעת .השני ,עכשיו גם אני.

לערבב הכול לבלילה אחת ולשפוך לתבנית משומנת.
אופציה נחמדה :לפזר פירורי לחם מעל.
לאפות בתנור ב 180-מעלות כעשרים דקות.
חוק ברזל :פשטידה לא יכולה להכיל כמות גדולה של קמח.
חוק ללב :לא להיות קשים עם ההורים .גם הם מתגעגעים.

Bgu4u.co.il

חצי כוס קמח תופח (או קמח רגיל עם כפית אבקת אפייה)
– חצי כוס זה אפשרי! בדקתי!
 2ביצים
 2כפות גבינה לבנה
 2כפות גבינה צהובה
מלח ופלפל לפי הטעם
ניתן לשדרג עם כל גבינה נוספת :קוטג' או בולגרית
למתפנקים....
הוסיפו ירקות כיד הדמיון:
בצל /בטטה /פטריות/ברוקולי ועוד ועוד...
לטגן עם שתי כפות שמן את הירקות במשך כמה דקות.

המתכון? כמה קמח??" תוך כדי שאני מערבבת ומחזיקה טלפון
בין הכתף לאוזן ,ומנקה עם רגל אחת טיפת בלילה שהתאבדה
לכיוון הרצפה ,אני עונה" :שתי כוסות"" .שתי כוסות?! לא
הגיוני .זה המון".
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מאת יהלי אוזן

כלליים

נאבקת במערכת הרישום והצלחת להשיג את אחד מהקורסים הכלליים
הנחשקים .אבל מי עומד/ת מאחורהם? כתבתנו ראיינה את המרצים/ות
שמאחורי הקורסים
קורסים כלליים הם כנראה הקורסים המבוקשים ביותר
בכל תחילת סמסטר ואלו שבהם נגמרים המקומות ישר עם
תחילת הרישום .הם גם אלו שלאחר מכן מתבצעת עליהם
"מסחרה" שלמה של החלפות בין הסטודנטים ברי המזל
שהצליחו להירשם .כשמנסים להבין למה ,ניתן לראות כי
סטודנטים בוחרים את הקורסים הכלליים ממגוון סיבות :יש
את אלו שבאמת מתעניינים – כאלה שרוצים לצאת מתחום
המקצוע הספציפי וללמוד דברים חדשים – וגם את אלה
שמחפשים את הקורס הפשוט יחסית ,לפעמים רק בשביל
"לסמן וי" .כולנו היינו שם ורובנו עוד נהייה ,לכן ניתן לכם
הצצה קטנה אל הקורסים הנחשקים בבן-גוריון ואל המרצים
שעומדים מאחוריהם.

החוויה התיאטרונית
מרצה? פרופ' יצחק בן מרדכי
מהמחלקה לספרות עברית.
מה לומדים? הקורס משלב
הרצאות על תיאטרון וצפייה
בהצגות ,כך שהוא מאפשר
את
לשבור
לסטודנטים
השגרה .פרופ' בן מרדכי
מספר" :אני מעביר את
תולדות
על
ההרצאות
התיאטרון ויש גם הרצאות
של אנשי מקצוע ,כמו למשל ,תפאורן או מוזיקאי שמציגים
לסטודנטים את סודות המקצוע" .צוות הקורס מנסה לספק
לסטודנטים מידע על התפתחות התיאטרון ,תוך הצצה
אל ההסתגלות שלו לנסיבות התקופות השונות" .למשל,
התיאטרון העתיק ברומא שלא היה במעמד גבוה היה צריך
להתחרות עם קרבות הגלדיאטורים והקרקס .אז אנחנו מנסים
להראות איך התיאטרון הסתגל ומה הוא עשה בהתאם",
מבהיר בן-מרדכי.
קורס "קל"? המרצה לא רואה את הקורס כפשוט מדי
ומדגיש את הצורך לקרוא מאמרים ולהראות בקיאות בחומר
הנלמד .הוא מודע לתופעה בקרב הסטודנטים שמגיעים
לקורס רק כדי להשלים את החובה ,אך מדגיש שרוב
הסטודנטים בקורס שלו דווקא כן משקיעים" :הרבה לוקחים
את זה ברצינות ומשקיעים ,זה מעניין אותם .הרבה אמרו לי
שבעקבות הקורס הם עשו מנוי לתיאטרון! זה פתח להם
אופק שהם לא מכירים ,ואם זה כך אנחנו יצאנו נשכרים".
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צ'ופצ'יק

ההיסטוריה של הג'אז
מרצה? מר שלומי גולדברג
מהמחלקה לאמנויות.
מה לומדים? זהו קורס שנתי
שילמדו בו הסטודנטים על
יסודות מוזיקת הג'אז ,תוך
שימת דגש על הקשבה
הסתכלות
ועל
מודרכת
אנליטית על המוזיקה .מר
גולדברג מחדד ומוסיף:
"אנחנו עובדים בעיקר על
הבנת המשמעות של סולמות,
למשל ,ואת המאפיינים הבסיסיים של מוזיקת הג'אז .כמובן
שלומדים גם את הרקע ההיסטורי ואת ההתפתחות עד היום".
קורס "קל"? אם חשבתם שתוכלו לבוא לקורס קליל שעוסק
במוזיקה – טעות בידכם ,כיוון שכל מי שנרשם לקורס צריך
תחילה ללמוד את יסודות המוזיקה מהבסיס .מר גולדברג
מבהיר" :הם צריכים לדעת מה זה סולם ומשקל ,דברים
קטנים שכביכול מובנים מאליהם למוזיקאים אבל בכלל לא
למי שלא השתתף בקורס מוזיקלי פר סה" .כמו כן ,בסוף כל
סמסטר הסטודנטים יידרשו להגיש עבודה הרלוונטית לתכני
הקורס ,והמרצה נלהב דווקא מההשקעה הניכרת בעבודות:
"בדרך כלל אני מבקש מסטודנטים משהו מאוד מצומצם של
חמישה–שישה עמודים ,ובסוף אני מקבל ממוצע של שנים-
עשר עמודים לעבודה .אם סטודנט משקיע כל-כך הרבה אז
מגיע לו גם ציון טוב".

המוח –  120שנות
מחקר
מרצה? פרופ' יעל אמיתי
לפיזיולוגיה
מהמחלקה
וביולוגיה תאית.
מה לומדים? הקורס עוסק
בפיזיולוגיה של המוח ומתייחס
להיסטוריה המדעית שלו .פרופ'
אמיתי מסבירה" :אני מנסה
להפוך את הקורס לרלוונטי
לבעיות אקטואליות ,כמו למשל ,ניסויים בבעלי חיים ,חיסונים – כן
או לא וכדומה .אני חושבת שהצלחתי ליצור משהו מאוד מעניין.
לא רק שהמילה מוח קוסמת אלא המבנה הוא מאוד סיפורי ונגיש".

קורס "קל"? לכל מי ששוקל להירשם לקורס זה חשוב שתדעו
שיש נוכחות חובה ,אל תגידו שלא אמרנו .ולכל מי שמתכנן
לבשר לפרופ' אמיתי שהוא לא יכול להגיע לאחד השיעורים,
אל תטרחו לבוא כלל" .הם צריכים לבוא ולשבת שם בתור
התחלה ולהראות רצינות .בסוף הקורס הם גם כותבים עבודה
ואני מוכרחה להגיד שאני מקבלת עבודות יפיפיות! אני חושבת
שסטודנטים כנראה יכולים למצוא דברים יותר פשוטים מהקורס
שלי בשביל רק להעביר ציון" ,אומרת פרופ' אמיתי.

אתה פוסל אותי
על בצל?! תחנות
בסאטירה ישראלית
מרצה? ד"ר גידי נבו
מהמחלקה לספרות עברית.
מה לומדים? הקורס עוסק
בתחנות מרכזיות בסאטירה
הישראלית ודן בהרכבים
קומיים בולטים ,כמו הגשש
החיוור והפרלמנט" .בקורס
נדון באופן שבו השסעים
בחברה הישראלית מתבטאים דרך הסאטירה .סטודנטים
מכירים ואוהבים סאטירה ושמחים על ההזדמנות לדון
ולנתח את הטקסטים האלה" ,מסביר ד"ר נבו .הוא מוסיף כי
הסטודנטים מכירים את החברה הישראלית וגדלו בה ,ולכן
הם קהל אידיאלי לדון ִאתו על הסוגיות האלה.
קורס "קל"? "דרישה מרכזית בקורס היא נוכחות ,למרות
שהיא לא חובה ,כיוון שחלק גדול מהשיח נעשה בכיתה" ,אומר
ד"ר נבו .בעיניו הדרישות הן פחות חשובות ומה שחשוב הוא
ההתייחסות לתכנים העשירים שמוצגים בקורס וניצול השנים
באקדמיה לטובת היחשפות לתרבות הישראלית.

דראג-פרפורמנס

כוחניות ,סקס ,שקרים
בסיפורי
ומרמה
המקרא
מרצה? פרופ' יונה שמיר
למקרא,
מהמחלקה
ארכיאולוגיה והמזרח הקדום.
מה לומדים? הקורס עוסק
בהעברת המסר בסיפור
המקראי ,תוך התמקדות
בסיפורים שבהם ניתן להבחין
באלימות ,ברוב המקרים כנגד
נשים .פרופ' שמיר מוסיף" :אנחנו משווים את הדברים גם למה
שהתרחש בעת האחרונה כדי לראות את הפערים שקיימים
בהתייחסות החברה אז למקרים כגון אלה לבין ההתייחסות
של החברה בימינו".
קורס "קל"? פרופ' שמיר ממש לא חושב שאפשר לעבור את
הקורס בקלות ,היות והטקסט המקראי קשה להבנה .הוא אכן
מודע לתופעת ההגעה לקורס רק כדי להשלים את החובה ,אך
אין זה נכון בנוגע לקורס שלו ,ואפילו להפך .הוא אומר" :הרבה
סטודנטים שלא לומדים מקרא ,מכל מיני תחומים ,אומרים שהם
נחשפו סופסוף למקרא בצורה שהנגישה את הטקסט המקראי
כך שהם הבינו את הסוגיות הקיימות בסיפורים האלה".
אז אחרי שהכרתם קצת מקרוב את הקורסים הכלליים המבוקשים
ביותר ,ראיתם שאולי לכמה יש שמות די מיוחדים .אולי תתפלאו
לשמוע ,אבל רוב המרצים כלל לא מכירים את השמות הללו,
והם חושבים ששיווק הקורס באמצעות השם זו מטרה משנית.
"אני חושבת שהרבה קורסים רוכשים את שמם בזכות מרצים
מעניינים או בזכות השקעה" ,אומרת דובקין .פרופ' שמיר מחזק
את דבריה וטוען שהסטודנטים מספיק חכמים כדי לזהות קורס
מעניין לא רק על פי שמו .אם כן ,אחד השמות המיוחדים שבהם
נתקלנו היה "אתה פוסל אותי על בצל?!" ,ועליו סיפר ד"ר נבו:
"ניסיתי למצוא שם שיתמצת את התכנים של הקורס וגם יצוד
את העין .בחרתי בו כי הוא מתייחס למערכון מרכזי שאני רוצה
לדון בו ,וזו נקודת מוצא טובה לקורס".
האקדמיה רואה חשיבות ברכישת ידע בכל תחומי החיים" :ידע
בנישה אחת הוא בעצם לא ידע ,לכן ישנה חשיבות גדולה
לקורסים הכלליים באוניברסיטה" ,אומר גולדברג .דובקין
מוסיפה כי חשוב לחקור זוויות נוספות בלימודים כדי לא לפספס
דברים בדרך" :יש סטודנטיות שממש עשו תפנית קרייריסטית
והתחילו לעסוק בתחום הדראג והבמה .וזו הוכחה שכשנותנים
לטעום דברים יש הרבה אנשים שמתאהבים ולוקחים" .אז לכל
מי שראה את הקורסים הכלליים כמעמסה שמכבידה על לוח
הזמנים הצפוף ממילא ,אני מקווה שהצלחנו לשנות את דעתכם
ושכעת תשכילו לבחור את הקורסים המתאימים לתחומי
העניין שלכם

Bgu4u.co.il

מרצה? הגברת נטלי דובקין
מהמחלקה ללימודי מגדר.
מה לומדים? הקורס עוסק
בבחינת הזהות האישית,
מתנסים
כשהסטודנטים
בעצמם בחוויה של עמידה על
במה" .לא צריך להיות להט"ב
או קוויר בשביל שהקורס
יהיה רלוונטי עבורך .הקורס
מתמקד באדם עצמו ובנושא
שבוער בכל אחד ואחת סביב הזהות שלהם" ,מספרת דובקין.
הקורס הוא מעשי לחלוטין ,ובו לומדים הסטודנטים טכניקות
מעולם הפרפורמנס ,ובנוסף מכינים עבודה אישית וחושפים
אותה על הבמה בסוף הקורס.
קורס "קל"? על כל סטודנט לכתוב מכתב מוטיבציה שמעיד
על נכונותו להשתתף בקורס ,ללא קשר לכישרון .ופרט לכך
הקורס אינו מצריך כתיבה ולמידה תיאורטית .אך דובקין
מבהירה" :מצד שני הוא דורש המון חשיפה ואינטימיות ,וזה
לא מתאים לכולם .הוא אולי לא דורש מאמץ רב ,אבל גם

מעניין וכיף בו .זה לאו דווקא אומר שאין בו עומק או שהוא
לא טוב" .הקורס בא כדי לשבור את השגרה ולאוורר את
הסטודנטים שחפצים בכך ,אומרת דובקין" :אני חושבת שזה
מוכיח את עצמו ,ועובדה שאלה הקורסים שנרשמים אליהם".
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מאת אור הוכמן והודיה תורג'מן

הצד של אף אחד
והפעם – האם לחגוג את חג ההודיה?

מצד אחד | הודיה תורג'מן

תודה היא מילה פשוטה .שתי הברות,
ארבע אותיות ,אנחנו מכירים אותה מגיל
אפס .מה אומרים לדודה שמביאה מתנה?
תודה .מה אומרים לחבר שעושה טובה? תודה ,אחי .מה
אומרים לאימא שמשלמת לנו את שכר הלימוד? תודה? מילה
זו שגורה בפינו ואנחנו אומרים או לא אומרים אותה בלי לשים
לב .אבל מתי בפעם האחרונה עצרנו להודות? מתי בפעם
האחרונה ישבנו וחשבנו ,וואלה ,זה לא מובן מאליו? תודה
לשומר בכניסה שפותח לנו את התיק בבוקר ,תודה לבחורה
מהקרנף שמכינה לנו קפה ,תודה לשותפה שעושה את הכלים.
מתי עצרנו לחשוב האם יש לי על מה להגיד תודה? על מה
אנחנו מודים? ולמי? לטבע? לאלוהים? לאנשים? לאבות
הקדמונים?
נכון ,חג ההודיה הוא חג מאוד אמריקאי ,הוא מלא בחיוכים
צבועים ובתרנגולי הודו שזופים ,באריזות של מוצרים שקנינו
בבלאק פריידי ,בתחפושות אינדיאנים שוחרי שלום ועיוותים
היסטוריים .אני לא טוענת שצריך לשבת סביב שולחן ולהחזיק
ידיים .אני אפילו לא טוענת שצריך דווקא בתאריך מסוים
להגיד תודה לעוברים והשבים .אין צינית ממני לדברים האלה.
אני טוענת שלפעמים צריך לעצור .לחשוב .שתי הברות ,ארבע
אותיות .למילים יש משמעות ,להכרת תודה יש משמעות .עבור
האנשים ששומעים את התודה ,אבל יותר מזה ,עבור האנשים
שאומרים את התודה .כי זה משהו שבתור אנשים קצת קשה
לנו לקבל .העובדה שאנחנו צריכים את האחר ,העובדה
שהאחר עשה ויתור כלשהו – קטן ככל שיהיה – עבורנו.
ההבנה שלא הכול בשליטתנו ולא הכול ביכולתנו .ההבנה שכן,
לפעמים אנחנו זקוקים לעזרה ,ולפעמים גם לא זקוקים לה
אך בכל זאת מקבלים אותה .זה משהו ששווה מחשבה ,משהו
ששווה התעכבות ,ומשהו שבהחלט שווה מילה.
פו הדוב אמר פעם" :דוב עם מוח קטן מאוד חושב לפעמים
על כל מיני דברים ברורים ,ואז הוא מגלה שהדברים ,הנראים
רּורים בראש ,משתנים מאוד לאחר שהם פורצים
מדּוב ִ
ְ
מאוד
החוצה ומגיעים לאנשים אחרים" (מתוך "הבית בקרן פו"/
א.א .מילן) .וזאת בדיוק הנקודה .תחילה התודה צריכה להגיע
מתוכנו ,ולאחר מכן החוצה ,לאנשים אחרים.
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צ'ופצ'יק

ומצד שני | אור הוכמן

אני מבינה שכולנו חשים עלק-
אמריקאים .מי כמוני לא מחכה שיגיע לה
גרין קארד בדואר ,ככה בטעות ,וחולמת על
מגורים בדירה בגודל קופסת נעליים בסוהו .אנחנו משתמשים
בסלנג שלהם ,מאמצים את התרבות שלהם ,שומעים את
המוזיקה שלהם ,ושקענו בבחירות לנשיאות יותר מהם עצמם –
אבל לקחת גם את החגים שלהם? וואלה ,נראה לי קצת מוגזם.
חג ההודיה אמנם הפך לחג שכולו סביב הכרת תודה וקניות
זולות ,אבל מקורו בשנה הראשונה להתיישבות החדשה
בארצות הברית .ובכן ,ארצות הברית היא ידידתנו הטובה
ביותר ,אבל הקשר בינינו לבין ההתיישבות בארצות הברית?
אפסי .אז נכון ,המנהג לכאורה יפה .הרי כולם יושבים
סביב שולחן שבמרכזו תרנגול הודו עסיסי ,מחזיקים ידיים
ועושים סבב תודות קיטשי להחריד .אבל אתם רואים אותנו,
ישראלים נוטפי ציניות ,יושבים סביב שולחן ומודים לאלוהים,
למשפחה ,לחברים ולחיים הנפלאים ,שהביאו אותנו לשבת
סביב השולחן ולחלוק רוטב חמוציות? את התודות שלנו
אנחנו נותנים בדרכינו שלנו .אמנם קשה לנו לומר את
ה"תודה" הפשוטה ,אבל תחת מעטה הצבר הקוצני ,אנחנו
אמתיים ואוהבים יותר מכל צביעות אמריקאית .ההערכה
שלנו מובעת במספיק דרכים אחרות ,ותודה ישירה ומביכה
היא לא בדיוק משהו שהישראלי הטיפוסי ישמח לעשות.
כן ,המחווה יפה והרעיון מנצנץ אהבה ,אבל בפועל ,על אף
שאנחנו רוצים להידמות ליבשת הנוצצת שמעבר לים ,אנחנו
עדיין ישראלים שחיים בסרט בורקס ולא בקומדיה הרומנטית
החדשה של ג'ניפר אניסטון.
המנהג יפה ,החג טעים ,הסופ"ש הארוך מפתה .אבל כבר
יש לנו את יום כיפור ,ותראו איזה עינוי זה לבקש סליחה ,אז
עכשיו גם תודה? בואו לא נוסיף עוד מפגש משפחתי מענה,
רק כדי לשמוע את אימא אומרת שהיא מקווה להודות על
הזיווג המוצלח שיהיה לכם בחג ההודיה הבא .תעבירו דף
בלוח השנה ,חנוכה ממש מעבר לפינה .ואמנם חג המולד
ומתנות מתחת לעץ מתקרבים גם כן ,אבל מי היה מחליף
סופגניות נוטפות שמן וריבה באיזה עץ מנצנץ? תעשו
טובה ,בואו נישאר עם המנהגים שלנו .בעצם ,אולי ניקח
את בלאק פריידי...

BGU

International
Club
Experience More

סיור

לילי
רביעי | 18:00 | 30.11.16
בואו לטעום ממה שיש לעיר העתיקה להציע

//

//

!The tour is offered in Hebrew and in English

רטיס ---
--

--------

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

--------

נקודת מפגש בתחנת אוטובוס מרכז מורים | מכירת הכרטיסים תחל ב-
 20.11.16בשעה  10:00במשרד שירותי האגודה | לפרטים היכנסו לאתר
האגודה >>  >> Bgu4u.co.ilמעורבות ,או חפשו "אגודת הסטודנטים"

Bgu4u.co.il

2₪5

 ----עלות

כ

* מומלץ להצטייד
בביגוד חם

מספר המקומות
*** מוגבל ***
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תשבץ היגיון

ליאור ליאני
2

1

3

4

5
7

6
8
9
10
12

11

14

13
16

15

17

19

18

ש
י
ו
ו
ק
20

מאוזן:

מאונך:

 .1רחצו קוף מאחורי הקומיקאי ()5

 .1הקצין רומז למרפי לכבות את המזגן ()5

 .6המדינה פרו עם האל ()5

 .2בשל דמיון רוחו ()3

 .8אחרי חודשיים יש מספיק חיים מתחת לקו העוני ()7

 .3רמש נכנס לשיר וקיבל אוסקר ()6

 .9תנועה של קנגורו המום ()5

 .4ביחידה הקרבית יש  200במספר ()4

 .11הקריינים רואים שטוב להתיר בכור ()9

 .5באו למצוא בעל מקצוע טוב לשון ()7

 .15את לא מזייפת את השיר ()3,2

 .7רוטנברג הלל את בן גוריון ()4

 .17בגד וקיבל בירושה אבן ()3,4

 .10הנאת הבגד הראשון ()4,3

 .19מייצר חשמל והופך ()5

 .12שני תלמידים משתלבים במקום באמצע ()6

 .20מפתיע זה שקובע :גבה גלים (( )5עפ"י שרונה

 .13הרב מצא תקלת תכנה רביעית ()2,2

שפיבק)

( .14ראו  18מאונך)
 .16מזכיר טעם דל ()4

בין הפותרים נכונה תוגרל ארוחת בוקר מפנקת!

קפה לולה  -בית קפה קצת אחר...
סמילנסקי  ,13העיר העתיקה ב"ש 08-6288937
את הפיתרון בצירוף פרטים אישיים (שם מלא ,תחום לימודים ,טלפון ודוא"ל)
יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק ,בקומה  1בבית הסטודנט.

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

אם גם אתם נראים ככה
בדרך לרכבת...
כביסה
ש
י
כולל  45ו
₪וק
קיפול
ל 5-ק"ג

ומרכך

( &9על כל ק"ג נוסף)

תשאירו את
הכביסה בבועות

08-6496037

Bgu4u.co.il

ביאליק פינת שמעוני | שעות פתיחה8:00-20:00 :
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תשחץ

ליאור ליאני
להקה
ישראלית
עוף דורס
מן
הקלפים

רשת
חנויות
לנעלי
יוקרה

סריאלי

פול סיימון

בובדילן
גסות,
חוסר
ליטוש

טורבינת
רוח
אחד
התווים

שודד
רחוב
בצפון
תל אביב
)(5,3

מעון
לימים
הקרים
)(4,3
מין צומת

חתיכת
לחם
בעלות
על כסף
רב

גורל
תסרוקת
מנופחת
של שחומי
עור

צמח
בראשית
צמיחתו

בעיטת
עונשין
בכדורגל

נחל
חרמון

הלוואה
לרכישת
דירה

טורף
קטן
הדומה
לנמייה
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בין הפותרים נכונה תוגרל מתנה  -זוג כוסות יין בעת ביקור במסעדה

מסעדת כרמים  -בית של אוכל ויין
דרך חברון  66מתחם 08-9966444 | RED
את הפיתרון בצירוף פרטים אישיים (שם מלא ,תחום לימודים ,טלפון ודוא"ל)
יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק ,בקומה  1בבית הסטודנט.
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יש לכם הגדרות מעניינות שבא לכם שנכניס לתשחץ? שלחו לנו אותן למייל chupchik@aguda.bgu.ac.il
צ'ופצ'יק

מדור

אקדמיה
א יתך לא ורך כל ה ת וא ר

ספריית ההשאלה

מחכה לכם

בספריית ארן
השאלה
במחירים
מוזלים

מעקב
נוח על
ההשאלות

פתוח
כל יום

השאלה
לסמסטר
שלם

ניתן לשאול מילוניות אלקטרוניות
ספרים לקורסים מכל הפקולטות
שעות השאלה לאורך כל
שעות פעילות ספריית ארן:

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

 » Bgu4u.co.il | 08-6472348אקדמיה

Bgu4u.co.il
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4/12 - 8/12

19:00
טורניר פוקר
בית הסטודנט
כניסה 30 :ש"ח

ראשון

21:00
שיעור ומסיבת סלסה
סטודיו פוזיטיב

20:30
מועדון הסרט המופרע -
פיקסאר
הרצאה והקרנת הסרט
"מוצאים את דורי"
קולנוע נגטיב
כניסה 21 :ש"ח | מנויים חינם

21:00
שיעור ומסיבת סלסה
סטודיו פוזיטיב

19:00
ערב פתיחה לוועדי כיתות
אולם  ,1בניין 98
כניסה :חופשית לנציגי ועד

14:00 - 17:30
עושים רחוב  -חוזרים לגינות
עוזיהו המלך  /רוטנברג /
בר גיורא
כניסה :חופשית

שני

21:00
מסיזומבה
בית הסטודנט
כניסה:

20:30
אילוף הסוררת
תאטרון באר שבע

חמישי

קפטן פנטסטיק
ימים ב ,ג

פוטו פרג'
ימים ד ,ה

רואה החשבון
ימים א ,ג

רואה החשבון
יום ש

השכנים של ג'ונס
ימים ב ,ד ,ה

התופת
יום א

סרטי
השבוע
בנגטיב

לפרטים נוספים ולעדכונים לגבי שינויים היכנסו לאתר האגודה » Bgu4u.co.il

20:30
יום האיידס בנגטיב
הקרנת הסרט "מי יאהב אותי
עכשיו" ושיחה עם נשא HIV
כניסה 10 :ש"ח | מנויים חינם

10:00 - 14:15
בדיקות  HIVחינם
בית הסטודנט
כניסה :חופשית

שלישי

רביעי

לוח אירועים
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צ'ופצ'יק

27/11 - 1/12
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Bgu4u.co.il

