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כל מה שצריך בקמפוס
וקצת יותר

ספרים

חשמל

לבית

מזון+

לימודים

פנאי

מובייל

ביגוד

קונים מחשב נייד
ומקבלים office 365

הציוד שכל
סטודנט צריך
במחיר שכל
אחד רוצה!

ב99-

₪

150

₪

מחשב נייד ״UX360CA-C 4050T 13.3
Asus ZenBook Flip UX360CA
• מעבדIntel® Core™ m3-6Y30 Processor 0.9GHz :
• מסך1920x1080 Full HD LED Touch Screen 13.3" :
• זיכרון8GB DDR3 :
• דיסק קשיח128GB SSD :
• מערכת הפעלהWindows 10 Home :
• משקל 1.3 :ק״ג
• שנה אחריות ע"י היבואן הרשמי,
איסוף והחזרה מבית הלקוח

₪

תיק מעטפה מקורי מתנה!

₪

במקום ₪419

במקום ₪529

במקום ₪3699

מק״ט0727615 :

₪

PORTABLE ELEMENTS
• חיבור  /USB 3.0תואם גם חיבור USB 2.0
•  Plug&Playלעבודה מיידית
• יכולת גיבוי אוטומטית Dropbox/My Cloud
• כולל תוכנת גיבוי WD SmartWare Pro
• תאימות מלאה לWin 8 -
• ללא צורך בחיבור לחשמל
• הגנה באמצעות סיסמה וכן הצפנת חומרה
• שנתיים אחריות יבואן רשמי

מק"ט726195 ,723849/50 :

במקום ₪629
כונן קשיח

הרחבת אחריות
ל 3-שנים ב₪199-

1,499

2791T
₪3491.5T
₪3992T

במקום ₪300

• מסךFull HD-IPS 5.5 " :
• מעבד 6 :ליבות עוצמתי Qualcomm 650
Snapdragon
• זיכרון מעבד +2GB :זיכרון פנימי 16GB

• קורא טביעת אצבע
• גוף אלומיניום יוקרתי
• סוללה עוצמתית 4000mAh
• מצלמה איכותית 16+5MP
• תמיכה ב 2 -כרטיסי SIM
מבצע ייחודי במחיר ייחודי!

1,249
במקום ₪1,399

₪

מגוון מק״טים

מגוון מק״טים

מאות פריטים במבצע:

1+3

עשרות פריטים ב-

*הזול מביניהם *ניתן לערבב בין המוצרים *התמונות להמחשה בלבד.

מק"ט728060 ,727838-9 :

מחשב T100HA 10.1" 2 IN 1

• משקל 1.06 :ק״ג
• שנה אחריות ע"י היבואן הרשמי,
איסוף והחזרה מבית הלקוח

מק"ט727745 :

2,999

• מעבדIntel® Atom® Bay Trail-T, Z3775 :
• זיכרון2GB :
• דיסק32GB SSD :
• מאיץ גרפיIntel® HD Graphics :
• מערכת הפעלהWindows 10 :

במקום ₪300

מדפסת
P2500W
לייזר אלחוטית
ב 50%-הנחה
בקניית מחשב

הרחבת אחריות ל 3-שנים
בתוספת ₪249

המחיר הכי זול בישראל!

מחשוב

10

₪

עד  30%הנחה על מגוון ענק של תיקים מהמותגים המובילים

מגוון פריטים מקולקציית חורף 2017
של דלתא ,תג-לי וסימפלי סטאר
פריט שני ב-
מגוון מק״טים

50%

*הזול מביניהם *ניתן לערבב בין המוצרים *התמונות להמחשה בלבד.

המחירים בתוקף עד ה 18.11.16-או עד גמר המלאי | נפח האחסון הפנוי לשימוש נמוך מנפח
האחסון הכולל של המכשיר ,עקב התקנת מערכת ההפעלה ,תוכנות וכדומה | מוצרים בעלי 3
שנות אחריות ומעלה :האחריות כפופה לתנאי האחריות של שירות ורכיבים כמפורט בתעודות
האחריות המצורפות למוצר | רשת אקדמון שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ולהגביל
כמויות בקטלוג זה ללא הודעה מוקדמת | אין כפל מבצעים והנחות | רשת אקדמון אינה אחראית
לטעויות דפוס | מינימום יח' במלאי | 50 :לא ניתן להחזיר מחשב לאחר הפעלתו | המוצרים באחריות
היצרן ו/או היבואן ,כפוף לתנאים המצוינים בתעודה המצורפת למוצר | התמונות להמחשה
בלבד | ט.ל.ח .לרשימת הסניפים יש להיכנס לאתר  - academonil.co.ilחפשו אותנו ב-

מגוון מק״טים

מהמגוון המשתתף במבצע ,בקניית פריט אחד
תינתן הנחה בגובה  ,20%אין כפל מבצעים והנחות.

דבר העורך
שלום שלום,
אחד הדברים הכי מיוחדים לדעתי בצ'ופצ'יק הוא שהעיתון הזה חייב דין וחשבון אך ורק
לסטודנטים ולסטודנטיות של בן-גוריון .אין אף בעל/ת הון ,פוליטיקאי/ת או חברת פרסום שיקבלו
החלטות בנוגע לעיתון .לכן ,תוצאות הסקר שבו עניתם/ן על שאלות בנושא העיתון הן יותר
מהמלצה בשבילי – הן שיחת הערכה עם הבוס/ית .אחד הדברים שביקשתם/ן בשנים האחרונות
הוא שהעיתון יהפוך לסביבתי יותר .לכן הוחלט שנעבור להדפיס את כל העיתון על נייר ממוחזר.
בנוסף ,אנחנו עובדים על שיפוץ האתר ,כך שתוכלו לקרוא את הכתבות באינטרנט בקלות ובלי
נייר .המשיכו לעקוב ,כי טרם אמרנו את המילה האחרונה בתחום הזה.
אמרתם גם שאתם מרוצים מהאיזון בין כתבות מעמיקות לקלילות בעיתון .לכן נמשיך לתת
לכם חומר למחשבה לצד כתבות שיעזרו להעביר את השיעור .בגיליון הזה תוכלו לקרוא על
לימודי האנגלית באוניברסיטה ,על היחסים בין הפועל באר-שבע לסטודנטים כאן ,על סטודנטים
שהקימו עסקים ועל כאלו שמנסים לשנות את הכלכלה הישראלית .בנוסף תוכלו לקבל המלצות
על אפליקציות שיעזרו בלימודים ,על קבוצות ספורט שמזמינות להצטרף אליהן ,ותוכלו לקרוא
על כפרי הסטודנטים וגם לקבל מנת רטרו עם סקירה של ההיסטוריה של העיתון .בגזרת הטורים
הוספנו לטורים שאהבתם בשנה שעברה טורים חדשים ומעניינים :הבירוקרט יעזור לכם להתמודד
עם הגופים המאיימים ,ובסיפורי אוכל תוכלו להרוויח מתכון שייגע גם בלב .רק נותר לי לבקש,
בוסים ובוסיות יקרים ויקרות – תהיו בקשר לעתים יותר תכופות.
איתי טריפמן ,עורך צ'ופצ'יק
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תם בעולם הזה .עליי למות.

מאת נועה גורן

והסטודנטית הזאת
היא אני

על קשישים מיואשים
שמחפשים ריגושים
אח ,שנה ג' .מי היה מאמין שאגיע אלייך בלי למות מטטנוס.
חלפה-עברה רק מאית שנייה מאז נכנסתי לאוניברסיטה
לראשונה ,המומה כמו תינוק ,נסערת ,נוגעת באבנים ,מנשקת
רצפות ,מנשקת מהנדסים .והנה שוב אני צועדת אל עתיד
בלתי ידוע ,אלא שהפעם אני אוחזת במקל הליכה ,גונחת
מדי פעם "פנו דרך ,חולרות" ,מנופפת לשלום למרצים בני
אלפיים ,מפלסת דרך בעיניים עצומות .מה אמור לעניין זקנה
שכמוני? היחידים שאני מרשה להם להתנשא מעליי כאן הם
בעלי קביעות ,מנקות ,חתולים והמוכרת הרוסייה של מכולת
רינגלבלום .אתם אחד מהם? לא? השתחוו .אני בשנה ג'.

אני מלטפת באצבעותיי את המקלדת ונאנחת .זה לא באמת
אני ,להתסיס סתם ,ומעולם לא היה .ללכת בדיוק בזרם
וללכת בדיוק נגד הזרם זה היינו הך; יותר מדי פשוט ,ולא
מספיק אינדיבידואליסטי .יש לפלס לעצמך דרך כנה ועצמאית
שלפעמים היא נורמאלית ,מסיבה טובה ,אולם פעמים אחרות
– היא איננה .אני לא יכולה להחליט לכתוב טור שיהפוך את
חיי באקדמיה למעניינים רק כי הוא מושך אש; הרי אי אפשר
לצפות את התגובה של אנשים .כך למדתי כשרצתי בדירה
עם תחתונים על הראש והשותפים שלי פשוט המשיכו לשחק
בסוני .אני מסיימת את כוס היין ומבינה מה אני מחפשת.
השקעתי בטור הזה זמן ,אבל נותרה לי שנה אחת בדיוק
להכפיל את המאמצים ולהפוך את הבמה הזאת לממלכה של
רעיונות חדשניים ושל הומור מגוון ,משתנה .זוהי הזדמנות
להתמסר לטור באמת ולנסות להעניק – לקהל הקוראים
הקטן ,הצנוע שלי – משהו חדש .לא מתוך יומרנות ,רק מתוך
אהבה לכתיבה והבנה שהכתיבה היא המתכון להפוך את חיי
למרגשים .גם השנה.

אח ,שנה ג' .נדמה לי שציינתי אותך כבר שלוש פעמים בפסקה
וקצת .מה יצליח לרגש אותי באוניברסיטה עכשיו? בניין 72
כבר לא נראה לי כמו חידה מסתורית וסקסית .הכפשתי את
שמי ברוב המסעדות בקמפוס ,ולא נשאר עוד איפה להכפיש.
מיציתי את החוויות ההכרחיות של כל סטודנט בב"ש :לילה
מוזר בברקה; לילה מוזר בשער  ;90בדיקת איידס בבית
הסטודנט; למצוא כרטיס צילום נטוש ולקחת אותו כי החיים
שלי קשים ,מה; אימוץ חתלתול; קניית עוגיות בעיר העתיקה;
קלקול קיבה; ארוחת שישי סטודנטיאלית; לתפוס על חם
שודדי אופניים; לתפוס על חם מתרגלת שיכורה ב'פרלה';
להפשיל את מכנסיהם של עתודאים וכן הלאה .לעזאזל ,זמני

אז זהו .אני מחייכת ,מזמינה עוד יין ,מפילה מלחייה ,מתכופפת
להרים אותה ,נופלת ,מגששת את דרכי לכיסא וקורצת לשני
מלצרים שפשוט מסתכלים עליי .זהו! מה שיהפוך את שנה
ג' להרפתקה הוא הטור הזה .וגם הסכסוך שיש לי עם סוחר
סמים מ-ד' צפון .נותרו לי שלוש-מאות שישים וחמישה ימים
להשתגע עם הצ'ופצ'יק ,וזוהי זכות .לבי דופק בהאצה הולכת
וגוברת ,כי דבר כה מופשט ,טור ,הופך ממשי לפתע .אבל רק
כי אני לומדת פילוסופיה ואני לא יכולה לכתוב כלום בלי להגיד
את המילה "ממשי" לפחות פעם אחת.
אז המשך שנה ממשית לכם ,ותודה על שאתם קוראים אותי,
נועה.

או :למה בזכות הטור הזה תהיה
שנה ג' קצת יותר מגניבה
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אם זה כך ,אז למה אני מתרגשת? למה אני עדיין מרגישה שדרך
לא ידועה ,לא נורמאלית ,נפרסת לפניי השנה? אני מהרהרת
בכבדות ולפתע עיניי מאירות את עצמן מול הלפטופ .אולי
הטור הזה ,שאתם קוראים עכשיו בשיעור או בזמן קקי ,הוא-
הוא ההזדמנות שלי להתרגש מהשנה – כי סוף-סוף אעורר
מחלוקת? הרי לגרום למוכרת של כפיות לצרוח עליי שזה
כן תפוחי אדמה בסמבוסק ולפעור את הסמבוסק מול כולם
ואז לצרוח – מה ,את לא מזהה תפוחי אדמה כשאת רואה
תפוחי אדמה?! – זה לא מספיק .בפואטרי סלאם של מדעי
הרוח ציפיתי לעצבן מהנדסים שיצבאו על ביתי עם לפידים
ואז יתחתנו /ישכבו ִאתי .לא קרה .רק כשהייתי פנקיסטית
בגיל ארבע-עשרה וזרקו עליי אבנים בירושלים טעמתי את
טעמה המתוק של השנאה .וכרגע – אולי כי אני שותה יין
בזמן כתיבת הדברים ,אולי כי אני סקרנית האם העורך יפטר
אותי אם אשתגע מספיק ,כך או אחרת – אני מחליטה שהטור
הזה יהיה מטורף .הוא יעצבן את כולם ,וסוף-כל-סוף ירצחו
אותי בדם קר בקומה שלוש של הספרייה .הגיע הזמן להפוך
מכוכבת פופ לכוכבת רוק (לא שאני כוכבת כך או כך .הדבר
הכי מעניין שעשיתי השבוע היה למצוא במרכז אורן בטטה
שלא נראית מוזר).

צ'ופצ'יק
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מאת יהלי אוזן

יאללה ,הפועל?

לאור האליפות של הפועל באר-שבע יצאנו לבחון האם הסטודנטים באמת
מרגישים שהם אוהדים ,או שזו תופעה שהייתה ונגמרה

6

בקיץ האחרון קשה היה להתעלם מאווירת החג שפקדה
את העיר .הפועל באר-שבע זכתה באליפות המדינה לאחר
ארבעים שנה! נדמה שההצלחה העצומה של הקבוצה בשנה
האחרונה יצרה "באז" גדול סביבה גם בקרב הסטודנטים בבן-
גוריון ,שכל אוהד כדורגל ממוצע לא יכול להישאר אדיש לכך.

טרנד חולף?

מבין חובבי הכדורגל שבנו ישנם סטודנטים אשר מתגוררים
בעיר עוד מילדותם ומחשיבים עצמם לאוהדי הפועל באר-
שבע מזה זמן רב .עבורם עונת  2015/2016הייתה מרגשת
במיוחד וחבקה אליפות היסטורית .ניר ברק ,סטודנט לתעשייה
וניהול אשר אוהד את הקבוצה מגיל שמונה ,משתף" :זו הייתה
הרגשה משוגעת .לא חושב שזה משהו שאפשר לשכוח.
במיוחד אחרי ההצטברות של כל השנים" .להרגשה זו שותף
גם לירז רייכשטיין ,סטודנט למדעי המחשב" .זה מרגיש טוב
לדעת שסופסוף מסתכלים על באר-שבע לא כמו סתם עוד
עיר קטנה שלא סופרים ,אלא ככזו שיש לה מה להציע" .נוסף
לבאר-שבעים המקומיים ישנם סטודנטים שגרים בעיר רק
בעקבות הלימודים וגם הם "נדבקו" באהדה לקבוצה והחלו
לצפות במשחקים ואף להגיע לאצטדיון "טוטו טרנר" .סטודנט
כזה הוא שון מנדלסון ,סטודנט לסטטיסטיקה ולכלכלה ,אשר
פיתח אהבה לקבוצה בזכות חניך בפרויקט פר"ח שליווה" .היה
לי חניך פר"ח שאהב את הקבוצה אז הלכנו למשחק ביחד.
באופן כללי אני מאוד אוהב כדורגל ולא הייתה לי שום קבוצה
אהובה לפני .אז אמרתי למה לא ,פשוט" .שון אמנם לא מגדיר
עצמו כאוהד רשמי של הקבוצה ,אלא יותר כצופה שאוהב

אך למרות המעבר לאצטדיון החדש וההצלחה בעונה
החולפת ,הפועל באר-שבע טרם הפכה לקונצנזוס בקרב כלל
הסטודנטים בבן-גוריון .אלו שכן אוהדים את הקבוצה ,וגם
אלו שלא ,חושבים שהאהדה לא באמת רווחת בקרב מרבית
הסטודנטים" .האהדה נפוצה במידה מסוימת אבל לא הייתי
אומר שזה רוב .רואה את זה מעט מאוד בקרב החברים ,אבל
זה לא כזה נפוץ" ,אומר שון .וכמוהו גם עמית שרייבר ,אוהד
מכבי תל-אביב עוד מימיו בחטיבת הביניים ,מרגיש שזה משהו
חולף" :לא נראה לי שזה מתמשך .זה היה פסטיבל כזה ,כמו
שאתה מגיע לחו"ל ויש שם פסטיבל ואתה הולך לראות אותו,
אז זה על אותו משקל" .אז אף-על-פי שהאהבה לקבוצה עדיין
לא נפוצה אצל הסטודנטים משום שההצלחה עוד טרייה,
ניר מספר על ההתעניינות בקבוצה שדווקא כן מתחזקת:
"אני אישית מכיר כמה אנשים לא באר-שבעים שהתחילו
להתעניין מאוד בקבוצה .ביקשו ממני להשיג להם כרטיסים או
ביררו איך אפשר ללכת לראות משחק .זה כן מתחיל להדביק
אנשים ,אבל זה עוד טרי" .ניתן אפוא לראות שהסטודנטים
עצמם לא חושבים שהאהדה לקבוצה היא גורפת ,אולם כן
יש כאלו המביעים תמיכה ,שהגיעה בעיקר הודות להצלחה
המטאורית – עונת האליפות" .אם פעם היו אומרים 'באר-
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את צורת המשחק שלהם ,אך גם הוא הזדהה עם רגשות
שאר האוהדים בכל מה שקשור לאליפות" .היה כיף גדול,
זו הרגשה מיוחדת".

פותחים

שנה

שבוע של דוכנים ,חלוקת מתנות ,מכירת כרטיסים
לאירוע פתיחת שנה ,מוזיקה ,הופעות ועוד

ראשון

שני

11:45-12:15

11:45-12:15

30

Carmix

תקלוט צהריים

Balkan & Mercedes vibez

13:45-14:15

זומבה
על הדשא

31

מייקי על
הלופר

שלישי
1

11:45-12:15

הפילוסופיה
של איימי
13:45-14:15

זומבה
על הדשא

Bgu4u.co.il

* מתחם האגודה יתקיים בסביבת בניין  26בין השעות 11:30-14:30
בימים ראשון עד שלישי .עמדת חלוקת המתנות ומכירת הכרטיסים
תהיה פתוחה לאורך כל השבוע.
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שבע' והיו מדברים ִאתך על מדבר וגמלים ,היום ידברו ִאתך
ם על הקבוצה .אני חושב שההצלחה זה משהו שנבנה לאט.
מדברים על באר-שבע בעיקר בגלל האליפות כי זה מביא המון
פוקוס בתקשורת ,וכן ,גם אוהדי הצלחות" ,אומר לירז.

אליפות או הפסד?
משחק האליפות נגד בני סכנין היה יום חג בעיר שחוו
תושבים רבים ,בהם סטודנטים ,בדרכים שונות .היו את ברי
המזל שהצליחו להיות באצטדיון ,כמו ניר אשר החזיק במנוי
שנתי למשחקי הבית וליווה את הפועל לאורך כל העונה .על
ערב המשחק הוא מספר" :קודם כול ישבנו עם חברים לפני
המשחק .התארגנו למשחק ,התרגשנו בעיקר .הגענו איזה
שעתיים לפני לספוג את האווירה .היה פשוט משחק מטורף".
לירז ,שבמכוון לא רכש מנוי מפאת העלויות היקרות לכיסו
של סטודנט ,צפה במשחק בפאב בעיר העתיקה" :הייתה שם
אווירה ,שכל מי שישב בבר עודד ושר שירים .ברגע שנשרקה
שריקת הסיום אז כולם היו על הרגליים ,קופצים ושמחים.
צ'ייסרים באוויר ,עפים כמו מים .הייתה חוויה מיוחדת" .אל
תחושת האופוריה שאפפה את העיר לא שותף עמית ,שדווקא
בחר לראות את המשחק של קבוצתו ,מכבי תל-אביב ,באותו
ערב בבאר-שבע" :היה משחק של מכבי תל-אביב מול מכבי
חיפה ואני ראיתי אותו .וכולם בעיר חגגו את משחק האליפות
ואני לא הייתי חלק מזה .זה היה מעצבן בתור אוהד מכבי.
כאילו לא רק שמכבי איבדו את האליפות ,אתה גם נמצא בעיר
של הקבוצה שלקחה לך את האליפות".

דבר הבעלים
לכל מי שלא מכיר או לא יודע ,אלונה ברקת היא הבעלים ויו"ר
קבוצת הכדורגל הפועל באר-שבע משנת  , 2007והיא האישה
הראשונה בארץ שמכהנת בתפקיד כזה בכדורגל הישראלי .עם
הצטרפותה למועדון הכדורגל של בירת הנגב חוותה הקבוצה
עליות ומורדות ,ובהם ירידה לליגה השנייה ,מאבקי תחתית וגם
צמרת ,ובסופם הזכייה באליפות בשנה שעברה .עוד מילדותה
הייתה בה האהבה לכדורגל .היא מגדירה את עצמה כסוג
של טומבוי שמבלה רבות בחוץ במשחקים" :גדלתי בילדות
של פעם .הכיף הגדול שלי היה ללכת למושב לסבא וסבתא,
לחכות לשעה ארבע אחר הצהריים ולרדת למטה לשחק .זיקה
לכדורגל? אהבתי לצפות במשחקים תמיד .אהבתי כדורגל".
את מכהנת בתפקיד הבעלים של הפועל כבר כמעט עשר
שנים ואי אפשר להתעלם מקפיצת המדרגה שעשתה הקבוצה
מאז הגעתך ,והדובדבן שבקצפת – האליפות .כיצד הרגשת
בערב הזכייה אחרי הדרך הארוכה שעברה הקבוצה? "הייתה

כעת ,בתור מנהלת הקבוצה שרוצה להגן על התואר שלה וגם
להילחם בזירה האירופית ,מה התכניות שלך להמשך השנה

"המבחן הגדול שלנו הוא לא לשכוח את הדרך ,את המשימה
החשובה שלנו ,להוות דוגמא לילדים ונוער ,להמשיך ולהראות
לכל ילד באשר הוא – מבאר-שבע ,דימונה ,רהט ,מעלות או כל
מקום אחר בארץ – שאפשר לחלום ואפשר להגשים חלומות.
צריך רק להאמין ולהשקיע .זו השליחות העיקרית שלנו,
ובתוכה שזורים גם הרצון להישגיות ומצוינות" .עם זאת ,ברקת
לא שוכחת את הזירה המקומית" .אני יכולה להגיד בפה מלא
– זה מאתגר ומהווה חוויה אדירה .החכמה בתוך כל זה לא
לשכוח שהליגה היא הדבר החשוב ביותר .דרך הליגה הגענו
למעמדים האלה באירופה" .בתור סטודנטית לשעבר בעצמה
(לא בבן-גוריון אלא באוניברסיטה העברית) ,אלונה רואה את
הספורט ככלי חינוכי-חברתי חשוב מאוד אשר תורם רבות
לקהילת הסטודנטים.
היא מתייחסת לאליפות כדוגמה לכך ומסבירה" :בתוך
הספורט אני בחרתי בכדורגל כמנוף לשינוי .אני חוזרת
להשפעה הגדולה שהייתה לזכייה שלנו באליפות על ילדים,
על מבוגרים וסטודנטים ,על עיר שלמה" .נוסף לכך היא
מדגישה את חשיבות אוכלוסיית הסטודנטים עבור המועדון,
ומציינת בפניי את מגוון האוהדים הקיים באצטדיון "טוטו
טרנר" ,הכולל גם סטודנטים ,וקוראת להם להגיע למשחקים:
"אנחנו תמיד משאירים מספר מסוים של כרטיסים ,שבכוונה
לא מכרנו כמנויים ,כדי שחיילים וקהל שלא יכול לרכוש מנוי
שנתי יוכל להגיע למגרשים".
האם את חושבת שניתן לנצל את ה"באז" הגדול סביב הפועל
באר-שבע ,עם זכייתה באליפות המדינה ,בשביל להגדיל את
ההתעניינות בקבוצה בקרב סטודנטים שאינם אוהדים? "אני

חושבת שאחד הדברים המיוחדים בהפועל 'תדיראן' באר-
שבע הוא פריצת הגבולות .אני חושבת שהצלחנו לפרוץ את
הגבולות ,ואנחנו מעניינים לא רק אוהדי כדורגל .הדרך שעשינו,
המסר שאנחנו מבקשים להעביר ,הוא מעבר לכדורגל" .לסיום,
אלונה מבקשת לברך את הסטודנטים לשנת הלימודים
החדשה ולאחל להם בהצלחה ,ומוסיפה" :זו תקופה נפלאה,
נהדרת .תחוו אותה עד הסוף ,תעמיקו ותנצלו כל שנייה .שנה
טובה וגמר חתימה טובה"

Bgu4u.co.il

התרגשות גדולה .אני זוכרת שצביקה הדר אמר לי – את
קולטת? ראיתי שלושה דורות של אוהדים – סבים וסבתות,
הורים וילדים ,וזה היה מדהים .בחגיגות שעשתה לנו העירייה
אפשר היה לחוש את העוצמות .מאה אלף איש בחגיגות
זה משהו נדיר ומדהים .זה מראה את ההשפעה והכוח של
הקבוצה על העיר באר-שבע ועל הדרום כולו".

בקבוצה? האם ניתן להגיד שזוהי שנת מבחן עבור המועדון?
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מאת ארנון זלמנוב

ישראל 2050
אל מול הטייקונים והרגולאטורים האימתניים נמצאים פעילים חברתיים
נחושים .גם את/ה יכול/ה להצטרף
אופטימיות היא דבר נהדר ,אם אתה מצליח לשמר אותה.
הרבה פעמים הלחץ והתסכול שאנו חווים בחיים הפרטיים
משליכים על תפיסת העולם הכללית שלנו .כשלא הולך
טוב בלימודים ,אין שום סיבה להאמין שיכול להיות טוב
במדינה .מצד שני ,כשדברים מתחילים לתפוס צורה בבית,
אפשר וכדאי למנף את התחושה הטובה הזו גם לעולם
החיצוני .אז סמסטר הקיץ מאחורינו ,ותקופת המבחנים
עוד רחוקה .זה הזמן לצאת ,ואולי לאגור קצת תקווה לימים
פחות סימפטיים.
לישראל  2050נחשפתי ,כמו לרוב ארגוני הצדק החברתי,
דרך עמוד פייסבוק של חבר .פניתי אליו לעזרה והוא קישר
אותי ליסמין בן עמרם ,הרכזת החדשה של תכנית ההכשרה
בבאר-שבע .כשהגעתי לפגישה הופתעתי מכמות האנשים
שמעוניינים להתראיין .בהמשך הצטרפו אלינו שניים
מבוגרי תכנית ההכשרה ,לירון אונגר וקדם מוסל.

מה זה ישראל ?2050
יסמין מספקת את הפרטים" :ישראל  2050הוא ארגון
שנוסד לפני שלוש שנים במטרה לחזק את הדמוקרטיה
הישראלית ,בעיקר בתחומי כלכלה וחברה .הארגון מורכב
משני חלקים :תכנית מנהיגות ורשת העמיתים .את תכנית
ההכשרה עוברים במשך שנה בקבוצות של כעשרים
אנשים ,בעיקר סטודנטים ,בטווח הגילאים עשרים וחמש
עד שלושים .נכון להיום התכנית מתקיימת בארבעה
קמפוסים ברחבי הארץ :בן-גוריון ,העברית ,אוניברסיטת
תל-אביב ובמכללה האקדמית תל-אביב–יפו .התכנית
מורכבת מעשרים ושניים מפגשים שבהם מגיעים מרצים
מתחומים שונים של עשייה כלכלית וחברתית .ההיגיון של
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הארגון הוא שהמאבק האזרחי צריך להיות מונע מידע ולא
רק מסיסמאות נעימות לאוזן .עלות התכנית היא ארבע
מאות וחמישים שקלים לשנה".
"לאחר שמסתיימת ההכשרה ,הבוגרים מצטרפים לרשת
העמיתים .ברשת ישנן ארבע קבוצות עבודה שכל אחת מהן
מקדמת את האינטרס הציבורי בתחום אחר .קבוצה אחת
עוסקת בנושא הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל .קבוצה
נוספת מקדמת את הלובי אזרחי ,כקונטרה ללובי הפרטי
שמכתיב חלק גדול מסדר היום בכנסת .קבוצה אחרת
מתמקדת בשוק העבודה ונושאים כמו העסקה קבלנית,
תנאים סוציאליים וקביעות .הקבוצה הרביעית ממקדת
את העשייה בתחום ההתפקדות למפלגות .המטרה היא
לעודד אזרחים מן השורה להתפקד כדי למתן את הכוח של
קבלני קולות כאלו ואחרים .השאיפה היא להמשיך ולהקים
קבוצות עבודה ככל שרשת העמיתים תגדל".
איך אפשר להצטרף?
"תהליך המיון מורכב משלושה חלקים :מילוי שאלונים,
מרכז הערכה של דינאמיקה קבוצתית ולבסוף ראיונות.
אנחנו מחפשים אנשים שבוער בהם הצורך לשנות ,שיודעים
לעבוד בצוות ,ושמבינים שהתהליכים שאנחנו מתחילים
הם ארוכי טווח .המיונים לשנה הקרובה כבר הסתיימו ,אבל
כולם מוזמנים להגיש מועמדות לשנה הבאה".

הרגולאטורים במרחק מייל
לעתים יש תחושה שהשמאל הפוליטי ניכס לעצמו את
המאבק החברתי .האם אתם מזדהים עם צד מסוים של
המפה?

משנים את באר-שבע
אילו יזמֹות של הארגון קיימות בבאר-שבע?

Bgu4u.co.il

קדם משיב" :אחת האג'נדות של הארגון היא להיאבק בדיון
הדיכוטומי שנוצר במדינה ומנוצל על-ידי קבוצות אינטרס
כאלה ואחרות .האמירה שלנו היא שיש ימין ויש שמאל,
אבל דברים מסוימים חשובים לכולנו .אם הבנקים דופקים
אותנו ,זה רלוונטי לכולם" .יסמין מצטרפת" :באופן כללי
אנחנו מתעסקים בנושאים יותר מבניים ,כמו מונופולים
ורגולציה .בחלוקה לימין ושמאל הולכים לאיבוד הנתונים
היבשים".
לפעמים אני מרגיש שהמשחק מכור ,שהכסף נמצא אצל
האוליגרכים והם קובעים הכול .איך אנחנו אמורים לנצח
אותם?
"אחד הדברים ששמים עליו דגש בתכנית הוא חיזוק תחושת
המסוגלות של אנשים" ,מספרת יסמין" .לרוב הציבור
כלכלה היא כמו סינית ,ויש תחושה שגם אדם שרוצה
ללמוד ולהבין ילך מהר מאוד לאיבוד .אנחנו מתמקדים
בכלכלה חברתית ,השפעה חכמה ,ואיך אפשר ליצור
אותה .אנחנו מאמינים שביום שתהיה מודעות במשרדי
הממשלה שהציבור צופה ומבין מה נעשה ,השינוי יבוא
מהם"" .אחת מנקודות החוזק של הארגון היא שכל אחד
נכנס לתחום שמעניין אותו ,מה שיוצר הרבה מוטיבציה",
מפרט קדם" .הבעיות הן כל-כך רב-מערכתיות שלא ניתן
לצפות מאדם אחד להתמודד עם הכול ,אז יש חלוקה
בנטל .אחד הדברים המדהימים בתכנית הוא שכל שבוע
אתה נחשף לעוד תחום שבו המערכת מושחתת ,מסריחה
ולא מתפקדת .אבל מצד שני אתה פוגש אנשים שפועלים
לשינוי ולא מוותרים .משהו שאני לקחתי מהמפגשים האלו
הוא שיש עתיד ותקווה למדינה הזאת ,אם רק נתעניין עוד
קצת ונשאל את השאלות הקשות .הבנתי כמה ההבדל ביני
לבין חברי הכנסת הוא אפסי ,וגיליתי שהרגולאטורים הם
רק במרחק מייל מאתנו".
כבר באו אנשים ודיברו על פוליטיקה חדשה .בסוף גם הם
נכנסו לאותה ביצה ומשחקים את המשחק .במה אתם שונים?
"המטרה היא לא להיכנס לשלטון ,אלא להעצים את
החברה" ,מסבירה יסמין" .לדוגמא ,בקמפיין של הבנקאות
פנו לאנשים מקצועיים ויצרו קואליציה של ארגונים
הפועלים בנושא .אחד מהמייסדים של ישראל  2050היה
הרכז של הקואליציה .הם פעלו במשרדי הממשלה ועבדו
מול מקבלי ההחלטות .והיום הם מוזמנים לוועדת שטורם
וועדות של בנק ישראל כנציגי הציבור .רכז התכנית אפילו
הגיע יחד עם חברים נוספים בקואליציה למקום העשירי
ברשימת המשפיעים של דה-מרקר .זו כבר הוכחה לכמה
קבוצה קטנה יכולה להשפיע בצורה אזרחית"" .בהרבה
דמוקרטיות אתה רואה שהשינויים באים מבחוץ ולא
מהמערכת הפוליטית" ,מפרט לירון" .חשוב להבין שהחברה
האזרחית היא הכי פרקטית ומתאימה להוביל את השינוי.
יותר מכולם סטודנטים מתאימים לתפקיד ,כי הם בשלב
שבו יש להם הכי הרבה מה להרוויח והכי פחות להפסיד.
בנוסף לזה ,רובם עוד לא שחוקים ,ויש להם תקווה".

"בשנה שעברה התכנית בבאר-שבע עוד הייתה פיילוט עם
הרבה סימני שאלה ,והתחילה רק באמצע השנה .היה ניסיון
לארגן הרצאה לסטודנטים ,אבל זה לא יצא לפועל כתוצאה
מבעיות לוח זמנים" ,מספרת יסמין" .השנה הפיקו לקחים
והולכים לכיוון של עשייה .זה כנראה לא יקרה בסמסטר
א' ,כי הקבוצה צריכה להתגבש ,להבין מה הצרכים ,ואז
להתחיל פרויקטים .בנוסף ,היום הייתה פגישה עם אגודת
הסטודנטים שתמכה בשיתוף פעולה מוגבר בינה לבין
ישראל  ."2050קדם מוסיף" :מה שאני כן יכול להגיד הוא
שלאחרונה הלכתי לאירוע של 'סלון חברתי' בתל-אביב,
ובו פעילים חברתיים סיפרו על העשייה שלהם במתכונת
שדומה לחוג בית .ההרצאות נראו לי ממש מעניינות ,ורציתי
שזה יהיה מונגש ויגיע לבאר-שבע .הרעיון הוא להרים ערב
בתחילת השנה שבו יגיעו טובי הדוברים ,בתקווה גם חברי
כנסת ,לדבר על העסקה קבלנית ,משבר הדיור ,והבנקים".
קדם דיבר על הנגשה ,אבל התכנית שלכם היא עדיין מאוד
קטנה ולא פתוחה לכולם.
"התכנית היא תכנית מנהיגות ,ויש סיבה לכך שישנם רק
עשרים חברים בקבוצה" ,מסבירה יסמין" .היינו יכולים
לעשות הרצאות גדולות ,אבל לפעמים יש משהו יותר
אפקטיבי בקבוצה קטנה ,כשניתן לנהל דו-שיח יותר
מעמיק עם המרצה .ככל שהשנים יעברו יהיו הרבה יותר
בוגרים וחברים ברשת העמיתים .שיתוף הפעולה עם
האגודה גם בא כדי להרחיב את ההשפעה שלנו בקמפוס.
אנחנו לא באים להמציא את הגלגל ולאחד את כולם תחת
הדגל שלנו .חלק גדול מאוד מהארגון מתבסס על עבודת
צוות עם גורמים קיימים"" .אין ספק שצריך את שני סוגי
העשייה ,בפן המנהיגותי מצד אחד ובפן היומיומי מצד
שני" ,מציין קדם" .אני ,לדוגמא ,מגיע מהתחום של עבודה
סוציאלית ,ובשנה הקרובה אפעל עם תושבים בבאר-שבע,
בעיקר בעלי עסקים קטנים ,לקידום המטרות שלהם .אם
זה דרך התפקדות למפלגות או על-ידי מאבק מול הבנקים
על דברים כמו עמלות סליקה ,שיכולות לעלות להם אלפי
שקלים בשנה".
עוררתם את הסקרנות שלי .יש לכם טיפ ל"כלכלן חברתי"
מתחיל?
קדם – "אני ממליץ בחום על פודקאסט בשם 'ערך מוסף'
של טל וולפסון וליאור תבורי .בכל פרק הם מתמקדים
למשך שעה ורבע בתחום אחר בכלכלה ,לדוגמא ,בנקים או
משבר הדיור .הם מצליחים להעביר את המידע בצורה קלה
להבנה ,אבל לא זולה".
לירון – "אני ממליץ למי שיש כוח להתעצבן באמת להיכנס
לאתר הכנסת ולקרוא פרוטוקולים של הוועדות השונות".
יסמין – "העיקר הוא לא לפחד להיות סקרנים .ישנה
תפיסה מוטעית שזה קשה ומשעמם לשאול את השאלות
האלו ,אבל הן נורא חשובות לחיים של כולנו".
הפגישה הסתיימה בחיוך ועם רעיונות רבים להמשך .ברור
לי שברגע שהחיים יחזרו למסלולם יהיה קשה לשמור על
האופטימיות ועל האנרגיה לנסות וליצור מציאות אחרת.
אבל לפעמים עדיף לשים את הציניות בצד ופשוט להאמין
שיכול להיות טוב יותר
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אנגלית שפה קשה
האוניברסיטה דוגלת בלימודי אנגלית ,אבל נראה שגם בתחום הזה
האוניברסיטה אינה מספקת את המענה המלא .אולי הגיע תורנו לדרוש יותר?
בקיץ האחרון עלו לכותרות לימודי השפה האנגלית במערכת
החינוך בארץ .זאת בעקבות תכניתו של שר החינוך ,נפתלי
בנט ,לתגבר אותם ולשים דגש רב יותר על מיומנויות חשובות
שהוזנחו :רכישת אוצר מילים גדול ,דיבור וכתיבה .התכנית
נולדה על רקע אמת שידועה לכולם :ידיעת האנגלית של בוגרי
תיכון בארץ אינה עונה על הדרישות שמציב עולם התעסוקה
במאה העשרים ואחת.
באוניברסיטאות בארץ מלמדים אנגלית זה שנים רבות ובכל
אותן שנים מטרת הקורסים לא השתנתה :קריאה והבנה של
מאמרים אקדמיים .על לימוד הקורסים אחראיות המחלקות
לאנגלית כשפה זרה שנמצאות בכל מכללה ואוניברסיטה.
המחלקות כפופות למועצה להשכלה גבוהה ,והיא זו שקובעת
כמה שעות יוקצו לכל קורס ומה יהיו מטרותיו .החל מסמסטר
אביב  2016יכולים הסטודנטים ללמוד לכל הקורסים (חוץ
ממתקדמים ב') בעזרת אתר האינטרנט" :אנגלית אקדמית"
ולהירשם רק לבחינת מעבר רמה .במחלקה בבן-גוריון עדיין
לא יודעים כיצד אפשרות זו תשפיע על ההרשמה לקורסים ,כי
בסמסטר הקודם הסטודנטים עדיין לא היו מודעים לקיומה.

די עם המאמרים
שיחות עם כמה סטודנטים מהאוניברסיטה ,שכולם נזקקו רק
לקורס האחרון ,מתקדמים ב' ,מאותתות שטוב יהיה אם גם
האוניברסיטאות יאמצו גישה שמחוברת יותר לעולם העבודה,
ובפרפראזה על בנט" :פחות מאמרים ,יותר מעשי" .הסטודנטים
מספרים שבקורסים קראו מאמרים וענו על שאלות .הם גם
למדו אסטרטגיות לקריאה יעילה של מאמר ,אבל אלה כבר היו
די מוכרות או מובנות מאליהן ולכן לא שיפרו את כישורי הקריאה
שאתם באו מהבית .כך מספרת סטודנטית בשנה ג'
וההבנה ִ
לפוליטיקה וממשל ולמזרח תיכון" :בעיקר קראנו מאמרים.
זה היה שלוש שעות רצופות אבל זה היה קצת שכונה ...זה
היה נטו פרקטיקה של ה'אנסינים' (טקסטים לקריאה שאינם
מוכרים קודם לכן – א.ע) כדי להיבחן על האנסין ולקבל ציון
על האנסין" .סטודנטית בשנה ג' לפסיכולוגיה מספרת" :למדנו
שלבים בקריאת מאמר .הוא היה עובר לפי השלבים ,היה קורא
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אתנו מאמרים .אנחנו כבר די ידענו איך לקרוא מאמר" .זלטן,
סטודנט לחשבונאות ,מסכם" :המרצה מסביר איך לפתור אנסין
ואיך להתמודד עם מאמר אקדמי ,שלא צריך להבין כל מילה...
זה לא באמת ללמוד אנגלית".
הסטודנטים מציינים שדווקא קריאת המאמרים התכופה
בלימודי התואר היא זאת שהפכה את המשימה לקלה יותר .כך
מספרת סטודנטית בשנה ג' לפסיכולוגיה" :האנגלית שלי לא
בשיא ולא הרגשתי שזה שיפר לי .זה שקראתי מאמרים בתואר,
זה מאוד עוזר לקרוא יותר מהר" .נראה שהסטודנטים רוצים
לשפר את האנגלית שלהם לעומק ,ועם קריאת המאמרים הם
כבר יסתדרו לבד.
סטודנטים רבים מגיעים ללימודי האנגלית בציפייה שהלימודים
יכינו אותם לעולם התעסוקה שהם צופים לו בעתיד .סטודנטית
בשנה ג' לפוליטיקה וממשל ולמזרח תיכון מספרת" :בתחום
שלי הייתי רוצה שזה יעסוק יותר בעולם של דוברות – יותר
ביטחון לדבר את השפה" .גם חי ,סטודנט לכלכלה ,מספר:
"הייתי שמח להעשיר את אוצר המילים שלי" .לזלטן ,סטודנט
לחשבונאות ,מפתח ציפיות אחרות" :הייתי רוצה שילמדו אותי
אנגלית ...דקדוק ,בנוסף לאוצר מילים .היום אתה חייב לדעת
אנגלית אם אתה רוצה להתקדם .בגלל זה אני חושב שלא
באמת מכינים אותך .מכינים אותך איך לקרוא מאמר באנגלית,
אבל בסופו של דבר אתה צריך לדעת אנגלית ברמה של שפת
אם" .חשוב לציין שהסטודנטים הזכירו את הזנחת לימוד אוצר
המילים בקורס מתקדמים ב' כמה וכמה פעמים.

ציפיות גבוהות
לרחל זיכר ,ראש המחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת
בן-גוריון ,יש מה לומר על לימודי האנגלית באוניברסיטה.
הסטודנטים שרמת האנגלית שלהם מלכתחילה יחסית
גבוהה ונזקקו רק לקורס מתקדמים ב' אמרו שהם למדו
לקרוא מאמרים בלימודים השוטפים שלהם שחייבו קריאת
מאמרים באנגלית .הם מרגישים שהקורסים צריכים
להתמקד ביכולות אחרות.

"בכל העולם ,ובייחוד באירופה ובישראל ,יש מתכונת קבועה
ללימוד אנגלית אשר מבוססת על ארבע מיומנויות :קריאה
והבנת הנקרא ,כתיבה ,דיבור והבנת הנשמע .אני יכולה להיות
פרופסור לתחום מסוים ולבקש מהסטודנטים לקרוא חמישה
מאמרים ,כולם באנגלית ,ולהשוות בין הגישות השונות .מה
שיקרה הוא שהסטודנט ,כך יש לקוות ,ישיג את המאמרים
ויקרא אותם באנגלית .עכשיו ,האם הוא באמת יקרא אותם?".
אם הם חייבים אז הם יקראו ,אם הם יכולים להשיג תרגום
הם יקראו את התרגום ,ואם הם מניחים שהם לא יופיעו
בבחינה אז הם לא יקראו.

תורנו לדרוש
דיברתי עם סטודנטית לפוליטיקה וממשל והיא שוקלת
להיות דוברת" .היא צריכה תכנית שמתמקדת בשפה מדוברת
ובכתיבה עיתונאית .אנחנו לא יכולים להציע דבר כזה לסטודנט
שעדיין לא סיים את התואר הראשון שלו .היא צריכה להבין את
זה .היא צריכה לבקש מהמחלקה שלה דבר כזה .אין לנו מנדט
לעשות את זה" .ומה הדעה שלך בנושא? "זה רעיון נהדר
אבל זה צריך להיות קורס המשך .אני מסכימה עם המועצה
להשכלה גבוהה .כולם צריכים לעבור את כל הקורסים שנקבעו
להם והדגש צריך להיות על הבנת הנקרא" .והמיומנויות
המתקדמות ,כמו שאותה בחורה רוצה וגם סטודנטים
אחרים צריכים? "אחרי שיסיימו את התואר הראשון ,בין אם
ילמדו לתואר שני ולתואר שלישי ,וייכנסו לעולם העבודה – חלק
מהמקצועות באמת מצריכים גיבוי באנגלית ואולי האוניברסיטה
צריכה לאפשר .הסטודנטים צריכים לדבר עם האוניברסיטה.
אנחנו מספקים את מה שהאוניברסיטה מבקשת ...אנחנו לא
אלה שצריכים ליזום אבל נשמח לעזור לכל אחד".
רחל זיכר העבירה את הכדור למגרש שלנו ,הסטודנטים .זה
יהיה מעניין לנסות ולחולל שינוי בתחום ,לבדוק אם המועצה
להשכלה גבוהה והאוניברסיטאות יסכימו לשנות את דרכיהן
העתיקות ...ועד שנחולל את השינוי ,הנה כמה אתרים שמוסיפים
ללימודי האנגלית קצת טעם וריח:
 – www.gutenberg.orgאתר של ספרים דיגיטאליים .הוא כולל
יצירות שכבר אינן מוגנות על-ידי זכויות יוצרים או שיש היתר
לפרסם אותן.
 - www.vocabulary.comאתר שמאפשר ליצור רשימות של
אוצר מילים ולהיבחן על משמעויותיהן ואיותן .בכל רשימה
יש אפשרות לכתוב הערות בכל שפה .לכל מילה אפשר לצרף
משפט שבו היא מופיעה ,ויש מבחר עצום של משפטים

Bgu4u.co.il

"כי את הקורסים ,נניח בביולוגיה ,מלמדים בעברית והמאמרים
באנגלית .תרגומים הם לא מקורות טובים .העולם האקדמי
מתנהל באנגלית ברובו .גם אם המאמרים נכתבו בעברית,
הם יפורסמו באנגלית .כשהסטודנטים אמרו לך שהם למדו
את הקורס מתקדמים ב' ושהם קוראים מאמרים ,מה הם ניסו
להגיד לך? שהם משפרים את הקריאה שלהם או משפרים את
הבנת הנקרא? יש הבדל גדול" .הם אמרו שהם מסתדרים.
"לקרוא או לקרוא ולהבין? את מבינה את הנקודה?".
אני חושבת שיש שני סוגים של סטודנטים :אלה שחושבים
שתהיה להם קריירה אקדמית ,ואז הם יצטרכו הבנת הנקרא
מעולה ,ואלה שאולי ימשיכו לתואר שני ,אבל הקריירה
שלהם לא תהיה באקדמיה .אנגלית טובה היא נכס ולכן הם
אומרים :האנגלית שלי מספיק טובה כדי להבין מאמרים,
למה שלא נעשה בשיעור דברים אחרים?
"אנחנו למעשה כן עושים דברים אחרים אבל הסטודנטים
כנראה לא מודעים לכך .הם לומדים בכיתה ארבע שעות
ומחויבים ללמוד גם בבית .מה שאנחנו עושים בכיתה זה לדון
במה שקראנו ,להדגיש את החומר ,לערוך השוואות ,לדון
ביתרונות ובחסרונות ,בגישות חדשות .אנחנו בוודאי מדברים
אבל זה לא קורס שמיועד להבעה בעל פה ,הדגש הוא על הבנת
הנקרא ...יש דיון על מה שקראו בבית ,בדרך-כלל בקבוצות
קטנות .אני לא יודעת עם מי דיברת .לסטודנטים יש ציפיות
גבוהות ,אני לא יודעת למה הם מצפים .אין קורס בלי כתיבה.
אפילו בקורס הכי בסיסי אנחנו כותבים ,אבל ברמת משפט.
במתקדמים א' ו-ב' אנחנו כותבים ברמת פסקה ,עמוד או סיכום
קצר .אבל זה לא קורס כתיבה ואנחנו לא מצפים מסטודנט
שמסיים את מתקדמים ב' לכתוב עבודה אקדמית באנגלית
ברגע שהוא מתחיל את התואר השני שלו .אנחנו בהחלט
כותבים ומדברים ועובדים על הבנת הנשמע :הסטודנטים
מתחלקים לקבוצות קטנות ,מכינים פרזנטציות ומציגים אותן...
הם מקשיבים לדברים באינטרנט .אז אנחנו בהחלט עובדים על
כל המיומנויות ,אבל בראש סדר העדיפויות שלנו נמצאת הבנת

הנקרא" .הם אומרים שזה מונוטוני ,שכל ארבע השעות הם
עושים אותו דבר" .לא ,בטוח שיש גיוון .יש מורים שמגוונים
יותר .בדרך-כלל אנחנו משנים את הפעילויות .אנחנו לא עושים
את אותם הדברים במשך ארבע שעות .הזמן עובר מאוד מהר,
אנחנו עוברים על חומר ולומדים מיומנויות חדשות ומתרגלים
אותן" .את חושבת שיש בקורסים מקום לצפייה בסרט,
בתכנית דוקומנטארית או בספרות אנגלית? אפשר ללמוד
באמצעותם אוצר מילים והגייה והם מהנים" .בקורסים שלנו
הסטודנטים רוכשים מיומנויות שרלוונטיות לקריאה האקדמית
שהם צריכים בקורסים שלהם .צפייה בסרט או בתכנית
דוקומנטארית יהיו מועילים רק אם הם רלוונטיים בצורה ישירה
לקורסים האקדמיים שהסטודנטים לומדים".
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מאת אור הוכמן

עסקי האקדמיה
סטודנטים וסטודנטיות שפתחו עסק עצמאי בתחום הלימודים שלהם
מספרים שהדרך לא קשה כמו שחוששים ,ושהחומר הלימודי משתלב
מאוד בעסק .קצת השראה מסטודנטים וסטודנטיות בעלי עסק ואומץ

מרביתנו לומדים תואר אקדמי כדי למצוא עבודה (בתקווה
בתחום הלימודים) ,לקבל ניסיון מקצועי ואולי בהמשך גם
להקים משהו משלנו ,אולי גם לא .אבל בין בנייני האוניברסיטה
יש כאלה שהחליטו לדלג כמה שלבים ,והקימו עסק עצמאי
בתחומם עוד בזמן הלימודים .הכירו את אלו שהיזמות זורמת
להם בדם ,שהאהבה למקצוע בנשמתם ,ושמסכימים פה אחד:
פשוט צריך לקפוץ למים.

לא רק ספורט
תומר מלא-רון – סטודנט
בשנה ב' לפיזיותרפיה ,בעל
עסק לאימוני כושר אישיים
וקבוצתיים
תומר הקים את העסק שלו
כשנה לפני תחילת הלימודים,
לאחר שעבר קורס "מדריך
חדר כושר ובריאות"" .התחום
של כושר ובריאות הוא אהבה
מאוד גדולה .התחלתי לאמן
באופן אישי ביישוב לפיד.
אימנתי בפארקים בעיקר ,עם רצועות ,אביזרים ומשקולות.
לאט-לאט העסק התפתח" ,מספר תומר .על-אף שהעסק
התחיל לצמוח ,החליט תומר להדרים לבאר-שבע ולהתחיל
תואר בפיזיותרפיה ,והוא לקח את העסק שלו ִאתו" .רציתי
להתמקצע עוד יותר ,ואין התמקצעות גבוהה יותר מאשר
תואר אקדמי בתחום .לדוגמא ,היה לנו קורס שנקרא אנטומיה
מוסקולוסקלטלית ,שזה בעצם אנטומיה של כל השרירים
והעצמות .למדנו איפה כל שריר נאחז ,מה הכיוון שלו .ברגע
שלמדתי את זה והבנתי את החומר ,פתאום הבנתי באמת את
מהות המתיחות שאני עושה באימון" .מה הניע אותך להקים
את העסק? "הרצון שלי להיות עצמאי .קשה להתפתח אם
לא קופצים למים ,ואני חושב שזה כלי חשוב מאוד לחיים
– להבין איך לנהל את הכסף שלי ואת הזמן ,איך להתמודד
מול אנשים שתלויים בי" .מהם האתגרים העיקריים? "בעיקר
ההתעסקות עם האנשים .צריך שיהיו יחסי אנוש טובים
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כדי לדעת להתנהל עם כולם .כל אחד שונה ,האימון שונה,
העבודה שונה ,ואתה צריך להיפתח מהמון כיוונים ולתת את
עצמך לכל אדם ואדם .אבל זה גם כיף .אני רוצה לבוא ולאמן,
להתפתח בתור מאמן ולפתח את האנשים שאני עובד מולם".
אילו טיפים יש לך לתת לסטודנטים שחושבים על הקמת
עסק? "קודם כול ,שלא יפחדו לקפוץ למים .הפרוצדורה לא
גדולה בכלל ,זה עניין של כמה ימים .מגיעים למס הכנסה
ומצהירים על פתיחת עסק ,ולאחר מכן מגיעים למע"מ כדי
להוציא עסק פטור .בעסק שלי היה צריך גם להוציא ביטוח
מיוחד" .מה בנוגע לשיווק העסק? "האמת ,שיווק זה חמישים
אחוז מההצלחה ,וזה משהו שאני לא משקיע בו כל-כך .אני
בונה על 'מפה לאוזן' .הלקוח הראשון שלי הגיע מפרסום
בקבוצה בפייסבוק .אחרי שבוע באו שמונה אנשים לאימון
ראשון ,ומאז אני עדיין ִאתם".

מהמצגות להרי ירדן
בועז לנגפורד ,סטודנט
בשנה ג' לגיאולוגיה ,בעל
עסק להדרכת טיולים ובעל
ספר טיולים "קניוני מואב"
בועז הקים את העסק עם
חבר לפני כשנה וחצי ,והוא
מדריך טיולים בירדן ,טיולי
מערות וגם טיולים סטנדרטים
בארץ" .הרעיון נולד מהשטח.
אני מדריך טיולים מגיל
שמונה-עשרה ,במסגרת שנת שירות בחברה להגנת הטבע.
זה המשיך בצבא ,ואז גם בתור שכיר ,ובסוף הגיע העסק .אני
עושה טיולים בעיקר בירדן לכל הרמות והקהלים .בין אם
זה טיול קלאסי בפטרה ובעמאן ובין אם זה טיולי קאמפינג
בקניונים קשוחים הכוללים מפלים ,מכשולים וקטעי שחייה".
האם אתה מרגיש שהתואר תורם לך לעסק? "לגמרי .אני
מוצא את עצמי לפעמים מדריך קטעי שיעור .אם אנחנו יוצאים
לירדן ומשוטטים בקניון שלושה ימים ,וכל ההר מורכב מאבן
חול ,אתה לא יכול שלא לצטט דברים שראית במצגת בשיעור,

עכשיו כשאתה רואה את זה במציאות .וזה עובד .אנשים לא
מפהקים מולך ,הם מתעניינים" .באילו אתגרים נתקלת?
"השילוב עם הלימודים הוא אתגר מרכזי ,כי הלימודים הם
בעדיפות עליונה מבחינתי .זה אומר שבזמן לימודים העסק
על אש נמוכה .אבל עושה מה שאני מספיק בין לבין ,ובעיקר
בקיץ .אתגרים נוספים הם ההסדר מול רשויות המס והסדר
של ביטוח ,אבל כשזה נגמר אתה אומר לעצמך – אני בעצם
עצמאי! יש לי את כל האמצעים לקחת טיול באופן עצמאי".
אילו טיפים יש לך לתת לסטודנטים שרוצים להקים עסק?
"לשקול טוב אם לעשות את זה במהלך הלימודים .כשאתה
שכיר אז מקסימום לא תיקח שעות או תפסיק לעבוד .אבל
כשהתחייבת לעבודה בעסק שלך ,גם אם יש לך מבחן אתה
לא יכול להבריז .צריך לחשוב
טוב אם זה מתאים".

חולים מאושרים
שלומית פס ,סטודנטית
בשנה ב' לסיעוד ,בעלת עסק
לליצנות רפואית וסדנאות
צחוק

יוגה פסיכולוגית
ענבל דורי ,בעלת תואר
ראשון בפסיכולוגיה ובחינוך
וסטודנטית בשנה ב'
לפיזיותרפיה ,בעלת העסק
"יוגה במדבר"
ענבל פתחה את העסק שלה
לפני כשנתיים וחצי ,כשהייתה
לפסיכולוגיה
סטודנטית
ולחינוך" .אני מאוד מאמינה
בטיפול באמצעות יוגה ,תנועה
ומדיטציה ,ואני רוצה לחלוק
את זה עם העולם .אחרי שש שנים כמאמנת החלטתי שהגיע
הזמן להקים עסק משלי .אני מאמנת קבוצות שעוברות ִאתי
תהליך מדהים ,ובזכות ענקית אני מלווה את התהליכים האלו".
מבחינתה פסיכולוגיה ,חינוך ופיזיותרפיה הם השילוב המושלם
לתחום היוגה ,שילוב שהוא טבעי וחזק" .חבר'ה שמגיעים
לאימונים מגיעים לטיפול פיזי ונפשי .אנחנו זזים ,פותחים את
הגוף ,ובאופן אוטומטי זה מתקשר להיבט הנפשי – מדברים
על הדרך להרפות ועל רגשות .גם החינוך משתלב ,כי חלק
משמעותי באימונים הוא חינוך לאורח חיים בריא יותר" .את
לימודי הפיזיותרפיה היא התחילה בהשפעת העסק שלה.
"הרגשתי שאני רוצה להתמקצע בתחום כמה שאפשר ולשלב
גם פיזיותרפיה .השילוב בין פיזיותרפיה ,פסיכולוגיה וחינוך
יתנו לי את הכלים לתת את הטיפול המעמיק והחיובי ביותר.
כל חודש בלימודים הכניס לי עוד היבט בעסק .כבר בשנה
הראשונה בפיזיותרפיה היו לי קורסים על אנטומיה ,מערכת
העיכול ומערכת הנשימה – כל אלו מתקשרים ליוגה בצורה
בלתי רגילה" .האם את חושבת שהלימודים האקדמיים

משמעותיים לעסק כמו שלך ,שהוא בכיוון מאוד רוחני?
"לדעתי ,מאוד .אני מרגישה שהאקדמיה והיכולת שלנו
להתבונן בספרות האקדמית היא יכולת מאוד משמעותית.
התואר הראשון העניק לי כלים ,ובעזרתם אני יכולה לבדוק מה
קורה במדע היום" .אילו אתגרים מרכזיים יש בהקמה של
עסק? "יש את ההיבט הנפשי ,שאתה חושש שתחווה דחייה,
ויש את ההיבט הבירוקראטי .אני יודעת שהמון אנשים מאמנים
בבתים שלהם ואין להם ביטוח ,וזה מאוד מסוכן .אז חשוב
לדאוג לזה .יש גם את ההיבט השיווקי ,שזה משהו שמצריך
התעסקות יומיומית ,אם זה אתר אינטרנט ועמוד פייסבוק".

לסיום ,איזה טיפים היית נותנת לסטודנטים שמעוניינים
להקים עסק? "קודם כול ,לדאוג לבטיחות ולמקצועיות .אחר
כך ,להרגיש שאנחנו מאמינים בעצמנו ,לא להזדעזע מדחיות,
תמיד לשאוף ללמוד ולהתפתח כמה שיותר"
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שלומית עוסקת בליצנות
רפואית מ ,2014-ולאחר
הכשרה
קורס
שעשתה
של יוגה-צחוק הקימה את
העסק שלה ,לפני כשנה" .אני
מפעילה סדנאות צחוק ובלונים לנוער ,מבוגרים ,מכינות קדם
צבאיות ותיכונים .בסדנאות עושים תרגילי צחוק בדינאמיקה
קבוצתית ,הכוללים גם תרגילים של ליצנות רפואית .בבתי
החולים אני מגיעה להתנדבויות באופן קבוע כליצנית רפואית".
בעקבות העסק וההתנדבויות היא החליטה להתחיל ללמוד
סיעוד" .הכיוון שלי היה מאוד ברור ,והוא היה רפואה .אבל
העסק גרם לי לחשב מסלול מחדש .בכל פעם שהגעתי לבית
החולים הייתה לי אינטראקציה מול האחיות ,התחלתי להכיר
את העבודה שלהן ,ואמרתי לעצמי שזה אופי העבודה שאני
מחפשת .משהו שהוא פחות אבחוני ויותר בעל גישה למטופל.
נרשמתי ללימודי סיעוד ואני מאוד שמחה על הבחירה" .האם
התואר תורם לך בניהול העסק? "לגמרי ,כן .אני מרגישה
שאני מצליחה להבין יותר את המקום של המטופל ,והתואר
חידד לי את הרגישות .כשהיינו בהתנסויות במחלקות ,ראיתי
שמטופלים שהם שמחים יותר משתפים פעולה עם הטיפול
באופן חיובי יותר ,והבנתי את המשמעות של תפקיד הליצן".
מה הם הקשיים בשילוב עסק עם תואר? "זה לא פשוט
להיות בן אדם עצמאי .זה ניהול לכל דבר ,להיות המנכ"ל
של עצמך ואחראי כספים של עצמך .אבל אני אוהבת להיות
עצמאית .אני יכולה להיות יצירתית – זה המקום לעשות
מה שאני רוצה" .אילו טיפים היית נותנת לסטודנטים
שמעוניינים להקים עסק? "אני חושבת שכשפותחים עסק
צריך תחום שממלא אותך ושאתה מאוד אוהב .מעבר לזה ,זה
לא מסובך כמו שעושים מזה .מבחינתי לא היה לי מה להפסיד.
בחודשים הראשונים לא הצלחתי להגיע לכדי משכורת ,אבל

גם לא הפסדתי .מבחינת שיווק הדפסתי פליירים וכרטיסי
ביקור ,והקמתי עמוד פייסבוק" .האם את חושבת שהעסק
הוא העתיד שלך? "כן ,לגמרי .העסק הוא כרגע עסק פטור,
אבל אני שואפת שיהיה למורשה .אצטרך למצוא מינונים בין
המשרה כאחות לניהול העסק .אני חושבת שהחיים שלנו
מאוד נזילים ,ואפשר להספיק המון".
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מאת אורית ערן

קרן שמש
לא רק הייטק :סיפורה של קרן ליזמות שעוזרת ליזמים מתחילים להתנהל
נכון ולהפעיל עסק מצליח
"כשאתה מנהל עסק ומצליח לגעת באנשים ואתה מצליח גם
להרוויח מהעסק הזה ולהתפרנס בכבוד זה דבר שהוא מאוד
מרגש" ,כך מספרת צליל רבינוביץ-ששון ,מנהלת סניף באר-
שבע של "קרן שמש" לעידוד יזמים צעירים .קרן שמש היא
ארגון שמסייע לצעירים בני עשרים עד שלושים וחמש בשנים
הראשונות של בניית העסק ותפעולו ,תקופה שבה מתמודדים
היזמים עם קשיים רבים .הארגון הוקם לפני אחת-עשרה
שנים ,הסניף הבאר-שבעי הוא צעיר יחסית וקיים ארבע שנים.

מנטורים ומומחים
יזם הרוצה להתקבל לקרן שמש מגיש טופס בקשה דרך
האינטרנט .אם הבקשה עוברת את הסינון הראשוני ,הוא
מוזמן לריאיון ולאחריו מחליטה קרן שמש האם לקבל אותו.
כשלושים אחוזים מן הפונים מתקבלים להיות יזמים בארגון.
צליל מסבירה" :אנחנו מקבלים יזמים ובוחנים שני דברים:
מחויבות של היזם ,רצינות שלו וגם את המודל העסקי .כי
קמים המון עסקים והמון עסקים נסגרים ,ואנחנו מנסים
לבדוק עם היזם האם העסק באמת יכול להביא אותו לפרנסה.
פרנסה יכולה להיות גם שכר מינימום".
העזרה שקרן שמש מספקת ליזמים מתמקדת בתחום הניהול
ובמרכזה עומדת תכנית המנטורים .כל יזם זוכה לליווי של
שאתו הוא נמצא בקשר
מנטור ,אדם בעל ניסיון ניהולי עשיר ִ
ושאתו הוא יכול להתייעץ בנוגע לדילמות ניהוליות:
ִ
קבוע
האם להכניס עובד נוסף לעסק? האם לקחת הלוואה? כיצד
לסגור עסקה מול לקוח? צליל מכנה את המנטורים "אחים
גדולים" ,ומדגישה כמה חשוב שהיזמים יכולים להתייעץ עם
מישהו ולא לחוש בדידות וחוסר אונים.
עזרה נוספת שמקבלים היזמים היא ייעוץ מקצועי בנושא
מסוים .לפעמים חסר ליזם ידע בתחום מוגדר וגם המנטור
לא יכול לעזור .במקרה כזה ממנה קרן שמש מומחה לייעץ
בתחום הדרוש .מלבד העזרה שנותנים היועצים והמנטור
יכולים היזמים להשתתף בסדנאות ולהאזין להרצאות שהקרן
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צ'ופצ'יק

מארגנת .אלה עוסקות בנושאים שקשורים לניהול עסק:
שיווק ומיתוג ,גבייה ,התנהלות מול ספקים ועוד .ההרצאות
פתוחות גם בפני הקהל הרחב .בשנים האחרונות החלה קרן
שמש להפעיל קבוצות פייסבוק של יזמים ,ובהן באפשרותם
להתייעץ זה עם זה .לאותה מטרה קמו גם קבוצות עבודה
של יזמים ,ואותן מנחה אדם מטעם הארגון .צליל מדגישה
את חשיבות השיתוף" :יש לנו רשת מאוד גדולה של יזמים.
יזם ותיק שהקים עסק לפני כמה שנים או אפילו יזם בשנתו
הראשונה יכולים לתת מהידע שלהם ליזם אחר שרק מתחיל.
מסתובבים בקהילה הזאת טיפים שכל אחד מהם הוא מה
שנקרא טיפ זהב".

משאית יד שנייה
נגה סדן גילתה את אהבתה לבגדים ,ובעיקר לבגדי יד שנייה
ולבגדי וינטג' ,בשנת השירות שלה .היא כתבה בלוג אפנה
מצליח ("חמש שקל" .פעיל עד היום) ,וקנתה בגדי יד שניה
עד שלא נותר מקום בארון ,אך אהבה זו נשארה עדיין בגדר
תחביב .התלבטויות של סיום התואר וכן טיול ארוך בארצות
הברית שינו את התמונה" :אחרי שסיימתי את התואר הייתי
איזה תקופה בחו"ל ואז חזרתי לארץ והתחתנתי .אחרי החתונה
נסענו לירח דבש בארצות הברית ,עשינו רוד טריפ ()road trip
בארצות הברית .זה היה אחרי התואר ,וכל הזמן חשבתי מה
הלאה ,מה הדבר הבא? והאם להמשיך לתואר שני או לחפש
עבודה? תואר ראשון בפסיכולוגיה זה לא דבר מאוד פרקטי,
וחברים שלי – חלקם מצאו עבודה בהיי-טק וכל אחד תפס
את הכיוון שלו ,ואני הייתי נורא בהתלבטויות .במהלך הטיול
הבנתי שמה שאני באמת אוהבת ומה שאני באמת טובה בו
זה להתעסק בבגדי יד שנייה ,באפנה ,באסתטיקה .אלה באמת
דברים שמאוד אהבתי ועסקתי בהם כל הזמן כתחביב ,אבל
מה שתכלס נתן לי את ה'בוסט' זה לראות בארצות הברית
את הפוד טראקס ( .)food trucksפוד טראק זה משאיות או
מכוניות של אוכל שמגיעות כל פעם למקום אחר ופותחות

פתאום דוכן נקניקים או דוכן דונטס .יש שם טרנד כזה עכשיו.
כשהיינו בבוסטון ראינו פוד טראק אחד עומד וכל האנשים מכל
המשרדים עמדו בתור ארוך-ארוך ,זה נמשך איזה שני רחובות.
אז מזה עלה לי הרעיון ,בעצם למה שלא יהיה פוד טראק של
בגדים? אם כל הטיול חשבתי מה יהיה הצעד הבא ,אז נפל לי
האסימון שאולי זה צריך להיות הצעד הבא".
כעבור זמן מה חזרה נגה לארץ עם בן זוגה ובתמיכתו ובתמיכת
המשפחות של שניהם החלה לפעול :היא התחילה ללמוד
נהיגה לקבלת רישיון נהיגה ג' (על משאית) ,כלי הרכב המתאים
נבחר והוזמן ,והחלה הסבתו לחנות ניידת .עם ראשית לימודי
הנהיגה התקבלה פנייתה לקרן שמש והיא נעשתה יזמת
בארגון .כך היא מספרת" :בשלב שהתחלתי ללמוד נהיגה
הצטרפתי לקרן שמש .הם נותנים המון עזרה של כל המעטפת.
עשיתי המון סדנאות וקורסים גם פה בבאר-שבע וגם בתל-
אביב .למדתי המון דברים" .כמו כן ,מלווה אותה מנטור .הוא
אינו מכיר את תחום היד השנייה ,ואת רוב הידע שחסר לה
היא משיגה בעצמה ,אבל הוא עוזר מאוד בתחום הכלכלי ונגה
שמחה שיש מישהו שהיא "נותנת לו דין וחשבון" .בסוף אוגוסט
התחילה נגה במכירות בבאר-שבע ,ובהמשך היא מקווה לטייל
עם המיניבוס ברחבי הארץ.

מייעץ פיננסי
שאול צפאני למד לתואר ראשון בניהול תעשייתי ולתואר
שני במנהל עסקים באוניברסיטת בן-גוריון ואת שניהם סיים
בהצטיינות .אחרי שסיים את התואר השני המשיך מיד לדוקטורט
והתחיל לחפש נושא ומנחה ,אלא שאז הרגיש שמשהו חסר לו:
עשייה אמתית .במהלך הלימודים באוניברסיטה לימד קורסים
ומאוד אהב את עבודת ההוראה ,אבל היא לא ענתה על הצורך
שלו לפעול בעולם האמתי ,להועיל לאנשים .שאול מספר" :עוד
לא הייתי סגור על נושא למחקר וגם מנחה עדיין לא מצאתי,
אז אמרתי ,טוב ,תלך לכיוון מקצועי" .שאול בחר בתחום הייעוץ
הפנסיוני .הוא למד ,עבר את הבחינות וההתמחות והיה לסוכן
ביטוח פנסיוני .כאשר התחיל לבנות את העסק פנה לקרן שמש
והתקבל להיות יזם .שאול משבח את העזרה שהוא מקבל
ומדגים את חשיבותה עבורו" :ללמוד לבד אני יודע ,לשבת מול
לקוח ולהסביר לו בדיוק מה מגיע לו אני יודע ,אבל עדיין –
שיווק ,בניית תכנית עסקית ,קישור עם גורמים – הרי אני לא
מגיע מהעולם העסקי ...את כל אלו למדתי בזכות קרן שמש".

אח גדול חד כתער

דבר המנטורים
היזמים יוצאים לדרך חדשה ולא נודעת ובדרך הזו מלווים אותם
המנטורים .שוחחתי עם שלושה מנטורים בקרן שמש .שלושתם
אוהבים מאוד להיות מנטורים .הם מגלים אמפתיה רבה כלפי
היזמים המתחילים ושמחים לתרום מהידע שלהם .אולם
בשיחות ִאתם התוודיתי להיבטים הפחות צפויים שבעבודת
המנטור .שפריר גודל מלווה בימים אלה יזם שמנהל עסק
להקמת גינות וגננות .אותו יזם מתקשה להגביל את הזמן שהוא
משקיע בעסק ,ולכן החיים הפרטיים – אישה ,ילדים ותחביבים
– סובלים מהזנחה .שפריר מספר מה יעץ לו" :להגדיר יום כזה
אני עושה רק מנהלות דברים מנהלתיים ,יום כזה אני רק בבית,
יום כזה אני חוזר מוקדם .עסק מטבעו הוא תובעני .אתה יכול
לעבוד עשרים וארבע שבע ,וזה לא נגמר" .נתן ברקן מספר
שישנן פעמים שהמנטור מסייע ליזם להבין שעליו לוותר על
היזמה .לאחרונה נפגש עם זוג יזמים ולאחר כמה מפגשים
שבהם נבדקו סיכויי הצלחת העסק הם החליטו לוותר וגנזו את
היזמה .שרון ריימונד הוא מנטור חדש בקרן שמש ,ומספר על
העצה שנתן ליזם הראשון והיחיד שליווה עד כה ,צלם חתונות
בשם דובי" :ניסינו להבין למה הוא לא מצליח לסגור עסקאות,
ופה הבאתי את הנושא של הניהול .אם אתה מנסה להבין
בעיה אתה צריך לחקור אותה .אז אמרתי ,בוא נתקשר לכמה
לקוחות שלא סגרו ִאתך וננסה להבין על מה נפלת ,ומהתחקור
הזה עלה שזה עניין של מאתיים–שלוש-מאות שקל" .בעקבות
מידע זה החליטו שרון ודובי לנסות לצמצם את עלויות קבלני
המשנה ,וכך להוריד מחיר להצעות שהציע דובי .הם הצליחו
לעשות זאת ,דובי התחיל לסגור עסקאות וכיום העסק שלו
מצליח .לסיפור האופטימי הזה נצרף את דבריו של המנטור נתן
ברקן" :אנשים לא צריכים לפחד .חשוב להעז כי רק מי שמעז
מצליח .אני מעודד את כולם לעשות"
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אחת הסיבות שרוני קום הגיע לבאר-שבע הייתה כי ראה בה
"אוקיינוס כחול ליזמים" .במשך כשנתיים למד את המאפיינים
החברתיים והעסקיים של העיר ,וכאשר עבד במחלקת השיווק
של אגודת הסטודנטים הרגיש שאיתר בעיה שדורשת פתרון:
הסטודנטים לא ידעו שקיימות הזדמנויות תעסוקתיות בדרום
ומיד אחרי התואר עזבו את האזור ,והמעסיקים התקשו לגייס
סטודנטים ובוגרים מוכשרים .כדי לבדוק האם השערתו נכונה
הקים רוני את עמוד הפייסבוק "משרות סטודנטים מפה לאוזן
בנגב" ,ובו פרסם משרות שאיתר ומיין .העמוד זכה להצלחה
גדולה ,ומתוך בדיקה שערך הבין שהמעסיקים יסכימו לשלם
עבור פרסום משרות .סימנים מעודדים אלה הביאו אותו לחפש

שותף כדי להקים אתר דרושים לאזור הנגב ,ואחרי שמונה
ואתו הקים
חודשים חבר לאבראהים אסאנע ,יזם הייטק בדואיִ ,
את האתר .רוני קיבל תמיכה מקרן מיראז' והתקבל להיות יזם
בקרן שמש .הוא מדבר באופן מאוד נחרץ על חשיבות העזרה
שקיבל מהמנטור שלו" :הוא עזר לי המון ,ליווה אותי בכל
ההחלטות האסטרטגיות ,חסך לי המון טעויות ,היה כמו אח
גדול שאני תמיד יכול להתקשר אליו ,אח גדול בן שישים וחמש
אבל חד כמו תער".
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מאת אור הוכמן

ספורט
משונה

למי שרוצה לזוז וגם להרגיש
מיוחד/ת יש פתרון! הצטרפו
לענפים המשונים אך הפורחים של
פריזבי ,פוטבול ,סלקליין או יוגה

שבמציאות המצב מעט שונה" .הליגה הישראלית מתאימה
לכל אחד .יש כאלו שטוענים שכיוון שהם קטנים בגודל הם
אינם יכולים לשחק ,אבל התפקיד של השחקנים על המגרש
מתאים לגודל שלהם .החבר'ה בקו מקדימה ,קרוב לכדור,
הם גדולים וכבדים יותר .האחוריים נמוכים יותר .זה מאוד
משתנה ,ולכל בן אדם אפשר למצוא תפקיד על המגרש,
בהגנה או בהתקפה" .אם ,לדוגמא ,מישהו מעוניין להצטרף,
אבל הוא לא מכיר את החוקים? "כשאני התחלתי לא ידעתי
מה זה פוטבול" ,מודה סנדרו" .ידעתי שהכדור נראה כמו
ביצה ,וזהו .אנחנו לוקחים את הזמן ומסבירים את החוקים
והטכניקה לכל שחקן שמגיע לקבוצה .בסוף ,זה ספורט מאוד
קבוצתי .שיתוף הפעולה הכרחי לניצחון .בבאר-שבע יש לנו
קבוצה נפלאה' ,הנחיל השחור' .כולם אחד בשביל השני ,אין
מקום לאגואיסטיות .אתה נלחם על המגרש בשביל הבחור
שעומד לידך" .אז אם פוטבול תמיד דיבר אליכם ואתם
מעוניינים להצטרף לקבוצה ,אתם מוזמנים לדבר עם סנדרו

במספר  054-2408847ולהתעדכן בעמוד הפייסבוק Negev
.Football

סלקליין
האולימפיאדה האחרונה בברזיל הזכירה לנו את עשרות ענפי
הספורט המיוחדים שלא ידענו שקיימים ,או לפחות שאשכרה
נחשבים לספורט אולימפי ,כמו קפיצה על טרמפולינה ,חץ
וקשת ואפילו הליכה מהירה .אז אם גם לכם ,כמונו ,נמאס
מכדורגל ,מכדורסל ומטניס ,ואם אתם חושבים שהגיע הזמן
לנסות ספורט מעט שונה ויותר מיוחד ולהרחיב את הרעיון
שלכם לענף ספורט ,ליקטנו עבורכם כמה קבוצות ספורט
שמתאמנות על בסיס קבוע בבאר-שבע ,ושיכולות להיות
ההתמכרות הספורטיבית הבאה שלכם.

פוטבול – "הנחיל השחור"
אצטדיון ענק ,מעודדות בלונדיניות שמבצעות תרגילי
התעמלות מסובכים וששרות שירי עידוד קליטים ,והקוורטרבק,
הכוכב הנוצץ ביותר בתיכון או בקולג' האמריקאי של הסדרה
שכנראה ראיתם בעשרים גרסאות שונות .הפוטבול הוא כנראה
הספורט הכי פופולארי בארצות הברית ,אבל הפופולאריות
שלו לא הצליחה לזלוג למדינות אחרות .ובכל זאת קיימת
ליגת פוטבול קטנה ,חיה ובועטת בישראל ,ויש לה קבוצה
באר-שבעית שמזמינה אתכם להצטרף לסרט האמריקאי
שלה .הקבוצה נוסדה לפני כשמונה שנים על-ידי סטודנטים
מבן-גוריון ,והיא שייכת לעמותת נגב-פוטבול" .המודעות
לפוטבול גדלה כל שנה בצורה לא פרופורציונאלית" ,מספר
מנהל העמותה ,סנדרו קלנדדזה" .אם הייתי ניגש לחבר'ה
אקראיים ברחוב לפני שלוש שנים ושואל אותם לגבי פוטבול,
הם היו אומרים לי 'מה?' .היום זה שונה .הליגה גדלה מהר
מאוד ויש מעל אלף שחקנים בארץ" .מטרת הפוטבול להכניס
את הכדור המוארך לאזור שנמצא בסוף שטח הקבוצה
היריבה .כפי שהענף מוצג ,זהו משחק אגרסיבי שמאופיין
בשחקנים מגודלים ובהרבה-הרבה מכות .אבל סנדרו טוען
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זה שם כמעט בכל יום .קבוצה של אנשים שמתהלכים על
חבלים באמצע המדשאה בין בנייני השלושים .הם שם,
עסוקים בשלהם ,נראים כמו קרקס קטן מהצד .מסתבר
שלספורט המיוחד הזה קוראים סלקליין ,והם מזמינים את
כולנו להצטרף אליהם .אחד הסטודנטים שמתהלכים על
חבלים באופן קבוע הוא רותם סוקולובסקי ,סטודנט בשנה
ב' להנדסת מכונות .לדבריו ,סלקליין הוא ענף ספורט חדש
יחסית שהתחיל בגרמניה" .יש כמה סוגים של סלקליין",
מספר רותם" .יש את הטריקליין .בסוג הזה עושים טריקים על
החבל – קופצים ,עושים סלטות .הגובה של החבל הוא יחסית
נמוך ,משהו כמו חצי מטר .הסוג השני הוא הייליין ,שזה חבל
שהוא דק יותר ומתוח מעל בניינים גבוהים או קניונים .גבהים
מטורפים .רוב החבר'ה באוניברסיטה עושים היליין ,כלומר,
מתאמנים על חבלים דקים ,אבל בגבהים נמוכים" .מה הקושי
בספורט הזה? "יש צורך ביציבות מאוד ספציפית שצריך
ללמוד .לי לקח באזור השבועיים לעשות כמה צעדים ,אבל
יש כאלה שתופסים את זה יותר מהר .זה תחום שמפתח
שרירים ברגליים ,שרירים שבחיים לא הרגשת אותם או ידעת
שהם שם .הטיפ שהייתי נותן זה להסתכל על נקודה אחת,

להיות עם גב זקוף ,ברכיים כפופות וידיים למעלה .ולדעת
שזה מתסכל בהתחלה ,כי לוקח זמן עד שהרגל מתרגלת".
למי היית אומר שהתחום מתאים? "לכולם ,ממש לכולם.
בנות ,בנים .כמעט כולם מתלהבים מהסלקליין בפעם-
פעמיים הראשונות .לא כולם ממשיכים .יש כאלה שמתחברים
וכאלה שפחות ,אבל כולם מוזמנים לנסות" .את הסלקליין
תוכלו לראות ברחבת הדשא ,אבל גם מול המנגה ובכל רחבה
שמתאימה .אין יום וזמן קבועים ,אבל תמיד ניתן להצטרף.
"אין משהו מסודר ,אבל בערבים תמיד יש מישהו שעושה
סלקליין מול המנגה וגם באוניברסיטה .כשיש שעות חופשיות
אנחנו פותחים את הסלקליין ומלמדים את מי שרוצה .זה
ספורט ממש מגניב ,ומי שמעוניין לנסות – שלא יתבייש! כולם
ישמחו ללמד אותו".

יוגה קהילתית – "יוגה בשכונה"

כשאומרים את המילה 'פריזבי' יש תמונה מאוד ברורה בראש:
חוף ים ,השמש בשמיים ,הגלים שקטים ,הרוח נעימה ,אתה
והחבר מתמסרים בצלחת צבעונית ...אבל מסתבר שפריזבי
הוא לא רק דרך להעביר את הזמן בחוף או בפארק .הוא גם
משחק קבוצתי ספורטיבי לכל דבר ועניין .בבאר-שבע קיימת
קבוצה זה מעל עשור ,ושמה "הגמלים המעופפים"" .זה כמו
פוטבול ,רק בלי המגע הפיזי" ,מסביר נעם לסקר ,סטודנט עבר
בבן-גוריון" .אנחנו משחקים מה שנקרא 'אולטימייט פריזבי'.
זה ספורט קבוצתי ,אתלטי ,המשלב כל מיני ענפי ספורט
אחרים .המטרה היא להבקיע שערים .מה שכן ,אין שופטים
– זה משחק על ספיריט ואמון הדדי" .בכל קבוצה משחקים
שבעה שחקנים .כדי להבקיע על השחקן שנמצא בשטח
ההבקעה לתפוס את הפריזבי שנשלח אליו משחקן אחר
בקבוצתו .הקבוצה המגנה יכולה למנוע זאת על-ידי חטיפה
של הצלחת או הפלתה ,וכך הופכת לקבוצה המתקיפה .למה
לשחק פריזבי ולא ,נאמר ,פוטבול? "זה ספורט שהוא מאוד
קל לוגיסטית .רק צריך פריזבי .לא כדורים ,לא שערים ,לא
ציוד .בנוסף ,רוח המשחק בפריזבי הוא מאוד מיוחד .הולכים
לפי הגינות ,בלי אלימות ,משחק שמעודד קבוצתיות ,יצירתיות
וטכניקה .הוא גם מתאים לכולם – לכל הגילים והמינים".
הגמלים המעופפים נפגשים פעם בשבוע ,ביום שלישי בשעה
שמונה וחצי בערב ,במגרש הכדורגל נאות לונדון ,ובנוסף
נפגשים לתחרויות עם קבוצות ברחבי הארץ .ניתן להגיע
חופשי או להתעדכן בקבוצה בפייסבוק ""Flying Camels

Bgu4u.co.il

יוגה כבר מזמן נכנסה לשגרת יומם של אלפי אנשים בישראל,
אבל הענף המיוחד הזה עדיין בגדר מסתורי לאנשים רבים
אחרים .כדי לתקן את זה יזמה חופית ווסיבניק ,סטודנטית
לעבודה סוציאלית ,את "יוגה בשכונה" .היזמה התחילה
מהרצון של חופית להביא את היוגה הקהילתית לבאר-
שבע ,פרויקט שכבר קיים בערים אחרות בארץ .היא חברה
לארגון "באר-שבע :הרשת" ,שהציע לאנשים להעלות יזמֹות
קהילתיות .הרעיון העיקרי הוא שכל מי שמעוניין מוזמן
להגיע לאימון יוגה המכוון לכל הרמות וכן לאנשים שלא
תרגלו זאת מעולם .בסוף כל אימון ניתן לשלם באופן חופשי,
והתשלום מהווה תרומה לניצולי שואה" .המטרה היא לחשוף
כמה שיותר אנשים לעבודה בריאה עם הגוף ,חיבור לעצמם
ולתנועה ,ולהנחיל את זה באורח חיים של כמה שיותר
אנשים" ,מספרת חופית" .כל שבוע מגיע מדריך או מדריכה
אחרת ,וכך תרגלנו במהלך המפגשים המון סגנונות ביוגה .כל
מדריך מביא אופי אחר לגמרי לכל מפגש" .גם חופית מדריכה,
ואהבתה לעולם היוגה התחילה ,כמובן ,בהודו" .נכנסתי
לאשרם בהודו ,וגיליתי שהוא עוסק ביוגה .מצאתי את עצמי
מתרגלת ארבע שעות ביום יוגה ,וממש התלהבתי .השגרה
היא הרבה פעמים מהירה מדי ומאוד לחוצה .היוגה הולכת
למקום הפוך ,לשקט ,להקשבה לגוף ,להתבוננות פנימה –
דברים שאין ביומיום .וזה מרגיש כמו חזרה לטבע" .המפגשים
מתקיימים בכל יום חמישי בשעה שבע במרכז חן .אין צורך
להודיע על הגעה ,אבל כדאי לעקוב אחרי דף הפייסבוק "יוגה
בשכונה" ולהתעדכן.

פריזבי – "הגמלים המעופפים"
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סטודנט
העיר,
סטודנט
הכפר
החבר'ה שגרים בכפרי סטודנטים מחוץ לבאר-שבע חושבים שגם נסיעות
יומיות ארוכות מוצדקות כשהמגורים הם במקום כפרי וקהילתי .כתבנו
פגש אותם ולא רצה לחזור
אחד הדברים שהיו לי ברורים לפני המעבר לבאר-שבע הוא
איפה אגור .מהפעם הראשונה שבאתי לבקר חברים ברגר 137
הבנתי שמבחינתי אין סיכוי לגור בדירה שלא נמצאת בטווח
הקסום שבין מצדה לרינגלבלום .כשהתחילו הלימודים הכרתי
אנשים שגרו קצת יותר רחוק ,בפרברים של ב' או במחשכים
של ג' .אחרי שבועיים כבר הכרתי את גבולות הגזרה ,וידעתי
להמליץ לחברים מהבית על ארבע השכונות היחידות שבהן
יש טעם לגור בבאר-שבע.
באופן לא מפתיע בעליל יש כאלו שחשבו אחרת .תוך כדי
השנה שמעתי לחשושים על הנשמות האמיצות שבחרו לגור
מחוץ לתחומי הבועה .עכשיו החלטתי לצאת בחיפוש אחריהם
ואחר חכמת החיים שהם צברו בחוץ .גל לילה היא המנהלת
הנכנסת של כפר הסטודנטים באשלים ,והיא גרה שם עוד
מתקופת הלימודים שלה.

החיים בכפר
מה זה כפר סטודנטים?
"כפר הסטודנטים הוא פרויקט של עמותת 'איילים' שמטרתו
להביא סטודנטים וזוגות צעירים ,שנמצאים בשלב של בחירות
קריטיות בחיים ,להתיישב באזורים פחות מפותחים ,מתוך
שאיפה שהם ירצו להמשיך לגור במקומות האלו כאנשים
מבוגרים" ,מסבירה טל" .אחד מהמוטיבים העיקריים של הכפר
הוא חיי הקהילה הענפים ,באופן שמזכיר את הקיבוצים של
פעם .המטרה היא ליצור איזון בין השיתופיות לבין המקום
האישי של כל אחד מהדיירים .מצד אחד לכל דייר יש את
הדירה שלו ,לרוב עם שותפים ,ואותה הוא יכול למלא במה
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שהוא רוצה .ומצד שני יש אירועים משותפים שהם חלק
מהחיים בעמותה ,כמו ערבי כפר ופסטיבלים שהסטודנטים
לוקחים חלק בהפעלה ובתפעול שלהם .בנוסף ,במהלך
השנה מתקיימים שני שבועות עבודה מרוכזים (אחד בפסח
ואחד בתחילת שנה) .העמותה מעודדת אנשים ליזום ולהרים
פרויקטים בקהילה שבה הם גרים".
כמה עולה לגור בכפר?
"כל הסטודנטים באזור הנגב המזרחי מקבלים מלגות
התיישבות .אם שכר הדירה הבסיסי הוא אלף ומאה שקלים
לחודש ,אחרי המלגה הוא מגיע לשש מאות ושמונים שקלים
לחודש .בנוסף למלגה הזו עמותת איילים ומפעל הפיס
מעניקים מלגה נוספת בסדר גדול של מאה שלושים ושש
שעות ובסכום של חמשת אלפים שקלים בשנה ,שמותנית
בהשתתפות במלגה נוספת בסדר גודל דומה של שעות .זאת
אומרת ,הסטודנט משתתף בשתי מלגות (המלגה של איילים
ומלגה אחרת ,כמו פר"ח) ומקבל עשרת אלפים שקלים בשנה.
את הסכום הזה ניתן לקזז משכר הדירה ישירות .רוב הפעילות
של מלגת איילים מרוכזת בכנסים ושבועות ספציפיים ,ככה
שבמהלך הסמסטר לא מדובר במשהו אינטנסיבי".
מה את אומרת לאנשים שמתלבטים בגלל המרחק?
"ההגעה מהכפר לבאר-שבע לוקחת כארבעים דקות באוטו
או שעה בתחבורה ציבורית .ברור שזה לא נוח כמו ליפול
מהמיטה ולהגיע לשיעור .אבל לאנשים כמוני ,שמתקשים
למצוא את הבית שלהם בעיר ורוצים לגור במקום קטן
וקהילתי ,זוהי אפשרות נהדרת לחוויה יוצאת דופן .ומבחינת
הלימודים אפשר להסתדר .בן הזוג שלי לומד הנדסת בניין
בבאר-שבע ומצליח לשלב את המגורים בכפר עם התואר".

ועדת הצעירים
אגף איכות סביבה
אגף רווחה

תושבי השכונות הוותיקות בבאר שבע
יוצרים ביחד משהו טוב ברחוב

עֹוOִ VשHיCם ְרחוׂב
OSIM RE

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

 | 28.11יום שני | 14:00-17:30

חוזרים
לגינות!

> רח' עוזיהו המלך  5-7בגינה הקהילתית
> רח' שמעון בר גיורא  10בגינת הבית הלבן
> רח' רוטנברג  3בגינה הקהילתית

לפרטים ,השתתפות והרשמה| community@aguda.bgu.ac.il :
רכז הפרויקט :יעיר אילן 0544844778

"עושים רחוב"

Bgu4u.co.il

להתחבר ולהיות חלק מהשכונה ,לפעול יחד וליצור רחובות נעימים יותר
להשאיר חותם בשטח לאורך זמן ,לקחת אחריות על הרחוב שלי
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עד מתי אפשר להירשם לכפר?
"בעיקרון הכניסה לכפר היא בשניים באוקטובר ,והשאיפה
היא למלא את מכסת המקומות עד אז .אם עדיין ייוותרו
מקומות פנויים ,יהיה אפשר להיכנס גם אחר-כך .אם מישהו
רוצה להתעדכן הוא מוזמן להסתכל בעמוד הפייסבוק של
העמותה".

כפר עירוני
הכפר באשלים הוא הראשון והגדול מבין הכפרים שבנגב,
ומספק חוויה של מגורים בלב המדבר .כפר נוסף של העמותה
משלב יותר בין החוויה החברתית הענפה לבין המגורים בעיר.
הכפר בדימונה הוא יותר חדש וקטן ,ונמצא בקצה העיר ,איפה
שעדיין אפשר להרגיש את השקט והנוף של הנגב.
כצפוי ,הקשר בין הכפרים השונים הוא מאוד חזק .כך יצא
שלא הייתה לגל שום בעיה להשיג לי מספר טלפון של
סטודנטית מהכפר בדימונה .מאיה טבקה היא סטודנטית בת
עשרים וארבע ללימודי סיעוד ,והיא מתחילה כעת את השנה
הרביעית שלה באוניברסיטה ובכפר.
עברת לגור בכפר עוד בשנה א' .איך המרחק השפיע עלייך?
מאיה" :אני לא אשקר ואגיד שזה לא היווה בעיה ,ברור שזה
פחות נוח מלגור בבאר-שבע .היתרון בדימונה הוא שיש
אוטובוס שיוצא מהכפר ומגיע עד לאוניברסיטה ,ובגלל
שאנחנו בעיר התחבורה הציבורית עוברת בתדירות גבוהה.
מה גם שהעמותה מספקת רב קו שמשמש לנסיעות גם בבאר-
שבע וגם בדימונה .מבחינה חברתית לגמרי הסתדרתי .נכון,
זה מבאס כשמפסידים ארוחות שישי עם החברים מהתואר.
אבל היתרון בתואר שלי הוא שהכיתה שלנו מכילה בערך
שמונים איש שלומדים בצורה אינטנסיבית ביחד ,אז החברויות
מחזיקות מעמד .הרבה פעמים אני פשוט נשארת לישון אצל
החברות ,וגם הן באות לבקר אותי בכפר .זה נחמד שחבר'ה
מבאר-שבע שלא מכירים את המקום נחשפים אליו .מעבר
לזה החברויות בכפר עצמו הן מאוד חזקות .כולם מכירים את
כולם ,וגם כשנפגשים בבאר-שבע אומרים שלום חם .זה לא
מנדה ,זה פותח יותר אפשרויות ,כי אתה מכיר גם מהתואר וגם
ֶ
מהכפר .מהצד של הלימודים ,פשוט למדתי לנצל את הזמן של
הנסיעה ללמידה או לשינה".
יש לך סיפור מצחיק לספר שלא היה קורה לו היית גרה
בבאר-שבע?
"הכפר שלנו בנוי מקרוואנים .את הכפר בנו סטודנטים ,כמובן
שבשיתוף פעולה עם קבלנים ,אבל בסך הכול העבודה היא

שלנו .אז הבתים הם לא תמיד במצב הכי טוב .יש לזה יתרונות
וזו חוויה בפני עצמה ,אבל היה חורף קשוח אחד עם המון
רוחות לפני שנתיים ,ולחברה שלי עף הגג של הקרוואן מהרוח.
היא ישבה על המיטה כשמעליה הכוכבים ,ואז היא סימסה
לי 'מאיה ,עף לי הגג' .חשבתי שהיא מתכוונת לזה במובן של
סלנג ,אבל אז היא אמרה לי 'לא ,פשוטו כמשמעו ,באמת עף
לי הגג' .באותו לילה היא באה לישון אצלי ,ואחרי יומיים כבר
באו לתקן לה .היתרון בכפר הוא שתמיד יש מישהו לישון אצלו
במקרה כזה".
אחת המטרות של כפרי הסטודנטים היא שהדיירים יישארו
לגור באזורים שבהם הכפרים נמצאים .בארבע השנים שלך
בכפר ראית סטודנטים שבאמת נשארו?
"אני יודעת שקמו כבר כמה גרעיני התיישבות בנגב ,והם
נורא מצליחים .מדובר בצורת התיישבות דומה לזו של הכפר
בשטחים בודדים ,ובהם גרים בעיקר זוגות צעירים של בוגרי
האגודה .המטרה שלהם היא 'להעיר את הנגב' .אני לא רוצה
להישמע פלצנית ,אבל יש אנשים שבאמת יותר מתאים להם
לא לרדוף אחרי העבודה והמשכנתא בעיר ,והם מעדיפים לגור
בכפר שלהם .אחרי ההקמה ההוצאות הן מינימאליות ,ואתה
זוכה לגור בקהילה קרובה .חוץ מהם הייתה אצלנו קבוצה של
סטודנטים שסיימו את התואר ועברו כולם לגור בבניין אחד
בעיר העתיקה בבאר-שבע .היה להם חשוב להישאר כגוש
ולהמשיך לגור בסביבה שהם מכירים וטוב להם".
ומה עם דימונה?
"בגדול המטרה היא לחזק כל מקום שבו אנו נמצאים ,זה יכול
לבוא בידי ביטוי גם במקומות קיימים וגם במקומות חדשים.
בדימונה הרבה פעמים יש שיתוף פעולה בין הכפר למרכז
הצעירים .בשנה שעברה היה פרויקט שנועד לעזור וליצור עוד
מקומות עבודה בעיר .הסטודנטים שהשתתפו היו עצמאיים,
ולא פעלו דרך העמותה .מדובר בחבר'ה שלאו דווקא יקימו
גרעין התיישבות או יישארו בדימונה ,אבל היה להם חשוב
לקדם את העיר ואת המקום .זה מתחיל מהדברים 'הקטנים',
כמו להביא עבודה ,ונגמר בהתיישבות".
מה את אומרת לאנשים ששואלים האם כדאי לבוא לבקר?
"הכפר עצמו מהמם ,במקום יחסית מבודד עם נוף מדברי .יש
לו נישה וקצב משלו ,ולמי שרוצה קצת שקט תמיד כיף פה .יש
לנו פאב שפועל כל יום חמישי ,שמופעל על-ידי הסטודנטים,
ומגיעים אליו גם תושבים מדימונה וחברים של חבר'ה מהכפר.
יש לנו פסטיבל שבועות ,מסיבת פורים ומימונה .במהלך השנה
מארגנים עוד אירועי שיא שהרבה אנשים מגיעים אליהם רק
כדי להתרשם ,ותמיד יוצאים עם טעם של עוד".
שאתה סיימתי את
טעם של עוד הוא ללא ספק התחושה ִ
השיחות האלו .הבנתי שאין באמת תשובה נכונה לשאלת
המגורים ,אפילו לא בשבילי .ברור שלחיים פה בבועה יש את
היופי שלהם עם כל הפאבים והמסיבות ממש מתחת לדירה.
אבל יש משהו ברעיון של מגורים קהילתיים ,בשקט ובנוף
שקוסם לי מאוד .אז עכשיו אכין את ההצעה שלי לעמותה,
להעתיק את הכפר כמו שהוא לרחוב שלמה המלך ,והכול
יהיה מושלם
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צ'ופצ'יק

"צ'ופצ'יק על הקצה"
גם בקיץ השנה טייל עיתון "צ'ופצ'יק" ברחבי העולם!
אחרי קרב מפרך של לייקים ושיתופים ,יש לנו זוכות מאושרות!
במקום הראשון:
מאשה דודזינה ,סטודנטית לבלשנות
שהצטלמה במפלי הניאגרה.
מאשה זוכה במנוי שנתי לקולנוע נגטיב!
במקום השני זכו שחר אביבי וארז יגיל ,סטודנטים
לכלכלה
שהצטלמו במפרץ ״הא לונג ביי״ בווייטנאם.
שחר וארז זוכים בכרטיס זוגי למופע פתיחת השנה!
כל הכבוד לזוכות ולשאר המשתתפות והמשתתפים!

Bgu4u.co.il
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מאת אור הוכמן
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פעות –

מוזיקה

שבע

–
תיאטרון

מוזיאון הנגב | צילום :רן ארדה

תערוכת "מחנה ציור  :2016פעילים"
במוזיאון הנגב
אם בא לכם לספוג תרבות בצורה קצת שונה ,תערוכת "מחנה
ציור  :2016פעילים" בהנהגתו של הצייר דוד וקשטיין היא
בדיוק מה שחיפשתם .בתערוכה ,שנערכת במוזיאון הנגב
שבעיר העתיקה עד השניים-עשר בנובמבר ,מוצגים ציורים
שצוירו על-ידי מאה ועשרים אמנים בני דורות שונים ,מצעירים
ועד אושיות אמנות ישראלית ותיקות .החלק המגניב באמת
הוא שכל העבודות נעשו בשנה האחרונה ,כך שהיצירות הן
עכשוויות ומשקפות את המציאות שלנו ,את ההשקפה השונה
בין הדורות ואת החיבור ביניהם .והכי כיף – זה לגמרי בחינם!

דייט #564
הנה ספר שלכאורה הוא
יחסית בנאלי – שני צעירים,
ערן ודנה ,שעולם הדייטים
נמאס עליהם לחלוטין .אני
יודעת מה אתם חושבים ,עוד
ספר על עולם הדייטים והקושי
למצוא אהבה בעיר הגדולה
– רק שפה יש טוויסט קטן
שהופך את חוויית הקריאה
למגניבה לחלוטין .תארו
לכם שאתם קוראים ספר,
ומקבלים מיילים וסטאטוסים
מהדמויות ,ויכולים לשמוע
את המוזיקה שהן שומעות ,או להציץ להודעות שהן שולחות
אחת לשנייה ולקבל תמונות שלהן .זה בדיוק מה שעשה
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צ'ופצ'יק

אבישי אשכנזי ,מחבר הספר המהפכני "דייט  ."#564כחלק
מחוויית הקריאה של הספר יש להוריד אפליקציה חינמית,
וככל שתתקדמו בקריאה תקבלו תוכן עשיר שמאפשר להכיר
את הדמויות לעומק ולהציץ לעולמן בדרך שטרם נראתה פה.
מגניב לגמרי.

ישי ריבו
ואם בדייטים עסקינן ,ישי ריבו מגיע לחלוץ  33בשבעה
בנובמבר ,והנה לכם דייט ראשון שלא יישכח .או שני .או
מספר חמש-מאות שישים וארבע .סיבוב ההופעות החדש
שלו הושק בעקבות אלבומו השני והחדש "פחד גבהים" ,אך
ישלב גם שירים מאלבומו הראשון ,שהגיע למעמד של אלבום
זהב" ,תוכו רצוף אהבה" .קשה להתעלם מריבו ,שהקליט
לאחרונה דואט עם שלמה ארצי והשתתף בפרויקט של עידן
רייכל .כנות ופשטות נוטפות ממנו כמו דמעות של סטודנט
להנדסת חשמל .לחנים קסומים ,מילים שהן חץ ללב וקול
ממיס – בקיצור ,חגיגה רצופה אהבה לנשמה .מחיר כרטיס:
שבעים וחמישה שקלים.

פסטיבל

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים
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ניתן לרכוש כרטיסים דרך אתר האגודה מ | 19.10.16 -מכירת כרטיסים פרונטאלית תחל ב 30.10.16 -בעמדת חלוקת מתנות
סטודנט חבר אגודה | ₪ 40 :עובד אוניברסיטה/בוגר נגב | ₪ 60 :אורח | ₪ 80 :משולב סטודנט חבר אגודה +
אורח* | *₪ 110 :מחירי הכרטיס ביום האירוע :סטודנט חבר אגודה | ₪ 45 :אורח | ₪ 85 :סטודנט חבר אגודה
 +אורח | ₪ 115 :עובד אוניברסיטה/בוגר נגב ₪ 65

לא תתקיים מכירת כרטיסים באירוע עצמו

| Bgu4u.co.il

"אגודת הסטודנטים"

Bgu4u.co.il

יום ג' | 19:00
חניון הקמפוס הצפוני

סט סיום:
DJ KESEM ADI
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רגע לפני שהחורף מגיע

טיול שקיעה
חמישי |  - 14:00 | 24/11יציאה מחניון 72

* במידה ויהיו שינויים במזג האוויר ייתכן ויוחלף המסלול למסלול באזור מצפה רמון

מכירת הכרטיסים תחל ב 9.11.16 -בשעה  10:00במשרד שירותי האגודה
 >> Bgu4u.co.ilמעורבות או "אגודת הסטודנטים"
חזרה משוערת בשעה  | 23:00מספר המקומות מוגבל  -מהרו להירשם!

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

ציידו את עצמכם/ן בבגדים חמים לערב ,מים ,פנס ונעלי הליכה נוחות

יס

בד

» מסלול בהר צרור
» ארוחת ערב ישראלית
» מסיבה בפאב 'הברך' במצפה רמון

עלות כרט₪

חברי אגודה בל

פ
ר
ס
ו
ם
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ד
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ה
מה בתכנית:
3

הטיול מיוע

דל

!

עושים עניין מיהדות

.1
.2
.3

בית ללימוד ולמחשבה יהודית

חגיגת  TEDמפתיעה
ו
מ
ל
הי
בה!

.1
.2
.3
.1
.2
.3

050-8488256
!

1

בואו להכיר את המורים שיהפכו את השנה
לחגיגה של רוח ומשמעות!
נשים שמנמנות וצדק חברתי -
הולדת הנבואה הקלאסית ד"ר שמעון ועקנין
'היזהרו בבני עניים':
תלמידי חכמים ותשוקת ההולדה

טפת הכהן ביק

'היפה באמת היא תמיד ביישנית' (אלתרמן) –
לאן נעלמו 'חסידים ראשונים'? אייל אלפיה

12 | 18-20
2

מתי 'ידע הוא כוח' ומתי הוא דיכוי?
ארז ניר (ראש בית המדרש)

יום שני 7 ,בנובמבר 2016
בשעה 18.30
באולם כנסים ב' (ליד בית הסטודנט)

12 | 20-22

בואו בשמחה
12 | 20-22

לפרטים נוספים :אביחי052-8273100 :
daroma@bgu.ac.il

*

חפשו אותנו גם ב -

*

Bgu4u.co.il

3

דרומא-בית מדרש לסטודנטים
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בבואה
צילום :איתי טריפמן
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והפעם שאלנו :איזה קורס הייתם לומדים
באוניברסיטה של החיים?...

מיצי החתול
מיצי החתול ,פרופסור
חבר באוניברסיטת
החיים.
"ניהול אשפה
והתחנפות"

דין עבאדי

עמית אפרים

דין עבאדי ,לומד הנדסת תכנה.
"מטקות".

עמית אפרים ,לומד לתואר שני
בהנדסת חשמל.
"הורות".

צ'ופצ'יק

איציק מזרחי ונטלי אליה
איציק מזרחי ונטלי אליה ,מדענים
במחלקה למדעי החיים.
"בישול".

עינב עומר ורונית סולטן

באסל אלטלאלקה ,וליד
אלמאעבדה

שמיר בדיחי

עינב עומר (מימין) ורונית סולטן,
הגישו הרגע את עבודת התזה
באמנות עכשווית.
"מבוא לביטול פולניות".

באסל אלטלאלקה ,לומד פוליטיקה
וממשל; וליד אלמאעבדה ,לומד
אנגלית .באסל" :סובלנות" .וליד:

שמיר בדיחי ,לומד ביולוגיה ימית,
שנה ב'.
"קיימות".

"."How to take it easy

מוואסי בכר ,רובא נובאני ,דוניא עישאן ,אמיר
ח'טיב ,ראמי זאבורה ובשיר אפנאן
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(מימין לשמאל) מוואסי בכר ,רובא נובאני ,דוניא עישאן ,אמיר ח'טיב ,ראמי
זאבורה ,בשיר אפנאן .לומדים (בהתאמה) מדעי המחשב ,הנדסה ביו-רפואית,
כימיה ,הנדסת בניין ,מדעי החיים ומדעי המחשב.
"איך להשתלט על אנשים".
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חבר ח
אני אוהבת את השגרה שלי לאחרונה .בירה באמצע היום ,רוח אקזוטית חמימה משחקת
בשיער ,אנשים יפים בכל מקום ,היום בלילה מתרחשת לה איזו מסיבה ....כן ,קצת נחמד
לחזור ללמוד .בשנה א' לא הלכתי לברקה הראשונה .מבחינתי כל הפסקה בשבועיים
הראשונים הייתה מעין ברקה קטנה באמצע היום .בירות ומלא סטודנטים ,וואו ,איזה מגניב!
אשכרה כולם פה סטודנטים! אם ככה נראה יום לימודים ,איך נראית פה מסיבה? אמא'לה.
האמת ,לא חשבתי שאני מסוגלת לזה .מסיבה שמתחילה בעשר אבל כולם בעצם מגיעים
בשתיים-עשרה ,ועוד לחשוב על ההשלכות של זה בנוגע לשעת החזרה .אבל גיליתי שלקראת
הברקה קורים כל מיני דברים .בפעם הראשונה חשבתי שזה במקרה ,אבל מחקרים גילו
והוכיחו – תמיד יש כוח לברקה .את מתמלאת באנרגיה ,מוכנה לכל הרפתקה ,עד שהכרכרה
הופכת אותך למרק דלעת .בשעות הערב הלא מוקדמות אני יוצאת לכיוון הארמון התורן
שמארח את המשתה החגיגי לפני הנשף .מכל קצוות העיר הגיעו ,ממזרח ,ממערב ומהקומה
למטה .מבין כל הפרצופים החדשים אני מזהה פרצוף אחד .בערך מזהה .הייתי ִאתו? אני
בטוחה שהייתי ִאתו .מנסה לחשוב מתי ,למה ,כמה ,שם ,עיר ,חי ,צומח ,אבל המוח שלי –
דומם .יצאתי למרפסת לנוח מהמולת האנשים בסלון.

הצד

שלה
'תזכירי
לי?'' ...היינו
במנגה ,היית
שיכורה
קצת"'...

"מיקה" ,טל יוצאת אליי" ,ראית מי פה?" .המשפט שמדריך כל בחורה .זה אף פעם לא נגמר
בטוב .לרוב אדם שירצה שבאמת יראו אותו פשוט ניגש ואומר שלום .אם מישהו אחר צריך
להראות לך אותו בצורה כזאת חשאית ,מישהו משניכם מתחמק .בטוח הייתי ִאתו" .מי?" .טל
שואפת מהסיגריה ומפזרת את העשן לכיוון הבחור המוכר" .חבר שלך!" אוי נו .זה אף פעם
לא באמת ה-חבר שלך" .תזכירי לי?" "סוף תקופת מבחנים בסמסטר שעבר .היינו במנגה,
היית שיכורה קצת" .היא חושבת רגע" ,אוקיי ,קצת הרבה .הוא ביקש לשבת לידנו ,ואת
החלטת שמאותו הרגע הוא חבר שלך וסיפרת למלצרית איך הכרתם ,והוא זרם ִאתך לגמרי.
עזר לך כשחיפשת אותה לשלם חשבון ...דאג לך כמו לחברה שלו".
כמו תרגיל עם תוצאה נכונה ,כמו לתפוס את החוויה התיאטרונית על הפעם הראשונה,
סוף-סוף ,יש לי את זה .הבנתי! יאללה ,אפשר לשתות" .היי ,חברה שלי!" אני שומעת מאחוריי
ובאינסטינקט ראשוני בכלל לא מסתובבת .מזמן לא הייתי 'חברה שלי' .עד שיד נוגעת לי
בכתף ואני רואה אותו ,את "חבר" שלי" .היי ,אתה! חיכיתי לך לשוט ,יאללה .לחיים ,לממון
ולבן-גוריון!" מה לעזאזל?! מהר לשתות את השוט לבלוע את הבדיחה הגרועה.
לאחר ציד מוניות ותור דחוק בכניסה ,נכנסנו פנימה .נשארנו במעין נאמנות לא כתובה כל
חברי המשתה יחד .מן הסכם לא כתוב שיצרנו יחד בממלכת שתייה והפכנו לחבורה .אני
סורקת את המקום .איך שתיים-עשרה בלילה ובכל זאת ריק פה? ואז אני רואה אותו ליד הבר.
אני רואה את הבן זונה שגמר לי על הלב לפני חצי שנה .יכולה לקרוא מרחוק את השפתיים
של חבר שלו" :ראית מי פה?" אני מצווה על עצמי להסיט מבט ,אך האלכוהול מאט את המוח
שלי ואנחנו מצליבים מבט ארוך .מדי .הוא מתקרב .רק אל תבוא להגיד לי שלום.
"היי" .הוא נותן לי נשיקה על הלחי ושם לי יד על המותן .אני מרגישה איך היד שלו צורבת
אותי אבל אני לא מצליחה להזיז אותה כמו שהייתי רוצה" .מה קורה?" ,אני מהנהנת בראש.
"עם מי את פה?" .אני מסתובבת לכיוון החבורה הנאמנה שלי" .עם החבר שלי!" ,תפסתי את
החבר שלי שלא התבלבל אף לא לרגע ,אלא פרס חיוך עליז ושיכור ומלמל" :אהלן ,אהלן."...
"הבנתי ...יופי ,יופי ...תיהנו".
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מאת דותן בן יוסף

דש ישן
" "Here we go againזה המשפט הראשון שאני שומע מהחבר הכי טוב שלי כאשר
אנחנו מניחים את רגלינו בין כתלי האוניברסיטה .שנה שלישית ואחרונה לתואר .שנה
הבאה בזמן הזה אמלצר באיזה מקום בתל-אביב .איך שהזמן טס לו .אני זוכר את הפעם
הראשונה שהייתי פה .אפילו פוקימונים לא היו פה .היום? יש פיג'י בכל פינה .אבל בכל
מקרה ,נדמה שגם בשנה העשירית לתואר ישנם דברים שלעולם לא משתנים" .ברקה
ברביעי?" אני נשאל כאשר ניחוחות הבירה ליד בית הסטודנט עולים ומרגיעים אותי.
"קדימה ,חביבי ,מסורת זו מסורת" .מצד אחד ,מי אני שאסרב לכוהל ולהזדמנות לחגוג?
מצד שני ,ברקה פתיחת שנה זו הגרסה הבאר-שבעית ל"יום שישי השחור" .למי יש כוח
להילחם עם כל ילדי שנה א' על כרטיס בחום הזה? בקושי יש לי כוח לזרוק כדור לסל
כדי לזכות בצ'ייסר" .לא סגור על זה ,האמת .נדמה לי שאנחנו כבר זקנים מדי בשביל זה".
חבר שלי מסתכל עליי בזמן שהוא לוגם מהבירה שלו ,כאילו מבין את הרוח העצלנית
שלי" .כבר יש כרטיסים ,אל תדאג" ,הוא אומר" .אה ,אז סבבה" ,אני משיב בחיוך" ,אז
ברקה ברביעי".
שבוע ראשון ללימודים בבן-גוריון זו אגדה אחת גדולה .סיאסטה שלא נפסקת .אתה מקפץ
משיעור לשיעור עם כוס בירה ביד ,חוזר הביתה ושותה עוד קצת ,ובערב? מסיבות דירה
בכל מקום .רק תבחר .כן ,כן ,השפע הבאר-שבעי עדיין מרגש אותי .ואיכשהו ,עדיין ,מעל
הכול נשאר יום רביעי בברקה .הקבוצה של החבר'ה בוואטסאפ גועשת וחופרת על איפה
נשב לפני ומי מביא מה" .רוצים להשקיע עשרה חבר'ה בבקבוק ערק?"" ,שמעתי שבסופר
קופיקס יש בקבוקונים של ייגר רק בחמישה שקלים ,בואו פשוט נלך ונקנה שם מלא" .אלו
רק כמה מהמשפטים שמדי פעם מקפצים להם על המסך שלי .בכל זאת ,שנה אחרונה,
למי יש כסף?
בסוף נבחר איזה מקום של חבר של חבר (ייתכן של עוד חבר) שמארח אצלו בגישת "בואו,
שתו" .מרגש .כשאנחנו עולים במדרגות אנחנו כבר רואים שאין ספק שאנחנו לא היחידים
שהתרגשנו מהגישה הזו .נחילי אדם במדרגות ,כוסות מוטלות בצד הדרך כהוכחה למאבק
למען הכוהל אשר מתחולל בפנים .מזל ששתינו מעט קודם .כאשר אנו מפלסים את דרכנו
פנימה אני מרים מבטי לסרוק את הקהל ,ופתאום אני קולט אותה .תקופת מבחנים .מנגה.
אלכוהול .הזיה.
אני ממילא לא יודע הכי טוב איך להתנהל במקרים כאלו ,ושנינו היינו מאוד שיכורים אז,
אז ספקני שהיא אפילו זוכרת אותי .אחרי שתי כוסות אני כבר יותר אמיץ ורואה שהיא
יצאה למרפסת .אלך להגיד שלום" .היי ,חברה שלי!" ,אני בא ואומר לה תוך שאני שואל
את עצמי האם בשביל זה ניחנתי ביכולת הדיבור .אך להפתעתי היא זרמה ואף הציעה
צ'ייסר .אני דון ז'ואן.

שלוׂ

פתאום
אני קולט
אותה .תקופת
מבחנים .מנגה.
אלכוהול.
הזיה"
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אחרי פלרטוט קל והעלאת זיכרונות מתחילים במסע לעבר הברקה .יום חג לנהגי המוניות!
"שלושים שקלים" ,הנהג אומר עוד לפני שפתחנו את הדלת .לפחות זה לא משתנה .כאשר
אנחנו נכנסים לברקה עוד מנומנם יחסית ,מה שאומר – לשתות עוד .כאשר אני מתקרב
לבר אני קולט את "חברה שלי" מדברת עם איזה בחור .נשיקה ,חיבוק ,למה לא? כאשר אני
מתקרב אליהם בדרכי אל מעיין המשקאות אני שומע אותו שואל אותה "עם מי את פה?"
ומרגיש יד לופתת אותי" .עם חבר שלי!"" .אהלן ,אהלן" ,אני אומר בנונשלנט .נדמה שגם
השנה אין הזיה כמו רביעי בברקה.

הצד
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הבירוקרט
טור חדש נולד כדי לעזור לכם/ן
להיאבק בבירוקרטיה  -וגם לחסוך
זמן וכסף .התחלנו בטיפים חשובים.
לקרוא ולשמור

"איפה הכסף?" ,זה מה ששאלתי את עצמי כשיצאתי מהבנק
לפני כמה ימים .לא ,אני לא יאיר לפיד ,אני פשוט סטודנט
שהלך לאיבוד בשנה הראשונה שלו .אחרי מספר קללות
מובחרות והרבה בעיטות בקיר ,החלטתי לצאת למסע צלב
כנגד הבירוקרטיה .אמרתי לעצמי שלא אתן שמקרה כזה יחזור
על עצמו .ראיתי בעצמי גיבור-על מודרני שמתכנן להציל את
העולם .כל גיבור שמכבד את עצמו צריך תכנית ,ותכנית טובה
מתחילה מהבסיס .אני עוד אגיע לאותיות הקטנות של החוזה
עם מי-שבע ולהצעות ייעול לביטוח לאומי ,אבל היום אני
מתמקד ברמה הנמוכה ביותר ,הגישה הכללית שלנו לנושא.

אל תתביישו לשאול
אני יודע ,כל אחד מאתנו הוא פתית שלג מיוחד .אבל בסופו
של דבר כולנו צריכים לשלם לעירייה כל חודשיים .נכון שזה
לפעמים מביך לשאול את השאלות האלו ,ושהרבה יותר כיף
להתעניין באיזה מסלול עדיף לקחת בפאנג'ויה ,אבל לפעמים
צריך לשנס מותניים וקצת להגדיל ראש .האגודה מפרסמת
מידע על הארנונה באתר האינטרנט ,ההורים שלנו כנראה
יודעים דבר או שניים על חשבון החשמל ,והחבר שהיה פה
בשנה שעברה בטוח זוכר איך משלמים את שכר הלימוד.
אמנם אף אחד לא יאכיל אותנו בכפית ,אבל גם אין בזה צורך
כאשר מולנו נמצאת קערה ענקית של מידע.

אל תדחו דברים
נכון ,רק התחלתם את הסמסטר וכבר הפוץ מהעיתון שולח
אתכם לשבת בתור ולבזבז זמן שנ"צ יקר .אבל תאמינו לי,
זה יחסוך לכם המון עגמת נפש במשך השנה .בשנה שעברה
לא שיניתי את השם של בעל חשבון המים בדירה שלי ,והיום
השותף שהחלפתי כבר נמצא בתל-אביב ,וליצור אתו קשר
זה קאדר לא קטן .נכון שהתור לעורך דין שהאגודה מביאה
לאוניברסיטה הוא לא קצר ,אבל התור במשרדי העירייה ארוך
הרבה יותר ,ונמצא בקניון הנגב.
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שימו על אוטומט
אז נאמר ששכנעתי אתכם להתעסק עם כל הבירוקרטיה
היום .מה הלאה? אם תעבדו חכם ,לא תצטרכו לעשות
כלום אחר-כך .העברות קבע הן החברות הטובות ביותר
של הסטודנט ,והן מונעות הצטברות של חובות מעצבנים.
מי-שבע ,הארנונה ,חברת החשמל וחברות האינטרנט כולן
מאפשרות תשלום בצורה זו ,סגרו את זה עכשיו ושנו בשקט
במהלך השנה .בנוסף ,יישור קו עם השותפים על הדרך שבה
משלמים חשבונות עוד בתחילת השנה יחסוך אי נעימות
ומועקה בהמשך הדרך .אף אחד לא רוצה להתחיל לשחק
במשחק ההאשמות בזמן תקופת המבחנים .אז תחליטו כבר
עכשיו שהוא משלם הכול ,ותוכלו להתרכז בלימודים.

טיפ קטן להמשך הדרך
אם יש לכם את הכסף היום ,שלמו דברים מראש .מדובר
בהוצאה שתצטרכו לשלם בכל מקרה ,ודחייה שלה תיצור
לכם תמונה מעוותת של המצב הכלכלי שלכם .הרבה יותר
קל לקנות בגדים בחמש מאות שקלים כשיש חמש-עשרה
אלף שקלים בבנק ,גם אם עשרת אלפים מתוכם יעברו
לאוניברסיטה עד סוף השנה.

צפו לבלתי צפוי
חשוב להבהיר שגם אם תהיו ילדים טובים ותעשו בדיוק מה
שהאיש מהעיתון אמר ,הבירוקרטיה עלולה לחזור ולנשוך
אתכם בזמן הכי לא מתאים .ברוכים באים לבאר-שבע ,עיר
הבלת"מים .כשנופל עליכם תיק באמצע הסמסטר וצריך
להתחיל לעשות טלפונים ,זכרו לנשום עמוק ,וזכרו גם שבתל-
אביב משלמים פי שלושה על אותן בעיות בדיוק.
הבירוקרטיה אינה קשה ,היא סתם מעצבנת .נצלו את
האנרגיות הנהדרות של תחילת שנה ,ותעיפו אותה קיבינימט.

לא צריך מזל

בכדי לרכוש מנוי מוזל!
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מאת הודיה תורג'מן

סיפור חוזר
לכבוד מעבר העיתון להדפסה על נייר ממוחזר שלחנו את כתבתנו להיזכר
בדרך הארוכה של העיתון שהחלה כשנולדתם/ן

"ערב לפני היום הראשון שלי באוניברסיטה הלכתי לישון
בפעם הראשונה בחדר החדש שלי .בדיוק חזרתי מדרום
אמריקה ,מצאתי את הדירה שלושה ימים לפני פתיחת
הלימודים והספקתי להעביר את כל הדברים שלי ,אבל הם
עדיין היו ארוזים בתוך המוצ'ילה .ככה זה ,בנאדם חוזר מטיול
וחושב שהוא יכול להסתדר שנה שלמה עם שלושה זוגות
תחתונים."...
אל תטעו לחשוב ,למרות שגם אני בניתי על שלושה זוגות
תחתונים בלבד לאחר מעבר דירה מפרך ,איני הכותבת של
שורות מרגשות אלה .פסקה זו היא חלק מכתבה שנכתבה
באוקטובר  .2003מסתבר שגם אז סטודנטים חדשים היו
שבים פעורי פה מדרום אמריקה ותוהים לעצמם האם הדירה
שהם שכרו באמת שווה את הכסף.
אני שמחה לגלות לכם שהשנה עברנו להדפיס את העיתון
על נייר ממוחזר (והחל משנה שעברה כל גיליונות הצ'ופצ'יק
זמינים גם באתר האגודה) .ובעקבות המעבר המרגש והידידותי
לסביבה ,עניין אותי לראות האם אנחנו ממחזרים יותר מרק
נייר? איך סטודנטים חשבו לפני עשרים שנה? ועל מה?

שרבים מאתנו כיום יוכלו להזדהות ִאתם ,תחושות ומחשבות
שחלפו בראשנו לא פעם ולא פעמיים ,תרעומות ושבחים
על מרצים ,וכמובן ,גם הרצון לשפר את איכות ההוראה ואת
החוויה הסטודנטיאלית.
מוטיב חוזר נוסף ששמתי לב אליו הוא ,איך לא ,ההווי החברתי
בבן-גוריון .לאורך השנים פרסומים וגם כתבות על מקומות
בילוי ,הופעות ,הרצאות ומסיבות הדיסקו הזכורות לטוב,
נותנים את התחושה כי במשך עשרים שנה אוניברסיטת בן-
גוריון מתחזקת את התואר הלא רשמי שלה בתור אוניברסיטה
חברתית עם ווייבים צעירים וסצנה ששווה להיות חלק ממנה.
שמות כמו ה"מנגה" ,ה"ברקה" וה"רוזה" לא זרים לחברינו עוד
משנת  .2006בגיליון של שנת  2007מצאתי המלצה של אחד
מהכתבים ל"עשן הזמן" ,שכיום פועל בעיר העתיקה .המשכתי
לנבור ואף איתרתי ריאיון עם ברי סחרוף משנת  !2002הריאיון
התקיים לקראת הופעתו ביום הסטודנט – כמובן – וגם אז זו
הייתה הפעם הרביעית שלו בין כותלי האוניברסיטה .אין ספק,
ברי ילווה אותנו עד סיום חיינו האקדמיים או עד יום פרישתו,
מה שיגיע קודם.

עוברים צד
הצ'ופצ'יק החל את דרכו בשנת ( 1992או תשנ"ג ,כפי שרשום
בארכיון) ,שנת הלידה של מחצית מהסטודנטים בקמפוס
(החצי השני משלים קורסים בשנה ד') .בזמנו הוא היה אך
מקבץ של דפי מידע שבועיים .מילאו את דפיו פרסומים על
חוגי אגודה שונים ,על הופעה של דיויד ברוזה ויהודית רביץ
ועל מסיבות דיסקו לתוך הלילה במועדון ה"סיפרוטק" .המוסד
הכי ותיק שהצלחתי לגלות בין הדפים המצהיבים הוא "הקופי
סנטר" ,שהציע צילום מסמכים בעשר אגורות לדף בלבד!
שמחתי לגלות שהאינפלציה לא השפיעה עליו לרעה.
למעשה ,בעבר היו בקמפוס שני עיתונים; "צ'ופצ'יק" ,שהיה
"פנִ ים" ,שבו נכתבו
מוגדר כדפי מידע של האגודה ,ועיתון ָ
כתבות ,טורים ודעות .מה שמעניין לראות הוא שגם לפני
כשני עשורים וגם כיום נושאים דומים מעסיקים את קהל
הסטודנטים .במהלך דפדופיי בגיליונות העבר של צ'ופצ'יק
מצאתי כתבה משנת  1996העוסקת ב"דיוקנו של המרצה
הגרוע" .בכתבה ,בין היתר ,ישנם סיפורים שאני מאמינה
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"הצד שלו – הצד שלה" קיים עוד משנת  ,2009ובכלל,
מאז הפיכתו לעיתון של ממש .הצ'ופצ'יק לא חוסך
בדיבורים על מערכות יחסים ,על רווקות ורווקים ,על
סקס ,על מחלות מין ועל סטוצים (או "פיק אפ" כפי שזה
נקרא בסלנג משנות התשעים המאוחרות) .אם אי פעם
תהיתם לעצמכם האם הביצה הייתה קיימת מאז ומתמיד,
התשובה היא כן ,חד משמעית .באותו טור משנת 2009
כותבת קרן דרור" :מהר מאוד תגלי שהשותף שלך טייל
בדרום אמריקה עם הבחור שאת יוצאת ִאתו ,שהוא בעצם
החבר של השכן שלך שהוא גם המתרגל שלך שהתחיל
לצאת עם חברה שלך שבכלל דלוקה על השותף שלך".
גם אחרון ואחרונת הטובעים בביצה מכירים את המנגינה
הזאת ,בין ששמעו אותה מתנגנת מדי פעם אצל השותף/ה
ובין שחוו אותה על בשרם .אולי בפעם הבאה שאמא
תצקצק על האובססיה של הצעירים לסקס תוכלו לחייך
בידענות בלבכם ,והפעם לגלגל עיניים לעומתה כשם
שהיא מגלגלת לעומתכם.

גם כתבות רציניות מצאתי בין הגיליונות .הפוליטיקה
הישראלית בהחלט נתנה חומר למחשבה עבור הסטודנטים
לאורך השנים .הבועה הסטודנטיאלית לא משאירה בחוץ
את כל גווני הקשת הפוליטית ,ואז ,כמו היום ,לא נשארו
אדישים לשאלות קשות ולדילמות חברתיות על שוויון מגדרי,
על זכויות לקהילה הלהט"בית ועל החלטות ממשלה שונות,
גם כשנושאים אלו היו טאבו .על דפיו של גיליון ממאי 2004
אפשר לראות דיון ער על משאל העם לפני ההתנתקות.
בגיליון אחר מאותה שנה קראתי על זעקה כנגד אפליה של
סטודנט ערבי ,שלא הורשה להיכנס לבר בבאר-שבע .כתבות
על חופש ביטוי ,על אפליה על רקע עדתי .You name it .האדם
החושב במיטבו.

זמנך עבר?
בין הגיליונות המאביקים והמתפרקים תהיתי לעצמי ,האם
עיתונות כתובה היא משהו שהולך ודועך עם השנים? האם
בעולם האינטרנט אנשים פחות נוטים להרים עיתון מעמדת
החלוקה בכניסה לאוניברסיטה? האם בעבר לעיתונות הכתובה
הייתה יותר משמעות עבור הסטודנטים ,כיוון שהיא ייצגה את
קולם – לעומת פרסום סטאטוס ברשת חברתית כזו או אחרת?
אם נהיה כנים ,היום סטודנט מן השורה ימצא דרך להעסיק
ולבטא את עצמו בלחיצת כפתור (או במגע אצבע ליתר דיוק),
והרי דפדוף נראה מייגע כל-כך לעומת גלילה! אכן נראה כי
סטודנטים רבים שאינם חלק ממערכת העיתון השתתפו בו
לאורך השנים ,ובעיקר לפני "המהפכה הדיגיטאלית" .מכתבים
למערכת היו דבר פופולארי ,וכן מדורים שונים שמציגים
סיפורים ותמונות של סטודנטים מן השורה .מדור "בבואה"
הוותיק ,המפרסם תמונות של סטודנטים אקראיים ,היה
הפייסבוק של תחילת המילניום.

לפני כמעט עשר שנים) .אך המשפט שתפס את תשומת לבי
בכתבה נמצא דווקא בסוף הפסקה הראשונה" :יהיה הטרנד
הבא אשר יהיה ,הוא בטוח לא יהיה אינדיבידואליזם" .מצחיק
לחשוב שהדבר העיקרי שמאפיין את הדור שלנו הוא הדבר
שהבוגרים מאתנו בעשור חשבו שלא יאפיין אותנו כלל .האם
אותו אינדיבידואליזם ,שההתייחסות אליו היא כמעט מילה
גסה ,הוא בעוכרנו? הרי ההתעסקות ב"אני" וב"עצמי" מקיפה
אותנו בכל אספקט של חיינו ,אם במדיה החברתית שהדגש
בה הוא על היחיד ,הגיגיו ומחשבותיו ,ואם באקדמיה שבה כל
אחד שואף להצטיין ולהעפיל מעל שאר חברי הכיתה .ומה
אנחנו חושבים על הסטודנטים של שנת  ?2027האם גם שם
האינדיבידואל יהיה בראש ובראשונה?
מוזר לחשוב איך מטלה פשוטה לכאורה על כתבת ארכיון
התגלגלה בראשי לדיון פילוסופי ומעט אנתרופולוגי על
מאפייני אוכלוסיית הסטודנטים בבן-גוריון לאורך השנים .במה
אנחנו דומים לאותם סטודנטים שלמדו בבניינים המאפירים
שאנו לומדים בהם מדי יום? האם הדברים שמעסיקים אותנו
העסיקו גם אותם? ובאיזה אופן? כיצד אנחנו שונים מהם?
יותר מפונקים? יותר מתלוננים? או דווקא יותר חדשנים,
יותר נכונים לנסות ולשנות? או שבכלל ,אנחנו ממש אותו
הדבר .יוצאים לאותם ברים ,משוחחים את אותן שיחות סלון,
מתלוננים את אותן תלונות על שותפים ועל דירה רחוקה
מדי .בעצם ,אותה הגברת בשינוי אדרת .אם צלחתם את כל
הכתבה ,אולי כבר גיבשתם דעה בעניין .אני ,עם מספר לא
נגמר של גיליונות פתוחים סביבי ,עדיין הופכת בשאלה :עד
כמה הסיפור שלנו ממוחזר?

אך הישועה לעיתונות הכתובה ,כך שמעתי ,תגיע ממקור
בלתי צפוי לחלוטין .חבר טוב גילה לי כי מה שמניע את
קהל הסטודנטים ,כמו את כל האנשות ,עוד מימי נפוליאון,
הוא דווקא הקיבה .ומניסיונו עתיר השנים של אותו חבר
באוניברסיטה (חמש שנים והיד עוד נטויה) ,הגיליון הנחטף
ביותר הוא הגיליון שהכיל שובר לחומוס חינם עבור הקוראים
הלא נמרצים .גם בעידן הטכנולוגיה יש דחפים שחזקים
מאתנו .והמסקנה המתבקשת היא :משחר ההיסטוריה הדרך
ללבו של אדם עוברת דרך קיבתו.

בחזרה לעתיד

Bgu4u.co.il

ומה אנשי העבר חשבו עלינו ,אתם תוהים? היכנסו לדלוריאן
והרשו לי לספר לכם מה כתבי צ'ופצי'ק לשעבר חזו עבורנו.
בשנת  2007התפרסמה כתבה על ניבוי טרנדים עתידניים.
בכתבה זו נתקלתי בכמה תחזיות משעשעות שאכן התקיימו
במרוצת השנים ,כדוגמת היכרויות באינטרנט כדרך עיקרית
לחיפוש ומציאת בני או בנות זוג (מישהו אמר טינדר?)
לעומת סריקה ממושכת של הדשאים באוניברסיטה בחיפוש
נואש אחר פנים מחייכות ומשפטי פתיחה לא נדושים .גם
הופתעתי לקרוא על ניבוי של מספר הולך וגדל של זוגות
של דתיים וחילוניות ולהפך (ככל הנראה ,זה היה די מהפכני
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פוסטרים
חינם
אתר הדפסות מהבית:

מאת גלי סיטון

סיפורי אוכל
אוכל אינו רק דלק לגוף ,אלא גם תמיד מכיל זיכרון ,מחשבה
ומשמעות .בטור הזה תפגשו את המאכלים שמלווים אותנו
בנקודות שונות בחיים באופן הכי אישי – וגם מתכונים.
בכיתה י"א למדתי במגמת ספרות .תשע-עשרה בנות ובן אחד
שהקפיץ את הטסטוסטרון בחדר ובין השאר את הלב שלי
בכל הצטלבות מבט .במסגרת המגמה למדנו על התבגרות
וראינו את הסרט "מועדון ארוחת הבוקר" .עד היום אני חושבת
שזה היה סתם תירוץ בשביל לארגן ארוחת בוקר חגיגית של
המגמה .בכל אופן ,זאת הייתה ההזדמנות שלי .הרי הדרך ללבו
של הגבר היא דרך הקיבה .זאת הייתה הזדמנות שלי להפוך
מעוד סתם נוצה ,אחת מתוך תשע-עשרה נוצות הטווס של
הבחור היחידי בסביבה הזאת ,לאחת ויחידה ,בוהקת ומרהיבה,
כזו שמקעקעים על הגב בגיל שבע-עשרה.
ידעתי שאלה יהיו פנקייקים .מגיל קטן אהבתי ארוחות בוקר
מפנקות .הייתי ילדה מלאה (באהבה .זאת תוספת של אימא).
הייתי מסתכלת על העולם במבט ישיר ,ורואה בתחתית המבט
את הלחיים התפוחות שלי מלוות אותי לכל כיוון .גבעות
דביקות של פנקייקים ליוו בקרים רבים בחיי ,לכן הפכו לאחד
ממוצרי המזון הראשונים שלמדתי להכין לבד .אני הולכת להכין
פנקייקים לארוחה הזאת .אני הולכת לטוות רשת של קורי

פנקייקים
 1ביצה
חצי כוס חלב
 2כפות גבינה לבנה (המרכיב הסודי! נותן מרקם של עוגה)
 3כפות סוכר
חצי כפית מלח
טיפ טיפה תמצית וניל
כוס קמח תופח

אז קמתי בשש בפאקינג בוקר להכין פאקינג שלושים פנקייקים
בשביל פאקינג פאקינג .לא יכולתי להכין סתם פנקייקים .בשלב
ההוא של חיי האמנתי שכולם גדלו על מצע נוטלה ומייפל.
הייתי חייבת להתבלט .חיטטתי במדף האפייה בבית :סוכריות
צבעוניות ,ילדותי מדי; שוקולד השחר ,זול מדי ...רצה הגורל
והיה שוקולד לבן ובננות .לא השילוב הכי קלאסי ,אבל נראה
שהרגשתי הרפתקנית ,או שהשעה כאמור הייתה שש בבוקר
ורוב החושים שלי טרם התעוררו.
הפנקייקים היו הצלחה .השילוב של הלבן והבננה היה מפתיע
ומסקרן .סיכון ראשון באוכל שלקחתי ולא התקלקל לי (בניגוד
לרוטב עגבניות שפעם הוספתי לו מייפל) .הבחור שבו חשקה
נפשי ליקק את האצבעות ואכל בתיאבון גדול .הוא ניגש אליי
עם קצת מייפל בקצה השפה שכמעט התפתיתי לנגב ,ואמר לי:
"וואו ,תקשיבי ,זה מעולה" .חייכתי חיוך שקיוויתי שנראה אצילי
וצנוע ומפתה ומגרה ומהמם כאחד" .יש מצב שאת נותנת לי
את המתכון? חייב להכין כזה לחברה שלי" .נו ,מה .נתתי לו את
המתכון .אבל שילשתי את כמות הסוכר .שיתנפחו לה הלחיים.

יתפיח את הקמח על האש .כאשר מתחילות להופיע בועות
קטנות זה הזמן להפוך את החברים המתוקים.
חוק ברזל :הפנקייק הראשון תמיד נשרף.
חוק ללב :להכין את הפנקייקים רק לראוי/ה.
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מערבבים את כל החומרים לפי הסדר .המרקם של העיסה
צריך להיות כמו של דבש – נוזלי ,אבל לא יותר מדי .אם הוא
סמיך מדי הוסיפו חלב .נוזלי מדי – הוסיפו קמח .מחממים
מחבת עם חמאה  /שמן .כשהפנקייק על האש ,אם אתם
במצב רוח מאוהב ומשקיע ,זה הזמן להניח בננות ושוקולד
לבן על הפנקייק .לאחר מכן כסו את המחבת עם מכסה .זה

מייפל ולהפיל את משא תשוקתי במלכודת דבש ואבקת סוכר.
הוא לא יבין מאיפה זה בא לו ,הוא ירצה עוד ועוד.
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מאת אור הוכמן

חבר וירטואלי

העידן הדיגיטלי נחלץ לעזרתנו .הנה האפליקציות וקבוצות הפייסבוק
שיעזרו לנו להתרכז ,לארגן את הזמן לפתירת משוואות ולהגיע לסופר
זה זמן רב שהאינטרנט הוא החבר הכי טוב שלנו ,ובעיקר
בחיים הסטודנטיאליים .מי מאתנו לא משתמש בזיגי לסדר
את מערכת השעות שלו ,חי על קבוצת הפייסבוק של
המחלקה שלו ,סורק את שיעורי הבית ב ,CamScan-ומרענן
ללא הפסקה את 'קופת הכרטיסים הווירטואלית' בניסיון
למצוא כרטיס בודד לברקה? אבל עולם הרשת הוא ללא
גבולות ,ואי שם ברחבי הגוגל-פליי מסתתרות אפליקציות
שיכולות לשדרג את חיינו הסטודנטיאליים ולהפוך אותם
לקלים אף יותר .בקיצור ,אמור לי מה בעיותיך ,ואספר לך
מהי האפליקציה בשבילך.

ארגון זמן
שנות האקדמיה מאופיינות בעשרות משימות שצריכות
להיכנס ליום של עשרים וארבע שעות .פתגם סיני עתיק
אומר שבתור סטודנט אתה יכול לבחור שניים מבין שלושה
דברים :שעות שינה ,חיי חברה או ציונים טובים .אז איך
מכניסים עבודה ,הרצאה ,שיעורי בית ,מלגה ,שעות שינה
ויציאה לבנג'י ליממה אחת? מצאנו כמה אפליקציות שינסו
להפוך את כל זה לאפשרי.
 – My Study Lifeאין
מה לעשות ,לפעמים
אנחנו טובעים בים
שעומדות
המשימות
לפנינו ושוכחים הרצאה
או מפספסים הגשה.
האפליקציה
מטרת
היא למנוע בדיוק את
זה .היא עוקבת אחרי
ההרצאות ,התרגולים,
התרגילים
העבודות,
להגשה והמבחנים .היא
תודיע לכם כמה זמן יש
לכם להגיע להרצאה,
כמה אחוזים השלמתם
משיעורי הבית ,מתי צריך להגיש את העבודה וכמה זמן
נשאר לתום התרגול .בקיצור ,מזכירה אישית בגוף של
אפליקציה.
 – Sleep if u canהאפליקציה בעלת השם האכזרי מבטיחה
להעיר אתכם – ויהי מה .כולנו יודעים שחלק מתכנון זמן
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יעיל הוא לקום מהמיטה ולהספיק להרצאה של שמונה או
של עשר או של שתיים-עשרה .בדיוק בשביל זה פותחה
אפליקציה זו ,שעון מעורר שיפסיק לצלצל רק כשתקומו
ותצלמו את הכיור שלכם או תפתרו בעיה מתמטית ,וזה לא
משנה לה אם חזרתם בארבע בבוקר מהמנגה .בוקר טוב.
 – Evernoteאפליקציית הפתקים האולטימטיבית .באמצעותה
אתם יכולים לכתוב פתקים ,לכתוב רשימות ,To Do List
לתזמן תזכורים ,לצלם תמונות ,להקליט ,לסרוק ,לשמור
בקלות אתרי אינטרנט ומאמרים ,להוסיף קבצים ולסדר הכול
לפי סדרי עדיפויות ,צבעים וזמנים .האפליקציה הזאת תארגן
לכם את הזמן ,תסדר לכם את המוח ,ותסדר לכם את השנה.

הסחות דעת – איך להיות פרודוקטיבי?
על אף שהכתבה על טהרת האינטרנט והאפליקציות,
אלה הם מסיחי הדעת הגדולים ביותר .מי מאתנו לא נכנע
לווטסאפ בזמן למידה ,ורק חייב רגע לבדוק את הפייסבוק,
וחכו ,אני רק אסתכל רגע בוויינט – אממ ,איפה הייתי?
 – Forestהאפליקציה הכי מתוקה שתגרום לכם ללמוד כמו
שצריך .באפליקציה  Forestהיער הווירטואלי שלכם תלוי
בכמות הזמן שאתם לומדים .איך זה עובד? אתם נוטעים
עץ ,וכל זמן שאתם מפוקסים בלמידה העץ הזה גדל .ברגע
שאתם מפסיקים ללמוד העץ שלכם מת .ככל שתעבדו קשה
יותר היער הווירטואלי שלכם יתמלא ויהיה ירוק ופורח.
בנוסף ,האפליקציה מספקת סטטיסטיקות מדויקות של
הזמן שבו למדתם ,נחתם או התעסקתם במסיחי דעת.
אבל עזבו אתכם סטטיסטיקות ,היער הירוק שלכם הוא
האינדיקציה הטובה ביותר ללימודים – יער פורח ,ציון מנצח.
סטאגדיש.
 – Coffitivtyהסטארטפיסטים כבר הבינו מזמן שהמקום
הכי פרודוקטיבי בעולם כולו הוא בית הקפה .המלמול
החלש של דיבורים ,רעש מכונת האספרסו ,הצליל העמום
של הרחוב בחוץ – כל אלה הופכים את חוויית הלמידה
לנעימה ופרודוקטיבית .אם גם אתם ,כמוני ,יכולים להשתגע
מהשקט של הספרייה אבל גם לא מסתדרים עם מוזיקה
באוזניות ,האפליקציה הזו יכולה להתאים לכם בדיוק.
האפליקציה מספקת רעש מדהים ומעורר פרודוקטיביות של
– תחזיקו חזק – בית קפה .כך תקבלו את חוויית בית הקפה
גם כשאתם שותים נס בדירה או לומדים בספרייה.
 – Rescue Timeאפליקציה למכורים הכבדים שלא מסוגלים

להסית את מבטם מהטלפון וקופצים כשיש להם התראה
בפייסבוק .האפליקציה מודדת את הזמן שאתם מבלים
באתרים שונים (מפחיד לדעת ,תודו) ,חוסמת אתרים לפרק
זמן שהגדרתם ,ומפעילה התראה ברגע שאתם מבלים זמן רב
באתר מסוים .הגיע הזמן להגיד ביי לפייסבוק והיי לפיזיקה.

אקדמיה
עם כל החיים מסביב אסור לשכוח את הלימודים עצמם.
הנה כמה אפליקציות
שעושות את הלמידה
טיפה יותר קלה.
 – PhotoMathאתם
יושבים? כי האפליקציה
הזו עומדת לשנות
את חייכם ,בעיקר אם
בשבילכם מתמטיקה
היא סיוט שחשבתם
שנגמר בימי התיכון.
באמצעות האפליקציה
אתם מצלמים את
התרגיל שמאמלל את
חייכם ומקבלים פתרון
מדויק כולל הסבר
האפליקציה
מלא.
במיוחד
רלוונטית
בנושאים כמו ליניארית ,לוגריתמים ומשוואות .איפה היית בימי
בני גורן ,אפליקציה? איפה? אגב ,אם שכחתם את המחשבון

המדעי בבית ,האפליקציה RealCalc Scientific Calculator
תציל לכם את היום.
 – Bibmeכולנו יודעים שהחלק הכי נורא בכל עבודה הוא
הביבליוגרפיה .האתר  Bibmeמציע שירות פשוט ליצירת
ציטוטים לביבליוגרפיה .אתם בוחרים את מאגר המידע –
אתר ,ספר ,מאמר וכו' – ומוסיפים את שמו ,מקליקים על לחצן
הקסם ומעתיקים לעבודה .החיים פשוטים בעידן הטכנולוגי.
 – GoConqrאפליקציה שמספקת חוויית לימודים גלובלית
ויעילה .בעזרתה ניתן ליצור תרשימי זרימה ,מצגות ופתקים,
וכן ליצור בחנים ושאלונים וכך לבחון את הידע והזיכרון.
ניתן לשתף עם חברים ולגשת לבחנים ולמידע שנוצר על-ידי
סטודנטים אחרים ברחבי העולם.
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 – Preziצריכים להכין מצגת? תשכחו מפאוור-פוינט! פרזי
הוא הכלי החם בעולם המצגות .את השקופיות ניתן לסדר
בכל צורה שתרצו ,כמו תרשימי זרימה ,עצים ,טיפוס על
מדרגות וכל מה שעולה על רוחכם .הממשק הוא קל יחסית
לשימוש ,וניתן לשלב בשקופיות סרטונים ותמונות .ולבסוף
ניתן להוריד את המצגת למחשב או להיכנס דרך האינטרנט.

קבוצות תמיכה
אי אפשר לעבור את שנות האקדמיה מבלי רשת תמיכה
חזקה שתתפוס אתכם כשאתם עומדים ליפול .קבלו כמה
קבוצות שיהפכו את החיים שלכם לקלים ,זולים ,וטעימים,
והכול באווירה חברותית ,באר-שבעית ותומכת .ותודה
למארק צוקרגברג.
עזרת נשים – אם את אישה וגרה בבאר-שבע – זו הקבוצה
בשבילך! בעזרת נשים תמצאי את ארבעת-אלפים החברות
הקרובות שלך לשנים הקרובות ,ותוכלי לשאול ,להתייעץ
ולדבר על כל מה שעל לבך בלי לחשוש מסביבה גברית
עוינת .אז איפה הכי כדאי להסתפר? לאיזה רופא נשים
כדאי ללכת? מה לתת לחבר שיוצא למילואים? ואיפה הכי
כדאי לטייל בברצלונה? כל זאת ועוד תוכלו למצוא בקבוצה
האינטימית הכי גדולה בבאר-שבע .סורי ,גברים ,אבל
הכניסה מותרת רק למין היפה ומלא האסטרוגן.
טרמפים לסופר בין סטודנטים בבן-גוריון – אוח ,כמה כיף
ללמוד בבן-גוריון .הדירה מול האוניברסיטה שמול הפאב
שמול הפסטה בסטה ,והכול כמו בועה אידיאלית ,צעירה
ונוצצת – עד שנגמר השניצל תירס והבירה ושקיות האורז,
וצריך להגיע לסופרמרקט שנמצא במרחק מטריד של לפחות
שלושה קילומטר .לשם כך נוצרה הקבוצה הנ"ל .היא מבטיחה
לכם טרמפים לרמי לוי ,לשוק ,לשופרסל ולכל סופרמרקט אחר
שחפץ בו לבכם .קניות מעולם לא נראו זולות וקלות יותר.
מתכונים טעימים (וקלים) בין סטודנטים רעבים – רבים
מאתנו נכנסו למטבח בפעם הראשונה בדירה החדשה
והסתכלו סביבם בבהלה ,כמו הגיעו לאיזה חדר בריחה מאתגר
במיוחד ויש להם שעה לצאת בחיים ,בעוד שכל חפץ במטבח
נראה כמו חידה מתוסבכת ומלאת קאצ'ים .ובכן ,הקבוצה היא
הבית שלכם לכל השאלות בנוגע למטבח .מה עושים עם שקית
של עגבניות שעומדות להירקב? איזה חטיפים קלים אפשר
להכין בתקופת המבחנים ,שנוטה להיות גם תקופת הקלוריות?
ומה לבשל לארוחת שישי שהוזמנתם אליה? הקבוצה היא גם
מקום למאות מתכונים בדרגות קושי שונות שישדרגו לכם את
האורז הלבן והפתיתים בצורת הלו קיטי .בתיאבון!
שיעורים פרטיים בין סטודנטים – לא הכול אפליקציה
יכולה לפתור ,ולפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו תקועים
ומיואשים .בדיוק בשביל מקרים כאלו נפתחה הקבוצה
"שיעורים פרטיים בין סטודנטים" .דרכה אתם יכולים למצוא
סטודנטים שעברו בשלום את הקורסים שאתם עוברים
בדיוק ,במחירים סטודנטיאליים ובכל אוניברסיטה.
חפצים יד שנייה למסירה או למכירה בין סטודנטים באזור
באר-שבע – הקבוצה עם השם הארוך בעולם מציעה לכם
את האופציה למכור ,למסור או לחפש מגוון חפצים במצב
טוב ובמחירים משתלמים באזור באר-שבע .הקומקום
התקלקל? נתקעתם עם טלוויזיה? בא לכם להתחיל לרכוב
על אופניים? זה המקום!
קורסים כלליים בן-גוריון – יש לכם נקודות זכות שמחפשות
בית חם? קבוצת הקורסים הכלליים היא המקום להתייעץ,
לשתף ולסחור בקורסים כלליים .איך המרצה בספרדית? איזה
קורס לא דורש נוכחות חובה? איפה הכי קל להוציא מאה?
כל זאת ועוד תוכלו למצוא בקבוצה מצילת החיים הזאת
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מאת אור הוכמן והודיה תורג'מן

הצד של אף אחד
והפעם – לקבל את עצמי מול לשנות את עצמי

מצד אחד | אור הוכמן

צריך כיוון בחיים
אני יודעת מה אתם חושבים; החלטות
לשנה החדשה הן מיותרות ואף אחד לא
שומר עליהן .זה כמו שבכל שנה בבית הספר היינו אומרים
"השנה אני אהיה מסודר" ,ובסוף המחברות ננטשו ,היומן
נשאר ריק ובתיק נשאר סנדוויץ' מלפני שבוע .אבל וואלה,
אולי לא תאמינו ,אבל דברים השתנו מאז ימי ה' .1גדלנו ,ועם
זה גדלה האחריות שלנו והרצון שלנו להצליח .ותשאלו כל
אחד ,מטרות הן רק מדרגות להצלחה.
שנת לימודים חדשה היא זמן מצוין להגדיר רשימה חדשה של
מטרות :ללכת לפחות פעמיים בשבוע לחדר כושר ,להמעיט
בשוקולד (עד תקופת המבחנים) ,להתחיל לעקוב אחרי מה
שהולך בהרצאות ולשמור על ארנק מלא .זה גם אחלה זמן
להציב מטרות קצת יותר גבוהות – למצוא עבודה בתחום,
להקים עסק קטן או כל חלום שיושב לכם בראש .אך ,כמובן,
צריך להציב מטרות ריאליות .בפרק של "חברים" בנושא
החלטות לשנה החדשה צ'נדלר החליט שהוא לא יספר עוד
בדיחות ,וכולנו יודעים איך זה נגמר .וגם במקרה שלי ,אין מה
לעשות ,אני לא אגיע לכל ההרצאות ,לא משנה מה.
אני לא אדם מסודר ,אבל כשיש מולי רשימה מסודרת של
החלטות שניסחתי ,אני יודעת שיש לי כיוון ללכת אליו .אני
יודעת מה אומרים המצקצקים ,החלטות הן שם כדי לשבור
אותן .אבל אם מציבים מטרות ריאליות ,הגיוניות וכאלה
שחשוב לכם לשמור עליהן ,הצבת המטרות היא רק גורם
מדרבן .ההיסטוריון תומס קרלייל אמר" :אדם בלי מטרה
הוא כמו ספינה בלי הגה כיוון" ,ואנחנו ,ילדי דור ה Y-שגדלו
על האמרה שאנו יכולים להגשים את כל החלומות שלנו,
צריכים הגה חזק שיעמוד בפני כל הסערות וישיט אותנו
לעבר כל מטרה והחלטה.
בלי החלטות תתחילו עוד שנה עם בלגן בראש ,בחוסר
ארגון של זמן ועם נטייה להסחות דעת .הגיע הזמן להפסיק
לקום בכל יום חמישי עם הנגאובר ולפתוח את החומר
בפעם הראשונה שלושה ימים לפני המבחן .שום דבר לא
ישתנה אם לא נשים מולנו מראה ונחליט שהשנה הזו תהיה
שונה .והפעם באמת.
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צ'ופצ'יק

ומצד שני | הודיה תורג'מן

ההצלחה שבדיעבד
"אחרי החגים ,"...אומרת חברתי בניגון
הססני" ,אחרי החגים אני אעשה מנוי לחדר
כושר סוף-סוף"" .אחרי החגים אני אתחיל דיאטה" ,זורקת
חברה שנייה" .אחרי החגים אני מוחק את הטינדר" ,מוסיף
חבר שלישי .וככה אנחנו יושבים ומפטפטים לנו על כוס יין
ערב תחילת השנה האקדמית החדשה .כולם מביטים בי .עכשיו
תורי לקבל איזו החלטה לא מזיקה להשתפר במשהו שאני
באמת ובתמים רוצה להשתפר בו ,משהו ש...אין! אז השנה –
אני לגמרי אעשה אותו! השנה אני אלמד לנגן בגיטרה ,השנה
אני אכנס לכל התרגולים ב"פיזיקה !"2
"אחרי החגים יתחדש הכול" ,כותבת נעמי שמר .ואכן ,ניחוחן
של התחלות חדשות ומרגשות נישא באוויר .אך איני יכולה
שלא לגלגל עיניים לנוכח המחשבה שאכן אצליח לקבל מלא
החלטות חדשות להשתפר ,לעמוד בהן ולטפוח לעצמי על
השכם .מי לא מכיר את התפוח מקרטון שהמורה מביאה לכל
תלמיד בתחילת כיתה ה' ,ובו צריך לכתוב במה אשתפר השנה?
ומי מאתנו אכן דבק באותו קרטון אדום? להציב לעצמך יעדים
זה חשוב ,להפיק לקחים זה חשוב ,אלו דברים שאנחנו עושים
באופן טבעי ,אך לעתים זה יכול להיות מאוד מתסכל.
אנו מבזבזים אנרגיה ומחשבה רבה בהצבת המטרות האלה,
אך בסוף השנה או הסמסטר מסתכלים אחורה ומרגישים
שלא השגנו כלום .ואז אנו מלקים את עצמנו וחושבים שהיינו
יכולים להיות יותר .יותר מצליחים בלימודים ,יותר בכושר
ואנחנו אנשים חדשים! כי ריחן של ההתחלות החדשות משכר!
לא תמיד אנו עומדים במטרות שהצבנו לעצמנו ,אך מנגד ,אנו
עומדים בהמון מטרות שלא הצבנו לעצמנו .אנחנו לומדים,
מתבגרים ומשתנים ככל שנוקפים הימים ,אבל זה לא כתוב על
התפוח מקרטון ,אז לא שמנו לב! אז לא מחקת את הטינדר,
ולא הלכת לחדר כושר פעמיים בשבוע .האם זה הופך אותנו
לאכזבה? לא .זה הופך אותנו לאנשים .כשאסתכל אחורה על
השנה או על הסמסטר ,אולי אצליח להבחין בכמה דברים
שהשתפרתי בהם בלי להתכוון בכלל .וזה שווה לי יותר מפתק
מקופל שהשארתי בירכתי ראשי ,שחוזר ומהדהד כמו הנודניק
בבוקר ונותן לי תחושה שלא התעוררתי בזמן.

אנימציה
למבוגרים
בלבד

והקרנת הסרט
'מסיבת נקניקיות'

שלישי | 20:30 | 1.11.16

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

מועדון
הסרט
המופרע

נ י י ן  ,2 6ק ו מ ה 2
קולנוע נגטיב ,ב

מפגש פתיחה מופרע במיוחד שיוקדש
לעולם האנימציה למבוגרים בלבד!
איך שינו סדרות כמו "משפחת סימפסון"
את העולם ועל הדרך הסתכסכו עם
הבית הלבן? כיצד "פמילי גאי" של סת'
מקפרלן הפכה לאויבת של כל שאר
הסדרות? ומה הופך את סאופת'פארק
לסרט האנימציה הבוטה בכל הזמנים?
על שאלות אלו ועוד יענה הבמאי
והתסריטאי – אלון גור אריה!

ב-כנ1יסה
מנוי₪ 2

לסיום יוקרן סרט האנימציה שובר
הקופות "מסיבת נקניקיות".

חינ ים
ם!

Bgu4u.co.il

לפרטים >> Bgu4u.co.il :קולנוע נגטיב או

"קולנוע נגטיב"
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תשבץ היגיון

ליאור ליאני
2

1

3

4

5
7

6
8
9
10
12

11

14

13
16

15

18

17

ש
י
ו
ו
ק

19

20

מאוזן:

מאונך:

 ..1ראש הממשלה הראשון בתלמוד ()5

.1ישיבה בכלא על-מנת לפייס (מ) ()5

 .6בנם חסר כל ,אך הם אינם מפנים את הגב ()5

 .2בארקיע פשוט למצוא טיסה ()3

 .8רגע ,בציור אפשר לכפול ב)3,4( 40-

 .3קצין דפק גבר שאשתו נעדרת ()2,4

 .9מחפש מטבע על הגב ()5

 .4מאור נמצא בקבוצה קבוצה ()4

 .11בכמה מעלות הוא צלל? ()3,6

 .5עמלה מפיק חד ()5,2

 .15כדאי לכם להמר על  30בים סוער ()5

 .7למה הוא עושה חיים? (( )4עפ"י אבישי זילכה)

 .17אל תכניסו צרה לשופט ()7

 .10לא ייאמן! זה גול בטוח! (מ) ()5,2

 .19קיבלו תמיכה של אדם צנוע ()5

 .12מרים ספרדי מנשר ()6

 .20הוא מעופף סביב פסנתרן .איזה מין יחס זה? ()5

 .13מפרנס ילד וציפור ()4
 .14מטבעו ,כשהוא בשירותים הוא מקבל יחס מיוחד ()5
 .16הוא תמיד צודק בהערכת העוצמה שלה (ש) ()4
 .18חילק לרמות אחרי רמות ()3

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
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תשחץ

ליאור ליאני
מפכ"ל קיבוץ ליד
המשטרה אשקלון
)(4,3
בדימוס
חזר
)(3,4

חתיכת
אוכל
שננגסה

סלנג:
ברכת
פגישה

דני רופ

דני דויטש
שקט
לא
חולה
אויב

סתמי,
אקראי

מרושע

משרי
הפנים
)ש"מ(

רשימת
אישים
ראויים
לציון )(6,4

עיר
בשווייץ

אדם
המכור
לסמים

קריאה
בעיניים
בלבד

שיח
קוצני
משוררת
ישראלית
)ש"מ(

ילד
צעיר

אדם
שעובד
במסעדה

מילת
הכפלה

עיר

באיטליה

קיבוץ הקרון
ע"ש ברל הראשון
כצנלסון ברכבת

כלי
נגינה

מכללה
בקצרין

היטל
כספי
מחבריו
אדם
של פו שנהרג
הדוב במלחמה

ענבים
גרועים

סלנג:
שיכור,
מסומם

עבר

תפקיד
בגדוד
)ר"ת(

יופי
ראש
הוותיקן

כלי
הקשה
דטונטור

אנקול

תנור
גדול

עומדת
מתחת
לחופה

לכן

שונה
תכלית
שינוי

בהיר,
צח
הכרזה
חגיגית

liorliany@gmail.com

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

מילואימניק/ית?
סיוע בהגשת בקשה
לקיצור\ביטול המילואים

ה ממי לש ר ד
דואגו א י ם
לך

הגשת טפסים לביטוח לאומי
השכרת מודם סלולארי
חלוקת הטבות אקדמיות
וצ'ופרים על ימי מילואים
מתן ייעוץ והכוונה בנוגע
לזכויות משרתי המילואים

רותם חיים
מנהלת המשרד

reserve@aguda.bgu.ac.il

מור פלד
רכזת מילואים טבע,
בריאות ומכינות

eng_mil@aguda.bgu.ac.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד המילואים
(קומת כניסה בית הסטודנט)

קרן דול
רכזת מילואים רוח,
חברה וניהול

ruach_mil@aguda.bgu.ac.il

Bgu4u.co.il

teva_mil@aguda.bgu.ac.il

מור גרבלי
רכזת מילואים הנדסה

** הטבות אקדמיות ניתנות
עד היום האחרון של הסמסטר
בו בוצעו המילואים.
** צ'ופרים ניתנים עד סוף
תקופת המבחנים של כל
סמסטר בו בוצעו המילואים.

טלפון המשרד08-6428822 :
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13/11 - 17/11

20:30
אבודים ביונקרס
תאטרון באר שבע

מכירת כרטיסים למופע
פתיחת שנה
בית הסטודנט

מתחם פתיחת שנה
דשא של בנין 26
כניסה :חופשית

ראשון

19:30
אקטיביזם לעצלנים
שיחה עם תומר אביטל
פאב הבנג'י
כניסה :חופשית

מכירת כרטיסים למופע
פתיחת שנה
בית הסטודנט

20:30
מועדון הסרט המופרע  -מסיבת
נקנקיות
הקרנת הסרט ושיחה עם אלון
גור אריה
קולנוע נגטיב
כניסה 21 :ש"ח | מנויים חינם

20:30
אבודים ביונקרס
תאטרון באר שבע

10:00
יריד ארגונים חברתיים
הזדמנות לפגוש את הארגונים
הפועלים בעיר
רחבת בית הסטודנט
כניסה :חופשית

20:30
אבודים ביונקרס
תאטרון באר שבע

חמישי

סינמה אירופה:
"עץ הזית"
יום :ד

"כתבת
אמריקאית"
ימים :ה ,ש

"נעורים"
ימים א ,ג

"קרימינל"
ימים :ב ,ד

"ברידג'ט ג'ונס
בייבי"
יום :ד

"סופת חול"
ימים ב ,ה

"שכנים "2
ימים ב ,ה

"מסיבת
נקניקיות"
ימים ג ,ד

"שבעת
המופלאים"
ימים א ,ב ,ש

סרטי
השבוע
בנגטיב

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

20:30
אבודים ביונקרס
תאטרון באר שבע

10:00
יריד ארגונים חברתיים
הזדמנות לפגוש את הארגונים
הפועלים בעיר
רחבת בית הסטודנט
כניסה :חופשית

19:00
מופע פתיחת שנה
חניון הקמפוס הצפוני
כניסה :חבר אגודה  40ש"ח |
אורח  80ש"ח | משולב  110ש"ח

20:30
עפיפונים
תאטרון באר שבע

מתחם פתיחת שנה
דשא של בנין 26
כניסה :חופשית

שני

שלישי

רביעי

לוח אירועים
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צ'ופצ'יק

6/11 - 10/11

30/10 - 3/11
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Bgu4u.co.il

לוקו גרופ

