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הצד השלישי 
של הסיפור

וולקאם טו 
דה קלאב

עמ' 16

עמ' 20

המדריך לחיים 
הסטודנטיאליים 

בבאר שבע

סטודנטים ישראלים 
ואמריקאים במסע 

להכרת האחר

פותחים 
שנה

עמ' 8

רד בנד ואסתר 
רדא בריאיון 
מיוחד 

צילום יח"צ רד בנד | אלון גרעיני, צילום יח"צ אסתר רדא | רן בירןכככככ



שיווק

המחירים בתוקף עד ה-12.11.17  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.il - חפשו אותנו ב- 

חשמל

אל תעשו לעצמכם
הנחות בלימודים

זה התפקיד שלנו...

₪3,149₪2,799₪2,499

מחשב נייד "13.3
UX310UA-FB763T

מחשב נייד "13.3
UX310-FB858T

מחשב נייד "13.3
UX310UA-FB859T

Full HD 13.3 מסך •
Intel® CoreTM i5-7200U מעבד •

256GB SSD M.2 נפח אחסון •
8GB DDR4 SDRAM 2133 זיכרון פנימי •

1 X USB Typc-C + 1 X USB 3.0 + 2 USB 2.0 •
 1 X HDMI •

• משקל 1.4 ק"ג
Windows 10 מערכת הפעלה •
• אחריות לשנה איסוף והחזרה 

• ניתן להרחיב אחריות ל-3 שנים
http://asustore.co.il :ב  

Full HD 13.3 מסך •
Intel® CoreTM i5-7200U מעבד •

128GB SSD M.2 נפח אחסון •
4GB DDR4 SDRAM 2133 זיכרון פנימי •

1 X USB Typc-C + 1 X USB 3.0 + 2 USB 2.0 •
 1 X HDMI •

• משקל 1.4 ק"ג
Windows 10 מערכת הפעלה •
• אחריות לשנה איסוף והחזרה 

• ניתן להרחיב אחריות ל-3 שנים
http://asustore.co.il :ב  

Full HD 13.3 מסך •
Intel® CoreTM i3-7200U מעבד •

128GB SSD M.2 נפח אחסון •
4GB DDR4 SDRAM 2133 זיכרון פנימי •

1 X USB Typc-C + 1 X USB 3.0 + 2 USB 2.0 •
 1 X HDMI •

• משקל 1.4 ק”ג
Windows 10 מערכת הפעלה •
• אחריות לשנה איסוף והחזרה 

• ניתן להרחיב אחריות ל-3 שנים
http://asustore.co.il :ב  

מק״ט: 728871  מק״ט: 728934מק״ט: 728872

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, 
Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, 
Xeon, Xeon Phi, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. And/or other countries.
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15% הנחהב-

תיקים, קלמרים וסליבים

50%הנחה*
פריט 

שני ב-

ציוד משרדי

*הזול מבינהם, מהמגוון המשתתף במבצע, ללא כפל מבצעים והנחות, תוקף עד 30.11.17
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SKETCH

מחשב טאבלט "10.1 
T101HA-GR029T

07
28

60
4 :
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מחשב נייד "15.6
P2540UA-XO0054T

07
28

87
3 :

״ט
מק

₪2,150

מחשב נייד "15.6
 X542UA-GO167T

72
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 3 שנות
אחריות יבואן 
הרשמי ע«י 

טכנאי באתר 
הלקוח

₪2,949₪1,199

(LED) 1280x800 10.1 מסך נשלף  •
Intel® Quad-Core Atom™ x5-Z8350 Processer מעבד  •

64GB  EMMC נפח אחסון  •
4GB SDRAM זיכרון פנימי  •

X Micro USB 1  •
X Micro HDMI 1  •

Windows 10 מערכת הפעלה  •
אחריות לשנה   •
איסוף והחזרה  

Anti Glare 15.6 מסך  •
Intel® CoreTM i3-7100U מעבד  •

500GB נפח אחסון  •
4GB DDR4 זיכרון פנימי  •

Multi X8 צורב  •
1 X HDMI •

3 X USB 3.0 + 2 X USB 2.0  •
Windows 10 מערכת הפעלה  •

אחריות לשלוש שנים  •
  טכנאי בבית לקוח

מסך 15.6  •
Intel® CoreTM i5-7200U מעבד  •

256GB SSD M.2 נפח אחסון  •
8GB DDR4 זיכרון פנימי  •

 Multi X8 צורב  •
X HDMI 1  •

USB Typc-C  •
Windows 10 מערכת הפעלה  •

אחריות לשלוש שנים   •
איסוף והחזרה  

ב-פריט שני ב- הנחה

מגוון כלי בית, מטבח, אירוח ונוי

הנחה לרגל ההשקה50%30%

מעילים, וסטים ומיקרו פליז

חדש! 
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שיווק

 בדיקת מעבדה חינם - ללא התחייבות! 

החלפת מסכים במחירים הזולים ביותר!
 אייפון 4s\4 רק- 99 ₪ 
אייפון 5s\5 רק- 119 ₪ 

אייפון 6 רק- 139 ₪ 
אייפון 6S רק- 239 ₪
אייפון 7 רק- 279 ₪

 תיקון מסך LG G3 רק ב-  ₪ 
 ₪ 319

319
תיקון מסך LG G4 רק ב- 

תיקון מסך LG G5 רק ב- 369 ₪

J5 PRO2017 סמסונג 

 ₪ 1049 apple סט מקורי 
מטר 2 ראש מטען+כבל 

*המבצעים תקפים בהצגת מודעה זו ותעודת סטודנט

₪ 

ערכת קריוקי מושלמת גדולה 
2 מיקרופונים אלחוטיים  כולל 

וסטנד רק 599 ₪

פיפא 2018

מתנה לכל רוכש

Xiaomi Redmi Note 4X 
רק- 849 ₪

 סוללת גיבוי ענקית
רק- 139 ₪

רק- 149 ₪

 גלקסי 8 יבואן רשמי

רק- 2849 ₪

Xiaomi Redmi 4A
רק- 549 ₪

 נרתיק ריצה + אוזניות
₪ 59 רק- 280 ₪רק- 

 אוזניה נשלפת 
רק-3899 ₪החל מ- 99 ₪

 J7pro 2017 גלקסי
רק- 1249 ₪

°˙Â·ÈÈÁ˙‰†‡ÏÏ†≠†Ì�ÈÁ†‰„·ÚÓ†˙˜È„·

°¯˙ÂÈ·†ÌÈÏÂÊ‰†ÌÈ¯ÈÁÓ·†ÌÈÎÒÓ†˙ÙÏÁ‰
Ê ππ†̃¯†¥SØ¥†ÔÂÙÈÈ‡
Ê ±≤π†̃¯†µSØµ†ÔÂÙÈÈ‡
Ê ±¥π †̃¯†∂†ÔÂÙÈÈ‡
Ê ≤≥π†˜¯†∂s†ÔÂÙÈÈ‡
Ê ≤∏π†˜¯†∑†ÔÂÙÈÈ‡

Ê ≥±π†̃¯†LG G3 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙
Ê ≥≤π†̃¯†LG G4 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙
Ê ≥∑π †̃¯†LG G5 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙

ÈÓ˘¯†Ô‡Â·È†∏†ÈÒ˜‡Ï‚
Ê ≤∏ππ†̃¯

xiaomi Redmi Note 4
Ê ∑ππ†˜¯

 Samsung  J7 pro 2017
Ê ±≥¥π†˜¯

xiaomi Redmi 4A
Ê µππ†˜¯Ê ±≥π†˜¯

ÌÈ¯‚Â·ÓÏ†¯„ÈÈÏÒ†È¯È˘ÎÓ
˙Â¯Á˙†‡ÏÏ†¯ÈÁÓ·

Ê ±¥π†˜¯
‰ÏÂ„‚†˙ÓÏ˘ÂÓ†È˜ÂÈ¯˜†˙Î¯Ú

„�ËÒÂ†ÌÈÈËÂÁÏ‡†ÌÈ�ÂÙÂ¯˜ÈÓ†≤†ÏÏÂÎ
Ê µππ †̃¯

ÌÈ¯È˘ÎÓ†ÔÂÂ‚Ó
ÌÈÈ„ÚÏ·†ÌÈÓÎÁ

È„¯Á‰Â†È˙„‰†¯Â·ÈˆÏ

˙ÙÏ˘�†‰È�ÊÂ‡
˙ËËÂ¯†SOL
Ê ±±π†̃¯

ÒÂËÂÏ·†˙ÂÈ�ÊÂ‡

µπ∏∑™
ÌÂ¯„· †‰ÏÂ„‚‰†̇Â„·ÚÓ‰†˙˘¯

ÔÂ˜È˙
ÌÂ˜Ó·

Onix†≠†¯ÏÂÏÒÂ†ÌÈ·˘ÁÓ†Ò˜È�Â‡††††††˜Â·ÒÈÈÙ·†Â�˙Â‡†Â˘ÙÁ

JBL †È¯ˆÂÓ†ÏÎ
‰Á�‰†±∞•≠·

ÌÈ·˘ÁÓ†Ò˜È�Â‡
¯ÏÂÏÒÂ

Ú·˘≠¯‡·†®‰¯‡Ê†ÏÂÓ©†ÔÂÈ�˜†„�¯‚
www.Onix.co.il

Ë�¯Ë�È‡‰†¯˙‡·†‰‡ÏÓ‰†ÌÈÙÈ�Ò‰†˙ÓÈ˘¯

ÂÊ†‰Ú„ÂÓ†˙‚ˆ‰·†¢Ú·˘¢†ÔÂ˙ÈÚ†˙ÂÁÂ˜ÏÏ†ÌÈÈ„ÚÏ·†ÌÈÚˆ·Ó

ÏÙ‡†È¯Â˜Ó†ËÒ
¯ËÓ†≤†Ï·Î†´†˘‡¯Ê ±≥π†̃¯

ÈÓ˘¯†Ô‡Â·È

˙È˜�Ú†ÈÂ·È‚†˙ÏÏÂÒ

 Samsung  J5 pro 2017
Ê ±±¥π†˜¯

ÈÓ˘¯†Ô‡Â·È

°˙Â·ÈÈÁ˙‰†‡ÏÏ†≠†Ì�ÈÁ†‰„·ÚÓ†˙˜È„·

Ê ≥±π†̃¯†LG G3 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙
Ê ≥≤π†̃¯†LG G4 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙
Ê ≥∑π †̃¯†LG G5 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙

ÈÓ˘¯†Ô‡Â·È†∏†ÈÒ˜‡Ï‚
Ê ≤∏ππ†̃¯

xiaomi Redmi 4A
Ê ±≥π†˜¯

ÌÈ¯‚Â·ÓÏ†¯„ÈÈÏÒ†È¯È˘ÎÓ
˙Â¯Á˙†‡ÏÏ†¯ÈÁÓ·

ÌÈ¯È˘ÎÓ†ÔÂÂ‚Ó
ÌÈÈ„ÚÏ·†ÌÈÓÎÁ

È„¯Á‰Â†È˙„‰†¯Â·ÈˆÏ

˙ÙÏ˘�†‰È�ÊÂ‡
˙ËËÂ¯†SOL
Ê ±±π†̃¯

µπ∏∑™
ÌÂ¯„· †‰ÏÂ„‚‰

Onix†≠†¯ÏÂÏÒÂ†ÌÈ·˘ÁÓ†Ò˜È�Â‡††††††˜Â·ÒÈÈÙ·†Â�˙Â‡†Â˘ÙÁ

JBL †È¯ˆÂÓ†ÏÎ
‰Á�‰†±∞•≠·

ÌÈ·˘ÁÓ†Ò˜È�Â‡

www.Onix.co.il
Ë�¯Ë�È‡‰†¯˙‡·†‰‡ÏÓ‰†ÌÈÙÈ�Ò‰†˙ÓÈ˘¯

ÂÊ†‰Ú„ÂÓ†˙‚ˆ‰·†¢Ú·˘¢†ÔÂ˙ÈÚ†˙ÂÁÂ˜ÏÏ†ÌÈÈ„ÚÏ·†ÌÈÚˆ·Ó

˙È˜�Ú†ÈÂ·È‚†˙ÏÏÂÒ

 Samsung  J5 pro 2017
Ê ±±¥π†˜¯

ÈÓ˘¯†Ô‡Â·È

°˙Â·ÈÈÁ˙‰†‡ÏÏ†≠†Ì�ÈÁ†‰„·ÚÓ†˙˜È„·

°¯˙ÂÈ·†ÌÈÏÂÊ‰†ÌÈ¯ÈÁÓ·†ÌÈÎÒÓ†˙ÙÏÁ‰
Ê ππ†̃¯†¥SØ¥†ÔÂÙÈÈ‡
Ê ±≤π†̃¯†µSØµ†ÔÂÙÈÈ‡
Ê ±¥π †̃¯†∂†ÔÂÙÈÈ‡
Ê ≤≥π†˜¯†∂s†ÔÂÙÈÈ‡
Ê ≤∏π†˜¯†∑†ÔÂÙÈÈ‡

Ê ≥±π†̃¯†LG G3 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙
Ê ≥≤π†̃¯†LG G4 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙
Ê ≥∑π †̃¯†LG G5 †ÍÒÓ†ÔÂ˜È˙

ÈÓ˘¯†Ô‡Â·È†∏†ÈÒ˜‡Ï‚
Ê ≤∏ππ†̃¯

xiaomi Redmi Note 4
Ê ∑ππ†˜¯

 Samsung  J7 pro 2017
Ê ±≥¥π†˜¯

xiaomi Redmi 4A
Ê µππ†˜¯Ê ±≥π†˜¯

ÌÈ¯‚Â·ÓÏ†¯„ÈÈÏÒ†È¯È˘ÎÓ
˙Â¯Á˙†‡ÏÏ†¯ÈÁÓ·

Ê ±¥π†˜¯
‰ÏÂ„‚†˙ÓÏ˘ÂÓ†È˜ÂÈ¯˜†˙Î¯Ú

„�ËÒÂ†ÌÈÈËÂÁÏ‡†ÌÈ�ÂÙÂ¯˜ÈÓ†≤†ÏÏÂÎ
Ê µππ †̃¯

ÌÈ¯È˘ÎÓ†ÔÂÂ‚Ó
ÌÈÈ„ÚÏ·†ÌÈÓÎÁ

È„¯Á‰Â†È˙„‰†¯Â·ÈˆÏ

˙ÙÏ˘�†‰È�ÊÂ‡
˙ËËÂ¯†SOL
Ê ±±π†̃¯

ÒÂËÂÏ·†˙ÂÈ�ÊÂ‡

µπ∏∑™
ÌÂ¯„· †‰ÏÂ„‚‰†̇Â„·ÚÓ‰†˙˘¯

ÔÂ˜È˙
ÌÂ˜Ó·

Onix†≠†¯ÏÂÏÒÂ†ÌÈ·˘ÁÓ†Ò˜È�Â‡††††††˜Â·ÒÈÈÙ·†Â�˙Â‡†Â˘ÙÁ

JBL †È¯ˆÂÓ†ÏÎ
‰Á�‰†±∞•≠·

ÌÈ·˘ÁÓ†Ò˜È�Â‡
¯ÏÂÏÒÂ

Ú·˘≠¯‡·†®‰¯‡Ê†ÏÂÓ©†ÔÂÈ�˜†„�¯‚
www.Onix.co.il

Ë�¯Ë�È‡‰†¯˙‡·†‰‡ÏÓ‰†ÌÈÙÈ�Ò‰†˙ÓÈ˘¯

ÂÊ†‰Ú„ÂÓ†˙‚ˆ‰·†¢Ú·˘¢†ÔÂ˙ÈÚ†˙ÂÁÂ˜ÏÏ†ÌÈÈ„ÚÏ·†ÌÈÚˆ·Ó

ÏÙ‡†È¯Â˜Ó†ËÒ
¯ËÓ†≤†Ï·Î†´†˘‡¯Ê ±≥π†̃¯

ÈÓ˘¯†Ô‡Â·È

˙È˜�Ú†ÈÂ·È‚†˙ÏÏÂÒ

 Samsung  J5 pro 2017
Ê ±±¥π†˜¯

ÈÓ˘¯†Ô‡Â·È

תיקון
מקום

ב
*5987

אוניקס מחשבים וסלולר
חוזרים ללימודים עם   

בדרום
רשת המעבדות הגדולה 

Galaxy Note 8

*

נווה זאב - אביגדור המאירי 27 | גרנד קניון - קומת כניסה | תחנה מרכזית - באר שבע
יוסף סמלו 1  - נתיבות | מרכז מסחרי - דימונה | קניון הסיטי - אשדוד

apple סט מקורי
מטר 2 ראש מטען+כבל 

₪ 139 רק- 
apple סט מקורי
ראש מטען+כבל 2

ממיר עידן + 
₪ 139 רק- 



עריכה:

נועם שרעבי

עריכה לשונית:

יהודית כהן-טוקר 

עיצוב גרפי:

נטלי לוין

רועי חמאוי

כתיבה:

אור הוכמן

גיל אליאס

גלי סיטון

דיקלה קציר

דניאל רימברג

ליעד וכניש

מרום אדלר

נתנאל סימקין

סהר אלמוג

שרון ליפסקר

צילום:

יובל ירושלמי

מושיקו פאר

דפוס:

רבגון

דבר העורכת

המערכת

גיליון מס' 570

3442
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פותחים שנה

וולקאם טו דה קלאב

הצד השלישי של הסיפור

אימא, תעזרי לי

בראשית הייתה פדיחה

אנטישמיות - הדור הבא

החוג הבאר-שבעי
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והסטודנטית הזאת היא אני

מעבר לקשת

MEME גוריון

מד חום גוריון

מדור ספורט

כלכלה למתחילים

המלצת הצוות

תרבות

צופן בן גוריון

הצד שלו הצד שלה

הצד של אף אחד

סיפורי אוכל

תשחצים

לוח אירועים
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מעוניינים לפרסם 

בצ'ופצ'יק?

פנו למשרד שיווק 

בטלפון 054-2321346 

* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

בהיותנו כתבים הסיפוק הגדול ביותר מגיע כשאנחנו גורמים לקוראים שלנו להגיב. זו 

יכולה להיות תחושה שתעבור בכם בזמן הקריאה, ייתכן שיהיה גיחוך קל או שחיוך יעלה 

על השפתיים, ואולי שאלות יעוררו את סקרנותכם ואפילו רוגז קל יתעורר. השאיפה שלנו 

לשנה הקרובה היא ליצור אתכם דיאלוג, להשמיע ולשמוע, לפרוץ גבולות מחשבתיים 

ולתת במה ראויה לכל הסטודנטים על גוניהם, דעותיהם ותחומי העניין שלהם. בדיוק 

תוכלו  חדשים:  ומדורים  טורים  בצ'ופצ'יק  השנה  לשלב  החלטנו  הללו  הסיבות  בגלל 

למצוא טור ספורט שייתן פרשנות חדשה לאירועים במגרשים, טור גאווה שייקח אתכם 

למסע בנקודות משמעותיות של פעילות הקהילה הגאה בבאר שבע ועוד רבים וטובים. 

מוכנים לעוד קצת שדרוגים? השנה יכתבו כתבי הצ'ופצ'יק ידיעות עדכניות וחדשותיות 

גם לאתר האגודה החדש, כך שתוכלו להמשיך וליהנות מהצ'ופצ'יק גם אחרי שתסיימו 

לקרוא את העיתון. בכך, אנחנו מקווים, נוכל לסקר אירועים ופעילויות ולהביא אותם 

אליכם בקלות ובמהירות. על דפי העיתון נמשיך לשלב כמיטב המסורת בין הקל לכבד, 

בין הכיף למעורר המחשבה ובין המצחיק לרציני.

כמו תמיד, נשמח לשמוע מכם על הצעות, תגובות ומחשבות דרך כתובת המייל שלנו.

נועם שרעבי,

עורכת צ'ופצ'יק
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חמישה דברים שיווק
שלמדתי בשבוע 

הראשון שלי בחילופי 
סטודנטים בליטא

ליטא זולה. ממש. "ליטא?" תהו כולם כשסיפרתי להם 

סטודנטים.  חילופי  לתכנית  לנסוע  החלטתי  שלשם 

"מה יש לך לחפש בליטא?". אז תשמעו: ביום הראשון 

הגעתי משדה התעופה לדירת הסטודיו שלי – במונית 

שעלתה ארבעה יורו – דירה שנמצאת במרכז של המרכז 

של עיר בירה אירופית )ממש איפה שגוגל מפות ישים 

אתכם אם תכתבו לו וילנה(, חדשה-דנדשה מהניילונים 

ג'.  בשכונה  שלי  המתפוררת  מהדירה  פחות  ועולה 

עליך  שקופצים  רחוב  חתולי  כולל  לא  חשבונות,  כולל 

ועל הכלב שלך בטיול, ולא כולל ההזויה של שכונה ג' 

שמבקשת טלפון כדי להתקשר לבעלה שלא קיים. אז 

למעשה השאלה היא: מה יש לי לחפש בבאר שבע?

העיר  תראו,  בווילנה.  לאיבוד  ללכת  נחמד  לא  זה 

אירופית  עיר  היא  מהממת.  וילנה  של  העתיקה 

קלאסית המאופיינת ברחובות הולנדיים קטנים, בבתים 

צבעוניים ובבתי קפה שמריחים כמו גן עדן. קצת מחוץ 

רוסיה  כמו  שנראית  וילנה  את  תמצאו  העתיקה  לעיר 

מכוערים  מרובעים  בתים  הסובייטית-קומוניסטית. 

והרבה-הרבה גרפיטי. עכשיו, כל מי שמכיר אותי יודע 

שאני יכולה להסתכל על מפה של עיר ועל מפת שולחן 

 – כלום  שזה   – הדבר  אותו  את  לי  יגידו  והן  משובצת 

הפחות  ברחובות  עצמי  את  מצאתי  בקלות  שדי  כך 

להגיע  כמו  זה  וילנה.  של  אפלים  והיותר  סימפטיים 

שכל  מרגישה  )אני  הכבושה  להייגרדן  המלך  ממעלה 

טור בימינו מחייב רפרנס למשחקי הכס(. בעודי חוששת 

גדול  סיבוב  עשיתי  קווין"  דה  "סרסיי  למלמל  ומנסה 

וחזרתי לקירות האבן המנחמים של העיר העתיקה. פיו. 

בדיחות שחורות לא עובדות על אירופאים. דמיינו את 

הסצנה הבאה: ארוחת ערב במסעדה ליטאית קלאסית. 

הולנדים,  שני  )היי(,  ישראלית  תמצאו  השולחן  סביב 

תפוחי  מאכלי  ובין  לשם  מפה  וצרפתייה.  אוסטרית 

להכין  כך  כל  רבות  דרכים  ידע שיש  )מי  שונים  אדמה 

תפוחי אדמה?( פולין עלתה בשיחה, ואני זרקתי לחלל 

האוויר שאני חצי פולנייה ופגשתי בתגובות מופתעות. 

"יש לך משפחה שם?", נשאלתי, ואני כיאה לישראלית-

כן,  "באושוויץ,  בצחוק,  קראתי  צינית-שחורה-ישירה 

חחחחחח". הם לא צחקו. 

להיות חולה כשאת גרה לבד זה לא פיקניק. לא עבר 

שלהן,  את  עשו  המשתנות  הטמפרטורות  וכבר  שבוע 

דעתי  שאבדה  עד  משתעלת  עצמי  את  מצאתי  ואני 

ומבריחה את כולם לצד השני של האוטובוס. הרגשתי 

ימים  ידי הגוף שאילץ אותי לבלות ארבעה  נבגדת על 

במיטה עם עצמי ועם הנזלת שלי. בלי חבר שיכין לי תה, 

בלי שותפים שיבואו  ירקות,  לי מרק  אימא שתכין  בלי 

אז  ונטפליקס.  הליחה  אני,  רק   – שלומי  מה  לשאול 

הכנתי לעצמי תה מחתיכת לימון, המרק שלי היה מרק 

אינסטנט שעלה חמישים סנט, ועשיתי את עצמי עונה 

מה שלומי רק כדי לשמוע עד כמה אני צרודה. אבל כן 

הגעתי לעונה השלישית של מד-מן, אז אי אפשר להגיד 

שהכול היה לשווא. 

וכבר  לווילנה  אין דבר שבירה לא תפתור. רק הגעתי 

שמישהו  חושבת  לא  סתווים.  וארבעה  עשרים  חגגתי 

ביום  כמו שאני הרגשתי  זקן  הרגיש  וארבע  בן עשרים 

ההולדת הזה, כשכל הסטודנטים שסביבי חגגו עשרים 

במקרה הטוב ובקושי גדלו להם זיפים. יש גם את אלו 

כן,  ושלוש.  בני עשרים  גדולים,  שבתואר שני, הם כבר 

הבנתם את הרעיון. אז אתה תמלמל 'זה בגלל שהייתי 

בצבא', אבל לאף אחד לא באמת אכפת. כולם קנו לי 

בירה, יצאנו למסיבה בסלנטו )שזה הבארקה הליטאית(, 

ואני הרגשתי שוב כמו בת עשרים בטיול הגדול, כולל 

ההנגאובר של גיל עשרים. בהצלחה שיהיה לי 

מאת אור הוכמן

והסטודנטית הזאת 
היא אני

צ'ופצ'יק6
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 Bgu4u.co.il  |   "אגודת הסטודנטים"

יום ג' | 18:30
חניון הקמפוס הצפוני

31.10.17
נצ'י נצ'

אליעד

מארחים רד בנד 
את אסתר רדא

 19:30

 20:30

 21:30

אליעד

DJ carmix

אל
שר

בי
ה 

שונ

לרא

ש ג נ ו י ע  פ ו מ ה

לשפת הסימנים

מארחים את
אסתר רדא

ניתן לרכוש כרטיסים דרך אתר האגודה החל מ- 15.10.17 | מכירת כרטיסים פרונטאלית תחל ב- 22.10.17 בכניסה לבית הסטודנט
סטודנט חבר אגודה: 40 ₪ | עובד אוניברסיטה/בוגר נגב: 60 ₪ אורח: 80 ₪

| עובד אוניברסיטה/בוגר נגב  מחירים ביום האירוע: סטודנט חבר אגודה: 45 ₪ 
65 ₪ | אורח: 85 ₪ | במכירה אינטרנטית באשראי תתווסף עמלה של 3.5%

COLOURS
PANTONE 195 C
C=0 M=100 Y=60 K=55



צ'ופצ'יק8

""אני מרגישה שאנשים 
הם אנשים ומוזיקה זו 

שפה בינלאומית שמדברת 
לכולם. היא עושה לכל 

האנשים את אותו הדבר, 
מחברת, מרגשת ומשמחת"

מוכרת  למסורת  הפך  כבר  השנה  פתיחת  מופע 

באוניברסיטת בן גוריון. בשבועות הראשונים ללימודים 

לנו חגיגה  לבירת הנגב מיטב האמנים להרים  מגיעים 

נחום,  אליעד  אלינו  יגיעו  הפעם  בסמסטר.  פעם  של 

נצ'י נצ', שלהיטו "כל הזמן הזה" זכה לאחרונה בתואר 

שיר השנה במצעד העברי של גלגל"צ, ורד בנד שיארחו 

שמה  הסטודנטים  אגודת  השנה  רדא.  אסתר  את 

לעצמה מטרה להפוך את כל אירועיה לנגישים. אגודת 

במטרה  הדיקאנט  עם  פעולה  משתפת  הסטודנטים 

להנגיש את מופע פתיחת השנה לכלל הסטודנטים, כדי 

שיוכלו ליהנות ממנו ללא קשר למצבם האישי. המופע 

מתרגמת  של  בסיועה  הסימנים  בשפת  כולו  יועבר 

שתוצב על הבמה, ואזור מיוחד בשורת הקהל הראשונה 

פיזית.  מוגבלות  עם  ולסטודנטים  ראייה  ללקויי  יישמר 

ומותאם  מונגש  יהיה  כולו  האירוע  מתחם  לכך  נוסף 

בכך,  רמפות.  באמצעות  גלגלים  לכיסאות  למעבר 

באוניברסיטה  הסטודנטים  כלל  יוכלו  באגודה,  מקווים 

לפתוח את השנה במופע שישאיר טעם של עוד, לפחות 

עד יום הסטודנט הבא. 

"כשהייתי ילדה והיו שואלים אותי מה אני רוצה להיות 

כשאני אהיה גדולה, הייתי אומרת פסיכולוגית", משתפת 

הסטודנטים  לשמחת  רדא,  אסתר  והשחקנית  הזמרת 

מסלול  שעל  מבהירה  אבל  לפסיכולוגיה,  במחלקה 

הקריירה שלה כיום לא הייתה מוותרת. "אני לא יכולה 

לדמיין מצב אחר!". רדא עוסקת במוזיקה עוד מילדות, 

היא העבירה את שירותה הצבאי בלהקה הצבאית של 

ריאיון מיוחד עם האמנים שירימו את כולנו במופע פתיחת השנה,
רד בנד ואסתר רדא, ובשורות חדשות ומהפכניות בנושא נגישות המופע 

לכלל הסטודנטים

פותחים שנה
מאת נועם שרעבי

אסתר רדא | צילום יח"צ: שרבן לופו

צ'ופצ'יק8
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יורשה לי לשאול? למה לקנות אם 

מדור אקדמיה  >> Bgu4u .co . i l למידע נוסף: 

מדור אקדמיה - נעים להכיר:

השאלת ספרי לימוד בעלות סמלית למשך השנה

מתן סיוע, הקלות והטבות למשרתי ומשרתות המילואים

ייעוץ, הכוונה  וליווי בכל בעיה אקדמית

מאגר מקוון של עשרות בחינות וסיכומים לשירותכם

אקדמיה
מדור

איתך לאורך כל התואר

בנק הבחינות 
והסיכומים

משרד סיוע 
םאקדמי
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יורשה לי לשאול? למה לקנות אם 

מדור אקדמיה  >> Bgu4u .co . i l למידע נוסף: 

מדור אקדמיה - נעים להכיר:

השאלת ספרי לימוד בעלות סמלית למשך השנה

מתן סיוע, הקלות והטבות למשרתי ומשרתות המילואים

ייעוץ, הכוונה  וליווי בכל בעיה אקדמית

מאגר מקוון של עשרות בחינות וסיכומים לשירותכם

אקדמיה
מדור

איתך לאורך כל התואר

בנק הבחינות 
והסיכומים

משרד סיוע 
אקדמי



צ'ופצ'יק10

זרוע היבשה, ולפני כמה שנים גם החלה לעסוק במשחק. 

לעולם  שנכנסתי  בגלל  היום  משחק  עושה  לא  "אני 

המוזיקה ונשאבתי לתוכו ואין כל כך זמן לעשות גם וגם", 

העולמות.  שני  בין  השילוב  על  ומספרת  מסבירה,  היא 

"אין ספק שהמשחק עזר לי. כלומר, זה נתן אחד לשני, 

המוזיקה נתנה למשחק והמשחק נתן למוזיקה. כל העניין 

של להיות על במה ולשחק כל ערב את אותו הדבר זה 

כמו במוזיקה בסופו של דבר. יש משהו במשחק שמחייב 

אותך להיות כנה כדי שאנשים יאמינו לך, וגם במוזיקה זה 

ככה". באוגוסט האחרון הוציאה רדא את אלבומה השני, 

שירים  כולל  הראשון  אלבומה  שכמו   ,Different Eyes
מאוד  הייתה  באנגלית  לשיר  "הבחירה  בלבד.  באנגלית 

טבעית בגלל שזו המוזיקה שהקשבתי לה רוב החיים. גם 

היה  בגיל שלוש-עשרה  אי שם  השיר הראשון שכתבתי 

באנגלית", היא מספרת, אבל לא פוסלת את האפשרות 

שיום אחד תתחיל לשיר גם בעברית. "לפני כמה זמן הייתי 

בהופעה של חווה אלברשטיין, והיא דווקא כן הציתה בי 

את הרצון ליצור בעברית". 

מהאלבום  שלך  החדש  האלבום  שונה  אופן  באיזה 

הראשון?

האלבום  שוני.  המון  ויש  התפתחות  המון  "הייתה 

הראשון נוצר ברובו עם ההרכב שלי, זאת אומרת, ניגנו 

והפקנו ביחד, נכנסנו לאולפן והקלטנו. בשאר השירים, 

שזה לא היה ככה, היו כמה מפיקים לאלבום. באלבום 

יותר  אחרת.  היא  החוויה  וכל  אחד,  מפיק  היה  הזה 

אישית, יותר אינטימית", מתארת רדא. אחד החידושים 

העבודה  הוא  לדבריה  האחרון  באלבום  המשמעותיים 

"בעבודה על  מול המחשב בתהליך היצירה המוזיקלי. 

שעבדתי  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  החדש  האלבום 

מאוד  גם  שזה  והמחשב,  המפיק  אני,  מחשב.  מול 

לשמוע  מוכנה  הייתי  לא  שנים  כמה  לפני  עד  מיוחד. 

על מוזיקה אלקטרונית. גם בהופעות שלי עד היום. יש 

מוכנה,  לא  ואני  במחשב  שמשתמשות  הופעות  הרבה 

אני חייבת שזה יהיה חי ושהכלי ינגן. מבחינתי החוויה 

יוצרים עכשיו". רדא מספרת  היא ההווה ומה שאנחנו 

שהשינוי בעמדתה הגיע בעקבות טיוליה הרבים ברחבי 

מלא  וגיליתי  הקשבתי  בעולם,  "הסתובבתי  הגלובוס. 

מוזיקה חדשה, אז נפתחתי. כשאין גבולות פיזיים גם אין 

גבולות מנטאליים, מסתבר. נפתחתי לעולם". 

באה מאהבה
כאמור, רדא תגיע להופעה משותפת במופע פתיחת שנה 

שנפגשו  מאז  פעולה  משתפת  היא  שִאתם  בנד,  רד  עם 

השיר  את  יחד  וביצעו  ודביר"  "רד  הטלוויזיה  בתכנית 

Should I stay or should I go. כשהיא נשאלת עם מי 
היא חולמת לשתף פעולה מוזיקלית בחלומותיה הגדולים 

עונה  היא  וונדר",  "סטיבי  ברורה.  תשובה  לה  יש  ביותר, 

בביטחון. "בעיקר בגלל שהוא ענק. אני מאוד אוהבת את 

הוא  שלו.  והחשיבה  כותב  שהוא  השירים  ואת  המוזיקה 

פשוט מוזיקאי אדיר שאני בטוחה שאני אלמד ממנו המון 

אם אתקרב אליו אי פעם". בשנים האחרונות הופיעה רדא 

על במות רבות ברחבי העולם ובפסטיבלים שונים. לדעתה 

אין הבדל גדול בין הקהלים במדינות השונות. "אני מרגישה 

שאנשים הם אנשים ומוזיקה זו שפה בינלאומית שמדברת 

לכולם. היא עושה לכל האנשים את אותו הדבר, מחברת, 

מרגשת ומשמחת, כך שרוב התגובות הן די זהות". למרות 

התמיכה והפרגון שהיא מקבלת מהקהל הבינלאומי רדא 

נתקלה במהלך הקריירה שלה גם בתגובות פחות אוהדות 

ולא  פעם  לא  "קרה  ישראלית.  היותה  עקב  לעבודתה 

פעמיים שבפסטיבלים חילקו עלונים כנגד ההופעה שלי, 

והיו כאלה שהגיעו להופעה עם דגלי פלסטין וצעקו. כל זה 

רק נותן לי מוטיבציה כי אני באמת באה לתת אהבה. אני 

לא פוליטיקאית, אני עושה מוזיקה ואני באה לחבר". לנו, 

להעביר  רוצה  היא  גוריון,  בן  באוניברסיטת  הסטודנטים 

מסר מלא באופטימיות ובאנרגיות חיוביות: "זה לא באמת 

משנה מה תעשה כל עוד אתה עושה אותו באהבה, הכי 

חשוב זה ליהנות ממה שאתה עושה ולעשות את זה הכי 

טוב שאתה יכול. ככה, השמים הם הגבול".

"הסתובבתי בעולם, הקשבתי 
וגיליתי מלא מוזיקה חדשה, אז 
נפתחתי. כשאין גבולות פיזיים 

גם אין גבולות מנטאליים, 
מסתבר. נפתחתי לעולם"

צ'ופצ'יק10
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ספר לנו על תהליך התגבשותה של הלהקה, למה 

נבחר דווקא השם הזה?

Well it took years to find the right name. We 
were originally The Thundercats, but it turns out 
that was the name of a popular kids cartoon 
and we got sued hard. We later changed it to 
Red and the Power Rangers, but we got sued 
again by Haim Saban. So, we decided to keep 
it simple. Red, that's me. Band, that's them. 
Nobody cares about them anyway.

לשירים  קאברים  בעיקר  הם  שלכם  השירים 

חומר  יצירת  על  מחשבות  יש  האם  מפורסמים, 

מקורי? מה היעד הבא בקריירה?

I don't like to think of them as originals vs 
covers. I sing songs. I sing the best songs I 
can find, and I sing them the best I can. Old, 
new, mine, yours, anything that people can sing 
along to is ideal. I come from the folk tradition, 
see, people get together and sing songs, 
nobody used to care who made up the words.

When it comes to plans for the future, we 
had our first RedStock festival recently. It was 
a huge success and I'm still kind of buzzing. I 
hope the next RedStock will grow even more and 
slowly with every year continue to grow till we 
can become a sovereign independent state of 
RedBand.

 
לבין אסתר רדא? ספר על  ביניכם  נוצר החיבור  איך 

תהליך העבודה המשותף 

Ester came along a few years back when we 
were doing the first season of Red&Dvir. After 
one rehearsal we knew we had a connection 
that went beyond her natural and understandable 
attraction to me. She can sing like a demon, but 

to figure out what song to sing we took three 
weeks off to in Barbados. That's the only way 
I can make decisions, by taking 3 weeks off in 
exotic locations. It's not a very efficient or cost-
effective way to make decisions but it's what 
works of me.

מה המסר שלך לקהילת הסטודנטים בבן גוריון?

Never leave academic life. It's a jungle out here 
and this place will eat you alive. Stay where you 
can have ideas and random sex. If you can get 
tenure, do it. A job you can't be fired from? Where 
else are you going to find that?
Whatever you do, don't get into show business.

hafakot@aguda.bgu.ac.il :לפניות, שאלות ובירורים ניתן לפנות למדור תרבות באגודת הסטודנטים בכתובת

לרכישת כרטיסים סרקו את הקוד
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כשאתה מסתכל מעבר לחלון אתה כמעט ולא מתייחס 

לזכוכית. הזכוכית היא עוד כלי בידוד. אם חשוך בחוץ 

אותו כלי בידוד הופך למראה, ואתה לא מפסיק להסיט 

את המבט שוב ושוב כדי שאולי תבין אם האדם שאתה 

רואה זה שיקוף או בסך הכול השתקפות שתיעלם עוד 

הראשון  הגאווה  במצעד  כשצעדתי  השמש.  עם  רגע 

כלל  בדרך  עיניי.  לנגד  צץ  הזכוכית  חלון  שבע  בבאר 

בימי חמישי אני מסיים את הלימודים בשעות מאוחרות, 

ביום חמישי שהיה ב-29.06.2017 נמשכתי בתור  אבל 

כתב ובתור אדם אל תוך הצבעים העזים של הסקרנות 

והתשוקה. קמתי והלכתי בלי לחשוב פעמיים אל הלא 

מוכר, ומצד שני למקום האינטימי.

כמו בכל מצעד אתה הולך ממקום אחד למקום אחר. 

אולי עצם הצעידה מבשרת על משהו או משאירה את 

שבמצעד  נדמה  אבל  הקרקע,  על  שלך  הרגל  טביעות 

זה היה מעבר לכך. מתוך השמעת הקול החסר בתוך 

חברה שגזורה למגזרים, מתוך גיבוש וערעור על זהות 

מצעד  היה  זה  האדם,  אהבת  ומתוך  ומינית  מגדרית 

ולנקות את עצמך מהפחד היומיומי  של לצאת לרחוב 

דגלי  בין  שלה.  היומיום  בחיי  חווה  הגאה  שהקהילה 

במצעד  היו  לשוויון  הצועק  והקול  הצבעוניים  הקשת 

קולות שונים בתוך הקהילה  שייצגו  רבים  גם ארגונים 

של  הגאה"  "האחווה  כמו  שבע  בבאר  הלהטבפא"קית 

שבע"  בבאר  גאה  "בית  בנגב,  גוריון  בן  אוניברסיטת 

המצעד,  לאחר  ההופעות  ואת  המצעד  את  שארגנו 

"המונרו", ליין מסיבות ודראג שמתקיים בפאב "ביאליק 

חברי  כמו  רבים  תומכים  גם  היו  אלו  לצד  ועוד.   ,"26

נוסף  הבוגרים.  תנועות  וגם  השונות  הנוער  תנועות 

בקהילה  לתמוך  שבאו  תושבים  אלפי  הגיעו  כך  על 

בפרט.  ובפריפריה  הישראלית  בחברה  ובסובלנות 

וכעס על  לצד כל המהומה הייתה גם הכלה של עצב 

דרך  ביומיום  הקהילה  חברי  את  שמלווה  ההומופוביה 

ציון סיסמאות שדורשות לחדול את ההומופוביה ודרך 

לחייה  קץ  ששמה  דןוג  הקהילה  חברת  של  האובדן 

בשנת המצעד.

לאחר המצעד התכנסו אלפי הצועדים ברחבת העירייה 

העיר.  ראש  ונאום  הופעות  עם  האירוע  את  לחגוג 

להתגבש  החלה  ההמולה  וכל  המוזיקה  כל  בעקבות 

בתוך  נמצא  עדיין  השקט  איך  ותהיתי  מחשבה,  בי 

ולמה הקרקע  וארגונים,  דעות  הזה של  המנעד הרחב 

שהם הולכים עליה בגאווה היא יציבה בזמן שהרגליים 

זרם  עם  הלכתי  האירוע  בתום  ונופלות.  שוקעות  שלי 

אט- הפכה  החלון  ושקיפות  בפאב,  שנפגשו  האנשים 

לי  מה  עצמי  את  ושאלתי  בבירה  הבטתי  למראה.  אט 

ולהם ולמה הם ולא אנחנו. הבנתי שאם אסתכל מבעד 

לזכוכית החלון ולא על הבבואה כל השאלות שצפו עד 

אז ייעלמו. בזכות המצעד הראשון בבאר שבע התחלתי 

להאשים את ההומופוביה מקרוב, לבחון את הארגונים 

תרבות  מהי  להבין  לנסות  במצעד,  שצעדו  השונים 

הקהילה הגאה בבאר שבע, מה הופך אותה למגובשת 

ובעיקר מה הופך אותה לאור  על אף אותן מחלוקות, 

בחברה הישראלית. אתם מוזמנים להצטרף 

מסע אישי בין נקודות הציון המשמעותיות 
בחיי הקהילה הגאה בבאר שבע

מעבר לקשת 
מאת: גיל אליאס

טור 
גאווה
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רותח
← להיפגש עם כל החברים שלא ראינו כל הקיץ.

← אירועי פתיחת שנה. אף פעם לא נמאס ממלא הופעות שוות 
במקום אחד! 

← שבועיים ראשונים של הסמסטר! שנ"צ כל יום, ישיבה כל לילה 
ומה לא... רגע... מה פתאום בוחן בשבוע השני של הסמסטר? למה 

יש קורס עם נוכחות חובה בשמונה בבוקר? אנחנו מוחים בתוקף!

חמים
← מזג האוויר בבאר שבע )שיישאר ככה(.

← פנקס הקופונים של האגודה )תזכורת עצמית: לא להיזכר בו רק 
אחרי שכל הקופונים כבר פגי תוקף(. 

"טודו  פעמים  עשר  סטודנטים,  מאות  בברקה:  ראשונה  מסיבה   ←
בום", ארבע רחבות ותור אחד שלא נגמר ב"בית הסטודנט". 

פושר
← תקופת שינויים. מי רוצה להחליף ספרדית בחוויה התיאטרונית?

התגעגעו  שהם  כמו  האוניברסיטה  לחתולי  שהתגעגעתם  תודו   ←
לאוכל שלכם. 

← אבדו עקבותיהם של סטודנטים שנה א' בבניין 72. המוצא הישר 
יזכה לתהילת עולם ב"התקבלתי לבן גוריון".

← נגמרה תקופת החגים וצריך ללכת לחדר כושר.קריר
← סטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות ולומדים בשני הקמפוסים? 

המשפט הקודם לא תקף לגביכם.

← הרשמה לפאנג'ויה. סטודנטים שנה א' ומצפים מכם להירשם עם 
חברים שהכרתם לפני דקה וחצי? לא סטודנטים שנה א' ולא הזמנתם 

חדר בשבוע הראשון של הסמסטר? לא נורא, תמיד יש את שנה הבאה.

קפוא
המבחנים בלוח  להציץ  שהעז  הסטודנט  של  פניו  הבעת   ← 

בתחילת הסמסטר.

בחו"ל  לכם  שהייתה  המדהימה  החופשה  על  מחלום  להתעורר   ←
בקיץ ולגלות שאתם בעצם בעיצומה של הרצאה משעממת. 

← להתחיל את סמסטר א' אחרי סמסטר קיץ )וכל מילה נוספת מיותרת(.

מד חום גוריון
המדור שיעשה לכם סדר בכל מה שקורה
בבן גוריון - התחזית לתחילת הסמסטר

מאת שרון ליפסקר

מדור
חדש!
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רובנו שקועים בשגרה המוכרת של לימודים, עבודה, בני 

זוג וחברים, ולרוב אפילו לא עוצרים כדי לשאול את עצמנו 

והנשמה.  הלב  בשביל  משמעותי  משהו  לנו  חסר  אם 

במילים אחרות – משהו שלא מקבלים תמורתו כסף או 

דבר  למדנו  כי  אישי  סיפוק  של  תחושה  אלא  גבוה  ציון 

חדש על עצמנו, תרמנו לסביבה שלנו או קידמנו השקפת 

עולם שאנחנו מאמינים בה. שנה אקדמית חדשה בפתח, 

בחיי  ולשלב  מהשגרה  לצאת  מעולה  הזדמנות  וזאת 

היומיום מסגרת שהיא לחלוטין בשביל עצמכם, ומי יודע, 

כמה  ותכירו  התואר  ללימודי  מעבר  קצת  תשכילו  אולי 

חברים חדשים על הדרך. 

מודל האו"ם
אז מה דעתכם על עונש מוות? אתם מוזמנים לחשוב על 

זה לרגע, כי אתם עכשיו בעיצומה של סימולציה בתפקיד 

נציגיה של ארצות הברית. המשימה שלכם היא לשכנע 

של  שהמדיניות  שסביבכם  המדינות  של  הנציגים  את 

ובאנגלית  הנכונה,  המדיניות  היא  בעניין  הברית  ארצות 

מודל  של  הסטודנטים  בשביל  קשה?  נשמע  בבקשה. 

האו"ם"  "מודל  למדי.  שגרתי  במצב  מדובר  האו"ם 

בינלאומי אשר  )Model United Nations( הוא פרויקט 

קיים במוסדות אקדמיים רבים בישראל, ומדמה למעשה 

האו"ם.  של  החדרים  בחדרי  בפועל  שמתרחש  מה  את 

המפגשים של מודל האו"ם של בן גוריון מתרחשים פעם 

בשבוע בימי שלישי בערב, כאשר פעם בשבועיים במהלך 

המפגש מתקיימת סימולציה בנושא מסוים על סדר היום 

אחרת  מדינה  מייצג  בסימולציה  משתתף  כל  העולמי. 

קואליציה  להרכיב  משכנעים  טיעונים  באמצעות  ומנסה 

ובין שהפסדת לרוב ערב  שתתמוך בדעתו. בין שניצחת 

הפאבים  באחד  מכן  לאחר  ממשיך  סימולציה  בו  שיש 

שליד האוניברסיטה. 

האו"ם  מודל  של  הסטודנטים  לסימולציות  נוסף 

שומעים הרצאות מרתקות, מרחיבים את הידע שלהם 

הבאות  בסימולציות  לייצג  עומדים  שהם  המדינות  על 

נכון  ובחו"ל.  בארץ  ובתחרויות  בכנסים  ומשתתפים 

לזה  שמתרגלים  שתדעו  חשוב  אבל  באנגלית,  שהכול 

יותר מהר ממה שחושבים ושהקשרים עם הסטודנטים 

הבינלאומיים מקלים על העניין. למי מתאים להצטרף 

הסברה  מנהלת  דמידנקו,  אנסטסיה  האו"ם?  למודל 

צריכים אוורור בין השיעורים? מרגישים צורך למלא את הזמן במשהו 
לנשמה? ריכזנו עבורכם את כל הפרטים על הארגונים ועל היזמֹות 

החברתיות שישמחו לקבל אתכם לשורותיהם בשנה הקרובה

מאת שרון ליפסקר

וולקאם 
טו דה 
קלאב
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וקשרי חוץ של מודל האו"ם בן גוריון, ממליצה: "אנשים 

אפשר  שבה  חברתית  מסגרת  בעוד  להשתלב  שרוצים 

היו  לא  שהם  הסיכויים  שרוב  חדשים  אנשים  להכיר 

יכולת  את  לשפר  שרוצה  ומי  היומיום,  בחיי  מכירים 

העמידה שלו מול קהל ולהתבטא טוב יותר באנגלית". 

מיוחדת  סימולציה  הייתה  האחרון  בפורים  הידעת? 

הרמיוני,  ובמהלכה  הצדק",  "ליגת  היה  שלה  שהנושא 

מהמרים  אתם  מי  אחד.  במקום  נפגשו  וזורו  פלאש 

שניצחו, הטובים או הרעים? 

מועדון הדיבייט
ישראלית  גרסה  בעלת  נוספת  בינלאומית  מסגרת 

 )debate( תוצרת בן גוריון היא מועדון הדיבייט. דיבייט

הוא ויכוח תחרותי שיכול להתקיים סביב כל נושא תחת 

בדיוני(.  ומדע  כלכלה  עד  ופוליטיקה  )ממגדר  השמש 

צריכים לערער בעל פה בפני מרצה על ציון שקיבלתם 

או להרצות במשך כמה דקות בפני כיתה של סטודנטים 

ורק המחשבה מפחידה אתכם? דיבייט הוא כלי שעשוי 

ולרכוש  אלה  מעין  מצבים  עם  להתמודד  לכם  לסייע 

מיומנויות חשובות לחיים כמו חשיבה ביקורתית, מהירה 

ומסודרת, יכולת שכנוע ועמידה מול קהל. 

מועדון הדיבייט של בן גוריון הוא מועדון ותיק שפעיל זה 

עשר שנים, והוא בעל הישגים מרשימים בארץ ובחו"ל. 

ובשעה  ביום  מתקיים  המועדון  של  השבועי  המפגש 

שומעים  המפגש  של  הראשון  בחצי  כאשר  קבועים, 

הרצאה ובחצי השני מתרחש סיבוב דיבייט. כל דיבייט 

כולל ארבעה צמדים של דוברים, והם נעזרים בטיעונים 

את  לשכנע  כדי  מרשימים  רטוריים  ובכישורים  חזקים 

ואת הצופים שעמדתם היא הנכונה  הצמדים האחרים 

שמכריזים  אחרי  הנגדי.  הצד  של  עמדתו  הפרכת  תוך 

בלבד  רבע שעה  לרשותם  יש  הדיבייט  הנושא של  על 

בהתאם  להעלות  הולכים  שהם  הטיעונים  על  לחשוב 

מסתיים  שהדיבייט  לאחר  מייצגים.  שהם  לעמדה 

להשתפר  במטרה  משוב  מקבלים  המשתתפים  כל 

במפגשים הבאים. בשנה הקרובה מועדון הדיבייט יארח 

דוברים  בתפקידי  נציגים  ישלח  גוריון,  בבן  תחרויות 

ויכשיר  ובחו"ל,  בארץ  ולתחרויות  לאליפויות  ושופטים 

דור חדש של דוברים איכותיים. 

מועדון  של  המשלחת  האחרון  באוגוסט  הידעת? 

הדיבייט של בן גוריון העפילה לחצי הגמר של אליפות 

אירופה שנערכה באסטוניה. 

תאים פוליטיים
מעורבות  מקדמת  אשר  חברתית  מסגרת  מחפשים 

חבר'ה  עם  משמעותית  וחברתית  פוליטית 

לשלכם?  דומים  ודעות  ערכים  שלהם  מהאוניברסיטה 

בבן  לכם!  קוראים  גוריון  בן  של  הפוליטיים  התאים 

מהם  יש  פוליטיים.  תאים  של  ענפה  סצנה  יש  גוריון 

בעלי  תאים  כמה  ויש  מסוימות  למפלגות  המקושרים 

אג'נדה פוליטית אשר אינה מזוהה עם מפלגה כלשהי. 

הפעילים של התאים הפוליטיים מארגנים לאורך השנה 

ישיבות תא שבמהלכן קובעים את תכנית העבודה לשנה 

הקרובה ודנים בסוגיות שונות הנוגעות לתא שלהם. 

טיולים,  התנדבויות,  כמו  משלו  פעילויות  יש  תא  לכל 

סיורים בכנסת ובמקומות שונים בארץ וימי גיבוש וכיף. 

לעתים כמה תאים מחליטים לארגן פעילויות משותפות 

באוניברסיטה  והרצאות  כנסת  חברי  עם  מפגשים  כמו 

ובפאבים שבקרבת האוניברסיטה בסגנון של "ח"כ על 

חברי  נפגשים  בשנה  פעמים  ארבע  לכך  נוסף  הבר". 

פורום  זהו  וארגונים".  תאים  "פורום  במסגרת  התאים 

המתקיים בשיתוף מדור מעורבות באגודת הסטודנטים 

ומקדם שיתופי פעולה עתידיים ביניהם. אין לכם סיבה 

להגיע  מוזמן  אחד  כל  כי  הפעילויות  מכמות  להיבהל 

לכמה פעילויות שהוא רוצה בהתאם לזמן שיש לרשותו 

ולמידה שהוא מעוניין להיות מעורב בנעשה בתא. אם 

בעצמכם  לבחון  או  כנסת  חברי  להיות  חלמתם  תמיד 

איך העבודה בכנסת מתבצעת מבפנים, תאים פוליטיים 

בכנסת  התמחות  לעשות  לכם  יאפשרו  מסוימים 

פעם  לכנסת  תגיעו  ההתמחות  במהלך  בהתנדבות. 

שבו  שהתא  מהמפלגה  כנסת  לחבר  תצוותו  בשבוע, 

אתם פעילים מזוהה עמה ותצברו ניסיון משמעותי. 

הידעת? בתחילת כל סמסטר מדור מעורבות חברתית 

לשמוע  ניתן  ובמסגרתו  וארגונים,  תאים  יריד  מארגן 

תאים  ועל  הפוליטיים  התאים  על  נוספים  פרטים 

וארגונים נוספים בבן גוריון. 

התא הטבעוני
שנים,  שלוש  לפני  הוקם  גוריון  בן  של  הטבעוני  התא 

כן  כשמו  טובה.  ברוח  ומכבד  פתוח  בשיח  דוגל  והוא 

הטבעוניים  לסטודנטים  מיועד  הטבעוני  התא  הוא, 

שמתעניין  מי  כל  רק.  לא  אבל  גוריון,  בבן  שלומדים 

בעלי  של  זכויותיהם  ובקידום  הטבעוני  החיים  באורח 

החיים מתקבל בברכה. לתא הטבעוני יש שתי מטרות 

עיקריות. המטרה הראשונה היא להפוך את חייהם של 

לקלים  גוריון  בבן  שלומדים  הטבעוניים  הסטודנטים 

ובאמצעות  ידי הנגשת אוכל טבעוני לקמפוס  יותר על 

המטרה  שבע.  באר  באזור  טבעוניים  עסקים  פרסום 

השנייה של התא, שמהווה את מרכז הכובד של העשייה, 

באמצעות  החיים  בעלי  לצער  המודעות  הגברת  היא 

השנה  במהלך  בנושא.  שמתעניין  מי  לכל  המידע  מתן 
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התא הטבעוני מארגן סדנאות בישול ביתיות והרצאות 

בנושאים הנוגעים לטבעונות כמו הפן הבריאותי והפן 

בבעלי  וניסויים  הטבעוני  החיים  אורח  של  האקולוגי 

חיים. בחג השבועות תוכלו להתרשם מדוכן ה"מילק-

למוצרי  ראויים  תחליפים  לחשוף  שמטרתו  אאוט", 

אותם.  ולקדם  המוכרים  החלביים  ולמאכלים  החלב 

הוא  הטבעוני  התא  של  הבולטות  הפעילויות  אחת 

"אתגר הקובייה". מי שנענה לאתגר נכנס לסוכה סגורה 

מכל הכיוונים וצופה בסרטון באורך של כמה דקות על 

החיים.  בעלי  את  מנצלים  שבהן  השונות  התעשיות 

כדי  לקובייה  נמצאים תמיד מחוץ  הפעילים של התא 

טעים  באוכל  להתכבד  תוכלו  גם  ולרוב  מידע,  לספק 

וטבעוני. לאחר שהאתגר הושלם בהצלחה המשתתף 

מגריל פרס כמו שובר לבירה או לארוחה. 

הידעת? התא הטבעוני של בן גוריון הוא אחד התאים 

הבולטים בארץ מבחינת כמות הפעילויות שהוא מוציא 

לפועל בשנה.

עושים רחוב
של  בקבוצה  להיתקל  לכם  יצא  האחרונה  בפעם  מתי 

סטודנטים ותושבים ותיקים שעובדים ביחד כדי להפוך 

יותר?  את המרחב הציבורי שבו הם חיים למקום טוב 

רחוב"  "עושים  פרויקט  האחרונות  השנים  בארבע 

מעודד אקטיביזם מהשטח ומסייע להדק את הקשרים 

בין התושבים הוותיקים של באר שבע לבין הסטודנטים 

החיים בעיר. המתנדבים בפרויקט משפצים ומשדרגים 

בשכונות  למשל(  גינות  )כמו  ציבוריים  מרחבים 

הוותיקות של באר שבע. לאחר מכן הם עוזרים לפתח 

קהילות במוקדים הללו בעזרת ארגון אירועים חברתיים 

כמו חוגים וירידים מקומיים. "השדרוג של המרחב הוא 

המעורבות  מידת  את  להגביר  ניתן  שבאמצעותו  כלי 

וליצור קהילה  של התושבים בעיצוב המרחב הציבורי 

בין  וסולידאריות  אחריות  תחושת  על  שמבוססת 

רחוב"  "עושים  רכזת  צברי,  עדי  מסבירה  התושבים", 

וסטודנטית בשנה ג' לפוליטיקה וממשל ומזרח תיכון. 

הפעילות ב"עושים רחוב" מתקיימת פעם בשבוע בשעות 

משתנות בהתאם למוקד שבו מתבצעת הפעילות. מלבד 

האירועים הנקודתיים של כל מוקד המתנדבים של "עושים 

אירוע  בחנוכה,  נרות  הדלקת  אירועי  מארגנים  רחוב" 

אירועים  שלל  ועוד  שבת  קבלות  מימונה,  בשבט,  בט"ו 

קהילתיים. המטרה המרכזית של הפרויקט בשנה הקרובה 

היא להשקיע במוקדים הקיימים באמצעות יצירת שגרה 

מטרה  קבועים.  תרבותיים  אירועים  הכוללת  קהילתית 

חדשים  מוקדים  כמה  של  הנראות  שיפור  היא  נוספת 

במטרה להמשיך לחזק את החיבור בין תושבים מקהילות 

ואקטיביסטים, מתחברים  יצירתיים  אתם  אם  אז  שונות. 

לעשייה פיזית וקהילתית בשטח ורוצים להכיר טוב יותר 

"עושים  הסטודנטיאלית,  לבועה  שמחוץ  שבע  באר  את 

רחוב" היא בדיוק המסגרת בשבילכם. 

כל  מתרחש  רחוב"  "עושים  של  השיא  אירוע  הידעת? 

את  משדרגים  ובמהלכו  הטובים,  המעשים  ביום  שנה 

המרחב של שני מוקדים במקביל. 

אז איך מצטרפים? 
דמי  גובים  אינם  שהוזכרו  והמועדונים  התאים  כל 

כן מתחזקים  וכמו  נוכחות,  דורשים חובת  לא  רישום, 

עמודי פייסבוק פעילים שיספקו לכם מידע אם אתם 

רוצים להצטרף או להתעניין. מרבית הארגונים שצוינו 

יהיה  ובהם  זרקור בתחילת הסמסטר,  ערבי  מקיימים 

ניתן לקבל את כל המידע שאתם צריכים וגם להירשם. 

"עושים  של  הקהילתיים  בפרויקטים  להתנדב  כדי 

רחוב" ניתן ליצור קשר עם הרכזת של "עושים רחוב" 

)פרטים באתר של האגודה( או לשלוח הודעה בעמוד 

למלגה  התקבלתם  אם  הפרויקט.  של  הפייסבוק 

שכוללת התנדבות תוכלו להצטרף לצוות המתנדבים 

ולמלא במסגרת הפרויקט  הקבוע של "עושים רחוב" 

את שעות ההתנדבות 

אירוח הקבוצה האמריקאית בישראל | צילום: סהר אלמוג 

פרויקט עושים רחוב | צילום: מושיקו פאר
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 משרד הרווחה
--------------

 איתך לאורך כל התואר

משרד הרווחה 
של אגודת 

הסטודנטים 
מספק שירותים 

מגוונים לכל 
סטודנט/ית 
חברי אגודה 

וכדאי שתדעו, 
מומלץ לגזור 

ולשמור!

הגורמים  השנה  בפתיחת 
הבאים יגיעו לאוניברסיטה 
נוח  שירות  לכם  לתת 
רב- עו"ד,  ארנונה,  ונגיש: 

קו וביטוח לאומי. *פרטים 
נוספים, טפסים רלוונטיים 
באתר  יהיו  ועדכונים 

באגודה.

חוסכים את 
הבירוקרטיה

מוצרי  מחירי  על  פיקוח 
מתן  ואיכותם,  המזון 
ותלונות  לבקשות  מענה 
גורמים  עם  קשר  ויצירת 
באוניברסיטה.  רלוונטיים 

לשביעות  סקרים  עריכת 
רצון הסטודנטים ופרסום 
התוצאות באתר האגודה.

קפיטריות

ניתן  האגודה  באתר 
המידע  כל  את  למצוא 
מבחר  עבור  הלוונטי 
מלגות שיכולות להתאים 

לך לקראת התואר.

מלגות

האוניברסיטה  ברחבי 
מיקרוגלים  פזורים 
האגודה   מים.  ומתקני 
שוטפת  תחזוקה  מספקת 
באתר  המתקנים.  לכלל 
מפה  קיימת  האגודה  

המפרטת את פריסתם.

מיקרוגלים 
ומתקני מים

ועד  פעילות  ריכוז 
מענה  ומתן  המעונות 
לבעיות פרטניות. בתחום 
על  עובדים  אנו  הדיור 
אגודתי  תו-תקן  יצירת 
השכירות  מחירי  לייצוב 

בבאר שבע.

מעונות 
ודיור

הרווחה  מנהלת  הסמכת 
מ"נגישות  נגישות  כרכזת 

ישראל".
ושירותי  אירועי  הנגשת 
האגודה לכלל האוכלוסיה 
לפניות  מענה  ומתן 

פרטניות.

נגישות

אליכם  עד  מגיע  עו"ד 
כדי  השנה  בתחילת 
טפסי  על  לחתום 
לאורך  בנוסף,  הארנונה. 
סיוע  לקבל  תוכלו  השנה 
בתיאום  בחינם  משפטי 

מראש.

עורך דין

Bgu4u.co.il :או באתר האגודה | rk_revaha@aguda.bgu.ac.il לפרטים נוספים: מנהלת רווחה
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התדריך המאולתר נפתח באמצע השמורה האינדיאנית. 

קצר  זמן  תוך  אך  מולנו,  נעמדת  כשהיא  מחייכת  לואן 

עומדים  "אתם  סבר.  לחמורת  הופכת  שלה  ההבעה 

אליו  נחשפים  תיירים  מאוד  שמעט  בטקס  להשתתף 

השבט.  חוקי  את  לכבד  מכם  דורשת  אני  לכן  בימינו. 

אסור לצלם, אסור לכתוב, אסור להקליט, אסור אפילו 

לצייר. את מה שתראו כאן תנצרו בלב שלכם". אנחנו 

שעומד  ממה  מתרגשים  אבל  מהקשיחות,  מופתעים 

קרב"  מ"מועדון  ההיא  לסצנה  פלאשבקים  לקרות. 

אמנם  הקופחת.  השמש  תחת  ונעלמים  אותי  שוטפים 

מקרה  בכל  אבל  הטקס,  כדי  תוך  נדבר  שלא  ביקשו 

זה  על  זה  הסתכלנו  נגמר.  כשהוא  מילים  לנו  היו  לא 

המומים, נפעמים מהחוויה הצבעונית, החיה, הייחודית 

כל כך שהיינו עדים לה אי שם בכפר נידח, על הר גבוה, 

בקצה השני של העולם.

היה משהו מרענן בלשבת שם בלי לתעד. בלי למצוא 

על  לחשוב  בלי  לתמונה,  המושלמת  הזווית  את 

את  לעצמי  לשרבט  בלי  מדויקים,  הכי  ההאשטגים 

מהלך ההתרחשות. למסע הגעתי בתור משתתפת ולא 

מהמחלקה  ב'  בשנה  סטודנטית  עיתונאית.  בתפקיד 

עוד ארבע משתתפות, שני מנחים  לחינוך שיצאה עם 

ואחראית לוגיסטיקה בשלושה קונקשנים ומיניבוס, עם 

  NAU  מזוודה אחת שאבדה בדרך, לקמפוס המהודר של

אריזונה.  פלגסטאף,   ,)Northern Arizona university(
בין  בדיעבד, הצעתי לכתוב כמה מילים על מה שהיה 

היתר כדי לתת לאסימונים הזדמנות ליפול.

הנסיעה לאריזונה היוותה פרויקט המשך לקורס "מפגש 

נפגשנו  בקורס  לחינוך.  המחלקה  של  האחר"  עם 

הרצאות  לשמוע  ובדואיות,  יהודיות  בנות  שבוע,  מדי 

אקדמיות על הבדואים ועל הדרום ולדבר עליהן. לאורך 

עצמו.  על  שחזר  מדפוס  מתוסכלת  הייתי  הסמסטר 

לפעם  מפעם  שאלות,  שואלות  משתפות,  היהודיות 

מנסות להחיות את הדיון. הבדואיות מדברות מעט, כמה 

גם מפסיקות להגיע. גם כשכבר יש פלטפורמה להכיר, 

לשתף, הן לא באמת אומרות מה הן חושבות ומרגישות. 

מה שנקרא, אין פרטנר. ככל שהסמסטר התקדם דיברנו 

וחצי  שבוע  שבועות,  שלושה  הקיץ.  פרויקט  על  יותר 

אצלנו,  תתארח  אמריקאים  סטודנטים  קבוצת  מתוכם 

על  ללמוד  המטרה:  אצלם.  להתארח  נטוס  אנחנו  ואז 

נרטיבים אישיים וקולקטיביים של קבוצות רוב ומיעוט. 

במילים פשוטות, בואו נלמד על ישראל והבדואים ואז 

ניסע ללמוד על אמריקה והאינדיאנים.

לפגוש את האחר – סטודנטים במסעם האישי במעמקי הנרטיב הבדואי-יהודי 
פוגשים בסטודנטים מאריזונה על רקע יחסיהם המורכבים עם אנשי השבטים 

הילידים באמריקה

הצד השלישי 
של הסיפור

מאת: סהר אלמוג
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איך נראה אינדיאני?
השיחה הראשונה של שתי הקבוצות יחד, האמריקאית 

והישראלית, עמדה בסימן לשבור את הקרח. הם תשעה, 

זזות  ואנחנו  באנגלית  מתקיימת  השיחה  חמש.  אנחנו 

באי נוחות בכיסא. המבטא שלנו בולט, התחביר גרוע. 

מתרגמים.  איך  מושג  לך  שאין  מילה  יש  משפט  בכל 

זמן עד שהבנתי שיש סיכוי טוב שאני  לא לקח הרבה 

מרגישה כמו הבדואית בקורס הסמסטריאלי. עכשיו אני 

משחזרת את הדפוס השתקני, אבל גם מבינה קצת יותר 

טוב מאיפה הוא מגיע. הדיון לא מתקיים בשפה שלי? 

את  ושוטפת  בהירה  בצורה  להעביר  ממני  תצפו  אל 

ההוריקן המילולי שמשתולל לי בראש. בהמשך מצאנו 

לדבר  עברה  היא  בנוח  לא  הרגישה  כשמישהי  פשרה, 

בעברית ואחר כך תרגמו אותה. נעזרנו בחבר הטלפוני 

הזה מדי פעם, אבל עדיין לא היינו בטוחות שהפרטנרים 

הבינו אותנו עד הסוף.

נראה  איך  לעצמנו  תהינו  הראשונה  השיחה  לפני  עוד 

שחשבנו.  ממה  פחות  עוד  שידענו  מסתבר  אינדיאני. 

וחצי  אחד  רק  היו  האמריקאים  תשעת  מתוך  אמנם 

אינדיאנים )אחד "שלם" ואחד שרק אמו אינדיאנית(, אבל 

לא היו להם נוצות, שיער ארוך או בגדי עור שהסגירו את 

מוצאם. בהמשך הם גם הסבירו שהסממנים האלה כבר 

אינם נפוצים ושהם מהווים חלק מההשטחה שהתרבות 

המילה  גם  שלהם.  לתרבות  עשתה  האמריקאית 

בביטוי  והתחלפה  מהלקסיקון  יצאה  כבר  אינדיאנים 

קורקט.  פוליטיקלי  יותר  שנתפס   ,Native American
"הגזענות לא נעלמה, פשוט יודעים להסתיר אותה טוב 

ציינה  היא  האמריקאיות.  הבנות  אחת  הסבירה  יותר", 

כמה מהסטיגמות הנפוצות כלפי האינדיאנים, בין היתר 

שהם שיכורים, בטלנים ואוכלי חינם. לצד הסטודנטים 

ממוצא  אחרים  גם  הגיעו  לתכנית  שגויסו  האינדיאנים 

היו  עבורי  החזקים  "הרגעים  ומקסיקני.  יהודי  לטיני, 

השהות  בזמן  האמריקאית  הקבוצה  על  להתבונן 

בישראל", מספר בדיעבד פרופ' ביורן קרונדורפר, ראש 

הקבוצה האמריקאית ועומד בראש מכון מרטין ספרינגר 

עם  מתמודדים  הם  איך  "ראיתי   .NAU באוניברסיטת 

המתח שיש להם סביב זהות אתנית. חלקם, שמגיעים 

על  שלהם  התסכול  את  הביעו  מיעוט,  של  רקע  עם 

את  כי  בארה"ב,  הזה  הנושא  על  לדבר  היכולת  חוסר 

הסטודנטים הלבנים זה לא ממש מעניין ביומיום".

במהלך השהות בישראל הגענו לתל שבע, ללקייה וגם 

לתייר  הסטנדרטיות  התחנות  בדיוק  לא  בארי,  לקיבוץ 

בישראל לפי לונלי פלנט, אבל בשביל הצרכים שלנו הם 

התאימו כמו מכסה לסיר מקלובה. פגשנו נשים בדואיות 

חזקות שהקימו עסקים, מרצים יהודים וערבים וגם את 

אחרי  באופקים  חוסן  מרכז  שהקימה  זכות,  יהלומה 

שרקטה נפלה ליד חצר ביתה. ישבנו על כיסאות וספות 

הבית  ועוגת  תמרים  אכלנו  הפיס,  מפעל  של  בבניין 

וצפינו בכתבה שעשו באולפן שישי על יהלומה. לאורך 

הכתבה עולות ויורדות אזעקות צבע אדום. ברקע רואים 

את הריצות הקבועות למקלט, את הווסטים הצהובים 

הטלפון  שיחות  את  שומעים  התפקיד,  בעלי  של 

מישהי מהישראליות  פעם  מדי  נפילות.  על  שמבשרות 

בורקות.  בעיניים  משפט  זורקת  או  דמעה  מוחה 

ההסברים  להמשך  בסקרנות  מקשיבים  האמריקאים 

ושואלים שאלות. שאלות שממחישות עד  יהלומה  של 

נראית  לטבעית  הפכה  כבר  שעבורנו  המציאות  כמה 

סוריאליסטית למי שמסתכל עליה מבחוץ.

אנחנו מתכנסים לעיבוד סוף יום והבטן שלי מתהפכת. 

היחידה  הבדואית  במשתתפת  לפגוע  שלא  הצורך 

שהגיעה לתכנית מבין הישראליות והחשש להגיד משהו 

גזעני מתערבבים כמו שמן ומים עם הפחד מפיגועים, 

עם הכאב של המשפחות השכולות, עם הימים שבהם 

הייתי על מדים והארץ דיממה מרוב רקטות ופצמ"רים. 

אני  נכון",  מה  להבין  זה,  את  להכיל  מצליחה  לא  "אני 

לי  ומצטברות  נתקעות  כשהדמעות  לקבוצה  אומרת 

לבידוק  בתור  עומדת  אני  כולם  כמו  בוקר  "כל  בגרון. 

לטובת  בעיקר  מתארת,  אני  באוניברסיטה",  הביטחוני 

שהסטודנטים  יודעת  אני  אחד  "מצד  האמריקאים. 

הערבים באים ללמוד ולא רוצים לפגוע באף אחד. לא 

הייתי רוצה שכל בוקר ייתנו להם תחושה של חשודים 

כמה  עוד  אותם  שיעכבו  בכפם,  עוול  לא  על  מיידיים 

הם  לאן  אותם  וישאלו  בתיק  יותר  קצת  ינברו  שניות, 

מגיעים. מצד שני אם קיים הסיכוי הכי קטן שאחד מהם 
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הוא מחבל ולא סטודנט, ברור שאני מעדיפה שהבדיקה 

תהיה מעמיקה, אולי גם קצת לא נעימה. מקסימום אני 

שואלת  אני  הזה?",  במצב  עושים  מה  לשיעור.  אאחר 

אותם ובעיקר את עצמי, ויודעת שאין ממש תשובה. גם 

האמריקאים שותקים.

האדמה קדושה לכולם
הטיסה לאריזונה עומדת בסימן שינוי אווירה. כבר לא 

לומדים עלינו, באנו לראות קצת צרות של אחרים. עוד 

לא התאוששנו מהג'ט לג וכבר נחתנו בחדר האוכל רחב 

לבחור  מה  היא  העיקרית  הצרה  הידיים של הקמפוס. 

עמדת  סלטים,  בר  בוקר,  דגני  סוגי  שמונה  לאכול: 

ומעל  קלים  משקאות  סוגי  עשרות  וטורטיות,  טוסטים 

כולם, הנסיך והנסיכה של האוכל האמריקאי, ההמבורגר 

והפיצה על סוגיהם ועל תוספותיהם. איפה הם ואיפה 

מלון  כמו  נראו  התארחנו  שבהם  המעונות  גם  כפיות. 

שמש  ומרפסות  מאובזר  מטבח  משחקים,  חדר  שכלל 

בכל קומה, אבל מהר מאוד ההתלהבות שככה והתרכזנו 

מחדש בנושא שלשמו התכנסנו. 

במרכז  הקמפוס,  בלב  מתקיימת  ההרצאות  אחת 

לתרבות ילידית-אמריקאית. המרכז נותן מידע, שירותים 

וגם סיוע בעת הצורך לסטודנטים מהקהילות הילידיות 

"בארה"ב  וההוואיים.  האסקימוסים  האינדיאנים,  ובהן 

יש חמש-מאות שישים ושבעה שבטים מוכרים, עשרים 

ושניים מהם פה באריזונה. אני מעריכה שחוץ מהם יש 

עוד כשלוש-מאות שבטים לא מוכרים", מספרת המרצה, 

ד"ר אורה מארק מרטינז. היא מציינת שהאוניברסיטה 

ממוקמת בסמוך לשטחה של אומת הנאוואחו, שממנה 

היא מגיעה. "כששבט מקבל הכרה יש לו שטח שיפוט 

משלו עם מערכת חוקים נפרדת שעשויה להיות שונה 

מחוקי המדינה", היא מסבירה. "אבל הוועדה שקובעת 

מי מקבל הכרה מורכבת ממומחים שאף לא אחד מהם 

אינדיאני בעצמו. הסטריאוטיפים שדבקים בנו עד היום 

טובים".  כפחות  כפראים,  עלינו  להסתכלות  קשורים 

אלימות  של  מדאיגות  סטטיסטיקות  על  מספרת  היא 

במשפחה, סחר בנשים ושיעור התאבדויות גבוה בקרב 

הרבה  לארה"ב  קולומבוס  של  "מההגעה  צעירים. 

אנשים מרגישים חוסר תקווה שנובע מהרס התרבות. 

זאת טראומה היסטורית", היא משתמשת בביטוי שחזר 

פעמים רבות מפי מרצים אינדיאנים שפגשנו.

הסוגיות  על  ולומדים  מעמיקים  אנחנו  באריזונה 

שבהן,  המרכזית  כיום.  האינדיאנים  את  שמעסיקות 

סוגיית הקרקעות.  היא  לישראל,  להפליא  דומה  באופן 

שטחים רבים מצויים במאבקים משפטיים כדי לשומרם 

קדושה  "האדמה  אינדיאני.  ורכוש  טבע  שמורות  בתור 

בקבוצה,  שלנו  הדיונים  באחד  אומר  מישהו  לכולם", 

ואחר מוסיף עליו "הלוואי והיינו מסתכלים על האדמה 

כעל אימא ולא כעל רכוש. היא לא חייבת להיות שייכת 

רק למישהו אחד".

קווי הדמיון והשוני בינינו לבין האמריקאים ובין הבדואים 

כולו.  המסע  לאורך  ונפרמים  נרקמים  לאינדיאנים 

לזר  להפוך  ואז  על המציאות שלך,  זר  לאדם  להסביר 

בעצמך, זורה מלח על פצעים שבימים רגילים לא רוצים 

לפתוח אותם ולחטט בהם. מכון מרטין ספרינגר לחקר 

סכסוכים בבן גוריון שיזם והוציא לפועל את הפרויקט 

מקווה לחשוף עוד סטודנטים בעתיד לשיטת הלמידה 

הייחודית שחווינו. "קשה לקבל נרטיב של מישהו אחר 

לעומק עם הניואנסים והכאב שלו כשאני עצמי מסתובב 

עם נרטיב שלא ידוע לי עד הסוף", מציינת פרופ' שפרה 

היא  פשוטות  במילים  המכון.  בראש  שעומדת  שגיא 

מזקקת את התחושות שִאתן אני יצאתי מהמסע. היום 

אני יודעת יותר, אבל מבינה פחות. והייתי צריכה להגיע 

עד לצד השני של הגלובוס כדי להרגיש ככה 
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החיוך שלך זה כרטיס 
הביקור שלנו

כל היתרונות במקום אחד
השתלות וטיפולים כירורגים         

טיפולים בהרדמה כללית
שחזורים אסתטיים

טיפול בחולים ססטמים
(לב, סכרת, לחץ דם...)

שיקום הפה        
תיירות רפואית     

הלבנת שיניים
טיפול מונע ומשמר

     

באר-שבע, בן צבי 7. בית אביסרור, קומה א‘. 
טל: 08-6232229    פקס: 08-6232899

www.bs-dental.co.il    info@bs-dental.co.il

ב.ש.דנטל

הנחה15
%

לסטודנטים ועובדי 
אוניברסיטת 

בן גוריון
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עצמו".  את  להרוג  בלי  שעועית  להכין  שילמד  "קודם 

חשבתי  היום  כל  ובמשך  המבחנים,  בתקופת  היה  זה 

על מרק השעועית של אימא שלי. בלילה חשתי צורך 

אמרה,  היא  הבעיה",  "מה  אותה.  ולשתף  להתקשר 

מחר  הלילה,  כל  במשך  במים  השעועית  את  "תשרה 

שעועית".  מרק  מכינים  איך  לך  אסביר  אני  כשתקום 

עשיתי כדבריה, לפחות בהתחלה. כשהתעוררתי בבוקר 

המחרת רציתי לבדוק את מצב השעועית, ואיך בודקים 

שעועית? בעזרת הפה. אז הכנסתי לשם אחת והיה לי 

טעים אז הכנסתי עוד אחת. ועוד אחת. לבסוף החלטתי 

שמפאת עצלנות ארוחת הבוקר שלי תהיה שעועית לא 

מבושלת. כעבור כמה שעות תקפו אותי כאבי בטן עזים, 

הראשונה  התוצאה  גוגל.  לדוקטור  רצתי  מיד  וכמובן 

להרוג  עלול  'כשהאוכל  לכתבה  אותי  הובילה  בחיפוש 

באתר  שהתפרסמה  רעילים'  מאכלים  שמונה  אתכם: 

רעילה  היא  מבושלת  לא  ששעועית  מסתבר   .Ynet

נפרדתי  לאימא,  מיד התקשרתי  אדם.  למאכל  ואסורה 

ממנה והתנצלתי על שיצא לה בן כזה כישלון. 

יש לי יותר מזל משכל ואיכשהו נותרתי בחיים. מאז לנגד 

עיניי מטרה אחת: להוכיח לעצמי ולאימא שלי שאני לא 

מקרה כזה אבוד. לשם כך ארזתי תרמיל ומקל ויצאתי 

למסע בעקבות סטודנטים בבן גוריון עם סיפורים דומים 

שישכיחו את מקרה השעועית אחת ולתמיד.

כלב מי שמבשל 
טוב  בכל  מלא  סיר  ראשון  ביום  מכין  לא  מאתנו  מי 

בדיוק  זה  השבוע?  במשך  לאכול  מה  לו  שיהיה  כדי 

השלישית  שנתה  את  שמתחילה  נופר,  שעשתה  מה 

במחלקה לחינוך, כשחזרה מיום לימודים ארוך. "באותו 

ערב הייתי עייפה במיוחד ורק רציתי להיזרק על המיטה, 

אבל ידעתי שאם לא אבשל עכשיו אצטרך לרכוש את 

להפשיר עגבניות במיקרוגל? להכין ארוחת צהריים ובדרך להרוס
את המקרר? אם חשבתם שהמעבר מהבית של ההורים פשוט, הסיפורים 

הבאים אולי ישכנעו אתכם אחרת

אימא, תעזרי לי

מאת ליעד וכניש 
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ארוחת הצהריים שלי באוניברסיטה בימים הבאים, וזה 

משהו שאני לא יכולה להרשות לעצמי", היא מספרת. 

פתיתים  של  גדול  סיר  בישלתי  כוחותיי  "בשארית 

וטיגנתי תבנית שלמה של שניצלים כדי שגם לשותפים 

את  השארתי  לטגן  כשסיימתי  לאכול.  מה  יהיה  שלי 

ונכנסתי  השיש  על  פתוחה  השניצלים  של  התבנית 

נופר  של  הסיפור  כאן  סיפוק".  בתחושת  להתקלח 

מקבל תפנית מפתיעה ומבאסת. "כשיצאתי מהמקלחת 

של  התבנית  את  ראיתי  עיניי.  חשכו  למטבח  ונכנסתי 

השניצלים הפוכה על רצפת המטבח, וכשהרמתי אותה 

הייתי בהלם  שניצלים!  אין  לגמרי!  ריקה  גיליתי שהיא 

ולא הבנתי מה התרחש בזמן שהייתי במקלחת. יצאתי 

לסלון והבחנתי במשהו שלא הקדשתי לו חשיבות רבה 

לפני כן, הכלב של השותף שלי שכב על השטיח בסלון 

תרנגולת  אכל  כאילו  ממש  נפוחה  הייתה  שלו  והבטן 

רגע  באותו  ועצבנית  שבורה  כך  כל  הייתי  שלמה. 

שאפילו לא היה לי חשק לצרוח על השותף שלי ולספר 

לו שהכלב הלא מחונך שלו טרף לנו את כל השניצלים. 

כדי  בדמעות  שלי  לאימא  והתקשרתי  למיטה  נכנסתי 

לשתף אותה במה שקרה".

טיפ לחיים – הרחיקו את חיות המחמד כשאתם מכינים 

מחוץ  אותו  השאירו  לפחות  או  במיוחד,  טעים  אוכל 

להישג כפתם. 

עגבניות או לא להיות
התחילו  בטטה  עם  ויחד  במקרר  ישבו  וגזר  "אפונה 

יוצאים  שאנחנו  מזה  נמאס  לנו  גם  ובצדק,  לקטר", 

ואז  חיים,  ומלאי  בריאים  וירקות  פירות  עם  מהחנות 

דינה,  שלמחרת.  ביום  נרקבים  הם  חוצפתם  בשיא 

סטודנטית בשנה ד' להנדסה כימית, החליטה להפסיק 

את  שיעצור  מעשה  ולעשות  ידיים  בחיבוק  לשבת 

והייתי בטוחה שרק כמה  הריקבון. "רציתי להכין סלט 

ימים קודם לכן הכנסתי למקרר עגבניות אדומות ויפות, 

וזה לא יכול להיות שהן מרקיבות בכזו מהירות. הדבר 

היה  הרגע  באותו  עליו  לחשוב  שהצלחתי  הגיוני  הכי 

לשים את שאר העגבניות במקפיא", אכן פתרון יצירתי 

למצב בעייתי. "גם בערב שלמחרת רציתי להכין סלט. 

הוצאתי מלפפון, גזר וגמבה, וכשחיפשתי את העגבניות 

נראה  ראשון  במבט  במקפיא.  אותן  ששמתי  נזכרתי 

שהכול בסדר, העגבניות שכבו שם ונראו טובות ויפות 

כמעט כמו על המדף בחנות, אך כששלחתי יד והוצאתי 

העגבנייה   – כך  בדיוק  לא  שזה  הבנתי  מהן  אחת 

הייתה קפואה וקשה כמו אבן. משום מה האינסטינקט 

הראשוני שלי היה להשליך את העגבנייה על הרצפה, 

והתוצאה הייתה שלעגבנייה לא קרה דבר אבל הרצפה 

כמעט נשברה", היא משחזרת. "זה לא הסוף, פשוט היה 

ממש בא לי סלט ואי אפשר להכין סלט בלי עגבניות, 

אז הוצאתי את כולן מהמקפיא ושמתי אותן במיקרוגל. 

יגרום להן להפשיר. מסתבר שזה לא כך  חשבתי שזה 

רק  סיפרתי  שלי  לאימא  עת.  בטרם  מתו  והעגבניות 

אחרי כמה חודשים והיא לא שוכחת לי את זה עד היום".

טיפ לחיים – אם ירק שקניתם עומד להירקב, עשו ממנו 

פשטידה, לא קרחון. 

המקרר שמת מחום 
עושים  הייתם  בזמן,  אחורה  לחזור  יכולים  הייתם  לו 

משהו אחרת? לאיתי, סטודנט בשנה ג' למדעי המחשב, 

"בסך הכול רציתי לחמם שניצל קפוא.  אין ספק שכן. 

האלו  המאכלים  כל  נגד  אני  כלל  שבדרך  האמת 

ששוכבים חודש במקפיא, אבל כשאתה סטודנט אתה 

מבין שאין לך ברירה אלא להתפשר", הוא מסביר. 

והכנסתי  צלחת  על  קפואים  שניצלים  שני  "הנחתי 

פעמים  כמה  יום  בכל  עושה  שאני  פעולה  למיקרוגל. 

ואין סיבה שהיא לא תעבור חלק גם הפעם. לאכזבתי, 

המיקרוגל החליט שלא מתאים לו לעבוד באותו היום 

ופשוט הפסיק לעשות את מה שהוא נועד לעשות", הוא 

שהסתיימה  התפנית  את  מקבל  הסיפור  וכאן  משחזר, 

שפשוט  אובן  טוסטר  לנו  היה  המקרר  "מעל  באסון. 

עמד שם במשך זמן רב ומעולם לא נגענו בו. החלטתי 

שזה הזמן להשתמש בו. מובן שהתעצלתי להוריד אותו 

מהמקרר ולמצוא מקום עם שקע שאפשר לחבר אותו, 

אז ניתקתי את המקרר מהחשמל וחיברתי במקומו את 

הטוסטר אובן. החימום לקח שלוש דקות, אפילו פחות, 

פשוט  זמן  של  ולחץ  רעב  שמרוב  הייתה  הבעיה  אבל 

שכחתי להחזיר את המקרר לחשמל. אכלתי, התארגנתי 

יום  היה  זה  לרכבת.   – יותר  ולא  פחות  לא   – ויצאתי 

את  עכשיו,  השבוע".  לסוף  הוריי  לבית  וחזרתי  חמישי 

עזבה  שלי  "השותפה  לנחש.  יכולים  כבר  אתם  הסוף 

קיבלתי  השבת  במוצאי  לפניי.  שעות  כמה  הדירה  את 

טלפון מהשותפה שלי שחזרה לדירה לפניי. קולה רעד 

מעצבים או מבכי והיא דרשה שאחזור לבאר שבע כמה 

ענתה  היא  קרה  מה  אותה  כששאלתי  מהר.  שיותר 

שהמקרר לא עובד, שכל האוכל התקלקל ושאת הריח 

יודעת איך לתאר. פתאום רצו לי  שיש בדירה היא לא 

המקרר  את  שניתקתי  ההוא  לרגע  בראש  פלאשבקים 

מהחשמל. כל מה שרציתי באותו הרגע היה לבכות, אז 

רצתי לאימא ובכיתי לה על הכתף". 

טיפ לחיים – קנו מפצל לחיבורי החשמל של המקרר, 

או שתרוקנו אותו ותיפרדו לשלום מחוש הריח 
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כדורגל  אוהד  כל 

לדעיכה  מודע  מושבע 

הכדורגל  אימפריית  של 

ששלטה  הקבוצה  ברצלונה, 

הכדורגל  בעולם  עוררין  ללא 

האוהדים  מרבית  האחרון.  בעשור 

פני  על  שנראה  למה  ורק  אך  מודעים 

ולירידה  המאכזבות  לתוצאות   – השטח 

ביכולות הקבוצה, אך כאשר יורדים לעומקם של 

הקבוצה  של  האמתי  המצב  כי  לראות  ניתן  הדברים 

חמור יותר.

יוהאן קרויף החל לאמן את ברצלונה בשנת 1988 והביא 

זה  היה  קרויף  ההולנדי.  פוטבול"  ה"טוטאל  את  אליה 

שהנחיל את שיטת ה"טיקי-טאקה" המפורסמת, שלפיה 

בכדור  משמעותית  שליטה  באמצעות  מתנהל  המשחק 

דרך מסירות וקישור יוצא דופן בין חלקי המגרש. בנוסף 

הוא קבע כי כל הקבוצות במועדון הכדורגל של ברצלונה, 

הזאת  בשיטה  ישחקו  הבוגרת,  הקבוצה  ועד  מהילדים 

ובמערך ה-4-3-3. כך למעשה נוצרה התאמה מרבית בין 

שחקנים אשר גדלים ב"לה מאסיה", אקדמיית הכדורגל 

ידע  הבוגרים  לקבוצת  שעלה  שחקן  וכל  ברצלונה,  של 

את  החזירה  זו  אידיאולוגיה  המשחק.  בסגנון  להשתלב 

ברצלונה למסלול התארים וההצלחה.

זכינו  ווילנובה  גווארדיולה  בברצלונה  עבדו  שבו  בעידן 

השניים  תפארתה.  בשיא  קרויף  של  שיטתו  את  לראות 

אימצו את השיטה, מקסמו אותה ושיפרו אותה עם משחק 

לחץ על הקבוצה היריבה. כל זאת הם עשו באמצעות רוב 

ידי אידיאולוגיה של קידום  ועל  מוחלט של שחקני בית 

זכינו  בתקופתם  במועדון.  גדלו  אשר  צעירים  שחקנים 

לראות בכל משחק של ברצלונה כשמונה–תשעה שחקני 

כך  מאסיה.  לה  שחקני  כולו  שכל  וקישור  בהרכב  בית 

למעשה יצרו השניים את הקבוצה הטובה והדומיננטית 

ביותר בהיסטוריית הכדורגל.

היד  ומתן  הישירה  תמיכתו  תחת  זאת  עשו  השניים 

–2003( לאפורטה  ז'ואן  המועדון  נשיא  של  החופשית 

בדנ"א  קרויף,  באידיאולוגיית  דגל  אשר  נשיא   ,)2010

במקומו  נבחרו  כהונה  שנות  שבע  לאחר  ברצלונה. 

הקלעים  מאחורי  ברתומאו.  ז'וזפ  וסגנו  רוסל  סנדרו 

האימפריה שנבנתה בתהליך  לפורר את  החלו השניים 

ארוך שנים. רוסל פיטר אנשי מועדון אשר עבדו במקום 

לעזיבתו  הנראה  ככל  גרם  ואף  שנים,  עשרות  במשך 

של פפ גווארדיוליה. בשנת 2014 נאלץ רוסל להתפטר 

לכלא.  נכנס  שבסופה  שחיתות  פרשת  עקב  מתפקידו 

בהרס  המשיך  והוא  ברתומאו,  סגנו,  תפס  תפקידו  את 

המועדון מבפנים.

זכתה  אנריקה  לואיס  המאמן  תחת   2015–2014 בעונת 

MSN-ברצלונה בטרבל בניצוחם הבלתי מעורער של ה

)Messi, Suarez, Neymar(. למרות ההישגים זוהי לדעתי 
הייתה אחת העונות הגרועות וההרסניות ביותר למועדון, 

אנריקה  תחת  כיום.  רואים  אנו  שלה  ההשלכות  ואת 

הפסיקה  ברצלונה  דרכו.  את  המועדון  איבד  וברתומאו 

היכולת  על  והסתמכה  דרך הקישור  כדור  בהנעת  לשחק 

האישית של ה-MSN. היא הפסיקה לשלב צעירים בקבוצה 

בנוסף  המועדון.  את  לעזוב  להם  אפשרה  ואף  הבוגרת 

הקבוצה החלה במסע קניות יקר ומיותר של שחקנים זרים 

ולמעשה איבדה את זהותה הקטלונית.

אם לא די בכך, ברתומאו ביצע עשרות עסקאות מושחתות 

המועדון.  בעלי  למעשה  שהם  האוהדים,  של  אפם  תחת 

הוא עשה זאת במקביל לקמפיין תקשורתי מגמתי לטובתו, 

העיתונים.  לבעלי  שלו  העמוק  הקשר  בזכות  שהתאפשר 

השפלה  לנקודה  המועדון  את  הביא  הוא  דעתי,  לעניות 

הדברים  ישתנו  לא  אם  שבה  נקודה  שלו,  בהיסטוריה 

לשינוי  שהייתה  הקטנה  והתקווה  חזרה.  דרך  תהיה  לא 

הצבעת  מהלך  וצלח  כמעט  ספטמבר  בחודש  התבדתה. 

אי אמון בהנהלה הנוכחית, אך הוא נכשל בנקודת הסיום. 

נראה שייקח זמן רב עד שבארסה תחזור להיות בארסה 

מאת דניאל רימברג

מותו של
הטיקי-טאקה

מדור ספורט

צ'ופצ'יק26
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טיול
שקיעה
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סטודנט, תתחבר למקסיקני שבך..

חפשו אותנו ב-
אוניברסיטת בן גוריון, בניין 35
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סטודנט, תתחבר למקסיקני שבך..

חפשו אותנו ב-
אוניברסיטת בן גוריון, בניין 35
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שרבים  משוואה  היא  כסף"  יותר   = עולה  מינימום  "שכר 

במדינה.  והאבטלה  העוני  לבעיית  פתרון  בה  רואים 

אמנם  חברתיים  עצמם  את  המגדירים  פוליטיקאים 

אבל  המינימום,  שכר  להעלאת  הקריאה  בדגל  מנופפים 

בפועל אין הם מבינים בהכרח את ההשלכות הכלכליות 

האם  המינימום?  שכר  מהו  זה.  מצעד  לנבוע  שעלולות 

הוא חיובי או שלילי? ואיך אנחנו עלולים להיות מושפעים 

מקיומו או מהיעדרו?

שכר מינימום מהווה מסגרת שכר המעוגנת בחוק לכלל 

עובדי המדינה, והוא קובע שאסור למעסיק לשלם למועסק 

שכר שהוא פחות מהתעריף שנקבע בחוק פר שעה, יום או 

חודש. בכך מנסה המדינה למנוע פגיעה בזכויות העובדים 

ולאפשר לתושבי המדינה להתקיים באופן ראוי. 

מה נורא כל כך בלתת עוד כסף לעובדים? סוגיית הכדאיות 

של שכר המינימום מחולקת לשני מחנות מרכזיים. המחנה 

הסוציאליסטי רואה בשכר המינימום כלי חשוב לשמירה 

על העובדים ועל זכויותיהם וכן אמצעי לוויסות יכולותיהם 

של תושבי המדינה ביחס למחירים במשק. לטענתם שכר 

מינימום בגובה מסוים מעודד את צמצום אי-השוויון בין 

העשירים והעניים במדינה, מעניק הזדמנויות ושכר שוויוני 

העובדים  את  לנצל  מתאגידים  ומונע  ולמיעוטים  לנשים 

מחויבים  שהם  בסיס  שכר  בפניהם  שמוצב  בכך  שלהם 

לעמוד בו.

מנגד נמצא המחנה הליברלי אשר דוגל בתפיסה שלפיה 

של  מצבם  כי  בטענה  במשק  להתערב  אסור  למדינה 

העובדים והמשק יהיה טוב יותר אם השכר ייקבע בהתאם 

לדרישות השוק. 

איך שכר המינימום עלול לפוגע במשק? דמיינו מסעדה 

מסוים  שכר  המקבלים  סטודנטים  שלושה  בה  שעובדים 

ש"ח  אלפים  שלושת  למשל  המסעדה,  לרווחי  בהתאם 

בחודש לכל עובד. עכשיו, מחליטה המדינה לקבוע שכר 

לעובד. הדבר  על כחמשת אלפים ש"ח  מינימום שעומד 

 .1 הבאות:  האופציות  משלוש  אחת  להתרחשות  יביא 

מחירי המזון במסעדה יעלו באופן משמעותי, מה שיוריד 

את כמות הלקוחות ויגרום לעליית מחירים כללית במשק 

ולעלייה ביוקר המחייה. 2. בעל המסעדה יבחר לפטר כמה 

מעובדיו משיקולי כדאיות כלכלית, כלומר הדבר ישפיע על 

עליית אחוזי האבטלה. 3. בעל המסעדה כעסק פרטי לא 

יצליח לעמוד בעליית המחירים ובהתמודדות מול חברות 

ותאגידים גדולים, כך שהוא ייאלץ לסגור את העסק שלו, 

וכמוהו עוד עסקים רבים. דוגמה זו ממחישה איך אמצעי 

ולמעוטי היכולת  שכוונתו המקורית היא לסייע לחלשים 

יותר,  עניים  יהיו  עלול להביא לתוצאה ההפוכה. העניים 

אחוזי האבטלה יעלו והתאגידים הגדולים יתחזקו, והשוק 

כולו עלול לסבול מעליית מחירים ומצמצום התחרות. 

האם קיימות חלופות לשכר המינימום שיכולות להגן על 

העובדים? ישנן כמה אלטרנטיבות, אבל לשם כך המדינה 

המדינה  השוק.  מול  ולא  האזרחים  מול  לפעול  תצטרך 

יכולה למשל להעניק פטור ממיסים שונים עבור הזכאים או 

להעניק תלושים ומענקים לעובדים אשר מרוויחים פחות 

מרף מסוים. בנוסף היא יכולה לחוקק חוקים המחייבים 

התמקצעות  לעידוד  ולפעול  בין-מגדרי  שוויוני  שכר 

תעסוקתית. בפעולות מעין אלו המדינה תשמר שוק נקי 

מהתערבות ותעזור למי שבאמת צריך עזרה.

בכלכלה אין פתרונות קסם. ניסיונותיהם של חברי כנסת 

להיות מעין רובין הוד הדואג לעניים הם אכן יזמה מבורכת, 

אך עלינו לזכור כי הגורם הקריטי אינו המספר שמופיע 

על תלוש המשכורת אלא כמה כסף נמצא בחשבון הבנק 

בסוף היום 

האם שווה לנו 
להילחם על שכר 

המינימום?

כלכלה למתחילים

צ'ופצ'יק30
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צ'ופצ'יק32

"להעיר אריות"
מאת: איילת גונדר-גושן, כנרת זמורה-דביר,

213 עמ', 2014

ספרה  כמו  גונדר־גושן.  איילת  של  השני  ספרה  זהו 

כאן  ישראל,  לארץ  העלייה  נושא  את  שפתח  הראשון, 

נפתחת שאלת הפליטים, הפעם לא מהפן הבירוקראטי 

לטפל  צריך  האם  המוסרית,  השאלה  מתוך  אלא 

באנשים שבאים לארץ זרה ללא אזרחות. הספר שכתוב 

בשפה קלילה ויומיומית מספר על ד"ר איתן גרין שעובד 

בבית החולים "סורוקה" ופוגע בתום המשמרת בפליט 

הולך  הסיפור  מכאן  לנסוע.  ממשיך  אבל  אריתריאי 

ומסתבך. הסיפור מעלה בפני הקורא שאלות מורכבות 

על מוסר וסוחף את הקורא אל תוך התהיות מעולמו 

של ד"ר גרין. הספר סוחף כל כך שתגיעו לעמוד האחרון 

עוד לפני שתתחילו לקרוא.

"תרגיע"
שריל  דייוויד,  לארי  שחקנים:  דייוויד,  לארי  יוצר: 

היינס, כ-30 דקות לפרק

לקראת העונה התשיעית והחדשה, שיוצאת ממש בימים 

ולצחוק על הטעויות  אלו, אפשר לקחת רגע של נחת 

יומיומיות  תקריות  בתוך  הפשוט  האדם  של  הקטנות 

שיצר  דייוויד  לארי  הסדרה,  יוצר  כך  נסבלות.  בלתי 

סדרה  ותחושת  יד  מצלמת  דרך  סיינפלד,  הסדרה  את 

אוטוביוגרפי  כמעט  סיטקום  לצופה  מעביר  תיעודית 

על חייו הפשוטים, וכך גורם לצופה להזדהות ולצחוק 

כוח לעקוב אחרי עלילה  מהטיפשות האנושית. כשאין 

מורכבת כדאי לצפות בחצי שעה שגדושה בהרבה הומור 

מהסיטואציות היומיומיות המצחיקות והמתסכלות של 

האדם הבורגני.

"תברח"
אימה, במאי: ג'ורדן פיל, שחקנים: דניאל קלויה, אליסון 

ויליאמס, 103 דקות, ארה"ב, 2017

היישר מעולם הסיטקום הבמאי והתסריטאי ג'ורדן פיל 

בא עם סרט מותחן-אימה יוצא דופן המספר על גבר 

שחור בשם כריס שמגיע עם חברתו הלבנה לחופשה 

הוריה. במהלך החופשה מתגלה שהורי החברה  אצל 

חריג.  באופן  שמתנהגים  שחורים  משרתים  מעסיקים 

בזמן שכריס מנסה להבין את פשר הדבר הוא מגלה 

חוסר שליטה.  כדי  עד  עליו  מציאות אחרת שמאיימת 

נותן גם  זעום  הסרט ששבר שיאי מכירות עם תקציב 

מבט אחר על מהי גזענות מודרנית בחברה ליברלית. 

גם  הוא  הצופה,  את  וסוחף  מהפנט  שהסרט  רק  לא 

השחור  האדם  מציאות  על  מחרידות  שאלות  מעלה 

עצמה  את  שמציירת  לבנה  חברה  בתוך  המודרני 

כמקבלת את האחר.

EXITROOM
ההסתדרות  רחוב  שבע,  באר  בנק  שוד  בריחה:  חדר 

19, העיר העתיקה

כשכנופיה של שודדי בנק מנסה לפרוץ בשנית אל אחד 

הסניפים המרכזיים בעיר, אתם השוטרים צריכים לעצור 

את השודדים בעזרת רמזים ועקבות שהשאירו אחריהם, 

עד  לשלושה  מיועד  דקות. המשחק   60 בתוך  זאת  כל 

קשה  עד  בינונית  הקושי  רמת  משתתפים,  שבעה 

 .14 גיל  מעל  אחד  משתתף  לפחות  דורשת  והכניסה 

במשחק יש אינספור חידות היגיון שדורשות את שיתוף 

תפאורה  למשחק  במשחק.  המשתתפים  של  הפעולה 

ששואבת את המשתתפים אל תוך עולם שנדמה לכמה 

רגעים כמציאות של עולם החקירות והפשע 

מאת גיל אליאס

המלצת 
הצוות

והפעם - המלצות שאפשר 
לנקות באמצעותן את הראש

צ'ופצ'יק32
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אם גם אתם נראים ככה 
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צ'ופצ'יק34

היום  את  עוברים  שאנחנו  הראשונה  הפעם  לא  זאת 

ביסודי,  בגן,  הזה  הסרט  את  אכלנו  כבר  הראשון. 

מכולם  הטראומתי  ואולי  בתיכון,  הביניים,  בחטיבת 

לעיקרון  רגילים  להיות  אמורים  אנחנו  בצבא.  היה 

ובו  ההגעה למקום חדש. היום הראשון הוא המלחיץ, 

אתה בעיקר בהלם מעצמך ומהעולם, אבל בתוך כמה 

כמי  קזבלנקה  של  בנינוחות  מתהלך  כבר  אתה  ימים 

חדשה  מסגרת  כל  השכונה.  ברחובות  לגמרי  ששולט 

חדשות.  פדיחות  גם  אך  חדשים  חוקים  ִאתה  מביאה 

או  "הגננת"  למורה  בטעות  קוראים  אנחנו  ביסודי 

רחמנא ליצלן – "אימא", בתיכון את עושה את הטעות 

י"ב כשאת רק  הקריטית – להידלק על מישהו מכיתה 

ומה  י', בצבא אתה מצדיע ביד שמאל לרס"פ,  בכיתה 

באוניברסיטה? אספנו עבורכם כמה מהפדיחות  קורה 

שלמדו  מסטודנטים  באוניברסיטה  הראשון  היום  של 

כמה דברים בדרך הקשה, כי לעולם אין אנו די מבוגרים 

בשביל לעשות שטויות של צעירים פעורים.

השעון השיכור
2015 ובדיוק הזיזו בלילה את  "התחלתי ללמוד בשנת 

אלון,  מספר  זכרתי",  ולא  חורף  לשעון  אחורה  השעון 

בהנדסת  השלישית  השנה  את  אלה  בימים  שמתחיל 

שהייתם  כמו  שלו.  הראשון  היום  על  וניהול,  תעשייה 

שני)!(  כיוון  אלון  ונרגש,  טרי  רציני,  מסטודנט  מצפים 

תחילת  לפני  "ערב  מסביר:  והוא  מעוררים,  שעונים 

השותפים,  עם  בדירה  רצינית  ישיבה  עשינו  הלימודים 

לי". שעון  יספיק  הייתי בטוח ששעון מעורר אחד  ולא 

מעורר אחד היה שעון ידני שאותו הניח בחגיגיות לצד 

ויודע  חכם  כה  שהוא  בסמראטפון,   – והשני  המיטה, 

הכול. מכיוון שהפלאפון המתוחכם יודע הכול, הוא לא 

יודע  הוא  בלילה,  השתנתה  שהשעה  לו  שיגידו  צריך 

מאכילים  לא  ואם  פראייר,  לא  הזה  החכם  אבל  הכול! 

חיברתי את  "מסתבר שלא  הוא חוטא לתפקידו.  אותו 

נגמרה",  והבטרייה  בלילה  כמו שצריך לטלפון  המטען 

יכולים לנחש. "השעון  מסביר אלון. את ההמשך אתם 

יותר".  מוקדם  שעה  צלצל  המיטה  שליד  המעורר 

התחילו  כי  גם  ישנו,  עדיין  אלון  של  בדירה  השותפים 

ללמוד מאוחר יותר וגם כי, טוב נו, בכל זאת הייתה עוד 

שעה לישון. "את הפלאפון תכננתי להטעין כבר בכיתה, 

קצת  נטען  והפלאפון  לאוניברסיטה  כשהגעתי  רק  אז 

קלטתי מה קרה. נראה לי הייתי קצת מסטול מהלילה 

בסוף  לפני.  זה  על  עולה  שהייתי  כנראה  אחרת  לפני, 

העברתי שעה בדוכנים של הבירות, והגעתי קצת שיכור 

לשיעור שעה אחרי". 

המרצה, אולי די?
נזכרת ביום הראשון  לינוי, סטודנטית לספרות עברית, 

על  נפל  ללימודים  הראשון  "היום  שנתיים.  לפני  שלה 

מאת גלי סיטון

היום הראשון ללימודים הוא מקור בלתי נגמר לפדיחות מביכות, גם אצלנו. 
בפעם הבאה שתגיעו שיכורים לשיעור, שתשאלו את המרצה שאלות טיפשיות 

או שתסתכסכו עם מערכת ההרשמה לקורסים, זכרו שאתם לא לבד 

בראשית הייתה פדיחה
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יום הזיכרון ליצחק רבין. קראתי בקבוצה של 'התקבלתי' 

חברות  עם  וקבעתי  לימודים,  הפסקת  שיש  בפייסבוק 

מהבית שלומדות במחלקות אחרות שנלך ביחד לטקס 

ישבה  לינוי  משחזרת.  היא  לבד",  ללכת  פדיחות  כי 

עם  להיפגש  קבעה  שבה  שהשעה  ראתה  בשיעור, 

חברותיה מגיעה, והמרצה לא מתקרב לסיום. בהיחבא 

היא שלחה הודעה לחברות שישמרו לה מקום ואמרה 

להן שהיא תצטרף בהמשך. "אותן שיחררו לטקס אבל 

השיעור שלנו התנהל כרגיל. חשבתי שהמרצה לא זוכר, 

שעת  כשהגיעה  מעופף".  קצת  לי  נראה  הוא  ככה  גם 

מעשה.  עשתה  לינוי  נגמר,  לא  עדיין  והשיעור  הטקס 

"בסופו של דבר קטעתי אותו ואמרתי שזאת השעה של 

הטקס ואמורה להיות הפסקת לימודים. הוא חצי צחק-

אני  לטקס  ללכת  רוצה  אני  שאם  ואמר  התעצבן  חצי 

יכולה, אבל הוא ממשיך את השיעור כרגיל". 

מהמקדימים בהגזמה
דקות  עשר  לאוניברסיטה  מהבית  יוצאים  מאתנו  כמה 

לפני תחילת השיעור? כל זאת בהנחה שאנחנו יודעים 

מתי הוא מתחיל בכלל. "אני ממש לחוצה על איחורים, 

לפני",  דקות  עשר  מגיעה  אני  חדש  מקום  לכל  ותמיד 

משתפת ליטל, סטודנטית לפסיכולוגיה שביום הראשון 

השיעור  המיותרת.  ההקדמה  שיא  את  שברה  שלה 

שתים- בשעה  ראשון  ביום  התחיל  ליטל  של  הראשון 

כל  הייתי  ככה  "גם  הדעות.  לכל  מפנק  זמן  עשרה, 

הבוקר על קוצים כי רציתי ללכת כבר. חשבתי שבטח 

ייקח לי המון זמן למצוא את הכיתה אז יצאתי באחת-

הליכה  דקות  שבע  שהייתה  מהדירה  וחצי  עשרה 

ושמונה,  עשרים  בבניין  היה  השיעור  מהאוניברסיטה". 

בניין ידידותי למשתמש, וליטל מצאה את הכיתה בקלות 

יחסית. "בתוך כמה דקות מצאתי את החדר. הסתובבתי 

התיישבתי  בכיתה  שעה.  רבע  איזה  עוד  במסדרונות 

בעשרה לשתים-עשרה. אנשים התחילו להיכנס לאט-

ועשרה  בשתים-עשרה  נכנס  המרצה  שבסוף  עד  לאט 

ואמר, 'אתם יודעים ששיעורים מתחילים ב-ורבע, כן?'". 

דקות  לארבעים  דוגמה  הייתה  יקרים,  קוראים  זאת, 

שבוזבזו ללא סיבה ולא ישובו לעולם.

מחאה מערכתית
הראשונה  בשנה  השעות  מערכת  עם  התמודדות 

וגם לא לרועי שמתחיל את  אינה פשוטה לאף אחד, 

שבניתי  "אחרי  פסיכולוגיה.  בלימודי  השנייה  השנה 

לי  יש  ראשון  שביום  ראיתי  השעות,  מערכת  את  לי 

כי  התעצבנתי,  וממש  שמונה  בשעה  חובה  שיעור 

אפילו בצבא נותנים לך שעת הגעה הגיונית בראשון 

בצפון  גר  אני  הגיוני.  לא  לי  נראה  ושמונה  בבוקר, 

שבע".  לבאר  לחזור  חייב  אני  מוצ"ש  שכל  אומר  וזה 

מבינים  לא  כשעדיין  שבע,  בבאר  התקופה  בתחילת 

כמה השבתות פה כיפיות, לחזור במוצ"ש מרגיש כמו 

לחזור מקוצרת. "כמעט ושלחתי מכתב למחלקה עם 

בקשה לשנות את המערכת, אבל בסוף החלטתי ללכת 

על  מספר  רועי  קורה".  מה  ולראות  הראשון  לשיעור 

הצליח  לא  שלו  המרשים  הגודל  שלמרות  ענק  אולם 

על  ישבו  וכמה  הנרגשים,  כל הסטודנטים  להכיל את 

המדרגות כל השיעור. "אפילו המרצה הייתה מופתעת 

שבמהלך  מקווה  שהיא  לנו  ורמזה  האנשים,  מכמות 

שכל  והזכירה  מרווח,  יותר  קצת  פה  יהיה  השנה 

זאת  לאתר.  היום  באותו  ועולים  מוקלטים  השיעורים 

הייתה בערך הפעם האחרונה שראיתי אותה". 

קורס באטרף
ההרשמה  את  ששרדתם  נראה  כאן  עד  הגעתם  אם 

מאיה  את  להבין  ותוכלו  לקורסים,  העצבים  מורטת 

לפוליטיקה  במחלקה  הרביעית  שנתה  את  שמתחילה 

וממשל ועדיין לא התרגלה לשיגעון. "בפעם הראשונה 

שנרשמתי לקורסים הייתי כל כך בלחץ", היא מספרת. 

אופציות  הכנתי  פעמים,  "תרגלתי את ההרשמה מלא 

חלופיות – מה אני אעשה אם יתפסו לי קורס שרציתי. 

קורס  לאיזה  עצמה:  להרשמה  לו"ז  אפילו  תכננתי 

גורמים  בטוח".  אותו  לתפוס  כדי  קודם  נכנסת  אני 

מודיעיניים מאשרים שמאז מבצע אנטבה לא נרשמה 

לאתר  שנכנסתי  "בשנייה  מפורטת.  כזו  עבודה  תכנית 

ראיתי שהקורס הראשון שהכי רציתי כבר סגור, עברתי 

נכנסתי  סגור.  והכול  והשלישית  השנייה  לאופציה 

התרגולים  אפילו  לעשות,  מה  ידעתי  לא  לאטרף, 

שרציתי במחלקה, שהתאימו לי בשעות, היו תפוסים. 

חרפון  של  וברגע  לי,  נטרפו  הקלפים  שכל  הרגשתי 

צריכה  הייתי  ואז  הדפדפן,  של  האיקס  על  לחצתי 

שוב.  להיכנס  שיכולתי  עד  דקות  חמש  עוד  לחכות 

כעסתי על עצמי בטירוף". ואתם שואלים את עצמכם 

מה מוסר ההשכל מסיפור שכזה? "היום אני כבר חכמה 

יותר, מבקשת ממישהו אחר שיירשם בשבילי, אין לי לב 

לשטויות האלה".

גם  חדשה,  בסביבה  להיווצר  יכולה  מבוכה  הרבה 

חדשות  אינן  חדשות  והתחלות  גדולים  כבר  כשאנחנו 

המפקדת,  בטעות  למרצה  תקראו  לאיבוד,  תלכו  לנו. 

תאחרו, תקדימו, תביכו, עוד חודש כבר תשבו בישיבת 

זקנים  חבורת  וכמו  בתואר,  שהכרתם  חדשים  חברים 

מזמן,  אז,  שעשיתם  הפדיחות  על  תצחקו  מלומדים 

כשרק התחלתם את התואר, לפני חודש, חודשיים? מי 

זוכר, זה כל כך ישן 
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גלריות

REDLINE
רח’ הפלמ"ח 72, באר שבע 

שמציגה  ייחודית  גלריה  היא   REDLINE גלריית 

תערוכות מתחלפות של אמנים ישראליים ובינלאומיים. 

ולהשתתף  לבוא  עכשוויים  אמנים  מעודדת  הגלריה 

מגיעים  מחזור  בכל  ובתערוכות המתחלפות.  בגלריה 

הגלריה. החדרים  בתוך  חדר  ומקבלים  שונים  אמנים 

ומבקרי  עת,  באותה  המוצגת  התערוכה  את  מקיפים 

הגלריה יכולים להיכנס ולראות לא רק את התערוכה 

בגלריה  שמשתמשים  האמנים  את  גם  אלא  המוצגת 

כל  בסוף  העכשוויות.  היצירות  ליצירת  סטודיו  בתור 

של  היצירות  את  הקהל  בפני  מציגה  הגלריה  מחזור 

יש  הפתיחה  שעות  את  לדעת  כדי   .REDLINE אמני 

לעקוב אחר העדכונים הנמצאים בעמוד הפייסבוק.

בית האמנים בנגב
רח’ האבות 55, באר שבע

זוהי גלריה רחבה האוספת בתוכה תערוכה של אמנים 

היוצרים באזור הנגב. כל אמן הוא ייחודי בפני עצמו, 

שלהם  והבחירה  האמנים  של  ההתיישבות  מקום  אך 

ליצור אמנות באזור הנגב מעלים את עניין וערך המקום 

והתערוכות  היצירות  על  נוסף  זהותם.  הדגשת  בשל 

המקום ששוכן בבית המנדטורי משמש מבנה לתרבות 

מוזיקליים, הרצאות  מופעים  דרך סדנאות,  המקומית 

בנושא אמנות ועוד. כדי להתעדכן בשעות הפתיחה יש 

להיכנס לאתר הגלריה. 

מוזיאון הנגב לאמנות
רח’ העצמאות 60, באר שבע

במוזיאון זה מתקיימות תערוכות מתחלפות של אמנים 

ישראלים ובינלאומיים. המוזיאון גדוש ביצירות מגוונות 

מזרמי אמנות רבים. עצם הביקור בתוך המבנה העתיק 

שהיה בעבר של המושל הטורקי מעצים את החוויה 

ההיסטורית והאמנותית תוך חיזוק היצירות הנמצאות 

אלה  בימים  שמוצגת  התערוכה  המבנה.  קירות  על 

"חומרים  נקראת  והיא  המוזיאון  מאוסף  מבחר  היא 

למחשבה". כדי להתעדכן בשעות הפתיחה יש להיכנס 

לאתר המוזיאון. במהלך חודש נובמבר יחליף מוזיאון 

הנגב לאמנות את התערוכה בתערוכה חדשה. שמה 

אמנות  בנושא  תעסוק  והיא  ועקבות"  "נתיבים  יהיה 

עכשווית מאוסטרליה.

מאת גיל אליאס

מדור תרבות

מה שקורה בבאר שבע

הופעות – מוזיקה – תיאטרון
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שלי  השותפה  גאיה  של  קולה  טוב?",  "כוס-אמק, 

מושבי  למקום  עד  והגיע  המטבח  קירות  את  חצה 

על הספה הרעועה בסלון. צפיתי בפרק של משחקי 

הכס וניסיתי להתעלם, אך צעקה חיננית נוספת שלה 

גרמה לי לעצור. "גאיה, אם לא קרה משהו רציני זה 

הסוף שלך", צעקתי לעברה. כעבור שבע שניות של 

בעיניה  נשבע,  ואני  המטבח,  מן  יצאה  גאיה  שקט 

ראיתי שד. בידה הימנית היא החזיקה קופסת אוכל 

ומפיה  ומזלג  בסכין  אחזה  השמאלית  בידה  אטומה, 

יצאו המילים הבאות: "המיקרוגל שלנו התקלקל, אני 

בהלם.  הייתי   ."72 בבניין  האוכל  את  לחמם  הולכת 

צבא  קרה,  באמת  שזה  או  חלמתי  אם  תהיתי  לרגע 

להם  יש  ועכשיו  לתחייה  הדרקון  את  הקים  המתים 

דרקון משלהם, וואו.

"אמרת משהו?", שאלתי את גאיה שעמדה ובהתה בי 

ועיניה  כמו ממתינה לתשובה. היא חזרה על דבריה 

את  בלילה,  אחת  פאקינג  היא  השעה  "גאיה,  ברקו. 

נורמאלית?", ניסיתי להכניס בה קצת היגיון אך ללא 

הועיל. "אם אני לא חוזרת, תמסור לאימא שלך שאני 

מצטערת על הקופסה", אמרה רגע לפני שנטשה את 

הדירה ושעטה במדרגות מבלי להביט לאחור.

את  לקחה  היא  למטבח.  ורצתי  מהספה  מהר  קמתי 

קופסת האוכל היוקרתית שלי. הבטחתי לאימא שלי 

שאשמור על הקופסה הזו כעל בבת עיני וגאיה יודעת 

את זה טוב מאוד. לצערי לא נותרו לי הרבה ברירות 

 .72 בניין  עבר  אל  פעמיי  והרמתי  כפכפיי  שמתי   –

להפתעתי הלא רבה גאיה המתינה לי מעבר לבלוק. 

בלילה",  באחת  לבד  ללכת  לי  תיתן  שלא  "ידעתי 

מרוצה  כך  כל  תהיי  "אל  בערמומיות.  וצחקה  אמרה 

מעצמך", השבתי בקרירות, אך גאיה שמרה על המבט 

הגאה והמתחכם כל הדרך עד לשער רגר.

האלה",  בשעות  באוניברסיטה  הייתי  לא  "מעולם 

אמרתי לה.

על  ששמעתי  מאז  לא  "לפחות  אמרה,  לא",  אני  "גם 

"נו,  מדברת.  היא  מה  על  שאלתי  ההוא".  הסטודנט 

לאוניברסיטה  הלילה  באמצע  שהלך  ההוא  הסטודנט 

כדי ללמוד למבחן ומאז נעלמו עקבותיו. בטוח שמעת 

אומרת  "השמועה  לשלילה.  בראשי  הנדתי  עליו". 

שתקופת המבחנים חרפנה אותו ושמאז אותו לילה הוא 

מסתתר בבניין 72 ומתכנן להשתלט על העולם". היא 

התאמצה לשמור על הבעה רצינית אף שידעה שאני לא 

הולך להאמין לשטויות האלה. 

בחוסר  אמרתי  מפה",  ונעוף  האוכל  את  כבר  "תחממי 

סבלנות כשעמדנו בכניסה לבניין 72.

"אחריך", גאיה סימנה לי להיכנס ראשון, "או שמא אתה 

מפחד?", התגרתה בי.

 

שאלתי ממה יש לי לפחד ונכנסתי לבניין. הבניין היה 

באינסטינקט  נלחמתי  כבויים.  היו  והאורות  שומם 

לרגליי  והוריתי  לברוח  לי  שסימן  האבולוציוני 

להמשיך להתקדם. עיניי שוטטו הלוך ושוב בניסיון 

מדי.  פה  ששקט  קלטתי  לפתע  לחשיכה.  להתרגל 

"גאיה?", קראתי, אך לא קיבלתי מענה. ניסיתי שוב 

פתאום  החרד.  קולי  את  היה  ששמעתי  מה  כל  אך 

ראיתי אור שהבליח מבעד לחשיכה. הוא היה עמום 

עצום  לאור  שהפך  עד  לסירוגין  והתחזק  תחילה 

סנוור  לא  מה  משום  אך  כולה  הקומה  את  שעטף 

דמות  הופיעה  מתוכו  בסקרנות.  בו  בהיתי  אותי. 

מרוחקת שהתקדמה לעברי בצעדים קטנים. כיווצתי 

היא  לפתע  הדמות.  את  לזהות  בניסיון  עיניי  את 

את  שהשתיק  קול  ומלטף.  רך  קול  קול.  השמיעה 

פעימות לבי. "אימא?", הופתעתי 

מאת ליעד וכניש

צופן בן גוריון

אבודים 
בחשיכה

סיפור בהמשכים
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שנה אקדמית חדשה בפתח, שנת תואר אחת נתפרה לה ואחת הולכת ונרקמת, 

הראשונה  והשנה  לתואר  השנייה  השנה  זו  זמן.  בזבוז  איזה  למות.  בא  ולי? 

הייתה כזאת גרועה. כולם אומרים שבאר שבע היא המקום למצוא בו אהבה 

לכל החיים, אבל אני מצאתי את עצמי הכי פרודה שהייתי בחיי. רגע לפני שאני 

האקס שהמשיך  שם  את  מגרוני  העלה  פרויד  זוגיות  של  שנה  סגרנו  ואיתמר 

ולא  והחיוך המתוק של איתמר שכל כך אהבתי נמחק  לנקר בשקט מבפנים, 

ראיתי אותו מאז. בחופש רציתי להתרחק כמה שיותר מהדרום המדברי. לצערי, 

והביציות  מתקתק  שהזמן  ואומרים  שחוזרים  המודאגים  ההורים  של  הבית 

לי דרום  בו. התחשק  שלי לא טריות כמו פעם, לא הייתה אפשרות להתנחם 

ירוק שנושק  אמריקה. לקחת את כל החיים שלי בתיק ולהיזרק למרגלות הר 

לנהר כחול כשהשמים פרוסים מעל ומבטיחים שיהיה בסדר. אבל למי יש כסף, 

הטיסה ארוכה כל כך והחופש לא, עד שאני אנחת אני אצטרך לחזור למציאות.

"גיאורגיה, אחותי!", הציעה מיכל. "מה, גרוזיה, יעני?", "לא, לא, לא", התרעמה 

נעלבים  – אם הם  לעצמי  אותם". חשבתי  זה מעליב  גרוזיה,  תגידי  "אל  עליי, 

זו נשמעת כמו מדינה שבנה  ורגישים, לא סגורים על עצמם,  בקלות, פגיעים 

מצב הרוח שלי.

שלפתי את מכנס הטיולים שלי, זה שקניתי לפני שנתיים ולבשתי רק פעם אחת 

בשביל להרשים את האקס שאני מטיילת, אספתי ציוד טיולים מחברים שבאמת 

מטיילים, והלכתי לחפש את עצמי בין כפרים וחצ'פורי. הופתעתי לגלות שאת 

היעד האקזוטי והמסתורי גילו עוד ישראלים רבים, וכך יצא שאת המסע לגילוי 

מיכל  ואל  אליי  ישראלים.  קבוצה של חמישה  העצמי האמתי שלי עשיתי עם 

הצטרפו שתי בנות שהרגע סיימו צבא ושלושה חבר'ה לפני תואר. 

עליי על  הוא צחק  במיוחד.  יום של טרק קשוח  לסיגריה בסוף  ישב אתי  חגי 

שאחרי בערך מאה מטר של עלייה של ארבעה קילומטרים הכרזתי שאני לא 

אני  מה  מודרך,  דמיון  לי  לעשות  התחיל  חגי  מסוק.  לי  ושיביאו  יותר  יכולה 

כדי  אעשה מהרגע שאני אעלה למסוק עד לרגע שאנחת במלון מפואר, תוך 

שהוא דוחף אותי כל הדרך. אחרי כמה בדיחות ובערך באמצע הסיגריה השנייה 

נגמרו לנו הנושאים לשיחה ומתח שקט התחיל להירקם. לא, אמרתי לעצמי, 

אני עדיין לא שם. כיביתי את הסיגריה באמצע ואמרתי לילה טוב. 

כאן, בדשא של בניין עשרים ושש, הלילות בכפרים נראים רחוקים כל כך. עשר 

דקות לפני שמתחיל השיעור הבא אני רוצה להספיק עוד בירה. אני מפלסת 

את דרכי לבר, וכשהבחור לפניי מסיים ומסתובב אני רואה את חגי מחזיק שלוש 

בירות בשתי ידיים. אני מצווה על הפרצוף שלי לשדר קוליות ונינוחות, על אף 

שאלו התחושות שנמצאות בתחתית פירמידת הרגשות שלי כרגע. "אתה לומד 

פה?!" לא היי, לא מה נשמע, הוא אישר וצחק. "למה לא אמרת כלום?"

טיול תר מילאים
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רע  להרגיש  לי  גרם  הזה  היום  ככה  גם  סיגריה,  זה  עכשיו  שרציתי  האחרון  הדבר 

כשמצאתי את עצמי עוצר ומתנשף אחרי כל צעד וחצי. כל הדרך חשבתי על איך 

אני מביים סצנת התעלפות כדי שישלחו מסוק שיחלץ אותי מההר המטומטם הזה. 

הביטוח שלי מכסה חילוץ והצלה, ולמי יש פאקינג כוח לטפס עוד שמונת אלפים 

קילומטר כדי לשכב שלוש שעות בתוך שק שינה מאובק ולהתפלל שהפיפי יעבור 

ויהי מה. מבלי ששמתי לב הגענו למחנה, ושם  יוצא  מעצמו, כי בקור הזה אני לא 

מיקה הציעה לי להצטרף אליה לסיגריה. האמת שלא יצא לנו כל כך לדבר במשך 

היום וחיכיתי שההזדמנות הזאת תגיע. נזכרתי איך עוד בתחילת הטיפוס היא הצחיקה 

ושיביאו לה מסוק. כשסיפרתי לה  יותר  יכולה להמשיך  אותי כשהכריזה שהיא לא 

על זה היא צחקה והודיעה שהיא הייתה רצינית לגמרי בנוגע למסוק. באותו הרגע 

השתמשתי בטריק הידוע של כל פלרטטן מתחיל ועשיתי לה דמיון מודרך. עברנו יחד 

את כל הדרך מרגע העלייה למסוק ועד לקוקטייל שנחלוק על שפת הים בבורה-

בורה, ולא, לא אכפת לה שזה במרחק עשרים ומשהו שעות טיסה מההר המטומטם 

הזה. אמרתי לה שאני הייתי מבקש מהטייסים להוריד אותי בבית של ההורים רק 

להבין מה  ומנסים  מוציאים את ראשם מהחלונות  כל השכנים  איך  לראות  בשביל 

הסיפור עם המסוק הזה באמצע היום. הדלקנו עוד סיגריה ושאלתי אותה מה היא 

עושה כשהיא לא מטפסת על הרים בגרוזיה. היא חייכה ואמרה שאסור להגיד גרוזיה 

כי זה מעליב אותם, ושהיא סטודנטית בבן גוריון. 

האמת שהיא לא חידשה לי דבר. בשבוע שאני פה כבר הספקתי להעליב שני נהגי 

הייתה  היא  במיקה.  שנתקלתי  הראשונה  הפעם  הייתה  לא  וזו  לא-גרוזינים,  מונית 

חברה של איתמר, המוזר ההוא שישב לידי במבוא לסטטיסטיקה. בכל פעם שהיינו 

יוצאים מן האולם היא הייתה מחכה לו בחוץ, ואני הייתי מעיף לעברה מבט חטוף 

וממשיך לדרכי עם התהייה איך בחור כמוהו יוצא עם בחורה כמו מיקה. מובן שפחות 

משנייה לאחר מכן הייתי משמיד את המחשבה העגומה הזו. מפתיע שהיא מעולם 

לא הבחינה בי. כשנפגשנו בטיול היא הניחה שגם אני מתחיל את השנה הראשונה 

בלימודים כמו האחרים שטיילו אתנו, ולא תיקנתי אותה.

"מה, לא נשתה איזו בירה לפני השיעור?", אני שואל את עמית שמתחיל אתי יחד את 

השנה השנייה של התואר. הוא הנהן לחיוב והלכנו שנינו לכיוון הבר. כשהחזרתי את 

עיניי לעבר עמית קלטתי את מיקה יושבת על הדשא עם עוד שתי חברות ושותה בירה. 

אני שולח כמה מרפקים הגונים לסטודנטים מיוזעים כדי להביט בעיניה של הברמנית 

עם ולבקש שתמזוג לי שלושה חצאים. עם שתי בירות ביד השמאלית ואחת בימנית 

אני מסתובב ומתחתיי עומדת לה מיקה. שיט, הלכה ההפתעה. "אתה לומד פה?!", 

והנהנתי לעברה.  חייכתי  לומר.  עוד לפני שבכלל הספקתי לחשוב מה  צווחה  היא 

"למה לא אמרת כלום?!", היא המשיכה, ובתגובה הושטתי לעברה בירה אחת ושאלתי 

אם היא רוצה להצטרף אליי לסיגריה.

 באותו 
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בחודשים האחרונים רפרוף באינטרנט, באתרי החדשות, 

תופעות  בפנינו  מציגים  בפייסבוק  בסרטונים  וצפייה 

בובה  שורפים  בפולין   – שבשגרה  כדבר  אנטישמיות 

של יהודי עם זקן ופאות, בצרפת מציתים והורסים בתי 

כנסת, ובארה"ב עושים אמנות מצלב קרס על דלתות 

וחצרות של יהודים במקביל להתפשטותה של תופעה 

יהודים.  מצבות  של  והשחתה  ניפוץ  של  כלל-עולמית 

נרחב  חלק  של  גם  כמו  מאתנו,  רבים  של  התגובה 

קיצוני  שמיעוט  בטענה  לנושא  אדישות  היא  מהעולם, 

אינה  אבל השנאה  רחבה.  תופעה  זו  ואין  לכך  אחראי 

נעלמת, והמיעוט הקיצוני הולך ומתחזק מיום ליום.

חרב  העולם  שבה  מהתקופה  חלפו  שנים  כשמונים 

ושמונה  וגזענות, שבעים  למערבולת של שנאה  ונכנס 

מתחילים  שאחרי  הדורות  ועכשיו  דיוק,  ליתר  שנים 

טוהר  עליונות  תחושת  של  ההרסני  כוחה  את  לשכוח 

הגזע. המהומות שהתרחשו עקב עצרת הימין הקיצוני 

בארצות הברית באוגוסט האחרון בעיר שארלוטסוויל, 

האנטישמיות  בעולם.  חדשה  תופעה  היו  לא  וירג'יניה, 

זה  אירוע  אולם  להיעלם.  מתכוונת  ולא  בועטת  חיה, 

של  הפעולה  בדרכי  התפתחות  על  בבירור  מצביע 

עכשיו  האחרונים.  בחודשים  האנטישמיות  הקבוצות 

לא מפחדים להשמיע את  כבר  הניאו-נאצים  כי  נראה 

תוך  לפידים  במצעד  בגאווה  צועדים  והם  עמדותיהם, 

קריאות בקול אחיד – "היהודים לא יחליפו אותנו".

השמצה  נגד  הליגה  לפי  משקרים,  אינם  המספרים 

לאחר  כשבועיים  מדאיגים:  בנתונים  מדובר   )ADL(

וארבעה  כשלושים  התרחשו  בשארלוטסוויל  העצרת 

אירועים אנטישמיים בארצות הברית. בגרמניה התרחשו 

מעל חמש-מאות אירועים אנטישמיים השנה, ואלו רק 

מצא  בצרפת  שנערך  סקר  לספטמבר.  עד  הנתונים 

דעות  יש  מהאזרחים  אחוזים  ושבעה  לכשלושים  כי 

ותפיסות אנטישמיות, ובמזרח ודרום אירופה, בדגש על 

אחוזים  ממאה  למעלה  של  עלייה  נרשמה  ופולין,  יוון 

בתופעות אנטישמיות ביחס לשנה שעברה. 

כללי  באופן  הנאציזם  לניאו-נאצי?  אדם  הופך  מה  אז 

אמונות  על  מבוסס  נקודתי  באופן  החדש  ובגלגולו 

שמרניות וגזעניות ששמות במרכז את האדם ה"אירופאי 

 – זאת  לקבוצה  שייך  שאינו  מי  לכל  ומתנגדות  הלבן" 

יהודים, כהי עור, מוסלמים והומוסקסואלים. לקבוצות 

את  מדגישות  הן  בבסיסן  אבל  רבים  שמות  יש  אלו 

עליונותו של הגזע הלבן ובו-זמנית קוראות לפגוע במי 

שאינו שייך אליו.

גל ההגירה הגדול של השנים האחרונות הביא לאירופה 

מיליוני פליטים מזוועות הלחימה במדינות כמו סוריה 

רובם  אשר  אפריקה  ממדינות  עבודה  ומהגרי  ולוב 

שמונה עשורים לאחר מלחמת העולם השנייה ותוצאותיה ההרסניות חוזרת 
האנטישמיות בפנים חדשות ובצורות שונות למרכז השיח הציבורי. 

תופעה מדאיגה או מיעוט קיצוני זניח? 

אנטישמיות – הדור הבא

מאת נתנאל סימקין
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מוסלמים. ההגירה המשמעותית עוררה בקרב הדורות 

הצעירים במדינות אירופה משהו שהם לא היו רגילים 

שמתפללים  שונה  ותרבות  חזות  בעלי  אנשים   – אליו 

המוחלט  ההפך  את  המייצגים  שונה,  באופן  ומדברים 

קיבל תמיכה מפוליטיקאים  הזרים  להם. החשש מפני 

פוליטי  הון  לצבור  הזדמנות  במצב  שראו  לאומניים 

וחברה  באמצעות קריאות טיהור מדינותיהם מתרבות 

זרה. אף יש שהגדירו זאת כמשימתם הלאומית. ברחבי 

אירופה החלו לצאת אלפי מפגינים בקריאות לטהר את 

מדינותיהם, כמו בצרפת שבה קראו אנשים "לנקות את 

צרפת מהזרים". לתופעה זאת ניתן השם אסלאמופוביה, 

ואכן כך היא, אבל התופעה אינה פוסחת על מיעוטים 

אחרים כמו היהודים. בשביל שונא הזרים המצוי אין זה 

משנה אם האדם לובש כיפה או בורקה, משנה לו שהוא 

בשנאת  ולתמוך  לעלות  שהחלו  הקולות  "לבן".  אינו 

שעמדותיהם  "קיצוניים"  לאותם  האות  את  נתנו  זרים 

התחושה  חיזוק  תוך  כלגיטימיות  להיחשב  עשויות 

שהם לא מיעוט יותר. תחושות אלו קיבלו ביטוי מעשי 

אז  אירופה,  ברחבי  שהתקיימו  האחרונות  בבחירות 

למפלגות  תמיכתם  את  לתת  האזרחים  קבוצות  בחרו 

לאומניות וקיצוניות יותר. 

גרמניה היא דוגמה מצוינת לכך שהתחזקות הלאומנות 

הימין  מפלגת  האחר.  ולשנאת  לאנטישמיות  תורמת 

 ,AfD – אלטרנטיבה לגרמניה", או בשמה המוכר יותר"

ותחושת  לאומנות  של  אידיאולוגיה  על  בבסיסה  קמה 

הנאצי.  השלטון  תקופת  כולל  הגרמני,  בעבר  גאווה 

במשך השנים הפכה ממפלגה שאינה מצליחה לעבור 

את אחוז החסימה לאחת שכיום היא השלישית בגודלה 

מהדימוי  להתנער  מנסה  אמנם  המפלגה  בגרמניה. 

הניאו-נאצי שמיוחס לה, אך עדיין ניתן להבחין בעמדות 

בעייתיות בדברי חברי מפלגתה, כדוגמת ההצהרה על 

שאנדרטה לזכר השואה הנמצאת בברלין היא "בושה" 

מאחר  חיובי  באופן  עברם  את  לראות  הגרמנים  ושעל 

שעבר מספיק זמן מאז השואה. בנוסף התרחשה תקרית 

שהביאה חבר פרלמנט בגרמניה להתפטר, לאחר לחץ 

ציבורי, בעקבות הצהרותיו כי הכחשת שואה היא עמדה 

לגיטימית וצריכה להיות מעוגנת כחלק מחופש הביטוי.

מגיעה  הישן  בסגנון  האחר  ושנאת  מאנטישמיות 

האנטישמיות של הדור החדש הפועלת באמצעות מתן 

שיטה  אידיאולוגי.  בסיס  על  לאנטישמיות  לגיטימציה 

זאת מונעת מהתפיסה שלא זהות האדם היא שמביאה 

ניתן  לשנאה כלפיו אלא מה שהוא מייצג. דוגמה לכך 

נכון, ה-BDS היא לא תנועה   .BDS-למצוא בתנועת ה

יהודים אלא מדגישה את  כנגד  שקמה במטרה לפעול 

בפועל  זאת  ועם  ישראל,  של  לפעולותיה  התנגדותה 

התמונה שונה. חברי התנועה פועלים באופן אינטנסיבי 

בקמפוסים בארצות הברית נגד מרצים יהודים, מפריעים 

להרצאות ומאיימים לפגוע במרצים. בנוסף הם זורעים 

לקרוא  החלו  אף  ולאחרונה  יהודים,  בסטודנטים  פחד 

ידי  על  בוימו  או  שנכתבו  וסרטים  ספרים  כנגד  לחרם 

יהודים וכל זאת גם אם לאף אחד מהם אין קשר לישראל. 

ההטפה נגד ישראל בהיותה מדינת הלאום היהודי זולגת 

בתמיכה  בקמפוסים  היהודים  להאשמת  ישיר  באופן 

בפעולות ישראל בשטחים, ומכאן לגיטימי לפעול כנגדם. 

בדוח שפורסם בשנת 2014 אשר בדק את תחושותיהם 

כחמישים  כי  נמצא  ובריטניה  ארצות הברית  יהודי  של 

בארצות  היהודים  מהסטודנטים  אחוזים  וארבעה 

הברית וכחמישים ואחד אחוזים מהסטודנטים היהודים 

כנגדם.  אנטישמיות  פעולות  או  גינויים  חוו  בבריטניה 

באוניברסיטת  שהיו  כמו  אירועים  להוסיף  ניתן  לכך 

שלטים  ונתלו  נאצה  כתובות  רוססו  שבה  קליפורניה 

שקוראים ליהודים "לחזור חזרה לתאי הגזים". במקביל 

אחד מארגוני ה-BDS, המכונה "סטודנטים למען הצדק 

מגוריהם  דלתות  על  שלטים  לתליית  פעל  בפלשתין", 

כתבו  ובהם  בארה"ב,  שונים  בקמפוסים  יהודים  של 

הישראלי  ש"הצבא  כפי  ממגוריהם  להתפנות  שעליהם 

היום  שהאנטישמיות  לראות  ניתן  בפלשתינים".  נוהג 

מרקל,  שאנגלה  כפי  אדרת,  בשינוי  הגברת  אותה  היא 

  BDS-ה" מפלגתה,  בעצרת  אמרה  גרמניה,  קנצלרית 

המאה  של  האנטישמיות  של  החדשים'  'הבגדים  אלו 

העשרים ואחת".

וקדמה.  העולם נמצא בתנועה מתמדת של התפתחות 

אדם  בין  השונות  את  לטשטש  מתחיל  החדש  העולם 

יתפתחו  ישנים  שרעיונות  במקום  זאת  עם  לאדם. 

חדשות  צורות  ומקבלים  משתמרים  הם  ייעלמו  או 

לביטוייהם. האירוע בשארלוטסוויל הוא אפילו לא קצה 

הקרחון בכל הנוגע להתפתחות הגזענות ושנאת האחר. 

גזעניות  קבוצות  אחר  מעקב  המבצע   ,SPLC אתר  לפי 

במדינה תשע- קיימות  הברית,  בארצות  שנאה  וארגוני 

קבוצות שנאה.  קבוצות המוגדרות  ושבע-עשרה  מאות 

מאה  השואה,  להכחשת  פועלות  קבוצות  עשר  מתוכן 

ואחת הן אנטי-אסלאמיות, מאה קבוצות בעלות תפיסות 

את  מגדירות  ותשע  וכתשעים  הלבן  הגזע  עליונות  של 

את  זעזעה  האחר  ששנאת  אחרי  ניאו-נאציות.  עצמן 

לזכור  חשוב  האנושית,  בהיסטוריה  אחת  פעם  העולם 

היום דבר אחד: "איש אינו נולד כשהוא שונא אדם אחר 

בגלל גוון עורו, מוצאו או דתו" )נלסון מנדלה( 
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תמיד רצית להתנסות בקרב מגע? לגלגל עלי גפן כמו 

האוניברסיטה?  ברחבי  זיתים  למסוק  אולי  סבתא? 

קבוצת הפייסבוק "חוג קח תן – באר שבע" מונה כבר 

למעלה משלושת אלפי חברים, ובה מפורסמות בכל יום 

הקבוצה  חברי  בין  חדשות.  לסדנאות  ובקשות  הצעות 

העיר.  תושבי  ואת  עסקים  בעלי  סטודנטים,  תמצאו 

שלוחות  לפתיחת  בקשות  לעלות  החלו  אף  לאחרונה 

ניתן  איך  התחיל,  הכול  איך  בדקנו  נוספות.  בערים 

להשתתף ומה צפוי לעתיד.

בעלות החזון
סטודנטיות  שלוש  של  הצלחה  בסיפור  מדובר 

בתכנית  שלומדת  עזר,  גלי   – שבע  בבאר  המתגוררות 

שבילים במכללת קיי, נועה כהן, שסיימה שנה שלישית 

לומדת  וכיום  גוריון  בבן  סוציאלית  עבודה  בלימודי 

בתכנית מנדל, ויעל כהן, סטודנטית לעבודה סוציאלית 

מחר"  "בוחרים  בתכנית  שלושתן השתתפו  גוריון.  בבן 

של הסוכנות היהודית ומפעל הפיס. במסגרת התכנית 

ממטרות  אחת  על  לענות  כדי  מיזם  להקים  התבקשו 

ולעודד  חברתית  מקומית  יזמות  לקדם  התכנית: 

מנהיגות צעירה. הרעיון המקורי לחוגים הגיע מההבנה 

ולהעשיר  אחרים  לשתף  היכולת  את  יש  אחד  שלכל 

בתוכן ובמידע, ואם תהיה לכך פלטפורמה מתאימה אז 

ההיענות והביקוש יהיו בהתאם. בהתחלה הכיוונים היו 

שונים. נועה מספרת שהרעיון הראשוני שלה היה בכלל 

מבוגרת  אוכלוסייה  שבה  קולינארית  מסגרת  ליצור 

תוכל ללמד קהל צעיר יותר איך לבשל. "בהתחלה הכנו 

קוסקוס, והשתתפו במפגשים בעיקר חברים משותפים", 

לאחר  שקיבלו  התגובות  על  כשמשתפת  גלי  מוסיפה 

מקום  שיש  הבינו  הן  הזמן  באותו  הפיילוט.  מפגשי 

להתרחב לאפיקים נוספים, מה שנתן להן את הביטחון 

ואת האישור לפתוח את הקבוצה באופן רשמי. כל זאת 

מכוונת  לא  כללית,  "שפה  של  ביצירה  מדובר  כאשר 

לקהל יעד ספציפי או לחיבור מסוים" לדברי נועה. כיום 

יוזמות הקבוצה מסכימות על מטרת העל: לייצר ערוצים 

חדשים ומגוונים של תקשורת ופשוט לחבר בין אנשים.

למה דווקא קבוצה בפייסבוק?
נוחה,  תהיה  לחוגים  שההרשמה  לכך  לגרום  "רצינו 

כאשר הרעיון של הקבוצה מההתחלה היה שהכול יהיה 

בין רצף הקורס-מטלה-מאמר-תרגול שצפוי לנו בחודשיים הקרובים
תוכלו ללמוד דברים חדשים לא באוניברסיטה ולגמרי בחינם. איך?

תכירו את חוגי הקח-תן המקומיים

החוג הבאר-שבעי

מאת דיקלה קציר
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פגישת יעוץ
ללא תשלום

משרד עורכי דין

מהיר  נפוץ,  כלי  הוא  הפייסבוק  נועה.  מספרת  חינם", 

נגיש, מה שעונה על אחת המטרות העיקריות  ובעיקר 

חיבור  ויצירת  טבעי  פעולה  שיתוף   – היוזמות  שהציבו 

מידת  את  לבחון  כדי  בהתחלה  זרים.  אנשים  בין  חדש 

בסדנה  משתתפים  התבקשו  בקבוצה  ההדדיות 

לאחר  חודשים  כשלושה  וזאת  משלהם,  סדנה  לפתוח 

שהדבר  הבינו  הבנות  אך  אחרת,  בסדנה  השתתפותם 

עלול להוות מכשול. "אנשים נרתעו, לא כולם ידעו מה 

הביטחון  את  להם  היה  שלא  או  להעביר  יכולים  הם 

גלי.  מספרת  בעצמם",  סדנה  להעביר  שלהם  ביכולות 

ואחרי  המעגל",  "נפרץ  ההתחייבות  שהוסרה  לאחר 

שאנשים השתתפו בסדנאות הם הרגישו בנוח להעביר 

שבדיקת  ככל  גלי,  של  לדעתה  בנוסף,  בעצמם.  חוגים 

היענות של יוזם פוטנציאלי הדהדה יותר בקבוצה הדבר 

ולהירתמות  נוספות  סדנאות  בהצעת  לביטחון  גרם 

לבקשות שעלו לסדנאות ספציפיות. 

איך זה מתנהל?
ואחת  אחד  כל  ידי  על  להיפתח  יכולה  סדנה  כל 

וגלי  נועה  באר שבע".   – תן  קח  "חוג  הקבוצה  מחברי 

מדגישות שהתפקיד שלהן הוא מאחורי הקלעים, מאחר 

את  ומתחזקת  מתפקדת  כקהילה  מתנהלת  שהקבוצה 

עיקריות;  דרכים  בשתי  להיפתח  יכולה  הסדנה  עצמה. 

האחת היא על ידי בקשה לסדנה, ובה כל אחד מחברי 

הקבוצה יכול להעלות דרישה לסדנה בכל תחום שהוא, 

לתפקיד  עצמו  את  להציע  יכול  קבוצה  חבר  כאשר 

מעביר הסדנה. הדרך השנייה היא בבדיקת היענות. כל 

חבר בקבוצה שחפץ לשתף מידע ולפתוח סדנה בודק 

יותר "באזז"  היענות ראשונית בקבוצה, כך שככל שיש 

סביב פוסט שמתבטא ביותר תגובות ויותר היענות של 

ומעין  ביטחון  מקבל  הסדנה  יוזם  כך  הקבוצה,  חברי 

אישור לתכנן את הסדנה לפי התפיסה שלו ולפי האופן 

שהוא רואה לנכון להעבירה. 

ופופולארי  למדובר  הופך  שפוסט  אחרי  כלל  בדרך 

בקבוצה מנהלות הקבוצה שולחות הודעה ליוזם הסדנה 

ועוזרות לו להתקדם. לצורך כך לרוב עליו לפרסם פוסט 

ברור עם פרטי הסדנה וליצור ערוץ תקשורת פתוח עם 

אלו שנרשמו לסדנה. "הקבוצה היא פלטפורמה, אבל מי 

שמנהל את הסדנה הם האנשים בקבוצה, והיוזמים יכולים 

לקבוע איך הם רוצים שתיראה הסדנה", מבהירה נועה. 

והתהודה  מופרך,  לי  נשמע  הסדנה  נושא  "בהתחלה 

אותי",  הפתיעה  ממש  לסדנה  ההיענות  בדיקת  סביב 

ויוזמת  הקבוצה  מחברות  אחת  מור,  מיכל  מספרת 

המקומות  שנגמרים  במקרה  שיער.  צביעת  סדנת 



צ'ופצ'יק44

לסדנה נפתחת לעתים סדנה נוספת במועד אחר. "אני 

יש ביקוש תמידי, ואם  יכול להיגמר.  זה  לא רואה איך 

עושים סדנה בנושא מסוים, במיוחד אם היה לה ביקוש 

עוד  לפתוח  אחרים  לעודד  צריך  זה  מוצלחת,  והייתה 

אחת", אומרת ליאל, ממשתתפות סדנת צביעת השיער 

לפתוח  אחרים  מעודד  אכן  הדבר  במציאות  מיכל.  של 

סדנאות נוספות עבור אלו שלא הספיקו להתנסות בה. 

על כל פנים ברוב הסדנאות נפתחות רשימות המתנה, 

כך שבמקרים רבים גם אם נגמרו המקומות עדיין תוכלו 

להשתתף בה.

מנהלות הקבוצה מדגישות שזוהי קבוצה ללא מטרות 

שהתמחור  כך  חינמי,  מידע  בשיתוף  מדובר  רווח. 

לסדנה  מצרכים  שנדרשים  במקרה  וברור.  שקוף 

בלבד  המצרכים  בעלות  כסף  גובה  הסדנה  מעביר 

)בפיקוח מנהלות הקבוצה(, כך שאין צד מרוויח וצד 

עדיין  אתו  אשר  חיסרון  ביטוי  לידי  בא  כאן  מופסד. 

מתמודדים חברי הקבוצה. אי לקיחת התשלום עבור 

השתתפותם  את  לבטל  לאנשים  מאפשר  הסדנה 

בסדנה שעות ספורות קודם לקיומה, ללא מחויבות. 

"אם  נועה,  מודה  שלנו",  גדול  הכי  האתגר  "זה 

בהתחלה האתגר היה לגייס אנשים היום האתגר זה 

נושא הביטולים". 

והיד עוד נטויה
מנהלות הקבוצה לא ציפו לכזאת תהודה והן מתפלאות 

רק  היא  הקבוצה  מבחינתן  כה.  עד  שהשיגו  מהתוצר 

המשתתפים  הוא  הקבוצה  של  המרכז  הפלטפורמה. 

והרצון שלהם להשתתף בה ואף לתרום מידיעותיהם. 

דבר  הם  הזאת  מתיימרת  הבלתי  והנתינה  "החיבור 

מדהים", מסכמת נועה. 

אופן  ייעול  על  אלה  בימים  עמלות  הקבוצה  מנהלות 

וכן  מדי  מהר  מתמלאות  שלעתים  לסדנאות  הרישום 

על איתור עוד מקומות לסדנאות ברמה מקצועית כמו 

חדרי סטודיו וחדרים עם ציוד מתקדם, והן אף שוקלות 

להיענות לבקשות לפתיחת שלוחות נוספות של המיזם. 

בינתיים אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה "חוג קח תן – 

באר שבע", להשתתף בסדנה ואפילו ליזום אחת כזאת 

בעצמכם 
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בעד | נתנאל סימקין 

דמוקרטית  במדינה  לחברה  היסוד 

החוק,  בפני  שוויון  השוויון.  הוא 

וקבלת מעמד  וזכויות  בחובות  שוויון 

אזרחי שווה. לאחרונה בוטל החוק שפוטר 

את האזרחים החרדים מלהתגייס לצבא בצורה שעוררה 

רעש ומהומות ברחוב החרדי. "איך, כיצד ולמה עושים 

לנו את זה?" החלו לזעוק ראשי הישיבות החרדיות. שר 

הבריאות יעקב ליצמן ושר הפנים אריה דרעי תקפו את 

החלטת בג"ץ, האשימו אותו בניתוק מהעם היהודי וכינו 

את החלטתו "החלטה אומללה וגרועה". מדבריהם ניתן 

ללמוד דבר אחד: בעיניהם מי שמשרת בצבא לא נחשב 

בין  אלא  היהודי  לעם  בג"ץ  בין  לא  הוא  הנתק  יהודי. 

החרדים לשאר האזרחים בישראל. אם לא מתאים לך 

לקבל את החוק במדינה, נראה שגם לא מגיע לך לקבל 

את ההטבות שניתנות על ידה. 

בנטל".  השוויון  "חוק  הוא  החוק  של  שהשם  לי  כואב 

היא  המדינה  לנטל?  נחשב  למדינה  לתרום  ממתי 

חרדים,   – עצמנו  את  נגדיר  איך  משנה  לא  כולנו,  של 

יכולה  התרומה  חילונים.  או  ערבים  ציונים-דתיים, 

להתבצע בכמה צורות – בשירות צבאי, לאומי או אזרחי 

כל  של  חייו  אורח  על  וראוי  מכובד  באופן  שישמרו   –

ליהנות  יוכל  ובתמורה  בתרומתו,  יתגאה  אשר  אזרח 

מהזכויות שהמדינה מעניקה לו. אבל אין לי בעיה, אחיי 

שתהיה  הוא  מבקש  שאני  כל  תתגייסו.  אל  החרדים, 

או  חינם  רפואי  טיפול  לקבל  לסרב  היושרה  את  לכם 

לקבל את כספי הביטוח הלאומי, כפי שאתם מסרבים 

בנחישות להשתתף בתרומה למדינה. אני בעד שתלמדו 

תורה ותשמרו את מצוות היהדות, אבל אל תצפו לקבל 

כסף על כך בשעה שלי משלמים פרוטות על לעמוד על 

היושרה  אין את  גם אם לכם  או בקור.  המשמר בחום 

בכל  לך  תיתן  ושוטרים  ש"שופטים  לאל  תודה  לכך, 

שעריך אשר ה' אלוהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם 

משפט צדק" )דברים, פרק ט"ז, פסוק י"ח(.

נגד | מרום אדלר

על  לראשונה  ברדיו  כששמעתי 

גיוס  חוק  את  לבטל  בג"ץ  החלטת 

יכולתי להחזיק את עצמי  החרדים לא 

וחיוך קטן נפרש בין אוזניי על דעת עצמו. 

היצר המילואימניק-קיבוצניק-חילוני שלי פרץ במלוא עוזו 

ניצחון אמתית.  הייתה תחושת  והתחושה שאפפה אותי 

אך ככל שנקפו הדקות דם חדש זרם בגופי וסחף אתו כל 

פיסת היגיון סביר שהוא מצא. ואז הבנתי: החלטת בג"ץ, 

או יותר נכון – העתירה לבג"ץ, היא טעות במהותה! 

וצבעונית  ענקית  אריזה  סיסמה,  זו  בנטל"  "שוויון 

שכשפותחים אותה מגלים שהיא ריקה מתוכן. יתר על-כן, 

כשמסתכלים עמוק יותר מגלים כי כל מה שנמצא בתוך 

שאלות  וכמה  אגו  משחקי  אלו  הזו  הנהדרת  העטיפה 

ערוכים  צבא  ובתור  חברה  בתור  אנחנו  האם  קשות. 

הכלכליות  זו,  החלטה  של  השלכותיה  עם  להתמודד 

בעלת  חברתית  קבוצה  של  שילוב  הרי  והחברתיות? 

התאמת  את  מחייב  ושונים  מובהקים  תרבות  מאפייני 

המערכת. שילובם של החרדים בכפייה יגרום להתנגשות 

בהקמת  כספית  הן  לנו  שתעלה  אפוקליפטית  ערכים 

יחידות חדשות ובמתן תמיכה כלכלית, הן חברתית בלבוש 

והן  מגדרית  ובהפרדה  הראוי"  "השילוב  בפקודת  הולם, 

המערך  כל  של  שינוי  יחייב  החרדים  שילוב   – מבצעית 

הצבאי. כבר היום ישנן טענות על תהליך הדתה בצבא, אז 

איך יכול להיות שאנשים ממתנגדי ההדתה הם גם אלה 

שתומכים בגיוס בכוח של חרדים?

מעוניין  שאינו  מי  על  ותרבות  ערכים  לכפות  אי-אפשר 

החרדים  שילוב  לכישלון.  עתיד  כזה  ניסיון  וכל  בהם, 

בחברה הוא דבר ראוי, אך ראוי עוד יותר שזה ייעשה אתם 

יחד, ולא ייכפה עליהם. בחירה היא שם המשחק. ובאופן 

אישי אני חושש מחיילים שאינם מחויבים למטרה בהיותי 

 – תועלת  מול  עלות  של  במשוואה  ואזרח.  מילואימניק 

אסור שניתן לאגו לנהל אותנו.

ביטול חוק הגיוס לחרדים

הצד של אף אחד
מאת נתנאל סימקין ומרום אדלר

צ'ופצ'יק46
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סיפורי 
ל כ ו א

תפוצ'יפס

מאת גלי סיטון

בין  בשיא.  והאנרגיות  השנה  תחילת  זו 

שאתם אנשי הברקה של שני או רביעי 

הכבדים  הישיבות  אנשי  שאתם  ובין 

בוקר  לפנות  ארבע  עד  שמתפלספים 

תודו  מזרון,  או  מזרן  להגיד  נכון  האם 

שהתגעגעתם. תחילת השנה האקדמית 

שכבר  האנשים  כל  את  אתה  מביאה 

שכחנו איך נראות פניהם שלא מעל טופס המבחן. עכשיו זה הזמן לשבת 

עדיין  והבחנים  העבודות  המטלות,  הקיץ.  מן  ונינוחים  שזופים  בנחת, 

מרוחה  עדיין  החגים  של  והסתלבט  ההתעלות  ותחושת  מדי  רחוקים 

לכולם על השפתיים. זו תקופה טובה להזכיר לעצמנו שאנחנו צעירים 

מחמש  פחות  עם  גם  להסתדר  יכולים  שאנחנו  בטוחים  ולהיות  ויפים 

שעות שינה. עונת הישיבות נמצאת בשיאה כשאנחנו מלאי אנרגיה וכוח 

של התחלה, עדיין לא שחוקים מעומס הלימודים, וזה הזמן להתפנק עם 

מאנצ'ס כמו קינגים. 

בדיוק.  הללו  לקריטריונים  שעונה  ישיבה  מתוך  נולד  הבא  המאנצ' 

חיפשנו את אמת החכמה תוך כדי נבירה מעמיקה בקבוצה של עובדות 

לא חשובות. אילנה גולדברג לא הבינה כמה היא שדרגה את הערב שלנו 

מעניינת  מאוד  עובדה  בספטמבר  בשמונה-עשר  לכתוב  כשהחליטה 

ִאתה  מגיעה  רגילה  שפומפייה  האופציות  מארבע  אחת  פומפייה:  על 

כן, הצד שנראה חסר תועלת עם שני פסים  כן,  היא הכנת תפוצ'יפס. 

להכין  היא  מטרתו  מדי,  עבים  קצת 

תפוצ'יפס. אחרי שסיימנו להלל 

את אילנה גולדברג, לשבח 

על  לה  ולהודות  אותה 

ההארה, החלטנו לנסות 

לגמרי  זה  כי  בעצמנו, 

הדבר הבוגר והאחראי 

הידע  עם  לעשות 

החדש שרכשנו.

⋅ מחממים מראש את התנור 

ל-180 מעלות, חום בינוני. 

⋅ לוקחים פומפייה בצד הלא 

שימושי שלה ומשתמשים בו! 

מגרדים את הירק שבחרתם 

בצורה של עיגולים דקים 

לתוך קערה. 

⋅ אל הקערה מוסיפים שמן 

זית, מלח ופלפל ומערבבים 

בעדינות בידיים.

⋅ על תבנית עם נייר אפייה 

מפזרים באחידות ומכניסים 

לתנור עד להשחמה. 

⋅ אם אין לכם אלוהים ואתם 

חסרי בושה, אפשר גם לטגן 

בשמן עמוק כאילו זה היום 

האחרון שלכם על פני כדור 

הארץ.

⋅ אחרי שהוצאתם את 

התפוצ'יפס, מפזרים מעל 

תבלין אהוב: כמון, פפריקה, 

צ'ילי יבש.

מה צריך?

שישה תפוחי אדמה / בטטות 

/ סלקים / הכול ביחד

שליש כוס שמן זית

מלח ופלפל 

פפריקה / כמון / צ'ילי יבש

מה עושים?

הזמן: שעת לילה כמעט מפוקפקת | החשק: לנשנש והרבה | רמת ההשקעה: גבוהה
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ליאור ליאניתשבץ היגיון

בין הפותרים נכונה תוגרל ארוחת בוקר מפנקת!

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

מאונך:

1. יחבטו בשר ששתה יותר מדי )מ( )5(

2. היישוב הקטן שלהם עולה ומאיים )5(

3. בעל החיים שלי זז למעלה, אבל הם לא פוחדים )3,3(

5. לעולה מבריה"מ יש ראיה – זהו בעלי לעתיד )4,4(

6. הבאת מזל של רוצחת! )6(

9. יין? חיים! )4( )עפ"י אבישי זילכה(

11. הזמרת הזאת - מה יקרה לה אם תסתכל בקרן לייזר? 

)4,4(

13. יציע את המיטה לטורפים )6(

14. השד עולה במושב )4(

15. איפה רושמים אלה שלא מתחייבים לומר לאלישע? )3,3(

17. אין צורך להוסיף עוד שמרים, גם לא יהיה לך אומץ )5(

18. שר לעצמו גם בחזרה )5(

מאוזן:

1. כשהמזל נופל - זה מסוכן )4,3(

4. הדפקט הזה נמצא בשוק )4(

7. כמה צדיקים יש באחו או בבריכה? )4(

8. בן אדם, ביטון צמח )7(

10. אצל דני, בשתי העיניים רואים שהוא חלשלוש )3,3(

12. השבבים ממליצים לכם על שיטה לחסוך בדיו )מ( )5(

13. הוא שם בגלל צחי )מ( )5(

16. חוט המתכת חזר שני או שלישי מהמתכות )6( 

19. אפשר לומר שרודן רזה בבית החולים )3,4(

20. שוב שם הכי זול )מ()4(

21. דבר אולי מידה )4( )עפ"י אבישי זילכה(

22. נהיים חמורים, אבל עוד מעט כיעורם ייעלם )7(

Friends cafe
את הפתרון בצירוף פרטים אישיים )שם מלא, תחום לימודים, טלפון ודוא"ל(

יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק, בקומה 1 בבית הסטודנט.
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רצועות | היט | ספינינג | אימון פונקציונאלי 
| יוגה | אירובי | קיקבוקס | זומבה | עיצוב | 

מדרגה | פילאטיס | מחול 

POSITIVE

Studio POSITIVE  לפרטים נוספים



שיווק

ליאור ליאניתשחץ

28 סוגי בירות איכות מהחבית לבית.
תתרגלו שיש לכם בירה מהחבית במקרר!

מגדלי אביסרור, שדרות רגר 59 צמוד לבנק מרכנתיל |
 |  | 08-6676646

מין סוג
תבלין

סרט של
וולט 
דיסני

, בטח
ללא 
ספק

נחש 
חנק ענק

מוסד 
אקדמי 
ב"בארה

חומרים 
מוצקים 
הנסחפים
 בנהר

עוף 
הדומה 
ליען

נישא 
מעל 
המים

חמור בר 
אסייאתי

משלושת
הרגלים 

(3,2)
תכנית
ילדים
ותיקה

(4,4)

שוטר 
גדודי

, סיכל
אסר

דרך 
פעולה 

מקובלת 
ורגילה

, בוץ
זבל

קיבוץ 
בגליל

אחד 
הצבעים

פוחד 
מאד

אחד 
הצבעים

, ריסק
זיקהתרמוספורר

אבל
זמר 

אמריקאי
עיוור

(מ"ש)
נמלטפנסיונר

נייר ערךמתקומםתקליט

רופא
מנתח
נודניק

אואזיס
(4,3)
מעך, דרך

תוםשומר
אלץ 

מטוס 
לסטות 
ממסלולו

שרבעבורי

שיעור
חייל

 בישיבת 
הסדר 

צמד 
קומיקאים
 בעבר

(5,3)
כלי 

חקלאי 
בתעשיית
 הכותנה

סנדי ברמורן אטיאס

liorliany@gmail.com © 

צ'ופצ'יק50



שומרים
אתכם

מחוברים

Bgu4u.co.il
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*למחשבה...

  בואו לחוות את המפגש המרתק שבין החוכמה היהודית 
 לבין פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדע, מוסר, זוגיות, אמנות, תקשורת ועוד 

+ מלגה שנתית בסך 5000 ₪!

מלגה 
עם 
נפש

nefeshyehudi.co.il
לפרטים: 02-9410141
milga@nefeshy.org



קנה תיק גב למחשב שיווק

ציוד משרדי | ראשי דיו וטונרים 
ציוד היקפי למחשבים וסמארטפונים 
צילומים, הדפסות, כריכות ועוד 

BPP מדגם

סניף רגר - שד’ יצחק רגר 102/2  
08-6499664

סניף שער 90 -יוסף בן מתתיהו 76  
08-8699964

leeoffice7@gmail.com :מייל לשליחת קבצים
שעות פתיחה א-ה רצוף 8:30-20:00 | ימי ו 8:30-12:00

חפשו אותנו בפייסבוק חפשו אותנו בפייסבוק 

* ט.ל.ח * אין כפל מבצעים * בכפוף לתקנון החברה 
* החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת 

*התמונות להמחשה בלבד 

וקבל אוזניות פנסוניק 
בשווי ₪89

במתנה* 

לא משנה איזה  
תחום בחרתם... 

אצלנו תמצאו את  
מה שאתם מחפשים! 

יותר זולים מהם 

קלסר 
 תיק טבעות 

  3+1 

PILOT עטי

3 ב ₪10   

1 הנחה 
5%

ת 
זניו

חר או
מב

על 

ולים 
 ורמק

ממותגות ספירלה  מחברות  1+1

על כל המחשבונים* 
מחשבון פיננסי 

Casio fx 991 ES 
Plus 991 EX

  Casio 82 MS 

25% הנחה 

10%הנחה  
לסטודנטים 

כל השנה 






