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מתי מותר להוציא פסולת בשכונה שלי?
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סטודנטיות וסטודנטים יקרים !
לפניכם המועדים בהם מותר להוציא גזם )ענפים ,שלכת ,דשא וכד׳(
ופסולת גושית )ריהוט ישן ,מכשירי חשמל ,גרוטאות וכד׳ ,למעט פסולת בניין( אל הרחוב:
מזרח העיר

העיר העתיקה  /אזורי תעשייה

מערב העיר

עיר עתיקה )רחובות מדוייקים מופיעים באתר העירייה(

)רחובות מדוייקים מופיעים באתר העירייה(

הקנס עבור
הוצאת גזם
שלא ביום הנקוב
₪

הקנס עבור
לת
גו
שהוצלאאת פסו שית
ביום הנקוב
₪

730 320
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< שעות הוצאת הפסולת :משעה  06:00עד שעה  00:00ביום הנקוב בטבלה.
< יש להניח את הגזם והפסולת הגושית במקום מרוכז ,נגיש למנוף ובשטח מרוצף בלבד.
< יש להניח פסולת גינה כגון :דשא קצוץ ,שלכת וכד׳ בתוך שקיות סגורות בלבד.
< אין לחסום באמצעות הגזם ו/או הפסולת הגושית צירי הליכה  /נסיעה.
< פינוי כמויות גדולות וחריגות של גזם ופסולת גושית ,יש לתאם עם אגף איכות הסביבה דרך מוקד .106
< אין להוציא פסולת בניין אלא לפנותה לאתר מורשה.
< חשוב להדגיש שאין להוציא גזם ופסולת גושית בימי שישי ,שבת ,ערבי חג וחג.

מוקד עירוני 106
www.beer-sheva.muni.il

עיריית באר-שבע | העמוד הרשמי

br7_city

אגף איכות הסביבה

ב.ש.דנטל

החיוך שלך זה כרטיס
הביקור שלנו
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לסטודנטים ועובדי
אוניברסיטת
בן גוריון

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  .7בית אביסרור ,קומה א‘.
טל 08-6232229 :פקס08-6232899 :
www.bs-dental.co.il info@bs-dental.co.il

דבר העורכת
אמצע סמסטר א' והמשבר הבלתי נמנע כבר מורגש ,לפחות אצלי ובסביבתי הקרובה.
למה אני עושה את זה לעצמי? במה פשעתי? מי אמר בכלל שצריך תואר אקדמי כדי
לפתח קריירה? מה היה רע כל כך בחיים הפרה-סטודנטיאליים שהחלטתי לקום
וללכת? ולמה זה נראה כאילו כל הסילבוסים ודרישותיהם התנפחו השנה באופן לא
פרופורציונאלי? המטלות ועבודות ההגשה נערמות זו על זו לצד ערמת המאמרים שטרם
נקראו ועדיין מחכים מעבר לפינה ,והסוף? הוא בטח שלא נראה באופק.
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המערכת
עריכה:
נועם שרעבי

אלה הרגעים שבהם נראה ששכחנו לגמרי את כל הסיבות שהובילו אותנו לכאן ,לפיסת
הדשא שליד הספרייה באמצע המדבר ,לדירה מבולגנת בקצה של שכונה ד' או לכל
מקום שבו אתם נמצאים ברגעים אלה ממש .אל דאגה ,בשביל זה בדיוק אנחנו כאן .הכנו
החודש גיליון שאני מקווה שיעזור לכם (ולנו) להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהסיח
את דעתכם לרגע אחד (או שניים) מהררי המשימות שמחכות להתייחסותכם (בזה
אנחנו עדיין לא יכולים לסייע) .כמו תמיד ,מחכים לתגובות ולמחשבות שלכם.

עריכה לשונית:
יהודית כהן-טוקר
עיצוב גרפי:
נטלי לוין
רועי חמאוי

נועם שרעבי,
עורכת צ'ופצ'יק

כתיבה:
אור הוכמן
גיל אליאס

עמוד

עמוד

36

שותף על
ארבע

דניאל רימברג
ליעד וכניש
נתנאל סימקין
סהר אלמוג
שרון ליפסקר
צילום:

 34יזם על הבר

שחר אגמי

 12ניפגש בסיבוב

 36שידוך מגן עדן

רועי לוינגר

 16שלום עליכם

 40שותף על ארבע

בוריס רוזנברג

 18הגביע במגרש שלנו

 44שותפים בע"מ

כתבות

8

זה הכול בשבילכם

 22רגר פינת אנז"ק

מושיקו פאר
דפוס:
רבגון

 32צופן בן גוריון

 MEME 14גוריון

 38הצד שלו הצד שלה

 15מד חום גוריון

 43המלצת הצוות

 25עובדות שכדאי שתדעו

 46הצד של אף אחד

 26מעבר לקשת

 47סיפורי אוכל

 30כלכלה למתחילים

 48תשחצים

 31היסטוריה בקטנה

 52לוח אירועים

מעוניינים לפרסם
בצ'ופצ'יק?
פנו למשרד שיווק
בטלפון 054-2321346
* תוכן הפרסומים
על אחריות
המפרסמים בלבד

Bgu4u.co.il

מדורים
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והסטודנטית הזאת היא אני

כתבו לנו » chupchik@aguda.bgu.ac.il

שידוך
מגן עדן

40

גלי סיטון
דיקלה קציר

5

מאת אור הוכמן

והסטודנטית הזאת
היא אני

ואז התחילה השיחה הרגילה.
כשאנחנו בחו"ל ,לשבוע או לחודשיים או לשנתיים,
אנחנו הופכים למעין שגרירים בעל כורחנו .אפשר
להגיד הרבה דברים על ישראל .אתם יכולים לאהוב
אותה ,לשנוא אותה ,לבקר אותה (מלשון ביקורת) ,אבל
אין מה להגיד ,כשתספרו למישהו שאתם מישראל הוא
יביט בכם בעיניים גדולות .כל מיני סוגי עיניים .עיניים
מופתעות ,עיניים כועסות ,עיניים חשדניות ,עיניים
מתרגשות ,עיניים סקרניות .עיניים .עיניים בכל מקום
(זה אחרי שהם הבינו שאמרתי ישראל ולא איסלנד ,כי
בכל זאת ,קשה להתמודד עם המבטא שלי).
יש את אלו שאין להם כל כך מושג מי אנחנו ,מה אנחנו,
ולמה אנחנו ,כמו הפולנייה הנחמדה שהחליטה ללמד
אותי פולנית בוורשה וחייכה חיוך גדול וקראה "ברוכה
הבאה הביתה!" ,כשאמרתי לה שסבא וסבתא שלי היגרו
אחרי המלחמה* .יש את אלו שמחליטים שהם "ביבי"
הבאים ומתחילים לשטוח שורת טיעונים לגבי הממשל
שלנו .הם יודעים הכול ,ברור ,כי הטלוויזיה שלהם
פתוחה על  CNNוהם גם קראו מאמרים באינטרנט ,דה.
יש את הבחור שהאמין לי כשאמרתי לו שאנחנו רוכבים
על גמלים לאוניברסיטה .ויש את אלו שביקרו בישראל
ומספרים לך מה הם עשו כל יום .יש את אלו ששואלים
אם אני מתל-אביב או מירושלים ,וכמובן ,הקלאסיים,
שבטוחים שאנחנו חיים במקלטים תחת אש עם פחיות
של שעועית ומסכות אב"כ .לגיטימי.
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המעצמה הישראלית
(או :להיות שגרירים אם
נרצה בזה או לא)

כשטסתי לחילופי סטודנטים (בליטא ,אם לא קראתם
את הטור הקודם) אימא שלי הביאה לי מטרייה ,אחת
המטריות האלה שמקבלים חינם מחברות הביטוח ושיש
עליהן איזשהו כיתוב בעברית .היא הסתכלה עליי בעיניים
רציניות ואמרה "כשתגיעי לשם תקני חדשה .אל תסתובבי
עם כיתוב בעברית מעל הראש" .הסתכלתי עליה בחזרה,
הנהנתי ,ומלמלתי "בטח ,בטח".
התקמצנתי ולא קניתי מטרייה חדשה ,אבל היו כמה
דברים שחיפשתי והייתי מוכנה לשפוך את כל כספי
כדי לקבלם .אני חייבת להגיד שיש כמה דברים שמאוד
קשה להסתדר בלעדיהם בחורף החו"לי .אני לא מדברת
על זה שפה יש אשכרה חורף (השלג הראשון היה עוד
באוקטובר ,ועדיין קופאות לי האוזניים בכל פעם שהן
מציצות מהחלון) ,אלא על דברים פשוטים יותר כמו
קרמבו ,שקדי מרק ,מגנטים מחתונות על המקרר או
טחינה .אני לא מבינה איך אנשים מסתדרים בלי טחינה.
בעודי ממלמלת על הצורך הבלתי נשלט שלי בטחינה,
נתקלתי בחבורת אנשים והם שאלו אותי מאיפה אני,
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צ'ופצ'יק

אז שינסנו מותניים והחלטנו לשים סוף לשמועות,
לטילים ולגמלים ולהציג את ישראל כמו שאנחנו
מכירים אותה .ההזדמנות הונחה ממש לפנינו בתצורת
ערב תרבות קבוע מטעם האוניברסיטה .אז הראנו את
ים המלח ,את ירושלים ואת תל אביב ,טבעונות וגאווה
ודנה אינטרנשיונל ,את המטקות ואת השקשוקה ואת
עגבניות השרי ואת ה ,Waze-ולסיום כולנו רקדנו
לצלילי סטטיק ובן-אל.
כשסיימנו ניגשה אלינו להקת מעריצים שרק מחפשת
את כרטיסי הטיסה הקרובים ביותר לתל-אביב (לא
באמת) .אבל אז בא אליי חברי ההולנדי ופירק את כל
מה שהאמנתי בו ברגע אחד" .את יודעת ,ים המלח
הוא לא המקום הכי נמוך בכדור הארץ" ,הוא אמר
בהתנצלות ,ואני הבטתי בו במבט מפוחד" .זה שקע
מריאנה" .דאמט.
*הבטחתי לעצמי בלי בדיחות שחורות הפעם ,בכל זאת,
לא רוצה שיפטרו אותי מהצ'ופצ'יק

BGU

International
Club
Experience More

International
Fair

Bgu4u.co.il

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

יריד דוכנים בינלאומי
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kashach@aguda.bgu.ac.il
Ben-Gurion University International Club

מאת נתנאל סימקין

זה הכול בשבילכם

לקראת הבחירות הקרובות למועצת הסטודנטים נפגשנו עם
שני הסטודנטים שהובילו אותה בשנים האחרונות לראיון
מיוחד .כנסת ישראל ,מאחורייך
חליתם ,נפצעתם ,המרצה הכשיל את כולם בקורס?
יש לאן לפנות .לכם הסטודנטים יש גוף שמורכב כולו
מחבריכם לספסל הלימודים ותפקידו לדאוג לכם בכל
צעד שתעשו בחייכם האקדמיים – בדרך אל התואר,
בזמן הבילויים ,וכן ,גם בדברים שמעצבנים אתכם.
מועצת הסטודנטים נמצאת פה בשבילכם ,ולנציגיה יש
הרבה דברים להגיד לכם.

אחראית
היא
לכל מה שקשור
לאדמיניסטרציה
היומיומי
ולתפעול
של המועצה ,כלומר,
אחראית על המעטפת
מסגרת
כל
של
המועצה.

כמו שלכל מדינה יש את מי שקובע את ניהול הדברים
ומקבל את ההחלטות המכריעות ,גם לנו בבן גוריון
יש גוף כזה – מועצת הסטודנטים .המועצה מנהלת
את אגודת הסטודנטים ,עמותה שקמה במטרה לייצג
את הסטודנטים ולתת להם להחליט איך הם רוצים
שהתואר שלהם ייראה .במילים פשוטות יותר ,מבחנים
הוגנים ,מרצים טובים ,תמיכה במאבקים ,וכמובן ,איך
לא" ,החיים הסטודנטיאליים".

יו"ר הוועד המנהל
של המועצה הוא
צילום :סהר אלמוג
שמעון דיין ,סטודנט
לביולוגיה בשנתו הרביעית שפועל במועצה זה שלוש
שנים .במסגרת תפקידו שמעון מקיז דם במלוא מובן
המילה לאחר שלקח על עצמו את המשימה להגדיל את
כמות תרומות הדם באוניברסיטה.

למה לי פוליטיקה עכשיו?
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המועצה מורכבת משלושים ושלושה נציגים מכל
מחלקות האוניברסיטה אשר נבחרים על ידי הסטודנטים
פעם בשנה .הם אלו אשר קובעים את המדיניות,
מאשרים את התקציבים שאתם (!) נותנים להם,
ואם צריך הם נלחמים באוניברסיטה כדי שאתם לא
תיפלו בין הכיסאות בבירוקרטיה האקדמית .המסקנה
המתבקשת היא שכדאי מאוד להצביע לאנשים הטובים
ביותר שאתם מכירים כדי שלכם יהיה טוב יותר .את
הנציגים הנבחרים שלכם מובילים התותחים הכבדים
של המועצה בשנים האחרונות ,מזכ"לית המועצה ויו"ר
הוועד המנהל ,שרגע לפני סיום תפקידם ביקשו לחשוף
בפניכם את המלחמות שמתנהלות מאחורי הקלעים
בדרך שלנו לתואר.

בשורה התחתונה ,מה המועצה עושה?
"המועצה מחליטה בשם הסטודנטים מה האגודה
תעשה בשנה הקרובה ,ומתכננת שנתיים–שלוש
קדימה" ,מסביר שמעון" .היא מטפלת בדברים שעולים
מהאגודה למועצה ,דברים שדורשים החלטות ברמה
של מדיניות כמו תעדוף החלטות או חידושים ושינויים,
ונותנת דגש לדברים שעולים מהסטודנטים – בעיות,
פערים ,דברים בוערים שהסטודנטים רוצים שידאגו
להם ושהמועצה תטפל בהם ותייצג אותם .לדוגמה,
תרומות דם ,מאבק על איכות ההוראה והטרדות
מיניות" .במסגרת הזו חשוב לציין כי אגודת הסטודנטים
עם המועצה גם יחד זו האגודה הראשונה בארץ שזכתה
לקבל את תו "מידות" לאפקטיביות ,תו תקן לעמותות
שמעיד על ניהול נכון ,שקוף ושקול.

מזכ"לית המועצה בשנתיים האחרונות ,אור קרייף,
היא סטודנטית לניהול בשנתה השלישית והאחרונה.
בין הלימודים לבין עבודתה במועצה היא גם צוערת
בתכנית הצוערים לשלטון המקומי .במסגרת תפקידה

אם הלכתם לאיבוד בעניין מהי אגודה ,מהי המועצה ומה
ההבדל ביניהן ,בואו נעשה קצת סדר .כאמור ,מועצת
הסטודנטים אחראית על קביעת המדיניות ועל חלוקת
התקציבים .תקראו לה "הכנסת" של הסטודנטים.

צ'ופצ'יק

רוצה להשפיע על
החיים שלך בקמפוס

רוצים/ות
לייצג?
משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

25-27.12.17
בחירות
למועצת
הסטודנטים
הגשת מועמדות עד ל 22.12.17-בשעה  10:00באתר האגודה
יש לצרף מצע קצר ,קורות חיים וטופס הגשת מועמדות
לפרטים >> Bgu4u.co.il :בחירות למועצה
או לפנות ליו"ר ועדת בחירות ,גלbhirut@aguda.bgu.ac.il | 050-4244487 ,

Bgu4u.co.il

הקלפיות יהיו פתוחות בין השעות 9:30-16:00
בספרייה ,בית הסטודנט ,בניין  ,35בניין ,90
הפקולטה למדעי הבריאות ,מכינה ,פוזיטיב ונגטיב.
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האגודה היא הזרוע
הביצועית של כל
מסגרת שהסטודנטים
נפגשים אתה .ההבדל
המרכזי בין המועצה
לאגודה הוא בכך
שהמועצה מהווה את
דירקטוריון העמותה
אחראית
והאגודה
הביצועי
לחלק
שלה ,שפועל על פי
שקובעת
המדיניות
המועצה .עבודתם של חברי המועצה נעשית בחלקו
הארי בוועדות שבמסגרתן דנים כיצד מובילים תהליכים
ומשפרים את חוויית הלמידה .בין שלל הוועדות ניתן
למצוא את ועדת האקדמיה שדואגת שתצאו מהמבחן
בחיוך ,את ועדת התרבות שדואגת שתפסיקו להיות
חסרי תרבות ,את ועדת מעורבות סטודנטיאלית
שדואגת שתצאו קצת מהבית ,ויש גם את ועדת הסברה,
ועדת כספים ,ועדת תקנון וועדת תפעול בשביל לחסוך
לכם בירוקרטיות ושתוכלו ליהנות מהחיים.

שומרים על הסטודנטים
"אין לנו זכות קיום בלי האוניברסיטה" ,מבהיר שמעון.
לדבריו כל נושאי הבירוקרטיה סביב אישורי עסק ,הקמת
ברים בתחום האוניברסיטה וארגון יום הסטודנט מונעים
באופן ישיר בשיתוף האוניברסיטה ובאישורה" .אנחנו גוף
שנמצא בתוך האוניברסיטה .כלומר ,אנחנו מייצגים את
הסטודנטים ואנחנו לא מתפשרים" ,הוא מדגיש" ,לא על
איכות ההוראה ,לא על מרצים גרועים ,מתרגלים שזורקים
ולא על יחס שהסטודנטים מקבלים – חד וחלק".
"כמו שאנחנו לא יכולים בלי האוניברסיטה ,האוניברסיטה
לא יכולה בלעדינו" ,מוסיפה אור" ,אנחנו מייצגים את
הקול של עשרים אלף סטודנטים שבלעדיהם לא תהיה
כאן אוניברסיטה .יש לנו את היכולת להפעיל לחץ וכוח
לדאוג לסטודנטים ,אבל מעדיפים לפעול בצורה שתתרום
ותשמור ככל הניתן על הסטודנטים".
אחד הדברים שמעסיקים את ציבור הסטודנטים משחר
ההיסטוריה הוא כמובן מאבקים חברתיים וציבוריים ,וגם
המועצה בהיותה מייצגת הסטודנטים מתבקשת להשמיע
את קולות המחאה כשהם צפים" .הדרך המשמעותית
שדרכה ניתן להשפיע על דברים שבוערים בך בתור
סטודנט או להוביל שינוי היא המועצה .להיות חלק מאלו
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שמובילים את התהליכים" ,מבהירה אור .לאלו מכם
שפחות קורץ להם להיות חבר מועצה ,אל חשש ,יש עוד
דרכים להשמיע את קולכם .לכל מחלקה יש חבר מועצה
שמייצג את הסטודנטים ונבחר על ידיהם (שימו לב למי
אתם מצביעים) .אל חבר המועצה שלכם ניתן לפנות
במייל ,בטלפון שנמצא באתר של המועצה ,ואף להגיע
אליו אישית כדי להבין את הכלים שעומדים לרשותך.
"לגבי כל דבר שהסטודנטים צריכים או רוצים להוביל הם
יכולים לפנות אלינו .אנחנו סטודנטים כמו כולם ,אנחנו
לא מורמים מהעם ,אנחנו נמצאים למען הסטודנטים
בדיוק בשביל זה" ,מוסיף שמעון.
כדוגמה למאבק סטודנטיאלי שעלה מהשטח מציינת
אור את מאבק ההעסקה הישירה של עובדות הניקיון
בקמפוס ,שהתגבר בשנת הלימודים הקודמת .המאבק
יצר תהודה רבה בקרב הסטודנטים ונתמך על ידי תאים
וארגונים סטודנטיאליים נוספים .נושא המאבק עלה לדיון
בוועדה הרלוונטית במועצה ,וזו המליצה לתמוך במאבק.
כאשר ההמלצה הגיעה למליאת המועצה הכללית נכחו
בה מובילי המאבק וסטודנטים אשר הדבר קרוב ללבם.
לבסוף הוחלט במליאה שעם כל הרצון להשתתף ולתמוך
בסטודנטים הנושא לא פרקטי לביצוע עקב מכשולים
בירוקראטיים וחוזי עבודה שנחתמו .נוסף לכך אין לחברי
המועצה די ידע בנושא העסקה ישירה ובשאלה האם היא
פוגעת בזכויות העובדים או תורמת לכך .לכן המועצה
נמנעה מהבעת תמיכה גורפת ונחרצת במאבק באופן
פומבי .החלטת המליאה הייתה להעביר את הנושא
לטיפולו של יו"ר אגודת הסטודנטים ,אופיר נפתלי ,שינסה
לחבר בין חברי תא סל"ע להנהלת האוניברסיטה כדי
לאפשר לסטודנטים לקבל את המענה ואת הפלטפורמה
לדרישותיהם בנושא .כלומר ,המועצה תפעל בכל דרך
כדי לסייע לכם באופן ישיר או עקיף" .אנחנו שומרים על
הסטודנטים בכל חזית ובכל דבר ,כי בשביל זה אנחנו פה",
מבהיר שמעון.
כיום סטודנטים ממעטים לפנות למועצה בעת הצורך,
ואת המצב הזה שואפים חבריה לשנות" .הדברים בדרך
כלל לא עולים יותר מדי מהשטח ,אז אנחנו צריכים
לחפש את הדברים שדורשים התייחסות באופן אקטיבי",
מסבירה אור" .אני חושבת שאין מספיק מודעות למה
שאנחנו עושים ויכולים לעשות כאן .סטודנטים הרבה
פעמים תופסים את המועצה והאגודה כאחראית רק
למסיבות ,אירועים ומופעים ,וכשיש להם משהו שמפריע
להם ברמה אקדמית הם לאו דווקא יעדיפו או יודעים
שהם יכולים לפנות אלינו".

שמעון ,לעומת זאת ,מציג תמונה פסימית יותר.
"הסטודנט הממוצע פוגש אותנו בפתיחת השנה
כשהוא בא לקבל את המתנה ,ביום הסטודנט ,כשהוא
עושה מילואים ואם הוא נכנס לאתר של האגודה",
הוא מסביר" .אם יש לו בעיה בתקופת מבחנים הוא
פונה לוועד שלו ,אבל לא יודע את התהליכים שקורים
מאחורי הקלעים" .שם ,מסתבר ,מתרחשים התהליכים
המעניינים באמת ,אלו שמשפיעים באופן ישיר על
חיינו האקדמיים" .הסטודנט לא יודע שהוועד דיבר
עם הרכזת מהאגודה שדיברה עם הרקטור והדיקן .יש
דברים שהסטודנטים לוקחים כמובן מאליו שמגיע להם
מעצם היותם סטודנטים ,אבל בפועל עובדי האגודה
וחברי המועצה עובדים קשה מאוד בשביל שהסטודנט
ייהנה מכל הדברים הללו ,גם אם הוא לא מודע לתהליך
שזה כולל" .נקודה נוספת שחשוב לשניים להדגיש היא
השיח המתקיים בחדרי הישיבות" .השיח שלנו במועצה
הוא לא על הפקת מסיבות והיותנו חברת אירועים ,אלא
דאגה לצרכים האמתיים של הסטודנטים .סטודנט שרע
לו בלימודים לא יבוא למסיבת פורים ,וגם אם הוא יבוא,
הוא יהיה בלחץ מהלימודים" ,מדגיש שמעון.
בסקר שביעות הרצון של הסטודנטים בן גוריון
מדורגת במקומות האחרונים .מה עושה המועצה
לשיפור איכות ההוראה?
"נתחיל מזה ,אני מאוד שמח שזה המיקום שלנו .הסקר
הזה נועד כדי שהאוניברסיטה תבין שאם היא לא
תשקיע באיכות ההוראה ובכל תחום הלימודים חוות
הדעת ותוצאות הסקר יהיו בהתאם" ,אומר שמעון
בהסתייגות קלה" .חשוב לנו שהסקר הזה ישמש כנורה
אדומה לאוניברסיטה ,שתבין שיש פה בעיה .אסור
שהאוניברסיטה תישאר במקום כזה .הגיע הזמן שתתחיל
לפעול בהתאם לדרישות שלנו ולדברים שאנחנו נאבקים
עליהם ומציגים בפניה".

אם נחזור לאופטימיות ,ניתן לשמוח על שינויים שהצליחה
המועצה להעביר בשנים האחרונות .נוהל הבחינות
שונה באופן כזה שיענה לסטודנטים על מיטב צרכיהם,
וכך גם נוהל המילואים .מתקיים שיח קבוע בין נציגינו
לבין גורמים באוניברסיטה כמו מרצים ,דיקנים והרקטור.
מושם דגש על הצפת הבעיות שעולות מהסטודנטים כדי
לפתור כשלים ומועדי בחינות חריגים ,כשהמטרה היא
שאף סטודנט לא ייפגע .בין היתר פועלת המועצה בנושא
אחוזי הנכשלים הגבוהים ואחוז הנשירה הגבוה ,בעיקר
בפקולטות הטבע וההנדסה.
"ברגע שאנחנו נפסיק להיות שם לטובת הסטודנטים
אנחנו לא נהיה פה יותר" ,מצהיר שמעון" .מי שמצטרף
למועצה צריך לדעת שכל שלושים ושלושה המתנדבים
שלנו ,הנבחרים ,נותנים את הנשמה שלהם ועובדים
בשעות לא שעות כדי שלסטודנטים באוניברסיטת בן
גוריון תהיה חלקת אלוהים טובה יותר".
"כשנכנסתי לתפקיד מזכ"לית המועצה עשיתי זאת כי אני
מאמינה בגוף הזה וביכולת שלו להשפיע על הסטודנטים
וזה הדבר שעמד לנגד עיניי" ,מסכמת אור" .אין מקום
שהוא יותר טוב מזה (מלהיות במועצה ,נ.ס) כדי לצבור
ניסיון ולהשפיע ולקדם את הדעה שלך .אני לא ראיתי
מקום שנותן יותר במה ומקום לסטודנטים בכדי להשפיע".
אם אחרי שקראתם את הכתבה בוער בכם הרצון להיות
בהנהגת הסטודנטים ,אם קורות החיים שלכם דורשים
שיפוץ ואתם מרגישים שנולדתם בשביל להוביל עשרים
אלף סטודנטים דרך המדבר החם ,יש לכם מה לעשות
בנושא .הבחירות למועצת הסטודנטים יתקיימו ב–25-
 27בדצמבר .ניתן להגיש מועמדות עד ה 22-בדצמבר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגל ,יו"ר ועדת בחירות,
בכתובת .bhirut@aguda.bgu.ac.il

Bgu4u.co.il
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מאת :סהר אלמוג

ניפגש בסיבוב
מה עושים סטודנטים מהפקולטה להנדסה בשעות ערב מאוחרות
באוניברסיטה? לומדים ומשננים? יש כאלה .אחרים עסוקים בתכנון של
רכב מרוץ תחרותי ובבנייתו" .הריגוש הזה נוגע לנו עמוק בבטן"
מאחורי בניין  55המהודר ובדרך לחניון הרכבת שוכן
צריף פח ,מוסך משודרג ,או כפי שהוא מכונה בידי
העוסקים במלאכה – "הסדנא" .מי שיעבור לידה כנראה
לא יבין למה בוקע ממנה אור בשעות לא הגיוניות ביממה
או ממה נובעים רעשי קידוח ,חיתוך ,ריתוך ועומר אדם.
בסדנא בונים סטודנטים כבר משנת  2006רכבי מרוץ
שמתחרים מדי שנה בתחרויות בין לאומיות .השלדה,
החיפויים ,המנוע ומערכות הבקרה מתוכננים לפרטי
פרטים על ידי סטודנטים ממחלקות שונות ,יש העושים
זאת בהתנדבות ויש שבמסגרת פרויקט לימודים" .כיום
יש בקבוצה שישים ושלושה חברים שמגיעים מכל
תחומי ההנדסה – מכונות ,חומרים ,מערכות מידע,
תעשייה וניהול ,אבל יש גם כאלה שלומדים כלכלה,
חינוך ותחומים אחרים .אחת המגויסות הכי תותחיות
שלנו השנה לומדת ביולוגיה .אנחנו מחפשים סטודנט
לפיזיותרפיה כי זה התחום היחיד שעדיין לא הגיעו
ממנו" ,מסביר בחיוך אלון אשרמן ,ראש הפרויקט
וסטודנט בשנה ד' להנדסת מכונות.

היכון...
אשרמן מספר שלא כל מי שמגיע לפרויקט נמס כשהוא
שומע נהמות של מנוע .מצד אחד תוכלו למצוא שם
גרופים של מכוניות ונהגי ספורט מוטורי חובבים
ומקצועיים ,ומהצד השני תמצאו גם סטודנטים שעפים
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על האתגר ועל הצד הפרקטי של ההנדסה" .צברתי פה
ניסיון מקצועי אדיר ,מעבר למה שקיבלתי כל התואר",
מספר עומר הלר ,ראש תחום הכשרות וסטודנט בשנה
ד' להנדסת מכונות .אך ללא ספק השיא השנתי מגיע
בקיץ כשהקבוצה טסה עם רכב המרוץ לתחרויות
עולמיות מול סטודנטים אחרים .בקיץ האחרון המריאה
הקבוצה להונגריה לתחרות שהתקיימה באוניברסיטה
בעיר גיור (.)Széchenyi István University
אוניברסיטה הציורית ,שמצדה האחד ניבט נהר
הדנובה ומצדה השני מתפתלות סמטאותיו של
הרובע העתיק בעיר ,לובשת חג למשך שבוע.
זוהי השנה השמינית שנערכת בה תחרות הFSH -
( .)Formula Student Hungaryלרגל האירוע כבישיה
נתחמים בגדרות ,חניון תת-קרקעי מוסב למוסך
רחב ידיים ושני רכבי יוקרה ניצבים בדרך מהמעונות
לקפיטריה .עשרות קבוצות ממדינות שונות מתכנסות
במקום עם הרכבים שבנו ,לכל קבוצה יש רחבת טיפולים
המכונה 'פיט' בשטח החניון .בבוקר כולם עובדים
במוסך ומתחרים במקצים השונים .בלילה שותים בירה
ויוצאים למסיבה בינלאומית על החוף .מעין מפגש
פסגה בין הפאנג'ויה לאאודי .אף על פי שתעשיית הרכב
הישראלית גוועה אי שם בתקופת הסוסיתא ,מדי שנה
משתתפת נבחרת ישראלית באחת התחרויות בעולם.
לצד אוניברסיטת בן גוריון גם בטכניון ובאוניברסיטת

תל אביב פועלות קבוצות רכבי מרוץ שקוטפות הישגים
לא מבוטלים.

ופורשות לפני הסוף כי כל כשל הכי קטן באינדורנס
פוסל אותך ,אסור לך לתקן אותו .אז מבחינתי גם לסיים
במקום האחרון זו עמידה במטרה".

ָהכֵ ן...
כבר מהיום הראשון לתחרות ניכר פער הגילאים בין
הישראלים לסטודנטים האירופים ,שנובע מהשילוש
האלמותי צבא-טיול-פסיכומטרי .הם נראים כמו מלש"בים
רעננים בזמן שאנחנו מזיעים כמו מילואימניקים אחרי
תרג"ד .מתוך שלושים חברי המשלחת רק ארבעה מוגדרים
נהגים רשמיים בתחרות וזוכים לעלות על הרכב .השאר
מוצאים דרך יצירתית לבלות בשעת הת"ש :מדי יום אחרי
שעות ארוכות של החלפת גלגלים ,בדיקת מערכות והידוק
ציריות בוחרים חברי הקבוצה לבלות את זמנם הפנוי
במסלול קארטינג מחוץ לעיר" .השמועה על הקארטינג
עברה מפה לאוזן והתחילו לצאת לשם משלחות .לא
משנה מה התפקיד שלך בקבוצה ,אתה מתחרה כמו כל
אחד אחר" ,מסביר הלר ששימש כאחד מראשי הקבוצה
במשלחת" .לא נהגתי מעולם על רכב המרוץ שאתו באנו
להונגריה ,אבל נהגתי על הרכב הקודם .כל כך נהניתי,
שירדתי ממנו עם החיוך הכי מטומטם שיש על הפנים.
הריגוש הזה נוגע לנו עמוק בבטן ,אם נרצה או לא .גם אם
אנחנו לא נהגים אנחנו רואים את עצמנו במסלול".
בניגוד למה שניתן לחשוב אין הקבוצות נמדדות רק לפי
הביצועים במקצים הדינאמיים" .המרוץ הוא החלק הכי
כיף ,אבל הוא לא מה שיקבע אם תנצח .גם למבחנים
הסטטיים ,כמו פרזנטציה עסקית ודו"ח עלויות ,יש
הרבה משקל כשמחשבים את הנקודות" ,מסביר מתן
אבירם ,אחד מנהגי הקבוצה וסטודנט בשנה ד' להנדסת
מכונות ,שכבר חרך צמיגים מטעמם לפני שנתיים
באיטליה .הונגריה היא שירת הברבור של ה"פיניקס" ,רכב
הבעירה שנשלח לתחרות .החל מהשנה הקרובה תייצר
הקבוצה רק רכבים חשמליים ,ובעוד כמה שנים ייתכן
שגם החשמליים ייזנחו לטובת ייצור רכבים אוטונומיים.
"בניגוד לרכב בעירה שפועל על דלק רכב חשמלי פועל
על סוללות ומכיל מערכות מורכבות יותר .רכב הבעירה
של  ,2017כמו רכבים אחרים לפניו ,ישמש אותנו למטרות
ניסויים וגם כתורם איברים לרכבים שייבנו בהמשך",
מסביר מולי משיח ,מהנדס ראשי בקבוצה וסטודנט בשנה
ד' להנדסת מכונות.

צא!

לאורך השנה מתקיימים גם ערבי פויקה ,ארוחות שישי
ושבתות קבוצה .לקראת מועד התחרות הופכים הימים
ללילות לבנים ,ובהם מוודאים הסטודנטים שהרכב
עומד בתקנון הנדרש ושהוא מוכן לאריזה ולשילוח ליעד
בתור מטען חורג בבטן המטוס .חברי הקבוצה מעידים
שהפרויקט הצדדי לכאורה הופך בהדרגה לשיעור הכי
חשוב בתואר" .זו השנה היחידה שאני באה מרצון
לאוניברסיטה ושאין לי בעיה להישאר עד מאוחר",
מציינת בן שטרית .אף על פי שתהליך המיון לחברים
חדשים הסתיים ,מציין אשרמן שכל סטודנט שמתעניין
בפרויקט מוזמן פשוט לדפוק על דלת הסדנא" .ואם
מישהו רוצה לקנות את הרכב מהשנה שעברה ,הוא
עולה מיליון שקל" ,הוא מבהיר למי שמתעניין.

רוצים לדעת עוד על הקבוצה? חפשו BGRacing
בפייסבוק

Bgu4u.co.il

אשרמן מצהיר שלא הניצחון עומד מול עיניו בשנה
הבאה" .המטרה שלנו היא לייצר רכב חשמלי שיסיים
תחרות מלאה על כל מקציה ויהווה פלטפורמה טובה
לשנים הבאות .הרבה קבוצות לא מסיימות את התחרות

לטובת העמידה במטרה מגויסים בימים אלו חברים
נוספים לקבוצה" .החל מהשנה שעברה אנחנו מפעילים
מערך הכשרות ייחודי .כרגע יש מאה מועמדים שעוברים
תהליך מיון ,והטובים ביותר מתקבלים לתכנית
ההכשרות שבסופה הם יהפכו לחברי קבוצה פעילים",
מסביר אשרמן .ההכשרה כוללת שבעה עד עשרה
מפגשים ובהם הרצאות על תוכנות ,היכרות עם הענפים
והמכלולים בקבוצת הרכב וסיורים" .השנה גם הגדרנו
יום קבוצה שבו כולם מפנים את הלו"ז שלהם ומגיעים
לסדנא .לצד העבודה השוטפת אנחנו מקיימים הדרכות,
ישיבות ומפגשי העשרה" ,מציינת ליטל בן שטרית,
אחראית מנהלה וכספים בקבוצה וסטודנטית בשנה ד'
להנדסת מכונות" .למרות שיש יום קבוצה אחד בשבוע,
לא משנה באיזו שעה תעבור בסדנא ,היא תהיה מלאה.
כולם עסוקים ,מוזיקה ברקע וכיף גדול" ,מציין משיח.
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מאת שרון ליפסקר

מד חום גוריון

מדור
חדש!

המדור שיעשה לכם סדר בכל מה שקורה בבן
גוריון – התחזית לחורף הבאר שבעי

רותח

חמים

פושר
קריר

קפוא

← חנוכה ,חנוכה ,חג יפה כל כך! הדלקות נר בכל מקום ,מסיבות
כריסמוכה וסופגניות בשלל טעמים!
← השלוק הראשון והנפלא של הקפה של הבוקר כשהכול קפוא
מסביבכם חוץ מהקפה.
← אפשר ללכת בחוץ ולא להגיע לאוניברסיטה ספוגי זיעה? כל השאר
זה בונוס!
← מים זורמים בנחל שליד בית הסטודנט – תמיד עושה חשק לפיקניק
על הדשא.
← מזל טוב לסטודנטים בשנה א' שהכירו כמה חברים חדשים וכבר לא
מרגישים בדד באוניברסיטה!
← מזל טוב גם לסטודנטים בשנה ג'/ד' שאחרי הסמסטר הבא מסיימים
את התואר!!! ...רגע ...מה ...לא מדברים על זה?
← מאחר שכבר העלנו את זה שחנוכה מגיע וכל זה ,מה עם קצת חופש?
← לתכנן נסיעה לחו"ל בחופשת הסמסטר .אופטימיות היא שם המשחק.
← צר לנו לבאס אותך ,אבל לכולן יש סוודר מהמם כמו שלך מהטיול
בדרום אמריקה ,ומתי שתחליטי ללבוש אותו כולן ילבשו אותו גם כן.
← מישהו יודע למה מקפיאים את הכיתות בדצמבר? אנחנו סטודנטים,
לא פינגווינים!
← סטודנט יקר ,נכון שסנדלי שורש או כפכפים זה ממש מגניב ונורא קשה
לך להיפרד מהם ,אבל המדור מבקש שבכל זאת תספק הגנה משמעותית
יותר מפני הקור לכפות הרגליים שלך (הבקשה פונה לשני המינים כאחד).
← תודה ל( X-השלם את החסר) ,השותפ/ה מספר אחת ,ששכח/ה
להדליק את הדוד כפי שהבטיח/ה ביום קר במיוחד .לא נשכח ולא נסלח.
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← ברור שאנחנו מפרגנים לכל אותם/ן אמיצים ואמיצות שיוצאים
ויוצאות בחושך ובקור ,בלילות שבהם כל מה שבא לעשות זה להתכרבל
מתחת לשמיכה ולשתות תה.
← יורד גשם ,אתם מגיעים לשער חמש דקות לפני שהשיעור מתחיל
וחושבים שעשיתם את זה ושלא תאחרו ,ונגלה לנגד עיניכם תור שמגיע
עד מרכז הנגב.
← אתם יוצאים מהאוניברסיטה בשש בערב וזה מרגיש כאילו השעה עשר
בלילה .עד מתי שעון חורף?
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מאת ליעד וכניש

שלום
עליכם
המדריך השלם של הצ'ופצ'יק
לנימוסים והליכות עבור הסטודנט
הבאר-שבעי – למי לוחצים את
היד וממי מתעלמים באלגנטיות?
גזור ושמור

חלק בלתי נפרד מהחוויה הסטודנטיאלית בבן גוריון זה
להכיר את כולם .אבל באמת את כולם :את הבחור ההוא
שהזמין השותף לארוחת שישי ,את השיכור שהתחיל עם
כל הבנות בברקה ואת הסטודנט המוזר הזה שחולק
אתכם ספסל בקורס "מלחמות צ'צ'ניה לאורך השנים",
שבחרתם בנאיביות .כמה פעמים יצא לכם להיתקל באדם
כזה ברחבי הקמפוס ולתהות האם רמת ההיכרות ביניכם
מצריכה אמירת שלום? ואם כן ,האם יש צורך בלחיצת
יד או שניתן להסתפק בהנהון קל וסוגר עניין? ומה אם
פוגשים אותו ברכבת? בתור למיקרוגל? בסמטה חשוכה?
עליכם לפתוח אתו בשיחה? הגיע הזמן להפסיק לתהות!
קבלו את הקורס הרשמי להכרת חוקי אמירת השלום
ברחבי הקמפוס ומחוצה לו לשנת הלימודים הנוכחית.

מעגל היכרות ראשוני :לומר שלום רק יהרוס
את הקשר הנהדר הזה
הם אלו ששומרים לך מקום לצדם בהרצאות ,משחקים
אתך פריזבי על הדשא בהפסקות ומונעים מבעדך להזמין
המבורגר בדיינר גם כשאתה ממש רעב וחסר כול .מדובר
באנשים שכוח עליון כלשהו ליכד אותם סביבך ומאז אתם
לא נפרדים לרגע .אתם קמים ִאתם בבוקר והולכים לישון
ִאתם בלילה .לומר להם שלום מיותר כמעט כמו לומר
להם להתראות ,כאילו יש לכם ברירה .המקרים היחידים
שבהם עליכם לומר להם שלום אלה פגישות מקריות
במקומות בלתי צפויים – במהלך ריצה על שדרות רגר,
ביציע האוהדים של מכבי פתח-תקווה ,ביום כיף בחמי
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טבריה או במסיבת גייז בדרום תל אביב .במקרים כמו
אלו יש לערוך את טקס אמירת השלום במלואו ,הכולל
חיבוק חם ושיחה שעוברת את גבול שלוש הדקות .ניתן
גם להוסיף צרחות שמחה באוקטבה שלישית אם המפגש
אירע במסיבת גייז בדרום תל אביב.

מעגל היכרות משני :תגידו" ,שלום ,אחי"
בני אדם הם יצורים חמים וחברותיים ,אך מה לעשות,
מעגל ההיכרות הראשוני הוא מאוד מוגבל וסלקטיבי.
אין בו מקום להכיל את כולם ,וזה בסדר .בכל זאת,
יש את האנשים האלו שזכורים לכם לטובה .אלו שאין
לכם אינטראקציה יומיומית ִאתם ,וככל הנראה לעולם
לא תשתיקו לשנה את אותה קבוצת חברים בוואטספ,
אך תמיד תשמחו לראות אותם עומדים לצדכם בתור
המייגע לקפה בקרנף .לאנשים כמו אלו תגידו "שלום,
אחי" ,תלחצו יד ותנהלו שיחה שהיא על גבול שלוש
הדקות .לפעמים קורה שאתם פוגשים את האנשים
האלה כמה פעמים במהלך היום במספר מקומות
שונים .במקרים כמו אלו עליכם להפחית בהדרגה את
רמת ההתלהבות .במפגש השני תחייכו מרחוק ותוסיפו
הנהון מכובד ,במפגש השלישי תסתפקו בהנהון קל ללא
חיוך ,והחל מהמפגש הרביעי המעשה החברי ביותר
לעשות יהיה לסובב את הראש לכיוון הנגדי ולהמשיך
כאילו כלום לא קרה .במקרים שהשיחה עלולה לחרוג
משמעותית מגבול שלוש הדקות ,כמו ברכבת או בדרך
לשכונה ב' ,עליכם לעשות כאילו לא הבחנתם זה בזה,

ואף מומלץ לשלוף את הטלפון מהכיס ולחייג לחבר
הדרכים שלעולם לא מאכזב.

מעגל היכרות נצלני :צריך לומר שלום ,אך יש
להיזהר
באותה מידה שאנחנו יצורים חמים וחברותיים ככה אנחנו
גם נבלות אינטרסנטיות .לכולנו יש את המכר ההוא שאנו
שומרים אתו על קשר רק כי אנחנו יודעים שביום מן
הימים נזדקק לעזרתו ,אם מדובר במסכמת הראשית של
הכיתה או במציל בבריכה של האוניברסיטה .יום יבוא,
בנות ,ואתן תשכחו להכניס לתיק את כובע הים שלכן.
אנשים במעגל זה נחלקים לשתי קבוצות :אלו שמודעים
למקומם במעגל הנצלני ואלו שלא .המקרה הראשון הוא
הפשוט יותר ,כיוון שעצם הידיעה הופכת את סוג המעגל
לנצלני-הדדי .לאנשים מקבוצה זו יש לומר שלום עם
הנהון קל וחיוך המסמל :אנחנו מודעים למקומנו במעגל
ומי ייתן והקשר הזה יניב פירות ויצמיח שושנים .המצב
הופך למסוכן כאשר הצד השני אינו מודע למקומו ואף
רואה בכם פוטנציאל להפוך לחברים ממעגל היכרות
ראשוני .משם העניינים יכולים רק להסתבך .כדי למנוע
זאת עליכם להבהיר לסובייקט כי האינטראקציה ביניכם
מתקיימת בימים א' עד ה' בין השעות עשר בבוקר לשלוש
בצהריים ,נא לא להתקשר בשבת .תוכלו לחזק זאת בכך
שתענו לשאלתו "מה נשמע?" בשאלה "מה קורה?"
ותימנעו משיחות חולין מיותרות.

תאונות דרכים
פוליסות תאונות אישיות
תאונות ספורט
תאונות עבודה
תביעות רשלנות
ציבורית
תביעות אל מול
חברות ביטוח
תצהירים/אימות חתימה

פגישת יעוץ
ללא תשלום
רח' רמב"ם בית הלל ,4
חדר  ,37באר שבע
נייד052-6744175 :
077-2017190 | 08-6271315
פקס08-6651068 :
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אז מה עושים ,אתם שואלים? ניגשים אליהם ,לוחצים להם
את היד ,שואלים לשלומם ,מסתכלים להם עמוק בעיניים
ואומרים להם שאתם עוברים לגור בתימן .בהצלחה

משרד עורכי דין

עיצוב :נטלי לוין  052-4455671

מעגל היכרות שואף לאפס :מה עושים ִאתם?
מעגל היכרות זה כולל בתוכו את כל האנשים
שההיכרות ִאתם נכפתה עליכם .זה יכול להיות האידיוט
מהברקה ,המעצבנת משיעור אנגלית ,המוזר מארוחת
שישי והקופצנית מהזומבה .אתם מכירים אותם אך
לא בחרתם בכך ,לא ביקשתם את זה ,ופשוט לא בא
לכם לומר להם שלום .לפעמים הם עוברים לידכם
ומסתכלים עליכם ,אתם מבחינים בהם מזווית העין
ומנסים להתעלם אבל הם לא מוותרים .אתם מרגישים
את המבט שלהם צורב לכם את הנשמה מבפנים,
ואז אתם משיבים מבט ומחייכים חיוך מזויף כדי שזה
יפסיק לשרוף .מצד אחד אתם יודעים שאמירת השלום
הסתמית הזאת חייבת להיעצר ,אבל אינכם יודעים איך
לעשות זאת .מצד שני אתם לא רוצים לשבור את רוחו
המעורערת ובכך להיות אחראי בעקיפין לקפיצתו מהגג
של מגדל הספורט.

פוליאנה שמגר

17 law@shamgarp.co.il

מאת :דניאל רימברג

צילום :מושיקו פאר

הגביע במגרש שלנו
כובשים את המגרש – ארבע שנים של אליפויות ברמה הארצית הכניסו את
אס"א כדורגל של בן גוריון להיכל התהילה של הספורט האוניברסיטאי" .זה
טירוף כמו שרואים בסרטים!"
משהו מיוחד מאוד קורה בשנים האחרונות באוניברסיטת
בן-גוריון ,משהו שלמעשה אין כדוגמתו בכל ישראל.
בוודאי יש מכם שיודעים במה מדובר ,ומי שלא ,הגיע
הרגע לדעת – יש לנו אלופה .לא ,אין הכוונה להפועל
באר שבע ,אלא לאלופה משלנו ,אס"א בן גוריון .קבוצת
הפוטסל (כדורגל אולמות) שלנו היא למעשה אלופת
ליגת המכללות והאוניברסיטאות זו השנה הרביעית
ברציפות ,ובשנה שעברה היא אף הגיעה לחצי גמר
ליגת הפוטסל הרשמית של ההתאחדות .פרט להיותה
קבוצה מוכשרת היא נהנית מתמיכתו של אחד מארגוני
האוהדים המטורפים והמשוגעים ביותר – "הקומץ".
"אני מסיים שנה שביעית בקבוצה .כשהתחלתי לשחק
בקבוצה בשנה א' שלי לא היה קהל ,הייתה הרגשה של
ריקנות במשחקים ,לא היה חיבור .כן הייתה רמה גבוהה
של תחרותיות ,אימן אותנו אותו מאמן שמאמן אותנו
כיום ,והיינו מתאמנים פעמיים בשבוע אבל לא זכינו
בתארים" ,מספר לנו שחר טרם ,קפטן הקבוצה היוצא
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ושוער הקבוצה בשבע השנים האחרונות" .פחות היה
לנו קשר לאוניברסיטה ,אף אחד לא הכיר את הקבוצה,
זאת הייתה נישה .אנשים בקושי הגיעו לאימונים והיה
קשה להשיג שחקנים לקבוצה .לא הייתי מתרגש
מניצחון ,לא היה עניין במשחק ,היינו מוחאים כפיים
ליציעים הריקים בצחוק .ואז ,לפני ארבע שנים ,התחיל
השינוי של דניאל ורון".

קיצור תולדות הקומץ
"בפעם הראשונה הגענו רון ואני למשחק איזוטרי
לחלוטין ,היה גשום ולא היה אף אחד ביציע חוץ מאתנו,
ממש היה אפשר לשמוע את החריקות של סוליות
הנעליים" ,מתאר דניאל גל ,ממקימי "הקומץ"" .רון ואני
התנהגנו כמו קומץ של קבוצה ארגנטינאית; צרחנו
בטירוף ,עודדנו לא בפרופורציה .שמנו לב שזה מעיר
את השחקנים ,שזה גורם להם להרגיש ,והבנו שיש כאן
משהו שאנשים צמאים אליו" ,הוא מסביר .משם הדרך
להקמת קבוצת האוהדים הייתה קצרה" .קראנו לעצמנו

שומרים
אתכם
מחוברים
Bgu4u.co.il
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ולמשחקים ,הקבוצה והקהל הפכו להיות משפחה אחת
גדולה ,זאת חוויה בלתי רגילה להגיע למשחק" .עם
התעצמות הקהל גברו גם הציפיות מהקבוצה ,ושחקניה
לא אכזבו" .אני מרגיש שזה דוחף אותנו ספורטיבית,
אנחנו אלופים ארבע שנים ,הקומץ קיים ארבע שנים ,אני
לא חושב שזה צירוף מקרים .שיחקנו נגד קבוצות חזקות
גם לפני ,ודווקא כשהקומץ נהיה חזק אז לקחנו את
האליפות .זאת הוכחה שקהל מביא הצלחות ,אין קבוצה
גדולה ללא קהל" ,מוסיף שחר.

בצחוק 'הקומץ' ,שאלה בדרך כלל החבר'ה האלימים,
שמקללים ,אבל אנחנו קהל אחר .אנחנו לא מקללים,
הכול מנומס ,ברמיזות ,בעקיצות ,אצלנו אין את הדבר
הזה ,אנו אוכפים את זה" ,הוא מדגיש" .זה גרם לכך
שהרבה אנשים התחילו להגיע למשחקים ,גם נשים
וילדים .בשנה הראשונה עלינו מחמש-עשרה אנשים
שמגיעים לצפות למשחק הגמר שהיו בו מעל למאה
איש" ,מספר דניאל.
את השינוי המשמעותי הרגישו שחקני הקבוצה כשקיבלו
לפתע תכלית לפעילותם" .עם התעוררות הקומץ הייתה
התעוררות בתוצאות הקבוצה" ,מסביר רון ,ממקימי
הקומץ" .לקהל יש השפעה על אירוע ספורט ,הוא נותן
את המשמעות למשחק .בלי קהל אין משמעות לספורט,
אם אף אחד לא צופה בזה ,זה לא קיים .ברגע שמישהו
בא לראות אותך אתה נלחם בשבילו ,אתה רוצה יותר",
הוא מפרט" .גם אם יש קבוצה יותר מוכשרת מולך
יש לך יתרון עם הקומץ ,הוא יתמוך בך ויפעיל לחץ
על הקבוצה היריבה ,זה העידוד הכי יעיל שאתה יכול
לדמיין .התפתח אצלנו מעין מבצר ,בארבע השנים
האחרונות הפסדנו בבית פעמיים בלבד" ,מוסיף דניאל.

טירוף כמו בסרטים
ואכן מהרגע שקם הקומץ ניתן היה לראות את השינוי
בתוצאות הקבוצה ,ולמעשה ניתן לראות חיבור ישיר בין
הדברים" .כשבאו הרבה אנשים הרצינות גדלה ,התחלנו
להתייחס יותר ברצינות לקבוצה .אין דבר כזה ששחקן
לא יגיע לאימונים .אנחנו משחקים לא רק בשביל עצמנו
אלא בשביל משהו גדול יותר" ,מודה שחר" .אנשים באים
לראות אותנו ורוצים שננצח ,הרצינות השתנתה מקצה
לקצה .לפני כמה שנים נפצעתי והייתי קרוב להחלטה
לעזוב את הקבוצה ,אם לא היה קהל הייתי עוזב בוודאות",
הוא משתף" .זה מה שאנחנו מצפים גם מהשחקנים
החדשים ,לבוא ,להשקיע ולהיות חלק מהעניינים ,לא רק
מהאימונים .כל שחקן שמגיע יודע שזה מעבר לאימונים
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לשאלה 'איך הפכה הקבוצה לאלופה בכל קנה מידה
מלבד תמיכתו של הקהל?' יש לקפטן הקבוצה לשעבר
תשובה ברורה" .ברור שהקהל משפיע ,אבל מי שהכי
משפיע זה המאמן שלנו ,קובי טובול .הוא המאמן הכי
טוב שיש ,ועובדה שאנחנו זוכים באליפות שנה אחר
שנה למרות תחלופת השחקנים הגבוהה" ,מסביר שחר.
"הוא מאמן את הקבוצה כתשע שנים וכל שנה הוא
מלמד את השחקנים החדשים את המשחק .קובי עושה
אימונים ברמה גבוהה ,נותן דגשים על המשחק ורואים
את ההבדל .אנחנו משחקים כמו שצריך לשחק ,עם
תרגילים מובנים ולא כמו בשכונה ,זאת אחת הסיבות
המרכזיות שבזכותן אנחנו אלופים כבר ארבע שנים" ,הוא
מתאר" .מעבר לכך אנחנו משתתפים באוניברסיאדה.
זה טורניר שמגיעים אליו כחמשת אלפים סטודנטים
מכל אירופה ,מעין מיני אולימפיאדה .בנוסף אנחנו
משתתפים גם בטורנירי פוטסל בינלאומיים ,משחקים
שם שחקנים שהם חלק מקבוצות מקצועניות ,הרמה
בטורנירים מאוד גבוהה".
קבוצת הפוטסל שלנו היא קבוצה המשחקת ברמות
הגבוהות ביותר הן בישראל והן בעולם .שחקניה מייצגים
מידת רצינות ומקצועיות שלא מביישת את הקבוצות
המקצועיות ביותר .חשוב לזכור שזוהי קבוצת ספורט
שהשחקנים שלה הם סטודנטים לכל דבר ,כך שהישגיה
אינם מובנים מאליהם ,ולמרות זאת הם נותנים את כל
הלב ,הגוף והנשמה לספורט ,לקבוצה ולאוהדים.
מרגישים

שיש

חיבור

בין

אס"א

האם אתם
לאוניברסיטה?
"ברגע שיודעים שזכית באליפות זה עושה משהו
אצל אנשים ,הם מתעניינים .רוב הסטודנטים כאן לא
אוהדים את הפועל באר שבע אבל הם רוצים שאס"א
בן גוריון תנצח .החיבור הופך להיות גם חברתי-אישי,
זה לא רק לבוא לראות משחק ולעודד ,יש חיבור אמתי
לקהל ,אין הפרדה בין הקהל לקבוצה ,לאוניברסיטה",
מדגיש הקפטן לשעבר" .יותר מכך ,אם הקהל לא יכול
להגיע ,לא נשחק .משחק ללא קהל לאחר הצמיחה

של הקומץ לא יעלה על הדעת" .הוא מדגיש" .הייתי
רוצה להזמין כל סטודנט וסטודנטית שיש להם תשוקה
לספורט לבוא ולהיות חלק ממשהו גדול ,לחוש גאווה
באוניברסיטה! תבואו למשחק אחד ואני מבטיח לכם
חוויה שיש רק בקולג'ים בארצות הברית .זה טירוף כמו
שרואים בסרטים!".
ואיך אתם רואים את ההמשכיות של הקומץ והקבוצה?
"הקומץ התחיל כמשהו של חבר'ה ,אנחנו היינו חברים
של הקבוצה וזה התגלגל למשהו יותר עמוק .זה נשען
על העקרונות העמוקים יותר של הקומץ ,של לעשות
שינוי בתרבות הספורט באוניברסיטה .אנחנו היינו
המייסדים של הארגון ועכשיו הוא ממשיך בלעדינו .זה
אומר שהצורך קיים ,הקומץ ממש הפך להיות ארגון
אוהדים" ,מספר רון" .רון ואני התחלנו לבד עם קחון
(סוג של תוף) וחלילית ,ובגמר כבר יכולת לראות מאות
אנשים .התחלנו לקחת את העניין ברצינות ,עיצבנו
סמל ,הוצאנו חולצות ,צעיפים ,הדפסנו שלטי ענק כמו
בארגוני אוהדים אמתיים ,אנחנו נותנים שואו אמתי.
מעבר לזה אנחנו עושים הרצאות ספורט ומסיבות,
אנחנו רואים את זה כפלטפורמה אדירה לחשוף את
האנשים לספורט .בנוסף ,יש מעין מיקס בין חיי הלילה
לקבוצה" ,מוסיף דניאל.

"רמת המשחק של אס"א היא רמה גבוהה מאוד ,אלו
השחקנים הכי טובים בארץ ,אני רואה את זה כתשתית
להמשך ,זה מושך אנשים" ,מסכם רון" .אני מזמין את
כולם להיות חלק מהדבר הזה ,מהמשפחה הזאת .אני
חושב שמי שלוקח חלק בקבוצה ,בקומץ ,חווה את באר
שבע עד הסוף – מהלימודים דרך המסיבות ,החבר'ה,
האנשים ,הספורט ,הריגוש ,השמחה ,העצב ,המתח
והצחוקים ,זה מדהים!".

אכן ,אס"א בן גוריון בשילוב עם הקומץ הם הדבר הכי
חם שקורה כיום באוניברסיטת בן גוריון .הם מצליחים
להביא אלינו את התחושות ,את החוויות ואת תעצומות
הנפש שקבוצת כדורגל מביאה לאוהדיה .האווירה
ביציעים משוגעת ומחשמלת ,הקבוצה עצמה מרגשת
בטירוף וגורמת לתחושות עור ברווז .פרט לכך הם
הדוגמה המושלמת לתרבות ספורט חיובית ,בריאה
ומתפתחת ,אחת כזאת שיכולה לתת שיעור בתרבות
ספורט לכלל המדינה .אז אם את או אתה אוהבים
ספורט ,אוהבים לשיר ,לעודד או פשוט יש בכם את
הרצון להשתתף במשהו גדול יותר ,משהו שיגרום לכם
להרגיש תחושת גאווה באוניברסיטה שאליה אתם
שייכים ,הצטרפו החל מהמשחק הקרוב

Bgu4u.co.il

21

מאת גיל אליאס

רגר פינת
אנז"ק
מה מחבר בין באר שבע המדברית לבין
אוסטרליה ,ארץ הקנגורואים והטים טאם?
אירועי מאה השנה לקרב על באר שבע הם
הזדמנות מצוינת לגלות ,עד החגיגה הבאה

קשה היה לפספס את דגלי אוסטרליה שנתלו לאורך
רחוב רגר ,הרחוב הראשי של באר שבע .מה גרם
לתלייתם החגיגית ברחבי העיר? אירועי מאה השנים
לקרב על באר שבע התקיימו לאחרונה בעיר וצוינו
באירועים מיוחדים של פעם במאה .בסוף אוקטובר
התקיים אירוע אנז"ק (קיצור לשיתוף פעולה בין
צבאות אוסטרליה וניו זילנד) בבאר שבע ,יום שלם
שבו הוזכר קרב הפרשים הגדול של צבאות ניו זילנד
ואוסטרליה למען
כיבוש העיר
ב א ר
שבע

לפני כמאה שנים .במסגרת אותו יום ,שאותו מימנו
משרד התרבות והספורט ,JNF ,ממשלת אוסטרליה
והקרן הקיימת לישראל ,היו כמה אירועים ממלכתיים
וממסדיים שאיגדו את הזיכרון והגבורה של אותם
צבאות שיצאו נגד השלטון העות'מאני ששלט בבאר
שבע באותה תקופה .בין האירועים היו טקסי זיכרון
לחיילים הבריטים ,הטורקים ,האוסטרלים והניו
זילנדים ,טקס חנוכת המרכז להנצחת חיילי אנז"ק,
מצעד הפרשים ושחזור הסתערות הפרשים בפארק
נחל באר שבע .אל האירועים הגיעו אנשים רבים
ובהם ראש הממשלה ורעייתו ,בנימין ושרה נתניהו,
נשיא המדינה ,ראובן ריבלין ,ראש ממשלת אוסטרליה,
מלקולם טרנבול ,מושלת ניו זילנד ,פטסי רדי
וראש העיר ,רוביק דנילוביץ' .אל היום
כולו הצטרפו כמה סטודנטים
כדי לעבוד ולהשתתף
באותו יום היסטורי
שמחזק את תחייתה
התרבותית של באר שבע
בשנים האחרונות.

כאן משחזרים בכיף
"השחזור והרכיבה
יוצאים מתוך
כמיהה
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לשלום" ,קורא הקריין .שחזור ההסתערות של חיל
הפרשים בנחל באר שבע מתקיים בסופו של יום אנז"ק
בעיר .בהסתערות צפו ארבעת אלפים איש שביקשו לראות
את שחזור הקרב ההיסטורי שהתקיים בפארק נחל באר
שבע ,באותו המקום בדיוק לפני מאה שנה .ההסתערות
החלה עם התזמורת האוסטרלית .מול הבמה והתזמורת
נכנסו כמאה פרשים אוסטרלים הלבושים במדים של
חיילי אנז"ק כולל נוצת האמו ,הציפור הלאומית של
אוסטרליה .במהלך הסתערות הפרשים הונפו דגלי
המדינות אוסטרליה ,ניו זילנד ,בריטניה וישראל .בסיום
ההסתערות הוענקו אותות כבוד למפקדי הפרשים על
במת התזמורת על ידי ראשי הממשלות ,וברקע קרא
הקריין חלק מנאומו של מרטין לותר קינג על שלום בין
המדינות ,שבו קרא לשוויון זכויות.

הסיפור שלא סופר
נוסף על מנהיגי המדינות שעמדו על הבמה הגדולה
היה גם קהל רב שצפה בשחזור הגדול .בין כלל האנשים
היו גם סטודנטים שעסקו בתפקידים שונים ,הן בהדרכה
וליווי התיירים והן בעזרה לוגיסטית של הפקת האירוע.
מור פרץ ,סטודנט בתואר לניהול עסקי ספורט במחלקה
למנהל באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,הדריך קבוצת

Bgu4u.co.il

כל החיבור ההיסטורי שנוצר בין מדינת ישראל לבין
חיילי אנז"ק ,צבא אוסטרליה וניו זילנד התחיל בתקופת
האימפריה העות'מאנית ,האימפריה ששלטה באותה
תקופה בארץ ישראל ובפרט בעיר באר שבע .מלחמת
העולם הראשונה ,שהביאה לשינויים קולוניאליים רבים,
קידמה את הצבא הבריטי לקראת כיבוש ארץ ישראל
מידי הטורקים .לצד הצבא הבריטי השתתפה האוגדה
הרכובה של חיילי אנז"ק כדי לסייע בכיבוש אזורנו
עבור הצבא הבריטי .האוגדה ,שהכילה חיל רגלים רכוב
והשתתפה בקרב למען שחרור העיר באר שבע ,מהווה

עבור ניו זילנד ואוסטרליה יד זיכרון לאחד הקרבות
המשמעותיים בהיסטוריית אנז"ק .הקרב התנהל על ידי
הפרשים .הם הגיעו אל העיר באר שבע בעזרת האיגוף
הגדול דרך נקודות ציון רבות כמו רצועת עזה ,צאלים,
חורבות חלוצה ולבסוף תל באר שבע ,כשהם היו ללא
אספקת מים סדירה ומותשים מרכיבה ממושכת של
שלושה ימים .הטורקים שהבינו את מצבם של אנז"ק
וידעו שסוף המלחמה קרב התחילו להרוס את בארות
המים בעיר באר שבע כדי להתיש את האויב .עם זאת
חיילי אנז"ק עמדו במכשולים שהציבו בפניהם הטורקים
וכבשו את העיר באר שבע דרך הסתערות הצבא בנחל
באר שבע" .זה היה מהלך חדשני עבור המלחמה נגד
השלטון העות'מאני" ,מדגיש ניצן דיין ,מנהל המוזיאון
להנצחת חיילי אנז"ק" .למרות התבוסה הקשה שהייתה
לאנז"ק בגליפולי הרעיון לכבוש את באר שבע היה
מחוץ לקופסה ,רעיון שבסופו הביא לניצחון הצבא
הבריטי ,לו חיכה זמן רב היישוב היהודי".
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תיירים אוסטרלים .במהלך העבודה הסטודנטים נדרשו
ללוות את קבוצת התיירים שמנתה כארבעים איש ,כאשר
הקבוצות היו אחידות או מעורבות (קבוצת תיירים מניו
זילנד ומאוסטרליה) .במהלך העבודה ליוו המדריכים
את הקבוצה באוטובוס וביקרו ִאתם באתרי תרבות
ובטקסים ממלכתיים שהתקיימו באותו יום .המדריכים
אמנם עבדו רק יום אחד ,אך ההכנה לעבודה התקיימה
כשבוע לפני" .את ההכשרה שלנו התחלנו שבוע לפני
באתר 'באר אברהם' בעיר העתיקה ,שם הסבירו לנו
על הפרויקטים התרבותיים המגוונים שמתקיימים
בימים אלו בעיר באר שבע .לאחר מכן עברנו סיור על
החשיבות ההיסטורית של באר אברהם וראינו מיצג
אור-קולי שבסופו הוביל אל הבאר עצמה" ,מור מוסיף
ומספר על היום" .אחרי שהיינו בבאר אברהם עשו לנו
סיור בעיר העתיקה דרך אתרי מורשת כמו פארק אלנבי.
לבסוף נסענו גם לפארק נחל באר שבע ,בו התקיים
השחזור וההסתערות של פרשי אנז"ק" .נוסף לכל
ההיבטים הטכניים המדריכים עברו הכשרה היסטורית
על החיבור שקיים בין אוסטרליה ,ניו זילנד וישראל
ביחס לאירוע בכלל ולעיר באר שבע בפרט .מור הופתע
מהיחס האוהד ומהחיבור החזק שיש בין אוסטרליה
לבין בירת הנגב .הוא מספר שעוד בבית הספר לומדים
הילדים באוסטרליה על החיבור בין המדינות וגם על
ההיסטוריה של העיר באר שבע ,על חיילי אנז"ק ,על
הקרב בנחל באר שבע ועל השלטון הבריטי והעות'מאני
ששלטו באותה תקופה .דרך החיבור הקצר שנוצר בין
מור לבין קבוצת האוסטרלים שליווה למד מור רבות
על ההיסטוריה ,על המורשת ועל הקשר החשוב שנוצר
בין המדינות" .נראה שהאוסטרלים אוהבים את ישראל
ובאים לפה די הרבה ,היה כיף ומפתיע להכיר מורשת
היסטורית של עם אחר ואת חשיבותה של העיר באר
שבע בתוכה" ,סיכם.
באותו שבוע של האירוע הגדול נפתח המרכז להנצחת
חיילי אנז"ק ,מוזיאון שהוקם בעיר לכבוד זיכרון הקרב
והנופלים בכיבוש הבריטי של העיר .המוזיאון נמצא
לצד בית הקברות הבריטי שבו קבורים גם כמה חיילים
אוסטרלים .המבנה הייחודי שמעוצב כראש סוס
אוסטרלי תוכנן על ידי האדריכל הידוע אודי כסיף,
שעיצב מבנים רבים ברחבי הארץ .בכניסה למרכז
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מוצגים בפני המבקר שני פסלים המייצגים את חיל
הפרשים בקרב הגדול .המרכז בנוי מחלל גדול ובו
מוצגים מיצגים כמו סרטי הקרבות והמסעות של חיילי
אנז"ק .המבקר שנכנס למרכז מקבל הדרכה מסודרת
שמתחילה במבט כולל על האיגוף הגדול של אוגדת
אנז"ק .משם המבקר עובר דרך תחנות רבות במסע
המפרך של חיילי אנז"ק וכן דרך סיפור חייו הספציפי
של אדוארד קליבר ,פרש אוסטרלי ששלח את מכתביו
במהלך המלחמה למשפחתו ,וכך יצר תיעוד היסטורי
ורגשי של החוויה שעברה אוגדת אנז"ק .המבקר שעובר
דרך גליפולי ,מצרים ,סיני ,עזה ולבסוף באר שבע מגיע
למיצג אור-קולי דמוי בונקר המתקיים בתוך מעלית
ענק .המיצג שמשנה את תפאורתו ומראה את מורשת
הקרב של חיילי אנז"ק מעלה את המבקר אל גג המבנה.
בין יתר הסרטים ותיעוד המכתבים של אדוארד נחשף
מבקר המרכז לממצאים היסטוריים נוספים כמו בקבוקי
בירה ,פרסות ,תגים ,כרזות ,ספרים ועוד חפצים רבים
שנמצאו מאותה תקופה ומאותו מאבק .כל אלו מהווים
נפח נכבד עבור המבקר שרוצה להבין את התקופה
שבה חיו הפרשים לעומקה .התיירים הרבים שהתהלכו
בתוך המוזיאון הביעו תמיכה והתרגשו מאוד לנוכח
המראות שחזו בהם במרכז" .יש משהו ייחודי במרכז
הזה" ,מוסיף מנהל המוזיאון" .לא רק שהוא בנוי ממש
למרגלות בית הקברות הבריטי ,הוא גם משמש מקום
חינוכי עבור תושבי באר שבע והארץ כולה" ,הוא מדגיש.
"המטרה היא לחשוף את השכונה ,העיר והארץ למורשת
שאינה ידועה עד הסוף .אנחנו רוצים לתת מקום לסיפור
שאינו סופר".
הקידום התרבותי שמתרחש בבאר שבע בשנים
האחרונות מייצר עוגן עבור תושבי הדרום ועבור
הסטודנטים שאינם תושבי העיר במקור ללמוד להכיר
את ההיסטוריה שלה ואת הייחודיות שלה .אירועי
מורשת אנז"ק בעיר מעבים את המשמעות ההיסטורית
של העיר באר שבע באופן ייחודי ,כשהם מציגים את
נקודת המבט הביוגרפית לצד נקודת המבט האמנותית
והתרבותית של האירועים .אם חשבתם שקרבות גבורה
דרמטיים אפשר לראות רק במשחקי הכס ,ההיסטוריה
מוכיחה לנו שגם לנו בבירת הנגב יש דבר או שניים
שממנו ג'ון סנואו יוכל ללמוד

הקפה משפיע על הגוף הכי טוב אם שותים אותו בין השעות

9:30-11:30
#לידיעת_משכימי_הקום

מדור
חדש!

כמה עובדות
שכדאי שתדעו

על פי סטטיסטיקות
יום שני הוא היום
המועדף להרס עצמי

אנאטידאפוביה
הוא פחד מכך שאיפשהו בעולם
יש ברווז שצופה בך

דיבור בקול עמוק יותר עוזר לבסס עליונות על האדם שאתו אתה משוחח

ענבים מתפוצצים כשמחממים אותם במיקרוגל

מאת דיקלה קציר

#לא_רק_חתולי_האוניברסיטה

בסלרי יש מינוס קלוריות,
הלעיסה שלו צורכת
יותר קלוריות משיש
בירק עצמו
 #הכנ/י_גופך_לפנג'ויה

האדם הממוצע יבלה

מכל ההריונות בארצות הברית
הם הריונות לא מתוכננים

Bgu4u.co.il

 3 50%שנים

בשירותים ,אותו זמן שדרוש לרוב על מנת להשיג תואר ראשון
 #תשאירו_סיכום_בשירותים
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מאת :גיל אליאס

טור
גאווה

מעבר לקשת
לאחר מצעד הגאווה הראשון שהתקיים בבאר שבע
בשנה שעברה הראייה נעשתה ברורה יותר והכול היה
על פני השטח – הבגדים ,השיער ,לשון הדיבור .הכול
התערער וחשבתי שהמבטים האלו כלפי עצמי חדרו
עמוק אל תוך הבית שבו גדלתי .אחרי אותו לילה רק
רציתי למצוא מקום ניטרלי שבו אוכל לדבר על כל
המחשבות שמציפות אותי בתוך לופ אינסופי .ואז
נזכרתי שיש תאי סטודנטים באוניברסיטה שמתאגדים
סביב מכנה משותף ,והחלטתי לגשת ל"אחווה הגאה",
שגם הייתה חלק מהמצעד .שם נפגשים פעם בשבועיים
בימי רביעי בערב לדבר על מה שחסר כל כך בתוך
החברה ההטרוסקסואלית ,חברה שלפעמים סוגרת את
השאלות בתוך הראש ,בדיוק כמו שקרה לי עד המצעד.
זה קורה בשניות ספורות ,פשוט צריך לקום מהכיסא
שעליו אתה יושב ולצאת נגד המוסכמות שאתה רגיל
לחיות על פיהן .תהיות קטנות מול המראה בשירותים
ומחשבות גדולות מול החברה שמקבעת אותך ושלא
נותנת לך לחיות במקום שלך על קשת האהבה .באחד
הערבים הצטרפתי למפגש הדו-שבועי והכרתי את
המנחים של האחווה ,דניאל ויואב .זו הייתה השנה
הראשונה שלהם בהדרכת הקבוצה ,אבל הם השרו
עליי ביטחון שייצב אותי בתוך הרעש שנכנסתי אליו
מבחירה .באותו ערב עשרות חברים מכלל הקשת
הלהטבפא"קית ישבו במעגל ,ויואב ודניאל העבירו
פעילות שקשורה לקהילה הגאה .אני לא הבנתי אף לא
מושג או מילה אחת .עמדתי שם ,מעט כפוף ,ובכל זאת
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הרגשתי איזו סקרנות פנימית ששאלה מתי אצבור די
ביטחון עצמי כדי ללכת ולבקש את החיים שאני רוצה
לחיות באמת .אני רוצה להיות כמותם ,חברים שיושבים
במעגל ומערערים באופן בטוח בבסיס הכבד של האדם,
בסיס המיניות והמגדר .עם זאת אפילו לא העזתי לדבר
בלשון נקבה כשרציתי .לאחר הפעילות כמה מהחברים
הציעו לצאת לפאב של הקהילה שנמצא בשכונה ב'
בבאר שבע ,ומתוך מחשבה אינטואיטיבית וספונטאנית
אמרתי כן ,אף על פי שאני כלל לא מכיר אותם .מעולם
לא הרגשתי משוחרר כל כך.

במהלך הערב בפאב ישבתי עם כמה חבר'ה מהאחווה
הגאה ששחזרו את סיפור הקמתה של האחווה,
שבתחילה נקראה "התא הגאה" .האחווה נפתחה לפני
כשנתיים וחצי על ידי יניב גימפל ושחר צוק במטרה
לייסד מקום מפגש עבור סטודנטים גאים באוניברסיטה
שרצונם הראשוני היה לשבת ולדבר על ההומופוביה
שמסביב .בעברה פעלה האחווה גם במרחב התרבותי
של באר שבע ויזמה מסיבות גאות בעיר .ככל שהשיח
התקדם הרגשתי לרגע כמו אדם שעוזב את הכול ויוצא
לטיול מחוץ לגבולות הארץ לחיפוש עצמי ,אבל לא
הרגשתי את הניתוק מעצמי ,אלא דווקא את הקרבה
שנוצרה ביני לבין לקיחת הצעד הזה קדימה .כשחזרתי
לדירה שאלתי את עצמי :איך פאב באמצע באר שבע
יכול לעזור לצבור אומץ ולקום מתוך הארון החברתי
הגס שמקבע אותנו? ועל כך אכתוב בטור הבא

10.12.17

אולם
זוננפלד

מופע ראשון( 20:00 :פתיחת שערים )19:30
מופע שני( 22:15 :פתיחת שערים )21:45

Bgu4u.co.il
מחיר ₪ 45 :לסטודנטים/ות חברי/ות אגודה | מכירת הכרטיסים תחל ב 28.11.17בשעה  | 15:00ניתן להזמין עד  4כרטיסים | עד גמר המלאי
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כלכלה למתחילים

במצב של שוק חופשי ,שבו אף גוף אינו יכול להגביל
את גובה מחירי השכירות ,מושפעים גם יחסי שוכר-
משכיר ,או במקרה שלנו ,הסטודנט התפרן ובעל הדירה.
הוצאות מעבר הדירה ותחזוקת הדירות נופלות לרוב על
הסטודנטים בכך שהן גורמות לעלייה בשכר הדירה הרבה
מעבר למחיר השוק ולשווייה החומרי של הדירה .המצב
כפי שהוא היום ,דרישה משמעותית לשכירות לעומת
היצע דירות נמוך ,מעניק לבעלי הדירות יתרון מהותי .הם
יכולים למצוא בקלות דייר חדש שיסכים למחיר ולתנאים
מחמירים שיקבעו בחוזה עקב ההיצע המוגבל.
אז מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לפתור את משבר
הדיור במדינה? בגדול ,לא הרבה ,אבל אל חשש! לנו
הסטודנטים יש יותר כוח ממה שאנחנו חושבים!

המאבק בעליית
שכר הדירה
לנו ,בהיותנו סטודנטים שחיים מחוץ לבית ההורים ,יש דבר
מרכזי שמרוקן לנו את הארנק יותר מכול – שכר הדירה.
חשבון שגדל ותופח בכל כמה שנים ולא רואים את קץ
הגזרה מביא אותנו לשאול – למה? על מה אנחנו משלמים?
אז לפני שאנחנו יוצאים שוב להפגנות על יוקר המחייה,
בואו נבין למה המחירים כאלה גבוהים.
במהלך תקופה של כארבע-עשרה שנה ,בין שנת 2000
לשנת  ,2014מחירי השכירות עלו בכ 70.58-אחוזים .מדובר
בעלייה ממחיר שכירות ממוצע של כ 2,168-ש''ח עד
ל 3,698-ש''ח .אז מה הסיפור מאחורי עליית מחירים זאת?
לישראל יש רעה חולה של היעדר פיתוח תשתיות תחבורה,
חינוך ,תעסוקה ותרבות באזורי הפריפריה ,ומכך איכות
החיים במקומות אלו נמוכה .מצב זה גורם לנהירה מסיבית
של אזרחים (צעירים בעיקר) לעבור לחיות במרכז .הגידול
בביקוש לדיור בשילוב עם בנייה מועטה של דירות חדשות
גורמת לכך שיותר ויותר משקי בית מבוגרים (כאלה עם
כסף ...לא אנחנו) בוחרים להשקיע את חסכונותיהם בתחום
הנדל''ן במטרה לייצר הכנסה נוספת וקבועה.
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במהלך הקיץ ראיתי יזמה בפייסבוק של כמה סטודנטים
מבן גוריון .הם קמו בקריאות ''לא משכירים במחירים
מופקעים'' ,והחלו לבסס מחירון לדירות במחיר
''סביר'' הנקבע בהתאם לגודל הדירה ולקרבה שלה
לאוניברסיטה .יזמה פשוטה ככול שהיא נשמעת ,אבל
טמון בחובה כוח גדול .אם אף אחד לא יסכים לשכור
דירה ב 5,000-ש''ח בעל הדירה (שגם ככה משכיר
ברווח) יוריד את המחיר ,והפלא ופלא ,הדירה פתאום
זולה יותר במאות שקלים.
יזמה זאת הוכיחה את עצמה עם חברינו בצפון,
הסטודנטים ממכללת תל-חי .קבוצת סטודנטים
שמאסה בכך שרוכבים להם על הכיס יזמה שיתוף
פעולה עם אגודת הסטודנטים של מכללת תל-חי.
יחד הם ביססו ''תו תקן'' לדירות שנחשבות ידידותיות
לסטודנטים .כלומר ,מחירים הוגנים ,יחסי שכירות
טובים ומצב דירה נאה .בכך נוצר מצב שכל הצדדים
הרוויחו ,בעלי הדירות קיבלו פרסום של הדירות
שראויות ומומלצות לסטודנטים ,מחירי השכירות צנחו
והדירות החלו להתחדש.
נראה שבעיית יוקר המחייה תמשיך לרדוף אותנו
בשנים הקרובות .אכן נעשים מאמצים וניסיונות
לפתור את כשל השוק שנוצר .אך עם זאת זה לא
אומר שאנחנו צריכים לשבת בשקט ולחכות לדירות
שיפלו מהשמים .לנו בתור ציבור יש כוח רב ,ובהיותנו
סטודנטים חשוב שנפעל כדי שנוכל להבטיח לעצמנו
רמת חיים גבוהה שאנחנו עובדים די קשה בשביל
להשיג אותה .הרי בסופו של דבר כל אחד רוצה את
הפינה השקטה שלו בעולם

היסטוריה בקטנה

מאת דניאל רימברג

בין הברקה
לקרתגו

נראה שכל סטודנט ממוצע בבאר שבע מכיר את
מועדון "הברקה" ,אך את מקור ההשראה לשמו
קצת פחות ,אבל הרבה לפני שמישהו חשב לפתוח
מועדון בבירת הנגב היה כאן ברקה מפורסם ממנו.

#עובדת בונוס  :2את העיר קרטחנה (בספרד) הקימו
הקרתגים ,והמשמעות שלה היא "קרתגו החדשה".
לאחר מכן ,במאה השש-עשרה ,הוקמה קרטחנה
(בקולומביה) על ידי הספרדים.

הברקה המפורסם בהיסטוריה הוא לא אחר מאשר
חמילקרת ברקה .חמילקרת ברקה היה אחד
מהמצביאים המפורסמים ביותר בהיסטוריה ,בעיקר
בהיסטוריית הקרתגים .קרתגו נוסדה בתור עיר
במאה התשיעית לפנה"ס על ידי הפיניקים והייתה
אחת המעצמות החזקות בעולם העתיק .למי
שתהה ,קרתגו החלה בשטחה של תוניס ובשיאה
שלטה בחופי הים התיכון ששוכנים בצפון אפריקה,
בשטחים גדולים בספרד ובאיים רבים בים התיכון.

ההשראה לקרב הממזרים – ספוילר!

#עובדת בונוס :כאשר כבש ברקה את ספרד הוא
הקים את העיר הידועה והאהובה – ברצלונה.

#עובדת בונוס :חניבעל היה הראשון בהיסטוריה אשר
חצה את הרי האלפים עם צבא .לידיעתכם ,הוא עשה
זאת בחורף .די מרשים ,היינו אומרים

Bgu4u.co.il

חמילקרת ברקה היה מצביא אשר נלחם בצד
הקרתגי במלחמה הפונית הראשונה (241–264
לפנה"ס) ,שהתקיימה בין המעצמה הקרתגית לכוח
הרומאי העולה .מלחמה זו נמשכה למעלה מעשרים
שנה ונלחמו בה כמיליון חיילים .ניתן להתייחס
אליה ולשתי המלחמות הפוניות שהתרחשו אחריה
כאל מלחמות העולם של העולם העתיק ,מכיוון
שהפעם הבאה בהיסטוריה שבה נלחמו בסדר
גודל שכזה הייתה רק במאה השש-עשרה .תוצאות
המלחמות הפוניות הכריעו הלכה למעשה את גורל
העולם שבו אנו חיים היום – צורת הממשל ,חוקי
המשפט ועוד ,אשר לא היו קיימים לו הרומאים
היו מפסידים .ברקה לא הפסיד במלחמה הפונית
הראשונה ,ועד היום הוא נחשב לאחד המצביאים
הטובים בהיסטוריה.

כמה שחיכינו בזמנו לפרק תשע בעונה השישית ,או
בשמו הידוע "קרב הממזרים" ,קרב של להיות או לחדול,
הקרב שהכריע מי ישלוט בצפון .במהלך הקרב יכולנו
לראות את כוחותיו של ג'ון סנואו פורצים קדימה אך
נהרגים על ידי חציו של רמזי למראה ערימת לוחמים
מדממת ,כשלמעשה הם נשארו מכותרים בין כוחותיו של
רמזי .נראה שג'ון סנואו באמת לא יודע הרבה ,כי אם
הוא היה לומד היסטוריה הוא היה יודע לא ליפול בפח
שטמנו לו .המהלך המשמעותי הזה ,מהלך ה"מלקחיים",
לקוח מאחד הקרבות החשובים בהיסטוריה ,קרב
קאנאי ,שהתרחש בשנת מאתיים ושש-עשרה לפנה"ס
במלחמה הפונית השנייה .במלחמה זו המשיך מאבקם
של הקרתגים כנגד הרומאים ,רק שהפעם את הקרתגים
הוביל אחד המצביאים החכמים והמתוחכמים ביותר
בהיסטוריה – חניבעל ברקה (כן ,הבן של) .ברקה הבן היה
במיעוט מספרי מול הרומאים ,אך חשב על מהלך מבריק
– הוא הציב את כוחותיו החלשים במרכז ואת כוחותיו
החזקים בשוליים ,כך שכאשר חדרו הרומאים את המרכז
הוא איגף אותם בתנועת מלקחיים עם כוחותיו החזקים.
זה היה מהלך גאוני ובזכותו ניצח חניבעל את הרומאים
והרג כשבעים ושבעה אלף מלוחמיהם .קרב זה הוא אחד
הקרבות המפורסמים ביותר בהיסטוריה ,גנרלים רבים
חיקו אותו ,והוא נלמד עד היום בבתי ספר צבאיים.

31

צופן בן גוריון
סיפור בהמשכים
פרק 2

אבודים
בחשיכה
"אימא?" ,שאלתי בתמיהה" ,מה את עושה פה?".
הסתכלתי סביבי וקלטתי שאני לא מזהה את המקום
שבו אני נמצא .הרגשתי מוזר ,מצאתי את עצמי שרוי
על מזרן עבה אשר מפריד בין גופי לבין מיטת מתכת
רעועה .הרמתי את ידי הכחושה וגיליתי שאני מחובר
למכשיר חשמלי אשר משמיע צפצופים מעצבנים
שגורמים לכאב חד המאיים לבצוע את ראשי לשני
חלקים סימטריים .הקירות היו בצבע לבן בוהק
שהכאיב לעיניי והתקרה הייתה נמוכה יחסית לגודל
החדר .בקצה הנגדי של החדר עמד שולחן משרדי ישן
ולו ציפוי לבן מתקלף ועיטורים של כתמי קפה טריים.
כשאמי שמעה את קולי נעתקה נשימתה לכמה
רגעים לפני שהחלה לזעוק בקולי קולות .כעבור
פחות מעשר שניות נכנס לחדר אדם מבוגר ולא מוכר,
ולו קרקפת חשופה וכרס עגולה המשתפלת מבעד
לחלוק לבן .גם הוא היה המום אך נראה מחושב
יותר .מבטו הבוחן השרה עליי פחד .ניסיתי להבין
בכוחות עצמי את הסיטואציה .התמונה האחרונה
שאני מצליח להיזכר בה זו תמונה שבה גאיה ואני
יושבים על הספה בסלון וצופים בפרק האחרון של
משחקי הכס .איך ,לעזאזל ,הגעתי לכאן?
האיש עם החלוק והכרס פנה אליי ושאל איך אני
מרגיש בזמן שאמי עמדה בצד עם ממחטה ולחי
רטובה מדמעות .מבלי להמתין שאענה הוא החל
לבדוק את אישוניי ואישר לאמי שמצבי טוב ממה
שציפה .אמי פלטה מגרונה את צמד המילים 'ברוך
השם' ,וזה גרם לי להבין כי התרחש דבר נורא" .אימא?
איפה אנחנו?" ,שאלתי וקולי רעד .היא הסתכלה עליי
לרגע ומיד העבירה את מבטה לאיש עם החלוק
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מאת ליעד וכניש

והכרס ,וזה הנהן בראשו לאות הסכמה .אמי החזירה
את מבטה לעברי ואחזה בידי .היא נראתה נורא.
פניה היו נפוחות ,שיערה היה סתור כפי שמעולם לא
אפשרה לו להיות ועיניה סירבו לחייך" .אימא ,מה
קרה?" שאלתי בשנית.
"אני כל כך מאושרת שאתה פה" ,החלה לומר,
"פחדתי שלא תחזור להיות אתה שוב .במשך שלושה
חודשים לא היית אתה ."...ביקשתי להבין למה היא
מתכוונת .היא החלה להסביר" :אחד השומרים של
האוניברסיטה סיפר שהוא מצא אותך בשעות הבוקר
המוקדמות יושב ישיבה מזרחית על רצפת בניין 72
בתוך מעגל של שלושה-עשר חתולים .הוא מספר
שעיניך היו פקוחות לרווחה אך זה היה נראה כאילו
אינך צופה בדבר" ,סיפרה" .מאז כל מה שעשית במשך
שלושה חודשים היה לשבת על המיטה בכל שעות
היממה כשעיניך פקוחות .לפני שלושה ימים עברת
למצב שכיבה ולראשונה עצמת את עיניך ,דוקטור
פומרנץ אמר שזה סימן טוב ואני פחדתי להאמין ,גם
עכשיו אני פוחדת ."...אחיזת כף ידה התחזקה כמו
תופסת אותי שלא אלך.
ניסיתי להיזכר במשהו שיעזור לי להבין למה ואיך
הכול קרה ,אבל אז הסתבר לי שהסיפור לא נגמר
כאן" .יש עוד משהו שאתה צריך לדעת ,"...אמי אמרה
בקול חלוש כמו מקווה שלא אשמע את מה שהיא
עומדת לבשר" .אתה לא היית לבד באותו הלילה",
היא עצרה את דבריה וחשבה איך להמשיך" .גאיה
הייתה שם אתך ...השומר מצא אותה שוכבת על
הרצפה בינך לבין החתולים ...כשהוא ניגש אליה הוא
הבחין שגאיה מתה"

צילום • אושר

סדנת

אוכל הודי
בהנחייתה של שלומית

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

"דהבה בחצר"

הכנת תבשילים הודיים מגוונים
ארוחה מפנקת ועשירה
חוברת מתכונים  -מתנה
מחיר לסטודנט חבר אגודה | ₪ 120 :אורח ₪ 150
לפרטים נוספים :שלומית 052-3312433 -
 | 18:00-21:30רח' רבי טרפון ( 3שכונה ד') ,ב"ש

ההרשמה דרך אתר האגודה ,באמצעות תשלום אינטרנטי באשראי
 >> Bgu4u.co.ilלקחת פסק זמן >> אפטר
אגודת הסטודנטים | rk_after@aguda.bgu.ac.il

Bgu4u.co.il

← הסדנה תתקיים במספר תאריכים →
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מאת שרון ליפסקר

יזם על הבר
איך הופכים מאורת סמים במעמקי שכונה ד' לפאב סטודנטיאלי תוסס?
יזמה חברתית ועסקית שמוכיחה שאין דבר העומד בפני הרצון.
"החלום שלי הוא לשנות"
כל סטודנט בבן גוריון יודע שיש רחובות מסוימים בבאר
שבע שלא כדאי להסתובב בהם אחרי שמחשיך .למקרה
שלא ידעתם או שלא הייתם בטוחים באילו רחובות
מדובר ,סביר להניח שחיפוש זריז בקבוצות הפייסבוק
השונות של דירות שותפים בעיר יגרום לכם לאמץ
את הדעה הרווחת בעניין .הייתם מקימים עסק באחד
מאותם רחובות ידועים לשמצה? נראה שלא ,אבל אם
תשאלו את קובי כהן ,איש חיי הלילה וממקימי הפארק
החברתי הראשון בישראל ,הוא יגיד לכם שזה לגמרי
אפשרי .בפאב שבבעלותו ברחוב בר גיורא תפסנו אותו
לשיחה על עסקים ,על שכונה ד' ועל מה שביניהם.
ריאיון עם יזם חברתי בנשמה.

בא לשכונה בחור חדש
קובי כהן ,בן  ,29גר בבאר שבע כל חייו ובן למשפחה
של אופים .למשפחתו יש מאפייה במרכז אורן וסבו
פתח את המאפייה הראשונה בדימונה .לטענתו על
אף שהתחיל את דרכו בעסק המשפחתי ,הוא התגלגל
לתחום של חיי הלילה לגמרי בטעות" .אחרי הצבא
פתחתי פיצוציה בשכונה ג' .חבר שהתחיל לעבוד
אתי בפיצוציה שכנע אותי לפתוח ביחד אתו מאפייה

34

צ'ופצ'יק

בשכונה ד' .בהמשך החלטנו להכניס למקום ברז בירה
והמקום הפך לפאב ה'גולדה' לשעבר" ,הוא מספר.
"רציתי לפתוח מקום שיאפשר לסטודנטים שאין להם
הרבה כסף לשבת עם חברים על כוס בירה בסוף
היום" .בהתאם לכך הוא דגל בליצור במקום אווירה
סטודנטיאלית עם מחירים סטודנטיאליים .הפאב היה
פעיל במשך שש שנים ונסגר לבסוף לאחר שהחליט
למכור אותו לקבוצת איינשטיין .לבר גיורא ,רחוב
בשכונה ד' ,הוא הגיע לפני שנתיים בלבד.
"אם מישהו היה אומר לפני עשר שנים שייפתח פאב בבר
גיורא אף אחד לא היה מאמין לו ,כי זאת הייתה עובדה
ידועה שלא רצוי להגיע לרחוב אחרי שמונה בערב",
הוא מסביר" .במתחם שבו החלטתי להקים את הפאב
הייתה תחנת סמים פעילה .אף אחד לא רצה לעבור
בסמטה בדרך לפאב" .אף על פי שייעצו לו אנשי עסקים
שלא לפתוח עסק במקום ,הוא האמין שיש לשטח הזה
פוטנציאל ושהפאב שיפתח באזור עשוי לתרום לשכונה
שהייתה מוזנחת ובעלת מוניטין בעייתי במשך שנים
רבות .הוא ארגן צוות של מתנדבים כדי לנקות ולסדר
את השטח ,וגם התקין תאורה על חשבונו ,שפועלת

גם כאשר הפאב אינו פעיל .בדצמבר  2016נפתח ה"בר
גיורא" ,פאב סטודנטיאלי מהשורה הראשונה ,ובקרוב
מאוד הוא עומד לחגוג יום הולדת שנה .כאשר מסתכלים
על העיצוב המסוגנן ועל התקרה הנפתחת קשה להאמין
כמה המקום השתנה בשנתיים האחרונות ,ואם תשאלו
אותו זו רק ההתחלה ,כי ליד הבר גיורא עתיד להיפתח
הפארק החברתי הראשון בישראל.

ברוכים הבאים לפארק החברתי
הפארק החברתי ,שנתרם על ידי אנשי עסקים ומתוחזק
באמצעותם ,צפוי להיפתח בתחילת דצמבר ומיועד לכל
תושבי באר שבע" .יהיה אפשר להגיע לשם ולהתרווח על
אחד הערסלים שבמקום עם ספר טוב ואפילו ללמוד או
לעבוד דרך הלפטופ במקום קצת פחות שגרתי מהדירה
או מהספרייה של האוניברסיטה" ,הוא מפרט" .תוכלו גם
לבקר בספרייה החברתית של הפארק ,לקחת את הכלב
לסיבוב בגינת הכלבים וליהנות מ wifi-חופשי" .הפארק
החברתי והבר גיורא הם חלק מ"מתחם  ,"29מתחם
בשכונה ד' שמאגד את כל הפרויקטים שבהם קובי
השקיע בשנים האחרונות וכן עתיד להשקיע .חוץ מהבר
גיורא והפארק החברתי יכלול המתחם גם את הפאב
"( "Next Doorפאב קוקטיילים שיתחיל לפעול בקרוב
תחת אותו מבנה ובסמיכות לבר גיורא) ופאב ה"גולדה"
שייפתח מחדש במתכונת חדשה ויפעל כמעט בכל יום
החל משעות הבוקר המוקדמות .אם אתם יושבים בפארק
החברתי או בדרך לשיעור באוניברסיטה ומתחשק לכם
קפה ומאפה ,תוכלו לקפוץ לגולדה ולקנות כוס קפה
בחמישה שקלים בלבד" .המתחם ייסגר בשעות הלילה
אחרי שהבליינים האחרונים יצאו מהבר גיורא ומהNext-
 ,Doorולכן אפשר לומר שהוא יהיה זמין עבור תושבי
העיר לאורך רוב שעות היממה" ,קובי מדגיש.

חושבים שגם לכם יש את הגישה היזמית ואת היכולות
הדרושות בשביל לפתוח עסק? לקובי יש כמה טיפים
בשבילכם" .קודם כול ,חשוב שבתור התחלה אל תוותרו
על ליווי צמוד כמו בעל עסק אחר שהצליח ,רואה חשבון או
גוף אחר שמספק תמיכה לבעלי עסקים בתחילת דרכם".
הוא מסביר" ,קשה מאוד לנהל בישראל עסק מצליח,
ורוב העסקים לא שורדים את השנה השנייה להקמתם.
במקרה שעסק נכשל ניתן להגיע לעתים להפסדים של
מאות אלפי שקלים .בשביל להקים עסק דרושים דברים
נוספים מעבר להתמקצעות בדבר שעושים הכי טוב".
מהסיבה הזו הוא מדגיש שחשוב שלא תעשו לבד את
צעדיכם הראשונים בעולם העסקים .טיפ נוסף שקובי
מציע הוא פשוט "לשמור על ראש פתוח ולהבין שהחזון
שיש בראש לגבי העסק כאשר מקימים אותו בטוח ישתנה
בעתיד ,ושהעסק כפי שהוא בהתחלה הוא אינו התוצר
הסופי" .הטיפ האחרון והלא פחות חשוב הוא תמיד
לפעול מתוך אהבה ,כי "כשאתה עושה משהו ואתה אוהב
את מה שאתה עושה ,גם אם הוא ייתן לך תמורה וגם אם
לא זה לא ישנה לך אם תעשה את זה מתוך אהבה .מתוך
אהבה יוצאים הדברים הכי טובים".
כמו שבטח כבר הבנתם התכניות של קובי כהן לעתיד הן
רבות .אבל יש חלום אחד שמלווה אותו מילדותו" .יהיו
עוד הרבה פרויקטים שארצה לעשות .החלום שלי הוא
לשנות .אני בן אדם שאוהב לעשות" ,הוא מספר" .תמיד
היה לי חלום מאז שהייתי ילד קטן ,שבעתיד יהיו לי כמה
עסקים ושהמצב יהיה מספיק טוב כדי שאוכל לפתוח
מאפייה שבה יכינו רק כיכרות לחם ושאחלק אותן לכל
המשפחות שאין להן .זה חלום שיש לי מגיל אפס ,ואני
מקווה שיום אחד אצליח להגשים אותו"
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בהיותו איש חיי לילה ותיק שאלנו אותו האם לדעתו חל
שינוי בחיי הלילה הסטודנטיאליים בבאר שבע בשנים
האחרונות ,וקיבלנו תשובה מפתיעה .מסתבר שהפאבים
השכונתיים והקטנים שחביבים מאוד על רוב הסטודנטים
היו עד לא מזמן מחזה די נדיר בנוף הבאר שבעי.
"בעבר היו הרבה פחות פאבים קטנים ושכונתיים בעיר
בהשוואה לפאבים הגדולים והמוכרים .קבוצות עסקיות
חזקות שקלו באותה תקופה לפתוח פאבים מקומיים,
אבל החליטו לא לעשות זאת מפני שהן סברו שזה יהיה
צעד לא רווחי מבחינה כלכלית .שנתיים אחרי הפתיחה
של הגולדה (פאב שכונתי שכלל שלושה שולחנות בלבד)
התחילו להיפתח פאבים מקומיים ועסקים קטנים בתחום
חיי הלילה".

המדריך ליזם המתחיל

35

מאת דיקלה קציר

שידוך
מגן עדן
להחליק שמאלה או ימינה? כתבתנו
יצאה לתחקיר מקיף בנושא היכרויות
סטודנטיאליות וחזרה עם מסקנות
מעניינות וסיפורים מפתיעים
אין ספק שסצנת ההיכרויות הבאר שבעית החלה
לתפוס חלק מרכזי בלוח הזמנים של כולנו ,ואם זה לא
מספיק ,החורף הקרב ובא רק מחזק את הצורך למצוא
מישהו להתכרבל אתו (או לגנוב ממנו את השמיכה)
בלילות המדבר הקרים .מערכת צ'ופצ'יק החליטה
לעשות תחקיר בנושא ולהציג את מסקנותינו בהתאם.
מוגש כשירות לציבור ,הכתבה מופנית לרווקים/ות
ולתפוסים/ות כאחד.

והשאר היסטוריה
אחרי ששאלנו סטודנטים (והרבה מהם) איפה הם
מחפשים ,מכירים ומשתדכים ,גילינו עובדה מעניינת.
מסתבר שלפני כמה שנים היה פורום של האוניברסיטה
תחת הכותרת היכרויות .נשים וגברים (אנונימיים ,אך
לא תמיד) מצאו את עצמם מדפדפים בין השרשורים
השונים של רווקים נחשקים שחיפשו אהבה .היום אנחנו
לא שם .בין האופציות הכי פופולאריות להיכרויות עלו
אפליקציות ההיכרויות טינדר ו .OKCUPID-עבור אלו
שעדיין לא יודעים על מה מדובר ,קבלו סקירה קצרה
של כל אפליקציה.

עדויות מהשטח
טוב ,אז מלבד הפרופילים שפתחתי כחלק מעבודתי
העיתונאית (וגרמו לחבר שלי לקנא קצת ,יאי) ,היה לי
חשוב לשמוע על סיפורי הצלחה או כישלון שהולידו
האפליקציות כיאה לתחקיר מקיף .להלן התוצאות:
הטוב
מהשמים – הסטודנט ינון וחבר לספסל הלימודים
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יצאו לפאב בערב יום האהבה ,ממורמרים שלא מצאו
את האחת שלהם .מפה לשם הם החליטו לפתוח
לינון פרופיל באפליקציית  ,OKCUPIDוענו על רוב
השאלות די בצחוק ,בעיקר כי הם הבינו שהיגיון של
נשים גדול עליהם .מפה לשם הייתה התאמה של מאה
אחוז עם דנה ,ומאז ועד היום היא מתחזקת זוגיות
בריאה עם ינון.
מתגברות על המרחק – הגר הכירה את יוליה בטינדר
(עד כה לא מקורי) .הטוויסט היה שיוליה גרה בכלל
במוסקבה ומצאה את עצמה יוצאת לדייט בארץ הקודש
כאשר ביקרה משפחה בארץ" .קבענו להיפגש כי
לשתינו יש אנגלית ממש טובה .היא לא הייתה מעוניינת
בהתחלה ,ואז נישקה אותי במפתיע בדייט בסילבסטר.
שבוע אחרי טסתי אליה" ,מספרת הגר שנמצאת
במוסקבה זה חודשיים .היא ויוליה מבססות זוגיות על
קו נתב"ג–מוסקבה ולפחות שעה ביום של סקייפ.
הרע
דני דין – א' מספרת שיצאה עם מישהו לפאב אחרי
התכתבות בטינדר ובוואטספ .הדייט שלה ,דני דין (שם
בדוי) לא הפסיק להתחיל עם המלצרית במהלך הערב,
ואפילו לא התבייש לבקש את מספר הטלפון שלה.
בסוף הדייט ,כאשר הגיע החשבון וא' הסתובבה להוציא
את הארנק ,הוא פשוט נעלם .אולי הוא בכלל קוסם?
ולמקרה אחר – ד' ברחה לדייט שלה ,שהכירה באחת
האפליקציות ,כשהייתה בשירותים ,כי הרגישה שהוא
כל הזמן מתעניין רק בתוצאות משחק הכדורגל
ופחות בה.

המכוער
פיצול אישיות – ר' מספרת שיצא לה להכיר בחור שפתח
לא פחות משישה (!) פרופילים שונים באפליקציית
 .OKCUPIDלא רק זה ,הוא קרא לעצמו בשמות שונים
בכל אחד מהפרופילים .תפסת מרובה ,לא תפסת כלום?

לא באמת חורץ גורלות
לא מעט אנשים בכלל וסטודנטים בפרט מכירים היום
דרך שימוש באפליקציות היכרויות .מה עוד אפשר
לעשות אם תמונת פרופיל אינה הצד החזק שלך?
נשמע שהאפליקציות הן ה(!)דרך למצוא היום בן/
בת זוג ,וזה משאיר אותנו לתהות האם המצב הנוכחי
הוא מצב אידיאלי .מצד אחד ,האפליקציות מאפשרות
לנו להיפתח יותר בקלות ולהיות כנים בקשר לרצונות
שלנו ,מה שיכול היה להיות מביך לומר פנים מול פנים.
נוסף לזה ,האפליקציות עוזרות לנו לקדם את החיפוש

אחר האהבה ,להכיר אנשים חדשים שלא בהכרח
נמצאים במעגל החברים הקבוע ואפילו לתחזק קצת
את האגו .מצד שני ,אין ספק שיש קסם בלהכיר את
אהבת חייך בתור למיקרוגל בבית הסטודנט.
המלצתי האישית היא שאולי צריך לנסות לא לנסות
– לא מעט מהסטודנטים שתרמו מידיעותיהם לכתבה
זו סיפרו שהכירו את בני /בנות הזוג בשגרת היומיום,
בטרמפ בדרך הביתה ,מחוץ לבניין  90או בישיבת דירה
בסגנון חבר מביא חבר .בדרך הזאת אפשר לדלג קצת
על "שלב הייבוש" בצ'אט ופשוט להיפגש ולהתקדם
משם .לסיכום ,אין כאן נוסחה או מתכון למציאת
שידוך מוצלח .היום אפשר לפגוש אנשים חדשים
במסגרות שונות ,מקוונות או לא ,ואם תראה/י מספיק
נכונות תספיק/י למצוא חבר/ה להתכרבל אתו/ה
בחורף (ואם לא אז לפחות יש שוקו חם וקרמבו)

מוטיב
מרכזי

אפליקציה מבוססת מקום או
במילים אחרות – LOCATION
LOCATION LOCATION

אלגוריתם .מענה על שאלון מקיף שיציע לך את בן /בת
זוגך לעתיד בהתבסס על מענה זהה על כמות שאלות
גדולה מאוד.

לפני
שמכירים

הפרופיל מורכב מהמאפיינים
האלה :שם פרטי ,חמש תמונות
(אפשר גם מהפייסבוק) ,מגדר
ומין שאליו את/ה נמשכ/ת .פרט
לכך אפשר לדרג את המרחק
המקסימאלי של הפרופילים
האחרים שתיחשף/י אליהם.

שאלון סוציומטרי מקיף וארוך .מיד אחרי הפרטים
הדמוגראפיים את מקבלת שאלות של שיחת “יחסינו
לאן?” ומגדירה מה את מחפשת :גיל ,סוג קשר ,דת,
מעשנ/ת ,דעה פוליטית ,האם את מוכנה לחתונה (לא
נגעתי) ועוד .השאלות מגיעות לרזולוציה קטנה כל כך
עד ששואלים האם המזל האסטרולוגי שלו מהווה DEAL
 .BREAKERבקיצור ,חוץ מלקבל את הסיסמה לחשבון
בנק שלך כיסו את הכול.

איך זה
עובד

ימינה :לייק ,שמאלה :דיסלייק.
פשוט ככה .אם מדובר באהבה
ממבט ראשון ויש שני לייקים
–  ,MATCHואפשר להמשיך
ההודעות
בחלון
לדסקס
באפליקציה.

אחרי מילוי הטפסים לביטוח לאומי אפשר להתחיל בכיף.
התחושה היא כמו דף הבית בפייסבוק .מלא תמונות
פרופיל ,אפשר לשלוח הודעות לכל אחד/ת (אבל אי
אפשר לסנן .בכלל) ,ותחת כל אחד רשום אחוז ההתאמה.

איפה
הקאטצ’

תיאום ציפיות .אין ממש כותרת
לתכלית של טינדר ,ויכולים
להיות מקרים שהצד השני לא
ממש מחפש את מה שאת/ה
מחפש/ת( .קריצה)

מתבססים על נתונים יבשים שלא בהכרח מובילים לבחיר
לבך ,או לחלופין ייתכן כי הצד השני ינסה להתאים
את עצמו על פי התשובות שלך( .כלומר ,ייתכן מצב
שכשסימנתי שאני אוהבת סרט אימה הדייט שלי יתחפש
לליצן? קריפי)
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פעמיים
ניסיתי ,בחיי שניסיתי ,אבל קשה לי עם סטוצים .הסיפור הזה שחוזר על עצמו
בכל פעם ,החיוך הקפוא ,הבדיחות הבאנליות שגוררות צחוק מאולץ ושאלות
פילוסופיות טיפשיות על איך צריך לאכול קרמבו .הבטחתי לעצמי שאני לא
אעבור את רף שני הסטוצים בסמסטר ,והנה אנחנו באמצע ,ואתמול שברתי את
המילה עם השלישי .לקראת אמצע היום אני כבר מרגישה שהעיניים לא יחזיקו
עוד שיעור אם הן לא יקבלו אגרוף לפנים .הלכתי לקנות קפה וראיתי תור
באורך שהזכיר לי שאמצע היום ולאף אחד לא קל כאן ,ואז זיהיתי את העורף
של חגי .באלגנטיות של איגואנה שמשתלבת עם הכול ועם כולם נדחקתי לצדו
ואמרתי שלום כאילו הייתי פה כל הזמן .הלב אומר להזמין הפוך ,אבל העיניים
ראו" :שחור בבקשה" ,וכשראיתי את חגי מתמהמה הוספתי "פעמיים" .זה יום
קשה לכולם .כשהלכנו לפינת הסוכר חשבתי לעצמי איך שוב עברתי לילה כזה,
איך שוב אני מרביצה סטוצים כאילו זה כיף ,איך אני אמורה להיות פה עד
ארבע ,איך אני מסיימת את התואר הזה ,איך בא לי להתנזר .חגי שאל איך עוד
לא החלפנו טלפונים ,ואני ,שפעלתי כבר כמה שעות על אוטומט ,עניתי "איך?"
ואז החלפנו .שיט .זה ממש לא מה שתכננתי.

הצד

שלה
אני לא
מאמינה
לגברים
בעיר הזאת,
היא משבשת
אותם"
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"שום דבר? כלום? לא תשלחי אפילו הודעה?" ,נזפה בי טלי כשישבנו אצלי
בבית וניסינו להפעיל ללא הצלחה פרק מהאנטומיה של גריי דרך האינטרנט.
"די ,טלי ,התעייפתי"" .אל תתייאשי! אולי הפעם זה יעבוד" .כבר לא הייתי
בטוחה אם היא דיברה על הפרק או על חיי האהבה הכושלים שלי" .מה אכפת
לך לנסות? תביאי ,נראה את התמונה שלו בוואטסאפ" ,היא חטפה ממני את
הפלאפון ואני נשכבתי על הספה" .נו מה ,חמוד ,מה הבעיה? חשבתי היה
לכם חיבור טוב"" .כן" ,התיישבתי ולקחתי את הפלאפון בחזרה" ,בגיאורגיה,
כשנפגשנו במקרה בטיול והתחלנו לדבר .לא בבאר שבע .אני לא מאמינה
לגברים בעיר הזאת ,היא משבשת אותם".
האינטרנט עדיין היה תקוע וטלי ואני כבר היינו קרובות לוותר כשפתאום
הפלאפון שלי צלצל .חגי .הנחתי את הפלאפון על השולחן ונשכבתי שוב על
הספה" .ברצינות?" .טלי לקחה את הפלאפון והצמידה אותו אליי" .יא סתומה,
זה מצלצל לי באוזן!"" .נו" ,היא חייכה" ,אז תעני" .עניתי וניהלתי אתו שיחת
חולין רגילה ,ואז בלי הכנות ,בלי להגיד לי ביי ,לסנן אותי יומיים ,לשלוח עוד
הודעה ולחכות שבוע ,הוא פתאום שאל אם יש לי תכניות ואם בא לי לצאת.
פשוט ככה" .כן!" ,פלטתי שנייה אחרי שקלטתי שבא לי לצאת ,אבל בטעות
יצא שאמרתי שיש לי תכניות אז לא יקרה .ראיתי בזווית העין את טלי מחפשת
סכין במטבח לדקור אותי ומיד תיקנתי" ,אולי מחר?" .טלי התיישבה לידי עם
הפרצוף המרוצה שלה ,ואני גלגלתי עיניים ,והתחלתי להתעסק עם העכבר של
המחשב .פתאום הפרק התחיל ,אחרי הרבה זמן ואלף ניסיונות ,בלי שום הסבר
הגיוני ,נראה שזה מתחיל לעבוד.

מאת ליעד וכניש

שחור
אחרי שהבטחתי לעצמי שלא אעבור עוד את רף שתי כוסות הקפה ליום ,השעה הייתה
רק אחת בצהריים וכבר עמדתי בתור לקפה השלישי שלי .הרגשתי רע עם זה שאני
לא מצליח לעמוד בהתחייבויות שלי כלפי עצמי ,אבל לא מספיק רע בשביל להסתובב
ולצאת מהתור" .היי ,חגי! מה נשמע?" ,שמעתי קול נשי מאחוריי .הסתובבתי והבחנתי
במיקה ,לא ראיתי אותה מאז היום הראשון של שנת הלימודים .בחינניות היא הצליחה
לעקוף את כל התור ולהתברג לצדי ,שלושה רגעים מהקופה .הילדה גאון ,חשבתי
לעצמי .כשהגענו לקופה מיקה הקדימה אותי וביקשה מהקופאית פעמיים שחור.
ברגע הזה נפלתי ברשתה .תמיד הייתה לי חולשה לבחורות אסרטיביות ששותות
קפה שחור .שאלתי אותה איך זה שעדיין לא החלפנו טלפונים ,היא שאלה איך
באמת ,ואז החלפנו.
"אחי ,אל תהיה מעפן .לשלוח הודעה זה בנאלי .תתקשר אליה ,תפתיע" ,נזף בי
עמית כשסיפרתי לו שאני מתכנן לשלוח הודעה למיקה ולהזמין אותה לצאת .האמת
היא שעמית מומחה בעולם הדייטינג .בשנה ומשהו שאנחנו מכירים הוא יצא לאיזה
שלושים דייטים מבלי להגזים .אין ספק שבהתחלות הוא טוב ,מה שלא אוכל להגיד
על המשכים .אני ,לעומתו ,גרוע בהתחלות .עד היום לא הצלחתי להבין אם בנות
מעדיפות הודעת פתיחה סטנדרטית ובוגרת שמתחילה ב'-היי' ונגמרת ב'-מה קורה',
או שהן בכלל מעדיפות משפט פתיחה שנון כמו המשפט עם העוגייה של הקרמבו.

שלוׂ

זהו.
אפשר לקפל
את הדברים
ולחזור
לנתניה,
מיקה לא
רוצה אותי"
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"צודק ,אתקשר אליה אחר כך" ,אמרתי" .תפסיק כבר עם האחר כך הזה ,תתקשר
אליה עכשיו!" ,ציווה ,וכשהבין שלא אשתף פעולה חטף את הטלפון מידי וחייג אליה.
בדיוק כשהתחלתי לתאר מה אעשה לו אם לא יביא לי את הטלפון מיד ,נשמע קול
חרישי ברקע .עמית מסר לי את הטלפון במהירות כאילו היה רימון-יד חסר ניצרה
שהולך להתפוצץ בכל רגע ,ואולי קצת קיוויתי שזה מה שיקרה .לבי הלם בחוזקה,
קיבלתי פחות משנייה להסדיר נשימה ,לגבש תכנית פעולה וכמובן ,לפתוח כבר
את הפה" .היי ,מה קורה?" ,הצלחתי לגמגם איכשהו והרגשתי כמו אידיוט מושלם.
מיקה השיבה שהיא בסדר ואפילו התעניינה בשלומי .עמית חיזק אותי מהצד וסימן
לי להמשיך .שאלתי אותה אם היא נהנתה מהקפה ומשם גלשנו לשיחת חולין
מהסרטים .שמחתי שהשיחה זרמה אף על פי שלא הזכרנו בכלל את העוגייה של
הקרמבו" .תציע לה לצאת! תציע לה לצאת!" ,החל עמית לזמר .לחץ הקהל השפיע
עליי ושאלתי אותה אם יש לה תכניות להיום בערב .היא ענתה שכן ,שיש לה .זהו.
אפשר לקפל את הדברים ולחזור לנתניה ,מיקה לא רוצה אותי .עמית תפס את ראשו
כמסרב להאמין .שלחתי לעברו מבט מאשים .הוא השיב לי מבט של 'זה מעולם לא
קרה לי' .ואז ,משום מקום היא הוציאה מפיה את המילים הקסומות הבאות – "אבל
אפשר מחר" .צליל ניתוק השיחה נשמע ובישר על פתיחת החגיגות .שמפניה קרה
שטפה את רצפת החדר ,זיקוקי דינור התנפצו בשמי הארץ ,ומספר לא מבוטל של
אסירים קיבלו חנינה מהנשיא .יש הטוענים שמי שלא ראה שמחה כמו זו לא ראה
שמחה מימיו .מיקה אמרה לי כן.

הצד
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שותף על ארבע

מחפשים מישהו להתכרבל אתו בחורף? מישהו שיעודד אתכם
ברגעים קשים? שני סיפורי אימוץ מרגשים של בעלי חיים עם נכות
והמלצות למאמץ המתחיל
זאת מערכת יחסים מורכבת .זה יכול לעלות ביוקר,
זה יכול להיות מלכלך ומסריח ,אבל בסוף יום לדעת
שיש מישהו שמחכה לך ויענטז עם הישבן שלו בכל
פעם שתגיע הביתה כאילו זאת הפעם הראשונה ,זה
כנראה שווה את כל החרא שצריך לאסוף בשקית .מה
באמת נדרש מאתנו באימוץ של חיה ,ואיזה פתרון יכול
להיות למי שרוצה אבל בכל זאת חושש להכניס אליו
עוד שותף על ארבע שבוודאות לא יאסוף אחריו את
הפרווה הנושרת .יש הרבה למה לא ,אבל אם הגעתם
עד כאן כנראה משהו בסיפור הזה מדגדג לכם איזו פינה
רדומה בלב .ענבר ואור ,שתיהן בחרו לאמץ בזמן שהן
סטודנטיות ,ולשתיהן סיפור אהבה עם כוכבית – ענבר
אימצה חתול עיוור ואור אימצה כלב חירש – והן יסבירו
לכם למה כן למרות הכול.

שלג של טישו
ענבר נהרי ,סטודנטית לפוליטיקה וממשל ומזרח תיכון,
שנה ב' ,מספרת שאת החתול שלה היא מצאה כשבכלל
חיפשה ארון באתר של אגורה" .ראיתי מודעה על
חתול עיוור שמחפש בית .מוסרים שם בעלי חיים וזה
ממש הזוי ועצוב ,חתול עיוור באגורה? הרגשתי שזאת
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ההזדמנות שלי" .לענבר לא היה שום רקע עם חתולים
והיו חששות לפני האימוץ" .פחדתי שלא יהיה לי זמן,
שאני לא אדע איך להתמודד ,שלא יהיה לי כסף לקנות
להם אוכל כי בכל זאת אני סטודנטית ,וזה משהו שאם
הוא לא מתאים זה לא שאפשר להחזיר לחנות .פשוט
החלטתי לקפוץ למים".
לאמץ חיה זה לא מובן מאליו ,על אחת כמה וכמה חיה
עם נכות ,אבל ענבר מספרת שלמרות העיוורון הוא
מסתדר ומוצא את מה שצריך ,וגם את מה שלא" :גם בלי
לראות הוא מוצא הכול .הוא אוהב במיוחד גלילים של
נייר טואלט .פעם חזרתי הביתה והוא פשוט פירק גליל
על המיטה שלי ,כל החדר שלי היה שלג של חתיכות נייר
טואלט .המחשבה הראשונה הייתה לתפוס אותו ולהרוג
אותו .הוא חיכה על המיטה והיה לו פרצוף של 'מי עשה
את זה? לא אני .אני לא רואה ,זה לא אני'" .ייתכן שיש
מכם שמצטמררים ומזדעזעים מאירוע זה ,ושמריצים
בראש מספרי חירום להתקשר אליהם במשבר שכזה,
ואולי תופתעו מהתגובה של ענבר" .הוא היה כל כך
מתוק שפשוט זרקתי לו עוד גליל .גם ככה אני אנקה את
זה אחר כך .אני נהנית לראות אותו שמח".

למקרה שגם אתם מנסים לדמיין חתול עיוור וחושבים
על איי-רובוט שלא יודע את המסלול ונתקע בכל
הבית ,ענבר אומרת שחתולים ישנים שמונה-עשרה
שעות ביום ,כך שאין הרבה שעות שבהן הוא מסתובב,
ושנוסף לכך העיוורון אינו מקשה עליו" .הוא הולך לבד,
קופץ על הספות ,שולחן ,אוכל לבד .החושים האחרים
שלו מפותחים ברמה מדהימה ,הוא תופס זבובים שאני
לא רואה ,חרקים ,מזיקים ,הכול .שום דבר לא נכנס
אליי ,ויש לי שתי מרפסות בבית".
עוד יתרון שמספרת עליו ענבר הוא תקופת מבחנים,
במיוחד בחורף" :כשיושב עלייך חתול ,והוא ישן ,זה כל
כך נעים ומרגיע ,אם משהו לא הולך לי בלימודים אני
משחקת אתו ,נרגעת וממשיכה .זה נבדק מחקרית ,הרטט
שלהם ,הגרגורים ,מורידים לחץ נפשי אצל בני אדם".

פשוט לאהוב
הסיפור של אור אבוחצירה דומה אבל שונה .אור
סיימה השנה ללמוד ,והיא החליטה לאמץ את צוק
עוד כשהייתה סטודנטית ,לפני שלוש שנים .כשהיא ובן
זוגה אימצו את צוק מעמותה הם לא ידעו שהוא חירש.
"הבנו שהוא חירש רק בסביבות גיל חצי שנה .היינו
נכנסים הביתה והוא לא היה שם לב עד שהיינו נוגעים
בו ואז הוא היה ממש נבהל" .אור מספרת על קשיים
בהתנהגות ועל הקושי לאלף אותו כשהוא לא שומע
הוראות" .רק במגע ,להחזיק אותו חזק ,למשוך אותו,
דברים שלי היו קשים פיזית ,אבל לא רק ,הרגשתי כאילו
אני מתעללת בו ,אבל אין שום ברירה אחרת ,חייבים
לגעת בו" .אך גם אחרי שגילו את החירשות של צוק
הם החליטו לא לוותר עליו" .היו לנו מחשבות שזה לא
מתאים .הוא כלב שמירה ,אז חשבנו אולי לשים אותו
במקום שישמור עליו ,אבל הבנו מהר מאוד שהוא לא
יכול בלעדינו וגם אנחנו לא נוכל בלעדיו .הוא הכניס לנו
הרבה דברים טובים לחיים".

איך מתחילים?
יש עוד כמה שלבים לפני אימוץ ובהם תוכלו להתנסות
בחוויה ,לקבל מושג על משמעות האימוץ וגם לעשות
מעשה טוב על הדרך .ספיר שקד ,מתנדבת בעמותת
"באר שבע אוהבת חיות" ,סיימה השנה ללמוד ניהול
והתחילה להתנדב בעמותה כשהייתה סטודנטית.
העמותה נמצאת בקשר ישיר עם עיריית באר שבע
ומעודכנת בנוגע לכל הכלבים שנמצאים בהסגר .הם
מכירים את הכלבים ,יודעים כמה זמן נמצא כל אחד
ומנסים לזרז את האימוץ של אלו שנמצאים שם זמן רב.
"ההסגר זה לא מקום נעים לכלבים .גם אם היחס שם
הכי טוב ,התנאים לא טובים והכלובים מאוד צפופים",
משתפת ספיר" .עכשיו מדובר על תקופה מאוד עמוסה
ואין מקום אז מכניסים כמה באותו כלוב .חשוב לציין
שעוד לא הגיעו למצב של המתה בבאר שבע".
אם אתם שוקלים לאמץ שותף על ארבע לדירה ,וגם
אם אפילו טיול עם כלב לא יצא לכם לעשות ,הרבה
כלבים בהסגר ישמחו להזדמנות לצאת לטיול בשביל
להתאוורר" .זאת התנדבות ממש חשובה ,אחרת
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מבחינת אור אחד הקשיים הוא נסיעות לטווח ארוך" .צוק
הוא מקרה קיצוני שדורש טיפול מסביב לשעון ,אבל בלי
קשר לצוק כלב צריך שיטפלו בו .אם רוצים לנסוע צריך
להשאיר אותו עם מישהו שסומכים עליו ,הוא כמו ילד".
לצוק יש בעיות התנהגות שהקשו על אור ובן זוגה לארח
חברים בבית .לאחרונה הם התחילו לחשוף אותו לכמה
חברים אמיצים והיום המצב משתפר .למרות האופי
המאתגר של צוק אור מספרת שהיא לא מתחרטת" .זה
שווה את זה ,אבל צריך להיות מוכן .גם אם אתה לוקח
בעל חיים בלי פגיעה אי אפשר לשכוח ממנו כשנוח".

הרבה חוששים לאמץ כלב בגלל מחסור בזמן פנוי.
בתור סטודנטים ,שצריכים להספיק הרבה דברים שלא
בהכרח נכנסים בעשרים וארבע שעות ביממה ,זמן הוא
משאב קריטי ,ואחד הלבטים הוא להביא כלב הביתה
ולגזור עליו בדידות" .כלב הרבה יותר מסכן בכלוב .גם
אם יש לך שעה–שעתיים להוציא אותו לטייל ולשחק
אתו ,בשביל הכלב זה יהיה מספיק .אתה צריך פשוט
לאהוב ,הכלב לא יהיה מסכן אם הוא ידע שאוהבים
אותו .כשאתה חוזר הביתה והכלב קופץ עליך ושמח
הוא שכח שלא היית שם שבע שעות ,העיקר שחזרת.
באת ,בוא נשחק".
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הכלבים
לא רואים
אור יום" ,מדגישה ספיר .ימי אימוץ
מתרחשים פעם בשבועיים בימי שישי,
ימים שבהם העמותה תמיד זקוקה לעוד
יד" .אנחנו תמיד צריכים אנשים עם רכבים,
בהתחלה ובסוף .להביא את הכלבים ,לדאוג
שיש להם אוכל ומים ,לעטוף אותם באהבה,
להחזיר אותם ולעזור בפירוק של היום עצמו".
ואם מצאתם כלב משוטט ברחוב ,מה עושים? דבר
ראשון ,בודקים אם יש עליו שבב ,יכול להיות שהכלב
הזה שייך למישהו שמשתגע מדאגה אליו .במקרה שלא,
אפשר ליצור קשר עם באר שבע אוהבת חיות ,אבל ספיר
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מסבירה שאין לעמותה מקום מסודר שבו הם יושבים.
כולם מתנדבים מהבית ,אין משרדים ואין כלביה" .אין
לנו איך לקלוט כלבים מעכשיו לעכשיו .מה שאנחנו
יכולים לעזור בו כעמותה זה לממן אוכל ווטרינר ,אבל
צריך מישהו שייקח אחריות ,שייקח אומנה" .זו עוד
התנדבות שלדברי ספיר תמיד תשמח לקבל תמיכה
נוספת" .זה לא כלב למבחן ניסיון ,כי כל מעבר של
כלב מבית לבית פוגע בו .אין זמן מינימום לאומנה,
והייתי ממליצה למי שרוצה להתנסות בהתחלה לעשות
דוגיסיטר אצלנו .אם יש אומנה דחופה אנחנו מוכנים
לתת לשבוע ,גם זה קורה ,אבל לרוב אנחנו מחפשים
מישהו שיודע מה האחריות ,והכלב אצלו עד שאנחנו
מוציאים לו אימוץ" .בעמותה יודעים שסטודנטים
אוהבים לחזור בסוף השבוע הביתה להורים ולהעמיס
קופסאות אוכל ,וגם לזה יש פתרון .העמותה מפעילה
שירות של דוגיסיטרים שיוציאו את הכלב לסיבוב
במהלך הסופ"ש אם אי אפשר לקחת את הכלב להורים
ואם יש מספיק מתנדבים פנויים לכך.
יש הרבה דרכים להתנסות בחוויה לפני שהולכים על
כל הקופה .צאו לטייל עם הרעיון ,תראו לאן זה יוביל
אתכם ,אולי תגלו שבא לכם לצרף עוד שותף לדירה,
שירגיע אתכם בתקופת מבחנים ,שיגן עליכם מפני
רעשים מטרידים בלילה ,שישמח ויתרגש בכל כניסה
שלכם לבית .יש הרבה שמחכים לכם

תמיד לסדנה נפתחת לעתים
מאת דיקלה קציר
סדנה נוספת במועד אחר .אר
שבע" ,להשתתף בסדנה ואפילו ליזום אחת כזאת
בעצמכם

המלצת הצוות
והפעם – נשארים מתחת לשמיכה – WINTER IS COMING
"מצרפי המקרים"

" 13סיבות"

מאת :יואב בלום ,כתר הוצאה לאור,
 277עמודים2011 ,
יותר ממאתיים עמודים שיגרמו לך להסחת דעת
מוחלטת מכמה קר לך .אפשר להרים גבה כאשר
הסופר הוא גם מתכנת ובלוגר ,אך זה לא המקרה .רב
המכר עוסק בחייהם של שלושה חניכים בקורס "מצרפי
המקרים" (כשמו כן הוא) ,אשר מכשיר אותם ליצור דרך
פעולות קטנות שרשרת אירועים אשר תוביל לאירוע
שעתיד לשנות גורלות בחייהם של אחרים .החניכים
פועלים תמיד על-פי משימה מוגדרת המגיעה אליהם
במעטפה לסף דלתם .העלילה שואבת את הקורא
לעולם מקביל ,מייצרת חוויית קריאה עשירה בדמיון
ובניתוח רציני (כמו כל עלילת מדע בדיוני טובה).

יוצר :בריאן יורקי ,שחקנים :דילן מינט ,קת'רין
לנגפורד ,כשעה לפרק
סדרת חורף אמתית נמדדת ביכולת שלה לייצר BINGE
 – WATCHINGלהפעיל פרק אחר פרק ללא שום רצון
להתפנות אל משהו אחר .כמובן ,לנעליים אלו נכנסת
סדרת המופת " 13סיבות" .הסדרה ,ששודרה החל
ממרץ האחרון בנטפליקס ,מציגה את סיפורה של
האנה בייקר ,נערה שהקליטה שלוש-עשרה קלטות
כדי להסביר מדוע החליטה לשים קץ לחייה .במהלך
הסדרה אנו עוקבים אחר דמותו של קייל אשר בכל
פרק באמצעות מפה והקלטות שהשאירה האנה נסחף
אחר כל המקומות והסיבות שהובילו להתאבדותה .לא
חסרה סיבה לעוד עונה.

"סארו – הדרך הביתה" ,דרמה

פארק טרמפולינות IJUMP
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במאי :גארת' דיוויס ,שחקנים :דב פאטל ,ניקול
קידמן 120 ,דקות ,ארה"ב2016 ,
אין ספק שהסרט הזה ,אף על פי שיצא ממש לא מזמן,
הוא אחד הסרטים המרגשים שיצא לי לצפות בהם.
תכינו את הטישו (ולא כי אתם מצוננים).
הסרט מבוסס על סיפור אמתי של סארו ,ילד בן חמש
ההולך לאיבוד על רכבת הרחק ממשפחתו .סארו מוצא
את עצמו אבוד ומבולבל במרחק של אלפי קילומטרים
מביתו ,עד שלבסוף הוא מגיע לבית יתומים ולזוג הורים
אוסטרליים והם מאמצים אותו .לאחר שנים רבות
שבהן הדחיק את הצורך לחפש אחר עברו הוא מוצא
עצמו בארוחה עם חברים ממוצא הודי המעוררת באופן
פתאומי את הרצון שלו לחפש אחר שורשיו .הסרט
עוסק במסעו המופלא אחר האיחוד עם ביתו הרחוק.

יצחק נפחא  ,25באר שבע
כשבכל זאת צריך לצאת מהבית יש לנו המלצה
עבורכם .מחציתכם בטח צוחקים וחושבים שזאת
המצאה מוחלטת ,והמחצית השנייה כבר מחפשת שעות
פעילות .מדובר במקום עצום (גודלו של הפארק כאלף
מטרים) הכולל כמות מכובדת של טרמפולינות .הן
מחולקות לתחנות של קפיצה חופשית וקפיצה למרחק.
כמו כן קיימות אטרקציות נוספות כמו הטבעות לסל,
קיר טיפוס בדרגות קושי שונות ועוד .הכניסה למתקנים
מותנית בתשלום לפי שעה .שעת קפיצה ראשונה תעלה
כחמישים שקלים והשנייה עוד שלושים שקלים .אם
אתם מרגישים צורך להזיז את עצמכם כשגופכם מתנוון
בחורף או שחלום חייכם הוא לקפץ כאוות נפשכם ,אין
ספק שקפיצה קטנה לשם היא כל מה שאתם צריכים.
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מאת ליעד וכניש

שותפים בע"מ
הדביק ,המושלם ,המתלבט והמעצבן הזה ,שהוא בעצם אנחנו.
המדריך המלא של הצ'ופצ'יק לסוגי השותפים שכולנו אוהבים לשנוא
כשאתה יוצא לראשונה מהבית של ההורים אתה
מגלה כמה דברים סופר-חשובים על החיים :המצעים
לא מסתדרים על המיטה מעצמם ,מזגן בקיץ זה יקר,
והמחיה בדירת שותפים לא תמיד נראית כמו עוד פרק
ב .Friends-בעיצומו של הסמסטר בטח כבר הצלחתם
להסתגל לשיגעונות של השותף ,כי בואו נודה ,אין
אדם שאין לו ,ואולי כבר הספקתם להתעצבן ולבכות
להורים .במיוחד עבורכם הכנו את המדריך לשותף
הממוצע ,שאולי יזכיר לכם את האדם בחדר ליד ואולי
יזהיר אתכם מכמה טיפוסים שממש לא הייתם רוצים
לחלוק ִאתם כתובת .אין בעד מה.

השותף הדביק
השותף הדביק הוא בדרך כלל סטודנט בשנה ב'
שמחפש שותפים אשר מתחילים את דרכם האקדמית
בנגב .תוכלו לזהות אותו עוד בקריאת המודעה לחיפוש
שותפים שיפרסם בפייסבוק .במודעה יופיעו משפטים
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כמו "דרוש שותף לדירה שהיא כמו בית" או "מחפש
שותף לדירה ולחיים" .במפגש הראשון הוא יכריח אתכם
לשבת על הספה ולאכול מהעוגה שהכין בעצמו במיוחד
לרגל המאורע .בזמן שתאכלו מהעוגה הוא יספר על
התכניות שלו לשנה הקרובה בגוף ראשון-רבים ויכריז
על הסדרה שאתם הולכים לצפות בה בכל לילה
לפני השינה .ארוחות ערב משותפות ושיחות על איך
עבר היום יהיו דבר שבשגרה .כשתזמינו את החבר'ה
לישיבה ביתית הוא יצטרף בשמחה ואף ישלוף מהשידה
אלבומים ישנים שלכם ויתאר את הסיפור שמאחורי כל
תמונה .על הקיר בסלון הוא יתלה לוח שעם ,ובמהלך
השנה הוא ינעץ בו סלפיז משותפים שלכם בתוספת
הכיתוב "טוב שותף קרוב מאח רחוק" .השותף הדביק
יתעורר לפניכם בכל בוקר ,ובכל פעם שתכינו לעצמכם
קפה הוא יצטרף ויאמר שהמוטו שלו בחיים הוא "קפה
שותים בצוותא" .רגשותיכם כלפי השותף הדביק
ישתנו עם הזמן .בחודשים הראשונים אתם תאהבו

את תחושת ה-אף פעם לא לבד שהוא יוצר ותאמינו
שזה חלק מהחוויה הסטודנטיאלית המדוברת .אך החל
מהמחצית השנייה של השנה אתם תתחילו לצחוק עליו
מאחורי הגב עם חברים ולספר על כמה שהוא דביק
ובלתי נסבל.

השותף המתלבט
השותף המתלבט הוא השותף הכי מסוכן משום שהוא
מתעתע במיוחד .הוא לא החלטי באופן בלתי מתקבל
על הדעת ואתם מעולם לא תשמעו ממנו מילות חיוב
או שלילה ,אלא רק ביטויים כמו "זרום ,אחי" ו"עוף על
הטיול שלך" .במפגש הראשון אתם תחשבו שמצאתם
את השותף שלכם ,אחד כזה מגניב ששום דבר לא
מפריע לו ופשוט חי את הרגע .אתם אפילו תקבלו
ממנו השראה ותשאלו חברים אם בא להם לרדת
לסיני לשבועיים כי תואר תמיד אפשר להשלים אבל
נעורים לא .ההשראה הזאת תיגמר מאוד מהר כשתבינו
שהחיים של המתלבט אינם מלהיבים כפי שהם נראים.
הוא לא יעשה צעד אחד מבלי להתייעץ אתכם קודם,
ובסוף הוא תמיד יפעל הפוך ממה שייעצתם לו.
התלבטות חייו תהיה האם הוא בחר נכון כשהחליט
להתחיל ללמוד או שהוא בכלל עלה נידף ברוח ,והוא
הולך לחפור על זה במשך כל התואר .כיוון שהוא תמיד
שואל שאלות ומחפש תשובות הוא ישתף אתכם בכל
ערב באיזו תובנה חשובה שהגיע אליה במהלך היום
כמו להפסיק לעשן או להתחיל ללכת לחוג פיסול
בקרמיקה .פעם בכמה שבועות הוא יחזור לדירה עם
איזשהו פריט חדש ומלהיב במיוחד כמו אקווריום
שיפסיק לרגש אותו אחרי יומיים או כיסא מנהלים קרוע
שמצא ברחוב וצריך שיפוץ.
השותף המתלבט יאהב ויעריץ אתכם אך יעבור דירה
בכל שנה מרצונו ,ובשנה השלישית הוא יעבור לגור
בעיר העתיקה או באחד מכפרי הסטודנטים מחוץ
לבאר שבע.

השותף המוכשר

השותף השנים-עשר
בדיוק כמו במושג הנודע מעולם הכדורגל השותף
השנים-עשר הוא בעצם כולנו .ובואו נודה באמת,
כולנו שותפים זוועה .אנחנו מקובעים .קשה לנו
להתנתק מההרגלים שרכשנו בבית אימא ואנחנו
חושבים שכל מי שמתנהג אחרת הוא אידיוט גמור.
אנחנו חולי ניקיון ,ואם הוא לא ינקה את הטוסטר
מיד כשיסיים את הטוסט הוא גמור .אנחנו עצבניים,
ולמה לעזאזל יש במקלחת מאתיים בקבוקים של
שמפו?! אנחנו לא מתחשבים ואנחנו נארח חברים
מתי שנראה לנכון .אנחנו מאובחנים ולא יכולים
ללמוד בחדר סגור אז שיראה טלוויזיה במקום אחר.
אנחנו עייפים ושונאים שמדברים אתנו על הבוקר.
אנחנו מזוהמים ולא מנקים את השיער בכיור אחרי
הגילוח .אנחנו עצלנים ולא מוציאים את החתיכות
שנשארו בכיור אחרי ששטפנו כלים .אנחנו מתאמנים
ואוכלים מלא ביצים .אנחנו חטטנים ,ולאן למען השם
נעלם כל התפוצ'יפס?! אנחנו מתחכמים ,ואם הוצאנו
את השקית של הזבל מהפח והורדנו אותה למטה,
שמישהו אחר ישים אחת חדשה .אנחנו ילדותיים
ומרוכזים בעצמנו ולא נרדמים בלילות ובודדים
ועצובים ושמחים ומרעישים ובלתי נסבלים ,ובקיצור
כולנו חרא של שותפים .שיהיה המשך סמסטר טוב
ומוצלח לכל השותפויות באשר הן

Bgu4u.co.il

השותף המוכשר הוא השותף המושלם .מושלם כל כך
שזה כבר עולה על העצבים .כשתגיעו לראות את הדירה
יהיו שם עוד שלוש בחורות ושני גברים שינסו להתחרות
על חדרי לבו בזמן שהוא מסתובב עם חולצה קרועה
שלא הוריד מאז אוגוסט  .'10כשישאלו אותו מה הוא
לומד הוא יגיד ספרות ,ואז כולם יצחקו כי הם יודעים
שזה לא נכון ,והוא יחייך ויגיד שמקצוע הרפואה בחר בו
אבל הוא תמיד חלם ללמוד ספרות .בשיחה הראשונה

הוא יספר שהדבר שהכי חשוב לו בשותף זה שיאהב
לאכול ,כי התחביבים העיקריים שלו הם לבשל ולגדל
ירקות .במהלך השנה הבית והחדר שלך תמיד ייראו
נקיים אף על פי שלא ניקית אפילו פעם אחת ,אבל אתה
לא תשאל שאלות .הכעס יתחיל כשאתה תזמין חברים
לדירה ומבלי להתאמץ הוא יגנוב לך את כל הפוקוס –
יבעיר מדורה באמצע הסלון ,יציע להם פופקורן מגרעיני
תירס שהוא קלה בעצמו ויארגן משחקי חברה מדליקים.
הוא מצליח לדבר עם כל הסובבים יחדיו בתור קבוצה
ועם כל אחד מהם באופן אישי בזמן שאתה בקושי זוכר
איך קוראים לזה שמשמאלך .הוא מציע לך להצטרף
אליו לריצה בכל ערב וגורם לך להרגיש רע עם עצמך
כשהוא חוזר מיוזע ומסיר חולצה בזמן שאתה יושב על
הספה ואוכל דוריטוס .כולם בבאר שבע מכירים אותו,
ובכל פעם שתספר שאתה השותף שלו הם ירעיפו עליו
אין-ספור מחמאות ויגידו שזכית בלוטו .אתה תקנא
בו ותפתח שנאה כלפיו ,אבל לא לאורך זמן ,יום אחד
אתה תיכנס 'בטעות' לחדר שלו ותגלה שהוא אוסף את
השקיות של הלחם הפרוס .אתה תרגיש הרבה יותר טוב
כשתספר על זה לחבר'ה.
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מאת דניאל רימברג ונתנאל סימקין

הצד של אף אחד

סיקור תקשורתי על חייהם האישיים של נבחרי ציבור ובני משפחותיהם
בעד | דניאל רימברג
כשאני חושב על סיקור חיי נבחרי
ציבור ומשפחותיהם עולה בי רתיעה
קלה ,אך הרתיעה מיוחסת לסיקורים
"הצהובים" ,שמתעסקים בשטויות כמו אי
איסוף הצרכים של קאיה ,הכלבה של משפחת נתניהו,
על ידי בנו של ראש הממשלה .אולם כאשר יאיר נתניהו
העלה לפייסבוק פוסט עם רמיזות בעיתיות וקיצוניות
לכאורה הייתה חשיבות גדולה לביקורת הקשה ולסיקור
הרחב .מדוע? מכיוון שהוא גרם לנו בתור כמדינה נזק
תקשורתי עצום.
יתר על כן ,חברי כנסת ,שרים ועוד הם נבחרי ציבור,
ומתוקף היותם נבחרי ציבור הם מקבלים מאתנו את
המושכות לארבע שנים ,ובידיהם הכוח להשפיע בצורה
העמוקה ביותר על חיינו .אך "עם כוח גדול באה אחריות
גדולה" ,ואחת הדרכים המרכזיות שלנו לפקח על אותם
אנשי ציבור היא התקשורת ,וכן ,גם סיקור אישי.
בשנת  1977התגלה על ידי העיתונאי דן מרגלית כי
לאה רבין ז"ל ,רעייתו של ראש הממשלה דאז יצחק רבין
ז"ל ,מחזיקה דולרים בחשבון דולרים בבנק אמריקאי,
זאת בניגוד להוראות הפיקוח על המטבע הזר שהיו
בישראל בזמנו .חשיפת הפרשה הגיעה עד לבית
המשפט וגרמה לרבין לקבל את ההחלטה ולהתפטר
מראשות הממשלה .זה אמנם היה חשבון בנק של
אשתו ואמנם לא היו בחשבון דולרים רבים ,אך אנשי
הציבור מחויבים לחוק ,ויותר מכך ,הם מחויבים לנו.
לעתים רק דרך סיקור חייהם הפרטיים של אנשי הציבור
אנו נחשפים לדעות ולרקע של אותו נבחר ציבור או
של מפלגתו .כך למשל ,כאשר חבר הכנסת יגאל גואטה
(ש"ס) נאלץ להתפטר לאחר שנכח בחתונת אחיינו
ההומו ,אנו מגלים כי במפלגתו קיימים זרמים קיצוניים
וחשוכים ,ויש לחשוף את הציבור לכך .כאשר הסיקור
נוגע בנושאים שחייבים לעלות לסדר היום ,שחייבים
להיחשף בפני הציבור ,אני רואה בכך חשיבות עצומה.

46

צ'ופצ'יק

נגד | נתנאל סימקין
תרבות האינטרנט והצהובונים
זולגת אט-אט לחלק מההתנהלות
הפוליטית בארץ .השיח הפוליטי עובר
משיח הבטחות ,אידיאולוגיה ופעולות של
נבחרי ציבור לשיח רדוד :מה הפוליטיקאית לבשה? איפה
בילה חבר הכנסת את החופשה שלו? והאם הבן של נבחר
הציבור הרים את הצרכים של כלב המשפחה או לא?
נשאלת השאלה :האם אדם שנבחר לייצג את הציבור
ולשרתו נידון לכך שגם חייו הפרטיים וחיי משפחתו
הופכים להיות ציבוריים? אל לנו לשכוח שכל אדם זכאי
לזכות הפרטיות .גם אם הצבעתי לאדם שייצג אותי
בשלטון אין זה מקנה לי את הזכות להיכנס לו לחדר
המיטות ,להעביר ביקורת על בחירותיהם של ילדיו ,ואף
יותר מזה ,לדון בשאלה מה היה קורה אילו אחיו היה
נשאר בחיים ולתהות כמה הוא היה כועס על ההחלטות
שקיבל אותו נבחר ציבור לכאורה.
אי הסכמה פוליטית עם צד זה או אחר נותנת הצדקה
להשתלחות ברמה המשפחתית במטרה לפגוע
בלגיטימיות של נבחרי הציבור .משפחתו של ראש
הממשלה ,למשל ,מקבלת סיקור תקשורתי כאילו היו
משפחת מלוכה .כל סטאטוס שמפרסם בנו מקבל פרשנות
כמו כתבי חז"ל ,אשתו מקבלת סיקור ובמה כאילו היא
הדוכסית מקיסריה ,ואב הבית לשעבר מקבל מעמד של
לוחם חופש .מצב זה יוצר אבסורד שבו כתבות פוליטיות
הופכות להיות דומות יותר ויותר לאלה שנכתבות על
משפחת קרדשיאן בגרסתה הישראלית והחמוצה .נבחרי
ציבור רבים רחוקים מלהיות נקיי כפיים ,וביקורת ציבורית
היא כלי מרכזי בפיקוח עליהם .דוגמה מובהקת לכך היא
שבבית הכלא ישבו גם נשיא וראש ממשלה .אבל אסור
לנו לשכוח שהפוליטיקה מורכבת מאנשים ולהם יש את
הזכות לחיות את חייהם הפרטיים .ברגע שהפוליטיקה
הופכת ליותר חשובה מהאנשים שמרכיבים אותה אולי
אין עוד טעם בפוליטיקה.

מאת גלי סיטון

סיפורי
אוכל

פאדג'
שוקולד
חורף; וגשם מטפטף על העורף; כי
חורף; וקר .זה לפחות הנרטיב הקלאסי
שהיינו רוצים לזמר לכבוד בואו של
החורף ,אבל לא כך בבאר שבע ,לא
ולא .פעמיים בחורף בערך מטפטף פה איזה קרוב משפחה רחוק של
הגשם ,כך שנגזר עלינו ללכת לשיעור בשמונה בבוקר עטופים בפוך
ולחזור בגופיות הביתה בשתיים בצהריים .אף על פי שמדובר בחודשי
החורף העיקריים בשנה אנחנו עדיין נסתנוור באמצע השיעור מהשעון
של הבחור שיושב לידנו ,שכל תזוזה הכי קטנה של היד שלו יכולה לעוור
אותנו באופן סופי ,כי זה מרגיש כאילו השמש החליטה לשחק באבלס
כשהעיניים שלנו הן הבועות שעליה לפוצץ .כל זה בזמן שבוואטסאפ
המשפחתי כולם שולחים תמונות של עננים כבדים ושחורים ושל
מכוניות הצפות ברחובות השכונה.
בתור ילדה שמנמנה בגוף ובנפש נרטיב נוסף שגדלתי עליו היה שבחורף
משמינים קצת באופן טבעי כי הגוף צריך שכבות שומן להגן על עצמו
מהקור .אז אפשר עוד פרוסה מהעוגה ,כי חורף ,וצריך עוד שומן גם
בעורף ,כי חורף .רק שלא יהיה קר!
אז גם היום בבאר שבע החמימה והזורחת ילדה שמנמנה מן העבר
לוחשת לי באוזן שזה הזמן למתכון פאדג' שוקולד.
ריבוע שוקולד קטן ,מפנק ,שיעטוף את
גופכם ויארוז אותו היטב בחורף מכל
כיוון ,וממש שערורייתי כמה קל להכין
אותו ,וכולם ירצו להיות חברים
שלכם ברגע שתכינו אותו .שיהיה
לכם חורף נעים ,חמים ועטוף
שכבות שומן ,כך שלעולם לא
תדעו קור מהו.

מה צריך?
 200גרם שוקולד מריר (עדיף
את המריר 70% ,מוצקי
קקאו)
 200מ"ל חלב מרוכז ממותק
(כ 1/2-קופסת שימורים או
כ 2/3-כוס)
כפית תמצית וניל
 2/3כוס אגוזי מלך  /פקאנים
 /פיסטוקים חתוכים גס
אפשרויות לשדרוגים
מעניינים :מלח גס .אבל ממש
קצת ,כי זה משתלט .אפשר
גם קצת ויסקי  /רום.

מה עושים?
מניחים בקערת זכוכית את
השוקולד ואת החלב המרוכז.
מחממים במיקרוגל בפולסים
קצרים ומערבבים עד
שהתערובת חלקה.
מוסיפים את התוספות
ומערבבים.
יוצקים לתבנית ומכניסים
למקרר למשך שעתיים.
מוציאים וחותכים לריבועים
קטנים (מומלץ לטבול סכין
במים רותחים לפני כל
חיתוך).
המתכון בהשארת האתר
"מתכונים בעשר דקות".

הזמן :חורף שמנמן | החשק :מתוק והרבה | רמת ההשקעה :כלום
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מאת ליאור ליאני

תשבץ היגיון

מאוזן:

מאונך:

.1עבדת לא פה או ממש פה? (( )3,4עפ"י אבישי זילכה)
 .4זן של מנהיג ()4
 .7אין לו ספק בכישלון הרגש ()4
 .8העיר גורילה מהצוללת ()7
 .10יורם מתבלבל בלב נקי לגמרי ()3,3
 .12כל התרנגולים חיקו את הכבשים? זה רק טריק (ש)()5
 .13בעיתון כתוב איזה קרנבל חיות אפשר לראות ()5
 .16למי אולי הם מרביצים או עוזרים? ()6
 .19זה שדואג לקול שתק במהלך הרעש ()7
 .20המשחק פה מגיע אחרי השער ()4
 .21הוסיפו לו מים לרשע שחזר ()4
 .22תקדים לרמטכ"ל אחר (( )7עפ"י רועי מזרחי)

.1קם לתחייה ומצטער על כך? (( )5עפ"י ציפי בן עמי)
 .2הסופר מחכה בסבלנות כמו עץ ()5
 .3מלחין דרך על מלחין ()6
 .5את השחקנית קיבל בריבונות גרמנית ()4,4
 .6סיום מסוכן של משפחה מצוירת ()2,4
 .9גורלי יחזור ויביע חיבה ()4
 .11כזה טיפש הנשיא החמישי ,ממש פדיחה ()5,3
 .13גלעדי הוא הולנדי משופע ()6
 .14לפני הדלת חיפשו כף ()4
 .15מחבל הוא אויב שמוציאים לו את האוויר ()6
 .17חש ושלח אותם למעלה ()5
 .18בקליניקה מזהים שחצן מלמטה ()5

* בין הפותרים יוגרל פרס מפנק!

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

הזוכה בפרס על פתרון התשבץ הקודם :אופיר רגב.
כל הכבוד לאופיר ,ולשאר הפותרים/ות נכונה :דנה רוט ,דן וקסלר ,נגה קרני ,אלה קורן ,עדי כהן ,חנן
קופיץ ,גד בריל ,מרים בן שחר.

צ'ופצ'יק

תשחץ

ליאור ליאני
דוגמנית
קיפול
ישראלית
נייר
()5,2
אומנותי
אריג

ארז
טל

עני
צילום :אבי קדמי ,ויקיפדיה

אוהב
במקצת

טופס,
שכפול

מוצר
חלבי

דורש
חיה
טורפת
גדולה

תסבוכת,
צרה
()3,3

מגיע
אחרי
הברק

כמו,
בהתאם
ל-

ש
י
ו
ו
ק

שחקן
תא
תיאטרון
רבייה
ותיק
בפטרייה ()2,4

מאבני
החושן

צילום  :ויקיפדיה

מושב
ליד בית
שמש

אמיץ

חכם
המשנה

גרם
ייאוש,
ִדפרס

אחת
מערי

הפלשתים

בלי בן
זוג,
לבדו

דורון

תחנת
רדיו
בארץ
()3,3

בלבד
מאכל
בשרי

מחצית
הבית
של פיוט
עברי

אומה,
גוי

אברי
גלעד

עיר
בירה
מוסלמית

יישר,
הגביה

נקי
באופן
ממשי

הפרדת
המוץ
מהדגן

מין
תבלין

להקת
רוק
בריטית
()5,2

סלנג:
בונוס,
מתנה

אבן
קשה

אחד
מחלקי
היממה
מכינויי
הגוף

מספר
הצדיקים
בדור

קליפת
הענב

ברא

כוכב
מארס
הגיח
דמות
מ"-חד
גדיא"

© liorliany@gmail.com

 28סוגי בירות איכות מהחבית לבית.
תתרגלו שיש לכם בירה מהחבית במקרר!
מגדלי אביסרור ,שדרות רגר  59צמוד לבנק מרכנתיל |
| 08-6676646
|
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צ'ופצ'יק

איתר

17/12 - 21/12

10/12 - 14/12

03/12 - 07/12
20:00 - 21:00
22:00-23:00
ציפורלה במופע חדש
אולם זוננפלד
כניסה₪ 45 :

19:00 - 23:00
טורניר "קטאן"
לובי בית הסטודנט
פרס שווה למנצח!
השתתפות₪ 15 :
לחברי אגודה

ראשון

17:45
שני בשש
כיתת אמן אינטימית
עם אמן מוביל
כניסה :חופשית,
הרשמה מראש
באתר האגודה

10:00 - 16:00
מדברים אגודה
לובי בית הסטודנט
כניסה :חופשית

שני

שלישי

20:30
מסיבת כריסמוכה
פאב הבר גיורא
מסיבת חנוכה וכריסמס
בשיתוף סטודנטים בינ"ל
כניסה :חופשית

18:00 - 20:00
הרצאה של איתי אנג'ל ונדב
יעקבי
קולנוע נגטיב
השתתפות ₪ 35 :לחברי
אגודה

12:45
סיור למתקן חולות
מתקן חולות
למבקשי מקלט
השתתפות₪ 10 :
לחברי אגודה

חמישי

יש להתעדכן בעמוד
הפייסבוק ובאתר

בחזרה לעתיד
ימים א ,ב

בחזרה לעתיד
יום ש

מעל החוק
ימים ג ,ד ,ה

פורסט גאמפ
ימים א ,ב

סרטי השבוע
בנגטיב

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

11:30 - 14:30
יריד דוכנים בין-לאומיים
לובי בית הסטודנט
דוכנים ממדינות שונות,
הופעות ,מוזיקה וריקודים

18:30 - 20:30
סדנת קוקטיילים
פאב הבנג'י
כניסה ₪ 60 :לחברי אגודה,
 ₪ 80לאורחים

18:00 - 21:30
סדנת בישול אוכל הודי
רבי עקיבא  ,24באר שבע
השתתפות ₪ 120 :לחברי
אגודה ₪ 150 ,לאורחים

20:45
סינמה אירופה
קולנוע נגטיב
הרצאה והקרנת הסרט
"אהבה יוונית"
כניסה ₪ 21 :לחברי
אגודה ,חינם למנויים

רביעי

לוח אירועים

פ
ר
ס
ו
ם
אגודה

ועדת הצעירים
אגף איכות סביבה
אגף רווחה

עֹוOִ VשHיCם ְרחוׂב
OSIM RE

נעים להכיר

איפה אנחנו פועלים?
עוזיהו המלך ( 5בגינה הקהילתית) שמעון בר גיורא  ,10גינת הבית הלבן סמטת קדש  ,13מרכז סיגלית
אלכסנדר ינאי ( 14ליד הבנג'י) מרכז חן בעלי התוספות  1רחבת הכנסת (מאחורי מרכז אורן)
רינגלבלום ( 9הגן הציבורי מול הפלפל הירוק) רוטנברג  14בגינה הקהילתית בן מתתיהו 62

צרו קשר

Bgu4u.co.il

לפרטים והצטרפותcommunity@aguda.bgu.ac.il :
"עושים רחוב" | רכזת הפרויקט :עדי צברי 050-2209100

רוצים
להתנדב?

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

עשייה משותפת
לשדרוג המרחב
הציבורי

חיבור ובניית הקשר
בין כלל תושבי השכונה

חיזוק הזיקה ותחושת
השותפות בעשייה

מיסוד ועידוד שגרה
קהילתית במוקדי
הפרויקט

53

איתך לאורך כל הדרך

והמחירים...
סוף הדרך
ש
י
ו
ו
ק
משלוחים לבאר שבע חינם !!!

619

619

נעלי
בלנדסטון

נעלי
בלנדסטון

דגם 561

דגם 560

379
₪

קוד קופוןBGU70 :

379
₪

399

קוד קופוןBGU40 :

הטבות בלעדיות לסטודנטים ב‘בן גוריון‘
www.sofaderech.co.il
להזמנות ובירורים:

050-9550237

249
₪

המחירים בתוקף עד  31.12.2017או עד גמר המלאי | ט.ל.ח

קוד קופוןBGU70 :

תיק
ללימודים

מדור

אקדמיה

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

בשיתוף
דיקנאט הסטודנטים

אי ת ך לאור ך כל הת ואר

ספריית
ההשאלה
למה לקנות אם יורשה לי לשאול?
 >> Bgu4u.co.ilהחוויה האקדמית |

אגודת הסטודנטים

