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גם אני התחפשתי!

העיתון התחפש לקראת פורים אז הגיע
הזמן למצעד התחפושות הנוסטלגי

עמ'  16הקפטנית
מתקרבת
לכבוד יום האישה
החלטנו לסקור את
הגיבורות של מארוול

עמ'  24פורים
לא לבד

לקראת סמסטר גדוש
בחגים כתבנו על
הימים ההזויים בעולם
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שלום לכם סטודנטים בסיבוב השני לשנה,
אנו מתחילים את הסמסטר לאחר תקופת הבחינות בה חרשנו למבחנים ,עמלנו
על הגשות ,עבדנו וחלקנו עם המזל – יצאנו לחופשה.
אז איך הגיליון הזה פותח את סמסטר ב'? נתחיל ביום האישה הבינלאומי עם
כתבות על גיבורות העל האהובות ,נשים שסיפקו השראה ויוזמה נשית בתחום
הדייטינג .ניזכר בתחפושות מקוריות של סטודנטים לכבוד פורים ונדון מה
קורה בפנקס הבוחרים .נקרא על טיולי פריחה לקראת האביב ונהנה מכדורגל
וסרטים.
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מאת נתנאל סימקין

אני יכול להפסיק
מתי שאני רוצה
כולנו מכורים למשהו ,כולנו חושבים שאנחנו יכולים להפסיק
בכל רגע .למה אתם מכורים?
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יצא לכם פעם לחשוב בראש ''בוא'נה ,אני
מכור '',או להגיד לחברה הכי טובה'' ,אני פשוט
מכורה אחותי?'' כי אם כן ,אולי באמת יש לכם
בעיה .התמכרויות זה לא רק לסיגריות ,לסמים
ולאלכוהול ,אלא זה יכול להיות לכל דבר.
מדברים יום־יומיים כמו קולה וקפה ועד לדברים
מרחיקי לכת כמו ניתוחים פלסטיים.

אם אתם מספיק אמיצים בשביל להיחשף
לדברים שייתכן שאתם מכורים אליהם ולא
ידעתם את זה  −הכתבה הזאת בשבילכם.

כשמדברים על התמכרויות ,אתחיל ואומר שהכול
בראש ,ולא ,אני לא מתכוון ברמה של אם ארצה
אפסיק ,אלא אני מתכוון למוח שלנו ולמערכת
העצבים .לנו ,בדומה לבעלי חיים ,יש אזור במרכז
המוח אשר בעת גירוי חיצוני שנתפס כמענג ,הוא
מפריש את הורמון הדופמין אשר נותן תחושה של
חיזוק חיובי או תגמול ,מה שהופך את הפעולה
שגרמה לגירוי הזה להיתפס כרצויה .עד כה
הכול טוב ויפה ,אך הבעיה מתחילה כאשר גירוי
מסוים ,גורם להפרשת ההורמון בצורה מוגזמת
או מזיקה אשר משתלטת על המוח שלנו ,וגורמת
לנו להמשיך את הפעולה ללא התחשבות
בהשפעות השליליות שלה .פה נכנסים
הסמים ,ולא ,לא בקטע כזה ,אלא סמים
שבשונה מהתמכרויות אחרות ,גורמים
להפעלת מערכת החיזוק החיובי במוח
באופן פיזי ,בגלל המרכיבים שלהם שחודרים

קולה ,קפה ושוקולד
מי מאיתנו לא יושב בשיעור ומרגיש שאם הוא
לא יֵ צא עכשיו מהכיתה בשביל לקנות קולה או
משהו מתוק ,דבר רע הולך לקרות – וזה מבלי
שאדבר על החוצפה לדבר איתנו לפני הקפה של
הבוקר .למי שמזדהה עם השורות הללו ,יש לי
בשורה רעה  −אתם מכורים .התמכרות לקולה
מהווה את אחת הרעות החולות של החברה
שלנו .קולה מכילה בתוכה סוכרים וקפאיןוככל
שאנחנו נשתה יותר ממנה ,כך הגוף שלנו יחייב
אותנו להמשיך לצרוך את החומרים
הללו .קולה הפכה עם הזמן להיות
גם משקה תרבותי וחברתי −
שותים אותה כשחם ,כשיושבים
עם חברים ,יחד עם האוכל ויחד
עם אלכוהול .חברת קוקה־קולה
מינפה את עצמה גם בפרסומים

צ'ופצ'יק

דרך מחסום הדם-מוח ומשתלטים בעצמם על
המוח שלנו  −מה שגורם להתמכרות מלאכותית
ולא טבעית שהגוף יכול להתמודד איתה.

שקולה
המוכיחים
משולבת באורח חיים
בריא בעזרת ספורטאים
מפורסמים שמשווקים
אותה  −מישהו אמר
שטיפת מוח? אבל קולה
לא הייתה הראשונה .הקפה,
בשלל צורותיו ,נחשב לפני מאות
שנים למשקה משכר בדומה לאלכוהול ואף נאסר
לצריכה במדינות רבות במערב בגלל השפעתו
הממכרת .עם השנים ,הפך הקפה למשקה של
בוקר ,אך המוח שלנו ,שפחות מתוחכם מאיתנו,
מפתח תלות לצריכת קפאין אם מרגילים אותו
לקבל מנת קפאין כאשר מתעוררים .אנשים
שהתרגלו לשתות קפה כל בוקר עלולים לסבול
מדיכאון ,מחולשה ואף מכאבים אם הם לא
מקבלים את ''מנת'' הקפה שלהם בבוקר ,וזאת
כבר בעיה.

שופינג ,הימורים ואהבה
כנראה שבאמת יש לנו נשמה ,אחרת איך אפשר
להסביר את זה שאפשר להתמכר לפעולות
שמרגשות אותנו? מחקרים בארה''ב הצביעו על
כך ש 10%-מהאוכלוסייה מכורים לשופינג .כן,
ללכת לקניות ממש יכול להשפיע
על המוח שלנו ולא רק על
יוצרות
הקניות
הארנק.
התלהבות ואושר שמגבירים
את הרצון לקנות עוד ועוד.
הבעיה מתחילה לא רק
כשהחשבון במינוס ,אלא
כשאנשים משכנעים את עצמם
שהם באמת צריכים לקנות דברים
שאין להם צורך בהם .בצד השני של ההתמכרות
לרגש נמצאים ההימורים .הימורים ,או יותר נכון
ההתלהבות מהסיכוי לנצח וההתרגשות מכך,
יוצרים תחושות חזקות במוח שגורמות לרצון
להמשיך להתרגש ,ומספיק שתנצח פעם אחת,
תהיה מוכן להמר יותר בפעם הבאה (ומנהלי
קזינו מודעים לכך ,לצערם של המהמרים).
אהבה היא דבר טוב ויפה ,אבל גם אותה צריך
לדעת לצרוך במידה .התמכרות לאהבה יכולה
להשפיע בשלל צורות שביניהן ניתן לכלול את
ההתמכרות למין ,נימפומניה ,התמכרות לבגידות
וגם התמכרות לשברון לב.
חשוב לזכור שהכול טוב במידה מסוימת -
הבעיות מתחילות כשהופכים את הדברים
להרגל ונכנעים לפיתויים שלאחר מכן יהיה
קשה מאוד להפסיק אותם .אם בכלל נרצה
להפסיק...
| Simnet@post.bgu.ac.il
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כושר ,קעקועים ומגע בעור ובשיער
לא כל ההתמכרויות קשורות לדברים שאנחנו
צורכים ,אלא גם לפעולות שאנחנו עושים .הגוף
שלנו (מערכת העצבים) ,מפריש את הדופמין
גם בפעולות ובתחושות בסיסיות בחיי היום־
יום .התמכרות לכושר ,שיכולה להישמע כמו
התמכרות החלומות ,יכולה להוות
בעיה מרכזית ברגע שהכושר
נעשה המטרה ולא הכלי .אנשים
שמתאמנים יותר מהכמות
המומלצת עלולים לחוות כאבים
בגוף ,שברי מאמץ או עודף
אדרנלין כאשר הם במנוחה .דבר
זה עלול להקשות על שגרת חייהם וזה
מבלי לציין את ההשפעה הרגשית על דימוי הגוף
שלהם ברגע שהם לא מתאמנים .גם התעסקות
בעור ובשיער יכולה להיחשב להפרעה כפייתית
או להתמכרות .מחקרים מצאו שאנשים מקדישים
כ 12-10-שעות ביום בהתעסקות
בעור ובשיער שלהם ,דבר
שיכול לנבוע ממספר סיבות
שביניהן ניתן למנות חרדה,
שעמום או לחץ .בעזרת
ההתעסקות הזאת אנחנו
מגרים את העצבים מה

שבמשך הזמן גורם להפרשת הדופמין למוח
ומכך  −להנאה .התמכרות נוספת ,אשר פחות
נפוצה ,היא התמכרות לכאב .ההתמכרות הזאת,
שמשולב בה פן רגשי ,מושפעת מתחושת עונג
שאנחנו מקבלים מדקירות קטנות או מלחץ
שנותן סיפוק לגוף .אנשים שמרבים לעשות
קעקועים או פירסינג עלולים לחוות התמכרות
מעין זאת שקושרת באופן ישיר בין יופי ואופנה
לבין כאב קל ,מה שיכול להוביל אנשים שעשו
קעקוע לרצות לעשות עוד ואף ליהנות מעשיית
הקעקוע עצמו.
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מאת ליאור גבאי

בירה
מעשה
ידיך

כולם רוצים להכין בירה משלהם,
אבל האם אתם יודעים איך כדאי
להתחיל? כתבתנו יצאה לחקור
את התעשייה – וחזרה עם תובנות
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אומרים שבירה טובה ללב .זה נכון משתי בחינות
– הראשונה ,שעליה אני לא מתחייבת ,היא הטענה
שבירה תורמת להעלאת רמת הכולסטרול הטוב
וכך שומרת על הלב וכלי הדם ,והשנייה ,שאותה
יוכל לאשר כל חובב בירה ,היא שבירה פשוט עושה
לך תחושה נעימה וטובה .אז למה בעצם לא להכין
אותה בעצמך? גלעד ,ממנהלי "בית מלאכה לבירה"
בעיר העתיקה בבאר שבע ,ואחד מבעליו ,מספר
על היתרונות ,הקשיים ,ובכלל איך הכול התחיל.

איך התחלת לעסוק בזה? מה הביא אותך לשם?
"חיפשתי מתנה לאחי הקטן שהשתחרר מהצבא
ועשה עבודה מועדפת ,וראיתי שאפשר לקנות
ערכה להכנת בירה בבית .הוא נהנה ,אמא שלי
סבלה ,ואז כשהוא טס לדרום אמריקה הוא שאל
אם אני רוצה את הערכה .אמרתי בטח ומשם
הכול התחיל ,עם החבר'ה שלי בדירה בבאר שבע,
התחלנו לבשל בירה .זה מידבק ,מתמכרים לזה .זה
מגניב ,אין מה לומר".

ספר קצת על עצמך
"אני גלעד ,בן  ,34נולדתי בהוד השרון ,משם
המשפחה עברה לכפר סבא .אחר כך אני עברתי
לטבריה ,לשדרות ,למגן ,לכיסופים ובסוף הגעתי
לבאר שבע .הייתי מורה עשר שנים ותוך כדי
פיתחתי תחביב של הכנת בירה ביתית עם החברים
שלי .בשנים האחרונות לא הייתה נקודת מכירה
לחומרי גלם פה בבאר שבע ,ודווקא התפתחה
קהילה לא קטנה של מבשלי בירה ,אז החלטתי
לנסות .התחלתי למכור מהבית שלי עד שזה
הצדיק את עצמו ,ולפני שנתיים פתחתי חנות בעיר
העתיקה ,והיום כל כולי בתוך זה".

למה אתה עוסק בזה עכשיו?
"אני באמת אוהב את זה .יש בזה הרבה עניין חברתי
וקהילתי מעבר לחומרי גלם ואיך אני מכין את
הבירה שלי .יש לזה תוכן רחב מאוד של סדנאות,
קורסים ,אירועים .כל מיני דברים מתרחשים ,ואני
מאוד נהנה מהעולם הזה .כשמסיימים את הלימודים
מבינים שהחיים הם ככה או ככה .הייתי במערכת
החינוך עשר שנים ,עכשיו אמרתי ננצל את הבמה
הזאת .וזה באמת בסדר גמור ,גם מבחינת הכסף
ובעיקר מבחינת החוויה .יש גם גימיקים נחמדים
– להכין בירה מיוחדת לאירוע מיוחד ,לעשות כל
מיני דברים יצירתיים .למשל ,פעם הכנתי לקראת
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החורף בירה עם בטטה ותבלינים .אנחנו עושים
סדנאות גם לכל מי שרוצה להכיר את עולם
הבירות .כל המטרה של המקום שלנו זה לשנות
את תפיסת הבירה בישראל .למשל ,בישראל לא
שותים בירה בצהריים .זה עניין תרבותי .אני עובד
על לייצר תרבות קצת שונה".
מה הקשיים שיש בעבודה כזו?
השוק של מכיני בירה ביתית בישראל הוא לא ענק,
אז זה גם אומר משהו על מספר הלקוחות .אבל
מצד שני ,למבשלי הבירה של באר שבע ,יש כבר
מועדון "גילדת המבשלים" ,שזוכה להרבה כבוד
בארץ ובעולם ,אז אני מצליח להתמודד עם זה
שהשוק קטן .יש לנו גם לקוחות מחוץ לבאר שבע,
סטודנטים שהתחילו לבשל כאן ועדיין קונים ממני.
כשאנשים באים לחנות אני יוצר תחושה של מפגש.
באים אנשים ומביאים את הבירות שלהם לטעימה,
ואז מתעוררת שיחה .המקום הוא לא כמו פאב עם
מוזיקה רועשת ואווירה חשוכה ,זה מקום לאנשים
שבאים לשתות בירה ,אבל גם להיפגש עם אנשים,
לדבר .הקושי ,כמו כל עסק בישראל ,זה לייצר תוכן
נוסף ,שיהיה קשור לבירה.

מלבד הרחבה של המקום ,לאן עוד היית רוצה
להתפתח?
"יש מחשבה להקים מקום שיאפשר לאנשים גם
לבשל אצלנו ,שלא תצטרכי לבשל בבית אלא
תוכלי לעשות את זה בבית המלאכה ,ואז גם
לא תהיי לבד .מן הסתם הייתי שמח גם לביר
גארדן ,אבל זה גם קושי – ככל שגדלים גדלות
גם ההוצאות ,יש פה יוקר מחיה מסוים .השאיפה
היא כן להתפתח למקום גדול יותר ,ואז גם לפתח
עוד אופנים ,כמו ביר גארדן עם בירות מקומיות
שאנחנו עושים בעצמנו".
אם גם אתכם זה עניין ,חפשו בפייסבוק "בית
מלאכה לבירה" כדי לעקוב אחרי הפעילות
והאירועים וכדי ללמוד עוד על הנושא

| Gabal@post.bgu.ac.il

Lior Gabay

Bgu4u.co.il

ומה הכי כיף בכל העבודה הזו?
"שאנשים באים ומתעניינים .לפני עשר שנים,
כשהתחלתי לבשל בירה ,הייתי צריך ממש לנדוד
לתל אביב ולקנות שם ציוד ,וגם הפסטיבלים של
הבירות היו במרכז .מה שמרגש יותר זה שמתחילה
התעניינות ,ולא מזה שאני יוזם אותה ,אלא
מתוך זה ששומעים עלינו ,התחלתי לעשות לפני
כמה שנים פסטיבל בירה ביתית ,ובהתחלה לא

האמנתי שיבואו אנשים .אז איגדתי כמה לקוחות
שלי ואמרתי שאני אעשה להם דוכנים ויהיה כיף,
וחשבתי שאם יבואו מאה אנשים זה יהיה מצוין.
הגיעו  .150בפסטיבל השני כבר באו  250אנשים.
עכשיו ,כבר הפסטיבל השביעי ,היו 500-400
אנשים .מגיעים גם אנשים מהמרכז ,כי הם יודעים
שיש בירה טובה .זה פחות חוויה של מה קורה לי
אישית ,אלא מה שקורה לתחום .בעיקר מה שמרגש
אותי זה לראות שאנשים יותר ויותר נחשפים ולא
מפחדים מבירה ,כי בישראל מפחדים מבירה.
בישראל רוצים להישאר שמרנים ,בגולדסטאר ,או
בכוס היחידה לערב .לא מדמיינים שהם ייקחו שתי
כוסות שליש ויטעמו שתי בירות שונות .מבחינתי,
כל עסק שימכור עוד סוגים של בירות ,זה מרגש
ומקדם ואני שמח לראות שזה מתפתח".
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מאת ליעד וכניש

מ
צע
ד
התחפושות

חג פורים ,חג פורים ,חג גדול לילדים המגודלים
 הלוא הם הסטודנטים של בן גוריון .כשחושביםעל זה ,ההבדל היחיד בין פורים לבין כל יום
אחר בבועתנו הפרועה ,הוא שבפורים לא נחשוב
שאנחנו שיכורים מדי ונפסיק עם הצ'ייסרים
בגלל שאנחנו מוכנים להישבע שראינו הרגע את
גברת פריזל מעלה לאוטובוס הקסמים את דוד
בן גוריון .לכבוד פורים ,יצאתי לבדוק עד כמה
הסטודנטים שלנו יצירתיים.
יוני נוימן שסיים בשנה החולפת תואר ראשון
בהנדסת חשמל ,הוביל את החבר'ה שלו מהתיכון
לזכייה בלתי נשכחת בתחרות תחפושות שלא
מעניינת אף אחד" .לאחר שנים שהתחפשנו
כחבורה של תשעה נערים ולא זכינו בכלום,

הגענו להחלטה שחייבים לסיים את התיכון עם
התואר המכובד .ישבנו וחשבנו ,וחודשיים לפני
פורים מצאנו  -גב' פריזל ואוטובוס הקסמים.
אני הייתי הג'ינג'י וחבר טוב שלי היה גברת
פריזל .דוד של אותו חבר הוא נגר והוא בנה לנו
את המסגרת לאוטובוס .כל השאר היה לבקר
באין־סוף חנויות יצירה ולמצוא בגדים תואמים.
התגובות היו נלהבות .בדרך לבית הספר עצרו
אותנו מכוניות ויצאנו מהרכב כדי להצטלם.
לאחר שנים רבות קטפנו את התואר המיוחל
והוכחנו שאם רוצים ,הכול אפשרי .זכינו במגש
פיצה אחד לתשעה אנשים ,אבל העיקר הניצחון".
אומנם אני לא סטודנט להנדסת חשמל ,אבל
אפילו אני יודע שזה יוצא פחות ממשולש לאדם
ועל דברים כאלו מתפרקות חבורות.
גל לירן ,סטודנט שנה ג' לניהול ,לא היה הכי
נערץ על בנות והיה בטוח שאם הוא יתחפש
לצ'יקס מגנט הוא יצליח למשוך אותן אליו.
"האמת ,שהדבר היחיד שהצלחתי למשוך אלי
הם אפרוחים ומבטים מבולבלים .זה התחיל
בכיתה י"א ,גלשתי להנאתי באינטרנט ונתקלתי
במשחק המילים הזה והחלטתי להפוך אותו
לתחפושת .בהתחלה רציתי לעשות את המגנט
כמו מגנטון מפוקימון ,חשבתי שככה אנשים
יבינו ,אבל הסתבכתי קצת עם הצבעים ובסוף
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פורים ".מילה מהמורה לספורט :למה בשיעורים
שלי הם לא רצו ככה?
איתי רחום ,סטודנט לתואר שני במזרח תיכון,
היה בטוח שאם יתחפש לאדם שהאוניברסיטה
קרויה על שמו אז הצלחה במבחנים מובטחת לו
לאורך כל התואר" .זה היה בשנה א' ללימודים,
קמתי בבוקר של פורים והרגשתי מעפן על כך
שאין לי שום תחפושת ולא רציתי להגיע ככה
לאוניברסיטה .אז פשוט בהחלטה אימפולסיבית
של רגע ,לקחתי את מכונת התספורת שהייתה
לי בדירה וגילחתי את הראש באמצע .כבר בצעד
הראשון שלי מחוץ לדירה לא הפסיקו לעצור
אותי ולהתלהב מזה שגילחתי את השיער ושזו
לא פאה .רוב האנשים לא האמינו עד שנגעו לי
בראש .בתמונה תוכלו לראות אותי עם בן גוריון
שביקש להצטלם איתי .ניסיתי לעמוד על הראש
אבל זה לא הצליח לי ".מתחפש לבן גוריון ולא
יודע לעמוד על הראש? אני מרגיש שהוא לא
לקח את התחפושת מספיק ברצינות.
עטפתי את הכול באלומיניום כסוף ויצאתי
מהבית בתקווה שחבריי לשכבה יבינו .אני יכול
להגיד לך שלמדתי מזה שילדים בכיתה י"א לא
נבונים במיוחד ,כי אף אחד לא הבין את הבדיחה
וכל מה שהם ראו שם זה אסלה עם ברווזים.
החלטתי לזרום עם זה .לא זכיתי בשום תחרות
ועד היום אני בטוח שהתחפושת הקדימה את
זמנה ".גם לדעתי התחפושת הזו מתוחכמת מדי
לילדים בכיתה י"א .הם עדיין אפרוחים.

| Locnish@gmail.com

Liad Vacnish

Bgu4u.co.il

רז פרידמן ,סטודנט שנה ג' לפוליטיקה וממשל,
הגיע לפסגת חייו בכיתה י"ב ומאז מנסה לשחזר
את ההצלחה" .חברי הראל שבות ואני ידועים
בזה שאנחנו מהמשקיענים בתחפושות .כשהיינו
שמיניסטים החלטנו להשאיר רושם בכל בית
הספר וללכת על כל הקופה .או יותר נכון ,לרוץ.
אני התחפשתי לפקמן ,הראל היה הרוח הוורודה
שרודפת אחריו ,והתחלנו לרוץ בכל רחבי בית
הספר ,כשהוא רודף אחריי .נכנסנו כמעט לכל
הכיתות ועשינו שמח .אמא של הראל עוסקת
בעיצוב ועזרה לנו להכין את התחפושות .זכינו
בתחרות התחפושות של בית הספר ,אבל השיא
היה כשהתמונה שלנו הגיעה להיות התמונה
הראשית בכתבה שפורסמה באתר וואלה לכבוד

איתי חן ,ערבה אשכנזי וחגי מירקין ,סטודנטים
לתואר ראשון ,החליטו שנמאס להם להתרוצץ
כל יום מבניין לבניין באוניברסיטה ושהגיע הזמן
שהבניינים יבואו אליהם" .התחפשנו ,שלושה
חברים ,למבנים של האוניברסיטה  -הספרייה,
בית הסטודנט והסנאט .הרבה אנשים לא הבינו
למה התחפשתי (איתי חן) וחשבו שאני קרטון
ביצים ,אבל כשרקדתי במסיבת פורים ברחבה
של הספרייה היו כאלה שנפל להם
האסימון וזה היה ממש מגניב
לראות את התגובות .רבקה
כרמי ממש התלהבה ואפילו
הצטלמה איתנו והתמונה
הופיעה כתמונת קאבר
באתר האוניברסיטה".
ל ה ת ח פ ש
לאוניברסיטה ולא
להתחפש לבניין
כמו
זה
72
לבן
להתחפש
גוריון ולא לדעת
לעמוד על הראש,
רק אומר
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מדור ספורט
מאת דניאל רימברג

מלחמת
העולמות
שתי קבוצות ,שני עולמות.
בעוד כולנו מביטים על
הקבוצות הספרדיות ,בכדורגל
הארגנטינאי מתחולל קרב
עקוב מדם .תרתי משמע.

רבים מכם ראו את גמר "הליברטדורס" האחרון,
גמר אליפות דרום אמריקה לקבוצות או שמעו
עליו .זהו הטורניר החשוב ביותר לקבוצות
בדרום אמריקה .אבל הפעם קרה משהו שלא
קרה מעולם בכל היסטוריית הטורניר – גמר בין
ריבר פלייט לבוקה ג'וניורס ,אם כל הגמרים:
הסופר קלאסיקו .רבים נוטים להתבלבל ולחשוב
שהיריבות בין ריאל מדריד לברצלונה היא
הסופר קלאסיקו אך הסופר קלאסיקו האמיתי
הוא המשחק בין שתי יריבות ענקיות בעלות
היסטוריה משותפת ועקובה מדם .זוהי יריבות בין
שתי הקבוצות הגדולות ביותר בבואנוס איירס,
בארגנטינה וככול הנראה בדרום אמריקה כולה.
זאת יריבות כל כך גדולה ,שבכל פעם שהקבוצות
נפגשות ביניהן ,אנשים נפצעים ואף נהרגים.
אבל למה כל זה קורה?
שתי הקבוצות הוקמו על ידי מהגרים איטלקים
בשכונת "לה בוקה" :ריבר הוקמה בשנת 1901
ובוקה הוקמה בשנת  .1905המרחק בין שני
האצטדיונים המקוריים היה פחות מקילומטר
והיריבות בין שני המועדונים שצמחו באותה
שכונה ענייה התחילה למעשה בגלל סגנון
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משחק שונה .בוקה שיחקה משחק מלא בהקרבה
בעוד ריבר שיחקה את הכדורגל היפה .משחר
הכדורגל הארגנטינאי ,המפגשים בין ריבר
לבוקה היו מלאי אמוציות ,אגרסיביים ,משחקים
של להיות או לחדול .בשנת  1923החלה ריבר
לנדוד משכונת "לה בוקה" ועברה לאצטדיון
בשכונה "רקולטה" .היא שיחקה שם כמה שנים
עד שעברה באופן סופי בשנת  1938לאצטדיון
"המונומנטאל" בשכונת "נונייס" העשירה.
מאז ,היריבות בין המועדונים הפכה למלחמת
מעמדות – בעוד בוקה ייצגו את מעמד
הפועלים והעניים ,ריבר ייצגו את מעמד הביניים
ואת העשירים .לריבר הוענק הכינוי "Los
( "Millionairosהמיליונרים) או ""Gallinas
(תרנגולים או פחדנים) ,ואילו ריבר העניקו
לבוקה את הכינוי "( "Bosterosאוספי זבל או
גללים של צואה) .היריבות בין שני המועדונים
הלכה וגברה עם השנים עד שהגיעה לשיא חסר
תקדים ב 23-ביוני " – 1968אסון ה ."12-לאחר
משחק ב"מונומנטאל" בין השתיים 71 ,בני אדם
נרמסו למוות במנוסה המונית שקרתה בשער .12
שני הצדדים האשימו זה את זה באחריות לאסון

– אוהדי ריבר טענו כי הושלכו עליהם דגלים
בוערים מהיציע העליון שבו ישבו אוהדי בוקה ,מה
שגרם למנוסה ההמונית .ולעומתם אוהדי בוקה
טענו כי אוהדי ריבר פרצו ליציע אוהדי בוקה ,מה
שגרם לעומס יותר .טענה נוספת מאשימה את
המשטרה שהשאירה את השערים סגורים .אבל
בארגנטינה כמו בארגנטינה ,גם לאחר חקירה
של שלוש שנים לא נמצאו האשמים והפרשה
הושתקה ,אך הטראומה הדהדה חזק ,היריבות
רק התעצמה והפכה למלחמת אחים ממשית.
בשנת  1994ניצחה ריבר את בוקה באצטדיון
"הבומבונרה" בתוצאה  .2:0אריאל אורטגה,
כוכב ריבר פלייט חגג מול עשרות אלפי אוהדי
בוקה ,אבל אלו לא נשארו חייבים .אחד מאוהדי
בוקה שכר מתנקש שחיסל שני אוהדי ריבר
כדי "להשוות את התוצאה ל ."2:2-בשנת 2015
נפגשו ריבר ובוקה במסגרת הליברטדורס בשלב
שמינית הגמר .במשחק הראשון ,במונומנטאל,
ניצחה ריבר  .1:0במשחק הגומלין בבומבונרה,
עלו שחקני הקבוצות למחצית השנייה
כשהתוצאה  ,0:0מספר אוהדי בוקה הצליחו
לזרוק גז פלפל על שחקני ריבר ואף להכות את
חלקם ,מה שגרם לשחקני ריבר להקאות ובעיות
ראייה זמניות .בוקה קיבלו הפסד טכני ,ריבר עלו
לשלב הבא ואף זכו בטורניר של אותה שנה.

מה שחשוב להבין מהסיפור הזה ,הוא שהכדורגל
הארגנטינאי הוא תמונת מראה של המדינה
והחברה הארגנטינאית :זאת מדינה יפהפייה,
בעלת נופים עוצרי נשימה ,אנשים יפים ,שמחים
ובעלי תשוקה ,מוזיקה עשירה ואוכל מדהים,
אך לצד כל זה ההיסטוריה של ארגנטינה במאה
השנים האחרונות רוויית אלימות וחילופי משטרים
בין דמוקרטיות מושחתות לדיקטטורות .זאת
מדינה שעד שנת  2001נחשבה לאירופה של דרום
אמריקה ,אך מאז פשטה רגל ,ותחת משטרים
מושחתים היא הפכה לענייה ולאלימה יותר.
ריבר-בוקה זה ארגנטינה ,וארגנטינה זה ריבר-
בוקה .זאת תשוקה חסרת פשרות ,אלו אוהדים
שנותנים את כל הלב ונוסעים אחרי הקבוצה
שלהם לכל העולם .אבל במקביל לאוהדים היפים,
ישנו גרעין גדול של אוהדים אלימים ,פושעים
ששולטים במועדונים ובמדינה אשר גרמו לנו
לשכוח שלגמר הגיעו שתי קבוצות ארגנטינאיות.
גבריאל באטיסטוטה ,אחד מגדולי החלוצים בכל
הזמנים ושחקן ששיחק בשתי הקבוצות ,סיכם
זאת יפה" :עוד הזדמנות שהחמצנו כשכל העולם
מסתכל עלינו .מבייש ומצער".

| Danielrymberg@gmail.com

Daniel Rymberg

Bgu4u.co.il

השנה נפגשו שתי הקבוצות במסגרת הגמר
בפעם הראשונה אי פעם ,גמר שלעומת טורנירים
אחרים משוחק במשחק בית ובמשחק חוץ.
המשחק הראשון ב"בומבונרה" נקבע ליום שבת
ב .10.11.18-גשמים עזים פקדו את בואנוס
איירס ולמרות הגעתם של עשרות אלפי אוהדים,
המשחק נדחה ביום .המשחק הראשון היה משחק
כדורגל משוגע ,מדהים ומלא אמוציות שנגמר
בתוצאה  .2:2מספר שעות לפני משחק הגומלין
במונומנטאל פשטה המשטרה על ביתו של אחד
ממנהיגי הברברבס של ריבר (ארגון הקומץ
האלים) ומצאה  3מיליון דולר וכ 300-כרטיסים
למשחק .כתגובה לכך השליכו הברברבס של
ריבר אבנים על אוטובוס השחקנים של בוקה
שהיה בדרכו למשחק .שמשות נופצו ,מספר
שחקנים נפגעו והמשטרה ריססה את הפורעים
בגז מדמיע ,אך הגז חדר לאוטובוס השחקנים.
כשהגיעו השחקנים לאצטדיון הוא כבר היה

מלא באוהדים ,אך שחקני בוקה לא היו מוכנים
לשחק ,והמשחק נדחה בשעה ,בשעתיים וכן
הלאה .נשיא פיפ"א ונשיא הקונמבול (התאחדות
הכדורגל הדרום אמריקאית) נכחו באצטדיון
וניסו להכריח את שחקני בוקה לשחק ,הם איימו
על בוקה שאם לא ישחקו הם יקבלו הפסד
טכני ויושעו ל 5-שנים מהמפעלים .מאמן ריבר,
גז'ארדו ,ונשיא ריבר ,ד'אונופריו ,עמדו לצד
בוקה וסירבו גם הם לשחק בטענה שאין ערך
ספורטיבי למשחק .בינתיים באצטדיון הודיעו
שהמשחק מתקיים ונדחה לסירוגין ,האוהדים
היו ללא קליטה בטלפונים והבלבול חגג .לבסוף,
נחתם הסכם בין המועדונים לקיים את המשחק
למחרת אך ברגע האחרון בוקה סירבו לשחק
והפרו את ההסכם .לאחר אין־ספור דיונים וריבים
בבתי משפט נקבע כי המשחק יתקיים במדריד,
מרחק קילומטרים רבים מארגנטינה ב,9.12.18-
המשחק כונה "קופה קולוניאליזם" כביקורת על
הימים שבהם שלטה ספרד בארגנטינה .ריבר
ניצחה  3:1וזכתה בטורניר.
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מאת נתנאל סימקין

הכל
מתחיל
בחינוך

למה בחרת לעסוק בחינוך?
''מעולם לא תכננתי לעסוק בחינוך ,עד גיל 22
שיחקתי כדורסל בליגת העל ובנבחרת הקדטים.
לאחר מכן הלכתי ללמוד אומנות בבצלאל .כתבתי
והשתתפתי בגלריות ובמוזאונים ,וכן למדתי אומנות
בלונדון .בשלב מסוים חיפשתי עבודה זמנית ופתאום
קפצה לי הזדמנות להיות מורה לאומנות בבית
ספר ,בלי ניסיון בתחום ההוראה .מהרגע שנכנסתי
לזה  -התאהבתי בעולם החינוך ''.דניאל,
אשר התמחה בתחום הפרפורמנס
 אומנות חיה בעברית -הפך לאחר העבודה
ה ז מ נ י ת
בהוראה

לאנשים רבים השליחות האמיתית
היא ללמד ,לחנך ולעצב את דור
העתיד .הפעם צללנו לחינוך
הבלתי-פורמלי והפורמלי!
אני מאמין שלכל אחד מאיתנו בשלב כזה או אחר
בחיים עברה המחשבה ''איך אני עושה עולם טוב
יותר ''.איך אנחנו מפסיקים את המלחמות ,את
הגזענות ואת הנזק לטבע ויוצרים מציאות שטוב
לחיות בה .אולי התשובה תפתיע אתכם (אם כי
אני מקווה שלא) ,הפתרון מגיע מחינוך .כן ,כולנו
נמצאים במקום שאנחנו בזכות דמויות שהקנו
לנו חינוך ,החל בהורים ,מורים ,מדריכים וכלה
במפקדים ובמרצים .הפעם אספק לכם הזדמנות
לחשוב על עשייה בעולם החינוך הבלתי פורמלי
והפורמלי באמצעות שיחה עם אדם שחווה על
בשרו את שתי המסגרות הללו  -וכך הוא משנה
את העולם.
כאשר אני חושב על תחום החינוך עולה בראשי
ציטוט מדברי יאנוש קורצ'אק ''הדואג לימים
זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג
לדורות מחנך אנשים ".בדיוק בשביל להסביר
מהו עולם החינוך ,שוחחתי עם דניאל יהל,
מורה ,יזם בתחום החינוך ואומן פרפורמנס שבא
להסביר למה דווקא החינוך הפורמלי והבלתי
פורמלי הוא ההזדמנות שלכם להצעיד את דור
העתיד קדימה.
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צ'ופצ'יק

ליזם
פרילאנס
עם
ביחד
נוספים
אנשים
משרד
ובשיתוף
החינוך ,כחלק ממשהו
מאוד חדשני וייחודי של
הכנסת תחומי המאה ה 21-לבתי הספר וביניהם
טכנולוגיה ,כלכלה ,אומנות ועוד'' .בגלל שבאתי
מתחום התיאטרון והאומנות ,היה משהו בלעמוד
מול כיתה שהיה דומה לאומנות שעשיתי באותו
הזמן .כשהתחלתי ללמד קיבלתי את ההבנה
שהוראה יכולה להיות באיזה כיוון שתיקח אותה.
ראיתי את בית ספר בתור מקום שבו אני יכול להביא
את עצמי ואת האומנות שלי לעולם ההוראה''.

מדור קריירה
האם מישהו שמגיע מתחומים אחרים יכול
לקחת את העולם שלו ולהכניס את זה לחינוך?
"כל מה שצריך זה רצון ושאיפה לעשות את זה.
כל אדם מכל תחום יכול להיכנס לכיתה ולהעביר
את העולם שלו בדרך הכי יצירתית ומגניבה
שהוא רוצה בתנאי שזה יוצר עניין וערך מוסף
אצל התלמידים בנושא ''.לאחר חמש שנים של
שילוב תחום הפרפורמנס בחינוך במסגרת הבלתי
פורמלית ,דניאל החליט דווקא להפוך למורה.
''בזכות החוויה שעברתי ,הבנתי שאני רוצה
להיכנס לחינוך עמוק יותר ולהביא
לשינוי .הלכתי לעשות תעודת
לבית
הוראה.נכנסתי
והתחלתי
ספר
להיות מחנך
כיתה''.

טיפ לסטודנטים:
''מערכת החינוך בישראל היא ענקית.
יש המון הזדמנויות לקחת חלק בעולם
הזה ולאו דווקא להיות מורה .יש
עשרות מסלולים שכל אחד יכול למצוא
את עצמו משתלב ומוביל את השינוי
למען עתיד טוב יותר לנו ,לילדים שלנו
ולדורות ההמשך''.

| Simnet@post.bgu.ac.il

Netanel Simkin

Bgu4u.co.il

א ך
ד נ י א ל
לא הפסיק את
מעורבותו בחינוך הבלתי
פורמלי והוא ממייסדי וממובילי
מיזם  TEEMZשנועד לחבר בין יכולותיהם של בני
הנוער ושילובם בעולם האמיתי'' .בית ספר בעיני
הוא מקום לא אמיתי '',טוען דניאל'' ,זה כמו מערכת
חוקים שיש
לה מוסכמות פנימיות ,ואם יבוא אדם מבחוץ הוא
לא יבין מה קורה שם והתלמידים מרגישים את
זה .מה שמוביל לזה שתחושת הסמכות כלפיהם

נעלמת ולא מצליחים לגרום להם לשייכות
ולהזדהות אמיתית עם המקום .כשהילדים באים
לבית ספר הם משאירים את כל מי שהם ומה שהם
יודעים לעשות בחוץ ,נכנסים בשביל לקבל איזה
ציון ואז יוצאים חזרה לעולם האמיתי .מה שאנחנו
עושים ב TEEMZ-זה לנסות להגיד שהתלמידים
שלנו יודעים לעשות דברים ולפתור בעיות בעולם
האמיתי .המטרה היא ליצור הזדמנויות והתנסויות
לתלמידים ,לקחת חלק בעולם הזה כדי לפתח את
התחום שמעניין אותם ואת המיומנויות שלהם.
הילדים שהתחום מעניין אותם – הם רוצים ללמוד,
להצליח ולהתנסות בתחום והם יתאמצו יותר
בשביל להצליח''.
למה כדאי להיכנס לעולם החינוך?
''כשאתה יושב בחדר מורים –  98%מהמורים יענו
שהם רוצים לשנות את העולם ויש להם שליחות.
לא כולם מצליחים ולא כולם עם אש בעיניים
אבל זאת סביבת עבודה של אנשים שאכפת להם
מהאנושות .הם כל יום באים ונותנים מעצמם עד
טיפת הדם האחרונה .בחינוך הפורמלי והבלתי
פורמלי כאחד ,כיף כשאתה בא למקום כזה
שאנשים באים לשנות את העולם .כל יום בעבודה
שלי אני פוגש את האנשים (הילדים) שהולכים
להוביל ולקדם את המדינה בעוד  20שנה''.
בתור אחד שנמצא גם בעולם החינוך הפורמלי
והבלתי פורמלי ,מה ההבדל ביניהם?
''הכול תלוי בדרך המתאימה לך ,בתור אדם,
להשפיע .להיות במערכת הפורמלית זה לעבוד
מבפנים ,זאת הדרך שאני רואה את עצמי
משתלב בשינוי העולם .להיות במסגרת הבלתי
פורמלית זאת שיטה אחרת שבעזרתה מנסים
לעשות את אותו הדבר בכלים שונים''.
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קריירה בחו"ל

מה אעשה בעתיד

פ
ר
ס
ו
ם
אגודה

השליחות הארוכה של הוכנות היהודית

אמ אתמ בשנה האחרונה לתואר
ומלאימ בדאגות בקשר לעתיד,
יש לנו הזדמנות לקריירה בחו"ל
במיוחד עבורכמ!
השליחות הארוכה של הוכנות היהודית מחפשת
שליחימ לשליחות משמעותית וערכית
בקמפוימ בתפוצות

מוגלימ?




היחידה :השליחות הארוכה של הוכנות היהודית

סטודנטים ,החשבון פשוט!

ש קונים
תי ארוחות

ו
מ
ש
ל
מ
י
רק ם
על
אחת

ארוחת מק רויאל

תפריט איטלקי

כריך חזה עוף במרינדה

ארוחת סושי לבחירה

שווארמה בפיתה

ארוחת ראנץ׳ כפולה XL

הפוך קטן

מנת פסטה

סלט בהרכבה/
משולש פיצה ושתייה

קניון עזריאלי הנגב

Bgu4u.co.il

בהצגת תעודת סטודנט בתוקף .התמונות להמחשה בלבד .מקדונלדס :מוגבל ל 300-ארוחות בלבד .בית העגל:
על בשר כבש בלבד .קפריס :תוספת אחת לסלט .תקף בקניון עזריאלי הנגב ,על המנות המשתתפות בלבד.
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מאת ליאור גבאי

לתאנוס
אין
סיכוי
יום האישה הגיע ויחד
איתו הגיע הזמן להיזכר
בכל אותן נשים חזקות
שהפכו את היקום של
מארוול למקום טוב יותר
נכון תמיד העולם נמצא בצרה ,וממש כשנראה
שאבדו כל הסיכויים להינצל ,שכוחות הרשע עוד
רגע משמידים את כולם וסוף העולם כבר כאן,
בדיוק ברגע הזה ,מגיע גיבור העל ומעיף את הרעה
החולה המזדמנת .הוא כמובן מקבל לאחר מכן
פרסום ותהילת עולם ,בין שזהותו ידועה ובין שלא,
וממשיך הלאה בחייו ,עד הפעם הבאה שבה יזדקקו
לשירותיו .ובכן ,לא הפעם.

צבאית של חיל הקרי .את כוחות העל שלה,
שכוללים כוח על־אנושי  -יכולת הקרנת אנרגיה
ותעופה ,קיבלה לאחר שהייתה מעורבת בתאונה
וה DNA-שלה התערבב עם זה של חוצן מכוכב
קרי .יחד עם כוחות העל שקיבלה ,זכתה גם לאבד
את זיכרונותיה מתקופת חייה על פני כדור הארץ
(נו ,בטוח כבר ראיתם את הטריילר ,אז אתם
יודעים).

הפעם מגיעה אישה להציל את העולם ,והיא באה
בדיוק בזמן! בשבעה במרץ יגיע הסרט קפטן
מארוול למסכי הקולנוע בארץ ,ומה אתם יודעים,
זה יוצא בדיוק יום לפני שחל יום האישה הבינלאומי.

מוקד עלילת הסרט הוא המלחמה בין שני גזעים
שונים של חוצנים המגיעים לכדור הארץ ומאיימים
להשמידו – גזע הקרי וגזע הסקרול .את הקרי כבר
הכרנו בסרטים קודמים ,למשל ,ב"שומרי הגלקסיה"
פגשנו את רונאן שעבד תחילה עם ת'אנוס ואף
השתמש בשירותי בנותיו ,נבולה וגאמורה ,כדי
שיעזרו לו להשיג את הכדור שנגנב על ידי סטאר
לורד .גזע הסקרול הוא גזע של משני צורה

את התפקיד הראשי מחזיקה בכבוד ברי לרסון,
שמגלמת את קרול דנברס ,בעברה טייסת קרב
בחיל האוויר האמריקאי ובהווה לוחמת ביחידה
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צ'ופצ'יק

מדור גיקלי
שנמצאים במלחמה תמידית עם גזעים אחרים,
וגם כאן הם לא מאכזבים .הסקרולים הם הנבלים
בסרט ,וייתכן שדווקא הקרי ,שבעבר נראו כמו גזע
של מרושעים ,ישנו כיוון הפעם ויהיו הטובים.
הסרט מתרחש בשנת  ,1995ונועד לתת רקע
לדמות של קפטן מארוול לקראת הסרט הבא של
הנוקמים ,שיֵ צא באפריל .למי שלא זוכר (ספוילר),
בסיום הנוקמים :מלחמת האינסוף ,ניק פיורי ,סוכן
שילד ,מפיל את הטלפון שלו רגע אחרי שהופך
לאפר כתוצאה מנקישת האצבעות של ת'אנוס,
ועל המסך מופיע הסמל של קפטן מארוול .מה
בדיוק יהיה תפקידה בכוח ,ניתן כרגע רק לשער,
אבל קפטן מארוול נחשבת לדמות החזקה ביותר
ביקום הקולנועי של מארוול ,אז אין ספק שהוא
יהיה משמעותי .וכמו שת'אנוס אוהב את האיזון
שלו ,כך גם קרול דנברס נדרשת לאזן בין הצד חסר
הרגשות שלה ,שמגיע מהחלק הקרי שבה והופך
אותה ללוחמת מצוינת ,ובין הצד האנושי "הפגום"
שלה .בניגוד לת'אנוס ,נראה כי אצל קפטן מארוול
הצד האנושי בדרך כלל מוביל.
כבר ב 2013-הודיעו אולפני מארוול כי הם
מעוניינים להפיק סרט שבמרכזו תעמוד דמות
נשית של גיבורת־על והאופציות היו קפטן מארוול,
האלמנה השחורה ,פפר פוטס ופגי קרטר .קפטן
מארוול נבחרה משום שרצו לבחור בדמות שעדיין
לא הוצגה ,כזו שתאפשר לספק לה גם סיפור
מקור .בשונה מסרטי מקור אחרים ,לקרול דנברס
יהיו את כוחות העל שלה כבר מתחילת הסרט .גם
בתפקידים המרכזיים בהפקת הסרט הייתה העדפה
לנשים ,וכך נבחרו שתי תסריטאיות לכתיבה .את
כיסא הבימוי חולקים צמד של אישה וגבר ,ועל
פס הקול אחראית אישה אחרת ,בפעם הראשונה
בהיסטוריה של סרטי מארוול!

דמות חזקה נוספת שמופיעה בקביעות על
המסך מאז החלו מארוול את היקום שלהם היא
פפר פוטס .הגברת ראויה להערכה ,ראשית על
ההתמודדות היום־יומית המוצלחת שלה עם מר
טוני סטארק .נוסף לבגרות ולסבלנות שהיא
מפגינה כלפיו ,פפר היא אשת עסקים חריפה
(הבנתם?) ומוצלחת ,ואין ספק שמגיע לה יותר
קרדיט משניתן לה .אחרי הכול ,עד כה היא גם
תרמה את חלקה בהצלה ובעזרה; באיירון מן
הראשון ,היא הזהירה את טוני מפני עובדיה
וכמעט נהרגה על ידו לאחר מכן .היא גם זו שגרמה
בסופו של דבר לתבוסתו הכואבת כשלחצה על
הכפתור שפחות או יותר פוצץ את כל הבית.
באיירון מן השלישי ,היא הצילה את טוני אחרי
שהכתה את קיליאן ,ואז לבשה את אחת הכפפות
של חליפת איירון מן וגרמה לפיצוץ שהרג את
קיליאן סופית .על פי חרושת השמועות (ספוילר),
בסרט הקרוב של הנוקמים ,פפר תזכה ללבוש את
חליפת הרסקיו שלה ,ואולי גם היא תקבל סוף
סוף את הכבוד שמגיע לה כאישה חזקה בעולם
שכולו מלחמות ,רשעים וגיבורות.
נקווה שהסרט הקרוב של קפטן מארוול יניב
נתוני צפייה טובים וביקורות מצוינות ,ואולי כך
נראה גם את הנשים מקבלות את התפקידים
הראשיים בכמה שיותר סרטים (והלוואי ויהיה
גם אחד על שורי)
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ואם כבר דמויות נשיות חזקות מהיקום של
מארוול ,גם האלמנה השחורה מציגה כישורים
מרשימים בכל הנוגע לאומנויות לחימה .נטשה
רומנוף ,אחת ממייסדי הנוקמים והאישה
הראשונה להיות חברה בתוכנית ,נחשבת לעילוי
בקרב מרגלים ומתנקשים ולמעשה כך הפכה
בעצמה לסוכנת שילד – אחרי ששמעו על
מעלליה ,שלחו את הוקאיי (עין הנץ ,או קלינט

ברטון ,אם תרצו) על מנת שיהרוג אותה .הוא
סירב להוראה לאחר שראה את הפוטנציאל
הגלום בה וכך הפכו השניים לחברים טובים,
עמיתים לסוכנות ושותפים למשימות .מה
שהופך את הדמות למרשימה הרבה יותר היא
העובדה שלאלמנה השחורה אין כוחות־על .היא
בסך הכל אישה אנושית ,שפיתחה יכולות לחימה
וריגול ראויות להערצה ללא כל עזרה חוצנית.
סקרלט ג'והנסון ,שמגלמת את התפקיד כבר
קרוב לעשור ,ככול הנראה תזכה גם היא לככב
בסרט משלה שיתמקד בדמות של האלמנה
השחורה .גם מחוץ לדמות היא מוכיחה עוצמה
נשית – במהלך צילומי הסרט הנוקמים :עידן
אולטרון ,סקרלט הייתה בהיריון ,אך זה לא מנע
ממנה לצלם את החלקים שלה מוקדם יותר
ולהשתתף בסרט.

Lior Gabay
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גן עדן פ
מאת מיכאל הופמן

יש יותר מגן עדן אחד בעולם
– ובשביל למצוא אותו
כנראה שתצטרכו לעבור
מפסטיבל לפסטיבל .המסע
מתחיל בשער רגר ,אבל נגמר
בשלווה
"בשביל השבוע הזה שווה העבודה הקשה כל
השנה ,כי כל כולה מתגמדת לעומת החוויה הזו",
זה מה שאמרתי לעצמי כשיצאנו מפסטיבל ה-
 OZORAשבו ביקרתי לראשונה כשהייתי ב2016-
בהונגריה .אפשר להגיד שתרבות הפסטיבלים
התחילה בשנות ה 60-בפסטיבל הגדול ביותר
שראה העולם  -וודסטוק ,כשמאות אלפי אנשים
נהרו להביע את עצמם בשבט השלום הגדול ביותר
שידעה האנושות .המנטאליות הייתה שונה ,אבות
ואימהות הרוק הפסיכדלי כמו ג'ימי הנדריקס,
ג'פרסון איירפוליין וג'ניס ג'ופלין כנראה לא תיארו
לעצמם בכלל את העתיד לבוא .ומהו העתיד? בואו
נתחיל ממה שקורה כאן ועכשיו.
נגמרה תקופת המבחנים ,התחיל הסמסטר
והפנג'ויה כבר נראית באופק .אני עדיין לא
הייתי שם ,אבל הייתי רוצה להציע חלופה לסוג
החופשה הזה .אם מה שחשוב לכם זה בריכה
בניחוח כלורי ,מלא אלכוהול וחדר במלון ,אז אולי
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הכתבה הזו פחות תדבר אליכם .אבל אם בא לכם
לחוות חיבור בין הגוף לנפש ,עוצמה של רחבה עם
אלפי אנשים ,אומנים מוכשרים שתמיד חלמתם
להיות בהופעה שלהם ואת הניתוק המאוד מיוחד
הזה מהמציאות המוכרת ,מהזמן שמוכתב על ידי
השעון והלחץ שיוצר הסמארטפון – פסטיבל הוא
אחלה הזדמנות לעשות את זה .עכשיו זה בדיוק
הזמן להתחיל לתכנן .המכירות כבר החלו ,אנשים
כבר פותחים קבוצות וואטסאפ ומחירי הטיסות
ממשיכים לעלות .אני לא מתכוון להלחיץ ,אני
רק רוצה לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה.
החוויה של הציפייה וההתרגשות היא חלק מאד
מהותי מהפסטיבל .יותר מכך ,ככל שתסנכרנו
את התוכניות השונות ,תוכלו ליהנות בראש שקט
ולהתרכז נטו בחוויה.
ישראל כשלעצמה אינה מובילה בפסטיבלים
עצומים של מאות אלפי אנשים בדומה לברנינג־
מן בנבאדה .נכון ,יש לנו את אחיו הקטן מידברן,
שיש כאלו שאומרים שהם אפילו מעדיפים אותו על
פני ההמולה וחוסר היכולת לסקור את כל היצירות
אשר בגודל של עיר שלמה .לכן במקום להתמקד
בגן עדן אחד ,אפרוש בפניכם מניפה צבעונית כדי
שאתם תוכלו לבחור את גן העדן שלכם.

#פסטיבל אינדינגב
איפה? בנגב ,קיבוץ גבולות ( 50ק"מ משער רגר)

מדור חיי לילה

פסיכדלי

#פסטיבל זורבה הבודהה
איפה? באשרם במדבר שנמצא בערבה התיכונה

#פסטיבל OZORA
איפה? בהונגריה ( 2202ק"מ משער רגר עד
לשלט המדובר בכניסה)
מתי?  30ביולי עד  5באוגוסט
כמה? בין  230ל 500-יורו (תלוי כמה מוקדם
תחליטו).
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מתי? באוקטובר לפני תחילת הלימודים
כמה? ( ₪ 380-250תלוי מתי קונים)
למה? כי הלהקות פשוט יעלו אחת אחרי השנייה
על הבמה ,ויש עוד במה ועוד במה ועוד במה
(ותכלס זה יותר טוב מיערות מנשה).
את מי תראו? הליין־אפ מתפרסם בכל שנה
כחודש לפני הפסטיבל אבל כדאי מאוד להציץ
בזה של השנה שעברה כדי לקבל פרופורציה.
אינדינגב כבר למעלה מעשור "מפריחים את
הדממה" .אינדי זה בעצם פולק ,ישראלית ,יהודית,
רגאיי ,טכנו ,נונסנס ,רוק פסיכדלי ,רוק כבד ,רוק־פופ
במבטא בריטי .הכול תלוי באיזו במה אתם בוחרים
להיות בכל רגע נתון .וכן ,זה ממשיך  24שעות
ביממה .כמו בכל פסטיבל ,לא הכול זה מוזיקה,
אינדינגב חרט על דגלו לתת במה ליוצרים ולאומנים
מכל הארץ ולהוביל דיאלוג חדשני דרך האומנות.
ארטאזעכן הוא פרויקט של סטודנטים שרץ מאז
 2012במטרה לאפיין את התרבות שצמחה סביב
האינדינגב ,לנסות לאפיין את הקהילה וליצור שיח
נוסף שאינו מובן מאליו .לצד האומנות והמוזיקה
ניתן למצוא את מתחם ה  IN-D-TOXשנועד לספק
סביבה נקייה מרעשים והוא מאופיין באווירה שונה.
במתחם נערכות סדנאות והופעות אקוסטיות לצד
שיחות ודיונים וכן תפילות ,קבלת שבת ומדיטציה.

( 200ק"מ משער רגר)
מתי?  27-23באפריל
כמה? ( ₪ 530-394אל תגיעו לשער ,כנראה
שלא יישאר)
למה? כי להתחבר אל הנפש שלנו דרך הריקוד
בצורה מודרכת זו חוויה שעשויה לפתוח את
הסמסטר בצורה הכי חיובית שיש.
את מי תראו? גם כאן הליין-אפ יוצג סמוך
לפסטיבל .בשנה שעברה הופיעה להקת "אורות"
בשירה מקודשת TRIBALE DANCE ,ששולחים
אתכם למסע שבטי ,ונועה זולו אומנית הדידג'
יחד עם דארוויש שעליו לא צריך להוסיף.
המוזיקה כאן היא חלק ממכלול ,הפסטיבל אינו
מוגדר כמוזיקלי אלא ככזה שנועד לחבר בין
הגוף לנפש .מעל ל 30-סדנאות עם מנחים מכל
הארץ והעולם .ממש על קצה המזלג – מדיטציית
קונדליני ,אום בסיסית ומתקדמת ,ריפוי דרך
שירה ,יוגה מפילוסופיה לחיים ,ויניאסה ,דיונים
ושיחות בנושאי פילוסופיה ,רוחניות והעצמה
אישית ,מעגלי גברים ונשים בנושאי מיניות ועוד.
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למה? כדי להבין באמת את המשמעות של
המושג –
ואולי להגיע לנקודה של אושר מוחלט.
את מי תראו? טוב נראה לי שהבנתם את הקטע...
אני ראיתי את השמות הגדולים ביותר בסצנה
הפסיכדלית העולמית ובהרכבים שונים :סיימון
פוספורד 1200 ,מיקרוגרם ,גואה גיל ,מירנדה,
 ,OTTונציגות ישראלית מאוד יפה –בעיקר
בקהל .יכול להיות שתפגשו אפילו את המ"פ
מההכשרה.

Psychedelic Tribal Gathering

קשה מאוד לתאר במילים את מה שקורה באוזורה,
אפשר לנסות להבין קצת מסרטונים ביוטיוב,
מהתמונות באתר הרשמי או מחוויות של אלו
שביקרו שם ,אבל כדי להבין – צריך פשוט לבוא.
כל שטח הפסטיבל מכוסה מרבדים של דשא טבעי,
יש אגם שאפשר לקפוץ לתוכו כשחם ,ומזג האוויר
תמיד מושלם .שלוש רחבות מרכזיות המאופיינות
לא רק בתפאורה ובגודל הרמקולים והמוזיקה
שהם מפיקים ,אלא גם במרקם הקרקע שעליה
אנחנו רוקדים ,הצ'יל דואם החולי והנעים ,הפמפוי
המכוסה שטיח שמתאים לביטים הנעימים של
הטכנו והאדמה החשופה של הבמה המרכזית .הרגע
המכונן ביותר הוא יריית הפתיחה של הפסטיבל –
עשרות אלפים מתקבצים סביב הרחבה המרכזית
ומתחילים לרוץ ברגע שמפעילים את הרמקולים.
מופע הפתיחה כשלעצמו הוא חוויה בלתי נשכחת
המשלבת אלמנטים של רקדניות תלויות באוויר,
רובוטים זוהרים ,מופעי אור ואקסטזה שלמה של
הרחבה הכי מלאה בכל הפסטיבל .מיותר לציין
שהרמקולים ברחבה המרכזית הם בגודל של בניין
תלת קומתי .בין לבין אפשר לעלות אל מגדל
השן ולצפות ביצירות אומנות פסיכדליות ואף
לדבר עם האומנים שמציירים חלק מהן במהלך
הפסטיבל .אפשר גם לגשת אל הארטי-באן,
שזה אסם שהפך למתחם ענק של יצירה ,וליצור
בעצמנו .וכשצריך קצת להירגע (כי צריך – באמת
שכן ,זה חשוב לדעת מתי לעצור) מכל הטירוף
שמסביב ,תמיד אפשר לגשת אל ביתן התה הטבעי
ולהירגע באחד מהערסלים הפזורים כמעט בכל
מקום .אומנם באופן רשמי הפסטיבל נערך למשך
שבוע ,אך בפועל הוא מתחיל יומיים לפני ונמשך
גם יומיים אחרי – התאריכים מציינים את פעילות
הרחבה המרכזית.
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החוויה האישית שלי:
אני זוכר שבמשך המון זמן תכננתי לטוס לאוזורה.
בערב הראשון ,אחרי שפרשנו את הזולה שלנו
והדלקנו מדורה ,ניסיתי לעכל את זה "אנחנו
אשכרה כאן!" החיים שלי השתנו באותו שבוע.
האינטראקציה עם אנשים מכל העולם ,השיתוף
של החוויה ,הפתיחות והנתינה והשפע הבלתי
פוסק היו טעימה מאוד מיוחדת מפנטזיה שנמשכה
שבוע .פגשתי אומנים ,מוזיקאים ,שחקנים ,נוודים,
אקדמאים ,סטלנים ,משפחות ,חדי־קרן ונסיכות.
הכול הרגיש מדויק ,פסטורלי וכמעט מדומיין...
כמעט ,כי ברגע שעמדתי מול הרמקולים בסט
של אסטריקס וראיתי את כל דגלי ישראל ברחבה,
את החברים מהבית ואת החברים החדשים מרחבי
העולם שהכרתי בפסטיבל רוקדים ומחייכים
מאושר ,אני הרגשתי עד כמה שזה אמיתי .באותו
הבוקר היה רצף של אומנים ישראלים שניגנו גואה
טרנס שפשוט החזיר אותי הביתה .תחושת הגאווה
והאחדות הציפה אותי ועמדתי המום מול הבמה.

מה כדאי?
להתנהל נכון עם הכסף שלכם :המירו אותו
מראש ,החביאו אותו במקום בטוח או בשמירת
חפצים ,אל תסתובבו עם יותר מ 50-יורו עליכם,
להתפסטבל כמה שיותר! נצלו את ההזדמנות –
פורים בפסטיבל זה כל יום ובכל מקום .תהיו הכי
אתם שבא לכם! כאן אף אחד לא שופט אף אחד,
דאגו לעצמכם! המון מים זה קודם כול .אני
ממש ממליץ על שלוקר ,אפשר לקנות כזה בעלי
אקספרס ב 20$-בערך או לבקש מהחבר המורעל.
אל תסתובבו תמיד בחבורה :ברגע שאנחנו
מתחילים לטייל באופן חופשי אנחנו פתאום
מתחברים לאנשים בסיטואציות יותר מגוונות.
לסיכום ,פסטיבלים זו דרך לחוות את הדבר
הזה שנקרא "חיים" באופן שהוא שונה לגמרי
מכל מה שיצא לנו להכיר .אני הצגתי בכתבה
רק טיפה באוקיינוס שלם של תופעה שהולכת
וגדלה ,אוקיינוס שיש בו נישה שמתאימה לכל
אחת ואחד .עזבו את הבריכה הצפופה באילת,
בואו לקפוץ ראש לים הגדול של הפסטיבלים

| Michael.25.hoffman@gmail.com

Michael Hoffman
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מדור הבלוגר
אומנם זו רק שמועה ,אבל פעם מישהו סיפר לי
שהוא שמע על מישהו שבאמת נהנה בחופשה
שבין הסמסטרים .מה זה השטויות האלה? איך
הם בכלל מעזים לכנות את התקופה המזוויעה
הזאת בשם "חופשה"? לא מספיק שבאופן כללי
תקופת מבחנים נחשבת לאחת התקופות הקשות
והמייגעות בחיי הסטודנט ,בתקופה שמגיעה
בסוף סמסטר סתיו אתה גם לא רואה את
האור בקצה המנהרה כי המתרגל של אלגברה
מאת ליעד וכניש

לגעת
בחופש

דיפרנציאלית
מסתיר אותו .אם בתקופת המבחנים של סמסטר
ב' אתה יודע שיום יבוא והכל ייגמר ואז תמצא את
עצמך נוחת בריו דה ז'נרו ומקשקש בפורטוגזית,
בתקופת המבחנים של סמסטר א' אתה מבין
שהמקום היחיד שתמצא את עצמך נוחת בו

הוא ארבע שעות אנגלית ,מקשקש בפאסט
פרוגרסיב .דבר נוסף הוא שבתקופת מבחנים
בקיץ אתה תמיד יכול להחליט שבא לך הפסקה
ולצאת מהדירה המעופשת שלך ,שאתה גם ככה
לא מנקה כל השנה אבל כעת יש לך תירוץ הולם,
וללכת לשזף את החוטם בבריכה ,כשלצדך חצי
בירה מהחבית ובאגט שניצל .בתקופת מבחנים
בסתיו ,כפי שכבר הבנתם מהשם ,החוטם נושר
מרוב קור ואפילו לנקות את הבית מרגיש לך
אטרקטיבי יותר מלצאת ממנו ולנקות את הראש
בבריכה הפנימית של מרכז הספורט .אך מנעו
קולכם מבכי ,ועיניכם מדמעה ,כי יש לכם עסק
עם סטודנט ותיק ,בעל מוניטין של אחד שיודע
ליהנות בכל מצב .באמת ,אפילו את הברית שלי
אני זוכר לטובה .קחו כמה עצות שתעזורנה
לכם לחוש קצת חופשה בבית הכלא של תקופת
המבחנים .קנו בלנדר ,צאו אל השוק וקנו לכם
חלב ודבש .בואו נודה באמת ,כשאתם חולמים
על חופשה אתם רואים לנגד עיניכם חוף ים,
מיטת שיזוף ושייק אקזוטי כלשהו .אומנם ,חוף
ים ומיטת שיזוף לא תצליחו למצוא בבירת הנגב,
אבל אם השייק יהיה מוצלח מספיק אז הוא
יצליח להשכיח מכם את זה ,ולגרום לכם להרגיש
מינימום בקלאב הוטל טבריה .קנו כובע קסקט
עם סמל של קבוצת בייסבול אמריקאית ,צאו
מחוץ לכותלי בועת בן גוריון והתחילו לפטפט
עם אנשים .חשוב לשים לב שאתם בוחרים את
כובע הקסקט לפי המדינה שאותה אתם רוצים
לייצג ,ולפני שאתם יוצאים ,התאמנו על המבטא
המייחד את תושביה .אומנם ,בדרך זו גופכם
הגשמי יישאר בבאר שבע אך רוחכם תבקר
במקומות חדשים ומרוחקים סביב הכדור .קחו
טרמפ לגלקסיה היישר מתוך הקומה
הרביעית של בניין  ,54שם תוכלו
ליהנות מחוויה אסטרונומית שלא
מהעולם הזה .לא הרבה מודעים לזה
שבתוך האוניברסיטה שלנו נמצא
פלנטריום מקצועי המזמין אתכם להקשיב
לסיפורים הכתובים בכוכבים ולצפות דרך
טלסקופ עוצמתי על כוכבי הלכת המרוחקים
ואולי גם על כמה חייזרים מהחוג לפיסיקה.
לפרטים נוספים חפשו בגוגל ,מה ,אני צריך
להאכיל אתכם בכפית?

| Locnish@gmail.com
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Share

מיום מיוחד למרמיטות עד ליום
בו כולנו משננים את ספרות
הפאי ,ישנם ימים רבים בהם
אפשר לצאת ולחגוג .אז למה
אתם מחכים?
חודש פברואר מסמן את סוף החורף ,תחילת
האביב ,הקור קצת פחות נורא ,האנשים קצת
יותר חמימים ,ואפילו מציינים בו את ולנטיינ'ס
דיי ,סימן לכך שאהבה יש באוויר .אבל האם
ידעתם שגם בחודש פברואר וגם בחודש מרץ
מציינים עוד ימים מיוחדים?
הראשון שביניהם הוא יום המרמיטה .אתם בטח
שואלים את עצמכם "מה?!" ,אז תנו לי רגע להסביר.
בשניים בפברואר ,בארצות הברית ובקנדה חוגגים
את יום המרמיטה .מטרת החג היא לסמן את סוף
החורף .איך זה קורה אתם שואלים? :המרמיטה
יוצאת מהמחילה שלה ,ואם היא לא מצליחה
לראות את הצל של עצמה ,כלומר אם העננים
בשמיים מכסים את השמש ,היא יוצאת ממחילתה
ומסמלת את תחילת האביב .אבל אם המרמיטה
יוצאת והשמש מאירה כך שהיא יכולה לראות את
הצל של עצמה ,היא חוזרת למחילה ,ועל ידי כך
מסמלת שישה שבועות נוספים של חורף .כן ,זה
נשמע אפילו מוזר יותר אחרי שהסברתי ,אבל זו
המסורת .בכל מקרה ,מדענים לא גילו שיש קשר
בין שני הדברים ואם תרצו להרחיב את ידיעותיכם
בנושא ,או סתם להעביר את הזמן ,בשנת 1993
יצא הסרט "לקום אתמול בבוקר" בכיכובו של ביל
מאריי שמתרחש ביום מרתק זה.
אם כבר השניים בפברואר ,יש עוד יום ,אחד
שנחגג גם בארץ ,שנכנס תחת הקטגוריה של
ימים מיוחדים .זהו יום הביצות הבין־לאומי! ביום
זה ,סוכנויות ממשלתיות ,ארגונים לא ממשלתיים
וגם אזרחים ,מארגנים פעילויות כמו הרצאות,
טיולים ,תחרויות ועוד ,הכול במטרה להעלות את
המודעות לערכם של בתי גידול לחים .בעצם ,כל
היום הזה נחגג בעקבות אמנת רמסר ,שהיא אמנה
העוסקת בשימור מקווי מים ובתי גידול לחים
ובשימוש בהם ,מתוך הכרה בתפקיד האקולוגי
ובערך הכלכלי ,המדעי והתרבותי שלהם .האמנה

24

צ'ופצ'יק

נחתמה לראשונה בעיר רמסר שבאיראן בשנת
 ,1977ומשם גם שמה של האמנה .בישראל ישנם
שני אתרים שהוכרו כאתרי רמסר – שמורת
החולה ושמורת עין אפק.
לכל הזוגות שפספסו את חגיגות ולנטיינ'ס דיי – אל
חשש! הרומנים היקרים המציאו לו יום חג מקביל,
ונחשו באיזה תאריך הוא חל? בדיוק היום ,עשרים
וארבעה בפברואר .שמו של היום הוא דראגובטה,
והוא נקרא כך על שם הגיבור שנבחר להיות מגן
האהבה ,בזכות אדיבותו האין־סופית .דראגובטה
הוא בנה של באבה דוכיה ,שעל פי המיתולוגיה
מסמלת את תחילת האביב וסוף החורף הקשה.
הרבה אמונות סובבות את היום הזה – אחת מהן
היא שהחוגגים אותו יהיו מוגנים ממחלות ,ובמיוחד
משפעת ,במשך השנה .ברומניה נהוג להתלבש
באופן חגיגי ביום זה ולצאת לאסוף פרחים ,שאותם

ונושאים אותו בתהלוכה ברחובות .ההיסטוריה
של החג מספרת שבארץ רחוקה וקסומה ,היֹה
היה פעם מלך ,שדרש מכל נתיניו שיסגדו רק לו.
בן המלך סירב ,משום שהיה חסיד של אל אחר,
ואז החליט אביו לגזור עליו מוות .הוליקא ,אחות
המלך ,ליוותה את הנסיך למדורה שבה היה אמור
להישרף וישבה איתו בתוך הלהבות .הנסיך יצא
ללא פגע ,אבל היא עצמה נשרפה ,ולכן מאז נוהגים
המאמינים להדליק מדורות ענק לזכרה.
למי מאיתנו שלא התחבר לדראגבוטה ,היפנים
מביאים גרסה משלהם – היום הלבן! את
החג חוגגים בארבעה־עשר במרץ ,בעיקר
ביפן ,בקוריאה הדרומית ובטייוואן .ביפן נהוג
שבוולנטיינ'ס דיי הנשים מביאות לגברים מתנות
שוקולד ,מתוך אהבה ,נימוס או אילוץ חברתי.
ביום הלבן ,חודש לאחר מכן ,הגברים צריכים
להחזיר לנשים מתנה .מתנות מסורתיות כוללות
עוגיות ,תכשיטים ,שוקולד לבן ,בגדים ומרשמלו.
אחת מהתיאוריות לגבי היום הלבן קשורה
דווקא במרשמלו – פעם מפעל לייצור מרשמלו
הציע לגברים להחזיר לנשים מרשמלו בתמורה
למתנות שקיבלו מהן בוולנטיינ'ס דיי .מאז ,נקרא
היום הזה ,יום המרשמלו ,מה שבהמשך הפך
לשוקולד לבן שהוביל לשם "היום הלבן".

נותנים למחוזרים .נוסף לכך ,הבנים רודפים אחרי
הבנות ,ואם מישהו הצליח לתפוס מישהי והבחורה
הייתה מעוניינת ,הייתה מנשקת אותו בפומבי וכך
היו מכריזים על כוונתם למסד את הקשר ביניהם.
האמונות משתנות ממחוז למחוז ברומניה ,אבל
חגיגות אהבה זה תמיד מבורך.

אז צאו ותחגגו בסמסטר ב' ,ותזכרו שכל יום
הוא סיבה למסיבה ,אבל אל תשכחו ,כמובן ,גם
ללמוד מדי פעם...

| Gabal@post.bgu.ac.il

Lior Gabay

Bgu4u.co.il

בין החודשים פברואר ומרץ יש חג ,או בעצם סוג
של פסטיבל ,שנחגג בהודו ובנפאל .כסטודנטים
בבן גוריון ,אפשר לשער שחלקכם מכירים את
הפסטיבל ואולי אפילו השתתפתם בו .את החג
חוגגים יום אחרי ליל הירח המלא של חודש
פהאלגונה ,וכמובן ,החג מציין את סוף החורף
כסמל לניצחון הטוב על הרע .הולי שמו ,ואחד
ממנהגיו כוללים זריקת אבקה בצבעים עזים זה על
זה .מנהג נוסף הוא סגידה לאלילים – בכל מקדש
הינדי חוגגים את הפסטיבל ,מוציאים את פסל האל

האחרון ברשימה ,והוא בהחלט חביב ,הוא יום
הפאי .גם הוא נחגג בארבעה־עשר במרץ ,משום
שכתיבת התאריך בצורה האמריקאית זהה
לתחילת הערך של פאי ( .)3.14החג הזה הוא לא
חג רשמי ,אבל נהוג לציין אותו ברחבי העולם,
בעיקר במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות.
דרכים לחגוג אותו כוללות בעיקר אכילת פאי,
אבל יש שגם משחקים בפיניאטה ושותים פינה
קולדה .המשחק הנפוץ הוא שינון ספרות הפאי,
ובשנת  2004דניאל טאמט הבריטי קבע שיא
אירופאי חדש של דקלום ספרות הפאי – הוא
דקלם  22,514ספרות! בישראל יום הפאי הוא גם
יום המדע ויום הולדתו של אלברט איינשטיין,
מה שהופך את העניין להרבה יותר מרגש.
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מאת דיקלה קציר

המדריך
לבוחר
המתחיל
ביום ה 9.4.2019-נתכנס כולנו
ליום שבתון בו נישן עד מאוחר
ונבלה עם חברים ומשפחה.
אבל ,זוכרים שמהות היום היא
להצביע ולהשפיע? המדריך
הפשוט ,הקליל והנגיש לבוחר
המתחיל .יצאנו לדרך!

איפה מתחילים?
ודאו זכאותכם >> באתר משרד הפנים תוכלו
למצוא את פנקס הבוחרים ,בו מפורסמת רשימת
הזכאים להצביע .תוכלו פשוט גם להמתין
להודעת .SMS
איפה אני מצביע/ה? >> במיקום המופיע בהודעת
ה SMSאו לחלופין ניתן לאתר את מקום הקלפי
גם באמצעות אתר המידע של משרד הפנים.
למי אני מצביע/ה? >> שאלה מעולה! באתר
רשות התאגידים (תחת אתר  )Gov.co.ilתוכלו
לראות את כל המפלגות תחת הנושא "רשם
המפלגות".
איך בוחרים במי לבחור? >> קודם כל ,לפני
שצוללים למעמקי המפלגות ,חשוב להבין מה
הדברים שמפריעים לנו ,מה הדברים שחשוב לנו
שישתנו ועד כמה כל אחד מהדברים האלה בעל
עדיפות על גבי דברים אחרים – ואז אפשר לבחון
את המצעים של המפלגות השונות ולהשוות מי
מהן עונה על הקריטריונים שלנו.

• כי אם כל אחד יגיד "הקול שלי גם ככה לא
ישפיע" אז נמצא את עצמנו עם אחוז הצבעה
נמוך ,בו צדדים מסוימים במפה הפוליטית ישלטו
במערכת הבחירות.
• כי אחרי הכתבה הזאת תדעו איפה אפשר לקבל
מידע טוב על המפה הפוליטית ,מה שיבטל את
התירוץ "אני לא מבינ/ה בזה".
• כי זה נותן
לנסוע
תירוץ
הביתה ,לבקר את
המשפחה ולקחת
קופסאות אוכל.
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טיפים חשובים ליום הבחירות:

למה להצביע מלכתחילה?
 .1מצביעים בבית הרחוק? מגיעה
לכם נסיעה בחינם! אם הקלפי
שלכם במרחק של מעל  20ק"מ
ממקום מגוריכם ,תוכלו לקבל
כרטיס נסיעה .עליכם לבוא עם
תעודת זהות או רישיון נהיגה
בצירוף ההודעה שקיבלתם
לפלאפון או ספח תעודת זהות
בו רשומה כתובת מגוריכם.
 .2ניתן ליהנות מכרטיס הלוך
בחינם ,ביום שלפני הבחירות
ויום הבחירות עצמו וכרטיס חזור
בחינם ,ביום שאחרי הבחירות
וביום הבחירות עצמו.

איפה האנשים שלכם?
עכשיו הגיע הזמן לעשות את הצעד האחרון ,היכרות
פרסונלית עם המפלגה! טוב ,אולי לא עם ראש
המפלגה ,אבל עם נציגיו בדרום .לרוב המפלגות
יש תאים ברחבי העיר ואפילו באוניברסיטה.
סטודנטים רבים לוקחים חלק בפעילות התאים,
ומקדמים אותם על ידי אירועים ,הרצאות ומפגשים.
לכל נציגות מפלגה ,בין אם היא בבאר שבע או
באוניברסיטה ,יש עמוד פייסבוק .יש לכם שאלות?
רוצים להכיר את האנשים שעומדים מאחורי
המפלגה? זאת בדיוק ההזדמנות לכך! נציגות
המפלגה בעיר וכמובן חברי התא הסטודנטיאלי
ישמחו לפרט ,לחדד ולהסביר לכם כל מה שתרצו
על המפלגה .בנוסף,
אם לא ידעתם :הרבה
המפלגות
מחברי
מגיעים לכל מיני
ושיחות
הרצאות
בפאבים
פתוחות
ברחבי הארץ .שווה
לעקוב בפייסבוק.

 .3תכננתם תכניות לשבתון? תכניסו
את הקלפי ללו"ז .לפעמים
הסיבה שאנחנו ביום החופש
בורחת לנו מהראש ,אז קבעו
שעה בה תלכו לבחור ,מומלץ
עם חברים או קרובי משפחה כדי
להעביר יחדיו את התור.
 .4אל תשכחו תעודת
זהות כשאתם מגיעים
לקלפי ,זה קריטי
על מנת להצביע.

באתר "המכון הישראלי
לדמוקרטיה" ניתן לבחור
מפלגה רצויה ומיד
לקבל טבלה מסודרת
הכוללת :כמות הקולות
האחרונות,
בבחירות
(מנדטים),
מושבים
אחוז קולות ,רשימת מועמדים ומצע .המצע כולל
את הרעיון או היעד שאותו המפלגה שואפת לקדם
ואת תיאור הדרך בה המפלגה תפעל.
מה זו רשימת מועמדים? הרשימה כוללת את
שמות המועמדים אשר ייצגו את המפלגה ברשות
המחוקקת ו/או ברשות המבצעת ,במידה והאזרחים
יבחרו בה .אם לא סגורים איזה אישיות קשורה
לאיזו מפלגה ,אפשר לגשת ללשונית "אישים"
ולצפות בפוליטיקאים הבולטים בכל מפלגה.
מה כולל המצע? בערך את הכל ,אבל בעיקר את
האג'נדה של המפלגה .בדרך כלל מצע יכלול את סט
הערכים והשאיפות של כל מפלגה בתחומים שונים:
דת ,מדינה ,ביטחון ,כלכלה וחברה .נסו להשוות איזו
מפלגה עונה על הצרכים שאתם דירגתם בעדיפות
ועל הערכים שחשובים לכם לקדם.
שימו לב שלכל מפלגה יש יעדים אידיאולוגיים:
יעדים הנוגעים לכלל אזרחי המדינה ,למשל,
קידום מדיניות כלכלית או ביטחונית מסוימת,
וגם יעדים סקטוריאליים ,יעדים הנוגעים לחלק
מאזרחי המדינה .שימו לב שאתם מוצאים לנכון
להתייחס לשני היעדים.

מתקדמים ב':
במידה ושוכנעתם לקחת חלק בפעילות
המפלגות ,אפשר להבחין בין שני סוגים של
חבּרות :ברוב המקרים ,תוכלו להתפקד על ידי
חבּרות מפלגתית רגילה ,או אינדיבידואלית – על
ידי הרשמה אישית כחבר מפלגה על ידי מילוי
טופס והגשתו בסניף המפלגה המקומי ,בדואר
או באינטרנט .במקרים יותר נדירים ,מתרחשת
חבּרות קולקטיבית ,כאשר השתייכות לארגון
מסוים מקנה חבּרות אוטומטית במפלגה.
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 .5ואל תשכחו,
מי שמצביע -
משפיע!

מי מימיני ומי
משמאלי?
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מדור מוסיקה
מאת שי בלפר

מוסיקת העשור
בעוד אנו מתקרבים לשנת  ,2020הגיע הזמן להסתכל על השינויים
המוסיקליים שקרו בעשור האחרון

בסרט "בחזרה לעתיד  ,"2שיצא ב ,1989-מרטי
מק'פליי נוסע לעתיד המוזר של שנת .2015
יוצרי הסרט ניסו לנחש מה יהיה בשנה הרחוקה
הזו ,וטעו בכל מובן .המכוניות לא עופפו,
הסקייטבורדים לא ריחפו ,והפיצות שלנו לא
מתנפחות בתנור תוך חמש שניות .אבל למרות
הכול ,הייתה סצנה אחת מדויקת – מרטי נכנס
ל"קפה אייטיז" ,מסעדה נוסטלגית עם משחקי
וידיאו ,צבעי פסטל ,וברקע המוסיקה של מייקל
ג'קסון .הסרט "בחזרה לעתיד  "2טעה לגמרי
לגבי העתיד ,אבל צדק בניחוש לגבי איך העתיד
יזכור את העבר.

שאפשר לעשות על העשור הזה .ההיפ הופ שונה
לחלוטין משירי המסיבות של פיפסי סנט ,פיטבול
או הבלאק אייד פיז ,והשילוב של ביטים אפלים
עם ליריקה פוליטית הפך להיות צליל מוכר בכל
פינה בגלובוס .בשנתיים האחרונות ההיפ-הופ
השתלט לחלוטין על הפופ האמריקאי ,והוא
בעצם מכתיב את כללי המשחק ,גם כשהוא מוזר
וכבד במיוחד .ההיפ-הופ גם השתלב לחלוטין
עם ז'אנר ה ,R&B-וכבר לא מוזר לשמוע על
"ראפרים" שלמעשה שרים כמעט לאורך כל
השירים שלהם.

ש
י
ו
ו
ק

אז עברו שלושים שנה ,נכנסנו ל ,2019-והגיע
הזמן לחשוב איך העתיד יזכור את העשור שעבר
עלינו ,שנות העשרה של המאה ה .21-קודם כול,
אנסה לחשוב מה נזכור מהמוסיקה של העשור
הזה .מוסיקה מזוהה בראש שלנו עם עשורים
ספציפיים הרבה יותר מאשר ,נניח ,סרטים ,בגלל
טכניקות הפקה או ז'אנרים שהופכים לטרנד
ואז נעלמים במהירות ומותירים זיכרון מתוק או
מביך .קומדיות רומנטיות או סרטי אימה תוכלו
למצוא בכל עשור ,אבל דאבסטפ? כנראה שלא.
בקווים כלליים ,אפשר להגיד שהז'אנרים הגדולים
של העשור היו היפ-הופ ופופ אלקטרוני על כל
גווניו ,ובכך הוא לא שונה מאוד מהעשור שלפניו
– שנות האלפיים .אבל זו ההכללה האחרונה
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גם ה"פופ האלקטרוני" קשה מאוד להגדרה בתור
מקשה אחת .העשור הזה התחיל עם העלייה
הפתאומית של ה"דאבסטפ" ,ז'אנר קשוח
ואגרסיבי שהגיע מאנגליה והשתלט על העולם
לשנה או שנתיים (במבט לאחור – זו כנראה
התופעה הכי משונה בעשור הזה ,וצפו לשמוע
אותה בעתיד בסרטים נוסטלגיים על התקופה
שלנו) .לאחר שהוא גווע באותה פתאומיות שבה
עלה ,הגיע דבר שמכונה  – EDMשירים שמחים
עם פזמון אינסטרומנטלי ("דרופ") ,שבנויים
לפסטיבלים גדולים .אביצ'י ז"ל בנה מהשירים
האלה קריירה שלמה ,שנקטעה עם מותו .בכלל
– הדיג'ייז והמפיקים הפכו לשמות ידועים בכל
בית בעשור הזה ,והילדים שחולמים להיות
מוזיקאים זנחו את הגיטרה ועברו לתוכנות
המוסיקה בלפטופ.

אחרי כמה תופעות קצרות יומין (מישהו זוכר את
הטרופיקל האוס?) ,כמו ההיפ הופ ,המוסיקה
האלקטרונית הפופולרית נעשתה אפלה ,ושמה
דגש רציני על צלילי בס שנשמעים מעולה באוזניות
כבדות .בזכות האינטרנט ,היא גם הפכה לבין-
לאומית מאוד – אל האוס שוודי ובריטי וטכנו גרמני
הצטרפו גם רגאטון מפורטו ריקו ודאנסהול מג'מייקה
שנהנים מתפוצה מהירה וחוצת גבולות ,ללא מכשול
השפה .בעולם הפופ התרחש משהו מהפכני אפילו
יותר – -Kפופ ,ז'אנר שמגיע מקוריאה שהוא בשפה
המקומית ,ובכל זאת צבר לעצמו מעריצים בכל פינה
בגלובוס .בארץ הוא עדיין מזוהה בעיקר עם "גאנגם
סטייל" ,אבל אל תופתעו אם תיתקלו במוסיקה
קוריאנית במסיבה בעוד שנה או שתיים.

כל מה שקרה במוסיקה העולמית מרשים,
מעניין ,ובטח יוביל לזיכרונות נחמדים לכולנו
מהעשור הזה בעתיד ,אבל עם כל הכבוד
– העשור האחרון היה מטורף במוסיקה
הישראלית ,לא פחות .הקהל הישראלי אמנם
עדיין אוהב בלדות פה ושם (ולחלופין,
טראנס); תוכניות הריאליטי עוד משפיעות
(אפילו זכינו בזכותן באירוויזיון!) .אבל הימים
בהם כל אומן ניסה להיות שלמה ארצי או אייל
גולן נגמרו סופית .במקומם קיבלנו דור חדש,
בועט ורלוונטי של היפ-הופ ישראלי ,אינדי חזק
שסוף סוף לא מתבייש בישראליות שלו ,והמון
המון פופ כיפי ,שמגיב בזמן אמת למה שקורה
בחו"ל .בעוד עשר שנים אולי נסתכל על מה
שהלך כאן בתור משהו מוזר ,אבל הוא שונה
לחלוטין מכל מה שהיה בעבר .מבחינתי – זו
סיבה לגאווה
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בד בבד עם המהפכות ,בהרבה תחומים המוסיקה
שידרה גם עסקים כרגיל .ברונו מארס יצר שירים
שכנראה נשמע בחתונות עוד שנים רבות ,ובגזרת
השירים למדורות ,הז'אנר הפופולרי "גברים עם
גיטרה אקוסטית" המשיך לייצר כוכבים כמו אד
שירן .עוד ז'אנר שהיה פופולרי מאוד בעשור הזה
היה זמרות עם קול גדול מהחיים :איימי ווינהאוס
נפטרה בתחילת העשור ,וסגנונה השפיע על זמרות
כמו סיה ,לנה דל ריי ,והכוכבת שכנראה נזכור יותר
מכולן – אדל .התאוריה שלי היא שסוג השירה
הדרמטי פופולארי במיוחד אצל הדור הצעיר כיוון
שהוא למד על מוסיקה מתוכניות הריאליטי ,שם
קליפים קצרים של שירה דרמטית נראים מעולה.

ולמרות כל זה – גם הרוק והאינדי מצאו את הנישה
שלהם .להקות ואומנים מסוימים זכו להצלחה
ענקית (למשל ,ארקטיק מנקיז ומומפורד אנד
סאנז) ,ואומנים שנראו אלטרנטיביים ומוזרים
הפכו למצליחים מאוד ,למשל לורד או דה
וויקנד .נראה שככל שהאינטרנט מתפתח יותר,
כך קל יותר לאומנים לזכות להצלחה גדולה
בזכות עצמם ללא פשרות ,וחברות התקליטים
הופכות למיותרות לגמרי ,ובאמת רבות מהן
קרסו בעשור האחרון.
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איפה להתחיל
כשמתחיילם ...איתו!
מאת דיקלה קציר

למה שלא תעשי את הצעד
הראשון? הגיע הזמן שהמין הנשי
ייקח את המושכות! המדריך
השלם להתחיל עם בן המין
הגברי .בנים ,אל תפספסו!
"שאני אתחיל איתו? זה התפקיד שלו"" ,טוב,
אולי שישלח לי כבר הודעה?"" ,הוא לגמרי
בקטע שלך ,חכי שיעשה את הצעד הראשון",
"בשום פנים ואופן אל תיגשי אליו ,עוד יחשוב
שאת נואשת" .כל אלו הם רק ציטוטים שאתן
ואני שומעות כשאנחנו חושבות על האפשרות
המסעירה ,האפלה והנוראית להתחיל איתו.
גברים יקרים ,ליבי איתכם .כל כך הרבה לחץ
ומשקל עומד על הדבר הראשון שיֵ צא לכם
מהפה והדרך שבה תיגשו אל אותה בחורה
בפאב :החל מהרגע הראשון שבו המבטים שלכם
מצטלבים ,תוך כדי משפט הפתיחה ,ועד לכדי
האומץ העצום לשלוח את ההודעה .איך אתם
מתמודדים עם כל הלחץ הזה? ולמה זה התפקיד
שלכם? הלכתי לחקור.
הפרלמנט מתייצב שנית
כהרגלי בכל כתבת זוגיות ,גייסתי פרלמנט,
מייצג ככל האפשר ,על מנת לפתור את הסוגיה.
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קודם כול ,שאלתי אתכם ,בנים יקרים ,מה
דעתכם בנושא.
איתי ,סטודנט להנדסת חומרים אומר" ,חברים
שלי ואני תמיד מדברים על זה שזה ממש מתיש
כל פעם לעשות את הצעד הראשון ,כל פעם
ליזום ,כל פעם לחזר .הגיע הזמן שנרגיש גם
מחוזרים בעצמנו .אני חושב שזה אומר הרבה
על בחורה שמתחילה איתך".
גיא ,סטודנט לכלכלה וניהול מחזק וממשיך,
"אם בחורה מתחילה איתך ,מובן שזה מחמיא,
אבל זה אומר עליה יותר משזה אומר עליי .לי
זה מראה שהיא בחורה עם ביטחון עצמי ,שלא
מפחדת ללכת אחרי הרצונות שלה ולא מפחדת
מה אחרים יחשבו .היום רוב הבנות שולחות
מעין רמזים לא מובנים ומחכות שאנחנו נעשה
את הצעד הראשון ,למרות ששנינו מרגישים את
הקליק ואת הכימיה".
בנים נוספים אשר נכחו בפרלמנט חושפים
שהם הצד שבאמת מתוסכל ,והם ישמחו ויעריכו
יותר בנות שייזמו את הצעד הראשון" .בנות
שמתחילות איתך זה סקסי ",אמרו ברוב קולות.
רק מניחה את זה כאן.
סיפורו של לייק
בין הרמזים הלא ברורים והאפלוליים שאתן,

בנות יקרות ,משדרות נכללים :בהייה ,משחק
בשיער ,צחקוק ברגעים מוזרים (ולא מצחיקים)
ולייק .איך אתן אוהבות את הלייק על התמונה.
באותו זמן דווקא הגנתי עליכן בנות ,ואמרתי
לבנים שלייק זוהי פעולה אקטיבית ,ולגמרי
אומרת משהו על הנכונות של בחורה להכיר
אותך .הפלרמנט הפך סוער מיד! איתי היה
הראשון להגיב" :מה זה לייק בפייסבוק? אמא
שלי עושה לי לייק בפייסבוק ,זה אומר שהיא
מתחילה איתי? לייק לא אומר כלום .אני בחיים
לא אעשה לייק על תמונה ,אם יש לי מה לומר
למישהי אני פשוט אכתוב לה הודעה או אגיד
לה בפנים".
כוח נשי
אז הבנו שאתן ,הבנות ,לא ממש ברורות ,ואתם,
הבנים ,די מתוסכלים .החלטתי לגשש ולדבר עם
בנות נועזות ,שעשו את הצעד הראשון והתחילו
עם בן המין השני.
הראשונה היא יעל בארי ,אשר שמחה לספר על
הזוגיות שהיא משמרת כבר שנה עם בן זוגה.
"הכרנו בעבודה ,הוא היה מנהל משמרת ואני
ברמנית .יום אחד שמתי לב שהוא מעניין אותי
קצת יותר מהרגיל .התחלתי לדבר איתו יותר
במשמרות ,להיכנס לשיחות של מעבר לעבודה.
אחרי שבועיים כאלה של ניסיונות התקרבות
שלחתי לו הודעה' :האם נמשיך להתראות רק
במשמרות'?" .מפה לשם הם המשיכו להתכתב,
להתראות מחוץ למשמרות והשאר היסטוריה.
"מאיפה האומץ ",שאלתי ,והיא מיד ענתה,
"תמיד העדפתי להתחיל עם בנים ,בעיניי ,לא
שווה לחכות .אם את רוצה משהו ,תשיגי אותו.
לשבת ולחכות זה גם מנציח את מעמד האישה
כנחות .לשבת ,לחכות ולקוות נראה לי יותר
מפחיד מאשר לחתוך את חוסר הוודאות ולסיים
עם זה ".קראתן את זה בנות? יופי .בואו נמשיך.

למה אנחנו לא עושות את הצעד הראשון?
טוב ,הרבה ספקולציות עלו .יעל בארי חושבת
שזה" ,שילוב של תרבות ופחד .מפחיד לעשות את
הצעד הראשון ,ואם יש לך אישור חברתי להקל
על עצמך שלא לעשות אותו ,ולהימנע מדחייה
אפשרית ,אין סיבה שבאמת תעשי את זה".
יהב ארז מחזקת ומוסיפה" :בסופו של דבר,
אם אנחנו רוצות לשנות כאן דברים ורוצות
יותר שוויון ,זה גם מתחיל מבפנים .זה שנשים
לא יודעות להתמודד עם דחייה של גברים ,זה
לא במקרה .זה כי אנחנו לא מורגלות לחשוב
ולפעול על פי אותם סטנדרטים".
חמש הדרכים המנצחות
אחרי שסקרתי לא מעט סיפורי הצלחה ,נותר רק
לחשוף בפניכן ,בנות יקרות ,את חמש הדרכים
הכי טובות שאתן ממליצות לחברותיכן מהמין
הנשי כשאתן מתחילות עם גבר:
" .1סליחה מלצר/ית ,אפשר לחבר את
השולחנות?" מצאתן שולחן של חבורת בנים?
קומו מהשולחן שלכן ,ותבקשו להצטרף לערב
שלהם .נראה שלא תקבלו לא כתשובה ,ויותר
מכך ,תרוויחו ערב מהנה.
 .2לחיים! מרחוק .אם את רואה אותו מרחוק
ורוצה לגנוב את תשומת ליבו ,צרי איתו קשר עין
והרימי איתו לחיים מרחוק .אחרי זה כבר תדברו
על מה אמרתם לחיים.
" .3הי ,ראיתי שקשה לך לבוא עד אלי ,אז
החלטתי לעזור" .נועז ,חצוף ומדליק.
" .4אני רואה שאתה חושב שבירה זה אחלה .ואני
חושבת שאתה אחלה".
" .5וואי ,אני חייבת לשדך לך מישהי .אותי".
וטיפ זהב  -אומץ :אל תאכלי את הראש שלך
במחשבות! שחר דה רוס ,סטודנטית לפסיכולוגיה,
ממליצה ומסכמת" :בנים הרבה יותר קלים
מבנות .הם כל כך שמחים שמישהי מתחילה
איתם שהם פשוט זורמים עם הסיטואציה .את
לא צריכה משפטי פתיחה מפוצצים את פשוט
צריכה אומץ".

| Diklakat93@gmail.com

Dikla Katzir

Bgu4u.co.il

דנה גולדברג מספרת על הדרך שבה היא
השתחלה לערב גברי ועשתה את הבלתי ייאמן:
"התחלתי עם חבר שלי (זה  4שנים) בבר .ערב
לאחר מכן קלטתי אותו ביציאה עם חברים
משותפים ,וקפצתי להגיד שלום .שאלתי מה הם
עושים שם ,והם בתורם השיבו שהם מחפשים

חברה לבחור .מפה לשם ,עניתי מיד' ,יופי! אני',
ו....זהו ,התיישבתי והתחלנו לדבר ומאז אנחנו
ביחד ".אתן עדיין בקשב מלא? בואו נתקדם.
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האגודה סוגרת
לכם את הפינה

חוסכים לכם כאב ראש
ומביאים עד אליכם את:

ביטוח לאומי

5.03 - 7.03

ארנונה

4.03 - 6.03

לובי בית הסטודנט
לקביעת תורים ,הדרכה ופרטים מלאים,
כנסו לאתר www.bgu4u.co.il
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ירוק
יום
למען כדור הארץ
13.03.2019

יום רביעי 11:30-14:30 //

ברחבה מול בית הסטודנט

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

18:30

הסרט מציג מראות מעוררי פליאה באמצעות
צילומים שנעשו ב 50-מדינות לצד הדאגה
לעתיד העולם וקורא ללקיחת אחריות דחופה
על הבית שבו אנו חיים

הרשמה דרך אתר האגודה |  Bgu4u.co.ilאו

"אגודת הסטודנטים"

Bgu4u.co.il

סה
החוכנפישית

הקרנת סרט ""HOME
בקולנוע נגטיב
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מאת מיכאל הופמן

מפריחים
את
השממה
תקופת האביב הגיעה ויחד איתה הפרחים .בעוד המדבר שמסביבנו נצבע
בצבעים מרהיבים ,כל שנותר לנו לעשות הוא לקחת תיק ובקבוק מים –
ולצאת לטיול
"קצר פה כל כך האביב ",שר יהודה פוליקר
וגורם לי בכל פעם מחדש לרצות לבכות .עצם
הידיעה שיש רק ארבעה שבועות במהלך השנה
שבהם כל המדבר הזה פתאום פורח ממלאת
אותי בתקווה ,יש שם אור בקצה המנהרה! וכמה
שזה בא בול ברגע המתאים ,סלאמתק למבחנים
ושלום לפרחים!

ואם נשמור עליו הוא גם יישאר .לצד האירוסים
נוכל גם לראות את פריחתו של צבעוני המדבר
האדום או של האירית הוורודה (שאפשר לאכול
את הפרחים שלה וטעמה מזכיר פיצוחים),
שמקשטים את המדבר במגוון אתרים .בכתבה
אני אסקור שלושה מרכזיים שנמצאים במרחק
הליכה או נסיעה קצרה ברכב.

"רגע ,מה ,יש מצב שפספסתי?" אל תדאגו ,למזלנו
הכול מגיע לכאן מאוחר יחסית וכך גם תקופת
הפריחה .הפריחה מתחילה כבר באמצע ינואר
בצפון הנגב (נרקיסים ורקפות באזור קריית גת),
ועם הזמן היא מדרימה עד שהיא מגיעה לאזור
שלנו בסביבות אמצע פברואר ומלווה אותנו עד
פורים .אפשר לעשות את מה שכולם עושים ולראות
מרבדים של כלניות בנגב המערבי ,אבל מעטים
יודעים את סוד קסמו של המדבר ...האירוסים.

הכי קרוב

גבעות גורל זה לא רק ניווטים ,האנדרטה זה
לא רק ג'אמים ,ובירוחם יש בסיס שאמון על
השמירה עליהם .הם מתחת לרדאר אבל לא ממש,
באים בהמון צבעים ובסוגים שונים ,ורבים מהם
אנדמיים (ייחודיים) לישראל .האירוס ,שהוא גם
הסמל של החברה להגנת הטבע ,תמיד היה כאן,
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אנדרטת חטיבת הנגב:
 2ק"מ משער רגר 20 ,דקות הליכה
רוב האנשים שמגיעים לכאן ועולים אל האנדרטה
לא מודעים למה שקורה ממש סמוך לאתר המסומן.
אם יורדים לכיוון מערב ,כלומר לכיוון פארק גב-ים
אפשר לשים לב לאירוס השחום שהוא המין הנפוץ
ביותר בסביבה של בקעת באר שבע .פרחיו סגולים
כהים והריח שהוא מפיץ פשוט מדהים .כאן תוכלו
גם להיתקל בצהרונים שפורחים לקראת שעות
הצהריים .הצהרון המצוי הוא סוג של אירוס נפוץ
מאוד שפורח ברחבי כל הארץ ,קל במיוחד לזהות
אותו בנגב על הרקע המדברי .הפריחה נמצאת גם
בצד השני של האנדרטה ,בשיפולים המזרחיים.
הכי מומלץ – לבוא שעה לפני השקיעה ,להביא
משהו שיעשה אווירה ופשוט לחוות.

| Michael.25.hoffman@gmail.com

Michael Hoffman

הכי הרבה
שמורת אירוס ירוחם:
 0ק"מ משער רגר 30 ,דקות נסיעה
שמורת אירוס ירוחם נמצאת על הכביש שבין
דימונה לירוחם ,ממש סמוך למחנה משואה
(קורס מ"כים) .יש כביש שנכנס לשמורה
ובקצה יש חנייה מסודרת .המסלול הוא
מעגלי ונמשך כחצי שעה שמהר מאוד הופכת
לשעה ואף יותר .אירוס ירוחם הוא מין אנדמי
לאזור של ירוחם ושל חלק מירדן ,הוא פורח
במרץ ובאפריל והצבע שלו הוא ארגמן .ייתכן
ותיתקלו באירוסים צהובים – אל תתבלבלו,
אלו הם אותם האירוסים רק שיש להם מוטציה
גנטית המשפיעה על הצבע שלהם .השתדלו
לרדת כמה שפחות מהשביל ולאהוב את
האירוסים ממרחק בטוח כדי לא לפגוע בהם.

הכי מיוחד
העיר האבודה:
 60ק"מ משער רגר 45 ,דקות נסיעה
נוסעים לכיוון שדה בוקר ,ממש לפני צומת
חלוקים הסמוך לקיבוץ יופיע מימין "מצפה
חגי" ,ניכנס אליו ושם נחנה את הרכב .כבר
במצפה יופיע במלוא הדרו צבעוני המדבר
– פרח דמוי גביע בצבע אדום כהה .נראה
שמסביבו יפרחו גם בן-שלח מנוצה ושמשון
הדור בצבעים ורודים ולבנים .הניגוד החד הזה
של פרחים במדבר תמיד גורם לי להרגשה של
פליאה" ,מה ,כל השנה הם מחכים שם באדמה
בשביל החודשיים האלו?" כן .באתם ממש בזמן.
מהמצפור יורדים לכיוון דרום בעקבות הסימון
הירוק עד שמגיעים אל העיר האבודה .החורבות
שמתגלות מסביב הן מהמאות ה 6-4-ונבנו על
ידי חברת נוודים שעסקה בחקלאות מדברית.
אם תסתובבו בין העתיקות תוכלו לראות המון
כתובות וציורים שרובם בשפה ערבית קדומה,

מה שמעיד על קבלת הדת המוסלמית על ידי
התושבים .בהמשך נגיע אל חניון הרועה ומכאן
אפשר לבחור בין להמשיך את הטיול לתוך
הקיבוץ ובין לחזור אל הרכב.

זה עדיין דרום
יער המלאכים וגבעת התורמוסים:
 60-70ק"מ משער רגר 40 ,דקות נסיעה
אבל לא הכול זה ניגוד חד ,וגם פריחה ביער היא
מאוד מיוחדת .אם נוסעים בכביש  6עד מחלף
קריית גת ופונים לכיוון מזרח ,מגיעים ליער
שחריה ,או בשמו המוכר – "יער המלאכים" .מי הם
המלאכים אתם שואלים? התורמים מלוס אנג'לס
שעזרו לנטוע את כל היער המרהיב הזה .כאן
תוכלו ליהנות ממרבדים של רקפות ,צבעונים,
נוריות ועיריות .יש המון שבילים שונים שעוברים
דרך נקודות עניין שונות ביער :דרך היער
הראשית ,שביל קדם ודרך ערוגות הבושם הם רק
חלק מהמסלולים שאפשר ללכת בהם וליהנות
מתצפית אל עבר הרי חברון או אל השפלה .אם
אתם מגיעים לאחר הגשמים אני ממליץ לבוא
עם סכין ושקית וללקט פטריות ,בעיקר אורניות
צהובות ועסיסיות שקל מאוד לזהות.
לא משנה לאיזה כיוון תבחרו ללכת ,איזה
פרח להריח או על איזו גבעה לטפס – תמיד
תזכרו שאסור לקטוף! כל הפרחים שהזכרתי
כאן מוגנים על פי חוק .אבל תכלס ,עזבו את
החוק ,לא חבל? שימו לב שאתם לא יורדים
מהשבילים המסומנים כי ההשלכה של הצעידה
שלכם היא שאתם נותנים לגיטימציה לעוד
אנשים לעשות את זה וככה אחרי  100פסיעות
הפקעת שהייתה מתחת לאדמה כבר לא תוכל
לצמוח בשנה הבאה .גם אל תשכחו לקחת
איתכם מים .למרות שמזג האוויר אביבי ,תמיד
חשוב לשתות ולשמור עלינו מפני השמש
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השראה נשית
בכל שנה ביום השמיני בחודש מרץ מציינים
בעולם את יום האישה הבין־לאומי .ציון יום זה
נועד להגביר את המודעות לכך שחיזוק פני
החברה וקידום השלום ברחבי העולם הולכים יד
ביד עם העצמה נשית ,אקטיביזם נשי ומתן שוויון
זכויות מלא לכל אישה ,ללא יוצא מן הכלל .לאורך
ההיסטוריה ועד ימינו ,פעלו נשים רבות לחיזוק
מעמד האישה :לוחמות ,נשות רוח ומנהיגות
בעולם .ביקשתי מסטודנטים וסטודנטיות לספר
לי על הנשים המעוררות בהם ובהן השראה יום־
יומית:
הדס ברם ,סטודנטית שנה ד' לסיעוד ,שיתפה
אותנו מי לדעתה נחשבת לאישה מעוררת
השראה" :נתחיל מזה שאלונה ברקת היא
אישה בתחום שהשליטה המוחלטת בו היא
שליטה גברית ,ולא רק שזה לא עוצר אותה,
היא גם מצליחה מאוד במה שהיא עושה ומגיעה
להישגים יוצאי דופן .היא לקחה קבוצה במצב
לא טוב והרימה אותה למקום הכי גבוה שאפשר
בליגה הישראלית ,היא לא מפחדת מהאנשים
סביבה שלמרות הכול ממשיכים להביע כלפיה
חוסר אמון אך ורק בגלל שהיא אישה ,והיא
מצליחה לשנות מעט את הסטיגמה סביב נשים
וכדורגל .בתור אישה שיושבת עם האוהדים הכי
שרופים ,ועד היום מקבלת הערות ומבטים על
העניין הזה ,היא מעוררת בי השראה על בסיס
יומי .אחד הדברים שמשכו אותי לאהוד את
הקבוצה הזו היא העובדה שהמנהלת שלה היא
אישה ,זה מדהים בעיניי".
ליאור גבאי ,סטודנטית שנה ב' לעבודה סוציאלית
וכתבת בצ'ופצ'יק ,סיפרה לנו על האישה ,או
יותר נכון הנערה ,שעוררה בה השראה" :קוראים
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נשים רבות מהוות
השראה בחיינו – ולכבוד
יום האישה הבאנו את
הסיפור של חלקן
לה דסי רבינוביץ' ,היא הייתה נערה שהתמודדה
עם מחלת הסרטן ונפטרה בגיל תשע־עשרה .דסי
זכתה לסיקור נרחב בתקשורת בעקבות מאבקה
על זכותו של האדם החולה לקבל טיפול רפואי
הוגן .נחשפתי אליה בבית הספר היסודי ,למדנו
את השיר שהיא כתבה שנקרא "עיגולי השמחה"
וזה היה זמן קצר לאחר שהתבשרנו כי דודה
שלי חלתה בסרטן .הסיפור שלה נגע בי במיוחד
כי היא הצליחה לשמור על אופטימיות ושמחה
למרות שהייתה חולה מאוד .באמצעות השיר
שכתבה דסי גם הצליחה להעביר את המסר
הזה הלאה  -של לא לאבד תקווה ,ולתת ממנה
כמה שיותר גם לאנשים הקרובים אליך .חשוב
לזכור שלא רק החולה נפגע מן המחלה אלא
גם משפחתו וסביבתו ,ושירה של דסי הצליח
להעביר בי את התקווה הזו".

נוי תומרקין ,סטודנטית שנה ג' לספרות
ופילוסופיה ,מאמינה כי המשוררת לאה גולדברג
הייתה אישה עם כוחות אין־סופיים" .היה לה
סיפור חיים קשה מאוד .לאה הייתה ילדה
בתקופת מלחמת העולם הראשונה ונלקחה
בגיל צעיר מאוד למחנה עבודה עם משפחתה.
בכל יום העמידו את אביה מול כיתת יורים
ועשו כאילו הולכים להרוג אותו ,עד שהשתגע

הנשי השלישי בגודלו בישראל .הליגה והרעיון
שלה זכו במגוון פרסים בארץ ובעולם".
ערן סלומון ,סטודנט שנה ג' למדעי המחשב,
חושב שכולם צריכים לקחת השראה מסבתא
שלו" ,סבתא שלי ,שרה סלומון ז"ל ,נפטרה
לפני שלוש שנים אך מעולם לא הפסיקה להיות
עבורי מודל לחיקוי .היא נולדה בארץ בשנת
 ,1926הוריה השתייכו לתנועה הרוויזיוניסטית,
ואין סיפור בהיסטוריה של ארץ ישראל ומדינת
ישראל שהיא לא הייתה מעורבת בו בצורה זו או
אחרת .כל סיפור שהיא סיפרה לנו הוא סיפור
מעורר השראה ,והיא הכירה חלק נכבד ממנהיגי
המדינה באופן אישי .יותר מכך ,היא הייתה
עורכת דין ופרצה לא מעט תקרות זכוכית בעולם
המשפטים כשהמשיכה את דרכה של אימה
שהייתה בין הנשים הראשונות שלמדו משפטים
בתקופת המנדט ,דבר שגרם לרבים להרים גבה.
נוסף לאישיות המרשימה שלה ,היא גם הייתה
אשת משפחה שאהבה את כל ילדיה ,נכדיה ואף
את הנינה היחידה שזכתה להכיר בימי חייה.
המורשת שלה ,שכוללת ציונות ואהבת הארץ,
שזורה בכל אחד מאיתנו".
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ואף נכנס למוסד לחולי נפש .היא עלתה לארץ
עם אמה שבאה בעקבותיה .כל חייה היא חיה
בצל הפחד הזה שגם בה מקננת מחלת הנפש
הזו .ובכל זאת ,היא לא הפסיקה ליצור ולכתוב
שירים ,מחזות וספרים ובעצם כל מה שאפשר.
לאה לא עזבה את אמא שלה אפילו ליום אחד,
עד למותה ,עשר שנים טרם מות האם שביקשה
שעל המצבה שלה יהיה כתוב רק' :אמה של לאה
גולדברג' .וזה אומר הכול .הייתי רוצה להיות
בעלת כוחות ועוצמות אין־סופיים כמו שלה".

| Locnish@gmail.com

Liad Vacnish

Bgu4u.co.il

ימית אברמוביץ' ,סטודנטית שנה א' לפסיכולוגיה
וניהול ,בטוחה שאמא שלה ,עפרה אברמוביץ',
היא אישה מעוררת השראה" .אמא שלי הקימה
את ליגת 'מאמאנט' ,שזו ליגת כדורשת לאימהות.
היו הרבה התנגדויות ,אך היא לא ויתרה ועשתה
הכול כדי לשכנע את ראש עיריית כפר סבא,
עיר מגוריה ,שיאפשר לה לפתוח ליגת כדורשת
לאימהות .לאחר חצי שנה הוא נעתר לבקשתה,
לא משום שהשתכנע שהרעיון מוצלח ,אלא כיוון
שרצה להשתחרר מהאישה שרודפת אחריו לכל
מקום .כיום משחקות בליגת 'מאמאנט' לא פחות
מ 16-אלף אימהות ,וזה נחשב לענף הספורט

נועה שמש ,סטודנטית שנה ג' לפוליטיקה וממשל,
מספרת כי האישה שהכי מעוררת בה השראה
היא אחותה הקטנה" .הכול אפשרי ,זה מה שאני
למדתי מאחותי הקטנה ,ענבל שמש ,שהיא גם
חברת נבחרת ישראל בג'ודו ומחזיקה במדליית
ארד מאליפות אירופה בג'ודו .מגיל ארבע ענבל
הציבה לעצמה מטרה מאוד ברורה  -מדליה
אולימפית בג'ודו .יחד עם המטרה הענקית הזו
הגיעו משטרי אימונים ותזונה קפדניים .בזמן שכל
אחד אחר היה מתלונן על זה ,או נשבר ,אחותי
רואה רק את היתרונות ,יש לה תשוקה אדירה
למה שהיא עושה וכל השאר פשוט לא פקטור
מבחינתה .יותר מזה ,מה שהכי מעורר בה השראה
לדעתי ,זה שהיא מוצאת את הזמן להתנדב בגן
ילדים בחינוך המיוחד ,להיות סטודנטית להנדסה
וגם לאמן בג'ודו את הדור הצעיר .כשאני מביטה
באחותי וביכולות העל שלה ,אני מזכירה לעצמי
שהיא אחת משלנו ,ושכולנו יכולים להצליח בכל
דבר אם רק נעבוד קשה ,נאמין בדרך שלנו ונאהב
את מה שאנחנו עושים
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יום

פוליטי

דווקא לי פוליטיקה עכשיו

10:00-16:00
רחבת בית
הסטודנט

יריד
מפלגות
וארגונים
הרצאות
קצרות
על הדשא
11:45
טקס
אמנת
השיח

 | 27.2.19רביעי

מדגם
בחירות
צילום :סיון פרג'

19:30

ליאור שליין
עורך ומגיש "גב האומה"  -רשת 13

לובי בית הסטודנט
מכירת כרטיסים באתר אגודת הסטודנטים > לפרטים נוספים| meoravut1@aguda.bgu.ac.il | Bgu4u.co.il :
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"אגודת הסטודנטים"
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מאת ליאור לוי

לעבוד
את
התואר
בסופו של דבר רוב
הלומדים גם עובדים.
בין שמצאתם כבר
נישה לעבודה לצד
הלימודים ובין
שאתם מתכננים
לעבוד רק בחופשות
(עצה ממני  -אל
תבנו על זה כי אין
באמת חופשות),
ריכזתי לכם כאן כמה
רעיונות לעבודות
מיוחדות
42
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רבים מאיתנו עובדים במהלך הלימודים כדי
לממן אותם ,לשלם הוצאות מחיה ,בילויים ועוד.
מלצרות ,בייביסיטר ודומיהם ,זה כבר חרוש ,אבל
יש בינינו גם חבר'ה פחות בנאליים שהיו מוכנים
לשתף אותנו בדרכי פרנסה אחרות .תקראו ואולי
תקבלו השראה.
נתנאל כהן ,סטודנט למדעי החיים ,סיפר לנו
שהוא מאכיל ומטפל בצפרדעי מחקר" .הגעתי אל
העבודה דרך מכרה שפגשתי במקרה כשהתחלתי
את התואר ,היא בדיוק הייתה לקראת סיום וחיפשה
מחליף ".מחוויותיו הוא מספר" :אז אני ,בעצם,
אחראי לתת להן אוכל ,להחליף להן מים ולהשגיח
על המנותחות  -צפרדע מנותחת פעם בשבוע אז
יוצא שכל צפרדע מהצפרדעים מנותחת בערך
פעם בשנה .מעניין זה שהן מחליפות צבע  -בארגז
היומיומי שלהן הן ירוקות כי הוא ירוק ובארגז
הניתוח הן לבנות כי הוא לבן .אפילו שהן רואות
אותי מדי יום כבר שנתיים ,אין להן שמץ מי אני,
ובכל פעם שאני מחליף להן מים ,הן משפריצות
עליי מים עם הרגליים ,חוץ מזה הן מתוקות".
עטרה בר־זכאי ,סטודנטית לספרות עברית
היא מעסה .לפני תחילת התואר ,למדה עיסוי

ורפלקסולוגיה .לדבריה" :אני כיום מעסה
בקליניקה ,אבל בשנתיים הראשונות לתואר
הייתי עושה עיסויים בתוך חדר השינה על מיטת
טיפולים ,משהו שהיום אני מתקשה להבין איך
עשיתי אותו .עברתי לבאר שבע בתור סטודנטית
בלי כסף לשכור קליניקה ,ורק החברים הקרובים
ידעו שאני מטפלת ,אז מדי פעם ,כשרציתי לתת
מתנות כמו בימי הולדת ,הייתי פותחת בחדר
שינה את מיטת הטיפולים ומטפלת שם בעיסוי.
איכשהו זה הגיע לחברים של חברים ,וחברים
של חברים של חברים וזה יצא משליטה  -הבנתי
שלאף אחד לא אכפת איפה אני מטפלת ומה
התפאורה כל עוד הטיפול טוב .אז אזרתי אומץ
ופרסמתי ב"התקבלתי" שאני מעסה סטודנטים
ב 120-שקל ,נראה לי שהגיעו אליי כמאות
סטודנטים עם גב כואב .אני הצלחתי לממן את
התואר ואפילו לצאת לברקה שני קבוע".

צילום :שרה זייטלין

| Liorm@post.bgu.ac.il

Lior Levi

Bgu4u.co.il

מיכל קפלן ,סטודנטית לפסיכולוגיה וחינוך עובדת
ב"בית מאזן" .זו וילה של  12דונם שנמצאת במושב
שדה צבי .הבית מעניק חלופת אשפוז לפגועי
נפש .בבית יש חווה חקלאית ענקית ,חוות טיפול
בכלבים ותרפיה בבישול .הבית מעוצב בטוב טעם
ומציע עבודה משמעותית וחדשנית .הבית נפתח
ממש בדצמבר האחרון .מיכל מספרת" :במהלך
לימודיי ,יצא לי להתנסות בעבודה עם אוכלוסייה
דומה ולא אחת שמעתי את חששות המתמודדים
ובני משפחותיהם ,מהקשיים הכרוכים באשפוז
ובשהייה במסגרת פסיכיאטרית ומהסטיגמה,
שלעיתים כרוכה בכך .יש משהו בבית מאזן
שמאפשר למטופלים ולצוות ,להרגיש את תחושת
המסוגלות והביטחון שהמעטפת בכללותה,
מספקת לתהליך הטיפול ,השיקום וההחלמה.
השהות במבנה המטופח והמושקע ,איכות החיים
הגבוהה ,השדות ,המרחבים הפתוחים והנופים
מסביב ,מספקים תחושת בית ,אינטימיות ,רוגע,
ונורמטיביות ".גמישות המשמרות ,התמיכה,
ההדרכה והאווירה הביתית והמשפחתית הופכים
את העבודה בבית מאזן למתאימה מאוד
לסטודנטים למקצועות הטיפוליים המעוניינים
ללמוד ולרכוש ניסיון בתחום .העבודה ,מעבר
להכנסה הכספית בצידה ,מכילה שליחות ותרומה
לסטודנטים שנחשפים לה ,וניסיון בליווי ובטיפול
במטופלים מורכבים ביותר החווים משבר.

שיר אוחנונה היא סטודנטית לכימיה שתרמה
ביציות .היא מספרת" :תרמתי ביציות .אני
תרמתי בקפריסין ,יש גם בארץ אבל התהליך הוא
באופן משמעותי ארוך יותר .הגעתי דרך מישהי
שפרסמה בפייסבוק שהיא מחפשת בחורה
בגילאים  30-20לעזרה רפואית לחברים שלה.
פניתי אליה ושאלתי על מה מדובר ,היא לקחה
ממני פרטים ואחרי כמה ימים יצרה איתי קשר
נציגה של המרפאה בקפריסין ".ראשית מחפשים
התאמה בין תורמת לזוג ,לפי דמיון פיזי וגם לפי
תחומי עניין משותפים" .יום לפני התרומה שלי
התקשרה אלי אשת הקשר מקפריסין וסיפרה
לי שבני הזוג התקשרו אליה ממש כמה דקות
לפני וביקשו ,אם זה לא מאוחר מדי ,שלתורמת
יהיה חוש מוזיקלי כי בן הזוג מנגן .אני בעצמי
שרה ומנגנת ,ככה שהיא צחקה ואמרה להם
שזה כנראה באמת סימן ".התהליך שעברה שיר
כולל בדיקות כלליות ,בדיקות גנטיות לבקשת
מקבלי התרומה ,לקיחת הורמונים בערך שבוע
לפני התרומה עצמה וטיסה למרפאה בקפריסין
לביצוע התרומה" .הייתה חוויה מעניינת .לא
יכולה להגיד שנהניתי כי זה לא בדיוק החומר
שממנו עשוי כיף ,אבל כן עשיתי משהו שהוא
קצת-הרבה מחוץ לאזור הנוחות שלי ,ולמען
אנשים אחרים".
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כשהוליווד
יצאה
נגד סטאלין
המלחמה הקרה שינתה את
העולם ,אך הוליווד שינתה
עוד יותר .כיצד אימפריית
הקולנוע שינתה את התפיסה
שלנו על העולם השני?

אני בטוח שרובכם שמעתם על "המלחמה
הקרה" ,המלחמה בין המערב הקפיטליסטי
והדמוקרטי בראשות ארצות הברית לבין הגוש
הקומוניסטי בראשות ברית המועצות .למלחמה
הזו היו אין־ספור אספקטים – מרוץ חימוש
גרעיני ,מרוץ לחלל ,מלחמות ריגול ,ועוד .אך
למעשה היא נקראת המלחמה הקרה מכיוון
שמעולם לא התרחשה מלחמה ישירה בין
ארצות הברית לברית המועצות ויותר מכך,
עד סוף מלחמת העולם השנייה היו הן בעלות
ברית שביחד עם בריטניה ניצחו את הנאצים.
המלחמה הקרה היא ללא ספק המלחמה
הארוכה ביותר במאה ה .20-היא התחילה
לכאורה ב 6-באוגוסט  1945כאשר ארצות
הברית הטילה את פצצת האטום על הירושימה
והסתיימה באופן סמלי ב 9-בנובמבר 1989
עם נפילת חומת ברלין .אך למען האמת ,אם
תשאלו היסטוריונים רבים הם בוודאי יגידו לכם
שהמלחמה הקרה החלה בשנת  1917עם נפילת
משטר הצאר ברוסיה ועלייתו של לנין .ולגבי
סיומה ,יש שיגידו שהיא עדיין מתרחשת.
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אבל מדוע היא כל כך מוכרת ולמה יש לנו דימוי
מאוד מסוים עליה? אין ספק שמעצבת התודעה
הראשית היא הוליווד.

השליח ממנצ'וריה ()1962
עלילת סרט הקאלט מציגה מזימה של הגוש
הקומוניסטי שתכליתה לגרום לבחירת נשיא
אמריקאי שהוא למעשה סוכן קומוניסטי ,וזאת על
ידי הצגתו כמועמד פטריוטי .הסרט מציג את דמותו
של סמל ראשון בכוחות האמריקאיים אשר לחם
במלחמת קוריאה ,ונשבה על ידי הקומוניסטים
במנצ'וריה הסינית .במהלך השבי עבר שטיפות
מוח ותוכנת מחדש על מנת להתנקש במועמד
לנשיאות ארצות הברית ובכך להביא לבחירתו
של המועמד לתפקיד סגן הנשיא (הסוכן הרדום).
הסרט יצא לקולנוע בשנה שקדמה לרצח הנשיא
קנדי ולאחר הקרנתו הועלו נקודות דמיון בין הסרט
לאירוע רצח הנשיא :ישנה תאוריית קונספירציה
שטוענת כי לי הארווי אוסוואלד (רוצחו של קנדי)
הוא למעשה סוכן סובייטי .נוסף לכך ,הסרט הפך
את הביטוי "המועמד המנצ'ורי" לביטוי רווח

שמשתמשים בו עד היום לתיאור תרחיש שבו ישנה
התערבות פוליטית זרה בבחירות ארצות הברית.

סרטי ג'יימס בונד
סרטי ג'יימס בונד אשר מבוססים על ספריו של
איאן פלמינג הם סדרת סרטי הריגול הגדולה בכל
הזמנים .שניים מהסרטים המוכרים והידועים ביותר
הם "מרוסיה באהבה" ( )1963בכיכובו של שון
קונרי ו"המרגלת שאהבה אותי" ( )1977בכיכובו של
רוג'ור מור .בסרט הראשון ,ארגון ה( MGB-שקדם
לק.ג.ב) הרוסי מתכנן נקמה על מנת להעלות את
המורל של כוחותיו .לשם כך הוא מתכנן להתנקש
בחייו של הסוכן הטוב ביותר בעולם – ג'יימס בונד.
בסרט השני ,צוללות טילים בליסטיים בריטיות
וסובייטיות נעלמות בצורות מסתוריות .ג'יימס
בונד נקרא לחקור את המתרחש ובדרך למשימה
הוא נתקל במארבים של סוכנים סובייטים ,הורג
את חלקם ,נתקל בסוכנת סובייטית יפיפייה ומונע
מלחמת עולם שלישית.

רמבו
ג'ון רמבו (סילבסטר סטאלון) הוא גיבור מלחמת
וייטנאם וחייל הכוחות המיוחדים לשעבר ,אשר
סובל מהלם קרב .הסרט "משחק הדמים" ()1982
עוסק בחוסר הקבלה של החברה האמריקאית
את יוצאי מלחמת ווייטנאם ,מלחמה שהותירה
בלוחמים טראומת קרב וקשיי הסתגלות בארצות
הברית .מלחמת וייטנאם ( )1975-1959הייתה
מאבק בין הגוש המערבי־קפיטליסטי בראשות
ארצות הברית לבין הגוש המזרחי־קומוניסטי,
הפעם בראשות הו־צ'־מין .היא נחשבת לאחת
המלחמות הבולטות במלחמה הקרה ולאחת
המלחמות שספגה את הביקורת הרבה ביותר
של הציבור האמריקאי .בסרט "משחק הדמים "2
( )1985רמבו נמצא בכלא במחנה עבודה ,ומפקדו
לשעבר מציע לו חנינה בתמורה לכך שיטוס חזרה
לווייטנאם לחפש אחר שבויי מלחמה .רמבו מוצא
שבויי מלחמה אך נשבה בידי הווייטנאמים ,שם הוא
לומד שהצבא האדום עוזר לחיילים הווייטנאמים.

דראגו ,מתאגרף סובייטי חזק ביותר מגיע
לאמריקה ובטוח שהוא יכול לנצח כל מתאגרף
אמריקאי .אפולו קריד נענה לאתגר .הוא שורד שני

סולט ()2010

אוולין סולט (אנג'לינה ג'ולי) ,סוכנת  CIAנשואה
לזואולוג גרמני .למשרדי הסוכנות מגיע עריק רוסי
שמספר לסולט בחקירתו על "יום  ,"Xמבצע אשר
אורגן על ידי מרגל רוסי בזמן המלחמה הקרה
ושנועד להרוס את ארצות הברית .הוא טוען כי ברית
המועצות אימנה במהלך שנות ה 70-קבוצת ילדים
והפכה אותם לקבוצת עילית ,הילדים למדו אנגלית
רהוטה והסתננו למוקדי הכוח בארצות הברית .כיום,
לטענתו ,הם סוכנים רדומים שמחכים לפעול ב"יום
 "Xשבו תרצח סוכנת כזאת את נשיא רוסיה על
אדמת ארצות הברית והוא חושף לאוזני כולם ששמה
הוא אוולין סולט .זהו סרט שמבוסס על שמועות
שתוכנית כזו הייתה במציאות.
שלל הסרטים שעוסקים במלחמה הקרה עוסקים
באספקטים רבים שמשפיעים עלינו עד היום .אצל
רובנו התעצב למשל הדימוי כי האדם הראשון
שהגיע לחלל היה ניל ארמסטרונג אך למעשה האדם
הראשון שהגיע לחלל היה יורי גגארין הרוסי שעשה
זאת בשנת  12( 1957שנים לפני שארמסטרונג צעד
על הירח) .יתרה מזאת ,הסרטים תאמו למציאות
שבה העולם חשש ממלחמת עולם שלישית־גרעינית,
מה שכמעט קרה בשנת  1962כאשר הרוסים החלו
לבנות אתרי שיגור טילים בקובה ,מלחמה שנמנעה
בזכות חרושצ'וב הרוסי וקנדי האמריקאי .הסרטים
הללו מציתים את הדמיון בכל הנוגע למלחמות ריגול
ולהשפעות חתרניות על מערכות בחירות ,אך למען
האמת הדבר לא כל כך רחוק מהמציאות .וזה מעלה
את השאלה – האם המלחמה הקרה באמת נגמרה?

| Danielrymberg@gmail.com

Daniel Rymberg

Bgu4u.co.il

רוקי )1985( 4

סיבובים בלבד ובמהלך הסיבוב השני סופג מכות
קשות מדראגו ,מה שמביא למותו בזירה .רוקי,
אשר מזועזע ממות חברו ,קורא תיגר על דראגו
ומגיע לברית המועצות על מנת להילחם בו .הסרט
מהווה קרב בין ארצות הברית לבין ברית המועצות
בזמן המלחמה הקרה .רוקי מתאמן באמצעים
פשוטים בזמן שדראגו משתמש במכשור המתקדם
ביותר ואף נוטל סטרואידים .בקרב רוקי נמצא
כמעט לבדו מול דראגו שתומכת בו מדינה שלמה.
בתחילת הקרב הקהל הסובייטי עוין לרוקי אך
ככל שהוא מציג את יכולתו ,הקהל מפתח כלפיו
סימפטיה ואף מתחיל לעודד אותו .לבסוף רוקי
מנצח בקרב וזוכה לעידוד רב מהקהל המקומי.
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מחשב

למה כן:
פעם ,לא כל כך מזמן ,מחשבים ניידים שרדו
בקושי שעה ללא חיבור לחשמל והצליחו לפרנס
דור שלם של רופאי גב בשל משקלם הכבד ,אבל
כיום זהו פריט חובה אצל כל סטודנט בשביל
העבודות ,סיכום ההרצאות והתרגולים .בסך
הכול – זה לא מפתיע .רובנו בכל מקרה מקלידים
יותר מאשר כותבים בעט ,לא?
מהירות ההקלדה מול מהירות הכתיבה היא
נושא שנוי במחלוקת ומשתנה בין אדם לאדם ,אז
לא אכנס כאן להכללות ,אבל רובנו אכן מקלידים
יותר מהר ממה שאנחנו כותבים בעט .נוסף על
כך ,המקלדת שלנו לא תתרוקן ברגע קריטי,
הכתב ברור בו אוטומטית ,ויש אין־סוף כלים
שיכולים להוסיף לחוויית ההקלדה ולהבהיר
את כוונת הכתיבה שלנו (לינקים לכתבות
או מאמרים רלוונטיים ,מילונים אונליין
למילים קשות ,ועוד ועוד) .זאת ועוד,
בעזרת נפלאות הגוגל דוקס
ודומיו אפשר ליצור סיכומים
שכוללים
כלל־כיתתיים
את כל החומר והופכים את
ההכנה למבחן לקלה יותר.
מיותר לציין שמחשב הוא כלי
בלתי נפרד משיעורים טכניים יותר
שכוללים הרבה קופי־פייסט של ,למשל,
שורות קוד ,אבל גם ללומדים מקצועות
הומניים המחשב יכול להיות נוח במיוחד.
למה לא:
נתחיל בעובדה הבסיסית – המחשב שלכם ,עם
וורד ואקסל הנחמדים ,מכיל גם דפדפן שיוביל
אתכם להסחת דעת כזאת או אחרת .זה יתחיל
בערך בוויקיפדיה שאולי קשור בעקיפין להרצאה,
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ימשיך לאתר אחר ויסתיים עם קובץ וורד ריק,
אפס חומר זכור למבחן ,ושיא חדש בבאבלס
שלא ינחם אתכם במיוחד .שימוש במחשב מצריך
מרדף תמידי אחרי
שקע ,שהוא לא דבר
מובן מאליו בכל כיתה,
וסוללות נוטות להיגמר
בדיוק כשצריכים אותן.
אבל אפילו אם אתם
משקיענים ,מקצועיים,
ויש לכם כבל מאריך
באורך כל שדרות רגר
– אם המרצה מחליט
לעשות פתאום טבלה
מסובכת ,גרף ,או ,רחמנא
לצלן ,משוואה ,לא יהיה
לכם סיכוי לעמוד בקצב
שלו .סטיב ג'ובס וביל
גייטס אולי הובילו אותנו
לעולם הדיגיטלי ,אבל
בשביל ליצור אותו – הם
השתמשו בעטים ובנייר,
ואולי כדאי גם לכם.

מחש

מחברת

למה כן:
כולנו למדנו איך להחזיק עט ועיפרון ואיך לכתוב
צ'יק צ'ק בבית הספר ,וכך למדו גם הורינו וסבינו.
כולנו עשינו עמודי שער יפים ,התאמנו על
החתימה וקשקשנו בצדדים .כשהתבגרנו ,הוספנו
ליד הכתב המפותח שלנו גם סימנים חדשים,
אלף־בית בשפות זרות
מתמטיים
וסימנים
חדשים ,והחלפנו את
צבעי הפנדה בקלמר
בצבעים
במרקרים
רדיואקטיביים .אנחנו
כבר מכירים ויודעים
מה טוב לנו בדף ובעט,
מה ברור לנו ומה פחות
בכתב ,ואיך להעתיק.
אם זה לא מקולקל,
אז למה לשנות? רק כי
אנחנו באוניברסיטה?

שב

למה לא:
"אחי ,מה כתבת פה?!" משפט מוכר ,לא?
כשכותבים הערות ביד ,לא רק הבוחנים צריכים
להתמודד עם הכתב שלכם ,אלא גם אתם,
ולפעמים גם החברים שלכם אם אתם משתפים
איתם את הסיכומים .יש לכם אחריות לדאוג
שתבינו בעתיד את מה שכתבתם ,ואם אתם
כותבים בראשי פרקים ,באיטיות ,או סתם
לא ברור – אתם בצרות .חוץ מזה ,ניירות
הולכים לאיבוד בקלות ,נמסים בגשם
ומתקמטים ,ונוסף לכול ,החזקת
העטים לא נוחה כל כך לאצבעות.
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אז מי מנצח?
אין דרך להכריע בקרב הזה .סיכומי מקצועות
רבי מלל (הומניים יותר) נכתבים בצורה חלקה
במחשב ,אבל כך גם נושאים מדעיים .ברור
שמתמטיקה קלה יותר בנייר ונושאים נוספים
חוץ ממנה .לכן – אני נאלץ להכריז על תיקו.
מדובר נטו בהעדפה אישית.

| Belfer94@gmail.com

Shai Belfer

Bgu4u.co.il

היא
ביד
הכתיבה
אישית ,קלה לשינוי
במקרה
ולהבהרות
הצורך ומעודדת אותנו
לחשוב עצמאית ובצורה
עמוקה על מה שאנחנו
כותבים .מחקרים כבר
הוכיחו שהכתיבה ביד בכיתה משפרת מאוד את
הזיכרון – כשאתם כותבים ,אתם נמצאים בדיאלוג
עם התוכן של ההרצאה בינכם לבין עצמכם .הדף
החלק לא יסיח את דעתכם עם לייקים והודעות
וואטסאפ ,ולכן מרצים מסוימים עדיין מתעקשים
עליו בהרצאות כבדות משקל ,אבל הוא גם יכול
לבדר ברגעים מתים בשיעור – והקשקושים גם
יפתחו לכם את היצירתיות בדרך .גרפים ונוסחאות
ייכתבו לכם על הדף במהירות ובטבעיות .מניסיון,
אין דרך ללמוד נושא כמו 'מיקרו־כלכלה' בלי
הרבה מאוד נייר לשרטוטי עקומות היצע־ביקוש.
אין ספק ,נייר זה ה-דבר.
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קינג

ביבי
סיפור עלייתו לשלטון של בנימין נתניהו ,כפי שהוא משתקף מבעד
לארבעה עשורים של הופעות תקשורתיות בלתי נשכחות
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מאת ליאור ליאני
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תשבץ היגיון

מאוזן:

מאונך:

 .1עמוד במשנה ()4,3
 .4איזה בגד הוא הניח עליה? ()4
(עפ"י אבישי זילכה)
 .7הפיל עורק ()4
 .8תופסים שכל אחד מהקיבוצים הוא כזה ()7
 .10סבסטיאן מתמצא בחקלאות ()6
 .12כל הצדיקים חבושים בעיתון ([ )5דו"ש]
 .13אי סדר? לא בדיוק (( )5עפ"י ניר גרנדה)
 .16גילו אתכן באמצעות קוברה ()3,3
 .19למהול בירה במים? הם מגזימים ()7
 .20הבירה חוזרת במצב אינטגרלי ()4
 .21הלכתי מכות וזוהי הגדולה ()4
 .22הקטנטן הלך לאיטו בעושר? להפך ולהפך ()7

 .1ביקוע קוף אחרי שני צלילים (מ) ()5
 .2שני בתים בלבוש סולידי (מ) ([)5דו"ש]
 .3לא אכלו בדל אחד ללא סיוע חיצוני ()6
 .5יש לשמן רק אגורות ()4,4
 .6המשורר היווני החליף אותם? איזה אפס! ()6
 .9איזה מין צמד מקיף עשרה? ()4
 .11זה שאולי חותם ב"אדי" מתעורר מעלה ומציית ()4,4
 .13אין ספק שסביב ניצחון כזה אפשר לדעת מה הלחץ ()6
 .14צורפת לבירה ()2,2
 .15הרצה להיכנס לבוץ ,דן? ()4,2
 .17לא אניח כאן את השתיל שהיא סחבה (מ) ()5
 .18שני בניי עושים חרם? (מ) (( )5עפ"י אבישי זילכה)

צ'ופצ'יק

תשחץ

*הפתרונות באתר האגודה  >> Bgu4u.co.ilצ'ופצ'יק

זמר
טורף קטן
ישראלי
המצוי
בארץ
()3,4
()3,4
נוזל בגוף

הר
בגליל
התחתון

מכלי
השחמט

אודטה שוורץ

חנה לסלאו
מדוכא,
סובל
ירק
מאכל
עני

תערובת

אימפורטר

מרגיש
טוב
מבחינה
פיזית

ביותר
עיר בירה
באירופה

בוטיק
לקינוחים

מחלקי
היממה

יוצא דופן

תרופת
דמה

מלך
ממחזה
שייקס-
פירי

עיקר,
שורש
פיסת
בד
צה"לית

כלי
נשיפה

חברת
תוכנה
גדולה

ממאפייני
השירה
המקראית

תיקן
ָ

משקה
עלים

ברור
וידוע

מחפש

קובר
החלק
הסיפורי
שביצירה
ספרותית

לחם
משמיים
שומה
נאה
()2,5

ספר
מפות

מכשיר
עינויים

מן
השברים

משקה

דובדבנים

גרסת
הדגמה
של
תוכנה

חבל

מדבר

חוט דק

כתובת

התיישבות

בהרי
יהודה

קורא
קריאות
עידוד

סלוגן

עז מצח
צילומים ,Banjo (Copyright: Tomer T) :נחום עסיסcc-by-sa-4.0 ,

Friends cafe

Bgu4u.co.il

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

liorliany@gmail.com
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מדור הפינה החמה

קאפקייקס
ספגטי
שלום לכל הרעבים והרעבות! מכירים את זה
שהכנתם מלא אוכל ושמתם את מה שנשאר
במקרר ,אבל למחרת כבר לא בא לכם לעשות
שידור חוזר לארוחה? לזרוק זה לא נעים ,וכדי
לבשל משהו חדש מאפס צריך יותר זמן ...אז מה
עושים? קאפקייקס ספגטי!

מצרכים ל 12-יחידות:
חצי חבילה של ספגטי מבושל
 2כפות שמן זית
 1ביצה
 3כפות קוטג'/גבינה לבנה
 4-3פטריות
 1/3כוס גבינה צהובה (מכל סוג)
מגורדת
 1/3כוס גבינה בולגרית מגורדת
מלח ופלפל
כפית אורגנו/בזיליקום קצוץ

פ
ר
ס
ו
ם
אגודה

מה עושים?
מתחילים עם הוצאת הספגטי מהמקרר או
מהמקפיא כדי שיהיה מוכן לעבודה .אפשר
להשתמש בספגטי שכבר יש עליו רוטב כלשהו,
רק הביאו בחשבון את הצירוף של הטעמים
הישנים עם התבלינים שנוסיף עכשיו.
יש לחמם את התנור לחום של  180מעלות
ולשמן את תחתית התבנית שבה בחרתם .כף
שמן תספיק ,אפשר למרוח את השמן עם מברשת
סיליקון או עם חתיכת נייר סופג  -למאלתרים.
זה הזמן לגרד את הגבינות הקשות ולחתוך את
הפטריות .אפשר לשלב ירקות "עייפים" נוספים
אם יש לכם כמו בטטה ,זיתים ,קישוא ודומיהם.

ערבבו בקערה את כל המצרכים ,אך הקפידו
להשאיר חצי מכמות הגבינה הצהובה בצד.
הוסיפו לבלילה מלח ופלפל לפי הטעם (זה לא
אמור להיות יותר מכפית) .הוסיפו צמחי תבלין
אם יש לכם ,אני הוספתי בזיליקום מיובש.
בהמשך יוצקים את התערובת לתבנית .מעל פזרו
את הגבינה המגורדת שנשארה לכם .הכניסו
לתנור למשך  20דקות.
לאחר שהוצאתם מהתנור ,הניחו לתבנית
להתקרר כמה דקות ואז הוציאו את הבלילה.
לא לשכוח  -להפעיל שיקול דעת! נשמח להציל
את הירקות והגבינות שעומד לעבור זמנם ,אבל אני
לא ממליצה על שימוש בכאלה שכבר פג תוקפם!

טיפ :לשם הגיוון אפשר לשנות טעמים ,למשל ,לאפות את הספגטי עם רוטב עגבניות ,זיתים
חתוכים ומוצרלה  -כמו פיצה.

מאת ליאור לוי

חטיפי באונטי
ביתיים
בחלק המתוק של המדור רציתי לתת לכם הפעם
מתכון מושחת ,טעים וקל שתמיד בא בטוב .הוא
אפילו כשר לפסח! חטיפי באונטי ביתיים ,יותר
טעים מהחטיף שקונים וגם תוכלו להרשים עם
זה חברים ואורחים במעט מאוד עבודה,

מה עושים?
מתחילים בערבוב החלב המרוכז והקוקוס עד
שהם מתאחדים לעיסה אחת .אם תרצו להפוך
את החטיף לטבעוני ,החליפו את החלב המרוכז
בכוס של קרם קוקוס ושתי כפות אבקת סוכר.
את התערובת אפשר לחלק וליצור ממנה כדורים
קטנים ,שאותם מניחים על מגש מכוסה בנייר
אפייה כדי שלא יידבקו .לחלופין ,אפשר ליצוק
את התערובת לתבנית הקפאה בכל מיני צורות
שיש לכם .הקפיאו את חתיכות התערובת ,באיזו
צורה שבחרתם ,למשך שעה וחצי .שברו את
השוקולד המריר לקוביות והניחו בקערה .הוסיפו
את השמן והכניסו את הקערה למיקרוגל למשך
להמס את השוקולד .ערבבו אותו
ֵ
דקה כדי
לאחר ההוצאה מהמיקרוגל עד לקבלת תערובת
במרקם חלק .אם נשארו עוד גושים ,החזירו את
התערובת לסיבוב של עוד חצי דקה במיקרוגל.
הוציאו מהמקפיא את חטיפי הקוקוס שלכם
וטבלו אותם אחד אחד בתערובת השוקולד המריר

מה צריך?
 1פחית/קופסת חלב מרוכז ( 400גרם)
 3כוסות קוקוס טחון
 2אריזות שוקולד מריר ( 200גרם)
 1/2חבילת שוקולד לבן ( 50גרם)

כשהוא חם ונוזלי .אחרי שהחטיף נראה מכוסה
לגמרי בשוקולד ,הניחו על מגש עם נייר אפיה
עם רווחים בין חטיף לחטיף .השוקולד יתקשה
במהירות ויתפוס את הצורה הקבועה שלו.
המסו את
ֵ
לאחר שציפוי השוקולד התייצב,
השוקולד הלבן .שוב חתכו לקוביות בקערה
חדשה והכניסו לסיבוב של חצי דקה במיקרוגל.
ערבבו את מה שיצא כדי לוודא שהתערובת
חלקה .בעזרת כפית ,קחו מעט שוקולד לבן חם
וטפטפו על החטיפים לקישוט .אפשר לקשקש
בזיגזג או סתם לטפטף .אפשר גם להוסיף על
השוקולד המריר ,לפני שהוא מתקשה ,פתיתי
קוקוס או מלח גס .לא תאמינו ,פתאום תגלו עד
כמה אתם טובים בלקשט.
את החטיפים המושלמים הכניסו לקופסא סגורה
ושמרו במקרר .לא לשכוח  -ככל שתוציאו את
החטיפים מהמקרר לקראת האכילה מוקדם
יותר ,כך הם יהיו רכים יותר .בתיאבון!

| Liorm@post.bgu.ac.il

Lior Levi

טיפ :כדי שיהיה קל להוציא את הבלילה של הקוקוס מתבנית ההקפאה ,כסו את
השקעים שבתבנית בניילון נצמד לפני הכנסת הבלילה פנימה.
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POSITIVE
רצועות | היט | ספינינג | אימון פונקציונאלי
| יוגה | אירובי | קיקבוקס | זומבה | עיצוב |
מדרגה | פיאלטיס | מחול
לפרטים נוספים

Studio POSITIVE

ל א ב ש בת

פריצת מנעולים )כל הסוגים(
פריצת רכבים  ,בתים  ,משרד
פריצת כל סוגי הכספות
תיקון  ,אחזקה והחלפת
צילינדרים  ,מנעולים  ,דלתות

החלפת צילנדר ב 149
פריצה פלוס החלפה 270

* המבצע תקף עד ה שעה 21:00

