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בצ'ופצ'יק?

פנו למשרד שיווק 

בטלפון 054-2321346 

* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

שלום,

הזיכרון  יום  כמו  משמעותיים  ימים  מגוון  עם  חודש  זהו  מאי,  לחודש  הגענו 

לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל ולאחר מכן היום 

מדינת  של  קיומה  את  לחגוג  כדי  יחדיו  מתקבצת  המורחבת  משפחתנו  שבו 

ישראל – יום העצמאות. בנוסף, ישנם חגים כמו ל"ג בעומר עם החיפוש הסיזיפי 

אחר עצי מדורה וסיום חלבי עם חג השבועות. 

בגיליון הנוכחי תיהנו מכתבות על סדרת משחקי הכס, קונספירציות מפתיעות, 

סקירת עבר ישראל באירוויזיון והעמקה לתחום הגיימינג. כמו כן, נצלול לימי 

מסיבות הבריכה ביום הסטודנט ונצחק מסיפורים מיוחדים של סטודנטים בזמן 

טיולם בחו"ל. 

אני מאחלת לכם בילוי נעים עם משפחותיכם, חבריכם והאנשים החשובים לכם 

בכל הימים המיוחדים הקרובים,

עדן גבע לירן,

עורכת צ'ופצ'יק
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צ'ופצ'יק4

נגמרת  איך  יודעים  כבר  בטח  אתם  בסדר,  בסדר, 

סאגת סרטי הנוקמים, אבל האם אתם מכירים באמת 

את העבר של תאנוס, הבריון הטיטאני הסגול?

תאנוס נולד לשני הורים ששמם א'אלרס וסוי-סאן. 

שרצתה  אמו  מצד  אהבה  להרבה  זכה  לא  תאנוס 

להרוג אותו, משום מראהו החריג עקב הימצאות גן 

של גזע אחר בדמו. אביו המדען עצר אותה מלעשות 

זאת, ולמרות זאת גם ממנו תאנוס לא קיבל יחס רב 

בילדותו. בתור ילד, תאנוס היה שקט ונהג לשחק 

עם אחיו ארוס ועם חיות מחמד. השמות של האחים 

תנטוס  מהמילה  תאנוס  היוונית,  מהשפה  נגזרים 

תשוקה.  שמשמעותה  וארוס  מוות,  שמשמעותה 

הנושאים  להתבגר  כשהתחיל  מפתיע,  לא  באופן 

שתפסו את תשומת ליבו סבבו סביב מוות.

אותו  שכנעה  מסתורית  צעירה  נער,  כשהיה 

חבריו  עם  יחד  מסוכנת  מערה  לחקור  לצאת 

הריגה.  על  מהמחשבה  לפחד  שיפסיק  מנת  על 

במשך  חבריו  לבין  בינו  הפרידה  במערה  מפולת 

שכל  גילה  משם,  לצאת  וכשהצליח  ימים,  שלושה 

נערה  אותה  במערה.  החיות  ידי  על  נרצחו  חבריו 

מסתורית שכנעה אותו לחזור למערה ולרצוח את 

להיות  הפכה  היא  חבריו.  מות  על  כנקמה  החיות 

בה.  התאהב  תאנוס  לאט  ולאט  שלו,  הסוד  אשת 

היא עודדה אותו להמשיך עם הרציחות, אך סירבה 

לקבל את חיזוריו.

החליט  אנשים,  לעשרים  קרוב  כבר  שרצח  לאחר 

תאנוס לרצוח את אמו, בתקווה שכך ימצא תשובה 

סיפור
על אהבה ומוות

מאת ליאור גבאי

כתבתנו החליטה 
לצלול אל עולם 

הקומיקס של מארוול 
כדי למצוא את 

המניע האמיתי של 
תאנוס להעלים חצי 

מאוכלוסיית היקום
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מדור גיקלי

Lior Gabay  | Gabal@post.bgu.ac.il

את  עזב  הוא  הוא?  מי   – אותו  לשאלה שהעסיקה 

כוכב טיטאן מיד אחרי המקרה המזעזע הזה ונשבע 

שלא להרוג עוד. הוא חבר לקבוצת פיראטים ונדד 

מצא  פעם  מדי  כאשר  שנים,  כמה  במשך  איתם 

כלפי  שחש  הרגש  את  איתה  לשחזר  וניסה  אישה 

הכניס  הוא  הזו  בדרך  בעברו.  המסתורית  הנערה 

להריון נשים רבות מכוכבים שונים, אך לא מצא את 

התחושה הזו שוב, והיה נוטש אותן ואת התינוקות. 

למען  הכול  כוחות,  ולצבור  לנסות  המשיך  תאנוס 

נטשה  היא  אחד  במקרה  מוות.  גברת  אהובתו, 

אותו לאחר שהרגישה כי הוא נכשל, והוא בתגובה 

לכך ניסה להשיג את שש אבני הנשמה כדי שיוכל 

להשמיד הכול, ובכך לתת לה יותר הרס ומוות ממה 

שהיו לה עד כה. כאשר השיג את שש האבנים ותכנן 

גאמורה,  זה,  אחר  בזה  הכוכבים  כל  את  להשמיד 

גילתה  שלו,  הפרטית  והמתנקשת  המאומצת  בתו 

על  אותה  לסכל  לנסות  והחליטה  התוכנית  את 

הרעיון  הנראה  ככל  עצמו.  בתאנוס  התנקשות  ידי 

הזה לא מצא חן בעיניו כל כך, והוא הרג אותה. כך 

התפתח קרב שכלל גם את הנוקמים, אדם וורלוק, 

ותאנוס  וורלוק  הקרב  בסוף  והדבר.  ספיידרמן 

נאבקו זה בזה והתוצאה הייתה כליאת תאנוס כאבן. 

החזירה  מוות  גברת  פה.  נגמר  לא  הסיפור  אבל 

דרך  להסתכל  לו  נתנה  ובממלכתה,  לחיים,  אותו 

באר האינסוף. כך הוא גילה את כוחן האמיתי של 

להן אבני האינסוף.  והחליט לקרוא  אבני הנשמה, 

כפפה,  לעצמו  בנה  האבנים,  כל  את  אסף  הוא 

ותכנן שוב להשתמש בה כדי לזרוע חורבן. תאנוס 

השתמש בכפפה ובאבנים והשמיד בעזרתן מחצית 

את  לרצות  שיצליח  בתקווה  העולם,  מאוכלוסיית 

גברת מוות. 

מאבן  להימלט  הצליחה  וורלוק  אדם  של  נשמתו 

נוספת.  ונשמה  גאמורה,  של  זו  עם  יחד  הנשמה, 

הגיבורים נאספו על מנת להילחם בתאנוס מלווים 

ועוד. תאנוס  כמו אהבה, שנאה  קוסמיות  בישויות 

התעלם  אך  כולם,  את  ולכלוא  להביס  הצליח 

מנבולה, לכאורה נכדתו. היא הצליחה להוריד ממנו 

מכן החזירה את  ומיד לאחר  את הכפפה במאבק, 

ובכך החזירה לחיים את הישויות  העבר לקדמותו 

מחדש,  התחיל  הקרב  באבן.  כלא  בדיוק  שתאנוס 

ובזאת  הכפפה  על  השתלט  וורלוק  אדם  ובסופו, 

סיים את הקרב. 

תאנוס  את  מחפש  הכסוף  והגולש  עברו,  שנים 

במטרה להבין מדוע גברת מוות כל הזמן מכניסה 

לראשו חזיונות של מוות, כשרצונה הוא להפוך את 

זועם, הורג  הגולש הכסוף לחברה החדש. תאנוס, 

את הגולש במו ידיו ולוקח אותו בעצמו לממלכתה 

של מוות. כשהיא לא מתרשמת מכך, מחזיר תאנוס 

מוות  גברת  אך  לברוח,  ומנסה  לחיים  הגולש  את 

מקללת אותו להיות אל־מוות, ובכך מענישה אותו 

שלעולם לא יהיה בחיקה. 

גם  נכח  מוות  גברת  עם  תאנוס  של  הבא  במפגש 

כבר  מתמודד  תאנוס  תאן.  ששמו  תאנוס  של  בנו 

זמן מה עם מחלה, ובניסיונו לאתר מרפא הוא מגיע 

החרב  שכירי  שכל  מגלה  הוא  שם  השחור,  לרביע 

מוות  גברת  מאשר  אחרים  לא  בידי  נרצחו  שלו 

ובנו תאן. לאחר שהוא מבין שמחלתו נגרמה בגלל 

אך  עליה,  לסמוך  שלא  בנו  את  מזהיר  הוא  מוות, 

לשווא. זמן מה לאחר מכן, נלחמו האב והבן שוב, 

והם  הפעם ברמה שהרסה את הכוכב עליו עמדו, 

נשאבו לחור שחור, שם מעגל קוסמים הפשיט את 

תאנוס  אל  אז  ניגשה  מוות  גברת  מכוחותיו.  תאן 

והסבירה לו שכל מה שהיא עשתה כדי לשבור אותו 

יהיה  וכך  לבנות את עצמו מחדש  שיוכל  כדי  היה 

ראוי לאהבתה. תאנוס סירב ולא רצה לאהוב אותה 

אותה  להשמיד  יכלו  הקוסמים  מעגל  וכך  יותר, 

באופן זמני. 

זהו חלק מסיפור האהבה שהניע את תאנוס לרצוח 

ולהשמיד כל כך הרבה אנשים בחוברות הקומיקס 

מהסיפור  מעט  שונה  והוא  האינסוף,  אבני  עם 

הוא  תאנוס  של  רצונו  כל  ששם  מארוול,  בסרטי 

איזון בעולם. 

כמו שכבר ראינו הרבה פעמים, היקום של מארוול 

כל כך לא סופי, שהרי כמה יקומים יכולים להתקיים 

בסיפור  שגם  כלל  מפתיע  לא  זה  לכן  במקביל. 

בין  השוני  לחיים.  וחזרה  מוות  יש  שלהם  האהבה 

הסרטים  של  לאלו  הקומיקס  של  המקור  סיפורי 

מעניין, והיכולת לבנות ולשכלל כך את הסיפורים 

בהחלט מרשימה 
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שיווק

צ'ופצ'יק6

מה אם הדברים לא כפי שהם נראים? אולי אנחנו 

חיים בתרדמת או שארגון צללים מסתורי שולט 

על העולם מתחת לפני השטח? בתרבות הפייק-

ניוז שאנחנו חיים בה, כבר אי אפשר לדעת מה 

אמיתי ומה לא. לאורך השנים הצטברו בעולמנו 

קונספירציות שגרמו לנו לשאול אם רב הנסתר 

על הגלוי. בואו ואציג לכם את המרכזיות שבהן 

הקונספירציות  שחסידי  בסוף  יתברר  ואולי 

משהו  רואים  באמת  זאב!",  "זאב!  שצועקים 

שאנחנו לא.

מה שאתם לא יודעים לא פוגע בכם

העולמית,  לכלכלה  האו''ם,  בין  משותף  מה 

אולי  בעולם?  העשירים  ולתאגידים  לאינטרנט 

אבל  משמעית,  חד  תשובה  אין  הממוצע  לאדם 

 - ברורה  תשובה  יש  הקונספירציות  לחסידי 

ששולט  צללים  ארגון  ידי  על  נשלטים  כולם 

הוא  כיצד  וקובע  השטח  לפני  מתחת  בעולם 

החדש''  העולמי  ''הסדר  תאוריית  לפי  יתנהל. 

אשר  סודיים  וארגונים  אישים  בעולם  קיימים 

וכל  רצונותיהם,  לפי  בעולם  ומשחקים  פועלים 

בעולם.  טוטליטרי  סדר  להשליט  מנת  על  זאת 

תומכי התאוריה טוענים כי ארגוני הצללים הללו 

אחראים לאירועים ולאסונות מרכזיים אשר שינו 

המהפכה  את  למנות  ניתן  וביניהם  העולם,  את 

בשנות  הגדול  הכלכלי  השפל  את  הצרפתית, 

ה-30 וכן את השמדת מגדלי התאומים. הם גם 

וכך  ובאינטרנט,  באו''ם  הבנקים,  בכל  שולטים 

צופה  אשר  הגדול''  ''האח  מעין  משמשים  הם 

מי  את  ומעלימים  בעולם  שמתרחש  מה  בכל 

)מקווה  עליהם  איום  מהווה  או  להם  שמתנגד 

באופן  הכתבה(.  פרסום  לאחר  בחיים  שאשאר 

אירוני, הסמל שמאחד את הארגונים הללו הוא 

על  שמופיע  כפי  פירמידה,  בתוך  שנמצאת  עין 

לדעת  מרמז,  זה  דבר  האמריקאי.  הדולר  סמל 

מאמיני התאוריה, על נכונות קיומם של ארגונים 

אלו. לאורך שנים, נעשו ניסיונות להצביע על מי 

הם אותם אישים וארגונים, וביניהם נמנו ארגון 

קבוצת  או  אילומינטי  ארגון  החופשיים,  הבונים 

בילדרברג. אך עם זאת, עד היום לא ניתן לדעת, 

או יותר נכון, לא רוצים שנדע.

האם אי.טי. נמצא באזור 51?

בואו נודה באמת, אף שיחה על קונספירציות לא 

תהיה שלמה, אם לא נדבר בה על חברינו מכוכב 

דיווחים  פעם  מדי  להם  צצים  שנים  כבר  אחר. 

על עצמים או אורות בשמיים, שהם לא מטוסים 

או סופרמן, ואף אחד לא יכול להסבירם. אומנם 

קשה לדעת מתי התחילו הדיווחים, אבל התופעה 

קיבלה הד ציבורי עקב שני אירועים בשנת 1947. 

הראשון בהם הוא דיווח של טייס אמריקאי אשר 

ראה תשע צלחות מרחפות לידו אשר נעלמו כהרף 

מכול,  המוכר  הנראה  וככל  השני,  האירוע  עין. 

הוא נפילת עצם בלתי מזוהה ליד חווה ברוזוולד, 

ניו מקסיקו. לאירוע היו עדי ראייה רבים, אשר 

ארצה.  בעוצמה  שנפל  גדול  גוף  ראו  לטענתם 

באזור ההתרסקות נמצאו חלקים של אותו עצם 

שנפל, אשר עשויים מחומרים שלא נראו מעולם 

וגופות של יצורים שלא זוהו כבני אדם. במהרה 

הגיעו למקום גברים בחליפות שחורות ובמשקפי 

שמש שחורים )הגברים בשחור!( והחלו לתחקר 
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הוכרז  האזור  שראו.  מה  על  הראייה  עדי  את 

ובמהלכו  ימים,  מספר  למשך  סגור  צבאי  שטח 

מהאזור.  וחלקים  שרידים  אספו  ממשל  אנשי 

כמו כן, הגברים בחליפות השחורות הזהירו את 

באותו  ראו  שהם  מה  על  מלדבר  הראייה  עדי 

הלילה. האירוע נתפס בתחילתו כפרי דמיונם של 

הכפריים שחיו באזור, אך לאורך השנים התפיסה 

ואנשי ממשל  השתנתה, כאשר קציני חיל אוויר 

שנכחו באותו אירוע יצאו בהצהרות ובהודעות כי 

אכן היו פעולות להסתרת האירוע מפני הציבור, 

וכי נאספו מהמקום ממצאים שלא יכלו להסביר 

מאיזה חומר הם מורכבים. ההודעה המשמעותית 

חיל  של  הציבור  יחסי  קצין  של  הייתה  ביותר 

האוויר שנכח באזור, והודעה לאחר מותו התוודה 

יצורים  של  גופות  ההתרסקות  מאזור  נאספו  כי 

עד  ואף  השנים  לאורך  החיצון.  בחלל  שמקורם 

האירוע  את  ארה''ב  ממשלת  מכחישה  ימינו 

ולטענתה מדובר בבלון מזג אוויר שנפל באזור. 

שרידי  כי  מדגישים  החייזרים  תאוריות  חסידי 

מהאזור  שנלקחו  החייזרים  וגופות  החללית 

הועברו לבסיס חיל האוויר הסודי שנקרא אזור 

אליו  התקרבות  שכל  ומגודר,  גדול  אזור   –  51

מסיגי  את  ולעצור  לתחקר  צבא  אנשי  מובילה 

הגבול. 

חיות מוסד כחול־לבן

אבל  מדינה,  סודות  לחשוף  הולך  אני  אולי 

שמועות  מסתובבות  מוסלמיות  מדינות  בקרב 

על כך שישראל מפעילה בעלי חיים שונים כדי 

אומנם  ריגול.  כאמצעי  ואף  באזרחים  לפגוע 

ישראל ידועה בתור המדינה שהמציאה נחש עם 

כנפיים, אבל שמעתם פעם על שימוש בכרישים, 

בלטאות  ואף  בחזירי־בר  בנשרים,  בדולפינים, 

ריגול? יש הטוענים שהמוסד השתמש בכרישים 

בדולפינים  בתיירים,  לפגוע  בכדי  סיני  באזור 

בנשרים  ואף  נפץ  ומטעני  תנועה  חיישני  עם 

חריג  הכי  האירוע  אוויר.  צילומי  שעושים 

הצבאי  היועץ  של  הדיווח  היה  בו  שנתקלתי 

של המנהיג העליון של איראן, על כך שישראל 

למצוא  נועדו  אשר  ריגול  בלטאות  משתמשת 

אורניום  וריכוזי  סודיים  בסיסים  נמצאים  היכן 

אומר, שפתאום קצת חשוד שיש  רק  באיראן. 

חתולים בכל פינה באוניברסיטה...

חלית? נפצעת? אולי לא תקבל תרופה

רווחי,  עסק  היא  שלנו  שהבריאות  ספק  אין 

אבל השאלה היא באיזה מחיר. תאוריות רבות 

שרצות ברשת, שלהן מאמינים רבים, מפנות 

בטענה  הבריאות  למוסדות  מאשימה  אצבע 

כי נוח לאנשי הרפואה שנהיה חולים. מאחת 

נמצאה  כעשור  לפני  כי  עולה  התאוריות 

נרצח  אך ממציא התרופה  לאיידס,  התרופה 

ידי חברות התרופות  על  נגנב  וסוד תרופתו 

כי  שמועות  עולות  לכך,  בדומה  העולמיות. 

לחולים  הטיפולים  אך  לסרטן  תרופה  ישנה 

החולים.  לבתי  כסף  יותר  הרבה  מכניסים 

סגולות  בעל  קנאביס  כי  הטענה  וכמובן, 

ומזיק  חוקי  כלא  מוגדר  אך  עילאיות  ריפוי 

הבריאות  ארגון  ברווחי  לפגוע  לא  בשביל 

הבינלאומי. נכון או לא, זה לא ידוע. אבל כפי 

שנאמר – רק בריאות.

Netanel Simkin  | Simnet@post.bgu.ac.il
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אתחיל בסיפור אישי, כי גם אני לא מושלם. לפני 

שלוש שנים טיילתי עם קבוצה של שלושה חברים 

בדרום  מסתבר  שנמצא  העולם,  בסוף  ישראלים 

שם  יצאנו  אושוואיה.  בשם  בעיירה  ארגנטינה, 

לטראק שנקרא הלגונה הקפואה וברגע שנכנסנו 

שהצטרף  חמישים  בן  גרמני  בחור  פגשנו  לשם, 

דרך  עברנו  מהמסלול  ביציאה  למסלול.  אלינו 

כביש עפר מבודד כזה עם המון כלבים רצחניים. 

ושהם  לדאוג  מה  לנו  שאין  אמר  הגרמני  הבחור 

לו  הקשבנו  נושכים.  ולא  נובחים  הכול  בסך 

קצת קשה  היה  לי  הכלבים.  מנביחות  והתעלמנו 

שאף  לראות  מסביבי  הסתכלתי  ותמיד  להתעלם 

כלב לא תוקף אותי מאחוריי או מצדדיי. למרות 

מה שהבחור אמר, אחד הכלבים נבח עליי וחשף 

את שיניו בצורה כל כך מרתיעה שגרמה למוח שלי 

לשלוח פקודה לרגליים לרוץ כל עוד נפשי בי. אז 

במשך שלוש דקות בערך אני רץ כאילו החיים שלי 

צועק  מרחוק  והבחור  אחריי  הכלב  בזה,  תלויים 

לבסוף  הצלחה.  ללא  ראן"  נוט  דו  ראן,  נוט  "דו 

התעייפתי ואמרתי לעצמי שאם אני אמות לפחות 

שזה יהיה במקום היפה הזה בקצה העולם. עצרתי 

את הריצה והכלב עצר מטר ממני ורק עמד ונבח 

איך  מקיף  שיעור  לי  העביר  הבחור  לבסוף  עליי. 

צריך לנהוג כאשר כלב רודף אחריך ונובח. חייב 

מאת ליעד וכניש

איזה 
סיפור 

הזוי
מכירים את זה שאתם 

נמצאים באיזה חור בדרום 
אמריקה ולפתע מגיחה 

חבורה של ישראלים 
שצועקת ועושה פאדיחות 

מול המקומיים? אז הכתבה 
הזו מוקדשת לכם.
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לומר ששנתיים לאחר מכן, כשטיילתי בגיאורגיה, 

גיליתי שהשיעורים בהחלט השתלמו.

 

אז אחרי שעברנו את הסיפור שלי, החלטתי לאסוף 

מסטודנטים סיפורים מעניינים נוספים:

 

ניסתה  לביולוגיה,  שני  תואר  סטודנטית  שחף, 

להוכיח לכולם את העוצמה הישראלית והחליקה 

כמה  של  קבוצה  "יצאנו  ליטרלי.  השכל,  על 

פיצ'ו  מאצ'ו  של  לטראק  ואירופאים  ישראלים 

הטראק  של  השני  בערב  ימים.  שלושה  שנמשך 

ולעוד  לנו  שארגנו  מסיבה  לאיזו  כולנו  יצאנו 

קבוצה של תיירים. המסיבה הייתה בסוג של מחסן 

מאולתר כזה ובלי קשר לחיים באמצע המחסן היה 

עמוד שמזכיר עמוד ריקוד. בהתחלה ישבנו ביחד 

כל החבר'ה מהטראק ושיחקנו משחקי שתייה, דבר 

למוות  השתכרנו  אירופאים.  עם  לעשות  שאסור 

באותו הלילה ואחד הישראלים שטייל איתי, אמיר, 

החליט שבא לו להשוויץ ביכולותיו ועשה דגל על 

ויצר  הידיים  עם  עצמו  את  שהרים  בכך  העמוד 

כשסיים  העמוד.  עם  מעלות  תשעים  של  זווית 

אני  כאילו  בצחוק  אותו  ותפסתי  לעמוד  ניגשתי 

גם באה לעשות דגל, ואמיר הגאון הזה פשוט בא 

והרים לי את הרגליים. לא באמת תפסתי חזק, אז 

פשוט נחתי עם הראש חזק על הרצפה. מהרעש 

שהיה כולם הפסיקו לרקוד והסתכלו עליי שרועה 

על הרצפה, תופסת את הראש. הדבר הטוב היחיד 

בסיפור הזה היה, ששתיתי מספיק כדי לא להרגיש 

את המכה". 

ג' לפילוסופיה,  טהר פלצ'ינסקי, סטודנטית שנה 

מגדר וספרות עברית, חיפשה טרמפ מלוס אנג'לס 

המערבי  בחוף  קצר  לטיול  "טסתי  שבע.  לבאר 

של ארה"ב. החלטתי להפתיע את המשפחה שלי 

והקדמתי את הטיסה חזרה בכמה ימים. הנחיתה 

הייתה ביום שבת ולא היה לי איך להגיע הביתה 

בלוס  התעופה  בשדה  אז  שבע,  לבאר  מהשדה 

אנג'לס, כשתור ארוך של ישראלים ותיירים עומד 

לפניי, עמדתי ופשוט שאלתי בקול רם מאוד, כדי 

להפנות אלי את תשומת הלב של כל מי שנמצא 

עם  שבע  לבאר  מחר  חוזר  מהם  מישהו  אם  שם, 

רכב. כולם פשוט הסתכלו עליי בהלם. הייתי קצת 

וגם  הטיסה  בזמן  נוסעים  אלי  שפנו  עד  נבוכה 

אחריה, אפילו הדיילים, ושאלו אותי אם הצלחתי 

אף  לכך,  נוסף  נבוכה.  הייתי  ואז  טרמפ,  להשיג 

בסוף  שבע.  לבאר  נסע  שם  מהאנשים  אחד  לא 

התקשרתי לדודה שלי שגרה בראשון לציון, והיא 

יצא  ככה  שבע.  לבאר  טרמפ  לי  לתת  הסכימה 

שחיפשתי טרמפ מלוס אנג'לס לבאר שבע." 

המחשב,  למדעי  א'  שנה  סטודנט  בוכריס,  חי 

שטרודל  עוד  לייבא  נוכל  שלא  לכך  גרם  כמעט 

אישים  באבטחת  עבדתי  שנה  לפני  "עד  לארץ. 

לווינה  טסתי  לי  שהייתה  ובחופשה  באפריקה, 

לבקר חבר שעובד שם גם הוא באבטחה. יצאנו 

שם בסוף השבוע, חגגנו, ואני החלטתי שבא לי 

הכול  לחופשה הקצרה.  אוסטרית  למצוא אהבה 

לילה  באותו  מישהי  הכרתי  התוכנית,  לפי  הלך 

והיה לנו ממש כיף ביחד. החלפנו מספרי טלפון 

לישון.  ונשארה  אלי  באה  היא  בלילה  ולמחרת 

בבוקר שאחרי היא סיפרה שהיא צריכה להתוודות 

הנאצי  בצבא  דוקטור  היה  שלה  שסבא  ואמרה 

ושיש אצלה בבית ציוד של יהודים  והיא חושבת 

לתרום את זה לישראל. חזרתי לאפריקה ושמרתי 

איתה על קשר טלפוני. אחרי כמה שבועות היא 

לאיזה  איעלם  אני  'שמע,   – ביציאה  אלי  באה 

ביירות'.  של  הגנרל  את  לבקר  טסה  אני  שבוע, 

הייתי בהלם, ושאלתי איך היא קשורה לגנרל של 

ביירות. מסתבר שהיא הייתה נשואה לאיזה סעודי, 

מיליארדר, ובדרך הזו היא הכירה את הגנרל של 

ביירות והם שמרו על קשרים טובים. אמרתי לה 

שלא תספר לו עליי כי לא בטוח שהוא יקבל את 

זה בצורה טובה, והיא אמרה שאין לי מה לדאוג, 

תתנתק  היא  פשוט  אבל  טובים,  חברים  שהם 

לחפש  אנסה  שלא  אז  ימים  לכמה  מהטלפון 

סטורי  העלתה  היא  ימים  ארבעה  אחרי  אותה. 

מוזר לאינסטגרם שהיא נמצאת ליד רכב מפואר 

וכתוב שם שהיא ממש נהנית בביירות. שלחתי לה 

הודעה כדי לבדוק מה איתה והיא התעצבנה עליי 

ואמרה שהיא ביקשה ממני לא לשלוח לה הודעה 

ולא  בסדר  אמרתי  בביירות.  נמצאת  כשהיא 

דיברתי איתה עד שהיא חזרה לאוסטריה וסיפרה 

לי שחקרו אותה בלבנון והאשימו אותה בריגול. 

כדי  אליה  שהתקרב  מוסד  סוכן  שאני  לה  אמרו 

לרגל אחריה. לא הבנתי מאיפה היא נפלה עליי 

היא  אבל  מוסד  סוכן  שאני  לזה  הגיעו  הם  ואיך 

פשוט חסמה אותי מהכול ונעלמה לי מהחיים. עד 

היום היא בטוחה שאני סוכן מוסד."

Liad Vacnish  | Locnish@gmail.com
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בחודשים אפריל-יוני

יפתחו משרות
במגוון תחומים:
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אחרות  במילים  או  האלקטרוני  הספורט 

האחרונות,  בשנים  אדירה  תאוצה  צובר  גיימינג 

קבוצות  ויותר  יותר  קמות  העולם  רחבי  ובכל 

שמתייחסים  שחקנים  ומצטרפים  תחרותיות 

לענף זה באותה רצינות ששחקני טניס או כדורגל 

מתייחסים לספורט שלהם. יתרה מזאת, בשנים 

האחרונות ישנן אין־ספור חברות אשר משקיעות 

מתקיימים  המתפתח,  בספורט  דולרים  מיליוני 

וישנם  יוקרתיים  פרסים  עם  עולמיים  טורנירים 

אפילו מועדוני כדורגל וכדורסל שהקימו קבוצות 

גיימינג משלהם. אם לא די בכך – עשרות מדינות 

כענף  האלקטרוני  הספורט  בענף  הכירו  כבר 

ספורט רשמי וייתכן כי כבר באולימפיאדת טוקיו 

זה  מול  זה  מתמודדים  ספורטאים  נראה   2020

בשלל משחקים אלקטרוניים.

בשנים  רק  עולמי  כספורט  הוכרז  "גיימינג 

האחרונות אבל במדינות כמו דרום קוריאה הוא 

נחשב כספורט רשמי קרוב ל-20 שנים. בספורט 

הזמן  וכל  משחקים  מאוד  הרבה  יש  אלקטרוני 

וצוברים  לתחום  שנכנסים  חדשים  משחקים  יש 

גדולים  הכי  המשחקים  תאוצה.  מאוד  הרבה 

 League of Legends',' כמו  משחקים  הם 

גם  ועוד.   ,''Counter Strike', 'Overwatch

פיפ"א נחשב כמובן ויש עוד משחקים שנחשבים 

אבל הם לא גדולים מספיק וסכום הפרסים בהם 

מגיע רק לכמה עשרות דולרים לעומת סכומים 

 League of בגמר  כמו  מיליונים  עשרות  של 

סטודנט  סניאור,  ליאב  לנו  מספר   ",''Legends
נבחרת  וממקימי  מכונות  להנדסת  ג'  שנה 

ארגון  אפילו  "יש  גוריון,  בן  אס"א  של  הגיימינג 

אליפות  שמקיים  אלקטרוני  ספורט  של  עולמי 

הנבחרת  שנתיים  לפני  לשנה.  אחת  עולם 

הגיעה   'League of Legends'-ב הישראלית 

לשמינית   'Counter Strike'-וב הגמר  לרבע 

הגמר. זה מעולה יחסית למצב בו הממשלה לא 

מכירה בספורט אלקטרוני כספורט."

בהם  שנתקלים  המרכזיות  הבעיות  אחת  ואכן, 

ספורטאי הספורט האלקטרוני היא חוסר ההכרה 

בספורט זה כספורט רשמי. לעומת מדינות אחרות, 

התמיכה  את  מקבלים  לא  הישראלים  הגיימרים 

ספורט  ענפי  מלבד  זכאים.  הם  שלה  הראויה 

האלקטרוני  הספורט  וטניס,  כדורסל  ג'ודו,  כמו 

ממוקם כאחד מענפי הספורט שבו אנו הישראלים 

מצליחים ליישם את הכישרונות שלנו.

ענפי  כל  את  ומארגן  שמאגד  עולמי  גוף  "יש 

ספורט 
אלקטרוני

מאת דניאל רימברג

העולם משתנה. מה שהיה בעבר תופעת שוליים הופך כעת לשיא 
המיינסטרים ולענף שמגלגל מיליארדי דולרים בשנה. באיזה מצב 

עולם הגיימינג, ולאיזה כיוון הוא הולך מכאן?

מדור ספורט
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הספורט. לגוף זה יש כמה חוקים שמבדילים בין 

עומד  אלקטרוני  וספורט  ספורט,  לבין  תחביב 

בכל התנאים האלה. העניין הוא שישנם משחקים 

 – שלא  וחלק  בתנאים  עומדים  שכן  ספציפיים 

יש למשל הרבה אלמנטים של מזל  ב"פורטנייט" 

ולכן המשחק לא יכול להיחשב כספורט. כמו כן, 

את  עושה  אלקטרוני  בספורט  מי שמתמקצע  כל 

זה באופן מקצועי ביותר – הוא מתאמן כל יום כ-8 

שעות. זה מעבר לישיבה מול המשחק, זה לחשוב 

 'League of Legends'על אסטרטגיות משחק. ב

את  להכיר  של  עניין  מאוד  הרבה  יש  למשל, 

היריבים ובאיזה דמות הם משתמשים )יש כ-140 

שלה  הדמויות  את  בוחרת  קבוצה  כל  דמויות(. 

לשחק.  תוכל  לא  שלה  היריבה  קבוצות  ובאילו 

יש  אחת  ולכל  ופחות,  יותר  חזקות  דמויות  ישנן 

לבחור  זה  מהאסטרטגיה  הרבה  שונות.  יכולות 

לקחת  ובמקביל  שלך  לקבוצה  שמתאימה  דמות 

ליריבה דמויות שהן טובות בהן. יתרה מזאת, לכל 

הקבוצות הכי גדולות יש כמה מאמנים, אנליסטים 

שבודקים באופן מתמטי מי יותר חזק וטוב ואפילו 

הגופני  הכושר  על  גם  דגש  שמים  הם  תזונאים. 

ולא רק על כושר המשחק, ממש בדומה לקבוצות 

ספורט אחרות," משתף ליאב.

ספר לנו קצת על הנבחרת שלנו

כתב  מישהו  בפייסבוק,  מפוסט  התחיל  "הכול 

ספורט  של  מקומות  הרבה  יש  שבאירופה 

גוריון. ראיתי את הפוסט,  ושאין בבן  אלקטרוני 

נבחרת.  להקים  והחלטנו  קצת  איתו  דיברתי 

קיבלנו המון עזרה מהאגודה ומהדיקנאט. כרגע 

'League of Legendes' שזה  אנחנו משחקים 

המשחק שאני ואוהד, שהקים איתי את המועדון, 

לשלוח  האפשרות  על  עובדים  אנחנו  משחקים. 

נבחרת של האוניברסיטה לאליפות הארץ. בנוסף 

באילת  אס"א  שבתחרות  הראשונה  השנה  זאת 

היו  לתחרות,  יכנס  אלקטרוני  החליטו שספורט 

עשינו   .'Tekken'-ו פיפ"א  של  תחרויות  שם 

מיונים של שני המשחקים, נבחרו השחקנים הכי 

במקום  זכינו  ולשמחתנו  באוניברסיטה  טובים 

קצת  מוגבלים  אנחנו  בשני המשחקים!  הראשון 

מבחינת המחשבים באוניברסיטה. אחד הקשיים 

לפתוח  מהמחשוב  אישור  לקבל  היה  הגדולים 

פורטים מסוימים ברשת, זה נמשך הרבה מאוד 

לא  גם  עצמם  המחשבים  קרה.  שזה  עד  זמן 

שלנו  שההצלחה  מקווים  ואנחנו  חדישים  מאוד 

תיתן בוסט , תמשוך יותר תשומת לב, ותיתן לנו 

יותר משאבים. לצערי אין הרבה נשים בנבחרת 

צורך  שום  בו  שאין  ספורט  זה  בכלל,  ובספורט 

להפריד בין נשים לגברים, אבל משום מה עדיין 

אין נבחרות משולבות לגברים ולנשים. יש בארץ 

שחקניות מעולות, הטיעון הפיזי לא משחק כאן 

תפקיד וזה חבל."

איך נראית השגרה שלכם?

"זה קורה בימי רביעי מ-20:00 עד 00:00 בבית 

הסטודנט בקומה -1. מתחילים ברבע שעה של 

עדכונים ושינויים שהיו במשחקים. כמו כן אנחנו 

הולך  איך  אנשים,  עם  שהולך  מה  על  מדברים 

להם במבחנים. אחר כך אנחנו עושים משחקים 

הם  מהחבר'ה  הרבה  בלילה.   12 עד  רמות  לפי 

לקבל  שמחים  תמיד  אנחנו  אבל  מהנדסות 

אנשים חדשים, גם מי שלא יודע לשחק, זה כיף. 

לפעמים אנחנו הולכים לשבת אחר כך בפאב או 

אופציה  וזאת  לנו הרבה חברויות  נוצרו  לאכול. 

מוזמנים  כולם  חדשים.  אנשים  להכיר  מעולה 

פייסבוק  בקבוצות  או  במפגשים  להכיר,  לבוא, 

ו-WhatsApp כמו 'גיימרים בן גוריון'."

הספורט  כי  לראות  ניתן  ספק  ללא  אכן, 

האלקטרוני מתפתח בקצב שיא וניתן לפתח בו 

קריירת ספורט מקצועית, שווה לנסות!

Daniel Rymberg  | Danielrymberg@gmail.com
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איזה כיף זה יום הסטודנט בבן גוריון. בחיי, זה 

כמו פאנג'ויה משופרת. אם בפאנג'ויה אני הופך 

דומינוס  ובפיצה  באלכוהול  רווי  מהלך  לזומבי 

במסיבות  אז  הראשונה,  הערב  ממסיבת  החל 

יום הסטודנט המתפרשות על פני שלושה ימים 

בחלוקה נאותה והוגנת אני יכול להשלים שעות 

שינה בלי תחושות אשם. פשוט תענוג. הפסקת 

הלימודים לפני מסיבת הערב של יום הסטודנט 

ואז אתה קם  מאפשרת לך לישון שנת צהריים, 

רענן לישיבת החברים של לפני - כולם יושבים 

שיכורים  יוצאים  ולבסוף  מבלים  שותים,  בנחת, 

בתור  שיש  ולמרות  האחרונה,  להסעה  ומרוצים 

מצליחים  כולם  איכשהו  סטודנטים,  שמונים 

לכולם.  ישיבה  מקום  ויש  לאוטובוס  להיכנס 

ושותים  נכנסים  במהירות,  למתחם  מגיעים 

הולכים  ואז  בעצם,  לא  למה  כי  בירה  חצי  עוד 

ואז  תענוג.  ופשוט  כולם  רוקדים  הבמה,  לאזור 

לחברים  אומר  אתה  לשירותים.  צריך  אתה 

"תישארו פה, אני הולך רגע וחוזר", מגיע לאזור 

נצח.  של  תור  ורואה  הכימיים  השירותים  של 

עם  כשסיימת  גברים.  ושלושה  בחורות   120

הביתה  הולך  אתה  נגמרה.  השירותים, המסיבה 

למסיבת  והולכים  בבוקר  קמים  שמחר  בידיעה 

בריכה הכי טובה בשנה. אתה ישן כמו מלך עד 

עם  ונפגש  מזינה  בוקר  ארוחת  אוכל  הצהריים, 

החבורה לישיבת שתייה. הם שואלים לאן נעלמת 

אתמול בערב. כולם כבר בבגד ים, שותים בכיף, 

כעבור שעה מכינים כוס אחרונה לדרך ויוצאים 

של  טובה  הכי  למסיבה  רוח  מצב  המון  עם 

פוגש  אתה  לשם  בדרך  גוריון.  בן  אוניברסיטת 

ויפות,  יפים  וסטודנטיות  סטודנטים  המון  עוד 

וכולם מרוצים ושרים ושיכורים ויאללה מסיבה. 

הכניסה למסיבה חלקה, עושים ערמת תיקים ליד 

אחת השמשיות ויאללה לבר. כולם קונים בירה 

הולכים לרחבה,  ואז  זה משתלם,  כי  צ'ייסר  עם 

עושים מעגל של החבורה ורוקדים ואיזה כיף, עד 

שאתה ועוד חבר מחליטים שבא לכם להתרענן 

לבריכה,  מגיעים  הבריכה.  לכיוון  הולכים  ואתם 

אוותר..."  "אני  אומר  שלך  חבר  נצח.  של  תור 

ואתה פתאום קולט שיש בתור איזו מישהי שכבר 

ועכשיו אתה  איתה,  להתחיל  לך  בא  זמן  הרבה 

הזדמנות.  אחלה  זו  אז  ביטחון,  לך  ויש  שיכור 

אתה הולך לשם, עומד לידה בתור וזורק לה איזו 

והיא  רטובים?"  המים?  "איך  בסגנון  כזו  בדיחה 

והכל  קולחת,  בשיחה  פותחים  ואתם  צוחקת 

הולך טוב, עד שנגמרים לכם נושאי השיחה אבל 

התור לא נגמר. היא כבר לא מסוגלת להתמודד 

שחברות  ונזכרת  הזאת  המביכה  השתיקה  עם 

שלה מחכות לה ברחבה, ואתה, שבכלל לא היה 

כזה חשוב לך להיכנס למים, חייב להישאר שם 

בתור כדי שהבחורה לא תחשוב שבאת לשם רק 

בגללה, ותפרסם עליך פוסט בקונפשנס. למחרת 

חברים שלך שואלים אותך לאן נעלמת אתמול.

מדור הבלוגר

היום 
הסטודנטיאלי

ביותר

מאת ליעד וכניש

Liad Vacnish  | Locnish@gmail.com

צ'ופצ'יק14
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צ'ופצ'יק16

ההלכים הלבנים הן דמויות המפתח בסדרה "משחקי 

הכס". הסדרה נפתחת כבר בסצנה הראשונה אי אז 

בין  והן  הדמויות,  בהצגת  שלה  הראשונה  בעונה 

השמינית  העונה  עד  איתנו  שממשיכות  היחידות 

והאחרונה שמשודרת עכשיו. 

מהם  האימה  שלהם,  הגרוטסקי  מהמראה  יותר 

להלכים  שלהם.  הקוסמיות  מהיכולות  גם  נובעת 

הלבנים יכולת להחיות את המתים, כל עוד גופתם 

לא נשרפה לאחר המוות. לאחר ההחייאה, היצורים 

– צבא המתים, הופכים למשרתים של מלך  האלו 

הלילה וההלכים הלבנים. לא רק בני אדם עוברים 

מן  מעלים  הלבנים  וההלכים  הזה,  התהליך  את 

האוב גם בעלי חיים, כפי שניתן לראות כאשר הם 

רוכבים על הסוסים הלא־מתים שלהם. בסוף העונה 

מחזיר  הלילה  מלך  את  ראינו  אפילו  השביעית 

חאליסי  של  הדרקונים  אחד  ויסריון,  את  לחיים 

שנפל בקרב. 

מרטין  ר.  ר.  ג'ורג'  ששמו  הספרים  סדרת  סופר 

אלו,  ליצורים  ההשראה  מהיכן  לגלות  מסרב 

– אם משאירים  די ברורה  והסיבה מאחורי העניין 

שנפחד  סביר  מסוים,  משהו  לגבי  באפלה  אותנו 

השימוש  ידי  על  נוהג  גם  הוא  כך  יותר.  אף  ממנו 

בשם "האחרים" כאשר הוא מתייחס אליהם, שימוש 

אם  נודע.  מהלא  ופחד  אי־אנושיות  ריחוק,  שיוצר 

מיתולוגיות  סיפורי  ואל  העבר  ראי  אל  מבט  נעיף 

ייתכן  נקודות  אילו  ולשער  לראות  אפשר  שונים, 

שהיוו השראה עבור הסופר מרטין:

ברחבי  יותר  המוכרים  הפולקלור  מסיפורי  אחד 

בסיפור  הפראי.  הצייד  על  הסיפור  הוא  אירופה 

החורף  בשמי  עוברים  כוחות־על  בעלי  ציידים  זה 

הנראה  ככל  הם  הציידים  שעשוע.  אחר  בחיפוש 

פיות, גמדים או המתים, וכל מי שנחשף לצייד, סופו 

רע ומר. ההקבלות בין הדמויות די ברורות – העונה 

שבה הם "יוצאים" לצוד היא החורף, מדובר בצבא 

שמורכב ממתים, והם בעלי כוחות על־טבעיים. 

שכתב  טולקין  ג'.ר.ר.  הסופר  את  מציין  מרטין 

הפנטזיה  כ"אב  וההוביט  הטבעות  שר  ספרי  את 

המודרנית", ויש שיאמרו שהוא שואב מעט השראה 

יוצא שאחת מההשראות  כך  היצירות שלו.  מן  גם 

להלכים הלבנים יכולה להיות הנאזגול, שמופיעים 

הנאזגול  מנהיג  הלילה,  מלך  כמו  הטבעות.  בשר 

הוא בעל היכולת להפוך אנשים לישויות אל־מוות, 

והם משרים תחושת אימה גדולה על אויביהם. 

ייתכן שאפילו התנ"ך הוא מקור השראה עבור מרטין, 

יחזקאל.  שבספר  היבשות"  העצמות  "חזון  ובעיקר 

החזון מדבר על תחיית אנשים מתים, סיפור שדומה 

את  לתחייה  הקים  הלילה  מלך  שבו  למקרה  מאוד 

צבא המתים בהארדהום. אמנם בתנ"ך מדובר בחזון 

שאולי יתקיים, אבל עדיין אפשר לקבל משם כמה 

רעיונות גם לדברים בדיוניים ולהשתמש בהם.

החורף 
נגמר?

שיער לבן, עור בצבע אפור־לבן חיוור עם הרבה קמטים, ועיניים 
בצבע כחול זוהר. אתם יודעים במי מדובר – ההלכים הלבנים
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דעה אחת מציגה את הרעיון של מלחמות השושנים 

כהשראה די גדולה לסיפור שהתחיל את "שיר של 

אש וקרח", סדרת הספרים שעליה מבוססת סדרת 

היו  השושנים  מלחמות  הכס.  משחקי  הטלוויזיה 

שמזכיר  )שם  לנקסטר  בית  שושלת  בין  מאבק 

באופן חשוד את בית לאניסטר( לבין שושלת בית 

יורק, בשנים 1455 עד 1485 באנגליה. הסמלים של 

כל אחת מהשושלות היו כמובן, כפי שניתן לנחש, 

השושנה  היה  לנקסטר  בית  של  סמלו  שושנים. 

האדומה, ואילו של בית יורק, השושנה הלבנה. 

בשנת  המלוכה.  כס  על  קבוצות  נלחמו  אז  גם 

ריצ'רד  השני.  ריצ'רד  המלך  לשלטון  עלה   1377

המלוכה,  משפחות  על  במיוחד  התחבב  לא  שלנו 

יש להחליף אותו. את  כי  וכך הם הגיעו להסכמה 

נעלם  ריצ'רד  הרביעי.  הנרי  דודו,  בן  תפס  מקומו 

באורח מסתורי, ולאחר מספר חודשים הודיעו על 

מותו בנסיבות טבעיות, שככל הנראה היו הרעבה 

על  פיזיים.  מסימנים  להימנע  כדי  עינויים,  ולא 

הנרי  אצולה,  משפחות  מספר  ידי  על  שנתמך  אף 

הרביעי לקח את השלטון בכוח הזרוע, ויש שערערו 

על זכותו למעמד. 

כמו תמיד, בסיפורים כאלו יש כל כך הרבה דמויות 

כאן  וגם  מתרחש,  ומה  מי  עם  מי  ברור  שלא  עד 

ההיסטוריה לא מאכזבת, אבל נסו לעקוב. 

החמישי,  הנרי  ובנו,  הרביעי,  הנרי  השנים,  עברו 

מלכו ביד חזקה, עד שיום אחד הנרי החמישי לקה 

במחלה ונפטר. המלך החדש שהוכתר, הנרי השישי, 

היה רק בן תשעה חודשים במעמד ההכתרה )היי, 

כמו  ממש  צעיר,  בגיל  למלכים  שמוכתרים  ילדים 

לקרוא  עדיף  שאולי  או  בראת'יון.  ותומאן  ג'ופרי 

לילדים בשמם – לאניסטר(.

מוצלחים,  הפחות  המלכים  אחד  היה  השישי  הנרי 

ובתקופת שלטונו אנגליה איבדה נחלות יבשתיות 

רבות. מה גם שהוא התמודד עם מחלת נפש )שלום 

מנהיג  רצתה  המדינה  המשוגע(.  המלך  לך,  גם 

יורק.  דוכס  ריצ'רד,  לתמונה  נכנס  וכאן  מתאים, 

קשה להסביר את כל שושלות המשפחות, אך זכותו 

של ריצ'רד מיורק לכס המלכות הייתה שווה לזכותו 

של הנרי השישי, אלא שסבו של הנרי לקח את הכס 

בכוח שנים קודם. 

כך התחלקה לה הממלכה לתומכים בבית לנקסטר, 

שרובם שכנו בצפון ובמזרח אנגליה, ותומכים בבית 

יורק, שרובם שכנו בדרום ובמערב אנגליה. 

בזמן שהמלך הנרי השישי לקה בעוד התקף שיגעון, 

הממלכה  ומגן  המלך  לימין  ריצ'רד  הדוכס  מונה 

ממלכת  עבור  מבטיח  עתיד  כמו  שנראה  צעד   –

אנגליה. אבל המלכה דאז, אשתו של הנרי השישי, 

ילדה בן, ובאותה תקופה, פחות או יותר, חזר המלך 

אשתו,  ובידי  בידיו  השלטון  נשאר  וכך  לשפיותו 

אדוארד  שבנה  לדאוג  כדי  הכול  שעשתה  מרגרט, 

ימונה למלך מאוחר יותר.

 

שנים,  ונמשכו  הבתים  בין  המלחמות  התחילו  כך 

אחר  פעם  נכבשה  והממלכה  התחלף  השלטון 

פעם במלחמות עקובות מדם, עד שהגיע תורו של 

ריצ'רד השלישי היה מלך  ריצ'רד השלישי למלוך. 

אכזר ונחוש, ועל פי תיאורים מהעבר )בעיקר של 

שייקספיר, שגם כתב עליו מחזה( היה גיבן, משותק 

ביד אחת, מכוער ומרושע, אך מצד שני חכם ושנון 

מישהו?(.  לאניסטר,  )טיריון  דופן  יוצאת  בצורה 

למרות היותו מושל מוצלח, העם האנגלי 

לא רצה בו משום שרצח את אחייניו 

הילדים במטרה להגיע לכס. אז 

טיודור,  הנרי  במרד  נגדו  יצא 

שהיה שייך לבית לנקסטר, 

הנרי  בקרב.  אותו  והרג 

טיודור הכריז עצמו למלך 

והתחתן  השביעי,  הנרי   –

בית  של  עצר  יורשת  עם 

את  שילב  וכך  יורק, 

את  הקים  יחד,  השושנים 

לקץ  והביא  טיודור  בית 

המלחמות.

מסובך  היסטורי  סיפור 

הוא  הנראה  ככל  זה 

ההשראה  את  שהביא 

"שיר  הספרים  לסדרת 

לנו  קרח".  ושל  אש  של 

ולראות  לחכות  רק  נשאר 

איך יסיים מרטין את הסדרה 

שלו, אבל אין ספק שהסוף 

יהיה מפתיע 

Lior Gabay  | Gabal@post.bgu.ac.il
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לפרטים נוספים: עדן עורכת העיתון Bgu4u.co.il  |  052-4306677 |  << אגודת הסטודנטים

☮ ניסיון בכתיבה ובעריכת טקסטים

☮ יכולת ניהול צוות

יתרונות: ניסיון בעיתונות )כתובה או 
מקוונת( וניסיון בהפקת מוצרי דפוס

☮ עריכת התוכן של העיתון 
הסטודנטיאלי

☮ עריכת ידיעות חדשותיות

☮ ניהול הכתבים/ות

☮ אחריות על הפקת העיתון 
החל משלב הרעיונות ועד 

להדפסה

☮ התנהלות מול מגוון גורמים

☮ עד 60 שעות חודשיות לפי 
שכר סטודנט ובחודשים אוגוסט 

וספטמבר עד 30 שעות חודשיות, 
התחייבות לשנה 

☮ התפקיד דורש נוכחות בב"ש 
במשך חודשי הקיץ

☮ תחילת עבודה מידית

דרישות 
התפקיד

תיאור 
התפקיד

היקף 
המשרה

אנא שריין/י את התאריך שכן לא 
תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר!

מועד הראיון

יום 23.05.19
חמישי 21.05.19

ה ד ו ג א ה ר  ת א ב א  צ מ נ ת  ו ד מ ע ו מ ת  ש ג ה ס  פ ו ט

מועד אחרון להגשת מועמדות

Bgu4u.co.il
הגשת 

מועמדות
עמוד דרושים 

<לאגודה >

יום שלישי
בשעה 12:00 בצהריים

יש לצרף לטופס הגשת 
המועמדות קורות חיים 

ומכתבי המלצה.
רק פניות מתאימות יענו

עורך/ת עיתון האגודה

אגודת 
הסטודנטים 

מחפשת
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שומרים
אתכם

מחוברים

Bgu4u.co.il



צ'ופצ'יק20

האוסקר  בימת  על  לעמוד 
איך  על  מרגש  נאום  ולהמציא 
הגעתם עד הלום, תור ענק של 
להם  שתחתמו  שמחכים  אנשים 
על הספר שאתם כתבתם, להיות 
הוואן גוך של תקופתנו ושינציחו 
אם  שמכם.  על  בבקבוק  אתכם 
הופיעו  הללו  מהדברים  אחד 
לכם בחלום, אז אולי הגיע הזמן 
קריירה  על  לחשוב  שתתחילו 

בתחום התרבות והאמנות! 

הצד  את  יש  מאתנו  אחד  לכל 
האוהבים  יש  שבו.  האמנותי 
ששרים  אלה  את  ויש  לרקוד 

מאות  עוד  וכן  ושכותבים  שמציירים  )ומזייפים(, 
סוגים של תחביבים אמנותיים. מה אם אגיד לכם 
שכל מה שצריך לעשות בשביל להגשים את החלום 
האמנותי שלכם, זה רק להתחיל לעשות וליהנות 
מזה. לשם כך נפגשתי עם שתי אמניות שעשו את 

הצעד הזה קדימה. 

זה רק אני והמכחול שלי
''התחלתי לצייר למגירה בעיקר דברים שהצחיקו 
אותי,'' כך מתחילה את השיחה אתי שימשילשוילי, 
''תמיד  לניהול.  ג'  שנה  סטודנטית  שבעית,  באר 
יפים  שלי  שהציורים  וממורים  מחברים  שמעתי 
ומדמים את המציאות, אבל לא עשיתי עם זה כלום 
עד השנה שעברה. מאוד התביישתי להראות את 
הזה  במקום  שאני  הרגשתי  לא  כי  שלי,  הציורים 
של להיות ברמה של להציג לאחרים את מה שאני 

רציתי  מסוים  בשלב  אוהבת. 
להעלות את הרמה של הציורים 
לכל  להיכנס  והתחלתי  שלי 
ואינסטגרם  יו־טיוב  ערוצי  מיני 
מאנשים  וללמוד  לראות  בשביל 
של  הזה  בעידן  יפה.  שמציירים 
החברתיות,  והרשתות  המדיה 
היה לי מאוד קל להיחשף לעולם 
הזה, להיפתח וגם לרצות להיות 
טיפים  נותנת  אני  שבו  במקום 
הציורים  את  ושיראו  לאחרים 
שלי  החיפושים  במהלך  שלי. 
לקבוצה  נחשפתי  בפייסבוק 
''בית ספר לציור''. היו  שנקראת 
ציור  שם מלא אנשים מסגנונות 
ציורים  על  ופרגנו  דעת  חוות  נתנו  ואנשים  שונים 
שחברי הקבוצה היו מעלים וזה נתן לי פידבק ממש 
לצייר  והעלה את המוטיבציה שלי להמשיך  חיובי 

ולהשתפר." 

למלגה  נחשפתי  הלימודים  "במהלך  מוסיפה,  אתי 
חבר'ה  הרבה  נפגשנו  שבה  מקומית'  'מוזה  ושמה 
מתחומים שונים כגון ציור, שירה, פיסול ועוד והדבר 
שאנחנו  הדברים  את  ולהציג  לדבר  במה  לנו  נתן 
עושים ושם זאת הייתה הבמה הראשונה שהצגתי את 
והמסגרת  הציורים שלי מול אנשים. כל הפידבקים 
הביטחון,  את  מאוד  לי  העלו  שקיבלתי  התומכת 
לולה  לקפה  לפנות  ההזדמנות  את  לי  שנתן  מה 
תמונות  של  בגלריה  שם  ולהשתתף  העתיקה  בעיר 
שציירתי. יש עוד הרבה מסגרות וקהילות שעוסקות 

באמנות ונותנות במה לאמנים מתחומים שונים."

להיות אמן 
ולהרוויח כסף

מאת נתנאל סימקין

לאמנים שבינינו, תמיד תהיתם איך מתחילים, לאן הולכים
ואיך אפשר ליצור ולעשות מזה קריירה! הכתבה הזו בשבילכם
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הכשרות  או  קורסים  לקחת  ממליצה  היית 
למיניהם בשביל ללמוד לצייר?

היו  לא  כי  לצייר  עצמי  את  לימדתי  אישית,  ''אני, 
מקצועיים.  קורסים  על  לשלם  האמצעים  את  לי 
לסדנאות  שהולכים  אנשים  המון  רואה  אני  אבל 
מספר  תוך  לומדים  הם  ושם  פרטיים  למורים  או 
שבועות מה שלקח לי מספר שנים. באיזשהו מקום 
אני שמחה להגיד שלמדתי לבד ופיתחתי מסוגלות 
של למידה עצמית וקביעת הסגנון שלי, אבל מצד 
שרוצה  למי  לעזור  יכול  מאוד  שזה  לי  נראה  שני 

להשתפר ולחזק את כישרון הציור."

לעשות  בשביל  הראשון  הצעד  את  עושים  איך 
משהו עם התחביב?

"אתחיל ואגיד שתמיד וגם היום אני מציירת כי אני 
אוהבת ונהנית מזה ולא בשביל לקבל פידבקים. 
יכולה  אני  שבו  עצמי  עם  הרגע  את  אוהבת  אני 
בשקט לדמיין, ופשוט לצייר ולהפיק חיים על הדף. 
אז פשוט אגיד שחשוב לעשות את מה שאוהבים 
בשביל עצמך. אחרי זה, הייתי אומרת לפעול לפי 
מטרות שלכם של לאן תרצו להגיע, לעשות זאת 

בשלבים וליהנות מהדרך." 

דור העתיד של עם הספר
כותלי  בין  אצלנו  שנמצאים  הכישרונות  בין 
האוניברסיטה, מסתובבת סופרת ואף אגיד סופרת 
סטודנטית  שיר,  אוסטפלד.  שיר  ושמה  מצליחה, 
לתואר שני במנהל עסקים, רק בת 27 וכבר הוציאה 
ספר שהיה רב־מכר ושמו ''נסיך או סביח''. ''תמיד 
לעיתון  כותבת  הייתי  לכתיבה.  חיבה  לי  הייתה 
מקומי בנתניה וגם הייתי כותבת בעיתון של בית 
מסוים  בשלב  לכתוב.  נוח  הרגשתי  ותמיד  הספר 
במהלך התואר הראשון, התחלתי לכתוב את הספר 
שלי, כי הכתיבה הייתה כמו תרפיה ומקום מפלט 
להוצאת הספר עשיתי בהד־ עבורי. את התקציב 

להשתמש  שהתחילו  מהראשונים  והייתי  סטארט, 
לאחר  ספרים.  להוציא  בשביל  המונים  בגיוס 

שהשגתי את התקציב הוצאתי את הספר לאור.'' 

למי מכם שלא שמע על מה הספר, אז הספר מדבר 
בחורה שאבא שלה  מנקודת מבט של  החיים  על 
והיא חיה את החיים לצד כל מה  נכנס לתרדמת 
דברים  הרבה  נאמרים  בספר  זה.  סביב  שקורה 
שאנשים חושבים אבל לא רוצים להגיד ובסופו של 

דבר זהו סיפור שאפשר מאוד להתחבר אליו.

אז איך עושים את הצעד הראשון לכתיבת ספר?
''קודם כול אגיד, שמי שכותב ספר בשביל להוציא 
ספר אז חבל שהוא בכלל כותב. ספר זה הנקודה 
תמיד  כתיבה.  של  הזה  התהליך  בכל  האחרונה 
הייתי כותבת ומפרסמת לפעמים בפייסבוק, והייתי 
מקבלת ביקורות חיוביות. זה נתן לי מוטיבציה כן 
לשתף, ולחשוף את מה שאני מרגישה וכותבת עם 
אנשים אחרים, מה שהוביל בהמשך לרעיון להוצאת 
לא  זה  ספר,  להוציא  יכול  אחד  כל  היום  הספר. 
קשה כמו שזה נשמע. כיום הספר נמכר בסטימצקי 
וצומת ספרים וזכיתי גם במלגה לכתיבה בזכותו. 
התהליך עצמו הוא ממש פשוט אבל העניין המרכזי 

הוא הרצון והאהבה לכתיבה.'' 

למישהו  הכשרות  או  קורסים  על  ממליצה  היית 
שרוצה לכתוב?

''אני מאוד מאמינה בזה שאי אפשר ללמוד את זה, 
זאת אומרת,  זה או שאין לך.  זה או שיש לך את 
יודע  לא  ואתה  זה  את  לך  שיש  מרגיש  אתה  אם 

טכנית איך לעשות את זה, תמיד טוב לקבל הכוונה 

ממישהו וגם זה מאוד תורם להשתתף בסדנאות 

בשביל להעשיר את עצמך, אבל זה לא מלמד את 

האהבה לכתיבה.''

טיפ מסופרת?

לדברים  זמן  למצוא  תמיד  ממליצה  ''אני 

שאוהבים, בין שזה לכתוב ובין שזה תחביב אחר 

לצד הלימודים או העבודה. לגבי הוצאת הספר 

אני אגיד שלא צריך לפחד, זה נשמע דבר מפוצץ 

ואני  דבר,  של  בסופו  מפחיד  כזה  לא  זה  אבל 

מאוד נהניתי מזה.''

מדור קריירה

Netanel Simkin  | Simnet@post.bgu.ac.il
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ומצאנו  מאנאפורנה,  או  אמריקה  מדרום  חזרנו 

את עצמנו מרוששים, בלי שום יכולת לממן את 

כשאנחנו  זה  וכל  חודשים  מכמה  יותר  עצמנו 

ממשיכים לסנן את הבנק במקביל. עבודה ותואר, 

השילוב הקדוש, איך, כמה ולמה.

למה בכלל?

לרכוש  רוצים  בחיים,  משמעות  מחפשים  כולנו 

את  למצות  ובעיקר  חוויות  חברים,  השכלה, 

כסף.  שאין  היא  הבעיה  תומו!  עד  הזה  התואר 

בזבזנו את כספי הקבע בדרום אמריקה ואת שנת 

המלצרות המתישה אי שם בגואה. במצמוץ אחד 

וכמה גיהוצים חשבון הבנק שלנו יתרושש אם לא 

נזרים לו הכנסות.

הגשות,  הכולל  התואר,  את  לשלב  אפשר  איך 

נוכחות חובה ובעיקר מחויבות, עם עבודה?

אזהרה: סכנת קריסה

לומר  כבר  כדאי  פחות,  לא  וחשוב  הכול,  לפני 

יכול  סטודנט  כל  לא  מתאים.  זה  לכולם  שלא 

מחויבות  זמן,  של  נוספים  משאבים  להקצות 

מעט  לא  אפילו  יש  עבודה.  למקום  ואנרגיות 

לשלב  מנת  על  התואר  את  שפרסו  סטודנטים 

"מרווח  להם  ליצור  כדי  זאת  ולימודים,  עבודה 

נשימה". 

באופן אישי, אני מאמינה בגישה שכולנו יכולים 

הכול. עם הרבה תושייה ויכולת לנהל את הזמן - 

נוכל לנצח את הבנק! הנה כל מה שצריך לדעת 

לפני שמשלבים עבודה ותואר, בלי צנזורה.

כאן עובדים )ולומדים( בכיף

ותואר  עבודה  לשלב  המפתח  זמן:  חלוקת 

או  יומן  לנהל  כדאי  תמיד  זמן.  חלוקת  הוא 

השבועי.  הלו"ז  את  מולך  שתסדר  אפליקציה 

שיר, סטודנטית שנה שנייה לפוליטיקה וממשל, 

מספרת: "אני יודעת בכל יום מתי אני בשיעור, 

מתי אני במשמרת ואפילו מקבלת תזכורות על 

הגשות או קריאות לקראת השיעור בקורס. זאת 

מי  כל  היום".  את  ולסדר  להתנהל  מצוינת  דרך 

גוגל  יומן  של  מעריצה  שאני  יודע  אותי  שמכיר 

ותמיד מכניסה ומזינה אותו במחויבויות שיש לי 

בתואר ובעבודה.

ציפיות.  תיאום  אחרות  במילים  או  לאן:  יחסינו 

ממוצע  לאיזה  אותך?  שתספק  ההכנסה  מה 

אתם  האלו  השאלות  את  שואף?  אתה  ציונים 

חייבים לשאול את עצמכם לפני, כדי לדעת לאן 

חשוב  כשהממוצע  אחד,  מצד  מועדות.  פניכן 

תיאום  מראש  כבר  לערוך  עליכם  מאוד  לכם 

חשבון  עם  ובעיקר  שלכם  המעביד  עם  ציפיות 

הניסיון  כי  ייתכן  השני,  ומהצד  שלכם.  הבנק 

שנצבור במהלך העבודה יהווה לנו מקפצה של 

ממש לקראת חיפוש עבודה בסיום התואר, ולכן 

זה  הציונים.  בנושא  ציפיות  להנמיך  אולי  חשוב 

צ'ופצ'יק22

עבודה או לימודים, 
לימודים או עבודה? 

השאלה הקריטית 
ביותר שתקבע 

את רמת הציונים 
שלכם או את גובה 

המשכורת.
אבל למה לבחור, 
כשאפשר לעשות 

את שניהם?

השילוב 
הקדוש

מאת דיקלה קציר
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התחלת  לפני  מומלץ  ולכן  אינדיבידואלי,  נורא 

התהליך להחליט מה חשוב לכם,  ומה פחות. 

לנשום: בקלות ניתן להעמיס על עצמנו שעות 

עמוסה.  שעות  מערכת  לצד  מרובות  עבודה 

הרבה  בעניין.  נפוצה  הכי  הטעות  וזוהי 

מתרוצצים  עצמם  את  מוצאים  סטודנטים 

למנוחה,  זמן  מוצאים  ולא  ותואר  עבודה  בין 

שלהם.  החברה  מחיי  ליהנות  או  לבילויים 

נוי, סטודנטית שנה שלישית לניהול, מספרת 

לימודים  משלבת  בעודה  מסוים,  בשלב  כי 

ועבודה, היא לא מצאה זמן לצאת עם חברים 

מיני  מכל  מבריזה  עצמה  את  מצאה  ותמיד 

פעילויות. בדיעבד, היא מספרת "כדאי תמיד 

להכניס  ואפילו  פנאי,  זמן  בחשבון  להביא 

לשגרה  נשאבים  בקלות  ללו"ז.  פיזית  אותו 

עמוסה וחשוב גם להקצות את הזמן לדברים 

שאנחנו  המוסף  הערך  זה  מבחינתי  כיפיים. 

חייבים לשמור עליו".

לא רק מלצרות

אף  על  מלצרים,  בהכרח  לא  הם  סטודנטים 

כיפית  חברתית,  בהחלט  היא  הזאת  שהעבודה 

ובלא מעט מקרים אף מתגמלת. שוק המשרות 

עבודה  בוחרים  כבר  שאם  וחשוב  מגוון,  הוא 

אחת  תהיה  התואר  עם  לשילוב 

שתעמוד לפחות בפרמטר אחד:

לבחור  חשוב.  הכי  בעיניי  כיף: 

לבוא  כיף  לכם  שיהיה  עבודה 

עובדים  סביבת  לצד  אליה, 

שקשוב  ומעביד  טובה 

לא  אם  גם  לצורכיכם. 

חייכם,  במשרת  מדובר 

זמנית- משרה  רק  וזוהי 

ם-עד-שאמצא- תי נ י ב

משהו-רציני, כדאי שתיהנו 

עצמכם  את  ותמצאו  בה 

מגיעים למשמרת עם חיוך.

מומלץ   :LET IT GROW
שבהן  בעבודות  לבחור 

ולהתפתח  להתקדם  תוכלו 

ובכאלה שיסייעו לכם ללמוד 

מקצוע  כל  או  המקצוע  את 

נוסף אחר המעניין אתכם. 

לכם  נמאס  משלימים:  הפכים 

חפשו  הלפטופ?  מול  וללמוד  לשבת  היום  כל 

עבודה דינמית! יש לא מעט סטודנטים שעובדים 

שבהם  עבודה  במקומות  או  פיזיים  במקומות 

המשרד הוא לא המסגרת המרכזית במשרה. 

אופקים חדשים: מצאתם את עצמכם קצת חסרי 

אתם  אולי  לתואר?  שבחרתם  במסלול  כיוון 

תעסוקתי?  קו  באותו  להמשיך  אם  מתלבטים 

את  לבחון  לכם  לעזור  תוכל  סטודנט  משרת 

הבחירה האקדמית. אפשר לקחת משרה שתוכל 

לחדד את העניין שלכם באותו תחום, או שתוכלו 

לעבוד בתחומים אחרים שנראים לכם מעניינים 

ולבחון גם אותם.

תשקיעו בחיפוש: אל תוותרו על חיפוש מקיף 

של עבודה. היום ניתן לחפש משרות סטודנט 

קריירה,  לפיתוח  המרכז  רבים:  במקומות 

אתרי חיפוש עבודה וקבוצות פייסבוק. משרה 

דרישות  רוב  על  שענתה  משרה  היא  טובה 

החיפוש שלכם. 

ובכן, לשלב עבודה ותואר זאת אמנות של ממש, 

ואף יכול להיות אתגר לא פשוט בכלל. ועם זאת, 

תצליחו  הברזל,  כללי  מספר  על  תקפידו  אם 

ליהנות משני העולמות 



שיווק

מאת שי בלפר

מדור מוסיקה

של  מחייו  ונגיש  גדול  חלק  היא  כיום  מוזיקה 

האדם הממוצע, יותר מאי פעם. מבול האופציות 

אבל  אין־סופי,  הוא  לנו  המוצע  המוזיקליות 

עדיין   – המיינסטרים   – הגדולים  הפופ  להיטי 

בין  שלנו,  הלב  מתשומת  גדול  חלק  תופסים 

השאר בגלל קפיצת הענק בפופ הישראלי בשנים 

האחרונות. אמני הפופ הגדולים, כמו סטטיק ובן־

אל תבורי או סטפן, זוכים לפופולריות שיא מכל 

בחינה: בהשמעות ברדיו, בהופעות, בהשתתפות 

התקשורת  ובכלי  לסוגיו,  בקריוקי  בפרסומות, 

המרכזי מכולם כיום בישראל – יוטיוב.

להיט  הוא  כלהיט  לנו  שנדמה  שיר  כל  לא  אבל 

נפוצה  תופעה  היא  צפיות"  "קניית  בפועל.  אמיתי 

יותר ממה שנדמה לכם, ספירת השירים המושמעים 

המוזיקה  ותעשיית  למדי,  מפוקפקת  ברדיו 

שיוצרים  יחצ"ניים  בטריקים  משופעת  הישראלית 

בתחום  שניים  או  דבר  שמבין  אדם  מעכבר.  הר 

 Noise Charts יוצר  אלוש,  נוי  הוא  בדיוק  הזה 

שבועיים  מצעדים  הם  אלו  הרעש".  "מצעדי  או 

המתיימרים לסקור, בפעם הראשונה בישראל, את 

השירים הפופולריים באמת, על ידי ריכוז של צפיות 

ביוטיוב, ברדיו, בתוכנות הסטרימינג כמו ספוטיפיי 

ואפל מיוזיק, ובמקומות אחרים.

אביב,  בתל  מתגורר  שכיום  להבים  יליד  אלוש, 

יצר  ישראלי. הוא  ותיק של פופ  הוא כבר שועל 

עוד  מצחיקים  וסרטונים  רמיקסים,  מאש־אפים, 

הדרמטית  ההשפעה  האלפיים.  שנות  בתחילת 

הייתה  הישראלית  המוזיקה  על  שלו  הראשונה 

בנות"  "רוצה  על  שחתום  ציון",  "חובבי  בצמד 

העלינו  בצחוק,  שעשינו  משהו  "זה  האלמותי. 

ותוך  שלה  את  עשתה  והרשת  'פליקס',  לאתר 

זמן קצר זה קרה...תוך שבועיים זה נהפך מכלום 

לדבר הכי גדול במדינה. ממש לא התכוונו", אלוש 

ב-2011  מכן,  לאחר  שנים  כמה  בחיוך.   מספר 

הרמיקס  לתחום  פנה  אלוש  המהפכות,  גדושת 

הפוליטי, עם להיטים כמו "מירי רגב היא שכונה" 

בכיכובו  זנגה"  ו"זנגה  האוהלים,  מחאת  מתוך 

העולם  את  שהרעיד  סרטון  קדאפי,  מועמר  של 

קצרתיומין  לב  תשומת  לאלוש  והעניק  הערבי 

מהתקשורת העולמית. אחרי עבודה ברדיו דרום 

האחרונות  בשנים  אלוש  הפך  אביב,  תל  וברדיו 

"לייב  ההופעות  חברת  של  המוזיקלי  למנהל 

ניישן", והוא גם מגיש תוכנית מצליחה בגלגל"צ 

מצעדים  פופ  משמיע  הוא  בה  חמישי,  בערב 

המצליחים  האמנים  את  ומארח  ועולמי  ישראלי 

ביותר לראיונות והופעות.

אלוש  הזאת,  ההצלחה  נקודת  מתוך  דווקא 

המוזיקה  בתעשיית  סדר"  "לעשות  צורך  הרגיש 

הישראלית. "אני נוגע בכל העולמות. אני באתי 

המרכזית  בתחנה  משדר  אני  אבל  מהרשת, 

בתעשייה.  אחרים  דברים  להרבה  וקשור  בארץ, 

לכן לקחתי על עצמי את התפקיד," הוא מספר. 

אלוש חש צורך ליצור מצעד חדש שישקף נאמנה 

שלדבריו,  מפני  באמת,  המצליחה  המוזיקה  את 

בשוק  משמעותי  נהיה  שהיוטיוב  "מהרגע 

הזייפנים
שמאחורי המוסיקה

כתבנו שוחח עם נוי אלוש, יוצר ואיש רדיו שהקים את פרויקט 
"מצעדי הרעש" כדי לתת תמונה מציאותית יותר בנוגע לפופולריות 

השירים בישראל
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קומבינטורים  של  תעשייה  נכנסה  המוזיקה, 

ביוטיוב.  צפיות  לקנות  שאפשר  הבינו  וזיופים. 

לרעה.  בזה  להשתמש  התחילו  אנשים  הרבה 

זה לא כמו בחו"ל, שבקרב קהל של 500 מיליון 

צרכני מוזיקה, אם שיר מגיע ל-20 מיליון צפיות, 

צפיות  מיליון  לעשות  בישראל  מפתיע.  לא  זה 

לקנות  ברגע שהבינו שאפשר  נחשב מעמד.  זה 

איבדו  אנשים  למעמד,  להגיע  בשביל  צפיות 

בושה והתחילו להשתולל. זה הפך למיליון ועוד 

מיליון, ופתאום היום לשיר ישראלי יש 40 מיליון 

צפיות וזה להיט גדול, וזה לא הגיוני בשום צורה. 

שנים חשבתי לעשות משהו, אבל אתה לא יכול 

לדעת באמת מי קונה, אתה יכול רק להעריך."

חשוב לציין כי יוטיוב הוא עדיין מקור משמעותי 

למצעד ולמדידת ההצלחה של שיר בישראל, אבל 

השימוש בו כמקור היחיד למדידת הצלחה הוא 

והרבה  כאן,  חזקה  פלטפורמה  זו  "יוטיוב  מזיק. 

אם  ההבדלה.  את  לעשות  יודעים  לא  אנשים 

מופיע להם שיר בתור פרסומת לפני שיר אחר 

שהם שומעים, והם שמים את יוטיוב על אוטומט, 

זה שיר  גם אם  זה נחשב להם בתור צפייה,  אז 

מספר  צפיות,"  זייפו  או  ממומן  קידום  לו  שקנו 

ככלי המדידה העיקרי  ביוטיוב  "השימוש  אלוש. 

המבוגרים  באמנים  בעיקר  פוגע  שיר  להצלחת 

ומעודד  הנאמן,  הקהל  בעלי  אלה  אפילו  יותר, 

אותם לזייף צפיות ולהציג תמונה בלתי אמינה. 

צפיות  מיליון  מביא  צעיר  אמן  "אם  אלוש,  לפי 

בשבוע, ויש אמן מבוגר יותר שהצליח עם נוער 

לפני עשר שנים, ועדיין יש לו קהל, אבל זה קהל 

של בני שלושים פלוס שלא טוחן צפיות בלי סוף 

כמו שבני נוער וילדים טוחנים, אז אין לו סיכוי 

להתחרות, ואז או שהוא קונה צפיות, או שאנשים 

צוחקים עליו ואומרים 'אין לו בכלל צפיות, מי זה 

האמן המעפן הזה, לא רוצה לשמוע אותו'."

חוות  היא  הצפיות  לקניית  פופולרית  טכניקה 

בחו"ל.  הנמצאות  סלולריים  טלפונים  או  שרתים 

לדברי אלוש, "נהיה קשה לזייף צפיות מהארץ, פעם 

אלף  של  סרטון  ולהפוך  צפיות  לקנות  יכול  היית 

היום  תוך שעה.  צפיות  מיליון  צפיות לסרטון של 

יוטיוב יודע לעלות על זה. היום בעולם יש אנשים 

שיושבים עם חווה של 40 טלפונים, כל אחד יושב 

 IP כתובת  על 

הוא  ואז  אחרת, 

דרישה  מקבל 

'נגן  מהלקוח, 

הזה  השיר  את 

שלושה  במשך 

ותייצר  ימים 

צפיות',  לי 

ארבעים  ואז 

ם  י נ ו פ ל ט

מנגנים במקביל 

שיר,  אותו  את 

ובעצם מייצרים צפיות 'אמיתיות'."

המצעד של אלוש מנטרל את אינפלציית הצפיות, 

השמעות  נתוני  עם  איזון  ידי  על  השאר  בין 

מדיה  חברת  ידי  על  המסופקים  ברדיו  השירים 

הנתונים  "גם  אלוש,  לדברי  כי  אם  פורסט, 

האלה חשופים למניפולציות," ובאופן משמעותי 

במיוחד – מצעדי ההשמעות של ספוטיפיי ואפל 

אפל  האחרונות  "בשנתיים  אלוש,  לפי  מיוזיק. 

יש  ופתאום  לישראל,  נכנסו  וספוטיפיי  מיוזיק 

לפי הערכות שלי לספוטיפיי  על מה להסתמך. 

וזה  בישראל,  משתמשים  אלף  מאות  ארבע  יש 

כבר משמעותי. זה מדגם יפה של מאזיני מוזיקה 

בארץ, למרות שהוא קטן יותר מיוטיוב. אם שיר 

מצליח מאוד ביוטיוב, אבל אתה לא רואה אותו 

ברדיו,  או  בשזאם  מיוזיק,  באפל  בספוטיפיי, 

משהו פה לא הגיוני."

Noise Charts שהחלו בינואר, זמינים  מצעדי  

באימיילים  ואפילו  באינסטגרם,  בפייסבוק, 

גלים  להכות  התחילו  כבר  מאלוש,  אישיים 

הביא  "זה  אלוש,  לדברי  המקומית.  בתעשייה 

באמת  הגדולים  השירים  לגבי  אמיתית  תמונה 

שהרגישו  הגדולים,  מהזייפנים  כמה  עצבן  וגם 

מתחת  הקרקע  את  להם  מרעיד  שמישהו 

לרגליים, אחרי כמה שנים שהם עשו מה שבראש 

על  מברך  צפיות  קונה  שלא  שמי  מובן  שלהם. 

והרבה  מנהלים  אני,  ולשמחתי,  מאוד,  המצעד 

אותו  מקבלים  המצעד,  את  משתפים  אנשים 

קבוע, ומסתמכים עליו. יש אנשים שיוצאים נגדי, 

ומתקשרים... זה רק אומר לי שאני צודק."

Shai Belfer  | Belfer94@gmail.com
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פועלים  בפרט  גוריון  ובבן  שבע  בבאר 

פוליטיים,  חברתיים,   – רבים  וארגונים  תאים 

פועלים  וארגונים  תאים  באותם  התנדבותיים. 

מאות סטודנטים ולכן, לא סתם אוניברסיטת בן 

בארץ.  החברתית  לאוניברסיטה  נחשבת  גוריון 

תא  זהו  אלפ"ה.  לתא  במה  לתת  בחרנו  הפעם, 

בשנת  סטודנטים  שני  שהקימו  סטודנטיאלי 

ובסיוע  בעשייה  התא  התמקד  בתחילתו   .2007

בסיוע  הצורך  השנים  עם  אך  שואה,  לניצולי 

השלישי  הגיל  מאוכלוסיית  נוספים  לאנשים 

עלה, וכיום פעילות התא מתמקדת בסיוע ועזרה 

לניצולי שואה ולקשישים. 

"התא הוקם ב-2007 ע"י שני סטודנטים שהבינו 

שיש פער בין האוכלוסייה המבוגרת בעיר לבין 

ופלה  אלה  של  קיצור  זה  אלפ"ה  הסטודנטים. 

שהן שתי הקשישות הראשונות שהיו בפרויקט. 

כיום התא מחזיק מספר רכזים שכל אחד מהם 

מסלולים  שלושה  וישנם  שונה  בתחום  פועל 

שאפשר להתנדב בהם בתא. הראשון הוא 'אמץ 

עמותה  למעשה  זאת  ובוריס.  עדי  בריכוז  סבא' 

עצמם  את  מנווטים  הם  שבע  ובבאר  ארצית 

הסטודנטים  בין  מפגישים  העמותה  דרך  דרכנו. 

ולעזור  הבדידות  את  להפיג  במטרה  לקשישים 

בדברים קריטיים," כך מספרת דורין רובינוביץ', 

סוציולוגיה  לניהול,  ג'  שנה  סטודנטית 

וניו מדיה של  חוץ  רכזת קשרי  ואנתרופולוגיה, 

התא.

זכויות'  'מיצוי  הוא  "הנתיב השני  דורין מוסיפה, 

התאחדות  בשיתוף  עבודה  זאת  אפרת,  בריכוז 

עם  סטודנטים  נפגשים  שדרכה  הסטודנטים 

ועוזרים להם למלא את כל המסמכים  קשישים 

שצריך להגיש ל'רשות לזכויות לניצולי השואה'. 

אלה מסמכים מסובכים מאוד שכרוכים בהרבה 

לקשישים.  עוזרים  והסטודנטים  בירוקרטיה 

זאת  חולים',  'ביקור  הוא  השלישי  הנתיב 

העובדות  עם  סורוקה,  חולים  בית  עם  עבודה 

הסוציאליות והמחלקות. זאת למעשה התנדבות 

המתנדבים  שבמסגרתה  סורוקה  החולים  בבית 

הקשישים  שחווים  הבדידות  בהפגת  מסייעים 

העריריים שמאושפזים במחלקה הגריאטרית.." 

יוצרת  באלפ"ה  שהפעילות  מרגישה  את  מה 

אצלך?

אנשים,  עם  שלי  הקשר  את  אוהבת  מאוד  "אני 

אני רואה הודעות, מפרסמת, משווקת. זה משהו 

שהוא מאוד חדש לי אבל זה כיף. אני משתדלת 

עם  להיות  שיותר,  כמה  בפעילויות  להשתתף 

א',  משנה  לתא  מחוברת  מאוד  אני  הקשישים. 

מדהימים  הכי  הדברים  אחד  שזה  חושבת  אני 

לא  פעם  שאף  אוכלוסייה  זאת  בחיים.  שעשיתי 

הייתה לי גישה אליה והתא פתח אותי אליה, זה 

נותן לי המון ואני אוהבת את זה."

מה המסר שלך לסטודנטים?

"אני באמת חושבת שהתנדבות זה אחד הדברים 

תא  בתוך  אדם,  לבן  ומספקים  ממלאים  הכי 

אלפ"ה ומחוצה לו. זה אחד הדברים שמעצבים 

פה את חיי הסטודנט, אתה יוצא מפה אחר, בוגר, 

אנחנו  מקהילה.  חלק  להיות  רצון  ובעל  עצמאי 

שאפשר  מה  ונעשה  אוניברסיטה  פה  יש  פה, 

הזה  הזמן  את  נצלו  הזאת.  מהעיר  חלק  להיות 

שבו אתם כאן כדי להיות מעורבים, להיות חלק 

האוניברסיטה  אנחנו  אם  הזאת.  מהעיר  אמיתי 

החברתית בארץ אז בואו נוכיח את זה."

והדרת 
פני זקן

מאת דניאל רימברג

Daniel Rymberg  | Danielrymberg@gmail.com
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מאת נתנאל סימקין

תקוותנו
לכבוד יום העצמאות הגיע הזמן לתת כבוד להמנון 

"התקווה" ולסקור את הדרך שהוא עבר לאורך השנים

יש  לפעמים  אכן,  אלפיים''.  שנות  בת  ''התקווה 

הרגשה ש''התקווה'', ההמנון הלאומי שלנו, אשר 

מלווה אותנו בכל טקס, אירוע ספורט או באופן 

כבר  קיים  אותנו,  שוטף  ציונות  כשפרץ  כללי 

לפחות אלפיים שנה. אבל, האם ידעתם שההמנון 

שלנו הוא שיר שהשתתף בתחרות כתיבת שירים? 

לקראת הדלקת המנגלים ביום העצמאות, בואו 

נכיר קצת לעומק את השיר שמעלה לנו דמעות 

בעיניים, ונדע מה היה יכול להיות, אם היה נבחר 

שיר אחר.

אירופה  ממזרח  יהודי  ילד  עם  מתחיל  סיפורנו 

אותו  למד.  שבו  המדרש  בבית  עילוי  היה  אשר 

ילד, נפתלי הרץ הימבר, החל להימשך לספרות 

''אוסטריה''  בשם  שיר  כתב  נפתלי  ולכתיבה. 

אשר אותו הקדיש לקיסר האוסטרו־הונגרי, דבר 

בעת  שלו.  הכתיבה  בכישרון  הכרה  לו  שהעניק 

ברומניה,  היה  כאשר  אירופה,  ברחבי  מסעותיו 

כתב נפתלי בשנת 1878 שיר שביטא את תחושת 

הוא  לו  השיר,  באירופה.  שלו  השייכות  חוסר 

של  הרצון  על  דגש  לתת  בא  ''תקוותנו'',  קרא 

העם היהודי לחזור לארצו, או כפי שכתב בשירו 

''לשוב לֶאֶרץ אבותינו, לעיר ָבה דוד ָחנה''. לאחר 

מספר שנים, מצא את עצמו נפתלי בארץ ישראל. 

פרט לכך שהארץ זבת חלב ודבש, היא כנראה גם 

מלאה בהשראה, מה שהביא את נפתלי להרחיב 

את השיר ''תקוותנו'' ולהפוך אותו לשיר המורכב 

מ-9 בתים! 

לאורך השנים, תנועות ציוניות והקונגרס הציוני 

הרצל  בשם  זקן  עם  חביב  בחור  של  בראשותו 

חיפשו המנון לתנועה הציונית. לשם כך הכריזו 

בתחרות  הלאומי.  ההמנון  לבחירת  תחרות  על 

1882 נבחר שירו של המשורר  הראשונה בשנת 

שהשיר  לאחר  ''הכוס'',  בשם  פרוג  ש.  שמעון 

שבה  שנייה  תחרות  קיום  על  הוחלט  תפס,  לא 

לא  הוא  גם  אך  ציון''  הררי  ''על  השיר  נבחר 

1898 התייאשו  צלח. בתחרות השלישית בשנת 

לא  שיר  ואף  להם  שהוגשו  מהשירים  השופטים 

נפתלי  של  ''תקוותנו''  השיר  בזמן,  ־  בו  נבחר. 

היהודיות  הקהילות  בקרב  פופולרי  להיות  הפך 

של  הפופולריות  ישראל.  בארץ  וגם  באירופה 

הביאה  ''התקווה'',  בשם  הוכר  כבר  שאז  השיר, 

אותו לקונגרס הציוני הרביעי והחמישי, אך פעם 

אחר פעם הרצל דחה את השיר. למרות התנגדותו 

כולו  של הרצל, בתום הקונגרס החמישי הקהל 

קם על רגליו והחל לשיר את התקווה. הדבר גרם 

להנהגה הציונית להבין כי יש משהו מיוחד בשיר 

בקרב  פוליטי  כאמצעי  שימש  אף  השיר  הזה. 

קבוצת מתנגדי תוכנית אוגנדה של הרצל, מילות 

השיר ''עין לציון צופיה'' השפיעו על דעת הקהל 

הקמת  שתכלול  תוכנית  לכל  ההתנגדות  ועל 

מדינה יהודית שלא בארץ ישראל. 

''התקווה'' שימש כשיר שאיתו חתמו את פגישות 

1933 ובאותה השנה הוכרז  הקונגרס עד לשנת 

הציונית  כהמנון של התנועה  "התקווה"  רשמית 
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Netanel Simkin  | Simnet@post.bgu.ac.il

שמלווה אותנו עד היום. מאז ''התקווה'' ליוותה 

לאחר  ההיסטוריה;  לאורך  היהודי  העם  את 

בעת  השיר,  את  הניצולים  שרו  אושוויץ  שחרור 

את  ושרו  עמדו  הנוכחים  כל  המדינה  הכרזת 

השיר בדמעות, וכל טקס ממלכתי נסגר בשירת 

מיהרו  לא  בישראל  כמו  בישראל  אך   – התקווה 

ורק בשנת 2004 חוקק באופן רשמי ש''התקווה'' 

הוא ההמנון הלאומי של המדינה.

ההמנון, בדומה למדינה שאותה הוא מייצג, מהווה 

כר למחלוקות רבות בהתבסס על תפיסות שונות. 

יש הטוענים שההמנון מתעלם מהמיעוט הערבי 

יהודי  ''נפש  בישראל בהתבסס על המילים  שחי 

כחלק  להרגיש  מהערבים  מונעים  ובכך  הומיה'' 

שוביניסטי  הוא  כי  השיר  על  נאמר  מהמדינה. 

היות שנכתב רק בלשון זכר. בהיבט הדתי נטען 

שאנחנו  כפי  התקווה,  לשיר  שנבחרו  הבתים  כי 

מכירים אותם כיום, התעלמו מהשימוש בסממנים 

מהדת היהודית כפי שבאו לידי ביטוי בשיר המלא 

הדתי  בקשר  שימוש  בו  נעשה  אשר  ''תקוותנו'', 

לחורבן  והקשר  ישראל  לארץ  היהודי  העם  של 

בית המקדש. בכך, בעצם, ביצעו חילון לשיר. 

ומה היה קורה אילו היה נבחר המנון אחר, מה היו 

החלופות? ובכן יש כמה גרסאות: שירו של מנחם 

מנדל דוליצקי ''על הררי ציון'' מהווה גרסה קצת 

דיכאונית להמנון עם המילים ''שם במעון נחשים, 

על  במקום המון חלשים, במקום הצדקה מטה, 

גרסה  ושממה..''.  ציה  בארץ  עלטה,  צעיף  ישר 

אחרת שזכתה לגיבוי רב מצד תנועות הפועלים 

היה שירו של ביאליק ''ברכת העם''. השיר מבטא 

שאיפה לקום ולעשות מעשה בשביל לבנות את 

הארץ. יש שיגידו שהשיר מביא אופי קומוניסטי 

היו  ואכן  התאחדו'',  העולם,  כל  ''פועלי  בסגנון 

מריבות בין הצדדים, אבל לבסוף התקווה הביאה 

שתפס  דבר   – לציון  וגעגוע  למדינה  שאיפה 

תומכים רבים יותר. בקרב הציבור הדתי הועלתה 

''שיר  וכן  האמונה''  ''שיר  קוק  הרב  של  הגרסה 

שהרוב  מכיוון  אך  תהילים.  מספר  המעלות'' 

מהדתה  ופחד  הרעיון  את  אהב  לא  החילוני 

מעניינת  גרסה  מהפרק.  ירדו  אלו  גרסאות   –

שהוצעה לשיר, לאחר מלחמת ששת הימים, היא 

''ירושלים של זהב'' של נעמי שמר. רבים  השיר 

רואים בשירה של שמר כהמנון השני של המדינה 

וכהמנונו הרשמי של ''יום שחרור ירושלים''. אבל 

עקב החשש מהפגיעה במעמד ה''תקווה'' שהיה 

מרכזי בישראל וכן בקרב יהודי הגולה הרעיון ירד 

מהפרק במהרה. 

תמונת  מאחוריו  ובסיפור  בהמנון  לראות  ניתן 

מראה של מדינת ישראל. אנחנו מרגישים שהוא 

מובן מאליו כי הוא תמיד היה שם, כמו המדינה, 

יוצר ויכוחים ודיונים בקרב הקבוצות שמרכיבות 

את המדינה, ולבסוף, הוא משדר תקווה לעתיד 

מהמדינה  מצפים  כמו שאנחנו  בדיוק  יותר  טוב 

השיר  של  האחרונות  במילים  אסיים  שלנו. 

ַגּם  ''תקוותנו'' – ''ּכי ַרק ִעם ַאֲחרֹון ַהְיּהּוִדים, כך 

ַאֲחִרית ִתְּקָוֵתינּו'' 
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מאת נתנאל סימקין

שירי מחאה
מסרים  להעברת  כלי  היו  ומתמיד  מאז  שירים 

הופכים  רבים  שירים  בימינו  אמנם  ורגשות. 

להיות יותר ויותר רדודים במסר שהם מעבירים, 

לגעת  שבאים  שירים  אלפי  ישנם  זאת,  עם  אך 

בנקודות הכי רגישות וכואבות. הרשו לי להוסיף 

לכם מספר שירי מחאה לפלייליסט שלכם.

Get Up Stand Up – בוב מארלי #
בין מאות השירים, שדורשים לתת לאנשים את 

אולי  אדם,  בני  היותם  מעצם  להם  שמגיע  מה 

 Get Up ,הבולט מכולם הוא שירו של בוב מארלי

והקצבי  דווקא שיר הרגאיי השקט   .Stand Up
מארלי  ביותר.  האקטיבי  המסר  את  מעביר 

בשירו אומר – אל תשבו ותבכו על מר גורלכם, 

ואל  שלכם  הזכויות  את  ותדרשו  תעמדו  אלא 

תוותרו על הקרב עליהן, דבר שמנוגד לתפיסת 

הרסטפארי של הימנעות מאלימות. 

Mississippi Goddam − נינה סימון #
זהו שירה של הגדולה מכולן, נינה סימון. שיר זה 

וילדים אפרו־ מתמקד במקרי רצח של פעילים 

אמריקאים ומבקר בחריפות את היחס שלו זוכים 

אנשים שחורים בארה''ב. השיר היה אחד מאבני 

שחוו  שונות  וקהילות  בגזענות,  במאבק  הדרך 

שלהן.  ה''מיסיסיפי''  סיפור  את  סיפרו  גזענות 

השיר נגמר עם המילים ששימשו כסלוגן במחאות 

 You don't have to live next to me,'' – רבות

 ."!just give me my equality

Changes – טופאק #
בשירו Changes, מתאר טופאק את המצב שהוא 

עיניו בארה''ב של שנות ה-90. סמים  ראה מול 

במלחמות  שעסוקים  ולבנים  שחורים  וכנופיות, 

שלו  החודרות  המילים  עם  השיר  כאב.  והרבה 

אחד  אחים   – אדם  כבני  שאנחנו  שאומרות 

לעשות  צריכים   – שלנו  לצבע  קשר  בלי  לשני 

לקדם  בשביל  שלנו  והחינוך  בתפיסות  שינוי 

יותר. בשירו אומר טופאק שכשנהיה  עולם טוב 

מוכנים נראה נשיא שחור בארה''ב. אמנם נשיא 

שחור כבר היה, אבל הדרך להיעלמות הגזענות 

מעולמנו עוד רחוקה.

This Is America – צ'ילדיס גמבינו #
ה''חלום  את  שנים  מאות  כבר  משווקת  ארה"ב 

האמריקאי'' אבל יש שירים שמנפצים את הבועה 

הזאת. שיר אחד, שמותח ביקורת מבפנים, הוא 

שלו,  הקליפ  כמו  השיר  גמבינו.  של  זה  שירו 

לאמריקה  מאפשר  מאוד,  פרובוקטיבי  הנחשב 

להסתכל על עצמה במראה – אנשים שמסתובבים 

רדודה  ובילדים, אופנה  בזה  זה  ויורים  נשק  עם 

של הרשתות החברתיות ומרדף אחרי כסף. 

 Amerika – רמשטיין #
שיר נוסף שמותח ביקורת מבחוץ שייך ללהקת 

ששרה  גרמנית  כבד  רוק  להקת  זו  רמשטיין. 

בגרמנית. השיר Amerika מעביר ביקורת נוקשה 

על התרבות האמריקאית שהשתלטה על העולם 
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Netanel Simkin  | Simnet@post.bgu.ac.il

מקדונלדס,  למצוא  נוכל  בעולם  פינה  בכל   –

קוקה-קולה ואת טביעת הרגל האמריקאית. 

# פול טראנק – וואלק
האחרון  בזמן  צובר  הפוסט־טראומה  נושא 

מודעות רבה יותר בציבור הישראלי. חיילים רבים 

אשר חווים אירועים קשים ורואים תמונות קשות 

בשירותם הצבאי, מרגישים כי המדינה הפקירה 

אותם אחרי השירות הצבאי להתמודד לבד עם 

הקשיים הנפשיים. בדיוק לשם כך, הוציאה להקת 

השיר  ''וואלק''.  שלהם  השיר  את  טראנק  פול 

בנושא  בדיוק  בעיטה  נותן  הזה  והקצבי  החריף 

הכואב בלי מסכות, ובמסר ישיר אומר ''אם קורא 

לי כסף  אין  לישון.  יכול  לא  אני  אז  את העיתון 

לטיפול אדון שר הניצחון". 

# איזי מארח את כיתריה – עוד לא נגמר השיר
של  עגומה  קצת  מצב  תמונת  מציג  אשר  שיר 

עוד  שהטוב  אופטימי  מסר  עם  בישראל  החיים 

מהשיח  מצב  תמונת  כולו  שכל  השיר  יגיע. 

שחיתות,  קיפוח,  כגון  יום  מדי  חווים  שאנחנו 

הסתה ובעיות נדל''ן יכול לגעת בכל אחד ואחת 

מאיתנו. 

אם יש משהו שהאירים טובים בו, חוץ מהוויסקי 

שלהם, זה שירי מחאה. אמנם לא כולנו בקיאים 

בהיסטוריה של האירים והבריטים, אבל בקצרה 

שנים  מאות  במשך  שאפו  שהאירים  אגיד 

לעצמאות מהממלכה המאוחדת ובין הצדדים יש 

האירועים המכוננים במאבק  מכך. אחד  רע  דם 

יום  שנקרא  במה   1972 בשנת  היה  העצמאות 

ירה  הבריטי  הצבא  שבמהלכו  המדמם,  ראשון 

במפגינים אירים שצעדו במחאה בצפון אירלנד 

ועשרות  אנשים   14 של  להרג  שהוביל  דבר   –

בכל  משמעותי  לצעד  הוביל  האירוע  פצועים. 

השראה  נתן  וגם  אירלנד,  בצפון  להכרה  הנוגע 

לשני שירים מאוד מוכרים:

U2 – Sunday Bloody Sunday #
הלהקה  של  ונעים  קליל  מקצב  בעל  השיר 

האגדית U2 ומעביר במילותיו דווקא את הסבל 

של  מבטם  מנקודת  היום  באותו  שהיו  והכאב 

האירים. חברי הלהקה נשאלו מדוע השיר הכואב 

ותשובתם   – ונעימה  עדינה  מנגינה  עם  מועבר 

ושאיפה  אופטימיות  עם  להתאבל  שאפשר  היא 

לעתיד טוב יותר. 

Zombie – קרנבריז #
שלושה  של  הריגתם  על  כתגובה  נוצר  השיר 

ילדים במתקפת טרור של המחתרת האירית ועל 

המלחמה המתמשכת בין הצדדים. הוא היה בשנות 

ה-90 אחד השירים המושמעים והמוכרים בעולם, 

האנטי־מלחמה  משירי  לאחד  נחשב  היום  ועד 

הגדולים שנוצרו כאשר השיר שואל בפשטות את 

עובר להם בראש,  – מה  החיילים משני הצדדים 

כשהם הולכים להילחם כמו זומבים 

שירי מחאה
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פריצת מנעולים (כל הסוגים) 
פריצת רכבים , בתים , משרד 

פריצת כל סוגי הכספות 
תיקון , אחזקה והחלפת 

צילינדרים , מנעולים , דלתות 

החלפת צילנדר ב149  

לא בשבת 

* המבצע תקף עד השעה 21:00
פריצה פלוס החלפה 270  
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סטודנטים
בשביל

סטודנטים

באקדמיה

בדיור

בתרבות

בספורט

בקהילה
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ההכנות, סידור הרכבים, הנסיעה, סידור המיקום 

של הזולה, הערסל, האנשים הצבעוניים, הצידנית 

והפויז  הפריזבי  הקרים,  והפירות  השתייה  עם 

וכנראה שיותר מהכול, הטבע בפני עצמו, הם אלו 

שהופכים עמדת דיג'יי ורמקולים למסיבת טבע. 

צריכים  הייתם  טבע  למסיבת  להגיע  כדי  פעם 

מישהו  שמכירה  מישהי  שמכיר  מישהו  להכיר 

שאליו  מספר,  עם  הודעה  לכם  לשלוח  שיוכל 

אתם מתקשרים בשעה שנקבעה מראש. הסצנה 

היו  והן  מצומצמת  יחסית  הייתה  המסיבות  של 

מתקיימות בעיקר סמוך לחגים או בימי ההולדת 

שוקעים  היו  כולם  ובחורף  המפיקים,  של 

על  שומרות  עדיין  המסיבות  היום  בתרדמת. 

ממד מסוים של דיסקרטיות, אבל הן הרבה יותר 

נגישות לקהל הרחב ודי בחיפוש קצר בפייסבוק 

כדי למצוא מסיבה טובה. 

חשוב לציין שלאחרונה יש מגמה הולכת וגדלה 

וזאת  מתוחמים  בשטחים  המסיבות  את  לקיים 

המשטרה.  של  בתקנות  ועמידה  ביטחון  לצורכי 

בפייסבוק  מהקבוצות  לאחת  נכנסים  פשוט 

ומחפשים את האירוע הבא – בפרטים של האירוע 

לרוב מפורסם הליין־אפ, אופי האירוע, הוראות 

כלליות למגיעים וזמן נסיעה משוער מתל אביב. 

אז כדי לתת לכם קצת יותר כיוון בעולם ההולך 

מאת מיכאל הופמן

בין שאתם אנשים של הלילה ובין של היום, של גואה או של 
דראם אנד בייס, של יער או של מדבר – תזכרו שתמיד תוכלו 

למצוא את הנישה שלכם עמוק בתוך הטבע!

מסיבות 
עמוק 
בטבע

צ'ופצ'יק34
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וגדל של מסיבות הטבע בחרתי לשתף אתכם עם 

כמה הפקות מרכזיות שיצא לי לבקר בחלק מהן:

# מיקופוביה
ביותר  המבוססות  ההפקות  באחת  מדובר 

בבאר  אצלנו  כאן  ממש  נולדה  אשר  בסצנה 

וגם  סטודנטים  ידי  על  נוצרה  מיקופוביה  שבע. 

וכן  סטודנטים  בעיקר  הוא  שלה  היעד  קהל 

תבחרו  שאם  כך  המידברן,  מקהילת  אנשים 

תרגישו  אתם  שלהם  מהאירועים  לאחד  לבוא 

מתחמים  מספר  מקימה  ההפקה  לרוב  בבית. 

יש  מהם  אחד  באופן שבכל  הגדולים  באירועים 

– החלוקה היא בדרך כלל  מוזיקלי שונה  ז'אנר 

צ'ילאאוט, טראנס והופעות חיות. הפטרייה שהיא 

עם  אתכם  להטריף  דואגת  ההפקה  של  הלוגו 

פרפורמנס ארט וסדנאות שונות של יוגה, יצירת 

הכנת  כלים,  על  ניגון  גיאומטריים,  תכשיטים 

מיקופוביה  צ'אקרות.  וניקוי  מדיטציה  קטורת, 

וגדלה,  ההולכת  האקולוגית  במגמה  משתתפת 

ולכן אין כאן כמעט שימוש בכלים חד־ פעמיים, 

מכיוון שכל מי שקונה כרטיס מקבל כוס מיוחדת 

שעוזרת לכולנו לשמור על סביבה נקייה יותר. 

# פאטה מורגנה 
לפני  הזו.  להפקה  בלב  מיוחד  מקום  לי  יש 

כשנתיים התקיימה מסיבה ולא הצלחתי למצוא 

טרמפ אליה, אז בחרתי לרכוב 40 ק"מ מבאר שבע 

לאזור נתיבות. ולמה? כי לכאן כולם באים בשביל 

גואה"  "רק  מחדש.  פעם  בכל  מנצחים  להרגיש 

זאת הגישה המוזיקלית של ההפקה שמי שמכיר 

יודע שאת האנרגיות של הרחבה הזו אי  אותה, 

אפשר להשוות לאף אחת אחרת. האותנטיות של 

עם ההפקה  אותו השלט שממשיך  זה   – השלט 

העמדה.  על  מסיבה  בכל  ותלוי  שנולדה,  מאז 

ומבקש ממני להגיע  אם היה מגיע תייר מחו"ל 

למסיבת טבע, הייתי מביא אותו לכאן. אמן קבוע 

של הפאטה הוא New Born, שבכל פעם ממלא 

שלו  הצלילים  על  אומרים  מחדש.  הרחבה  את 

רק לעמוד  מיוחדים ששווה אפילו  כך  כל  שהם 

מול הרמקול ולהקשיב.

# מאשרום 
שצריך  כאלו  רחוק,  ממש  שהולכות  הפקות  יש 

ללכת  לא  כדי  ההכוונה  את  פעמים  כמה  לשמוע 

שמי  שכדאי  כאלו  ביער,  השבילים  בכל  לאיבוד 

אחרת  היטב  לנהוג  יודע  ההגה  מאחורי  שנמצא 

חבל על הבאמפרים. למאשרום כדאי להגיע בלילה 

כדי לחוות את הווידאו־ארט שהם מאוד אוהבים 

להקרין על הבמה. במאשרום המוזיקה היא דארק 

ופורסט שמכניסה אתכם לאווירה אפלה ומיוחדת 

שלא תוכלו למצוא בשום מועדון בעולם. מוזיקת 

דארק לא נעימה לכל אוזן, ולכן אני ממליץ לבדוק 

מראש אם אתם עומדים בקצב. אמן מוכר שהופיע 

הוא  ממנו  להתחיל  וכדאי  במאשרום  לאחרונה 

לרמיקס שלו  כדאי להקשיב  היווני,   Drip Drop
לשיר Time של פינק פלויד.

Moksha מוקשה #
כמה  כבר  שנמצאת  כנראה,  היחידה,  ההפקה 

אולי  למסיבה.  פסטיבל  שבין  התפר  על  שנים 

זה יהיה קצת יותר יקר אבל ללא ספק זה יהיה 

להיות בארץ  באים בשביל  לכאן  זה.  שווה את 

מושקעת,  מאוד  תפאורה   – בחו"ל  ולהרגיש 

ציליות  מחו"ל,  מאמנים  מורכב  שרובו  ליין־אפ 

מערכת  וחתיכת  במתחם  שפרושות  מוכנות 

הגברה שכדאי להביא אטמים אם אתם מתכוונים 

מתחילה  המוזיקה  כאן  לבמה.  קרוב  להישאר 

מחוזות  דרך  בקצב  ועולה  מטראנס  או  מטכנו 

הפולאון והפסיי עד שהיא מגיעה לפינית ואולי 

אפילו קצת להיי־טק בסוף. אפשר להתחיל עם 

לתת  כדי  מגרמניה  בקביעות  שמגיע   D-NOX
את סט הזריחה המפורסם שלו.

הכי  להגיע,  תבחרו  מסיבה  לאיזו  משנה  לא 

עצמכם  על  ושתשמרו  מוכנים  שתגיעו  חשוב 

הם:  הבסיסיים  הדברים  שלושת  במסיבה. 

נהג תורן, שישיית מים וקרם הגנה. אלכוהול 

ואוכל אפשר תמיד לקנות גם במסיבה עצמה. 

תמיד תזכרו שמסיבות טבע הן הפקה ארעית 

הדברים  תמיד  ולא  רב  תיאום  שדורשת 

מסתדרים ולכן יכול להיות שהמסיבה תתבטל 

של  הפרסום  לפני  שעה  ואפילו  יום  שבוע, 

קורה,  זה  אם  גם  תילחצו,  אל  אבל  ההכוונה. 

בחברים  מלא  רכב  לכם  שיש  תזכרו  תמיד 

פינה  בה  וארץ שלמה שאפשר למצוא  טובים 

אתם  משלכם.  מסיבה  בה  ולהרים  קסומה 

של  הפייסבוק  לעמודי  להיכנס  מוזמנים 

ההפקות האלו ולברר פרטים נוספים 

מדור חיי לילה

Michael Hoffman  | Michael.25.hoffman@gmail.com
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נכנסתם לקשר? ברכותיי! מרגישים שיש נושאים 

זה הזמן  יודעים אם  שבא לכם להציף אבל לא 

שני  מצד  אבל  להלחיץ  רוצים  לא  המתאים? 

חייבים לדבר על נושא דחוף? קבלו את המדריך 

לשיחות עסיסיות.

פדיחת על

בין שמדובר בקשר חדש או בטיפוח קשר יציב, 

על  לדבר  משתוקקים  עצמנו  את  מצאנו  כולנו 

טוק.  בסמול  עולים  שלא  נגיד,  בואו  נושאים... 

נדבר  בואו  אז  הגלוי,  על  הנסתר  שרב  נראה 

לדבר  רציתם  שתמיד  הנושאים  רשימת  זה!  על 

עליהם בקשר, ולא ידעתם מתי ואיך.

חודש ראשון: הדחוף והמובן מאליו

ומושך.  מסתורי  קסום,  הכול  לצאת,  התחלתם 

או  חברים  דרך  הכרתם 

של  בסוג  ואתם  באפליקציה, 

רוצים  אחד  מצד  פרדוקס: 

להמשיך לסקרן את הצד השני 

, ומצד שני גם להכיר אותו טוב 

יותר.

הפרק:  על  שיעלו  הדברים 

אוכל  תחביבים,  הבנאליים. 

מועדפת,  מוזיקה  או  אהוב 

פרטים דמוגרפיים או כל דבר שיציק 

אם לא יעלה בהמשך, למשל טבעונות, אלרגיה 

לבוטנים, גידול נחשים וכו'.

בשום פנים ואופן לא להעלות על הפרק: שיחת 

מניעה  אין  מדי.  ומיותר  מדי  מוקדם  אקסים. 

לכם,  חשוב  אם  בהמשך,  השיחה  את  לערוך 

ההיכרות  לשלב  זה  את  להשאיר  מומלץ  אבל 

מאת דיקלה קציר

מדור אהבה

אנחנו צריכים לדבר

מעטים יודעים מה בן הזוג חושב. 
האם הוא כועס או מאושר? האם 
הוא חושב על העבר או לא רואה 

עתיד? צריך לדבר על זה.

צ'ופצ'יק36



37

B
gu

4u
.c

o.
il

ולוותר על שיח הכיבושים. כן, כולל  המעמיקה 

המספרים.

עד חצי שנה: בואו של הקיטש

לבן  מתקשרים  מרשימה?  תקופה  כבר  יוצאים 

הזוג אחרי מבחן או בדרך הביתה כדי להעביר 

שלב  לכיוון  נעים  שאתם  נראה  ההליכה?  את 

הביניים שבו המסתורין כבר נעלם, ונראה שכל 

אחד ראה את השני בפיג'מה מביכה.

הגיע הזמן לדבר על: היכרות עם ההורים 

חשוב,  הכי  לא  זה  מהבית.  וחברים 

אבל כדי לדעת עוד על בן הזוג 

תמיד  יותר,  טוב  אותו  ולהכיר 

האנשים  את  להכיר  כדאי 

אותם  ולקבל  לו  הקרובים 

כמו שהם. מעבר לכנופיית 

החברים מהתואר, זה זמן 

לסביבה  להיחשף  טוב 

הטבעית של השני.

על:  לדבר  לא  ממש 

רחוקים,  יעדים  הגשמת 

"ומה  אחרות  במילים  או 

הרגע,  את  תחיו  עכשיו?" 

הטרי  מהקשר  תיהנו 

מתייצב  לאט  שלאט 

ותעמיקו את ההיכרות. אל 

יותר  העתיד  את  תתכננו 

את  להרתיע  יכול  זה  מדי, 

הצד השני.

את  ממסדים  שנה:  עד 

הקשר

לכל  ביחד  באים  אתם 

האירועים, והחברים שלו הם 

אתם  ולהפך.  שלך  החברים 

ומנצחים    Power Couple
קטאן  בטורניר  עוררין  ללא 

זוגות. וכן, את הבאת לו נייר טואלט 

כשנגמר בשירותים.

יוצא לדבר על: כן, זה לגמרי לגיטימי לדבר על 

מעבר לגור במגורים משותפים, על טיסות לחו"ל 

ועל תכנון דברים כמו איפה תחגגו את יום השנה.

ושאר  כלב  חתונה,  ביולוגי,  שעון  נפיץ:  שיח 

גם  לצוף  יכול  הזה  השיח  סלט.  צ'יפס  חומוס 

צריך  הוא  שבו  מסוים  זמן  לו  אין  אבל  אחרי, 

לצוף. כן כדאי להתחיל לחשוב, ואפילו לשאול, 

על העתיד הקרוב המשותף יחדיו.

שנה-עד שלוש שנים: פתיחת סוגרים

הוא  אפשרי,  מצב  בכל  השני  את  אחד  ראיתם 

יודע בדיוק מה עושה לך טוב כשאת עצובה, ואת 

צפייה  מאחורי  הקונספט  מה  להבין  מתחילה 

אתם  אחרות:  במילים  בכדורגל.  חברים  עם 

ככל  דוחה  הומוגנית,  אחת,  ליחידה  התמזגתם 

שתהיה, ואתם נשמעים וחושבים אותו דבר. 

בדיחות  כאחת.  וחמודה  מוזרה  השיח:  צורת 

הפכו  לכם  רק  שברורות  הברות  או  פרטיות 

הוטמעו  מזמן  כבר  כינויים  ממש,  של  למילים 

אתם  מסעדה  ובכל  היומיומית,  החולין  בשיחת 

יודעים בדיוק אילו מנות תחלקו )כשבפועל יש 

מנה אחת שכל צד אוהב יותר(. אתם מרגישים 

טוב זה עם זה ומרגישים בנוח להעלות כל נושא 

ולדבר על הכול.

אפשר, אבל פחות: על אף שניתן לדבר על הכול, 

כדאי להשאיר קצת מסתורין. תנסו לשמור חלק 

מהרגעים הפחות מושכים שלכם לעצמכם.

שלוש שנים ומעלה: נשבר הסכר

לא  שעוד  נושא  אין  נתונה.  והרשות  צפוי  הכול 

דנתם בו, אין מצב שבו הוא לא ראה אותך, ואין 

לך ממש  "יצא  סיר שהרמת  כל  כבר להגיד על 

טעים, מאמי." כל האמת בפרצוף.

כשיוצא לדבר: למה כשיוצא לדבר? כי התחלתם 

לדבר אחד עם השני באימוג'ים. בשיא הרצינות. 

לבבות זה פאסה, ואפשר לומר "אני אוהב אותך" 

באימוג'י של ספל תה. וכשאתם מדברים? אתם 

פאנל  מתוך  שנשאבו  קטנות  לרכלניות  הופכים 

עקרות בית בסרט טורקי. 

מה נשאר: האהבה שלכם. האהבה שלכם כל כך 

חזקה שאין דבר שתגידו או שתעשו שיעצור את 

רגשותיכם זה כלפי זה – וזה כל היופי. אתם הכי 

יפים כשנוח לכם!

אם  ולבחון  ללב  להקשיב  כדאי  תמיד  לסיכום, 

השני.  הצד  בקרב  נוחות  אי  יוצר  מסוים  נושא 

הקפידו על תקשורת בריאה ותהיו קשובים אחד 

לשני. תמיד תשאפו להרגיש הכי בנוח זה עם זו 

ולהציף נושאים, כואבים ככל שיהיו 

Dikla Katzir  | Diklakat93@gmail.com
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מעסיקים  בפרט  בעומר  ול"ג  העומר  ספירת 

רבים מאיתנו בימים אלה. בעוד שחלקנו סופרים 

ומתמידים במנהגים או כבר חושבים איזה חברים 

להזמין למדורה, יש כאלה שלא ממש מתייחסים 

לחג הזה בשום צורה. במשך שנים רבות זה היה 

החג האהוב עליי בשנה. כדי להשיב את הכבוד 

של ל"ג בעומר, תנו לי לספר לכם עליו. 

מה אנחנו חוגגים?
ספירת העומר היא מצווה יהודית מתוך התורה. 

הראשונות  השיבולים  היה  העומר  למעשה 

שהובאו למנחה בבית המקדש, מראשית הקציר 

החל  הימים  את  לספור  נהוג  השנה.  אותה  של 

חמישה  במשך  הפסח,  חג  של  השני  הערב  מן 

שבועות. ביום השלושים ושלושה לספירה, אנחנו 

חוגגים את ל"ג בעומר. ביום החמישים לספירה 

למעשה  שמסיים  שבועות,  חג  ערב  את  חוגגים 

את ספירת השבועות.

החג שבעבר 
היה אהוב 
על כולנו 

חווה ירידה 
בפופולאריות. 

מה אפשר 
לעשות כדי 

להחזיר לו את 
היוקרה?

חג 
המדורות

מאת ליאור לוי

צ'ופצ'יק38
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מה שחוגגים הם כמה אירועים שונים שהתרחשו 

נאמר  זה  ביום  באותו תאריך, בתקופות שונות. 

רבים  של  חיים  שגבתה  המגפה  שנפסקה 

השפעות  בעקבות  עקיבא.  רבי  של  מתלמידיו 

בר  של  המרד  זכר  את  בחג  מציינים  הציונות, 

כוכבא ולמעשה מייחסים את מותם של תלמידי 

רבי עקיבא להקשר לאומי של השתתפות במרד, 

במקום להקשר הרוחני של מגפה שנחתה עליהם 

משמיים.

רבי  של  בחייו  משמעותי  יום  זהו  לכך,  נוסף 

יוחאי, מחבר ספר הזוהר. הוא נולד,  שמעון בר 

כי  הטוענים  יש  תאריך.  באותו  ונפטר  התחתן 

ביום זה גם התחיל לרדת מזון מהשמיים, בצורת 

ָמן, עבור בני ישראל שהיו במדבר. 

איך אנחנו חוגגים?
דרך  בעומר  ל"ג  את  ולציין  לחגוג  נהוג  כיום 

הדלקת מדורות, משחקי חץ וקשת, קריאה בספר 

הזוהר, השתתפות בהילולה של רבי שמעון בר 

בקרב  נוספים.  צדיקים  בקברי  וביקור  יוחאי 

ספירת  של  בימים  ומסורתיים,  דתיים  אנשים 

איסור  ביניהם  שונים.  אבלות  מנהגי  יש  העומר 

מסוימות  מלאכות  לבצע  איסור  ולשיר,  לרקוד 

וכן תפילות מיוחדות שמתקיימות בימים האלה. 

את  לשבור  אפשר  שבו  היום  הוא  בעומר  ל"ג 

האבל ולעשות את כל הדברים מהם נמנעו עד 

כה במהלך ספירת העומר.

באופן  נהוג  היתר,  בין  העומר,  ספירת  במהלך 

העובדה  את  מסביר  זה  להתחתן.  לא  מסורתי 

שביום ל"ג בעומר תוכלו לראות המון זוגות חתן 

וכלה שמצטלמים להם בכל מקום ומנצלים את 

ההזדמנות להתחתן ביום הזה. כמו כן, בספירת 

העומר לא מסתפרים ולא מתגלחים. רובכם ודאי 

נתקלתם בכך בצבא, שם חייל יכול לקבל "פטור 

זקן" מטעמי עומר. בקרב ילדים נהוג לבצע בל"ג 

בעומר את טקס "החלאקה", שבו מסתפרים בני 

שלוש בפעם הראשונה בהילולת רבי שמעון בר 

יוחאי בהר מירון.

יש  בעומר.  מל"ג  נפרד  בלתי  חלק  הן  מדורות 

שמארגנים בחוג החברים הקרובים קומזיץ סביב 

זוכרת  שאני  הסיבה  וזו  הבוקר  אור  עד  מדורה 

המקומית  בקהילה  גם  הזה.  החג  את  לטובה 

שלנו פה בבאר שבע תוכלו למצוא לכם מקומות 

גם אירועים  יש  להקים בהם מדורה. אם תרצו, 

מיוחדים שמארגנים גופים שונים כמו נפש יהודי, 

כמו  חברתיים  ארגונים  וגם  חב"ד  בתי  או  הלל 

אנשים  לפגוש  ביחד,  לחגוג  העיקר  "הרשת". 

חדשים לאור המדורה ולהזמין לפחות אדם אחד 

שיביא איתו גיטרה. תוכלו ליהנות מבילוי מיוחד 

ולחזור הביתה עם ריח עשן מדורה. זו ההזדמנות 

מהרכבת  הרוצח  על  הזה  הצ'יזבט  את  לספר 

ב'  המועד  על  פשוט  או  רחוקה-רחוקה  בעיירה 

שהיה לכם בחדו"א 2, זה ישיג את אותו אפקט 

הפחדה.

החוויה הקולינרית היא מרכיב חשוב בפני עצמו, 

כמו בכל חג יהודי - צריך לאכול, אחרת זה לא 

חג. ל"ג בעומר מתאפיין באכילת תפוחי אדמה 

שנצלו במדורה עטופים בנייר כסף, בשרים על-

יש  חבורה  לכל  מרשמלו.  שיפודי  וכמובן  האש 

פויקה  במיוחד עם המתכון  את החבר המוכשר 

הייחודי שלו. אם יש מתכון שעדיף לשמור בסוד 

זה פויקה - אילו ידעתם שיש שם קטשופ, קולה 

וכנפי עטלף, באמת הייתם אוכלים את זה?

מיזם חשוב שקם בשנים האחרונות הוא סיירת 

ל"ג בעומר. למעשה אנשים מתארגנים בקבוצות 

על  לפקח  כדי  מגוריהם,  אזור  ברחבי  ומסיירים 

של  מקרים  ולמנוע  להתערב  ולנסות  מדורות 

פועלים  הם  לכך  נוסף  חיים.  בבעלי  התעללות 

בני  הורים,  ילדים,  בקרב  המודעות  להעלאת 

נוער וכל מי שחוגג עם מדורות, ולערב משטרה 

ל"ג  לקראת  חיים.  בבעלי  פגיעה  של  במקרים 

שונות  קבוצות  בפייסבוק  למצוא  תוכלו  בעומר 

עם  אחת  ליצור  או  שלכם  באזור  המתארגנות 

חברים.

הדתי,  בהקשר  לחג  מתחברים  אתם  אם  גם 

לכם  מאחלת  אני   - שלו  החברתי  או  הלאומי 

אתכם  שמעניין  מה  לפי  בהנאה  אותו  שתחגגו 

ומתאים לכם. 
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☮ היכרות עם עולם התוכן התרבותי 
הרלוונטי

☮ שליטה מלאה בשפות עברית 
וערבית

☮ ניסיון קודם בניהול פרויקטים ו\או 
פעילות קהילתית

☮ יצירת אירועי תרבות ופנאי 
למען הסטודנטים דוברי הערבית 

בקמפוס

☮ מענה לסטודנטים בשפה 
הערבית בנוגע לשירותים 

ולפעילויות של האגודה

☮ אחריות על הפקת אירועים 
וקידום תהליכים בנושא דו-קיום 

יהודי ערבי 

☮ עד 80 שעות חודשיות לפי שכר 
סטודנט, התחייבות לשנה 

☮ התפקיד דורש נוכחות בב"ש 
במשך חודשי הקיץ

☮ תחילת עבודה מידית

דרישות 
התפקיד

תיאור 
התפקיד

היקף 
המשרה

אנא שריין/י את התאריך שכן לא 
תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר!

מועד הראיון

יום 21.05.19
שלישי 19.05.19

ה ד ו ג א ה ר  ת א ב א  צ מ נ ת  ו ד מ ע ו מ ת  ש ג ה ס  פ ו ט

מועד אחרון להגשת מועמדות

Bgu4u.co.il
הגשת 

מועמדות
עמוד דרושים 

<לאגודה >

יום ראשון
בשעה 12:00 בצהריים

יש לצרף לטופס הגשת 
המועמדות קורות חיים 

ומכתבי המלצה.
רק פניות מתאימות יענו

רכז/ת סטודנטים ערבים

אגודת 
הסטודנטים 

מחפשת
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לפרטים נוספים: אמיל רכז תפעול לוגיסטי Bgu4u.co.il  |  058-7336223 |  << אגודת הסטודנטים

☮ ניסיון בניהול צוות עובדים

☮ זמינות לעבודה בשעות רבות 
ולא שגרתיות

☮ חוש טכני ויכולת עבודה 
עצמאית )סאונד, חשמל, קדיחות, 

רכב(  

☮ סדר וארגון ברמה גבוהה

יתרון: ניסיון בעבודה באירועים 
המוניים

☮ ארגון וביצוע הפן הלוגיסטי 
במגוון פעילויות האגודה 

☮ עבודה מול ספקים 
חיצוניים, רכש ועוד

☮ ניהול אירועים, מלאי וציוד

☮ סיוע למנהל התפעול 
בנושאים תפעוליים שוטפים 

ובניהול הצוות

☮ עד 85 שעות חודשיות לפי שכר 
סטודנט, התחייבות לשנה 

☮ התפקיד דורש נוכחות בב"ש 
במשך חודשי הקיץ

☮ תחילת עבודה מידית

דרישות 
התפקיד

תיאור 
התפקיד

היקף 
המשרה

אנא שריין/י את התאריך שכן לא 
תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר!

מועד הראיון

יום 21.05.19
שלישי 19.05.19

ה ד ו ג א ה ר  ת א ב א  צ מ נ ת  ו ד מ ע ו מ ת  ש ג ה ס  פ ו ט

מועד אחרון להגשת מועמדות

Bgu4u.co.il
הגשת 

מועמדות
עמוד דרושים 

<לאגודה >

יום ראשון
בשעה 12:00 בצהריים

יש לצרף לטופס הגשת 
המועמדות קורות חיים 

ומכתבי המלצה.
רק פניות מתאימות יענו

רכז/ת תפעול לוגיסטי

אגודת 
הסטודנטים 

מחפשת
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ב-18 במאי תחרות האירוויזיון תתקיים במדינת 
ישראל בפעם השלישית בהיסטוריה. אך לעומת 
שתי הפעמים הקודמות שבהן התקיימה התחרות 
בירושלים, הפעם היא תתקיים בעיר תל אביב־
לכבוד  זכינו  יודעים,  שכולכם  כפי  כמובן,  יפו. 
ברזילי  נטע  של  המפוארת  הזכייה  לאחר  הזה 
"Toy". ישראל, למרות היותה מדינה  עם השיר 
האירוויזיון  מענקיות  כאחת  התבססה  קטנה, 
בהיסטוריית  הרביעי  במקום  ממוקמת  והיא 
מדינות  מארבע  אחת  והיא  באירוויזיון  הזכיות 
אז  ברציפות.  שנתיים  באירוויזיון  שזכו  בודדות 
את  להביא  החלטנו   "2019 "אירוויזיון  לקראת 
הרקע לארבע הפעמים שבהן הבאנו את ה"דוז 

פואה" ואת הניצחון הנכסף.

אירוויזיון 1978
הכדורסל  קבוצת  זכתה   1977 באפריל  בשבעה 
לאחר  אירופה  באליפות  אביב  תל  מכבי  של 
הניצחון ההיסטורי 78-77 על וארזה האיטלקית. 
רבין  יצחק  הממשלה  ראש  הודיע  יום  באותו 
לאחר  שהתקיימו  ובבחירות  התפטרותו  על 
בגין  מנחם  בראשות  הימין  מפלגות  ניצחו  מכן 
רוח  "המהפך".  מכונות  שתוצאותיהן  בבחירות 
השינויים ההיסטוריים במדינה לא פסחה גם על 

זכינו  בהיסטוריה  ולראשונה  האירוויזיון  תחרות 
בגמר האירוויזיון שהתקיים בפריז ב-22 באפריל. 
"אלפא־ביתא"  ולהקת  כהן  יזהר  זכו  באירוויזיון 
– "אבניבי".  בשיר האלמותי שכולנו גדלנו עליו 
יכלה  לא  והצעירה,  הקטנה  המדינה  ישראל, 
לקבל מתנה יפה יותר לכבוד יום הולדתה ה-30.

ליטני  יצאה למבצע  ישראל  באותה שנה  במרץ 
שלושה  ובמשך  בלבנון  מחבלים  מטרות  נגד 
באפריל  לבנון.  בדרום  נלחם  צה"ל  חודשים 
צה"ל,  לרמטכ"ל  )רפול(  איתן  רפאל  התמנה 
באירוויזיון,  ישראל  זכיית  לאחר  אירוני,  ובאופן 
החליט לסגור את הלהקות הצבאיות. בספטמבר 
מנחם  ישראל  ממשלת  ראש  לראשונה  נפגשו 
בגישורו  סאדאת  אנואר  מצרים  ונשיא  בגין 
חתמו  השניים  קרטר.  ג'ימי  ארה"ב  נשיא  של 
הסכם  את  ששרטטו  דיוויד"  קמפ  "הסכמי  על 
נובל  פרס  את  קיבלו  אף  ובדצמבר  השלום, 
לשלום. באותה שנה קרו דברים חשובים נוספים 
לראשונה   – הישראלית  התרבותית  בהיסטוריה 
שודרה התכנית "זהו זה!", רמי פורטיס הוציא את 
אלבומו הראשון, יוני רכטר ודודו אלהרר הוציאו 
והוקמה  עשר"  השישה  "הכבש  האלבום  את 

להקת "גזוז".

נטע הצליחה להביא את 
הגביע בפעם הרביעית 

– מה שאומר שאנו נזכה 
לארח פעם נוספת את 

התחרות בארץ!

אירוויזיון 3.0
מאת דניאל רימברג



אירוויזיון 1979
זוהי השנה שבה נערך האירוויזיון בישראל בפעם 
בבנייני  נערך  האירוויזיון  בהיסטוריה.  הראשונה 
הייתה אחת  וזו  במרץ  ב-31  האומה שבירושלים 
הישראלית  הטלוויזיה  של  הראשונות  ההפקות 
ששודרו בצבע. במקביל להכנות לתחרות, דתיים 
ומחו כנגד אירוח  אורתודוקסים הביעו התנגדות 
כיוון  זאת  שבת,  חילול  בגלל  בישראל  התחרות 
בשבת  התקיימה  לתחרות  הגנרלית  שהחזרה 
בבוקר. בתחרות זכינו בניצחון שני רצוף עם השיר 
ודבש",  "חלב  ולהקת  עטרי  גלי  של  "הללויה" 
הקומדיה  לסרט  ההשראה  את  שהיוותה  זכייה 
2003. שנה לאחר הזכייה  "הללויה" שיצא בשנת 
ישראל סירבה לארח את התחרות בעקבות קשיים 
בה  השתתפה  ולא  השידור  רשות  של  כלכליים 
מכיוון שהיא התקיימה ביום הזיכרון לחללי צה"ל.

לפני  ספורים  ימים  שנה,  באותה  במרץ  ב-26 
בין  ההיסטורי  השלום  הסכם  נחתם  התחרות, 
ישראל למצרים וכתוצאה מכך באחד במאי חצתה 
תעלת  את  מסחרית  ישראלית  ספינה  לראשונה 
סואץ. בעקבות האירוויזיון, הטלוויזיה הישראלית 
גזוז  להקת  שנה  באותה  בצבע.  לשדר  התחילה 
ביצע  חיטמן  ועוזי  הראשון  אלבומה  את  הוציאה 
"נולדתי לשלום".  לראשונה את השיר ההיסטורי 
של  בכיכובו   "99 "דיזינגוף  הסרט  יצא  בקולנוע 
גידי גוב, ובספורט שחקן ישראלי חותם לראשונה 
באותה  בליברפול(.  כהן  )אבי  אנגלית  בקבוצה 
שנה, שלומית הראבן התקבלה כאישה הראשונה 

באקדמיה ללשון העברית. 

אירוויזיון 1998
אירוויזיון 1998 נערך בתשעה במאי בברמינגהאם 
אינטרנשיונל  דנה  הזמרת  בו  וזכתה  שבבריטניה 
עם השיר "דיווה". הבחירה בזמרת הטרנסג'נדרית 
מחאות  גררה  באירוויזיון  ישראל  את  לייצג 
דתיים  גורמים  מצד  והומופוביות  טרנספוביות 
בתחרות.  השתתפותה  את  לבטל  הדרישה  כולל 
עיריית  ראש  סגן  בתחרות,  זכייתה  בעקבות 
ירושלים, חיים מילר, טען כי לא יאפשר את קיום 
ירושלים  עיריית  ראש  אך  בירושלים,  התחרות 
אהוד אולמרט דחה את טענתו ואמר כי ירושלים 
 1999 בשנת  ואכן,  מגוונת.  תרבות  של  עיר  היא 
התקיימה התחרות בירושלים. בתחרות זו ישראל 
ההולדת  ימי  שיר  עם  החמישי  במקום  סיימה 

המפורסם בביצועה של להקת "עדן".

דרך  אבן  היווה  אינטרנשיונל  דנה  סביב  השיח 

בפרט  הגאה  הקהילה  בעבור  משמעותית 
ובעבור מדינת ישראל בכלל. ואכן, לאחר זכייתה 
מדינת  של  להולדתה  שנה   50 ולרגל  באירוויזיון 
ברחובות  הגאווה  מצעד  לראשונה  נערך  ישראל 
תל אביב־יפו. קודם לכן, באפריל של אותה שנה, 
לבניינים  שהפכו  עזריאלי  מגדלי  רשמית  נפתחו 
הגבוהים ביותר במדינת ישראל. בשנה זו יצאו שלל 
להיטים היסטוריים במוזיקה הישראלית – "כולם 
שחורה"   BMW" פייב,  היי  של  עכשיו"  רוקדים 
של אתניקס, "ברוש" של אביתר בנאי, "לתת" של 
אחד  התקיים  במאי  בשניים  ועוד.  שרעבי  בועז 
והידועים  המחלוקת  מעוררי  הכדורגל  ממשחקי 
לשמצה בהיסטוריית המדינה – "משחק השרוכים" 
שאן,  בית  הפועל  של  בלמה  טייב,  איתן  שבו 
שהוביל  המהלך  לפני  רגע  שרוכים  קושר  נצפה 
כמי  ונחשד  ירושלים  בית"ר  של  האליפות  לשער 
שמכר את המשחק. באותה שנה זכתה גם צרפת 
ברזיל  על   3-0 גברה  כאשר  במונדיאל  לראשונה 

הגדולה.

אירוויזיון 2018
עשרים שנה עברו מאז הזכייה האחרונה ולראשונה 
נטע  נוספת.  לזכייה  סיכוי  לנו  שיש  נראה  היה 
בליסבון  שהתקיים  לאירוויזיון  הגיעה  ברזילי 
בזמרת  האמונה  למרות  אך   ,"Toy" הלהיט  עם 
שלנו  באפשרות  להאמין  קשה  היה  המוכשרת 
לזכייה באירוויזיון. ולא, זה לא היה בגלל אי אמון 
על  החרם  תנועות  בגלל  אלא  נטע  של  בכישרון 
בעולם  האחרונות  בשנים  התעצמו  אשר  ישראל 
ובייחוד באירופה. אך אף על פי כן ולמרות תחרות 
זכינו  קפריסין  של  המצוינת  הזמרת  מצד  קשה 

באירוויזיון בפעם הרביעית בהיסטוריה.

לפני שנה קרו עוד כמה דברים מעניינים – באפריל 
התקיימה אליפות אירופה בג'ודו בתל אביב ובמאי 
מרוץ האופניים "ג'ירו ד'איטליה" נערך לראשונה 
ארצות  שגרירות  עברה  במאי  ב-14  בישראל. 
החלטה  בעקבות  לירושלים  אביב  מתל  הברית 
היסטורית של דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב. ב-14 
סיימה  הישראלית  החינוכית  הטלוויזיה  באוגוסט 
לאחר  ויום  שידור  שנות   52 לאחר  שידוריה  את 
במקומה.  לאוויר  עלה  חינוכית"  "כאן  ערוץ  מכן 
גם  ב-1998  וכמו  המונדיאל  גם  ב-2018 התקיים 

הפעם זכתה צרפת בפעם השנייה בתולדותיה.

עם  מרימי  קובי  באירוויזיון  אותנו  ייצג  השנה 
השנייה  שבפעם  מקווים  ואנו   "Home" השיר 

בתולדותינו נזכה בניצחון רצוף 

Daniel Rymberg  | Danielrymberg@gmail.com
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הרבה  די  הזו  במילה  להיתקל  לכם  יצא  בטח 

מדובר.  במה  הבנתם  ממש  ולא  לאחרונה, 

במדיטציה  מדובר  אם  רבות  פעמים  נשאלתי 

יותר, שזה שילוב  וניסיתי להסביר שזה הרבה 

להבין.  כדי  לנסות  ושיש  ומערב  מזרח  של 

ריטלין  מכל  חזק  יותר  מיינדפולנס  בשבילי 

בירה  מכל  מרגיע  ויותר  הריכוז  על  בשמירה 

בסוף יום ארוך ומייגע.

פסיכולוגי  תהליך  הוא  )קשיבות(  מיינדפולנס 

שבו האדם מגביר את תשומת הלב שלו לחוויה 

סטודנטיאלי,  בהקשר  ההווה.  בזמן  המתרחשת 

את  להסיט  בלי  למרצה  להקשיב  היכולת  זוהי 

על  אל השעון במחשבה  שניות  כמה  כל  המבט 

הרגעים  את  מכירים  כולנו  ייגמר.  שזה  הרגע 

האלו שבהם תשומת הלב שלנו נודדת למחוזות 

אחרים. למה אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד, 

כי אנחנו בני אדם. 

מיינדפולנס  לתרגול  ביותר  הרווחת  הטכניקה 

מיינדפולנס זה מונח 
שאנחנו שומעים 

לאחרונה בכל מיני 
מקומות, כתבנו יספר 
לכם מהו בדיוק ואיך 

ניתן להשתמש בו

אתה 
לא 

קשוב

מאת מיכאל הופמן
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שיווק

היא מדיטציה. אתם בטח מתארים לעצמכם נזיר 

בודהיסטי יושב בעיניים עצומות לצד איזה מפל 

בטיבט. נכון, גם זו מדיטציה, אבל גם ישיבה על 

והכול  למדיטציה  להפוך  יכולה  בסלון  הספה 

סביבה  ליצור  יש  כול,  קודם  בקונטקסט.  תלוי 

רגועה ושקטה - לכבות את הטלפון והטלוויזיה, 

נוח  לכם  שיהיה  כרית,  על  או  כיסא  על  לשבת 

אבל לא ברמה שזה מרדים אתכם. 

כלומר  מודעת,  בנשימה  להתחיל  מכן  לאחר 

בהתייחסות אל הנשימות. לא לנסות לשנות את 

הקצב, או את מספר הנשימות, אלא פשוט לשים 

בגוף.  שלהן  הפיזי  ולביטוי  הנשימות  אל  לב 

מתחילים  עיניים,  עוצמים  אנחנו  הבא  בשלב 

או  הכיסא  עם  שלנו  הגוף  של  למגע  לב  לשים 

התנוחה.  את  קצת  מסדרים  ואולי  הרצפה  עם 

בשלב הזה אנחנו כבר בערך שלוש דקות בתוך 

התהליך, אם הראש באופן טבעי נודד למחשבות 

אחרות, אנחנו מנסים לחזור לרגע הזה, ומזכירים 

לעצמנו שבחרנו לתרגל מיינדפולנס כרגע. 

בשלב הבא אנחנו מגבירים את המודעות לגוף 

שלנו, לחלקים שכואבים לנו, חלקים שמרגישים 

שמציקים  חלקים  אפילו  יש  אולי  נוח,  לא 

רק  אלא  אלו  חלקים  שופטים  לא  אנחנו  לנו. 

מתייחסים אל ההרגשה שלהם. 

כעת נעבור לשלב המהות או לחלק המרכזי של 

כלומר,  שלנו,  בכוונה  תלויה  אשר  המדיטציה 

למה בכלל בחרתי לתרגל מדיטציה. לדוגמה, אם 

המניע שלכם הוא שיפור יכולת הריכוז, אז תרגול 

מהותי הוא הקניית תשומת הלב לאזורים בגוף, 

באופן הדרגתי, כל אחד בזמן שלו.

אתם בטח שואלים את עצמכם, איך יכול להיות 

שלשים לב לנשימות או לעקצוץ שלי בבטן יעזור 

לי להתרכז במבחן או להתגבר על החרדות שלי? 

מנגנונים  על  עובדות  שתרופות  יודעים  כולנו 

פיזיולוגיים ושיש להן תקן של משרד הבריאות, 

בסיוע  חשיבות  כזו  להן  מייחסים  אנחנו  לכן 

שחברות  מה  אבל  שלנו.  השונות  בהתמודדויות 

התרופות לא רוצות שתדעו, זה שספורט, למשל, 

אין־ ויש  מתרופות,  יותר  אפילו  לעיתים  עוזר 

ספור מחקרים שמוכיחים זאת. יש דרכים אחרות 

לטפל במגוון מצבים. 

אם נשווה את עקרונות המיינדפולנס לעקרונות 

רבות  דוגמאות  למצוא  נוכל  פסיכולוגיים, 

המזרחיים  המדיטציה  עקרונות  בין  להצטלבות 

ישנם מחקרים  כן,  כמו  לפסיכולוגיה המערבית. 

רבים הבוחנים השפעה של מדיטציה על הצלחה 

בלימודים, ובאופן לא מפתיע, ברוב המוחלט של 

המחקרים האלו נמצאו ביניהם מתאמים חיוביים.

אוקיי, אז איפה פה הקאצ'? תרגול מיינדפולנס 

דורש זמן. אני אישית מתרגל בין 10 ל-20 דקות 

ביום ומנסה לשמור על שגרה של שעה קבועה, 

בעיקר בבוקר. רציפות היא מרכיב מאוד מרכזי 

בתרגול הזה ממש כמו בכושר. וגם, כמו באימון 

הגוף, אל תצפו לתוצאות מיידיות. קשיבות היא 

תהליך, היו סבלניים. 

עולם  ולגלות את  הזו  על הרציפות  כדי לשמור 

דרכים  שתי  על  ממליץ  אני  המיינדפולנס, 

אפליקציית  או  מיינדפולנס  קורס  פרקטיות: 

בסביבה  רבים  קורסים  ישנם  מיינדפולנס. 

הקרובה לאוניברסיטה שמתפרסמים מעת לעת 

גם  יש  בשבוע.  שניים  או  מפגש  של  בתדירות 

לבריאות  במרכז  קבוע  באופן  שמתקיים  קורס 

הנפש ליד אצטדיון טרנר בבאר שבע. 

היא  הזה  לתחום  אותי  שהכניסה  האפליקציה 

Headspace. אתם מוזמנים לנסות את הגרסה 
ולהחליט. אני  החינמית שלה, להשוות לאחרות 

שקל.  כל  שווה  שהיא  חושב  ואני  אותה  רכשתי 

 Waking Up היא  נוספת  מומלצת  אפליקציה 

שונה:  פורמט  בעלת  שהיא  האריס  סאם  של 

כאן כל התרגולים הם חלק מרצף אחד לעומת 

תרגולים לפי נישות באפליקציה הקודמת. אפשר 

את  ולנסות  ביוטיוב   Sam Harris לכתוב  גם 

המדיטציה הקצרה שלו.

אז אם אתם סקרנים לגלות אילו יכולות טמונות 

בכם, עד כמה אפשר להגביר את הפרודוקטיביות 

מיינדפולנס.  נסו   – חיצוניים  עזרים  בלי  שלנו 

המלצה אחרונה, אל תחכו לחודש לפני תקופת 

המבחנים, תתחילו היום ותתחילו עכשיו... אבל 

בלי לחץ 

Michael Hoffman  | Michael.25.hoffman@gmail.com
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כלבים
סטריאוטיפ הסטודנט בעל הכלב חזק  למה כן: 

אפילו  באימון  נחייה  וגורי  שבע,  בבאר  במיוחד 

מככבים בפרסומות של האוניברסיטה שלנו. אין 

וסטודנטים פשוט הולכים  – כלבים  מה לעשות 

ביחד. אבל הם לא חיה לסטודנטים בלבד, הכלב 

בישראל,  ביותר  הפופולרית  המחמד  חיית  הוא 

הכלבים.  בסוגי  העצום  הגיוון  בגלל  היתר  בין 

כשמסתכלים על דני ענק, רועה גרמני, פינצ'ר, 

ופומרניאן – קשה להאמין שמדובר באותה 

שכשתלכו  לכך  יגרום  הגיוון  חיה. 

שמתאים  אחד  תמצאו  כלב,  לאמץ 

ללא  שלכם  החיים  לאורח  בול 

מקרה,  בכל  רבים.  מאמצים 

בתור  אתכם  רואה  כלב 

ראש הלהקה שלו, ויעשה 

את  להתאים  מאמצים 

בשביל  אליכם,  עצמו 

בחיי  היטב  להשתלב 

הלהקה.

בלתי  אמצעי  הוא  טוב  כלב 

נכשלת  תנאים.  ללא  לשמחה  נדלה 

אין  הביתה?  לבד  שוב  חזרת  באינפי? 

בעיה, כשכוש בזנב וקפיצה יקדמו את פניך 

פלאים.  ישתפר  שלך  הרוח  ומצב  פעם,  בכל 

לבעליהם,  גבוהה  נאמנות  כמובן  יש  לכלבים 

להראות  יכולים  גם  הם  אותם  מאמנים  ואם 

העיקריות  התכונות  אבל  גבוהה,  אינטליגנציה 

גבוהה  אמפתיה  הן  טיפוסי  בכלב  תראו  אותן 

וקלולסיות  לרגשות שלכם,  על-טבעית  וכמעט 

מצחיקים  סיפורים  לכם  שתספק  אין־סופית 

לחברים ולאינסטגרם.

ספק  בלי  הם  הכלבים  עם  הטיולים  מזה,  חוץ 

דרך מעולה להכיר חברים חדשים מכל הסוגים 

ולכל המטרות. גינות הכלבים, שמפוזרות היטב 

חלק  להיות  מצוינת  הזדמנות  הן  שבע,  בבאר 

המקומית  מהקהילה 

לא  הכלב  וגם  שלכם, 

יתנגד להשתלב בקהילת 

המקומית.  הכלבים 

את  זה  לכל  נוסיף 

לריצת  הפוטנציאל 

עם  ההליכה  בזמן  כושר 

הכלב, או את ההזדמנות 

ליהנות ממוזיקה אהובה, 

או  מעניין,  פודקאסט 

לטבע,  האזנה  סתם 

וקיבלתם השלמה מעולה 

לאורח  ראש  ניקוי  של 

הסטודנטיאלי  החיים 

העמוס.

אמת  ידידי  הם  כלבים 

מקום  ובכל  שלב  בכל 

בחיים, אבל נדמה שבתור 

ההתאמה  סטודנטים 

אליהם מושלמת.

שתלויים  שונים  חסרונות  יש  לכלבים  לא:  למה 

בסוגו וברקע חייו, אבל ישנן בעיות המשותפות לכל 

בעל כלבים באשר הוא. הטיולים שהזכרנו, למרות 

מהיום.  יקר  זמן  גוזלים  שלהם,  הרבים  היתרונות 

זאת  להפוך  אבל  לדוג־ווקר,  לשלם  תמיד  אפשר 

לעניין קבוע הוא סיפור לא פשוט בשביל סטודנטים 

לפי   – זול  לא  הוא  בכלב  הטיפול  בכלל,  תפרנים. 

בדיקת TheMarker, מחיר טיפול בכלב גדול יכול 

להגיע ל-4,700 ₪ בשנה, או בערך 390 ₪ לחודש 

בממוצע. זה לא צחוק, ואם אתם סופרים כל אגורה 

כדאי לשקול את  אולי  לסגור את החודש,  בשביל 

העניין שנית. אפשר להוסיף לכך נביחות שישגעו 

אתכם ואת השכנים, נשיכות, נשירת פרווה, ועוד... 

ומכאן נבין שכלבים הם לא לכל אחד.

כלבים

מאת שי בלפר

חתולים

צ'ופצ'יק46
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חתולים
יש  אופי.  חתולים הם ללא ספק בעלי  כן:  למה 

להם עצמאות גבוהה, אנרגיה ששמורה לעצמם, 

את  יראו  והם  דומיננטיים  הם  תמידי.  ומסתורין 

עצמם כבני בית שווים בבית. לכאורה, זו צריכה 

אמנם  מחתולים,  מרחק  לשמור  סיבה  להיות 

בפועל הם חיות מחמד 

ואוהבות,  נהדרות 

לסטודנטים  במיוחד 

בדירות  המתגוררים 

)עיין  וסגורות  קטנות 

ערך: רובנו(.

החתול  של  העצמאות 

הטיפול  למחירי  גורמת 

יותר  הרבה  להיות  בו 

כלב  של  מאלו  נמוכים 

בממוצע   ₪  1,300  –

בדיקת  לפי  לשנה 

חתול   .TheMarker
לא  מקלחות,  צריך  לא 

והעלות  טיולים  צריך 

תהיה  שלכם  העיקרית 

חול לארגז, אותו אפשר 

לקנות בכמויות גדולות 

מראש. 

רב  הלא  הכסף  לכל  בתמורה  מקבלים  מה  אז 

יחסית הזה? כל חתול הוא שונה, אבל אידיאלית, 

הרווחתם את השותף לדירה הכי טוב שיש. הוא 

לא  ברגעים  אתכם  יפתיע  הוא  אתכם,  יצחיק 

או  הטלוויזיה  מול  אתכם  ילווה  והוא  צפויים, 

הקרים  בלילות  במיוחד  החברים.  עם  בישיבות 

מחתול  מופלא  יותר  דבר  אין  שבע,  באר  של 

מגרגר על הברכיים. אפילו אם לחתול שלכם יש 

מצב רוח רע, הדבר הקיצוני ביותר שהוא יעשה 

הוא "מיאו" ממורמר ושריטה שבקושי תרגישו. 

חתול הוא שותף מהסוג הבטלן ביותר, שלא יזוז 

מהספה כל היום אבל ישתגע כל הלילה )כולנו 

הכרנו כאלה(. לכן, הוא לא יתגעגע אליכם, לא 

יעשה לכם "ריגשי", ולא יילל ליד הדלת כשתלכו 

ילך  פשוט  הוא   – לעבודה  או  ללימודים  בבוקר 

את  להתאים  מאמץ  יעשה  אולי  הכלב  לישון! 

עצמו אליכם אבל החתול בנוי כבר לסדר היום 

מטפלים  אתם  עוד  כל  יכעס  לא  והוא  שלכם, 

את  לציין  כדאי  זה,  כל  ואחרי  שצריך.  כמו  בו 

התכונה הכי חשובה של החתול – הוא חושב 

החכמה  והחיה  מתוחכם  צייד  שהוא 

בפועל  אבל  בבית,  ביותר  והזהירה 

הוא לא. העובדה הפשוטה הזאת 

רבים  לחלקים  תעסוקה  נותנת 

אבל  שנה,   20 כבר  מהאינטרנט 

"חתול נכנס לפאניקה ממלפפון" 

במציאות  מצחיק  יותר  הרבה  זה 

מאשר בסרטון.

למה לא: העצמאות החתולית יכולה לגרום 

מהבית  לברוח  לרצות  מסוימים  לחתולים 

שתיאלצו  תמידית  סכנה  וזו  ברחוב,  לחבריהם 

את  פותחים  שאתם  פעם  בכל  אליה  לב  לשים 

הדלת. בעיית הריח היא בעיה לא פחות חמורה, 

ולפעמים נדמה שהריח שלהם והשערות שלהם 

להרוס  אוהבים  חתולים  פינה.  לכל  נדבקים 

קצת  תצטרכו  הראשונים  בימים  אז  רהיטים, 

רק  לשרוט  איך  אותם  ללמד  בשביל  מאמץ 

בגידול  גדולה  בעיה  לצערי,  הגירוד.  מתקן  את 

מגדלי  לגבי  שקיימת  הסטיגמה  היא  חתולים 

 – ותימהוניים  בודדים  אנשים  בתור  חתולים 

אבל  בקלות,  להפריך  שאפשר  סטיגמה  אומנם 

בתור מגדלי חתולים תיאלצו להתמודד איתה.

חתולים

Shai Belfer  | Belfer94@gmail.com

אז מי מנצח?
במיוחד  חתול!  וגם  כלב  אמצו   - אידיאלית 

סיבה  אין  גורים,  בתור  ביחד  גדלים  הם  אם 

יארחו  הם  יצליח.  לא  השניים  בין  שהשילוב 

בלתי  רגעים  לכם  ויספקו  לזה,  זה  לחברה 

במיוחד.  מוזר  פעולה  שיתוף  של  נשכחים 

בוחר  אני  אחד?  רק  לאמץ  שחייבים  בהנחה 

הכי  החבר  להיות  שלו  היכולת  בגלל  בכלב, 

טוב שלך, ובו בזמן לדאוג לכך שתמצא חברים 

חדשים מהסוג ההולך על שניים. 
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פופקורן + 2 שתייה

₪ 29

₪ 15₪ 11

₪ 2

₪ 24

₪ 18₪ 31

₪ 5

2 לחמניות 
)נקניקייה/שניצל 
תירס( + 2 שתייה

פופקורן + שתי 
גלידות

לחמנייה )שניצל/
שניצל תירס/ 

נקניקיה( + טרופית

פופקורן + טורטית/
במבה נוגט

באגט )שניצל/שניצל 
תירס/ נקניקיה( + 

טרופית

טוסט שוקולד 
בלחמנייה

מים מינרלים

עד גמר המלאי | ט.ל.ח | בניין 26 קומה 2

מזנון
קולנוע נגטיב
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תשבץ היגיון

מאונך:

1. יחוס רב בסרט )2,3(

2. פס נדחה... )3,2(

3. שוב תקבל מדינה תפילה? )4,2(

5. הזית שקטפה בשבילי לא היה יבש בחזרה 

מהאופרה )4,4(

6. החטיף שוב כזאת תחבולה )6(

9. אולי התפעל מדינה )4(

11. העוף הזה הוא רכושי המנצח )8(

13. מה השופט טען בוועידה? )6(

14. מה יש לרבע רוסי? )4(

15. טוב, זה עצום בממשלה או בטנק )3,3(

17. השבט קנה מתנה בדרכו מעלה )5(

18. מי ששוחה מלמטה יגיע לחולות האלה )5(

מאוזן:

1. אולי יש בו ארס אך לא רק זאת...  )2,2,3( )עפ"י 

אבישי ברג(

4. קורה שבמהלך הניצחון הוא מחרים את הרכוש )4(

7. רק העיר והיא התפרצה פנימה )4(

8. העיר שוב מלחין או סופר )7(

10. החייל פה זועף, הוא אחראי על המכבים )4,2(

12. מאיצים במכונית סלולרית )5(

13. הדג חם? ממש לא, וזה מהרגל )מ( )5(

16. לא מתביישים בצאן נקי )3,3(

19. הרב ליאור נמצא אצל ג'ק המצחיק )מ( )7(

20. אפשר לנקות איתו שיער ושפם )4(

21. טוב להכניס בסיר שלוקחים אל היער )4(

22. זה שלא למד נתן ציון בחזרה מארון הבגדים )7(

צ'ופצ'יק50

*הפתרון באתר האגודה << צ'ופצ'יקמאת ליאור ליאני
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Friends cafe

תשחץ

צ'ופצ'יק51

*הפתרון באתר האגודה << צ'ופצ'יק
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פרסום אגודה

בטטה ותפוחי 
אדמה צלויים

מצרכים:

3 בטטות

2 תפוחי־אדמה

1/4 כוס שמן זית

1 כפית מלח גס

2 כפות שמנת חמוצה

2 פרוסות גבינה צהובה

טיפ: אפשר לשדרג את המתכון ולהוסיף עירית קצוצה או טימין על גבי 
השמנת בזמן ההגשה.

בין האירועים הקרובים יש את ל"ג בעומר. אמנם אין חופש 

בחג זה, כמו לילדים בבית הספר )החיים שלהם תותים(, אבל 

יש  מדורה,  להדליק  בחרתם  אם  אותו.  לחגוג  כיף  בהחלט 

זאת  להכין שם, אבל מה אם  דברים טעימים שאפשר  המון 

לא אופציה השנה? בדיוק לשם כך באתי להציע מתכון פשוט 

בלי  בעומר  ל"ג  מדורת  של  הטעם  את  לכם  שיביא  וטעים, 

לצאת מהבית וגם בלי הריח של המדורה.

מה עושים?

אותם  חתכו  ירק,  כל  לשניים  לחצות  יש  תחילה 

חממו  אפיה.  נייר  עם  תבנית  לכם  הכינו  לאורך. 

200 מעלות. אם יש  מראש את התנור לחום של 

חתכו  אותה.  הפעילו  טורבו,  אפייה  תוכנית  לכם 

בצד את הגבינה הצהובה לרצועות. כל סוג גבינה 

פה  יעבוד  לטוסט,  טוב  מספיק  והוא  לכם  שיש 

מצוין. 

מזגו על גבי נייר האפייה את שמן הזית, בהמשך 

פזרו עליו את המלח הגס. לאחר מכן, הניחו את 

עם  השמן,  על  האדמה  ותפוח  הבטטה  חתיכות 

אליכם.  פונה  שהקליפה  כך  מטה  כלפי  הפנים 

יעטוף  באופן שהשמן  הירקות בשמן,  ערבבו את 

אותם מכל הכיוונים. 

כ-45  המתינו  לתנור.  התבנית  את  הכניסו  כעת 

דקות, הירקות אמורים להתרכך בזמן הזה ולקבל 

מתוך  יצאו  כאילו  ממש  ושחום,  חרוך  מראה 

מדורה. לאחר הוצאת התבנית, פזרו על הירקות 

לגבינה  הניחו  חמוצה.  שמנת  או  צהובה  גבינה 

להתבשל מעט עד שתימס על גבי הירקות שעדיין 

לוהטים. 

לזה,  רגילים  פחות  אתם  אם  גם   – לשכוח  לא 

הפעם.  הירקות  את  לקלף  לא  כדאי  באמת 

הקליפה הופכת לקריספית ומאוד מוסיפה לטעם 

וגם לערכים התזונתיים.

מדור הפינה החמה
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עוגת גבינה 
ופירורים 

מה צריך למילוי?מה צריך לבצק?

2 כוסות קמח

2 חלמונים

2 כפות סוכר

1 מחמאה )200 גרם(

1 אבקת אפיה

1 שמנת מתוקה

1 כוס סוכר

2 שקיות סוכר וניל

500 גרם גבינה לבנה

1/2 גביע שמנת חמוצה

מעט גרידת לימון

טיפ: אם נשארים לכם פירורים מיותרים, אפשר להשתמש בהם כתוספת מפנקת 
מעל מעדן או יוגורט שיש לכם.

הפעם בפינה המתוקה, עוגה שלא מאכזבת 

לחג  מעולה  גם  שהוא  מתכון  פעם.  אף 

שבועות המתקרב. וכמובן טעים ומהנה גם 

בשאר הימים בשנה.

מה עושים?

ראשית ממיסים את המחמאה, חצי דקה במיקרו 

אותה  להחליף  אפשר  רוצים  אתם  אם  תספיק. 

יש  בהמשך  יציבה.  פחות  התוצאה  אך  בחמאה, 

לערבב את כל המרכיבים עבור הבצק ביחד בעזרת 

מטרפה או מיקסר, עד שתקבלו גוש בצק אחיד. 

2/3 מהכמות  חלקו את הבצק שנוצר לשלישים. 

סדרו כתחתית בתבנית אפייה. אני מציעה תבנית 

לכמויות  ס"מ,   24 של  בקוטר  עגולה  אלומיניום 

של המתכון הנוכחי. בעזרת הידיים משטחים את 

הוא  הבצק  שגובה  עד  התבנית,  גבי  על  הבצק 

בערך סנטימטר. את השליש הנותר שימו בתבנית 

קטנה יותר, לא חשובה הצורה. הכניסו את שתי 

התבניות עם הבצק לתנור בחום של 180 מעלות. 

לאחר 15 דקות בערך, תלוי בתנור, הבצק משתזף 

לו ואמור לקבל צבע זהוב. בשלב זה הוציאו את 

התבניות והניחו להן להתקרר בחוץ.

המתוקה,  השמנת  את  להקציף  יש  מכן  לאחר 

הסוכר והסוכר וניל ביחד. אל התערובת הוסיפו 

מעט  היטב.  וערבבו  המילוי  חומרי  שאר  את 

אני  הטעם,  את  משדרגת  ממש  לימון  גרידת 

מציעה לגרד בערך מחצית מקליפת לימון בגודל 

ממוצע. את התערובת המוכנה שימו על הבצק 

הקטנה  בתבנית  הבצק  את  הגדולה.  שבתבנית 

לפירורים,  כולו  גרדו בעזרת מזלג עד שיתפרק 

שימו לב לא לגרד יותר מדי, שלא יהפוך לחול. 

את הפירורים פזרו באופן שווה על פני תערובת 

התבנית  את  כסו  כעת  שלכם.  המילוי-גבינה 

לתת  כדאי  למקרר.  והכניסו  אלומיניום  בנייר 

או לילה לפני  4 שעות  לעוגה להתקרר לפחות 

שתגישו אותה. 

- כל שעה במקרר מוסיפה ליציבות  לא לשכוח 

להתאזר  מומלץ  אז  העוגה,  של  ולקרמיות 

בסבלנות. כדאי להכין את העוגה מראש יום לפני.

מאת ליאור לוי

Lior Levi  | Liorm@post.bgu.ac.il
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לפרטים נוספים: עדן עורכת העיתון Bgu4u.co.il  |  052-4306677 |  << אגודת הסטודנטים

☮ ניסיון בכתיבה ובעריכת טקסטים

☮ יכולת ניהול צוות

יתרונות: ניסיון בעיתונות )כתובה או 
מקוונת( וניסיון בהפקת מוצרי דפוס

☮ עריכת התוכן של העיתון 
הסטודנטיאלי

☮ עריכת ידיעות חדשותיות

☮ ניהול הכתבים/ות

☮ אחריות על הפקת העיתון 
החל משלב הרעיונות ועד 

להדפסה

☮ התנהלות מול מגוון גורמים

☮ עד 60 שעות חודשיות לפי 
שכר סטודנט ובחודשים אוגוסט 

וספטמבר עד 30 שעות חודשיות, 
התחייבות לשנה 

☮ התפקיד דורש נוכחות בב"ש 
במשך חודשי הקיץ

☮ תחילת עבודה מידית

דרישות 
התפקיד

תיאור 
התפקיד

היקף 
המשרה

אנא שריין/י את התאריך שכן לא 
תהיה אפשרות להתראיין במועד אחר!

מועד הראיון

יום 23.05.19
חמישי 21.05.19

ה ד ו ג א ה ר  ת א ב א  צ מ נ ת  ו ד מ ע ו מ ת  ש ג ה ס  פ ו ט

מועד אחרון להגשת מועמדות

Bgu4u.co.il
הגשת 

מועמדות
עמוד דרושים 

<לאגודה >

יום שלישי
בשעה 12:00 בצהריים

יש לצרף לטופס הגשת 
המועמדות קורות חיים 

ומכתבי המלצה.
רק פניות מתאימות יענו

עורך/ת עיתון האגודה

אגודת 
הסטודנטים 

מחפשת



עיצוב גרפי | אורית קלינר

ביום ראשון
כ"א אייר תשע"ט | 26.5.19

>> טעימה משיעור בכרם
>> שאלות ותשובות עם צוות כרם

>> פגישות אישיות עם סטודנטים ואנשי צוות
>> הכרות עם ההכשרה לחינוך אנתרופוסופי  

>> הכרות עם ההכשרה להוראת תרבות יהודית ישראלית

מכון כרם

בואו להתרשם ולהרגיש!

הכשרת אקדמאים להוראה

לפרטים נוספים והרשמה: 

מכון כרם - בית להוראה!

מזמין אותך
ליום פתוח

בכרם!חדש 
אשכול 
לימודי
וולדורף

סבב ראשון   10:00-13:00 
  סבב שני    15:00-18:00     



כולם הורידו,
מה איתך? 

בניין 35, אונ' בן גוריון


