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מעוניינים לפרסם 

בצ'ופצ'יק?

פנו למשרד שיווק 

בטלפון 054-2321346 

* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

שלום לכם סטודנטים יקרים, 

כנראה כבר התאקלמתם לשנה זו. עוד מעט מתחילה השנה האזרחית החדשה 

והמהיר  הקצר  א'  סמסטר  של  סיומו  יהיה  זה  הבחינות.  תקופת  ולאחריה 

והתחלתה של תקופת למידה אינטנסיבית ולא פשוטה. גם בזמנים קשים אלו, 

צ'ופצ'יק עיתונכם האהוב ימשיך לכתוב על מה שמעניין אתכם! אז מה יש לנו 

בשבילכם הפעם? 

מהעיר  בכלכלה,  הצלחה  ועד  בחופשה  מגונדר  טוונטי,  ועד  מרקורי  מפרדי 

העתיקה ועד זה-שאין-לנקוב-בשמו, יש לנו כתבות רבות שרק מחכות שתקראו 

אותן. 

אני מאחלת לכולנו תקופת בחינות מוצלחת, תזכרו שבזמן הלמידה למבחנים 

חשוב לקחת מדי פעם הפסקות לאוורור ולרענון הראש. חוץ מזה, תמיד יש גם 

מועדי ב'.    

עדן גבע,

עורכת צ'ופצ'יק
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שיווק

צ'ופצ'יק4

או  יפות  ממנגינות  יותר  לפעמים  היא  מוזיקה 

יכולה לשמש  ייחודיים, לפעמים מוזיקה  קולות 

כה  שעד  קבוצות,  שמקרב  חברתי  לשינוי  ככלי 

נחשבו בשולי החברה, עד לקדמת הבמה. סיפורה 

הייחודי של מוזיקת הג'אז, אשר הפכה ממוזיקת 

שבמיינסטרים  לכזאת  ומיעוטים  מהגרים 

אותותיו  את  נותן  עדיין  והעולמי,  האמריקני 

בשתי חברות שהלכו יד ביד - האפרו-אמריקנית 

והיהודית. 

כשחושבים על מוזיקת הג'אז עולים לנו באופן 

ישיר שמות כמו לואי ארמסטרונג, מיילס דיוויס 

ואריתה פרנקלין, זמרים אפרו-אמריקנים ששינו 

המדהים  והקול  הכישרון  עם  המוזיקה  פני  את 

חלק  יש  הנבחר,  העם  לנו,  גם  אבל  שלהם. 

בהפיכת הג'אז לחלק מרכזי בתרבות העולמית. 

אך ראשית בואו נדבר על מקורו של הג'אז ועל 

תרומתו למוזיקה כפי שאנו מכירים אותה כיום.

ה-16  המאה  במהלך  הובאו  האפרו-אמריקנים 

לשמש  כדי  הברית  לארצות  אפריקה  מיבשת 

כעבדים.  כדי לשמר את תרבותם תחת הדיכוי של 

העבדות, הם בחרו  בכמה דרכים וביניהן שימור 

שהם  הייחודי  המקצב  בעל  המוזיקלי  הסגנון 

האפרו- נחשפו  השנים  לאורך  מהבית.  הביאו 

אמריקנים לכלים המוזיקליים האירופאיים אשר 

סגנון  נוצר  וכך  כן,  לפני  להם  מוכרים  היו  לא 

הזאת  המוזיקה  בעזרת  הג'אז.   - ומלודי  חדש 

אהבה.  שירי  וכן  דת  שירי  הדיכוי,  על  שרו  הם 

החל  הברית,  בארצות  העבדות  ביטול  לאחר 

הג'אז לשמש כבמה לשירי מחאה ולתקומתן של 

שהמוכרת  זכויות,  לשוויון  קראו  אשר  תנועות 

בעבר  השחורים".  "הפנתרים  תנועת  היא  בהן 

הושמע הג'אז במועדונים כמוזיקת ריקודים אך 

של  גם  מיעוטים,  של  למוזיקה  בעיקר  נחשב 

המיעוט היהודי. 

שיתפו  הקהילות  משתי  ומוזיקאים  יוצרים 

להיות  שעלולות  לעיניים  בניגוד  יחדיו.  פעולה 

או  צבע  בין  מבחינות  לא  האוזניים  גזעניות, 

אליו  למשוך  החל  הג'אז  הזמן,  עם  וכך  דת, 

קהלים שעד כה ראו במוזיקה זו מוזיקה נחותה. 

ההתעניינות הגדולה שהג'אז החל לפתח, יצרה 

מהז'אנר  והזמרים  הנגנים  של  הזהב  דור  את 

כל 
הג'אז 

הזה

מסחררת. אז איך זה התחיל?יודעים שהג'אז הוא הצלחה שנים רבות לאחר מכן, כולם אף אחד לא חשב שזה יצליח. סביב אותו סגנון מוזיקלי – כששני מיעוטים התאחדו 

כל 
הג'אז 

הזה

מאת נתנאל סימקין
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והם הפכו להיות מובילי תרבות שפרצו גבולות 

רבים. למשל, לואי ארמסטרונג, שבעזרת הבאז 

הרדיו  מגיש  להיות  הפך  והתודעתי  התקשורתי 

האפרו-אמריקני הראשון בארצות הברית, אריתה 

במדליית  זכו  אשר  פיצג'רלד  ואלה  פרנקלין 

ההוקרה  כאות  שנחשבת  הנשיאותית  הכבוד 

תרומתן  על  לקבל,  שאפשר  ביותר  הגבוה 

למוזיקה ולמאבק בגזענות נגד כהי עור בארצות 

היהודי  והשחקן  הג'אז  זמר  ג'ולסון  ואל  הברית, 

מהסרט  המוכר  האמריקני  בקולנוע  הראשון 

המדבר הראשון שנקרא, איך לא, ''זמר הג'אז''.

הצלחתה  כך  צדדים  שני  יש  מטבע  שלכל  כמו 

הכבירה של מוזיקת הג'אז עוררה גם התנגדות. 

כמו שהיהודים והאפרו-אמריקנים הלכו יד ביד, 

מוזיקה  היותו  בשל  שנאה  ספג  הג'אז  גם  כך 

ההון  איל  פורד,  הנרי  הללו.  הקהילות  של 

ידוע  שהיה  המוכרת,  הרכבים  חברת  ומייסד 

בתור אנטישמי מובהק, הציג את מוזיקת הג'אז 

הנוער.  את  שמשחיתה  יהודים  של  כמוזיקה 

המשטר הנאצי אסר על השמעת הג'אז ומשטרים 

ובצ'כוסלובקיה  המועצות  בברית  קומוניסטים 

רדפו זמרים עקב "השפעתם השלילית".

למרות ההתנגדויות השונות והגזעניות, נסיקתו 

לעלות  המשיכה  ואף  הפסיקה  לא  הג'אז  של 

כגון  נוספים  סגנונות  להתפתח  החלו  כאשר 

הבי-בופ, פיוז'ן, רית'ם אנד בלוז והפאנק. אחת 

נוצרה  בתחום  ביותר  המשמעותיות  הקפיצות 

ייחודית של מפיק ואמרגן יהודי  יוזמה  בעקבות 

ושמו נורמן גרנץ, אשר יצר סדרה של קונצרטים 

בפילהרמונית",  "הג'אז  שנודעה  ואלבומים 

שמינפה את הג'אז ממוזיקת מועדונים לאולמות 

הקונצרטים. 

לואי  לפן האישי.  גם  זלג  בין הקהילות  השילוב 

עד  דוד  מגן  שרשרת  לענוד  נהג  ארמסטרונג 

היהודית שחיה  כאות תודה למשפחה  מותו  יום 

בשכנות לו והעניקה לו את 

המזוהה  המוזיקלי  הכלי 

ואף  החצוצרה,   – איתו 

באופן  יידיש  לדבר  ידע 

והשחקן  הזמר  שוטף. 

דייוויס  סמי  המפורסם 

תאונת  שעבר  ג'וניור, 

התגייר  קשה,  דרכים 

הטוב  שחברו  לאחר 

קנטור  אדי  השחקן 

בבית  איתו  דיבר 

הדמיון  על  החולים 

האפרו- בין  שיש 

ליהודים.  אמריקנים 

אפשר  לבסוף, 

הקשר  את  לראות 

החזק בין הקהילות 

ששתיהן  בכך 

פעיל  חלק  לקחו 

מחאה  בתנועות 

קידום  למען 

זכויות  שוויון 

הדוגמאות  ואחת 

היא  לכך  הבולטות 

של  המשותפת  הצעדה 

לותר  מרטין  עם  השל  יהושע  אברהם  הרב 

קינג האב.

כיום, כשהאופנות משתנות במהירות שיא, הג'אז 

נחשב מוזיקה קלאסית, אך לפני שנות ה-30 הוא 

היה סגנון מהפכני ופורץ גבולות. במוזיקה שאנו 

ישנה  ודאנס  היפ-הופ  ראפ,  כגון  כיום  מכירים 

השפעה מכרעת של הג'אז ואף אפשר לראותם 

כגלגולו.

בזכות הג'אז הצליחו היוצרים האפרו-אמריקנים 

והיהודים לפרוץ לתרבות האמריקנית והעולמית 

ולהשפיע עליה. תמונת מצב זו, שהייתה נדירה 

עד לא קיימת לפני עשרות שנים, נראית כמעט 

את  כשתשמעו  להבא,  אז  בימינו.  טריוויאלית 

היא  שמוזיקה  תזכרו  הג'אז,  מקלאסיקות  אחת 

כלי  אלא  יפים,  וצלילים  ממנגינות  יותר  הרבה 

המספר את סיפורן של קהילות ותרבויות שונות 

ומראה שהמציאות שונה מהסטיגמה 

"לואי ארמסטרונג נהג לענוד 
שרשרת מגן דוד עד יום מותו 

כאות תודה למשפחה היהודית 
שחיה בשכנות לו"

Netanel Simkin  | Simnet@post.bgu.ac.il
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על  כתבה  שאכתוב  הציעה  העיתון  כשעורכת 

הטיול שלי באתיופיה חשבתי תחילה שזה רעיון 

נפלא ואפילו התלהבתי מן ההזדמנות לתמלל את 

הגיגי ליבי בארץ זרה. כעת, כשאני מנסה לכתוב, 

אני תוהה האם אוכל לתאר את החוויה בצורה 

אני  התוצר.  מן  מרוצה  אהיה  דבר  של  שבסופו 

בספק אם אצליח לתאר את הנופים המשוגעים 

שראיתי, בשביל זה יש תמונות, אך אנסה לתאר 

כתייר  הרגשתי  איך  ביותר  הטובה  בצורה  לכם 

באתיופיה:

כך  כל  מקום  לא  היא  שאתיופיה  להבין  זה   )1

אם בנסיעות ארוכות בארץ אתם מרגישים  רחוק. 

כלום  זה  קצר,  די  בזמן  אחר  לעולם  שעברתם 

שעות  ארבע  לאחר  לאתיופיה.  הטיסה  לעומת 

פי  על  ואף  אבבה  באדיס  נחתנו  ומהנות  קצרות 

שהטייס  לי,  האמינו  זה,  את  שעשה  היחידי  שאני 

הרוויח את מחיאות הכפיים שלו בזכות ולא בחסד. 

2( זה להבין שאתה בגיל שמעריכים בו אוויר צח. 

הבירה אדיס אבבה היא בדיוק כמו עשרת אלפים 

את-יופיה
לא ניתן

לתאר במילים

מאת ליעד וכניש
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לך  לקרוא  הזדמנות  יפספסו  שלא  המקומיים 

מרחוק ולפתח איתך שיחה. לרוב זה נחמד, אבל 

ואין לך כוח לחייך  כשאתה חוזר עייף מטראק, 

ולנופף לכל ילד, זה קצת מתחיל להעיק.   באחד 

הימים ניגש אליי גם איזה בחור ושאל אותי "היי 

אני  ועכשיו,  יסטרדיי?"  פרום  מי  ריממבר  ברו, 

מוכן להישבע שלא פגשתי אותו מעולם.  

הילדים  רוב  מוגבל.  שלך  שהכוח  להבין  זה   )4

יראו אותך בתור סנטה קלאוס שמחלק מתנות. 

בתחילת הטיול אתה תחלק ותרגיש טוב עם זה. 

כל  את  להציל  יכול  לא  שאתה  תבין,  בהמשך 

ילדי אתיופיה ותתחיל לפתח תיאוריה שאתה לא 

את  לעצמך  לתרץ  כדי  מתנות  בחלוקת  מאמין 

הסיבה להפסיק.

בשונה  שלך.  בישראליות  גאה  להיות  זה   )5

פשוט  האתיופים  האלה,  הקרים  מהאירופאים 

ומצהירים, שהסטוץ  חם  בחיבוק  אותך  עוטפים 

הופך  סלומון  וקינג  שיבא  קווין  בין  ההיסטורי 

אותנו לאחים בדם. לא היה לי לב להזכיר להם 

דומים  גם  הם  האמת,  נשים.   999 עוד  לו  שהיו 

מאוד לנו בשמחת החיים המפורסמת שלנו. הם 

הרבה  ומסתדרים  ורוקדים  ומחבקים  אוהבים 

יותר טוב איתנו מאשר עם האחרים.

6( זה להרגיש מגושם. לא יודע אם זה נרכש או 

גנטי אבל כל האתיופים שפגשתי פשוט יודעים 

להניע כל עצב בגוף מכף רגל ועד כתף, וריקוד 

פעם רחוב המסגר. זה, בתוספת הצפיפות, יגרמו 

לך לברוח מאדיס לאחר לילה אחד בלבד ולהגיע 

לליבלה,  בשם  וקסומה  הררית  צפונית,  לעיירה 

השנייה.  ירושלים   - המחייב  לכינוי  שזכתה 

ההרים  אוויר  מדוע,  מבין  גם  שאני  והאמת 

בהחלט היה צלול כיין, וריח האורנים שהיה שם 

עינג את כל חמשת החושים שלי בו זמנית.

פרנג'  בתור  לקוחות.  שירות  איש  להיות  זה   )3

)אדם לבן( עליך להיות תמיד מחויך ואדיב כלפי 
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לוי  ערן  של  ניסיון  כמו  מהצד  ייראה  משותף 

לעשות דריבל על ניימאר, או כמו ריקוד משותף 

ורני רהב, לאנשים שלא מבינים  של זאב נחמה 

בכדורגל אבל מבינים בביצה המקומית.

עושה  כשאתה  בלב,  צביטה  להרגיש  זה   )7

ומבין  גונדר  שבת עם הקהילה היהודית בעיר 

התקווה.  שירת  של  האמיתית  המשמעות  את 

המונה  קהילה  ישנה  שבאתיופיה  גונדר  בעיר 

שממתינים  אתיופים,  יהודים  אלפים  כשמונת 

ובחלקם  לארץ  לעלות  לאישור  שנים  עשרות 

שכבר  למשפחותיהם,  להצטרף  גם  הגדול 

הממשלה  לאחרונה  לפה.  חייהם  את  העבירו 

מתוך  אתיופים  יהודים  אלף  העלאת  אישרה 

שהשם  יודעים  לא  הרבה  האלפים.  שמונת 

שהודבק  גנאי  כינוי  למעשה  הוא  פלאשמורה 

למידע  פולשים.   – בעברית  ומשמעותו  להם 

והצטרפות  עלייתם  לעיכוב  הסיבות  על  נוסף 

להעלאת  המאבק  בפייסבוק:  חפשו  למאבק 

יהודי אתיופיה. 

לומר שאני שונא את האנשים  חייב   – לסיכום 

שלישי  עולם  במדינת  מטיול  שחוזרים  האלו, 

ואז מחייכים בהנאה ואומרים, 'שמע אחי זה לא 

טיול, זה מסע, במקומות כאלו אתה חווה ולומד 

בן  חוזר  ואתה פשוט  דברים  על עצמך  ומגלה 

הם  אותם,  שונא  שאני  פי  על  אף  אחר'.  אדם 

צודקים, אני כזה בעצמי, אז צאו מאזור הנוחות 

שלכם ולכו תגלו תרבויות ועולמות חדשים.

Liad Vacnish  | Locnish@gmail.com
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הרוק  להקת  של  האגדי  הסולן  מרקיורי,  פרדי 

 .1991 בנובמבר  ב-24  נפטר  "קווין"  המופלאה 

שנים אחרי, היצירות של קווין מתנגנות כהמנונים 

השירים  את  ומזמזם  מכיר  החדש  הדור  ואפילו 

הסרט  לארץ  הגיע  נובמבר  בחודש  הנצחיים. 

"רפסודיה בוהמית". בסרט החדש אפשר לצפות 

בראמי מאלק מגלם את דמותו של מרקיורי, את 

חייו, את התפתחות הקריירה המוזיקלית שלו, גם 

קריירת הסולו, וגם )זהירות, ספוילר! סתם, אם 

לא ידעתם את זה עד עכשיו זה קצת מביך( עוקב 

אחרי האבחנה של מחלת האיידס אצל מרקיורי, 

שלאחר סיבוכים, בריאות הובילה למותו. הסרט 

מתמקד בעיקר באירועים שהובילו אל ההופעה 

של הלהקה באצטדיון ומבלי בשנת 1985 כחלק 

ממופע הצדקה "לייב אייד". 

הסרט נקרא על שם השיר המפורסם של הלהקה, 

במוזיקה.  אחרת  לליגה  קווין  את  שהכניס  שיר 

מה  לשיר,  קליפ  הפיקו  החדשניים  קווין  חברי 

אורך  זמן.  באותו  בכך  מה  של  עניין  היה  שלא 

השיר היה לא רגיל לאותה תקופה, כשש דקות, 

עובדה  כלל,  סינתיסייזרים  ללא  הוקלט  וכולו 

שהם לא שכחו לציין על עטיפת האלבום. תחילה 

השיר  יתקבל  שבו  האופן  לגבי  מחלוקת  הייתה 

ורבים, ביניהם הזמר אלטון ג'ון, לא האמינו שהוא 

ולהצליח בגלל האורך שלו.  יוכל לצבור תנופה 

כמה הם טעו. עובדה מעניינת נוספת היא, שג'ון 

גם  היה  ג'ון,  אלטון  של  המוזיקלי  המנהל  רייד, 

 .1978-1975 בשנים  קווין  המוזיקלי של  המנהל 

לחובבי משחקי הכס, שהתגעגעו לפיטר בייליש 

)אצבעון(, את ג'ון רייד מגלם איידן גילן בעיבוד 

הקולנועי לסיפור חייו של פרדי. 

היה  כהן  ברון  סשה  ב-2010,  הסרט  כשהוכרז 

ברייאן  מרקיורי.  של  דמותו  את  לגלם  אמור 

ליהוק  בעד  היה  הלהקה,  של  הגיטריסט  מיי, 

מיועד  היה  הסרט  אליו  שהכיוון  חשש  אך  זה, 

יהיה פגיעה במורשת שהשאיר אחריו מרקיורי. 

ב-2013 הודיעו כי הקומיקאי עזב את הפרויקט, 

לאחר  התפקיד.  את  לקבל  אמור  היה  וישו  ובן 

שגם הוא עזב מפאת אי הסכמה, לוהק לתפקיד 

ראמי מאלק ב-2016. בהמשך, גם הבמאי בריאן 

ואת מקומו תפס  הועזב(  )או שמא  עזב  סינגר 

בהתחלה  שנבחר  במאי  אותו  פלטשר,  דקסטר 

לסרט, אך גם עזב לאחר אי הסכמה. אף על פי 

שלא חתם את הפרויקט, סינגר קיבל בקרדיטים 

של  שהחוקים  משום  וזאת  הבמאי,  תואר  את 

לסרט  כי  קובעים  אמריקה  של  הבמאים  איגוד 

כשני  ביים  סינגר  אחד.  במאי  רק  להיות  יכול 

הנותר  השליש  ואת  שהוא,  כפי  מהסרט  שליש 

השלים פלטשר.

הדעות והביקורות חלוקות ביניהן לגבי הצלחת 

הסרט, אך על דבר אחד מסכימים כולם פה אחד: 

ראמי מאלק לקח את התפקיד ברצינות רבה, וזה 

שלא,  ובין  יצליח  שהסרט  בין  המסך.  על  ניכר 

אין ספק שהצצה לחייהם של אגדות הרוק האלו 

מסקרנת את רוב המעריצים, ואולי אף מספקת 

מרקיורי,  פרדי  היה  מי  לגבי  יותר  טובה  הבנה 

כוכב הרוק האגדי.

המלכה
לש כל 
הלהקות

להקת קווין פרצה בסערה לסצנת 
המוזיקה העולמית – ושינתה 

אותה לנצח. לפני כחודש יצא סרט 
המגולל את סיפורה של הלהקה, 

ושל הסולן הגדול מכולם.

מאת ליאור גבאי

Lior Gabay  | Gabal@post.bgu.ac.il
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או  בקבוצה  כדורגל  שחקני  שאתם  דמיינו 

שפעמיים  דמיינו  אוהדים.  שאתם  בנבחרת 

בשבוע אתם משחקים על כר הדשא מול עשרות 

אלפי אוהדים באצטדיון ואל מול מיליוני אנשים 

ברחבי העולם, שעוקבים אחרי כל מהלך שלכם 

מדי  את  לובשים  שאתם  דמיינו  עיניים.  בכיליון 

שאתם  לייצג,  גאים  כך  כל  שאתם  הקבוצה 

השחקן שיכבוש את השער שיביא לקבוצה את 

הגביע, שאתם השחקן שירד לגליצ' בדקה ה-90 

השוער  שאתם  כואב,  הפסד  מהקבוצה  שימנע 

עליה  שידברו  המדהימה  ההצלה  את  שיבצע 

מחר בעיתונים. איזו הרגשה זאת? אתם מתארים 

לעצמכם איזו עוצמה מרגיש שחקן כשהוא כובש 

שער ניצחון אל מול אצטדיון של אלפי אנשים? 

הוא בטח מרגיש על גג העולם.

מי מאתנו אוהבי הספורט, והכדורגל בפרט, לא 

דמיין את עצמו על המגרש בשכונה שהוא מסי, 

אפילו  או  מאלה  אחד  להיות  צ'אבי?  או  בופון 

להיות שחקן הרכב פשוט בקבוצה בכירה נשמע 

כל כך מדהים. האומנם?

נסו לדמיין את אותה סיטואציה מזווית קצת שונה 

– אתם משחקים בקבוצת כדורגל בכירה ובמקביל 

שלכם.  המדינה  של  הנבחרת  מדי  את  מייצגים 

החיים שלכם שונים מאוד משל האדם הממוצע – 

מגיל צעיר אתם מחויבים באופן טוטאלי לספורט. 

אתם קמים כל יום מוקדם, מתאמנים כמה פעמים 

כמעט  אתם  קשוח.  תזונתי  במשטר  ואתם  ביום 

ולא יוצאים ויש לכם מעט מאוד זמן פנוי לחברים 

ולמשפחה. כדי לזכות במקום שלכם בהרכב אתם 

באימונים,  למאמן  עצמכם  את  להוכיח  חייבים 

נבחרתם  כשכבר  ההלבשה.  בחדר  במשחקים, 

להרכב והפכתם להיות שחקן הרכב פותח אתם 

משחקים מול עשרות אלפי אנשים באצטדיון ואל 

מול מיליוני אנשים בבית. כל מהלך שלכם – כל 

מסירה, כל תאקל, כל הדיפה וכל בעיטה נבחנות 

בקפידה. כל טעות קטנה עלולה לעלות לקבוצה 

שלכם בהפסד במקרה הטוב, ובאיבוד אליפות או 

גביע במקרה הרע. טעות כזאת עלולה להמטיר 

עליכם גל של ביקורת.

השוער  היה  הגרמני  אנקה  רוברט   ,2002 בשנת 

שלו  הבכורה  בהופעת  בברצלונה.  המחליף 

לא 
מדברים 

על זה

מאת דניאל רימברג

לכל תהילה, גם לזו של כוכבי 
הספורט שכולנו אוהבים, יש 

מחיר. האם יש דרך אחרת?

מדור ספורט
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בגביע המלך  ברצלונה  הקבוצה שיחקה  כשוער 

שתי  בספרד.  השלישית  מהליגה  נובלדה  מול 

של  להדחתה  מפתיע  באופן  גרמו  שלו  טעויות 

ספג  והוא  הקטנה  הקבוצה  ידי  על  ברצלונה 

ביקורת קשה מהאוהדים ומחבריו לקבוצה. הוא 

לא זכה כמעט להופיע במדי הקבוצה וכשהופיע 

לפני  רגע  מכך,  יותר  רבה.  להצלחה  זכה  לא 

הודח  הוא  לברקוזן  מול  האלופות  ליגת  משחק 

העונה  ובתום  מוקדמת  התראה  ללא  מהסגל 

של  להתפרצות  שגרם  מה  לפנרבחצ'ה,  נשלח 

עליות  ידעה  שלו  הקריירה  בהמשך,  דיכאון. 

עד  ומדיכאונות,  מפציעות  סבל  והוא  ומורדות 

שלבסוף בשנת 2009 החליט לשים קץ לחייו.

הבעיות  אחת  את  משקף  אנקה  של  סיפורו 

בפרט,  ובכדורגל  התחרותי  בספורט  המרכזיות 

המרכזיות  הבעיות  אחת  את  מסמל  הוא 

וחרדה.  דיכאון   – עליהן  מדברים  ולא  שכמעט 

הבינלאומי  הכדורגל  שחקני  איגוד  של  מחקר 

FIFPRO מראה כי תסמינים של בעיות נפשיות 
שחקני  בקרב  יותר  שכיחים  וחרדה  דיכאון  כגון 

כדורגל מאשר בקרב האוכלוסייה הכללית. 38% 

אחוזים מהשחקנים שהשתתפו במחקר סובלים 

כך,  על  ונוסף  חרדה,  או  דיכאון  של  מתסמינים 

רבים מהם סובלים מהפרעות שינה ולחץ.

כל-כך  סובלים  כדורגל  שחקני  למה  אבל 

הכדורגלן  של  הקריירה  הללו?  מהתסמינים 

שהיא  אף  על  לחלקנו.  שנראה  כפי  בטוחה  לא 

מצטיירת כ"קריירה נוצצת" היא למעשה קריירה 

רבים  שחקנים  סיכונים.  ומלאת  יציבה  לא 

שנים  וחיים  גדלו  לא  במדינות שבהם  משחקים 

חווים מעברי קריירה  זרה. הם  ובשפה  בתרבות 

רבים יותר מהאוכלוסייה הכללית. נוסף על כך, 

שעלולות  פיזיות  לפציעות  חשופים  השחקנים 

נוסיף  שלהם.  הקריירה  את  לקטוע  רגע  בכל 

זה את הלחץ העצום מצד עשרות אם לא  לכל 

מאות אלפי אוהדים ששופטים בכל רגע נתון את 

עבודתו של השחקן.

בוז'אן קרקיץ', שחקן ברצלונה לשעבר שהושווה 

בגיל צעיר לליאו מסי התראיין ל"גרדיאן" על ידי 

סיד לואו וחשף כי הוא סבל מחרדה באופן קבוע, 

הקריירה  כי  חשף  קרקיץ'  ביממה.  שעות   24

'עבדה' כמו שצריך עד לרגע מסוים. "הכול היה 

בסדר עד שנכנסתי לחדר ההלבשה של נבחרת 

והתחלתי  צרפת,  עם  המשחק  לקראת  ספרד 

להרגיש לא טוב. רגשות התערבבו ונכנסתי ממש 

לפאניקה. זו הייתה הפעם הראשונה שחוויתי את 

הדבר הנורא הזה."

קרקיץ' סיפר כי התרופות שקיבל רק הגבירו את 

הזימון  על  לוותר  שנאלץ  כך  כדי  עד  החרדות 

תגובות  הלחץ.  את  שהגביר  מה   ,2012 ליורו 

שסירב  כמי  אותו  ציירו  והתקשורת  האוהדים 

לזימון הנבחרת ללא הסבר. הדבר פגע בו קשות, 

על  שידעו  המקצוע  אנשי  כי  לבד  הרגיש  הוא 

הבעיה שלו ניסו להסתיר אותה.

"זה לא מעניין את הכדורגל", הוא מסכם.

נבחרת  של  האגדי  שוערה  בופון,  ג'יאנלואיג'י 

בשנת  מדיכאון  סבל  כי  הוא  גם  סיפר  איטליה 

2003 ו-2004. הוא הוסיף כי, "לאוהדים לא אכפת 

אייקון. אף  גיבור,  ככדורגלן,  רואים אותך  ממך. 

אחד לא עוצר ושואל 'איך אתה מרגיש'."

שחקנה  גומש,  אנדרה  הוא  לכך  נוספת  דוגמה 

קשה  ביקורת  שספג  ברצלונה  של  לשעבר 

מהאוהדים עד שנשבר וחשף כי הוא סובל מחרדות 

ולחצים, מה שהוביל למעט תמיכה מהציבור.

בעלי  הם  הכדורגלנים  כי  לטעון  בכוונתי  אין 

על,  כוכבי  הם  הרי  עליהם,  לרחם  שיש  מקצוע 

נוסעים  יפים,  בבתים  גרים  מיליונים,  מרוויחים 

עבודות  את  להם  יש  ומבחינתי  העולם  בכל 

החלומות. אבל עם זאת, אנחנו כאוהדים חייבים 

שאנחנו  דמות  רק  לא  הוא  שהכדורגלן  לזכור 

הוא  כדורגלן  כל  שרצינו.  הדימוי  את  לה  יצרנו 

אדם שעוברים עליו דברים בחיים שלא קשורים 

רק לכדורגל, יש לו משפחה, ילדים, זוגיות. הם 

רבות,  ציפיות  תחת  פוסק  בלתי  באופן  עומדים 

גם  בשחקנים  לתמוך  ועלינו  עצומים  לחצים 

ברגעים הקשים. דוגמה יפה לכך היא של אוהדי 

לשעבר  בשוערם  לתמוך  שהמשיכו  ליברפול 

גרמו  שלו  השמטות  ששתי  למרות  )קאריוס( 

נהיה  בואו  האלופות.  ליגת  בגמר  כואב  להפסד 

נהיה  בואו  שלנו,  בשחקנים  נתמוך  בואו  כאלה, 

אנושיים 

Daniel Rymberg  | Danielrymberg@gmail.com
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בעולם הגלובלי והמשתנה שאנחנו חיים בו, יש 

רק דבר אחד שמשפיע על העולם - הכסף. מה 

את  לכם  שיש  יקרים  סטודנטים  לכם  אגיד  אם 

ההזדמנות להיות חלק מהעולם הכלכלי ולהיות 

חלק מאלו שמשפיעים עליו? לצורך כך שוחחתי 

עם הדר וינטר-גולן, מנהלת תחום תכנון במשרד 

עיצוב  על  אחראית  אשר  והתעשייה,  הכלכלה 

ותכנון העתיד הכלכלי של מדינת ישראל ברמה 

איך  על  מידע  עבורכם  ואספתי  בין-לאומית, 

בשירות  להשתלב  יכולים  העתיד,  דור  אתם, 

לעבר  ישראל  את  ולהוביל  והכלכלי  הציבורי 

עתיד מבטיח.

הציבורי  השירות  על  חשבתי  לא  "בהתחלה 

מנהל עסקים  "למדתי  הדר,  כאופציה," מספרת 

נחשפתי  ושם  העברית  באוניברסיטה  ותקשורת 

עסקי  ייעוץ  שנותנת  נובה,  לעמותת  לראשונה 

ומתוכן  שנים   3 במצטבר  שם  הייתי  לעמותות. 

סיום  שלאחר  בשנתיים   בהתנדבות  עבדתי 

התואר. שם נחשפתי לאפשרות להשפיע ולתרום 

הדרך.  בהמשך  אותי  שהוביל  דבר  לחברה, 

במקביל עסקתי ביוזמות בעלות נגיעות חברתיות 

בירושלים  "התעוררות"  תנועת  כמו  ומשפיעות 

והייתי בין מקימי תנועת "אשכול" שהיא תנועה 

העוסקת בשילוב ובחיבור בין דתיים וחילוניים." 

להשפיע,  והיכולת  חברתית  עשייה  בין  השילוב 

לשירות  הצוערים  לתוכנית  הדר  את  הוביל 

משלבים  המשתתפים  זו  בתוכנית  המדינה. 

מקצועית  הכשרה  עם  שני  לתואר  לימודים 

במשרדי  משתלבים  בוגריה  שבסיומה  וייחודית 

הממשלה בתפקידים משמעותיים.

למה בחרת דווקא במשרד הכלכלה?

שונים  לתחומים  נחשפתי  הצוערים  "בתוכנית 

כמו  איתם,  מתמודדת  שהמדינה  ולאתגרים 

צמצום הפערים בין המרכז לפריפריה. התפקיד 

תוכניות  גיבוש  כולל  הכלכלה  במשרד  שלי 

ממשלה וביצוען ועוד כל מיני פרויקטים שחשוב 

מאוד  אני  במשרד  בעבודה  ולדחוף.  לקדם  לי 

אוהבת את השילוב בין הפריזמה של המאקרו-

כלכלה ואיפה ישראל נמצאת ביחס לעולם, לבין 

ההתמקדות בהיבטים יותר ספציפיים כמו פיתוח 

כלכלו 
אותנו

מאת נתנאל סימקין

השירות  על  רבות  סטיגמות  ישנן 
הציבורי, אך השינויים מרחיקי הלכת 
המציאות.  את  משנים  בו  שנעשים 
האם הוא חזר להיות רלוונטי? ריאיון 
יעניק  עם מנהלת במשרד הכלכלה 

לכם תשובות.

"העבודה בתחום לא מתאימה 
לטייפ קאסט מסוים של אנשים, 
אלא מיועדת לכאלה שמעניינות 
אותם עשייה והוצאה לפועל של 

דברים ותוכניות"
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אזורים מבחינה כלכלית וקידום אוכלוסיות שונות 

כמו האוכלוסייה הבדואית והקהילה האתיופית."

ואילו  הכלכלה  בתחום  קריירה  מתאימה  למי 

תכונות נדרשות כדי להשתלב בה?

"אתחיל ואומר שיש מגוון גדול במשרד –אנשים 

רבים שבאים מהמדעים המדויקים וממדעי הרוח 

ועוד.  כלכלנים  מהנדסים  משפטנים,  גם  וכן 

העבודה בתחום לא מתאימה לטייפ קאסט מסוים 

שמעניינות  לכאלה  מיועדת  אלא  אנשים,  של 

אותם עשייה והוצאה לפועל של דברים ותוכניות. 

נוסף על כך, אפשר למצוא במשרד מגוון רחב של 

תחומים שניתן לעסוק בהם וכן גם התמקצעויות 

יש  ותכונות,  אופי  מבחינת  תחום.  בכל  שונות 

אני חושבת שמבחינת  דברים שחשובים.  מספר 

אופי, העבודה בשירות המדינה, בשונה מחברה 

ההבדל  שלה.  התוצר  בשורת  נבדלת  עסקית, 

הוא  המרכזי 

הוא  שהעיסוק 

בשאלה,  לא 

עשינו,  כסף  כמה 

מתבטא  אלא 

שינוי  באיזה 

בחברה  יצרנו 

תוצאות  ואילו 

במונחים  השגנו 

קל  תמיד  שלא 

צריך  לכמת. 

שהרבה  להבין 

הם  מהתהליכים 

ארוכי טווח ולכן חשוב שתהיה יכולת להתמיד, 

לגלות סבלנות בעבודה ולא להתייאש."

שאתם  והשתכנעתם  קראתם  כה  עד  אם 

מתאימים להחליף את הדר ביום מן הימים, הכינו 

את עצמכם לקשיים שמחכים לכם בדרך.

"לאחרונה, הדרך להיכנס לשירות המדינה עברה 

הטובים  האנשים  את  למצוא  שנועדה  רפורמה 

רמת  את  להעלות  כדי  ביותר  והמתאימים 

את  לתקן  מנת  על  נוצרה  זו  רפורמה  השירות. 

הסטיגמה שנוצרה לשירות הציבורי ובכך לעודד 

יותר אנשים טובים להגיע ולעבוד בו. עם זאת, 

צריכים  בתחום  להשתלב  שרוצים  סטודנטים 

לדעת שהם לא יתחילו מהדרגות הגבוהות אלא 

יתחילו מלמטה וההתקדמות יכולה להיות איטית 

יותר ממה שרגילים במגזר הפרטי."

אז איך עושים את הצעד הראשון?

"אני מאוד ממליצה למי שזה מעניין אותו ורוצה 

לעסוק במקצוע, לנסות למצוא משרת סטודנט 

כדי  הממשלה  ממשרדי  באחד  התמחות  או 

לראות אם אופי העבודה וסוג העבודה מתאים 

עובדים  הדברים  איך  לראות  מכך,  ויותר  לו, 

מבפנים".

אם במגזר ציבורי עסקינן, ישנה נקודה שחשוב 

בשירות  הנשים  ייצוג  נושא  והיא  בה  לדון 

הציבורי. בזמן שבשירות הציבורי ישנו מחסור 

בנשים בעמדות מפתח, דווקא במשרד הכלכלה, 

ישנן  "גברי",  כתחום  הישנה  בתפיסה  שנחשב 

התכנון  סמנכ"לית  לדוגמא  כמו  נשים  הרבה 

הכלכלה.  משרד  למנכ"ל  והמשנה  האסטרטגי 

מה דעתך על הנושא?

נשים  של  מספק  ייצוג  שיש  מסכימה  "אני 

אני מעולם לא הרגשתי בשירות  במשרד, אבל 

שתחום  להגיד,  גם  לי  חשוב  אפליה.  הציבורי 

היום  גברי.  תחום  לא  כבר  הוא  הכלכלה 

הזה,  בעולם  מרכזי  חלק  לוקחות  נשים  הרבה 

פועל  הציבורי  השירות  ומובילות.  משתלבות 

בין אוכלוסיות  ולא מפלה  באופן מאוד שוויוני 

מדהימות  הזדמנויות  שנותן  דבר  קבוצות.  או 

ללא  בו  להתקדם  בעשייתם,  לאנשים, שטובים 

סטיגמות או דעות קדומות."

ולבסוף, מסר לסטודנטים.

אז  שאוהבים,  משהו  שכשעושים  מאמינה  "אני 

לרוב טובים בו יותר, וכל עוד ממשיכים להתמיד 

ולהמציא את עצמנו מחדש, מתקדמים הכי רחוק 

שאפשר, באיזה תחום שרק בוחרים."

13

מדור קריירה

Netanel Simkin  | Simnet@post.bgu.ac.il

"סטודנטים שרוצים להשתלב 
בתחום צריכים לדעת שהם לא 

יתחילו מהדרגות הגבוהות אלא 
יתחילו מלמטה"



פרסום אגודה

צ'ופצ'יק14

תיבת הסיכומים
המבחן

הסתיים?

מוסרים
חוברות מבחנים
וסיכומים!

Bgu4u.co.il |   אגודת הסטודנטים בן גוריון

סטודנטים
בשביל

סטודנטים
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פאנל בכירים במערכת הביטחון 

19.12 | רביעי | 18:00 | אולם 1, בנין 92 

ליאור אקרמן
סגן ראש מרחב צפון 

בשב"כ לשעבר

עמירם לוין 
המשנה לראש המוסד 

לשעבר

רם בן ברק 
המשנה לראש המוסד 

לשעבר

ערן עציון
סגן ראש המל"ל

לשעבר

| הכניסה מותנית בהרשמה מראש באתר האגודה |
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יותר  קצת  לפני  לעולם  הביאה  רולינג  קיי.  ג'יי. 

ספרים  סדרת   – קסומה  מתנה  שנים  מעשרים 

קוסם,  שהוא  שלומד  יתום  בילד  המתמקדת 

שבעה  שכוללת  בסדרה,  קוסמים.  לשושלת  בן 

הרוע  להביס את התגלמות  צריך  ספרים, הארי 

לורד   – התקופה  באותה  הקוסמים  עולם  של 

פוטר,  הארי  של  ההצלחה  לאחר  וולדמורט. 

המשיכה  סרטים,  בשמונה  הגדול  למסך  שהגיע 

עם  הזה  המופלא  היקום  את  רולינג  קיי.  ג'יי. 

"חיות הפלא והיכן למצוא אותן", סיפור שקיבל 

פחות במה )לפחות בארץ(, אבל כיאה לסופרת 

המהוללת, מרתק מאוד. הסיפור מתרחש שנים 

לפני זמנו של הארי, והנבל התורן עמו מתמודדים 

הוא גלרט גרינדלוולד. אז מי היה מרושע יותר? 

אדון האופל שאין לנקוב בשמו או שאולי דווקא 

היא  הרווחת  הדעה  בהרבה?  אותו  שהקדים  זה 

אבל  האופל,  לאדון  שני  רק  הוא  שגרינדלוולד 

בואו נסקור את זה יחד. 

לשניהם  כי  להבחין  ניתן  ראשונית  מהשוואה 

בכלל  ידע  מי  מאוד.  וארוכים  מוזרים  שמות 

שגרינדלוולד זו מילה אמיתית, למעשה שם של 

כפר בשוויץ? ובכן, עכשיו אתם יודעים.

כבר בימי בית הספר שניהם הפגינו כוחות רשע, 

רידל(  טום  נקרא  )שאז  לוולדמורט  בניגוד  אך 

שהצליח להסתיר את עקבותיו מפני רוב האנשים, 

שנוהג  )מוסד  בדורמשטרנג  שלמד  גרינדלוולד, 

להעלים עין מכישופים אפלים( אפילו לא טרח 

לנסות. הוא סולק מבית הספר בעקבות מעשיו 

והניסויים ה"מיוחדים" שלו. 

להשיג   – דומה  מטרה  הייתה  כמובן  לשניהם 

את אוצרות המוות )או את חלקם( ולהביא את 

יצטרכו  לא  וכך  הבמה,  לקדמת  הקסם  עולם 

מפני  כוחותיהם  ואת  עצמם  את  להסתיר  עוד 

המוגלגים. 

דמבלדור יקירנו היווה דמות מפתח בחיי שניהם – 

עבור גרינדלוולד הוא היה בהתחלה חבר ושותף 

לתכניתו להשיג את אוצרות המוות ולשלוט על 

עולם המוגלגים, אך לאחר הקרב המצער שניטש 

וגרינדלוולד,  אברפורת'  אחיו  דמבלדור,  בין 

קרב שבו נהרגה אריאנה, אחותו של דמבלדור, 

ברח המכשף הצעיר והפך להיות קוסם העוסק 

וולדמורט  עבור  מובהק.  באופן  הרשע  בכוחות 

הפרופסור  דרך,  מורה  תחילה  דמבלדור  היווה 

שהוציא אותו מבית היתומים הנורא והביא אותו 

אתם-יודעים- של  במקרה  גם  אך  להוגוורטס, 

אימה  מעורר  לאויב  דמבלדור  בסוף  הפך  מי, 

באופן  להתעמת  לא  האופל  אדון  העדיף  עמו 

ישיר, אלא על ידי שליחת נתיניו לעשות את מה 

שנקרא, העבודה השחורה. 

של  זהותו  את  גונב  גרינדלוולד  הפלא"  ב"חיות 

של  ימינה  ויד  הילאי  קוסם  גרייבס,  פרסיבל 

של  הקסמים  קונגרס  נשיאת  פיקורי,  סרפינה 

ארצות הברית. טכניקה זו מוכרת גם לוולדמורט 

גנב  לא  וולדמורט  כי  אם  שלו,  המוות  ואוכלי 

זהות בעצמו, אלא מיזג את עצמו עם דמותו של 

בסדרה.  הראשון  בספר  אי-אז  קווירל  פרופסור 

הצעיר  עצמו  בדמות  הופיע  הוא  מכן  לאחר 

ולמראה  לכוחותיו  חזר  כבר  ואז  השני,  בספר 

שניהם  צעירים,  כשהיו  שלו.  האף  וחסר  הגירי 

היו מתוארים כיפי-תואר. כמה חבל שהם הרסו 

את המראה החיצוני שלהם עם נשמתם. שיעור 

אדוני האופל

מאת ליאור גבאי
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לחיים בנות, באד בויז אומנם מושכים, אבל הם 

לא נשארים ככה תמיד. 

שמתארות  מילים  אלו  מנהיג.  סוחף,  כריזמטי, 

אומנם  וולדמורט.  את  והן  גרינדלוולד  את  הן 

אך  טהורות,  הכי  לא  אג'נדות  בעלי  היו  שניהם 

של  קבוצות  אחריהם  למשוך  הצליחו  זאת  בכל 

רצונותיהם.  את  לשרת  מוכנים  שהיו  מאמינים 

גרינדלוולד היה גם מניפולטיבי מאוד וידע לנצל 

קרידנס  למשל  לטובתו,  אנשים  של  חולשות 

בניגוד  וברצינות,  יפה  התייחס  שאליו  ביירבון, 

זאת  יד.  בהינף  אותו  שפטרו  הקוסמים  לשאר 

שבסופו  האסטרטג,  של  תחבולה  כמובן  הייתה 

של דבר השתבשה, כאשר גם הוא בעצמו שינה 

לא  כבר  כלפי קרידנס כשחשב שהוא  יחסו  את 

מועיל למטרתו. 

לגרינדלוולד לא היה אכפת שמאות אנשים חפים 

ימותו ובלבד שישיג את מה שהוא רוצה.  מפשע 

וולדמורט הרג גם הוא מאות אנשים, אם כי לעיתים 

נדמה שאת חלקם הרג רק בשביל הכיף ולא למען 

לרוב  מעדיף  וולדמורט  בקרב,  מסוימת.  מטרה 

שנוהג  גרינדלוולד,  לעומת  בהתקפה,  להשתמש 

את  שעייף  לאחר  ורק  תחילה  בהגנה  להשתמש 

יריבו הוא מנחית את מכת הסיום. 

נכון  גרינדלוולד.  את  שהרג  זה  הוא  וולדמורט 

שנראה על פי זה שוולדמורט היה חזק ומרושע 

יותר, אך האם זה לא מצביע דווקא על ההיפך? 

מוות.  הוא  וולדמורט  של  ביותר  הגדול  הפחד 

אפילו פירוש שמו בצרפתית הוא בריחה ממוות. 

הוא עבד כל כך קשה כדי למנוע את מותו, עד 

ותוך  כך הרבה חלקים  לכל  נשמתו  שפיצל את 

בעבר  שהיה.  המכוערת  לדמות  היה  כך  כדי 

אמרה ג'יי. קיי. רולינג שהבוגארט של וולדמורט 

הוא הגופה שלו. עד כדי כך הוא פחד מהמוות. 

שמותו  ידע  הוא  למעשה,  פחד.  לא  גרינדלוולד 

לתאו  וולדמורט  של  להגעתו  וציפה  מתקרב 

בכלא נירמנגרד. הוא קיבל את מותו ואף התגרה 

שרביט  את  ישיג  לא  שלעולם  על  בוולדמורט 

הבכור, מה שהרגיז מאוד את אדון האופל.

מתקפות  תחת  נמצאת  יורק  ניו  הראשון  בסרט 

והרסני,  אפל  כוח  שהוא  אובסקורוס,  של 

שמשליט הרס וטרור ברחובות העיר. ההילאים, 

יתגלה  יותר  שמאוחר  גרייבס,  פרסיבל  ובעיקר 

כגלרט גרינדלוולד, מחפשים אחר האובסקורוס 

- ההילאים כדי לשמור בסוד את קיום הקהילה 

הקוסמת, ואילו גרינדלוולד כדי לחשוף אותה. כל 

באובסקורוס  מעוניין  שגרינדלוולד  הוא  שידוע 

הכף  את  שתטה  ומרושעת  אפלה  למטרה 

לטובתו, מה שלבסוף הוא לא מצליח לעשות כי 

הוא נתפס בעצמו.

של  הפשעים  הפלא:  "חיות  השני  בסרט 

גרינדלוולד  שעבר,  בחודש  שיצא  גרינדלוולד" 

כדי לחסל  תומכים  לצידו  ואוסף  נמלט מהכלא 

שיכול  והיחיד  מוגלגים(,  )נו,  האל-קסים  את 

ניוט,  ידידו לשעבר.  לעצור אותו הוא דמבלדור 

לדמבלדור  מצטרפים  נוספים  וחברים  טינה 

במסע לעצור את גרינדלוולד המרושע. גם נגיני, 

החדש  בסרט  מופיעה  וולדמורט,  של  הנחשית 

בצורה מעניינת מאוד. 

לכו גם אתם לצפות בסרט ותחליטו מי לדעתכם 

היה מרושע יותר 

מדור גיקלי

שני האנשים הנוראיים ביותר שעולם 
הקוסמים אי-פעם ידע נכנסים לקרב 

ראש בראש. מי אפל יותר ומי חלש 
יותר? אתם כאן כדי לשפוט!

Lior Gabay  | Gabal@post.bgu.ac.il
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לפני יותר מ-2000 שנה קם בחור ושמו אפלטון 

וחשב על רעיון חדשני שבאמצעותו הוא יעביר 

את הידע שלו לדור הצעיר, בעיקר בפילוסופיה 

ובמתמטיקה, וכך קם המוסד האקדמי הראשון. 

הביניים,  ימי  בתקופת  ה-10,  המאה  בסביבות 

בידע  להשתמש  שאפשר  אנשים  לעצמם  חשבו 

מקצוע,  לאנשי  צעירים  להכשיר  בשביל  הקיים 

במיוחד במקצוע הרפואה, דבר אשר הוליד את 

לשם,  מפה  המודרנית.  לאוניברסיטה  הבסיס 

עברו יותר מאלף שנה ופרט לזה שכיום יש לנו 

מחשבים ואת מערכת המודל − כמעט כלום לא 

השתנה. כבר מאות שנים אנחנו יושבים בשורות 

מול מרצה, נמדדים בציונים שלאו דווקא יתרמו 

מקבעים   − לכל  ובנוסף  שלנו  המקצועי  לעתיד 

אותנו מחשבתית על דברים שלא היו רלוונטיים 

ובטח  בטח  שלנו,  ההורים  של  בתקופה  אפילו 

חיים  שאנחנו  והמתקדם  הדינמי  בעולם  שלא 

להוכיח  רוצה  אני  הזאת  בכתבה  אז  כיום.  בו 

לכך,  שנגרום  ובתקווה   − אחרת  שאפשר  לכם 

מרצה  מול  לשבת  יצטרכו  לא  שלנו  שהילדים 

לפנג'ויה  עד  הימים  את  לספור  ורק  משעמם 

הקרובה בשנת 2050.

אתחיל ואומר משהו שיעצבן אתכם - אתם מיושנים. 

להיות  צריכות  שכיתות  בתפיסה  מקובעים  כולכם 

דפים  על  למרקר  שצריך  כיסאות,  עם  מרובעות 

שהדפסתם בשביל לזכור את החומר וגרוע מכך – 

שצריך, אשכרה, שתהיה לכם דמות שתלמד אותכם. 

המיושנת  המערכת  אלא  אשמים,  אתם  לא  אבל 

שאמרה לכם שזה הדבר הנכון. אבל למזלנו, כדור 

העתיד, יש לנו גם את ההזדמנות לדאוג שזה יהיה 

באוניברסיטאות  התחילה.  כבר  והמהפכה  אחרת 

מציאות  במשקפי  להשתמש  מתחילים  בעולם 

מדומה )VR( בשביל ללמד רופאים להיות מנתחים, 

נותנים לאדריכלים ולמעצבים להשתמש במדפסות 

ערי  את  ליצור  בשביל  ובהולוגרמות  תלת-ממד 

העתיד ומשתמשים במשחקי מחשב בשביל להכשיר 

את המנהלים ואת מקבלי ההחלטות של העתיד.

מול  ארוכות  בשורות  לשבת  לכם  נמאס  לא 

המרצה שלפעמים אתם אפילו לא מרימים את 

המבט ללוח כי אתם משחקים באבלס במחשב? 

אוניברסיטאות  ועוד  עוד  נגמר.  זה   – זהו  אז 

בארצות הברית וביפן מתחילות להבין שלעבוד 

ולא  יעיל  לא  זה  סטודנטים  של  שורות  מול 

רלוונטי והחליטו לשבור את השגרה הזאת. איך, 

הוכיחו,  - מחקרים  מאוד  פשוט  שואלים?  אתם 

אנשים  מצומצמות,  בקבוצות  שכשלומדים 

אילו שינויים חלו בתחום ההוראה והאקדמיה, למה יש לנו 
לצפות ואיך ניתן לגרום לנו ללמוד טוב יותר?

מאת נתנאל סימקין

אקדמיה של העתיד
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פעילים יותר וקולטים יותר כי הם מרגישים שהם 

סטודנט  עוד  ולא  משימה  מקבוצת  פעיל  חלק 

לשולחנות  הפכו  השורות  ולכן  דחוסה.  בכיתה 

עגולים שעליהם צגי מגע אישיים לכל סטודנט 

החומר  את  שמכיל  מסך   יש  השולחן  ובמרכז 

בכיתה  בחופשיות  עובר  המרצה  וכך  הנלמד 

ומסביר תוך מתן משימות קבוצתיות. המודל הזה 

נלקח, מעולם ההייטק, ומיושם בחברות לצורכי 

בהאקתונים  גם  וכן  חשיבה  קבוצות  הפעלת 

אותם  פרויקטים.  יוצרות  קטנות  כשקבוצות 

מחקרים הצביעו על כך שלא רק שהסטודנטים 

אלא  בשרם''  ''על  החומר  את  שחוו  מרגישים 

שהמבנה הזה גם עודד את היצירתיות ואת הרצון 

שלהם להרחיב את הידע בתחום. מעניין רק אם 

זה 'יתפוס' גם על קורס חדו''א.

בואו נדבר עכשיו על דרך הלמידה. כמה פעמים 

ובזבזתם  עמודים  עשרות  לשנן  צריכים  הייתם 

ככה תשכחו  שגם  מבחן  על  סטיקי-נוטס  אלפי 

את כל החומר דקה אחריו כשאתם כבר מכינים 

את הריטלין לפעם הבאה. אז מה אם אגיד לכם 

שעוד כמה שנים זה לא יהיה ככה? כמו שטייסים 

לומדים ומתרגלים בעזרת סימולטורים במחשב, 

ככה גם אנחנו כסטודנטים יכולים ללמוד בעזרת 

משחקי מחשב והדמיות את חומר הלימוד. בעזרת 

למידה  חווה  שלנו  המוח  במשחקים  שימוש 

מעשית, מה שמביא לזיכרון לטווח ארוך בפחות 

 VR זמן. בעזרת שימוש במשחקים ואף במשקפי

אפשר ללמוד מגוון של נושאים, החל בניתוח של 

בבית משפט  בעמידה  וירטואליות, המשך  חיות 

דמיוני כדי לדקלם פסקי דין, וכלה בלהיות דמות 

במו  הצרפתית  המהפכה  את  שחווה  אדם  של 

עיניו. אמנם יחלפו עוד מספר שנים להפיכה של 

באוניברסיטת  אבל  לפעילה,  כזאת  פעולה  דרך 

וושינגטון כבר החלו להשתמש במצלמת קינקט 

מתמטיקה  ללמוד  בשביל  משחק  ובתוכנות 

ותכנות - וזאת רק תחילתה של המהפכה.

לאחרונה החלה מגמה בעולם לכיוון של קורסים 

ממיטב  ללמוד  זוכים  אתם  בהם  אשר  מקוונים, 

המומחים בתחום הלימודים. הזדמנות זו מציעה 

את האפשרות ללמוד מתי שרוצים, היכן שרוצים 

ובאיזה סגנון שרוצים. אבל יש עדיין בעיה אחת 

נכנס  פה  החומר.  בהבנת  והיא  נפתרה  שלא 

מגניבה  מילה   - מלאכותית  בינה  העתיד,  כבר 

למחשב שחושב. דמיינו לכם שלכל אחד מכם יש 

עוזר הוראה בפלאפון או במחשב שאותו תוכלו 

והוא  הלימוד  לחומר  בנוגע  שאלה  כל  לשאול 

יסביר לכם אותה, ולא רק זאת, אלא גם באופן 

שהוא  כדי  תוך  עבורכם  אישית  ומותאם  שנוח 

מעדכן את המרצה מה מצבכם. בתחום הזה כבר 

נכנסת גאווה מקומית שלנו, ד''ר קובי גל, מרצה 

בבן-גוריון  מידע  מערכות  להנדסת  במחלקה 

ועמית מחקר בהרווארד, אשר פיתח אלגוריתם 

שיכול לזהות קשיים של תלמידים, לאתר טעויות 

אומנם  אותן.  לפתור  כדי  אסטרטגיות  ולאבחן 

הלא  בעתיד  אבל  דרכו,  בתחילת  עדיין  התחום 

ייעלם  הבנתי''  ''לא  המילים  שצמד  ייתכן  רחוק 

מהלקסיקון שלנו.

הטכנולוגיה?  איפה   - המרכזית  השאלה  ועכשיו 

שמכניס   ,QR סורק  עם  דפים  בעולם  יש  כיום 

למחשב ספר שלם בסריקה קטנה, לוחות חכמים 

טכנולוגיות  תלת-ממד,  מדפסות  מגע,  מסכי  עם 

לשמירת מידע כגון ענן ואלפי אפליקציות שנועדו 

שלנו.  החיים  אורח  ואת  הלמידה  את  לקדם  כדי 

בהולוגרמות  שימוש  על  שאדבר  מבלי  זאת  כל 

שמתחילות להתפתח ויהיו זמינות עוד מספר שנים. 

בזמן שאצלנו, במקרה הטוב, יש מקרן שלפעמים 

עובד כל עוד לא מנסים להשמיע סרטון, ואז בכלל 

הסתבכנו. למזלנו הגיע שמועה לאוזניי, שהאגודה 

שלנו מתכננת לצאת בפרויקט ושמו ''ערך בכיתה'', 

מהמסגרת  הלמידה  את  להוציא  שאמור  פרויקט 

הפרונטלית והמיושנת המתקיימת כיום. מה יכלול 

הפרויקט? קורסי פיילוט בסגנון לא פרונטלי כגון 

שימוש  אינטראקטיביים,  קורסים  הפוכה,  כיתה 

פעולה  שיתופי   - הכותרת  ובגולת  בטכנולוגיות 

בתחומי  שעוסקים  בשטח  מקצועיים  גופים  עם 

הלימוד השונים.

אפשר אחרת, והשינוי יגיע ברגע שאנחנו נרצה 

ונשמיע את צעקתנו. אנחנו, בתור הדור  אחרת 

נצטרך  שנים,  מספר  בעוד  העולם  את  שינהל 

ולמנוע  הבאים  הדורות  למען  בדלתות  לבעוט 

מהם את הקיבוע המחשבתי שנכפה עלינו - כי 

בסופו של דבר אנחנו לא נלחמים רק על עתידנו, 

אלא בעיקר על ההווה של ילדינו 

Netanel Simkin  | Simnet@post.bgu.ac.il
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שיווק

לאן?  מושג  לנו  יש  אבל  הולך,  וכסף  בא  כסף 

לכולנו יש עוד מה ללמוד, אך יש גם מי שבאים 

ומלגאי  לניהול  סטודנט  כהן,  דרור  כמו  ללמד 

ומדריך בתכנית "מאני טיים", שהתראיין עבורנו. 

שימושי  שהוא  באופן  כלכלה  מלמדים  כיצד 

לכולנו? מוזמנים לקרוא.

מה המטרה העיקרית של מאני טיים?

"הייעוד של התכנית הוא לתת לסטודנטים כלים 

כלכלית  להתנהל  איך  היום-יום,  בחיי  מעשיים 

נכון יותר. להרבה סטודנטים יש הכנסה חלקית 

יודעים לנצל  או שהם נעזרים בהורים, אבל לא 

מבין  לנו  'נוזל  שהכסף  ומרגישים  נכון  אותה 

הידיים'. עולם המושגים של ריבית דריבית וטופס 

לשוק העבודה  שיצא  מי  דברים שכל  אלה   101

יפגוש וחשוב להכיר אותם."

לדבריו, הקורס מדבר על דברים שהם תכלס ולא 

להכיר  "חשוב  בלבד.  תיאורטית  ברמה  נשארים 

להתמקח.  שנוכל  כדי  הבסיסיים,  המושגים  את 

זה יכול לחסוך מאות ואפילו אלפי שקלים."

למי התכנית פונה?

"מאני טיים נמצאת בכל הארץ והיא עובדת תחת 

פר"ח.  בשיתוף  הארצית  הסטודנטים  התאחדות 

וגם  המובילות  האוניברסיטאות  בכל  אותה  יש 

לסטודנטים,  בעיקר  מכוונת  התכנית  במכללות. 

אין  לכולם.  פתוח  וזה  כלשהי  הגבלה  אין  אבל 

יכול  שמעוניין  מי  כל  מבחן.  או  קדם  דרישות 

להירשם."

מי אתם, המדריכים?

ובשביל  סטודנטים  על-ידי  מועברת  "התכנית 

מלגה,  מקבלים  המדריכים  אנחנו  סטודנטים. 

שהתכנים  כדי  קשה  מאד  עובדים  גם  אבל 

יועברו בצורה נכונה. ידע קודם בסיסי בכלכלה 

תנאי  לא  הוא  אבל  למדריך,  יתרון  להיות  יכול 

חובה. עברנו סמינר ולמדנו לעומק על המושגים 

השנה  במהלך  וגם  ובמצגות  בהדרכות  שנעביר 

אנו נפגשים עם הרכזים ועושים ימי עיון. אנחנו 

יקבלו  שהסטודנטים  כדי  קשה  מאד  עובדים 

הן  להתאים  יכול  זה  הבסיסיים,  הכלים  את 

לסטודנטים שלומדים מתמטיקה והן לסטודנטים 

שלומדים אמנות."

מה מבנה הסדנה?

לא  והסטודנטים  עלות  ללא  היא  "ההרשמה 

שצריך  היחיד  הדבר  דבר.  לשום  מתחייבים 

לעשות הוא להירשם. הסדנאות מתקיימות בתוך 

הקמפוס, היתרון הוא שהאווירה מאד אינטימית 

וקרובה, אנחנו קבוצות של 12-10 אנשים. אנחנו 

עוברים שני מפגשים, כל אחד באורך של שלוש 

ויש  שעות. אנחנו שלושה מלגאים פה בקמפוס 

זה  להירשם.  אפשר  בהם  ושעות  ימים  מבחר 

יחסית גמיש ובאווירה כיפית."

מה בדיוק אתם לומדים?

ממוצע  סטודנט  כמה  על  בהתחלה  "נלמד 

מרוויח ומוציא, קצת על בניית תקציב, תפיסות 

פסיכולוגיות ועל בנקים וריביות. אחר-כך נמשיך 

מה  מורכב,  התלוש  איך  שכר:  תלוש  לקריאת 

זה מס הכנסה, איך מחשבים מדרגות מס וכולי. 

אפיקי  ביטוחים,  פנסיות,  של  לעניין  נמשיך 

ברמה  לפחות  לדעת  שחשוב  ודברים  חיסכון 

נושאים  של  רחב  מגוון  לומדים  אנחנו  כללית. 

השעות  שש  בסוף  מהדברים.  טעימה  ומקבלים 

לקורסי  להירשם  יכול  שירצה  מי  הקורס,  של 

המשך שמעמיקים בנושאים ספציפיים כמו שוק 

ההון ומשכנתאות."

איפה אפשר לראות עוד מידע?

 Money Time יש לתכנית עמוד פייסבוק בשם"

moneytimeisrael@-ואפשר גם לשלוח מייל ל

gmail.com לפרטים נוספים ושאלות."

מאת ליאור לוי

Lior Levi  | Liorm@post.bgu.ac.il
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אחרי שהסדרתם את התשלומים לשכר הלימוד, 

התחלתם לקבל חשבונות חדשים על שמכם ואולי 

אף הספקתם לסגור גם את התשלום 

לפאנג'ויה... לפתע הבנתם שיש 

עליכם נטל כלכלי לא קל. תנו 

לי לספר לכם על כמה יוזמות 

לכם  שיספקו  בעיר  שוות 

שיכולים  יעילים  פתרונות 

להקל עליכם.

שיתופי זה הכי, אחי

לפני  בקיבוצים  כמו  ממש 

הרעיון  לשתף.   - ההפרטה 

הוא  וכלים  נכסים  לחלוק 

של  ליצירה  אחלה  באמת 

חברתית  אווירה  קהילה, 

וכולי, אבל לא פחות מזה זאת 

משירותים  להנות  הזדמנות 

לכם,  שחסרים  ומחפצים 

בחינם. אז הנה לכם שתי 

מבוססות  דוגמאות 

שתוכלו  להתחלה, 

למצוא עליהן גם עוד 

פרטים בפייסבוק:

בשכונה  הכלבויניק 

שיתופי  מחסן  הוא  ב' 

בו  למצוא  שתוכלו 

ציוד לשיפוצים, תיקונים, 

גינון וכל מיני כלים נוספים 

במקום  אז  שתצטרכו.  שייתכן 

לקנות בעצמכם או לנסוע במיוחד 

באמצע השבוע אל ההורים - תוכלו פשוט 

בחזרה  לתרום  גם  תוכלו  משם.  אותם  לשאול 

אביזרים משלכם לטובת הכלל.

עוד דוגמה היא Door to Door, יוזמה חברתית 

קשרים  ופיתוח  שימושיים  חפצים  להשאלת 

קהילתיים. תוכלו למצוא שם המון דברים שאתם 

ולהשאיל  חברים  להיות  וכמובן  להם  זקוקים 

לאחרים דברים משלכם.

יד שנייה

יד שנייה נשמע לחלקנו רעיון מושך פחות בזמן 

שלאחרים כבר ברור שיש כאן הצעה משתלמת 

החל  נפוצים,  מאוד  שנייה  יד  מוצרים  במיוחד. 

בבגדים וכלה ברהיטים מה שמאוד פופולרי 

אין במה להתבייש.  אז  בקרב סטודנטים, 

חשוב להזכיר שכל העסק הזה גם מאוד 

אקולוגי, אז יש כאן ערך מוסף.

באתרי  לחפש  שאפשר  מובן 

אגורה  יד2,  כמו  אינטרנט 

 - החברתיות  ברשתות  וגם 

בפייסבוק  שיש  הקבוצות 

הן  שבע  באר  באזור  כאן 

בהן  ביותר  מהפעילות 

נתקלתי. בנוסף על כך, יש 

להגיע  אפשרות  גם  לכם 

שנייה  יד  לחנויות  פיזית 

כמו היריד הנודד או פשוט 

בדוכן  משופינג  ליהנות 

באוניברסיטה  אקראי 

אגב,  דרך  והסביבה. 

אם תמכרו בעצמכם 

שנייה  יד  מוצרים 

גם להרוויח.  תוכלו 

יש  השכונות  ברוב 

אלטע-זאכן  גם 

ישירות  שמגיע 

היישר  אליכם, 

מהמאה שעברה.

קח-תן

הישן  החליפין  סחר  כמו  ממש 

לתת  אופציות  הרבה  לכם  יש  והטוב, 

ולקבל ידע, חפצים או שירותים שונים ללא עלות 

חינמי  יצירתי,  פתרון  בלבד.  טוב  רצון  ותמורת 

וחברתי. כך בעצם יש לכם רק מה להרוויח!

חוג  דרך  חדשים  דברים  ללמוד  תוכלו  למשל, 

ועוד  יצירה  נגינה,  בישול,  שבע:  בבאר  קח-תן 

ידע  לכם  יש  אם  אתכם.  שיפתיעו  דברים  המון 

אותו  להעביר  יכולים  אתם  בעצמכם,  לתרום 

למצוא  תוכלו  הרשת  דרך  גם  משלכם.  בחוג 

אירועים דומים לסגנון זה.

כתבתנו ידועה כיועצת לחסכנים 
בנשמה, אז קבלו ממנה מספר 

הצעות לחיסכון.

מדריך
לחסכן

הקאץ'-פרייז החדש שלכם: "יש הנחה לסטודנטים?".
Lior Levi  | Liorm@post.bgu.ac.il
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24.12
שני < 19:30

מנגה בר
20:00 תחילת הרצאה

כלכלה 
נכונה 

על הבר 
הרצאתו של

 ד"ר ירון להב, מארגון פעמונים
שתעזור לקבל החלטות 

כלכליות נכונות

לפרטים נוספים:
 Bgu4u.co.il |  אגודת הסטודנטים
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כאן  התחיל.  שבע  באר  של  הסיפור  כל  מכאן 

אפשר למצוא את באר אברהם אבינו המקראית, 

את "קבב אמונה" ההיסטורי ואת הרחוב הראשון 

של באר שבע, הלא הוא "המדרחוב". המדרחוב 

מתעורר לחיים פעמיים בשבוע בימי שלישי ושישי 

יום שישי הוא היום  בצהריים ומתמלא בדוכנים. 

לבוא לכאן, יש חומוס סעיד )כן, זה ההוא מעכו 

הממשלה(  קריית  ליד  שלו  סניף  ויש  העתיקה 

בעשן הזמן וקוסקוס ביתי וטעים בפרלה.

הפרלה זה להיות בבאר שבע ולהרגיש אמסטרדם. 

מוזיקת  הצרות,  המדרגות  עם  המיוחד  העיצוב 

הבלוז והאינדי הנעימה, המחירים וההרגשה של 

הבית הופכים את הפרלה למקום שהפך לאחד 

העיר  של  האלטרנטיבית  הסצנה  של  הסמלים 

העתיקה.

זה מה שיש.  כי  גולדסטאר  בעיקר  מה שותים? 

מה אוכלים? או מה שמביאים או קוסקוס בשישי.

צמוד אל הפרלה נמצא ששון – פאב ספורטיבי 

מאד  שילוב  כנראה  שזה  אינטימית,  אווירה  עם 

נדיר שתוכלו למצוא רק כאן.

מה שותים? נגב אואזיס, אולי הבירה הכי טובה 

של מבשלת נגב. מה אוכלים? פיצה מהלב 3<

גרוזינית  מסעדה  מזמן  לא  נפתחה  ששון  מול 

של  הקטנות  השעות  עד  חצ'אפורי  שמגישה 

הלילה למקרה שאתם רעבים ולא בא לכם לרדת 

עד למטה.

מה שותים? צ'צ'ה מקרן של אייל או עז.

מה אוכלים? ממליץ להתחלק במה שזה לא יהיה 

– המנות כאן מפוצצות.

הראשון  הרחוב  לאורך  קצת  להלך  בחרתם  אם 

הפאבמד  את  למצוא  תוכלו  שבע  באר  של 

משחקים,  של  הקרנות  מגוון,  בר  בין  שמשלב 

משחקי קופסא וטורנירים של פוסבול עם פרסים 

שווים! הפאבמד מארח הרצאות לעיתים קרובות 

ושווה לעקוב אחר האירועים שמתקיימים במקום 

ולבוא מוכנים.

מה שותים? קוקטיילים שיוצרים ביחד עם הברמן.

מה אוכלים? תפוח אדמה עם תוספות אפוי בתנור.

לא הכל זה רק חיי לילה ושופינג –  העיר העתיקה 

היא מרכז התרבות של באר שבע: מוזיאון הנגב, 

גלריות  ועוד  הצעירים  מרכז  אלנבי,  גן  רמז,  גן 

הראשון  שישי  בכל  מקומיים.  אמנים  של  רבות 

בחודש, באירועי שר"ב, אמנים רבים פותחים את 

הגלריות שלהם לקהל הרחב.

מעבר 
לבועה, 

שם 
בעתיקה

מאת מיכאל הופמן
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במהלך הקיץ, העיר העתיקה מארחת פסטיבלים 

פסטיבל  הקצר,  הסרט  פסטיבל  כמו  שונים 

אפרופו  סמילנסקי.  ופסטיבל  האורות  עיר  היין, 

קצת  שהמדרחוב  חושבים  אתם  אם  סמילנסקי, 

רוצים  שאתם  או  מיציתם  וכבר  ורועש  רחב 

אווירה עם מעט יותר סטייל תוכלו לעבור לכאן 

ולהנות מחוויה שונה. לאורך הרחוב, בין הבתים 

העתיקים ויצירות האומנות, נמצאים הכפרה ובר 

הלולה – שאם אתם בעניין של לצאת לדייט, אז 

לשם. תכלס גם אם סתם בא לכם קפה, או בירה, 

או טאפס... בכל מקרה כדאי.

מה שותים? מה שמתאים לקונטקסט, יש בערך 

הכל.

כי  פשוט  תמליץ,  שהמלצרית  מה  אוכלים?  מה 

כל כך קשה לבחור והכל כל כך טעים.

בלילה נפתחת גם העתיקה, פאב בירות שנמצא 

בתוך בית טורקי עתיק עם חצר גדולה מטורפת 

שהכי מתאים לחגוג בה את הגשת העבודה.

מה שותים? מזה משנה? העיקר שיותר.

מה אוכלים? סלופי ג'ו של העתיקה.

בין המדרחוב לסמילנסקי נמצא עשן הזמן – אחד 

הברים הראשונים בבאר שבע. שם תוכלו למצוא 

הופעות,  מעניינים,  אנשים  תקליטים,  ספרים, 

ערבי שירה, במה פתוחה, ספוקן וורד ועוד.

בברז  הבירה  את  או  אדלוויס  שותים?  מה 

המתחלף.

מה אוכלים? טוסט או המבורגר טבעוני.

שקשה   – הפרינג'  תאטרון  נמצא  אליו  בצמוד 

להגדיר מזה כן, אבל קל להגיד מזה לא – זה לא 

ולא  ממסדי  לא  מסחרי,  לא  משעמם,  לא  רגיל, 

מעונב – זה פשוט תאטרון.

גשר  על  שבע  באר  נחל  את  לחצות  אפשר 

ללכת  אפשר  הפעמון,  בגן  ולבקר  הצינורות 

במרכז  שבע  באר  גלידה  של  המקורי  לסניף 

העיר  ברחבי  לשוטט  סתם  גם  ואפשר  העיר 

העתיקה, תכלס, זו ההמלצה שלי. הקסם הוא 

קסומות  בפינות  מלאה  העתיקה  שהעיר  בכך 

פעם  בכל  אתכם  שיפתיעו  קטנים  ועסקים 

של  טיפה  רק  הוא  שצריך  מה  כל  מחדש. 

השקעה... לצאת מהבועה.

פה  רק  פה.  רק  לעשות  שתוכלו  דברים  גם  יש 

תוכלו  פה  רק  פטיפון,  לתקן  או  לקנות  תוכלו 

לאכול במסעדה אתיופית מיוחדת, לשתות קפה 

שגרתי  ערב  לעוד  לצאת  וינטאג',  הכי  באווירה 

ולמצוא את עצמכם במסיבת טכנו בבניין נטוש, 

למצוא את יצירות הגרפיטי הגדולות והמיוחדות 

ביותר בבאר שבע ורק פה תמצאו מה לעשות גם 

ביום וגם בלילה. 

שהעיר  איך  לראות  זכיתי  שבעי,  באר  בתור 

העתיקה הפכה ממקום זניח למרכז בילוי תוסס 

מלא באווירה צעירה של התחדשות. כאן פגשתי 

לילות  חוויתי  וכאן  ומוכשרים  מעניינים  אנשים 

שקשה לי לזכור עם חברים שלעולם לא אשכח. 

בית.  של  לסוג  בשבילי  הפכה  העתיקה  העיר 

היא הכילה בתוכה חוויה מאד מיוחדת - גרמה 

גם  שאפשר  גיליתי  כאן  במחשבה.  לטוויסט  לי 

לצאת לבד ולהכיר אנשים חדשים.

אז בפעם הבאה לפני או אחרי הברקה, וגם בלי 

קשר, תדעו שבעיר העתיקה יש עוד המון מהכל, 

וזה משתנה תמיד. אז אם נמאס לכם מהשגרה 

של הבועה... בואו לכאן 

מדור חיי לילה

כשבחרנו איפה לגור 
התחשבנו בעיקר 

במרחק מהאוניברסיטה. 
התרגלנו לתפיסה הזו 

של "מרחק הליכה" 
וגם אם יש לנו רכב 

אנחנו בכל זאת בוחרים 
להישאר בבועה. לעומת 

זאת, יש בבאר שבע 
מקומות ממש שווים 

שנמצאים מחוץ לתחום 
המוכר – בעיר העתיקה.
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יומין.  עתיק  הוא  וכלבים  אדם  בני  בין  הקשר 

בין בני אדם  מחקרים שונים מעידים על חיבור 

שנים.   33,000 שלפני  מהתקופה  עוד  וכלבים 

את  לנו  שמביאים  הכלבים  יודעים,  שכולם  כפי 

גרסה  הם  למרחק  זורקים  שאנחנו  הצעצוע 

אך  ומסוכנים,  פראיים  זאבים  של  מבויתת 

ולתפקידים  לצרכים  הכלבים  התאמת  בעקבות 

שונים, כיום זהו הזן בעל מספר הגזעים הגדול 

את  הכלבים  קיבלו  לחינם  לא  בעולם.  ביותר 

''חברו הטוב של האדם'' מכיוון שלאורך  הכינוי 

יחד  שם  היו  תמיד  הם  האנושית  ההיסטוריה 

תן,  או  כלב  פני  בעל  אל  ישנו  במצרים  איתנו: 

בימי הביניים כלבים שימשו ככלבי ציד, בתקופות 

הרנסנס כלבים מסוימים נחשבו לחיה של בעלי 

המעמד הגבוה ומתחילת המאה ה-18 הם שירתו 

לפנינו  היו  הכלבים  בכך,  די  לא  ואם  בצבאות 

בחלל. כאשר בשנת 1957 נשלחה הכלבה לייקה 

לחלל על ידי ברית-המועצות היא הייתה לבעל 

כדור-הארץ.  סביב  שהסתובב  הראשון  החיים 

נשארה למות בחלל, אך  למרבה הצער הכלבה 

גיבורת תרבות  קיבלה מעמד של  היא  זאת  עם 

בברית-המועצות ובהיסטוריה בכלל.

אז למה אנחנו כל כך אוהבים את החיות הללו? 

מחקרים שונים מצאו שהקשר בין כלבים לבני-

מפחיתים  כלבים  ונפשית.  פיזית  לנו  עוזר  אדם 

דיכאון ונותנים לנו תחושת סיפוק ואושר. אנשים 

שיש  מרגישים  כלבים  בעלי  שהם  מבוגרים 

יותר,  להיות פעילים  והופכים  בחייהם  משמעות 

חייהם.  את  שמאריך  מה  בדידות,  תחושת  ללא 

הבלתי- האופי  וכן  מיוחד  הכה  הנפשי  החיבור 

שמטפלים  לכך  הוביל  הכלבים  של  שיפוטי 

לעזור  כדי  בהם  להשתמש  החלו  ופסיכולוגים 

למטופליהם להתמודד עם חרדות וכן כדי לגרום 

להם להיפתח ולהעניק להם תחושת ביטחון.

הגוף.  על  גם  היא  החיובית  ההשפעה  אבל 

ממצאים הראו כי החיבור בינינו, בני-האדם, לבין 

נוסף  ודופק.   דם  לחץ  להורדת  גורם  הכלבים 

לכך, ילדים אשר גדלו עם בן המשפחה הפרוותי, 

פיתחו מערכת חיסונית עמידה באופן ניכר יותר 

מבני גילם אשר גדלו ללא כלב.

רבות  בעבודות  כלבים  לראות  אפשר  בימינו 

משטרה,  כלבי   - אדם  לבני  לסיוע  הקשורות 

וכמובן  בילדים  טיפול  והצלה,  חילוץ  שמירה, 

נראה  זה  אומנם  מוגבלויות.  עם  לאנשים  סיוע 

לנו טריוויאלי שיש כלבי נחייה, אך השילוב של 

כלבים בסיוע לאנשים עם לקויות ראייה או עם 

1982 בבריטניה,  בעיות שמיעה החל רק בשנת 

לאילוף  הראשון  הספר  שבית  לפני  שנים  שש 

להיות  גדלה  התופעה  מאז  הוקם.  נחייה  כלבי 

בעלת קנה מידה עולמי, דבר ששיפר משמעותית 

את האנושות.

כלב  כשתראו  להבא,  אז 

באוניברסיטה, אל תתביישו 

הסיוע  על  לו  להצדיע 

שהוא  המדהים 

וכמובן  לנו  מעניק 

לתת  מוזמנים   -

בשם  קטן  ליטוף 

העתיק  הקשר 

ולכבוד  בינינו 

העתיד המשותף 

שעוד מצפה לנו 

יחד 

מאת נתנאל סימקין

כלבים, 
אנשים ומה 

שביניהם
הם הולכים בינינו באוניברסיטה, 
פרוותיים וחמודים. רוב הסיכויים 
שכשתראו אחד מהם, יעלה חיוך 
על פניכם. לא, אני לא מדבר על 

החבר המוזר שיש בכל חבורה, 
אלא על כלבי הנחייה שעושים את 

האוניברסיטה שלנו הרבה יותר 
כיפית. אז בואו ניתן להם כבוד!
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ברגעים  אותי  ליוותה  היא  חיי.  היא  מוזיקה 

השמחים ביותר והעצובים ביותר, והיוותה מקור 

אני  משברים.  אין-ספור  במהלך  בשבילי  נחמה 

הייתה  נעוריי  בימי  בעניין.  לבד  לא  שאני  מניח 

לי אובססיה לרוק קלאסי ואלטרנטיבי של שנות 

השישים עד התשעים. מוזיקת המיינסטרים של 

התקופה, סולג'ה בוי, הבלאק אייד פיז, ניקלבק 

ושאר החברים, לא עניינה אותי במיוחד בתיכון, 

היה  העבר  שרק  במחשבה  שבוי  הייתי  ולכן 

מוצלח, וכל דבר מודרני הוא גרוע - עד שהכרתי 

.Twenty One Pilots את

 

יש המחשיבים להקה זו כלהקת הרוק המצליחה 

הייתה  שלהם  השיא  שנת  באמריקה.  ביותר 

אפשר  היה  שלא  להיטים  שלושה  עם  ב-2016, 

 Heathens-ו Stressed out, Ride :לברוח מהם

יחידת המתאבדים(.  )מתוך הפסקול של הסרט 

שלושה להיטי ענק הם הישג בלתי נתפס ללהקת 

רוק בימינו, אז איך הם עשו את זה? על ידי כך 

שהם לא נשמעים כמו להקת רוק. בשירים ההם 

היפ- של  כלשהי  גרסה  כמו  בעיקר  נשמעו  הם 

ג'וזף  טיילר  שהסולן  ומה  פופ,  עם  מעורב  הופ 

עושה, קרוב מאוד להגדרה של "ראפ". אף על פי 

שצמד חברי הלהקה מנגנים בכלים רבים, גיטרה 

חשמלית היא לא אחת מהן - ומה זה בדיוק רוק 

בלי גיטרה חשמלית?!

 Twenty One של  בשירים  אלמנטים  כמה  יש 

Pilots שאכן אפשר למצוא רק ברוק, כמו צרחות 
פאנקיסטיות עצבניות שמשמשות בתור קתרזיס 

מהשירים  אחד  שלהם.  מהשירים  בחלק  מוצלח 

האלה הוא השיר הפותח באלבום החדש שלהם 

לי  שהזכיר  שיר   ,Jumpsuit שנקרא   ,Trench
מציג  השיר   .Muse של  מסוימים  שירים  מאוד 

סיפור  האלבום,  של  העלילה  את  לראשונה 

דיסטופי על בחור ושמו קלאנסי שחי בעיר עם 

שלטון דיכאוני ושמו "דימה". זה סיפור די מסובך, 

שמסופר בעיקר באמצעות רמזים עדינים, אשר 

לדעתי מיועד בעיקר למעריצים כבדים.

מאוד.  שונים  ז'אנרים  בין  מתחלקים  השירים 

אואזיס,  קיז,  הבלאק  כמו  קצת  נשמעים  חלקם 

שיר  של  וסוג  עאלק-רגאיי  שירי  דיסקו,  ביט 

מאת שי בלפר

מדור מוסיקה

האם לרוק יש עתיד?
רבים חושבים שמוזיקת הרוק במגמת ירידה. אבל יש להקה אחת 

שבולטת מעל כולם ומצליחה ליישם את ערכי הרוק גם בתקופתנו – 
TWENTY ONE PILOTS
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Brad Heaton :צילום

חיית  צ'יטה בתור  בגידול  רך, שעוסק  דאבסטפ 

מחמד. תוך כדי כל זה תיהנו מכמה מהפזמונים 

המידבקים ביותר ששמעתם השנה - אם תמצאו 

תודיעו  מהראש,   Chlorine את  להוציא  דרך 

לי, כי אני לא הצלחתי. הגיוון הסגנוני של שירי 

הלהקה הוא לא משהו חדש למי שהקשיב להם 

בעבר, אבל החידוש הפעם הוא בזרימה המצוינת 

לאלבומים  בניגוד  השירים,  בין  האלבום  של 

הקודמים שהיו אחידים פחות ברמתם. זה באמת 

אלבום שכיף להאזין לו מהתחלה ועד הסוף, וזה 

לדעתי סימן של אלבום טוב.

 Twenty אז אם הם כל כך מגוונים, מה מגדיר את

חתומים  הם  כפופ?  ולא  כרוק   One Pilots
 Fueled By ,בחברת תקליטים של להקות רוק

Ramen, ולכן הם משווקים בתור להקת רוק. זה 
אולי מעט ציני, אבל זו האמת. בשנות האלפיים 

רגשניים,  נוער  בבני  מאוד  ממוקד  היה  הרוק 

 Twenty One כזה.  נותר  מסוימת  ובמידה 

Pilots נתפסת כלהקה שפונה בפירוש לבני נוער, 
האלה.  לגילים  שנלווית  הרגשות  סערת  כל  עם 

הפנייה לבני הנוער כנראה העיבה על ההצלחה 

שלה אצל מבקרי המוזיקה - אבל אני גורס שיש 

ב Twenty One Pilots דברים מיוחדים. אחד 

בין  לטובה  שבולט  הסגנוני  הגיוון  כאמור,  הוא, 

אבל  התקופה,  של  האחרות  הפופ-רוק  להקות 

השני הוא טיילר ג'וזף.

אין אף אחד כמו ג'וזף בעולם המוזיקה. הוא כתב 

להיט ענק עם קטע ארוך שעוסק בנרות ריחניים 

ואף אחד לא עשה מזה ביג דיל. בהופעות הוא 

כל  כמו  סרפינג  קראוד  ועושה  קופץ,  מתפרע, 

בחייו הפרטיים מתברר  אבל  מוצלח,  רוקסטאר 

שלו  בשירים  תשמעו  ולא  אדוק  נוצרי  שהוא 

קללות. יש לו כמה שירי אהבה, אבל רוב השירים 

שלו עוסקים בבריאותו הנפשית, במקביל לשירים 

על תעשיית המוזיקה והמקום שלו בה. 

בגיל  למוות  באובססיה  נמצא  המודרני  העולם 

צעיר עם ספרים וסדרות כמו "13 סיבות", אבל 

התופעה מובהקת במיוחד בעולם המוזיקה. כמו 

אליו  נוספו  אשר  לשמצה  הידוע  ה27"  "מועדון 

בגיל  כן  גם  שמתו  אמנים  האחרונות  בשנתיים 

קורנל  כריס  פיפ,  ליל  הראפר  אביצ'י,  צעיר: 

צ'סטר   .Linkin Park סולן  בנינגטון,  וצ'סטר 

דיכאון  כמו  בנושאים  בשיריו  לעסוק  הרבה 

התאבלו  מעריציו  מותו  ואחרי  הנפש,  ובריאות 

עליו רבות והכניסו את שמו להיכל התהילה אליו 

מעטים זוכים להיכנס. ג'וזף, לעומת זאת, בשירו 

ומציב  Neon Gravestones, מדבר על הנושא 
הוא  אם  עליו  להתאבל  לא  למעריצים:  דרישה 

יתאבד, אלא להמשיך הלאה.

ג'וזף מסתכל על כל זה ואומר: עד כאן. הוא יוצא 

המודרניים  הזמרים  של  המוות  אובססיית  נגד 

ומאתגר אותה בשיריו. ומה זה אם לא מה שעשו 

להקות הרוק של פעם?

"אין אף אחד כמו ג'וזף בעולם 
המוזיקה. הוא כתב להיט ענק עם 
קטע ארוך שעוסק בנרות ריחניים 

ואף אחד לא עשה מזה ביג דיל"

Shai Belfer  | Belfer94@gmail.com
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חשבתם  השידוכים.  קבוצות  את  בצד  הניחו 

מפגש  על  שמים  אתם  משקל  כמה  לאחרונה 

האם  ללבוש,  מה  לוקיישן,  מבחינת  ראשוני? 

לאחר קצת והאם למשוח את גופי בבושם?

כולנו היינו שם. הפחד האימתני מרושם ראשוני, 

עם  משותפת  ביציאה  שזה  ובין  בדייט  שזה  בין 

עוד אנשים, אנחנו חושבים שחוט האהבה שלנו 

נקטע בשניות הראשונות.

יצאתי לתחקיר קטן ובדקתי עם הזוגות היציבים 

הם  מה  חמסה(  )חמסה  מכירה  שאני  ביותר 

מההיכרות  או  הראשון  מהדייט  זוכרים  באמת 

הראשונית. זה לא מה שציפיתם.

לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן

"על מה את מדברת דקלה? המיקום של הדייט 

לי  אומרות  בעולם!"  חשוב  הכי  הוא  הראשון 

החברות. האם זה צודק? פה אחד כולן מסכימות 

שמקלילה  בירה   - המנצח  הקלף  זה  שפאב 

מביכה  שתיקה  שמונעת  רקע  מוזיקת  אווירה, 

ומלצרית שתרים לכם. מצד שני, עולה קול של 

בנות שאומרות שדווקא שעת הערב המאוחרת 

עייף,  אפלולי,  להיות  הדייט  לכל  גורמת  בפאב 

ובעיקר - נשכח. האם הלוקיישן באמת מכריע?

שאת  מספרת  האוניברסיטה,  בוגרת  יהלי, 

פגשה  היא  ארוסה(  גם  )ועכשיו  ליבה  בחיר 

במקדונלד'ס, "חברה ואני טיילנו בברזיל והכרנו 

בחור מאוד נחמד. הוא אמר שהוא יצרף ליציאה 

מפה  העיר.  את  לקרוע  ונלך  שלו  חבר  בערב 

הכול  בריו,  לקבוע  ממש  איפה  ידענו  לא  לשם 

שנראה  אסאי  דוכן  יש  פינה  ובכל  בפורטוגזית 

כמו האחרים. אז החלטנו לקבוע במקום שכולנו 

מה ללבוש, איפה יהיה הדייט הראשון וכמה זמן לחכות עד שיהיה אפשר 
לענות לו בלי שזה ייחשב נואש או מייבש? כן, כולנו נותנים משקל לרושם 

ראשוני, אבל האם זה מוצדק? בדקנו עם הזוגות הוותיקים.

מאת דקלה קציר

מדור אהבה

 ושהרושם הראשוני 
לא יטעה אותך
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מכירים – מקדונלד'ס."

מפה לשם היא מספרת שריח השמן הזול, נערים 

היו  ענק  ליצן  של  ופוסטרים   16 בני  ברזילאים 

שי,  את  הכירה  שבו  ביום  המרכזיים  המרכיבים 

בחיר ליבה. "אני מודה שמקדונלד'ס זה לא הכי 

שממנו  המקום  זה  דבר  של  בסופו  אבל  סקסי, 

יצאתי עם אהבה."

לשחזר  שהסכימו  הזוגות  מבין  ומצאנו:  בדקנו 

את הדייט הראשון שלהם לטובת הכתבה, הרוב 

המוחלט, אם לא כולם, זכרו היטב את המיקום 

מיקום שהיה משותף  היה  לא  אבל  הדייט,  של 

לכולם.

כזה  לא  עצמו  הלוקיישן  דווקא  אולי  אז  אוקיי, 

כדאי  שלי?  המלצה  זכיר.  בהחלט  אבל  מכריע, 

שתוכלו  כדי  ראשון  לדייט  נחמד  מקום  לבחור 

לחזור אליו בעתיד ולהתרגש. כך או כך, הוא לא 

ישפיע בהכרח אם תצאו מהדייט יחדיו או בנפרד.

U ARE WHAT YOU WEAR
אל  טי-שירט?  או  מכופתרת  סקיני?  או  שמלה 

תשקרו, כולכם עברתם מסכת פוזות מול המראה 

הלוק  מה  והתלבטתם  הראשון  הדייט  לפני 

שבעזרתו אכבוש את בחיר ליבי או בחירת ליבי. 

אנחנו  שבו  הג'ינס  את  יש  מאיתנו  אחת  לכל 

ולכם הבנים את הז'קט שגורם  נראות הכי טוב 

אבל  כאחד.  וכובשים  בוגרים  להיראות  לכם 

באמת? האם הלבוש הוא באמת כזה זכיר?

ליאור, סטודנטית להוראה בתואר שני ובזוגיות 

מעוררת קנאה מספרת: "אני לא זוכרת מה הוא 

לבש, צוחקת. אהבתי שהשיחות שלנו ממש זרמו 

והיה לנו מצחיק... אהבתי ששנינו אוהבים לבשל 

והיינו מזמינים זה את זה לנשנש." ואם תהיתן - 

גם הוא לא זוכר מה היא לבשה. רק מניחה את 

זה כאן.

עברתי לזוג אחר, שגם הוא מטפח זוגיות יציבה, 

ממש אחרי חתונה. עדן, סטודנטית שנה ג' לניהול 

מספרת שהיא דווקא זוכרת מה לבש בעלה ביום 

'ג'ינס וסוודר אפור' ובעלה )שיחיה(  שבו הכירו 

חצאית  עם  כתום-אדום  בצבע  'גרביונים  זוכר 

מיני.' אכן מראה שקשה לשכוח.

זוכרים  לא  הזוגות  שרוב  נראה  ומצאנו:  בדקנו 

מה בן או בת הזוג לבשו בדייט הראשון או ביום 

שהכירו. 

זוכרים את לבוש הצד  כן  הזוגות שדווקא  מבין 

את  מגברים  יותר  זוכרות  שנשים  נראה  השני, 

הלבוש של מושא הדייט. בנות, מקווה שחידשתי 

לכן, אז אפשר להפסיק לחדש את המלתחה.

אז מה עוד?

חשוב  הלוקיישן  שדווקא  הסכמנו  אז  אוקיי, 

ושהלבוש לא קריטי. אז מה הם 5 הדברים שאתם 

זוכרים מהמפגש הראשון עם בן/בת הזוג? קבלו:

1. מעמד החשבון. מסתבר שכולכם זוכרים מה 

קרה כשהגיעה הפתקית הלבנה עם המספרים, 

כולכם זוכרים את הריב מי ישלם או את ההסכמה 

ההדדית על מי נופל הנטל.

גשום  היה  אם  זוכרים  כולכם  האוויר.  מזג   .2

או  מהמפגש  הייתה  הזיעה  אם  שרבי,  או 

מהטמפרטורה ואם היה לכם קריר או חמים.

3. נעים מאוד. כולכם זוכרים את הפעם הראשונה 

מכך,  יותר  את שמם.  לכם  אמרו  הוא  או  שהיא 

רובכם זוכרים אם התבלבלתם בשם שלהם.

בפעם  נפגשתם  איפה  זוכרים  רובכם  איפה?   .4

אם  משנה  לא  סיטואציה.  באיזו  או  הראשונה 

בטיול  דווקא  או  בדירה  בישיבה  בדייט,  מדובר 

עם הכלב - ההקשר נשאר בזיכרון.

5. הנשיקה הראשונה. לא מפתיע. כל אחד ואחת 

מכם זכרתם את הנשיקה הראשונה - איפה, מתי 

דווקא  פה  אולי  הרגיש.  זה  ואיך  יזם  מי  ולמה, 

צריך להשקיע.

לא  גם  אבל  עגום  ממש  לא  המצב  כי  נראה 

ממש ברור. מצד אחד רובכם זוכרים את המקום 

שהכרתם בו או איפה קבעתם לדייט ראשון אבל 

לא ממש זוכרים מה הצד השני לבש. מצד שני, 

בתוך  עצמכם  את  זוכרים  מכם  ואחת  אחד  כל 

הסיטואציה, אם היה נעים או מביך, אם היה קר 

או חם ואת מעמד הנשיקה.

שאתם  דאגו  רק  צריכים,  שאתם  מה  את  קחו 

שמים את הדגש הנכון לפני הדייט הראשון.

בהצלחה!

Dikla Katzir  | Diklakat93@gmail.com
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פעלתנים  מסביבכם  כולם  את  רואים  אתם 

ועסוקים בדברים חשובים בזמן שאתם מעבירים 

זה  נטפליקס?  מול  הספה  על  פושר  ערב  עוד 

אומר שאתם לא מעורבים מספיק. הצטרפו עוד 

היום לקבוצות המגניבות ביותר והתחילו לעשות 

דברים!

לכו לשחק פריזבי עם הכלב שלכם

רותם סרפוס, סטודנט לפיזיקה שנה ג' ובעלים 

להקים  החליט  שמחה,  בשם  חמודה  לכלבה 

כלבים  בעלי  בין  שמפגישה  וואטסאפ  קבוצת 

יחד.  שרוצים לשחק פריזבי עם הכלבים שלהם 

רותם הסביר שקיים ענף ספורט שנקרא "ספורט 

פה  יש  כיף,  ממש  שזה  לעובדה  מעבר  כלבני". 

גם עניין של חיזוק הקשר ויצירת שפה משותפת. 

כמובן, שלא מדובר רק במפגש בין הכלב לבעלים 

אלא זה גם מפגש חברתי. בסוף האימון נותנים 

יושבים  הכלבים  שבעלי  בזמן  לשחק,  לכלבים 

מעוניינים  שביניהם.  ומה  החיים  על  ומשוחחים 

 Rotem Serphos להצטרף לקבוצה? חפשו את

בפייסבוק.

גיקים וגאים בזה

הקבוצה  את  מכירים  ולא  גיקים  אתם  אם 

גיקים ואתם לא  יו. אם אתם  הזאת – שיים און 

יודעים שאתם גיקים- תגלו זאת עכשיו. קבוצת 

הפייסבוק BGU Geeks היא קבוצה שהוקמה על 

ידי יהב דסקל, סטודנט שנה ג' למדעי המחשב 

וגיק גאה, במטרה לפתח את הנושאים הגיקיים, 

לעודד מפגשים ולהכיר אנשים בעלי תחומי עניין 

משותפים. בקבוצה תוכלו להתעדכן באופן שוטף 

ולעקוב אחר ערב משחק-קופסא באוניברסיטה, 

מבוכים  משחקי  וערב  בשבוע  פעם  שמתקיים 

פעם  שנערך  הדרום  רוחות  של  ודרקונים 

ליזום  לנסות  תוכלו  כך,  על  בנוסף  בשבועיים. 

ערבים מעניינים בעצמכם. אז למה אתם מחכים? 

הצטרפו לקבוצה. זה לא כזה קווסט )אני סתם 

מנסה להישמע מגניב, בתכלס אין לי מושג מה 

אמרתי(.

תהפכו למבקרי מסעדות

אם אתם אוהבים לאכול ולדבר על זה- קבוצת 

אוף  הקאפ  לגמרי  היא  והסביבה  בב"ש  אוכלים 

ג'  שנה  סטודנטית  תומרקין,  לנוי  שלכם.  תי 

הקבוצה,  את  שהקימה  ופילוסופיה,  לספרות 

סיפרה לנו מה הניע אותה לפתוח את הקבוצה: 

כאן  מתפתחים  והפנאי  שהתרבות  "בעוד 

בקצב, הקולינריה בעיניי משתרכת מאחור. רוב 

הסטודנטים לא מכירים את המקומות שיש בעיר 

ולא מתערבבים. יש בעיר מקומות מצוינים שלא 

משווקים את עצמם כמו שצריך מכל מיני סיבות 

ולכן אף אחד לא מכיר אותם. הייתה לי הרגשה 

שזה משהו שיש בו צורך ממשי רב ואפס מענה, 

הקבוצה  כזו.  לקבוצה  זקוקה  שהעיר  והרגשתי 

בשאלות  גם  אלא  בביקורות  רק  לא  מתמקדת 

שאלות,  מתכונים,  המזון,  לתחום  שקשורות 

מזמינה  ועוד.  מהמקרר  לוהטים  וידויים  תהיות, 

איתנו את הקיבה, את  ולפתוח  אתכם להצטרף 

הראש ואת הלב". יש לי תחושת בטן שהקבוצה 

הזאת עוד תכבוש את העיר 

ו  ז ובאי
קבוצה 
? ה ת א

מאת ליעד וכניש

Liad Vacnish  | Locnish@gmail.com
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Liad Vacnish  | Locnish@gmail.com

מי אוהב את השבת? אמא ואבא וסטודנטים של 

בן גוריון שלא חוזרים לבית של אמא ואבא כל 

סוף שבוע. איזה כיף זה ארוחות שישי משותפות 

זוג  בנות  פלוס  חברים  של  וחברים  חברים,  עם 

שתמשיך לפגוש בקמפוס ולהנהן לעברם מרחוק 

עד סוף התואר. 

מרכז  את  שתופסים  לבשלנים  נפלא  ערב  זהו 

הנפלאה שלהם,  השולחן עם מנת הקובה סלק 

וערב מדהים לא פחות לכאלו שעדיין לא עברו 

את שלב התפוצ'יפס עם הקטשופ ויכולים לאכול 

סוף סוף אוכל אמיתי עם מיטב אבות המזון. כך 

או כך, חשוב לזכור שאסור להגיע בידיים ריקות. 

אני, למשל, כיוון שלא התברכתי בכישורי בישול 

ראויים )למרות שאני תמיד טוען שאם לא הייתי 

תמיד  בישראל(,  גדול  שף  להיות  יכולתי  עצלן 

הראשון שמתנדב להביא טחינה ובקבוק יין. אם 

אני במצב רוח של אקטיביזם ותרומה לקהילה, 

אני גם מתנדב להביא את החלות. מה שאני מנסה 

ההזדמנויות  את  נצלו  כמוני.  תהיו  אל   - להגיד 

שלכם להוכיח כישורי חיים מרשימים, כי ארוחות 

אנשים  ולהכיר  קשרים  ליצור  המקום  זה  שישי 

שימחקו לכם דוח חניה בעתיד. רק תדאגו לשנות 

קובה  ל-"יוסי  זהות  בתעודת  שלכם  השם  את 

סלק", כדי שייפול להם האסימון. 

בישיבה  מסתיימת  לא  שישי  שארוחת  כמובן 

צנועה סביב השולחן. בסיום הארוחה יש את טקס 

שנידב  המארח,  כך:  הולך  הוא  הכלים.  שטיפת 

את ביתו וסכו"מו לקיום ערב זה, קם מן השולחן 

בכוונה  הכיור  לעבר  פעמיו  מרים  עצמו  ועושה 

להתחיל בשטיפת הכלים. אך ברור לכול שאין זו 

אלא הצגה. מיד לאחר מכן תהיה דממה ארוכה 

מספיק  תהיו  ואם  שניות,  שלוש  של  ומעיקה 

חזקים בשביל לא להישבר בעצמכם, תשמעו את 

יוסי קובה סלק אומר, "מה אתה עושה אחי? עזוב 

לשטוף  תצטרכו  לא  וכך  אעשה,"  אני  ת'כלים, 

את הכלים של כולם. אבל עליכם להיות חזקים 

לאחר  אליכם  מופנות  יהיו  העיניים  כל  באמת, 

שתרמתם רק לחם עם טחינה לשולחן. 

אתם בטח שואלים את עצמכם למה ממשיכים 

השלב  בגלל  זה  שישי.  לארוחות  אותי  להזמין 

שגורם  השלב  הערב,  של  והאחרון  השלישי 

במה  ולהתרכז  לפני  היה  מה  לשכוח  לכולם 

לו  לקרוא  החלטתי  אני  ולכן  אחרי,  שיהיה 

השלב שאחרי רק בגלל שלא מצאתי שם יותר 

טוב. בשלב הזה אתם מתכנסים סביב השולחן 

היין  בקבוק  בגאון  עומד  עליו  כאשר  בסלון, 

ועונים על  האדום שתרמתי לערב הנפלא הזה 

שהצלחתם  לאחר  הארץ.  של  השאלות  עשרים 

להשיב נכונה על ארבע שאלות מתוך העשרים, 

מתבדחים,   - בסלון  הישיבה  מן  נהנים  אתם 

נגמר  תמיד  זה  ואיכשהו  מכירים  מרכלים, 

במשחק רמיקוב זוגות שמעיף את כולם באוויר 

עם  וחיובית  טובה  באווירה  הערב  את  ומסיים 

טעם של עוד. כעת, לאחר שהערב נגמר וכולם 

יין,  ובקבוק  שכחו את זה שהבאתם רק טחינה 

לסיום  ועד  מעכשיו  לעשות  לכם  שנותר  מה 

קובה  מיוסי  שיותר  כמה  להתחמק  זה  התואר 

סלק, אשר זוגתו לשטיפת הכלים הפכה לזוגתו 

לחיים, שירצה להביא לכם הזמנה לחתונה 

שישי בשבע
מאת ליעד וכניש

מדור הבלוגר
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בין שאתם אנשים של מדבר או אנשים של ים, 

אנשים של ירוק או אנשים של חום, אנשים של 

מרחב או אנשים של צפיפות, תמיד אפשר ואפילו 

רצוי למצוא את הרגע הזה, שבו יש לנו אפשרות 

הדברים  אל  ולהתחבר  מהלימודים  להתנתק 

הקטנים והיפים שבחיים. את החיבור הזה אפשר 

לעשות מתוכנן מראש או בהתראה קצרה, אפשר 

לצאת כמה חבר'ה באוטו או אפילו להגיע לשם 

להישאר  תירוץ  לכם  יהיה  שלא  כדי  בהליכה. 

בבית, בחרתי לספר לכם על שני מסלולים, ככה 

שלא יהיה כזה מצב של "לא מתאים."

קצת קשה לשים לזה לב אבל באר שבע והסביבה 

הקרובה שלה מלאה בפינות קסומות, בפארקים 

ובגבעות שאפשר  ורחבות  ירוקות  עם מדשאות 

בשקיעות.  ולצפות  קפה  פק"ל  על  בהן  לשבת 

המקום הראשון שעלה בראשי כשניגשתי לכתוב 

את הכתבה )ובערך לכל מי ששאלתי אותו על 

מה כדאי לי לכתוב( היה האנדרטה. מכירים? אם 

כן, אז כנראה כל מילה מיותרת. אם לא, אז טוב 

שבחרתי לסיים בה את המסלול הראשון.

מפארק מרמלדה ועד לאנדרטת חטיבת הנגב

משך: 1-3 שעות.

לוגיסטיקה: נעלים נוחות + בקבוק מים + לבוש 

חם לאנדרטה.

מתי? הפארק פתוח מ-8:00 עד 22:00, לאנדרטה 

אפשר להגיע בכל שעה.

מסלולנו מתחיל ממש סמוך לכניסה אל תחנת 

ב"ש   – האוניברסיטה  )רכבת  המוכרת  הרכבת 

לחשוב  מצחיק  קצת  "מרמלדה".  בפארק  צפון( 

מה  את  מפספסות  עיניים  המון  אבל  זה  על 

את  כשצילמתי  לאף.  מתחת  ממש  שנמצא 

האקולוגית  בבריכה  הפורחות  המים  שושנות 

בב"ש.  מקום  כזה  שיש  לי  האמינו  לא  בפארק, 

נובע מהמסלולים הצבעוניים  השם של הפארק 

צורת  של  סוג  לכל  צבע  כל   – אותו  שמקיפים 

אם  וריצה.  קורקינט  אופניים,  רולר,  התניידות: 

ללימודים  בחברים  להתחרות  חלמתם  פעם  אי 

בקורקינטים, אז עכשיו יש לכם הזדמנות!

מוצלת  רחבה  למצוא  תוכלו  המרמלדה  בתוך 

מול אגם, מדשאות רחבות, רחבת סלים לשיפור 

יכולות הקליעה, פאמפטרק )שזה בעצם מסלול 

רחבה  העיר(,  בתוך  שהוא  רק  לאופניים  הררי 

ענקית של נדנדות מכל הסוגים, ערסלים, אומגה 

היא  שלי  ההמלצה  שולחן.  לטניס  ושולחנות 

כשאין  המאוחרות,  הבוקר  בשעות  לכאן  להגיע 

בדגים  לצפות  כדי  מסביב,  ורעש  תנועה  המון 

כדי  תוך  הערב  בשעות  או  בבריכה  השוחים 

מסלול הריצה.

על  ונעלה  הרכבת  תחנת  לכיוון  מהפארק  נצא 

גשר ההיי טק. באר שבע ממש אוהבת לעוף על 

עצמה ולספר לכולם שהיא "בירת הסייבר". לא 

הגשר  מה שבטוח,  אבל  נכון  זה  כמה  על  סגור 

הזה הוא חוויה בכל פעם שעוברים אותו. אחרי 

שחצינו אל פארק ההיי טק "גב-ים", נמשיך ישר 

באר  לנחל מלאכותי.  שנגיע  עד  כ-150 מטרים 

סביבה גיאוגרפית היא לא ממש 
פרמטר בבחירת מוסד הלימודים. 

בין הפארק למכתש

מאת מיכאל הופמן
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שבע אולי במדבר, אבל מאז שרוביק ראש העיר, 

מזרקות צצות כמו פטריות לאחר הגשם.

הסיבות  אחת  האנדרטה.  לכיוון  בדרכנו  נמשיך 

לכך שאנדרטת חטיבת הנגב הייתה לסימן היכר 

של באר שבע היא שפשוט רואים אותה כמעט 

מכל נקודה בעיר. זה בעצם אומר שמהאנדרטה 

נוף  באמת  וזה  בעיר  נקודה  כל  לראות  נוכל 

הערב  לקראת  שישי  בימי  לראות.  ששווה 

העגול,  במבנה  לג'אמים  כאן  להצטרף  אפשר 

רצוי  אבל  דבר  שום  להביא  חייבים  באמת  לא 

להביא   – טוב  והכי  בקפה  או  בעוגיות  לשתף 

הגבעה  הפריחה  חודשי  במהלך  נגינה.  כלי  גם 

ובפרחים  באירוסים  מתכסה  האנדרטה  של 

צבעוניים בעוד המדבר מתעורר לחיים. המלצה 

שלי – להגיע לכאן לקראת השקיעה. זה מרגש 

בכל פעם מחדש לראות את השמש נעלמת בין 

הבניינים של העיר.

המכתש הגדול ועין יורקעם

משך: 3-6 שעות.

לוגיסטיקה: אוטו + נעליים נוחות + בגד ים.

מתי? כל זמן שאין בו שיטפונות, יש לצאת מעין 

יורקעם עד כחצי שעה לפני השקיעה.

זורמים לנסיעה, מתארגנים על  מוצאים חברים 

את  מביאים  שצריך,  זמן  כמה  משקיעים  רכב, 

ובטיול  בנסיעה  כיף  הכי  לכם  שיעשה  מה  כל 

ורושמים בווייז "מצפור הר אבנון". בדרך נעבור 

ויש  יש כאן כמה מקומות לאכול בהם  בירוחם, 

העיר,  אל  בכניסה  ופארק  מלאכותי  אגם  גם 

אבל אנחנו תכלס כאן בשביל מה שנמצא בקצה 

מעט  כאן  לב שהכביש  שימו  הגדול.  – המכתש 

בעייתי והעלייה לתצפית היא בכביש עפר לכן, 

תנהגו בזהירות!

ו...  לקצה  עד  ללכת  ומתחילים  לחניון  מגיעים 

טוב אתם כבר תבינו ברגע שתעמדו שם. באמת 

שאין לי מילים כדי לתאר את מה שרואים. מכאן 

עד  ברכב  )בזהירות!(  המכתש  אל  נרד  אנחנו 

שנגיע לחולות הצבעוניים. כאן אפשר להסתובב 

 – בצהוב  שצבועים  אכזב  נחלי  של  נקיקים  בין 

שלי:  המלצה  בצל.  ולנוח  אדום   – לבן   – כתום 

להביא בקבוקים של קורונה, או כל בקבוק זכוכית 

)פרטים  צבעוני  חול  שעוני  ולהכין  אחר  שקוף 

ביוטיוב(. מכאן נמשיך אל "עין יורקעם" שנמצא 

סמוך ליציאה מהמכתש )אפשר למצוא אותו גם 

הימין,  אל  וניצמד  ישר  בנסיעה  נמשיך  בווייז(. 

נמצא  כאן  שמאל.  מצד  יימצא  הגב  של  החניון 

אחד מגבי המים המתוקים היפים ביותר בארץ. 

הגב מלא כמעט לאורך כל השנה ואפשר לשחות 

בו. אם תגיעו לכאן לקראת שעות השקיעה או 

מגוון  את  לפגוש  תוכלו  עמוס,  לא  שהגב  בזמן 

חיות המדבר המגיעות אל הגב כדי לשתות. 

ואם  ויפה,  נקי  הטבע  על  שמרו  מכם,  אנא 

על  הקפידו  יותר.  קצת  נקי  אפילו  מתאפשר, 

נעים,  ממש  האוויר  מזג  אם  גם   – מים  שתיית 

לפעמים לא שמים לב ופשוט מתייבשים. תנהגו 

בזהירות ובאחריות, והכי חשוב – תיהנו המון!

Michael Hoffman  | Michael.25.hoffman@gmail.com

אבל אם אתם כבר כאן, אז חשבתי 
שתשמחו לשמוע איזה בונוס 

מטורף קיבלתם בחינם!

כשבאתם 
ללמוד כנראה 

לא חשבתם 
על המעיינות, 

המדשאות, 
הפארקים 

האקולוגיים 
והטבע המקסים 

שיקיף אתכם.
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אלמוג זעפרן
רכזת הפקולטה למדעי 

הבריאות והפקולטה לניהול
briut@aguda.bgu.ac.il

שיר צדוק
רכזת הפקולטה לרוח וחברה 
ruach@aguda.bgu.ac.il

נתקלתם בבעיה?
פנו אלינו בטלפון 08-6472348 או  אגודת הסטודנטים בן גוריון- מדור אקדמיה

משרד סיוע אקדמי 
איתכם לאורך כל התואר

שיר ברגר
רכזת הפקולטה לטבע

teva@aguda.bgu.ac.il

יהלי ישי
רכזת הפקולטה להנדסה א'

han1@aguda.bgu.ac.il

נופר שלוש 
רכזת הפקולטה להנדסה ב' ומכינות

han2@aguda.bgu.ac.il

נטע לזר
מנהלת סיוע אקדמי

assistance@aguda.bgu.ac.il
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2.1.19
מופע הקולנוע של רוקי

THE ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW

יום ד' | 20:30

Bgu4u.co.il או "קולנוע נגטיב" ב-  מחיר: 25 ₪ לסטודנט || מנוי: 15 ₪  || אורח: 29 ₪

 הקרנה
פעילה 
בהשתתפות 

הקהל

** קאסט נשי ** קאסט נשי ** קאסט נשי ** קאסט נשי **  
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הספקתי לבקר בסניף שלוש פעמים בחודש האחרון 

ובמידה מסוימת, זו הייתה לי התגשמות חלום. מילים 

מוזרות להגיד על חנות רהיטים, אני יודע, אבל יש לי 

מערכת יחסים מוזרה עם הרשת. גדלתי בכפר סבא, 

מרחק לא גדול מהסניף בנתניה, ומאז ומתמיד רציתי 

יותר מהזמן המוגבל שנתנה לי  להספיק לבלות שם 

בבניין  רב  זמן  לבלות  יכול  ואני  עברו  השנים  אמי. 

דברים  הרכבת  על  ולעמול  לאכול,  והכחול,  הגדול 

חירות  כסטודנט.  החדשים  בחיי  אצטרך  שכנראה 

אמיתית – החלום השוודי.

השוודיות של איקאה היא דבר מודגש מאוד בסניפיה, 

ולמען האמת הלאומיות הזו די מוזרה בנוף החנויות 

הטיפוסי. דגל שוודיה מתנוסס בחוץ לצד דגל ישראל 

מעבר  בעקבות  האחרון,  בחודש 
בסניף  ביקרנו  ואני  חברתי  דירה, 
איקאה החדש בבאר שבע. החלטתי 
לדווח  בשביל  ההזדמנות  את  לנצל 
לכם על הסניף החדש ולנסות להבין 
במיוחד  לאיקאה,  האובססיה  את 

אצל סטודנטים.

איקאה 
בבאר שבע
דיסנילנד 
למבוגרים 
או מלכודת 

צרכנים?

מאת שי בלפר
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שיווק
ודגל באר שבע, וצבעיו הם גם סמלי החנות. על האוכל 

עם  )קציצות  להרחיב  צורך  אין  במסעדה  השוודי 

ריבה!(. בהתחשב בכך שבבאר שבע משוכנעים שאוכל 

"מקסיקני" מכיל רוטב שזיפים וטחינה, זו התעקשות 

הישראליים  האלמנטים  אפילו  לאותנטיות.  מפתיעה 

של הסניף מובילים לניכור מוזר – העברית בשלטים 

מליצית במיוחד, ובופה ארוחת הבוקר )החביב מאוד( 

באווירה  למהדרין  כשרים  ושקשוקה  בורקסים  מגיש 

שמזכירה בית מלון מצוחצח בסטוקהולם. 

טיול  קצת  מזכירה  באמת  העיניים  מנקרת  החוויה 

)בפוסט  "התקבלתי"  בקבוצת  סטודנטים  בחו"ל. 

שהעליתי שהוקדש לאיקאה( קראו למקום "דיסנילנד 

למבוגרים", כי כמו בדיסנילנד, גם פה יש מבוך אין-

סופי שמראה את כל המחלקות אבל מקשה מאוד על 

היציאה. העניין הזה, כמובן, מתוכנן לחלוטין מראש – 

בחנות מסורתית המבקר רואה רק חלק קטן מהחנות, 

גוברים  ובכך  פינה  כל  רואים  אך באיקאה המבקרים 

כן.  לפני  לקנות  חשבו  שלא  דברים  שיקנו  הסיכויים 

במידה מסוימת, הם לכודים ונתונים לחסדי איקאה.

לאיקאה  מגיעים  סטודנטים  בעצם  למה  אז 

מלכתחילה? הרהיטים כמובן. איקאה ידועה ברהיטים 

כמו  קטנים,  לחללים  במיוחד  המתאימים  ובמוצרים 

מתקני  קופסאות,  הרבה  סטודנטים.  דירות  למשל 

העיקרי  השלל  היה  זה   – קטנים  ושולחנות  מדפים, 

אותו אספנו. אלה גם היו הרהיטים המשתלמים ביותר 

מבחינת המחיר. לעומת זאת, מחיר הספות, המיטות, 

המזרנים והמטבחים היה מוגזם לדעתי.

שלי  מהביקור  מרוצה  הייתי  הכל  שבסך  למרות 

בולטים;  חסרונות  גם  לה  שיש  ספק  אין  באיקאה, 

החנויות  משאר  מעט  קטנה  שבע  בבאר  החנות 

איקאה,  אצל  יחסי  זה  ש"קטן"  פי  על  אף  בישראל. 

ברובם  עשויים  באיקאה  הרהיטים  מורגש;  ההבדל 

במיוחד בעת  מדיקט, מה שנותן תחושה של קרטון, 

 – העיר  ממרכז  המרחק  הוא  נוסף  חיסרון  ההרכבה; 

מהתחנה,  רחוק  לא  עוברים  רבים  אוטובוסים  אמנם 

אבל הם אוטובוסים בין-עירוניים הנוסעים לדימונה, 

הקופסאות  עם  האלה  באוטובוסים  לעיר  והחזרה 

שמעתי  פשוט.  לא  עניין  היא  איקאה  של  הענקיות 

שבחנויות ברוסיה יש הסעות מיוחדות לחנות, רעיון 

לא רע, למען האמת.

בפעם  מהביקור.  מאוד  נהניתי  החסרונות,  למרות 

הבאה כשתצטרכו כיסא עם שם מוזר – אני יודע לאן 

אפנה אתכם.

שאפשר  שגרתיים  לא  מוצרים  כמה  הנה  סיום  לפני 

למצוא באיקאה והם הנאה גדולה במיוחד, לפי רשמים 

שלי ושל סטודנטים מהפוסט ב"התקבלתי":

לבישול,  שימושי  מוצר   – לסטייקים  חום  מד   .1

חנות  בשום  למצוא  הצלחתי  לא  מפתיע  שבאופן 

אחרת בבאר שבע.

חזק  מוגש  כלשהי  שמסיבה  שקלים,  ב-5  קפוצ'ינו   .2

במיוחד וגרם לנו לרוץ בחנות במהירות של יוסיין בולט.

בנות  בקרב  גדול  להיט   – ריחניים  נרות   .3

האוניברסיטה.

עוגיות Digestive – מוצלחות במיוחד בקפה, לפי   .4

השמועות.

אלכוהול,  של  סמלי  אחוז  בעל  לצערנו,   – סיידר   .5

אבל טעים מאוד.

עציצי תבלינים – זולים, חמודים, ומצוינים. יש גם   .6

קקטוסים בהתאמה לאווירה המדברית.

נקניקיה בלחמנייה בחמישה שקלים. חשוב.  .7

"בופה ארוחת הבוקר מגיש 
בורקסים ושקשוקה כשרים 

למהדרין באווירה שמזכירה בית 
מלון מצוחצח בסטוקהולם"

Shai Belfer  | Belfer94@gmail.com
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אחת  היא  אהבה  לומר  נכון  יותר  או  זוגיות 

הדברים שבני-אדם הכי מחפשים. הרי איך לא? 

רובנו ראינו את הזוגיות ארוכת השנים של סבא 

והדודות.  הדודים  של  ואבא,  אמא  של  וסבתא, 

יצרו  מעבר לכך, כל הסדרות והסרטים שראינו 

לנו דימוי קסום שיום אחד תגיע אהבה על הסוס 

בשורה  יסתדרו  בשמיים  הכוכבים  וכל  הלבן 

נפש  יש  ואחת  אחד  שלכל  זה  על  גדלנו  אחת. 

אותה.  נפגוש  בחיים  רגע  ושבאיזשהו  תאומה 

גוריון סיפרו לנו  בכלל, כשהתחלנו ללמוד בבן 

על "אבולוציית הזוגיות הבן גוריונית" – בשנה א' 

חיי הוללות, בשנה ב' תחילה של זוגיות מופלאה, 

הדרך  ומשם  משותפת  לדירה  מעבר  ג'  בשנה 

ורודה. אז איך זה שהחיים לא נראים ככה באמת 

?Y-עבור רוב הסטודנטים ובני דור ה

מחפשים רומנטיקה או סטוצים?

הדור  על  מסוים  דימוי  נוצר  האחרונות  בשנים 

יותר  שמחפש  דור  שאנחנו  טענה  ישנה  שלנו, 

הערך  מהו  ששכחנו  זוגיות,  מאשר  סטוצים 

האמיתי של אהבה בחיים. אבל הדימוי הזה לא 

בלמצוא  מתקשים  אומנם  אנחנו  נכון,  כל-כך 

מחפשים.  ספק  ללא  אנחנו  אבל  זוגיות  ולייצר 

אתרי  ל-4000  מעל  בעולם  יש  להיום,  נכון 

הכרויות בהם חברים מעל ל-60 מיליון בני דור 

שפרסם  מדו"ח  שעולה  מעניין  נתון  עוד   .Y-ה

הוא   National Academy of Science-ה

השנים  בין  שהתחתנו   Y-ה דור  מבני  ששליש 

מכאן  הכרויות.  אתרי  דרך  הכירו   2005-2012

למצוא  מנסה  כן  שלנו  שהדור  לטעון  אפשר 

אהבה ולאו דווקא מחפש סטוצים.

אהבה דיגיטלית

הדור שלנו הוא דור שגדל במקביל להתפתחות 

מואצת של הטכנולוגיה – רובו אם לא כולו גדל 

עם מחשב וחיבור לאינטרנט. המצאת הוואטסאפ 

– הכול  ללא ספק השפיעה על דרך התקשורת 

נהיה זמין, לא צריך להרים טלפון, אפשר לכתוב 

כמעט כל דבר וזה הרבה פחות "מפחיד" מלדבר 

היכרויות  לגבי אפליקציות  ומה  פנים.  אל  פנים 

סטוצים  של  כאפליקציה  שהתחילה  טינדר  כמו 

יותר  לאפליקציה  שנחשבת   OkCupid כמו  או 

מחייבת?

הישר  אותנו  הכניסה  הטכנולוגיה  התפתחות 

ומספר  זמין  הכול  שבו  טכנולוגי  עידן  תוך  אל 

האפשרויות שעומדות לפנינו הן בלתי מוגבלות. 

היום בשביל להכיר מישהי כבר אין צורך לצאת 

ולדפדף  במיטה  לשכב  פשוט  אפשר  מהבית, 

ימינה-שמאלה. אם יש התאמה אפשר להתכתב 

בעוד עולם הדיגיטל שואב בסערה 
את התעשיות המסורתיות ומביא 

אותן למאה ה-21, גם תחום 
הדייטינג והזוגיות הופך להיות יותר 

ממוחשב ופחות אמיתי.
האם אהבת אמת עדיין קיימת? 

אהבה 
דיגיטלית

מאת דניאל רימברג

צ'ופצ'יק
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בלי כל המבוכה והפחדים שיש במפגש הבינאישי 

ומשם להתקדם. האומנם?

לכל התופעה הטכנולוגית הזאת יש השפעה חדה 

מאוד על איך שהדור שלנו יוצר מערכות יחסים. 

מערכת  ליצור  אפשר  שאי  לטעון  בא  לא  אני 

יחסים תקינה ואוהבת בהיכרות דרך אפליקציות 

בכימיה  פוגע  שזה  לטעון  בא  כן  אני  אבל 

הרי  הבינאישית.  וביכולת התקשורת  הראשונית 

אל  פנים  ופונה  אומץ  עוזר  מהשניים  כשמישהו 

פנים, מצד אחד מתעורר פחד אך במקביל ישנה 

שנוצרת  לכימיה  תחליף  כל-כך  אין  התרגשות. 

ואין  פנים  אל  פנים  בתקשורת  אנשים  שני  בין 

ספק שלעיתים קרובות היכרות טכנולוגית יוצרת 

ריחוק רגשי שפוגע בהמשך הקשר.

האם טוב להיות האדם לבדו?

תופעה שכן מאפיינת את דור ה-Y היא תופעת 

"הרווקות מבחירה" והכוונה היא לא לחיי רווקות 

שמאוד  דור  זה  זמניים.  וקשרים  סטוצים  מלאי 

עושה, שמחפש משמעות,  שהוא  מה  את  אוהב 

שרוצה להצליח, שרוצה לבלות, זה דור שהחיים 

רבים  כך  בעקבות  קמ"ש.   200 על  נעים  שלו 

לעצמם  זמן  להם  שאין  מרגישים  שלנו  מהדור 

ולמשפחה.  לחברים  זמן  מוצאים  לא  שהם  או 

זוגיות  על  המחשבה  ככה,  נראים  כשהחיים 

שלהיות  תחושה  מתעוררת  ובאמת  מרתיעה 

לבד זה יותר נוח, ככה אנחנו אדונים ללו"ז שלנו 

ולא תלויים באף אחד אחר. אולי תתפלאו אבל 

דור ה-Y שבאמת מאושרים  בני  ישנם לא מעט 

ללא זוגיות. נתון מעניין על שבדיה למשל הוא 

שיש בה 52% רווקים )רובם מבחירה( והממוצע 

באיחוד האירופי עומד על 32%.

יש הרבה דגים בים

היא  מקודם  שהזכרתי  הרווחות  התופעות  אחת 

ניקח  חווים.  שאנחנו  הזה  נגמר  הבלתי  השפע 

למשל את חיי הסטודנטים בבן גוריון, אנחנו כל 

הזמן מוקפים בגברים ונשים – אם זה בלימודים, 

ובאינספור  דירה  בישיבות  במסיבות,  בפאבים, 

להציע  לאוניברסיטה  שיש  המבחר  הזדמנויות. 

שנדמה  כך  כדי  עד  גדול  כך  כל  הזה  בתחום 

מחשבה  מעין  נוצרה  לבחור.  קשה  שלפעמים 

הנכונה  והאישה  הנכון  שהגבר  כזאת  רווחת 

נמצאים ממש מעבר לפינה.

מקבלים  בעצם  איך  גדול  כך  כל  מבחר  כשיש 

החלטה? לא מקבלים. בואו נהיה כנים לחלוטין 

 – עושים  מהסטודנטים  שרבים  מה  על  ונדבר 

מהרצון  או  רע  ממקום  בא  לא  זה  ממקבלים. 

מחוסר  בדיוק  מגיע  זה  השני,  בצד  לשחק 

אחוז  שכ-45%  פלא  לא  לכן,  להחליט.  היכולת 

מהסטודנטים בבן גוריון רווקים. אז או שיוצאים 

שתמיד  או  אנשים  מספר  עם  קצרה  תקופה 

שומרים מישהו או מישהי על אש קטנה )זה גם 

למקבל!(. גם אם לא יצאתם תקופה עם מספר 

אנשים, אני מאמין שרבים מכם מנהלים או ניהלו 

במקביל כמה שיחות שהן מעבר לפן הידידותי. 

לא  לנו  גורם  בעצם  הזאת  בהתנהלות  משהו 

לבחור, לא להתחייב ובגדול פוגע ביכולת שלנו 

ליצור מערכת יחסים בריאה ורצינית.

Work, Work, Work
אחת מההשפעות הקשות שיצרה אצלנו תעשיית 

שמרבית  היא  הרומנטית  ההוליוודית  הקולנוע 

מבני דור ה-Y מרגישים שאהבה היא לא משהו 

שנופל  משהו  אלא  אקטיבי,  באופן  שמחפשים 

עלייך ו"מוצא אותך" ביום בהיר. האמת רחוקה 

צריך  זוגיות  למצוא  מנת  על   – אור  שנות  מכך 

ליצור  צריך  מהבית,  לצאת  צריך  להתאמץ. 

ולצאת  פנים(  אל  פנים  )רצוי  אינטראקציה 

הדייט  יגיע  וכשכבר  כושלים.  דייטים  לאינספור 

לו  שיש  שנראה  הזה  הקשר  כשיתחיל  הזה, 

פוטנציאל צריך לתת לו הזדמנות אמיתית. ומה 

הכוונה בהזדמנות אמיתית? דבר ראשון להפסיק 

למקבל, לתת לכל אדם את מלוא תשומת הלב 

לזוגיות  צריך להבין שכדי להגיע  בנוסף,  שלנו. 

בריאה ורצינית צריך לעבוד הרבה – צריך לפנות 

זמן, צריך לפנות מקום בלב, צריך להיפתח, צריך 

לעבוד! 

למרות כל מה שגדלנו עליו אנחנו חייבים להבין 

שאנחנו לא חיים בסרט אמריקאי שבאיזשהו קטע 

תמיד נגמר בסצנה קורעת לב בשדה התעופה. 

ישראלי  סרט  באיזה  חיים  הטוב  במקרה  אנחנו 

שנגמר בזה שבת הזוג שלנו מנגבת לנו באהבה 

את הטחינה שנשארה לנו בלחי כשאכלנו חומוס 

באבו-דאבי 

Daniel Rymberg  | Danielrymberg@gmail.com
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אנדרואיד

למה כן:

קודם כל – מבחינת הסטטיסטיקה נטו, אנדרואיד 

היא מלכת עולם הסלולר. אחוזי השימוש בה הם 

מפלצתיים, 73% מהטלפונים. אם נוסיף גם את 

TV וכל שאר  הטאבלטים, המחשבים, אנדרואיד 

המכשירים, זה מגיע ל-54%. כן, יותר מווינדוס. 

במובנים רבים אנדרואיד היא לעולם הסלולר מה 

היו לעולם המחשוב בשנות השמונים  שווינדוס 

והתשעים – המכשיר שלך יכול לבוא בכל הצורות, 

זול, יקר, משוכלל ומנקר עיניים, אבל  הצבעים, 

מערכת ההפעלה תהיה ברירת המחדל הבטוחה 

שתוכל לנהל את המכשיר בצורה הטובה ביותר.

כמה  לאנדרואיד  הפופולריות,  יתרונות  מלבד 

דברים שמייחדים אותה מתוקף היותה מבוססת 

על מערכת ההפעלה לינוקס, יתרונות שלווינדוס 

פינגווין  יש  ללינוקס  למשל,  היו.  לא  מעולם 

חמוד, ואנדרואיד המשיכה את המסורת עם 

רובוט חמוד עוד יותר. מה היה לווינדוס 

שהשתווה לזה? אטב נייר?

כמו  אנדרואיד,  מכך,  יותר 

מערכת  היא  לינוקס, 

שאומר  מה  פתוח,  קוד 

אותה  לשנות  מאוד  שקל 

ולהתאימה לצורכי המשתמש 

)אם יש לכם את הידע הטכני(. 

של  הרשמית  ההורדות  חנות 

מ-2.6  פחות  לא  כוללת  אנדרואיד 

צורך  כל  שיספקו  אפליקציות,  מיליון 

יש  אבל  הפרוע,  במוחכם  להתעורר  שעלול 

גם חנויות אלטרנטיביות לחנות המרכזית והרבה 

נוספות שמשוטטות במערב הפרוע  אפליקציות 

של האינטרנט.

גם  לשימוש  מאוד  פתוחים  אנדרואיד  מכשירי 

ברמת החומרה – תמיכה בכרטיסי סים כפולים 

היסטורי,  במבט  זיכרון.  לכרטיסי  והרחבות 

אבל  ה"חדשנית",  מתדמית  נהנתה  אומנם  אפל 

NFC, טעינה  בפועל היו חידושים בתחום )כמו 

שהוצגו  אצבע(,  טביעות  קורא  או  אלחוטית 

בטלפונים  דווקא  קודם 

ואין  אנדרואיד,  מבוססי 

שהמגמה  להאמין  סיבה 

הזו לא תמשיך.

אמא  את  זה  לכל  נוסיף 

גוגל, שדואגת לשירותים 

ומפתחת  מצוינים 

בעצמה תוכנות מוצלחות 

ההפעלה,  למערכת 

וקיבלנו מערכת הפעלה 

אחרת  או  כזו  שבגרסה 

תתאים לכל אחד.

למה לא:

החסרונות של אנדרואיד 

מזכירים מאוד גם הם את 

ווינדוס  של  החסרונות 

נייחים,  במחשבים 

וירוסים   – ובראשם 

אין  זדוניות.  ותוכנות 

פופולריות  לעשות,  מה 

צרפתית  שגבינה  כמו  ורמאים  פושעים  מושכת 

צריך  לפעמים  כך,  על  נוסף  זבובים.  מושכת 

למכשיר  לגרום  בשביל  בהגדרות  קצת  לשחק 

רוצה  באמת  שאתה  מה  את  לעשות  אנדרואיד 

יכול  זה  טכני  חוש  בלי  לאנשים  יעשה.  שהוא 

האחרון  החיסרון  כיף.  ולא  מרתיע  מעט  להיות 

היצרנים  ריבוי   – בכלל  כיפי  לא  אחד  הוא 

לאי-תאימויות  גורם  אנדרואיד  של  והגרסאות 

וכל  מסוימים,  למכשירים  מסוימות  תוכנות  בין 

נפש  עוגמת  למשתמש  לגרום  יכול  הזה  הבלגן 

מהמכשיר  להיפטר  לרצות  לו  שתגרום  גדולה 

כמה שיותר מהר – וזה חבל, כי מלבד ממכשירים 

עבור  הרבה  תקבלו  לא  באמת  מפורסמים, 

אנדרואיד יד שניה בשוק.

אנדרואיד

מאת שי בלפר

הגיע הרגע, הגיעה השעה. שני הצבאות מתאספים להכריע בהמלחמה 
הגדולה מכול!

אייפון

צ'ופצ'יק44
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שיווק

אפל

למה כן:

 ,2008 בסוף  שלי  הראשון  האייפון  את  כשראיתי 

המשפט הראשון שאמרתי היה "וואו! איך הם עשו 

מכשיר כזה?"

לגרום  ביכולתם  ידועים  אפל  לעשות,  מה  אין 

הם  להתרשם.  לאנשים 

המק  עם  זה  את  עשו 

הראשון בשנות השמונים 

מה  ועכבר!  )חלונות! 

הטכנולוגי  הקסם  זה 

הזה?!(, והאייפון המשיך 

את המסורת הזו והצליח 

לשנות את העולם כולו. 

הזו  המיוחדת  ההילה 

של 'מכשיר אפל' נותרה 

כפי  היום,  עד  להם 

האייפונים  שמשתמשי 

ישמחו לספר לכם.

את כל זה אתם יודעים, 

נתעלם  בואו  אבל 

מההילה וניגש לעניין – 

מה יש לאייפונים להציע 

שאין באנדרואיד? קודם 

אייפון  בטיחות.  כל 

פחות  פופולרי  פשוט 

מפתחי  ולכן  מאנדרואיד 

מלאנדרואיד.  פחות  אליו  מתייחסים  רוגלות 

לאיכות  תהומית  ברצינות  מתייחסים  אפל 

פי  על  אף  ולכן    App Store-ב האפליקציות 

הוא  אנדרואיד,  של  מזה  יותר  קטן  שהמבחר 

איכותי יותר. הפלטפורמה מועדפת על ידי יצרני 

הקטע  זה  משחקים  אם  אז  לסלולרי,  משחקים 

שלכם – כדאי להסתמך על אפל.

אתה  שבה  הסגור,  הגן  בשיטת  מאמינים  אפל 

אומר  וזה  בלבד,  שלהם  הכללים  לפי  משחק 

האייפון  של  המודלים  שמספר  העובדה  יציבות. 

עבור  אומרת שהאביזרים שמיוצרים  כך  כל  קטן 

ליצרנים  אין   – אחוז  במאה  איתו  יעבדו  אייפון 

גם  גורם  מקום לטעויות! מספר המודלים הקטן 

לכך שקל מאוד לתקן בעיות תוכנה שמתעוררות 

בעיה  לכל  ורשם פתרון  כבר ראה  כי האינטרנט 

שהתעוררה בכל מכשיר.

בין  גם לשילוב מצוין  גורם  הגן הסגור של אפל 

האייפון לשאר המכשירים של אפל. אייפון ומק הם 

חברים הרבה יותר טובים ממה שהאנדרואיד 

של  והיתרונות  יהיו,  שלכם  והפי.סי. 

החזקה בשניהם רבים מספור.

למה לא:

הם  אפל.  זה  יודעים.  אתם  נו, 

להם  אכפת  לא  מאוד  יקרים, 

מעבודה זורמת עם מחשבים שהם 

לא מק, ואתם, הקוראים, ישראלים, אז 

שנים  כבר  מק.  לכם  שאין  הסיכויים  רוב 

תוכנה  נותרת  ווינדוס  למחשבי   Itunes-ש
מחויבים  אתם  מק  לכם  אין  אם  אבל  נוראית, 

אפשר  אי  החדשים  במכשירים  בה.  להשתמש 

להשתמש בחיבור האוזניות הקלאסי. ואת המחיר 

כבר הזכרנו?

אייפון
אז מי מנצח?

בצורה  המערכות  על  להסתכל  ניסיתי 

שעולה  ברורה  מסקנה  הניתן.  ככל  הוגנת 

יש  כבר  שאם  ספק  שאין  היא  מהניתוח 

לכם אייפון או אנדרואיד כדאי להישאר עם 

שלכם,  הבא  בטלפון  גם  ההפעלה  מערכת 

לאחרת  אחת  ממערכת  שהמעבר  מפני 

מנקודת  מסתכלים  אם  אבל  מסורבל.  הוא 

אנ  "א  של  חסיד  אני   – מודה  אני  אפס? 

מבחר  הגמישות,  מגוגל".  אנדרואיד  אנד 

שאני  מה  הם  הנוח  והמחיר  האפליקציות 

צריך ממערכת ההפעלה לטלפון שלי.

Shai Belfer  | Belfer94@gmail.com

אנדרואיד
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היי את! כן כן את, אל תעברי לדף הבא. יש 
לצ'ופצי'ק שאלון שיעזור לך למצוא 

את בחיר ליבך. או לפחות 
להבין מה את מחפשת 

בבחיר ליבך. יותר טוב 
מהטינדר, בדוק.

למי את 
נמשכת יותר?

חשוב לך לשפוך על כמה המעבדה 
האחרונה הייתה מתסכלת, חשוב לך 

שיהיו לכם חברים משותפים, חשוב לך 
שהחלונות שלך ושלו יהיו מסונכרנים 

ותשבו לדייט קופסאות רומנטי בחברת 
חתולים. אם תשאלי אותי? בחיר ליבך 

ממש מתחת לאף, ואת לא צריכה 
לחפש רחוק. כנראה שכבר הכרת 
אותו בתרגול, הרצאה או מעבדה.

סטודנט 
מהמחלקה

את? סטודנטית עייפה לפסיכולוגיה. הוא? שנה שנייה 
הנדסת מכונות. בתחום האקדמי? אין לכם שום דבר 
במשותף. וטוב שכך. את רוצה לחזור לזרועותיו ולא 

לדבר על לימודים או על החובות שהטילו עלייך בתרגול 
האחרון. כנראה שגם הוא. אתם רוצים להתנחם יחדיו 

מול הטלוויזיה ולהכין ארוחות ערב לצד יין זול. את רוצה 
לדבר איתו על הכל- רק לא על לימודים. את האביר הזה 

תצטרכי לחפש- אבל לא רחוק מדי. חבר של שותף? 
חברים משותפים? בינגו. רק לא לגשש בהרצאה.

סטודנט 
מפקולטה אחרת 

"מה זה פקטור?...אפסילון זה לא 
המשחק טריוויה הזה?" אם אלו צמדי 
המילים שבא לך לשמוע- כנראה 
שאת צריכה בוגר. בוגר בגילו, בוגר 
בעצמאותו ובעיקר- בוגר תואר. אין 
לך כוח לתקופת מבחנים הדדית ובטח 
שלא לחכות לו בדירה עם פסטה 
קרה עד שיסיים ללמוד עם חברים 
באוניברסיטה. את רוצה ללכת עם- 
להרגיש בלי, להיות בתואר- ולהרגיש 
אחרי. הוא כבר במעגל העבודה, והוא 
לא בהכרח גר בבאר שבע- אבל הוא 
שם בשבילך. שכחי מהמאמרים שיש 
לך לסכם או מהמצגת, הוא ידאג שאת 
)והוא( לא יהיו שם. רק אל תשכחי 
לעשות תזכורת להגשה במודל, כן?

בוגר 

רחוק מהעין
רחוק מהלב?

לאכן

ילקוט על הגב עושה 
לך את זה?

תחומי עניין משותפים

חשוב לכם שיהיה 
לכם לוז יומי משותף?

לאכן

חשוב לך שיבין לליבך 
גם כשמדובר במערכת 
השעות הנוראית?

לאכן

לא כן

לא

חשוב לך מסעדות, 
חו"ל ופינוקים?

לעבור ביחד על סיכום זה 
הכי סקסי שיש?

כן

כן

לא

לא

כן

מאת דקלה קציר

Dikla Katzir  | Diklakat93@gmail.com
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צ'ופצ'יק48

שומרים
אתכם

מחוברים

Bgu4u.co.il



מחיר: 45 ₪ לסטודנטים/ות חברי/ות אגודה | מכירת כרטיסים תחל ב- 12.12.18 בשעה 16:00 במשרד שירותים או באתר האגודה 
ניתן להזמין עד 4 כרטיסים פר סטודנט | לא ינתן החזר כספי על ביטול כרטיס | עד גמר המלאי

20:00 )פתיחת שערים 19:30(
אולם 26.12.18

זוננפלד

Bgu4u.co.il |   אגודת הסטודנטים



צ'ופצ'יק50

תשבץ היגיון

מאונך:

1. לא נעים לחטוף ממנו שער אחרי הבהמה )5(

2. ציון הורה לחגוג עם בן הזוג )3,2(

3. מה עשו המג"בניקים בחדשות? )6(

5. נכשל אלוף שדה, הוא לא באמת כזה מסוכן )3,2,3(

6. בהספד מציינים את שם המפלגה האפריקאית )6(

9. לפלף שנוזל לו )4(

11. הקיבוץ נראה כמו חצי שוקולד עם איבר )5,3(

13. הזמר מרח את אצבעותיו בהגזמה שוב )6(

14. זה לפני שביקשו ממך נדבה )ש( )4(

15. הם מספיק מרופטים, אפשר לתקוע אותם בקיר )6(

17. הוא יחלים, השאר ירימו אף )5(

18. צחקו קצת כשתראו איזו פוזה )5(

מאוזן:

1. היגוי גופן אשכנזי )7(

4. תסביר שאני רוצה ממך המבורגר )4(

7. חמוס זאת בהמת בית? )4(

8. מתנה כפולה בכדורסל הנשי )5,2(

10. למועדון הספורט יש 200 - זה הרבה )6(

12. מה יש לדראג קווין בקטע הסיום? )5(

13. חצי דרגה של שברולט )5(

16. היה שר ודוקטור בלי תיווך )6(

19. טוב בן נוח מאדם מת בסרט ישראלי )מ( )3,4(

20. השליחים שלו נוהגים בהיגיון )4(

21. בנה בית ששילמו תמורתו )4(

22. זה קרה אחרי שהוא נרדם וזה גרם לו 

להתרגז )3,4(

את הפתרון לתשבץ זה תוכלו לראות באתר 

האגודה למטה תחת כותרת צ'ופצ'יק
מאת ליאור ליאני
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את הפתרון לתשחץ זה תוכלו לראות באתר 

האגודה למטה תחת כותרת צ'ופצ'יק

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

Friends cafe

את הפתרון בצירוף פרטים אישיים )שם מלא, תחום לימודים, טלפון ודוא"ל(
יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק, בקומה 1 בבית הסטודנט.

תשחץ

משקה
עלים

התעייף

נשאר 
, בחיים
ניצל

פקודה
חיה
-אינטלי
גנטית

:סלנג
השקעה

ללא תכלית
(7,2,3)

תחזית
-אסטרו
לוגית

שלהבתקורת רוח
מדינה 
במזרח 
אירופה

חדרון
מצב של 

חוסר 
תעסוקה

יצור 
אנושי

(3,2)

דוב 
מצויר

רעש קל
חברה 
לבנייה

חיה מן 
הצאן

אבן חן
בחור
צעיר
מעז

קוסםכתובת

בלתי 
טהור

חוטף 
שוק

אות
אנגלית

קידומת 
לשם 
הולנדי

מילת 
שאלה

מתכת 
יקרה

,מספר
משמיע
דברים

שהייה
בלילה

שיח 
מנשות חברקוצני

יעקב
כלי קיבול
לנוזלים

בד מקראי

שהוכנס
בברית
היהדות

מושב 
ברמת 
הגולן

(4,5)

חוטי 
היסוד 
באריגה

מרדד סוד
בצק

מתקדם
על המים

מכלי 
השולחן

מפירותנפה
נזרההדר

ביזהרשע

רזי ברקאי

יעל דן

liorliany@gmail.com (ויקיפדיה) עושים צהריים; אורית : צילומים 



פרסום אגודה

חצ'פורי-פיתה
מה צריך?

1 פיתה

1 ביצה

15 גרם חמאה )3 כפיות(

פרוסת גבינה צהובה

פרוסת גבינה בולגרית )10 גרם(

1/4 כוס מים

מעט מלח ופלפל

טיפ: אפשר להשתמש גם בגבינות אחרות כתוספת או כתחליף, כל סוג של גבינה קשה שיש 
לכם בבית, שישמח לכם את הבטן וישדרג את ארוחת הערב.

הגרוזיני  מהמטבח  ביותר  והמוכר  האהוב  המאכל 

וביצה  גבינה לוהטת, בצק רך  שעשה עלייה לארץ. 

שהחלמון שלה נוזל על כל הדבר הנפלא הזה... מה 

הכנת   - אחת  בעיה  רק  ישנה  לבקש?  אפשר  עוד 

תמיד  לא  וגם  ועבודה,  זמן  המון  אורכת  חצ'פורי 

פשוט להזמין הביתה. מה נעשה? נכין גרסה פשוטה 

לעצלנים! במקרה הזה, המתכון הוא לחצ'פורי מסוג 

אצ'רולי, הסוג שמכינים עם ביצת עין במרכז הבצק. 

מסתכמים  שלו  הקולינריים  שהכישורים  מי  גם 

בצפייה בתכניות ריאליטי על בישול, יכול להצליח.

מה עושים?
יש לחתוך חור עגול במרכז הפיתה. כדאי להניח 

כוס הפוכה על הפיתה ובעזרת סכין לחתוך עיגול 

בהתאם לרוחב הפתח של הכוס. אחרי זה ממלאים 

את הכיסים שיש בצדי הפיתה בגבינה: את הגבינה 

ואת  רצועות  לארבע  לאורך  חתכתי  הצהובה 

המלוחה הכנסתי בקוביות, אתם יכולים לזרום על 

כל שיטה, העיקר שתהיה גבינה בכל מקום!

מניחים על המחבת חצי מכמות החמאה. כאשר היא 

נמסה שמים עליה את הפיתה הממולאת בגבינה. 

אחרי 5-3 דקות, הפיתה תקבל צבע זהוב-חום וזה 

הזמן להפוך אותה. אם המחבת נראית לכם חסרת 

שמן, אפשר להוסיף עוד מעט מהחמאה.

לאחר שהופכים את הפיתה, שוברים ביצה לתוך 

החור שבמרכזה. זה הזמן לפזר קצת מלח ופלפל 

שנשאר  מה  את  מוסיפים  בהמשך  הטעם.  לפי 

ומכסים את המחבת. לכל  ואת המים  מהחמאה 

לגנוב  הזמן  וזה  שמעתי(  )ככה  מכסה  יש  סיר 

כדי לכסות את המחבת. השליטה במידת  ממנו 

העשייה של הביצה תלויה באורך הזמן שתכסו 

את המחבת ובכמות המים.

והחלבון  אינם  עד שהמים  דקות  כמה  ממתינים 

של הביצה כבר מבושל ולא נוזלי. חלמון שהוא 

קצת חי ונוזל על האוכל זה טוב, חלבון חי - לא 

החצ'פורי-פיתה  את  להוציא  אפשר  אז  מומלץ. 

לצלחת ולאכול בתיאבון! השלב הבא יהיה לחזור 

על הכול מהתחלה כי זה משאיר טעם של עוד...

לא לשכוח - אפשר לקשט את הצלחת בירקות 

ולשחק אותה בריאים, אבל לא חובה! 

מדור הפינה החמה
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מה צריך?עוגת מלבי

מצרכים למלבי: 

5 כוסות חלב )או תחליף(

2 כפות סוכר

5 כפות קורנפלור

כוס שמנת מתוקה

מעל המלבי:

תרכיז מיץ פטל / כמה טיפות של 

תמצית מי ורדים / פיצוחים כמו 

שקדים/בוטנים )אופציונלי(

טיפ: אפשר לשדרג ולהשתמש בתרכיז בטעמים שונים כמו ענבים, או אננס ואחרים. 
גם ככה כולם קוראים לזה "פטל" ולא משנה מה אומרת האריזה.

שוב אני כאן והפעם יש לי מתכון לקינוח קל בטירוף 

חלבית,  בגרסה  בין שמדובר  לכולם.  להתאים  שיכול 

ובין שמגישים אחרי ארוחת ערב  או פרווה-טבעונית 

או סתם באמצע היום - פשוט סוגר לכם את הפינה 

המתוקה. אחלה יחס בין עלות )מעט מצרכים ועבודה 

קלה( לתועלת )טעם נהדר והתלהבות של כולם(.

מה עושים?
ראשית מוזגים את החלב לסיר קטן ומבשלים 
לרתיחה  ומגיע  מבעבע  החלב  כאשר  הגז,  על 
כדי  ומערבבים  סוכר  כפות  שתי  מוסיפים 
שיימסו. המתכון עובד נהדר גם עם חלב שקדים 
או  כשרות  שומרי  טבעונים,  שגם  ככה  מים  או 

סתם רגישים ללקטוז יכולים ליהנות.

מתוקה  אפשר  השמנת,  את  מערבבים  במקביל 
נפרד,  בכלי  הקורנפלור  עם  צמחית,  או  רגילה 
סמיכה,  והתערובת  בחלב  נמס  שהקורנפלור  עד 
הקורנפלור  שכפות  לב  לשים  חשוב  נוזלית.  אך 
שתוסיפו יהיו גדושות או איך שאומרים אצלנו בבית 

"בהיריון". את התערובת מוסיפים לסיר המבעבע.

היטב,  ולערבב  התערובת  כל  את  להרתיח  יש 
 5-4 לקחת  אמור  זה  גושים.  שאין  לוודא  כדי 

דקות. הגיע הזמן למזוג את המלבי לכלים. 

והכמות  פלסטיק  בכוסות  השתמשתי  אני 
שהכנתי הספיקה לי להכנת שמונה מנות.

להתקרר  לכלים  תנו  הכול,  את  שמזגתם  אחרי 
עד  לפחות,  שעה  רבע  למשך  בחוץ  קצת 
שיפסיקו להעלות אדים. אחר-כך הכניסו למקרר 

להתגבשות המלבי למשך 4-3 שעות לפחות.

הפטל  תרכיז  את  הוסיפו  שאוכלים  לפני 
יש  שלכם.  הטעם  לפי  ורדים,  מי  טיפות  וכמה 
שכבר  פטל  תרכיז  גם  בחנויות  לקנות  אופציה 
 - להתפנק  חשק  כם  ל  אםיש  ורדים.  מי  מכיל 
פיסטוקים  או  בוטנים  קצוצים,  שקדים  הוסיפו 

לבחירתכם.

לא לשכוח - כדאי לכסות את הכלים שהכנסתם 
למקרר כדי שהמלבי לא יספוג ריח של דברים 

אחרים שיש שם!

מאת ליאור לוי

Lior Levi  | Liorm@post.bgu.ac.il
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