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מאת ליאור גבאי
במופע פתיחת השנה הקרוב יופיע ,בין היתר,
גם סטפן לגר .לאחרונה הפך סטפן לסנסציה
בקרב ילדים ונוער עם השירים והריקודים שלו
וזה לא רק משום שהוא קרוב אליהם בגיל .צעיר,
בסך הכל בן עשרים וכבר הספיק להשתלט על
תרבות המוזיקה בישראל .לכבוד המופע ,סטפן
עשה עמי חסד והעניק לי את הריאיון הראשון
שלי .יצא לנו קצת טוב יותר מרק קומסי-קומסה,
ואפילו יש דיבור על השיר הבא.
אז בראש ובראשונה ,ספר לי איך בחור בן ,20
חייל בצבא ,דוגמן שמופיע נון-סטופ ,שומר על
שפיות בתוך כל הכאוס של עולם הבידור?
"קודם כול ,אני לא שפוי בכלל .אני אוהב את
מה שאני עושה ,מאוד מאוד .זה מאוד כיף ואני
עושה את זה הכי טוב שבעולם ואין מצב שאני
אעשה משהו שהוא חצי .הכול מאה אחוז .זה
לא מעייף או גורם לרצות לעשות משהו אחר.
זה אני".
באיזה שלב הרגשת שאתה כבר ממש מצליח
בתחום?
"ברגע שהוצאתי את השיר הראשון שליStep" ,
 ,"funזה השיר שקיבל את הבמה ,החשיפה
הגדולה הראשונה .ואז ראיתי כמה זה
נפתח וכמה זה עבד שם ואנשים
אהבו את זה ,אז החלטתי
שצריך כנראה להמשיך.
הוצאתי עוד שיר ,ועוד
ועוד ועוד ,ואז לאט
לאט כמה שיתופי
פעולה ,וזהו ,כל הזמן
ממשיכים".
סטפן כבר הספיק
קרוב
להוציא
השנה כבר
שירים,
לעשרה
אז פסטיבל פתיחת איין את סטפן.
לר
שיתופי
ביניהם
בפתח והגיע הזמן קומסי-קומסה.
פעולה עם כוכבים
שבטוח לא היה
מה
כמו איתי לוי ,נועה
קיריל ,עברי לידר
וסקאזי.
לאיזה שיר שלך
אתה הכי מתחבר
ומאיזו סיבה?
"קודם כל Maman
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קומסי-
קומסה!
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צילום :דניאל קמינסקי

צ'ופצ'יק

"

קודם כול ,אני לא שפוי בכלל.
אני אוהב את מה שאני עושה ,מאוד
מאוד .זה מאוד כיף ואני עושה את
זה הכי טוב שבעולם ואין מצב שאני
אעשה משהו שהוא חצי"
שלהם ,והם היו מפרסמים ,ואז החלטתי שאני
מוציא שיר שהוא שלי שהוא גם כזה .לאט לאט
הבנתי שצריך גם לעשות דברים חדשים ולעניין
את הקהל ,אז הכנסתי טיפה מזרחית עם האנגלית.
כשאני שר בצרפתית זה הכי נוח ,הכי כיף ,הכי
טבעי .ואנשים נראה לי הכי אוהבים את זה".
עם איזה אומן הכי היית רוצה לשתף פעולה? גם
בארץ וגם בחו"ל.
"יש בחו"ל אמן חדש שקוראים לו  ,Vegedreamואני
ממש אוהב את המוזיקה שהוא עושה .דווקא הוא,
ולא הגדולים ,לא הוותיקים יותר .אני מתחבר אליו
מאוד אף על פי שהוא חדש .ובארץ ,אולי עדן בן
זקן או עומר אדם .הייתי עושה אפילו עוד שיר עם
איתי לוי .בסופו של דבר ,השיר הוא מה שקובע.
ברור שצריך להתחבר וזה הכי חשוב .לפעמים
קודם כותבים את השיר וכבר מתחילים את ההפקה
ואז רוצים לצרף מישהו אז פונים אליו ,או שהם
פונים אלינו או שנפגשים ובונים יחד את השיר".
עוד משהו שתרצה להוסיף?
"צריך להישאר מפוקס ,להמשיך לעבוד ,להיות
אופטימי ותמיד חיובי .אף פעם לא לוותר ,תמיד
להאמין בעצמך ,ולהקשיב לאנשים הטובים
שמסביבך כי הם פה בשבילך וזה הדבר הכי נכון".
אנחנו נוכל לצפות בסטפן מופיע בפסטיבל
פתיחת השנה שיתקיים בתאריך 22.10.18
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(מאמו) כי זה שיר שמדבר על אמא ,שתמיד
הייתה מאחוריי ותמכה בי כל הדרך .גם על אבא,
אבל אמא ,את יודעת ,כל האהבה שלי לאמא
שלי ,וזה מספר את כל הסיפור מתחילת הדרך
עד עכשיו ,איך הכול התפתח ,וזה פשוט שיר של
להגיד תודה".
אם כבר אנחנו מדברים על ההורים ,על אמא
ואבא ,אתה נולדת להורים לא יהודיים ואני שמה
לב ,שאת רוב השירים שלך אתה בוחר לשיר
באנגלית או בצרפתית .אז השאלה שלי האם זה
מגיע משם?
"כן ,כי קודם כול ,שפת האם שלי מהבית היא
צרפתית .בבית אבא שלי דיבר אנגלית ,הייתי
בבית ספר צרפתי כל החיים שלי ,עד שבכיתה
י"א עברתי לבית ספר ישראלי .נולדתי בארץ ,אז
אני יודע עברית .נולדתי בארץ ,אז זה צפוי שאני
אדע .אבל כל המוזיקה והאמונות שלי מושפעות
מדברים שהם לא מהארץ .אנגלית במוזיקה זו
השפה הראשית .הכנסתי גם קצת עברית בקומסי
קומסה ,כאילו לאט לאט .זה לא שזה לא זורם,
אבל איך שזה משתלב ,מתאים .אז זה כיף ככה
לשלב מלא שפות בעבודה ובמוזיקה גם".
הייתי רוצה לדעת מה עובר לך בראש ,רגע לפני
שאתה עולה לבמה להופיע ,ומה מיד כשאתה
יורד ממנה?
"כשאני עולה לבמה זה כאילו אני נכנס לבועה.
אני נותן את כל האנרגיה שיש לי בשביל
שההופעה תהיה הכי טובה ,כי צריך גם להופיע
כמו שצריך וגם לראות איך להתחבר לקהל .אי
אפשר לעמוד על במה ופשוט לשיר ושהקהל
יהיה מבסוט .צריך לבוא לקהל ,להסתכל
עליו ,כל מיני דברים שאתה מחויב לעשות .גם
להיות עם הרקדנים ,הקבוצה שלי על הבמה,
גם להקשיב למה שאומרים אם יש בעיה ,צריך
להסתכל על הכול .וזה ממש קשה .ואז אני יוצא
מהבועה וזה כאילו חזרתי לעצמי .אתה מול מלא
אנשים וכולם מסתכלים עליך עכשיו".
הוא מופיע מגיל צעיר ,תחילה היה רקדן והופיע
גם בהופעות ובקליפים של סטטיק ובן אל תבורי,
ואז התחיל לקדם את עצמו ברשתות החברתיות
עד שהיה לכוכב שהוא היום.
דיברת על זה שחלק מההופעה זה גם הלבוש
וגם השירים עצמם ,אז מנין אתה שואב את
ההשראה שלך גם לבגדים וגם לשירים?

"הבגדים זה יותר לקליפים ,לוקחים סטייליסט
לדברים מצולמים .אבל ביום-יום כשאני מתלבש,
אני לא צריך סטייליסט .יש מעצב שנותן אופציות
ואנחנו אומרים מה אנחנו רוצים .זה בא מהסגנון
שאני כבר אוהב ומתלבש לפי זה .אני מסתכל על
זה ואז אני הופך את זה ליותר מיוחד .כשהוצאתי
את השיר הראשון זאת הייתה תקופה של אתגרי
ריקוד כשבארה"ב היו משלבים תנועות של ריקוד
בתוך השירים .הייתי מחקה את הריקוד לשירים
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חלקם רעים ואת חלקם לא רואים .אבל מה שבטוח,
תמיד כיף לקטר עליהם .האם בעלי הדירות שלנו באמת
כאלו אימתניים כמו שאנו נהנים לעשות מהם? יצאנו
לשטח לבדוק ולקחנו תרסיס פלפל ,ליתר ביטחון.
אתחיל בסיפור אישי .בעל הדירה שלי לא אדם רע
באמת .להפך ,הוא דובון-אכפת-לי מתוק ומלא
בכוונות טובות .עד כדי כך טובות שבכל פעם שאנו
מדווחים לו על תקלה ,כמו צינור שנוזל או דוד
שהתפוצץ ,הוא מגיע מיד לדירה ומתקן אותה בכוחות
עצמו .או יותר נכון ,מנסה לתקן .ואז הורס עוד יותר.
וככה קרה שחיינו בלי מטבח במשך חודש וחצי,
התקלחנו ושטפנו כלים בעת ובעונה אחת ,ועד היום
חבריי לכיתה לא שוכחים לי את הטוסטר על הכיסא
בסלון ,שאיתו הכנו ארוחות בוקר ,צהריים וערב .אבל
בסופו של דבר הוא הבין שאין חכם כבעל מקצוע
ואנחנו קיבלנו יופי של שיעור לחיים וכעת יודעים
להעריך מקלחת טובה וכיור מטבח מנירוסטה.
"אחת עשרה בלילה ,תאורה דלה ,שכונה ד' ,באר
שבע ",מספרת לנו איילה ,סטודנטית שנה ג'" ,לקראת
סיום טיול הלילה הקבוע עם הכלב ,אני פונה לסמטה
המובילה לדירתי החביבה .הטלפון מצלצל ,על הקו
בצד השני נמצא בעל הדירה והוא מברך אותי לשלום.
בירכתי אותו בחזרה ,כמקובל' .תגידי רגע ',הוא החל
לומר' ,זה בסדר שאישן אצלכם על הספה הלילה?'
הוא שאל ואני קיבלתי שוק .משיחות שערכנו מוקדם
יותר באותו הערב היה ברור לי שהוא יודע שהשותף
השני לא נמצא ושאני לבד בדירה .חמש שניות ארוכות
חולפות בדממה צורמת ומפי יוצאת מילה אחת בלבד
'לא' .השיחה מתנתקת .בדיוק נכנסתי לבניין ,מספר
צעדים לפני דלת הכניסה ואני מבחינה בצילה של
דמות הגוררת אחריה דבר מה  -בעל הדירה עם
מזוודה .שנינו חולפים זה על פני זו בלי להחליף
מילה .עד היום לא דיברנו על הרגע הזה".
לפעמים שתיקה שווה זהב .או חודש שכירות חינם.
"אני מרחמת על הדיירים החדשים ,בא לי להשאיר
להם פתקים בארון כמו בסיפורה של שפחה ",אומרת
חן ,סטודנטית שנה ג' ,בחצי צחוק חצי אמת" ,אני
לא יודעת מאיפה להתחיל אפילו .כשנכנסנו לדירה
לא היו בה מכונת כביסה ועוד כמה חפצים שקנינו
בכספנו .בסוף השנה ,כשכבר החלטנו שאנחנו עוזבים
ומכרנו אותם היא האשימה אותנו בגניבה ואיימה
להתלונן עלינו במשטרה .למרות שנתנו לה את כל
הצ'קים מראש ,היא שלחה לנו תמונה של כל הצ'קים
קרועים לאחר שהיא קרעה אותם בעצמה בתואנת
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צ'ופצ'יק

מאת ליעד וכניש

חוזה
עם
השטן
אנחנו בסך הכל רוצים לשכור
דירה ,אבל אסור לנו לשכוח
שהבעיה הגדולה ביותר היא
לא המיקום  -אלא דווקא
הבעלים.

שווא שהצ'קים לא טובים וביקשה תשלום מיידי
בהעברה בנקאית או שתפנה להליכים משפטיים.
בסוף השנה ביקשנו לצאת חודשיים לפני תום החוזה
ומצאנו מחליפים והכל .היא לא הסכימה לפגוש אותם
ולא הסכימה לזה שנשתחרר מהחוזה לפני הזמן ,היא
אמרה ואני מצטטת' :אני לא מוכנה ולא מעוניינת
לבוא לקראתכם'".
שיהיה בהצלחה לדיירים החדשים.
"בעל הדירה פשוט בא והפך את כל הדירה ",שיתף
אותנו קים ,סטודנט שנה ב'" ,מטרת ההגעה שלו
הייתה לראות את הדירה לפני שהוא מכניס שוכרים
חדשים .עד כאן תקין ,מכאן כבר לא  -מהרגע שהוא
נכנס הוא החל להזיז דברים בדירה .השיא היה כשהוא
נכנס לחדר השינה ופשוט החל להזיז את כל הריהוט

בדירה .עכשיו ,נשארו לנו עוד שלושה חודשים עד תום
החוזה ותכננו להישאר בה עד תומו ,לא היינו מוכנים
לבקשה ההזויה הזאת .זה הגיע לאיומים של בית
משפט והוא אפילו עירב את עורך הדין שלו שאמר
לנו שיש לו זכות לעשות את זה .כמובן שהחזרנו
את הדברים למקומם ואמרנו לו בצורה יפה ומכבדת
שחבל על הכסף שהוא הולך לשרוף על בתי משפט.
בסופו של דבר הוא ויתר והכל שב למקומו הטבעי".
סוף טוב הכל טוב.
"יש לי בשבילך את הסיפור המנצח ",אמרה דנה,
סטודנטית שנה ג' ,למרות שהסברתי לה שזו לא
תחרות" ,אני לא אזכיר אפילו את זה שבעלת הדירה
לא תיקנה במשך חצי שנה דוד מקולקל וסירבה לשלם
על התיקון ,אלא אגיע ישר לקש ששבר את גב הגמל.
ערב אחד ,באמצע החוזה ,נכנסתי לדירה והיא הייתה
פשוט מוצפת במים ,אבל לא במים רגילים .אל תשאלו
אותי איך זה קרה אבל הביוב של כל הבניין עלה
מכיור המטבח שלנו והסריח שם את הכל .גרתי לבד
באותה תקופה ככה שלא היה לי אפילו עם מי לחלוק
את הבאסה .מהרגע שהתקשרתי לבעלת הדירה ועד
לרגע שהגיע מישהו לתקן את זה חלפו ארבעה ימים.
כמובן שבתקופה הזו לא ישנתי בדירה וגם בקושי
הגעתי אליה .כשנגמרה השנה והגעתי לסוף החוזה,
בעלת הדירה ,בשיא חוצפתה ,דרשה ממני לשלם על
הנזק לארונות המטבח שנגרם כתוצאה מההצפה.
לרגע חשבתי שהיא צוחקת עלי .היא לא".
מההתחלה ידעתי שמשהו פה מסריח.

ממקומו ,הוא שינה את המיקום של המיטה ,הארון
ושולחן הלימוד ,בטענה שזה גורם לחדר להיראות
קטן יותר ממה שהוא ושזה פוגע במאמצים שלו
להשכיר את הדירה .נוסף על כך ,הוא לא הסכים ,יותר

"

נכון אסר עלינו בתוקף להשיב את הדברים למקומם,
בטענה שיש סעיף שאומר שאסור לנו לעשות שינויים
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הוא שינה את המיקום של המיטה,
הארון ושולחן הלימוד ,בטענה שזה
גורם לחדר להיראות קטן יותר ממה
שהוא ושזה פוגע במאמצים שלו
להשכיר את הדירה".

"בעל הדירה שלי הוא סוג של גאון מרושע ",סיפר
לנו סטודנט שנה ג' שביקש להישאר חסוי ,ותכף גם
תבינו למה" ,הכול התחיל בזה שנכנסה שותפה חדשה
לדירה ועזבה אחרי יומיים .ביומיים האלו היא הספיקה
להיכנס לכאסח עם בעל הדירה ובגלל שהחוזה לא
נחתם היא ברחה משם כל עוד הייתה יכולה .במשך
תקופה לא הצלחנו למצוא שותף שיחלוק איתי את
הדירה ומכאן שהחדר היה פנוי ובעל הדירה הפסיד
על זה כסף .כתוצאה מכך עלה בראשו רעיון להשכיר
את החדר לפי שעה .הוא הציע לעשות לי הנחה בשכר
הדירה בתמורה לשתיקתי ואני קיבלתי את ההצעה.
במשך התקופה הזו הגיעו מספר זוגות ,עשו את
שלהם והמשיכו לדרכם .אני בטוח שהוא הרוויח הרבה
יותר כסף מאשר בהשכרה רגילה .המצב הזה נמשך
מספר חודשים עד שנמצאה שותפה קבועה ותפסה
את החדר .חזרנו לשגרה ,כמו שאומרים".
ולנו נותר רק לקוות שהשותפה החדשה החליפה
סדינים.
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מאת ליאור גבאי

עם כוח
גדול
באה
אחריות
גדולה
בהשראת הסרט החדש "ונום" החלטנו לסקור את כל האויבים הידועים של
ספיידרמן לקראת הסרטים הבאים .תתכוננו לפלאשבק.
לכבוד יציאת הסרט "ונום" לאקרנים בתחילת
החודש בכיכובו של טום הארדי ,החלטתי להקדיש
את המדור הראשון שלי לאויבים הגדולים של
ספיידרמן .בטרילוגיית סרטי ספיידרמן (טובי
מגווייר) אנו פוגשים את הגובלין הירוק ,הלוא
הוא נורמן אוסבורן ,ואחריו בנו הארי שיורש את
התפקיד לזמן קצר ,את ד"ר אוקטפוס /אוטו
אוקטביוס (ובכינויו דוק אוק) ,את סנדמן ואת
ונום .בשני הסרטים של ספיידרמן המופלא
(אנדרו גארפילד) אנו רואים את הלטאה,
אלקטרו ,הגובלין הירוק (שוב הארי לזמן קצר)
ומעט מאוד מריינו ,ובספיידרמן :השיבה הביתה
(טום הולנד) אפשר לצפות בספיידי שלנו נלחם
בנשר ( ,)Vultureשהוא אדריאן טומס .לכן,
בטור הזה אתמקד בעיקר בדמויות שעוד לא
פגשנו ,אבל בתקווה שנכיר בסרטים הבאים ,פרי
שיתוף הפעולה בין מארוול וסוני.
הראשון ברשימה הוא מיסטיריו – קוונטין בק.
ידוע שבסרט הקרוב של ספיידרמן ,יגלם ג'ייק
ג'ילנהול את דמותו של מיסטיריו .בעבר כבר
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נחתמו חוזים עם סוני לסרטי המשך לטרילוגיה
של טובי ומיסטיריו היה אמור להופיע שם
לראשונה על המסך הגדול .ברוס קמפבל היה
אמור לגלם את הדמות בסרט הרביעי בסדרה,
ולמעשה זו דמות שכבר ראינו בעבר בכל שלושת
הסרטים :בראשון הוא הופיע ככרוז של מועדון
האגרוף אליו מגיע ספיידרמן ,בשני הוא הסדרן
מחוץ לאולם שבו התקיימה ההופעה של מארי
ג'יין ,ובשלישי הוא המארח הצרפתי במסעדה
שבה פיטר מתכנן להציע נישואין למ.ג'יי .אבל
מה הופך את הדמות הזו למעניינת כל כך?
קודם כול ,למיסטירו יש היכולת והכישרון ליצור
אשליות .הוא מומחה גם בהיפנוזה ,ומשתמש
במומחיות הזו כדי לנסות לגרום לספיידרמן
לאבד את שפיותו ולחשוף את זהותו האמיתית.
בקומיקס ספיידרמן הביס את מיסטיריו שוב
ושוב ,אך מיסטיריו המשיך לחזור ולנסות לגבור
עליו .בשלב מסוים ,הוא ניסה שוב לשבור את
רוחו של ספיידרמן ,הפעם בניסיון לגרום לפיטר
להאמין שהדודה מאי מתה .בקומיקסים מאוחרים
יותר הוא מנסה לגרום לספיידי להאמין שקפטן

מדור גיקלי
סטייסי זייף את מותו ובעצם חי כל השנים האלו
כגנגסטר .למיסטיריו אין כוחות על ,אבל הוא
בעל ידע נרחב בתחומים רבים ,כמו רובוטיקה,
כימיה ,משחק ואסטרטגיה ,ומשתמש בידע שלו
כנשק (מלבד החליפה שלו כמובן ,שהיא תוצר
של כל הידע הזה) .תמיד אמרו שידע הוא כוח,
לא? יהיה מעניין לראות את הדמות על המסך
הגדול בסרט הבא של ספיידרמן שיצא ב.2019-
קרייבן הצייד – תחילה היו תיאוריות לגבי
הופעתו בסרט הקרוב של ספיידרמן ,משום
שבעלילת הסרט איש העכביש הצעיר וחבריו
טסים לחופשה באירופה ,וקרייבן מגיע ממעצמה
אירופית גדולה ,רוסיה .אבל אז פורסמה הידיעה
שמיסטיריו הוא הנבל שיככב בסרט .לאחרונה
רצות שמועות על התוכנית של סוני להפיק סרט
שיתמקד בקרייבן עצמו ,בדיוק כמו הסרט הקרוב
של ונום ,שבו ספיידרמן לא יופיע .קרייבן ,המוכר
גם כסרגיי קרבינוף ,מתגאה ביכולות הציד שלו,
ולמעשה מטרתו היא להוכיח שהוא הצייד
הטוב ביותר שקיים ,על ידי הבסת ספיידרמן.
קרייבן ,בניגוד לציידים רגילים ,לא מאמין
בשימוש ברובים או בחץ וקשת והוא צד את
קורבנותיו במו ידיו .הכוחות של קרייבן מגיעים
משיקוי קוסמי שהוא שותה ,המעניק לו כוחות
מחוזקים וכן מאט את קצב ההזדקנות שלו.
אחת מעלילות הקומיקס המוכרות ביותר של
ספיידרמן היא העלילה ,שבה קרייבן הורג את
ספיידרמן ,קובר אותו ולוקח את מקומו בחליפה
האדומה והכחולה ,הכול במטרה להוכיח שהוא
נעלה יותר מאיש העכביש ויכול לעמוד במשימה
שפיטר פרקר נכשל בה .מאוחר יותר מתגלה
שהוא לא באמת הרג את ספיידי ,אלא רק שיתק
אותו לשבועיים .קרייבן פורש מחיי הציד לאחר
הסאגה הזו ומתאבד בביתו.

החתולה השחורה ,ובשמה האמיתי פלישיה
הארדי ,היא אחת מדמויות הנבל הנשיות
היחידות עמן התמודד ספיידרמן .למעשה ,גם
לחתולה השחורה יש צדדים קצת פחות אפלים,
אותם היא הציגה כאשר עזרה לספיידרמן מספר
פעמים ,מתוך אהבתה אליו .אחרי רומן קצר פיטר
נפרד מפלישיה ,וכשהיא מגלה שהתחתן עם
מארי ג'יין ,היא מחליפה צד ומתחילה להטריד
אותו ואת אשתו .כמו שאומרים ,אין כזעמה של
אישה שנבגדה .לחתולה השחורה יכולות גניבה
מרשימות ,מובן בהחלט בהתחשב בכך שאביה
היה פורץ בעל שם עולמי .בשנה שעברה סוני
התחילו לפתח את הרעיון לסרט בכיכובן של
סילבר סייבל ,עוד דמות נשית אנטי-גיבורה
מהיקום של ספיידרמן ,והחתולה השחורה.
הפקת הסרט נעצרה נכון לעכשיו ולא ידוע אם
הסרט יצא לפועל .מדיווחים אחרים עולה כי
החליטו להפריד את הפרויקט ,כך שלכל דמות
יהיה סרט משלה.
לספיידי שלנו עוד אויבים רבים וחזקים ,ומי ייתן
שבמהלך השנים נפגוש כמה שיותר מהם בכמה
שיותר סרטים.
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עוד דמות שחרושת השמועות מדברת רבות
על הופעתה הקרובה על המסך הגדול היא
מורביוס ,הערפד החי .על התפקיד הראשי של
המדען הביוכימאי מייקל מורביוס חתום ג'ארד
לטו .מורביוס חולה במחלת דם נדירה ,ובניסיון
לרפא את עצמו הוא הופך לערפד עם ניבים

ארוכים המשתוקק לדם ,סובל מאלרגיה לאור
השמש ,בעל כוחות על כמו תעופה ויכולת
ריפוי עצמי .בדומה לצורה שבה יציגו את ונום
בסרט הקרוב ,מורביוס יתגלה לא כנבל על,
אלא כאנטי-גיבור .כדוגמה לכך אפשר להציג
את העובדה שהוא לא הורג חפים מפשע ,אלא
ניזון מדמם של הפושעים הגרועים ביותר או
אפילו משתמש בסרום כתחליף .כלומר ,הוא לא
עושה את זה לשם ההנאה ,אלא רק מתוך צורך.
ההיתקלות הראשונה של מורביוס בספיידרמן
היא כשהעכביש שלנו מנסה להשיג מעט מדמו
של מורביוס כדי לרפא גם הוא את המצב המוזר
שהיה נתון בו ,כשצמחו לו שש ידיים .בהמשך
מורביוס נלחם פעמים נוספות מול ספיידי ,אך
בהזדמנויות אחרות הוא חובר לאיש העכביש
ועוזר לו להתמודד עם נבלים אחרים .לסרט
אין עדיין תאריך יציאה ,אבל חתומים עליו כבר
השחקן הראשי ,הבמאי וכותבי התסריט.
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מדור ספורט
מאת דניאל רימברג

בין דימוי
גוף בריא
לאידיאל
היופי
מה הסיבה שאנו עושים ספורט ,למען הבריאות שלנו או כדי להתאים
לאידיאל יופי מסוים?
בשנים האחרונות עלתה המודעות לספורט
במדינת ישראל ובעולם בכלל באופן ניכר.
בכל מקום ניתן לראות אנשים רצים ,שוחים
ומדוושים .נוסף על כך ,חדרי הכושר מפוצצים
ואנשים ממלאים עד אפס מקום חוגים כמו
 .TRXאבל בתור אחד שעושה ספורט מילדות,
אני תוהה לא פעם האם העלייה החדה במספר
האנשים שעושים ספורט באה מתוך מקום חיובי,
או שאולי היא מסתירה בתוכה תופעה בעייתית?
עם עליית מספר האנשים שעושים ספורט על
בסיס קבוע ניתן לראות שינוי בולט במראה של
צעירים במדינת ישראל – אנחנו נהיים שריריים
יותר וחטובים יותר .הדבר הזה עלול לגרום
למעין התיישרות עם אידיאל יופי חדש ולגרום
לאנשים לעשות ספורט מהמניעים הלא נכונים.
באופן טבעי לחלוטין אנחנו משווים את עצמנו
לאחרים ובין היתר גם במובנים הפיזיים .ככל
שהחברה נעשית חטובה יותר ,שרירית יותר ,ככה
אנחנו עלולים לחשוב שמשהו איתנו לא בסדר,
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שאנחנו לא מספיק חטובים ולא מספיק "יפים".
"אני אישית חושבת שספורט צריך להיות חלק
מאורח חיים שאנחנו מקיימים ,שאנחנו מחליטים
שבא לנו להיות בריאים יותר .בתור מאמנת אני
רוצה להביא את המתאמנים שלי להצליח לעשות
תנוחות בסיסיות במהלך היום :להרים משהו
מהרצפה ושלא יכאב להם הגב ,לעלות במדרגות
בלי להתנשף ולהרגיש בריאים יותר .אני לא
מכוונת לאיזשהו אידיאל יופי ,אני בעצמי לא בן
אדם רזה ,אני שרירית .אני מאמינה שבסופו של
דבר כדי להרגיש טוב עם הגוף שלך ,אתה צריך
להרגיש בריא ,להצליח לעשות דברים בסיסיים
במהלך היום ,כמו לרוץ לאוטובוס ולא לעלות
מזיע ומתנשף" ,משתפת נופר בליזובסקי ,מאמנת
 ,TRXאימונים פונקציונאליים ,עיצוב וחיטוב.
ספורט לפי דעתי חייב להיות חלק מאורח חיים
בריא ולא עניין נקודתי לפני פאנג'ויה או חתונה.
יותר מכך ,ישנה סכנה פיזית ממשית לעשיית

מובילה את השיח היום יומי שלנו .אם פעם
האידיאל היה דוגמניות מאוד רזות ללא אחוזי
שומן ,היום אנחנו רואים את הגידול במסת שריר
ואת החיטוב היותר מסיבי" ,מספרת נופר.
אני חושב שאנחנו צריכים לפעמים לעצור
ולשאול את עצמנו :למה אנחנו עושים ספורט?
בשבילי ספורט הוא קודם כל בשביל הנפש,
זה גורם לי להרגיש טוב יותר עם עצמי .כשאני
מרגיש בריא ,כשאני מרגיש חזק ,כשאני מרגיש
קליל ,זה משפיע גם על ההרגשה הפנימית שלי.
לפי דעתי ,ספורט ,ובדגש על ספורט בריא ,חייב
להיות חלק משגרת היום יום של כל אחד ואחת,
רק צריך למצוא את הסוג הנכון.

ספורט נקודתי ודרסטי – אנשים שמתחילים
להתאמן פרק זמן קצר לפני אירוע מתאמנים
בצורה חדה ,לא הדרגתית ,לא נכונה ועלולים
לחוות פציעות .נוסף על כך ,עשיית ספורט מתוך
המקום הזה עלולה להוביל לדברים שליליים
וליצירת דימוי גוף בעייתי .הדבר הזה יוצר מעין
התיישרות חברתית עם אידיאל יופי מסוים
שאנחנו צריכים וצריכות לשאוף אליו .זאת תופעה
שאני רואה אותה כבעייתית ,ככזאת שצריכה
להיפסק ,ולשמחתי ניתן לראות שינוי מסוים.
ממש בשנה האחרונה ניתן לראות זווית חיובית
ובריאה יותר של עשיית ספורט על בסיס יום
יומי .ייתכן כי טירוף ה" "Ninja Warriorמביא
איתו את הבשורה החדשה לספורטאים.

"למי שמתאמן – ההתמדה זה הסוד .זאת לא
חוכמה להגיד שמתאמנים פעם בשבוע ,צריך
להתמיד ,להגיע ולעשות .אני יכולה להגיד על
עצמי שביום שיש לי אימון ,אחריו אני מרגישה
מדהים .לפני האימון אני יכולה להרגיש בבאסה,
שאין לי כוחות ,ואחרי אימון הכול משתנה",
הוסיפה נופר ,ואז אמרה" ,כמו שיש מיליון סוגי
מאכלים ולא כולנו אוהבים את הכול ,ככה יש
מיליון סוגי כושר וספורט ואני מאמינה שאפשר
לטעום אותם עד שמוצאים את מה שאוהבים".
ספורט מפתח דימוי גוף בריא או אידיאל יופי
בעייתי?
''אני חושבת שעם עליית התודעה המבורכת
בנוגע לספורט ,מתקיימות שתי התופעות.
השאלה שכל מתאמן ומתאמנת צריכים לשאול
את עצמם בסופו של דבר – האם אני עושה
ספורט כי אני רוצה להיראות שרירי וחטוב ,או
האם אני עושה ספורט כדי להרגיש קליל ,חזק
ובריא? כאן כל ההבדל''.

| Danielrymberg@gmail.com

Daniel Rymberg

Bgu4u.co.il

"עכשיו יש לנו את הנינג'ה ורואים הרבה
מטפסים וקרוספיטאים שמתאמנים ומתחטבים
וזה נראה מעולה .היום אני חושבת שהמגמה
מתחילה להשתנות .אחיין שלי פתאום רוצה
להירשם לטיפוס וזה לא טרנדי בכלל ,זה משהו
שלא בדיבור בכלל .זה נכנס לשיח היום יומי –
טיפוס ,קרוספיט ולא רק עיצוב ,חיטוב או ריצה.
אני מאמינה שאנחנו רואים את זה ,התקשורת

מה המסר שלך לאלו שעוד לא החלו להתאמן?
"יש משפט שנכנס לי חזק לראש כשהייתי בצבא.
אני אישית הייתי מאוד גרועה בריצה ,התאמנתי
והגעתי ל 20-ק"מ ריצה והמשפט שתמיד היה
לי בראש'' :גם אם את רצה הכי לאט בעולם,
את רצה יותר מהר מזה שיושב על הספה .צריך
לעשות את הצעד הראשון שהוא הכי קשה
בעולם ,אבל לעשות אותו''.
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מאת נתנאל סימקין

הייטקיסט
לעתיד
ריאיון על הדרך בה סטודנט למדעי המחשב עבר בצאתו מהלימודים
ועד עכשיו .כעת ,דורון בלייברג הוא מנהל בכיר בחברת .ECI Telecom
תקראו ,אולי תלמדו כמה דברים לדרך.
הקשיבו ,הקשיבו – אם המילים תכנות וסייבר
עושות לכם פרפרים בבטן ,אם מלידה אתם
מקלידים בעיניים עצומות וחולמים על קוד
בינארי כמו במטריקס ואם יש לכם פוסטר של
ביל גייטס מוקף בלבבות בחדר – הכתבה הבאה
בשבילכם .היי-טק ,המילה הכי סקסית שיש
כיום בשוק העבודה ,וגם המקצוע החם ביותר
בשוק (והמשכורת בהתאם) מציע מגוון רחב של
תפקידים ותחומים שניתן להפוך לקריירה .בשביל
זה אני כאן ,בשביל לתת לכם ,כל המתלבטים או
הסטודנטים להנדסה שלא זוכרים מה זה לישון
בתקופת המבחנים ,טיפים איך להגיע מוכנים
ליום שאחרי הדיפלומה וכמובן איך להגיע הכי
רחוק בעולם ההיי-טק הישראלי.
בשביל להכניס אתכם לעולם החדש והמופלא
הזה ,יצרתי קשר עם דורון בלייברג ,מנהל תחום
בכיר בחברת  ,ECI Telecomעל מנת שיחלוק
את  15שנות הניסיון שלו בתחום ויכין אתכם,
דור העתיד ,לקריירה בעולם ההיי-טק.
''התחלתי בתור סטודנט למדעי המחשב'',
מספר דורון וממשיך'' ,לאחר שעברתי תהליכים
בקריירה החל בתפקיד איש צוות ,דרך תפקיד
ראש צוות וכלה בתפקידי היום – מנהל של
מספר קבוצות המתרכזות בשני תחומי עיסוק.
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התחום הראשון מתמקד בתחום הראוטרים
של רשתות האינטרנט ומכלול השירותים שהם
מספקים .לא ראוטרים ביתיים ",מדגיש דורון,
''התחום השני הוא סוג של מוצר כמו ,cloud
אשר מספק שירותי אחסון מידע והמיפוי שלו
ללקוחות גדולים אשר מקבלים את השירותים
ש ECI-מציעה כמו בזק ,הוט וחברות סלולריות
שונות''.
איך הכול התחיל ,איך ידעת שזה התחום
בשבילך?
''בגדול ,זה משהו שהיה ברור לי מגיל קטן .ידעתי
שאני הולך לעסוק בתחום המחשבים וההיי-טק,
לכן התלבטות לא הייתה לי .הלכתי עם הלב
וידעתי שלשם אני שייך '',מספר דורון בביטחון.
ולמי מתאים התחום? אילו תכונות מחפשים
בסטודנטים שרוצים להיכנס לתחום?
''דבר ראשון ,שלדעתי הוא בין החשובים ביותר,
התחום הזה מיועד לאנשים שאוהבים ללמוד
ובעלי יכולת למידה עצמאית .התחום של ההיי-
טק והסייבר הוא כל כך גדול שאי אפשר להקיף
את כולו .כל אחד יכול להיות מומחה במקומות
שהוא מתמקצע בהם ,אבל כל הזמן צריך להמשיך
ללמוד ולהתעדכן ,כי קצב ההתקדמות לא נגמר
בעולם הדינמי והמתפתח הזה .תכונות נוספות,

מדור קריירה
שבלעדיהן קשה
לשרוד בתחום,
הן ליהנות מהדרך
ולהתמיד .הרבה
אתה
פעמים
נתקל בהמון קושי
בעשייה .נכון שיש
סיפוק שהמוצר
רץ ועובד ללא
תוך
תקלות,
שמיליונים
כדי
בו.
משתמשים
אבל חשוב מאוד ליהנות מהדרך עצמה ,היא לא
קלה אבל מי שמקבל סיפוק מזה – מתקדם''.
דורון מציין תכונה נוספת שהיא קריטית לדעתו
– עבודת צוות.
''לדעת לעבוד בצוות ,בשביל להתקדם ולהתפתח
בתחום היא תכונה מאוד חשובה .אין ספק שאדם
יכול להצליח לבדו בעבודה ,אבל בצוות הדברים
מאוד מתעצמים .הצוות מסייע בעשיית סיעורי
מוחות ,נתינת רעיונות זה לזה ,למידה אחד
מהאחר והפרייה הדדית .בלי זה מאוד קשה
להתקדם בתחום''.

"

כל עוד לא עשית משהו בעצמך,
בנית ,תכננת ,פיתחת משהו ,כנראה
שזה רק תחביב עבורך ולא מקצוע"

קושי נוסף ,שהוא משמעותי לא פחות ,נוגע
לקבלה לעבודה ואיך לבוא מוכן אליה.
''הטיפ הכי חשוב שאתן לזה ,הוא לעבוד בבית.
כיום יש מסגרות שונות ,שניתן ללמוד בהן על
ידי עשיית פרויקטים שונים ,פיתוח אפליקציות
באנדרואיד ועוד אלפי פלטפורמות שניתן להראות
ולהוכיח שיש לך ידע בתחום ועשית דברים''.
טיפ מרכזי שדורון מדגיש לקראת ראיונות
העבודה הוא'' ,היום אם מישהו יגיע אלי לריאיון
עבודה ויגיד לי שמחשבים זה כל עיסוקו בחיים,
מבלי שהוא אפילו לא עשה פעם אחת איזו יוזמה
אישית שהוא עשה בעצמו ,זה ייראה בעיניי כלא
רציני .זה אחד המסננים המרכזיים שלי – אין לי
ספק שמי שמגיע אלי לריאיון אוהב את התחום
אבל כל עוד לא עשית משהו בעצמך ,בנית,
תכננת ,פיתחת משהו ,כנראה שזה רק תחביב
עבורך ולא מקצוע .אנחנו מראיינים לא מעט
מאוניברסיטאות וממקומות אחרים ,וכשאני
מראיין אנשים מאותה אוניברסיטה .כולם
מספרים לי על אותם הפרויקטים שהם עשו
ואותם הדברים שלמדו .אני מחפש יותר מזה,
את הערך המוסף ,את היצירתיות – וזאת הדרך
להשתלב בתחום וללמוד''.
יש לך מסר לסטודנטים?
''תאמינו ותצליחו והכי חשוב לא להתייאש כי רק
ככה באמת מגיעים רחוק''.
אז סטודנטים יקרים ,כל מי שמעוניין בתחום ההיי-
טק .הלימודים שלכם לא הולכים להיגמר לאחר
התואר ,אלא יימשכו לאורך הקריירה שלכם.
והטיפ הכי חשוב שדורון נתן הוא שאם אתם
רוצים להוכיח מה אתם שווים – עכשיו זה הזמן
לעשות את זה

| Simnet@post.bgu.ac.il

Netanel Simkin

Bgu4u.co.il

למי שחשב שיהיה לו קל בתחום ההיי-טק
שיחשוב שוב ,אבל דורון מספק טיפים חשובים
לעתיד.
''ישנם מספר דברים חשובים מאוד בשביל
להתמודד עם הקשיים במקצוע ,הראשון ,שהוא
די בסיסי לדעתי ,תמיד לנסות להיות הכי טוב
ולהצטיין בכל מה שעושים .זה אולי נשמע בנאלי,
אבל מי שרוצה להתבלט צריך לבוא בגישה
חיובית ולעשות את המיטב שלו גם במשימות
הבסיסיות והבנאליות ביותר .דבר זה בא לידי
ביטוי ,בטח ובטח בתחילת הדרך כשמקבלים
משימות שהן יותר התחלתיות .שאף אחד לא
יצפה שביום הראשון יגידו לו שהוא אחראי על כל

המערכת ,אז חשוב לתת הכול בכול מה שנותנים
לך ולהתייחס לזה בשיא הרצינות בשביל להוכיח
את עצמך .לא להתבייש לשאול שאלות וכמה
שיותר מהן ,אני אוהב ששואלים כי זה מראה לי
שהאדם רוצה לדעת ולהצליח בראייה רחבה ככל
האפשר בכל משימה שאתן לו''.
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האגודה סוגרת
לכם את הפינה

חוסכים לכם כאב ראש
ומביאים עד אליכם את:

ביטוח
לאומי

רב קו

ארנונה
ועורך דין

לקביעת תורים ,הדרכה ופרטים מלאים,
כנסו לאתר www.bgu4u.co.il

Bgu4u.co.il
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מדור מוסיקה
מאת שי בלפר

מהפכת הטראפ :מה
זה ובשביל מה זה טוב
כשהייתי צעיר ועוד לא הסתובבתי בקמפוס
מכופף עם מקל הליכה ,ההגדרה של מהו שיר
היפ הופ הייתה די ברורה .הראפר היה גבר עצבני
שחרז חרוזים במהירות על כמה הוא קשוח וטוב
בעבודה שלו ,חרוזים שבדרך כלל הכילו משחק
מילים כלשהו (י .אליאסי" :עכשיו דממה ,הצל על
הבמה ,כל כך חם שהקהל שם קרם הגנה" ,וכו').
המוזיקה הייתה סימפול של שיר ישן ,עם תוספת
של תופי בס וסנר חדים ,ופה ושם גם שמעת דיג'יי
משחק עם המחט.
אבל אם תלכו למסיבת היפ הופ טיפוסית כיום,
תשמעו משהו שונה לגמרי – אווירה אפלה ,בסים
רועמים ,תופים שנשמעים יותר כמו תקתוקי
שעון ,טיפל'ה סינתיסייזר וראפרים שבקושי עונים
להגדרה הטיפוסית של המקצוע שלהם .לדוגמה,
היום הרבה יותר מקובל בהיפ הופ לחרוז מילה
באותה מילה ואחד מהלהיטים הגדולים ביותר
של השנה שעברה הורכב כמעט כולו מביטוי
אחד ("גוצ'י גנג" ,של ליל פאמפ) .בחלק גדול
משירי הטראפ בקושי אפשר להבין מה הראפר
בכלל אומר ,מה שהוביל לכינוי חדש לז'אנר –
 .Mumble Rapחלק נוסף וכמעט בלתי נפרד
מהז'אנר כיום הוא אלתורים של מילה או צליל
בסוף משפט ,המצאה של שלישיית הראפרים
"מיגוס" ,שחתומים על הלהיט "Bad And
."Boujee
הדגש בהיפ הופ היום עבר מווירטואוזיות מילולית
למוחצנות חיצונית – מי יכול להיות הראפר הכי
מוזר בשטח .אם בעבר הראפרים באו בשלושה
טעמים (סטלן ,גאנגסטה או לוחם חברתי),
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ולמרות שהטיפוסים האלה עדיין לא נעלמו
לחלוטין ,היום הם יכולים להיות ווירדוז שאוהבים
ללבוש שמלות ולק ,או אפילו גברים רגישים
שמושפעים מהאימו-רוק של העשור הקודם (כמו
 XXXTentacionהמנוח).
גם ההיפ הופ הישראלי אימץ את התופעה החדשה
במהירות ובראש המאמצים עומדים שני חבר'ה
שצעירים כמעט מכל סטודנט באוניברסיטה.
סוויסה (מיכאל ,הבן של מאיר) מתמקד בשירים
על תל אביב ,סמים ובחורות; דודו פארוק (שם
במה של אורי קומאי) הוא דמות מוגזמת של
"ערס" ,שמילא את השירים שלו בבדיחות גסות
והפך לתופעת רשת מחתרתית ומצליחה במיוחד.
שניהם הביאו לישראל גישה אמריקאית למהדרין
אבל פיצחו את הנוסחה לחיבור לקהל הרחב.
מעריצים מסוימים של הטראפרים מצהירים בגלוי,
שביגי ,טופאק ונאס לא אומרים להם כלום .לי זה
מזכיר קצת את הפאנקיסטים משנות השבעים
שלבשו חולצות "אני שונא את פינק פלויד" .אבל
הפאנקיסטים הציעו גם מסרים מהפכניים במילים,
בעוד הטראפרים עדיין עסוקים בצרכנות רדודה.
אבל בפברואר השנה,Childish Gambino ,
שדווקא לא היה מזוהה עם הטראפ עד כה ,קפץ
על הז'אנר והוציא להיט היסטרי בשם This Is
 .Americaלמרות שהוא עדיין טראפ לא מתפשר
מוזיקלית ,השיר מהווה מחאה מטרידה במיוחד
על זכויות השחורים באמריקה ,מה שאומר שלי
ולשאר הזקנים אין סיבות לדאוג:
אפילו עם הצליל החדש ,המחאה בהיפ הופ חיה
וקיימת

| Belfer94@gmail.com

Shai Belfer
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מאת דקלה קציר

המעגל שאנחנו
לא רוצים להיות
חלק ממנו ,מעגל
היובש ,היכה
לפחות פעם אחת
בכל אחד ואחת
מאיתנו .אז מה זה
בדיוק ,איך מזהים
שאנו נמצאים בו
ומה עושים כדי
להשתחרר ממנו?

"אני רוצה שתכתבי כתבה על איך לצאת ממעגל
היובש" ,אמרה עדן ,העורכת .מה? מה זאת אומרת?
אני לא יודעת איך לצאת ממעגל היובש ,מה לי ולהיות
גורו דייטינג ואהבה?
נכון ,אז אני לא אביבית בר זוהר ,ואני לא מתיימרת
לתת עצות .אבל כל אחד מאיתנו היה שם ,מתי שהוא
בחייו ,גם אני ,גם חברים וחברות שלי וסביר להניח
שגם אתם .אז מה זה ,איך זזים ממנו ולמה אני בכלל
כותבת על זה?
מעגל היובש הוא לא מונח של ממש בעולם הדייטינג,
אבל כולנו איך שהוא השלמנו עם העובדה שיום אחד
אנחנו גם נהיה חלק ממנו .בתכל'ס? מדובר בתקופה
קשה ,שבה לא יצא לנו להכיר אנשים חדשים או
לצאת לדייטים .באסה .אבל היי! זה זמני וגם כשזה
נראה כאילו נישאר לבד לנצח ,כנראה נופתע.

"

יש מצב שזה בדיוק הזמן הנכון
להיות רווק ולשבת בתחתונים
באמצע הסלון .רק אומרת".
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מעגל
סגור

 5הצעדים הראשונים לצאת ממעגל היובש:
 .1להבין שמעגל היובש הוא באמת זמני ולא לקחת
את זה קשה ,בטח שלא להכליל .לכולנו יש תקופות
קשות או רגעים שאנחנו מרגישים קצת בודדים .גם
מהם צריך לדעת לצמוח.
 .2לא להיות בלחץ! אין סיבה לחשוב ללא הפסקה
למה אני לבד .לפעמים אנחנו נכנסים למעין לופ אחד
גדול עם עצמנו ,לופ של מחשבות ,הרהורים וזה יכול
להיות די מדכא עם הזמן .הניחו לזה.
 .3לא להסתכל הצידה .החיים של החברים שלכם
לא מושלמים וסביר להניח שהם מורכבים כמעט כמו
שלכם ,אם לא יותר .גם בתוך זוגיות יש קשיים וגם
כשהכול נראה ורוד באינסטה – צריך לזכור שהחיים
לא שם ויש הרבה מעבר לתמונות.
 .4לא לשכוח להפיק לקחים! אולי כדאי לחשוב
מה לא היה טוב בקשר הקודם ,או איך לקחתי את
הפרידה .אולי אנחנו לא בשלים לקשר חדש? אולי
נחמד לנו להיות קצת לבד? כדי באמת להתקדם

לעבר זוגיות ,צריך לקחת צעד אחורה ולהסתכל על
הדברים מנקודת מבט רחבה .יש מצב שזה בדיוק
הזמן הנכון להיות רווק ולשבת בתחתונים באמצע
הסלון .רק אומרת.
 .5להרגיש בודד זה מבאס ,אבל אף אחד מאיתנו
לא באמת בודד ,אז דברו על זה עם האנשים
הקרובים .רובנו מוקפים בחברים ומשפחה והם
לגמרי יוכלו לעודד ,להיות שם בשבילכם או אפילו
להיות טייס משנה.
אקטיביות זה שם המשחק
טוב ,אז אומנם זה בסדר לשכב על הספה בתחתונים
ולראות פרק אחר פרק של הסדרה האהובה (ארור
אתה ,נטפליקס) ,אבל נראה שעם הזמן תבינו שזאת
לא הדרך המהירה להכיר את המין השני .הצעד
הראשון לצאת מהמעגל הוא להיות אקטיבי – אך
לא אובססיבי.
מה זאת אומרת? אנחנו צריכים להבין שכדי
שנוכל להכיר אנשים חדשים ,אנחנו צריכים לייצר
הזדמנויות .וכמה שאני אוהבת לסיים את הערב
שלי בריאליטי טראש ,סביר שזה לא יביא לזוגיות.
לפחות לא מציאותית .תזכרו שאם אנחנו רוצים
למצוא זוגיות אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו
נפגשים עם המין השני ,אבל אין סיבה להתפשר או
להתאבד על זה.

 .2אולם ההרצאות – רגע ,מה? באיזה קטע אני
אמורה להכיר מישהו כשאני מתמודדת עם פיצוח
אינטגרל זוועתי או כשאני מנסה לעקוב אחרי
המצגת ותוך כדי לתמלל את כל השיעור? בקטע
טוב .מתברר ,שאנשים שלומדים איתנו את התואר
חולקים איתנו די הרבה .חוץ ממערכת שעות ,יכול
להיות שנמצא דברים משותפים עם חברינו לתואר
כמו ,חברים ,תחומי עניין ואולי גם שאיפות .יותר
מזה ,כששאלתי אתכם מנין הכרתם את החבר/ה
שלכם ,רובכם אמרתם שלמדתם יחד לאיזה מעבדה
או מבחן והתחלתם להראות עניין זה בזה .כנראה יש
קסם של ממש בריח כפות הרגליים בחדר הלימוד
בבית הסטודנט .צ'רמינג.

"

תזכרו שאם אנחנו רוצים למצוא
זוגיות אנחנו צריכים להגיע למצב
שבו אנחנו נפגשים עם המין השני".
 .3שגרת היום – באוטובוס בדרך לפר"ח; בתור
למיקרוגל בבית הסטודנט; באימון בפוזיטיב או
בחדר כושר; בתור למזכירות המחלקה; בטיול עם
הכלב; בטרמפ בדרך הביתה; חבר/ה של השותף/ה
שקפצ/ה לארוחת ערב; בסופר השכונתי; בערב
מחלקה; בבריכה במרכז הספורט; בתור לפלאפל;
בשעות קבלה; על הדשא; בספרייה .כולכם סיפרתם
לי על כל כך הרבה מקומות שגרתיים ויומ-יומיים
שבהם מצאתם את שאהבה נפשכם או לפחות מישהו
מעניין שיצאתם איתו לדייט .אני לא אומרת שתהיו
מוכנים לזה! כנראה אתם תיראו 'זוועות' באותו
היום ותתחרטו שלא חפפתם אתמול או אפילו תהיו
חסרי סבלנות ,אבל דווקא ברגע שלא ציפיתם לו
(מה שמחזיר אותי ל'לא להיות בלחץ על זה') ייתכן
שתמצאו את האחד.
רגע? אז בלבלתי? מצד אחד אמרתי אל תהיו בלחץ
מהמעגל ,אך גם לא שאננים .מצד אחר אמרתי אל
תתאבדו על זה אבל כן תהיו אקטיביים .איך זה
מסתדר? זה לא .וזה מה שיפה .החיים לא צפויים
וגם חיי האהבה של כל אחד מאיתנו יהיו הפכפכים
גם בעתיד .חשוב להסתכל על הכל בפרספקטיבה
נכונה ,בפרופורציה ופשוט לזרום

| Diklakat93@gmail.com

Dikla Katzir
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נעים מאוד .ורי ורי נייס טו מיט יו
איפה? איפה ,ריבונו של עולם ,אפגוש את האחד או
האחת שלי? שאלה מצוינת .שאלתי אתכם ,והנה
התשובות שלכם:
 .1ישיבות דירה – הידיד של החברה שלך הזמין
אותך למסיבת דירה .רגע מה? אני לא מכירה שם אף
אחד .מצוין! דרך נפלאה להכיר אנשים חדשים היא
להשתתף באירוע שבו סביר להניח שאחוז האנשים
שמוכרים לך הוא נמוך מחצי .אומנם זה מרתיע ודי
מחשיד ,אבל יכול להיות שאת בחיר ליבך תמצאי
דווקא בשכונה ד' בדירת עמידר עם כניסה חשוכה.
שיר ,סטודנטית לגיאוגרפיה מספרת" :את החבר
הראשון שלי בתואר הכרתי במסיבת דירה ראשונה
בשנה א' .זה היה בברקה הראשונה ולא ממש רציתי
ללכת ,היה לי די מביך .אבל חברות שלי מהבית גררו
אותי ,השתמשו בקצת לחץ חברתי ובלחץ פיזי מתון",
(פה שיר כבר מצטטת את חברותיה ,שאיימו עליה
שהיא יבשה וגרועה ולא מייצגת את קמפוס בן גוריון,
משהו שגם אני הייתי לגמרי נכנעת לו) .מפה לשם

היא מספרת שהחבר שלה ,סטודנט להנדסה שנה ב'
נגרר גם הוא לישיבת דירה ומפה לשם הם התחילו
לדבר ,לצאת ,ולהתאהב .והשאר? היסטוריה ,דה.
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נהאירוע

גיש

DJ KESEM ADI

22.10.18
יום ב' •  • 18:30חניון הקמפוס הצפוני

ניתן לרכוש כרטיסים דרך אתר האגודה החל מ | 2.10.18-מכירת כרטיסים פרונטלית תחל ב 14.10.18-ברחבי הקמפוס
סטודנט חבר אגודה | ₪ 40 :עובד אוניברסיטה/בוגר נגב ₪ 60 :אורח | ₪ 80 :מחירים ביום האירוע :סטודנט חבר
אגודה | ₪ 45 :עובד אוניברסיטה/בוגר נגב  | ₪ 65אורח | ₪ 85 :במכירה אינטרנטית באשראי תתווסף עמלה של 3.5%
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"אגודת הסטודנטים"

מאת ליאור לוי

הקוד הנשי
הייטק זה תחום לגברים? לא עוד! הכירו את ארגון שי-קודס.
נכון שבאנו ללמוד (ולבלות  -כי בן-גוריון),
אבל מה עם ללמוד גם דברים אחרים? אני לא
מתכוונת לטניס ולחוויה התיאטרונית ,אלא
למשהו מועיל! יש המון פרויקטים מגניבים ובא
לי לספר לכן על אחד כזה ,שנמצא כאן ממש
מתחת לאף (הניסוח בלשון נקבה הוא לא רק
מטעמי נוחות).

בן גוריון?
"חלק מהסניפים ממוקמים במוסדות אקדמיים,
אבל רבים מהם גם בחברות הייטק כגון :גוגל,
אמזון ועוד .יש חברות רבות שמזדהות עם
המטרה והערכים של הארגון ומציעות לנו
בית ומקום לאירוח" ,מספרת מורן" ,גם פארק
ההייטק בב"ש מארח אותנו לפעמים בהאקתון או
באירועים מיוחדים .חברות ההייטק מכירות את
שי קודס ,מודעות מאוד לפעילויות ולתהליכים
שהוא מקדם ורוצות לשתף פעולה ולהיות
מזוהות עם הפעילות".

ש
י
ו
ו
ק

שי קודס הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם
ב .2013-מטרתו היא להגדיל את מספר הנשים
בתחום התכנות ,במטרה להגיע למצב של שוויון.
מורן שרון ,מנהלת מחוז דרום ,שמחה לספק לנו
עוד מידע.
מה תוכלי לספר לנו על הארגון?
"יש יותר מ 30-סניפים בארץ מצפון ועד דרום.
קיימים ארבעה מסלולי לימוד שונים ,שכל מי
שמתעניינת בתכנות ורוצה ללמוד דברים חדשים
מוזמנת להשתתף בהם ללא עלות ולהתקדם
כמה שתרצה".

איפה אפשר למצוא אתכן ,חוץ מבאוניברסיטת

אז מה מצפה לנו בקרוב?
"ההרשמה לקורסים הקרובים ,שיתחילו בשבוע
הראשון בנובמבר ,ממש עכשיו בעיצומה .בנוסף
על כך יהיה אירוע פתיחת שנה ובו נחשוף את
הקורסים השונים וגם נסביר עלינו".
אם הסתקרנתן והשתכנעתן אתן מוזמנות
להירשם דרך האתר she-codes.org :ויש גם
דף פייסבוק שמתעדכן בכל הפרטים הטריים!

| Liorm@post.bgu.ac.il

Lior Levi

Bgu4u.co.il

למי התוכנית מתאימה?
"לארגון מגיעות נשים שהן סטודנטיות וגם
כאלה שלא .קהל היעד הוא כל אישה באשר היא.
יש כמה סניפי "הדור הבא" לתיכוניסטיות ואף
לנשים בוגרות שרוצות לעשות הסבה ,גם בנות
 50ויותר .כולן פשוט רוצות לבוא וללמוד".

מה מיוחד בקורסים אצלכן?
"מה שמיוחד בארגון הזה הוא יצירת הקהילה.
כולן נפגשות פעם בשבוע ,באותו חדר ובאותה
שעה .הלמידה היא עצמית ,אבל גם שיתופית .יש
נטוורקינג ונוצרים קשרים גם ברמה האישית וגם
ברמה המקצועית .מי שיושבת לידך יכולה להיות
זאת שתהיה המקפצה למשרה הבאה שלך".
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הסטודנט צועד על קיבתו
להתראות משרה מלאה ,ושלום חיי עוני
זה לא סוד שאכילה בחוץ היא חוויה מלחיצה עם
סטודנטיאליים! בין שאתם עובדים בזמן
כל כתבות התחקיר שעשו ,אבל יש כאלה שמה
הלימודים ובין שאתם מקבלים
שמלחיץ אותם יותר אלה החיובים המצטברים
דמי כיס מההורים או פעילים
בכרטיס האשראי .השיטה השכיחה ביותר
במלגות  -ידוע שסטודנטים
היא ארוחות צהריים מוכנות מראש
הם אוכלוסייה ענייה ,לפחות
בקופסאות ,באדיבות אמא או כאלה
זאת הסטיגמה .גם אם יש
לכם גב כלכלי חזק מההורים
שתוכלו להכין במו ידיכם (ספוילר :יש
(נמלים
מהחסכונות
או
גם מתכונים בעיתון!) .ההצעה
חרוצות שכמוכן) להתחיל
שלי היא להביא איתכם כמות
איתו את הלימודים ,עדיין
מספקת של אוכל מהבית
לא כדאי שתשוויצו בזה יותר
ונשנושים שיחסכו לכם
מדי ועדיף שתנסו להתאים
המון בטווח הארוך .אם
את עצמכם לרמת החיים
לא השתכנעתם ,לפחות
המצופה והממוצעת כאן.
תוכלו לקנות כרטיסיות של
זה הזמן להפסיק להתלהב
ארוחות .אפשר גם להיות
ולהתחיל "להתּכלב".
פרזיטים ולהופיע בבית
כן ,כן ,ההתנהלות הכלכלית
החברים בדיוק בשעות
מוטלת עליכם עכשיו וכדאי
הארוחה ולקוות שיהיו
להתחיל לחסוך .בתור
מנומסים מספיק כדי
גורו הקופונים בחבורה
להאכיל אתכם שם.
שלי ,אספתי לכם כמה
אפשר
לחלופין
טיפים למתחילים.
לנצל את שירותי
בדרך
האקדמיה
רבותיי,
קופונים
אחרת ולתור אחר
קופונים!
מזון חינם בפריסות
זה אולי נראה לכם
שעושה
שונות
קצת טרחני לעבור על כתבתנו ידועה כיועצת לחסכנים
מדי
האוניברסיטה
עיתונים עם מספריים ,בנשמה ,אז קבלו ממנה מספר
פעם ,ממליצה לעקוב
@קרואסונים
אחרי
אבל בתכל'ס הכול קיים
הצעות לחיסכון.
בזוננפלד.
באפליקציה וזאת כבר לא
באמת עבודה כשזה בסמארטפון.
הבירוקרטיה
בין סטורי לסטורי אני מציעה לבדוק את
חשוב שתדעו ליהנות מההנחות המגיעות לכם
" "iStudentאו " ,"Student groupאבל הכי
כחוק בתור סטודנטים ולעדכן את הסטטוס
טוב להוריד אפליקציה של המקומות שאתם
שלכם כדי לקבל אותן ברב-קו ובארנונה .לא רבים
אוהבים ספציפית כמו מסעדות מסוימות או
יודעים שאפשר לבקש הנחה בארנונה גם אם
סופר-פארם.
אינכם עומדים בקריטריונים של בקשת סטודנט
למי שעוד אוהב את תחושת הנייר ,מקובל מאד
(הנחה שמגיעה עד  )50%ולהגיש במקום בקשה
לקחת כמה חברים לסבב ברים בחסות הקופונים
להנחה לפי מבחן הכנסה (הנחה שיכולה להגיע
שהאגודה מחלקת בתחילת השנה .החברים לא
עד  .)80%המאמץ שווה ,כי קצת עבודת ניירת
זורמים? קחו את הקופונים שלהם לעצמכם,
היום תחסוך לכם הרבה כסף למחר
אתם כנראה ראויים לבירה הזו יותר מהם.

מדריך
לחסכן

| Liorm@post.bgu.ac.il
הקאץ'-

Lior Levi

פרייז החדש ש
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לכם" :יש הנ
חה לסטודנטי

ם?".

ועדת הצעירים
אגף איכות סביבה
אגף רווחה

עֹוOִ VשHים ְרחוׂב
OSIM REC

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

נעים להכיר
עשייה משותפת
לשדרוג המרחב
הציבורי

חיבור ובניית הקשר
בין כלל תושבי השכונה

חיזוק הזיקה ותחושת
השותפות בעשייה

מיסוד ועידוד שגרה
קהילתית במוקדי
הפרויקט

איפה אנחנו פועלים?
עוזיהו המלך ( 5בגינה הקהילתית) שמעון בר גיורא  ,10גינת הבית הלבן סמטת קדש  ,13מרכז סיגלית
אלכסנדר ינאי ( 14ליד הבנג'י) מרכז חן גינת רוטנברג (שכונה ג') רינגלבלום ( 9מול הפלאפל הירוק)

במסגרת הפרויקט ניתן לבצע שעות התנדבות עבור מגוון מלגות!

רו קשר

Bgu4u.co.il

לפרטים והצטרפותcommunity@aguda.bgu.ac.il :
"עושים רחוב" | רכז הפרויקט :עומר כהן 054-5356573

רוצים
לצהתנדב?

23

מאת מיכאל הופמן

טכנו-ט
כתבנו עבד בחיי הלילה מאז ימיו כעולל .הוא החליט לצאת ולסקר את
סצנת מסיבות הטכנו ולגלות לנו מה קורה מאחורי הקלעים.

אומרים על הברגהיין ( )berghainשהוא
המועדון הכי טוב בעולם .בין שזה נכון ובין
שלא ,הברגהיין הוא המקום המשויך ביותר
לסצנת הטכנו העולמית .אם הייתם מבקשים
ממני למצות לכדי ערב אחד את משמעות
חוויית הטכנו – הייתי אומר לכם תנסו להיכנס
לברגהיין .תנסו כי זה ממש קשה להיכנס ולא
ברור מה באמת הקריטריון .אם תשאלו אותי,
אני הייתי אומר לכם – פשוט תהיו כמה שיותר
אתם! אשכרה! ואם זה מתאים אז זה מדהים ,וזה
לדעתי כל הרעיון של סצנת הטכנו.
כדי להיכנס לסצנת הטכנו לא צריך להשקיע
בהופעה או לשלם המון כסף ...אין פה יחצנים
ואף אחד לא ישלח לכם אינווייט לאיוונט .או
שאתם יודעים ,או שאתם לא .כזה פשוט .נכון ,כמו
בכל סצנה גם כאן תוכלו למצוא את האירועים
הגדולים והבולטים יותר כמו מועדון "הבלוק"
בת"א או פסטיבל "מגדלנה" שהיה ממש כאן בב"ש
בקיץ האחרון ,ואיך אפשר לשכוח את האפטרים
בברקה?! אבל האירועים הטובים באמת הם דווקא
אלו שפחות מתוקשרים .אני לא אוכל לחשוף כאן
את כל סודות הסצנה ,בעצם ,אני גם לא רוצה .אני
רוצה להשאיר לכם מקום לסקרנות ,הרבה מקום
לסקרנות .אני רק אתן לכם לטעום...
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מאז ומתמיד הייתי חלק מסצנת חיי הלילה הבאר
שבעית .התחלתי בתור צלם בגיל  ,16בהמשך
עברתי לצידו השני של הבר ובשלב מסוים יצא לי
להפיק מסיבה .יש בליבי הערכה גדולה לאנשים
שנמצאים מאחורי הקלעים ,ללבבות הפועמים
שעובדים יומם וליל ומניעים את הגלגלים .אני
זוכר ,שבמסיבת האוזניות הראשונה בביאליק,
הדי ג'יי אמר לי" :ככה זה ,אתה הולך למסיבות
ונהנה עד שאתה פשוט ממצה את זה ואז אתה
מבין שהגיע הזמן לעבור שלב – אז אתה מפיק
מסיבה משלך ".אני זוכר שחייכתי אליו כי הבנתי
בדיוק על מה הוא מדבר .נזכרתי שוב בשיחה
שלנו אחרי שהפקתי מסיבה בעצמי.
כדי להבין קצת יותר איך הסצנה נראית מהזווית
של אלו שבונים אותה פגשתי שני באר שבעים,
שניהם גם מפיקים וגם מנגנים בסצנת הטכנו
הבאר-שבעית .אחד מהם תכף ד"ר לביולוגיה
והשני ברמן בעל שם אירופאי.

גורמי ספיאשוילי.)Bruce Wayne) 27 ,
ברמן בבר "הזאלמה" ,מעביר סדנאות אלכוהול,
מנגן בעיקר :טכנו מלודי ,פול און ופסיי.
אז מה לך ולטכנו?
"זה התחיל בזמן שביקרתי חבר בברלין .יצאתי

מדור חיי לילה

טיים

"שלישיית בלוויל" היה הרכב הטכנו הראשון,
שצבר פופולריות ויצא מהמחסנים ומהמבנים
הנטושים אל המועדונים והחל לצבור קהל.
ומה לגבי הסצנה המקומית?
"הטכנו הגיע לתל אביב רק לקראת אמצע שנות
ה ,2000-ולבאר שבע רק לקראת  .2015הראשונים
היו מועדון ה 11-שהצליח להוכיח שיש גרעין של
קהל יעד ,אבל הליין שלהם לא תפס .לפני שנתיים
הפורום התחיל את "We are the people of
 "the nightשממשיך לרוץ עד היום .בסצנה
הסטודנטיאלית המיקופוביה התחילו להרים
מסיבות דווקא בספירה של האוניברסיטה ורוב
המסיבות שהיו בתוך העיר היו מסיבות טכנו .לפני
שנה התחלתי את הקאמל רום בזאלמה ובמקביל
התחיל האוקסיטוצין במחסן".

ש
י
ו
ו
ק

שם לכמה מסיבות וממש התחברתי לווייב .תמיד
התחברתי למוזיקה אלקטרונית ,ככה שהמוזיקה
לא הייתה ממש זרה עבורי .כשחזרתי לארץ
התחלתי להשמיע טכנו לחברים והם ממש
התלהבו והתחלתי לשים לב שיש ממש קטע
מיוחד לטכנו".
כמו כל דבר טוב באמת גם הטכנו נולד בשנות
ה .70-פינק פלויד היו החלוצים של המוזיקה
האלקטרונית .הם עשו ניסויים רבים עם
סינתיסייזרים והקלטה של צלילים מחיי היום
יום ושילוב שלהם במוזיקה שהם יצרו (מוזיקה
קונקרטית) ,באופן שהדהים את קהל המעריצים
בכל פעם מחדש.
בתחילת שנות ה 80-החלה להיווצר סצנת שוליים
בעיקר במערב אירופה ובעיר דטרויט בארה"ב.
צילום :עדן זמר

הCamel-

אתה יכול לספר לי קצת יותר על
?room
"הקאמל רום נולד כמחווה ל'בויילר רום':
המסיבות הראשונות של הטכנו היו במקומות
צפופים ,לרוב במבנים נטושים ,שבהם האנשים
לא היו מפסיקים לרקוד עד שלא היו מכבים
את המוזיקה .אני זוכר שבאחד מהימים ,באתי
לעבודה בזאלמה והסתכלתי על הסביבה ,על
התקרה הגבוהה ,על האווירה העמומה ואמרתי
לעצמי שזה בדיוק זה! אני רוצה להרים כאן
מסיבת טכנו! אחת לכל שלושה חודשים אנחנו
הופכים את הזאלמה לקאמל רום ,מעצבים את
הבר בהתאמה ,מציבים אדם מחויט שעומד
בכניסה ומברך את הבאים ומסביר להם כמה
חוקים בסיסיים שנועדו לשמור על האווירה
הייחודית שאנחנו יוצרים".

למה אתה מתכוון באווירה ייחודית?
"הווייב של מסיבת טכנו טובה הוא דבר שצריך
להרגיש כדי להבין .בגדול ,הכוונה היא לסביבה
שהיא יותר בוגרת ,פחות אנשים שמנסים להשתולל,
להשתכר או לדפוק צ'ייסרים .האנשים באים כדי
לחוות מסיבת טכנו ,ולהמשיך אל הלייט נייט.
הרעיון הוא ליצור מסיבה שהיא מעבר לרמקולים
ולדי ג'י ,כי את זה כל אחד יכול לעשות".

25

טכנו קיבל (וממש לא בצדק) סטיגמה של סגנון
מונוטוני ומשעמם ,שקשה להתחבר אליו .אני,
אישית ,לא התחברתי לרוק של שנות ה70-
עד שהלוחמים שלי הוציאו לי את הדיסק של
"טראקים  "2014מהרדיו בדיפנדר ושמו במקום
" ."Wish you were hereכעבור שנה הכרתי
את כל הליריקה של פינק פלויד בעל פה.

שי אבוחצירה.)Dj Malkiel) 31 ,
דוקטורנט לביולוגיה באוניברסיטה ,מנגן בעיקר
טכנו מלודי ,מפיק את ליין ה"אוקסיטוצין" במחסן.
צילום :טישה מילס

מה יש בטכנו שאין בסצנות אחרות?
"הטכנו לא מתיימר ,וכך גם לא האנשים
שמגיעים כדי לרקוד לקצב שלו .כל מה שקורה
ברחבה נשאר ברחבה ,לכן גם לא נהוג להצטלם
או לחדור למרחב הפרטי ברחבה .זה מרגיש שכל
אחד בשלו מול העמדה או הרמקול ,אבל בו
זמנית כולם ביחד .זה ממש מזכיר את השבטיות
שיש ברחבות של מסיבות הטראנס רק בלי
הדיסוציאציה או הטירוף של הטראנס .הטכנו
הוא מאד אלגנטי ,עדין ומדויק .מהסיבות האלו
בדיוק אנשים מעט סולדים מלהיכנס לסצנה.
להמון אנשים חסר את הריגוש ,את הריקודים
בחבורות ,המילים המוכרות ...בטכנו אתה שם
פשוט בשביל להיות .לא בשביל להיראות".
האם הסביבה יותר נוחה?
"לדעתי מי שבא למסיבת טכנו בא לראות מופע,
פחות כדי להתחיל עם בנות .לא שלא קורות
אינטראקציות ,פשוט הרעיון הוא שלא צריך
לאלץ את האינטראקציה .בבלוק בת"א למשל

יש חמ"ל של הטרדות מיניות .כל המקום מכוסה
מצלמות והמטרה היא פשוטה – לא לגרום למי
שבא לבלות להרגיש לא נעים .בב"ש כמובן
הסצנה היא הרבה יותר אינטימית ומשפחתית,
ומי שמגיע למסיבות הם אנשים שמכירים את
החוקים הלא מדוברים".
איך נולד האוקסיטוצין?
"אחרי שיצאתי כמה פעמים לבלוק ,הרגשתי
שאני רוצה להביא את הווייב הזה לב"ש .חיפשתי
קצת בעיר העתיקה ומצאתי את המחסן של
עמיחי .אני חושב שהמחסן הוא אחד המקומות
האינטימיים שיש בעיר ,והרגשתי שהוא מתאים
בול לליין טכנו ,הביתיות יחד עם העיצוב
והמרחב המאפשר השתלבו באופן מדויק עם
הקהל שהגיע .חשוב לציין שאנחנו לא עושים
הפרדה בין קהל הסטודנטים לבין הקהל הבאר
שבעי .כמו שכבר אמרתי – בסצנה אנחנו לא
מתיימרים ,ולכן אין כאן הנחות כי אתה באר
שבעי או כי אתה סטודנט .תכלס ,גם אין כל כך
ממה לעשות הנחה".
למה האירועים בסצנה הם יחסית נדירים?
"אנחנו לא מרוויחים באירועים שאנחנו מפיקים.
רוב המסיבות בב"ש מארחות אומנים מקומיים.
משום שהסצנה עדיין בחיתולים ,אנחנו מנסים
מהפקה להפקה להשקיע כמה שיותר בסאונד
ובאפשרות להביא אומנים מבחוץ .אין יחצנים,
כמו שאתה מבין ,ותכלס גם לא צריך .אנחנו
נשמח אם יגיעו עוד אנשים או שעוד אנשים
ירימו את הכפפה ויפיקו ליין .תמיד יש אפשרות
להרים עוד הפקות איכותיות".
"אני חושב שזה רק יגדל ",הייתה התשובה של
שניהם כששאלתי אותם לאן הרוח נושבת .אני
לא יודע אם זה נכון ,אבל אני יודע שאין כמו
התחלות חדשות.
בב"ש יש בכל שבוע גם את הברקה שנותנת במה
לפחות פעמיים בשבוע לטכנו ,יש המון מסיבות
דירה ,גינה ואולי אפילו גגות ומרתפים .לאלו
מכם שרוצים לשאוב השראה ,תמיד יש במרחק
נגיעה את תל אביב ,ואם זה לא גרם לכם לרצות
לפתוח ליין – תנסו לבלות סופ"ש בברלין

| Michael.25.hoffman@gmail.com
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נקמתו
של יורי

זוכרים את העידן בו נלחמתם
במכשפים סובייטים ,קצינים נאצים
וצבים טרוריסטים? הגיע הזמן לחרב
לכם את הסמסטר עם המשחקים
הטובים ביותר של ילדותינו.

היה היו זמנים ,לפני שנים רבות ,לפני המבחנים,
שכר הדירה והביטוח הלאומי ,שבהם היה לנו זמן
לשחק במחשב .ואני לא מדבר על המשחקים
שיש היום עם כל הגרפיקות המטורפות ומשקפי
המציאות המדומה שצריך לעשות  1000דברים
בשביל להבין מה קורה במשחק ,אלא על
המשחקים של פעם ,אלה שכשאנחנו נזכרים בהם
אנחנו מחייכים .אז בשביל מי ששכח או שמתלבט
במה לשחק בזמן שיעור משעמם (נו נו נו) אני פה
בשביל להקפיץ לכם את מד הנוסטלגיה.
נתחיל מהמובן מאליו – דום וטירת הנאצים.
ה-משחקי יריות הכי מגניבים שיש ביקום .איפה
עוד יתמזל מזלנו להיות בחור מחוספס עם שלל
נשקים שהולך ומפוצץ לרעים את הצורה?! בעוד
דום מציע לנו את האפשרות לפוצץ לחייזרים
מפחידים את הראש ,טירת הנאצים מציעה לנו,
העם היהודי ,לממש את רגשות הנקם שמוטמעים
בנו וללכת להרוג את היטלר (יאיי).

אף רשימה לא תהיה שלמה בלי משחקי
האסטרטגיה שעיצבו לנו את החשיבה .בתוך
המגוון הענק שיש ,שכולל את אייג' אוף
אמפיירס האגדי ,רד אלרט ,דיון ,וורקראפט
וסטארקראפט ,אהיה משוחד ואבחר את המשחק
הטוב ביותר בכל הזמנים – הלא הוא הירוז  ,3אין
ולא יהיה כמוהו .משחק שאתה מתחיל לשחק
ומבזבז יום שלם .משחק התורות הזה סיפר לנו
את המלחמה של  8הממלכות ,שנועדו להילחם
אחת בשנייה עד לשלטון המוחלט על האדמה.
כל ממלכה הייתה בעלת דמויות שונות הלקוחות
ממיתולוגיות ומסיפורים שונים שאיתן אתם
בונים צבאות ענק ויוצאים לכיבוש .אציין רק שמי
שמעולם לא שיחק במשחק הזה – אין לכם זכות
להיחשב ילדי שנות ה.90-
וכן כן ,גם סימס ברשימה .לכל אותם סדיסטים
שאוהבים לבנות דמות ואז לשרוף אותה בבניין
בלי דלת או להטביע אותה בבריכה בלי אפשרות
לצאת – סימס זה המשחק בשבילכם .אז למה
אתם מחכים? תורידו את המשחקים ועוד מאות
שלא היה לי מקום לציין ותשחקו עד לתקופת
המבחנים .אם כבר להיכשל – אז לעשות את
זה בסטייל .ואם יש משחק ששכחתי ,מוזמנים
לפנות אליי ולהזמין אותי לסיבוב ,מבטיח לתת
לכם לנצח פעם אחת

| Simnet@post.bgu.ac.il
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זוכרים את הארנב הירוק עם בנדנה ונשק ,שנראה
כאילו באגס באני יצא ממסיבת טבע? אז שמו
ג'אז הארנב והוא ללא ספק אחד מגיבורי הילדות
הגדולים שלנו .ג'אז היה תמצית המגניב – שרירי,
מעשן גזר כאילו זה סיגר וכמובן בסוף מציל את
הנסיכה ארנבת היפיפייה מהצב המשקפופר
הרשע .לג'אז אני אצרף חבר נוסף ,שמו קומנדור
קין .אני בטוח שתזכרו אותו בתור הילד המוזר

שיורה על מפלצות שנראות כמו נזלת.
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מועצת
הסטודנטים
כמו בכל שנה ,בדצמבר הקרוב יתקיימו הבחירות
לגוף המייצג של הסטודנטים באוניברסיטת בן
גוריון – מועצת הסטודנטים .מועצת הסטודנטים
היא למעשה האסיפה הכללית של עמותת "אגודת
הסטודנטים" .למועצה נבחרים שלושים ושלושה
חברי מועצה מכלל הפקולטות באוניברסיטה.
לאחר הבחירות ,המועצה בוחרת את יו"ר האגודה
ואת שלל בעלי התפקידים ולבסוף מאשרת את
תוכניות העבודה.
אז מה זאת בעצם מועצת הסטודנטים?
"המועצה היא למעשה הגוף הנבחר של האגודה,
אלו נציגים שנבחרו על ידי הסטודנטים מכלל
הפקולטות כדי שיתנו מענה לנושאים אשר עולים
מן השטח .המועצה מתחלקת לוועדות שונות
אשר מלוות את פעילות האגודה .ועדת מעורבות
למשל ,טיפלה בכל נושא תקנון ההטרדות
המיניות ובקמפיינים חברתיים נוספים .ועדת
תפעול פעלה לביטול התשלום הנוסף על חלב
סויה ודנה בפעילות הנגטיב .בשורה התחתונה,
ועדות המועצה פועלות למען הסטודנטים דרך
שיפור פעילות האגודה ",מספרת לנו אלונה
חובב ,מזכ"לית המועצה וסטודנטית לגיאוגרפיה
ופיתוח סביבתי.
מה התחושות שלכם כלפי ייצוג הסטודנטים?
"אני חושבת שזכות הקיום של האגודה היא רק
בתפקודה כגוף מייצג של הסטודנטים .היות
שיש עשרים אלף סטודנטים באוניברסיטה,
בוחרים מקבץ נבחר של סטודנטים לעשות את
זה .חברי המועצה שומרים על קשר יום יומי עם
הסטודנטים באמצעות מכתבי בוחרים או דרך
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פרסומים בפייסבוק או בכל אמצעי אפשרי אחר.
הם עושים זאת כדי לשמוע ולדעת מה הדעות של
הסטודנטים כלפי הנושאים השונים אשר עולים
במועצה .אני חושבת שאחת המטרות המרכזיות
שהמועצה הציבה לאגודה השנה היא לחשוף
את פעילות האגודה לסטודנטים .האגודה עושה
דברים מדהימים ומטורפים אבל הסטודנטים לא
חשופים לכל".
את היית חברת מועצה ועכשיו את מזכ"לית
המועצה ,איך את חווה את זה?
"אני התמודדתי למועצה באמצע שנה ב' לפני
שנתיים כי מאוד רציתי להיות חלק ממה שקורה,
להיות חלק מהשיח שמתרחש באוניברסיטה .בתור
חברת מועצה נחשפתי להמון תהליכים ואחד
הדברים שהיה חשוב לי בתור טבעונית זה לקדם
את ביטול התשלום הנוסף על חלב סויה .בתור
מזכ"לית אני נחשפת לתהליכים עמוקים יותר
שקורים באגודה ובאוניברסיטה .יוצא לי באמת
להוביל וללוות את האגודה ,את יו"ר האגודה ביחד
עם יו"ר הוועד ,המנהל גל מאיר ,ולתת מענה
לדברים שקורים בשטח".
הקרוב

ואכן ,בדצמבר
למועצה הבאה.
"זה יהיה שבוע מאוד חגיגי ומשמח שבו הסטודנטים
יבחרו את הקול שלהם באגודה".
זאת למעשה ההזדמנות שלכם ,הסטודנטים,
להצביע ולהשפיע ,לדאוג שהאגודה תעסוק
בדברים שחשובים לכם ותקדם אותם .זאת
ההזדמנות שלכם להתוות את המדיניות ולעצב את
פעילות האגודה!

| Danielrymberg@gmail.com

יתקיימו

הבחירות

Daniel Rymberg

מליאת
מועצת
הסטודנטים
מועצת
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על סדר היום >> :שינוי שם העמותה
>> נוהל תרומות
>> עדכון תקנון העמותה
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כישלון
הסוציאליזם
האם התקווה הגדולה של מעמד הפועלים נגוזה ונעלמה ,או האם היא
עדיין חיה ובועטת במדינות המערב? מהו עתידה של האידיאולוגיה
ששינתה את העולם?
ערך השוויון מהווה עמוד תווך מרכזי בבסיסו של
המשטר הדמוקרטי והחברה הליברלית .בעוד
שבתחום הכלכלי ניתן לראות כי האידיאולוגיה
הכלכלית שנבנתה סביב ערך זה ,הסוציאליזם,
לאו דווקא מצליחה להוכיח את עצמה .לצד
מודלים אשר נחשבים מוצלחים כגון המודל
הסקנדינבי וכן עוצמתה הכלכלית של גרמניה
שמניפה את דגל הסוציאל-דמוקרטיה ,קיימות
דוגמאות כמו ונצואלה ,קובה ,ברית-המועצות
וכן הקיבוצים בארץ.

החלשים ומעוטי היכולת .הגישה הסוציאליסטית
פיתחה בפנינו תפיסות של צדק חלוקתי ,שוויון
הזדמנויות ,כבודו של האדם בחברה וזכויות
לעובדים .השמאל הכלכלי מתבטא במספר
צורות ,הוא יכול להתקיים בצורה של סוציאל-
דמוקרטיה הדוגלת בשילוב בין שוק חופשי
ובין רווחת התושבים ,מה שמתבטא במיסים
גבוהים שמממנים מערכת מעין זאת .בגלגולו
הקיצוני השמאל הכלכלי מתבטא בצורה
של קומוניזם ,אשר מדגיש את ההתנגדות
לקפיטליזם ולרכוש הפרטי ,במטרה לבטל את
המעמדות בין האנשים .הוגיהן של הגישות
הסוציאליסטיות שאבו את ההשראה מתוך
השפעותיה של המהפכה התעשייתית .לנגד
עיניהם עמדו תמונות של מפעלי ענק ,שבהם
פועלים עובדים על פסי ייצור ואינם מרוויחים
אפילו את שווי המוצר שאותו ייצרו ,בניגוד
לבעלי המפעלים המתעשרים .לשם כך הם קראו
לעובדים להתאגד על מנת ליצור את השינוי,
את 'המהפכה' הגדולה שתשנה את המצב ותיתן
לאדם הקטן את הזכויות המגיעות לו .אבל מאז
עברו כ 200-שנה והכלכלה השתנתה .התקשורת
הבינלאומית והסחר צעדו קדימה לכיוונו של
העולם הגלובלי והתוצאה היא שהכלכלה הפכה
להיות יותר אינדיבידואלית וניאו-ליברלית.

אתחיל בגילוי נאות ,אני לא מחסידי השמאל
הכלכלי ,נהפוך הוא .אבל אכן הסוציאליזם
טומן בחובו חוש צדק מוסרי שבא להגן על

בעולם האינדיבידואלי והקפיטליסטי שנוצר,
מי שלא התאים את עצמו למציאות החדשה
לא הצליח לשרוד לאורך זמן .דוגמאות לכך

"

בעולם האינדיבידואלי
והקפיטליסטי שנוצר ,מי שלא
התאים את עצמו למציאות החדשה
לא הצליח לשרוד לאורך זמן".
בצל משבר הפליטים בו  2.5מיליון תושבי
ונצואלה בורחים מארצם והאינפלציה הגואה
במאות אלפי אחוזים במדינה שרק מחזקת את
עמדותיה השמאל-כלכליות ,הגיע הזמן לשאול
את השאלה :האם ניתן להכריז על כישלונו
של הסוציאליזם? ויותר מכך ,האם המדינות
העשירות באירופה אכן מתנהלות באופן
סוציאליסטי או שזה רק למראית עין?
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ניתן לראות בנפילת ברית-המועצות והגוש
הקומוניסטי בשנת  ,1991שחווה עוני רב
במדינותיו ובמחסור קיצוני במוצרים .כדוגמה
מקומית ניתן לראות גם את אי-הצלחתם של
מרבית הקיבוצים בארץ ,מה שגרם להפרטתם.
בימינו ניתן לראות מדינות אשר הולכות נגד
מבנה הכלכלה המודרנית ,חוות משברים
חריפים אשר מאיימים על יציבותן הכלכלית
ושלום אזרחיהן .למי שעוקב ולמי שלא ,ונצואלה
נמצאת כיום במשבר כלכלי חריף עד כדי כך
שהוא מאיים על עתידה של המדינה .ונצואלה
הייתה אחת המדינות העשירות באמריקה
הלטינית ,אך בעקבות נפילה דרסטית במחירי
הנפט בעולם ,חוותה המדינה משבר כלכלי קשה
וזעזוע ,שהוביל לניסיון הפיכה צבאית בהובלת
תנועה סוציאליסטית אשר בראשה עמד הוגו
צ'אבס .לאחר שחרורו מהכלא ,נבחר צ'אבס
לנשיא המדינה כאשר עמד בראשה של מפלגת
שמאל פופוליסטית.
הדבר גרר התערבות בוטה של המדינה במחירי
המוצרים בשוק ,מה שהביא למחסור רב במוצרים
עקב חוסר היעילות הכלכלית בייצורם .לאחר
מותו של צ'אבס ,עלה לשלטון ניקולס מדורו,
אשר נבחר כחלק מהבטחותיו להורדת המחירים
ולדאגה לתנאי תושביו .הוא ראה באנשי העסקים
''הקפיטליסטים'' גורמים שמחמירים את המצב,
הגביר את הרגולציה על מחירי מוצרים כגון
מזון ותרופות ,לצד הדפסת כסף מקומי שיועד
לתשלום לעובדי הציבור והצבא .צעדים אלו
הביאו בדיוק להפך ממה שיועדו .יוצרו פחות
תרופות ומוצרי מזון והתפתח שוק שחור .אחוז
האבטלה במדינה עלה באופן דרסטי והחלו
התקוממויות ודיכוי של השלטון כנגד תושביו.
כיום המצב רק הולך ומחמיר ,הרעב במדינה גדל
והתורים לאוכל גדלים ביחד איתו.
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אז איך מתחזקים מערכת סוציאלית בתנאים
אלו? בעזרת מיסוי גבוה מאוד .במדינות אלו
אחוז המס עומד על  65-50אחוז ,דבר המעניק
את היכולת לתקצב את שירותי הרווחה שמדינות
אלו מציעות לתושביהן .בעקבות המיסוי הגבוה,
נוצר מצב שבו על מנת להצליח לנהל משק בית,
התושבים חייבים לעבוד כדי לא לשקוע בחובות,
דבר המעיד על אחוז האבטלה הנמוך במדינות
אלו .מצב זה מעמיד שאלה :האם מערכת
הרווחה הזאת באמת בחינם? היות שכך או כך
התושבים הם אלו שמשלמים עליה מכיסם.
להגנת הסוציאליזם ,גישה זו נותנת מענה
לבעיות רציניות כמו זכויות למיעוטים ורווחה
לכלל ,בעיות שעדיין לא נפתרו על ידי הכלכלה
הניאו-ליברלית .עם זאת ,דבר אחד בטוח ,מדינות
אשר לא יתאימו את עצמן לספירה הכלכלית-
גלובלית ,שאנו חיים בה ,יחוו את כל הקשיים
שוונצואלה מתמודדת איתם עכשיו  -עוני ,ילדים
רעבים ,הגירה שלילית ומהומות ברחובות.
או כפי שמרגרט תאצ'ר
אמרה'' :הבעיה עם
היא
הסוציאליזם
או
שבמוקדם
במאוחר הכסף
של האחרים
אוזל לך''

Bgu4u.co.il

דוגמאות נוספות לאי-התמודדותה של המערכת
הסוציאליסטית עם מבנה הכלכלה המודרנית
ולאי יכולתה להתמודד עם משברים ניתן לראות
ביוון ובאיטליה .מדינות אלה חוות קשיים
כלכליים ואבטלה עקב מבנה המערכת הכלכלית
שלהן והקושי להתאושש מהמשבר הכלכלי של
שנת  .2008עם כל זאת ,איך עדיין קיימים מודלים

מוצלחים כגון גרמניה והמדינות הסקנדינביות?
התשובה אולי תפתיע אתכם ,אך מדינות אלו
רחוקות מלהיות סוציאליסטיות קלאסיות .גישתן
של המדינות הסוציאל-דמוקרטיות העשירות
באירופה כגון נורווגיה ,שוודיה ,דנמרק וגרמניה,
מבוססת בעיקרה על שוק חופשי גלובלי רחב
מאוד ,הכולל שחרור רגולציות על יבוא ,הימנעות
מהתערבות בשוק העבודה וגישה שלא תבייש
גם את הקפיטליסטית הגדולה ארה''ב בנוגע
לסחר ולהשקעות זרות.
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מדור זוגיות

מאת דקלה קציר

לקסיקון הדיייטם
מרגישים כאילו מדברים איתכם ,גברים ונשים ,בשפה זרה בכל הקשור
לדייטינג וזוגיות? אתם כנראה לא היחידים .רבים מאיתנו עזבו את
המונחים הישנים לחיי האהבה ועברו לשימוש במונחים החדשים.
"לקסיקון האהבה הגדול" קראנו לכתבה זו
בישיבת מערכת .שם מפוצץ ונדמה שאכן יש
הרבה להשלים .החלטנו שהנושא מספיק חשוב,
רציני ומעמיק והקדשנו לו תחקיר לא קטן .קבלו
את מונחי האהבה החדשים:
אינסטה שיפ
חייבים לתעד כל דייט המבורגר באינסטגרם?
מבלים בים ושולפים פלאפון כדי לתעד? כנראה
אתם חלק מקשר רומנטי חוצה בני אדם ומדיה,
משולש יחסים של שני הצדדים ו...האפליקציה.
מתי לחשוד? כשהמסעדה נבחרה מראש ,כשהיא
בודקת את אחוז הסוללה לפני היציאה וכשהוא
לא טורח לבחור מנה מהתפריט אלא בכלל מיוזר
באינסטגרם.
שחקן ספסל
אתם מדברים בוואטספ ,מצחקקים .אבל זה לא
מגיע לדייט פרונטלי? כנראה שסופסלת!
ספסול  -כאשר מערכת היחסים שלך לא
מתקדמת מעבר לשלב ההתכתבות ,כאשר הצד
השני מסרב להיפגש איתך פנים מול פנים ,אך
ממשיך לשוחח איתך ברשת החברתית .על כן,
אתה שחקן ספסל.
מתי לחשוד? כשאת מדמיינת אותו בשחור לבן
(כי הפרופיל שלו כזה) וכשאתה מגלה מה היא
עשתה היום מהסטורי.
חבר מטמוני
אתם מדברים בוואטספ באופן קבוע אבל לא
מכירים אותך לאף אחד מהחברים? נראה שאתה
חבר מטמוני .לא ,אל תתבלבלו ,אתם לא "חבר
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דמיוני" ,כי אתם חיים ונושמים ,אבל רק לעיניו
או לעיניה.
מתי לחשוד? הוא לא יכיר אתכם לאף אחד
מקרוביו ,שלא נדבר על משפחתו .ולא בטוח
בכלל שהעולם החיצון ידע על הקשר שלכם -
מלבדו.

GHOSTING
סיום מערכת יחסים עם מישהו בפתאומיות
ללא הסבר ,בעת ובעונה אחת עם הפסקת כל
תקשורת .ככה ,פאף ונעלמת.
מתי לחשוד? היה וי כחול אך הוא לא ענה במשך
ימים? היא התחילה לעשות "ריצה" בדיוק כשהיא
ראתה אותך ברגר? כנראה שחווית גוסטינג.
אאוץ'.

zombie-ing
פירוש המונח הוא שעבר מספיק זמן מאז שהפכו
אותך לרוח רפאים ,אך לפתע הצד השני ממשיך
לדבר איתך כאילו דבר לא קרה ,כאילו לא
הסתובבת באפלה גמורה ,כאילו לא "ירדת" על
שני קילו של בן אנד ג'ריס?
מתי לחשוד? דרכי פעולה מקובלות של
 zombie-ingהן על ידי לייק רנדומאלי לדברים
שפרסמת בפייסבוק או באינסטגרם לאחר
התעלמות מוחלטת כמה ימים קודם .ערמומי.
ובכן ...אתם לא מוכרחים להיצמד למונחים
שציינו ,ועולם הדייטינג והזוגיות הוא הרבה יותר
מהגדרות מילוניות נוקשות ,אלא עולם ומלואו.
המלצה שלי? הישארו מעודכנים אבל תמשיכו
לעקוב אחרי הלב.

| Diklakat93@gmail.com
צ'ופצ'יק

Dikla Katzir

משרד סיוע אקדמי

איתכם לאורך כל התואר

שיר ברגר
רכזת הפקולטה לטבע

יהלי ישי

נופר שלוש

רכזת הפקולטה להנדסה א' רכזת הפקולטה להנדסה ב' ומכינות

teva@aguda.bgu.ac.il

han1@aguda.bgu.ac.il

han2@aguda.bgu.ac.il

אלמוג זעפרן

שיר צדוק

נטע לזר

רכזת הפקולטה למדעי
הבריאות והפקולטה לניהול

רכזת הפקולטה לרוח וחברה

מנהלת סיוע אקדמי

assistance@aguda.bgu.ac.il ruach@aguda.bgu.ac.il

נתקלתם בבעיה?
פנו אלינו בטלפון  08-6472348או

אגודת הסטודנטים בן גוריון -מדור אקדמיה

Bgu4u.co.il

briut@aguda.bgu.ac.il
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מאת ליאור גבאי

שתיקת המלצרים

כולנו עברנו את זה ,כולנו היינו שם .הסיוט הגדול
ביותר של תקופתנו כמלצרים  -הלקוחות.

מי לא מכיר את עמוד הפייסבוק "מלצרים ממורמרים
ומתנשאים"? בעידן של היום ,כמעט לא תמצאו מישהו
כזה ,במיוחד בקרב סטודנטים שעובדים ב"מקצוע"
(היי ,כל עבודה מכבדת את בעליה ,ואני אומרת את
זה מתוקף היותי מלצרית בעצמי) .וזה העניין – יש
בזה מן האמת .כמלצרים ,אנחנו פוגשים כל כך הרבה
סוגים של לקוחות – כאלו שהם סבבה ומשאירים
אחלה טיפ (המשיכו כך!) ,כאלו שהם מוזרים (אל ,או
לפחות לא בפומבי) ,כאלו שהם מצחיקים (אתם גם
בסדר ,אתם) ,ולפעמים גם כאלו שהם פחות חביבים
(אתכם אנחנו פחות אוהבים) .המשותף לכולם הוא
שאחר כך יש עליהם אסיפת ריכולים של כל העובדים.
אז יצאנו לשטח לאסוף את הסיפורים הכי הזויים,
מטרידים ,מוזרים ומצחיקים ששמענו ממלצרים.
אביטל (שם בדוי) מספרת" :מלצרתי שולחן של
שני צעירים והיה לי ברור שאחד מתעניין בי .כל
הערב שיחקתי כאילו אני לא מבינה את הסיטואציה
וחשבתי שהצלחתי להתחמק ,אבל הבחור לא ויתר.
התקשר יום למחרת ושאל את האחמ"שית מתי אני
עובדת שוב .מובן שהיא לא חשבה לספר לי על זה,
כי היא חשבה שזה רומנטי .שישי בצהריים עמוס,
פתאום עוצר רכב מול המסעדה וממנו יוצא הבחור
עם זר פרחים עצום ,מתהלך לכיווני באמצע המסעדה
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צ'ופצ'יק

כשכולם מסתובבים ומסתכלים ,כורע ברך ושואל אם
לנסיכה כמוני יש כבר נסיך .הייתי בשוק ,אז גרמתי לו
לקום מהכריעה ולבוא הצידה ,שם חירטטתי שיש לי
חבר .הוא לקח לי את היד ונישק אותה ,אמר שחבל
מאוד ושאזכור אותו בעתיד אם משהו ישתנה".
ובכן ,מי אמר שהרומנטיקה מתה?
ישנו גם הסיפור של אבנר" :כשהייתי אחמ"ש היה
שולחן של בנות שהזמינו פסטה ברוטב שמנת עם
אקסטרה פרמזן .לפני שהמנה הגיעה ,המלצרית
קלטה אותן מסתודדות כשהן מבינות שאין להן מספיק
כסף כדי לשלם על המנה .כשהמנה יצאה הן ביקשו
ממנה להחזיר את המנה .היא ביקשה ממני להתערב
וכששאלתי למה הן רוצות להחזיר הן אמרו 'נזכרנו
שאנחנו אלרגיות לחלב' .רק להזכיר :הן הזמינו פסטה
שמנת עם אקסטרה פרמזן .אבל מה יכולתי לעשות?
לקחתי מהן את המנה .הן לא אכלו אותה"...
נעמה ,סטודנטית לעבודה סוציאלית שנה ב' ,מספקת
לנו את הסיפור הבא" :מלצרתי בבית קפה ברמת אביב
ואישה התעקשה שאסדר לה מקום נוח לעגלת תינוק.
המסעדה הייתה מלאה והיו לה קריטריונים מאוד
ברורים איפה יהיה לה נוח .בסוף לפני שהלכה ,ראיתי
שבעגלה היה כלב מבולבל".

שהיא שילמה שמתי לב שכל השולחן מלא עטיפות
של סוכר .היא פשוט פתחה את כולן ופיזרה את
כל התוכן על השולחן .הייתי בשוק ,לא ידעתי מה
לעשות חוץ מלנקות את זה".
אין מה לומר ,לאנשים לפעמים יש רעיונות מאוד
מוזרים לגבי מה נחשב טיפ סביר.

ואם כבר באימהות עסקינן ,הנה הסיפור של יעל ,גם
היא סטודנטית לעבודה סוציאלית בשנה ב'" :עבדתי
קצת יותר משנה במסעדה בחיפה ששייכת לרשת
מאוד משפחתית ,יש הרבה ילדים .הקטע של הרשת
הזו הוא שחלק מהמושבים הם ספות .אז יום אחד
עבדתי במשמרת בוקר והיה די ריק חוץ מאמא והבת
שלה ,שהיו אצלנו לקוחות קבועים .הילדה הייתה
בסביבות גיל שלוש או ארבע .אני מתהלכת במסעדה,
ופתאום אני מריחה ריח מוזר מכיוון הספות שעליהן
הן ישבו .עברתי לידן ואני רואה את האמא מחתלת
את הילדה על הספה ובואו נגיד שזה לא היה פיפי.
זו גם הייתה מסעדה סגורה ,אז לא היו חלונות באזור
שהן ישבו בו .בלי בושה ,היא חיתלה את הבת שלה,
שכבר עברה את הגיל הנורמלי של החתלה ,באמצע
המסעדה .אחרי שהן הלכו אמרתי לאחמ"שית שאני
לא מנקה את הספה הזו בחיים והיא אמרה שהיא כבר
דיברה עם האמא שתעביר מגבון אחריה".

ולקינוח אספר סיפור משלי  -הגיע לבר לקוח ,לפחות
בן ארבעים .הוא היה אמריקאי והגיע לבד וכבר
בכניסה שאל את המארחת אם יותר מאוחר המקום
יתמלא ב"ליידיז" .הוא תפס לעצמו שולחן במיקום
אסטרטגי ובמהלך כל הערב שלח מבטים בעוברות
ושבות ,שהיו בעיקר המלצריות .הוא ניסה שוב ושוב
לפתח שיחה ,עד שבשלב מסוים אמרתי לו שיש לי
עבודה ואני צריכה לחזור אליה ,אבל אם הוא זקוק
למשהו שיקרא לי .הגבר החליט להיעלב מהתשובה
הזו ואני כבר התחלתי לאבד את הסבלנות ,וכיאה
למלצרית ,סיפרתי לכל החברים בעבודה .הוא ראה
את תנועות הידיים והפרצופים שלי וניגש אליי כדי
לתת לי 'טיפ' מוגזם מאוד .משסירבתי לקבל אותו,
הוא התעצבן שוב ואמר "אני רק מנסה להיות נחמד.
ישראלים לא אוהבים נחמד?!"
התשובה היא :אנחנו אוהבים נחמד ,כשזה מההתחלה
נחמד.
קצרה היריעה מלכתוב את כל הסיפורים שמתרחשים
בכל יום ,בכל מקום ,לכל אחד .נותר רק לקרוא
ולהשתעשע ,וכמובן לספר לחברים על כל המקרים
על מנת שימשיכו להיזכר בכדי שנעביר אותם הלאה
גם לילדים שלנו כסיפורי אימה.

| Gabal@post.bgu.ac.il

Lior Gabay

Bgu4u.co.il

נעה ,סטודנטית לפסיכולוגיה וסוציולוגיה שנה ג',
עברה מקרה מזעזע של לקוחה שנטרה לה טינה,
משום שהייתה ביניהן אי הבנה" :עבדתי בבית קפה
והייתה אישה אחת שצעקה עליי איך אני מגישה את
הקפה בלי להגיש סוכר .הראיתי לה שהסוכר היה
על השולחן והיא השתתקה ואמרה לי ללכת .אחרי

כמעט אחרון ,אבל לא בטוח חביב ,זה המקרה הלא
נעים שקרה לשחר ,סטודנטית לפסיכולוגיה וחינוך
שנה ג'" :היו שני בנים שישבו אצלנו ,ואחד מהם היה
נראה טיפה מאיים .הם רצו לשלם ,אז לקחתי את
האשראי של אותו בחור מאיים והוא הסתכל עליי
ממש לזמן ארוך ,לפחות בהרגשה שלי .העברתי
את האשראי שלו והיה כתוב על המסך 'גנוב ,החרם
כרטיס' .אני מסתכלת על זה ,הלב שלי דופק ,אני
רואה שהוא מסתכל עליי וגם אני מסתכלת עליו
וזה היה נראה כאילו הוא הולך לברוח .קראתי
לאחמ"שית ,הראיתי לה את זה ושאלתי אותה מה
זה .גם היא נלחצה ולא ידענו מה לעשות ,חשבנו
אולי להתקשר למשטרה ,היא החליטה לגשת אליו
ולבקש תעודת זהות כדי לוודא שזה באמת כרטיס
האשראי שלו .בסוף הסתבר שפג התוקף של הכרטיס
הזה וסתם חשדנו בו".
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הטיול
הגדול ממשיך
באוניברסיטה
קודם כל ,חשוב שתבינו  -אתם לא מיוחדים .אף
אחד מכם לא מיוחד ,אז תוציאו את זה מהפאקינג
ראש הנרקיסיסטי שלכם כמה שיותר מהר .לא
אכפת לנו שהתבודדתם במשך שלוש שנים על
פסגת הרי ההימלאיה ואכלתם ברחשים שלוש
פעמים ביום .גם זה שטיילתם בדרום אמריקה,
גידלתם שפם ושיניתם את שמכם לאלחנדרו לא
מרשים אף אחד ,אז תפסיקו לספר על זה ולחכות
שבחורות יזרקו עליכם חזיות או שבחורים יתחננו
לעשות לכן ילד ,כי זה לא יקרה ,מניסיון.
עכשיו ,לאחר שהפנמתם את היותכם אנשים
קונפורמיים וחסרי חן ,תנו לי להסביר לכם
מדוע השהות שלכם באוניברסיטת בן גוריון
לא כזו שונה מהטיול הגדול שעשיתם :הולכים
הרבה .וכל מי שמגחך עכשיו כנראה לא עשה
חמש פעמים ביום את הדרך מבניין  35לבניין
 90וחזרה .משתכרים הרבה .ראשון מנגה ,ברקה
שני ,ברקה רביעי ,פאנג'ויה ושלושה ימי סטודנט.
מעשנים הרבה .אם חשבתם שבקאסול ההודית
הגזמתם לגמרי ,אז חכו ותראו מה יהיה לכם
בשלוש עד שבע שנות לימודים באוניברסיטת בן
גוריון .מכירים הרבה .בדיוק כמו הטיול הגדול,
גם לבן גוריון הכי טוב להגיע חופשי ולגמרי לבד.
אם תרצו ואם לא תרצו ,אתם תכירו המון חברים
בכל מיני צבעים .איזה כיף .אוהבים הרבה .זה
לא משנה אם אתם בבן גוריון או במורו דה סאו
פאולו ,מספר כה גדול של צעירים וצעירות
בטריטוריה מוגדרת עושה את שלו .בטן-גב
הרבה .עצם היותנו חברי אגודת הסטודנטים
בבן גוריון מקנה לנו כניסה ללא תשלום לבריכה
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בקאנטרי הצמוד לאוניברסיטה .אולי זה לא
משתווה לחופי הים באיסלה מוחרס ,אבל סמכו
עלי שהאנשים פה יפים ומגניבים לא פחות.
ושמעו מה ,בקאנטרי יש אפילו כדור-עף חופים.
הפכפך הרבה .זוכרים שבטיול הגדול חשבתם
לעצמכם ,בוא'נה ,רק לפני כמה ימים התפננתי
בחוף עם שייק אבוקדו ועכשיו אני עטוף
בסופטשל ובצעיף מפרווה של אלפקה ועדיין קר
לי? אז בדיוק ככה תרגישו בבאר שבע במהלך
עונות הסתיו והאביב .מסעדות הרבה .מסביבכם
תוכלו למצוא מגוון מאוד מיוחד של מסעדות
ומזנונים ,החל במסעדה הודית מוצלחת וכלה
בסנדוויץ' פסטרמה הכי טוב שתאכלו בחיים
שלכם ,וכל זה במרחק הליכה מבלי שתצטרכו
להוציא אפילו בוהן מחוץ לתחומי הבועה
הסטודנטיאלית .משלמים קצת .באר שבע
זכתה לכינוי 'העיר הכי סטודנטיאלית בארץ'
ולא רק בגלל האווירה הצעירה שיש בה אלא
גם בגלל המחירים הסטודנטיאליים .אומנם לא
תוכלו למצוא חתוליות רחוב שמוכרות שיפודים
בשקל וחצי ,אבל אל תהיו קטנוניים .והכי הכי
חשוב  -חוויות הרבה .זוכרים את הטרק ההוא
בו טיפסתם חמש שעות על איזה הר מזדיין
וחשבתם בקול רם ''מדוע בשם אלוהים אני עושה
את זה לעצמי? יכולתי עכשיו להתפנן על איזה
חוף בברזיל ולשתות שייק אסאי'' ,ואז הגעתם
לפסגה ,ראיתם את הנוף ואמרתם לעצמכם,
הפעם בלב ,בוא'נה ,זה היה שווה כל רגע וכל
קללה שיצאה לי מהפה?
אז בדיוק ככה זה לעשות תואר
באוניברסיטת בן גוריון.
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כישופי
אהבה

לכל שנה יש סוג
שונה של אהבה ,אז
איך תוכלו לצאת
מהתואר בזוגיות?

רובנו הדרמנו עד הנגב למען מטרה אחת ויחידה
 לחזור למרכז עם אהבה .אך אל תטעו ,זוהימשימה לא קלה .רבים הם הסטודנטים החוזרים
למרכז עם אישור זכאות לתואר בלבד ,או
במילים אחרות  -בידיים ריקות .מה לעשות כדי
שלא תגיעו למצב העגום הזה?

ואילך אתם מרכזים את מרב מאמציכם בקורסי
הבחירה הכלליים .יותר מזה אפילו ,אתם בוחרים
את הקורסים שלכם לפי אופציות זיווג ,וקורס
צרפתית נשמע לכם כמו מניה בטוחה  -השפה
הרומנטית בעולם ,לס מואה טמה וכל זה .ככל
הנראה בשנה ב' תתנסו בקשר הרציני הראשון
שלכם בין כותלי האוניברסיטה ,מה שישפיע
עמוקות על ההתנהגות שלכם בשנה השלישית.

ש
י
ו
ו
ק

שנה א' זו בדרך כלל גם השנה הראשונה בבן
גוריון ובבועה הסטודנטיאלית וממש כמו ולד
שזה עתה יצא מרחם אימו ,הכול חדש ומרגש .חיי
היום וחיי הלילה ,ברקה ופאנג'ויה ,קורסי חובה
וקורסי בחירה .כל אלו הם טינדר אחד גדול עם
אינסוף אפשרויות .אתם מסתכלים סביב ובוחנים
את השחקנים .אפילו המרצים הם אופציה .אתם
רוצים לטעום מהכול ,אתם רוצים לטרוף את
העולם .אתם נמצאים במוד של זאב וכולם מסביב
נראים לכם כמו איילות .צר לי ,אבל ככה לא ניתן
למצוא אהבה ,תמשיכו לשנה ב'.
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בשנה ב' אתם רגועים יותר .כבר חוויתם
דברים ,טעמתם והתנסיתם .אתם קצת יותר
שקולים משהייתם בשנה החולפת וזה הופך
אתכם לבשלים למצוא אהבה אמיתית ,שמגיעה
עטופה בסרט המחויבות ההדדית .כבר גיבשתם
לכם חבורה ואתם מבלים איתה את רוב זמנכם
באוניברסיטה ומעבר לשעות הלימודים .כרגע
ציד האיילות שלכם הוא קצת יותר ממוקד ,כבר
הבנתם שאת אהבת חייכם כנראה לא תמצאו
בברקה רביעי ולא בקורסי החובה ,אז מעתה

בשנה ג' אתם מתחילים להאמין שאולי זה כבר
לא יקרה לעולם .אתם מכוערים וטיפשים ואף
אחד לא אוהב אתכם ,ולמה שיאהבו? אפילו
הטינדר לא מתבייש לומר לכם בפנים שאף אחד
לא רוצה להיות בסביבה שלכם .במהלך השנה
אתם מחזקים את הקשר עם הדודה הרווקה
הזקנה שלכם וחושבים שהיא אדם טוב בסך
הכול וזה מה שחשוב .ואז חבר מספר לכם שחבר
שלו סיפר לו על סבתא של חבר שרוקחת שיקויי
אהבה ,ואתם מגחכים ואומרים שצריך להיות
ממש אבל ממש נואש בשביל לעשות דבר כזה.
שעתיים אחרי זה אתם מחפשים בגוגל 'כיצד
לרקוח שיקוי אהבה' ומגלים שכל אחד יכול
לרקוח שיקוי עם מצרכים שיש בכל בית .אתם
עושים זאת ושומרים אותו במקרר עד שתמצאו
את האחת שתרצו לכשף .לילה אחד אחרי
שתחזרו שיכורים מהברקה אתם תשתו בטעות
את השיקוי ותבינו שאין כמו אהבה עצמית .אתם
מסיימים את התואר ושמחים שלמדתם משהו
בשלוש השנים האלו .או ממשיכים לשנה ד'.
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בדיור

בספורט
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מאת שי בלפר

סטודנטים בינלאומיים
בקמפוס – כדאי להכיר!
באר שבע היא אולי העיר הכי ישראלית-מובהקת
שיש :חול ,חום ,עצבים ושיכונים בכמויות גבוהות.
אבל בכל זאת יש כאן גם הרבה מאוד סטודנטים
בין-לאומיים ,כמעט מכל פינה על הגלובוס.
לכבוד השנה החדשה ,החלטנו לתת לכמה מהם
להציג את עצמם בפניכם ולשמוע מה יש להם
להגיד על הלימודים ,על האוניברסיטה ועליכם.
שם :אנג'לין (זמי) אנג.
עיר המקור :מנילה ,הפיליפינים.
תחום לימודים :דוקטורנטית להנדסה אלקרו-
אופטית ,שנה ב'.
איך הגעת דווקא לבן גוריון? "עשיתי תואר שני
ברוסיה והייתה שם מישהי ששיתפה פעולה עם
המפקח שלי וחיפשה סטודנטים לדוקטורט .לפני
כן לא חשבתי בכלל על ישראל בתור אופציה,
כי חיפשתי מדינה דוברת אנגלית ,אבל שמעתי
שאתם מדברים אנגלית טובה ,אז באתי".
איך היו הלימודים עד כה? "די טוב ,אבל לא
מושלם .הכרתי כאן חבר ,אבל כשהוא לא
בסביבה מאוד משעמם כאן ,כי אין תחבורה
ציבורית בשבת .יש גם הרבה דברים שלא
מתורגמים לאנגלית .אבל האוכל מצוין ,אני לא
יכולה להפסיק לאכול פלאפל!"
מה המסר שלך לשאר הסטודנטים? "אם יש
אירועים משולבים לסטודנטים ישראליים ובין-
לאומיים ,בואו! אשמח לפגוש אתכם".

שם :ניקיל אנטו.
עיר המקור :טריסור ,קראלה ,הודו.
תחום לימודים :דוקטורנט בלימודי רפואה
(אימונולוגיה) ,שנה ה'.
איך הגעת לבן גוריון? "למדתי באוניברסיטה
בניו דלהי וניגשתי להרבה מאוד אוניברסיטאות
בחו"ל .ידעתי שיש אוניברסיטאות טובות
בישראל ,שמעתי על העברית ותל אביב ,אבל לא
שמעתי על בן גוריון עד שהתקבלתי".
איך הלימודים עד כה? "יש לי רק דברים
טובים להגיד על ישראל ,על באר שבע ועל
האוניברסיטה .זה מאוד עוזר שיש בעיר קהילה
גדולה של יוצאי הודו ,ספציפית מקוצ'ין ,שזה
האזור שאני מגיע ממנו .יש הרבה דמיון בין
הודו וישראל .זכינו לחגוג את החג 'הולי'
באוניברסיטה ,שנפל בזמן פורים ,וזכינו לשפוך
צבע אחד על השני ,מהבחינה הזאת הוא דומה
קצת לפורים".
מה המסר שלך לשאר הסטודנטים? "רוב
הסטודנטים הזרים רוצים מאוד להשתלב עם
הסטודנטים המקומיים ,הם פשוט נבוכים בגלל
מחסום השפה".
אז סטודנטים בן-גוריונים יקרים ,צאו להכיר את
הסטודנטים הבין-לאומיים!
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שם :אנה צילובה.
עיר המקור :פראג ,צ'כיה.
תחום לימודים :תואר ראשון במדעי הסביבה,
שנה א'.
איך הגעת דווקא לבן גוריון? "ידעתי שאלמד
בישראל ,בגלל שיש לי חבר ישראלי .זה סיפור

מצחיק ,האמת – הכרתי אותו ברחוב בפראג!"
איך הלימודים עד כה? "נחתתי ממש עכשיו,
בראש השנה ,אז עדיין לא הספקתי לחוות כלום.
הכול פתוח!"
מה המסר שלך לשאר הסטודנטים? "שמעתי
שבאר שבע היא עיר סטודנטים עם הרבה
מסיבות ובילויים ואני מאוד מתרגשת להיות כאן
ולפגוש חברים חדשים!"
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וואי וואי
דור הY-

בעולם בו כולם משכילים  -אין יותר אנשים "מיוחדים".
איך ניתן להתמודד עם המציאות החדשה?
אומרים על הדור שלנו כל כך הרבה דברים – שאנחנו
מפונקים ,שאנחנו עצלנים ,שאנחנו לא יודעים
להתחייב .אומרים על הדור שלנו ,שמוסר העבודה
שלנו נמוך ביחס לדורות הקודמים של ההורים ושל
הסבים שלנו .זה לא שאין איזשהו בסיס של אמת
בטענות הללו ,אך האם הן לגמרי נכונות? האם אנחנו
האשמים הבלעדיים בנסיבות חיינו והאם יש לנו בכלל
מה לעשות?
פתיתי שלג – האם אני באמת מיוחד?
למי מאיתנו לא קיימת התחושה הפנימית הזאת,
שאנחנו מיוחדים כמו פתיתי שלג יפהפיים? למי
מאיתנו לא קיימת התחושה החזקה הזאת ,שבכל
רגע נתון אנחנו עשויים לפרוץ ,לפרוח ,לעשות
אקזיט' ,להביא את המכה'? שנים שאנחנו מרגישים
בתוכנו את התחושה הפנימית הזאת ,שאנחנו על
סף של הצלחה ,שהיא תכף תגיע ,שבכל רגע מישהו
יגלה ויבין את הפוטנציאל העצום שגלום בנו .אנחנו
בטוחים ,שאנחנו הכי מיוחדים ,האומנם?
אני מניח שרובכם תזדהו איתי ,אבל אחד המשפטים
הכי נפוצים ששמעתי מההורים ומהמורים בבית הספר
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הוא "יש לך כל כך הרבה פוטנציאל ,אני בטוח שתעשה
משהו גדול כשתגדל ,אתה מיוחד" .אז אנחנו גדלים
בתחושה הזאת ביסודי ,בתיכון ,בצבא ובטיול הגדול.
ואז מגיע הרגע הזה ,רגע הבחירה במקצוע האקדמאי
שאותו נלמד ,המקצוע שדרכו נגשים את הפוטנציאל
שגלום בנו .אנחנו קורעים את עצמנו בלימודים,
מסיימים את התואר ויוצאים לשוק העבודה .אנחנו
שולחים קורות חיים ,הולכים לראיונות עבודה ואז
מגלים את האמת המרה – יש עוד אלפים כמונו.
אינפלציה של השכלה
אין זאת אומרת שאנחנו לא מיוחדים ,כל אדם מיוחד
בפני עצמו ,אבל בעולם התעסוקה ובעיני המעסיקים
שלנו אנחנו פשוט לא מיוחדים .יותר מזה ,כשאנחנו
נרשמים לאקדמיה אף אחד לא מספר לנו את
הנתונים – אנחנו הדור המשכיל ביותר שהיה במדינת
ישראל (זינוק של כ 325%-בעשור) ,אבל עם השנים,
התואר שלנו הפך להיות חסר משמעות (זינוק של
 19%במספר המובטלים המחזיקים בתואר) ולמעשה
כ 40%-מבוגרי האוניברסיטאות בכלל לא עובדים
בתחום הלימודים שלהם .כפי שניתן להבין ,עוד לפני
שניגשנו בכלל לריאיון העבודה ,נקודת הפתיחה

שלנו לא בדיוק לטובתנו .אז מה הדור שלנו עושה
בקשר לכך? במקרה הטוב אנחנו ממשיכים לתארים
מתקדמים כדי שלרקע האקדמי שלנו תהיה משמעות
בעולם התעסוקה ,אך הרוב הגדול מתפשר על תנאי
העבודה (נכנס לשוק העבודה ברמת שכר נמוכה בכ-
 13%מזו של הצעירים בדורות הקודמים) או עובד
בעבודות 'שוות' בתנאים לא תנאים כדי לצבור ניסיון
ויתרון על אחרים.
חוסר מחויבות או חוסר משמעות?
בעלי עסקים ומנהלים רבים מאשימים את הדור שלנו
ב'חוסר מחויבות' ,כי לעומת דור ההורים שלנו שעבדו
באותו מקום עבודה  30-40שנה ,אנחנו מחליפים
בממוצע כ 7-מקומות עבודה בעשור .אז אפשר להגיד
עלינו שאנחנו חסרי מחויבות אך האמת קצת שונה:
כשזאת נקודת הפתיחה שלנו בשוק העבודה ,אנחנו
מתאימים את עצמנו למצב .לפי גלובס ,כ 73%-מבני
דורנו עובדים יותר מ 40-שעות בשבוע וכמעט 25%

אנחנו דור שעובד קשה יותר,
מתוגמל פחות ,דור שמקום העבודה
שלו אינו יציב .מכאן אנו פונים
לחיפוש אחר מרכיב שונה בעולם
התעסוקה – משמעות
עובדים יותר מ 50-שעות (מעל הממוצע) .נוסף על
כך ,כ 26%-מאתנו עובדים בשתי משרות או יותר וכ-
 65%מאתנו מבינים שנעבוד גם אחרי גיל  .65אם
נוסיף לכך את המודעות שלנו לכך שאנחנו עלולים
להיות מפוטרים בכל רגע בעקבות שינוי כזה או אחר
במשק ובעקבות חוסר המחויבות של המעסיק אלינו,
אז מה הפלא שאנחנו מחליפים כל כך הרבה עבודות?
למעשה אנחנו דור שעובד קשה יותר (לאו דווקא
פיזית) ,מתוגמל פחות ,דור שמקום העבודה שלו
אינו יציב .מכאן אנו פונים לחיפוש אחר מרכיב
שונה בעולם התעסוקה – משמעות .אם בלאו הכי
העתיד הכלכלי שלנו אינו יציב ,אז לפחות אנחנו
רוצים לעבוד במקום עבודה שבו נרגיש משמעותיים,
שאנחנו עושים בו שינוי אמיתי .כאשר אנחנו
מרגישים חסרי משמעות במקום העבודה אנחנו
'מדלגים' הלאה למקום עבודה אחר.

השינוי הזה בא מתוך המדיניות שאומרת כי "העבודה
בכל מקום ,גם כשמשחקים סנוקר ,גם כשיושבים על
בירה ולא רק מול המחשב" .אומרים לנו שהדבר נובע
מתוך התאמה לדור שלנו – דור שונה ,יצירתי ,רענן.
לשינוי הזה יש פן חיובי ,אנחנו מרגישים אהובים יותר
על ידי מקום העבודה ,משוחררים יותר ,שמחים יותר,
מחויבים יותר .אך אל תטעו ,אף מקום עבודה לא עושה
את השינוי הזה כדי ללטף לנו את הלב .אם פעם מקום
העבודה היה אפור ,היינו עובדים מ 9-עד  ,5ולאחר מכן
מתנתקים מהעבודה ,היום המצב שונה .היום מקומות
עבודה רבים 'גמישים' ,מרשים לעובדים לעבוד בשעות
שנוחות לעובד ,לעבוד מהבית ועוד .כשאין גבולות
ברורים מתי עובדים ואיפה עובדים ,אז אנחנו בעצם
עובדים כל הזמן וזה נהיה לגיטימי למשל שנענה
למיילים בבית ב 10-בלילה או במהלך החופשה.
בשורה התחתונה – השינוי הזה הוא חרב פיפיות.
המעמד הפגיע
גאי סטנדינג ,כלכלן ופרופסור באוניברסיטת לונדון,
מזהה שעם התרחבות שוק העבודה לשוק גלובלי ,ירדה
רמת החיים שלנו ונוצרו למעשה מעמדות חדשים,
מעמד העשירים; מעמד ה"משכרותיים" (אנשים עם
ביטחון תעסוקתי); מעמד הפועלים; והמעמד הפגיע
(אנחנו) .ניתן להגדיר את המעמד הפגיע בשלושה
מאפיינים :מורגלים לקבל על עצמם חיים של עבודה
לא יציבה ,חיים על קצה של חוב והשלישי והחשוב –
זה המעמד הראשון שמאבד זכויות והוא נאלץ לבקש
טובות (מהממשל ,מההורים) .שילוב הנסיבות הללו
מייצר תחושת ייאוש ,ניכור ,חרדה וכעס.
אבל לכעס הזה יש המון פוטנציאל כיוון שזה מעמד
חדש ,שדוחה את הסוציאל דמוקרטיה של שנות
ה 20-אך גם את הכלכלה הניאו-ליברליסטית של
המאה ה 21-ומחפש אלטרנטיבה .למעשה הדור
שלנו הפך למעמד ,שמכיל בתוכו מיליוני צעירים
בכל רחבי העולם ויש לו כוח שינוי אמיתי .ככל
שיותר צעירים יבינו שהם חלק מציבור רחב ויתחילו
לפעול ביחד ,ככה נוכל להתחיל לשנות את מצבנו
הכלכלי-תעסוקתי.

| Danielrymberg@gmail.com

Daniel Rymberg

Bgu4u.co.il

האם אני באמת אוהב את מקום העבודה שלי?
הדבר הזה לא נעלם מעיניהם של מנהלי החברות
ובעלי העסקים ובשנים האחרונות הם הבינו שהם

צריכים להתאים את עצמם לשינוי שמביא עמו
הדור שלנו ,שמרכיב כיום יותר מ 30%-משוק
העבודה .ההבנה הזאת אומנם התחילה בחברות
הגדולות כמו  Googleו ,Facebook-אבל לאט לאט
היא חודרת למקומות עבודה רבים וניתן לראות יותר
ויותר מקומות עבודה ,שעוברים מתאי עבודה קטנים
למרחבי עבודה גדולים ומשותפים.
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הקרב הכי גדול בילדות שלנו קם לחיים על דפי העיתון  -ובלי עוד מילים
מיותרות אנו יוצאים להכריע ,פוקימון או דיג'ימון?!
פוקימון
המילים "רוצה" ו"-אני" הן שתי מילים נפוצות
מאוד בשפה העברית ,אבל הצירוף "רוצה אני"
נשמע הגיוני אך ורק כשאחריו מגיעות המילים
"להיות גיבור ,הכי שבעולם" .פשע כזה נגד
הדקדוק העברי מוצדק רק אם הוא מציין התחלה
של משהו מגניב במיוחד.
פוקימון הוא תופעה ,אין לזה מילה אחרת.
סדרת משחקי וידאו מצליחה (למי שלא שיחק,
אני ממליץ להתחיל עם  Goldו )Silver-שהפכה
למפלצת חובקת עולם כשהגיעה לטלוויזיה.
הרעיון הוא פשוט מאוד :ילד נודניק בשם אש
קאצ'ם נודד ברחבי העולם ואוסף מפלצות
שנראות בערך כמו חיות בעולם האמיתי ,בשביל
להילחם איתן במפלצות אחרות של ילדים
אחרים.
כל הדמויות בעונות הראשונות זכורות ואהובות
להפליא :חבריו של אש ,ברוק ומיסטי;
הרשעים המצחיקים של הסדרה,
צוות רוקט; פרופסור אוק ,ששולח
את אש לדרכו; וכמובן151 ,
הפוקימונים עצמם ,שבראשם
פיקאצ'ו ,העכבר השלישי
המשפיע ביותר בהיסטוריה,
אחרי מיקי מאוס והעכבר
של המחשב .הגאונות של
הסדרה הייתה האלמנט החזרתי
שבה – שקופיות "נחש את הפוקימון",
צוות רוקט תמיד דקלם את אותו משפט
("היכונו לצרות ,)"...הובס תמיד באותה דרך
(שיגור לחלל) ואש תמיד בחר בפיקאצ'ו ,אבל
השיא היה בפוקימונים עצמם ,שידעו להגיד רק
את שמם ,ובכך דאגו שכולנו נדע איך קוראים
להם .פוקימון הייתה סדרה שנחרטה בזיכרון.
אני חושב שהצלילים הטיפוסיים של הסדרה
הזאת חרוטים בתת-מודע שלי יותר מכל סדרה
אחרת ,ובהתחשב בכמות הטלוויזיה שצרכתי
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בתור ילד – זה הישג מרשים.
פוקימון ממשיכה לרוץ עד היום עם עונות חדשות
ומשחקים חדשים ,אבל
פוקימון היא לא רק
סדרה שרצה אלא גם
סדרה שגורמת לאנשים
לרוץ! אני מדבר כמובן
על "פוקימון גו" ,משחק
המחשב שגרם לדור
שלם להסתובב ברחבי
העולם בשביל לאסוף
פוקימונים עם הטלפון
החכם ובכך עשתה את
הבלתי אפשרי וגרמה
לילדים לעשות ספורט.
הזיכרון וההשפעה של
פוקימון נותרה חזקה
ופיקאצ'ו אפילו הוזכר
בשיר  Toyשל נטע
ברזילי .לדעתי ,זה הצעד
שהביא לנו את הניצחון
ופיקאצ'ו
באירוויזיון
צריך להיות מוכר כגיבור
לאומי.

פוקי

דיג

למרות זאת ,בפוקימון היה פרק מרגש או שניים
(למה עזבת את אש ,בטרפרי?) ,אבל בסופו של
דבר זו לא הייתה סדרה מתוחכמת במיוחד,
אפילו בהשוואה לסדרות ילדים .היו סדרות
אלימות ממנה ("דרגון בול") ,היו סדרות רועשות
ממנה ("בובספוג" ,למשל) ,אבל היה בהן גם ערך
מוסף כמו עלילה מרתקת או בדיחות סאטיריות
ומטורפות .פוקימון לעומתן הייתה שטוחה כמו
חביתה של ברוק ,עוד מבלי שדיברנו על הפרק
שגרם להתקפים אפילפטיים ולא שודר מעולם
בישראל .זה נשמע כמו אגדה מפוקפקת ,אבל
קרה באמת.

דיג'ימון
חוץ משיר פתיחה לפנתיאון" ,דיג'מון מפלצות
דיגיטליות הם האלופים כן!" ,לדיג'ימון היו הרבה
דברים ,שפשוט לא היו בנמצא אצל המתחרה.
דיג'ימון ,תאמינו או לא ,התחילה בכלל בתור
סדרה מתחרה לטמאגוצ'י – במקום לגרום
למפלצות שלכם לגווע ברעב כי לא לחצתם על
כפתור בזמן ,יכולתם
לתת להם להילחם
במפלצות של חבריכם.
קונספט חמוד ,אבל
הסדרה עצמה הייתה
מורכבת יותר מהרעיון
הפשוט הזה.
שבעה ילדים (טאי,
מאט ,איזי ,ג'ו ,סורה,
מימי וטי-קיי) נסחפים
בצורה מסתורית ממחנה
קיץ אל עולם דיגיטלי
שבו מחכים להם שבעה
דיג'ימונים – מפלצות
קטנות ואינטליגנטיות,
כולן בעלות שם בסגנון
"משהו-מון" (תיאוריה
משעשעת של מעריצים
היא ש"מון" היא בעצם
סיומת הקובץ של
הדיג'ימונים ,כמו .doc
לקבצי וורד) .במהלך
פיתולי הסדרה המורכבת ,הילדים והדיג'ימונים
נלחמים יחדיו בדיג'ימונים מרושעים שרוצים
להשמיד את שני העולמות – האמיתי והדיגיטלי.
העלילה של דיג'ימון ארוכה ומסובכת ,אבל
הדמויות כולן מוצלחות ומשדרות מסרים של
ידידות אמיתית ולא מעושה כמו בפוקימון (למה
כל הפוקימונים מסכימים לגור בפוכדורים ,שוב?
הם אוהבים את אש או את שאר המאמנים?
מה קורה שם בכלל?) .כמו כן ,הרעים בסדרה
מפחידים באמת והמטרה שלהם היא להרוג,
מה שאוטומטית גורם לקהל להתייחס לסדרה
ברצינות רבה יותר ,בניגוד לצוות רוקט החלשלוש.
העלילה המסובכת והמתמשכת גרמה לסדרה

ימון

להשתלב בטבעיות בערוץ שבו היא שודרה –
הערוץ הראשון ז"ל ,שעדיין שידר קלאסיקות כמו
"הלב"" ,המומינים" ,ו"שאלתיאל קוואק" .ערוץ
הילדים זוהה באותה תקופה עם דברים פשוטים
יותר כמו "צבי הנינג'ה" ,קומדיות כמו "החתולים
הסמוראים" ,או טלנובלות מוזרות כמו "קטנטנות"
– שהיו סבבה והכול ,אבל גרמו לתחושת "מוח
נמס" חלקלקה ולא נעימה .במילים אחרות,
צפייה ממושכת בערוץ הילדים גרמה לך
להרגיש כמו דביל ובערוץ הראשון
הרגשת שמדברים אליך בגובה
העיניים.
אך למרות זאת ,היה לי קשה
הרבה יותר להיזכר בשמות
הדמויות ובעלילה של דיג'ימון.
העלילה המסובכת גרמה לכך שהיא
הרבה פחות זכירה מפוקימון ,אבל גם
מסדרות הרפתקאות אחרות שהופיעו בהמשך
שנות האלפיים ,כמו "דרגון בול" או יצירת המופת
"אווטאר" .נוסף על כך ,למרות איכות סדרת
הטלוויזיה ,משחקי המחשב של דיג'ימון לא היו
מוצלחים כמו אלה של פוקימון.

ש
י
ו
ו
ק

ג'ימון

אז מי מנצח?
הקרב הוא כמובן שאלה של טעם וריח .דיג'ימון
הביס את פוקימון בגבורה בזמן אמת ויכול
להיות שהסדרה הכינה אותנו לשאר הסדרות
האהובות של שנות האלפיים יותר מאשר
פוקימון האינפנטילית .אבל מבחינתי ,המנצח
הוא פוקימון .יש משהו בסדרה שנחרט בזיכרון
ולא מרפה ,מין ממד לא מושג שגורם לכולנו
לרצות לעבור לגור בעולם הפוקימונים ולצאת
להרפתקאות .אפילו יוצרי פוקימון יודעים זאת
– למה אתם חושבים שפוקימון גו הצליח כל
כך? הוא נתן לנו להגשים את הפנטזיה ,אפילו
על חשבון הסוללה המסכנה של הטלפון.

| Belfer94@gmail.com

Shai Belfer

Bgu4u.co.il

איזה קרב צריך להסתיים כאן אחת ולתמיד?
אילו יריבויות אתם רוצים לראות במדור?
ספרו לי בפרטים למטה!
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מ
פת התמצאות
רמות

אווירה :זוגית
ומשפחתית
מרחק  10-20 :דקות
הליכה משער
90

אברהם אבינו

נ

וס

דוד המלך

אלכסנדר ינאי
שדרות רגר

אוניברסיטת
בן גוריון בנגב

כיכר האבות

יעקב אבינו

שכונה ד'

אווירה :בירה ונשירה
מרחק  5-10 :דקות
משער רגר

דרך מצדה

וינגייט

שכונה ב'

העיר
העתיקה

אווירהfriends :
מרחק  15-20 :דקות
משער סורוקה

שמעוני

אווירה :ילד טוב
של אמא
מרחק  10:דקות
משער הרכבת/
סורוקה

חיים
נחמן ביאליק

טשרניחובסקי

שכונה ג'

ש
ל מ ה ה מ לך

יצחק אבינו

מרכז הנגב

בית החולים סורוקה

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

רינגלבלום

שכונה ו' הישנה

אווירה :״פלורנטין״ עם חנייה
מרחק 5-10 :דקות הליכה
משער 90

סו סו

הו
רק

מרכז גילת

בן

דה
יהו

אווירה :ברנינג מן
מרחק  10 :דקות
נסיעה
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מאת דקלה קציר

עוב0דות1

על מדע ואהבה

 .1מחקר שנערך באוניברסיטת הרווארד קבע,
שגברים אכן בוחרים נשים שמזכירות את אמא,
אבל נשים ,ממש מתעלמות מההורה מהמין
השני ,ובוחרות גם הן גברים שמזכירים להן את
אמא#( .אין_כמו_אמא)
 .2סקר שנערך בארצות הברית קבע שהסיכוי
הטוב ביותר למצוא אהבה הוא דווקא בהפסקות
קפה .ע"פ אותו סקר ,מדובר ב 10,000-זוגות
כאלה שמתחתנים בשנה!
 .3דייט על קפה הוא מוצלח כי חוקרים הראו
שאחיזה של דברים חמים בידינו יכולה להפוך
אותנו לידידותיים וחמים יותר.
 .4על פי מחקר של אוניברסיטת אינדיאנה,
אחת מתוך חמש מערכות יחסים ארוכות טווח
מתחילות כשלפחות אחד מהצדדים נמצא
במערכת יחסים אחרת.
 .5מחקר של אוניברסיטת נורת'ווסטרן קבע
שגברים משנים את דעתם בתדירות גבוהה פי
שתיים או שלוש מאשר נשים.

48

 .6מחקרים מראים כי אם גבר ואישה נפגשים
במצב מסוכן ,מאתגר או מכשיל – סביר יותר
שיתאהבו#( .רומן במועדי ב'?)
 .7מחקרים שנעשו באנגליה מוכיחים שגברים
מחפשים את אותן התכונות והמעלות בכל
החברות שלהן ,בעוד שנשים ,לעומת זאת,
מתאהבות כל פעם בגבר שונה לחלוטין מהחבר
הקודם שלהן.
 .8יותר מ 70%-מהבנות בישראל הודו שיהיו
מוכנות לצאת רק עם חברים של חברים או
קולגות לעבודה .רק  2%מההיכרויות שהתחילו
בפאב ,נגמרו בחתונה.
 .9מחקר מצא שכשבני זוג מאוהבים מביטים זה
בעיניו של זה במשך שלוש דקות – קצב פעימות
הלבבות שלהם מסתנכרן.
 .10מסקר שנערך על דייטינג באינטרנט בארה"ב
עולה ,שהפחד הראשון של נשים מדייט הוא
לפגוש רוצח סדרתי .אצל גברים – הפחד לפגוש
בחורה שמנה.

| Diklakat93@gmail.com
צ'ופצ'יק

Dikla Katzir

מאת ליאור ליאני

מאוזן:

תשבץ היגיון

מאונך:

 .1איפה אפשר ללון בנפיחה חומה? (מ) ()5
 .1גורל קרני הציפוי לעץ ()7
 .2נוקט תחבולות כדי להודיע על פטירת האדמו"ר ()5
 .4ספרדי בלם וגנב ()4
 .3בבריה"מ הוא השגיח על נאמנות העלמה בקור ()6
 .7התגייס לעזור כשנהיה חשוך ()4
 .5מבטיחים לריבלין להדק את הקשר בחיל הים ()3,5
 .8קם לחיים בזכות הצבת (מ) ()7
 .6מתחרה בקריטריון כלו ()6
 .10הוא סופר – רק מטבע אחד נכנס ללהקת הרוק
 .9הקינוח למד מהקינוחים ()4
()6
 .11המטוס פנה מערבה מבלי לדבר ()8
 .12רק בעיר אחת אפשר לצאת במחול (מ) ()5
 .13העיר שבצרה אפשר להאזין למוזיקה (מ) ()6
 .13באטמן למד במאי ()5
 .14ערבי שמר? ()4
 .16חסידות בחוף צפון אפריקאי? ()6
 .19חצאית בזמן השירות הצבאי תביא לשוויון זכויות  .15נעורים נסתרים ()6
 .17במה עסוק מי שקנה חיש-גד ובירה? (( )5עפ"י רועי
לנשים? ()7
מזרחי)
 .20משוחרר מלימודי הפיזיקה ()4
 .18אני מוט או תמונה? (מ) (( )5עפ"י שרונה שפיבק)
 .21הנהן ושם גריז (מ) ()4
 .22צו צבאי מטושטש מכיל את שם הרמטכ"ל (מ)
()3,4
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צ'ופצ'יק
צ'ופצ'יק

תשחץ

ליאור ליאני
סוג של
נייר ערך
()3,4

השתומם
()3,4
מכינויי
הגוף

הבדל

מתחוור

אסתי גינזבורג

בוני גינצבורג
מילת
זירוז
חטיף
מתוק

הכיתה
האחרונה
צמח בעל
עלים
ענקיים
()4,4

פסל
ישראלי
(ש"מ)

מין
סוכרייה
דלקת
בשקדים

כינוי
לתרנגול

חודש
עברי
סחב
על
הרצפה

הנילוס
במקרא
מטבע
במדינות
ערב

בית
תפילה

ערג,
השתוקק

כלי נשק
ארטילרי
רוסי

מדינה
שכנה

עובר
בין שתי
נקודות

תפיסת
המובן
של דבר

חודש
עברי
בדק
לעומק

הגזמה

עניבה

כראוי
()5,2
מלודיה

צילומים ,)Flickr( Michal Bar :דור מלכה ומגזין ״מנטוק״

קיבוץ
ליד
אשקלון
מזמר
וישר

מוט
ברזל
אדם
נכבד,
אציל
(כ"ח)

הטלויזיה
בלוויין

היתול,
התבדחות

עשיית
חור קטן

מלחין
חתן פרס
ישראל
()5,3

חיל
הנחתים
בארה"ב

תיחום,
קביעת
סייג

נהר
באפריקה

liorliany@gmail.com

קפה לולה  -בית קפה קצת אחר...
Friends cafe
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צ'ופצ'יק

Bgu4u.co.il

סמילנסקי  ,13העיר העתיקה ב"ש 08-6288937
את הפתרון בצירוף פרטים אישיים (שם מלא ,תחום לימודים ,טלפון ודוא"ל)
יש לשים בתיבת הדואר של הצ'ופצ'יק ,בקומה  1בבית הסטודנט.
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עוף וירקות
בתנור

ארוחה חמה וטעימה היא משהו שכולנו
מייחלים לו בסוף יום לימודים ארוך או
באמצעו .בצלחת או בקופסה ,העיקר
שיהיה אוכל! זה הדלק שמניע אותנו
בסופו של דבר ,אבל אין לנו תמיד זמן
או סבלנות להתעסק בבישול .הרי לכם
מתכון שדורש מכם  10-5דקות של
עבודה.

פ
ר
ס
ו
ם
אגודה
מה צריך?

 10שוקיים של
עוף
 4תפוחי אדמה
 2בטטות
 1בצל
שליש כוס רוטב
סויה

 1כף דבש
 3שיני שום
(קצוץ/כתוש)
 1כפית מלח
חצי כפית פלפל
 1כף פפריקה
 2כפות שמן

מה עושים?
מקלפים את הירקות ושוטפים .אחר כך חותכים לפרוסות את תפוחי האדם והבטטות .את הבצל
כדאי לחתוך לחצאי-טבעות .ממליצה לכם להדליק כבר בשלב הזה את התנור לחום של  180מעלות
בתוכנית אפייה עם טורבו (התוכנית עם הציור של המאוורר בין שני קווים אופקיים).
את העוף כדאי לשטוף לפני השימוש .ניתן להשתמש בכל חלק של עוף ,אך מומלץ שיהיו אלה
החלקים עם העצם כדי שלא יתייבשו בחום התנור .אפשר להשתמש בכרעיים ,שוקיים (אצלנו זה
"פולקע") או כנפיים .למתקדמים  -אפשר להכין עוף שלם.
מערבבים בקערה גדולה את כל החומרים לרוטב אחיד .אל הקערה מכניסים את הירקות והעוף
לטבילה .עדיף לא להכניס הכול יחד מחשש להצפת המטבח .שימו לב שכל חלקי הירק או העוף
שלכם קיבלו כיסוי של רוטב ואם אתם במצב רוח לפנק ,תנו לעוף קצת עיסוי אפילו עם הרוטב.
מעבירים את הכול לתבנית תנור ומכסים אותה בנייר אפיה או בנייר כסף .אם תרצו אפשר להשתמש
בתבנית אלומיניום חד-פעמית ,מהסוג המלבני הגדול ביותר .יש לפזר באופן שווה את החומרים
בתוך התבנית ואז להכניסה לתנור.
ממתינים כ 45-דקות עד שהכול ייאפה ויתפוס צבע כמה שאתם אוהבים .אפשר לבדוק אם האוכל
מוכן על-ידי נעיצת מזלג בתפוח אדמה ,אם הוא ננעץ בהצלחה סימן שהירקות רכים מספיק.
לא לשכוח  -אם אתם מהאנשים שמתפזרים ,שימו טיימר! בתיאבון!

טיפ:אפשר ומומלץ לגוון לפעמים ולהוסיף ירקות נוספים כמו דלעת ,קישוא או עגבניה.

מדור הפינה החמה
מאת ליאור לוי

עוגת שוקולד
במיקרו
הסטודנט הטיפוסי בב"ש צריך להתמודד עם מטבח
שאינו טיפוסי ומכיל שלל תופעות מיוחדות כמו מכונת
כביסה במטבח ,חלון לסלון או בלטות שרוקדות
כשדורכים עליהן .גם מבחינת ציוד ,המטבח אינו כולל
את מה שיש בבית של ההורים .כך שתצטרכו ללמוד
להסתדר בתנאים של כיריים חשמליים במקום גז ,מיני-
בר במקום מקרר ואין מה לדבר על שייקר של נינג'ה.
באחד מגלגולי הדירות שלי בעיר גרתי בדירה בלי תנור
(בקושי היה מקום לטוסטר-אובן וגם הוא היה בגודל
שמתאים לבית-ברביות) .מתוך זה צמח פתרון יצירתי
בדמות מתכון לעוגה שווה וקלה ,שאני מכינה עד היום
אפילו שיש לי תנור.

מה צריך?
לעוגה:
 3ביצים
 1כוס סוכר
 1שקית אבקת אפייה
 1שקית סוכר וניל
 1כוס קמח
 4כפות קקאו (או שוקולית)
 1/2כוס שמן
 1כוס מים חמים
 1כף קוקוס טחון
לציפוי:
חצי חבילת שוקולד מריר ( 50גרם)
 1כפית שמן
סוכריות צבעוניות

מה עושים?
מתחילים בהקצפת הביצים עם הסוכר (בעזרת מיקסר ,או במזלג במקרים קשים) עד שמופיעות
בועות אוויר קטנות .מוסיפים לקצף את שאר החומרים ומערבבים היטב ,עד שאין גושים.
מוזגים את הבלילה לכלי סיליקון או פלסטיק שמיועד לשימוש בטוח במיקרוגל .המתכון מתאים
לקופסאות עגולות בקוטר  20ס"מ או תבניות אינגליש קייק (המלבניות שאופים בהן חלות לגן).
מכניסים למיקרוגל בלי מכסה ומפעילים אותו למשך  8דקות בחום המקסימלי.
מוציאים את העוגה מהמיקרוגל בתום הזמן ובודקים שהיא מוכנה .איך? תוכלו לראות אם היא
נפרדת בקלות מדופנות הכלי או נעצו פנימה קיסם עץ ובדקו אם הוא יוצא יבש .אם הקיסם יוצא
רטוב מבלילה החזירו את העוגה למיקרוגל לעוד סיבוב קצר של דקה.
הופכים את הכלי על מגש לשם הוצאת העוגה .ממיסים כף סוכר בחצי כוס מים רותחים ומפזרים
מעל העוגה ,להחזיר לה לחות.
אחרי שהעוגה התקררה עוברים להכנת הציפוי .ממיסים במיקרוגל (חברנו הטוב ביותר במתכון
הזה) שוקולד ומעט שמן למשך שתי דקות .מערבבים טוב עד שאין גושים ומורחים הכי יפה שתוכלו
על העוגה .לקישוט אפשר לפזר סוכריות ,אגוזים וכל דבר נחמד .יותר עצלנים מזה? אפשר במקום
הציפוי לפזר אבקת סוכר מלמעלה.
לא לשכוח  -לשמור בקירור ובכלי אטום .בתיאבון!

| Liorm@post.bgu.ac.il

Lior Levi

טיפ :אם לא תגלו שהעוגה הוכנה במיקרו ,אף אחד לא ינחש ותזכו ליותר מחמאות!
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