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דבר העורכת
שלום לכם סטודנטים ותיקים,
הייתה שנה מעניינת ,מאתגרת ודינאמית לכולנו ,בין אם בלימודים ,עם
השותפים ,עם העבודה ,המלגה ובעצם כל דבר שנקרה בדרכנו.
לאחר שנה ,זמני הגיע ואני מסיימת את תפקידי בתור עורכת העיתון –
למדתי המון ונהניתי מהתהליך של הפקת כל גיליון .עיתון צ'ופצ'יק נועד
לכם הסטודנטים ,הקוראים הנאמנים .השתדלנו לכתוב על מה שמעניין,
מרתק ומלהיב אתכם.
תמיד האמנתי שהעיתון צריך לייצג את מה שאתם ,הסטודנטים ,אוהבים.
שמתי לנגד עיניי את טובתכם ודאגתי שיהיו כתבות עדכניות ,מעניינות
ובעלות ערך מוסף.
מאחלת לכם ,סטודנטים יקרים ,סיום שנה מוצלחת וחווייתית ,שתנצחו את
המבחנים וצאו לחיים האמיתיים בלי חששות ופחדים.
עדן גבע לירן,
עורכת עיתון צ'ופצ'יק
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רגע לפני שאעשה לכם היכרות איתם ,אני חושב
שכדאי שאסביר למה אנחנו עומדים כאן היום
ומעניקים מדליית אומץ לאנשים הללו .בעוד
אני ,שגר בשכונה ד' בדיוק בנקודת האמצע בין
שני השערים ,בקושי מצליח להגיע להחלטה אם
להיכנס דרך שער סורוקה או דרך שער רגר ,יש
כאן אנשים שהחליטו לעצור תואר במהלכו ,לאחר
שעברו כברת דרך ,רכשו חברים ,חגגו איתם יום
הולדת במנגה ,התחבבו על המרצים ,צברו נק"ז
והתחילו תואר חדש בפקולטה אחרת לחלוטין
עם אפס נק"ז והמון חששות .אז כעת ,לאחר
שהבנתם למה אתם בכלל קוראים את הכתבה
הזאת ,קבלו אותן במחיאות כפיים סוערות:
לירז חג ,סטודנטית לפוליטיקה וממשל ,מזרח
תיכון ולימודי מדינת ישראל עשתה את המעבר

מהנדסת תעשייה וניהול ,והחליטה ללכת עם
האמת שלה ולקרוא אלפי מאמרים" :הבחירה
שלי בהנדסה התקבלה מהראש ומתוך מחשבה
של 'אני בן אדם ריאלי עם יכולות למידה גבוהות
ורצון להגיע לתפקידים מגוונים של ניהול אז הכי
הגיוני שאבחר בתואר פרקטי' .חשבתי גם על
שבתואר כמו זה יש אופק השתכרות יפה כבר
בתפקידים הראשונים בשוק העבודה .כשסיימתי
סמסטר א' כבר הבנתי שזה לא הכיוון .מה שגרם
לי להבין את זה היו דווקא כל מיני מפגשים
בסיורים שהיו לנו ,במסגרת הלימודים ,עם
בכירים בתעשייה .שם הבנתי שזה נראה מאוד
מגניב אבל לא בשבילי ,כי זו לא התשוקה שלי .לא
היה שם שום דבר שנוגע לי בנפש ובאמת יגרום
לי בעתיד לקום בשמחה בבוקר לעבודה ,ובטח
שלא ללמוד בשביל זה ארבע שנים .התלבטתי
קשות אם לעשות עוד סמסטר ,ובסוף החלטתי
ללכת על זה על מנת להסיר כל ספק .בסוף
אותה שנה כבר ידעתי שאני לא רוצה להמשיך
בתחום ההנדסה ,ובשיתוף עם ההורים החלטתי
לעשות הפסקה בלימודים למשך שנה ,לקחת
פסק זמן ולחדד את הרצונות שלי .החשש היה
שאני פועלת מהבטן יותר מדי ,ואולי לא רואה
את הדברים נכון ושאני אצטער על זה בעתיד.
דווקא התמיכה של ההורים במהלך עזרה לי
מאוד לסמוך על עצמי ועל האינטואיציות שלי.
במהלך שנת ההפסקה קיבלתי את ההחלטה
ללמוד פוליטיקה וממשל ,תואר שמשלב גם
תחומים שמעניינים אותי וגם יאפשר לי לעסוק
בעשייה חברתית מחוץ ללימודים ,דבר שמאוד
חשוב לי ולא היה אפשרי בתואר במדעי ההנדסה.
כיום ,שלוש שנים אחרי ההחלטה שקיבלתי ,אני
שלמה עם ההחלטה שלי לחלוטין ולא מסתכלת
לאחור".

אז לסיום ,מה שניתן ללמוד מהכתבה הזו הוא
מוסר ההשכל הרגיל והקלישאתי במידה – אל
תחששו ללכת עם האמת שלכם ,כי גם אם יתברר
בדיעבד שזו הייתה טעות ,לפחות תדעו שעשיתם
את מה שהלב שלכם בחר לעשות ,ושזה תמיד
עדיף על האופציה השנייה .שתהיה לכם תקופת
מבחנים מוצלחת עם הרבה החלטות מוצלחות
וללא חרטות
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ירדן ,סטודנטית להנדסת מערכות מידע עשתה
את הדרך ההפוכה ועברה מתואר בפקולטה
למדעי החברה לתואר בפקולטה למדעי
ההנדסה" .אם להחליט מה ללמוד זו באמת
אחת ההחלטות הקשות בחיים לכל סטודנט ,אז
לי זה היה קשה פי אלף .את השנה הראשונה
שלי בעולם האקדמיה התחלתי בפקולטה למדעי
החברה ,בשילוב בין המחלקות פסיכולוגיה
וכלכלה .תמיד התעניינתי בלימודי פסיכולוגיה

והשילוב עם כלכלה נבע מכך שזה היה נראה לי
תחום פרקטי וריאלי יותר .במשך כל אותה שנה
הרגשתי שזה לא לגמרי המקום שלי מבחינה
מקצועית .כל חיי למדתי במסלול מדעי וכנראה
שהייתי רגילה מדי ללימודים יותר ריאליים .עד
סוף השנה הראשונה לא הייתי סגורה על כלום,
לא ידעתי אם להישאר בתואר או לעבור לתואר
אחר ,ואפילו לקחתי באותו קיץ קורס של שנה
ב' מתוך מחשבה שאולי ככה אבין באופן סופי
אם התואר הזה הוא בשבילי .זה נתן לי כיוון
אבל עדיין לא הצלחתי להגיע להחלטה בלב
שלם .התחלתי את השנה השנייה בפסיכולוגיה
וכלכלה ותוך כדי תקופת השינויים הראשונה של
השנה השנייה הבנתי שזה לא בשבילי .לא רציתי
לעשות שנה הפסקה ועל כן פשוט החלטתי
לעשות את המעבר כשזה עוד אפשרי ,ורגע לפני
סוף תקופת השינויים הפכתי להיות סטודנטית
להנדסת מערכות מידע .הקושי הכי גדול במעבר
היה מבחינה חברתית .אני חושבת שזו גם הסיבה
העיקרית שהקשתה עליי להגיע להחלטה לעזוב
עוד לפני .מאוד התחברתי לאנשים שהיו איתי
בתואר וזה קצת מתסכל להתחיל הכול מחדש,
שוב למצוא את החבורה שלך בלימודים ולהיות
סביב אנשים שחווים את הכול בפעם הראשונה,
דברים שכבר חווית ,וגם לשלב בין שני העולמות
כי אחרי הכול היה לי חשוב לשמר את החברויות
שיצרתי לפני כן .התגובות מסביב היו בעיקר
תומכות ,כולם ממש דרבנו אותי ואמרו לי שזה
אמיץ לעזוב הכול אחרי שנה .אני לקראת סופה
של השנה השלישית שלי בתואר ,יש לי עוד
שנה אחת ,ואני חושבת שאני בסך הכול מאוד
מרוצה מהמעבר ,אני מוקפת באנשים מדהימים
גם עכשיו ,ומעבר לכמות העבודות הלא סבירה
בעליל ,אני ממש נהנית מהתואר ומהלימודים
באוניברסיטה".
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להמשיך
באקדמיה
לאורך השנה בחנו את
נושא הקריירה לאחר
סיום התואר במגוון
תחומים .אז אם אתם לא
רואים את עצמכם בשוק
הפרטי – הגיע הזמן
לשקול קריירה אקדמית
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קמתם בבוקר ,הסתכלתם בלוח השנה וגיליתם
שעוד מעט אתם מסיימים את התואר .פתאום
אתם מקבלים התקף נוסטלגיה של איזה צעירים
הייתם בתחילת התואר ,חשבתם שהדודות
במבחנים יצבטו אתכם בלחיים ועדיין לא
סבלתם מהרעלת אלכוהול מחיי הלילה שלכם.
ברקע מתנגנת המנגינה ''ולפעמים החגיגה
נגמרת'' ואתם מתחילים לחשוב מה עושים
עכשיו .לאלו מכם שנהנו ללמוד ,לחקור ולהכיר
לעומק את המקצוע שבחרתם ,יש סיכוי להמשיך
את החגיגה ולהמשיך באקדמיה .האקדמיה היא
לא רק מקום לעשות בו תואר ראשון ,אלא מקום
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שאפשר להמשיך בו כקריירה ,לפתח את הרזומה
שלכם ויותר מכך ,להוסיף את התרומה הקטנה
שלכם שתשנה ואולי תקדם דברים בעולם.
בואו נשים את הדברים על השולחן .לחלקכם
רק המחשבה על להמשיך ולעשות עוד תואר לא
באה בחשבון .אבל חלקכם נהניתם ללמוד ויש
נושא מסוים שאהבתם אותו ואתם בטוחים שאם
תמשיכו לחקור אותו תצליחו להביא לפריצת
דרך בתחום .אז אני פונה לכל אותם סטודנטים
– לכו על זה! אבל לפני שאתם רצים לימים
פתוחים ונרשמים לתואר השני ,תשמעו מה יש

מדור קריירה
לשתי דוקטורנטיות להגיד על התחום האקדמי.
יעל מה-טוב ,דוקטורנטית במעבדות הסייבר של
המחלקה למערכות מידע בהנחיית הפרופסור
יובל אלוביץ' ,תספר לכם למה דווקא מחקר
בעולם ההנדסה ומדעי המחשב זה המקום שבו
מעצבים את העתיד.
איך הגעת למחשבה להמשיך לתואר מתקדם?
'"הבנתי שאני רוצה לעשות יותר מרק לשבת
ולכתוב קוד .התחלתי לעבוד בחברת EMC
אחרי שסיימתי את התואר במדעי המחשב.
לא המשכתי ישר לתואר שני .במהלך העבודה
הבנתי שאני ממש אוהבת לחקור ולהרחיב את
הידע בתחום העבודה שלי .כשאתה מתכנת
אתה עושה עבודה די סיזיפית .אתה יושב ופותר
בעיות ,קודים ועוד אתגרים .זה נחמד ,אבל
רציתי לעשות משהו שהוא קצת מעבר ללכתוב
קוד .במקום להשתמש בטכנולוגיות רציתי ליצור
טכנולוגיות".
איך נראה סדר היום של חוקר בעולם הזה של
מערכות מידע וסייבר?
"זה מאוד תלוי מחלקה ומנחה .אצלנו זה מאוד
אפליקטיבי ,כלומר אנחנו פועלים באופן מאוד
מעשי .סדר היום הוא שבדרך כלל קוראים
מחקרים ואוספים מידע בתחום שעליו אני רוצה
לתת דגש ואז אתה מתחיל לעשות ניסוי וטעיה
בפועל ".במסגרת המחקר בתואר השני ,חקרה
יעל בתחום מתקפות הסייבר על מכשירים
חכמים'' .הייתי מגיעה למעבדה והיו לי כל מיני
מצלמות ומכשירים חכמים והייתי מתחברת
אליהם ומנסה למצוא חולשות ופרצות על ידי
קוד .הייתי חוקרת על הנושא ממחקרים שונים
בשביל לקבל רעיונות לדברים חדשים שהייתי
מיישמת בפועל .אם זה מצליח ,מעולה ,ואם לא,
אז חוזרים לעוד בדיקות ולנסות עוד פעם''.

אם לא השתכנעתם עדיין ,ואתם שואלים את
עצמכם מה יעניק לי תחום המחקר לקריירה
ולחיים ,אז קבלו טיפ מיעל'' :דבר ראשון ,אם
סיימת תואר ראשון בכל תחומי ההנדסה ומדעי
המחשב ,צא לעבוד בחוץ .אם לאחר שהתחלתם
לעבוד ,נוצרה אצלכם התשוקה לעשות משהו
מעבר וממש להוסיף ידע לעולם ,אז המחקר
יכול להיות המקום בשבילכם .אני חושבת
שאנשים ,שיצאו לשוק העבודה והתנסו בעבודה
בתחום ,באים עם יתרון ענק על פני סטודנטים
שממשיכים ישירות לתואר שני .מעבר לכך,
ישנן משרות במשק שאליהן ניתן להגיע רק
בעזרת תארים מתקדמים .זה פותח דלתות גם
למקצועות אחרים שמבלי לעשות את התארים
הללו לא ניתן להגיע אליהם''.
האם אפשר לשלב עבודה עם תארים מתקדמים?
"אפשר לשלב ,הרבה משלבים ,בטח במסלול
שאני עשיתי .אישית אני חושבת שזה לא רעיון
טוב .אם כבר הולכים לעשות תואר שני ,מתוך
אהבה למחקר וללמידה ,תעזבו את העבודה,
כי רק אם עושים את הלימודים במשרה מלאה
מגיעים לתוצאות ונהנים מהמחקר .במהלך
המחקר אתה יכול להשיג מלגות ומשכורות
בשביל המחקר .ניתן גם להיות מנחה או מתרגל
כך שאפשר להרוויח ,זה אמנם לא הייטק אבל זה
לא רע ,לא משכורות רעב למי שחשש".
יש לך מסר לסטודנטים?
''אנחנו צריכים אנשים טובים שרוצים לתרום
ולפתח את התחום .אם אתם מרגישים שאתם
רוצים לעשות משהו שהוא קצת שונה ולקדם
את האנושות אפילו בטיפה  -מוזמנים לבוא
למחקר''.
בואו נגיד את האמת ,אם חלמתם פעם להיות
כמו פרויד או איינשטיין או שאיפת חייכם היא
לזכות בנובל ,הדרך להגיע לזה היא האקדמיה.
הידע שמשנה את העולם מתפתח באקדמיה,

Bgu4u.co.il

אם חשבתם שיצירת סטרט-אפים שמשנים
את העולם זה רק בעולם העסקי ,יעל מספרת
אחרת'' :דבר אשר מאוד מאתגר במחקר אצלנו
הוא היכולת המהירה בהוצאת מאמרים וידע חדש
לתחום בגלל שאצלנו ,בניגוד לתחומים אחרים
כמו ביולוגיה ,אנחנו יכולים לבצע ניסויים ולקבל

תוצאות באופן מיידי .האתגר בכך ,שגם אחרים
יכולים לעשות זאת ,כך שהמחקר בתחומנו הוא
תחרותי מאוד .המחקר מתבצע באופן מאוד דומה
ליצירת סטרט-אפים והוצאתם לשוק הקיים''.
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אם בפיתוח תרופות ,בשיטות חינוך ,בניהול או
בכלכלה.
כדי לספר לכם על כך ,נפגשתי עם מעיין
הראל ,דוקטורנטית במחלקה למדעי החיים
אשר התחילה את דרכה בפסיכולוגיה'' .הגעתי
למחקר בגלל שנחשפתי להרבה מחקרים
מעניינים בתואר הראשון ובהתחלה חשבתי
שאמשיך בתחום של פסיכולוגיה ואעבוד במכון
מיון .אבל כשנחשפתי לעולם המחקר באקדמיה
הבנתי ששם אני רוצה להיות'' .מעיין ,שעובדת
כיום על מחקר בנושא השפעת האלכוהוליזם על
המוח ,רואה באקדמיה מפתח לעתיד ''האקדמיה
תרמה לי המון על איך מתנהל העולם וכיצד
הדברים בו נראים .אנחנו חיים בעולם מודרני
שאנחנו מקבלים את הדברים כמובנים מעליהם
כמו שיש לנו חיסונים ותרופות .אבל זה ממש
גרם לי להבין איך הגיעו לדברים אלה ושיש עוד
הרבה מה לעשות''.
איך נראה העולם האקדמי?
''אתחיל ואומר שבתור סטודנטים זה הרבה
עבודה שחורה ומשימות גנריות .בתואר השני
קיבלתי הזדמנויות להוביל מחקרים ולהתנסות
בלפרסם מחקרים ,דבר שנותן חשיפה והרבה
עצמאות וחופש פעולה ועבודה .אני עובדת

בהרגשה שאני יוצרת משהו .כל דבר שאחקור
יכול לתרום לעולם  -גם אם לא נמצא טיפול
או פתרון לבעיה מסוימת עדיין נוסיף מידע רב,
לדוגמה על איך עובד המוח ,מה שבעתיד יכול
להוביל לפריצות דרך בתחום הפסיכולוגיה,
הבריאות והביולוגיה''.
האם אפשר לעבוד תוך כדי מחקר?
''המטרה של האקדמיה היא שלא נעבוד תוך כדי
התארים המתקדמים ,ולכן הם נותנים מלגות
והצעות להיות מנחים ומתרגלים בכדי להרוויח
מספיק טוב .האקדמיה מחפשת כל הזמן לקדם
עוד ועוד סטודנטים .זה לא שהם 'טובעים'
בסטודנטים למחקר ולכן הם מאוד מחפשים
לתגמל ולקדם את אלה שכן רוצים להמשיך
בעולם הזה''.
האם תארים מתקדמים יתרמו לי משהו מחוץ
לתחום האקדמיה?
''חד משמעית .זה שיש לי תואר שני ודוקטורט
פותח לי המון דלתות ואפשרויות עבודה
שבלעדיהם לא ניתן להתקבל אליהם .לדוגמה,
אם בא לי לעבוד באיזה סטרטאפ בתחום מדעי
המוח אז יש עדיפות לאנשים עם דוקטורט''.
אז ,השאלה הגדולה מכולן ,מי מתאים לעולם
הזה?
''זה מתאים קודם כל למי שאוהב ללמוד ואוהב
ללמוד לבד .ככל שאתה מתקדם בתארים אתה
מקבל יותר עצמאות ואף אחד לא ילמד אותך
דברים מבלי שאתה בעצמך תדחף לזה .מי
שטובע כשנותנים לו קצת חופש ,אז כנראה זה
לא מתאים לו .צריך משמעת עצמית וגם עניין -
זה הכי חשוב לעשות את זה כי אוהבים את זה
ולא סתם בשביל היוקרה של להגיד אני דוקטור''.
יש לך מסר לסטודנטים שמסיימים את התואר
וחושבים מה לעשות עם עצמם?
''תחשבו מה אתם אוהבים לעשות ומה התשוקה
שלכם בחיים .זה לא חייב להיות תואר שני או
דוקטורט .אל תעשו דברים בשביל הכותרת אלא
תעשו את הדברים שגורמים לכם לרצות לקום
בבוקר''.
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בואו לצפות בתמונות של סטודנטים
מאוניברסיטת בן גוריון בעולם
Daniel Rymberg

| Danielrymberg@gmail.com
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אם
תביעו
משאלה
הגיעה העונה החמה של השנה
וזה הזמן ל"קיץ מהסרטים".
אז אילו סרטי דיסני יוצאים
הקיץ? קראו ותגלו
דיסני חוזרים השנה ,במהלך החודשים החמים,
עם כמה סרטים שצפויים להפוך ללהיטים :עוד
צעצוע של סיפור – הרביעי בסדרה ,סרט חדש
של ספיידרמן – רחוק מהבית ,בשיתוף עם סוני
(לא לשכוח שמארוול היא חברת בת של דיסני),
וגרסת רימייק לסרט שהיה נוכח בילדות של
כולנו – מלך האריות.
הראשון שעתיד לצאת הוא צעצוע של סיפור 4
ב 21-ביוני בארצות הברית .אלינו ,ככל הנראה,
הוא יגיע יום קודם ,כמו שקורה עם רוב הסרטים
שוברי הקופות שמופצים בארצות הברית בימי
שישי .בזמן ששלושת הסרטים הקודמים בסדרה
התמקדו בעיקר בהרפתקאות שעברו וודי,
באז שנות אור וחברים נוספים ,הפעם הסרט
יפנה לכיוון קצת רומנטי .שבע שנים לאחר
התרחשויות הסרט הקודם ,החבורה העליזה
מקבלת לשורותיה צעצוע חדש ושמו פורקי.
למרות הסירובים החוזרים ונשנים שלו ,הם מנסים
ללמד אותו איך להיות צעצוע .במהלך ההרפתקה
המשותפת שלהם פוגש וודי בחברתו הוותיקה
בו-פיפ ואז עפים ביניהם ניצוצות באוויר .אנשי
מפתח בחברת פיקסאר והבמאי של שני הסרטים
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מדור גיקלי
הראשונים בסדרה ,שהיה מעורב גם בהפקת
השלישי ,הסבירו את הבחירה שלא להמשיך בקו
העלילתי הקודם של ההרפתקאות בכך שבעיניהם
הטרילוגיה הושלמה .לאחר שסגרו היטב את
כל הקצוות ,הם הרגישו צורך לנתב את הסדרה
למקום אחר .,ומבחינתם הסרט הרביעי לא מהווה
המשך לשלישי ,אלא פרק נפרד בסדרה .תאריך
היציאה של הסרט נדחה פעמיים אבל עכשיו
התאריך ביוני  2019כבר בטוח ואפשר לסמוך על
זה שלא נגיע למצב של 'פעם שלישית גלידה'.
קצת אחר כך ,ב 2-ביולי ,מגיע אלינו ספיידרמן:
רחוק מהבית בכיכובו של טום הולנד .הסרט
יחתום את השלב השלישי של היקום
הקולנועי של מארוול ויהיה הסרט העשרים
ושלושה במספר .אם עדיין לא צפיתם
ב'הנוקמים :סוף המשחק' ,מומלץ
לצפות בו לפני ספיידרמן .באופן
כללי מומלץ לצפות בסרטי
מארוול ,ויפה שעה אחת
קודם .ידוע שלצד טום הולנד
נזכה לראות את ג'ייק ג'ילנהול
מגלם את מיסטריו ,ולמסך שלנו יחזרו
גם דודה מיי (מריסה טומיי) ,האפי (ג'ון
פאברו) וחבריו לספסל הלימודים של פיטר
פארקר – נד (ג'ייקוב בטלון) ומישל (זנדאיה) ,יחד
עם דמויות נוספות שפגשנו בעבר ודמויות חדשות
שעוד לא יצא לנו לראות .פיטר ,עכשיו בכיתה י"א,
יוצא עם חבריו לטיול באירופה מטעם הלימודים,
שם הוא מגויס בידי ניק פיורי (סמואל ל .ג'קסון)
להילחם בכוחות הרשע – כמובן .סדרה של מקרים
המערבים מתקפות מצד ארבעת היסודות מאלצים
את פיטר להיענות לניק ,סוכן ומנהל שילד ,אם כי
הוא לא שש לקחת על עצמו את התפקיד .צילומי
הסרט אכן התרחשו ברובם באירופה :באנגליה,
בצ'כיה ובאיטליה ,ורק חלקם צולמו בניו-יורק.

צוות המדבבים שנבחרו לתפקיד מורכב מכמה
שמות מאוד מוכרים בתעשייה :את סימבה
בבגרותו ידבב צ'יילדיש גמבינו (גם לו היה
תפקיד בסרט ספיידרמן) .עוד מתחום המוזיקה,
קווין בי שתדבב את נלה הבוגרת .ביונסה כצפוי
תיקח חלק גם בפסקול של הסרט .את קולו של
פומבה ניתן לזהות כסת' רוגן ,ואת טימון כבילי
אייכנר .מופאסה הולך להישמע מוכר – המדבב
המקורי משנת  ,1994ג'יימס ארל ג'ונס ,חוזר
לדבב אותו גם בסרט הנוכחי .ג'ון אוליבר ,הלוא
הוא פרופסור דאנקן מהסדרה קומיוניטי ידבב
את דמותו של זאזו .איימי סדאריס ,המדבבת את
החתולה פרינסס קרוליין בסדרה "בוג'ק הורסמן"
בנטפליקס תקבל גם היא תפקיד בסרט ,תפקיד
חדש שלא היה קיים בסרט המקורי.
ללא ספק דיסני הולכים להרוויח יפה מאוד
הקיץ ,אבל הם לא היחידים שמוציאים סרטים
חדשים .בקיץ עתידים לצאת גם הסרטים החיים
הסודיים של חיות המחמד  :2אקס-מן :הפניקס
האפלה ,גברים בשחור :אינטרנשיונל ורבים
נוספים .ממליצה להתחיל לחסוך כבר מעכשיו,
כי אני די בטוחה שבקיץ הזה אתם הולכים לבזבז
הרבה כסף בקופות הקולנוע
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הסרט הבא הוא מלך האריות ,קלאסיקת הילדות
שעליה גדלו ילדי שנות השמונים ,התשעים
ואפילו האלפיים .הסרט יגיע למסך הגדול ב19 -
ביולי ,תאריך המציין בדיוק עשרים וחמש שנים
להקרנה הראשונה של הסרט המקורי .ג'ון פאברו
(כן ,זה ההוא מקודם ,שמשחק את האפי בסרט
של ספיידרמן) מביים את העיבוד המחודש לסרט.

העלילה ,איך לא ,עוקבת אחרי הרפתקאותיו
של סימבה ,נסיך האריות הצעיר בצוק התקווה.
סימבה הוא הבן של מופאסה ,שעתיד לרשת
את המלוכה אחריו .סקאר ,דודו המרושע של
סימבה ,להוט לקבל את המשרה גם הוא ,והוא
לא בוחל באמצעים כדי להשיג את מטרתו
ולהיות שליט נערץ .כך מתרחש הקטע העצוב
שכולנו זוכרים ,הקטע שבו מופאסה מגיע
להציל את סימבה ,נפצע ,ולאחר מכן נרצח בידי
סקאר המרושע .סימבה בורח בעצת דודו ומכיר
חברים ,שמלמדים אותו לחיות בדרך קצת אחרת
ממה שהכיר עד כה .החברים האלו הם כמובן
טימון הסוריקטה ופומבה חזיר היבלות .במהלך
אחד השיטוטים איתם נתקל סימבה בחברת
הילדות שלו ,נלה .כעת ,משבגר ,ולאחר שהוא
מבין את חומרת המצב במקום הולדתו ,הוא
חוזר עם נלה וחבריו החדשים לצוק התקווה,
במטרה להחזיר את המצב לקדמותו ולהנהיג
שלטון ראוי בצוק התקווה.
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מדור ספורט
מאת דניאל רימברג

קופה
אמריקה
2019
בקיץ הקרוב יתקיים
בברזיל אחד מטורנירי
הכדורגל המסעירים
והמרגשים ביותר.
יהיו שם נבחרות דרום
אמריקאיות רבות –
ושתיים מפתיעות במיוחד
קופה אמריקה היא אליפות דרום אמריקה
בכדורגל .הקופה אמריקה ,כיאה לאירוע דרום
אמריקאי הוא טורניר כדורגל מלא אמוציות,
גאווה לאומית ,קהל משוגע וכמובן כדורגל מטריף
חושים .הטורניר בנוי באופן מסורתי משלושה
בתים שבו המשתתפות הקבועות בתחרות הן:
ארגנטינה ,ברזיל ,אורוגוואי ,פרגוואי ,צ'ילה ,פרו,
אקוודור ,בוליביה ,קולומביה וונצואלה .בנוסף
לקבוצות הדרום אמריקאיות הקבועות מוזמנות
לכל טורניר שתי נבחרות אורחות ,השנה יפן
וקטאר .מכל בית עולות לרבע הגמר הנבחרות
שמסיימות בשני המקומות הראשונים ונוסף
להן עולות שתיים מתוך שתי הנבחרות שסיימו
במקום השלישי עם המאזן הטוב ביותר .בכתבה
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זו אנסה לפרוש בפניכם סקירה קצרה על מה
שאנו הולכים לראות בטורניר.

בית א'
ברזיל ,בוליביה ,ונצואלה ,פרו.
מקום ראשון :ברזיל – אין ספק שהמארחת היא
הפייבוריטית לסיים מקום ראשון בבית.
מקום שני :פרו – הפרואנים ידועים בתור נבחרת
עיקשת ושווים את המקום השני.

בית ב'
ארגנטינה ,קולומביה ,פרגוואי ,קטאר.
מקום ראשון :ארגנטינה – עם מסי שחזר
לנבחרת ועם דור העתיד של הארגנטינאים יש
לה מחויבות לסיים ראשונה.
מקום שני :קולומביה – נבחרת כשרונית שתמיד
נותנת תצוגת כדורגל.
מקום שלישי :קטאר – זכתה לאחרונה באליפות
אסיה לכדורגל ותרצה לתת תצוגה נוספת.

בית ג'
אורוגוואי ,אקוודור ,יפן ,צ'ילה.
מקום ראשון :אורוגוואי – האורוגוואים עם
שחקנים כמו לואיס סוארס ואדיסון קבאני הם
הנבחרת המובילה בבית.
מקום שני :צ'ילה – נבחרת חזקה ,אלופת שני

הטורנירים האחרונים.
מקום שלישי :יפן – היפנים הם נבחרת חזקה
שנתנה תצוגה במונדיאל ,מקום שלישי לפחות.

הלחימה הבלתי מתפשרת ,אלא בזכות סגל חזק
ואיכותי .בשער עומד פרננדו מוסלירה הוותיק,
כשלפניו יש לאורווגואי חוליית הגנה חזקה
בראשות הקפטן האגדי דייגו גודין .בקישור,
לאורוגוואים יש שחקנים כישרוניים כמו רודריגו
בנטנקור ושחקנים חזקים כמו כריסטיאן רודריגז.
הייתי מהמר ,שמקומם של האורוגוואים בחצי
הגמר מובטח.

ברזיל היא הנבחרת שזכתה הכי הרבה פעמים
במונדיאל אך זכתה "רק" שמונה פעמים בקופה
אמריקה .בברזיל הכדורגל הוא הדת הלאומית
וכמארחת הטורניר היא מרגישה שהיא צריכה
לפצות על מונדיאל  2014המאכזב ,ההוא עם
ההשפלה הביתית  7-1מול גרמניה .לברזיל יש
את כל הכלים לזכות בטורניר הקרוב – ניימאר
אומנם עבר עונה מאכזבת אך הוא מוכשר ולהוט
לזכות .מלבדו ,לברזיל יש שחקנים מוכשרים כמו
קוטניו ,וויליאן ,פירמיניו ,ארתור ,גבריאל ז'סוס,
דוגלאס קוסטה ועוד רבים .ברזיל נבחרת חזקה
ביותר ולפי דעתי צפויה להגיע לגמר.

קולומביה

לאחר שסקרנו בקצרה את העולות משלב
הבתים ,הגיע הזמן לדבר על ארבעת הנבחרות
המובילות של הטורניר.

ברזיל

ארגנטינה
ארגנטינה זכתה בקופה אמריקה ארבע-עשרה
פעמים ,אך הפעם האחרונה שזכתה בטורניר
הייתה בשנת  .1993לאחר המונדיאל המאכזב
בצרפת ,שחקנים רבים פרשו או לקחו הפסקה
מהנבחרת ,המאמן פוטר ובאופן כללי הנבחרת
התערערה .אבל אז קרה דבר מעניין – לואיס
מנוטי ,המאמן שזכה עם ארגנטינה במונדיאל
 1978מונה למנהל הנבחרת .הוא הביא עמו
צוות חדש שמורכב משחקני עבר ,כאלו שזוכים
לאמון הציבור והשחקנים .מסי ,הכוכב הגדול
שלולא החמצות מחפירות של היגוואין כבר היה
אלוף עולם ואלוף דרום אמריקה ,החליט לחזור
לנבחרת ואיתו חזרו גם די מאריה ואגואוורו.
ייתכן שבטורניר התקפי ,כמעט חסר הגנות,
ארגנטינה הפצועה וחדורת המטרה עוד עשויה
להיות המנצחת הגדולה של הטורניר.

מי נשאר בחוץ?
צ'ילה מחזיקת שני הטורנירים האחרונים ויש לה
שחקנים מוכשרים כמו ארתורו וידאל ואלכסיס
סנאצ'ז ,אך היא לא עלתה למונדיאל האחרון
והנבחרת הצ'יליאנית פשוט לא טובה מספיק.
קטאר היא אלופת אסיה בכדורגל ומתארחת
לראשונה בטורניר .היא נבחרת מצוינת אך
לא מספיק טובה ,מול נבחרות דרום אמריקה
עמוסות הכוכבים.
אך כמו שכולכם בוודאי יודעים ,הימורים לחוד
ומציאות לחוד .זהו אחד הטורנירים המשוגעים
ביותר והמפתיעים ביותר .הקופה אמריקה הוא
טורניר מלא דרמות ,הצגות ,שערים וכדורגל
איכותי ,כיאה לדרום אמריקה .למעשה ,לא
ניתן לדעת בוודאות מי תהיה הנבחרת שתזכה
בטורניר ,אך מה שבטוח הוא שיהיה שווה לקום
לפנות בוקר ולצפות בו

| Danielrymberg@gmail.com

Daniel Rymberg
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אורוגוואי
אורוגוואי היא הנבחרת המובילה עם חמש-
עשרה זכיות לאורך ההיסטוריה .אורוגוואי היא
נבחרת חזקה ופייבוריטית לא רק בגלל רוח

קולומביה זכתה בטורניר רק פעם אחת ,אבל
כל משחק של הנבחרת התוססת הזאת הוא
תאווה לעיניים ,בטח ובטח כשמדובר בטורניר
התקפי ופתוח כמו זה .לקולומביאנים יש את דוד
אוספינה הוותיק בשער ובהגנה שחקנים קשוחים
כמו כריסיטאן זאפאטה וסנטיאגו אריאס .אומנם
ההגנה מעט חלשה ואנונימית ,אך כשזה נוגע
לקישור ולהתקפה ,לקרלוס קיירוש ,מאמנה
של קולומביה יש מבחר עצום – חאמס רודריגז,
חואנפר קינטרו ,קוורדאדו ,קרלוס סאנצ'ס,
קרלוס באקה ,טאופיליו גוטיירס ומי אם לא –
"אל טיגרה" ,רדמאל פלקאו .הקולומביאנים
ככל הנראה לא יזכו בטורניר אך אל תצפו מהם
לפחות מכדורגל משובח שיקשה על כל נבחרות
הטורניר.
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מדור אהבה

עד
שהמרחק
יפריד
בינינו
סיימת את התואר ובן
או בת הזוג ממשיכים
ללמוד? אם אתם
שוקלים מערכת
יחסים מרחוק  -כדאי
שתקראו את הכתבה
הזאת לפני

יואב מספר" ,היה לי ברור מתחילת התואר
שרוב אפשרויות העבודה נמצאות במרכז ,ורוב
הסיכויים שאני אמצא את עצמי סובל בנסיעות
אם אני אמשיך להתגורר בבאר שבע .אחרי
שהכרתי את דנה הבנתי שאני לא יכול לתלוש
אותה מהחיים שלה כאן בתואר הראשון בבאר
שבע ,מהחברים ומהלימודים ,ומצד שני ,המרחק
בשבילי היה מאוד משמעותי ".יואב עבר לדירת
שותפים בצפון תל אביב ודנה ממשיכה להתגורר
בשכונה ב' עם שותפותיה.
"זה לא קל ,אין ספק .לעבור ממצב בו אנחנו
גרים במרחק של כמה דקות הליכה .זה אתגר
שהחלטנו לקחת על עצמנו ואני חושבת שעכשיו
הוא אפילו מעצים את מערכת היחסים שלנו".
אומרת דנה .כשביקשתי ממנה לפרט ולהעמיק
קצת יותר ,היא אמרה שעכשיו ,כשהם מתראים,
הם מעריכים את הזמן שיש להם ביחד ,מניחים
פלאפונים בצד וכמובן ממצים יותר את השהות
זה בחברתו של זה.

אתם גרים במרחק של כמה דקות הליכה ,או
אפילו גרים כבר ביחד ומנהלים שיח צפוף מי
יעשה היום כלים .הכול ורוד ותמים עד שאחד
מכם מסיים את התואר ורוצה לעבור למרכז או
מרגיש שהוא מיצה כבר את בירת הנגב ,עיר
האורות ,באר שבע .מפה לשם ,הגיע הזמן לדבר
על זה ,והפעם" :מערכות יחסים מרחוק".

גם גיא ושרון מנהלים זוגיות צפופה ונהדרת
מרחוק ,הוא חזר להרצליה ומחכה ששרון תסיים
את התואר על מנת שיעברו יחד לדירה משותפת
במרכז .שרון מספרת "בהתחלה חשבתי שזה
יחזיר אותי לתקופות של הצבא ,כשמתראים רק
בסופי השבוע ותמיד כל הסוף שבוע מנסים לנהל
את הזמן ולזגזג בין חברים ,משפחה וזוגיות ,אבל
זה לא כך .".עוד היא מוסיפה שיוצא להם לדבר
הרבה במהלך השבוע ,והם לפחות ערב אחד
בשבוע מבלים זה אצל זה.

יואב ודנה מנהלים זוגיות בריאה כבר תשעה
חודשים .הם הכירו בשנה האחרונה לתואר של

כששאלתי את הזוגות מה היה קורה אם קודם
היו גרים ביחד בדירה משותפת בבאר שבע
ולאחר מכן היו מקפיאים את השותפות עד

יא חביבי ,תל אביב
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יואב במדעי המחשב בבן גוריון ,והיא סטודנטית
לחינוך בשנה השנייה לתואר הראשון במכללת
קיי .יואב ,אחרי כמה חודשים שבהם עבד
במשרת סטודנט בחברת סטארט-אפ מגניבה
ותל אביבית ,מאס בנסיעות והחליט לממש
את חלומו לחזור למרכז ,אל לב תל אביב .דנה
נשארה כאן בבאר שבע ,והם כבר סמסטר שלם
מנהלים מערכת יחסים מרחוק.

צ'ופצ'יק

שיתאחדו שוב בעיר מגוריהם ,הם ענו שסביר
להניח שמדובר בהחלטה יותר מורכבת שיש
לעשות בקשר.
אז בינתיים הבנתי שיש זוגות שמצליחים לנהל
זוגיות בריאה גם מרחוק ,אבל מה קורה אם זה
לא עובד? נעבור לצד השני ונראה מה הם חווים.

הלב שלך בממתינה
אור ,סטודנטית לפוליטיקה וממשל ,מספרת על
הפרידה מבן זוגה לאחר שפיצלו את אזור החיוג
שלהם" .היה לנו מאוד קשה .ברור לי שבדיעבד
לא היינו עושים כלום אחרת ,כי מרכז החיים שלי
הוא פה בבאר שבע ומרכז החיים שלו עבר לעיר
אחרת .אבל ,זה היה קשה לעבוד בקשר הזה -
לתאם מתי מדברים ,מתי נפגשים ,איפה עושים
כל סוף שבוע ומתי הרכבת האחרונה שאפשר
לעלות עליה כדי שעוד נספיק להתראות באותו
יום ".אור מספרת שבהדרגה הם לא מצאו זמן
לשיחה יומית ,זאת בד בבד עם המרחק והעומס
ששניהם חוו באותה תקופה בחייהם ושגרמו
להרגשה שמשהו בקשר ביניהם לא עובד .היא
מספרת" ,שמעי ,אולי החוויה של המרחק גרמה
לנו להבין בצורה עמוקה כמה אנחנו בתוך הקשר
הזה .הייתה שם הרבה חיבה זה לזה אבל ברגע
שהיינו צריכים לעבוד בזה ,והיה לנו פחות נוח,
שנינו הרגשנו שאולי צריך לעשות חושבים מחדש
ולראות אם זה מתאים .אבל שוב ,אין חרטות,
שנינו קיפלנו את החבילה בהבנה גדולה".

עולה שהמרחק הוא בעצם מבחן בקשר ,ואולי
יש לו את היכולת להעצים את הקשר או להפיל
כמה אסימונים בהבנה של כמה עמוק ונכון הוא
לשני הצדדים.

אז מה כן?
טוב ,מצד אחד נראה כי לנהל מערכת יחסים
ממרחק זה סיכון של ממש ,ומצד אחר נראה כי
יש לאותה תקופה את היכולת לקחת משהו מובן
מאליו ולהפוך אותו לדבר מלהיב שיוצר ציפייה.
זאת ועוד ,אם כבר גרתם ביחד ,נראה כי לחזור
אחורה בתנאים של מערכת היחסים זה מרתיע,
ואף מפחיד.
ראשית ,יש לבחון את המצב שאתם נמצאים בו.
עד כמה מעבר לעיר אחרת הוא הכרחי ,האם יש
פשרה בדרך ,או שאולי יש פתרון פחות קיצוני
שאינו דורש מעבר פיזי למקום אחר ,כמו למשל
אפשרויות תעסוקה גם בבאר שבע או בסביבתה.
שנית ,צריך להבין את הצד השני במערכת
היחסים .האם זה הוגן לבקש ממנו לתלוש את
חייו ולעבור לעיר אחרת והאם הנסיעות והמרחק
יכולים להקשות עליו אפילו עוד יותר .גם אם
מדובר בלייצר טבלת בעד ונגד ,חייבים לנהל
שיח כן ושקוף עם הצד השני ,כך ששני הצדדים
ישקפו איפה הם עומדים בסיטואציה של מרחק
או מעבר

Bgu4u.co.il

| Diklakat93@gmail.com

Dikla Katzir
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מאת נתנאל סימקין

האמת
שמאחורי
האגדה
אתם מכירים את הדמויות האלה.
המכשפות מאגדות הילדים ,הג'יני
מאלאדין ,בת הים הקטנה שחולמת
ללכת ,אבל האם אתם מכירים גם
את האמת המצמררת שעומדת
מאחוריהן?
כולנו נתקלנו ,בשלב כזה או אחר ,בסיפורים
על מפלצות מתחת למיטה ,מכשפות מפחידות
שאוכלות ילדים ,ערפדים ,שדים ,רוחות ועוד.
אבל האם אי פעם שאלתם את עצמכם ,מי חשב
על הסיפורים האלה? אם אתם אמיצים מספיק
בשביל לגלות מה עומד מאחורי הסודות האפלים
של סיפורי העם שמפחידים ילדים כבר מאות
שנים ,אז קחו לפיד וקלשון ותמשיכו לקרוא...
על אחריותכם!
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צ'ופצ'יק

באבה יאגה ומכשפות אחרות
אתחיל עם משהו מבית ,אין כמעט ילד ,שהוריו
עלו ממדינות של ברית המועצות ,שלא שמע
על באבה יאגה .מכשפה זקנה ומפחידה בעלת
שיניים חדות וג'וקים בשיער אשר מתגוררת
בבקתה שעומדת על כרעיים של עוף ומוקפת
בגדר עשויה מעצמות אדם .היא חוטפת
וקורעת לגזרים ילדים שלא ישנים מוקדם או
שמסתובבים בחוץ בשעות הערב ,וכך קיבלתם
גרסה סובייטית ואלימה לעמי ותמי .מעבר למסר
הברור של הסיפור של באבה יאגה ,שנועד לשלוח
ילדים ללכת לישון מוקדם עם סיוטים מזקנות
מפחידות שרוצות לחטוף אותם ,למכשפות
בפולקלור יש תפקיד חברתי אלים הרבה יותר.
משחר ההיסטוריה ,מכשפות נתפסו כאיום על
השלטון ועל הדת .חברות רבות נהגו להאשים
נשים בכישוף ובפיתוי של גברים נשואים כי קל

יותר להאשים אישה בכישוף של גבר מלהאשים
את הגבר בבגידה באשתו .השימוש הנפוץ ביותר
באישום נשים בכישוף ובקשר עם השטן שייך
כמובן לכנסייה .הכנסייה ואנשי הדת השתמשו
בכלי של העלאת הנשים והגברים באש ככלי
שנועד לגרום לאנשים לישר קו עם הדת ועם
חוקי הכנסייה .ישנן הערכות כי במשך השנים
מספר הקורבנות שנרצחו באשמת כישוף עומד
על  100-40אלף איש.

בת הים הקטנה – גרסת המבוגרים

שד מפורסם נוסף ,דווקא מהצד של הטובים,
הוא הג'יני .כן ,ג'יני החביב והמצחיק מאלאדין
גם הוא שד .לפי הפולקלור הערבי ,ג'ינים הם
שדים בעלי רצון חופשי שיכולים להיות טובים
או רעים .לפי הקוראן ,השטן בעצמו הוא ג'יני,
אשר סירב להקשיב לציווי של אללה ובשל כך
הפך לשחור .לפי התפיסה הרווחת ,צבע הג'יני
הוא כחול או תכלת  -דבר אשר השפיע על
צבע החמסות הכחול כדי להגן מפני עין הרע
ולהרחיק ג'ינים או שדים .אם אי פעם חשבתם
לעצמכם מה מקור המילה מג'נון (משוגע) ,אז
תשובה לי אליכם .ג'ינים נתפסו כשדים שיכולים
לגרום לשיגעונות ,ומכאן נוצרה המילה מג'נון,
דהיינו ,נכנס באדם שד
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אומנם כיום ,כשאנו חושבים על בתולת ים,
אנחנו מדמיינים את אריאל ,בחורה ג'ינג'ית
בעלת חצי גוף תחתון של דג שרק מחפשת
אהבה מעבר לים .אבל בעבר ,בתולת ים
נחשבה כפחד הגדול ביותר של מלחים ויורדי
ים והחשש להיתקל באחת כזאת נחשב לגזר
דין מוות .אז מה מפחיד בהן כל כך? ראשית,
בסיפורים השונים מסופר על כך שבתולות ים
יכולות לשגע ולהפנט גברים בשירתן ,סיפורים
אחרים מספרים כי בתולות הים מפתות גברים
לבוא לים ושם הן מטביעות ואוכלות אותם.
לאורך השנים התקבלו דיווחים רבים בספרים
ובסיפורי עמים שונים על מפגש או היתקלות עם
בתולות ים .התרבות היוונית העתיקה הדגישה
את הסכנה מבתולות הים בסיפור של אודיסאוס
שקשר את עצמו לתורן כדי שלא יצלול למותו
למשמע קולן המהפנט .במיתולוגיה הסקוטית
והנורדית מסופר על נשים בעלות חצי גוף
תחתון בצורת כלב ים ,אשר היו מטביעות
ספינות ,ונשות המלחים היו מקריבות מנחה
לים כדי שבתולות הים יתרצו ולא יהרגו את
בעליהן .אפילו כריסטופר קולומבוס ,מי שגילה
את אמריקה בטעות ,טען שראה שלוש בתולות
ים במהלך מסעותיו .אולי יעניין אתכם לדעת
שגם לנו ביהדות ,יש תפיסה על קיומן של
בתולות ים או בשמה היהודי סירונית .במקורות
יהודים רבים מדברים על הסירונית שחציה אדם
וחציה דג אשר שרה כבן אנוש .אז מה הסיפור
מאחורי האגדות? לכך יש מספר גרסאות.
הגרסה הראשונה אומרת שכאשר מפליגים על
ספינה במשך חודשים ארוכים מתחילים לדמיין
דברים .גרסה שנייה טוענת שדולפינים וכלבי ים
משמיעים קולות שמרחוק יכולים להישמע כמו
שירה של נשים.

ג'יני ודרקולה
מאז ומתמיד היחס לשדים היה כיחס לפחד
מ"הלא נודע" .הפחד הוביל לכך שכל תרבות
ודת יצרה לעצמה את השדים של עצמה .בזמן
שבחלק מהסיפורים אותם שדים משתלטים
על נפש וגוף האדם ,ישנם שדים שהם
דמויות בפני עצמן שהשפיעו על התרבות
שלנו כיום .דוגמה בולטת לכך היא דרקולה.
בתרבויות ובפולקלור של עמים רבים ,שדים
היו יצורים אשר שתו את דמם של בני האדם
 מה שנחשב כ בסיס לסיפור של הערפד .לפיהסיפור ,דרקולה היה אציל רומני אשר נלחם
באופן ברוטלי באויביו וגירש את האימפריה
העות'מנית מהאזור .לקראת מותו ,עשה הסכם
עם השטן לפיו אם יזכה לחיי נצח ,הוא יהיה
לו לעבד ,ובקשתו נענתה ,אך קללתו היא
שעליו לשתות דם בני אדם וחייו יהיו רק
בחשכת הלילה כי אור השמש הטהור ישרוף
אותו .המקור לסיפור יכול להיות מושפע על
בסיס שתי תפיסות .התפיסה הרווחת ,היא
שדרקולה מבוסס על דמותו של ולאד השלישי
מלך ולאכיה ,כלומר רומניה ,אשר כינויו היה
דרקוליה .ולאד ,שנקרא גם ולאד המשפד,
ידוע בכך שהיה אכזרי במלחמותיו נגד הצבא
העות'מני .גרסה נוספת ,הנובעת מסיפורים
אנטישמיים ,התבססה על תפיסות שקריות
שיהודים הם יצורים דמויי ערפד אשר מכינים
מצות מדמם של ילדים נוצרים ,אינם יכולים
לגעת בצלב מכיוון שהם שליחי השטן ,לבושים
בשחור וחיים בנפרד מכולם.
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מנווטים אתכם בתקופת המבחנים
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צ'ופצ'יק

זכרו!
קורס חובה
קודם לקורס
בחירה

חומר עזר
אסור=
עברת
משמעת

במבחנים מתנגשים

בחינתכם עלולה להיפסל

ייבחר
הציון
הגבוה מבין
המועדים

הטלפון
דולק בכיס?
זוהי עבירת
משמעת!

בעת ערעור ואין תשובה
עד  48שעות לפני מועד ב'

השאירו אותו כבוי בתיק

באקדמיה

בתרבות

סטודנטים
בשביל
סטודנטים

בקהילה
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עם
הספר

האם אתם חובבי ספרים מושבעים ,ומתרגשים כי שבוע הספר
העברי הגיע? בואו נצלול אל היסטוריית האירוע וננסה להבין
לאן העתיד הולך

פ
ר
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ו
ם
אגודה
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באופן משמעותי על כך שהעולם הדיגיטלי
משתלט על העולם המודפס .מובן שיש לכך
יתרונות ,למשל צמצום בכריתת העצים ושמירה
על איכות הסביבה ,ולמרות זאת יש כאלו שלא
יחליפו את ההרגשה של ספר ביד .בשנים
האחרונות נדמה כי בעקבות הרשתות החברתיות
התרגלנו כבר לצרוך תכנים קצרים יותר ,וכך
בהדרגה התחיל עולם הספר לאבד מערכו.

מדי שנה ,במהלך חודש יוני ,מתקיים שבוע
הספר העברי .אמנם בשנים האחרונות המעמד
של הספר ירד עם כניסת והתרחבות התחום
הדיגיטלי לעולם שלנו ,אבל את שבוע הספר
ממשיכים לחגוג ברחבי הארץ ,לפחות בערים
הגדולות .בשבוע הספר מוקמים ירידי ספרים
בערים ,שם ניתן למצוא ספרים במחירים מוזלים.
נוסף לכך ,מתקיימים מפגשים עם סופרים ,ערבי
קריאה ובעבר אף הוכרזו בשבוע זה הזוכים בפרס
ספיר ,בטקס שבו מוענקים פרסים לסופרים
עבריים .למרות השם ,שכולל את המילה 'עברי',
בשבוע הספר נמכרים גם ספרים בשפות אחרות
שיצאו לאור בישראל.

ירושלים ,חיפה ותל אביב מקיימות מדי שנה
אירועים בשבוע הזה .ישנם אירועים נוספים בערים
וביישובים אחרים ,וכדאי להתעדכן באתר האינטרנט
או בדף הפייסבוק של שבוע הספר העברי.

משנת  ,2017משרד התרבות הפסיק לממן את
אירועי שבוע הספר בערי הפריפריה ,וזה מעיד

ההיסטוריה של אירוע זה מתחילה בשנת ,1926
ויזמה אותו המוציאה לאור ברכה פלאי .בתקופה

צ'ופצ'יק

ההיא האירוע היה עדיין בגדר יום בודד בקיץ
ונקרא "יום הספר העברי" .מדי שנה ,מאז ועד שנת
 ,1958היו נפתחים דוכנים ברחוב רוטשילד בתל
אביב ושם היו נמכרים ספרים במחירים מוזלים.
בשנת  ,1959במסגרת ועדת העשור לקום המדינה,
המשורר והסופר שלמה טנאי הציע לשנות את
המסגרת הנוכחית וכך ,החל משנת  ,1961נולד
שבוע הספר העברי שאנו מכירים היום.
את פרס ספיר החלו להעניק החל משנת ,2000
והוא מוענק לסופרים על ידי מפעל הפיס .הזוכה
במקום הראשון מקבל פרס כספי בסכום לא
מבוטל ,ונוסף על כך ,זוכה בתמיכה בתרגום אחד
מספריו לשפה זרה .גם סופרים בעלי אזרחות
ישראלית ,שאינם כותבים בשפה העברית ,יכולים
להשתתף בתחרות ,בתנאי שהספר שלהם תורגם
לעברית ויצא לאור בחמש השנים האחרונות.
חידוש זה נכנס לתוקף בשנת  .2006בשנת 2014
החלו הזוכים לקבל גם פסלונים.
בשנת  2010נעשה שינוי נוסף בתקנון  -ההכרזה
על הזוכים ,שנעשתה עד כה בשבוע הספר
העברי ,עברה לסוף השנה האזרחית .בשנת 2015
נוספו תנאים חדשים המאפשרים גם לסופרים,
שספריהם יצאו לאור בהוצאה עצמית או שיצאו
רק בגרסה אלקטרונית ,להשתתף בתחרות .כמו
כן ,על הזוכה בפרס להיות אזרח ישראל או תושב
קבע בה ,ולהעמיד את מרכז חייו במדינת ישראל.
בשנת  2007הוציאה חברת אמזון את ה'קינדל' ,קורא
ספרים אלקטרוני .משם התחילה המהפכה הגדולה
של עולם הספר .מאז ,גם חברות אחרות ,כמו סוני
ואפל ,נכנסו לשוק של קוראי ספרים אלקטרוניים,
ועם השנים החלו להתמעט מכירות הספרים
בכריכה קשה ,ובשנים לאחר מכן גם בכריכה רכה,
וחלה עלייה במכירות ספרים אלקטרוניים.

היתרונות של קורא ספרים שכזה הם כמובן
אקולוגיים ,כמו שהוזכר כבר קודם ,אך ישנם
יתרונות נוספים .יש חיסכון במשאבים אחרים
הכרוכים בהפקת הספר ובהפצתו .יש חיסכון
עצום במקום ,מכשיר אחד יכול להכיל עשרות
ואף מאות ספרים ,לעומת ספרים מודפסים
שתופסים מקום על המדף .וכמובן עניין
הנגישות ,שמאפשר להשיג כמעט כל ספר
בעולם באופן מידי על ידי לחיצת כפתור.
יש גם את הפן של נוחות ,המשקל של קורא
אלקטרוני נמוך ממשקלו של ספר ,ניתן לקרוא
בו גם בחושך עם תאורה מובנית ואפשר להגדיל
או להקטין את הכתב ,בהתאם לבחירת הקורא.
מה גם שאפשר לבצע בו חיפוש בקלות ,לתרגם
מילים ואפילו להוסיף סימנים וסימניות.
אבל יש גם חסרונות למכשיר האלקטרוני שגורם
לספרים שלנו לעבור דיגיטציה .קודם כול ולפני
הכול ,מכשיר אלקטרוני עובד על בסיס חשמל.
הספרים זקוקים להטענה על מנת לפעול .זה גם
לא דומה לתחושה של ספר אמיתי בין הידיים,
אי אפשר לנשום את הספר ואי אפשר לדפדף
בו כמו בספר רגיל .אם קוראים על גבי מסך
של טאבלט או מחשב נייד ולא במכשיר המיועד
לקריאה ,אחרי זמן מה זה מעייף את העיניים
ועלול לגרום גם לכאבי ראש.
אז נכון שעם הזמן אנחנו מוצאים פחות זמן
לעצמנו ולפנאי .גם כשנמצאים באקדמיה,
קוראים ולומדים כל היום ורוצים לתת לעצמנו
גם קצת מנוחה מקריאה .כמובן קל יותר לצרוך
תוכן כשהוא מגיע דרך מסך ,אבל אולי אנחנו
בין הדורות האחרונים שעדיין יתעניינו ויכירו את
הספר כמו שהוא היום .בואו ננצל את זה ונקרא
קצת יותר .לקחת את עיתון הצ'ופצ'יק זו כבר
התחלה טובה
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עיר
רפאים
מאת דניאל רימברג

בחופשת הקיץ רוב הסטודנטים
נעלמים להם למחוזות רחוקים
והבועה הסטודנטיאלית בבאר שבע
מתרוקנת .למה זה קורה ומה יש
לעשות בבאר שבע אם החלטתם
להישאר?

הנה באה לסיומה שנת הלימודים תשע"ט – אנחנו
כבר אחרי פורים ,הפאנג'ויה ויום הסטודנט על
שלל מסיבותיו .אחרי כל הכיף הגדול מגיעה לה
תקופה שכולנו מחכים ומייחלים שתיגמר ,זוהי
כמובן תקופת המבחנים .זוהי תקופה שכמעט כל
סטודנט נזכר בה בטראומה ,אין-ספור מבחנים,
אין-ספור לילות לבנים ורגעים לחוצים .אבל על
אף שצפויה לנו תקופה מעט קשה ,היא ללא
ספק קצרה ואחריה מגיעה תקופה ארוכה שרבים
מייחלים לה – חופשת הקיץ .זוהי החופשה
שאנו מחכים לה כל השנה .אך זוהי גם תקופה
שבה העיר באר שבע או ליתר דיוק הבועה
הסטודנטיאלית עוברת תפנית של מאה שמונים
מעלות .לפתע הרחובות נראים כמו נוף מדברי
שמלבד שיחים שמתגלגלים ברוח אין בהם נפש
חיה ,הבועה הופכת במכה אחת ל"עיר רפאים".
נשאלת השאלה מדוע התופעה הזאת מתרחשת
קיץ אחר קיץ .הרי אוניברסיטת בן גוריון ידועה
בחיי החברה המשוגעים שלה ומה שמפריע להם זה
אך ורק הלימודים .דמיינו איזו אווירה כיפית הייתה
כאן אם כל הסטודנטים היו נשארים פה בקיץ .אז
מדוע בכל זאת מרבית הסטודנטים בוחרים לעזוב
את העיר רגע לאחר המבחן האחרון?
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תעסוקה
תעסוקה הוא התחום המרכזי שמשפיע על קבלת
ההחלטה של סטודנטים בבן גוריון בנוגע לשאלה
האם להישאר בבאר שבע במהלך חופשות הקיץ.
נוצר איזשהו דימוי שבמהלך חופשות הקיץ אין
איפה לעבוד בבאר שבע ,דבר שבאופן אוטומטי
גורם לאלפי סטודנטים לנדוד אל עבר עבודות
זמניות ו"נחשקות" במרכז הארץ .אין ספק
שהטיעון נכון אם אתם עבדתם במהלך השנה
בחיי הלילה והמסעדנות בבועה הסטודנטיאלית.
כתוצאה ישירה לעזיבה של מרבית הסטודנטים
הפאבים והמסעדות עובדים במתכונת מצומצמת
על מנת לחסוך עלויות וכך סטודנטים רבים
מוצאים את עצמם מחוסרי תעסוקה.
אך הטיעון הזה לא מספיק משכנע כשהוא
נטען על ידי רוב הסטודנטים .הרי מחוץ לבועה
הסטודנטיאלית ,באר שבע ,כמו כל עיר גדולה,
יודעת להציע עבודות זמניות בקיץ ,בייחוד
בעולם החינוך והקייטנות .המשכורת אולי קצת
יותר נמוכה מהמשכורת שמשלמים בעבודות
הזמניות במרכז אבל ההוצאות כאן נמוכות
בהתאם .יותר מכך ,מי שעובד בעבודה במהלך
השנה –באוניברסיטה ,במשכן לאומנויות הבמה,
בחיי המסעדנות בשאר חלקי באר שבע או בכל
עבודה קבועה – יודע שהעבודה נמשכת גם בקיץ,
ככה זה ב"עולם המבוגרים" ,עובדים תמיד.

חיי חברה
אחד החששות שיש לכל סטודנט ממוצע כשהוא
שוקל האם להישאר בבאר שבע במהלך חודשי
הקיץ הוא מה יעלה בגורל חיי החברה שלו.
יש איזשהו דימוי שכל הסטודנטים עוזבים את
באר שבע בקיץ ,שאין מה לעשות כאן ,שזאת
תקופת בדידות ארוכה שנגמרת רק בתחילת
שנת הלימודים הבאה כשכולם חוזרים לעיר.
הרבה מאוד סטודנטים עוזבים את העיר ולא כל
החברים בוחרים להישאר אבל המציאות רחוקה
מאוד מתחושת בדידות.
להפך ,מי שכבר נשאר קיץ או שניים בבאר שבע
יודע שיש כאן חיי חברה ,לפעמים יותר משנת
הלימודים .אם במהלך שנת הלימודים אנחנו
מוותרים לא פעם על הצעות חברתיות מפתות
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או אפילו סתם על ישיבות או על איזו קפיצה
לבריכה בגלל העומס בלימודים ,בקיץ המילה
"לימודים" פשוט לא קיימת .יש כאן איזושהי
זרימה מדהימה בכל פעם שמישהו מציע לעשות
משהו .במובנים מסוימים ,זה קצת דומה לחופש
הגדול כשהיינו בתיכון – קמים מתי שרוצים,
הולכים כל יום לבריכה ,אוכלים חומוס כמובן,
עושים שנת צהריים כל יום ,נפגשים לישיבות עד
השעות הקטנות של הלילה – פשוט כי אפשר
לקום מאוחר כל יום.

חופשה בחו"ל
סטודנטים רבים עוזבים בחודשי הקיץ לא רק
את באר שבע אלא את ארץ ישראל .אין ספק
שהזמן הכי טוב בשנה שבו אפשר לטוס לחופשה
ארוכה בהודו ,בדרום אמריקה ,באירופה או בכל
מקום אחר בעולם היא חופשת הקיץ .סטודנטים
רבים מתכננים את החופשה שלהם לחודשי
אוגוסט-ספטמבר ומשאירים את החברים
"המסכנים" שלהם בחום הקופח של באר שבע.
מכיוון שאנחנו שואפים להיות חברים טובים ,לא
"נפתח עיניים" על אותם סטודנטים ונאחל להם
חופשה נעימה ומטורפת.
ישנן מספר סיבות למה לא להישאר בבאר שבע
בחופשת הקיץ אבל לפני שאתם מקבלים את
ההחלטה אולי כדאי שתדעו על כמה דברים
מעניינים שקורים כאן בקיץ:

משפחה חדשה
יש איזושהי תופעה מעניינת ומגניבה ,שקורית
כאן כל קיץ .אומנם מרבית הסטודנטים לא כאן,
אבל נשארים לא מעט .אלו שנשארים מאתרים
זה את זו בתחילת החופשה ויוצרים מעין "חבורת
קיץ" .נוצרה לה תופעה מגניבה בקיץ של איחוד
חבורות ,של חבר מביא חבר ,של חיבור חברתי
בין כל מי שנשאר כאן ,מעין תחושת שייכות

בלתי מוסברת – כמו מפגש של ישראלים בחו"ל.
עם המשפחה החדשה הולכים לבריכה ,אוכלים
ארוחות ערב ,משחקים קטאן ועושים בגדול כל
מה שרוצים .זוהי ללא ספק הזדמנות מדהימה
להיחשף ולהכיר אנשים חדשים שלא יוצא להכיר
בהזדמנות אחרת.

זוגיות
יש איזשהו קטע בחופשת הקיץ ובקיץ בכלל,
שאנשים זורמים יותר ,קלילים יותר ,פתוחים
יותר .האפליקציות למיניהן לא שוקקות חיים
אבל יש לא מעט מפגשים בפאבים ,בבריכה,
בישיבות .אנשים יותר פתוחים לכל מה שנוגע
לקשרים זמניים ,כמו אהבות קיץ ,גם כי אין
משהו יותר טוב לעשות .כל המחשבות והטרדות
של שגרת החיים לא קיימות בקיץ .ההורמונים
חזקים יותר ,הלב יותר פתוח ,ובאופן כללי מי
שנשאר כאן מוצא לא מעט הזדמנויות רומנטיות.
אולי מרבית האהבות שנוצרות בקיץ נגמרות
בסופו ,אך חלק נכבד מהן גם ממשיך למשהו
רציני יותר.

תרבות
העיר באר שבע היא עיר מלאת תרבות גם בקיץ
– הופעות ,הצגות ,סרטים ועוד .הקיץ הוא הזמן
המושלם ללכת להופעה בברקה לייב או ללכת
לאיזו הצגה טובה במשכן לאומנויות הבמה.
שנת הלימודים עמוסה וכשמוצאים זמן בערב
הוא לרוב מוקדש לפאבים או למסיבות .הקיץ
הוא הזדמנות להקדיש זמן תרבותי לגוף ולנפש.
יתרה מזאת ,בקיץ האגודה מפיקה אירועים
כמו "מטר מטאורים" ו"טיול ירח מלא" .ארגוני
צעירים כמו "הרשת" מפיקים פסטיבלים ובאופן
כללי יש סוף סוף זמן ליהנות כמו שצריך.
אז כשתעמדו מול ההחלטה "האם להישאר בבאר
שבע בקיץ?" ,תחשבו שוב ,יש בשביל מה להישאר
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גם
לחילונים
יש אלוהים
ליהדות יש פנים
רבות .אורתודוקסים,
רפורמים,
קונסרבטיבים ,אבל
הגיע הזמן לדבר על
החילונים
חילוני מהו? אנחנו רגילים בתפיסתנו לראות את
הציבור החרדי ואת הדתיים הלאומיים כאנשי
אמונה ושמירת מצוות .אבל האם זה שאינני
חובש כיפה עושה אותי פחות יהודי? האם זה
אומר שאין לי אלוהים? והאם הרצון שלי לעשות
חתונה יהודית ''כשרה'' עושה אותי פחות חילוני?
אם גם לכם היו פעם שאלות על מיהו הטיפוס
החילוני הזה ,מאיפה הוא הגיע ומה הוא רוצה,
הכתבה הזו בשבילכם.
אתחיל מקצת רקע אישי .משפחת סבי וסבתי
מצד אמי ,שמקורה בחצי האי קרים ובליטא

24

צ'ופצ'יק

הייתה משפחה דתית אדוקה .במשפחתו של
אבי ,שמגיעה במקור מבלרוס ,חבשו כיפות
ושמרו מצוות .עד כה הכול טוב ,עד לרגע שהם
מסתכלים על הצאצא שלהם שנוסע בשבת ,לא
מכיר תפילות ובשבילו כשרות היא בגדר המלצה.
אני מאמין שרבים יכולים להזדהות עם הסיפור
הזה ,אבל איך קרה השינוי הזה ואיך רוב שומר
מצוות שעלה לישראל נהיה רוב חילוני? לשם
כך עלינו לחזור אחורה ולהסתכל על מי שנחשב
כ''חילוני הראשון'' – ברוך שפינוזה.
שפינוזה ,אשר היה בן למשפחת אנוסי ספרד
שחיו באמסטרדם במאה ה ,17-נחשב כמו כל
ילד יהודי טוב לעילוי בלימוד תורה ,תלמוד
ופילוסופיה .אך עם זאת ,משהו היה חסר לו.
שפינוזה חיפש אחר משמעות רציונאלית והתנגד
לקבלת האמונה באופן עיוור ,מחשבה שעלתה
לו בחרם על ידי הקהילה שחי בה בהיותו בן
 .24לאורך ההיסטוריה ובפרט בתקופה שבה חי
בקהילות היהודיות ,מי שהיה מערער על האמונה
ועל היהדות היה מנודה ומוחרם ,דבר שהוביל
רבים מהגולים להתנצר כדי להשתלב בחיים

שמחוץ לקהילה .אך שפינוזה היה שונה ,הוא
ערער על תפיסת האמונה באל כישות שמכתיבה
לבני אדם כיצד לפעול ולא חיפש לעצמו מעבר
לדת אחרת ,אלא הלך עם האמת שלו כפי
שהתבטא במאמרו ''ברור כשמש שחמשת חומשי
התורה לא נכתבו בידי משה ,אלא בידי אדם שחי
שנים רבות אחריו'' .טענה זאת של שפינוזה,
אף כי כיום אינה נשמעת כה מזעזעת ,הביאה
לגינויים חמורים ,לא רק בקרב היהודים אלא
גם בקרב הנוצרים הקתולים והפרוטסטנטים.
עבודותיו נפסלו ,ספריו הוחרמו באירופה ושמו
נחשב כשם גנאי .דרכו של שפינוזה אומנם לא
הובילה את תנועת החילון העולמית ,אבל הוא
העז בספריו ובהגותו לערער על שלטון הדת
באירופה ולשתול את הזרעים שהשפיעו על
גדולי הפילוסופים והמנהיגים שראו בו כאחד
מאבות החילוניות והפילוסופיה המודרנית.
התהליך המשמעותי ביותר שהפך את היוצרות
בתפיסת חיי היהודים היא האמנסיפציה .לאלה
מכם שלא זוכרים את שיעורי ההיסטוריה
מהתיכון ,האמנסיפציה הייתה הצהרה של חלק
ממדינות אירופה לשוויון זכויות ליהודים .יהודים
עברו לחיות בערים הגדולות ,למדו את השפות
המקומיות ,התלבשו כמו כולם ,השתתפו בחיי
התרבות הכלליים ולבסוף ,הנורא מכל – קיבלו
את חוקי המשפט המקומיים וזנחו את חוקי
ההלכה .תהליך זה יצר את אחד הפיצולים
הגדולים שחווה העם היהודי בתולדותיו.
בעקבות האמנציפציה נוצרו מספר זרמים
ביהדות :החרדים ,שהתנגדו למודרנה ,הסתגרו
באמונתם והתנגדו להשתלבות בחיים הכלליים
מתוך חשש כי הדבר יוביל להתבוללות ,הציונות
הדתית ,שדגלה באורח חיים דתי מתוך תפיסת
הבאת הגאולה על ידי הקמת מדינת ישראל,
התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות אשר
העמידו חלופה לתפיסת היהדות האורתודוקסית
והזרם החילוני שראה ביהדות מסורת ותרבות
ולא רק תפיסה דתית.

אז מה מייחד אותנו החילונים? האם זאת
השאיפה להיות חופשי באמונתי או הרצון
להיות חלק מהעולם הגלובלי המתפתח?
לצערי אין לי תשובות ,אך אגיד שהחילוניות
אפשרה לנו ,העם הנבחר ,להיות יהודים בדרך
שבה אנחנו בוחרים ולא לפי הדרך שההלכה
מכתיבה .ללא החילוניות לא היינו מקבלים את
איינשטיין ,פרויד ,קפקא וקורצ'אק .לא היינו
מקימים את מדינתנו ללא דמויות כמו הרצל,
ז'בוטינסקי ,ביאליק או כמו הבחור שעל שמו
נקראת האוניברסיטה .החילוניות הניחה את
היסודות שאומרים שאפשר להוביל את העם
היהודי על בסיס המסורת והתרבות הייחודית
והמגוונת שלנו .דווקא על בסיס זה של קבלת
האחר ועיצוב הזהות הייחודית שלנו ,נוכל
באמת לממש את מה שייעדנו לעצמנו ,להיות
''אור לגויים''
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מאז הספקנו לחזור לארץ אבותינו ,וצברנו
הישגים מדיניים רבים .אך עם זאת ,אחד מנושאי
הליבה שנשארו על כנם ,הוא ההתנגשות בין
הזרמים .את המתח ביניהם ניתן לסכם בשיחה

שהייתה בין מנהיג ''החילונים'' בקום המדינה,
ראש הממשלה דוד בן גוריון ,לבין הרב אברהם
קרליץ ,ממנהיגיה הבולטים של היהדות
החרדית .כחלק מניסיון להקים קואליציה ,נפגש
בן גוריון עם הרב קרליץ בנוגע לשאלה איך
יהודים דתיים וחילוניים יחיו ביחד מבלי שיהיה
סכסוך ביניהם .בתשובתו לשאלה ,השתמש הרב
קרליץ במשל מהתלמוד הבבלי ''אם שני גמלים
נפגשים בדרך במשעול ,וגמל אחד טעון משא,
והשני איננו טעון משא ,זה שאין עליו משא חייב
לפנות דרכו לגמל טעון המשא .אנחנו היהודים
הדתיים משולים לגמל הטעון משא – יש עלינו
עול של ריבוי מצוות .אתם צריכים לפנות לנו את
הדרך'' .תגובתו הכועסת של בן גוריון לא איחרה
לבוא באומרו ''ומצוות יישוב הארץ אינה מצווה?
ומצוות ההגנה על החיים אינה מצווה? ומה
שעושים הבחורים שאתם כל כך מתנגדים להם,
והם יושבים על הגבולות ושומרים עליכם ,האין
זו מצווה?'' .כ 70-שנה עברו מאז אותה השיחה
ולא הרבה השתנה .ייתכן שהצדדים אף התרחקו
יותר זה מזה .אולי מה שאנחנו צריכים לזכור
בסופו של דבר שמה שמופיע הן בדת ,במסורת
ובתרבות היהודית הוא שדרך ארץ קדמה לתורה
ואף יותר מכך ,שבסופו של דבר  -משפחה לא
בוחרים .ואז ,אולי ורק אולי ,נשכיל לחיות כשבת
אחים גם יחד.
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מאת ליעד וכניש

אס"ק סוף שנה
כל התקופה הזו ,שמתחילה ביום הראשון של
סמסטר ב' ,שגם ככה מקשה עלינו לזכור שאנחנו
סטודנטים ,עם כל האווירה של פורים עם
התחפושות ,פסח ,פאנג'ויה ,שלושה ימי סטודנט,
שבועות ,קיץ ובירה בצהריים ,אבטיח לא בעונה,
מטקות במרכז הספורט ומה לא ,בשילוב עם
אס"ק (=אווירת סוף קורס) הסמסטר האחרון
לתואר שאני ועוד אלפי סטודנטים חווים כרגע,
לא יכולה שלא לגרום לי להיזכר בשירו הנהדר
של ר' יהודה הלוי ,שלמדנו בתיכון :המשורר
מתאר כיצד גופו תקוע במערב ,יענו ספרד,
אבל ליבו עורג למזרח ,יענו ירושלים ,עד כדי
כך שהוא אפילו לא מצליח לחוות הנאה מטעמו
של האוכל .אתם קולטים? לא אתפלא אם יהודה
הלוי היה בכלל סטודנט באס"ק כשכתב את
השיר הזה .בדיוק ככה אני מרגיש ,רק תחליפו את
מערב בדרום ,יענו באר שבע ,ואת מזרח במרכז,
יענו תל אביב ,וזה 'בול' .אפילו הקטע עם הטעם
של האוכל  -כבר די נמאס לי מטעם של קרינה
אלקטרומגנטית באוכל שלי ,לא נהנה מזה כבר.

הרגע הזה ,שגוער בך לחיות את רגע ה'עכשיו'
וליהנות ממשב הרוח ומה'ברקה' האחרונה ,אבל
שוב ,הלב כבר לא שם .הוא פשוט כבר לא שם.
וזה נשמע פתאום כמו שיר במזרחית עם כל
הפעמים שכתבתי את המילה 'לב' ,אבל לפחות
לא הזכרתי את המילה כאב .כפרה עליכם.
לסטודנטים שלא מצויים בשנתם האחרונה
ללימודים ,או לכאלו שלא התחברו לשירו
של ר' יהודה הלוי עוד בתיכון ,סמסטר ב'
הוא התקופה הכי כיפית בשנה .קרני השמש
מגיחות לכל פינה ומפילות כל חומה ,והחיים
נראים צהובים יותר .בממוצע ,שבוע בחודש אין
לימודים ,הבריכה החיצונית פתוחה והמים עוד
לא הספיקו להיות עכורים ,אין-ספור מסיבות,
אלכוהול ,מוזיקה ואנשים יפים .אפילו המורה
לאנגלית של מתקדמים ב' באה לכם בטוב,
פתאום כשהשיער שלה מתנופף ברוח מהמזגן.
אין מה לומר ,סמסטר ב' באוניברסיטת בן גוריון
זה פשוט חגיגה לעיניים .אבל איך המשפט הזה
הולך? ,לכל שבת יש מוצאי שבת ולכל סמסטר
יש תקופת מבחנים .תקופת המבחנים של
סמסטר ב' תמיד תתפוס אתכם מופתעים .אתם
תסתכלו אחוזי אימה על לוח המבחנים ותגלו
קורסים ,שבכלל לא ידעתם שלקחתם בתחילת
הסמסטר .אתם תעברו את תקופת המבחנים
הזו 'על הקשקש' ,ותבטיחו לעצמכם שלא תיתנו
שוב לזוהר של סמסטר ב' לסנוור אתכם כך .אבל
אתם תיתנו ,ועוד איך תיתנו ,ותמשיכו להרגיש
רע עם עצמכם .אבל זה בסדר ,הרי אין דבר יותר
מגבש מרגשות אשם משותפים

ש
י
ו
ו
ק

הראש תמיד מרגיש רע ,אתה עומד מול המראה
ומנסה לשכנע את עצמך "יאללה ,סמסטר
אחרון ,אל תהיה אידיוט ,תיהנה ממה שנשאר ,לך
לפאנג'ויה ,מה כבר יש לך להפסיד?" זהו ,תכף
כבר לא תהיה סטודנט ,תהיה לך עבודה רצינית
ורווחית ,תצטרך לקום כל בוקר ולהיות מתשע
עד חמש במשרד ,ואני ממש אופטימי יחסית
לאחד שמסיים תואר במדעי הרוח ,אבל הלב
כבר במקום אחר ,בשלב הבא ,בחיים הפוסט-
סטודנטיאליים .ונכון שקראתי את כוחו של
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חמישי

שבת

Bgu4u.co.il

חופשת
קייץ
מהנה!
| Diklakat93@gmail.com

Dikla Katzir
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היחיד שמומלץ
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לשמירת מקומות052-6450099 :

רפואית.
מצ‘ייסר
תנה!
בהצגת מודעה זו-

Bgu4u.co.il

דרך מצדה  ,6מרכז הנגב .

29

לו"ז תקופת מבחנים סמסטר
ראשון
23.6

שני
24.6

שלישי
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רבי
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תחילת
תקופת
המבחנים
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שיהיה בהלצחה לכולנו!

שומרים
אתכם
מחוברים
Bgu4u.co.il

Bgu4u.co.il
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יש לי פוביה

לכולנו יש פחדים ,הגיוניים יותר או פחות .כתבתנו דיברה עם
סטודנטים על הפוביות העמוקות ביותר שלהם
פוביה ,או בעברית 'בעת' ,היא מונח המתאר מצב
נפשי של פחד כרוני מאובייקט או ממצב כלשהו.
לי ,באופן אישי ,יש פוביה נוראית מכפות רגליים,
וכל הסובבים אותי סובלים מזה לא פחות ממני.
אין מצב ששואלים ממני נעליים ,ואם נתתי לך
גרביים זה שלך לנצח במתנה .אני לא מסוגלת
לדרוך בלי נעליים על שטיח של מישהו אחר,
ואפילו במקלחת שלי ,אם המים לא זורמים אני
לא יכולה לעמוד יחפה .אבל למדתי לחיות עם
הפוביה שלי ,כי לכולם יש אחת .אז מה שלכם?
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ללנה ,סטודנטית לפסיכולוגיה ,יש פוביה מעיניים.
היא מספרת" :כשהייתי בת ארבע ,אמא שלי אמרה
לי שאם מושכים קצת למטה את העפעף התחתון
של העין עד שרואים אדום ,העין תתייבש ותיפול
החוצה .מובן שכילדה קטנה נבהלתי נורא והפסקתי
לגעת בעיניים שלי ,אלא שמאז הפחד הזה עבר
הכללה ואני לא יכולה אפילו ללכת לבדיקות אצל
רופאי עיניים ,שלא לדבר על להרכיב עדשות מגע
או למרוח אייליינר .בדיקות ראייה זה בסדר כל
עוד הרופא לא נוגע לי בעיניים".

שחר מהמחלקה לניהול ,ואילון מכלכלה
וניהול חולקים אותה פוביה :שניהם נתקפים
בעת למראה עגבניות .אצל שחר הכול התחיל
כשהייתה קטנה והייתה אוכלת ירקות כרגיל,
אבל אחר כך הפסיקה .בגיל שבע או שמונה ניסו
להכריח אותה לאכול עגבנייה מתוך מחשבה
שכך תחזור לאכול ירקות .התוכנית השתבשה
ושחר הקיאה ,ומאז היא לא מסוגלת לראות
אפילו זכר לעגבנייה .לאילון ,לעומת זאת ,קשה
יותר להצביע על רגע מסוים ששינה את נקודת
המבט שלו על עגבניות .מאז ומתמיד הוא זוכר
שלא היה מסוגל לאכול כל דבר שקשור בזה.
פעם אחת בחייו יצא לו לאכול רוטב עגבניות,
מחוסר ברירה ,בשבוע שטח בצבא .אילון זוכר
את החוויה כמלאה בסבל ,שהרי לפני כן לא היה
מסוגל לאכול אפילו מלפפון שנגע בעגבנייה .עד
היום הוא לא נוגע בעגבניות שלא עברו תהליך
הפיכה לקטשופ.
חן ,שלומדת פסיכולוגיה ולימודי אפריקה,
מפחדת מיונים .לפני עשר שנים חן התעוררה
מרעש נפנוף הכנפיים של יונה שנכנסה אליה
הביתה .היונה עמדה בחדר וצפתה בחן בזמן
שהיא ישנה .חן המבוהלת ברחה והתקשרה
לאמא שלה בבכי .האמא אמרה לחן לרדוף
אחרי היונה ולנעול אותה במקלחת ,וכך היא
עשתה .רועדת מפחד ובוכה ,חן רדפה אחרי
היונה ,וכשהצליחה להכניס אותה למקלחת,
ברחה מהבית .אחרי המקרה הייתה מתמודדת
עם הפחד על ידי מעבר למדרכה ממול אם
הייתה רואה יונים ברחוב ,אבל היום היא כבר
למדה להתחבא מאחורי אנשים ,או להעיף את
היונים ואז להתקדם .למרות הפחד ,לפני שנה
ניסתה חן לגדל יונים בחלון שהיו בו תריסים,
שעזרו לה להרגיש מוגנת .זה בכל זאת לא עזר
לה להתגבר על הפחד ,והיום אם היא לבד ,היא
פותחת את החלון רק לכדי חריץ קטן על מנת
שלא ייכנסו.

נוי ,שסיימה זה עתה תואר ראשון בהנדסת
מחשבים ,מספרת על פוביה מדגים חיים .זה
התחיל כשהיא הייתה בת ארבע ,בטיול בר
המצווה של אחיה הגדול בניו יורק .המשפחה
טיילה בצ'יינה טאון ,כשלפתע קפץ עליה דג חי
מתוך גיגית .אחרי הטראומה הזו ,כשהיא הייתה
עדיין צעירה ,נוי הייתה צועקת ויוצאת החוצה
מהים כשהייתה רואה דגים ,אבל היום היא פשוט
תצא מהמים כדי להירגע אם היא תראה אותם.
היא מספרת על מקרה שהיא זוכרת מהעבר ,שבו
היא טיילה עם משפחתה בחיק הטבע ,באגם
כלשהו ,והגיעה לסלע באמצע המים .היא ראתה
אז כמה דגים חיים יש במים ,עלתה על הסלע
וסירבה לרדת ממנו .האח השני של נוי נחלץ
לעזרתה ונשא אותה משם על ידיו .יש לציין כי
דגים קטנים באקווריום לא מפריעים לה ,ועל
אף שהפוביה היא מדגים חיים ,לא תתפסו אותה
מטיילת במעבר הדגים בשוק.
אז כמו שאפשר לראות ,כולנו מפחדים ,וזה
בסדר ,גם אם זה לפעמים לא הכי רציונאלי .זה
יכול להיתפס בעיני אחרים כהזוי ,מוזר ,מצחיק
או אפילו טיפשי .לפעמים זה מתחיל באמצע
החיים ,סתם כך ללא סיבה ,ולפעמים יש מקרה
שמכתיב את העתיד שלנו עם הפוביה .לפעמים
זה עובר לבד ,לפעמים עם טיפול ,ולפעמים
ממשיכים להתמודד עם זה לנצח .העיקר שאנחנו
לא לבד .אני יודעת שיש עוד אנשים שמפחדים
מכפות רגליים  -זוהי קריאה להתאחד!

| Gabal@post.bgu.ac.il

Lior Gabay

Bgu4u.co.il

עוד סטודנט שמשלב קורסים בפסיכולוגיה בחלק
מהלימודים שלו ,מספר שלו יש פחד ספציפי
דווקא ממבחנים של המחלקה לפסיכולוגיה.
הסטודנט האנונימי מסביר" :זה לא היה
מתחילת התואר ,רק מאמצע שנה ב' ,מהמבחן

בפסיכולוגיה קוגניטיבית .ניגשתי רק למועד ב'
בלי לגשת למועד א' ,למדתי לקראתו שבועיים
רצופים ,ובימים האחרונים לקראת המבחן לא
הצלחתי לישון בכלל .ניגשתי למבחן אחרי 50
שעות ערות וקיבלתי  .79מאז אני לא מצליח
לישון לפני מבחנים של המחלקה לפסיכולוגיה.
מבחנים של המחלקות האחרות באים לי בקלות,
גם אם הציון בהם נמוך יותר ,אבל לפני מבחנים
בפסיכולוגיה אני כמעט לא מצליח להירדם".
הסטודנט עכשיו לקראת סיום התואר ,כך שהוא
נאלץ להתמודד עם העניין כבר מספר תקופות
מבחנים .נותר רק לאחל לו בהצלחה ,ולקוות
שאולי הפעם הוא יקבל ציון טוב יחד עם מספיק
שעות שינה.
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בית פרת

מדרשה ישראלית

תכנית ﬡלוּל
א' באלול  -ז' בתשרי

מסע של
 30יום ולילה

רעיונות
וטקסטים מגוונים

מפגש היכרות בתל אביב
מפגש היכרות בירושלים

נופים קסומים




34

צ'ופצ'יק

מפגשים וחיבורים
אמיתיים

יום שישי ,28.6 ,כ"ה בסיון
יום שישי ,12.7 ,ט' בתמוז

לפרטים והרשמה למפגש היכרות
׳בית פרת  -מדרשה ישראלית׳



6.10 - 1.9



elul@einprat.org
בית מדרש ישראלי (ע״ר)

חזון
מועצת
הסטודנטים
מועצת

מטרות העל לשנת הלימודים תש"פ

חיזוק האמון ,הגברת השקיפות
ותחושת השותפות בין האגודה
והמועצה לבין הסטודנטים
מיקוד פעילות האגודה
ברווחת הסטודנטים ובשיפור
התחום האקדמי
מיצוב הקהילה הסטודנטיאלית
כמשפיעה ומעורבת במרחב
העירוני ובאזור הדרום
Bgu4u.co.il

לייצג אותך ,לעשות בשבילך
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מאת ליאור לוי

מה תעשו
בקיץ
הקרוב?

עשיתם
תכנית
לפרטים
פרטים?

הקיץ הזה
תהיו מוקפים
באנשים?

הקיץ כבר הגיע
ואתם מתלבטים מה
לעשות בו? תעברו על
התרשים ותוכלו להבין
טוב יותר מה הכיוון
שלכם

להתנדב מכל הלב
עכשיו כשסוף סוף יש
לכם זמן אתם יכולים
להשקיע אותו בתמיכה
וסיוע למי שחשובים לכם.
גם חוויה וגם תרומה,
אתם אנשים אמיתיים?!
כל הכבוד לכם.
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מתכננים
לעשות
משהו
לנשמה?

רוצים
להשקיע
באחר?

אני רק לנפוש
הסטורי שלכם יהפוך
בקרוב לפנטזיה של
כל החברים שיראו רק
נופים ,חופים ושיזוף
מהחופשה.
צאו להגשים את
החלום של כולנו!

מחכים
בקוצר
רוח לעונת
הקיץ?

תישארו בבאר
שבע בקיץ?

אתם
טיפוסים
של בית?
אוהבים
לשבור את
השגרה?

חסר לכם
מזומנים?

סמסטר קיץ
לאלו שמוותרים על
האור בקצה הסמסטר
הזה  -סטודנטים לפני
הכל .מי יתן ותצליחו
לעבור את קורס הקיץ
הזה .אל תתייאשו
וזכרו  -יש חגים
באופק.

| Liorm@post.bgu.ac.il

Lior Levi

Bgu4u.co.il

עוד פעם עבודה
הגיע הרגע לו חיכיתם,
עכשיו תוכלו להוסיף עוד
שתיים-שלוש משמרות
בשבוע .בתקווה שהמאמץ
ישתלם ואולי תצליחו
למצוא גם זמן לחגוג
ולהתפנק פה ושם.

הולכים לגרוס
מחברות
בקרוב?
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מאת דיקלה קציר

חתונה
מנק"ז
ראשונה
אז הבחנו בתופעה
חדשה  -קדחת
האירוסין והחתונות!
איך הזוגות
מתמודדים עם
ארגוני החתונה ומהם
הטרנדים הלוהטים
של העונה?
פסח  ,2019אני קמה לעוד יום חופשה קסום,
אחרי סידורי הבוקר אני פותחת את הפייסבוק
לראות מה התחדש בעולם ,באילו סרטוני כלבים
חמודים אצפה היום ,ומה קורה בבועת החברים
שלי .ואז ,בלי שום התראה מוקדמת ,זה קרה.
כמו דומינו ,זה אחרי זה  -שישה פוסטים שונים
של זוגות חברים שהעלו תמונה או סרטון עם
טבעת .רגע ,גם הם התארסו? אבל הם רק שש
שנים יחד...זה כלום! כמובן שלאחר הפרגון
האין-סופי לחבריי ,הלייקים והברכות האישיות,
הבנתי שזה נושא מעניין שבא לי קצת לחקור.
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תוציאו יומנים
אז כמובן ,בנוהל התחקיר המעמיק ,כינסתי את
פרלמנט המאורסים הטריים לשיחה צפופה כדי
להבין מה השתנה הסמסטר הזה מכל התואר,
איך הם הגיעו להחלטה למסד את הזוגיות ומהם
החששות שלהם .בתור התחלה ,הזוגות הסכימו כי
בשנה האחרונה גיל האירוסין השתנה והפך למוקדם
יותר ,בניגוד לשנים אחרות שבהן גיל האירוסין היה
מעט מאוחר יותר .טווח הגילים של זוגות הפרלמנט
נע בין  25-24לנשים לבין  29-27לגברים.
ליאת ,סטודנטית שנה ג' לחינוך ומאורסת טרייה,
מספרת כי תמיד היא ובן זוגה דיברו על חתונה
אחרי התואר ,בגלל החשש לשלב את ארגון
החתונה במהלך התואר ,וגם כי רצו לטוס לירח
דבש מיד לאחר החתונה .כששאלתי מה השתנה,
היא אמרה שמבחינת הזוגיות שלה ושל בן זוגה
זה הרגיש לה נכון" .עברנו שנה קשה ומאתגרת
ביחד ,והרגשנו שאנחנו לגמרי בשלים ומוכנים
למסד את הזוגיות שלנו .ההצעה הגיעה בסוף
שנה ב' בערך ,בחופשת הקיץ ".עוד הוסיפה
ליאת ,כי היא וארוסה מנהלים יומן משותף
של פגישות ותיאומים עם בתי עסק ואולמות
אירועים בצורה שמאפשרת להם לקבוע זמנים
שנוחים לשניהם ,שכמובן לא פוגעים בתואר או
במחויבויות שלהם.

זמן הוא עניין של טיימינג
מי טל ,סטודנטית שנה ג' לביולוגיה ,קיבלה לא
מזמן הצעת אירוסין מרגשת מבן זוגה לאחר
שבע וחצי שנות זוגיות .היא מספרת שעד לא
מזמן ,כשהנושא עלה ,הם דיברו על נישואין אחרי
התואר" ,אישית אני חשבתי שההצעה בכלל תבוא
בשנה הבאה ".ההורים של מי טל ,שגרים בחו"ל
אבל ביקרו בארץ בפסח האחרון ,היו הטריגר של
בן זוגה להציע" :הביקור שלהם בהחלט דחף את
ההצעה עכשיו ",וכרגע מתוכננת חתונה בשנה
האחרונה לתואר של ארוסה .מי טל הסבירה
שהחששות הרציניים שלה מחתונה במהלך
התואר הם כמובן כלכליים ,מעצם העובדה שרובנו
לא עובדים במשרה מלאה במהלך התואר ,לצד
חששות של ארגון הזמן ושילוב תכנוני החתונה
בד בבד עם הלימודים  .מצד שני ,מי טל מספרת
כי זה היה הרגע הכי נכון מבחינת הזוגיות שלהם.

Bgu4u.co.il

ששת הטרנדים לתקופת החתונות לשנת :2019
 .1מסיבות רווקים-רווקות :אם אתם מוצאים
את עצמכם מקבלים הזמנה למסיבת רווקים-
רווקות ביחד ,אל תהיו מופתעים .הטרנד החדש
כולל ערב רווי אלכוהול ,היכרות עם אנשים
שכנראה תראו שוב בחתונה ובעיקר שמח
וכיף עד שתרגישו שהחתונה היא רק האפטר-
פארטי .המטרה של הערב היא כמובן לגבש את
המסמרים של החתונה לכדי גדוד צעירים שיכור
שכבר מכיר קצת אחד את השני .מה שכן ,אפשר
לומר שזה הסוף לשאלות 'הצד שלו ,הצד שלה',
כולם מכירים את כולם.
 .2מלווים ומלוות או בשמם ה:Dream Team-
החתן או הכלה הזמינו אתכם לארח להם
חברה ביום חתונתם? כבוד! סימן שאתם באמת
קרובים! בנות? היום כולל ליווי של הכלה לאורך
הכנותיה באיפור ,שיער ובעיקר – 'להרים לה' עד
כדי טשטוש מוחלט של החרדה העצומה שבה
היא נמצאת .בנים? אתם בעיקר יכולים להמשיך
לעשות את מה שאתם עושים כשאתם נפגשים.
אה ,...ואל תשכחו לקחת את הטבעות.
 .3צילומי טראש :כשמם כן הם ,מטרתם היא
לייצר עוד אלבום קסום של הזוג הצעיר ,רק
שהפעם הורסים את הבגדים! הצילומים כוללים
את בני הזוג ,צלם עם חזון ו ...ציוד שמחריב את
הבגדים! צבעים ,אש ,ים ,בוץ ואיתני הטבע הם

ציוד הכרחי ליום הצילומים ,אבל מה שבעיקר
זוכרים זה את הרגע הראשון שהכלה והחתן
החלו לחלל את הבגדים ביום הצילומים .אם
הוזמנתם לסייע ביום חורבן שכזה ,מומלץ לבוא
בבגדים שפחות אכפת לכם מהם.
 .4מזכרות לאורחים :כולנו באטרף על המגנטים
של החתונה (שגם ככה כבר אין להם מקום על
המקרר) ,אבל רבים מאיתנו לא יודעים שבחלק
מהחתונות יש מזכרות לאורחים! בין שמדובר
בחלה בחתונת שישי ,בעציץ ריחני או בבקבוק
בירה ממותג עם בני הזוג .לרוב ,המזכרות יחכו על
שולחן בדרך החוצה מהחתונה ,נסו לא לפספס.
 .5לא רק שיקים :אנחנו לא מסתובבים יותר מדי
עם שיקים ,וגם ככה הגעה לחתונה כללה עצירה
בכספומט לפני האירוע .מפה לשם ,בלי ששמנו
לב ,החל טרנד ה -Pay Boxלחתונה .הכלה
והחתן פותחים משתמש בשם אירוע החתונה
שלהם ,ואתם יכולים להעביר את הכסף בקליק.
וזה לא הכל  -זוגות לעיתים משכירים שירותי
סליקה באשראי ,מה שאומר שהאורחים יכולים
לשלם באשראי לפני האירוע לחשבון שנפתח על
שם הזוג או במכונות שמוצבות במקום האירוע,
בחלק מהמקרים ניתן להדפיס אישור תשלום
עם ברכה ,כדי שיהיה משהו לשים במעטפה.
 .6תודה שבאתם ,יש מזרונים בהמשך השביל:
מסתבר שחלק מהחתונות נגמרות רק בבוקר
שאחרי! יוזמה של החתן והכלה ,בין שבחרו
במיקום 'מעניין' להתחתן בו (או במילים אחרות
אמצע שום-מקום) ובין שחשוב להם שהאורחים
יוכלו לשתות אלכוהול בחתונה מבלי להתווכח
מי יהיה נהג תורן ,מציעה לאורחים אפשרות
ללינה במיקום של החתונה מיד כשהיא נגמרת.
בין שמדובר בזולות מושקעות הכוללות מזרנים
ובין שמדובר בכמה פופים נוחים ,הרבה זוגות
מצאו לנכון לאפשר לאורחיהם את האפשרות
לחזור מהחתונה רק בבוקר שאחרי .תכינו את
הפיג'מות היפות שלכם

| Diklakat93@gmail.com

Dikla Katzir
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היום הם נראים כמו משהו
שהיה מאז ומעולם ,אבל
לרוק ולמטאל יש היסטוריה
מסובכת ובועטת שמהווה
גורם משיכה משמעותי
לכל מי שרוצה לצאת
מהמיינסטרים
ז'אנר הרוק שלט לחלוטין בתרבות העולמית
בחצי השני של המאה העשרים ,שזה לא כל
כך מזמן ,ועל אף שבמצעדי המכירות אולי
ירדה קרנו ,הרוק על סוגיו השונים עדיין מהווה
חלק עצום מעולם המוזיקה שלנו ,ואחיו הצעיר
והסורר ,המטאל ,הפך לתת-תרבות עם כוח
משיכה עצום בכל פינה בגלובוס .אומנם שניהם
נוסדו בארצות הברית ,אבל זו הזדמנות לראות
איך התפתח הסגנון ברחבי העולם ,וגם להמליץ
לכם על שיר עדכני מכל אחת מהמדינות או
האזורים .תוכלו לקרוא על ארבעה אזורים
מעניינים במיוחד.

הממלכה המאוחדת ואירלנד
נתחיל בבית השני של הרוק ,המקום שהביא
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לנו את הביטלס ,פינק פלויד וקווין .כל אלה
להקות אנגליות ,כמובן ,ובעיקר מלונדון ,אבל
הטרנד בעשורים האחרונים הוא הדגשה של
המבטאים והתרבויות המקומיות .המבטא של
אואזיס וארקטיק מונקיז הביאו הרבה כבוד
לצפון אנגליה מוכת העוני ,ותוכלו לשמוע ברוק
הבריטי גם מבטאים סקוטיים או וולשיים .אירלנד
היא כמובן סיפור משל עצמה  -מבטא מדהים,
שילוב נפוץ של כינורות קלטיים ושירי עם היישר
מהפאב .אפשר להכליל ולהגיד שככל שהלהקה
צפונית יותר בבריטניה היא תהיה ציניקנית יותר
במילים שלה ,וככל שהיא מערבית יותר ,כלומר
קרובה לוויילס ולאירלנד ,היא תהיה רגישה יותר
ועם יותר בלדות .אבל זו הכללה ,ואם תגידו
אותה לבריטי שיהיה בהצלחה .לאמיצים שבכם,
נסו מוזיקה באירית ,בסקוטית ,או בוולשית.

המלצה מקומיתIDLES – Danny Nedelko :
אומנם האמריקאים המציאו את הפאנק ,אבל
הבריטים הכניסו אליו את הפוליטיקה .חברי
להקת  IDLESמבריסטול שבדרום-מערב
אנגליה ,לא אוהבים שקוראים להם פאנקיסטים,
אבל הם ממשיכים את המסורת הפוליטית
המפוארת .בשיר הזה ,שנקרא על שם ידיד שהיגר
מאוקראינה ,הם מכריזים על אהבתם למהגרים

הק ַצב הפולני ,המשפחה החד-הורית
לבריטניהָ .
מניגריה גם פארוק בולסרה ,שידוע יותר בתור
פרדי מרקורי ,הם כולם מהגרים ,וכולם חברים
של  .IDLESמסר רציני ,אבל קליט ,ומכאן הקסם.

סקנדינביה  -שבדיה ,נורבגיה ,פינלנד,
איסלנד ,דנמרק
המדינות הקרות בצפון אירופה הן גם כמה
מהיצירתיות ביותר מבחינה מוזיקלית בעולם ,גם
בגלל החינוך המוזיקלי בבתי הספר הציבוריים,
וגם בגלל שקור קיצוני מעודד יצירת תחביבים
ביתיים – כמו יצירת מוזיקה .אומנם הפופ
הסקנדינבי מפורסם במיוחד ,אבל יש שם גם
סצנת רוק בועטת .הרוק האלטרנטיבי של האזור
נתן בשנות התשעים את הקרדיגנס ואת ביורק,
ובשנות האלפיים את סיגור רוס .אבל הז'אנר
שסקנדינביה מצטיינת בו במיוחד היא מטאל
לסוגיו – יש פרוגרסיב מטאל כמו להקת אופת'
למי שרצה את פינק פלויד עם נתינה בראש,
פאוור מטאל לאוהבי "משחקי הכס" ,וגם וייקינג
מטאל לאוהבי "ויקינגים" .בראש המומחיות
הסקנדינבית עומדים הז'אנרים המפורסמים
והאפלים מכולם – דת' מטאל ובלאק מטאל.

המלצה מקומיתThe :
Hardship of the Scots

–

Darkthrone

במהלך הניינטיז דרקת'רון הנורבגים היו חלוצים
בז'אנר הבלאק מטאל ,אבל בניגוד ללהקות אחרות
מאותה תקופה – הם לא קפאו על שמריהם ,אלא
השתכללו והושפעו גם מתת-ז'אנרים אחרים
של מטאל ,ולכן זכו להצלחה ממושכת ברחבי
העולם .השיר החדש שלהם נשמע כמו קלאסיקה
אבודה של בלאק סבאת' ,עם אוזי אוסבורן מוחלף
במפלצת בלונדינית וקשוחה עד מוות.

יפן

המלצה מקומיתMAN WITH A MISSION – :
Dead End In Tokyo
להקת הפופ-רוק הזאת מההמלצה נשמעת
ונראית ייחודית ביפן – הם מופיעים עם מסכות
זאבים ,יש להם סיפור רקע מוזר ומומצא
לחלוטין ,והם שרים באנגלית ולא ביפנית כנהוג,
ועוד באנגלית מוצלחת! הסגנון שלהם ישמח את
כל מי שהתגעגע ללינקין פארק או לקילרז של
תחילת הדרך.

ישראל
למרות שנדמה שהרוק נפוץ פחות בשנים
האחרונות ,הרוק הישראלי הוא עדיין תוצר
ייחודי ומקורי שיש לו במה להתגאות .הוא נוצר
בשנות השישים במועדונים ברמלה על ידי בני
עדות המזרח ,היום הוא משלב בין מזרח למערב
ויוצר משהו חדש וכל -ישראלי .רוב השמות
הגדולים ברוק הישראלי עדיין איתנו ומוציאים
דברים חדשים ,אבל נדמה שהדגש עבר לשילובי
הרוק עם ז'אנרים אחרים ,ובראשם ההיפ-הופ.
המלצה מקומית :האחים צברי – על תמאש ועל
העוקץ
האחים צברי היא להקה עם שלושה שירים
וחמישים טון של אנרגיה .סיפורים מגוחכים
אך אותנטיים על חבורת אוהדי בית"ר מרמת
גן ,ומלחמתם הבלתי נגמרת ב"שלום היפיוף"
(שבע מטר של סיוט ,ונוסף לכך – אוהד הפועל).
זה הארדקור פאנק ,שנותן כבוד למסורת
ההומוריסטית של הז'אנר וגם של הרוק הישראלי
(הסיפורים המסובכים והדמויות החוזרות
מזכירים לי מאוד את "סיפורי פוגי") ,ויוצר שילוב
זורם וטבעי של מוזיקה ותרבות מזרחית .אם לא
הכרתם עדיין ,זה הזמן להצטרף

| Belfer94@gmail.com

Shai Belfer
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מתגעגעים לחנויות הדיסקים של פעם? אולי
כדאי לחסוך לטיסה לטוקיו ,שם תוכלו לבקר
בסניף של שבע קומות .היפנים מתייחסים
למוזיקה שלהם ברצינות ,ועדיין מעדיפים דיסקים
פיזיים של הלהקות האהובות עליהם ,יחד עם
הרבה מוצרים נלווים שהם אוהבים לאסוף .הרוק
והמטאל ביפן מפותחים במיוחד :ביפן יש ז'אנרים
מקומיים שמתערבבים בהשפעות המערביות

ויוצרים משהו מיוחד מאין כמותו .ז'אנר נודע
במיוחד הוא ויז'ואל קיי – הוא הושפע מהרוק
הכבד חובב האיפור של האייטיז ,אבל הוא מאוד
מוגזם ,וחברי להקה יכולים להיראות כמו בובות
חרסינה או דמויות מאנימה .המוזיקה נעה בין
מטאל רציני וכבד לבלדות שמזכירות את "גשם"
של אלי לוזון (חפשו את  Forever Loveשל
להקת  ,)X Japanאבל המוטיב שמאחד את כל
הלהקות היא יכולת מוזיקלית מדהימה.
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בכיכובם של :טל פרידמן ,צחי הלוי ,דביר בנדק ,עדי הימלבלוי ,שלומי קוריאט ,אפרת דור ,טל טירנגל,
אילן דר ,עומר דרור ,גילה אלמגור ,תומר שרון ,עידו מוסרי ,ניצן זיצר ,מיטל דוהן והזמר איתי לוי

לאחר הסרט תתקיים שיחה עם אלון גור אריה בה יחשפו כל הסודות מאחורי הסרט

 • 18.6.19שלישי • 20:30

ק ו ל נ ו ע

נ ג ט י ב

כניסה חינם למנויי ומנויות הנגטיב • סטודנט/ית חבר/ת אגודה – ₪ 10
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קולנוע נגטיב | בניין  ,26קומה  | 2לרכישת כרטיסים > Bgu4u.co.il :נגטיב |
צ'ופצ'יק

קולנוע נגטיב

מרחב בטוח
מפגיעות מיניות

יש למי לפנות!
אוזן קשבת ושמירה על הפרטיות מובטחת

לתמיכה ,טיפול וסיוע

רכזת שוויון מגדרי והטרדות מיניות | Lior Levi | Liorm@post.bgu.ac.il| 054-2321345
gender@aguda.bgu.ac.il

מאת מיכאל הופמן

נווה מדבר
הקיץ כבר פה והגיע הזמן לסקור את
המקומות שייתנו לנו פרץ מים מרענן באזור
באר שבע וסביבתה

יש לנו מקורות מים מדהימים במדבר ואפשר
לבוא ולהתרענן בהם בכל אחד מימי הקיץ
החמים .אם אחרי המבחן ,אם במהלך סוף
השבוע ,בכתבה הזו תגלו שאפשר להעביר שעה
פנויה ולשכשך רגליים אפילו ממש כמה דקות
מהקמפוס .באר שבע ידועה בתור עיר המזרקות,
אבל האם ידעתם שחלקן מיועדות להיכנס אליהן
ולהתחיל בהן מלחמות מים? באר שבע היא נווה
מדבר אורבני ומוקפת במספר מעיינות קסומים.
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בימי ב'-ה' בשעות  ,23:00-05:00בימי ו' 18:00-
 05:00ובשבת  .18:00-07:00הבריכה החיצונית
נשארת פתוחה עד אוקטובר והמקורה פתוחה
לאורך כל השנה .הבריכה היא דוגמה מעולה
לכמה דבר טוב וקרוב מרגיש לנו כל כך רחוק
רק כי לא ביקרנו בו עדיין .יש שמועה שאומרת
שזה קורה כי יש סטודנטים שחושבים שהכניסה
לבריכה עולה כסף ,שזה נכון ,רק אם אתם לא
סטודנטים בבן גוריון.

הכי קרוב  -בריכת הקמפוס

הים בבאר שבע  -חוף הים הבאר שבעי

איפה? במרכז הספורט ,צמוד לגשר הרכבת.
כמה רחוק?  5דקות הליכה משער סורוקה.
הבריכה פתוחה בימי א' בשעות ,24:00-12:00

איפה? מול העירייה ,על רגר.
כמה רחוק?  20דקות הליכה משער סורוקה
וכמעט כל קו אוטובוס ממרכז המורים.
לפני שנתיים ראש העיר הגאון שלנו החליט שעל
אף שבאר שבע היא בירת הנגב ,מגיע גם לה חוף ים
לרווחת התושבים .אמנם אין פה חול ,מציל וארטיק
קרח ב ₪ 10-אבל יש המון מים ,אזור מוצל ונוח
לישיבה ורחבה שאפשר לשחק בה מטקות' .הרשת'
ארגנו פה בעבר מלחמות מים ואולי הדבר יקרה
גם השנה ,ואולי יש לכם בכלל רעיון יותר מגניב
להרים פה מסיבה! בכל מקרה כדאי לבדוק קודם
עם העירייה .צמוד לחוף הים נמצא הברבסבא –
שממש כדאי להזמין בו מקום בשישי בצהריים
כי אז יש המון מבצעים ,החצ'אפורי – כדאי לבוא
רעבים! ,וה Beer Station-שבה תוכלו למצוא
יותר מ 30-סוגי בירה ונשנושים ממש שווים!

צ'ופצ'יק

מפל ,ספינת פיראטים וברווזים  -פארק
הילדים
איפה? בשכונת נחל עשן
כמה רחוק?  6ק"מ משער סורוקה ,קו  8או כל
קו אחר למסוף י"א יביא אתכם לכניסה.
פארק הילדים בנוי סביב האגם המלאכותי
הראשון שהוקם בבאר שבע .הפארק פתוח כל
השנה בשעות  21:30-08:00והכי מומלץ להגיע
אליו בשעות הבוקר כשעדיין שקט מספיק כדי
לקרוא ספר ולצפות בברווזים באגם .המקום
הוא גן עדן לילד הפנימי שבכם .חשוב לציין שאי
אפשר להיכנס למים באגם ,אבל אפשר לשכשך
רגליים בערוץ שלידו.

מדשאות ,מתקנים ואגם ענק  -פארק האגם
החדש
איפה? צמוד לאזור התעשייה עמק שרה ,ביציאה
הדרומית מבאר שבע.
כמה רחוק?  6ק"מ משער סורוקה ,לא ריאלי
בהליכה אבל מתאים עם רכב.
פארק האגם הוא הפרויקט הנוכחי של העירייה
שנמצא בשלבי סיום .מדובר באגם עצום שישמש
לספורט ימי מסוגים שונים .מסביב לאגם יש
מדשאות ,ספסלים ,ערסלים ,מתקני ספורט,
מתקני משחק ,שולחנות פינג פונג ,שחמט ועוד.
סמוך לפארק נמצא מרכז ישפרו פלאנט ,או בשפה
הבאר-שבעית "יס פלאנט" שאליו אפשר להמשיך

לבירה ,לארוחה טובה או לסרט .האגם לא עמוק
מספיק בשביל לשחות בו אבל אפשר לשוט בו.

לקפוץ ראש למעיין בלב המדבר  -עין עקב
איפה? תחילת המסלול סמוך למדרשת בן
גוריון ,שדה בוקר.
כמה רחוק?  60ק"מ ,כ 45-דקות נסיעה ברכב.
ניתן גם להגיע בקו  60עד למדרשה.
הגענו לחוויה האמיתית ,לערך הרב הטמון
בהליכה ארוכה שבסופה מגיעים למעיין
שנמצא אי שם .אם בחרתם ללכת על זה ,שימו
לב שכדאי לצאת מוקדם בבוקר כדי לצמצם
את זמן ההליכה בשעות החמות ,כמו כן כובע
והרבה מים הם ציוד חובה שבלעדיו לא ייתנו
לכם להיכנס לשמורה .עין עקב הוא מעיין איתן
שממשיך להיות מלא במשך כל השנה וגם בשיא
הקיץ תמצאו כאן מים קרירים ונעימים שבוקעים
מעומק ההר .אם אתם כבר כאן ,מאוד מומלץ
לבקר בעין עבדת ,המעיין הסמוך ,ובאחוזת
הקבר ,שם תוכלו לצפות באיילים ובנוף המדהים
של פתחת נחל צין .אומרים שעומק הבריכה הוא
עשרה מטרים ,מוזמנים לצלול ולעדכן אותנו.
לאן שלא תבחרו ללכת ,זכרו תמיד שיש לכם
אפשרות שמתאימה לכל אווירה ולכל שעה .לא
צריך להרחיק עד לים כדי להעביר בכיף יום
קיצי בדרום
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תקנון השאלת
מודמים

לתקופת שירות המילואים
 .1סטודנט/ית שעתיד/ה לשרת מעל חמישה ימי מילואים
רצופים זכאי/ת לקבלת מודם סלולארי ללא עלות מאגודת
הסטודנטים.
 .2מתן המודם יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד לכן יש
להזמינו מראש דרך האתר:
אגודת הסטודנטים >> החוויה האקדמית >> מילואים >>
השכרת מודמים.
 .3איסוף והחזרת המודם יעשה על ידי הסטודנט/ית משרת/ת
המילואים בלבד תמורת דמי פיקדון בסך  ₪ 100במזומן ,הצגת
צו מילואים ותעודת סטודנט עם מדבקת חבר אגודה.
 .4מומלץ להגיע עם מחשב נייד אישי על מנת לוודא
שהמכשיר תקין.
 .5איחור בהחזרת המודם יגרור  ₪ 10קנס בגין כל יום איחור.
 .6במקרה של איבוד מודם יגבו דמי השתתפות בסך ₪ 100
בנוסף לדמי הפיקדון.
 .7הנהלת משרד המילואים רשאית לשנות ולתקן את התקנון
ולשמור לעצמה את הזכות לא לאפשר השאלת מודמים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד המילואים

טלפון המשרד > BGU4U | 08-6428822 :החוויה האקדמית > מילואים
אגודת הסטודנטים
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STUDIO

POSITIVE

יום הולדת

6
לפוזיטיב
16 – 20/06/2019
Bgu4u.co.il

| | אימונים מיוחדים

47

positive.tazman.co.il >> להרשמה לשיעורים
bgu.positive
Shai Belfer

Studio POSITIVE

| Belfer94@gmail.com

מאת שי בלפר

בארץ
למה כן :כי אתם ,הקוראים ,ישראלים .זה אומר
שאתם מותאמים בצורה מלאה ליעד התיירותי
המופלא שנקרא ישראל .ישראל היא למעשה
הצלחה גדולה בתיירות – כמות התיירים שמגיעה
לתל אביב וירושלים בכל שנה דומה ואף עוקפת
יעדים מבוססים כמו הונולולו וריו דה ז'נרו ,ויש
לכך מבחר סיבות .האוכל פה מעולה ,הטבע
מגוון מאוד ונגיש לכל בעל מכונית בנסיעה לא
ארוכה וגם בתרבות ובארכיטקטורה יש לנו מגוון
דברים להתגאות בהם.
לנו כישראלים יש גישה נוחה לכל היעדים ששווים
ביקור ,כי אנחנו דוברים את השפה .אם במקרה
אתם מתקשים באנגלית או בלימודי שפות,
זאת לא בעיה כאן .אם אתם שומרי כשרות,
או שידידיכם כאלה ,תוכלו ליהנות מהיצע
אוכל מדהים בכל פינה בארץ .אם אתם
צמחונים או טבעונים – תוכלו להיכנס
בבטחה כמעט לכל מסעדה ויהיה
לכם משהו שיתאים לצרכיכם.
בנוסף ,הידעתם שיש 130
אלף מועסקים בענף
התיירות בישראל? יחד
עם מועסקים עקיפים
במסעדנות ,השכרת רכבים
ועוד המספר עולה ל245-
אלף .זה כמעט  3%מהאוכלוסייה.
למה לא :כולנו מכירים את יוקר המחייה
הישראלי ,והוא מתבטא בצורה המשמעותי
ביותר בענף התיירות שלנו .מחירי הצימרים
בצפון יכולים להגיע למחירים גבוהים בקיץ,
וגם בחורף – אפשר לקנות כרטיס הלוך-חזור
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ליעדים אירופאיים לא רעים בכלל תמורת מחיר
ללילה בחדר זוגי .המצב במלונות מבחינת
המחירים הוא גם גבוה ,אם איכשהו הסכמתם
למחיר הזה ,מחירי האוכל והשתייה ,כמו גם
מחירי האטרקציות,
אינם במחיר שווה
לכל נפש.

חופשה

חופשה ב

בחו"ל
למה כן :בעידן טיסות הלואו-קוסט ,טיול לחו"ל
הוא זול ומשתלם .תרבויות שונות ומגוונות,
כולן נמצאות במרחק
כמה קליקים באתרי
המחירים.
השוואות
הנפוצים
היעדים
ביותר לישראלים הם
סיני ,המשתלמת מאוד
כלכלית אך מציעה
בעיקר חופשת בטן-גב,
ואיתה יעדי אירופה,
הנעים בין טווח מחירים
זול ליקר ,אבל אפילו
היעדים היקרים ביותר
באירופה מציעים דרכים
לחיסכון
מוצלחות
בטיול.

בארץ

שתיפלו במזימה כלשהי להפלת תיירים ,או
שתכויסו במקרה הפחות טוב – בעיה שכמעט
ואינה קיימת בישראל .שופינג בחו"ל יכול
להיות אטרקטיבי ,אבל תזכרו שאתם לא רגילים
לחשוב במונחי המטבע המקומי ,ולכן די קל
לבזבז הרבה כסף בלי הבנה אמיתית של
המשמעות שלו .לכן ,חופשה בחו"ל
היא לא בהכרח זולה יותר מזו
בישראל.

בחו"ל

כל יעד יציע חווית
תרבות נבדלת לחלוטין.
חשיפה למדינות שונות
היא דרך מעולה לצאת
ביעדים
מהשגרה.
האירופאים ,רכבות תחתיות הן נוחות וזולות ,והן
פועלות לאורך רוב היום .חופשה בחו"ל יכולה
לאפשר לכם לקחת סיכונים שלאו דווקא הייתם
יכולים לקחת בארץ כמו קפיצת באנג'י.
אני פטריוט רציני ,אבל מחירי בתי המלון,
הצימרים והאכסניות בישראל הם גבוהים
מאוד ביחס לכיס הישראלי .אני ממליץ על
טיול בישראל בתור הזדמנות לבקר חברים
ומשפחה שגרים באזורים בהם אתם רוצים
לטייל וכך להשיג לינה חינם ,ובמקרה כזה
תיירות פנים היא עסק משתלם .אם זה לא
המצב – הכינו את הדרכונים ,כי אני ממליץ על
נסיעה לחו"ל.

Bgu4u.co.il

למה לא :נתחיל בכך שרבים מאיתנו פשוט לא
בנויים להתמודדות עם מצב בו לא יבינו אותנו
אחרים בגלל הבדלי שפה ותרבות .מעבר לכך,
הטיסה עצמה לחו"ל לעיתים תהיה מעייפת,
במיוחד בטיסות ארוכות יותר או שעות טיסה
בזמנים לא נוחים .אחרי שכבר הגעתם ,יש סיכוי

אז מי מנצח?
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מאת ליאור ליאני
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תשבץ היגיון

*הפתרון באתר האגודה >> צ'ופצ'יק

מאוזן:

מאונך:

 .1יהודי דתי לא עובד סביב מעני ()3,4
 .4מחלקה ראשונה של סרטי צילום ()4
 .7רכשי ידע במידה מספקת ()4
 .8ריגש אותי לראות שלקרן יש מחלה ()4,3
 .10לחבר יש בחורה עם תכשיט ()6
(עפ"י רועי מזרחי)
 16( .12מאוזן) לא שומרים על הכדורסלנית
למשל ,בזכות כח המשיכה ()6,5
 .13תבלינים שיודעים לכוון ()5
( .16ראו  12מאוזן)
 .19לא למצוא שום דבר בערך ()5,2
 .20איזה כדורגלן משחק ללא נעליים? ()4
 .21לא עוד סוג חוזר של מרק ()4
 .22עץ פרי מר מגיע משדרות ()3,4

 .1מטבעו למד את הממוצע ()5
 .2אתמול שמח לגלות מתכת ([ )5דו"ש]
 .3אצבע כוכב .באמת! ()3,3
 .5הפזמונאי קיבל מהוריו המתים רק עשרה שקלים ()8
 .6אשמח להוסיף צליל לזמרת ()6
 .9בפשע השלישי זורקים אותו לים (מ) ()4
 .11פעם הייתה שרה" :אני ענק ,ילדי" ()4,4
(עפ"י אבנר טוקר)
 .13לא קשה להיות בירושלים ,למרות שזה סופה
(מ) ()6
 .14סיימתי לימודי תואר שני באפריקה (מ) ()4
 .15גנב נמצא כשיש חברים טובים ()6
 .17שור רע שגדל בשדה ()2,3
 .18כשהזכוכית תעלה ,תשחק אותה ראש קטן ()5

צ'ופצ'יק
צ'ופצ'יק

תשחץ

*הפתרון באתר האגודה >> צ'ופצ'יק
מאכל
אפוי

רגשי

סוג

מנשה
נוי
רודן
אכזרי

מתמטי-
קאי
וממציא
יווני

כרזה

בגידה

עבודה
קשה

חדל
להיות

גבוה

בקתה

מתנה

מחברי
'הגשש
החיוור'
( ש "מ )

קרן
מור

אחד
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קפה לולה  -בית קפה קצת אחר...
סמילנסקי  ,13העיר העתיקה ב"ש 08-6288937
Friends cafe
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מאת ליאור לוי

נשנוש בריא
לתקופת המבחנים

מצרכים:
 1כוס שיבולת שועל דקה
 1כוס פצפוצי אורז/
קורנפלקס ללא סוכר
 1כוס שקדים
 1כוס חמוציות ו/או
צימוקים
 1/2כוס אגוזים
 1/2כוס גרעיני דלעת
רבע כוס סוכר חום
 3כפות דבש
 1כף טחינה גולמית
 1כף חמאה

פ
ר
ס
ו
ם
אגודה

לכבוד תקופת המבחנים שכבר נמצאת בפתח ,אוכל הוא חשוב
מתמיד .כולם מתחילים לקנות ערימות של ממתקים  -כדי
לשמור על ערנות ,להוסיף מוטיבציה או סתם בשביל קצת
נחמה בשעות הקשות .אבל למה לקנות אם אפשר להכין? אז
כמו תמיד בשבילכם ולטובתכם ,בחרתי להביא מתכון בריא
שבאמת עושה טוב ללב ומביא אנרגיה טובה לימים עמוסים
של לימודים.

מה עושים?
מתחילים בלקצוץ את האגוזים ,השקדים והחמוציות
(או כל פרי מיובש אחר שבחרתם) ,אפשר לחתוך
אפילו גס .הכניסו את כל המרכיבים שחתכתם לקערה
גדולה .לאחר מכן ,צריך להוסיף את כל המצרכים
היבשים שנותרו  -שיבולת השועל ,הסוכר ,פצפוצי
האורז ומעט מלח .מה שאתם מצליחים לתפוס בין
שתי אצבעות נחשב לקורט מלח .ערבבו הכל ביחד.
כעת הוסיפו את כל מה שנשאר ברשימת המצרכים
והשתדלו לערבב בצורה אחידה .אם אתם מתקשים
להגיע לתערובת אחידה או שהיא נראית לכם יבשה
מדי ,הוסיפו  2כפות מים.

הכינו לכם בצד תבנית מרופדת בנייר אפיה ,קפלו
אותו כך שיכסה את תחתית התבנית ויהיה ישר .כעת
העבירו את התערובת המעורבבת לתבנית .חשוב
לשטח ולדחוס היטב את התערובת ,ממש תלחצו עם
היד טוב-טוב כדי שהתערובת תהיה צפופה.
הכניסו את התבנית לאפיה בתנור בחום של 180
מעלות ,למשך  20דקות .לאחר שהוצאתם את
התבנית ,הניחו לה להתקרר כמה דקות .כעת חתכו
מלבנים של חטיפים לפי הגודל שתרצו .החטיפים
טובים למאכל למשך שבוע אם הם נשמרים במקרר
ואם תשימו במקפיא הם יחזיקו מעמד גם חודש שלם.
בתאבון!

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

מדור הפינה החמה

ארוחה
בסיר אחד

מצרכים:

אצל רבים מאתנו החלק הכי מבאס בבישול במטבח ,זה
השלב בו צריך לרחוץ את כל הכלים אחרי זה .בשביל זה
הבאתי לכם מתכון שיחסוך לכם קצת עבודה .מבשלים את
כל הארוחה בסיר אחד  -אוכלים ,נהנים ולא משאירים הרבה
כלים! אני ממליצה לכם לבחור סיר גדול מספיק ,כזה שיכול
להכיל  4ליטר לפחות.

מה עושים?
מתחילים בקילוף הבצל ואז חותכים אותו
לקוביות .שימו שמן בסיר וכשהוא מתחמם,
הוסיפו את הבצל לטיגון .לאחר שהבצל התחיל
לשנות את צבעו לזהוב ,הוסיפו את העוף .אני
השתמשתי בירכיים ,אבל כל חלק של עוף
שנמצא על עצם יעבוד מצוין .מטגנים את העוף
כשתי דקות מכל צד שלו ,רק "לסגור" אותו
חיצונית.
הוסיפו  3כוסות מים רותחים לסיר .עכשיו הזמן
להוסיף את התבלינים .כדאי לטעום ולבדוק אם

 5ירכי עוף ("משולשים")
 1.5כוסות אורז
 2כפות שמן
 1בצל גדול
 3כוסות מים
 1/2כפית כורכום
 1כפית מלח
 1כפית פלפל שחור

הכמויות מספיקות לכם .הניחו לסיר להתבשל
ככה לחצי שעה .לאחר מכן ,הוסיפו את האורז
וערבבו הכל ביחד .חשוב לשים לב שמפלס
המים יכסה את כל האורז ,בשני סנטימטרים
לפחות .במידת הצורך הוסיפו רבע או חצי
כוס מים .בהמשך כסו את הסיר במכסה .כעת
העבירו את הבישול לאש נמוכה והניחו לסיר
במצב זה למשך  20דקות בערך.
בתום הזמן ,קחו טעימה .חשוב שהאורז יהיה רך
ומבושל במידה שמתאימה לכם .את העוף לא
צריך לבדוק .אם אהבתם ,אפשר לכבות את הגז
ולהתחיל למלא צלחות .בתאבון!

| Liorm@post.bgu.ac.il

Lior Levi

טיפ :לתוספת ניתן להמיס חפיסת שוקולד מריר ,למזוג אותה מעל התבנית בשלב
שלאחר האפיה ,לקרר ולחתוך.
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מזנון
קולנוע נגטיב

24

₪

פופקורן  2 +שתייה

29

 2לחמניות
(נקניקייה/שניצל
תירס)  2 +שתייה

שיווק 11
15
₪

18

₪

פופקורן  +טורטית/
במבה נוגט

5

₪

טוסט שוקולד
בלחמנייה

₪

לחמנייה (שניצל/
שניצל תירס/
נקניקיה)  +טרופית

31

משרד גרפיקה • אגודת הסטודנטים

באגט (שניצל/שניצל
תירס /נקניקיה) +
טרופית

₪

₪

פופקורן  +שתי
גלידות

2

₪

מים מינרלים

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

ההרשמה לתכנית הדירות הפתוחות לשנת תש“פ
תחל בחודש מאי
אם אתם אוהבים אנשים ,מאמינים שצריך ואפשר לשנות,
בואו להיות חלק מנבחרת צעירה ואיכותית של סטודנטים
שכבר עושים את זה!
תכנית הדירות הפתוחות מעניקה דיור חינם בשכונות ג' ו-ד' וכן מלגה חד פעמית בסך
 ₪ 1,500בתמורה לפעילות למען הקהילה .הסטודנטים רותמים את כישוריהם
האנושיים והאקדמיים לרווחת תושבי השכונות המוחלשות בעיר ומקיימים מגוון
פעילויות בהיקף של  6שעות שבועיות בממוצע

נתנאל
מזרחי
מדעי המחשב ,שנה ג׳

״מסיים שיעור אלגוריתמים
בשעה  11:25ומחכה לי
אנטריקוט כפול חריף
בשעה ...11:30״

להורדת האפליקציה חפשו :מקסיקני אוניברסיטת בן גוריון

