
1

הקייטנה 
של

בן-גוריון 
אנחנו יודעים מה 

עשיתם בקיץ
האחרון | עמ' 28

40
עמ' 

16
עמ' 

לא מחכות לאבירמתחמם
למה הפסקנו להשתמש 

בקשים וכלים חד פעמיים?
הבחורות האמיצות שישכנעו אתכן 

לקחת את המושכות לידיים

| ה' בחשון תש"פ | 03.11.2019 | גיליון מס' 582
עיתון האגודה הסטודנטיאלית • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Bgu4u.co. i l



צ'ופצ'יק2



3

עריכה:

יעל רפ

עריכה לשונית:

ריקי דבס

עיצוב גרפי:

נטלי לוין

רועי חמאוי

כתיבה:

רותם ציפורי

דניאל גרינברג

דורון לוינסון

דקלה קציר

רותם בן-אשר

ליאור גבאי

מיכאל הופמן

ליה שרביט

עדי דרדיקמן

פז בראונשטיין

איור שער:

ארז שמח

דפוס:

דפוס וולדמן

דבר העורכת

המערכת

גיליון מס' 582

1446
הספורט
החדש -

אתגר הנינג'ה

מסע 
בעקבות 
השמועה

וד
מ

ע

וד
מ

ע

ת
בו

ת
כ

ם
מדורי

נטע ברזילי בריאיון

בן גוריון וחדר הסודות

הקייטנה של בן גוריון

שומרי הסף)ריה(

השריפות באמזונס 

מתחמם.. מתחמם.. מתחם...

10

14

28

34

40

42

chupchik@aguda.bgu.ac.il » כתבו לנו

סצנה

סיפורי טינדרלה 

היום שאחרי

מחוץ לבועה

להיות בלי ולהרגיש

הצד שלו הצד שלה

ספורט 

תשחץ וסודוקו

דירה להכיר

6

16

20

22

32

44

46

48

50

מעוניינים לפרסם 

בצ'ופצ'יק?

פנו למשרד שיווק 

בטלפון 054-2321346 

* תוכן הפרסומים

על אחריות

המפרסמים בלבד

של  שהשנים  לי  זרק  מישהו  ללמוד,  שהתחלתי  לפני  ההימלאיה,  בהרי  שם  אי 

התואר הן הכי מעצבות שיהיו לי בחיים. הסתכלתי עליו בבוז וחשבתי לעצמי, 

שאחרי שצלחתי את גיל ההתבגרות, הצבא והטיול בהודו, אני כבר יודעת הכול 

על העולם ועל החיים. הו, כמה שטעיתי. 

ממרום תחילת שנה ג' אני יכולה להגיד, שהתפר הזה בין גיל ההתבגרות ל"חיים 

מלאות  שנים  בחיים.  ומשמעותית  מדהימה  הכי  התקופה  הוא  הגדולים"  של 

להודו  הגעתי  והצלחות.  אתגרים  חברויות,  אכזבות,  אהבות,  מחשבות,  חוויות, 

בתור  הטיול,  אחרי  דווקא  עצמי  את  מצאתי  בסוף  אבל  עצמי  את  לחפש  כדי 

סטודנטית בעיר הדרומית שנראית אפרורית רק ברושם ראשוני, אך למעשה היא 

מגרש משחקים של אפשרויות בלתי נגמרות. ולנו? לנו נותר רק לבחור מי אנחנו 

רוצים ורוצות להיות. 

אני מקווה שגיליונות צ'ופצ'יק הקרובים יחשפו בפניכם את האפשרויות, יעוררו 

הזדהות ויעוררו מחשבות, ומאחלת לכולם ולכולן שנה מוצלחת ומאושרת. 

יעל רפ,

עורכת צ'ופצ'יק
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לא תתקיים מכירת כרטיסים באירוע עצמו

ניתן לרכוש כרטיסים דרך אתר האינטרנט, עמוד הפייסבוק והאינסטגרם של האגודה החל מ- 06.10.19

מכירת כרטיסים פרונטלית תחל ב 27.10.19. סטודנט חבר אגודה: מכירת 
כרטיסים מוקדמת עד גמר המלאי - 45 ₪, מחיר כרטיס רגיל לחבר/ת 
אגודה - 50 ₪. עובד אוניברסיטה/ בוגר נגב - 60 ₪. אורח - 85 ₪. מלאי 
הכרטיסים מוגבל. במכירה אינטרנטית באשראי תתווסף עמלה של 4%.

יום ג' | 18:30
מרכז הספורט

האירוע נגיש
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האגודה סוגרת 
לכם את הפינה

רב קו  10.11-14.11
נציג ארנונה  10.11-12.12 
עורך דין  החל מה-11.11

ביטוח לאומי  8.12-12.12 
www.bgu4u.co.il  לקביעת תורים, הדרכה ופרטים מלאים, כנסו לאתר
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פני קצת יותר משנה, הגעתי לבאר שבע היישר ל

מהעיר הגדולה - תל אביב. העיר שערה ללא 

הפסקה, העיר שהכול בה זוהר, אינטנסיבי ומהיר. 

אולי בגלל העובדה שעמדתי להתחיל פרק חדש 

סטודנט  כל  מרגיש  שככה  בגלל  ואולי  בחיים, 

צורך  הרגשתי  הקן,  את  לראשונה  שעזב  צעיר 

עז להוכיח לעצמי ולסובבים אותי שזהו, עברתי 

קרה  כך  לאחור.  מסתכלת  לא  ואני  שבע  לבאר 

שביליתי שבוע בודד בדירה בלי אינטרנט ובעיקר 

הימים הראשונים בבאר שבע  אכן,  ללא חברים. 

לא היו קלים. יצאתי לרחוב ולא נתקלתי בשפע 

אנשים  עשרות  ומספרות,  חנויות  קפה,  בתי  של 

לא מילאו את הרחובות. ההמולה היומיומית של 

של  השקטים  מהרחובות  מאוד  שונה  אביב  תל 

לרגע  להשתמש  אם  כללי,  ובאופן  שבע,  באר 

במילותיהם של הדג נחש, את תחושתי הכללית 

ניתן היה לסכם במילים "אפור, משעמם, אין ים". 

הלימודים  תחילת  עם  הקשה,  ההתחלה  למרות 

ללמוד  כמו  קצת  זה  גוריון  בבן  שללמוד  גיליתי 

נראית  שבע  באר  מבחוץ  למבקר  בהוגוורטס. 

כמו עיר רגילה ואולי אפילו משעממת, אך ברגע 

שעוברים בריצה את רציף ¾9 ומתחילים ללמוד, 

נגלה לפניך עולם שלם של אפשרויות. החברים 

מהבית מתקשים להאמין שבכל ערב אני צריכה 

שונות  ליציאות  אפשרויות  שלל  מבין  לבחור 

בברים,  הרצאות  חברים,  עם  ישיבות  ומגוונות: 

הקרנות של סרטים, שיעורי סלסה, מסיבות ועוד. 

וללמוד,  בבית  להישאר  של  האפשרות  איכשהו 

מהאירועים  יותר  פחות.  קצת  קורצת  תמיד 

מגוון  מאוד  אותי  עניינו  בערבים,  החברתיים 

שגיליתי  הסטודנטים  ותאי  היוזמות  הקהילות, 

במרחב הסטודנטיאלי בעיר: תאים פוליטיים, כפרי 

סטודנטים, בתי עסק חברתיים, ומה לא. במדור זה 

נחקור ביחד את שלל היוזמות הקהילתיות שבאר 

שבע מרעיפה עלינו. בכל גיליון נצלול אל קהילה 

שקוראות  והקבוצות  הקהילות  שפע  מתוך  אחת 

לנו רק לבוא, להצטרף, ולהשתתף בפעילותן. 

ליבי  תשומת  את  שתפסה  הראשונה  הקהילה 

הכול  לעזוב  אביבי  תל  להייטקיסט  גורם  מה  אז 
ולעבור לבאר שבע? קהילת הברנרים המקומית היא 
לקבוצת  דוגמה  ומהווה  ג'  שכונה  את  מעירה  אשר 

חברים שהחליטו לקחת את זה צעד אחד קדימה

מאת עדי דרדיקמן

באר שבע

ור
מד
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הברן  קהילת  היא  הזה  האדיר  המגוון  מתוך 

המידברן  קהילת  של  בת  כקהילת  שהחלה   ,7

הקהילה  הייחודיות של  את  להבין  כדי  הארצית. 

בזמן,  אחורה  ללכת  צריך  מאחוריה,  עומד  ומה 

ומערבה במרחב, אל תחילתו של פסטיבל ברנינג 

מן האמריקאי, או בעברית צחה "האיש הבוער". 

חברים  של  ספונטנית  כהתארגנות  התחיל  הכול 

בחוף בייקר בעיר סן פרנסיסקו בשנת 1986. תוך 

שנים ספורות צמח מספר המשתתפים בפסטיבל, 

והוא עבר למדבר הסלע השחור שבצפון מדינת 

נבאדה. שם הפסטיבל ניתן לו על שם פסל העץ 

דמוי האדם אשר נשרף לקראת סופו של הפסטיבל, 

עצמי  לביטוי  סמל  הפסטיבל,  יוזם  לפי  ומהווה, 

רדיקלי, אחד מעקרונות הבסיס של הברנינג מן. 

במרוצת השנים התפשט הפסטיבל, שמכונה בפי 

המשתתפים בו – עיר זמנית, אל ארצות נוספות, 

אירועי  כעשרה  העולם  ברחבי  מתקיימים  וכיום 

ברן שונים. כל אחד מהאירועים, מחויב לעשרת 

הענקת  רדיקלית,  הכלה  מן:  הברנינג  עקרונות 

מתנות, אי מסחריות, הסתמכות עצמית רדיקלית, 

אחריות  קהילתי,  מאמץ  רדיקלי,  עצמי  ביטוי 

אזרחית, אי השארת עקבות, השתתפות ומיידיות. 

עולמי,  שם  בעלת  לתופעה  הפכו  הברן  אירועי 

ולמרות התיוג ההיפי ואולי אף הקיצוני, כיום כבר 

ברור שלא ניתן להתעלם מהברנינג מן ומהאמירה 

הייחודית שלו. 

הראשון  הברן  אירוע  התקיים   2014 בשנת 

מדבר  המילים  של  שילוב  המידברן,   – בישראל 

והפך לאירוע הברן השני בגודלו  וברן )לשרוף(, 

בשנה,  פעם  מתקיים  הרשמי  האירוע  בעולם. 

אשר  קהילה,  סביבו  ונוצרה  השבועות  חג  סביב 

מבקשת להביא מעט מהקסם שעוטף את האירוע 

על  שמירה  באמצעות  השנה,  ימות  שאר  אל  גם 

ברן  אירועי  הרמת  נוספים,  ברנרים  עם  קשר 

צמחה  האחרונות,  בשנתיים  ועוד.  יותר  קטנים 

בבאר שבע מעין קהילת בת של קהילת המידברן 

הארצית, שהעניקה לעצמה את השם ברן 7. רוב 

ממש  אך  צעירים,  סטודנטים  הם  הקהילה  חברי 

והחיים  הלימודים  עול  בין  מנסים,  אשר  רק,  לא 

עם  בשיחה  ונעים.  קהילתי  מרחב  ליצור  בעיר, 

היא  בקהילה,  הבולטות  מהחברות  אחת  רות, 

מספרת לי כי הקהילה קמה באופן לא רשמי לפני 

בית  כל  בתים,  מספר  על  ומתבססת  כשנתיים 

בעל שם ואפיון. הבתים משמשים כבתים פתוחים 

לדבריה  הקהילה.  של  התכנסות  מרכזי  ומעין 

לקהילה  הפך  וזה  כחבר'ה  "התחלנו  רות,  של 

ופחות  טובה  חברות  על  מבוססת  שבעיקר 

מאוד  הם  הבתים  חיים.  כדרך  העקרונות  על 

בהם."  וישנים  אליהם  באים  הזמן  כל  פתוחים, 

מארגנת  הקהילה  רגילים,  חברים  מפגשי  מלבד 

אירועים שונים ומסיבות רבות. כל האירועים הם 

חינמיים, מתוך עקרון, ובכניסה מעבירים תדריך 

קצר על העקרונות החשובים למי שמגיע בפעם 

מוחלטת,  הכלה  פעילה,  'השתתפות  הראשונה: 

מרחב אישי ונדיבות'.

אירוע  את   7 הברן  קהילת  הרימה  כשנה  לפני 

לאותו  שענה  בארץ,  הראשון  האורבני  הברן 

הברנינג  עקרונות  כל  את  אירוע שמגשים  השם. 

מן, שהתקיים בתוך העיר באר שבע. "הפסטיבל 

עלה מתוך הצורך לעשות אירוע שיא כמו מידברן, 

לזרים  הבית  את  לפתוח  רצון  היה  אורבני.  אבל 

באירוע עצמו  רות.  בין הבתים," מספרת  ולטייל 

החל  שהוא,  סוג  מכל  תוכן  למצוא  היה  ניתן 

יוגה  בישול,  בסדנאות  עבור  והופעות,  במסיבות 
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נתקלתם בבעיה? פנו אלינו בטלפון 08-6472348 או  אגודת הסטודנטים בן גוריון- מדור אקדמיה

משרד 
סיוע 

אקדמי 
איתכם 

לאורך כל 
התואר

קרן בן יעקב
רכזת הפקולטה למדעי 

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

שרון צוקרמן
רכזת הפקולטה לרוח וחברה 
ruach@aguda.bgu.ac.il

גל ראובן
רכזת הפקולטה לטבע

teva@aguda.bgu.ac.il

נוי סיון
רכזת הפקולטה להנדסה א'

han1@aguda.bgu.ac.il

יעל ריבולוב 
רכזת הפקולטה להנדסה ב' ומכינות

han2@aguda.bgu.ac.il

אלמוג זעפרן
מנהלת סיוע אקדמי

assistance@aguda.bgu.ac.il

5 כללי אצבע לתקופת מבחנים
1. טלפון הוא חומר עזר אסור. יש להכניס אותו לתיק לפני תחילת המבחן.

2. צוות ההוראה לא הגיע לאחר 30 דק'? ניתן לבטל השתתפותכם ולגשת למועד מיוחד.

3. מבחנים מחזירים תוך 15 יום. אם לא, ניתן לבחור את הטוב מבין שני המועדים העוקבים.

4. ערערת? כל הבחינה נבדקת, ציונך יכול לרדת, לעלות או לא להשתנות.

5. לא ביטלת? שילמת. אי ביטול מועד ב' או מועד מיוחד בזמן = קנס.
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ושיחות על מיניות, וכלה בסדנאות אומנות שכולן 

הועברו בהתנדבות. השנה הרימה הקהילה אירוע 

יותר  ומאורגן  גדול  היה  8, אשר  ברן  נוסף בשם 

סטודנטים  חלקם  איש,   600-500 בו  והשתתפו 

מהמרכז  שהגיעו  קהילה  חברי  וחלקם  מקומיים 

אל בירת הנגב. 

ברן  קהילת  היא  מה  רות  את  שואלת  כשאני 

מעין  משפחה,  כל  "קודם  עונה  היא  בשבילה,   7

אנשים  אחרת.  בחזקה  אחרת,  במעלה  חברות 

מכיף  יותר  הרבה  זה  עליהם.  לסמוך  שאפשר 

באמת  זאת  כולם  את  שמאחד  ומה  וממסיבות 

המשיכה לדרך החיים שהיא מידברן." ובכל זאת, 

יודע   ,7 מי שיצא לו לבקר באחד מאירועי הברן 

השורה.  מן  רגילה  חברים  בקבוצת  מדובר  שלא 

לבוש  וכוללת  מאוד  מושקעות  שלהם  המסיבות 

מוקצן, תפאורה מושקעת, ואטרקציות מפתיעות 

בריכת  עיניים,  תערוכת  התכרבלות,  אזור  כגון 

דמות  ענת,  של  לדעתה  ועוד.  ג'קוזי  כדורים, 

מרכזית נוספת בקהילה, מה שמייחד את הקהילה 

השקפת  הוא  חבריה  של  המשותף  והמכנה 

מן  לנו הרבה  "אני מרגישה שיש  העולם שלהם, 

החיים  שצורת  מרגישים  שאנחנו  בזה  המשותף 

הרגילה שחונכנו על ברכיה, של צבא – עבודה - 

ואנחנו קצת  אוניברסיטה, היא לא משותפת לנו 

חושבים מחוץ לקופסה. החיים שלנו קצת שונים, 

בתלם,  הולכים  לא  שאנחנו  מרגישים  אנחנו 

שצורת החשיבה שלנו על החיים, על זוגיות ועל 

האהבה היא קצת שונה." 

בין  אם מה שמייחד את הקהילה הוא הקרבה בין 

צורת  אם  ובין  במרכזה,  שעומדים  הגרעין  חברי 

הברן  של  הקסם  החיים,  על  השונה  ההסתכלות 

הבאר שבעי מהווה מוקד משיכה גם עבור ברנרים 

וצעירים שאינם תושבי העיר. עידן הוא הייטקיסט 

כל  של  הרטוב  החלום  את  כה  עד  שחי   29 בן 

סטודנט למדעי המחשב. קורקינט חשמלי, עבודה 

בהיי טק ודירה במרכז תל אביב. השנה הוא הגביר 

ובמפגשים,  הקהילה  באירועי  השתתפותו  את 

אמיצה  החלטה  לקבל  החליט  הוא  ולאחרונה 

ולהמיר את ביתו במרכז תל אביב, בבית בשכונה 

אחד  הנכון,  לבית  ולעבור  שבע  בבאר  הישנה  ו' 

מהבתים הדומיננטיים בקהילת הברן 7. בתגובה 

כשהוא  פוגש  הפעור שהוא  ולפה  הגבה  להרמת 

ולא  אביב,  מתל  שבע  לבאר  עובר  שהוא  מספר 

במטרה  הוא  "המעבר  עונה  הוא  ללמוד,  בשביל 

ולהתפתח  ללמוד  יותר,  ליצור  לעצמי  לאפשר 

בנושאים שהם לאו דווקא קשורים לקריירה שלי. 

מבחינתי  מאוד  גדול  הבדל  גם  שיש  חושב  אני 

בין החיים שלי בתל אביב, שבהם כשנפגשים עם 

נניח  החוץ,  מן  שבא  ריגוש  איזה  יוצרים  חברים 

או מועדון חדש שנפתח  לצאת לבר מאוד שווה 

לבין המפגשים בבאר שבע שמה שמרגש ומיוחד 

בהם זה מה שאתה מביא איתך. מישהו יכול לארגן 

ערב פואטרי סלאם וכולם יכתבו שירים וזה יהפוך 

להיות האטרקציה הכי מיוחדת בעולם."

בחודשים האחרונים עוברת הקהילה, שהתאפיינה 

רבים  של  בחשש  ואף  גדולה  בדינמיות  כה  עד 

מהחברים בה מעצם ההגדרה של קהילה, תהליך 

ההזדמנויות  לצד  משימתי".  כ"גרעין  רישום  של 

בצורה  אירועים  להרים  והיכולת  התקציביות 

הביא  התהליך  יותר,  ומתוקצבת  מאורגנת 

שמאוד  אנשים  "יש  קשיים,  מעט  לא  גם  עימו 

מפחדים מכל דבר שמארגן אותנו כמשהו שהוא 

משינוי  והחשש  האתגרים  לצד  מחויבות."  בעל 

הכנסת  בגלל  והחברית  הטבעית  הדינמיקה 

ההגדרה  כי  ענת מספרת  ותקציבים,  בירוקרטיה 

קיים  היה  שלא  שיח  מכניסה  כקהילה  הרשמית 

וזהו שיח קהילתי, עם כל המורכבות שבו  קודם 

על ההווה והעתיד כקבוצה.

ענת מבקשת להזכיר, למי שעוד לא חזה בתופעה 

לאחד  ללכת  שכדאי   ,7 ברן  שמכונה  הייחודית 

בעצמו.  הקסם  את  ולחוות  השנה  האירועים 

השנה  במהלך  אירועים  המון  מארגנים  "אנחנו 

וממש פותחים את הלב ואת הבתים, כולל פסטיבל 

לפעמים  ימים.  שלושה  שנמשך  עושים  שאנחנו 

אבל  מבחוץ,  היפי  ומאוד  מאיים  אולי  נראה  זה 

אנחנו הכי פותחים את הבתים והלב גם לאנשים 

וגם  אנתרופולוגית  בחוויה  רק  שמעוניינים 

בחוויה  פעיל  באופן  להשתתף  שרוצים  לאנשים 

יותר או  שאנחנו מציעים." בין שאתם מתחברים 

הרדיקלי  העצמי  לביטוי  הברנרי,  לסטייל  פחות 

וללבוש המוגזם, אני בטוחה שלכולנו יש דבר או 

שניים ללמוד מדרך החשיבה, מהיצירתיות, ומעל 

חברי  את  שמאפיינת  העמוקה  מהחברות  לכול 

הברן 7 
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שוב מ שנזכה  חלמתי  קטנה  שהייתי  אז 

גדלתי  שכבר  אחרי  רק  אך  באירוויזיון, 

הוא  עליו  לוותר  הזמן  הגיע  שאולי  וחשבתי 

מלאת  הבחורה  ברזילי,  נטע  בזכות  התגשם 

והצ'ארם שגרמה למאות אנשים לקפוץ  הסטייל 

משמחה למזרקה בכיכר רבין. אז האחת ויחידה, 

הולכת להופיע בפסטיבל פתיחת שנה של אגודת 

אותה  לתפוס  מעולה  הזדמנות  וזו  הסטודנטים 

לשיחה צפופה על החיים, הקריירה ומה שביניהן.

כי  הבנתי  לנטע  שלי  הראשונה  בשאלה  כבר 

מהחיים  חלק  ממש  לא  היא  שגרה  המילה 

האינטנסיביים שהיא חווה מאז הזכייה באירווזיון. 

בוקר  נראה  איך  לשמוע,  הסתקרנתי  זאת  בכל 

מרגע הפריצה שלה 
על הלופר ועד לניצחון 
ההיסטורי באירווזיון - 

תפסנו את נטע ברזילי, 
הכוכבת הפרטית שלנו, 

לראיון אינטימי על 
בגדים, ריאליטי,

ועל התקופה שלה 
בתור סטודנטית

מאת דקלה קציר

קי
ס

ינ
מ

ק
ל 

א
ני

 ד
ם:

לו
צי צעצוע

שלסיפור
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שגרתי בחייה? "אני קמה יקיצה טבעית בפאניקה 

בבוקר,  שארבע  מבינה  השעון,  את  שפספסתי 

בוכה וחוזרת לישון, קמה בשמונה, מפרקת את כל 

החלומות המוזרים שהיו לי לתוך הלופר, אוכלת 

לישון",   חוזרת   - גרנולה מהשקית במטבח  חופן 

למי מכם זה לא קרה בתקופת מבחנים? 

ציבורית  לדמות  אחד  בהיר  ביום  להפוך  זה  איך 

יודע  ישראלי  שהקהל  "כמו  פופולרית?  כך  כל 

קצת  אנחנו  לפעמים  ולאהוב,  חיבוק  לתת 

עלייך  משפיע  זה  האם  בטוקבקים".  מגזימים 

במישור האישי? "אני קוראת טוקבקים כפייתית, 

ובורותם  בטיפשותם  אותי  מצחיקים  מאוד  הם 

לפעמים, וכולם כועסים עליי שאני מכורה לזה." 

נטע מספרת שכשיש טוקבק חכם שמצליח לגעת 

בה היא מיד משנה את ההסתכלות. "הקשר עם 

הקהל מאוד חשוב לי, בין אם זה בטוקבקים או 

זה  באינסטגרם.  מקבלת  שאני  פרטיות  הדעות 

נותן לי המון, ואני לוקחת הכל לתשומת ליבי."

 

הלבוש שלך הוא עוד דבר לא שגרתי. תמיד היית 

"התחלתי  ייחודי?  באופן  ומתאפרת  מתלבשת 

זה  במרתף.  במועדונים  כששרתי  בזה  להתנסות 

פעמים  הרבה  באה  והייתי  מאוחר  כך  כל  היה 

מתוך שינה בפיג'מה. כשקלטתי שזה לא באמת 

משנה מה אני לובשת, התחלתי לנסות ולבטא את 

עצמי יותר באיפור ובלבוש, אבל בעיקר בשבילי 

.כובעים ומעילים גדולים וואנזים של חיות". נטע 

בעיקר  בגדים,  למצוא  קשה  לה  שהיה  מספרת 

בגלל מצוקת המידות הקשה שיש בישראל, "היום 

תופרים לי המון , אז זה לא חוכמה". מה התפקיד 

של הבגדים או המראה בחייך? הם מקצינים אותי 

והופכים את הפרפורמנס שלי ליותר כייפי וגדול 

מהחיים, אבל הם גם מגרדים, מציקים, חונקים, 

ומזיעים בהם למוות. קיצר לא מומלץ אם אתם 

לא אני.

נעימות  פחות  חוויות  מעלים  נטע  של  השירים 

חוויות  אותן  אם  אותה  שאלנו  גברים.  עם 

מסר  באיזה  שמדובר  או  אישי  על  מבוססות 

חשוב למין הנשי? "אני תמיד קודם כל מתחילה 

בי, אם הצלחתי לפנות לקהל רחב יותר, מה טוב 

. אבל הכל חוויות אישיות מהקרביים שלי. אני לא 

אוהבת להתאמץ להעביר מסר". בעצם, אם אני 

קצת מנסה להגדיר את סוג השירים שלך- אנחנו 

 ,PRO-WOMEN מדברות פה על שירים שהם כולם

ויש להם השפעה גדולה על נשים, איפה זה פוגש 

שבוער  מה  בולשיט.  קונים  לא  "אנשים  אותך? 

מדלי  דורון  שלי.  בפה  מיד  כבר  נמצא  בלב,  לי 

 METOO#-על תנועת ה TOY וסתיו בגר כתבו את

ובהתחלה היה לי קצת לא נעים עם העברת מסר 

ואת  המסר  את  שכתב  אחר,  מישהו  של  מובהק 

השיר, ולא מסר משלי. אבל ככל שעבר הזמן זה 

הרגיש הרבה יותר שלי משלהם".

איזו   - זמרת  היית  לא  אם  נטע,  בינינו  ועכשיו 

משימה  זו  בעניי  "חינוך  מפתחת?  היית  קריירה 

באיזו  בהוראה  מתעסקת  בטוח  הייתי  אצילית. 

לרימון,  חוזרת  עכשיו  שאת  תדמייני  דרך.  שהיא 

סטודנטית  מין  איזו  באקדמיה.  "הזוהר"  לשנות 

המרצים?  אהובת  או  כפייתית  מבריזנית  היית? 

"סוג של שניהם האמת. כשמשהו עניין אותי והצליח 

להדליק אותי - יכולתי לעבוד לילות". נטע מודה 

בתואר  קשה  לה  היה  הזמן  שרוב  מתנצל  בחיוך 

החבר'ה  עם  ולדבר  בקפיטריה  להיות  והעדיפה 

קורה  היה  מה  אותה  כששאלתי  טוסט.  על  שלה 

היא תמיד העדיפה  כי  נטע מודה  בשעות הפנאי, 

)#ישיבה_בד'_עם_האחים(  רגוע עם חברים  ערב 

ופחות מסיבות קרחנות )#ברקה_מאנדיי(. 

היית  אם  לקרנפים...  חיבתך  את  מכירים  אנחנו 

לומדת בבן גוריון - היית מאמצת כלב או נחיה או 

מאכילה את החתולים בהפסקות? "רק קרנפים. 

שהקרנף  לה  סיפרתי  )לא  תרנגולים"  גם  אולי 

היחיד אצלנו הוא שם של קפיטריה(. אם להיות 

כנים- אתה לא סטודנט אם אתה לא מכור קשות 

לסדרה, אז ניצלתי את הריאיון לקבל המלצה – 

לא  זה  חזק,  אותי  תפסה  כהן  אלי  על  "הסדרה 

יאומן הסיפור הזה . אני ממליצה גם על Glow זו 

ויש  צבעוני  והכל  באייטיז,  מתאבקות  על  סדרה 

להם גרביונים כמו שלי!" תכלס, אני תמיד אמרתי 

שצריך לבחור סדרות לפי צבע הגרביונים.

הכי  שומעת  שאת  השירים  שלושת  הם  מה 

 dance monke/ /Salaries Freed from/ הרבה? 

desire )האזנתי, אהבתי, הוספתי(.

שידוך?  למציאת  טיפים  אולי  לך   יש  ולסיום, 

תרקדו יפה :(
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ה שאתם הולכים לקרוא בהמשך הוא מסווג מ

אותו  תנסו  אל  חוזרת,  אני  אל,  לכן  וסודי. 

בבית, או באוניברסיטה במקרה הזה. 

חודש  בתחילת  בהיר  יום  בצהרי  התחיל  הכול 

התאספו  וגדול  מרובע  שולחן  סביב  ספטמבר. 

עשרה אנשי צוות, כוחות מיוחדים, הלוא הם כתבי 

הצ'ופצ'יק ועורכת העיתון. במהלך סיעור המוחות 

לקראת הגיליון הראשון, מישהו זרק לאוויר "אולי 

שמתחת  הסודיות  המנהרות  על  כתבה  נעשה 

אני  לעצמי.  חשבתי  מגוחך,  לאוניברסיטה?" 

מתחילה שנה שלישית באוניברסיטה ומעולם לא 

שמעתי על מנהרות סודיות שנמצאות מתחתיה. 

בן  אוניברסיטת  את  שמקבילים  יודעת  אני  כן, 

כל  עם   72 בניין  את  ובמיוחד  להוגוורטס,  גוריון 

והחתולים  הקומות  חצאי  שלו,  המדרגות  גרמי 

ככל  נגזים,  לא  בואו  אבל  במקום.  שהתבייתו 

שהייתי רוצה שעולם הקסמים יהיה אמיתי, אנחנו 

היא  תחקיר  כתבת  אך  שבע.  בבאר  הכול  בסך 

עצמי  את  מצאתי  זאת  בכל  לכן  תחקיר,  כתבת 

יוצאת לשטח לבדוק האם השמועה נכונה. 

קונקרטי,  מידע  לחפש  עליי  היה  הראשון  בשלב 

המנהרות  את  לחפש  הלכתי  מה  משום  אבל 

מבלי שיהיה לי שום כיוון. למה לא בעצם? למה 

דרכים  לחפש  האוניברסיטה,  ברחבי  לטייל  לא 

שיובילו אותי אל מתחת לבטן האדמה? התשובה 

היא כמובן, משום שזה לא מוביל לשום מקום. אז 

נשכח מזה רגע, ונגיד שוב, שהשלב הראשון הוא 

להשיג מידע קונקרטי. אז שלחתי הודעת ווטסאפ 

למקור הראשון שהשגתי, ומיד הופיעה לי מתחת 

בינינו מוצפנת.  לבועה הירוקה הודעה שהשיחה 

נרגעתי. מדובר פה בדברים סודיים ומסווגים, אל 

תשכחו. אך השיחה לא הועילה והיה עליי לחפש 

לרדוף  צריך  שמועות,  זה  ככה  נוספים,  מקורות 

לחברות  כשפניתי  לאמת.  שמגיעים  עד  אחריהן 

שלחנו כתבת אמיצה למשימה מסווגת, לבדוק אחת ולתמיד האם 
השמועות על מנהרות מתחת לאוניברסיטה נכונות

מאת ליאור גבאי

בן גוריון 
וחדר 

הסודות

צ'ופצ'יק14
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וחברים, התגובה הייתה תמיד זהה: "יש מנהרות 

סודיות מתחת לאוניברסיטה?!" אלא שאז, נשלח 

הביטחון.  ממחלקת  מישהי  בדמות  מלאך  אליי 

על  שמעה  היא  האם  אגב  כבדרך  אותה  שאלתי 

המנהרות, והיא אמרה שכן, אך מעולם לא הייתה 

הציון.  נקודות  את  לי  נתנה  היא  בעצמה.  שם 

הכוונה למספר בניין, אבל לצורך התחקיר המותח 

לבדוק  בי  נשבעתי  נ"צ.  במונח  נשתמש  והרציני 

וכך  את העניין ולחזור עם תשובות למען כולנו, 

הגעתי, חדורת מטרה, אל הבניין שדרכו אמורה 

להיות הכניסה אל המתחם הסודי. 

סתום.  למבוי  הגעתי  הפעם  גם  המאמצים  חרף 

כבר  סגורה.  דלת  פשוט  סתום.  מבוי  ברצינות, 

כמעט התייאשתי, אבל היו קולות שהתעקשו שוב 

שכשמדובר  מסתבר  אמיתית.  שהשמועה  ושוב 

האוניברסיטה  של  הוותיקים  העובדים  בשמועות, 

הם אלו שכדאי לפנות אליהם, אך כל ניסיון לשיחה 

על הנושא התחיל ונגמר במשפט "זה משהו שלא 

מדברים עליו." לבסוף קיבלתי ממקור אמין מספר 

טלפון של אדם שביקר במנהרות ושרד כדי לספר. 

נשבע  הוא  שדרכו  אחר,  הפעם  נ"צ,  קיבלתי  שוב 

הזדמנות  לתת  החלטתי  למנהרות.  כניסה  שיש 

נוספת לתחקיר. הגעתי אל אותו בניין ועקבתי אחרי 

ההוראות של אותו אדם, שמסיבות ביטחוניות שמו 

שמור במערכת. בבניין היו אנשים, ובשל כך הייתי 

שיחשדו  מבלי  בסביבה  ולהיטמע  להתגנב  צריכה 

בשעות  ומדובר  הואיל  פשוטה,  לא  משימה  בי. 

חלקתי  הסמסטר.  בחופשת  רגיל  יום  של  הבוקר 

מעלית עם אחת המנקות. חייכתי אליה חיוך מעורר 

חשד, והיא פנתה אליי בשאלה האם גם אני צריכה 

מהפנייה  נבהלתי  צריכה.  שהיא  קומה  אותה  את 

שלה, ומיד אחרי שליבי התאושש מהפעימה שהוא 

החסיר, הנהנתי מבלי להגיד דבר. אתם אף פעם לא 

יודעים מי צופה בכם ומאזין לכם במעלית. 

המיוחלת.  הסודית  הכניסה  אל  הגעתי  סוף  סוף 

אותי  שתוביל  הדלת  את  פתחתי  רועדת  ביד 

ובעדינות,  בשקט  אותה  סגרתי  האדמה.  ללב 

אפשר  אי  אחריי.  ננעלת  לא  שהדלת  מוודאת 

חזרו  ולא  במנהרות  נתקעו  אנשים  כמה  לדעת 

אותי,  מילאה  בפחד  מהולה  התרגשות  מעולם. 

יהיה.  שזה  שדמיינתי  מה  כל  היה  וזה  הגעתי! 

צינורות.  מסדרונות.  חושך.  בעיקר  אומרת,  זאת 

הצעדים הראשונים היו המפחידים ביותר. באומץ 

רב המשכתי, לאחר שהדלקתי את הפנס בפלאפון 

כמובן. טכנולוגיה זה פשוט דבר מדהים. צעד אחר 

וציורי  סימנים  ראיתי  בדרך  לאיטי.  הלכתי  צעד, 

לשם  הגיעו  אנשים  שאכן  המוכיחים  ואבק  קיר 

כבר קודם. צינורות המובילים מים, עוד צינורות 

שאני לא יודעת מה תפקידם, מכונות. הכול אפוף 

הסתעפות.  לנקודת  הגעתי  ובמסתורין.  בחושך 

עליי להחליט לאן אני הולכת עכשיו. העפתי מבט 

ישר במסלול.  והחלטתי להמשיך  הכיוונים  בשני 

היו  מאפים  ועטיפות  קפה  כוסות  של  שאריות 

את  שהגביר  מה  מהאזורים,  בחלק  מפוזרות 

תחושת הביטחון שלי, אך בו בזמן גרם לי לפחד 

שמא יגיע מישהו וישאל אותי מה אני עושה פה. 

וכאילו המחשבה שלי זימנה את המציאות, לפתע 

להיצמד  אם  שקלתי  לשנייה  קולות.  שמעתי 

לקיר כמו בסרטים, אבל החלטתי שכמות האבק 

שתידבק לי לבגדים לא מצדיקה התנהגות שכזו. 

להסתעפות.  אחורה  וחזרתי  כיוון,  שיניתי  אז 

פניתי באותה נקודה ומשם הגעתי לנקודת יציאה 

שמתקרבים  צעדים  והפעם  קולות,  שוב  חדשה. 

לכיווני מאותה יציאה חדשה. אין לאן לברוח, ועל 

כן החלטתי שעדיף פשוט להתנהג באופן טבעי. 

מגיע אדם שסוחב בידיו מה שנראה כמו בדיקות 

קליטה  )יש  בטלפון  מדבר  הוא  מעניין.  מעבדה. 

שהנוכחות  ונראה  וואו(,  טכנולוגיה,  במנהרות! 

שלי לא מאיימת עליו או מפריעה לו בשום צורה. 

אני מגבירה את הקצב ומתקדמת לכיוון שממנו 

באתי. השגתי את מה שהגעתי בשבילו – הוכחתי 

את קיום המנהרות וכעת הגיעה העת לעזוב לפני 

שיהיה מאוחר מדי. הלכתי לכיוון האור, כשבדרך 

כסימני  ובפסולת  האבק  בציורי  משתמשת  אני 

דרך המורים לי לאן עליי ללכת כדי לצאת בשלום. 

יצאתי בתחושת ניצחון. לאחר ימים של חיפושים 

ארוכים ותלאות רבות, גיליתי את האמת, וחזרתי 

הייתי  אם  אולי  לומר?  אפשר  מה  לספר.  כדי 

המנהרות  את  מוצאת  הייתי  "לחשננית"  דוברת 

בקלות רבה יותר 

"כל ניסיון לשיחה על הנושא 
התחיל ונגמר במשפט "זה משהו 

שלא מדברים עליו"
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שנה, לראשונה בחיי, התחלתי עם בחור. לא, ה

לא רק עשיתי לו עיניים, התחלתי התחלתי, 

הוכתר  האירוע  מספר.  וביקשתי  ניגשתי  ממש 

תפוס,  היה  הוא   – קולוסאלי  מידה  בקנה  כאסון 

לא  וכמובן שדייט  נשמתי  עמקי  עד  הובכתי  אני 

יצא מזה. למחרת התקשרתי לחבר הכי טוב שלי 

במקום  ורחמים.  אמפתיה  במעט  לזכות  במטרה 

"מתוקה,  נזיפות,  של  קרה  מקלחת  קיבלתי  זה, 

אני לא מרחם עליך. גברים אוכלים את הסירובים 

של  בטון  לי  אמר  הוא  בשבוע,"  פעמיים  האלו 

שועל קרבות מנוסה, "תמשיכי לנסות." 

בנים? לפי כתבה  זה אומר, להתחיל עם  אז מה 

זו, משמעו לעשות את הצעד המשמעותי הראשון 

מספר,  לבקש  מסוים:  קשר  ליצירת  בדרך 

בנות  ככה,  "אם  וכדומה.  לבירה  לשבת  להציע 

סטודנט  אסף,  קובע  בנים,"  עם  מתחילות  לא 

לך  יעשו  "בנות  לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה. 

אולי  שלך,  הראייה  בטווח  להיות  ידאגו  עיניים, 

כך  לכדי  אותך  יתמרנו  הן  בשיחה.  קצת  ירמזו 

שתתחיל איתן, כן, אבל הן לא יעשו את הצעד. 

גלעד, סטודנט  את המספר."  בסוף אתה תבקש 

להנדסת מערכות תקשורת, נוטה להסכים. "קרה 

משמעי  חד  באופן  הבהירו  שבנות  בעבר  הרבה 

זה  אם  איתן,  שאתחיל  ורוצות  שלי  בעניין  שהן 

לשתי  משתמעות  שלא  באמירות  או  במבטים 

פנים, אבל בסוף אני עשיתי את הצעד ולא הן."

יצאתי  בנים?  עם  בנות שמתחילות  בכלל  יש  האם 

בנות   – בטבע  אמיצה  הכי  החיה  את  לחפש 

שמתחילות. "אני אוהבת להתחיל עם בנים," אומרת 

הכוח.  את  לך  נותן  "זה  לעיצוב.  סטודנטית  דנה, 

לשלוח  מתי  יקרה,  זה  מתי  להחליט  יכולה  את 

הודעה, מתי תיפגשו. את לא יושבת ומחכה." יהלי, 

ומחוזרת,  יפיפייה  סטודנטית לקולנוע, היא בחורה 

לה  למה  מישהו?  עם  להתחיל  שתרצה  למה  אז 

לעבוד קשה? "יש לי סיפוק אדיר מזה. לא רק שזה 

לא מוריד ממני בשום צורה, אני גם לא ארצה להיות 

עם בחור שחושב שזה מוריד," ענתה יהלי. "תראי, 

בחיים שלי באופן כללי, אם אני רוצה שמשהו יקרה 

– אני עושה צעדים כדי להשיג אותו. אם יש משהו 

שבא לי, אני אקח. למה שזה יהיה שונה עם גברים?" 

ליותר ויותר נשים נמאס לחכות לנסיך והן לוקחות את 
המושכות לידיים. האם נרשמות הצלחות, ואיך גברים 

מגיבים? 

מאת ליה שרביט

האבירה 
על הסוס 

הלבן

ור
מד

יפורי טינדרלה
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אחרי מספר שיחות הבחנתי כי מגרש המשחקים 

n העיקרי של ההתחלות והחיזורים הוא הרשתות

החברתיות. "אני חושב שזאת פלטפורמה מעולה 

לבנות שרוצות להתחיל עם בנים. לרוב, אם יתחילו 

איתך, זה יהיה שם." מספר ניר, בחור מחוזר. גם 

בחור  איזה  "היה  ומחזקות.  מסכימות  וזהר  יהלי 

גיליתי  ולא מזמן  שהיה איתי בצופים לפני שנים 

שהוא רווק," מספרת זהר. "שלחתי לו הודעה הכי 

זוכר  לא  סיכוי שאתה  'יש  בסגנון  פשוטה, משהו 

אותי אבל אהיה ישירה, ראיתי תמונה שלך והאמת 

שעניינת אותי.' הוא ענה לי 'וואלה, עכשיו עניינת 

גם אותי,' המשכנו לדבר ומאוחר יותר נפגשנו. יש 

משהו בלעשות את הצעד שמבליט אותך, מבדיל 

דומה.  יש סיפור  ליהלי  גם  אותך משאר הבנות." 

כשבחור תפס את עינה באינסטגרם, היא עשתה 

לו לייק, והוא החזיר. "אחרי פעמיים שלוש כאלה 

'אנחנו  הודעה  לו  שלחתי  שדי.  לעצמי  אמרתי 

אבל  הזה,  המורס  את  לשחק  להמשיך  יכולים 

מול  פנים  להיפגש  מגניב  יהיה  לי  נראה  תכלס 

פנים, לא?' ובאמת כשנפגשנו, הוא אמר שבחיים 

אף אחת לא התחילה איתו ושזה היה סופר מיוחד. 

הרשתות  הראיונות,  בכל  כמעט  בשוק."  הייתי 

בדרך  כצעד  לפעמים  תפקיד,  שיחקו  החברתיות 

לחיזור פנים-מול-פנים. "אני לא שם עדיין," מודה 

יהלי, "עדיין יותר נוח לי להתחבא מאחורי מסך. 

מקווה להיות אמיצה יותר בעתיד."

אחרי הראיונות שערכתי עם הנשים שמעידות על 

נראה  הכול  פתאום  סדרתיות,  כמתחילות  עצמן 

ואומץ  ישירות  עצמי,  ביטחון  של  עולם  זוהר. 

נפתח בפניי. השנה היא 2019, המאה היא ה-21, 

שלא  סיבה  ואין  ומשוחררת  חזקה  אישה  אני 

אתחיל עם גברים. ועדיין התקשיתי להשתיק את 

הקולות שנשמעו כל כך אחרת: אשה שמתחילה 

לעשות  חייבת  מסכנה,  נואשת,  היא  גברים  עם 

מעשה אחרת לא יהיה לה כלום. או חמור יותר – 

נשים שמתחילות עם גברים הן אגרסיביות, בוטות 

ואפילו זולות. כדי לנסות ליישב את הסתירה בין 

העולמות הללו, ניגשתי לידידיי הגברים ושאלתי 

אותם מה הם מרגישים כשנשים מתחילות איתם. 

בגלל  בעיקר  האלה,  הדברים  מרשים  זה  "אותי 

הבחורה,"  על  משהו  אומר  לגמרי  זה  האומץ. 

מיוחדת,  בחורה  שהיא  אומר  "זה  גלעד,  מצהיר 

"ברור  ומוסיף  לשיחה  מצטרף  אסף  נחושה." 

מחמיא,  זה  איתך.  מתחילה  כשבחורה  כיף  שזה 

זה נעים. עם זאת, ברור שצריך גם רגישות. כמו 

שבחורה לא רוצה שגבר ייגש אליה באגרסיביות 

וידרוש דברים, ככה גם נשים צריכות להבין שהן 

עלולות לקבל לא ושזה בסדר."

גברים  הרי  לחשוב.  לי  גרמה  אסף  של  ההערה 

שתנסה  ככל   – סטטיסטית  בסירובים.  מורגלים 

יותר יירשמו לך יותר הצלחות, אך גם הכישלונות 

יעלו בהתאם. במציאות שבה נשים לא מתחילות 

עם גברים כלל, הן נותרות נטולות סירובים, נטולות 

דחיות. "ברור שזה קורה! זה לא כיף גדול, דחייה 

קרה  ולא  טוב  הכול  אבל  נעים,  לא  פעם  אף  זה 

סטודנטית  רוני,  גם  יהלי.  אומרת  באמת,"  כלום 

לפסיכולוגיה, מסכימה ומוסיפה: "לפעמים תקבלי 

דחייה כי זה פשוט לא מתאים ולפעמים זאת תהיה 

דחייה שקשורה ממש לזה שאת התחלת איתו. יש 

אישי,  באופן  רע.  זה  את  לקחת  שעלולים  גברים 

גבר  סינון.  עושה  זה  טוב,  משהו  בזה  רואה  אני 

שמתערער מזה שבחורה מתחילה איתו, איך הוא 

יגיב כשתרוויחי יותר ממנו?"

נורמות חברתיות נדמות לעיתים כחקוקות בסלע 

אך למעשה, ההפך הוא הנכון. הרי, באהבה כמו 

על  עומדת  דבר  של  בסופו  חוקים.  אין  באהבה, 

שלנו.  בחיים  החשובות  הבחירות  אחת  הפרק 

לגבר  למזל,  לגורל,   – לחכות  להמשיך  אפשר 

הנכון – אבל לא הגיע הזמן להתעורר?

"זה נותן לך את הכוח. את יכולה 
להחליט מתי זה יקרה, מתי 

לשלוח הודעה, מתי תיפגשו. את 
לא יושבת ומחכה."

"אותי זה מרשים הדברים האלה, 
בעיקר בגלל האומץ. זה לגמרי 

אומר משהו על הבחורה, זה אומר 
שהיא בחורה מיוחדת, נחושה."
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טודנטים רבים במדעי הרוח והחברה מוצאים ס

את עצמם מבולבלים לגבי העתיד המקצועי 

שלהם. חוסר הוודאות וחוסר הביטחון במקצועות 

להיות  יכול  וההנדסה  הטבע  בתחום  לא  שהם 

לעשות  מה  שיש  להוכיח  רוצים  אנחנו  מתסכל. 

עם מה שלמדנו ולא השקענו שלוש שנים לשווא. 

של  "עבודה  להשיג  הלחצים  גם  לכך  מתווספים 

וגם  ידע, מקצועיות  יציבות,  לנו  גדולים" שתיתן 

מלווה  להיות  יכול  התואר  היום שאחרי  פרנסה. 

בפניכם  לתאר  החלטנו  ולכן  רבים  בחששות 

שהצליחו  אנשים  של  השראה  מעוררי  סיפורים 

והתקדמו עם תארים במדעי הרוח והחברה ומה 

הם מייעצים לסטודנטים. 

ראשון  תואר  בוגרת   ,29 בת  מנצור  אלה 

פוליטיקה  בלימודי  גוריון  בן  באוניברסיטת 

ממשל ולימודי אירופה. 

מה  והחברה?  הרוח  במדעי  בתואר  בחרת  למה 

התואר תרם לך?

החלטתי שאם אני הולכת לאוניברסיטה והולכת 

ללמוד  אלך  אני  וכסף,  מאמצים  זמן,  להשקיע 

שרק  משהו  ולא  אותי,  מעניין  שבאמת  משהו 

ומצופה  שמקובל  מה  או  הדף,  על  יפה  נראה 

וממשל  פוליטיקה  ללמוד  החלטתי  מהחברה. 

האלו  בתחומים  התעניינתי  ומתמיד  מאז  כי 

החוויה  בהם.  שלי  הידע  את  להעמיק  ורציתי 

שלי מהתואר הייתה מאוד טובה, הרגשתי שאני 

יכולות  ואת  שלי  הידע  את  עצמי,  את  מעשירה 

מאוד  שהתואר  בגלל  שלי.  והכתיבה  החשיבה 

הדרך  את  למצוא  צריך  פרקטי  ופחות  תיאורטי 

לשלב פרקטיקה בכוחות עצמכם. הייתי מייעצת 

תהליכים  להבין  להרצאות,  ללכת  לסטודנטים 

אלו  איך  ולראות  ופוליטיים  כלכליים  חברתיים, 

כל הזמן  משפיעים על התמונה הכוללת. להיות 

להשתתף  שאלות,  לשאול  סקרנים,  אקטיביים, 

בפעילויות ולהיות מעורבים מבחינה חברתית. 

כשתואר הסתיים במה עבדת?

להרצאה  הלכתי  השלישית  השנה  סוף  לקראת 

כנסת  חבר  שהיה  מרגלית  אראל  ד"ר  של 

יזמות,  על  הרצה  הוא  העבודה.  מפלגת  מטעם 

פריפריה.  אזורי  של  חברתי-כלכלי  ופיתוח 

החברתית  ומהפעילות  ממנו  התרשמתי  מאוד 

לדבר  ניגשתי  ההרצאה  ובתום  שלו  והפוליטית 

בתור  לעבוד  התחלתי  התואר  סיום  עם  איתו. 

הלשכה.  בצוות  שלו  הפרלמנטרית  העוזרת 

העבודה עם חבר כנסת הייתה מאתגרת, מעצבת, 

אינטנסיבית ומאוד משמעותית. הייתי אמונה על 

מערך פניות הציבור, על ניהול שוטף של כל חוגי 

הבית, קשר עם הבוחר, ארגון של פעילויות, ניהול 

ניו-מדיה ועוד. 

דאגתי  אנשים,  המון  הכרתי  העבודה  במסגרת 

לשמור על קשר עם רובם, להתעניין, לדעת מה 

נטוורקינג  רשת  לעצמי  רקמתי  עושה,  אחד  כל 

של  שנתיים  בתום  אותי.  משמשת  היום  שעד 

עבודה בכנסת נכנסתי לעבוד ב"קרן הון הסיכון 

קהילות.  מנהלת  בתור  מרגלית  אראל  JVP" של 
הקרן שימשה מעין משרד חוץ קטן ושם נחשפתי 

עבודה  הייתה  שעשינו  העבודה  העסקי.  לעולם 

טכנולוגית לצד עבודה חברתית והיא חשפה אותי 

להמון אנשים ומנהיגים בסדר גודל משמעותי. 

מה את עושה כיום?

היום אני עובדת כעצמאית בניהול פרויקטים ואני 

האם יש מה לעשות עם תואר במדעי החברה? יצאנו לשאול בוגרות של 
הפקולטה, ועל הדרך השגנו לכם כמה טיפים חשובים לבניית עתיד

מאת רותם ציפורי

היוםשאחרי

ור
מד
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נוגעת בכל הרבדים בהתאם לצורך, החל בניהול 

עמודי ניו מדיה, ליווי וייעוץ, כתיבה ועריכת תוכן, 

בסיוע  וכלה  תהליכים  וליווי  אסטרטגיה  בניית 

במציאת אנשי מקצוע. כעצמאית עבדתי במספר 

והארציות,  המקומיות  הבחירות  של  קמפיינים 

שם הייתי חלק מצוות האסטרטגיה שהוביל את 

הקמפיינים. בבחירות האחרונות עבדתי בקמפיין 

"ישראל  מפלגת  מטעם  הדמוקרטי  המחנה  של 

דמוקרטית" בראשות אהוד ברק. אני שמחה מאוד 

על ההזדמנות שיש לי לעבוד עם אנשים, גופים 

לעמדותיי  המקרים  ברוב  שתואמות  ומפלגות 

החברתיות והפוליטיות.

לא   - לעצמי  מזכירה  תמיד  שאני  חשוב  כלל 

הדברים  על  צרה  לפריזמה  מבעד  להסתכל 

שאני מוכנה לעשות במסגרת עבודתי. על כן כל 

הזדמנות שתהיה לי להעשיר את עצמי בהיבטים 

אומר  זה  אם  גם  בשמחה,  סיכוי  לה  אתן  האלו 

כפחות  לי  נראים  שלכאורה  בדברים  להתעסק 

מעט  פן  בעלי  ודברים  תקציבים  כמו  מעניינים, 

יותר לוגיסטי ופחות של יצירת תוכן. 

תואר  בוגרת  שבע  מבאר   27 בת  לוין  נטלי 

תיכון  ומזרח  אנתרופולוגיה  בסוציולוגיה 

באוניברסיטת בן גוריון.

כשתואר הסתיים במה עבדת?

בפלנינג  קורס  ועשיתי  התואר  את  סיימתי 

)אסטרטגיות שיווק ופרסום(. בלי שהיה לי ניסיון 

לי  הציע  מהקורס  המרצים  אחד  קודם,  ידע  או 

לעבוד במשרד שלו לייעוץ ושיווק יצירתי. עבדנו 

מידע,  מבוססת  לטכנולוגיה  שקשור  בשיווק 

והייתי צריכה ללמוד הכול מאפס ובזמני הפנוי. 

אחרי  המון.  ולמדתי  וחצי  שנה  אצלו  עבדתי 

שהרגשתי שמיציתי את התחום, התחלתי לעבוד 

קמפיינים  ולניהול  לשיווק  שקשור  אחר  בתחום 

בדיגיטל. למרות שזה שונה לגמרי ממה שעשיתי 

אני מקווה להמשיך  קודם, הכול מתחבר בסוף. 

לתואר שני במזרח תיכון ולחקור משהו שקשור 

שיווק  אותי:  מעניינים  שהכי  התחומים  לשני 

והמזרח התיכון.

מה היית מייעצת לסטודנטים?

הייתי מייעצת לסטודנטים שילמדו מה שמעניין 

אותם ולא מה שנראה להם שכדאי ללמוד. אפשר 

גם  ואפשר  מקצוע,  ולהחליף  הדעה  את  לשנות 

לקשר בין תחומים שלא חשבת שיש ביניהם קשר. 

באר שבע ידועה בהווי החברתי וכדאי לפתח כמה 

שיותר חברויות. נוסף לכך חשוב לי להגיד שאם 

אתם חייבים לעבוד בעבודה שמכניסה כסף ואין 

בסדר.  זה  הקריירה,  את  שיפתחו  לעבודות  זמן 

יכולים למצוא משרת סטודנט  אבל אם אתם כן 

שתפתח אתכם מקצועית, עופו עליה בכל הכוח. 

ניסיון שווה יותר מכל תואר 

שורה לקו"ח
"פוליטיקאיות צעירות" הוא מיזם חברתי, חינוכי 

ופוליטי שמטרתו הגדלת מספר הנשים המכהנות 

והמקומית.  הארצית  ברמה  ציבור  כנבחרות 

"התוכנית, הפועלת בקמפוסים מובילים בישראל 

ופונה לסטודנטיות בגילאי 35-22, מתמחה במתן 

בפוליטיקה  המתעניינות  צעירות  לנשים  מענה 

ובדרכים להתמודד עם החסמים הייחודיים שלה 

הפוליטית.  בזירה  השתתפותן  את  שמונעים 

התוכנית כוללת מפגשים בגובה העיניים עם נשים 

העוסקות בפוליטיקה ברמה הארצית והמקומית, 

סדר  שעל  מרכזיים  בנושאים  וכלים  ידע  הקניית 

ויכולות  העצמי  הביטחון  חיזוק  הציבורי,  היום 

השכנוע והעמידה מול קהל, קיום סיורים מעשיים 

איכותית  קשרים  רשת  ויצירת  ולעירייה  לכנסת 

בעתיד."  המשתתפות  את  המלווה  הבוגרות,  של 

התוכנית נפתחת בסמסטר ב'.

young.politica@gmail.com :לפרטים

טיפים
לרכוש ניסיון במגוון תחומים רחב ככל     •

האפשר. גם בדברים שלכאורה נראים פחות     

מעניינים כמו ניהול תקציבים ותחומים בעלי    

פן מעט יותר לוגיסטי.  

למצוא משרת סטודנט שתפתח אתכם     •

מבחינה מקצועית.  

להתעניין בהתמחויות ובארגונים שפועלים  •

ברמה החברתית והפוליטית, ולהשתתף     

באופן פעיל בתאים בקמפוס, בתוכניות  

העשרה ובהתנדבויות.  

לייצר מערכת רחבה ככל האפשר של אנשים  •

שמכירים אתכם ואתם אותם, ולהשתמש     

בה כדי להכיר עוד אנשים ולשמוע על עוד     

הזדמנויות.  
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הבדואי פ  – שווקים  שני  שבע  בבאר  היו  עם 

והעירוני. לפני כשלוש שנים השוק הבדואי 

עזב לרהט, אך בערך באותה תקופה הגיע לעיר 

היא  שלו  החוויה  בגרנד.  השוק   – חדש  שוק 

כמובן שונה לחלוטין, הוא נמצא במקום מקורה, 

וממוזג. תחילה סלדתי מהמפלצת  מואר  מרווח, 

אך  קניון,  הגרנד  שנקראת  הזו,  הקפיטליסטית 

אותו  בבוקר של  מינוס שתיים  לקומה  כשירדתי 

כמו  הרגשתי  בפני.  נגלה  חדש  עולם  שישי,  יום 

בטיול טעימות מפתה בכל הארץ, ובנגב במיוחד. 

עוד לפני שהספקתי להבין מי נגד מי, ניגשה אלי 

היא  אותו  בגרנד,  השוק  של  היזמית  לב,  דליה 

התחיל  "זה  שנים,  מארבע  למעלה  כבר  מרכזת 

עסקים  בעלי  של  נודד  כיריד  עברנו  איתן,  בצוק 

בית  עד שמצאנו  הארץ  ברחבי  והעוטף  מהדרום 

בפנסיה,  נמצאת  שכבר  דליה,  קניון".  בגרנד 

ממשיכה בכל שישי לקום בשש בבוקר. ומקפידה 

לשלוח בקבוצת בעלי העסקים הודעת בוקר טוב 

קבועה, שתמיד מתובלת במידע לגבי מזג אוויר, 

הקשר  מחייכים.   סמיילים  והמון  הפקקים,  מצב 

האישי שנוצר בין דליה לבעלי העסקים מעיד על 

הנינוחה  והאווירה  היריד.  של  המשפחתי  האופי 

כמעט  מרגישה  ללקוחות  העסקים  בעלי  בין 

נוסטלגית. מרבית בעלי העסקים מגיעים מעוטף 

עזה, האננס של סבא דני ממושב אשכול והירקות 

החקלאית  מהתוצרת  חלק  רק  הם  מהערבה, 

הדרומית שאפשר למצוא ביריד. קיים אפילו דוכן 

גדול של מאכלים דרוזים שמגיע כל הדרך מדלית 

אל כרמל.

בעיניים  מספרת  גת,  מקריית  קונדיטורית  מאיה, 

קורנות  "אנחנו נמצאים בקומה -2, ותראה איך מלא 

פה באנשים. בחצי השנה הראשונה הנהלת הגרנד 

והצלחנו  בחינם  הרצה  של  תקופה  לנו  אפשרה 

אמנים,  חקלאים,  כאן  יש  עצמינו.  את  להוכיח 

אחרים.  רבים  קטנים  עסקים  ובעלי  קונדיטורים 

טעימות,  מציעים  רבים  דוכנים  תטעם!"  קח  הנה, 

מאיה, מכינה לחמים ועוגות בעיקר מקמח כוסמין 

ומשתמשת  סוכר  תחליפי  או  סוכר  ללא  ושיפון, 

להזמין  גם  "אפשר  בשמרים.  במקום  במחמצת 

דברים ספציפיים – פשוט תשלח לי הודעה ברביעי 

וזה יהיה מוכן בשישי" מוסיפה מאיה שחשובה לה 

התאמת המוצרים ללקוחותיה.

מארגנת  גם  אני  שישי  בימי  הקבוע  מהיריד  "חוץ 

את "היריד החברתי" שחלק מהרווחים שלו הולכים 

לתרומות, כל עסק תורם 5%"  מספרת דליה, תוך 

שהיא מראה לי התכתבויות מלאות בהוקרת תודה 

ממגוון רחב של עמותות שקיבלו תרומה מהיריד. 

"כולם מרוויחים – גם בעלי העסקים, גם הלקוחות 

בשיתוף  צורך  יש   – להצליח  כדי  העמותות,  וגם 

פעולה". דליה, שהייתה קצינה בצבא והיום עוסקת 

בבקרה של טכנולוגיות מזון, מרגישה בבית ביריד 

ומזכירה שיתופי פעולה נוספים בב"ש "בשבוע הבא 

יש יריד בגב – ים והשתתפנו לאחרונה גם בפסטיבל 

סמילנסקי של העירייה". הניחוחות שעלו מהדוכנים 

צריך  הייתי  לי לרצות לטרוף את הכל, אבל  גרמו 

מאת מיכאל הופמן

אצא לי 
השוקה

ור
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השפע  כל  בתוך  שלי.  הטעימות  במסע  להמשיך 

ביריד אני רציתי לדעת מה הכי טוב, מה הכי טעים, 

זה מה ששאלתי גם את יוסי, בעל דוכן מאפים שענה 

ללא היסוס "העוגה הזו – חמאה, שמנת ואגוזים". 

שלך  הנימוחה  העוגה  על  התענגתי  אני  בעוד 

אותי  והובילה  בסיור  להמשיך  מיהרה  דליה  יוסי, 

אל דוכן עמוס צעצועים, "תכיר, זה דוד, הוא חייל 

משוחרר ולכן הוא מקבל ממני תעריף מיוחד". דוד 

מספר "מאז שהייתי ילד עבדתי בחנויות צעצועים, 

זה פשוט מרגיש לי טוב לשמח ילדים". "אתה יודע 

המשיכה  גוריון?"  בן  של  סטודנט  פה  לנו  שיש 

דליה, תכלס, בשלב הזה כבר שום דבר לא יפתיע 

אותי ביריד. "האקדמיה למקדמיה" כך נקרא דוכן 

מכונות  להנדסת  סטודנט  יניר,  של  הפיצוחים 

דירה  שכר  משלם  אני  "מהדוכן  הרביעית,  בשנה 

וגם על הלימודים, העסק שלי זו העבודה שלי". 

של  הדוכן  הוא  ביריד  הבולטים  הדוכנים  אחד 

אפרת – "השוק של פרנצ'סקה" שבו אפשר למצוא 

בערך את כל מה שיהפוך את הטוסט, הסנדוויץ' 

והפסטה שלכם לדבר הכי טעים שאפשר להוציא 

לנו  היה  אז  הפתיחה,  מאז  כאן  "אני  מהקופסה. 

היום  צנצנות,  סוגי  ארבעה  עם  קטן  דוכן  ממש 

בכל  ומייצרת  סיטונאי  באופן  משווקת  כבר  אני 

הוא  הדוכן  של  השם  צנצנות".   600-700 שבוע 

בהשראת הדודה של אפרת והשמות השונים של 

לקוחים  הם  גם  והחמאות  הריבות,  הממרחים, 

אלוהית'  'התערבות  נקרא  "זה  האישי.  מעולמה 

בגלל שהחברה שנתתי לה לטעום את זה אמרה 

רכיבים  מכמה  נולדה  היא  אלוהי,  פשוט  שזה 

יש  מה  אז  הרגע".  באותו  בבית  לי  היו  שפשוט 

עם  זיתים  בטפנד  מדובר  האלוהית?  בתערובת 

מעבר  להרבה  אותו  שהופכות  שונות,  תוספות 

לכל דבר שאפשר לקנות בסופר. כששאלתי אותה 

אאמין  שלא  חששה  הממרחים  מיוצרים  איפה 

שלי,  במפעל  לבקר  שרצו  כתבים  היו  "כבר  לה, 

והראיתי  אמרתי להם שיבואו אלי למטבח בבית 

להם את המג'ימיקס - בו הכל קורה!". חלק גדול 

"אנשים  הלקוחות  ידי  על  נולדו  גם  מהממרחים 

מעירים, שואלים, מציעים ואני מנסה. מידי פעם 

אני מניחה כמה צנצנות ניסויי בדוכן ורואה אם זה 

– ככה באים לעולם ממרחים חדשים". אך  הולך 

לא הכל הלך חלק, אפרת מספרת שעברה לפני 

כמה שנים תקופה לא פשוטה שבה היא הפסיקה 

על  וחושב  רע  נפשי  במצב  "כשאתה  הדוכן  עם 

מוצר חדש מהבטן– זה פשוט לא טעים לך, ואם 

זה לא טעים לי אז אני לא מביאה את זה לאחרים. 

עסק בתחום האוכל חייב לבוא מרצון טוב".

ש  לאחר  מפוצץ  סיימתי  דליה  עם  הסיור  את 

פסטלים,  עוגיות,  לחמים,  סוגי  שלושה  טעמתי 

אננסים, פיצוחים, פירות יער, פירות יבשים ואפילו 

ארוחת  בקיצור,  לימון".  עם  "גבר  שנקרא  ממרח 

". בנוסף  ואיזו ארוחה זאת הייתה!  בוקר שלמה, 

סיימתי עם תחושה טובה בגלל התמיכה בעסקים 

מקומיים, ועוד כאלו שגם תורמים בחזרה לחברה. 

כל הזמן משתנה  זה שהוא  היופי בשוק בגראנד 

ומזמין עסקים מהדרום, אבל גם שומר על גרעין 

הוא  הדרומי  הקהל  איכותיים.  דוכנים  של  קבוע 

הקהל הכי טוב – יודעים להעריך!" סיכמה דליה 

את הסיור שלנו. ואני יצאתי עם ציפייה לקראת 

ימי שישי הבאים בהם אוכל לגלות את ההמצאות 

המטורפות של אפרת, מאיה, דוד, ו בעלי דוכנים 

רבים טובים אחרים 
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מטרות העל לשנת הלימודים תש"פ

חזון
מועצת האגודה 
הסטודנטיאלית

חיזוק האמון, הגברת השקיפות 
ותחושת השותפות בין האגודה 

והמועצה לבין הסטודנטים 

לייצג אותך, לעשות בשבילך

מיקוד פעילות האגודה 
ברווחת הסטודנטים ובשיפור 

התחום האקדמי

מיצוב הקהילה הסטודנטיאלית 
כמשפיעה ומעורבת במרחב 

העירוני ובאזור הדרום

האגודה הסטודנטיאלית
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מועצת
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לפרטים << מעורבות או  אגודת הסטודנטים

GIFTED יצירת חשבון

›
›

קבלת בקשות התנדבות 

עשייה

מתרגמים את 
הכשרון 
להתנדבות

www.begifted.org
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למשלוחים חייגו

אכילת סושי מפיגה
מתח נפשי. רק אומרים.

הידעת?

באר שבע - ישפרו פלנט  |  באר שבע -  ביג  (כשר)  
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שחזרתי מהודו כדי להתחיל להניע את עניין כ

זמן  של  עניין  שזה  ברור  לי  היה  הלימודים, 

ושהרומן ביני לבין הודו עוד לא נגמר. ובכן, שנה 

ליתר  או  היבשת,  תת  אל  כרטיס  רכשתי  אחרי 

דיוק יבשת העל, הודו. 

בסמסטר,  שלי  האחרון  המבחן  אחרי  יום  וכך, 

מונח  עולמי  וכל  בדם  לי  זורם  עדיין  כשריטלין 

בתוך קרטונים בדירה חדשה וריקה, התחלתי את 

המסע שלי. לאורך כל תקופת המבחנים פנטזתי 

סוף  סוף  ואחזור  בהודו  אנחת  שבו  הרגע  על 

לאוכל הכי טעים והכי פשוט, לנופים המטורפים, 

ולתחושה  נגמרת  הבלתי  החופש  לתחושת 

החמימה שעוברת בגוף כשמבינים שהכול אפשרי. 

כמובן שאף אחת מהציפיות שלי לא התממשה, 

ושום דבר לא היה דומה לפנטזיות שרצו לי בראש 

אי שם באזור השקט בקומה 4 בספרייה. אבל אף 

הטיול.  את  לי  יהרסו  לא  סלמונלה  ואף  פשפש 

לי  אמר  יקר  חבר  לראשונה,  קיטור  כששחררתי 

אלא  רוצה,  שאת  מה  את  לך  נותנת  לא  "הודו 

את מה שאת צריכה" - מה זה השטויות האלה? 

על מה כולם מדברים? למה לאורך כל התקופה 

הזאת אני באמת ובתמים מצליחה להאמין שהכול 

משתבש לטובה?

הקסם  על  יכתבו  ועוד  כתבו  כבר  לפניי  אלפים 

של הטיול בהודו. מספיק לחפש את צמד המילים 

מאגר  למצוא  כדי  בפייסבוק  אינדיה'  'מאמא 

ממש  מחשיד,  באופן  זהים  שרובם  פוסטים, 

את  ומאשר  מנתב"ג  ביציאה  יושב  מישהו  כאילו 

הטקסטים שנכתבו. אז איך אנשים כל כך שונים 

במקום  יש  מה  דומות?  כך  כל  חוויות  חווים 

מה יותר בן גוריוני מלטוס להודו בקיץ? כתבתנו יצאה למסע בעקבות 
הקלישאות והקסם של מאמא אינדיה וגם השיגה לכם מתכון לבאגסו 

קייק המקורית!

מאת רותם בן אשר

הקייטנה של בן גוריון
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המחשבות  את  לבטא  לנו  שגורם  הזה  המשוגע 

הכי עמוקות שלנו בצורה נינוחה וגלויה?

ריקה  שבע  באר  למה   - חשובה  הכי  והשאלה 

וכולם בהודו???

התגובות  יולי,  בחודש  שלי  הטיול  בתחילת 

היו  גוריון  בבן  סטודנטית  היותי  על  שקיבלתי 

טסה  וככה  "וואלה!  בסגנון  ומפרגנות  משתאות 

להודו באמצע התואר, פששש..." או "איזה סבבה 

לכם בבאר שבע! כל היום קרנבל שם." כמובן לא 

בודד  אדם  של  הפיצוח  ניסיונות  גם  עליי  פסחו 

הסטודנטים  אלפי  עשרות  מבין  להכיר  שעליי 

הימים  שעברו  ככל  אך  באוניברסיטה.  הלומדים 

ונחתו  מבחנים  סיימו  סטודנטים  שיותר  וככל 

שהסתכמו  עד  התגובות,  והשתנו  הלכו  בדלהי, 

של  המרשימה  הנוכחות  את..."  גם  ב"אה... 

אותי,  הפתיעה  בהודו  גוריון  מבן  סטודנטים 

לספסל  חבריי  את  מושך  מה  לחקור  והחלטתי 

ענבר  פה.  דווקא  הקיץ  את  לבלות  הלימודים 

טס  מידע,  מערכות  בניהול  ב'  שנה  אלקובי, 

האווירה  השקט,  על  "שמעתי  להודו:  לראשונה 

המיוחדת וכמובן על כמה זול פה, וזה משך אותי, 

אז החלטתי לבוא." 

שמתרגשים  חוזרים,  במבקרים  גם  מלאה  הודו 

יש  ושוב,  שוב  שאהבו  מקומות  לאותם  לחזור 

אחד  הביתה.  לחזור  כמו  היא  שיגידו שההרגשה 

מהם הוא חן סטבניצר, שנה ג' בפוליטיקה וממשל 

ותקשורת, שטס להודו בקיץ הקודם והרגיש שהוא 

חייב לחזור גם השנה "אני בן אדם שצריך חופש, 

ואין מקום יותר טוב מהודו שאליו אפשר לברוח 

המחשבות  את  ולהכניס  הארץ  של  הלחץ  מכל 

ושום דבר לא  להילוך איטי. שום דבר לא קורה 

לדברים  להתפנות  מאפשר  וזה  לקרות,  צריך 

לאחרים  הלב  מכל  להקשיב  באמת,  שחשובים 

ולעצמך."

כל  כאן את  בהודו, שאפשר למצוא  מה שמיוחד 

סוגי המטיילים - כאלו שטסו לבד, זוגות חברים, 

נועה  דבש.  בירח  זוגות  ואפילו  גדולות  קבוצות 

וגיל התחתנו השנה והחליטו לבלות חודש מירח 

הדבש שלהם בהודו. נועה בן עמי, שנה ג' בעבודה 

סוציאלית, מספרת: "כולם דיברו על הודו ושנינו 

ונסענו  לא?'  'למה  אמרנו  אז  שם,  היינו  לא  עוד 

לחודש לצפון הודו, פעם ראשונה אבל לגמרי לא 

אחרונה. אני חושבת שסטודנטים מוצאים בהודו 

שקט שלא קיים במהלך השנה, בטח שלא בבאר 

שבע מלאת החיים והקצב. הודו מאוד זולה, וזה 

 - חשוב  והכי  מרוששים.  לסטודנטים  בטח  כיף, 

הנוף הירוק המשגע. העצים, היערות, הצמחייה. 

מהמם פה!" לא רק סטודנטים במהלך התואר בחרו 

לבלות את הקיץ שלהם בהודו, גם כאלו שסיימו 

את התואר ממהרים לטוס על מנת לשאוף חירות 

שסיימה  טרכטנגרץ,  מנואלה  לריאות.  אמיתית 

לטובת  אותנו  ונטשה  סוציאלית  בעבודה  תואר 

בין  כרגע  נמצאת  "אני  משתפת:  הגדולה,  העיר 

עבודות, והחלטתי לנסוע לשלושה חודשים בהודו 

כי שמעתי לא מעט על הקסם שבמקום והרגשתי 

שהגיע הזמן לגלות אותו בעצמי."

אילוצי הזמנים יובילו את המושבה הסטודנטיאלית 

העונה  שם  הודו,  בצפון  לבקר  שבע  באר  של 

באולד  ישראלים  למצוא  ניתן  בצפון  בעיצומה. 

פרוואטי  עמק  הישראלית',  'מנאלי  או  מנאלי, 

אזור  ודרמסאללה,  לשמצה  הנודע  אך  הקסום 

שבהם  האמיצים  "דרמסאחי".  המכונה  החוגים 

מגיעים ללה ולקשמיר, אזור של נופים מרשימים 

עקב  השנה  למבקרים  נסגר  שהאחרון  וטרקים, 

מתיחות באזור עם השכנה פקיסטן. הסטודנטים 

שנת  לתחילת  ממש  הטיול  סוף  את  שדוחקים 

הלימודים ידרימו כנראה גם לרישיקש ולפושקר 

לראות  מרגש  גואה.  בחופי  האדומות  ולשקיעות 

איך כל אחד מוצא לו פינה במקום שונה לגמרי. 

"אני מטייל חודש, בעיקר בצפון הודו, וזאת חוויה 

גיל ממוצע: 25

שכונת מגורים בב"ש: ב'

פקולטה באוניברסיטה: מדעי הרוח והחברה

מספר הביקורים בהודו: פעם ראשונה

זמן שהייה ממוצע בהודו: חודש וחצי

זמן שהייה ממוצע בכל יעד: שבוע 

זמן שהייה ממוצע במצב ישיבה: 9 שעות ביום

מספר ימים שהועברו בחולי: 5

כינוי מועדף להודי אקראי: באי ג'י )אחי 

המכובד(

מאכל אהוב: לא ניתן להגיע למסקנה חד 

משמעית, יש יותר מדי אוכל טעים.

משקה אהוב: ג'ינג'ר למון האני )תה נפוץ(

משקה שנוא: ג'ינג'ר למון האני
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מדהימה," מספר ענבר, "המקום האהוב עליי ללא 

ספק הוא העיר לה, מקום שלא מזכיר בכלל את 

מסבירי  האנשים  מצחיק.  שזה  ככל  עצמה  הודו 

פנים, יש נוף משגע שלא רואים בשום מקום אחר 

ואווירה שונה ומיוחדת."

שונים!"  בצבעים  מלאה  בהודו  שלי  "החוויה 

שונים  רגעים  המון  חווה  "אני  מנואלה.  מתארת 

בטיול, מפגשים מרתקים, חברויות חדשות, אוכל 

נהדר, געגוע הביתה ושלווה. המקום האהוב עליי 

בינתיים הוא ושישט )ליד מנאלי(, כפר שקט עם 

נוף מדהים ותחושה חזקה של קהילה. יש רגעים 

מופלאים במעיינות החמים עם הנשים המקומיות, 

אוכל טוב, טרקים יפים ומלא כפרים לבקר בהם 

וגיל הכי אהבו את פולגה )כפר  נועה  בסביבה." 

תמיד  בו  הנוף  שקט,  מרוחק,  "הוא  בפרוואטי(, 

יפה ואפשר להעביר יום שלם באיזו תצפית יפה." 

חן, לעומתם, התאהב בפושקר, "אם המשפט הכי 

מאוס בהודו הוא 'סאב קוץ' מילגה', שמשמעותו 

מרגיש  באמת  אני  בפושקר  אז  אפשרי,  הכול   -

לוקחים  מתפוצצת,  החופש  תחושת  נכון.  שזה 

יש  שמתחשק,  נקודה  לכל  ונוסעים  אופנועים 

שעתיים  כל  קופצים  לעשות,  מה  הרבה  כך  כל 

איזה  עם  לשיחה  יושבים  למסעדה,  ממסעדה 

באבא )נזיר הודי(, משחקים )או רבים( עם קופים 

ורואים שקיעות." שירה קרייסברג, שנה ב' בניהול 

מערכות בריאות, חזרה הקיץ להודו בפעם השנייה 

היישר אל דרמסאללה, מקום שלטענתה מרגיש 

בעברית,  "הכול  עם'.  ולהרגיש  בלי  'להיות  כמו 

הכול נגיש, יש המון התרחשויות. מרגישים שכאן 

פוגשים את 'הישראלי היפה', כולם מאוד נחמדים, 

גם  לשלום  ומברכים  לשני  אחד  עוזרים  נעימים, 

את מי שלא מכירים."

טיפים  מספר  המרואיינים  נתנו  קוראינו,  לטובת 

לסטודנטים שעשינו להם חשק לקיץ הבא:

לא להיבהל מהתרבות, בהתחלה זה מוזר ולא   •

דומה לשום דבר שאנחנו מכירים, אבל כשנותנים 

צבעונית  לתרבות  פתח  מקבלים  הזדמנות 

ומיוחדת.

אנשים  המטיילים,  מאוכלוסיית  לחשוש  לא   •

מגיעים  בחיים  וסטטוס  גילים  של  רחב  במגוון 

לחוות את הודו.

נוגט,  ובמבה  קומפלט  מצעים  להביא מהבית   •

וחוץ מזה אין דבר שיש בישראל ואין בהודו.

לנסות לראות את הודו הלא מתוירת - לאכול   •

שורפת  אם  אפילו  מקומיות(  )מסעדות  בדאבות 

)אוטובוסים  בלוקלים  לנסוע  מהחריף,  הבטן 

הפחות  בכפרים  להסתובב  וברכבות,  מקומיים( 

לא  מעורר  האמיתית  הודו  עם  המפגש  מוכרים. 

מעט רגשות ומחשבות.

נידח  בכפר  כתבתי  שעוד  לתואר  העבודה  ברוח 

שעלו  ורשמים  מסקנות  אציג  פרוואטי,  בעמק 

מניתוח הראיונות שנערכו בקרב קבוצת המדגם 

)סטודנטים הלומדים בבן גוריון ונסעו לבלות את 

חופשת הקיץ שלהם בהודו( 

באגסו קייק
)עוגה מהכפר באגסו ליד דרמסאללה(

כמויות  להכפיל  )ניתן  אישית  לעוגה  מצרכים 

ולחתוך לאחר ההקפאה(:

70 גרם עוגיות פשוטות מתוקות

)פתי בר או מה שיש(

30 גרם חמאה

2-1 כפות ריבת חלב או חלב מרוכז

30 גרם שוקולד

הוראות הכנה:

טוחנים במעבד מזון את העוגיות עד לקבלת   •

אבקה. 

מוסיפים לעוגיות חמאה מומסת וריבת חלב   •

ולשים עד לקבלת בצק אחיד.

מרדדים את הבצק לפלטה שטוחה ומעל   •

מזגגים בשוקולד מומס עם כף מים.

את העוגה המוכנה שמים לשעה במקפיא,   •

חותכים ומגישים!

קינוח מושלם להביא איתכם לארוחת שישי
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*למחשבה...

  בואו לחוות את המפגש המרתק שבין החוכמה היהודית 
 לבין פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדע, מוסר, זוגיות, אמנות, תקשורת ועוד 

+ מלגה שנתית בסך 5000 ₪!

מלגה 
עם 
נפש

nefeshyehudi.co.il
לפרטים: 02-9410141
milga@nefeshy.org
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ל מי שמכיר אותי אפילו קצת יודע שיש לי כ

התמכרות לא קלה לסטייל ולבגדים. במעבר 

היא  ולהעביר  לארוז  לי  קשה  שהכי  הדבר  דירה 

שלי.  והאביזרים  הבגדים  של  העצומה  הכמות 

אין לי סגנון ולבוש אחיד ותמיד אני מחליפה בין 

תלבושות וצבעים עזים שבאמצעותם אני מבטאת 

את עצמי ואת היצירתיות והחופש שלי. אני חייבת 

אם  אפילו  מעניין  משהו  יהיה  שלי  שבהופעה 

לי  יש  בולטים.  משקפיים  או  תכשיט  חגורה,  זה 

והצבעים  העיצוב  הגזרות,  כל  את  כמעט  בארון 

שיחה  נושא  הם  שלי  הבגדים  להיות.  שיכולים 

האוניברסיטה  של  המאבטחים  עם  אפילו  קבוע 

שרואים אותי כל בוקר. אפשר להגיד שיש לי מין 

שריטה לאופנה. השריטה הזו מתבטאת בכך שיש 

לי מלא בגדים שאני לא לובשת גם בדירה שלי 

וגם בבית של ההורים, ואם עולים פריטים חדשים 

כולנו מכורים, כל אחד 
למשהו אחר. אנחנו 

מכורים לטלפון, לאלכוהול, 
לפייסבוק או לסיגריות. 

בכל גיליון כתב אחר 
יאותגר לשבוע של גמילה. 

הפעם - רותם, נוטפת 
הסטייל, הוציאה ממעמקי 

הארון את הבגדים הכי 
משעממים שלה וניסתה 

לשרוד שבוע

מאת רותם ציפורי

ביללהיות
ולהרגיש...

ור
מד

ווידויים לש 
שופוהוילק
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באתר מסוים אני חייבת לבדוק אותם. נוסף על 

כך אני מתקשה מאוד לזרוק בגדים אפילו אם אין 

סיכוי שאלבש אותם אי פעם. עם השנים הבנתי 

על  לרחם  החלטתי  מחלה,  מעין  הם  שהבגדים 

פריט  כל  לקנות  לא  ולמדתי  שלי  הבנק  חשבון 

מעניין שאני רואה. אבל למרות הכול אופנה היא 

עדיין אחד הנושאים שהכי בוערים בי. 

שאני  "צו'פצי'ק"  עיתון  במערכת  הוחלט  לכן 

שבוע  ללכת  ואנסה  הראשון  האתגר  את  אבצע 

שלם עם אותם בגדים פשוטים בלי שום אפשרות 

לי  נשמע  בתחילה  הרעיון  להחליף.  או  לגוון 

המחשבה  בצבא.  למדים  לי  והתקשר  מבעית 

ללבוש כל יום את אותם בגדים ואת אותו סגנון 

נשמע לי אפור ומשעמם, ולא יכולתי לדמיין את 

זאת. פחדתי מאוד לאבד את עצמי  עצמי עושה 

ואת הזהות שלי בתוך האתגר הזה אבל בכל זאת 

קלאסי  משהו  ללבוש  החלטתי  בחיוב.  נעניתי 

ארוכים  ומכנסיים  לבנה פשוטה  חולצה  וסולידי, 

שחורים עם סניקרס שחורות ללא תכשיטים. 

הזמנית  לעבודתי  במקביל  האתגר  את  התחלתי 

ביריד "חבר" בתל אביב. בימים הראשונים עמדתי 

כי  מהלבוש  דעתי  את  הסיחה  העבודה  באתגר. 

היומית  התלבושת  את  מתאימה  אני  כלל  בדרך 

בהם  להיות  צריכה  שאני  והמקומות  הלו"ז  לפי 

רגיל  ביגוד  עם  בעבודה  הייתי  הזה  ובמקרה 

משהו  יש  כי  לציין  חייבת  אני  מראש.  שנקבע 

ולא  יום את אותם הבגדים  כל  משחרר בללבוש 

הראשון  הדבר  וזה  שעות,  זה  על  ולבזבז  לדאוג 

זמן  נחסכו ממני המון  לב אליו באתגר.  ששמתי 

ואנרגיה על להחליט מה ללבוש ואילו תכשיטים, 

לבנה  שחולצה  בגלל  להתאים.  ואיפור  נעליים 

ומכנסיים שחורים הם לבוש מאוד סטנדרטי, לא 

המקום  את  הולמים  הם  האם  עצמי  את  שאלתי 

שאני הולכת אליו. 

אבל ככל שהימים עברו האתגר נעשה קשה יותר 

אותי  הגביל  עליי,  הכביד  הקבוע  הלבוש  ויותר. 

ונבלעת  נעלמת  שאני  הרגשתי  אותי.  ושעמם 

ולהגיד  להגזים  קצת  אפילו  אולי  אפשר  בתוכו. 

שלא זיהיתי את עצמי כי הבגדים אצלי מתקשרים 

בפניי  עומדת  כלל  ולאופי. אם בדרך  רוח  למצב 

הבחירה האם להתלבש באופן סולידי ורשמי או 

ממני  "גזלו"  הזה  באתגר  ובולט,  צבעוני  בלבוש 

פשוט  בלבוש  אותי  והשאירו  לבחור  החופש  את 

שלא עומד בקנה אחד עם הזהות שלי. הרגשתי 

לא בנוח ואין ספק שזה השפיע במידה מסוימת 

על הביטחון העצמי שלי. במהלך האתגר היה לי 

ממני  שנגזלה  מכיוון  חברים,  עם  להיפגש  מוזר 

אפשרות הבחירה ולכן אין לי שליטה על הבגדים 

אני  אליהם  מהמקומות  נפרד  בלתי  חלק  שהם 

מסיטואציות  נמנעתי  די  האמת,  למען  הולכת. 

חברתיות בזמן הזה. מביך לרשום אבל לא ידעתי 

איך אני הולכת לבלות ביציאה עם משהו שמוגדר 

של  האחרונים  בימים  התסכול  עבודה.  כבגדי 

האתגר היה גדול והרגשתי תחושת מיאוס גדולה. 

בסופו של דבר אין ספק שזה משהו שלא אחזור 

עליו שנית ויותר מכך, סביר להניח שלא אעבוד 

קפדני  לבוש  בקוד  אותי  שיחייב  עבודה  במקום 

ומקובע. 

חשיבות  מייחסים  שלא  באנשים  מקנאה  אני 

את  לובשים  ופשוט  חיצונית  ולנראות  לבגדים 

הדבר הראשון שהם רואים בארון. ההשקעה הזו, 

ככל שאני אוהבת אותה, יכולה להיות מעיקה. כן, 

זה בסך הכול בגדים וחבל שמשהו כל כך חיצוני 

מכתיב לי את הביטחון העצמי, אבל תחשבו על 

עצמכן בלי השיער, הקעקועים, חיוך או כל דבר 

להתעלם  יכולתי  לא  גם  אבל  אתכם.  שמייחד 

זו.  בדרך  בוחרת  הייתי  אם  בכסף  מהחיסכון 

העלות  אבל  מעצבים  בגדי  קונה  לא  שאני  נכון 

לפני  נמוכה.  איננה  הזו  התחביב/שריטה  של 

שלי  הבגדים  של  הכלכלית  העלות  שנים  מספר 

התבגרתי  והיום  שלמה  משכורת  כמעט  הייתה 

והתמתנתי, אבל האובססיה נשארה.

התנתקות  גמילה.  קצת  מזכיר  שזה  ספק  אין 

זמן,  לי  לוקח  אבל  אוהבת  מאוד  שאני  ממשהו 

יכולה  שאני  הבנתי  זאת  עם  יחד  וכסף.  אנרגיה 

הבגדים  ללא  גם  ביטחון  ועם  ייחודית  להיות 

הייחודים שלי. בזמן שלבשתי את הבגדים חסרי 

האופי עדיין נותרתי אותו בן אדם חייכן ואנרגטי 

צבעוניים  בגדים  חייבת  הייתי  ולא  תמיד,  שאני 

בשביל להראות את זה. למרות זאת, לקראת סוף 

יכולתי לחכות להיפטר  האתגר כבר סבלתי ולא 

לבגדים  ולחזור  האלה  הסטנדרטים  מהבגדים 

הצבעוניים והייחודים שאני רגילה אליהם 
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האוניברסיטה ס מתחם  ספטמבר,  חודש  וף 

עבור  ציבורי  למקלט  יותר  קצת  דומה 

קורסי  של  ביזנס  לערבב  שנאלצו  סטודנטים 

הלילות  בבריכה.  שיזוף  של  פלז'ר  עם  קיץ 

שהקיץ  מרמזים  כמו  הקרירים  שבעיים  הבאר 

מכה  החום  היום  במהלך  אך  להתפוגג,  עומד 

מקורר  מחבוא  מקום  מחפשת  ואני  בחוזקה  בי 

יופיעו.  לשמצה  הנודעים  הזיעה  שעיגולי  לפני 

המזגן המקפיא של הספרייה מושך אותי פנימה. 

אבל  הקיץ,  במהלך  השתנה  לא  דבר  כי  נדמה 

חדי העין שבינינו יבחינו, כי בכל זאת דבר אחד 

התחלף לו – מגנומטר הכניסה לספרייה, שכעת 

שוב  ולצאת  להיכנס  יכולים  סטודנטים  בזכותו 

סטודנט  כרטיס  בהעברת  ארן  מספריית  ושוב 

באופן שיגרום לך להתבאס שלא תצא מכאן עם 

לעיניים.  מתחת  שקיות  עם  אלא  בגדים,  שקיות 

כאשר  השומר,  אותי  שאל  הרוח?"  ממדעי  "את 

המוצבים  הטכנולוגיה  בפלאי  בהיאבקותי  הבחין 

האם  ותהיתי  גיחכתי  "כן,"  הספרייה.  במבואות 

יכולת  בעל  שהוא  או  עצמי  את  הסגרתי  אני 

אינטואיציה גבוהה במיוחד. "כן, לכולכם הכרטיס 

לא עובד" הסביר ופתח עבורי את השער. "האמת 

שבאתי אליך", התוודיתי בפניו ותהיתי איך עליי 

לשבור את הקרח. 

אנחנו חולפים מולם מדי יום, לעיתים מחייכים אליהם כבדרך אגב, 
לעיתים ממהרים מדי אפילו בשביל חיוך. אז מי הם השומרים בספריה?

מאת פז בראונשטיין

שומרי הסף)ריה(
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לפני  ארן,  נחום בספריית  יוסי  עובד  תשע שנים 

טכנולוגי- ספר  בבית  שבע  בבאר  מורה  היה  כן 

התחלתי  לגמלאות,  שפרשתי  "אחרי  תעשייתי. 

לא  זה  אבל  הבחינות.  ביחידת  כבוחן  לעבוד 

שהרגשתי."  החלל  את  למלא  רציתי  לי.  הספיק 

והוא  יוסי נחשפו קלות מבעד לחיוכו,  שיניו של 

הוראה  של  שנים  שב-35  בפתיחות  לי  סיפר 

לעשות  צריך  אז  אבנים'  מעט  לא  'אוכלים 

שהעבודה  ספק  אין  אבל  ושם.  פה  השלמות 

מספקת לו מסגרת טובה לתעסוקה, "גם בשישי, 

"שמעי,  חייכתי בחזרה.  ואני  הוסיף,  אל תדאגי," 

אנחנו מסוג האנשים שאוהבים לעזור, מתייחסים 

באיזשהו  נתקל  מישהו  ואם  כשווים,  לכולם  כאן 

קושי – אפילו בהדפסות – אנחנו פה כדי לסייע," 

החיבוק  הורמון  איך  והרגשתי  בחינניות,  השיב 

אותי  תנדה  לפסיכולוגיה  )המחלקה  אותי  מציף 

אם תגלה שהשתמשתי בו באופן לא מדעי(. 

צמד  הלשון  קצה  על  לי  עמד  דיבר,  יוסי  בעוד 

מילים שלא בא לי להגיד כמו שלא בא לי לשמוע 

אותו, אבל ההתעלמות הזאת מוכיחה בדיוק את 

נוכחותה של התופעה, אנשים שקופים. מקצועות 

הם  השירות  ומתן  הניקיון  האבטחה,  השמירה, 

אלא  תקין,  לניהול  שהכרחיים  מקצועות  אותם 

שלצערי כולם צמודים לסטיגמת השקיפות. "אתה 

מספיק?"  אתכם  מעריכים  שלא  לפעמים  מרגיש 

שאלתי בהססנות, יוסי הביט בי וענה בחיוב מבלי 

החליק  בסדר,"  הכול  חשוב,  לא  "עזבי,  לפרט, 

בגרונו ואני שחררתי. הוא העדיף לספר לי שהוא 

לא רק שומר בעמדה אלא "מעורה בכל מה שקורה 

כאן, בכל הסצנה הסטודנטיאלית. יש כאן אפילו 

סטודנטים שליווינו מהשנה הראשונה שלהם ועד 

זוכר אותם?" שאלתי  "ואתה באמת  הדוקטורט," 

בפליאה, "בטח. כמו שזכרתי תלמידים שהיו לי אז, 

כשלימדתי בבית הספר. ילדים שהגיעו ממשפחות 

יום, והייתי מחפש אותם ברחובות בלילה  קשות 

זוכר,"  אני  כולם  את  ללמוד.  אותם  להחזיר  כדי 

המשיך לשתף בסיפורים. 

השחיל  ארצי,"  מצטיין  מורה  הייתי  "אומנם 

כבדרך אגב את העובדה הכי לא אגבית בעליל, 

כאילו  אותו,  השלמתי  קשה,"  עבודה  זאת  "אבל 

ידעתי איך הרגיש גם מבלי שציין. "עבדתי עם כל 

המפעלים בארץ, דאגתי שהתלמידים שלי יצליחו 

בחיים. שאם הם רוכשים מקצוע – שיגיעו לעבודה 

ויקבלו את התנאים הטובים ביותר שיספקו להם 

רמת חיים טובה," סיפר בטון אבהי במיוחד, "אבל 

התלמידים  את  לפגוש  "זה  המשיך,  כיף,"  הכי 

עבודה  מנהלי   – הגיעו  הם  רחוק  כמה  ולדעת 

פגשתי  אחת  פעם  צוותים...  אחראי  במפעלים, 

בי  שנתקל  ממדים,  גדול  איש  לשעבר,  בתלמיד 

עמדה  אשתו  מקום.  משום  אותי  וחיבק  במקרה 

לה  אמר  בחורצ'יק  שאותו  עד  המומה,  לצידו, 

שהקטן הזה," אמר והצביע על עצמו, "הביא אותי 

לאן שאני היום." 

"אבל את יודעת למה כל זה קרה?" יוסי התקיל 

אותי ברגע לא מוכן, "כי אני עבדתי מפה," הצביע 

על ליבו, "ולא מפה," שב והצביע על מוחו. איזו 

וזכות  לעצמי,  חשבתי  החינוך,  למערכת  אבדה 

"נו,  נחום.  יוסי  לאוניברסיטה להעסיק אדם כמו 

ומה עם השני, לא רצית לראיין אותו?" שוב יוסי 

התקיל אותי והסב את תשומת ליבי לשלום לוי, 

שישב בשקט בעמדה. שלום עובד כבר שבע שנים 

אבל  מחליף,  כמורה  עבדתי  זה  "לפני  בספרייה, 

אני, בניגוד ליוסי ידידי, פחות נהניתי מהמקצוע. 

מתאימה  שלא  קשה  מערכת  שזאת  ספק  אין 

בקמ"ג  שנים   35 שלום  עבד  כן  לפני  לכולם." 

בשנות השבעים  אביב  הגיע מתל  הוא  בדימונה, 

מכונות.  הנדסת  ללמוד  מנת  על  שבע  לבאר 

התחתנתי  לפחות  אבל  התואר  את  סיימתי  "לא 

בעוד  סיפר.  לתפארת,"  משפחה  והקמתי  כאן 

הוא מדבר, הבחנתי בגל הסטודנטים ששטף את 

המגנומטר ויצר תור ארוך של כרטיסים תקולים 

שגרמו לי להרגיש שאני מפריעה לעבודתם. "טוב, 

נדמה שהגיעה הרבה עבודה," אמרתי, והתחלתי 

"שלום-תודה  היציאה.  לכיוון  אט-אט  להתרחק 

רבה-בואי לבקר," קראו שניהם אחריי, וכך יצאתי 

מהעמדה מלאה במחשבות ובהרהורים.

בעוד שמרבית הזמן נדמה לנו שאת האוניברסיטה 

ממלאים רק מרצים, סטודנטים ומתרגלים, האמת 

רחוקה מכך. אנחנו חולפים מדי יום על פני מוכרים 

בקפיטריה, עובדות ניקיון ומאבטחים כמעט מבלי 

לשים לב לכך. לא אתחיל להטיף לכם לדבר עם 

אך  כשקופים,  מתויגים  שלכאורה,  אנשים  אותם 

בפעם הבאה שתראו את יוסי ושלום – מסרו להם 

ד"ש בשמי 



צ'ופצ'יק36

לא צריך 
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הבא: ע התרחיש  את  ודמיינו  עיניים  צמו 

באר שבע  צלזיוס,  מעלות   63 הטמפרטורה 

מתלקחות  ספונטניות  שריפות  חורבות,  עיר 

מחוץ  המלאכותי  והנחל  האוניברסיטה  ברחבי 

מים.  בו  זרמו  פעם  שאי  זוכר  לא  כבר  לספרייה 

סטודנטים להנדסה מנסים להנדס מזגן שיעמוד 

היחיד  הדבר  השחקים.  מרקיעות  בטמפרטורות 

בסטודנטים  מלאה  הוא שהבריכה  השתנה  שלא 

זו  כי  אלא  הכיף,  בשביל  לא  אבל  וסטודנטיות, 

הדרך היחידה להצטנן. עכשיו פקחו את העיניים. 

חושבים,  שאתם  ממה  יותר  קרוב  הזה  התרחיש 

הבין- הפאנל  של  האחרונות  התחזיות  פי  ועל 

ממשלתי לשינויי אקלים נגיע לשם כבר ב-2050, 

אל  להגיע  הגלובלית  ההתחממות  עלולה  אז 

נקודת האל-חזור בשל שריפת יערות האמזונס. 

האם התרחיש הזה ריאלי? האם אנו מתקדמים 

בקצב הולך וגובר אל עתיד בוער ובלתי אפשרי? 

ז'איר  ברזיל,  נשיא  שואלים.  מי  את  תלוי  ובכן, 

מהעתיד  רחוק  הזה  שהמצב  טוען  בולסונארו, 

צעד  היא  האמזונס  ובכלל, ששריפת  לנו,  שצפוי 

העניים  ולמצב  ברזיל  לכלכלת  שיעזור  חיובי 

אז  מה בעצם קורה אי שם באמזונס,
ואיך זה משפיע על העתיד של כולנו?

מאת דורון לוינסון

הסיפור האמיתי מאחורי

השריפות 
באמזונס
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במדינה. מול גישתו נאבקים ארגונים סביבתיים, 

האו"ם  ביניהם  בינלאומיים,  וארגונים  מדענים 

מאמינים  כולם  הקודמת.  ברזיל  ממשלת  וכן 

שיש צורך בשמירה על האמזונס על מנת למנוע 

התחממות גלובלית. 

מי אתה בולסונארו – מבעיר השריפות או מושיע 

העניים?

נבחר  בולסונארו,  ז'איר  הנוכחי,  ברזיל  נשיא 

הסביבה  איכות  נושא  סביב  מתוחה  בתקופה 

ושמירת היערות באמזונס. למעשה, לפני בחירתו 

מעצמה  הייתה  ברזיל  ממשלת  בולסונארו,  של 

אירחה  היא  הסביבה.  איכות  בתחום  מקומית 

הסכמים  על  חתימה  יזמה  בנושא,  או"ם  ועדות 

החממה,  גזי  בפליטת  להפחתה  בינלאומיים 

וחוקקה חוקים לשמירה על האמזונס. חוקים אלו 

שתכננו  ובכורים,  בקר  במגדלי  בחקלאים,  פגעו 

כלכלי.  רווח  לצורך  מהאמזונס  חלקים  לכרות 

המפלגה  ומפלגתו,  בולסונארו  ניצבו  לצידם 

הסוציאל-ליברלית, שתמכו בניצול האמזונס בתור 

פיתוח  לצורך  ברזיל  של  העיקרי  הטבע  משאב 

המפלגה,  אידיאולוגיית  לפי  המדינה.  של  כלכלי 
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לעלייה  העם,  לטובת  תנוצל  הכלכלית  הצמיחה 

ברמת החיים ולשיפור מצבם של העניים בברזיל.

החל   ,2018 באוקטובר  לנשיאות  בחירתו  עם 

בולסונארו לפעול לפי עמדותיו. כחלק מכך הכריז 

כי לא יאפשר לעמותות זרות ולארגונים סביבתיים 

להמשיך בפעולותיהם לשימור האמזונס, והתבטא 

ולילידים  לשבטים  המיועדות  שמורות  נגד 

המתגוררים באמזונס. נוסף על כך, ממשלת ברזיל 

הודיעה כי בניגוד לתכנון, היא לא תארח את ועדת 

הגלובלית.  ההתחממות  בנושא   2019 של  האו"ם 

השריפות  מספר  גדל  החדש  הנשיא  שנבחר  מאז 

באמזונס, והפעולות שננקטו על ידי השלטון כדי 

עין  העלמת  תוך  הצטמצמו,  אלו  שריפות  למנוע 

מהשריפות  חלק  המכוונות.  מההצתות  מחלק 

למה  בניגוד  רובן,  אך  ספונטני,  באופן  התלקחו 

מכוון.  באופן  הוצתו  שמעתם,  אולי  מכם  שרבים 

מגדלי  חקלאים,  הם  להצתות  אפשריים  חשודים 

בקר, או כורים, שירוויחו מכך את השימוש באדמות 

לצורכיהם. עם זאת, בולסונארו מאשים דווקא את 

את  הציתו  לטענתו,  אשר  הסביבתיים  הארגונים 

היערות בשל סירובו לתרום להם כספים.

העם הברזילאי בחר בבולסונארו על מנת שישפר 

ויאפשר לו לנצל את משאבי  את מצבו הכלכלי, 

הטבע, וכך הוא עושה. אך לפעולות אלו יש מחיר, 

מחיר שמשפיע לא רק על אזרחי ברזיל, אלא על 

תושבי העולם כולו.

עולם ללא יערות הגשם באמזונס
בעולם  ביותר  הגדול  הגשם  יער  הוא  האמזונס 

ומשתרע על פני 7,000,000 קילומטר רבוע, ו- 60% 

הריאה  מכונה  האמזונס  בברזיל.  נמצא  משטחו 

הירוקה של העולם, לכן רבים נוטים לחשוב שהוא 

מייצר  האמזונס  למעשה,  חמצן.  לעולם  מספק 

והחשיבות  הארץ,  בכדור  מהחמצן  מ-6%  פחות 

המרכזית שלו היא במניעת השתחררות של המון 

פחמן דו חמצני לאטמוספירה. הפחמן הדו חמצני 

הוא גז חממה, ששחרורו לאטמוספירה הוא אחד 

הגורמים המשמעותיים לשינויי אקלים. פחמן דו 

חמצני המשוחרר בצורת גז מאפשר לאור השמש 

לחום  מאפשר  לא  אך  לאטמוספירה,  לחדור 

שהאור מכניס להיפלט חזרה לחלל, באופן דומה 

לזכוכית בחממה. למרבה המזל, כיום, רוב הפחמן 

בקרקעית  האדמה,  במעמקי  במאגרים  כלוא 

כולא  האמזונס  הגשם.  ביערות  וכן  האוקיינוסים 

ובכך  פחמן,  של  טונות  מיליון   50 בערך  בתוכו 

מונע ממנו להשתחרר לאטמוספירה ולחמם את 

כדור הארץ, אך שריפתו מביאה לשחרור פחמן זה 

ולהתחממות משמעותית.

חשוב להבין ששינוי האקלים הוא לא שינוי איטי 

הבינלאומי  הפאנל   ,IPCC נתוני  לפי  זניח.  או 

ברוב  הממוצעות  הטמפרטורות  אקלים,  לשינוי 

שנות  מאז  אחת  בכמעלה  עלו  העולם  חלקי 

הולך  בקצב  מתמדת  בעלייה  ונמצאות  השישים, 

גזי  פליטות  היא  לשינוי  העיקרית  הסיבה  וגובר. 

החממה שנגרמים מפעולות האדם.

בישראל ההתחממות הגלובלית תפגע משמעותית 

בכמות המשקעים שיפחתו, וכך שטחים נרחבים 

יהפכו למדבר, ומספר השריפות הספונטניות בכל 

קיץ יגדל.

ריבונות ברזילאית או מניעת ההתחממות – למה 

לא גם וגם?

אמנם יערות הגשם הכרחיים למארג החיים בכדור 

הרות  לתוצאות  להוביל  יכולה  ושריפתם  הארץ, 

אסון, אך נכון לעכשיו רק אחוז קטן מאוד מהם 

נשרף בכל שנה. לכן לא בטוח שכדאי להפר את 

כלפי  בינלאומיות  בסנקציות  ולפתוח  הריבונות 

למנוע  מנת  על  הברזילאית  הממשלה  מדיניות 

תרחיש אימים עתידי ובלתי ידוע.

אל  שנדחק  הנושא  האחרונות  בשנים  כי  נראה 

בחשיבותו.  מקום  ותופס  הולך  הכתבות  שולי 

הפגנות  מארגנים  הארץ  ברחבי  תיכון  תלמידי 

ושביתות במטרה לעורר את הממשלה לקדם את 

אם  אז  וגדלה.  הולכת  מגמה שרק  וזוהי  הנושא, 

לפעול  אפשר  האקלים,  משינויי  אכפת  לכם  גם 

באופן משמעותי בתור סטודנטים ממש כאן בבאר 

שבע, ולהצטרף לאחד התאים הפועלים בקמפוס 

חשוב  פלסטיק".  ו"תא  ירוקה"  "מגמה  ביניהם   –

בצד  נמצא  שהאמזונס  העובדה  שלמרות  לזכור 

השני של כדור הארץ, אנחנו עדיין יכולים לעשות 

מודעות  נפתח  אם  לסביבה.  לעזור  כדי  המון 

ונפעל נכון, נוכל להתפנן בבריכה בקיץ, גם בלי 

שזה יהיה עניין של חיים או מוות 
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כלים  לשטוף  אפשר  במים:  חסכו   ››

בצורה יותר יעילה, לקצר זמני מקלחת 

)וגם את כמות המקלחות ביום(, לסגור 

את הברז בזמן שאתם מצחצחים שיניים, 

ולאלו שיש גינה – להתקין טפטפות.

‹‹ חסכו בחשמל: כבו את האור במסדרון, 

התקינו נורות חסכוניות, שימו טיימר במזגן 

ואל תדליקו אותו ותתכסו בפוך בזמן הקיץ 

בזמן  מהחשמל  המטענים  את  והוציאו 

שהם לא טוענים אף מכשיר.

טרמפיסטים  אספו  בדלק:  חסכו   ››

במהירות  סעו  בהוצאות,  והתחלקו 

השתמשו  ה-95(,  )סביבות  אופטימלית 

או  קורקינט  על  התארגנו  בתחב"צ, 

אופניים כדי להתנייד בתוך העיר, ואולי 

הכי פשוט – לכו יותר ברגל.

אפשר  דברים  כמה  תתפלאו  מחזרו:   ››

המחזור.  תחנת  קרובה  וכמה  למחזר 

באוניברסיטה יש תחנות למחזור סוללות 

באתר(,  )חפשו  אלקטרונית  ופסולת 

מ-30  יותר  לאחרונה  פיזרה  העירייה 

של  והכלובים  העיר,  ברחבי  קרטוניות 

אל"ה נמצאים כמעט בכל פינת רחוב. 

שאתם  הבשר  בכמויות  הפחיתו   ››

קילו של בשר בקר מצריך  כל  צורכים: 

קילו   40 של  ויצירה  מים  ליטר   4000

זבל! הפרות הן גם היצרניות מס' 1 של 

כאלו  ויש  גז חממה  גם  גז מתאן שהוא 

מזו  חמורה  שלו  שהפגיעה  שמעריכים 

אם  ביחד.  הדלקים  כלל  שריפת  של 

אפשר  מוגזם,  לכם  נשמע  צמחונות 

להתחיל בלאכול בשר רק פעם בשבוע, 

הסביבתי  ההבדל  עוף.  רק  לאכול  או 

מהסעיפים  מחלק  יותר  משמעותי  יהיה 

הקודמים גם יחד.

והרחיבו  ירוקים  לארגונים  הצטרפו   ››

את התודעה הסביבתית: השינוי תלוי רק 

לחשוב  יתחילו  אנשים  שיותר  ככל  בנו. 

ויותר  לנורמה  יהפוך  הדבר  כך  ירוק, 

הסביבתית  לפגיעה  מודעים  יהיו  אנשים 

במעשים שלהם ויפיצו את הבשורה. 

‹‹ הימנעו משימוש בכלים חד פעמיים: 

בארץ  הים  בחופי  מהפסולת   90%

מקורה בפלסטיק ממנה 38% הם כלים 

חד-פעמיים. תחשבו על זה בפעם הבאה 

שאתם מתעצלים לשטוף כלים.

)בינתיים( את ההשפעות של ההתחממות הגלובלית, היא הולכת  למרות שאנחנו לא ממש מרגישים 

ומתגברת משנה לשנה בקצב חסר תקדים. יש כאלו שחושבים שזה רחוק מהם, שזה משפיע רק על 

הקרחונים בגרינלנד, שכל הביסוס המדעי להתחממות הוא שקר של חבורת מדענים. אבל בעיקר – רבים 

וגורלנו נחרץ. אך למעשה ההסכמה המדעית כרגע היא  חושבים שאין לנו פשוט מה לעשות עם זה 

שניתן להפחית באופן משמעותי את תהליך ההתחממות ואף לעצור אותו.

הנה כמה דרכים פשוטות שבהן אתם יכולים להציל את העולם וגם לחסוך כסף על הדרך!

למשחק ה "חם - קר" הזה 
יש חוקים קצת אחרים: אתם 

משתתפים בו בין שאתם רוצים 
ובין שלא, למשחק הזה קוראים 
"ההתחממות הגלובלית" ואנחנו 

ממש לא רוצים להפסיד בו

מאת מיכאל הופמן

מתחמם.. 
מתחמם... 
מתחמם....

כדור הארץ יודה לכם ולכן! 
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אתן לא תעבדו עליי. אני יודעת שזה קרה גם לכן. לא משנה כמה 

תכחישו ותקראו את הכתבה עם חברה ותגידו "איזה הזיה, לי זה 

בחיים לא קרה," בתוך ליבכן אתן תדעו שאתן חיות בשקר כי כל 

אישה, באשר היא, פעם... טבעה.

אמצע הלילה. כמויות הבירה ששתיתי בפאב במרכז הנגב מאותתות 

אני  מה  אבל  מיותר,  היה  השני  שהחצי  ידעתי  לשירותים.  ללכת  לי 

1+1. בלית ברירה אני קמה, חצי עין ימין פקוחה.  אעשה שהיה מבצע 

הגוף נע כמו זומבי, מדדה באיטיות, ואני וגוררת את רגליי לכיוון השירותים. 

אני אפילו לא מדליקה את האור כדי לא לקום באמת, רק להישאר באזור 

דמדומים בו אני נמצאת. אני מתיישבת, ואז, בלי שום התרעה מראש - אני 

טובעת! דמיינו לכן את הטיאטניק, שנייה 

מבינה  כשאת  בשרטון:  הפגיעה  אחרי 

שאין כבר שום דרך למנוע את זה ובשנייה 

אחת - הכול מים!

מכסה  שוב  השם,  למען  למה  למה? 

שבנות  יבין  הוא  מתי  למעלה?  האסלה 

מושב  וכשאין  משתינות,  כשהן  יושבות 

יכולות,  )או  יכולים  אתם  ובכן...  אסלה, 

ליתר דיוק( להבין מה ההשלכות.

את הכול כבר שמעתי: "זה בכלל לטובתך! 

אחרי  המושב  על  'עקבות'  יהיו  שלא  כדי 

שאני שם." הוא אומר, "זה עניין של הרגל, 

אני לא שולט בזה!" אבל גם אני התרגלתי 

לזה שהאוכל שאתה מכין בלי מלח, ועדיין, 

אני לא מנופפת מולך במלחייה! 

ואפילו  חודשים,  כבר  נמשך  הזה  הוויכוח 

שנים, ואני לא אתפלא אם משחר הימים, 

ב-1775,  האסלה  את  כשהמציאו  עוד 

נשים וגברים מצאו עצמם במאבקים סביב 

משחקי הכס של האסלה.

הוא שם! הוא ממש שם! למה אתה לא יכול לתת לו דחיפה למטה? אפילו 

אחת כזאת מזלזלת, עם הרגל, או אפילו הצד המעליב שלה. אתה אפילו 

את  יעשה  כבר  המשיכה  כוח  קטן,  פוש  לו  לתת  רק  בו,  לגעת  חייב  לא 

השאר. דחיפה קטנה של המושב... לא יותר, לא פחות. 

תמיד קשה לנו לעשות פיפי כמו שצריך. למשל להשתין במדבר - חשבתם 

על זה פעם? לוקח לנו לפחות שעתיים למצוא שיח קוצים קטנטן. ואתם? 

פשוט מסתובבים ושולפים. ובכן, לא קל ולא פשוט להיות אישה, ולא קל 

להשתין בישיבה. ואתה? אתה עדיין לא מוריד את המושב של האסלה.

אומרים שהפכים משלימים, הגבר נוצר לאישה והאישה נוצרה לגבר, והם 

חיו באושר ועושר. אבל כל משפטי היין ויאנג האלה לא התייחסו כנראה 

של  מקומו   - להכריז  פשוט  ולתמיד  אחת  הזמן  הגיע  האסלה.  לסוגיית 

המושב למטה. חד וחלק, נגעתי בארץ. נגעתי במושב אם צריך, רק פליז, 

אל תגרום לי לטבוע שוב במי האסלה.

 למה? 
למה למען 
השם, שוב  
מכסה 
האסלה 
למעלה? 
מתי הוא 
יבין שבנות  
יושבות 
כשהן 
משתינות

הצד 
שלה

ה ל ס א ה ל  ש ס   כ ה י  ק ח ש מ

מאת
דקלה קציר
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ה ל ס א ה ל  ש ס   כ ה י  ק ח ש מ

מאת
דורון לוינסון

מכירים את הימים האלה שהכול הולך חלק? הימים האלה שהכול 

פשוט נופל למקום, אתה קם בדיוק דקה לפני השעון המעורר, 

מוצא חניה בלי בעיות, מגיע לשער 90 ואין תור בכניסה ואפילו 

ההרצאות איכשהו מצליחות לעניין. אז לי היה את אחד הימים 

האלה, הכול היה מושלם. 

ואז, כדי שמרפי יהיה רגוע, תמיד חייב לבוא משהו שינחס הכול. 

משהו כל כך נורא, שבדקה אחת יכול להרוס את כל מה שנבנה במשך 

היום. אצלי המשהו הזה היה השותפה שלי, שיום אחד החליטה שנמאס 

לה ממדיניות האסלה החופשית. היא לא קראה לזה ככה, כי אף אחד לא יודע 

מה זה מדיניות אסלה חופשית, אבל ככה אני קורא לזה. אסלה חופשית זה 

כשכל אחד יכול לעשות עם מושב האסלה מה 

אחרי  למטה  אותו  להחזיר  חייב  לא  לו,  שבא 

השימוש. כל אחד לפי צרכיו. ככה, בחופשיות, 

ולא רק שזה הכי פנאן, זה גם הכי טוב. לכולם. 

אובייקטיבית.

באמת, כאילו, כמה נאחס בן אדם צריך להיות 

להוריד  צריך  אחר  שמישהו  להחליט  כדי 

למקרה  סתם  מראש,  המושב  את  בשבילו 

שאולי הוא ירצה להשתמש בו מתישהו בעתיד. 

יהיה  שהמושב  רוצה  את  משרת?  אני  מה, 

למטה? – אז תורידי אותו למטה.

דבר  לכולם.  יותר  טוב  באמת  זה  רציני,  ואני 

כן,  הנגיעות.  מספר  את  מוריד  זה  ראשון, 

יצטרכו  כולם  אשכרה,  חופשית,  כשהאסלה 

אוהב  לא  אחד  אף  הרי  במושב.  פחות  לגעת 

נגיעות  נחסכות  גם  ככה  במושב סתם.  לגעת 

רצף של שימושים  יש  בהן  בפעמים  מיותרות 

רק  לא  שני,  ודבר  למעלה.  קרש  שמצריכים 

מספר  בקרש,  פעמים  פחות  לגעת  שנצטרך 

הנגיעות יתחלק בין יותר אנשים. כי עכשיו גם 

ולא רק השותפים. הפער כל כך משמעותי  יורידו אותו לפעמים  השותפות 

שהוא יכול להיות ההבדל בין מאתיים נגיעות בחודש, שנעשות כולן על ידי 

שותף אחד, לבין שבעים נגיעות, שמתחלקות בין חמישה שותפים.

מסתכלים,  לא  ממהרים,  לאסלה.  נופלים  אנשים  שלפעמים  פעם  שמעתי 

חושבים שהמושב למטה, מתיישבים, ובום, הנפילה הטראומטית מגיעה. זה 

נשמע נוראי, וזה באמת נוראי, אבל זה קורבן שאנחנו חייבים להקריב. אם 

לא נעשה את זה, השלב הבא הוא שאנשים יהפכו לכל כך שאננים שהם לא 

יסתכלו ימינה ושמאלה בכביש, ימהרו, ובום, יידרסו.

היום, כשכולם גם ככה זומבים שעסוקים כל היום בטלפון, מדיניות האסלה 

החופשית תלמד אנשים להיות יותר אכפתיים, זהירים וערניים לסביבתם, 

היא תמנע מאנשים להידרס ותעזור לחברה שלנו להיות שוויונית וצודקת 

יותר. אין ברירה, חייבים להשאיר את המושב למעלה. זה עניין של חיים 

או מוות.

 אסלה 
חופשית זה 
כשכל אחד 
יכול לעשות 
עם מושב 
האסלה מה 
שבא לו. לא 
רק שזה הכי 
פאנן, זה 
גם הכי טוב 
לכולם

הצד 
שלׂו
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את ל ושוב  שוב  שומעים  אנחנו  אחרונה 

המילים  צירוף  את  או  "נינג'ה"  המילה 

"אתגר הנינג'ה". למעשה המונח הזה שייך בכלל 

אי שם בשלהי המאה  לחלוטין,  לתקופה אחרת 

ה-17, אך כמו שרובכם כבר יודעים, הכוונה היא 

לתוכנית  אלא  פנים,  רעולי  לוחמים  לאותם  לא 

החדש  הספורט  לסוג  נכון  יותר  או  הטלוויזיה 

שמשגע את המדינה.

מה זה בכלל אתגר הנינג'ה?
של  רב  מספר  המציג  טלוויזיוני  ספורט  זהו 

מתמודדים אשר מנסים להשלים מסלולי מכשולים 

בעלי דרגות קושי עולות. מה שמייחד את הנינג'ה 

מהמתמודדים  דורשים  אשר  המסלולים  הם 

יכולות  ומחייבים  שונים  קושי  תחומי  על  לגבור 

גופניות ומנטליות – זריזות, יציבות, כוח רגליים, 

כוח ידיים, אחיזת אצבעות חזקה ועוד. הפורמט 

מורכב משלבים בדרגות קושי עולות ומי שצולח 

ביותר,  הקצר  בזמן  הגמר  וחצי  המוקדמות  את 

לארבעה  בעצמו  שמחולק  הגמר  לאירוע  מגיע 

בזמן  מוגבלים  הראשונים  השלבים  שני  שלבים: 

יציבות,  זריזות,  מהמתמודדים  מצריך  הראשון   –

ידיים  כוח  מצריך  והשני  כוח,  ומעט  אתלטיות 

מגיעים מעטים  וסיבולת. השלב השלישי שאליו 

למעטים  שיש  עילאיות  אחיזה  יכולות  מצריך 

השלישי  השלב  את  שעוברים  הבודדים  בעולם. 

"הר  המכונה  והאחרון  הרביעי  לשלב  מגיעים 

המידוריאמה" שבו עליהם לצלוח טיפוס על חבל 

בגובה 23 מטר בתוך 30 שניות. אתגר הנינג'ה כל 

כך קשה ולמעשה רק 13 מתמודדים בעולם צלחו 

את כל ארבעת השלבים.

אז איך הכול התחיל?
אנחנו אומנם מכירים את התוכנית הישראלית, אך 

הפורמט קיים עוד הרבה לפני שיובל שמלא ניסה 

המקורי  הפורמט  המידוריאמה".  "הר  את  לכבוש 

נקרא "סאסוקה" )Sasuke( והוא הומצא ביפן אי 

שם בשנת 1997. לכן, לא פלא שחמישה מתוך 13 

יפנים.  הנינג'ה הם  מתמודדים שצלחו את אתגר 

בשנת 2006 הטלוויזיה האמריקאית החלה לשדר 

דיוויד  כמו  אמריקאים  ונציגים  "סאסוקה"  את 

קמפבל נשלחו להתמודד בפורמט היפני. הפורמט 

החל   2009 בשנת  ולכן  רבה  התלהבות  גרף 

 American" נקרא  אשר  האמריקאי  הפורמט 

למרות   ."Ninja Warrior
המתמודדים,  אלפי 

השביעית  בעונה  רק 

האמריקאי,  לפורמט 

ואייזק  בריטן  ג'ף  כבשו 

הר  פסגת  את  קלדיארו 

של  לצערו  אך  המידוריאמה. 

אותו  הקדים  קלדיארו  בריטון, 

בתואר  וזכה  ספורות  בשניות 

של  ההצלחה  בעקבות  הנכסף. 

הפורמט  הגיע  האמריקאי  הפורמט 

ביניהן  העולם,  ברחבי  ארצות  לעוד 

סין,  צרפת,  אוסטרליה,  בריטניה, 

רוסיה,  מקסיקו,  אינדונזיה,  קולומביה, 

דרום אפריקה וכמובן ישראל. 

מעבר לספורט
ספורט  ענפי  כמו 

גם הנמנעים מצפייה בריאליטי כנראה שמעו על "נינג'ה ישראל" שהצליח 
נינג'ה  של  הגמר  בקרוב  הטלוויזיה.  למסך  מעבר  הרבה  תהודה  לצבור 
ישראל וזה בדיוק הזמן לברר מה זה הספורט הזה שסוחף אחריו כל כך 

הרבה מעריצים. אז איך הכול התחיל ומה מיוחד בספורט הזה?

מאת דניאל רימברג

שיגעון 
הנינג'ה

ור
מד
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רגעים  מספק  הנינג'ה  אתגר  גם  כך  אחרים, 

מרגשים, אך מעל לכול הוא מביא עמו ערך מוסף 

ודוגמה למבוגרים ולילדים ברחבי העולם. לעומת 

ענפי ספורט פופולריים כמו כדורגל, כדורסל או 

לתדמית  מתאימים  לא  הנינג'ה  כוכבי  פוטבול, 

הסלב העשיר והסנוב. הם לא מרוויחים מיליונים  

רק  )למעשה  אחרים  ספורט  בענפי  כוכבים  כמו 

הזוכה מקבל פרס כספי(, הם חיים את הנינג'ה יום 

יום כספורטאים מקצועיים אך נאלצים להשקיע 

מכספם על מנת להתאמן ולהיות מוכנים לתחרות 

שמתקיימת אחת לשנה. כיום, כוכבי נינג'ה רבים 

הם  שבהם  נינג'ה  מכוני  פתחו  העולם  ברחבי 

מתאמנים ומאמנים מתמודדים אחרים – קבוצות, 

יחידים, גברים, נשים, מבוגרים וילדים. 

דבר נוסף שמייחד את הנינג'ה היא העובדה שזהו 

אחד מענפי הספורט היחידים שבהם גברים ונשים 

מתחרים יחדיו על אותו מסלול וישנן נינג'ות כגון 

ג'סי גראף ואליסה בירד שזכו להצלחות גדולות 

מכך,  יותר  הגברים.  המתמודדים  מרוב  יותר 

להתגבר  והרצון  הנינג'ה  לאתגר  האימונים 

הגוף  אידיאל  את  בונים  המכשולים  על 

הספורטיבי ככזה שמכוון לצליחת האתגר 

העכשווי.  היופי  לאידיאל  ולא  עצמו 

שרירי בטן או גוף חטוב הם לאו דווקא 

גוף  דווקא  אלא  במסלול  שיסייעו  אלו 

מאוזן, בריא, מעט שרירי ואחיזת ידיים 

טובה. על כן האימונים לנינג'ה יוצרים 

וחיובית  בריאה  מודעות 

לדימוי הגוף.

מסגרת להתמודדות עם קשיים
כך  מתמודדים רבים ברחבי העולם מספרים על 

שהנינג'ה מהווה עבורם מסגרת להתמודדות עם 

למעשה  ישנן  עליהם.  והתגברות  בחיים  קשיים 

שמתפקדות  העולם  ברחבי  נינג'ה  קבוצות 

חברתית  מסגרת  ומספקות  דבר  לכל  כקהילות 

אופיינית  שפחות  תופעה  ומקבלת,  אוהבת 

נינג'ה  ספורטאי  ישנם  אחרים.  ספורט  לענפי 

שמתמודדים עם קשיים נפשיים, שכליים ופיזיים 

אך במבחן התוצאה הם טובים כמו כל מתמודד, 

וקהילת הנינג'ה לא שופטת אותם אלא משתדלת 

להוות מקום לכולם.

נינג'ה שמשתמשים  כוכבי  ישנם  די בכך,  אם לא 

בפורמט ובפרסום על מנת לקדם מודעות ולעורר 

האמריקאי  הנינג'ה  כוכב  אנשים.  בקרב  השראה 

ה"אלופיסיה"  ממחלת  סובל  אשר  בול,  קווין 

בגוף,  השיער  כל  לנשירת  שגורמת   )Alopecia(

לעורר  ומנסה  למחלה  המודעות  להגברת  פועל 

השראה בקרב החולים במחלה. קווין מאמן קבוצת 

השתתפותו  שעד  ילדים  במחלה,  שחולה  ילדים 

הם  כיום  מהבית.  לצאת  התביישו  בתוכנית 

מלווים אותו לכל התחרויות, והעלאת המודעות 

למחלה הביאה לכך שיותר ויותר ילדים שחולים 

במחלה מרגישים פחות בודדים. נוסף לכך, ישנו 

מתמודד בשם בריאן בורק אשר נמצא על הרצף 

האוטיסטי. בריאן, למרות הקושי ובעזרת קהילת 

גר, החל להתאמן מגיל  הוא  הנינג'ה בעיר שבה 

אך  בחברה,  להשתלב  לו  סייעו  האימונים  צעיר. 

מעל לכול הם סייעו לו להפוך למתמודד מעולה 

בפורמט  האחרונה  בעונה  המתמודדים.  ככל 

מקור  וסיפק  לגמר  הגיע  אף  הוא  האמריקאי 

השראה למתמודדים עם אוטיזם. הוא הוכיח ללא 

קשיים  אילו  ועם  אתה  מי  משנה  שלא  ספק  כל 

ניתן  ואימונים  רצון  כוח  בעזרת  מתמודד,  אתה 

להשיג הכול.

אז אם עוד לא צפיתם בפורמט המדהים הזה, זה 

והמרגש  החדש  הספורט  בענף  להתאהב  הזמן 

ביותר בעולם. ואם אתם כבר מכורים לצפייה, נסו 

לאתגר את עצמכם ולכו להתאמן במכון הנינג'ה 

אתם  אולי  יודע,  מי  שבע.  בבאר  שנפתח  החדש 

תהיו הנינג'ה הראשון של ישראל 
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סודוקו

בינוני ‹‹

>> קל

*הפתרון באתר האגודה << צ'ופצ'יקמאת ליאור ליאני
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קפה לולה - בית קפה קצת אחר...
סמילנסקי 13, העיר העתיקה ב"ש 08-6288937

Friends cafe

*הפתרון באתר האגודה << צ'ופצ'יקתשחץ

דגם
המשמש
בסיס
לפיתוח

לו'צ
בושם לאחר
הגילוח
מבנות

המשפחה
'גראז

,ערגה
כיסופים

(ח"כ)
התקדם 
באוויר

חולצה
לחיילת

מיןהר בארץ
הבלקומפוננטאנטילופה

רֹוֶמה 
רובה נגד 
טנקים

נתיב
עליה להר
מצדה

(4,4)
איתר

-אוניבר
סיטה
ב"בארה

יישוב
מצץדרוזי

צריך 
קתלהחזיר

לשון
דיבור

אירופאית
בוסתןשמח

מועצה
מקומית

תעשייתית
בצפון

מחוז
-באוזבקי
סטן

פר צעירבסיסחבר
מקום

להפקת 
יין

עיר 
בירה 

באירופה
כפתור
במקלדת

עיר 
בקנדה

מי שנולד
הבליטבארץ

טהורמוקיוןשניים

אבן חן
יקרה

זמר 
ישראלי

(מ"ש)
מחלקי
היממה

ממלכיישבן
אחדתבואהישראל

התווים

 בראד פיטולי'לינה ג'אנג

liorliany@gmail.com © Georges Biard: צילומים
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מדור דירה להכיר

האגודה הסטודנטיאלית

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
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