עמ' 44

למה הדור שלנו
עושה פחות סקס?
ליה שרביט

עמ' 10

מגזין האגודה הסטודנטיאלית • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 | Bgu4u.co.ilכב' בטבת תש"פ |  | 19.01.20גיליון מס' 584

האם נמאס לנו
מפוליטיקה?
עדי דרדיקמן

1

בס“ד

מנה שלישית

כשר למהדרין
בהשגחת הבד"ץ

חינם!
על כל התפריט החומוס

דיאלנא מזמינה אתכם לאכול ,ליהנות ולהתרגש
במבצע מיוחד לסטודנטים:
*בהצגת תעודת סטודנט | הזול מבניהם

תבואו רעבים!
רחוב יעקב כהן ) 4צמוד למשכן( ,באר שבע | להזמנות08-6166647:
צ'ופצ'יק

2

בקרו אותנו ב-
דיאלנא באר שבע

גיליון מס' 584

המערכת

תוכן עניינים:

עריכה:

 .4דבר העורכת – יעל רפ
 6למה הפייסבוק שלי מלא
בחתונות? פז בראונשטיין
 8למה פייסבוק וגוגל מרגלות
אחרינו? דניאל רימברג
 10האם נמאס לנו מפולטיקה?
עדי דרדיקמן
 14למה אנחנו מתקשים להחליט?
רותם ציפורי
 16למה בן גוריון האוניברסיטה הכי
חברתית? עדי דרדיקמן
 18למה אנחנו מפחדים מבינוניות?
דקלה קציר
 20למה עברנו לקנות באינטרנט?
רותם ציפורי
 21מה הכוונה כשאומרים 'סחים'?
מיכאל הופמן
 22האם הנושא העדתי עדיין אישיו?
ליה שרביט
 25למה אוכל מנחם אותנו?
דקלה קציר
 26למה מספרי הבניינים
באוניברסיטה מבולגנים?
דורון לוינסון
 27למה הווטסאפ של השכן ירוק
יותר? רותם בן-אשר

 28למה מרגיש שכולם סביבנו
בדיכאון? רותם בן-אשר
 30האם אפשר למצוא זוגיות
בטינדר? רותם בן אשר
 32למה חברה שלי לא רוצה לבוא
לב"ש? דורון לוינסון
 34האם הסטורי מנהל לנו את
החיים? יעל רפ
 36למה אין לי אומץ לשים ביקיני?
פז בראונשטיין
 38למה קשה לנו לקבל אל-הורות?
ליאור גבאי
 41למה תפוח טעים יותר חתוך?
דורון לוינסון

יעל רפ
עריכה לשונית:
ריקי דבס
עיצוב גרפי:
נטלי לוין
רועי חמאוי
כתיבה:
רותם ציפורי
דניאל רימברג
דורון לוינסון
דקלה קציר
רותם בן-אשר
ליאור גבאי
מיכאל הופמן
ליה שרביט

 42למה לכולנו קשה להתרכז?
ליאור גבאי

פז בראונשטיין

 44למה הדור שלנו עושה פחות
סקס? ליה שרביט

איור שער:

עדי דרדיקמן

ארז שמח

 46למה כל מה שבאלי לראות זה
ריאליטי? דקלה קציר
 28למה כוכבי הכדורגל הגדולים הם
דרום אמריקאיים ,אך מצב הליגות
שם מדשדש?
דניאל רימברג

דפוס:
דפוס ולדמן
054-5864298

 50סודוקו ותשחץ

Bgu4u.co.il

כותבים סיפורים קצרים? רוצים לפרסם באתר של צ'ופצ'יק?
כתבו לנו » chupchik@aguda.bgu.ac.il

מעוניינים לפרסם
בצ'ופצ'יק?
פנו למשרד שיווק
בטלפון 054-2321346
* תוכן הפרסומים
אינו באחריות האגודה
הסטודנטיאלית

3

דבר העורכת | יעל רפ
זה מצחיק שיש מישהו שבא ומותח קו ואומר – פה נגמר הדור ופה מתחיל.
איכשהו הוא מתחת את הקו בדיוק מעלי.
כשבגן חובה הביאו לי חוברות הכנה לכיתה א' ,לא נפלתי בפח ,הגננת אמרה שאני לא בשלה והצלחתי
למשוך עוד שנה של משחקים .השנה הנוספת שנשארתי בגן הציבה אותי ממש מתחת לקו ,כחלוצה
של דור ה .Z-הוצאתי רישיון לפני שבשכבה גילו מה זו תיאוריה .הייתי זאת שנשלחה לקנות אלכוהול
למסיבות ,וזאת שהייתה צריכה לגלות ראשונה איפה מצרים מדים .כשהייתי חוזרת מהטירונות החברות
היו גומעות בשקיקה את הסיפורים על הרס"ר ,אבל כשהחברה הרביעית התגייסה לאף אחת כבר לא
הייתה סבלנות לשמוע איך היא התפוצצה מצחוק במסדר.
אחרי השחרור מצאתי את עצמי פתאום בדור אחר ,מנסה להתאים את עצמי לחוקים החדשים .נכנסתי
בדלת אחת וחזרתי לאזרחות בדלת אחרת .מצאתי את עצמי בדור ה .Y-הייתי המלצרית הכי צעירה,
הייתי הכי צעירה בהודו ,הכי צעירה בתואר .השארתי את החברות מהתיכון מדדות מאחורי בניסיון
לצמצם את הפערים שהלכו והתרחבו.
מאז ,כששואלים אותי בת כמה אני או כשעושים איתי פיצוחים ,אני מתחילה לגמגם .כן ,למדתי עם
שנתון  .96כן ,אני פה אתכם עכשיו בסוף התואר .מנסה להסתיר את העובדה שתמיד הסתכלתי עליכם
מלמטה ונראיתם לי כל כך גדולים .כל כך בוגרים ומנוסים .מנסה לעכל את זה שמלהיות הבכורה בבית
ובשכבה ,פתאום סובבים אותי המון אחים ואחיות גדולים.
רוב הזמן אני מצליחה להסתיר את זה יפה .אתם לא ממש שמים לב .אבל אז מגיע איזה רגע נוסטלגי
שבו נזכרים באיזה סדרה או שיר מפעם .וברגע הזה ,אני משתתקת ,מקווה שלא יזרקו לי "ילדה ,בטח
את היית בגן או משהו" .כי באמת מה אני יודעת על החיים ,אני בסך הכל ילדה .רוצה להיות גדולה אבל
נהנית מכל רגע שבו אתם הגדולים ואני הקטנה .זאת שעוד מותר לה להיות נאיבית ,לעשות טעויות.
לעשות את הטעויות שאתם עשיתם בגילי ,לחלום את החלומות שאתם חלמתי בגילי.
התגנבתי אליכם לדור של כל הנרקסיסטים ,אלו שלא מצליחים להיות סגורים על עצמם .שרוצים לטרוף
את העולם אבל מסטולים מידי בשביל לקום מהספה .הדור הזה שעסוק במרדף אחרי כסף אבל בעצם
רק רוצה משמעות .מסיים כל יום לבד ,מדפדף בטינדר ביד אחת וסיגריה ביד השנייה.
לפעמים אני מרגישה כמו מרגלת שהתגנבה .שתולה .ככה אני צופה בכם מהצד ,ומהצד רואים טוב יותר.
אבל לפעמים ,אני מתמכרת לתסבוכות שלכם ,שוכחת שאני בכלל מדור אחר.

4

צ'ופצ'יק

משרד
סיוע
אקדמי

גל ראובן
רכזת הפקולטה לטבע

איתכם
לאורך כל
התואר

teva@aguda.bgu.ac.il

נוי סיון

יעל ריבולוב

רכזת הפקולטה להנדסה א' רכזת הפקולטה להנדסה ב' ומכינות
han1@aguda.bgu.ac.il

han2@aguda.bgu.ac.il

קרן בן יעקב

שרון צוקרמן

אלמוג זעפרן

רכזת הפקולטה למדעי
הבריאות והפקולטה לניהול

רכזת הפקולטה לרוח וחברה

מנהלת סיוע אקדמי

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

briut@aguda.bgu.ac.il

 5כללי אצבע לתקופת מבחנים
 .1טלפון הוא חומר עזר אסור .יש להכניס אותו לתיק לפני תחילת המבחן.
 .2צוות ההוראה לא הגיע לאחר  30דק'? ניתן לבטל השתתפותכם ולגשת למועד מיוחד.
 .3מבחנים מחזירים תוך  15יום .אם לא ,ניתן לבחור את הטוב מבין שני המועדים העוקבים.
 .4ערערת? כל הבחינה נבדקת ,ציונך יכול לרדת ,לעלות או לא להשתנות.
 .5לא ביטלת? שילמת .אי ביטול מועד ב' או מועד מיוחד בזמן = קנס.

נתקלתם בבעיה? פנו אלינו בטלפון  08-6472348או

אגודת הסטודנטים בן גוריון -מדור אקדמיה
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מאת פז בראונשטיין

למה
הפייסבוק
שלי מלא
בחתונות?
מספרים לנו שגיל הנישואים עולה ,אבל כשאני פותחת
את הפייסבוק נראה שכולם מתחתנים .בדרך לחתונה
עוצרים בפייסבוק
 5דקות לשיעור שבבניין  98ושוב אני מאחרת,
למרות שהבטחתי לעצמי שהשנה זה ייפסק.
ארוחת הצהריים שלי מסתובבת ב 360-מעלות
בתוך המיקרוגל הלוהט ואני מחליטה להעביר את
הדקה שנותרה לי בגילול הפיד שלי .בין איוונט,
פוסט ממומן וסטטוס של חבר שקופץ לי בדיליי
של שלושה ימים ,בולטת תופעה אחת מדאיגה
– עשרות תמונות של זוגות מחייכים עם טבעת
ואלבומים שלמים של חתונות בלוקיישנים מנקרי
עיניים ,שנראים כמו בחו"ל ,אבל בארץ.
הזוגות – איכשהו כולם בני גילי .25-24 ,הצליל
של המיקרוגל מושיע אותי מההפנוט של תקתוקי
השעון הביולוגי שלי ,ואני רצה לשיעור ,אבל
המחשבה לא עוזבת אותי .מה קורה פה? סיפרו
לנו שאנחנו הדור שלא מצטיין בזוגיות ,שמפחד
ממחויבות ,שלא 'מתחיל' יותר בפאבים וחייב מסך
כדי להרגיש טוב עם עצמו? איך זה דווקא אנחנו
מתמסדים בגיל צעיר? או שאולי זה הפייסבוק
שזיהה את החיפוש החוזר שלי לשיר Put a ring
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 on itוהחליט לתייג אותי כלחוצת חתונה? כיאה
לאקדמאית מן המניין ,הבנתי שלא אגיע לפתרון
לבדי ,והלכתי לחפש תשובות .הבנתי שעליי לפרק
את השאלה לגורמים ולתקוף אותה מכל החזיתות:
ישנו ההיבט הטכנולוגי ובראשו אלגוריתם
הפייסבוק ,ובמקביל קיים גם ההיבט הסוציולוגי
של ירידה בגיל הנישואים כתופעה חברתית.

מה קורה פה? סיפרו לנו שאנחנו
הדור שלא מצטיין בזוגיות ,שמפחד
ממחויבות ,שלא 'מתחיל' יותר
בפאבים וחייב מסך כדי להרגיש
טוב עם עצמו? איך זה דווקא
אנחנו מתמסדים בגיל צעיר?
אבל ,לפני הכל – "דברי בציונים גברת ,דברי
במספרים":
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נכון
לשנת  ,2016גיל הנישואין הממוצע בקרב גברים,

שנישאו לראשונה ,היה  25.5ואילו בקרב נשים
עמד על  .25.1בהשוואה לנתונים המקבילים
משנת  ,1970חלה דווקא עלייה בגיל הנישואים
בקרב האוכלוסייה היהודית .אבל מה בנוגע
להשוואות לעומת דור ה ,X-הדור שלפנינו?
"פייסבוק מזהה חתונות כאירוע מכונן וסוחף
אהדה ,לפחות בקרב קבוצת הגילים  .30-20אם
תדברי עם אנשים שגדולים ממך בעשור ,תיווכחי
לדעת שהמוטיב החוזר בפיד שלהם הוא תמונות
של אירוע מכונן אחר בחייהם – לידה ",הסביר
לי ד"ר אוהד שקד ,ראש התמחות טכנולוגיות
המידע והתקשורת במכללת ספיר ומרצה
במחלקת לפוליטיקה וממשל באוניברסיטה.
לדבריו ,פייסבוק מקפיץ תמונות שהוא מזהה
כצוברות לייקים ,כדוגמת חתונות.
תשובתו של ד"ר שקד לא סיפקה אותי דיה,
וידעתי שעליי להמשיך ולחפש את המנגנון
המחשבתי שעומד מאחורי התופעה ,אם אכן
קיים .ומה יותר טוב מלפנות אל חוכמת ההמונים
בשביל לעשות זאת? "זה מקרה קלאסי של
היוריסטיקת הזמינות ",הגיבה לי אחת מחברות
הקבוצה 'פסיכולוגיה חברתית בעולם האמיתי'
והזכירה לי את החומר משנה שעברה בקורס
'מבוא לפסיכולוגיה'" .מדובר בהערכת הסתברות
על בסיס מציאות מדומיינת שאינה משקפת את
המציאות האמיתית – כמו שהיינו יכולים לחשוב
שבישראל יש מספר 'אסטרונומי' של תושבים ,אם
היינו נשענים על מספר הישראלים שמטיילים
בדרום אמריקה .אבל בפועל ,זה רק נראה הרבה
ולא מבוסס על נתוני אמת ".עמית אחר מקבוצת
'חושבים טוב – שאלות ותשובות על פסיכולוגיה'
ציין שדווקא יש מגמת עלייה בגיל הנישואין
בעולם המערבי ,ולכן ייתכן כי מדובר בחריגות
דוריות נקודתיות.

והחרדה – לא סתם מינו בבריטניה שרת בדידות.
קחי לך דקה ותחשבי על זה ".הסבירה" ,תסתכלי
סביב ,הכול אינסטנט ,אנשים חושבים שגם זוגיות
היא כזאת ,אבל לא מבינים שזה אולי אחד הדברים
היחידים שהם לא אינסטנט ".אז איך בכל זאת כל
הפייסבוק שלי מתחתן ,אתם שואלים? גם על זה
ליעל הייתה תשובה" ,כמו במחקר ,זה עניין של
גישה ותלוי בכיוון שאתה בוחר לחקור ,כך שכדאי
לקחת את הדברים בערבון מוגבל .אבל אנשים
מתכוננים לסערה ומתמגנים .בני גילך מבינים,
באופן לא מודע ,שקשה יותר למצוא זוגיות
בימינו ,בטח ובטח להתמיד בה .לכן ,ברגע שהם
מוצאים משהו טוב – הם מתמסדים ומבטיחים
לעצמם מקלט מפני השינויים שעתידים לבוא".

"פייסבוק מזהה חתונות כאירוע
מכונן וסוחף אהדה ,לפחות בקרב
קבוצת הגילים  .30-20אם תדברי
עם אנשים שגדולים ממך בעשור,
תיווכחי לדעת שהמוטיב החוזר
בפיד שלהם הוא תמונות של
אירוע מכונן אחר בחייהם – לידה"
המצקצקים שביניכם יגידו שאנשים מתחתנים
מאהבה ,מרצון להמשיך מסורת או מאידיאולוגיה
ומ"חלס לחפור" ,ואין לי ספק שאתם צודקים.
אבל בד בבד ,יש כאן תופעה חברתית שגדולה
יותר מאיתנו – גיל הנישואים יורד ,יהיו הסיבות
אשר יהיו ,החתונות ממשיכות להקיף אותנו ,ואני
מכינה את הצ'קים.

ובכל זאת ,משהו בי לא שקט .העיפרון לא
מחודד דיו ,הפלפל בשקשוקה לא מספיק חריף,
הפיתה לא מספיק חמה ,ואני ממשיכה בחיפושים
ומגיעה ליעל מן שחר ,מרצה בתחום השפעות
הטכנולוגיה ,שמאירה את עיניי" ,המשוואה היא
פשוטה :גיל הנישואים יורד  +כמות הגירושים
עולה  +כמות הרווקים (בין מבחירה ובין שלא)
עולה .המאה ה' 21-ניחנה' במגפת הבדידות
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מעולם לא היו
גופים ,מדינות
או אימפריות
שהחזיקו בכמות
המידע שמחזיקות
Google
ו.FaceBook-
האם הגיע הזמן
לדאוג?
8
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ב

שנת  753לפנה"ס נוסדה העיר רומא
כמלוכה מקומית ,רק כ 250-שנים מאוחר
יותר הפכה המלוכה לרפובליקה .שיא שלטון
האימפריה הרומית היה ב 117-לספירה ,כשהיא
שלטה על  6מיליון קמ"ר ועל כ 70-מיליון בני
אדם .לאחר נפילת האימפריה הרומית החליפו
אותה אימפריות קטנות יותר כגון האימפריה
הביזנטית ,הקרולינגית ועוד .במרוצת השנים קמו
להן אימפריות ענק כמו האימפריה המוסלמית
( ,)570האימפריה המונגולית ( ,)1206האימפריה
הספרדית (החל מסוף המאה ה )15-והאימפריה
הבריטית (החל מהמאה ה .)16-עם שקיעתן
של ספרד ובריטניה במאה ה ,20-עלו מעצמות
ענקיות בדמות ארצות הברית ,גרמניה הנאצית,
ברית המועצות וסין .אלו ,ללא ספק ,עיצבו את
המאה הקודמת ושלטו בחיי מרבית תושבי כדור
הארץ – מי בכוח צבאי ,מי בתעמולה ומי בשליטה
כלכלית .אך מי הן האימפריות ששולטות בעולם

במאה ה ?21-יש שיטענו שאלו הן ארצות הברית,
רוסיה ואפילו סין ,אך האם זאת האמת?
בשנת  1998שני סטודנטים באוניברסיטת
סטנפורד ,לארי פייג' וסרגיי ברין ,הקימו חברה
ושמה  Googleשמטרתה הייתה "לארגן את כלל
המידע העולמי ולהופכו לנגיש ויעיל לכל העולם".
החברה צמחה במהירות שיא והקימה את שרת
החיפוש המפורסם בעולם ,את דפדפן האינטרנט
 ,Google Chromeאת ה Gmail-שכולנו
משתמשים בו ,את שירותי המפות ועוד שירותים
רבים .אך לגוגל זה לא הספיק ,והיא רכשה מספר
לא מבוטל של חברות שהמפורסמות שבהן הן
 YouTubeו Waze-הישראלית .כיום שוויה של
גוגל נאמד ביותר מ 730-מיליארד דולר.
לא הרבה שנים לאחר הקמת  ,Googleבשנת
 ,2004סטודנטים מאוניברסיטת הרווארד
בראשות מארק צוקרברג ,הקימו אתר שמטרתו
הייתה לקשר באופן וירטואלי בין סטודנטים
באמצעות רשת חברתית .מהר מאוד החברה
התפתחה והיא נפתחה לכלל הציבור בשנת 2006
בשם " ."FaceBookקצב הגדילה של פייסבוק
היה מסחרר ,ונכון להיום לפייסבוק יש יותר מ2-
מיליארד משתמשים פעילים ושוויה נאמד ביותר
מ 550-מיליארד דולר .אך בדומה לGoogle-
גם זה לא הספיק לפייסבוק והיא החליטה
לרכוש שתיים מהמתחרות העיקריות שלה –
 Instagramו.Whatsapp-

האימפריות החדשות
אבל למה אני מספר לכם את כל זה ,איך זה קשור
לכל אותן אימפריות היסטוריות ולשאלה המרכזית
"למה הן מרגלות אחרינו"? אז התשובה הברורה
והמובנת מאליה לשאלה היא – "כסף ועוצמה",
שני הכוחות המרכזיים שמניעים את האדם משחר
האנושות .לכולנו ברור שFaceBook, Google,-
 Amazonודומותיהן עוקבות אחרינו ואוספות
עלינו כמה שיותר נתונים על מנת למקסם רווחים
מפרסום .לדוגמה ,כאשר אני מדבר ליד הטלפון
הנייד שלי על חתונה של חבר ,הרמקול קולט את
המידע ,ותוך רגעים ספורים אני מתחיל לראות
פרסומות לאולמות אירועים ,בגדי חתן ועוד.

ענקיות האינטרנט אומנם מספקות לי את
היכולת ליצור קשרים חברתיים ,לראות סרטונים
מצחיקים ,לקנות בגדים בזול ולחפש אחר ידע
אין-סופי אך האם כל אלו הן אשליות גמורות?
זה נכון ,כל אותן חברות ענק מספקות שירותים
משמעותיים ,אך למעשה זהו זאב בתחפושת של
כבש .עובדה ברורה היא כי חברות אלו נועדו
להרוויח עלינו הון עתק .אך כסף הוא אמצעי
בלבד ,והאמת היא שמסתתר לו מניע מסוכן
עוד יותר – כוח .פעם אימפריות היו זקוקות
לצבא חזק או לכלי נשק מתקדמים על מנת
לשלוט בעולם אך ב 2020-אנחנו חיים במציאות
שונה לחלוטין.

"במובנים מסוימים ,ממש 'בלי
ששמנו לב' אותן חברות ענק
הפכו לאימפריות של המאה
ה 21-והן שולטות על העולם
בקנה מידה היסטורי .אנו
זקוקים לשירותיהן והן יודעות
עלינו הכול (אבל באמת
הכול)".
מעולם לא היו גופים ,מדינות או אימפריות
שהחזיקו בכמות המידע שמחזיקות Google
ו .FaceBook-היום ,אנשים בכל העולם לא
יכולים להסתדר בלי השירותים שאותן חברות
מספקות לנו (ג'ימייל ,וואטספ ועוד) .למעשה,
במובנים מסוימים ,ממש 'בלי ששמנו לב' אותן
חברות ענק הפכו לאימפריות של המאה ה21-
והן שולטות על העולם בקנה מידה היסטורי .אנו
זקוקים לשירותיהן והן יודעות עלינו הכול (אבל
באמת הכול) .כך למשל ,יש לחברות הללו את
האפשרות לקדם מועמדים מסוימים בתקופת
בחירות ,לקדם אג'נדות מסוימות או להשתיק
מסרים שהם מתנגדים להם .זאת סכנה בקנה
מידה שאין לתאר ,ולא סתם סין הרחיקה את
 Googleמשטחה ובארה"ב מתנהלים משפטים
נגד  .FaceBookמעצמות העולם מבינות ,אולי
מאוחר מדי ,כי הן לא מתחרות זו בזו ,אלא
באימפריות החזקות בהיסטוריה האנושית ,ולנו
רק נותר לקוות ש Google-ו FaceBook-לא
יפנו נגדנו
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מאת עדי דרדיקמן

האם נמאס לנו
מפוליטיקה?
בעוד פעילים בקמפוס מרגישים כי המילה "פוליטיקה" הפכה
למילה גסה ,יש הטוענים שדווקא אכפת לנו יותר מתמיד
"רגע ,אתם פולטים? אה ,אז זה לא בשבילי...
אני אתמוך במאבק מרחוק אבל לא רוצה שיוך
מפלגתי ".משפטים כאלו ואחרים הם רק קמצוץ
ממה ששמעתי ,בניסיון כושל לגייס חברים
חדשים לתא הפוליטי-סטודנטיאלי שבו אני
פעילה .מדובר על סטודנטים רבים ,ואפילו
חברים ,שאני יודעת בוודאות ,שבשתי מערכות
הבחירות האחרונות הצביעו למפלגה שהתא
שלנו מקדם ,ובכל זאת ,הם מתרחקים מפעילות
פוליטית כמו מאש.
תהיתי מתי פוליטיקה הפכה להיות מילה גסה,
ומדוע סטודנטים בבן גוריון כל כך נרתעים ממנה?
ואז זה הכה בי ,מה אם זה לא רק בבן גוריון ,מה אם
פשוט ,באופן כללי ,נמאס לנו בארץ מפוליטיקה?
מה אם כל ההסתה ,הדרמות המיותרות ,האמירות
הפופוליסטיות והשוק שעשו נציגנו מבית הנבחרים,
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הביאו אותנו להירתע לחלוטין מכל מה שמתויג
כפוליטי .מערכות הבחירות החוזרות כמובן לא
הועילו ,מצד שני ,אחוזי ההצבעה ,אשר מהווים את
האחד המדדים להשתתפות פוליטית ,לא ירדו בין
שתי מערכות הבחירות .אז האם באמת נמאס לנו
מפוליטיקה? אם כן ,מתי זה קרה? ואיך האינטרנט
קשור לכל זה?

אולי בכלל לא נמאס לנו?
כדי להתמודד עם הסוגיה ,פניתי למורנו ורבנו,
דני פילק ,פרופסור במחלקה לפוליטקה וממשל.
דני לא מיהר לצאת בהכרזות רדיקליות ופסק,
שלדעתו ,הישראלים רחוקים מאוד מלוותר על
הפוליטיקה" .אני חושב שלא נמאס מפוליטיקה,
והאזרחים הישראלים מעורבים בכל מיני צורות.
הרי מה זה פוליטיקה? כשאנחנו מתארגנים
באופן משותף כדי לדחוף מדיניות מסוימת או

כדי לדרוש שינוי ,זאת פוליטיקה ".ובאמת ,בשנה
האחרונה התקיימו עשרות הפגנות במנעד רחב
של נושאים שכולם ניסו למתג את אותם כא-
פוליטיים .מעבר לעובדה שריבוי ההפגנות מצביע
על מידה מסוימת של אי שביעות רצון ודרישה
לשינוי ,היא גם מראה שרובנו מרגישים שיש לנו
את היכולת לשנות.

ברגע שהבענו דעה ,סימנו לייק,
או אפילו עשינו 'אטנדינט' לאירוע
פוליטי ,סימנו וי קטן בראש,
באזור שצמא לפעילות פוליטית.
אנחנו מבחינתנו עשינו את שלנו
אז למה אנחנו מנסים לתייג כל מאבק כמאבק
א-פוליטי? דני מסביר שזה קשור לעובדה
שבישראל למילה הזאת יש קונוטציה אחת –
הסכסוך הישראלי-פלסטיני .שאלת הגבולות
הפכה להיות מה שמגדיר אדם אם הוא שמאלני
או ימני .לכן ,כאשר מגדירים מאבק כא-פוליטי
מתכוונים שכולם יכולים לתמוך ביחד בסוגיה.
בשנים האחרונות הצטמצמו עוד יותר המונחים
ימין ושמאל ,והפכו לסוגיה צרה אף יותר – כן
ביבי או לא ביבי ,או איך שדני מכנה זאת 'בחירה
של איש ולא של אישו'" .יש בעיה עולמית
ומקומית של משבר ייצוג ,אני חושב שהרבה
אזרחים מרגישים שהמערכת המפלגתית ,לא
מייצגת אותם עד הסוף ".כלומר ,לא נמאס לנו
מהפוליטיקה ,אנחנו רוצים להשפיע ומאמינים
שאנחנו יכולים לשנות ,אבל נמאס לנו מהמפלגות
ואין לנו אמון במערכת .זה יוצר מעגל קסמים
שבו אנו תולים תקוות באנשים בודדים ,וכשאלו
מאכזבים אותנו ,תחושת חוסר הייצוג מחריפה,
והכול חוזר חלילה.

מה קורה בקמפוס?
בשיחות עם נועה חסידוב ,יו"ר תא אופק ,אשר
פועל ברוח ערכי תנועת העבודה ,ונריה אשוול,
יו"ר תא הימין החדש ,הם מספרים לי איך
האתגרים האלו בדיוק מתעוררים לחיים בפעילות
שלהם בקמפוס" .הרגשתי מאוד את התחושות
האלו ",מספרת נועה ,וכשאני שואלת על תחושת
המיאוס מהמפלגות ,היא עונה" ,סטודנטים
מתעניינים בדברים פוליטיים ,ובכל זאת ,ברגע

שאת שמה לזה את הכותרת של פוליטיקה ,הם
נרתעים מאוד ".נועה מתארת גם ,כיצד האכזבה
מהבחירות החוזרות מורגשת בקמפוס .הרוח
הקרבית וההתגייסות הסטודנטיאלית ,שאפיינו
את הבחירות הראשונות ,הורגשו פחות בבחירות
השניות ,ומאז שהכריזו על בחירות שלישיות אנו
עדים פחות או יותר לשקט תעשייתי" ,אנשים
הרגישו שזאת כבר פעם שנייה שהם יוצאים
להצביע ושוב דבר לא השתנה .בסופו של דבר,
הם עשו את המאמץ ,יצאו להצביע והשפיעו ,אבל
המערכת הפוליטית לא תרגמה את זה לממשלה.
אנשים מרגישים שלהצבעה שלהם אין משמעות
יותר ,שלא משנה מה הם יעשו ולמי הם יצביעו ,כי
בכל מקרה שום דבר לא ישתנה וכלום לא יקרה".
נריה מתאר את הקשיים בהובלת תא ימני
בקמפוס" ,באופן כללי אני חושב שבגלל שאנחנו
תא ימני ,אז קצת יותר קשה לנו לגייס פעילים ,בלי
קשר למצב הפוליטי .כשאתה נמצא בשלטון יש
לך פחות על מה למחות ,ולכן זאת משימה קצת
יותר קשה ".בתור ראש תא ימני אידיאולוגי ,נריה
חווה על בשרו את צמצום השיח לשאלות סביב
דמותו של נתניהו" .מבחינתי ,הבן אדם שיקדם
את הערכים שלי הוא הבן אדם שצריך להנהיג את
המדינה .בין שזה נתניהו ובין שלא ,וקצת חבל לי
שהשיח האידיאולוגי נדחק הצידה ".גם תחושות
המיאוס וחוסר האמון במפלגות הקיימות לא
פוסחות על חוגי הימין" ,הרבה אנשים שאני
מדבר איתם כן מזדהים עם הרעיונות ,אבל כשאני
צריך להפוך אותם מפעילים פסיביים לפעילים
אקטיביים ,אז אנשים נרתעים מזה".

האם פעילות בפייסבוק היא אקטיביזם?
למדיה החברתית השפעה מכרעת על הדרך
שבה אנו צורכים פוליטיקה ומשתתפים בה .אז
איך האינטרנט משפיע על האדישות הפוליטית
שלנו? החוקרים חלוקים ביניהם .מצד אחד ,לרשת
החברתית עשויות להיות השלכות מנוונות ,כי היא
מעודדת מילים על חשבון עשייה .למי מאיתנו
זה לא קרה? ברגע שהבענו דעה ,סימנו לייק ,או
אפילו עשינו 'אטנדינט' לאירוע פוליטי ,סימנו וי
קטן בראש ,באזור שצמא לפעילות פוליטית .אנחנו
מבחינתנו עשינו את שלנו .מצד אחר ,אי אפשר
להתכחש לכך שלאינטרנט עם הרשתות החברתיות
הפועלות בו יש עוצמה אדירה ,והוא נותן לנו כלים
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להתארגנות פוליטית ,שהאקטיביסטים של פעם
היו יכולים רק לחלום עליהם.
כדי לנסות להכריע את הכף ,ביקשתי לשמוע
את עמדתו של מי שמכיר היטב את הפעילות
הפוליטית בפייסבוק ,אורי קול ,מנכ"ל 'מחזקים'
 תנועת רשת למען השלום והדמוקרטיה" .בטוחבמאה אחוז שזה מגדיל השתתפות פוליטית .מה
זה פוליטיקה אם לא כשאזרחים מתאגדים ביחד
כדי לעשות משהו? האם יש פגיעה בפוליטיקה
המפלגתית? ברור ,אבל זאת לא אשמת
האינטרנט".
אז כתיבת פוסט היא צורה של אקטיביזם?
"זה צעד ראשון ",אורי עונה ,ועל הדרך מסביר
לי למה הוא משוכנע כל כך שפייסבוק מוציא
אותנו ממעגל האדישות ,ולא להפך" ,מה שיפה
באקטיביזם פוליטי ובהשתתפות פוליטית זה שיש
הרבה רמות וצורות .אם הלכת להפגנה והיית שם
שעתיים ,היית יכולה גם להחזיק שלט ,או לדפוק
על תוף ,אבל לא עשית את זה ורק הלכת לחצי
שעה? האם זה לא נחשב? אותו דבר בפייסבוק.
את יכולה לכתוב פוסט שיהיה לו  10לייקים או
 1000ליקיים .מה ההבדל? אחד אולי יותר משפיע
מהשני ,אבל אחד גם נובע מהשני ".ומה לגבי
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רידוד השיח? אורי טוען שהשיח הרדוד היה שם
תמיד ,הפייסבוק רק מציב מראה" .כאקטיביסטים
אנחנו לא צריכים להתאהב בכלים הדיגיטליים,
האינטרנט הוא רק כלי להשגת כוח".
'חשוב לזכור שהם רק כלים' ...המילים הללו
המשיכו להדהד לי בראש ,וככל שחשבתי על כך
יותר ,הבנתי שיש להן חשיבות לא רק בהקשר
של כלים דיגיטליים .גם המפלגות והנציגים
שלנו בכנסת ,גם הם בסך הכול האמצעי לקידום
הערכים שלנו .דווקא עכשיו ,כשאנחנו ניצבים
לפני בחירות בפעם השלישית בשנה האחרונה,
חשוב שלא נאבד תקווה ולא נאבד את האמון
ביכולת שלנו להשפיע .הגיע הזמן שנפסיק
לחכות לדמות המשיח שתגאל אותנו ,ושנגבש
עמדה .ברגע שהבחירה שלנו תהיה באישו ולא
באיש ,תהיה לה משמעות .אסכם במילותיו
של הבלשן והפילוסוף נועם חומסקי ,שהופיעו
לגמרי במקרה בסרט בכלל לא פוליטי שראיתי
לאחרונה ,אבל נכתבו כאילו במדויק למקום שבו
אנחנו ניצבים היום" :אם אתה מניח שאין תקווה,
אתה מבטיח שלא תהיה תקווה .אם אתה מניח
שיש סיכוי לחופש ,יש הזדמנויות לשנות דברים,
יש סיכוי שתוכל לתרום ליצירת עולם טוב יותר.
הבחירה בידיים שלך".

WEB MEDIA GROUP

במסגרת פרויקט פיתוח ושדרוג שדרות רגר ,
יחולו שינויים בהסדרי התנועה במהלך החודש הקרוב:
22.1.2020 2

 1מתי? 16.1-2.2.2020
משך זמן ביצוע :כ -שלושה שבועות.
דרך המשחררים תחסם בקטע שבין רח‘ רגר
ועד רח‘ שמעוני לשני הכיוונים.

פתיחת צומת חדש שיחבר בין רח‘
ליאונרד ברנשטיין לשדרות רגר דרום.

שינויים בתחבורה הציבורית :לתשומת ליבכם!
במהלך העבודות יחולו שינויים בתנועת האוטובוסים לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות
למוקד שירות לקוחות של חברת דן באר-שבע  *3527או להתעדכן באפליקציית .Moovit

לשאלות ובירורים ניתן לפנות
לנציגות קשרי קהילה072-2211599 :

למידע נוסף ופרטים סרקו
את קוד ה QR-ותשארו מעודכנים:

עיריית באר-שבע כאן לרשותכם

· ייתכנו שינויים במשך זמן הביצוע בהתאם לתנאי השטח ומזג האוויר
· ייתכנו שינויים נוספים בהסדרי התנועה ,ניתן להתעדכן במוקדי המידע
· במהלך העבודות יתאפשר מעבר נגיש להולכי רגל
· בחלק מהעבודות יבוצעו עבודות בשעות הלילה

מוקד עירוני 106

www.beer-sheva.muni.il

עיריית באר-שבע | העמוד הרשמי

br7_city

אנו מתנצלים על האי-הנוחות הזמנית!
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למה
אנחנו
מתקשים
להחליט?
נראה כי הקושי שלנו לבחור
ולהתחייב הפך למגפה
דורית ,רותם יצאה לברר מה
הסיבות לחרדה שעולה בנו
בכל פעם שאנחנו ניצבים
מול החלטה
כולנו מכירים מקרוב את התסכול הכרוך בזמן
הרב שנדרש לנו כדי לבחור מה ללמוד ,במה
לעבוד ,עם מי לצאת ואפילו איזו מנה לאכול
במסעדה .גם כשכבר בחרנו וקיבלנו סוג של
החלטה ,החרטה והמחשבות על האפשרויות
האחרות שהותרנו מאחור גורמות לנו להיות
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לא מרוצים ואפילו לחשוש מכך שהבחירה שלנו
לא הייתה טובה מספיק .כך כמעט כל מי שאני
מכירה מתענה מחוסר ההחלטיות של עצמו.
פחד ממחויבות ופחד מהחמצה הפכו לגורם
מכריע בהחלטות החשובות שאנחנו מקבלים (וגם
בהחלטות שאנחנו לא מצליחים לקבל) .בגלל
שגם אני נמצאת בסיטואציה הזו ויודעת עד כמה
הקושי הזה מנהל אותי ,רציתי להבין את הגורמים
לחרדה שמתעוררת בנו ,כשעלינו לקבל החלטה,
ואיך אפשר להתמודד איתה .מי שיוכל להסביר
ואפילו לסייע בכך הוא דני פרידלנדר ,הפסיכולוג
הקליני מהתוכנית 'חתונה ממבט ראשון'.
למה קשה לנו לבחור ולהתחייב בתחומים כמו
עבודה ,זוגיות ולימודים?
ישנם שני פרמטרים המשפיעים על כך  -פנימי
וחיצוני .ראשון הוא הפרמטר הפנימי ,היכולת
להתחייב נרכשת במהלך ההתבגרות שלנו
וכרוכה בתכונות שמגיעות אלינו בשלב מאוחר
בחיינו .שני הוא הפרמטר החיצוני  -התקופה
והעידן שבו אנחנו חיים מכילים כל כך הרבה
אפשרויות וחלופות שמקשות עלינו לבחור.
האפשרויות אינן מגוונות כמו שאנחנו נוטים
להאמין ,ובעיקר מבלבלות אותנוFOMO .
ו FOBO-מוגדרים היום כחרדה ,ולכן לפעמים
יש צורך בעזרה מקצועית על מנת להתמודד עם
התופעות .אנחנו חיים באווירה של הפרעת קשב
ו'רעש' של המון אפשרויות ,מה שמקשה עלינו
לבחור ולהתחייב כי המוח שלנו לא יכול להכיל
כל כך הרבה אפשרויות .גם הטינדר וגם הסופר
עובדים על מודל עסקי המתבסס על הקושי שלנו
לבחור .הם נותנים לנו מגוון רחב של התאמות
לבני זוג ,או מוצרים ומצרכים וכך גורמים לנו
להישאר שם יותר.
החדשות הטובות הן שזה לאו דווקא בגללנו
משום שהפרמטר החיצוני יותר מקשה עלינו
בקבלת החלטות .הבעיה היא לא רק אצל כל אחד
מאיתנו ,מדובר על פניו של הדור .גם הסביבה
עצמה סובלת ,כי אנחנו לא מספקים תשובות
והחלטות ולא מפיקים תוצרים ,אלא עסוקים
ברדיפה אחר הזדמנויות אחרות .חשוב לזכור
כי יש נקודות בחיים שבהן הקושי להחליט הוא

טבעי ומובן ,כמו אחרי תואר ראשון או אחרי
השחרור מהצבא ,צמתים שבהם אנו נתקלים
במהלך שנות העשרים לחיינו .למעשה ,רצוי
להתנסות ולחוות מגוון של עבודות ותחומי
לימודים ולצאת עם אנשים שונים .השינויים
האלה חשובים ,ובזכותם נרגיש יותר שלמים עם
הבחירות שלנו בהמשך החיים .אבל חשוב לציין
שמתישהו נצטרך להחליט מה ללמוד ועם מי
נקיים זוגיות ולא נוכל לנצח להמשיך להתלבט.
אז משחררים מהפחד להחמיץ?
צריך להבין שאין בחירה מושלמת ,ובכל
החלטה שבחרנו ,ויתרנו והשארנו חלופות
אחרות מאחור .ההבנה שאי אפשר ליהנות מכל
העולמות היא חלק מהמעבר מילדות לבגרות.
כשאנחנו מתבגרים אנחנו לומדים לחיות
בשלום עם הוויתורים שלנו .עלינו ללמוד לחיות
בשלום עם הבחירה ,ליהנות ממנה ולא לשקוע
בתסכול .נוסף לכך ,אנחנו צריכים לסגל את
ההבנה שעם חלק מהחלופות ניתן להתמודד,
או להגשים אותן אחר כך .חשוב גם לא לעשות
עניין מכל בחירה ,במיוחד כשמדובר בדברים
הקטנים .שום דבר הוא לא בלתי הפיך וזה
מוריד את הדרמטיות מהבאסה של ההחלטות.
בסופו של דבר האנשים המאושרים הם אלו
שמאושרים בבחירות שלהם

בהצלחה
במבחנים!

פרדוקס הבחירה
ככל שיש לנו יותר אופציות ,יותר
קשה לנו לבחור ואנחנו פחות
שבעי רצון ממה שבחרנו ומהמקום
שבו אנחנו נמצאים.
Fear of Better Options - FOBO
אנחנו לא יכולים להיסגר על כלום
בגלל הפחד שיש אופציה יותר
טובה ,שאותה אנחנו מפסידים.
Fear of Missing Out - FOMO
אנחנו פוחדים להחמיץ הזדמנויות,
מתבלבלים ולבסוף עלולים לא
לבחור בכלום.

האגודה הסטודנטיאלית
איתכם בתקופת המבחנים!
נתקלתם בבעיה או רוצים
לשאול שאלה?
מדור אקדמיה כאן לשירותכם:
08-6472348
academia@aguda.bgu.ac.il
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למה בן גוריון
האוניברסיטה
הכי חברתית?
הצירוף "האוניברסיטה הכי חברתית" הפך כבר לביטוי שגור אצלנו .אז
מה זה בכלל אומר להיות אוניברסיטה חברתית ,ולמה זה קורה דווקא בבן
גוריון? יצאנו לבדוק.

ל

מושג 'חברתיות' יכולות להיות שתי
משמעויות עיקריות .המובן הראשון ,ומה
שזוכה להדים רבים גם מחוץ לגבולות העיר ,הוא
ההווי החברתי .המסיבות הגדולות באוניברסיטה,
היציאות לברקה וישיבות הדירה הפכו ,ללא ספק,
לאחד מכרטיסי הביקור המוכרים של בן-גוריון.
"אז זה באמת ככה? כל מה שמספרים עליה הוא
נכון?" שואלים בתמיהה סטודנטים עצובים מתל-
אביב ,שנראים מאוכזבים במעט כשהתשובה היא
תמיד "כן" .אי אפשר להכחיש ,בבן גוריון יש הווי,
אנחנו לא חוזרים להורים בסוף כל יום ,ואחרי
רדת החשיכה ,כשנגמר הכוח ללמוד ,אנחנו
אוהבים לפרוק את עול הלימודים ולסיים את
הערב עם כמה חברים.
אבל לחברתיות יש היבט נוסף .מעבר למסיבות
ולכיף ,הסטודנטים בבן-גוריון מעורבים יותר
 בתאים פוליטיים ,בהתנדבויות או ביוזמותקהילתיות .אנחנו ,הסטודנטים ,לוקחים את
העניינים לידיים ופועלים למען מה שחשוב לנו.
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אז אחרי שהבנו מה זה אומר להיות "אוניברסיטה
חברתית" ,נשארה רק עוד שאלה אחת קטנה,
למה? איך זה קורה ,ומה קיים דווקא במקום הזה,
בחיבור בינינו הסטודנטים ,לבין האוניברסיטה
והעיר באר שבע ,שמאפשר ומעודד מעורבות
ויוזמות חברתיות בכאלו ממדים?
מאפשרים לסטודנטים ליזום
עינת ,רכזת תאים וארגונים במדור מעורבות
של האגודה הסטודנטיאלית ,מסבירה ,שלפי
דעתה שני ההיבטים הללו אינם נפרדים זה מזה,
והעובדה שאנחנו חיים כאן ביחד ,ויוצרים פה
קהילה היא מה שמעודד את המעורבות והיזמות:
"כולם גרים פה באותו המרחב ,לכן קל יותר
למצוא אנשים שחולקים איתך מטרה משותפת.
אנשים מכירים זה את זה הרבה יותר מהר מבכל
אוניברסיטה אחרת ,וזה מאפשר כר פורה ליצירת
פעילויות ואירועים ,וליצירת שיח מתוך ההבנה
שאנחנו קהילה ,יש לנו כוח ,ואנחנו יכולים
להשתמש בו כדי להשפיע".

אין ספק שהקרבה הגיאוגרפית והחיים סביב
האוניברסיטה הם חלק מהעניין .כולנו גרים
באותן שכונות ,יוצאים לאותם מקומות ,וזאת
בהחלט קרקע פורייה ליצירת שיח ושיתופי
פעולה אידיאולוגיים .אך זה לא יכול להיות
העניין כולו .העובדה היא שגם במקומות אחרים,
עם הווי סטודנטיאלי דומה ,לא התפתחו תאים
סטודנטיאליים רבים כל כך ובמגוון רחב .יובל,
רכזת פרויקט עושים רחוב מטעם האגודה
מספרת על חברות שלומדות במקומות אחרים
ומנסות לקדם פרויקטים דומים ,אך נתקלות
בקשיים .כשאני שואלת אותה ,מה לדעתה
מיוחד דווקא אצלנו ,היא מצביעה על שני
גורמים שהחליטו לקחת את עניין המעורבות
בשתי ידיים :האגודה הסטודנטיאלית ועיריית
באר שבע" .קודם כל אני חושבת שהאגודה פה
לקחה על עצמה את העניין של המעורבות צעד
אחד קדימה .במקום שאנחנו יכולים לתת משהו
אנחנו ניתן אותו ,למשל פרויקט עושים רחוב
הוא פלטפורמה שבה הקמפוס יוצא החוצה אל
המרחב העירוני ".ליוזמות הסטודנטיאליות יש
מענה גם בצד השני – העירייה רוצה להשאיר
צעירים בנגב ולכן יוזמות חברתיות וקהילתיות
נמצאות בראש מעייניה ,זה חשוב כי בסופו של
דבר אנחנו לא פועלים בוואקום ,אנחנו חייבים
גם את הצד השני.
למי יש זמן לזה?!
אז העיריה בעד ,וגם האגודה ,אבל איך כל העשייה
הזאת משתלבת בלימודים? האמת היא שהיא לא
תמיד משתלבת .בתור סטודנטית בפקולטה למדעי
הרוח והחברה לפעמים התחושה היא שפעילות
בעשרה תאים שונים היא הנורמה ,אך גם יובל וגם
עינת מסכימות שזה המצב רק במעגלים מסוימים:
"אני לא אשקר ,בדרך כלל קל יותר לגייס ממדעי
הרוח והחברה ,בעיקר גם כי זה נשאר באותם
מעגלים ואז קשה לפרוץ את זה ,וגם כי לחבר'ה
מהנדסות וממדעי הבריאות ,לצערי ,אין כל כך
זמן בגלל שהם מאוד עמוסים .אחת המטרות של
האגודה השנה היא להרחיב את המעגל ולשבור
את ההפרדה הזאת ".אומרת עינת.
למרות האתגרים ,קיים ניסיון לאפשר גם
לסטודנטים העמוסים יותר מבחינה לימודית

לתרום במסגרת עולמות התוכן שלהם .ארגונים
כגון מהנדסים ללא גבולות עושים בדיוק את זה,
ומנתבים את הידע המקצועי של הסטודנטים
לחשיבה על פתרונות קיימות .דוגמה נוספת היא
מיזם קמפוס ירוק שמאפשר לאנשים עם רעיונות
יצירתיים ליישם אותם בקמפוס או בעיר .למעשה,
רוב הרעיונות הגיעו דווקא מתלמידי הנדסה.
נוסף על כך ,בשנה שעברה נכנס לתוקף מתווה
שתי נק"ז אשר מאפשר להתנדב במגוון רחב של
ארגונים במקום קורס כללי ,וכך עוזר לסטודנטים
העמוסים ,שרוצים להיות מעורבים בקהילה,
להפחית לפחות במעט מעול הלימודים ,ועל
הדרך מכניס אותם למעגל העשייה החברתית.
בשנה שעברה השתתפו בפרויקט כ200-
סטודנטים ,והשנה צפוי המספר לעלות.

ליוזמות הסטודנטיאליות יש
מענה גם בצד השני – העירייה
רוצה להשאיר צעירים בנגב ולכן
יוזמות חברתיות וקהילתיות
נמצאות בראש מעייניה
אז למה האגודה משקיעה כל כך הרבה מאמץ על
מנת לאפשר לסטודנטים להיות מעורבים ולתת
גב ליוזמות שלנו? עבור עינת זאת כמעט שאלה
רטורית" :זאת פשוט מטרה נעלה בפני עצמה.
סטודנטים לאורך ההיסטוריה ,תמיד היו אלו
שמובילים שיח ,תמיד היו אלו שהובילו מהפכות,
תמיד היו אלו שיש להם את הכוח לשנות דברים
במציאות .יש לנו פה המון סטודנטים מתחומים
שונים ,וזה פשוט יהיה פספוס לא לעודד ולא
לתמרץ אותם להשמיע את הקול שלהם ולתרום
לחברה".
את המילים הגדולות ,ובעיקר בנושא זה ,אמרו
כבר לפניי ,ולכן אסיים בציטוט מתוך אחד
הספרים האהובים עליי ביותר ,פרנהייט 451
 "זה לא משנה מה תעשה ,הוא אמר ,כל עודאתה משנה משהו מהדרך שבה היה קודם ,משהו
שנגעת בו לכדי משהו שדומה לך כשאתה מסיר
ממנו את ידך .ההבדל בין אדם שרק מכסח את
הדשא וגנן אמיתי הוא בנגיעה ,כך אמר .אפשר
להסתדר בלי מכסח הדשא .הגנן יהיה שם לנצח".
(ריי ברדבורי)
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מאת דקלה קציר

למה אנחנו
מפחדים
מבינוניות?
חשבתם פעם למה אנחנו
כל כך שואפים למצוינות?
לציונים טובים ,לממוצע
מפחיד ,לעבודה הכי שווה
ולחברים הכי מגניבים? ולמה
כל דבר שהוא קרוב לשם ,אך
לא שם ,לא מספק אותנו?

האמת? אני לא חושבת ששאלתי את עצמי את
השאלה הזאת עד היום .משום מה לכולנו יש
איזה מישהו או משהו שרודף אחרינו ,אנחנו לא
זוכרים מתי זה התחיל ולאן אנחנו בדיוק צריכים
להגיע ,אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים
לעצור באמצע .כנראה שגם אתם ,כמוני ,חוששים
וחוששות מבינוניות .מצד אחד ,אנחנו יודעים
להגיד בקלות שאחת התכונות הכי גרועות בנו
היא פרפקציוניזם .מצד אחר ,אנחנו רוצים להיות
מושלמים! אף אחד מאיתנו לא שם לב שמדובר
בפרדוקס?

אז...למה מצוינות כל כך חשובה לנו?
יש שיגידו ,שזה הכול בגלל שאנחנו חלק מדור ה,Y-
דור שהגשמה עצמית הפכה לחלק מהמוטו שלו,
ושעסוק באופן תמידי ברדיפה אחרי החלום או
המהות שלו .דור שגדל להורים שייחלו להצלחתו
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שדחפו אותו לעמוד מול אתגרים ושחינכו אותו
לכך ששאיפות גבוהות יובילו אותו להצלחה .אבל
לא מדובר רק בעניין סוציולוגי .קיים משהו עמוק
יותר ,אישי יותר ,צורך בסיסי בהגשמה עצמית
שטבוע בנו .כל אחד והדבר שגורם לו להרגיש
טוב יותר ,קרוב יותר ליעד הרחוק של 'להיות
מושלם' ,יעד שלעולם לא נשיג ,ועדיין נמשיך
לשאוף אליו" .אני יודעת שאני מסוגלת ליותר,
ואני יודעת שאני יכולה להגיע ליעדים שאני
מציבה לעצמי" ,אומרת חברה טובה.
כששאלתי סטודנטים מבריקים בקמפוס למה הם
מפחדים מבינוניות ,רובם ענו משהו כמו "בינוניות
זה סוג של ויתור עצמי " או "אין דבר כזה בינוני.
לכל אחד יש את ההישגים שלו שהוא שואף
אליהם ואת נקודת התפנית בה הוא רואה הצלחה
– בינוני זה לא עניין רוחבי ,זה איך אתה דוחף את

עצמך קדימה" .אבל למה? למה אני צריכה לדחוף
את עצמי גבוה מלכתחילה?
למה אני צריכה ממוצע גבוה אם ממוצע שנמוך
ממנו ב 5-נקודות יהיה בסדר גמור ,לא יסגור שום
דלת בעתיד ולא יגרום לי לשלם מחיר גבוה מדי
בשבילי? ומי שהממוצע הוא שמתייג אותי כ'טובה
יותר' או 'אינטליגנטית יותר'? ומה בכלל ממוצע
אומר עליי בתור בן אדם? למה אני צריכה לעבוד
במקום הכי נחשב בעולם אם יכול להיות שעבודת
חלומותיי היא דווקא העבודה שנוח לי לעבוד בה,
ויש בה את האנשים הכי מדהימים בעולם לעבוד
איתם? ומי אמר שעבודה טובה זה 'עבודה שיש
לה שם' ,מה זה בכלל עבודה עם שם והאם אני
בכלל אהיה מאושרת שם?
יש מישהו שבכלל שלם עם 'להיות בינוני'? קשה לי
להאמין .אבל אני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש
סדר עדיפויות ,ושכל אחד שלם עם עצמו במצב
אחר ,במקום אחר .הדוגמא הקלאסית היא שנות
הלימודים לתואר שלנו .לחלק מאיתנו יהיה חשוב
להשקיע בלימודים ולהתפתח מבחינת תעסוקה,
ולחלק מאיתנו יהיה חשוב למצות את סטטוס
הסטודנט ולצבור רגעים שיהפכו את הלימודים
הללו לתקופה שמתגעגעים אליה .האחד יכול
להסתכל על השני בזלזול ,להאמין בדרכו שלו
ולחשוב שהשני מוותר לעצמו .כל אחד רוצה
להצטיין במה שעושה לו טוב ,במה שחשוב לו – ואין
אף פרספקטיבה שטובה יותר מהשנייה .אז אולי
התשובה לשאלה 'למה בינוניות מפחידה אותנו',
היא השאיפה שלנו למצוינות ,ואותה מצוינות היא
בכלל לא מצוינות ,אלא סדר העדיפויות שלנו.
כששאלתי אחרים איזה מחיר נרצה לשלם עבור
אותו סדר עדיפויות ,השיחה נהפכה לשקטה יותר
והתשובות הגיעו אחרי חשיבה מעמיקה" .מה
אנחנו מוכנים להקריב על מנת להגיע לאותם
יעדים שהרגילו אותנו או שהרגלנו את עצמנו
לשאוף אליהם?"

#סתם_שתדעו

המשך כתיבת
המבחן לאחר
תום הזמן יכול
להוביל לוועדת
משמעת ואף
לפסילת הקורס

פה ,כבר תצטרכו לענות על השאלה בעצמכם –
לעצמכן.
מקווה שהכתבה לא הייתה בינונית
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מאת רותם ציפורי

למה עברנו
לקנות
באינטרנט?
החבילות זורמות אל מרכזי הדואר
אחרי הסיילים ,כמו פטריות אחרי
הגשם ,בעוד הקניונים הולכים
ומתרוקנים.
אז למה כולנו התמכרנו?
גם אם הזמנתן פעם ראשונה מהאינטרנט רק
לאחרונה ,וגם אם אתן מתחזקות באדיקות
רשימת  wishlistמפוארת  -כולנו מתרגשות
לקראת בואה של החבילה המיוחלת .חגיגות
סוף העונה כבר באתרים ,וזה בדיוק הזמן לברר
איך הקניות באינטרנט שבו את כולנו .לשם כך
פניתי למרצים מהמחלקה לניהול באוניברסיטה.
ד"ר קובי מורבינסקי ,חוקר התנהגות צרכנים
וקבלת החלטות ,מציין כי "הקניות באינטרנט הן
חלק מהתופעות בעולם שאנחנו מחקים ,במיוחד
בהתחשב בזמן הקצר מאוד שיש לנו לבצע את
הקניות ,שזה בעיקר סוף השבוע".
גלית מור ,מומחית בשיווק ובקמעונאות ,מוסיפה,
"אנחנו מדינה קטנה במזרח התיכון ולפתע
העולם פתוח לפנינו ,פתאום אפשר לקנות
כל דבר מכל מקום בעולם ואנחנו מנצלים את
השפע הזה .נוסף על כך ,יקר לחיות בישראל ולכן
הישראלים התחילו לקנות מוצרים זולים בחו"ל".
גלית מסבירה כי הפיתויים מצליחים לעקוף את
החשיבה הרציונלית ,וגורמים לנו לקנות דברים
שאנחנו לא בהכרח צריכים" .אנחנו יצורים עם
צרכים רגשיים ואנחנו חושבים שהבגד או הנעל
יקנו לנו את תחושת הביטחון ותחושת היופי
שאנחנו מחפשים ".גם קובי מסכים כי הקניות
באינטרנט הן רגשיות ולא מחושבות" ,המון
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דברים משפיעים עלינו מבלי שנדע ,כמו מצב
רוח ,אינפורמציה שאנחנו מקבלים ,כמו דירוג
המוצר וכמה אנשים קנו או לא קנו אותו ".נוסף
לכך" ,קניות באשראי גורמות לנו לא להבין כמה
כסף הוצאנו ,כי אנחנו לא מרגישים אותו ".קובי
מסביר שיש מושג שנקרא 'שופינג מומנטום' -
כלומר ,רצף קניות מתמשך שגורם לנו להוסיף
לעגלת הקניות מוצרים לא הכרחיים כי אנחנו
כבר ב'שוונג'.
האם כולנו מכורים? מסתבר שלא " -המכורים
הם אותו מיעוט שקונה בכמויות גדולות מסיבה
נפשית-רגשית .הוא לעולם לא מתמלא מהקניות,
ולכן לא מצליח להפסיק עד רמה של הפרעה
בשגרה ".מסביר קובי .גם גלית וגם קובי הדגישו
שלא מדובר בהתמכרות כמו שחשבנו .הם מציינים
כי היקפי הקניות באינטרנט נראים גדולים ,אך
למעשה הם נורמליים ,ואף מוסיפים כי אם קונים
בצורה מושכלת ומתכננים נכון  -אפשר אפילו
לחסוך כסף.
קובי מספר על תופעה פחות ידועה שנקראת
" ,"giving Tuesdayשמגיעה אחרי הבלאק
פריידי והסייבר מאנדיי .זה יום של תרומות,
שנוצר במיוחד אחרי הימים העמוסים הללו,
וגורם לאנשים לנקות את עצמם מרגש האשמה
שנגרם עקב הקניות .השנה ,אני אישית ,השארתי
את הכרטיס בארנק ואת רגשות האשמה לאחרים.
בתור בחורה שקונה באופן קבוע באינטרנט אני
לא מסתנוורת מהסיילים הגדולים ,עם הזמן
למדתי שתמיד יש מבצעים ואפשר להתאפק עד
הפעם הבאה.

מאת מיכאל הופמן

מה הכוונה
כשאומרים 'סחים'?
כולנו יודעים ,שכבר לא מדובר על חבר'ה שמעבירים את הפייסל הלאה
במעגל .אז מה השימוש החדש במילה ואיך אפשר לברוח מהתיוג?
הם בכל מקום .ממלאים את בית הסטודנט ,את
ההרצאות ,את המסיבות ,את הדשא של  ,72את
רגר ואפילו יושבים על הספה לידך בבית .סחים
מקיפים אותנו ,ויכול להיות שגם את או אתה חלק
מהמחלה המידבקת הזו .מאיפה בא בכלל הביטוי
הזה ומה המשמעות שלו? האם אני גם כזה? ואולי
כולנו בעצם כאלה?
אבל לפני שנצלול להבנה של איך בכלל נוצר
המצב החברתי הזה ,כדאי שנבין רגע ,מה זה
אומר בכלל' ,סחי'? יהיו כאלו שיגידו שעצם זה
שאתם שואלים מה זה ,כבר מצביע על כך שאתם
חלק מהם ,אבל זה ממש לא בטוח .במקור' ,סחי'
הייתה מילה שתיארה מצב תודעתי שגרתי,
כלומר לא תחת השפעת חומרים .בהתאמה ,כל
מי שאינו משתמש בחומרים (ובעיקר בקנאביס)
נחשב לסחי .בשלב הזה סחי היה גם פועל –
"וואיי אחי ,אני מה זה סחי ,הבירה לא מסטלה
אותי בכלל!" וגם תיאור של אנשים ביחס לשימוש
בחומרים" ,תשמע היא ממש סחית ,היא לא תבין
איך זה מרגיש".
השלב הבא הוא לכלול במילה הזאת את כל
מי שנמצא בקונצנזוס ,מי שהולך בתלם ,כפוף
למוסכמות ונתון ללחץ חברתי .אם נבחן את
הדברים לפי ההגדרה הזאת אז באופן אבסורדי,
שימוש בקנאביס הוא דווקא מעשה ממש סחי.
כולם מעשנים אותו ,לרוב ללא סיבה מיוחדת,
ופעמים רבות יש חבר'ה שמתנים סיטואציות
חברתיות בנוכחות שלו .אם נמשיך בקו הזה ,אז
לשלוף פייסל מושקע כדי להרשים אנשים אחרים,

זה כנראה הדבר הכי סחי שאפשר להעלות על
הדעת.
אחרי מחקר קצר הגעתי למסקנה ,שמי שהובילו
את השימוש במושג 'סחים' הם אלו שמגדירים
את עצמם כהכי מיוחדים ,שונים ומורכבים – ואני
כמובן מתכוון ל'היפסטרים' .לפי השקפת עולמם,
אם את אומרת 'שלמה' במקום 'שלמה ארצי',
אם אתה נועל בלאנסטון ואם אתם מתנשקים
ב 12-בלילה בנובי גוד – אתם סחים .הבעיה
של ההיפסטרים שהם לא שמים לב לעובדה
פשוטה – שהם בעצם הפכו להכי סחים! הם
כולם מתלבשים אותו דבר (לוק הווינטאג'),
יוצאים לאותם מקומות בתל אביב ,לכולם יש זקן,
משקפיים עגולים ופטיפון .גם כאן יש אבסורד,
הוא נעוץ בעובדה שהיפסטר לעולם לא יעיד על
כך שהוא היפסטר וכך למעשה הוא חסין מהתיוג
שלו בתור סחי כי הוא תמיד יוכל להגיד שהוא –
הוא לא היפסטר .הוא הכי מיוחד שיש!
אני רוצה להעלות כאן הגדרה חדשה למושג
סחי .סחי הוא ,למעשה ,אדם שבוחר את החברה
שלו ,המוזיקה שהוא שומע ,הבגדים שהוא לובש
ואפילו התחום שהוא לומד לפי מה שיגידו על כך
אחרים .וזה לא משנה אם הוא 'ערס'' ,היפסטר' או
'תותח שמדכא' .במידה מסוימת ,אין מנוס מכך,
על כולנו משפיעה הדעה של אחרים .אך אין לי
ספק שאתם יודעים בדיוק למה אני מתכוון ,ומה
ההבדל – בין להגדיר את עצמך לפי דעתם של
אחרים לבין התחשבות בדעתם תוך הליכה בדרך
המיוחדת שנכונה לך
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האם הנושא העדתי
עדיין אישיו?
יש שיגידו שהנושא הזה כבר לא רלוונטי ,שכבר אין אפליה ושהגיע
הזמן להפסיק להתבכיין .אז ליה יצאה לבדוק מה המצב בקמפוס

ל

פני כחודש ,עמוד הקונפשנס של
אוניברסיטת בן גוריון היה כמרקחה .תוך
שבוע ,בלי קשר אחד לשני ,עלו שני וידויים
שעסקו ,בדרך זו או אחרת ,במזרחיות .הראשון,
וידויו של בחור שבור לב :הוא ובת זוגו נפרדו
אחרי חמש שנים של זוגיות מושלמת ,ועכשיו הוא
שואל את עצמו איך ממשיכים הלאה .עד כאן,
סטנדרטי לחלוטין .ואז ,שלף הבחור המדוכדך
את שורת המחץ" :רציונלית אין סיבה שלא יהיה
בסדר ,אני גבר גבוה ,בהיר עם עיניים בהירות."...
סטודנטית חריפת לשון לא התבלבלה ,והגיבה:
"וואו ,אתה גבר בהיר ,איזה מזל ,אז אין באמת
סיבה שלא תצליח להמשיך הלאה" .התגובה
זכתה ליותר מ 160-לייקים ולתגובות רבות
שעסקו במנעד הבהירות של הבחור .עשרה ימים
לאחר מכן ,עלה וידוי אחר :בחור צעיר מחפש
עבודה .הוא מספר כי ניסה במשך חצי שנה
למצוא משרה עם שם משפחה מזרחי ,קיבל רק
ראיונות לחברות ברמה נמוכה ,וברגע שהחליף
לשם משפחה אשכנזי ,קיבל תוך פחות משבוע 5
ראיונות לחברות ההייטק המובילות במשק .גם
שם התפתח פולמוס שלם :חצי הסכימו והזדעקו
על האפליה ,וחצי התרעמו על הדברים ,וטענו
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שהווידוי שקרי ושנמאס כבר לשמוע על קיפוח.
לטעמי ,אפשר למצוא בעמוד הקונפשנס את אחד
הייצוגים המעניינים והמהימנים של האקדמיה
ושל האווירה הסטודנטיאלית .כל מה שמעניין
אותנו – סקס ,סמים ,חיי שותפות ,מערכות
יחסים ,לימודים – נמצא שם .ואם הנושא עלה
פעמיים בזמן קצר כל כך ,כנראה שיש עניין.
האוניברסיטה מתגאה בנשים חוקרות תחת כל עץ
רענן ,שלא לדבר על מרצים ומרצות בני מיעוטים,
אבל כל מה שקשור למזרחים – הס מלהזכיר .אין
סטטיסטיקות בנושא ,החלוקה למוצא אתני-עדתי
נחשבת ללא תקינה פוליטית ,והקטגוריה נעדרת
מהדיווחים הרשמיים של המועצה להשכלה גבוהה
ושל האוניברסיטאות עצמן.
בניסיון לקבל תשובות ,פניתי לטל ברששת ובן
בן עמי ,ראשי תא שמס – התא המזרחי בבית
גוריון" .קראנו לתא שמס ,ראשי תיבות של שפה,
מוזיקה וסיפור וגם שמש בערבית ",מסבירה טל.
"התא הוקם מתוך כוונה לספר היסטוריות ולא
היסטוריה .אנחנו נוהגים להתייחס למזרחים
כקבוצת שייכות אחת ,אבל למעשה יש שונות

אדירה בין תרבות עיראקית ,לאלג'יראית,
למרוקאית ,שלא לדבר על מרחק גיאוגרפי .יש
לנו כל מיני סוגים של אירועים ,היה לנו יום
מודעות לחטיפת ילדי תימן והבלקן ואנחנו
עושים גם חפלות ומסיבות ".מוסיף בן" ,בגדול,
אנחנו יוצרים קבוצה ששואלת שאלות ,קבוצה
שמתבלבלת ביחד .שאלות של זהות למשל ,שני
ההורים שלי הם מרוקאים ואני הכי 'עובר' כלא-
מרוקאי ,אז מה זה אומר עליי? איפה המקום שלי
בתוך השיח?"
מכריי יודעים כי שיחות על זהות הם לגמרי כוס
התה שלי ,אבל התכנסנו כדי לדבר על מזרחים
בתוך האקדמיה .בסוף ,אני סטודנטית בתואר דו
חוגי ,והמחלקות שלי הן כמעט על טהרת הלובן.
"מטבע הדברים ,אנחנו מדברים הרבה על מזרחיות
באקדמיה כי זה שדה הפעולה שלנו .העיסוק שלנו
נע גם סביב ייצוג ברמה של כמה מרצים ומרצות
מזרחים יש לנו ,וגם ברמת התכנים – האם,
לצורך העניין ,נעשה בכיתה שימוש בטקסטים
של יהודי תימן או המגרב?" אומרת טל" .המאבק
שלנו ,בניגוד לזה של ההורים ,הסבים והסבתות
שלנו ,הוא לא מאבק הישרדותי .להבדיל מהם,
לא סבלתי מביטויים אלימים של גזענות גלויה.
ההדרה היא סמויה יותר ,באה לידי ביטוי בהיעדר,
ועל זה אנחנו רוצים לדבר – גם לנו יש תרבות,
פילוסופיה וספרות ",מוסיף בן בלהט.
בעוד טל ובן מדברים ,המחשבות שלי נודדות אל
התגובות בווידויים .מה לא היה שם" :בתור מזרחי
שעבד ועובד – שטויות במיץ עגבניות"" ,הסיבה
היחידה שלא מצאת עבודה היא התמסכנות יתר
ורגשי נחיתות" .איך מתמודדים עם העוינות
שהנושא הזה מעורר? "תראי ,אני כן נזהרת כשאני
מדברת על זה ,כי לא תמיד זה מתקבל בהבנה,
ויכולות להיות גם תגובות פחות נעימות .חשוב
להדגיש שאנחנו לא באים ליצור שיח מתלהם,
אנחנו רוצים ליצור דיאלוג .להרחיב את התרבות
הישראלית ,לפרק את האתוס של כור ההיתוך,
של 'כולנו אותו דבר' כדי להצליח לראות תמונה
מורכבת יותר .המטרה היא לייצר שותפות",
מסבירה טל" .כשאומרים 'מזרחים' מה שעולה זה
פנתרים שחורים ואכלו לי שתו לי' ,היסטוריה של
מאבק ולא היסטוריה של ספרות ותרבות .בשמס,

אנחנו מנסים לתקן את זה ",ממשיך בן ומוסיף,
"ההיסטוריה של המאבק היא חשובה ואנחנו חד
משמעית המשך של הפנתרים השחורים ,אבל
אנחנו כבר לא מדברים באותה שפה .אנחנו רוצים
לדבר מחדש ישראליות ,מזרח תיכון".
"חשוב להגיד שאנחנו מייצגים את החוויה
האישית שלנו .אנחנו לא מתיימרים לייצג את
השיח המזרחי ",מסכם בן" .אנחנו מדברים אותנו,
ומחפשים כלים לספר את הסיפור שלנו ולחגוג
אותו .אנחנו לא רוצים לוותר על 'האשכנזיות'
שלנו ,על המערביות שלנו ,פשוט מבקשים לזכור
גם את המסורת .זה לא או-או ,זה גם וגם".
ביום הזיכרון לשואה בכיתה ד' חזרתי הביתה
בדמעות .לא הצלחתי להבין למה אין לי סבא
וסבתא מהשואה .כל כך רציתי להביא אותם
לעדות ,שיספרו את הסיפור שלהם בגאווה מול
כל הכיתה ,ושהמורה תלטף לי את הכתפיים
ותמלמל 'איזה יופי ,כמה חשוב שהם באו'" .אבל
מתוקה ,אנחנו לא אשכנזים ",הסבירה אמא שלי
ברוך ,והוסיפה שסבא היה חלק מההתנגדות
באלג'יריה נגד הנאצים .אז ,זה הספיק לי כדי
להתנחם .מאוחר יותר הבנתי ,שכל שרציתי היה
להיות שייכת ,להיות לרגע חלק מהאתוס הלאומי
הזה .היום אני יכולה כבר לומר בפה מלא :גם לי
יש סיפור ,הוא חשוב לא פחות ,ומגיע לו להישמע,
גם בין כותלי האקדמיה

הידעת?
נתונים מתוך מחקרו של ישראל
בלכמן משנת  ,2007שנאספו משש
אוניברסיטאות בארץ ,מציגים
תמונת מצב עגומה 90% :אשכנזים,
 10%מזרחים .ד"ר מוטי גיגי שאסף
את אותם הנתונים השנה במכללת
ספיר בלבד ,מציג אמנם תוצאות
מעט טובות יותר ,אבל תתאפקו
עם השמפניות 70% :אשכנזים,
 19%מזרחים 9% ,מעורבים ו2%
ערבים.
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רוצים סיפור
וטב לנכדים?

אז מה הצמיד שלך?
תפוס /ה
פנוי/ה
מתלבט/ת
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תיבת הצמידים
ממוקמת בכניסה
לספרייה!

מאת דקלה קציר

למה אוכל
מנחם
אותנו?

הוא מנחם אותנו אחרי יום ארוך,
מעודד אותנו כשעצוב ונמצא תמיד
במרכז של כל חגיגה .אוכל הוא
הרבה יותר ממזון ,ולא במקרה

עוגות שמרים .בן אנד ג'ריס .מרק כתום ביום קר.
המבורגר או פיצה נוטפת גבינה .נו ,כבר עוררתי
בכם ובכן את התיאבון והתחלתם לנגב את הריר
מסביב לשפה? נפלא .אנחנו בכיוון הנכון .עכשיו
תחשבו על הדבר שאתם ואתן הכי אוהבים לאכול!
ותחשבו למה ,או יותר נכון תחשבו מה הוא גרם
לכם ולכן להרגיש? עד כה לא חידשתי כלום .מאז
ומתמיד המוטו שלי תמיד היה 'הדרך ללב היא
דרך הפה' ,אבל האוכל הוא לא רק אהבה כמוסה
ומיוחדת שיש לכל אחד ואחת מאיתנו ,אלא יש
לו תפקיד לספק לנו נחמה ולהשכיח מאיתנו את
מה שאנחנו רוצים להדחיק ,לפחות לכמה רגעי
אושר צרופים.
אני לא בטוחה שאפשר
לענות על השאלה
"למה אוכל מנחם
כלומר,
אותנו?".
רבים
חוקרים
בפסיכולוגיה
המוח
ובמדעי
יכולים לאתר את

האזורים המוחיים המגורים בעת
האכילה ,ואת הפרשת החומרים
שגורמים לנו לאותה תחושת אושר
רגעית .אבל הפעם את המדע ואת חקר המוח
נשאיר לכתבה אחרת ,ונקשיב ללב הקולינרי שלנו.
לטובת השאלה הקשה והקיומית הזאת אספתי
מקבץ מוחות קולינריים .נגבו את הריר ונתחיל!
מסע בזמן – על השאלה 'מה מנחם אתכם באוכל'
חלק מכם ענה ש'טעם יכול לסחוף אותנו לתקופות
או לרגעים שנעימים לנו ,או לתחושות טובות' .מה,
אף פעם לא אכלתם שניצל וישר קפצתם לצוהרי
קיץ חמימים שבהם אמא ישבה במטבח שעות,
השקיעה בחיתוך  +ציפוי  +טיגון והגישה לנו הר
של שניצלים?! אל תגידו לי שזה לא גורם לכם
להרגיש אהובים ,גם אם רק לכמה ביסים.
"שקט מחשבות ,אני לועסת!" – מה הדבר שאתם
הכי זוכרים מתקופת המבחנים האחרונה?
בין הרגעים הבלתי מוסברים בהם התחלתם
לנקות את הבית ,סביר כי לקחתם חלק במסע
בלתי פוסק אל אוצרות המקרר! ואולי מדובר
רק ב'השתק' מוחי לכמה רגעים ,אבל לפעמים
לאוכל יש את היכולת להשקיט את מה שמפריע
לנו .חלק מאיתנו קוראים לזה 'אכילה רגשית',
אבל אני חושבת שברגעים מסוימים ,אם הרגש
שארבע קוביות שוקולד מעוררות הוא אושר – אז
תנו לי את השוקולד הזה! תנו לי אותו!
מעורר חושים – האכילה הפכה מצורך בסיסי לסוג
של טקס חניכה (אני חונכת קלוריות באהבה).
אנחנו תמיד יכולים להאשים את האינסטגרם,
שמפוצץ בסטוריז #פודיז .אבל בסופו של דבר
אנחנו הופכים את המקל לגזר – ואוכלים אותו!
אוכל גורם לנו לריגוש ,להנאה ,ובתור סטודנטים
לחוצים ,שרק מנסים לעכל מה למדנו בקורס
בשבוע האחרון ,לפעמים רגעי השבירה של הכאוס
האקדמי מגיע בצלחת – מעורר אותנו ,את החושים
שלנו וגורם לנו לצוף בחזרה להכרה ,ולשיעור.
כל אחד יודע בדיוק איזה ביס יעשה לו את הכי
טוב עכשיו וישפר לו את מצב הרוח .ההמלצה
שלי? עופו על הביס שלכם ,תתנחמו בו ותחזרו
להכרה (או לשיעורי בית בחדוו"א)! #בתיאבון!
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למה מספרי
הבניינים
באוניברסיטה
מבולגנים?
כולנו חווינו את החיפוש
המתסכל אחר הבניין שבו
נמצא השיעור שלנו ,דורון
יצא לברר למה אין היגיון
בסדר של המבנים בקמפוס?
"אל תוותר .אני יודע שזה נראה חסר תקווה,
ששום דבר לא הגיוני ,ושאתה כבר לא יודע לאן
ללכת ,אבל אסור להתייאש ",אמרתי לעצמי
אחרי שהסתכלתי בשעון וראיתי שהשעה כבר
 .14:08נשארו לי רק  2דקות למצוא את בניין
 ,35ולא ,אאחר להרצאה הראשונה שלי אי פעם
באוניברסיטה! כבר מצאתי את בניין  ,33וגם את
 ,37אבל בניין  ,35שאמור להיות ביניהם ,פשוט לא
היה שם" .סבבה ",חשבתי לעצמי" ,אז תמצא את
 34ו 36-והוא בטח כבר יהיה איפשהו באמצע".
הבעיה בתוכנית שלי הייתה ,כך מתברר ,שאין
בניין  .36הוא פשוט לא נבנה .ובמקום שהוא היה
אמור להיות בו ,נבנה בניין .35
בסוף מצאתי את האולם .אבל באותו יום ,לפני
כבר יותר משנה ,חשבתי שזו אשמתי .חשבתי
שבגלל שאני סטודנט חדש ,אני עדיין לא מכיר
את הקמפוס ,עדיין לא יודע איך הבניינים
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מסודרים .היום אני יודע את האמת – הבניינים
לא מסודרים ,הם מבולגנים.
"אני אמרתי ,כמו שכל הסטודנטים מקבלים
הדרכה על בטיחות ,צריך להכניס בתוך ההדרכה
הזו שיחה של  10דקות כדי להבין את מספור
הבניינים .זה יקל על המון סטודנטים ",מספר
משה פרץ ,אחראי התוכניות במחלקת הבינוי
באוניברסיטה ,תפקיד הכולל את האחריות על
מספור הבניינים .משה גם מסביר איך הגענו
למצב כיום" ,כשאני הגעתי לתפקיד ב ,97-הייתה
תוכנית אב של האוניברסיטה לבנות מלא בניינים
בקמפוס ,חשבו לבנות על מה שהיום הם חניות
ומדשאות .אבל לא כל הבניינים שהיו בתוכנית
נבנו בסוף ".מסביר משה את השתלשלות
האירועים" ,יש תב"ע (תוכנית בניין עיר)
שמגבילה אותך בכמה אתה יכול לבנות בשטח
שלך .הגענו למקסימום מטר רבוע שאפשר
לבנות בקמפוס ,ואחרי זה היו חייבים להפסיק.
כנראה לא סיכמו באופן נכון את מספר הבניינים
שמותר לבנות בקמפוס".
הבנתי ,בהתחלה חשבו לבנות המון בניינים ,אבל
בסוף הגבלת תב"ע מהעירייה לא אפשרה את
זה .כך נוצרו 'חורים' .מקומות שבהם היו אמורים
להיות בניינים שבפועל לא נבנו ,והמספור פשוט
מדלג עליהם .אבל למה היום לא משנים את
המספור ,ככה שיהיה הגיוני? "זה לא כזה פשוט,
אנשים רגילים כבר .סטודנט שרגיל שיש לו
הרצאה בבניין  ,90פתאום נשלח אותו לבניין ?17
יהיה פה בלגן לא נורמלי .אלו דברים שמוטמעים
כבר בתוכניות לימוד ,בשיבוצי הרצאות ,ובשלטי
הכוונה וזה סיפור לשנות את זה עכשיו ",עונה
לי משה.
נראה שנתקענו עם המספור הנוכחי ,אבל יש לי
תחושה שזה לא כל כך נורא .כשניסיתי לדמיין
את האוניברסיטה עם מספרים אחרים ,לכאורה
הגיוניים ומסודרים יותר ,הרגשתי פתאום תחושת
ניכור .בתור סטודנטים עברנו חוויות בבניינים
האלו ,התרגלנו אליהם ,ואפילו למדנו לאהוב
אותם (כן ,גם את בניין  .)72אולי הבניינים
לא מושלמים ,ואולי יהיו כאלה שיגידו שהם
מבולגנים .אבל הם שלנו ,וזה מה שחשוב
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למה הווטסאפ של
השכן ירוק יותר?
גם לכם קרה שישבתם לבד בבית בזמן שהסטורי התפוצץ מאירועים
חברתיים? גם אתן לפעמים מרגישות שכולן הסתדרו בחבורות בתואר
ואתן פחות? יצאנו לבדוק מדוע רבים מרגישים ככה
ישבתי השבוע עם חברות שהתחילו ללמוד
השנה ,וכיאה לבנות המין היפה בסופו של יום
ארוך – קיטורים רצו סביב השולחן בקצב של
שקית במבה בישיבת סטלנים" .אני חייבת
לשתף במשהו ",אמרה אחת מהן" .ציפיתי לחלק
מהקשיים באוניברסיטה ,אבל לא תיארתי לעצמי
שאני אגיע לבאר שבע ואתחיל לחפש את עצמי.
חשבתי שאני אגיע לתואר ,והופ ,יהיו לי חברים.
אבל זה לא ככה .אני מרגישה ,שכולם כבר
התגבשו לחבורות מהיום השני ללימודים ,ומי
שלקח לו קצת זמן להסתגל ,פספס את הרכבת".
אחותי ,אני מבינה אותך ,זאת תחושה מסתכלת,
אבל האם היא נאמנה למציאות? החברות שלי
הן לא היחידות שמרגישות ככה ,נראה כי כולם
בטוחים ובטוחות שלכולם יש חברים ורק להם
– לא .אז איך זה שאנחנו ממשיכים לחשוב ככה,
בזמן שאנחנו יושבים עם חברים שלנו ומדברים
איתם על זה שאין לנו חברים? תמיד נראה
מהצד ,שאנשים שעושים שילוב אחר בתואר
הם יותר מגובשים ,שהחבורה שיושבת מצד ימין
מאחורה ,שנכנסים ויוצאים ביחד מכל שיעור,
הם ,בניגוד אליי ,באמת מצאו את החבר'ה שלהם
באוניברסיטה .נדמה שכולם יוצאים כל היום
לברים ויושבים על הדשא ביחד .יש משהו בסיר
לחץ החברתי של האוניברסיטה ,שגורם לנו
להתנהג קצת כמו תיכוניסטים ,פוזלים לצדדים
עם ניחוח קנאה וחוששים למעמדנו החברתי.
משהו נכון ומגניב מתרחש אי שם ,וכדאי להיות
עם היד על הדופק כדי לא לפספס אותו.
אז למה הדור שלנו הוא הדור שמרגיש הכי בודד

אי פעם? לא צריך להיות מומחה כדי לשים לב
שהטכנולוגיה פרצה לחיינו בשנים קריטיות
בהתבגרות .כולם יפים בסטורי ,יש להם מלא
חברים והם מבלים איתם ברמה יום-יומית,
בברים ,במסעדות ,בהופעות ,בפסטיבלים ושלא
נדבר על הביקורים התכופים בנתב"ג .בכל זה אני
צופה תוך הימרחות טוטלית על הספה ,בדייט
השבועי שלי ושל אסף גרניט .לא ,לא על הבר
במסעדה שלו בלונדון .האינסטגרם ,המניאק
השקרן הזה ,לא מספר לנו את כל האמת .אבל
יודעות מה ,נגיד שכן .נניח שלאנשים האלה יש
הרבה ,מלא ,מיליון חברים .למה אנחנו מרגישים
שזה מוריד מאיתנו? יש טיפוסים של אוקיינוס ויש
טיפוסים של מעיין .להארי פוטר היו שני חברים
הכי טובים והוא לא היה צריך כלום יותר מהם
בעולם (עד שהם נהיו זוג וזה כבר קטע מסריח
כשלעצמו ,שידובר בהזדמנות אחרת ,כי קטנה
היריעה מלתאר את המחדל).
בראש ובראשונה חשובה ההבנה שבאוניברסיטה
לא קיימת "תחרות חברתית" ,על אף שזה יכול
להרגיש ככה .אין סיבה להרגיש במרדף ,אף אחד
לא מגיש לגביך דו"ח בסוף החודש שמפרט כמה,
לאן ועם מי יצאת ,ה FOMO-הזה ,כשנשארים
בבית ,הוא בראש שלנו ולא בשום מקום אחר.
ובכל זאת ,יש מה לעשות עם התחושה הזאת ,לא
מדובר בגזירה והמצב תמיד דינמי ונתון לשינוי.
כל יום מחדש הוא הזדמנות לייצר חברויות
חדשות ,ותקופת המבחנים היא הזדמנות לרענן
את המעגלים שלנו ולהתחבר על בסיס ייאוש
משותף וקפה שחור
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למה
מרגיש
שכולם
סביבנו
בדיכאון?
יש תקופות כאלה ,שאני מרגישה
שהרבה א.נשים סביבי "גוררים"
את ימיהם בדיכאון .אבל
אם להיות יותר מדויקת ,אני
מרגישה שבערך מימי "הטיול
הגדול" והמשבר הנפוץ שבא
בעקבותיו ,הדיכאון
התחיל לפקוד את
דלתותיהם
של חלק
מחבריי.

אולי זה החורף הקפוא של באר שבע שגורם
לסובבים אותי להוריד את הראש ,לדחוף ידיים
לכיסים וללכת 'דוך' אל המטרה בלי להביט
לצדדים .אולי הלחץ מהלימודים הוא זה שמוריד
את החיוכים מפניהם של כולם .יכול להיות
מאנשים
מונעת
ששחיקת-אמצע-הסמסטר
לעשות כיף ,ומוציאה מהם את הטייס האוטומטי
שטמון בהם ,השמור למקרים שכאלה :ללמוד,
לאכול ,לישון אנד ריפיט .ולפעמים לבלות איזה
ערב אחד עם חברים ,אם הוא קבוע מראש ביומן.
האם מחלת הדיכאון נעשתה נפוצה יותר בדור
שלנו ,או שזה רק נדמה לנו ,מכיוון שהיא עולה
בשיח הציבורי? ממחלה מביישת שיש להסתיר
אותה ,הפך הדיכאון בשנים האחרונות לנושא
שיחה פופולרי שמככב גם בסרטים ובתוכניות
טלוויזיה .דמויות מוכרות ואהובות כמו ד"ר האוס
(האוס) ,פרופסור סנייפ (הארי פוטר) ,צ'אנדלר
בינג (חברים) ,סקווידוויד (בובספוג) ,בלה
(דמדומים) ,מרדית גריי (האנטומיה של גריי)
ורבים נוספים מגלים סימפטומים של דיכאון.
האם תופעת הדיכאון נדמית לנו פופולרית יותר
עקב החשיפה הרבה ,או שיותר ויותר א.נשים
באמת סובלים מדיכאון? ד"ר נירית סופר-דודק
מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה מסבירה
שמדובר במגמה של ממש:
האם בדור ה y-ניכר גידול בתופעת הדיכאון
לעומת דורות קודמים?
בעשרות השנים האחרונות יש מגמה מתמשכת
של גידול בשכיחות הדיכאון והאובדנות .נוסף על
הגידול הכללי באוכלוסייה ,יש גידול תלול יותר,
במיוחד בקבוצת הצעירים  -ילדים ומתבגרים,
מה שגם גורם לכך שהגיל הממוצע של התחלת
הדיכאון ירד באופן דרסטי.
מהן הסיבות לגידול בשכיחות הדיכאון?
הסבר אחד שאפשר להציע הוא כניסת הטכנולוגיה
לחיינו .אנחנו יודעים ממחקרים ,ששימוש במדיה
חברתית ,למשל ,קשור לפגיעה בwell-being-
שלנו ,ועלול להוביל לדיכאון .נוסף על כך ,שימוש
במסכים כמו צפייה בטלוויזיה או שימוש בטלפון
לפני השינה ,עלולים גם הם להגביר דיכאון משום
שהם פוגעים בשינה (גם בגלל האור הכחול
שהמסכים פולטים ,וגם בכלל התכנים המעוררים).
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הידעת?
מחקרים מראים כי כמעט 20%
מהאנשים יחוו אפיזודה דיכאונית
במהלך חייהם .ברגע זה בישראל,
 3%-5%מהאוכלוסייה סובלים
מדיכאון .כמו כן ,נשים לוקות
בדיכאון פי  2מגברים.

המדיה פולשת לחיינו בצורה חריפה הרבה יותר
מהעיתון היומי של פעם ,ושם אנחנו נחשפים
למי שנדמים בעינינו מוצלחים יותר ,יפים יותר,
רזים יותר וכו' .החשיפה הזו מעמידה אותנו בפני
מטרה בלתי-מושגת ,שנוכחת בחיינו באופן מאוד
בולט .קיימות גם סיבות רבות נוספות ,כגון,
האידאל של "הגשמה עצמית" ,מטרה מעורפלת
בתרבות העכשווית שמקושרת אצלנו לאושר
ולדימוי עצמי חיובי ,שלאו דווקא הייתה קיימת
לפני כמה עשרות שנים.

האם נתקלת באנשים החווים "דיכי" ,תחושות
שליליות ,ומתיימרים לאבחן אותן כדיכאון ללא
אסמכתה מקצועית?
ייתכן שזה קורה יותר היום ,בעקבות הזמינות
הרבה של מידע באינטרנט .כפי שכולנו יודעים,
אנשים שמרגישים סימפטום כלשהו ,גופני
או נפשי ,נוטים פעמים רבות לפנות קודם
ל"דוקטור גוגל" ולחפש עליו מידע אונליין .יש
לזה גם יתרונות וגם חסרונות .מצד אחד אנשים
עלולים לאבחן את עצמם באופן שגוי .מצד אחר,
לפעמים אנשים יכולים לבוא עם ידע ושאלות
חשובות לרופא או למטפל שלהם.
ובכן ,זאת לא רק הרגשה שיותר א.נשים לוקים
בדיכאון .על פי מחקרים ,זה באמת ככה .לדיכאון
יש עשרות סיבות וגורמים ,וכמו כן דרכי טיפול
רבות ומגוונות שמציע עולם הפסיכולוגיה
והפסיכיאטריה" .אם אתם מרגישים ומרגישות
שאתם.ן שוקעים.ות לתוך ריקנות ,עצב תמידי,
או חוסר יכולת להינות מהחיים ,ברמה שמייצרת
אצלכם.ן מצוקה או פגיעה בתפקוד ,כדאי לפנות
לטיפול שיוכל לעזור .דווקא היום כשזה יותר
נפוץ ,לא צריך להתבייש לבקש עזרה
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האם אפשר מלצוא
זוגיות ביטנדר?
יש שיגידו שמביך להיראות בטינדר ,שכל מי שמוריד את
האפליקציה עושה את זה מסיבה אחת ברורה ,ושזה המקום
האחרון למצוא בו אהבה .לכתבתנו יש דעה שונה בנושא

ג

ילוי נאות  -אני הכרתי את חבר שלי בטינדר.
ועדיין אני לא בטוחה לגבי התשובה לשאלה
הזאת .אני מכירה גם זוג שהכיר באוטובוס ,אז
מה התשובה לשאלה "האם אפשר למצוא זוגיות
באוטובוס?" וואלה ,אפשר .אפשר למצוא זוגיות
בכל מקום שיתקיים בו מפגש מפתיע עם בן אדם,
שהוא 'בול' מה שאני אוהבת ומה שחיפשתי :בתור
ב'כפיות' ,ליד שולחן בחדר לימוד ,במפגשים של
המלגה ,בישיבה אקראית לפני הברקה  -בכל
אחד מהמקומות האלו אני יכולה לפגוש את
ההוא שנכון בשבילי ,ואני נכונה בשבילו ,אבל לא
בטוח שהזמן והמקום יהיו נכונים בשביל שנינו.
גם אם התפנית במיוחד והוצאת את הכלב לטיול,
לא בטוח שהוא ירצה לעשות קקי.

"באיזה תחום בחיים יש לנו
הבטחה של  100%לגבי העתיד
שלנו? תמיד יש הפתעות ,החיים
הם דינאמיים"
סיבכתי אתכם? נחזור לסיפורנו .אני והחבר (אותו
נכנה  -המאץ') ,הורדנו שנינו את האפליקציה
בערך באותה תקופה ,כל אחד למטרותיו .אני
הרגשתי אז כלואה בתוך מעגל חברים אחיד ושגרה
שדי חוזרת על עצמה .הטינדר פתח אותי לעולמות
חדשים שלא הכרתי ולאנשים שלא חלקו איתי
שום ממשק משותף מלבד הסווייפים .המאץ' היקר
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שלי ,לעומת זאת ,יצא בדיוק מקשר ,וממש לא
תכנן להכיר בחורה שתכבוש את עולמו בסערה.
העניינים התגלגלו ,ומשיחה לשיחה נהיה מעניין.
אבל מהשאלה "אז מה אתה מחפש פה בעצם?"
נמנענו .שאלה קטנה שבעזרתה היינו חוסכים
הרבה כאב ראש עתידי .אבל בכנות ,נראה שאם
היא הייתה נשאלת ,לא היינו נפגשים.
אז למה אני מספרת את כל זה? כי הטינדר גרם
לי לפגוש את המאץ' הנפלא הזה ,שהופך כל
יום למאושר יותר .הכרתי בחור ,אהבתי את מה
שבחוץ ,ידעתי מההתחלה שהוא רווק שפתוח
להכיר .היה פתוח בפניי כל המידע הבסיסי  -גיל,
עיסוקים ,מאיזה מקום הוא בארץ ,ונשאר רק
לגלות אם אנחנו באמת מתאימים .בניגוד למפגש
מקרי ,שטמון בו ללא ספק קסם משלו ,דרך
הטינדר הגעתי לדייט ,כשכל הפרטים ה'טכניים'
של ההתחלה היו גלויים בפניי עוד לפני כן ולא
סיבכו אותי לרגע .בערך כמו לקנות רכב באמצעות
קבוצה ייעודית בפייסבוק ,כשכל הפרטים מופיעים
בפנייך לפני שאת הולכת לראות אותו בעצמך ,וכך
יש פחות סיכויים שתגיעי וייפלו עלייך הפתעות לא
צפויות ,ותבזבזי את הזמן שלך ושלהם.
אבל לא הכול חלק .בואו לא נשכח שא.נשים
מגיעים לאפליקציות היכריות מלא מעט סיבות.
למען האמת ,לא רבים מחפשים או מחפשות

זוגיות מחייבת באפליקציה .אז איך אפשר לדעת
מי כן? התשובה פשוטה יותר ממה שנהוג לחשוב.
לא התמונות ולא התיאור ,ובטח לא משפט
הפתיחה המביך ,לא הם שיצביעו מה מחפש/ת
הפרטנר/ית להחלקה ימינה .כל מה שצריך
זה לשאול אותו או אותה .נכון ,תמיד אפשר
לחרטט ,ותמיד דברים יכולים להשתנות .אבל,
באיזה תחום בחיים יש לנו הבטחה של 100%
לגבי העתיד שלנו? תמיד יש הפתעות ,החיים הם
דינאמיים .לפעמים את מכירה בן אדם ולא משנה
מה חשבת ותכננת ,את פשוט לא יכולה לוותר
עליו ,ולפעמים היית בטוחה שהוא האחד ,ואחרי
שבועיים את מבינה כמה שזה לא זה.

"הרבה פעמים שניים נפגשים
באפליקציה כשהם מחפשים
דברים שונים לגמרי ,ולא משנה
כמה הצד השני נכון ומתאים' ,זה
לא הטיים ולא הפלייס' ,וצריך
לקבל את זה .אני מאמינה שבסוף
מה שנכון לנו ,קורה בזמנו"
שני אנשים יכולים להגיע עם תוכניות שונות,
אבל למרות זאת מתאהבים וחיים יחד באושר

ועושר .הרבה פעמים שניים נפגשים באפליקציה
כשהם מחפשים דברים שונים לגמרי ,ולא משנה
כמה הצד השני נכון ומתאים' ,זה לא הטיים ולא
הפלייס' ,וצריך לקבל את זה .אני מאמינה שבסוף
מה שנכון לנו ,קורה בזמנו .אם מנסים בכוח,
בסופו של דבר כנראה נזיק זה לזה .אני הוא הבן
אדם היחיד שמבלה עם עצמי מתחילת החיים
ועד סופם ,ואם אני שמה את עצמי ואת הרצונות
שלי בצד ,זה לא בריא לי ולא טוב לי.
ובכן ,האם אפשר למצוא זוגיות בטינדר? הסוד
הוא שאין סוד .אנחנו צריכים פשוט להיות שקופים
לגבי הכוונות והרצונות שלנו ,לקבל את זה שלא
כולם מחפשים את אותו הדבר .לברך על רגעים
של כנות ,כי אכזבה רגעית יכולה למנוע תסכול
וקושי מתמשך בעתיד ,שכן אין הרבה כאפות
כואבות כמו אהבה חד-צדדית .במקום 'לשחק
את המשחק' ,עלינו לזכור למה בעצם הורדנו את
האפליקציה הזאת ,איזה כיף שקיימת פלטפורמה
שמאפשרת לבחור בבן אדם אחר ושהוא יבחר
בנו ,ולראות אחר כך לאן ממשיכים .בין שזה
למיטה ללילה אחד ,ליזיזות מחממת בחורף ,או
יד ביד אל החופה  -הטינדר מאפשר את המפגש
הראשוני ולא יותר מזה ,ומפה זה בידיים שלכם.
100
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למה חברה שלי לא
רוצה לבוא לב"ש?
דורון אינו היחיד שנתקל בקושי של בני זוג מהמרכז
להדרים אל בירת הנגב ,אז הוא יצא לברר מה הסיבה
שבת הזוג שלו לא מבינה את נפלאות האבק המדברי

ב

חמישי האחרון ישבתי בחדר וחזרתי על
החומר לבוחן (התהליך :מתיישב מול
המחשב ,קם לעשות קפה ,בוחש ממש לאט,
מצלצל לחבר לשאול מה נשמע ,נזכר בבהלה
שלא הוצאתי את הכלב ,יוצא החוצה ,נזכר שאין לי
כלב) .בחמש ושלושים בערך שמעתי קולות מעבר
לדלת והבנתי ,שהילה הגיעה מהמרכז ושיש לה
מצב רוח רע .אם מישהו תוהה איך יכולתי לזהות
את זה מעבר לדלת ,סביר להניח שהוא רווק.
מודאג במקצת זנחתי את המחשב ויצאתי לקבל
את פניה .מצאתי אותה על הכיסא בסלון מעיינת
בקפידה בצ'ופצ'יק ,העיתון הבאר שבעי .לצופה מן
הצד ,זו עשויה כמובן להצטייר כתמונה פסטורלית:
בחורה נאה למראה המפגינה עניין אינטלקטואלי
בריא בענייני האוניברסיטה .לי ,מאידך ,היה ברור
מקצב הדפדוף שלה שמדובר ברוצחת סדרתית
בפוטנציה .התיישבתי מולה ושאלתי ברוך מה
נשמע .הכול בסדר ,היא השיבה .קרה משהו?
שאלתי .למה אתה חושב שקרה משהו? היא
אמרה .אמרתי שהיא נראית מצוברחת .היא אמרה
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שבכלל לא .שאלתי אם היא בטוחה .היא אמרה
שמה שבטוח זה שאם אשאל אותה כל הזמן אם
היא עצבנית ,בסוף היא תהיה עצבנית.
בהמשך הדיון התברר שהיא אחוזת קריזה
מוצדקת דווקא .היא הלכה לרכבת באוניברסיטת
תל אביב כדי להגיע בזמן לבאר שבע לבקר
אותי ,הרכבת התבטלה ,היא נתקעה בפקק בדרך
חזרה ,ואז לקחה אוטובוס .על פי כל קנה מידה
אנושי או אחר מדובר באירוע מרגיז .האירוע היה
הקש (אולי הסלע אפילו) ששבר את גב הגמל.
הסכר נפרץ והדברים שהילה לא אוהבת בבאר
שבע יצאו בשצף בזה אחר זה ,בקצב מהיר יותר
מתדירות הבחירות.
אין פה סושי נורמלי ,הכול סגור בשבת ,הדרך
הייתה מייגעת ,יש רק אוכל מגעיל בדירה ,ויותר
מידי לונגים על הקירות .לאחר שנרגעה קצת,
קמה כדי להכין קפה .רק שלא היה קפה ,וההליכה
גרמה לרגליה להתלכלך באבק הבאר שבעי.
הסכר נפרץ מחדש ועוד טענות נשמעו .אין קפה

נורמלי ,אין אבוקדו ,והכול מאובק וחסר סטייל.
למה כל כך קר פה ,למה יש בקבוקי בירה ריקים
על השולחן ולמה יש חרב וגרזן תלויים על הקיר?
(זה קיר הנשקים שלנו ,הוא הקיר האהוב עליי).
ולמה אתה משקה עציצים כשאני מדברת?
נראה שהחוויה של הילה הייתה קשה מנשוא.
במצב כזה היו לי שתי אפשרויות :לנסות לדבר
איתה על זה ,ואז יקרה אסון ,או לנקוט בקו תבוני
בהרבה ולהעמיד פנים שלא קרה כלום ,ואז יקרה
אסון .אלא שבאותו יום שבו כבר לא הספקתי
ללמוד לבוחן ,החלטתי להשתמש בטכניקה אחרת,
להשתמש בנקודות התורפה של היריב נגדו .רצתי
החוצה בטענה ששכחתי משהו .כשחזרתי ,הבאתי
פוך ואבקת שוקו .לתדהמתי ,היא הסתכלה עליי
בחום יוצא דופן ,במבט מתגעגע ואוהב .אולי אני
לא אלמד אף פעם מה צריך לעשות כדי שהדירה
תעמוד בסטנדרטים ,או כדי שבאר שבע תהיה
נגישה יותר .אבל בשביל המבט הזה לא אכפת לי
לחוות את אותו הסיפור כל פעם מחדש

טיפים מהילה:
איך בן זוג שזוגתו החליטה להגיע לבאר שבע
יכול להתכונן למאורע?
אם רצה הגורל ,וברוב טובה חברתך המושלמת
הסכימה לבוא,
זה מה שתוכל לעשות כדי שהיא תרצה לחזור:
☯ לנקות קצת .לא סדר פסח ,אבל שיהיה נעים.
☯ הצטיידות מראש .היא אוהבת קפה ואין קפה?
תקפוץ לסופר.
☯ לעשות בדק בית :מה פתוח בשישי שבת,
איפה אפשר להיות ,מי מוכר סושי טוב שלא
סגור בסופ"ש
☯ להקל על הנסיעה :אם היא באה ברכב,
אשריכם .אם היא נוסעת ברכבת ,יהיה נחמד
לאסוף אותה מהתחנה .שום דבר טוב לא
יוצא מ'יציאת מצרים' הזו לבד ,ועוד עם תיק.
☯ בעיקר להבין ,שכדי להגיע ,היא עזבה את
החיים שלה במרכז ,וזה לא מובן מאליו .זה
שאריאל עזבה את החיים מתחת למים ובל
עזבה את הכפר ,לא אומר שכולנו רוצות
לעזוב משהו לטובת באר שבע .בואו.

#סתם_שתדעו

הרגשת שהזמן
שהוקצה לבחינה
לא מספיק?
זכותך לבקש
מהמרצה
הארכת זמן
במהלך הבחינה
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האם הסטורי מנהל
לנו את החיים?
כמעט בלי ששמנו לב הסטורי באינסטגרם הפך לחלק
בלתי נפרד מהשגרה שלנו .הגיע הזמן לשאול ,מתי עובר
הגבול בין שיתוף חוויות מהחיים לבין ייצור חוויות עבור
העוקבים שלנו?
 ,23:58 ,31.12.2019עוד שתי דקות מתחיל עשור
חדש .עשרות סטודנטים שיכורים הרבה יותר
מידי ממלאים את הבית שהפך למסיבה שנראה
שכל המי ומי התרכזו אליה (או לפחות בחורים
מתואר נחשב וסטודנטיות שניצלו את ההזדמנות
היחידה בשנה שלגיטימי לנעול פה עקבים).
השמפניה היחידה כבר מוכנה והמארח שולף
זיקוקים ואפילו מצא מצית .אתם בטח חושבים
לעצמכם שעוד שתי דקות עשרות השפתיים
בבית השמח ימצאו אחת את השנייה וכל הסקס
אפיל של הערק באוויר יהפוך לרגע קיצ'י שבו
נפתח עשור חדש .הו לא ,כמה שאתם טועים.
הספירה לאחור מתקרבת וכולם כבר אוחזים
ואוחזות בחבר הנאמן – הטלפון הנייד ,או אם
להיות מדויקת – הסטורי.
זה נראה כאילו הסטורי הזה היה חלק מהחיים
שלנו מאז ומתמיד ,אבל האמת שהוא צץ לא כזה
מזמן (אוגוסט  .)2016אם עד אז יכולנו לשייף את
התמונות שעולות לרשתות החברתיות ,לעלות
אותן באיחור וליצור בקלות מצג שווא שיש לנו
חיים -הסטורי טרף את הקלפים .הוא מכריח
אותנו אשכרה לחיות .כלומר  -לחוות ,לצאת,
לטייל ,להכין אוכל מגרה וכמובן למצוא חברים
חייכנים ויפים.
אולי זה הרגע להודות שמעולם הפלטפורמה לא
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תפסה אותי ,רק לפני חודש העליתי סטורי בפעם
הראשונה .הוא היה עלוב אבל זכה למלא תגובות
חמות מחברים שנורא התרגשו שהצטרפתי
למועדון .אך האמת היא שהם מיהרו לשמוח .זה
לא שאין רגעים שלא באלי לחלוק עם כל העולם
ואשתו .פשוט דווקא הרגעים האלו הם רגעים
שאני מעדיפה לחוות דרך העיניים ולא דרך המסך.
עוד לפני שנולדו הרשתות החברתיות ,ולפני
שהפכתי לבטטת כורסא שאני היום ,אמא הייתה
מגיעה לכל תחרות של התעמלות אומנותית
חמושה במצלמה ומתעדת .אני זוכרת שבשלב
מסוים ביקשתי ממנה שתפסיק לצלם ,שתסתכל
עלי ברגע האמת ולא בסרטון אחר כך .כבר בתור
ילדה הרגשתי שדרך המסך היא מפספסת.

"בעולם שבו החיים שלנו נפרסים
בפני כולם שם על המסך
המתחלף ,על כל אחד ואחת
מאיתנו מוטלת המשימה לייצר
תוכן אינסופי .ולייצר תוכן? טוב
זו עבודה" .
התחושה הזאת מלווה אותי עד היום באינספור
רגעים ,שבהם במקום להיות במומנט ,חברים
עסוקים בלצלם ולשתף .סלחו לי ,כל המכורים,
אבל לגמרי הרסתם את הספונטניות עם ההכרח
שלכם לצלם את המנה כשהיא נוחתת סוף סוף

על השולחן .בעוד שאתם עסוקים בלבחור כיתוב
שנון ,המנה שאני מתה לטרוף מתקררת לי מול
הפרצוף .בדיוק ברגעים האלו ,באמצע אירוע
חברתי ,כשאתם ספונים אל הטלפון ,אני תוהה
לעצמי ,האם הזמנו את האוכל בשביל לאכול או
בשביל לצלם? האם יצאנו למסיבה בשביל לרקוד
או בשביל שבבוקר שאחרי כולם יראו שחגגנו? כי
בעולם שבו החיים שלנו נפרסים בפני כולם שם
על המסך המתחלף ,על כל אחד ואחת מאיתנו
מוטלת המשימה לייצר תוכן אינסופי .ולייצר
תוכן? טוב זו עבודה.

אז מדוע קיים בנו הצורך הזה לשתף בעקביות
רצינית שכזו ,גם במחיר של פספוס רגעים
נפלאים בחיים האמיתיים? ככל שאני חושבת
על זה אני מבינה שעבור רבים מאיתנו הגבול
שבין החיים המתנהלים ברשתות החברתיות
לבין החיים שמתנהלים מחוץ להם הוא דק
מאוד ,ואולי אפילו לא קיים .כלומר -מה שקורה
בסטורי הוא לא פחות אמיתי ממה שקורה
במציאות -ואולי אפילו אמיתי יותר ,מפני שזה
מה שהעוקבים שאינם נמצאים איתנו 24/7
רואים מאיתנו.

האם הטכנולוגיה שגרמה לנו להסתגר בבית
מול הנטפליקס ,היא זו שגם גורמת לנו לצאת
מהבית על מנת שיהיה לנו במה לשתף את
עוקבינו היקרים? יכול מאוד להיות שכן ,לפחות
עבור חלקנו .אך בסופו של דבר רובנו אינם
נמנים עם אלו שמזמינים קינוח במסעדה –
מצלמים – משתפים – ומחזירים את המנה בלי
לנגוע בה (תופעה שעוד ועוד מלצרים מדווחים
עליה) .לא כולנו עובדים בליצור מצג שווא של
חיים מושלמים ונהנתנים .רבים מאיתנו משתפים
באמצעות הסטורי רגעים אישיים ,מצחיקים,
מיואשים ויפים.

אז על מי אנחנו חושבים כשאנחנו מעלים סטורי?
למי בדיוק הוא פונה? כששאלתי חברים הם הודו
במבוכה ,שהם מנסים לתפוס באמצעות הסטורי
את תשומת הלב של הקראש התורן .אחרים אמרו
לי שכך הם שומרים על תקשורת עם חברים
רחוקים ,כולם וכולן טענו בתוקף שהמטרה היא
לא לגרום לאף אחד לקנא אלא שזו בסך הכל עוד
דרך להביע את עצמם/ן .למעשה ,כולנו פשוט
רוצים להישאר בתודעה .רוצים שיזכרו אותנו,
שיחשבו עלינו ,שיאהבו אותנו .מין צורך בסיסי
כזה שנולדנו אתו והסטורי בסך הכל עונה עליו
באמצעות טכנולוגיה
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למה אין לי אומץ
לשים ביקיני?
פז ניסתה להבין למה ב 2020עוד לא נפרדנו מהתחושה
ששופטים את הגוף שלנו .כך בזמן שמדברים יפה על "הגוף
האמיתי" ,עדיין מסתירים את הצלוליטיס והקימורים

כ

אשר התבקשתי להציף נושאים מעניינים
לכתבות במוטיב 'השאלות שלא מצאנו להן
עדיין תשובה' ,המחשבות בראש שלי רצו מעצמן,
החל מ"לאן נעלמה תרבות המיוזיקל בישראל?"
וכלה ב"איך ג'ייזי בגד בביונסה?!" לסקרנים
כמוני ,זאת הייתה משימה חלומית .עד לאותה
שאלה שלא יורדת לי בגרון כבר שנים – "למה
אין לי אומץ ללבוש ביקיני?" כן ,ממש מתחת
לחגורה ,השאלה הזאת מלווה אותי מאז שאני
זוכרת את עצמי – היא צצה בשיחות עם חברות
שמבקרות את עצמן יותר מדי ומחפשות כתף
תומכת ,אבל גם במחשבות עם עצמי שהדחקתי
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כי העדפתי לא להתעמת איתן .איך יכול להיות
שאנשים רבים ,ואני ביניהם ,עדיין לא מסוגלים
להתמקם בשלווה ,איפשהו על הרצף של סוגי
הגוף שהחברה מתיימרת להכיל?
לבוש הוא העור השני שלנו .כשמדברים על לבוש,
מדברים על גוף .רק בשנת  2016כיכבה לראשונה
דוגמנית למידות גדולות בשער מגזין בגדי הים
המפורסם ( Sports Illustratedכן ,אותו מגזין
שגם בר רפאלי הופיעה על שערו לפני עשור) .על
פי המוסכמות החברתיות יש מבנה גוף שמתאים
לביקיני ויש כזה שלא ,והאפקט של אידאל היופי

חודר כמעט אל כל אישה .הרי גם לנשים
העונות על ההגדרה המוכתבת של אידיאל היופי
(גבוהה ,מחזיקה בהיקפים מושלמים 90-60-90
ובעלת גוון שיער שמתכתב עם צבע העיניים),
יש את האיבר או האזור בגוף שהן לא מפסיקות
להתלונן עליו .אז אם להן קשה לחשוף את
עצמן לציבור בבריכה ,איך יהיה לבחורה שנוטה
קצת מעבר לאידאל?
ברורה מאליה ההשפעה הדו כיוונית בין הבגדים
שאנחנו בוחרים לבין איך אנחנו מתנהגים
בהשראתם ,ולהפך .ניקח ,כמקרה בוחן ,את אחד
הפריטים הכי אלמנטריים בחייהן של הנשים –
חזייה .בסביבת ים ,היא הופכת להיות ביקיני
ואילו כהלבשה תחתונה ,היא נחשבת לפריט
לבוש אינטימי .בשתי הסיטואציות החזייה מכסה
את אותו הדבר (הלם!) ,אבל לפי המוסכמה
החברתית 'מקובל' להיראות עם חזייה בחוץ,
אבל מביך להיתפס עם חזייה ע"י השותף .אם
תשאלו אותי (ורבות אחרות) ,גם בים זה מביך
באותה מידה.
ואולי כאן מגיע הטוויסט המרכזי שיעזור לנו
לשטח את המושגים לרמת הפרקטיקה – יש
הבדל בין אופנה לסטייל .בעוד שאופנה מכתיבה
לנו איך להתלבש ,סטייל הוא הדרך שלנו לביטוי
עצמי .החוכמה האמיתית היא לקחת מהאופנה
את הדברים הנכונים לנו וליישמם בהתאם
למי שאנחנו ולמה שנוח לנו .בין אם זה אומר
לעלות על ביקיני ובין אם להיצמד לשלם המוכר
והאהוב ,מבלי להיכנע ל'ביקורת' של הסביבה,
שבמרבית המקרים בכלל לא קיימת.
הייתי רוצה לסיים את הכתבה בהצהרות
אופטימיות חסרות תקנה ,ולהפציר בכן לקבל
את עצמכן עם כל סימני המתיחה והקוביות
המתחבאות – אבל גם אני לא באמת שם .יש עוד
דרך ארוכה לפנינו ,הן כפרט והן כחברה .אולי
הסוד הוא לקבל את התהליך ,להבין שהטררם
סביב דימוי גוף והערכה עצמית (שאגב מתעלם
לחלוטין מהתופעה בקרב גברים למרות שהיא
קיימת!) הוא חשוב ,אבל זה בסדר להבין שזה
לא שינוי בן לילה ועל אף שהוא ארוך ,רואים את
האור בקצה המנהרה.

האגודה הסטודנטיאלית
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מרתון
למידה לילי
והבטן
מקרקרת?

מזנון
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פתוח ימים א' -ד'
בין השעות 20:00-22:45

מחירים נוחים • מבחר אוכל וחטיפים •
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מאת ליאור גבאי

למה קשה לנו
לקבל אל-הורות?
בעוד שאוכלוסיית העולם עולה על גדותיה ,רבים בחברה
מתקשים לקבל כבחירה חופשית ולגיטימית ,את ההחלטה של
אחרים ,שלא להביא ילדים לעולם

ב

מדינת ישראל ,המעודדת ילודה ,קשה לנו
במיוחד לקבל א.נשים שאינם מעוניינים
להביא ילדים לעולם .תגובות נאצה בפייסבוק
ובטוקבקים מוכיחות שאנשים מסוימים בחברה
פשוט לא מסוגלים להכיל את היעדר הרצון של
אחרים להפוך להורים .ואפילו בהגדרה שנותנת
ויקיפדיה למושג אל-הורות מוזכר הקושי של
החברה לקבל את התופעה.
כל הבחירות שלנו בחיים מושתתות על מערכות
של אמונות ,הבניות חברתיות ונורמות המקובלות
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בחברה .אנו סופגים את הדברים מגיל צעיר ,והם
משפיעים על התנהלות חיינו בהמשך .הסיבה
העיקרית שקשה לחברה לקבל אל-הורות ,היא כי
זוהי לא הנורמה שחונכנו על ברכיה.

ּומ ְלאּו ֶאת ָה ָא ֶרץ
ְפּרּו ְּורבּו ִ
ראשית ,ישנו הטיעון כי 'ילדים הם שמחה' .אנחנו
כל כך רגילים להבניות החברתיות המכתיבות
לנו מגיל צעיר שמשפחה מורכבת מזוג הורים
וילדים .ויש מי שלא מסוגלים לדמיין מציאות,
שבה אנשים אחרים לא יתיישרו לפי הנורמות

החברתיות הללו .הם יגיבו תגובות פטרוניות
כגון" ,זה עניין של זמן"" ,בסוף את תתחרטי" או
"כשתגדלי ,תביני" .ישנה תפיסה חברתית מאוד
חזקה ,שעל פיה הבאת ילד לעולם מכניסה את
ההורה לעולם של אושר ,אהבה ותמיכה ,שאי
אפשר לחוות מבלי להיות הורה ,ולכן קשה מאוד
לדמיין מצב שבו אנשים לא ירצו לחוות זאת.

"ישנה תפיסה חברתית מאוד
חזקה ,שעל פיה הבאת ילד
לעולם מכניסה את ההורה לעולם
של אושר ,אהבה ותמיכה ,שאי
אפשר לחוות מבלי להיות הורה,
ולכן קשה מאוד לדמיין מצב שבו
אנשים לא ירצו לחוות זאת"
טיעון נוסף הוא העניין 'הביולוגי' .כלומר,
כיוון שבני האדם הם בעלי מערכות רבייה ,הם
בעלי דחף להתרבות ללא אפשרות בחירה .יש
המאמינים כי טבעו של עולם להמשיך ולהתקיים,
ולכן עליהם בהכרח להוליד שושלת שתמשיך
את הגנים המשפחתיים .אותם אנשים עשויים
לחשוב כי אדם שאינו מעוניין בילדים מנתק
עצמו משרשרת הדורות .נוסף לעניין הטבע ,יש
את עניין ההתפתחות ה'נורמלית' ,המתייגת אדם
שאינו רוצה בילדים כלא נורמלי ,חולה נפש,
מופרע וזקוק לטיפול.
לעיתים ,הבחירה שלא להביא ילדים לעולם
נתפסת כבחירה אגואיסטית ,הן בפן האישי והן
בפן הכללי .בפן האישי ,אנשים שאינם רוצים
ילדים נתפסים כאנשים שלא מסוגלים להעניק
מעצמם ,שעסוקים רק בעצמם ובצורכיהם .בפן
הכללי ,הם נחשבים כאגואיסטים משום שבמדינת
ישראל יש משמעויות פוליטיות ,דתיות ולאומיות
לילודה .למשל ,ההיבט של עוצמה צבאית בחברה
הישראלית ,שנבנית על גבי גיוס הילדים ,וכן הנתון
הדמוגרפי של מספר יהודים בארץ .יש שיראו את
האגואיזם דווקא בפן הגורס שאנשים ללא ילדים,
לא תורמים להמשך החברה .הם אינם מביאים
לעולם דור צעיר שידאג למבוגרים .בכלל זה,
נכנסת גם התפיסה כי אנשים שאינם מעוניינים
בילדים משל עצמם ,הם ילדים בעצמם .כאלו
שלא מוכנים להתבגר ולהיכנס לעולם המבוגרים.

אימהות או אי-מהות?
אמירה שחוזרת כלפי אל-הורים ,היא כי הם
מפחדים .ייתכן כי חלקם אכן מפחדים מהבאת
ילדים לעולם ,ואילו חלקם פשוט לא מעוניינים
בכך ,גם ללא קשר לפחד באשר הוא .כפי שיש
אנשים שרוצים ילדים ,ואותם לא חוקרים לגבי
המניעים שלהם לעניין ,והאם מדובר במניעים
הנובעים מפחד ,ישנם גם כאלו שלא רוצים,
וזה צריך להיות לגיטימי באותה המידה .קצרה
היריעה מלמנות את מספר הסיבות (וישנן הרבה)
לבחור בהחלטה לא להביא ילדים לעולם .למי
שרוצה להרחיב את הידע בנושא ,ממליצה לקרוא
את הספר "ממני והלאה" של ד"ר אורנה דונת,
סוציולוגית ומרצה (בין היתר באוניברסיטת
בן גוריון) שחקרה את הנושא ,ועליו התבססתי
בכתבה זו.
התפיסה הרווחת האחרונה שאציג ,היא
סטריאוטיפ לגבי אל-הורים ,שמציג אותם כשונאי
ילדים מושבעים שאינם מסוגלים לסבול קרבה
כלשהי אליהם .גם פה ,כמו בכל דבר ,לא ניתן
להכליל קבוצה שלמה .ישנם כאלו שלא אוהבים
ילדים ,ויש שאוהבים אך לא מעוניינים להוליד
ולגדל אותם .בדיוק כפי שיש אנשים שנרתעים
מילדים ,אך את ילדיהם שלהם הם אוהבים.
תפיסות חברתיות אלו ,ועוד נוספות ,הן שגורמות
לאנשים להגיב בצורה קשה כלפי אמירות של
היעדר רצון בילדים .בשנים האחרונות מתפתח
השיח סביב הנושא והוא הופך לגיטימי יותר .אך
הדרך עוד ארוכה עד שנגיע למקום שבו יהיה
שינוי בנורמה ,וגם פרטים וזוגות שאינם מעוניינים
בילדים ,ייתפסו בעיני הכלל כאנשים נורמטיביים,
בעלי בחירה לגיטימית

"אל-הורות היא הבחירה
החופשית לא להיות הורים.
ההימנעות מהבאת ילדים
נחשבת במגוון תרבויות
לבחירה נון-קונפורמיסטית,
ולעתים זוכה לגינוי וליחס עוין
מהסביבה"( .מתוך ויקיפדיה)
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מאת דורון לוינסון

למה תפוח טעים יותר חתוך?
האם זו רק הדרך ,של מי שהשקיע בבוקר וחתך את התפוח ,להתנשא
עלינו ,העצלנים ,או שתפוח חתוך באמת יותר טעים?
יום שלישי ,גשום ,אחת עשרה בבוקר ,הרצאה
בביוכימיה על אנזימים .אני מוציא תפוח מהתיק
ונוגס בו.
"יצאת עצלן ",אורי שיושב לידי זורק לאוויר .אני
מסתכל עליו במבט מבולבל ,ואורי בשלו" ,אתה
מתעצל לחתוך ",הוא מכריז' .גם כן זה ,חושב
שהוא מומחה עצלנות' אני חושב לעצמי" .מי
אמר בכלל שזה מעצלנות? אתה יודע ,יש אנשים
שאוהבים אותו ככה ,שלם ".אני משיב בטון בטוח.
אבל אורי לא מוותר ובמילה אחת מפיל אותי
לקרשים" :אין".
ואני ,אני מתרסק לתהומות חוסר הוודאות,
התפוח נופל לי מהיד ,וכל מה שחשבתי שידעתי
על העולם נשמט מתחת לרגליי .הגשם שבחוץ
מתחזק ,רעמים וברקים נשמעים ברקע ויחד
איתם ,ההבנה שאורי צודק מתחילה לחדור.
העובדה ,שתפוח חתוך טעים יותר ,מזדחלת
ממעמקי התת מודע לעולם שבחוץ ,ויחד איתה
עולמי קורס .הסופה מתגברת ,והתפוח הנגוס
שהפלתי מתחיל להתגלגל במורד האולם לכיוון
המרצה .נדמה שעם כל מדרגה שהתפוח נופל,
נורה ברק יחד עם מטר גשם וקרח על החלון .הרי
איך יכול להיות שלאותו חומר ,לאותו תפוח ,יש
טעם שונה רק בגלל שחתכתי אותו?
זה בלתי אפשרי ,זה נוגד כל חוק טבע ,ובכל זאת,
זה נכון ,זה המצב ,ולא משנה כמה נימנע מלדבר
על זה ,זה לא עומד להשתנות.

המרצה מנסה למשוך את תשומת הלב עם עובדות
לא מעניינות" ,לא רק בתאי בעלי חיים יש אנזימים
שמזרזים תהליכי חמצון ,הם קיימים גם בירקות
ובפירות ".הוא אומר בטון מונוטוני .אבל לאף
אחד לא אכפת ,כולם מתמקדים בתפוח ,שעכשיו
כבר מתגלגל במהירות ,חובט במדרגות בעוצמה
אדירה ,ונישא על משב הרוח הקרה שפורצת
מהחלון .ניירות מתעופפים ברחבי האולם ,הקור
חודר לעצמות ,והרעמים כל כך צורמים עד שכואב
באוזניים .והתפוח ,התפוח לא מפסיק להתגלגל
בגאווה במרכז האולם ,כמו מנצח על הכאוס.
אבל אז ,בום ,הכול נפסק .מישהו סגר את החלון,
והתפוח התנגש בנעל המרצה ונעצר .המרצה,
מופתע שהקשב חזר אליו ככה בבת אחת ,מרים
את התפוח ובוחן אותו" .וואו ,זאת דווקא דוגמה
מעולה לתגובת חמצון ,שכל הזמן רואים",
הוא מכריז" ,רואים את החלק החום הזה ,איפה
שהביס? הוא נוצר בגלל תגובת החמצון שדיברתי
עליה מקודם .זה מה שיוצר את החומר החום
בתפוח וזה גם גורם לטעם מתוק .ככל שיש יותר
שטח חשוף לתפוח ככה הוא מתוק יותר".
כשסיים להסביר ,הוא זרק את התפוח לפח וניסה
לעבור לנושא אחר .אבל אני עדיין לא משוכנע.
"אבל מה זה אומר? אז מעכשיו חייבים לחתוך?
ואם אני אוהב שהתפוח קצת חמוץ?" אני שואל
במורת רוח" ,ולמה זה אותו סיפור באגסים?
ובכלל ההפך בבננות?"" .זה פשוט ככה ",לחש לי
אורי בחדוות ניצחון" ,פשוט ככה".
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למה לכולנו
קשה להתרכז?
לפי מחקרים אחרונים כ 50%מהסטודנטים מאובחנים
בהפרעת קשב וריכוז ,איך זה קרה דווקא בדור שלנו?

ק

וראים לי ליאור ויש לי קוצים בתחת .את
האבחון הרשמי הראשון שלי עברתי בכיתה
ז' ,אבל עוד לפניו היו גננות שדאגו להתריע
להורים שלי על הפרעת קשב וריכוז .הזיכרון שלי
מיום האבחון הוא שדיברתי אחריו עם חברה,
ואמרתי לה ,שגם לי נתנו ריטלין .הרגשתי שייכת
לקליקה ,שהייתה אז אקסקלוסיבית ,ועם הזמן
הלכה והתרחבה.

אז איך התרחבה קהילת 'קוצים בתחת'?
בכתבה ,שפורסמה בעיתון הארץ בשנת ,2014
אומר ד"ר ירדן לוינסקי ,פסיכיאטר מחוזי במחוז
דן פתח תקווה ,כי לרוב ,האבחנות אינן נכונות.
אנשים מתמודדים עם המון גורמי סטרס אחרים,
שיכולים להתפרש כהפרעות קשב ,אך הם לא.
לדבריו ,הפרעת קשב אמיתית היא הפרעה
נוירולוגית-פסיכיאטרית התפתחותית ,והיא
הפרעה מתמשכת שבאה לידי ביטוי בכל תחומי
החיים – החל מלימודים ועד עבודה וזוגיות.
כמובן ,כאשר מדברים על עלייה באחוזי
המאובחנים עם הפרעות קשב ,יש לקחת בחשבון
את התפתחות עידן הטכנולוגיה והשפעתו .מומחים
מדברים על כך שהעלייה בשימוש במכשירים
ניידים ,מקשה על התרחקות מהטכנולוגיה ,וכך
אנו הופכים מכורים לחיפוש גירויים חדשים באופן
תמידי .הרי כמה פעמים התחלנו לגלול בפייסבוק,
הגענו לאיזושהי נקודה שבה כבר הפוסטים נראים
מוכרים ,ובכל זאת עשינו רענן לעמוד?
יש שמתייחסים לתופעה הספציפית הזו כ'הפרעת
קשב נרכשת' ,בשונה מהפרעת קשב ,שהיא

42

צ'ופצ'יק

מולדת וגנטית .להפרעת קשב מתאם גנטי חזק,
כך שלהורה בעל הפרעת קשב ,יש סיכוי של
מעל  50%להוליד ילד שגם יהיה בעל הפרעה.
הפרעת קשב נרכשת ,לעומת זאת ,היא ההפרעה
של העולם החדש .עולם שבו הכול מתעדכן בכל
דקה בטלפונים החכמים וברשתות החברתיות,
וכך דורש את המעבר של תשומת ליבנו מדבר
לדבר במהירות" .אם טווח הקשב שלנו מוגבל
עד כדי כך ,שאנחנו יכולים לקלוט מידע רק
במשפטים בעלי  140תווים ,זה לא מנבא דברים
טובים לעתיד ",אומר ד"ר אליאס אבוג’אוד ,מנהל
המחלקה לטיפול בהפרעות שליטה על דחפים
באוניברסיטת סטנפורד .בהמשך הוא מציין כי ככל
שאנחנו מתרגלים למסרים המהירים והפשוטים
של האינטרנט ,אנחנו מאבדים את הסבלנות
להשקיע בדברים יותר מורכבים ומשמעותיים.
ד"ר ג'ון רייטי מדבר גם הוא על הפרעת קשב
נרכשת ,ומסביר כי הטכנולוגיה משנה את מבנה
המוח שלנו" .צורת הכתיבה שלנו השתנתה עם
כניסת הטכנולוגיה לחיינו .המשפטים הקצרים,
קיצורי המילים ,ואי שמירה על כללי התחביר
מפרים את התופעה .אפילו פסקאות ארוכות,
שבעבר היו נקראות ,עוברות לידנו מבלי שנעצור,
משום שההבנה הפכה מורכבת מדי עבורנו".
האם איבדנו את היכולת להתרכז? או שלמעשה
רק צורת הקשב שלנו השתנתה בעוד שהאקדמיה
דורשת מאיתנו יכולות שרחוקות מהדרך שבה
המוח שלנו עובד? את השאלות האלו אשאיר
פתוחות ,ואברך את כולנו בתקופת מבחנים
קשובה ומרוכזת!
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מאת ליה שרביט

למה הדור
שלנו עושה
פחות סקס?
מתברר ,שהדור שלנו הוא הדור הכי
פחות פעיל מינית ב 60-השנים
האחרונות .ליה מסבירה איך הגענו
למצב הזה דווקא בתקופה הכי
ליברלית
עושים מלא סקס .ברור ,אין פה שאלה בכלל.
החברה שלכם מדהימה ,בן הזוג שלכם הוא משהו
מיוחד ,היזיז שלכן מוכן לכל תרחיש – בדוק .אבל
הביטו רגע הצידה .כמה סקס החברים שלכם
עושים? לא לכמה דייטים הם יוצאים ,לא כמה
מאצ'ים בטינדר ,לא כמה מתחילים איתן – הכי
יבש ,כמה סקס? בדרך כלל ,זה השלב שבו
מתחילים ליפול האסימונים" .חבר הכי טוב שלי,
בחור זהב ,אבל וואלה כבר שנה שכלום"" ,חברה
הכי טוב שלי יפהפייה ,אבל כבר זמן מה שהיא
בתקופת יובש רצינית ,"...מצלצל מוכר?
מחקרים מצביעים על כך באופן חד משמעי –
הדור שלנו עושה פחות סקס .מחקר חדש של
כתב העת הנחשב 'ארכיון ההתנהגות המינית'
מבית האקדמיה הבין-לאומית של הסקסולוגיה
(כן ,יש כזאת אקדמיה – היסטרי) ,טוען כי דור
המילניאלז ,המכונה גם דור ה ,Y-הוא הדור הכי
פחות פעיל מינית ב 60-השנים האחרונות .יש לנו
בממוצע פחות פרטנרים מיניים ,והסיכוי שלנו
להיות לא פעילים מינית הוא כפול מזה של אחינו
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הבוגרים .למה?
בגדול ,יש אין-ספור
הסברים לתופעה .הדור
שלנו מתחתן פחות
ועושה את זה מאוחר
יותר – וכשאת גרה עם
בזוגיות
ואתם
מישהו
מונוגמית ,הסיכוי למין עולה .הדור שלנו נוטה
להישאר לגור עם ההורים עד גיל מאוחר יותר
( 50%יותר מהניינטיז!) ,ועם כל האהבה להורים,
במקרה הזה 'לא מדליק' יהיה אנדרסטייטמנט.
והדובדבן שבקצפת – אנחנו נחשבים לדור ,לא
נעים להודות ,שלוקח את עצמו מאד ברצינות.
מסטטיסטיקות שנאספו מאפליקציית OKcupid
נמצא כי  42%ממשתמשי האתר העדיפו התאמה
בנטייה פוליטית על פני יחסים מין טובים ,עלייה
של  50%לעומת שנתיים בלבד לפני כן.
גם תרבות הטינדר ,האוקיקיופיד והאינסטגרם,
על אף האפיל הקליל שלה ,מערימה עלינו קשיים.

ולחידוש ללא הרף .לעומתו ,סקס אמיתי נראה
אחרת לגמרי – הוא נעשה בזוג ,כולל חיזור ,מגע,
ריחות ,מעורבות רגשית ומעל לכול ,אינטראקציה
עם אדם אמיתי שהוא לא את.

בשונה
פנים-מול-פנים
מפגישה
שבה הגורמים הדומיננטיים
הם הכריזמה והכימיה עם
האדם השני ,האפליקציות
מבוססות בעיקרן על
מראה חיצוני .כך ,הן
הופכות את כל עניין
מציאת בן או בת זוג
למאתגר פי כמה .מספר
הפעמים שבהן אני או מי
מחבריי פסלו בני זוג או בנות
זוג על בסיס מידע מהאינטרנט
היא אדירה :אמירות בסגנון
"יש לו תמונה עם וודקה רדבול,
הכי ערס"" ,כל הפייסבוק שלה
חתולים ,נראה לי היא יצורה" או
"הוא מעלה סטורי כל יום ,הכי מאוהב בעצמו" –
כל אלו הפכו עילה רצינית לפסילה ,אפילו לפני
שיצאתם לדייט ראשון.
וכמובן ,אי אפשר לדבר על סקס מבלי לגעת
באחת הסיבות המתבקשות – פורנו .האפקט
הנוירולוגי של צפייה בפורנו דומה לזה של
שימוש בקוק או ביצוע צניחה חופשית .אבל בעוד
הדברים הללו מכילים הגבלות מובנות – תג מחיר
או נגישות ,פורנו אפשר לצרוך כמעט ללא הגבלה.
כך ,נוצרות במוח התניות מסוימות :פורנו מקושר
לשהייה לבד ,ללחיצות עכבר וריבוי כרטיסיות

יש אלף תירוצים שיכולים להסביר למה אנחנו
עושים פחות סקס ,את מקצתם סקרתי פה בכתבה.
ובכל זאת ,משהו חסר .בניסיון להתחקות אחר מה
שמשותף לכל הסיבות הללו ,נראה שהכול בסוף
חוזר לנקודה התחלה אחת שמאפיינת את הדור
שלנו :בדידות וניכור .אנחנו דור שטומן בחובו
פרדוקס תקדימי – גם כשאנחנו לבד בחדר יש
ביכולתנו ,בלחיצת כפתור אחת ,להיות מוקפים
במאות אנשים .אנחנו הכי חברתיים ,ומעולם לא
הרגשנו בודדים יותר.
אז התשובה ,כמו לכל שאלה טובה בחיים ,היא
אחת – זה מסובך .אין פתרון קסם שיהפוך אתכם
באחת למלכי המשגלים ולדוכסיות המין המזדמן.
השאלה הזאת ,בסופו של דבר ,מזמינה אותנו
להביט פנימה :תשאלו את עצמכם האם אתם
עושים מספיק סקס ,לפחות ביחס לכמה שהייתם
רוצים לראות את עצמכם עושים .אם התשובה
מספקת אתכם – תבורכו ותנו בראש ,לבריאות.
אבל אם לא ,אתגרו את עצמכם קצת :בסיטואציה
חברתית ,בתחנת אוטובוס ,בתור בקופת חולים או
כשיצאתם מהמסיבה לרגע לנשום אוויר – הניחו
רגע את הטלפון בצד ,והביטו סביב .כנראה לא
יקרה כלום וסתם תרוויחו כמה דקות של שקט.
אבל אולי ,רק אולי ,העיניים שלך פתאום יפגשו
עיניים אחרות ,אולי תחייכי ,אולי תתחילו לדבר
ולכי תדעי מה ילד יום.

הידעת?
 1מתוך  8צעירים עד גיל  26הם
בתולים ,שליש מהאמריקאים בין
הגילאים  29-18לא קיימו יחסי מין
בכלל בשנת  15% ,2018מבני 24-
 20לא קיימו יחסי מין מאז גיל 18
לעומת  6%בשנות ה.90-
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סטודנטים
בשביל
סטודנטים

למה
כל מה
שבא לי
לראות זה
ריאליטי?

תגידו שזה טראש ,שזה מבוים,
ואני אסכים איתכם ,ובכל זאת אני
מוצאת את עצמי מסיימת כל ערב
מול הריאליטי התורן ,ומסתבר
שאני לא היחידה

כ

ל מי שמכיר אותי יודע שכששואלים מה
התחביבים שלי אני ישר עונה 'ריאליטי'.
ישראלי ,אמריקאי ואפילו בריטי .טראש .טראש.
טראש .ושיהיה כמה שיותר נמוך ,כמה שיותר
קיטשי ועם כמה שיותר עריכה .והאמת? אני
לא היחידה .הפרק האחרון ב'משחקי השף' הפך
לשיח שלי עם החברות שלי (ושל חברות שלהן),
שלא נדבר על מרתון הצפייה המשותף של כל
החברים בנינג'ה ששודר בקיץ האחרון (יאללה
שמלא!) .שלא תבינו לא נכון ,לסדרות הדרמה
והמתח עדיין יש מקום מרכזי בכל מה שקשור
לבינג' צפייה ,ובכל זאת הטלוויזיה דלוקה
בשעות הערב על תוכנית המציאות שמשובצת
אחרי החדשות.

זה מה שיש ועם זה ננצח
עשיתי ניסוי ,ובדקתי מדגמית מה יש היום
בטלוויזיה (נבדק ביום חול) .גם ערוץ קשת וגם
ערוץ רשת שידרו ריאליטי .שוקינג .ובין הפסקת
פרסומות אחת לאחרת? פרומו על ריאליטי
אחר שמשובץ ביום אחר .כאן 11ממשיכים
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בשלהם ומשדרים הפקות מקור עוצרות נשימה,
אבל הערוצים המסחריים יודעים מה עובד להם
(ועלינו) ,והם משדרים את אותה תוכנית לאורך
השבוע בכמה ימי שידור .הבחירה הזאת ,כמובן,
נובעת משיקולי רייטינג (בלינג בלינג) ,זה מה
שאנשים אוהבים לראות – וזה מה שישובץ .אז
נראה שאם נסתכל על זה מבחינה יותר רציונלית,
אם הז'אנר משודר רוב השבוע ,סביר כי זה מה
שנראה .רגע ,אז למה אנשים אוהבים לצפות בו?
חזרנו לנקודת ההתחלה.

מוות קליני למוח
הסבר ,ששמעתי מכמה אנשים ,הוא הרצון לכבות
את המוח אחרי יום עמוס – "כשאני מגיעה
אחרי יום עמוס של לימודים או עבודה ,אני
חייבת לראות משהו שלא יגרום לי שום מאמץ.
לשים את המחשבות על  MUTEופשוט לצפות
במסך ".אני יכולה להבין את זה .כל סדרת דרמה
עוצמתית יכולה לגרום לנו למועקה רגשית
(אפשר כבר שכל הדמויות באנטומיה של גריי
יפסיקו למות?) וכל סדרת מתח גורמת לנו לאי
שקט של ממש עד הפרק הבא .בריאליטי זה לא
קורה .המועמדים עושים שמח ,השופטים עושים
מסך – ואנחנו? אם במהלך היום המחשבות לא
מפסיקות להטריד אותנו ,אז על המסך התרחיש
הגרוע ביותר הוא שידיחו את הפייבוריט שלך או
שהגלידה לא תספיק לקפוא לפני משימת ההדחה
(והיא קופאת בסוף) .וואלה? יש בזה משהו ,אבל
לא השתכנעתי לגמרי.

אין למתמודד סיכוי להיכנס לתוכנית ריאליטי",
אומרים הקולות הצפים שלא השתכנעו – אבל
הם גם צודקים .את הרצף העלילתי של הריאליטי
מתחו והקצינו ,והיום אנחנו לא רואים מתמודדים
אלא דמויות .אך צריך לזכור שגם ההקצנה
הזאת לא נכונה לכל מדינות העולם ,ואם תשוו
את הריאליטי הישראלי לאותו פורמט במדינה
אחרת ,נראה שבחו"ל הפן התחרותי יהיה בולט
יותר מהפן הרגשי ,שמקבל במה מהותית בפורמט
הישראלי .יכול להיות שאולי זה מה שחסר לנו?
לרחם על מישהו ,להתרגש ממישהו או להזדהות
איתו כדי שנוכל להמשיך לצפות בתוכנית ,בדיוק
כמו בסדרת דרמה טובה?

"כשאני מגיעה אחרי יום עמוס
של לימודים או עבודה ,אני חייבת
לראות משהו שלא יגרום לי שום
מאמץ .לשים את המחשבות על
 MUTEופשוט לצפות במסך".
אז אמרנו שמצד אחד ריאליטי הוא סוג של
'השתק' למחשבות ולמה שמטריד אותנו ,ומצד
אחר ריאליטי הוא דווקא זה שמעורר בנו תחושות
ורגשות שפותחות לנו את הלב ,ומצד אחר לגמרי,
נראה שזה פשוט מה שיש לראות .במקרה של
השאלה הזאת אין תשובה נכונה יותר ,כולן
נכונות במידה שונה לכל אחד ואחת מאיתנו,
וסביר כי נמשיך לעקוב אחרי כל הדחה .ועד שלא
יעלה ז'אנר חדש – נתראה בישיבת הגמר הגדול
עם החברים.

דרמה תיעודית
מי אמר בכלל שריאליטי הוא תוכנית מציאות?
נראה לי שכבר יישרנו קו כחברה ,או לפחות
כחתך האוכלוסייה האקדמית הביקורתית
(סוג של) ,שלא כל מה שרואים
משקף את המציאות .מאחורי
כל תוכנית ריאליטי עומד צוות
הפקה מיומן שמכוון את העלילה
ואת השיח ודואג לייצר עבורנו
סיטואציות דרמטיות .אז אולי
ריאליטי הוא פשוט ז'אנר הדרמה
החדשה ,אולי האופן שבו מציגים
את המתמודדים יוצר עלילה של
ממש? "היום בלי סיפור טראגי
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למה כוכבי
הכדורגל
הגדולים
הם דרום
אמריקאיים,
אך מצב
הליגות שם
מדשדש?
מהיסטוריה של
כיבושים ,דרך ימי הפאר
של הליגות הדרום
אמריקאיות ועד למצבן
העגום היום – הצטרפו
למסע בדרך אל התשובה
לאחר השחרור מספרד ומפורטוגל ,הגיעו
האנגלים אל דרום אמריקה במטרה לנצל את
המשאבים והמחצבים שבה .הימאים האנגלים,
שהגיעו ליבשת הדרום אמריקאית למטרת סחר,
הביאו עמם ספורט חדש ומופלא ושמו 'כדורגל'.
במהרה למדו המקומיים את הספורט מאותם
ימאים ,והכדורגל הפך במרוצת השנים לתופעה
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נרחבת ,ויש שיאמרו לדת השנייה בגודלה בדרום
אמריקה .הם הביאו ,אך הדרום אמריקאים פיתחו
כדורגל שונה מהכדורגל הטקטי והשבלוני
האנגלי – הברזילאים שיחקו את "המשחק היפה"
והווירטואוזי ,שהתבטא בשיאו בנבחרת ברזיל
של פלה בשנת  .1970בעוד הארגנטינאים פיתחו
כדורגל טכני ומהיר שצורתו הטהורה ביותר
התגשמה במונדיאל  1986עם מראדונה ,שחקני
אורוגוואי אימצו כדורגל קשוח ומלא נשמה ,ואף
זכו במונדיאל ,לראשונה בהיסטוריה.
כך ,החל מתחילת המאה ה 20-צמחו באותן מדינות
מועדוני פאר כמו ריבר פלייט ואינדפדיינטה
הארגנטינאיות ,סנטוס וסאו-פאולו הברזילאיות,
מיונאריוס הקולומביאנית ועוד קבוצות רבות.
תחת מועדוני פאר אלו צמחו כוכבי ענק – אלפרדו
די סטאפנו ,פלה ,מראדונה ,גבריאל באטיסטוטה,
ולדרמה ,רונאלדו (הברזילאי) ועוד ענקי כדורגל
רבים .במשך עשרות שנים קבוצות אלו נבנו על
שחקנים דרום אמריקאים ,שחקני בית ברובם,
שהציבו את מועדוני הכדורגל הדרום אמריקאים
באותה השורה של מועדוני פאר כמו ריאל מדריד,
ברצלונה וליברפול.

החוק האירופי
עד שנת  1995החוק באירופה קבע כי שחקן לא
רשאי לעזוב את המועדון ללא אישור המועדון
ונוסף על כך ,החוק הגביל את מספר השחקנים
הזרים במועדון לשלושה בלבד .חוק זה הרחיק
את מרבית השחקנים הדרום האמריקאים
מהליגות האירופיות ,ואפשר למועדונים הדרום
אמריקאים לשמור על הכוכבים שלהם .לאחר
שנת  1995שבה "חוק בוסמן" שינה את החוק
האירופי ויצר תחרות גדולה על שחקני כדורגל,
חלה עלייה חדה במשכורות השחקנים .למעשה,
חוק זה אפשר לטובי הכדורגלנים הדרום
אמריקאים לנסוע ליבשת אירופה ולהרוויח
סכומי עתק ביחס למדינות שמהן הגיעו .כך,
החל מסוף שנות ה 90-החלו לנהור אלפי
שחקני כדורגל דרום אמריקאים למועדוני
הפאר האירופיים .שחקנים כמו חאבייר זאנטי,
רונאלדיניו ,רומריו ,באטיסטוטה ועוד ,שינו
את פני הכדורגל האירופי והביאו לקבוצותיהם
אליפויות וגביעים רבים.

כיום ,כמעט שלא תוכלו למצוא מועדון אירופי
בכיר ללא מספר שחקנים דרום אמריקאים – קון
אגווארו ,ניימאר ,פרימיניו ,לואיס סוארס ,אדיסון
קבאני ועוד .אך הדוגמה הבולטת מעל כולם
היא ליונל מסי כמובן .מסי ,שככל הנראה נחשב
לשחקן הכדורגל הטוב בהיסטוריית הכדורגל ,עזב
כבר בגיל  13את ניואל'ס אולד בויס (רוסאריו,
ארגנטינה) למען עתיד מבטיח בברצלונה ,ולא
הספיק לשחק אפילו דקה אחת בקבוצת הבוגרים
של המועדון שבו גדל.

מה קרה למועדוני הפאר הדרום
אמריקאים?
עוד לפני שינוי החוק האירופי ,התרחשו בדרום
אמריקה אין-ספור הפיכות שלטוניות ומשברים
כלכליים .חלקם באשמת הנהגת המדינות
הדרום אמריקאיות ,אך חלק לא מבוטל בשל
התערבות כלכלית-פוליטית של מדינות אירופה
וארצות הברית .מדינות אלו ,בדומה לספרדים
ולפורטוגלים במאה ה ,16-רצו לנצל את היבשת
הדרום האמריקאית עתירת המשאבים והמחצבים.
השילוב של ההתערבויות הכלכליות וההפיכות
השלטוניות מוטטו את הכלכלות במדינות דרום
אמריקה ,וכתוצאה מכך ירד כוחם הכלכלי של
מועדוני הכדורגל הדרום האמריקאים.
לאחר שינוי החוק האירופי שהגביל את מספר
הזרים במועדונים אירופיים ,מועדוני פאר דרום
אמריקאים כדוגמת ריבר פלייט וסנטוס נשארו
מועדוני פאר בקנה מידה יבשתי .אך קבוצות אלו
לא יכולות להתחרות בתקציב של מועדוני הכדורגל
האירופיים .לכן ,בכל שנה נמכרים לאירופה מאות
מהכוכבים המבטיחים ביותר של הכדורגל הדרום
אמריקאי .מעבר לכאב שבעזיבת שחקני בית
ופגיעה בחוסן הקבוצה ,הליגות הדרום אמריקאיות
הפכו להיות פחות אטרקטיביות .עזיבת הכוכבים
בגילים צעירים מבריחה ספונסרים ופוגעת
ברווח מזכויות שידורי המשחקים ,וכך ממוטטת
את כלכלת הליגות הדרום אמריקאיות .למעשה,
הליגות הדרום אמריקאיות שפעם ייצרו מועדוני
פאר בקנה מידה עולמי הפכו לבית הגידול לכוכבי
המועדונים האירופיים ולמנוע כלכלי עבורם ,וכך
במובנים מסוימים אירופה החזירה לעצמה את
השליטה ביבשת הדרום אמריקאית.

קצת היסטוריה
בשנת  1492נשלח קולומבוס למסע ימי ששינה
את פני ההיסטוריה .קולומבוס טען כי אם
שטים מערבה מספרד ,אפשר ,בסופו של דבר,
להגיע למזרח (הודו) ומבלי לעבור רגלית
דרך היבשת האירופית והאסייתית ,דרך עמים
שונים ,ועוינים בחלקם .קולומבוס מצא לבסוף
יבשת אך לא הייתה זאת אסיה אלא יבשת
אמריקה.
את קולומבוס המשיכו מגלי ארצות רבים
ובעקבותיהם נשלחו על ידי ספרד ופורטוגל
קונקיסטדורים (כובשים) שתוך שנים מועטות
כבשו את מרכז ודרום אמריקה .הספרדים
והפורטוגלים יצאו למסעות אלו במטרה לכבוש
שטחים חדשים ,אך בעיקר מתוך הרצון לניצול
המשאבים שהכילה היבשת .לאחר מאות
שנים של שליטה ספרדית-פורטוגלית ,שליטה
שניצלה את האוכלוסייה המקומית ואף שעבדה
את תושביה במקרים רבים ,במאה ה 19-החלה
התעוררות מקומית שהתבטאה במרידה
ארגנטינאית ב 1810-והסתיימה בעצמאותן של
כל מדינות אמריקה הלטינית.

הליגה הקולומביאנית
הליגה הקולומביאנית הוקמה ב 1948-לא
הייתה כפופה לחוקי פיפ"א ,וזה אפשר לכוכבי
היבשת הדרום אמריקאית לנהור בהמוניהם
לקבוצות הפאר הקולומביאניות .כך נוצרה
אחת הקבוצות הטובות בהיסטוריית הכדורגל
– מיונאריוס (מיליונרים) הקולומביאנית.
בקבוצה זו שיחקו השחקנים הטובים ביותר
בדרום אמריקה .אך פיפ"א ,שהנהגתה הייתה
אירופית ,הרחיקה את קולומביה והאשימה
אותה בהקמת ליגה פיראטית .בעקבות כך
השחקנים נאלצו לחזור למדינותיהם ,והשחקן
הטוב בעולם לאותה עת נמכר לריאל מדריד
הספרדית.
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מראשי
הממשלה
()3,4

מסורבל
()5,3
אגרטל

מרכז
למחול
()3,4

חופש

אהרון צ'חנובר

ישראל אומן
מכלי
המיטה

צילינדר

התכופף

זמרת
ומנחה
ישראלית
()6,2

פוחד

להקה
ישראלית

אחד
התווים

חיה
טורפת

הקשור
לחום

שמחה
שר
בממשלות
ערביות

מכינויי
הגוף

לסוטה

מן הצאן
תחנת
רדיו
()3,3

עוף דורס

הומה

אחת
הגפיים

משכיל

תעודת
גירושין
אדם
המומחה
בהכנת
תרופות

תסמין
המתבטא
באובדן

יוון
הקדומה

צער רב

מקל
כביסה

עמידה
צבאית

מאבני
החושן

שיווי משקל

מגש

מוקיון
צילומים :פרס א.מ.ת ,קובי קלמנוביץ

שיכור
מקראי

אריג דק
ועדין

תפקיד
בכיר
באקדמיה

ממתק
חורפי

כדורגלן
אנגלי
בעבר
( ש " מ)

מתועב

ממלכי
מרוקו

כינוי

ציון
בתעודה
(ר"ת)

© liorliany@gmail.com

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