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Zero Waste
סטודנטים מספרים איך ניתן
לצמצם את כמות הפסולת
שאנו מייצרים

מחירה של הגלולה
האם הגלולה היא עדיין המלכה האם
של אמצעי המניעה?
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 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
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צ'ופצ'יק

אגודת הסטודנטים בן גוריון -מדור אקדמיה

דבר העורכת
פורים זה החג האהוב עלי מאז שאני
זוכרת את עצמי .כבר בגן הוקסמתי
מחדר המפגשים ששינה את פניו בחג
לארמון יפיפה .כשגדלתי החג קיבל
נופך נוסף ,המצווה לשתות עד לא ידע
נתנה לי לגיטימציה לשחרר ללילה אחד
קסום פעם בשנה את כל המחסומים.
לילות שבהם אני פיה-סקסית ,פלמינגו-
סקסית ,או פיראטית-סקסית המוקפת
בבחורים בחצאית טוטו וכנפיים.
אבל כל פעם אני שוכחת שפורים
הוא למעשה חג של אכזבות .מצפים
אליו ,דרוכים ,מתכננים כל השנה את
התחפושת ,אבל בסוף גשם כבד הורס
אותה .תמיד דווקא אתה מקבל את
המשלוח מנות הכי מעפן בכיתה ,תמיד
הבחור שרצית מתמזמז עם מישהי מול
הפרצוף שלך במסיבה.
למזלנו ,בבן גוריון פיצחו את השיטה
והחגיגות נמשכות לפחות שלושה
שבועות .גברת קורונה את לא מאיימת
עלינו! גם ככה מסכות הן חלק ממנהגי
החג .כשאנחנו עם מסכה אנחנו יכולים
להיות לרגע כל מי שאנחנו חולמים
להיות .לשחרר מן התבנית שבה שמה
אותנו החברה ,להיפרד מן ההרגלים
היומיומיים .הרגלים שסיגלנו לעצמנו
כדרך חיים ,שאולי היום כבר לא
רלוונטית לנו.

יעל רפ,
עורכת צ'ופצ'יק
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בגיליון שלפניכם מתמודדים הכתבים עם
שינויים בהרגלים שלהם .הם מזמינים
גם אותנו לבחון את הנחות היסוד
היומיומיות שלנו ,לשאול את עצמנו אילו
מהם רלוונטיות ואלו צריכות להשתנות.
להיזכר כי הכל נתון לשינוי בכל עת,
וכל מה שנותר לנו הוא לעקוב אחרי
השינויים.

גיליון מס' 585
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א

חד המאפיינים הבולטים של סמסטר ב',
הוא שהוא נראה כמו תחילתו של סמסטר א'
כשהשמש עוד זורחת והלימודים עוד לא מעיקים.
ליגת הפריזבי מול הקרנף בשלב המוקדמות
חוזרת מיד עם תחילת הסמסטר ,מעגל קופסאות
והפסקת צהריים בדשא מול  72וגורי נחייה
מתרוצצים בקמפוס .אבל בניגוד לסמסטר א' זו
התחושה במהלך כל סמסטר ב' .הכול שמח ,חמים
וחברתי יותר .הקמפוס נראה ורוד ומגניב יותר,
קצת יותר כמו שהראו לנו בעלון ביום הפתוח.

מאת דקלה קציר

וולקם טו
סמסטר
ב' בייבי!
סמסטר ב' הוא פשוט הדבר
הכי טוב שיכול לקרות לנו
במהלך התואר .הכתבה
מוגשת כשירות לציבור
הסטודנטים בשנה א' שעוד
לא יודעים כמה טוב מחכה
להם# .התחלנו
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כשהחלון נהיה אטרקציה
בחורף ,חלון במערכת זה באסה .למה? כי קר
ואין איפה להסתתר ,כשהספרייה החמימה
(מדי) מפורקת באנשים שלומדים או מחפשים
דייט (מסתבר) .אנחנו מרגישים שסתם ,פשוט
סתם אנחנו שורפים זמן בלא לעשות כלום חוץ
מלחכות לשיעור הבא כי שעה וחצי לא תספיק
ללכת הביתה ,לאכול ,לשנוץ ולחזור ,לפחות
לאלו שלא גרים על השער.
היופי בסמסטר ב' זה שחלון במערכת? הוא
קפיצת ראש לבריכה! וכל פעם שיש כמה שעות
ריקות ,אפשר ללכת לתפוס קצת צבע בבריכה
ולחזור מיד לתרגול בבניין  .90ככה זה באב"ג –
לשזף ,לשזף ,לשזף!
חגים עולים על גדותיהם
תחשבו רגע ,איזה חג יש לנו בסמסטר א'?
חנוכה? וגם בו אין לנו חופש! הו ,חבריי ,ברוכים
הבאים לסמסטר הטעים ,ללא ספק .המוטו
המרכזי לארבעת החודשים הקרובים הוא
"קופצים לקמפוס בין החגים" – וזה ממש ככה.
פורים ,פסח ,שבועות ,יום העצמאות ועוד מועדים
שמתרצים לנו עוד קצת חופש ,מחזירים אותנו
כל פעם מחדש לכביש בדרך להורים אל עבר
ארוחות טעימות (שיואו ,בלינצ'ס ,אמא) ואל
ימי מנוחה ורביצה על הספה בסלון של ההורים.
והמנוחה הזאת? לא קיימת בסמסטר א' ,חביבי.
פשוט לא על זה
האותיות הקטנות בכל האושר הקולינרי הזה,
הן שיש מלא עבודות להגיש (כי המרצים לא
מאמינים בחגים ,אלא רק בייסורי רגשות אשם

על כך שלא עשינו כלום מאז שהגענו הביתה).
כשאנחנו חוזרים לקמפוס אנחנו לא ממש זוכרים
איזו נוסחה המרצה הוכיח לפני החופש ,ובאופן
כללי אנחנו לא על זה .כל חג מחזיר אותנו
לנקודת ההתחלה ,שכחה מוחלטת ,ריסטרט לכל
דבר – ושום יכולת להמשיך מאותה נקודה שהיינו
בה לפני ארוחת החג .ראו הוזהרתם והוזהרתן.
קרנבל של פסטיבל
אם נשים את החגים בצד ,ואת רגשות האשם
אפילו יותר בצד ,בסמסטר ב' מחכה לנו אירוע
עצום בגודלו ,שגם הוא מבטל לנו את הלימודים
(יש!) .יום הסטודנט (או במונחו המקצועי
 )StudentFestכולל לפחות יומיים שלא עושים
בהם כלום ,חוץ מלהרוס את הקיבה שלנו ,לפוצץ
את הסטורי ולבלות עם החברים מהמחלקה.
פסטיבל לכל דבר!
שובה של אימת הביקיני
בנות ,אני פונה עכשיו ללב שלכן .תגידו לי ,למה?
למה כל שנה מחדש אתן לוקחות כל כך קשה את
הפאנג'ויה?  3ימים של ריקודים בביקיני לא צריכים
לגרום לכן לאבד את זה .אתן יודעות בדיוק למה
אני מתכוונת .לאיפוס מקומות באימוני הפוזיטיב,
לריצות מוגזמות על רגר ולכל מיני דיאטות לא
ברורות :מילא דיאטת כרוב ,מילא דיאטת אורז
בלי מלח – אבל דיאטת ריח ,שבה רק מריחים?
שמעו ,אני לא בטוחה שזה כבר שפוי .אבל כן ,גם
זה חלק מסמסטר ב' ,וגם אותו נקבל בהרמת גבה
ובמשקולות במכון.
חודשים קשים לכיסים
חלק יהיו עסוקים בתכנוני פאנג'ויה (או
התכווצות לבגד הים אחרי שהחורף זרק
עלינו כמה ק"ג עודפים שהגנו עלינו מהקור)
וחלק יהיו עסוקים בתכנון חתונה! וחלק מכם,
העצום יותר ,יהיה עסוק בלתכנן את ההוצאות
שלו אחרי שכל החברים מהמחלקה החליטו
להתחתן בחודש מאי .תראו ,מצד
אחד – סיבה למסיבה .מצד שני – נגמר
הכסף למסיבה .אבל היי ,חתונה
של חבר זה חתונה של אח,
ואין מצב לפספס" ,מה,
חובה להרים לו!"

השבת חזרה להיות שבת
בסמסטר א' ,כשהקור חודר מתחת
לפוך ,הסופ"ש כולו חגיגה של
בינג' ושוקו ,וכל יציאה מהבית הינה
הכרחית בלבד ,עניין של חיים או
קיפאון .בסמסטר ב'? היא חוזרת!
קבלו אותה ...השבת! פק"לים ,טיולים,
בריכה וים ,כמה ויטמין די שרק אפשר
לספוג – הרי זה מבורך! אם הסופ"שים
של סמסטר א' היו אפורים וקודרים,
הרי שהשמש המלטפת (שבאזור
חודש אפריל הופכת להיות קודחת)
זורקת אותנו מחוץ לבית לסופ"ש של
הרפתקאות .עכשיו אתם מבינים למה
אנחנו לא על זה בלימודים? זה פשוט
בלתי אפשרי.
הקרב על המזגן
כן ,כן ,אט אט השכבות יורדות,
המעילים מאוחסנים בחזרה בארון ,והשמש
הדרומית קופחת לנו על הראש .בדיוק בשלב הזה
מתחיל הסכסוך התמידי – על המזגן! לבנות? קר.
לבנים? חם .למרצה? לא אכפת ,אף פעם .ועדיין,
לאף אחד ,עוד מימי התיכון כשהריב המגדרי היה
תמיד בלב השיעור ,אין שום סיבה לוותר .אז כדאי
כבר להכין את עצמכם ועצמכן ,ואת הארון לאותם
ימים חמים מפתיעים ,אולי לגשמים הלא-ברורים
של מרץ ואפריל .שכבות או לא להיות!
ובזה נסכם ,שכל אלו הם מאפיינים של דבר
אחד ...הקיץ! שלאט לאט מתקרב אלינו בצעדי
ענק (בעיקר לבירת הנגב היבשה) .אז אם קראתם
את הכתבה ביום סגרירי ,או בחלון גשום ,תדעו
שימים חמים בדרך ,ואיתם כל הדברים שעושים
לנו את סמסטר ב' – לסמסטר ב'.
רק מילה אחרונה ,בכתב קטן ,אם אתם בשנה
האחרונה לתואר ,אני פונה ללב שלכם ושלכן –
אנא ,שימו לב שזה הסמסטר האחרון שלכם ושלכן
– תעשו אותו משמעותי! תבלו ,תחגגו ,תשתכרו,
תלמדו ,תיכשלו ,תפגינו ,תרקדו ,תצחקו ,תרוצו,
תנוחו ,תזכרו ,תשכחו ,תתחבקו ותתנשקו – רק
תנצלו אותו על הצד הכי טוב!
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מאת רותם ציפורי

ZERO WASTE
לפי נתונים של ה ,OECD-הישראלי הממוצע מייצר לא פחות מ 610-ק"ג
של זבל בשנה! יצאנו לדבר עם סטודנטים שהחליטו לשנות את הרגלי
הצריכה שלהם במטרה לצמצם את כמות הפסולת שהם מייצרים ,וגילינו
שזה יותר קל ממה שזה נשמע

א

נחנו חיים בעולם של שפע ועם ריבוי של
בגדים ,טואלטיקה ומזון שהופכים בסוף
השימוש בהם או אפילו במהלכו לזבל שנזרק
לפח ומתורגם לזיהום מים ואדמה .תמיד נראה
לי מוזר ומיותר ,שכל דבר שאנחנו קונים מגיע
באריזות ,ובעיקר באריזות שאינן ניתנות למחזור
או לשימוש חוזר.
מובן שלא רק האריזה עצמה היא הבעיה אלא גם
תהליכי הייצור ,הקירור ,ההובלה והשינוע שכרוכים
בכך .התחלתי לחשוב על כל הרגלי הצריכה שלנו
וכמה אנחנו לא שמים לב לכל הפרטים הקטנים
שהופכים בסופו של דבר לאשפה שלא נעלמת,
וגם אם כן ,לא בצורה יעילה לטבע .אם עדיין
לא השתכנעתם ,אני מזמינה אתכם לחפש בגוגל
"אי הזבל" ולראות איך במרכז האוקיינוס השקט
נוצר אי של פלסטיק ששטחו פי  80משטח מדינת
ישראל.
אז מה זה "אפס פסולת"?
הכוונה באפס פסולת היא צמצום כמות הזבל
שאנחנו מייצרים למינימום ההכרחי .כלומר ,פחות
אריזות ,פחות שקיות ניילון ,פחות קופסאות,
פחות נייר .כמובן גם הימנעות מוחלטת ממוצרים
חד פעמיים שונים שמשמשים אותנו דקות
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בודדות אבל יישארו כאן לנצח .למעשה זוהי דרך
חיים הדוגלת בשימוש חוזר ובמיצוי חיי המוצר,
מתן עדיפות לרכישת מוצרים שיחזיקו יותר זמן
מאשר מוצרים זולים שיתקלקלו מהר ,וכמו כן
קניות בגדים מיד שנייה בלבד והעברת חפצים
הלאה .המגמה הזאת אינה נחלתם הבלעדית של
'היפים' ושוחרי טבע אלא היא אורח חיים של
אזרחים רבים שהולכת ותופסת תאוצה.
שוחחתי עם שני סטודנטים שדוגלים וחיים ,עד
כמה שניתן ,באפס פסולת ושאלתי אותם מה זה
אומר בשבילם .הראשונה היא נדינה ,ראש תא
פלסטיק וסטודנטית לתואר שני בגיאוגרפיה.
נדינה מספרת שתמיד הרגישה שאנחנו מתנהגים
בצורה לא צנועה ,מבזבזים הרבה ומשאירים
הרבה זבל אחרינו ,אך היא לא ידעה איך מגדירים
זאת .כשהיא הגיעה לקבוצת "אפס פסולת" היא
התחילה להתעניין במשמעויות ובנזקים וככה
התחילה לעשות צעד אחר צעד והיא עדיין לומדת
ומקדמת את אורח החיים הזה.
מה את עושה בפועל? במה זה בא לידי ביטוי?
"שמתי לב מה גורם לי לייצר פסולת ,ואני מנסה
למצוא תחליפים שפחות גורמים לכך .למשל,
כשאני עורכת קניות ,אני משתמשת בשקיות

מהבית כולל שקיות רשת לפירות ולירקות
וכמובן נמנעת משימוש בחד פעמי .במקלחת אני
משתמשת בסבון ושמפו מוצק ללא אריזה" .נדינה
מוסיפה נקודה חשובה והיא להשתדל לקנות
מייצור מקומי .גם כתמיכה בבעלי עסקים וגם כי
זה כרוך בפחות פסולת וזיהום.
"אני לא קונה דברים באריזות ,רק אם אין ברירה,
וגם הם ימצאו את עצמם במחזור או בשימוש
חוזר .קופסאות קוטג' הופכות לעציץ ,קופסאות
שימורים משמשות למתקני עטים ,קופסאות
נעליים אני מקשטת והופכת לארגוניות לחפצים".
גם תעשיית האופנה ,שהיא המזהמת השנייה
בגודלה בעולם ,גרמה לנדינה לקנות בגדים מיד
שנייה .הספרים שהיא קוראת הם מיד שנייה או
מושאלים מהספרייה ,ואפילו בתחום הניקיון
אפשר למצוא תחליפים ולהכין מוצרי ניקוי לבד
מלימון ,סודה לשתייה ,חומץ ומלח לימון.
למה כל כך חשוב לך לעשות את זה?
"אני מודעת להשלכות ,אני יודעת מה קורה
לפסולת שלי ולמה היא גורמת .הפסולת מגיעה
לחיות ,הורגת אותם ובסופו של דבר מתגלגלת
חזרה אלינו .גם כשנטייל בחוץ ,תמיד נראה
פסולת שאף אחד לא אוסף ותישאר איתנו לנצח.
נדינה גם מדגישה איך השינוי הזה פינה לה זמן
לחוויות וכיף .כך למשל ,הבילוי בטבע החליף את
ההסתובבות בקניון ,ובמקום לקנות בגדים שיש
לכולם ,היא מחליפה בגדים עם חברות.
אילו טיפים תתני למי שמעונין להתחיל לצמצם
את הפסולת שלו?
"להבין מה אנחנו זורקים לפח ולפי זה להחליט
מה השינוי שאנחנו מתחילים .להתחיל בקטן
ואיפה שהכי פחות קשה לנו .למשל :פסולת
אורגנית  -תמיד אפשר לזרוק לקומפוסט בגינות
קהילתיותחטיפים ונשנושים אפשר להכין לבד
בבית ,מה שאפשר לקנות במכלים גדולים .גם
פסטה ,קטניות למיניהן ,אגוזים פירות יבשים
וכו' אפשר לקנות במשקל עם שקיות וקופסאות
מהבית ,פחות להזמין טייק אוויי וכמובן יותר
חוויות ופחות קניות".
גם אלעד ,סטודנט לגיאוגרפיה ופעיל במגמה

ירוקה ,מספר שכל נקודת המבט בחייו היא ניסיון
לדאוג לעולם ומה יעשה טוב לכמה שיותר אנשים.
מה גרם לך לצמצם את השימוש בפסולת?
"אחד השיעורים הראשונים שלי בתואר היה
"סביבה וחברה" .שם נחשפתי לזיהום ,לעודף
פסולת מהאנושות ולאקולוגיה האנושית .הצעד
הראשון היה להפוך לטבעוני ,כי תעשיית המזון
מהצומח הרבה פחות מזהמת מתעשיית המזון
מהחי .לאט לאט הצמצום בפסולת ואורח החיים
האקולוגי נכנס לכל תחום בחיי  -ניקיון ,בגדים,
קניות ואפילו מתנות".
איך אתה מיישם בחייך את שיטת "אפס פסולת"?
"עושה כמיטב יכולתי על מנת להימנע משימוש
בשקיות חדשות ע"י שימוש חוזר בשקיות הקיימות.
אוכל פירות ,ירקות ,מאפים ,קטניות וכמעט כל דבר
שהוא לא ארוז .גם כשאקנה משהו במכל מסוים,
אעשה בו שימוש חוזר .אני תמיד משאיר בתיק
סכו"ם רגיל וכוס פלסטיק מתקפלת וקומפקטית
שנותנת לי מענה בכל האירועים שבהם מוכרים
שתייה בכוסות פלסטיק .כשאני יוצא עם חברים,
אקפיד להזמין משקאות ללא קשים".גם אלעד,
בדומה לנדינה ,מדגיש את החשיבות של לקנות
בשוק ופחות בסופר ,גם מטעם אקולוגי וגם כדי
להביע תמיכה בעסקים מקומיים.
איך מתחילים בעצם?
"להתחיל לחשוב מה אנחנו צריכים באמת
והאם יש לנו צורך באותו המוצר ,ומה השימוש
שנעשה בו .לצרוך בכמות סבירה ולא בעודף.
גם ההשתדלות חשובה .שינוי הרגלים כזה הוא
עצום ,וחשוב לא להיות מתוסכלים .למשל ,לא
תמיד צריך לשנות את כל אורח חייך באופן
שלא מתאים לך או גורם לך להפסיד דברים .אי
אפשר לבטל כליל את תרבות הצריכה ,אפשר רק
לצמצם אותה ולשנות אותה".

גם אם לא תצטרפו לקבוצת הפייסבוק Zero
 "Waste Israelאפס פסולת ישראל" המלאה
בטיפים לצמצום פסולת ,כל אחד ואחת מאיתנו
יכולים ויכולות לשנות במעט את הרגלי הצריכה
שלהם ושלהן ולעזור להיאבק בהתחממות
הגלובלית
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כל מי שמתחיל עכשיו את הסמסטר האחרון שלו בתואר ,מתחבט
עם עצמו האם להישאר בשנה הבאה בעיר האהובה או לברוח אל
העיר הגדולה .אז מה קורה אחרי שהחברים נוטשים?

א

ח ...באר שבע ,אלו היו שלוש שנים מופלאות
ומיוחדות ,ככל הנראה מהשנים היפות בחיי.

הגעתי לבאר שבע ,או יותר נכון ללמוד בבן גוריון,
בגיל מבוגר יחסית .אחרי התיכון עשיתי שנת שירות
בתנועת נוער ,צבא ,דרום אמריקה ואז במקום
להתחיל ללמוד המשכתי כמה שנים לרכז באותה
תנועת נוער .אחרי שנה משעממת למדי שבה
מלצרתי בכל דקה פנויה בשביל להצליח להתקיים
במהלך התואר ,התחלתי אותו בגיל  .26במהלך
השנים שקדמו לתואר שמעתי מחברים שלמדו בבן
גוריון על המסיבות ,הישיבות ,האהבות ועל עוד
אין-ספור חוויות .ככל הנראה בזכות התיאורים
המופלאים על בן גוריון ובגלל שחוויתי שנה כל כך
משעממת ,החלטתי לעבור לבירת הנגב ,ובמובנים
מסוימים להתחיל חיים חדשים.
בשנה הראשונה שלי בבן גוריון חייתי בקצב של
 200קמ"ש – כל שבוע יצאתי למסיבה ונכחתי
באין-ספור ישיבות דירה שבהן הכרתי המון אנשים
חדשים .בימים שבהם לא הייתה ישיבה או מסיבה
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הייתי יוצא עם חברים חדשים לפאב ,ובסופ"שים
היינו עושים ארוחות שישי מפוארות .חוויתי כאן
כל כך הרבה רגעים ראשוניים שהטריפו את
החושים והרגשות שלי – פורים באוניברסיטה,
מסיבת בריכה ראשונה ,אהבות חדשות ,אהבות
נכשלות וכל כך הרבה רגעים הזויים ,שרק אווירה
סטודנטיאלית כזאת יכולה לייצר.
השנה השנייה הייתה דומה לשנה הראשונה רק
הקצב קצת ירד ,החברויות התחזקו והאהבה
לעיר ,לאוניברסיטה ולאווירה רק גדלה .אני זוכר
שבסוף שנה ב' ולקראת שנה ג' ישבנו כמה חברים,
ועלה בנו עצב בעקבות ההבנה שזאת תהיה השנה
האחרונה שלנו ביחד .כנראה בגלל זה את שנה ג'
הייתי מתאר כשנה משפחתית שבה מספר החברים
הצטמצם אך איכותם השתבחה .הרגשתי שבמהלך
השנים בניתי לעצמי חברויות לכל החיים ,ממש
משפחה בעיר חדשה .הייתה לי עבודה קבועה,
הצלחתי בלימודים וגם נכנסתי לזוגיות.
ואז בסוף שנה ג' ,איפשהו אחרי יום הסטודנט הבנתי

שצריך לקבל החלטה – "מה עושים בשנה הבאה?"
אני חושב שרוב הסטודנטים בשנה האחרונה לתואר
שואלים את עצמם שאלות כמו שאני שאלתי" :כל כך
טוב לי פה ,אז למה לעזוב?"" ,רוב החברים עוזבים,
האם אהיה בודד?"" ,במה אני אעבוד?"" ,האם זה
ייראה כמו התואר הראשון ,ואם לא איך אתמודד?".
לאחר התלבטויות הבנתי שאני רוצה להישאר כאן
לפחות עוד שנה ,שאני יודע שאני חייב לעצמי את
הניסיון הזה ,שאני יודע שאם אעזוב תלווה אותי
תמיד תחושת החמצה .ידעתי שיישארו לי בבאר
שבע מספר חברים מצומצם מאוד ,אבל שבת הזוג
שלי תישאר כאן שנה נוספת .למען האמת ,הבנתי
שאני רוצה להמשיך לתואר שני ,שטוב לי במחלקה
שלי ושיש לי מקום עבודה שאני אוהב .הבנתי
שאומנם החיים ייראו אחרת לגמרי ,שהם יהיו שונים
מאלו שחוויתי בתואר הראשון ,אבל שיש לי כאן
בסיס חברתי איתן וסיבות טובות להישאר.
אז בלב שלם קיבלתי את ההחלטה להישאר
בבאר שבע .הקיץ בין שנה ג' לתואר השני היה
מדהים ,כי כל החברים נשארו פה בקיץ וחווינו
רגעים אחרונים ומדהימים ביחד ,עד שהוא נגמר.
בתקופה של שבוע רובם עזבו ברגע אחד .לקח לי
כמה זמן לעכל את העובדה שבמספר ימים כמעט
כל הבסיסים החברתיים שיצרתי כאן במשך
שלוש שנים התפרקו .זה לא שהפסקנו להיות
חברים ,אבל הם עברו לעיר אחרת או אפילו טסו
לחו"ל .המשפחה הזאת שיצרתי לעצמי ,הבית
הזה שבניתי פה בבאר שבע ,השתנו מקצה לקצה.
למרות הקושי אתה מבין עם עצמך שקיבלת
החלטה ולא קיבלת אותה סתם .אתה מבין שיכול
להיות לך טוב ,שהחלטת להישאר כי רצית ,כי זה
מה שהלב שלך אמר .מה גם שאני בן אדם שחשוב
לו לעמוד מאחורי ההחלטות שהוא מקבל ,ולא
לתת לסיטואציה לכפות את עצמה עליו .הבנתי
שבמקביל לתחושת הסיום זאת למעשה גם
התחלה של תקופה חדשה בחיים ,של תואר
שני ,של זוגיות מתפתחת ,של פרויקטים חדשים
בעבודה ,של אופציות חדשות .הבנתי שהחיים
משתנים ,שהנסיבות משתנות ושיש לי הזדמנות
לצבור חוויות חדשות ,שונות ,אולי בוגרות יותר,
כאלו שיהיה שווה להישאר בבאר שבע עבורן

מחפשים
אותך
להובלת
האגודה!
דרוש/ה יו"ר
לאגודה הסטודנטיאלית
לפרטים נוספיםBgu4u.co.il :
>> אגודת הסטודנטים
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עשרה
בדירה
אחת
יוקר המחיה והחיפוש אחר קהילתיות מייצרים פתרונות מגורים
חדשים עבור הדור שלנו .מגורים קהילתיים ( )Co-Livingמאפשרים לגור
בבית מעוצב ורחב וגם לחסוך כסף ולעזור לסביבה

א

ם באתם ללמוד בב"ש בגלל החברים ,בגלל
תוכנית הלימודים או בגלל האופי החברתי
של האוניברסיטה – דבר אחד בטוח :לגור עם
כולם מטר מהקמפוס במחיר הזה זו פריווילגיה
השמורה רק לסטודנטים של בן גוריון .אבל עם
הזמן אולי התחלתם להרגיש שהדברים הופכים
לשגרתיים ,השותפים סגורים בחדרים ,החברים
עסוקים ואתם – לא מבינים בכלל מה היה כל
הדיבור ה"חברתי" הזה .תכלס? כולנו באותה
הסירה של ההיסוס ותהיות אמצע השנה" .אולי
לעבור? אבל לאן לעבור? ועם מי לעבור?" ואולי
בכלל מצאנו את הספוט שלנו ונוח לנו להישאר.
כך או אחרת ,המעבר הוא קושי בפני עצמו שלא
ממש בא לנו עליו ,ואז עולה השאלה החשובה
ביותר – "זה שווה את זה?" .גם אני התמודדתי עם
השאלה הזו בקיץ האחרון בין שנה ב' ל-ג'.
כשחיפשתי דירה היה לי חשוב שתהיה מרפסת
או גינה עם צמחים .היה לי חשוב לחיות בדירה
שתהיה להם מודעות אקולוגית ,תנועה ,עשייה
ויצירה משותפת .חשבתי שזה לא אפשרי עד
שנתקלתי בפוסט בפייסבוק שסיפר על קונספט
חדש שנקרא " ,"WEEMאחרי כמה פגישות,
דינמיקה קבוצתית עם המתעניינים האחרים
ושיחת היכרות ,מצאתי את עצמי מעביר את
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הדברים שלי לחדר מרוהט שיש מולו מרפסת
ענקית בבית של שלוש קומות עם עוד תשעה
שותפים .אשכרה.
מה זה !?WEEM
מי שיזמה את הפרויקט יחד עם הבעלים ,האחים
יריב ועומרי ,היא רותם שחר ,באר-שבעית
שמאמינה בכל ליבה ברעיון של מגורים קהילתיים
( .)Co-Livingכששאלתי את יריב ועומרי מה
היה כאן בהתחלה ,הם סיפרו שהיה בית שהיה
עשוי מלבנים ומבוץ ועם חצר ענקית שהלכה
והוזנחה כמו בתים רבים אחרים בחלק הזה של
שכונה ג' .הם בחרו להרוס את מה שהיה ולבנות
שם בית גדול שיושכר לפי יחידות ,אבל אחרי
כמה שנים הם הבינו שזה לא ממש הולך" .לבית
הזה היה אפשר להכניס המון דיירים ותוכן ,אבל
זה לא התממש כי אי אפשר היה לאכלס אותו
בצורה מלאה בגלל החלוקות הרבות של השטחים
בבית ".כאשר רותם סיפרה להם על Co-Living
הם הבינו שככה הם יוכלו להשכיר את כולו" .לא
הכרנו את נושא הקהילות ,אבל היה לנו חזון לגבי
שכונה ג' ,תמיד האמנו בה – אמרנו שמתישהו זה
יפרוץ והיא תפרח ".רותם הסבירה להם על חיים
קהילתיים ועל החשיבות שבעיצוב מותאם וצעיר:
"דיברנו עם אדריכל שאנחנו מכירים וגר בשכונה

ג' ,וביחד ,אנחנו רותם והאדריכל התחלנו להפוך
את החלום למציאות".
למה בכלל צריך את זה ,אם אפשר פשוט לגור
עם שותפים?
הרעיון של מגורים שיתופיים הוא לא חדש,
ההורים חיו עם עוד משפחה בבית משותף
בבריה"מ ואפילו הצבא הוא סוג של דיור
משותף .החידוש במסגרת המגורים הקהילתית
הוא בקונטקסט ,באפשרויות ובאנשים שאיתם
גרים .לכולנו יש מסגרת מסוימת שבתוכה אנחנו
יכולים לשחק עם ההעדפות שלנו בבחירת הדירה
האידיאלית .לחלק מאיתנו חשובה החצר שנוכל
לעשות בה ישיבות בקיץ ,אחרים ירצו שהבית
יהיה משופץ ומרוהט ,ויש כאלו שרוצים סלון
גדול ומטבח מאובזר .כולנו יודעים שלמצוא את
דירת החלומות שעומדת בכל הסטנדרטים יחד
זאת משימה יקרה וכמעט בלתי אפשרית ,וכאן
 WEEMנכנס לתמונה.
" WEEMהוא שילוב בין המרחב הפרטי לציבורי
– בין החיים האישיים לחיי הקהילה ",מספרת
רותם ומסבירה לי על הבונוסים" .התאמנו את
הבית למה שהרגשנו שהכי צריך ,וכך כל הקומה
השלישית הפכה לחלל שמחולק לחלל עבודה,
חלל יוגה ומרפסת גדולה לימי השמש הנעימים",
יריב ועומרי מספרים לי על הדגשים העיצוביים
ועל הריהוט שתואם לכל אלו – החל בפופים
בחלל היוגה ,המשך בשולחן הרחב ובמשטחי
העבודה במטבח ,וכלה בסככת האופניים בגינה.
הכול מחושב בהתאם לצרכים של דור הY-
והחיים בבאר שבע.
איך זה לגור בדבר כזה?
בחודש הראשון כשהסתובבתי בבית לא האמנתי
שאני אשכרה גר בו .בחודש השני התחלתי
להתרגל לכל הטוב הזה וגם ארגנתי מעגלי
מדיטציה בחלל השיתופי ,ובהמשך התחלנו
ליזום פעילות קהילתית כמו מסיבת נובי גוד-
חנוכה שהגיעו אליה יותר מ 200-אנשים .גיליתי
כי לעשרה אנשים יש כוח סיטונאי שאין לאף
דירה .ביחד אנחנו יכולים לקנות במרוכז פירות
וירקות או מוצרים אחרים במחירים מוזלים ,וכך
גם לחסוך כסף וגם לחסוך נסיעות מיותרות וזמן

יקר בסופר .למעשה ,הסיבה המרכזית שבגללה
עברתי ל -WEEMהיא הדגש האקולוגי .כמו
כל דבר שהופך להיות משותף – לגור ביחד
הופך להיות חסכוני .את האג'נדה הירוקה של
 WEEMאפשר לראות כבר בכניסה לבית בדמות
חניית רכבים שהפכה לסככת אופניים .האופניים
נקנו ע"י עומרי ויריב ועומדים לרשות הדיירים.
רותם מספרת גם על סדנאות 'אפס פסולת'
וגינון שיתקיימו כאן בעתיד ,כמו גם מחשבה על
התקנים סולריים לתאורה בגינה.
זה לא מורכב ללמוד עם כל כך הרבה שותפים?
תכלס ,לא ממש .מעבר לנוחות שבמרחבי הלמידה,
בגלל שהבית כל כך גדול ובגלל שרובנו לא
נמצאים בו כל הזמן ,יש הרגשה של המון מרחב.
הרבה פעמים אנחנו דווקא מנסים לתאם בינינו
כדי שכולם יהיו בבית ,למשל בארוחות שישי או
בישיבות הקבועות שלנו בימי חמישי בערב ,שבהן
אנחנו מעלים בקשות וגם מעבירים תכנים לשאר
בני הבית .יותר מכול אני מרגיש שWEEM-
מעניק לי אפשרויות לעשות המון דברים שלא
הייתי מצליח לעשות בדירה סטנדרטית ,ואפילו
לא בבית של ההורים שלי בשכונת נחל עשן.
טוב זה נשמע ממש מגניב ,אבל איך נכנסים?

קודם כול כדאי לכם לחפש את הדף של WEEM
בפייסבוק ולהתעדכן שם באירועים שקורים .אתם
מוזמנים להגיע לאחת הסדנאות או האירועים
הקרובים ,לראות את הבית ולהכיר את האנשים.
חשוב להגיד שהקונספט הזה לא מתאים לכולם,
וכמו בכל מערכת יחסים צריך להגיע לפשרות
מסוימות .כמו בכל קהילה גם ב WEEM -יש
קווים מנחים ומטרות קהילתיות שהוגדרו ע"י
הדיירים ומשתנים יחד עם הבית עצמו" .בשנה
הבאה אנחנו מתכוונים לפתוח עוד שני בתים
כאלו בשכונה ב' ,באחד מהם כל הקומה העליונה
מיועדת לזוגות והחללים המשותפים יהיו גדולים
יותר ",מספרים עומרי ויריב .רותם מספרת לי
שהיא כבר יצרה קשר עם עמותת 'ארץ-עיר'
וחברת 'כיוונים' של העירייה ,כדי ליצור בעתיד
שיתופי פעולה .שיתופים שיאפשרו לWEEM-
להשפיע על המרחב העירוני באופן המיטיב
ביותר בדומה ל'עושים רחוב' ו'הרשת' .העתיד עוד
לפנינו ,ומכאן הוא נראה שיתופי וירוק מתמיד
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צ'ופצ'יק

זה קורה כל שנה ,כשבחוץ מתחיל להיות סגרירי,
"אני יודעת שזה לא נראה טוב ,אבל אני נשבעת
שאני לא מדברת לעצמי".
"מה ...את עושה?" שאלה אותי השותפה שנכנסה
למטבח ונעצה בי עיניים המומות .לרוב זה השלב
שאני מסבירה את עצמי ,והיא בתגובה מגלגלת
את אישוניה וזורקת לאוויר איזה "וואי ,תנוחי"
– אבל הפעם ,נדמה שהייתה מספיק בשוק כדי
להתקרב ולתהות מה יותר הזוי ,זה שצילמתי
את עצמי כאילו הייתי ב'מחוברים' או זה שעולה
עשן פסיכי מהסיר .שתינו הבטנו בסיר העדשים
השרופות ,היא ברחמים על האוכל שהלך קפוט
ואני בייאוש על כך שזה רק היום הראשון
לטבעונות וכבר כשלתי .זה היה אמור להיות

הספתח שלי לשבוע חדש ,של אתגר 'בקטנה' ,לא
מהמגזימים של ה 22-יום אלא מהסולידי ,באמצע,
שנמצא בין 'יותר מיום כיפור' ל'פחות מרמדאן'.
"כמה קשה זה כבר להכין עדשים עם בטטה,
פטרוזיליה ולימון?" השותפה הישירה מבט
למצלמה שהמשיכה להסריט את היומן-וואנאבי-
דוקו שלי ופתחה חלון לאוורור .אולי זאת הפרידה
המחשבתית מהבשר ,אולי אלו הכיסופים לגבנ"צ
שבטוסט של סוף יום שלא יגיע ,אבל אני יודעת
ששבוע הטבעונות שהחלתי על עצמי הציב לי
רף של עיתונאות חוקרת שלא הייתה מביישת
את 'עובדה' .גם ככה רוב המאכלים שאני אוכלת
במהלך היום מאופיינים ביכולת עמידות גבוהה
לתנאי 'נכנס בקופסת פלסטיק ונדחס בתיק' ,אז
למה שלא אצליח לעמוד בזה?
יש הרבה מאכלים טבעוניים שהם יותר מעוגות
הגזר שנוטים לראות בדוכני ה VEGI-למיניהם
ואולי זה הזמן להתעמק בהם ולשפר את יכולות
הבישול שלי .להתחיל מלמטה ,להצטרף למאבק
הפועלים ,להוכיח לעצמי שאם אני רוצה משהו
– לא אתן לדבר לשבור אותי ,גם אם זה אומר
שאוותר על השקשוקה המפנקת ואשקר לעצמי
ששקשוקת תרד עדיפה .ואכן ,ככה זה התחיל.
***
" 40שקל?!" שאלתי את הקופאית עם הבלונד
הדהוי ממרכז גילת.
"כן מותק ,קנית מוצרי סויה ושקדים ,מה ציפית?"
"חסכתי את החלב שהוציאו מאיזה פרה מסכנה
בשלושה מוצרים שונים ,לא מגיע לי העושק
הזה!" השבתי והושטתי לה ארבעה מטבעות
כסופים של  10שקלים ,שערכם שווה לשעה ורבע
של עבודה במשרת סטודנט" .העיקר הבריאות",
האזין השליח לשיחתנו .הוא נישק את כיפתו
והמשיך לחזק" :אמונה בצדקת הדרך היא הבסיס
לכוחנו ,אל תשכחי את זה לעולם .תחשבי כמה
הוכחת לעצמך עכשיו ,כשעברת בין מדפי החלב
והביצים ,שאת לא צריכה את זה .את חזקה יותר,
עולם החי לא מדבר אלייך .הצלת עוד פרה
מלהפוך לסטייק עסיסי ושמן על המנגל ,עוד
תרנגולת שתזכה לדגור על ביציה בנחת ,עוד דג
טונה שישוט לו בים בחופשיות".

"לא הבנתי ,אתה גם "?...תהיתי ,והוא ,כאילו ידע
לאן חתרתי ,הניד את ראשו והביט למעלה .הוא
נאנח ואיחל לי בהצלחה ,כמו מפקד שחותם לחייל
על תעודת השחרור שלו .ייתכן שבלבל אותי עם
מישהי אחרת ,אולי באמת ניסה לשאת על גבו את
כובד הטבעונות ונפל .אבל אותו שליח הזכיר לי
שיותר מהפן הבריאותי והמוטיבציוני ,אתה לא יכול
לנתק את עצמך מהחשיבה המוסרית שהולכת נגד
תעשיית הבשר ומונופולי החלב כאן בארץ .תרבות
השפע ,הכמויות המוגזמות שאדם מנכס לעצמו
במזונות לא הולכים יד ביד עם שמירה על המאזן
האקולוגי וזאת מטרה מספיק נעלה ואמיתית כדי
להמשיך באתגר שלי ולא להישבר.
חזרתי לדירתי והכנתי קפה ראשון עם חלב
סויה .זה השבוע שלפני תקופת מבחנים ואם יש
זמן טוב יותר לאתגר את עצמך בו – זה עכשיו,
לפני שהערכים היחידים שיובילו אותך בחיים
זה ציונים של  .80+חברה טובה הצטרפה אליי
לחרישות והרגשתי שיצאתי לדרך .בין שזאת
ארוחת הצהריים הטבעונית והטעימה להפליא
שאכלנו ,בין שאלו רמות הריכוז שזקפתי לזכות
המוטיבציה הפנימית שלי ,ואולי זה בכלל
האמוק המלחמתי שחשתי כלפי התרגילים של
רגרסיה רבת משתנים – שיתפתי את החברה
במסקנותיי מהסופר ,והיא כבר מזגה לנו את
חלב הסויה לכוס הקפה השלישית של היום.
המשכתי לדבר ,והחברה ,שהיא כמו בת בית,
פתחה את דלת המקרר ושלפה משם עוגת
שמרים מפנקת שקנינו לפני יומיים" .מה את
עושה?" שאלתי אותה ,והיא הגיבה בנונשלנטיות
שזה מה שנקרא 'נוהל קפה ועוגה'" .כן ,אבל"...
האסימון 'נפל' לשתינו באותו הזמן.
"זה פרווה ",היא אמרה" .אבל זה לא אומר שאין
ביצים ",השבתי" .כתוב שזה 'עשוי להכיל'",
השיבה" .אבל רק למהדרין ",אמרתי .וכך מצאנו
את עצמנו בוהות רבע שעה ברשימת הרכיבים
וחושבות אם לחתוך נתח יפה של שכבות
השמרים או לוותר .בחיי שהסכם שלום עם
הפלסטינים נשמע פחות מסובך מזה .התייאשתי
רק מההתבחבשות והמשכתי הלאה בחיי,
עם קפה חם ועוגיית אוריאו שהפתיעה אותי
במעמדה הטבעוני!
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הימים חלפו להם ,והמחשבות לאט לאט דעכו.
זה כנראה עניין של הרגל להבין ששלושה
רבעים מהדברים הבסיסיים שאנחנו אוכלים
במהלך היום כדוגמת חלב-ביצים-לחם-גבינה,
הם בחלקת התחום האפור וצריך למצוא להם
תחליפים .ההתנסות באוכל חדש מחייבת אותך
להשתפר גם בכישורי הבישול שלך ,ואולי זה עוד
אחד מהיתרונות של גיוון מזונות או בכללי ,שינוי
אורח חיים ,ולו לתקופה של כמה ימים.
הבעיה היא שאסור להיות קיצוניים .אני נזכרת
במילותיו של אודי כגן במערכון 'מותג שקורס':
"כי אלה שהם קיצוניים – מורידים עשרים,
מעלים חמישים!" אני ממשילה את עולם התוכן
לסמנטיקת הטבעונות וחושבת על זה ,שגם אם
הוכחתי לעצמי כבר ארבעה ימים שלמים שאני
מסוגלת ,לפעמים בשביל לעלות מחדש – צריך
לרדת .ואולי הדבר הכי הגיוני לעשות עכשיו זה
להפשיר את השניצל של אמא כי אין לי זמן לבשל
או כסף לבזבז ,ולמען האמת ,כבר נמאס לי לחשוב
על עדשים בתור חומר גלם לכל דבר .ואולי יום
כזה ,שהוא מלא ברחמים עצמיים ,ואני רואה את
ענני הגשם שמכסים את באר שבע ומחלישים את
המערכת החיסונית שלי – זה יום הוויתור העצמי.
המחשבות מתחלפות בקולות שמפצירים בי
לשלוח ידי אל המקפיא מבלי לחשוב פעמיים.
" "Just do itאני שומעת ,כאילו הייתי נעל של
נייק .המקרר נפתח ,אדי הקור יוצאים החוצה
ואני מדמיינת את הטעם האהוב של הבית עד
שטלפון מחברה טובה ,טבעונית בעצמה ,הציל
אותי מהמשבר" :פז ,לא!" הפצירה בי והתחילה
להציף אותי בווטסאפ במתכונים מוסריים" .זה
לא שלך .את לא צריכה את זה .עולם החי לא
מדבר אלייך ",אמרה בתיאום מושלם ובלתי
מודע לשליח הסופר" .קחי צעד אחורה ,תתרחקי
בזהירות מהמקפיא ,סגרי אותו".
אולי מכשול אחד מאחוריי ואפשר להגיד
שהתגברתי עליו ,אבל המכשול האמיתי חי איתי
בבית – השותפים .באותו ערב של יום רחמים
עצמיים ,נחתה עליהם מוזת היצירתיות והם
החליטו להעיף פנקייקים באוויר במטבח שלנו
– באותה זירה שבה רצחתי לפני כמה ימים את
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העדשים ושרפתי אותן בשגגה ,כעת יוצקים שם
בלילת פנקייקים משובחת ,עם ביצים וחלב והטופ
שבטופ – שבבי שוקולד צ'יפס.
אני מנסה לעצום עיניים ולהתעלם ,אבל הריח
חזק ממני .אני כל הזמן חושבת על מה קורה שם
במטבח ,מאחורי הדלת ,והמחשבות על האוכל
מציפות אותי .כל הזמן לחשוב על אוכל ,ועל מה
האוכל הזה מכיל ,ועל כמה ש"איך יכול להיות
שבכל דבר אפשרי יש ביצים! למה צריך כל כך
הרבה ביצים בעולם?" וכל המחשבות הטורדניות
האלו לא תורמות ל OCD-שיש לי בלאו הכי,
ואני תוהה לעצמי ש"אם ככה מרגישים בגמילה
– מה יקרה בקריז?" "אל תרגישי רע עם עצמך
שנשברת ",אמר השותף בניסיון לנחם ,ואני שכבר
העמסתי את הפנקייק השלישי ,עם סירופ מייפל
ושוקולד בו"ז ,לא הפסקתי לחשוב על איזה
בנאדם רע אני .מאז ,לא הפסקתי לעגל פינות.
אמנם נותרו לי שלושה ימים לסיום האתגר ,ימים
שבהם החזקתי רוב היום וברחתי לאותה 'שעת
חסד' שהקצבתי לעצמי ,אבל ניסיתי.

"טלפון מחברה טובה ,טבעונית
בעצמה ,הציל אותי מהמשבר:
'פז ,לא! זה לא שלך .את לא
צריכה את זה .עולם החי לא
מדבר אלייך"",
אין ספק שהשבוע הזה גרם לי לחשוב על
אתגרים ושינוי אורח חיים .זה מגניב לנסות
לשנות משהו בחייך ,בעיקר כאשר אתה יודע
שאחרים עשו זאת לפניך ואין סיבה שלא
תצליח גם אתה .אחרי הכול ,טבעונות זה לא
גזר דין מוות והאמת שזה גם לא יותר מדי
קשה ,ואף מפתיע לגלות כמה התפריט היומי
יכול להיות בר-גיוון .אבל אין ספק שאדם
שלוקח על עצמו את ערך המוסר והטבעון,
צריך להכין את עצמו – לפחות עד שיתרגל –
לשלל אופציות ומוצרים שיאפשרו לו להמשיך
לחיות בדרך שבחר .זה אפשרי ,אבל צריך לבוא
מבפנים .למרות זאת כן החלטתי לאמץ כמה
הרגלים שסיגלתי לעצמי באותו שבוע ,ולמנן
את הצריכה הקרניבורית והחלבית שלי – גם
למען העולם וגם למען עצמי

העסקים פתוחים כרגיל
ויש גם משלוחים
מסעדת קאלדו | | 08-8668006
מסעדת פסטינה | | 08-6744080
תומר צרפתי אדריכלות ועיצוב פנים | 052-6322190
מרפאת שיניים וסים אלסייד | 08-6497818
איתמר עיצוב שיער | 052-3908909
מרפאת שיניים ד"ר יעקב סטרול | 08-6482387
מינימרקט פליקס | 08-6495303
הפלאפל של דוד חיים | 052-7773206
אצל רוברט | 08-6434621
כרם הנדסה ובניה | 050-3636746
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כ-ארבעה

העבודות כוללות:

I

072-2211599
www.beer-sheva.muni.il
@br7_city
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מאת ליה שרביט

מחירה
של
הגלולה
האם הגלולה היא עדיין המלכה האם של אמצעי המניעה או
שיש טוענות לכתר? ליה יצאה לדבר עם הבחורות האמיצות
שנטשו אותן לטובת אמצעי מניעה אחרים ומספרות על החוויה

ה

תחלתי לקחת גלולות בגיל  ,17כמה חודשים
טובים לפני שהתחלתי בכלל לקיים יחסי
מין .הייתי נערה צעירה ומאוהבת ,הוא היה חבר
שלי ,רציתי לעשות הכול כמו שצריך .הלכתי
לרופא נשים ,קיבלתי את המרשם הנחשק ,קיימנו
יפה את חוק 'שלושה חודשים לפני ששוכבים'
ומכאן והלאה הייתי מוכנה לתת בראש .הבעיה
התחילה כשהגלולות היו פחות בעניין של לשתף
איתי פעולה .אחרי כמעט ארבע שנים של מערכת
יחסים ואלפי גלולות ,טסתי לחו"ל לכמה חודשים.
שכחתי לקחת איתי חבילה וכך ,בלי לתכנן ,נגזר
עליי באחת להפסיק לקחת את הכדורים שמלווים
אותי כל כך הרבה זמן .כמעט בן-לילה ,הרגשתי
את העולם שלי מתהפך עליי .כל מה שידעתי,
חשבתי והרגשתי לגבי מין ,השתנה לחלוטין.
חשבתי שאני מכירה את האוקיינוס ,מבלי להבין
שאני שבויה בטיפה קטנטונת.
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בכל מה שקשור לאמצעי מניעה ,לכולן יש סיפור
– האחת שהגלולות גרמו לה להעלות חמישה
קילו ,השנייה שכבר התנשנשה עם בחור שנעלם
ברגע שהיא דרשה קונדום ,השלישית שגילתה
את שיטת המודעות לפוריות וראתה את האור.
אם תביטו סביבכן ,תיווכחו לדעת שכמעט כולן
משתמשות באמצעי מניעה זה או אחר .רובן
ישתמשו באופן ספציפי באמצעי מניעה אחד
– גלולות ,או בשמן הרשמי – הגלולה למניעת
היריון .אז מהי בעצם הגלולה הזו ,איך היא
עובדת ,ואילו גלגולים היא עברה מאז שהומצאה,
אי אז בשנות ה 60-העליזות?
הגלולה למניעת היריון שווקה לראשונה בתחילת
הסיקסטיז ובמהירות הפכה לסמל המהפכה
המינית ושחרור האישה .בזכותה יכלו נשים
לעשות ככל העולה על רוחן בלי חשש להיכנס

להיריון – היא אפשרה להן רכישת השכלה גבוהה,
בניית קריירה ותכנון הורות מוקפד .הגרסאות
הראשונות לתרופה אמנם הכילו מינון הורמונים
גבוה פי עשר מהמקובל היום ,מה שהוביל
לתופעות לוואי קשות ,אך החידוש והחופש
שהביאה איתה היה כל כך נחוץ ומרענן שכל אלו
נדחקו לשוליים .הגלולה נחשבת לאמצעי מניעה
יעיל מאוד :בשימוש מושלם (לא שוכחת גלולה
לעולם ונוטלת אותה כל יום באותה שעה – ,AKA
נדיר כמו חדי קרן בקמפוס) היעילות עומדת
על כ .99%-ובשימוש טיפוסי (שוכחת פה ושם
ולוקחת גלולה בין  7בערב ל 12-בצהריים – זוט
עני) יורדת לכ.91%-

כל אחת והסיפור שלה
ענבל ,סטודנטית לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה
וניהול מספרת "לקחתי גלולות במשך כמעט
שלוש שנים וזה היה נורא .היו לי כאבים מטורפים
ברמה של ללכת לפיזיותרפיסטית רצפת אגן
ולקחת משחות סטרואידיות פעמיים ביום .וכל
זה כדי להיות עם גלולות – כי זה נוח ,זה יעיל
וכו' וכו' .מה שקרה בסוף ,היה שפשוט לא הייתי
מסוגלת לקיים יחסי מין .היה כאב גדול כל כך
והרגשתי כל כך רע שלא הייתי מסוגלת ,ויום אחד
אמרתי לעצמי שדי ,זה לא שווה את זה".
יום אחד חברה סיפרה לה על הטבעת למניעת
היריון ,נובהרינג .בגדול ,את מניחה אותה בתוכך
ושוכחת" .בהתחלה יש במחשבה משהו מרתיע –
זה להכניס עצם זר לגוף שלך ולהשאיר אותו שם
לתקופה ,וגם פחדתי שזה יפריע ביחסי מין ",מודה
ענבל" ,אבל כל החששות התבדו ,החיים שלי מאז
השתפרו פלאים ואני ממש מרוצה ".הטבעת ,אגב,
יעילה במניעת היריון בכ ,93%-מה שהופך אותה
לאמצעי מניעה יעיל למדי" .הכי חשוב ",מסכמת
ענבל" ,זה להקשיב לעצמך ,לא משנה מה .הגוף
יודע מה הוא עושה .אם משהו כואב ,יש סיבה
שהוא כואב .יש אלף דרכים ליהנות מיחסי מין
מוגנים וגלולות זה לא הדרך היחידה".

טבעת
טבעת סיליקון מוכנסת לאיבר המין,
נשארת שם במשך שלושה שבועות
ומפרישה הורמונים מונעי-ביוץ .אחרי
שלושה שבועות מוציאים אותה ומקבלים
מחזור .הטבעת עובדת על אותו עיקרון
כמו הגלולה מבחינת ההורמונים ,אלא
שאצלה הם מופרשים ישר לרחם ולא
עוברים דרך מערכת העיכול.

התקן
מכשיר קטן בצורת  Tשמוכנס לרחם
בניתוח קצר ופשוט אצל רופאת הנשים
ומפריש הורמונים באופן קבוע .ההתקן
יכול להישאר ברחם בין  3ל 5-שנים.
דייזי היא למעשה מדחום מתוחכם שמודד
חום שחר ,מתקשר איתך באמצעות אורות
והבהובים ומודיע האם את בביוץ ,לא
בביוץ או הולכת לקבל וסת.

שיטת המודעות לפוריות
שיטה שבה האישה מודדת ועוקבת אחר
שלושה פרמטרים גופניים – חום שחר
(טמפרטורת הגוף ברגע שאת קמה),
הפרשות וגובה צוואר הרחם .שלושת
הפרמטרים נמדדים ביחס לביוץ – חום
הגוף עולה בטווח של בערך חצי מעלה,
ההפרשות הן שונות בזמן הביוץ כדי
להעניק סביבה מתאימה יותר לזרע וצוואר
הרחם הופך פתוח ורך יותר .את מצליבה
את כל הנתונים ומקבלת תמונה די ברורה
ביחס לשאלה מתי את יכולה להיכנס
להיריון ומתי לא.

אלה ומאיה הן שתי חברות טובות שהתחילו
להשתמש בהתקן בערך באותו זמן .אבל באמצעי
מניעה ,כידוע ,לעולם אין האחת דומה לאחרת.
"השתמשתי בגלולות  8שנים ובסופן החלטתי
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להפסיק כי לא רציתי הורמונים יותר .שנה הייתי
בלי כלום ,ואז התחלתי להתעניין באופציה של
התקן ",מספרת מאיה" .קראתי הרבה ,הלכתי
לגניקולוג ובאתי אליו מוכנה .הצגתי לו כמה
התקנים ,שאלתי על איזה מהם הוא ממליץ".
זה נשמע נורא נוח ,אבל סיפורי זוועה על ניתוח
ההכנסה נוטים להבריח נשים רבות" .תשמעי,
ההכנסה עצמה הייתה מאוד לא נעימה וכואבת,
אבל מאז פשוט אין לי דאגות .זה ממש שינה לי
את חיי המין ואת החיים בכלל .הכול פשוט עובד
ואין לי תופעות לוואי וזה גם ממש לא מורגש בזמן
הסקס .גם הרומן של אלה עם אמצעי המניעה
התחיל בסביבות גיל " :17נורא התלהבתי מזה
שהציצים שלי גדלו ,זה עזר לי עם החצ'קונים.

"בנות מתחילות לקחת גלולות
בגיל נורא צעיר ,את יכולה
לתפוס את עצמך כרגישה או
מתעצבנת בקלות ,ובפועל לא
לדעת אם זו את או ההשפעה
של ההורמונים.
בגדול הייתי מבסוטה ולא חשבתי על זה יותר
מדי" ,היא צוחקת .חמש שנים אחרי ,היא טסה
למזרח ונתקעה בלי חבילות" .הייתי בסטרס –
פתאום להפסיק אחרי שנים ,זה דרמה .אבל זה
פשוט קרה .ואיך לומר ,ברגע שהפסקתי נפתחו
לי כל הצ'אקרות שיכלו להיפתח .פתאום להרגיש
שאת רוצה וכל הגוף שלך רוצה יחד איתך וזה לא
רק בראש – זה היה משהו ",היא מספרת בחיוך.
אבל הודו לחוד ומציאות לחוד ,וכשאלה חזרה
לארץ היא מצאה את עצמה נזקקת שוב לאמצעי
מניעה" .התחלתי עם ההתקן קצת אחרי מאיה.
באופן אישי ,אני פחות מרוצה ממנו .עד שיהיה לי
זמן להתעסק בשיטת המודעות לפוריות ,זאת כן
הבחירה הכי טובה בשבילי ",מסכמת אלה" .לא
משנה במה את משתמשת ,חשוב שתעקבי אחרי
זה .דברים קורים בגוף שלך כל הזמן ,המנגנון
הוא בריא וצעיר ועובד בלי הפסקה וחשוב
שתביני ותרשמי לך מתי יש הפרשות ,מתי יש
כאבים .שנים היה לי קטע שכל יום לפני וסת –
הייתי בוכה! בוכה בהיסטריה ופשוט לא מבינה
למה .הייתי חושבת שאני עייפה ,דיכאונית ,מה
לא .ברגע שהבנתי זה הסביר מלא דברים".
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ניקול ,סטודנטית לפסיכולוגיה-קוגניציה ,ניסתה
כמעט את כל אמצעי המניעה שיש בשוק – גלולות,
טבעת והתקן ,אך בשלב כלשהו היא החליטה שדי
לה עם ההורמונים .ניקול החליטה לשנות כיוון
וללכת על דייזי" .דייזי לומדת אותך לאט לאט,
עם הזמן את מקבלת יותר ויותר ימים ירוקים.
היא די חדה – כל פעם ,ביום שהיא שואלת אותי
האם קיבלתי וסת ,אני מקבלת!" היא מספרת .עד
כאן הכול נשמע טוב ויפה ,אבל מה בנוגע ללקום
בבוקר למדידה? לא בטוחה שבשביל ג'ון סנואו
מחכה לי עם מגש פנקייקים אני אקום מהמיטה,
אז בשביל אירוע בלתי מרגש כמו למדוד חום?
"תשמעי ,אני מכניסה את המדחום לפה לפני שאני
פוקחת עיניים וחוזרת לישון ,זה הכי בקטנה".
הרגשתי שמכל שיחה אני הולכת ומחכימה,
אבל משהו עדיין היה חסר ,הבנתי שאני חייבת
לבדוק את שיטת המודעות לפוריות .בדמיוני
ראיתי בחורה סופר מסודרת ,יושבת בחדר
מלא טבלאות ומחשבונים והייתי חייבת להבין
כמה מסובך זה באמת .כך פגשתי את טליה,
סטודנטית בת  26לביולוגיה" :לא התחלתי את
זה בתור אמצעי מניעה אלא פשוט כדרך ללמוד
יותר על הגוף שלי ,להבין מה אני מרגישה ואת
המחזוריות של הדברים ,",היא מספרת" .קניתי
את הספר 'שיטת המודעות לפוריות' של טוני
וושלר והתחלתי לחקור.
"באופן אישי ,שנים הייתי בטוחה שאפשר
להיכנס להיריון בכל יום בחודש .עד כדי כך
הייתי מנוכרת לגוף ולמנגנון הפיזיולוגי שפשוט
לא היה לי מושג .האמת היא שאישה פורייה
יכולה להיכנס להיריון רק אחרי הביוץ ,בערך
יומיים-שלושה בחודש ולא יותר ".טליה מסכימה
ומוסיפה" :אם לקחת את הנתון הזה ,להוסיף את
הגבר שהזרע שלו יכול לחיות בגוף האישה בין
יומיים לחמישה ,פלוס כמה ימי ביטחון – יש לך
 10ימים שבהם יש צורך להשתמש בקונדום.
בשאר הימים אין ביצית ולכן אין סיכוי שתהיה
הפריה ",מסבירה טליה .שני החסרונות העיקריים
של השיטה טמונים בסטיגמה שהודבקה לה
וממצבת אותה כשיטה של היפיות חובבות
נבטוטים ,וברמת המורכבות שלה ,שלא מביישת
מדעניות אטום" .תראי ,אני משתמשת בשיטה

כבר שנה ואני מרגישה בטוחה בה מאוד .לגבי
המורכבות – כן ,את צריכה לרצות בזה ולהיות
מוכנה להשקיע ,זה לא כמו שאר השיטות שאת
מכניסה משהו לתוכך ושוכחת .יש לי טבלה
באקסל ואני כותבת בה את הנתונים .ברגע שאת
קולטת את העיקרון זה ממש פשוט וקל".
בנקודה הזאת ,אחרי כמות שיחות מכובדת ,כבר
הייתי מוכנה למסור את גופי למדע ולהתנסות
בכל הסוגים של אמצעי המניעה שנבראו ולא
נבראו .במקביל ,הגלולות נראו לי פתאום כמו
השטן עצמו ,לא פחות .אבל בניסיון להציג תמונה
מהימנה והוגנת ,הבנתי שאני חייבת לדבר עם
משתמשת גלולות מרוצה וכך פגשתי את יובל,
סטודנטית לרפואה" .בגדול ,זה היה לי ממש
סבבה ,לא היו לי תופעות לוואי וזה באמת הקל
על הכאבים .מפה לשם ,הייתי עם הגלולות כמעט
עשור ברצף ואפילו לא החלפתי חברה ".דברים
התחילו להשתנות לפני חמישה חודשים ,כשיובל
אובחנה באנדומטריוזיס ,מחלה גינקולוגית
כרונית ודלקתית" ,בדיעבד ,הגלולות ממש הצילו
אותי .בגלל שהייתי עליהן כל הזמן זה האט את
ההתפתחות של המחלה ",היא מספרת" .אם את
מחליטה ללכת על גלולות זה אחלה ,אבל שווה
לחקור את זה כמו שצריך ולראות מה מתאים לך.
הנקודה היא שבנות מתחילות לקחת גלולות בגיל
נורא צעיר ,ולפעמים לא מפסיקות עד גיל 30
כשהן רוצות להיכנס להיריון .את יכולה לתפוס
את עצמך כרגישה או מתעצבנת בקלות ,ובפועל
לא לדעת אם זו את או ההשפעה של ההורמונים.
"בקיצור ,אם את מחליטה ללכת על גלולות זה
אחלה ,אבל שווה לחקור את זה כמו שצריך
ולראות מה מתאים לך".

רוצה להיות שם בשבילך
הפרטנרית שלך?
הנה כמה רעיונות:
• תתעניין .תראה שאכפת לך ,תשאל
אותה במה היא משתמשת ,איך זה גורם
לה להרגיש ,האם היא ניסתה דברים
אחרים.
• תקרא .המידע על אמצעי מניעה
ברשת הוא כמעט אינסופי :מנגנון
השפעה ,אחוזי יעילות ,תופעות לוואי.
בתור סטודנט ,בטוח כבר השקעת הרבה
יותר זמן בלקרוא דברים הרבה פחות
רלוונטיים לחיים שלך.
• תהיה שותף .תזכיר לה לקחת גלולה,
תביא לה את המדחום בבוקר ,תשאל מתי
השבוע הפסקה שבו היא מקבלת ווסת.
אל תתבלבל – זה הכי שלה ,אבל כיף
להרגיש שלא כל האחריות עליך.
• תשתתף בהוצאות .התקן כרוך
בהוצאה חד פעמית של  ,₪ 1,000מדחום
דייזי עולה  ,₪ 1,750טבעת נובהרינג
עולה  ₪ 50ליחידה וחבילת גלולות ₪ 30
(אחרי השתתפות קופ"ח) .ממש כמו שאין
סיבה שהבחורה לא תדאג לקונדומים
מדי פעם .מפה לשם ,מדובר בהוצאה לא
קטנה בשביל משהו ששניכם נהנים ממנו.

כשאני הפסקתי עם הגלולות ,אי שם בחו"ל,
הפסדתי דברים בדרך ,אין ספק :הפסדתי את
הספונטניות המוחלטת ,איבדתי את הביטחון
הגמור בזה שאני לא בהיריון ,וויתרתי בלב כבד
על המחזור המדויק כמו שעון שוויצרי .אבל בדבר
אחד זכיתי ואני לא מוכנה לחזור אחורה – זכיתי
בעצמי מחדש ,בהזדמנות לגלות בי דברים שלא
ידעתי שישנם .זו הייתה הדרך שלי .לטליה וניקול
הייתה דרך אחת ,לאלה ומאיה דרך שנייה ,וליובל
וענבל הייתה בכלל אחרת .מה איתך?
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ערב
במה
פתוחה
23.3.20

יום ב' |  | 20:00לובי בית הסטודנט

תחרות להקות מוזיקה
הזוכים יופיעו על במת האינדי
ביום הסטודנט 2020
שימו ♥ :על הלהקה למנות בין  2-6משתתפים,
כאשר לפחות חצי מהם סטודנטים
רוצים להיות חלק? להרשמה שלחו מייל ,רכזת אפטרrk_after@aguda.bgu.ac.il :
עם הפרטים הבאים :שם הלהקה ,שם השיר )שיר אחד ,עד  4דקות(  +הסבר ,שמות חברי הלהקה )כולל טלפון( | הרשמה עד ה14.3-
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לאריסטו
היה
תן ביס?
מרוח וחברה להייטק | בוגרים מספרים

יהודית שרביט

ראביב גורטנשטיין

אדם ביסמוט

Israel customer
success partner

Developer Relations
Manager

Co-founder
SIGHTBIT

16.3.2020

יום שני  //בית הסטודנט
 19:00פתיחת שערים
 19:30מתחילים

מותנה בהרשמה מראש | למידע נוסף| Bgu4u.co.il :
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מאת דקלה קציר

כשכיכר הקינזי
הפכה לכיכר הדיזי
סיבובים של שעות על גבי שעות בחיפוש אחר חניה הביאו את דיקלה
לקצה הסיבולת והסבלנות ,והיא החליטה לכתוב על התופעה החדשה
בבועה הסטודנטיאלית :למה אין לנו חניה?

ת

ל אביב מעולם לא דיברה אליי .מעולם.
וסביר כי לא אמצא את עצמי גרה בלב
הברנז'ה הבן גוריונית שכבר התמקמה עד רדיוס
של  2ק"מ דחוסים ,כזאת אני – לב הפריפריה.
אבל בקטע מסתורי ולא מובן ,אני מרגישה כי
אני גרה על כיכר הדיזי ולא על כיכר הקינזי,
ומיום ליום אני מוצאת את עצמי מאחרת בחצי
שעה הביתה .כן ,ודאי ניחשת למה – כי פשוט
אין חניה!
רגע ,תמיד קשה למצוא חניה על רגר בשעות
השיא ,בטח שלא נדבר על חניוני העפר ליד
האוניברסיטה שמזמן כבר פסחנו עליהם בחיפוש
אחר חניה ,אבל אני מדברת על רחובות שלמים,
רחובות שלמים ללא חניה! שנה רביעית שלי
כאן ,בבירת הנגב – וזה מעולם לא היה ככה.
החלטתי שנמאס לי לפטרל ממצדה ועד מרכז
אורן בחיפוש אחר חניה והחלטתי לרדת לסוף
העניין של הכחול-לבן הנעלם.

שעתיים אחורה ,ואפילו קצת יותר ,ובדקתי ממתי
הרחוב מתמלא – והאמת? הופתעתי .הוא תמיד
היה מלא! וכל יציאה מחניה הסבה אושר לנהג או
נהגת אבודים כמה דקות לאחר מכן.

לא בשבת
טוב ,אז אם בכל שעות היום הרחוב לא מתפנה,
אז באילו ימים תהיה חניה? אז עשיתי ניסוי נוסף,
והחלטתי להוציא את המשקפת (הרטורית)
שלי ולהציץ מהחלון בכל יום ולבדוק מה מצב
החניות ברחוב .ואיזה פלא? שדווקא ביום חמישי
בערב היה קצה אור בקצה הכביש ,והרחוב החל
להתרוקן טיפה ,אט-אט ,והסימון האפור האהוב
התגלה לעיניי! מה גם שיום לאחר מכן ,בשישי
בצהריים ,מצאתי את הרחוב חשוף ,עם קרחות
חניה שרק מחכות שמישהו ייכנס אליהן מאחורה
(במובן הפחות סקסי)!
מפה קפצתי לשתי מסקנות חשובות:
 .1אם אצא מחניה > לא יהיה לי לאן לשוב.
 .2אנחנו אשמים גם בתופעה הזו.

זמן זה עניין של טיימינג
משפט שתמיד נכון ,והפעם יותר מתמיד .בדרך
כלל רובנו חוזרים אחרי יום עמוס ומפרך
בחיפוש אחר חניה ,ככה שסביר כי בשעות הערב
המאוחרות (והמאוחרות יותר) ,הרחוב יהיה כבר
עמוס וללא שום תקווה למציאת חניה .אז הלכתי
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הרי אין זה מקרי שדווקא בסופ"שים הרחובות
מתרוקנים וחניות מבצבצות .המוני הסטודנטים
נוהרים לקופסאות ,לעוד סופ"ש ביתי שכולו
פינוקים ובסופו יאספו טרמפיסטים חמודים
ומציקים ויחזרו איתם לעיר האורות הדרומית.

וממתי זה ככה? הרי אני כבר  4שנים סטודנטית,
ואומנם זה קלישאתי לומר "בדור שלי זה לא היה
ככה" ,אבל הפעם באמת – בדור שלי זה לא היה
ככה! אז החלטתי לדבר איתכם קצת ולשאול
קצת מה הביא איתו הדור החדש של האקדמיה.
מאיה ,סטודנטית שנה ב' למדעי ההתנהגות מספרת
כי גם היא מרגישה את השינוי במקומות החניה
אבל חושבת שמדובר בהבדלים בין-דוריים (כיאה
למישהי שלומדת סוציולוגיה)" :הדור של היום
מקבל יותר .החברות שלי ,שעוד לא התחילו ללמוד
בעיר ,כבר עם רכב צמוד ברגע שנחתו אחרי הטיול
הגדול .אולי זה פחות הזוי היום ,כי באמת הרבה
חברים שלי מצוידים ברכב וזה מרגיש די טבעי ולא
"וואו" כל כך להיות עם רכב ,היום זה די סטנדרט".
חן ,סטודנטית שנה ג' לפסיכולוגיה (וגם חברה
של מאיה) ,עשתה ניתוח יותר פסיכולוגי לנושא
(אנשים שחיים את התואר שלהם ,אשכרה)" .אני
חושבת שלאט-לאט ,הורים מבינים שאם לילדאו
לילדה שלהם לא יהיה רכב ,אז הסבירות שהם
יחזרו הביתה נמוכה יותר .היום ,בעידן של רשתות
חברתיות ,אנחנו הרבה פחות מתקשרים עם
ההורים שלנו ,ויש סיכוי גדול שזאת הדרך שלהם
לקרב אותנו אליהם ,גיאוגרפית בין היתר ,אבל
לא רק .ברגע שיש רכב – הכול נהיה קל יותר.
גם הניידות בעיר וגם מחוצה לה .ואני חושבת
שלהורים חשוב שתהיה לנו עצמאות ,ובין היתר,
דרך לגיטימית שתבטל את התירוץ לא להגיע
הביתה" .רגע ,אז לא הבנתי ,איפה העצמאות?
נראה כי דווקא הפעם הרכב הוא זה שגורר אותנו
הביתה ,במקום שאנחנו נגרור אותו.
זה טוב ,אם יש ליותר מאיתנו רכב ,ויש ליותר
הורים אינטרס לקנות לנו רכב ,אבל סליחה על
העוקצנות ,ואני אצטט את נטוש ברזילי ששרה
לנו במופע פתיחת שנה" ,אין לי כסף ,אבא

תקנה לי" – אני לא בטוחה שכל ההורים יכולים
להרשות לעצמם רכב נוסף ולשלוח אותו היישר
עם הקופסאות דרומה.
איתי ,סטודנט שנה ג' להנדסת מכונות ,אומר משהו
אחר לגמרי" :היום התחבורה הציבורית בישראל
פשוט נהייתה כל כך לא צפויה ,ובמקום שתוכל
לשנע אותנו ממקום למקום – היא כובלת אותנו
עד כדי כך שהתלות בה היא בלתי נסבלת ,הרבה
סטודנטים מבינים שהחופש מגיע עם רכב משלך,
ולכן מתחילים לחסוך ".או קיי ,אז מסתבר שארבעה
גלגלים נותנים לנו קצת חופש ,ואין דבר שדור הY-
אוהב יותר מ#חוסרמחויבות ותזוזה ספונטנית
ממקום למקום .יופי ,מפה אין כבר דרך מוצא.
אז מפה לשם יצאנו עם כמה מסקנות חשובות
ומהותיות )1( :אנחנו דור מפונק )2( .אנחנו דור
שצריך חופש (וקופסאות של אמא ,יאמי) )3( .אנחנו
מוכנים לעשות הרבה בשביל שני הדברים האלה.
לסיום ,אבקש או אמליץ על כמה דברים שאולי יעשו
קצת טוב בלב (ועל הכביש) לחלק גדול מאיתנו:
☯ לאור המצב הנתון ,אל תחנו כמו מניאקים .אם
אנחנו בתקופת צנע של חניות ,ומפה לשם אנשים
ישנים באוטו (סתם ,לא באמת) ,הגיע הזמן לציית
לקווים הלבנים המאתגרים ולהתיישר לנורמה
שעל הכביש.
☯ לא מתכנן להזיז את הרכב לפחות בשבועיים
הקרובים? תחנה אותו בחניה קצת רחוקה מהבית,
או חניון עפר .אין לך מושג כמה אנשים שיוצאים
מדי יום ביומו עם הרכב יעריכו את החיסכון של
העלייה עם הקניות לקומה השלישית בכמה
נגלות ,בגשם ,בקור (סיפור אמיתי).
☯ תתחשבו באלו שאין להם רכב ,הולכי הרגל
הפשוטים ,ואל תחנו על המדרכה.
☯ תציעו טרמפים לחברים שלא התברכו ברכב,
כמוכם!
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מאת רותם ציפורי

יפורי טינדרלה

שבע
דקות
בגן עדן
מדור

רותם הגיעה חדורת
מטרה לערב היכרויות
"אולד סקול" בניסיון
למצוא תחליף ראוי
לאפליקציות וחזרה גם
עם טיפים לחיי דייטינג
הרבה זמן שאני רווקה וכיאה למצב הזה אני
מתחזקת פרופיל טינדר .למען האמת ,אני די
סולדת מהטינדר ומשותפיו .אפליקציות הן
אומנם דרך לגיטימית להכיר ,אך עם זאת רצופות
בשיחות שטחיות ,טכניות ומבאסות .אני בחורה
חברותית ,מצחיקה ואנרגטית וקשה לי להעביר
את זה דרך המסך בהודעות טקסט משמימות.
תהליך ההיכרות באפליקציות ,שתמיד נראה לי
כמו שרשרת חיול הזויה ומקובעת ,כבר גרם לי
לפזול אל עבר הקהילה הגאה ולתהות אם טיפולי
המרה יכולים להפוך סטרייטית ללסבית.
מתברר שאני לא לבד .בשנים האחרונות המיאוס
מהאפליקציות מורגש ואנשים חוזרים לחפש את
ההיכרות הטבעית בקהילה .פנים אל פנים ,כמו
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פעם ..אז רגע לפני שאני משתטחת על קברי
צדיקים ,החלטתי לאזור אומץ ,וללכת ל"ספיד
דייט" .לפני שהגעתי ,החלטתי שאני באה בראש
פתוח וזורמת עם מה שיהיה .אין לי מה להפסיד.
הקונספט – שיחות של שבע דקות לכל זוג של בחור
ובחורה .אפילו היו כרטיסיות עם שאלות מגניבות
שעשו חשק לשאול אחד את השנייה וכך לעקוף את
המסלול הקבוע של אותן שאלות בנאליות .הבנים
והבנות מסמנים את מי אהבו ,ומארגנות האירוע
דואגות לבצע את ה"מאצ'" במציאות .בקיצור,
ספיד דייט במיטבו .הארגון והאווירה היו מצוינים
והשרו רוגע וקלילות על האירוע .ראיתי ניסיון ורצון
לצאת מהקופסה ולנסות משהו חדש ,שלדעתי זה
משהו נהדר ומבורך .הרגשתי שהבנים נפתחו ונראו
בעניין ,וגם מהצד של הבנות ניכרה היענות ונכונות
לצאת מהקיבעון ולהתנסות במשהו חדש.
למרבה הפלא ,שבע הדקות האלו הצליחו
להעניק לי רושם ראשוני טוב ויעיל ,ובסופו של
דבר ,יצא לי ולאחרים להכיר מגוון אנשים בערב
אחד ,שבסיטואציה אחרת אולי לא היינו נפגשים.
להפתעתי ,היה הרבה פחות מביך ממה שחשבתי
ונהניתי מהחוויה .ראיתי שאני לא היחידה
שמחפשת את ההיכרויות מחוץ למסך ,בשביל
להבין את סצנת הדייטים וההיכרויות במבט

יותר רחב וכולל ביקשנו ממרינה אהרונוב מבאר
שבע ,לדבר על שוק הרווקות וגם כמובן לעזור
לנו קצת לנווט בכל הג'ונגל הזה .מרינה היא
מנהלת משרד בחברת הייטק והקימה את מיזם
ההיכרויות "מתפלפלים" – מיזם המאפשר להכיר
אנשים דרך בילוי חווייתי משותף .מרינה מספרת
שהיא התחילה את המיזם לפני ארבע שנים ,הוא
התחיל כמעין תחביב אחרי שהיא יצאה מזוגיות
ארוכה לשוק הרווקות.
איך התחלת את המיזם ולמה?
"הייתי בטוחה שלא תהיה לי בעיה להכיר גברים
ואז גיליתי שכן יש בעיה ,ושלא התחילו איתי כמו
שציפיתי .ייעצו לי להיכנס לאפליקציות ולא מצאתי
את עצמי שם ,זה תסכל אותי והביא אותי לחשוב
איך הכרתי את בני הזוג הקודמים שלי ולמה היום
זה לא קל ולא מתאפשר בצורה טבעית .בשלב הזה
תהיתי איפה מכירים גברים ,ואז הבנתי שהכרתי
את בני הזוג שלי לשעבר במפגשים ,בפעילויות
ובאינטראקציות חברתיות .זה גרם לי לרצות
'להרים' מפגש כזה שיאפשר חיבור בין אנשים בלי
להרגיש כאילו זה ראיון עבודה ויכניס כיף לכל
חוויית ההיכרות וגם כמובן ישבור את הקרח".

מהבעיה היא שאנחנו לא מבטאים מספיק את
עצמנו ואת הרצונות שלנו מול הצד השני .אנחנו
מחכים שהאחר ייזום במקומנו וכך משאירים את
עצמנו 'תלויים באוויר' .קשה לנו אפילו להגיד
שאנחנו רוצים להמשיך ולהיפגש עם הצד השני,
גם בגלל הפחד מדחייה.

"תהליך ההיכרות באפליקציות,
שתמיד נראה לי כמו שרשרת
חיול הזויה ומקובעת ,כבר גרם לי
לתהות אם טיפולי המרה יכולים
להפוך סטרייטית ללסבית".
מה תרצי למסור לרווקים ולרווקות שלנו? מה
תייעצי מהניסיון שלך?
"כשמגיעים לדייט סגורים עם המון ציפיות גבוהות
ואמונות קודמות .זה מונע מאיתנו להתחיל דף חדש
ואז לא באמת מכירים את הבן-אדם .רצוי להגיע
עם ראש פתוח כמה שיותר .צריך להיות פתוחים
להכיר בדרכים אחרות ,בהתאם למה שמתאים
לך ולא בהכרח לפי איך שכולם מכירים ,בין שזה
בטיול ,בסדנה או במסגרת תחביב משותף".

טיפים של מרינה
מה בעצם הבעיה שלנו? איפה אנחנו טועים?
"יש המון חששות ,תסכול ופחד מדחייה .וגם,
כמובן ,משהו שלא מדברים עליו – מקבול .אנשים
מפחדים לפספס הזדמנויות אז הם יוצאים עם שני
אנשים בו-זמנית ".מרינה מסבירה שלמרות שאנחנו
חושבים שאנחנו ממצים את כל האפשרויות ,בסופו
של דבר אנחנו לא תופסים כלום ,וזה רק מבלבל
אותנו יותר .עוד תופעה לא נעימה ששווה לדבר
עליה היא היעלמויות – גוסטינג .המסכים נותנים
הרגשה שאפשר להיעלם לבן-אדם שהכרת כי הוא,
כביכול ,לא אמיתי .הם משכיחים מאיתנו שגם לצד
השני יש רגשות והוא עלול להיפגע .היעלמויות
יכולות להיות מאוד קשות ולגרום לנו להרגיש רע
עם עצמנו גם אם אין סיבה שנרגיש ככה.
טוב תכלס ,מי סובל יותר? גברים או נשים?
"כל אחד מאיתנו ,לא משנה מינו ,בטוח שהוא
הסובל היחיד ,אבל שני הצדדים מרגישים את
אותם קשיים בכל התהליך הזה .אין תקשורת
וכנות אחד מול השני ".מרינה מדגישה שחלק

> לזכור שדחיות הן חלק מחוויית ההיכרויות.
צריך גם לדעת לקבל דחייה ולהבין שלפעמים
היחסים אינם מתאימים ואין בזה שום דבר רע.
> המשחק של 'מי כותב קודם' לא מועיל לאף
אחד .רצוי להשתחרר ממנו ולא להתעסק
במחשבות מיותרות על זה.
> להתנהג לאחר כפי שהיית רוצה שינהגו כלפיך.
כולנו נמצאים באותה סירה וכולם מרגישים
פגיעים ,אז בואו נתנהג בכבוד אחד לשני.
> לא להשליך על האחר את כל האמונות והניסיון
שלך מקשרים מהעבר .האדם שהכרת הוא חדש
ולא משקף את כל מי שהכרת לפני כן.
> להבין מה חשוב לך בזוגיות ובבן זוג ,אין מישהו
מושלם אבל כן יש מישהו שמתאים לך.
> לחבק ולקבל את כל החלקים בעצמך ,גם את
הפחות מוצלחים ,ולא לצפות שמישהו אחר יעשה
זאת.
> עם כל הקלישאה – תהיו מי שאתם .נסו לשדר
את עצמכם האמיתי .ככה תוכלו להגיע למי
שיותר מתאים לכם
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מאת עדי דרדיקמן

מדור

על הרצף היהודי

פלורליזם יהודי?
גם בבית ספרנו!
בשנים האחרונות נראה
כי התהום בין דתיים
לחילונים במדינה רק
הולכת ומעמיקה .אך
למעשה ,גם פה בבאר
שבע קיימות קהילות
יהודיות שמראות
שאפשר גם אחרת
28
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ה

עיר שגרתי בה הייתה מאוד חילונית ,והמילה
יהדות התפרשה שם כמעט כמו איום ,סיבה
להתגונן או לתקוף .האמת היא שהרבה אנשים
רואים אותה ככה גם היום .במובנים רבים יהדות
בישראל היא לא רק דת או תרבות או אפילו
לאום ,היהדות בישראל היא מלחמה ,קונפליקט.
המלחמה הזאת היא על ערכים ועל דרך חיים,
אבל גם על כוח .מי יגדיר למי איך לחיות ,מה
אסור ומה מותר ,מה צודק ומה לא צודק ,ומי
מגדיר מה יהודי ומה לא .אבל מה אם זה לא היה
חייב להיות ככה? מה אם היהדות פה לא הייתה
מלחמה אלא שפע?
בסופו של דבר היהדות היא חלק בזהות של
רובנו ,חלק קטן או גדול ,פתור או לא פתור .חלק
מאיתנו ביקרנו בבית חב"ד בטיול הגדול והרגשנו

את התחושה המטורפת של להיות חלק מקהילה,
אחרים הגיעו לבית בינ"ה ופתאום ,דווקא כשהם
בהודו ,הצליחו לראות צד אחר של היהדות.
ואחרים גילו זאת ב"תגלית" או במכינה הקדם
צבאית .אם זה נגע בנו שם ,אם זה עורר או ריגש
אותנו לדעת שאפשר לעשות את זה אחרת ,אז
כדאי לנו לפחות להכיר את הקהילות והמקומות
שמציעים את החוויה הזאת גם פה בבאר שבע.

יהדות  -פנים רבות לה
המסע שלי בנבכי העולם היהודי מתחיל אי שם
בגיל  ,12כשעליתי לתורה בבית כנסת רפורמי.
אני לא יודעת מה זה היה ,כתיבת הדרשה שלי
שגרמה לי לקרוא את הפרשה ולנתח אותה,
התחושה המיוחדת הזו של ה'ביחד' כשהתפללנו
ושרנו יחד כל האנשים שאני מכירה ואוהבת ,או
תחושת ההשתייכות למשהו גדול ממני  -קהילה,
מסורת .בתיכון בארצות הברית השתתפתי
בתוכנית שמפגישה בין בני נוער מכל הזרמים
ביהדות לשיח משותף .זו הייתה הפעם הראשונה
שבה נחשפתי לעושר האדיר שמכילה התרבות
שלי – המסורת היהודית .הטקסטים השונים,
ההגות הענפה ומעל הכול התרבות של השיח
והלימוד .הבנתי שבמובנים רבים יהדות שווה
דיון ,והתאהבתי בזה.
אחרי הצבא יצאתי לשליחות של שנה בקהילה
רפורמית בארצות הברית מטעם הסוכנות
היהודית .שם ראיתי בתי כנסת מכל סוג וצורה,
ויהודים מכל סוג וצורה .זרמים ,תתי זרמים,
ותתי תתי זרמים שאני בספק אם הם מצליחים
להבין את ההבדלים ביניהם .אבל הרעיון הוא
שיש מקום לכולם ,ושכל דרך שבה אתה רואה
את היהדות בחיים שלך ,היא בסדר ,ותוכל
למצוא עוד קהילה שלמה שרואה אותה בדרך
שלך .הבנתי שבין דתי לחילוני קיים מנעד
שלם ,ושגם בארץ ליהדות פנים רבות .החילונים
התחילו להבין שהם יכולים להתעניין ולקחת
אחריות על היהדות שלהם בלי להיות דתיים,
והדתיים התחילו להבין שיש יותר מדרך אחת
לעשות יהדות .ברחבי הארץ ישנן יותר ויותר
תוכניות ומסגרות שמאפשרות לנו לחקור
ולהכיר את הזהות שלנו בדרך שמתאימה לנו,
וזה קיים גם פה בבאר שבע.

הכירו את הקהילות הבאר-שבעיות:

בינ"ה
בינ"ה היא תנועה ליהדות חברתית ,אשר מפעילה
ישיבות חילוניות ברחבי הארץ .ישיבה חילונית
נשמע לחלק מאיתנו כמו אוקסימורון ,אך רעות,
מלוות גרעין הנחל של התנועה ,מסבירה שעבורם
היהדות היא לא רק דת אלא גם תרבות .לכן
אין צורך להיות אדם דתי כדי שתהיה לך זיקה
ליהדות" .הרבה פעמים בעולם החילוני הקשר
שלנו לעולם היהודי הוא מאוד מוגבל ,ולפעמים
יש אפילו ביקורת נגד .צריך לראות את היהדות
לא רק כשייכת לדתיים ,אלא לכולנו כיהודים
וכישראלים .יש לנו זכות לעצב אותה .לפתוח
את ארון הספרים היהודי ולשאוב ממנו השראה
וערכים .אבל יש לנו גם זכות להחליט אילו ערכים
אנחנו רוצים לקחת ,מה מתאים לחיים שלנו
ולמודרנה ,ומה אנחנו משאירים מאחור".
אין ספק שבינ"ה אשר צמחה בתל אביב ומשכנה
בעיר העתיקה בבאר שבע ,מציעה זווית שונה
בנוף הבאר-שבעי .הם מצליחים לשלב בין לימוד
לעשייה קהילתית משמעותית בעיר ,בהתאם
לשלושת העקרונות שעליהם הם עומדים :צדק
חברתי ,עשייה קהילתית ,לימוד ארון הספרים
היהודי המתחדש והספרות העברית .כשאר
המורים בבינ"ה ,הם מגיעים מעולמות תוכן
מגוונים ומרקעים שונים .אתם מוזמנים לבקר
באתר בינה ולבדוק אילו אירועים מעניינים קורים
החודש ,נוסף לשני אירועי הדגל שהם תיקון ליל
שבועות ויום כיפור .כמו כן הם פתחו לאחרונה את
"באר"  -בית מדרש לצעירים העוסק בחילוניות,
מסורת ומה שביניהן .התוכנית מאפשרת לחקור
עם צעירים סקרנים נוספים את הזהות היהודית
מזווית מודרנית ופלורליסטית.

בית פרת
בית פרת הוא שלוחה של ארגון הבוגרים של
המדרשה באלון – בית מדרש ישראלי .סטודנטים
המגיעים מרקעים שונים – דתיים ,חילוניים ובין
לבין – מוזמנים להשתתף בתוכנית אלול במהלך
חופשת הקיץ .במדרשה לומדים יחד ממרצים
מגוונים  -מתנ"ך וגמרא ועד פילוסופיה ,ספרות
ויוגה .בית פרת בבאר שבע ,מקום ההתכנסות
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ופעילות ההמשך של בוגרי התוכנית ,לצד
מקבילו בירושלים ובתל אביב  -מדובר על מעגל
של כ 50-בוגרים אשר החליטו לא להשאיר את
החוויה המשמעותית שעברו כזיכרון קיץ מתוק,
אלא לדאוג שהלימוד יישאר חלק מחייהם" .יש
לנו משהו שנקרא 'חבורת עניין' ,חבר'ה שרוצים
להעביר פעם בשבוע לימוד על תוכן שהם
בוחרים ,ומביאים מקורות ונקודות לדיון לפי ראות
עיניהם ".מלבד חבורות העניין ,החברים בבית
פרת משתדלים לעשות יחד פעילויות נוספות כגון
התנדבויות ושבתות משותפות פעמיים בסמסטר.
למרות הרקעים המגוונים ,המטרה היא ליצור
מרחב שכולם מרגישים בו כמה שיותר בנוח,
לא מתוך כפייה אלא מתוך התחשבות וכבוד
הדדי" :אי אפשר לרצות את כולם ולא כל אחד
מרגיש בנוח ב 100%-עם כל מה שעושים ולכן
מתפשרים .גם בשבתות יש תוכן מסורתי ממש
מהתפילה ,אך משתדלים להכניס גם תוכן שהוא
לא דתי לגמרי ,למשל של סופר או משורר ".עמי
מדגיש שאצלם יש ניסיון אמיתי לוודא ששני
הצדדים מרגישים בנוח ,והפשרה היא לשני
הצדדים ולא רק מצד החילונים .הוא מזמין גם
אתכם לקחת חלק ,ומדגיש" :בית פרת הוא מקום
פתוח וחופשי ואתם מוזמנים – זה לא מחייב ,אין
חוזה ואין הגבלות".

נאמני תורה ועבודה
תא נאמני תורה ועבודה (נת"ע) הוא הזרוע
הסטודנטיאלית של התנועה הארצית ,אשר
שואפת לחזק את השתלבותה של החברה הדתית
בחברה הכללית בישראל ,למען קידום הסובלנות,
השוויון והצדק.
שרה ,סטודנטית בשנה הרביעית לתואר ,אשר
הקימה אותו מחדש לאחר שפורק מספרת:
"לסטודנטים דתיים מאוד חשובה קהילתיות,
חברה ,להרגיש בבית .כולם מחפשים שיהיה להם
עם מי לעשות ארוחות שבת ולשחק קטאן בצהריים
של שבת ".באוניברסיטה שהדתיים בה הם מיעוט,
זה משהו שצריך לחפש ,והמטרה של שרה היא
לאפשר לסטודנטים דתיים להכיר זה את זה.
התא נפגש אחת לשבועיים והמפגשים החברתיים
כוללים גם תוכן וגם עיסוק בסוגיות אקטואליות,
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ולרוב גם מגיעים מרצים אורחים" .אנחנו עוסקים
בענייני דיומא ,דברים שקורים בעולם ורלוונטיים
לכולנו ואנחנו עוסקים בהם מנקודת מבט תורנית".
התא פועל בשיתוף פעולה עם תאים דתיים אחרים
בקמפוס ,אך לא רק .בשיחה עם שרה היא מספרת
לי על הפעילות המשותפת עם האחווה הגאה:
"פסח שני הוא יוזמה שקמה לפני כמה שנים,
בהקשר של סובלנות בעולם הדתי .השנה נקיים
פעילות עם האחווה הגאה סביב השאלה  -מה זה
להיות להט"ב דתי" .נוסף לכך ,שרה ארגנה בשיתוף
עם האגודה הסטודנטיאלית ,טיול אלטרנטיבי
למסיבת הבריכה ביום הסטודנט" .התעקשתי
שיקראו לו טיול אלטרנטיבי ולא טיול דתיים ,כי יש
עוד אנשים שטיול כזה יהיה רלוונטי להם מסיבות
אחרות .אני חושבת שזה יכול להמחיש את האופי
של התא מבחינה אידיאולוגית .זה לא חייב להיות
חוויה רק לדתיים ,זה יכול להיות משהו שפתוח
לכולם ".בשורה התחתונה שרה מבקשת לשים את
הסטודנטים הדתיים בבן-גוריון על המפה ,ומזכירה
שאם גם אתם מחפשים פרטנרים לארוחות שבת
כשרות – אתם לא לבד! יש פה קהילות דתיות
וחבל לא להתחבר אליהן.

קבלות שבת "הדריות":
שרה מארגנת גם קבלות שבת אלטרנטיביות
התואמות את תפיסת עולמה .קבלות השבת האלו
נתמכות ומלוות על ידי ישיבת הדר ,ישיבה הלכתית
שוויונית בניו-יורק ובירושלים .הן מתקיימות
אחת לשבועיים בסלונים ובחצרות של אנשים ,או
במקלט קטן בשכונה ד' וזו התפילה היחידה בעיר
שהיא שוויונית לגמרי והלכתית לגמרי בעת ובעונה
אחת .אל השבתות "ההדריות" מגיעים כארבעים
צעירים מדי שבת (שנייה) ,כדי להכניס את השבת
באווירה כיפית ומשפחתית" .אנשים באים מסיבות
שונות ,חלק מחפשים תפילה שוויונית ,חלק באים
כי חסר להם מקום להתפלל שהוא מאיר פנים
לצעירים ולסטודנטים ,חלק סתם שמעו שזה כיף".

הבימ"ק – בית מדרש קואופרטיבי:
הבימ"ק הוא בית מדרש ללימוד יהודי/תורני
משותף .הסטודנטים של הבימ"ק ,אשר מגיעים
מכל הפקולטות באוניברסיטה ,מתכנסים מדי יום
שני בערב ללימוד משותף ,שלרוב מועבר על ידי

חבריהם לבית המדרש .לאורך הסמסטר ישנם
מספר נושאי גג ,אך כל סטודנט אשר מעביר שיעור
מקבל את החופש למצוא את הנקודות שבהן הנושא
מתחבר אליו ,כך שהשיעורים מגוונים ושונים מאוד
זה מזה .את פעילות בית המדרש מרכזת יעל
המגיעה מרקע דתי .יעל רואה חשיבות גדולה
בקיום בית מדרש חי ופעיל בתוך הקמפוס" .אני
לומדת פיזיקה ,אין איתי דתיים ,הרגשתי הדתייה
היחידה בכל בן גוריון .עד שהגעתי למסיבת פורים
השנתית של הבימ"ק ופעם ראשונה ראיתי דתיים.
להכיר אנשים חדשים שהם כמוך ,זה ערך מוסף
שהוא חשוב לא פחות מהמטרה הראשית ".נוסף
ללימוד המשותף חברי התא מציינים יחד את
החגים השונים ,לרוב בשיתוף עם תאים דתיים
נוספים .יעל והבימ"ק מזמינים את כל מי שרוצה
להצטרף ללימוד השבועי מדי יום שני ב19:00-
בערב (חדר  506בניין .)72

תא יוצאים בשאלה:

סטודנטים
בשביל
סטודנטים

מלבד התאים והקבוצות אשר עוסקים בחיבור
ליהדות ,בבן גוריון יש מקום גם עבור אלו
שמבקשים להתרחק ממנה מעט ,או לפחות לשנות
את הקשר איתה .בשנה שעברה הוקם על ידי
אופיר לוגסי ואורי הנדלר תא חדש בקמפוס שנועד
לשמש בית עבור סטודנטים יוצאים בשאלה.
מטרתו להוות עבורם מסגרת קהילתית ,וכן
להגביר את המודעות לקשיים הכרוכים בהתרחקות
מהחיים הדתיים" .מארגנים אירועים פתוחים
לקהל הרחב כמו הופעות והקרנות סרטים ,אבל
גם ישיבות מצומצמות שבהן אנו יכולים להיפתח,
לשתף ,להתייעץ או סתם ליהנות .התא שלנו
קם גם כפלטפורמה ליצירת תרבות נעכשווית,
תוך מתן התייחסות לעבר המשותף ולהווה שלנו
כסטודנטים ".מספר אורי" :לדוגמה ,בסמסטר
הקרוב כבר מתוכנן אירוע תרבות ענק בשיתוף
עם עושים רחוב וקמפוס ירוק .שיתפנו פעולה עם
האחווה הגאה הנפלאה באוניברסיטה ומתכננים
אירוע גם עם תא נת"ע ".כשאני שואלת על המקום
של היהדות בתא ,שלחלק מחבריו מערכת יחסים
מורכבת עימה ,אורי עונה" :היהדות באופן טבעי
מאוד נוכחת בתא ,כל אחד עם הסיפור והמקום
שלו .אנחנו מעודדים פלורליזם חופש והגשמה
עצמית ,ומשתדלים לשלב עקרונות אלו בעשייה
שלנו בקמפוס".
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בעוד שבארצות הברית
הראפ הנשי ניצב בקדמת
הבמה בארץ הוא עוד נמצא
בשוליים .פז הלכה לדבר עם
הנשים האמיצות שלקחו את
המיקרופון ליד ושרות על הכל

ג

ראמי  ,2020אין-ספור מועמדויות ל,LIZZO-
הזמרת השחורה ,זו שפרצה השנה עם השירים
שעוסקים בהעצמה נשית ובדימוי גוף שמחבק
את ה'בוטילישס' שנמצא במקומות הנכונים.
שנה לפניה זו הייתה  Cardi Bבאור הזרקורים,
שלקחה איתה הביתה את הפטפון המוזהב על
אלבום הראפ הטוב ביותר לשנת  .2019ראפריות
זכו מאז ומתמיד לחשיפה ממבט שני .מיד אחרי
הגבר המככב בקדמת הבמה ,הקהל הסכים למתוח
את שרירי צווארו לכיוון זאת שעמדה מאחור עם
המיקרופון והכריזמה ,שטרם הספיקו להמם את
המעריצים .עם השנים המגמה השתנתה וארצות
הברית – כמעצמת העל שמכתיבה את הקצב –
הצליחה לעבור שינוי תרבותי פנימי שגלש אל
שאר העולם והכה גלים .יוצרות חלוצות הצליחו
לטשטש את ההבדל המגדרי ולהוכיח שהן לא
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פחות טובות מגברים .החל ממיסי אליוט ועד ניקי
מינאז' ,כל אלו הצליחו לשבור את הפטריארכיה
המבוססת של סצנת ההיפ-הופ ולהטביע את
חותמן .אבל מה קורה בישראל? איך ייתכן שאין
כאן נוכחות נשית בסצנת הראפ וההיפ-הופ לפי
קנה המידה האמריקאי?
"כשמפיקים או מנהלים מוזיקליים ,שנמצאים
בעמדות מפתח מסוימות בסצנה ,שומעים שאני
ראפרית – הם מרימים גבה ופולטים לאוויר
אנחה מזלזלת על זה ש'חמוד מצידי לנסות
לעשות ראפ' ",מסבירה לי מאיכו ,ראפרית ויוצרת
מיקסטייפ תל אביבית ,שעובדת בתעשייה זה
כשנתיים" .אבל אז אני מחייכת' ,דופקת' הופעה
ומוכיחה להם שאין כאן עניין של מגדר – אלא עם
מה אתה בא כאמן .יש הבדל בין היפ-הופ ישראלי

לראפ אמריקאי ,וטוב שכך .אני למשל ,הגעתי
לראפ כמעין מסלול תרפיה עצמית לאחר פגיעה
מינית שעברתי .המוזיקה הצילה אותי ,בזכותה
דיברתי על רגשות בדרך גרובית ומתוחכמת
מבלי שאשמע קנטרנית .באנו לדבר על הדברים
שכואבים לנו ,על מה שיושב לנו על הלב ,על
זה שזה בסדר גם להזדהות מחברים סטייל 'היא
אחותי ,הוא אחי' – וזה מה שאנשים לא מבינים.
לימדו אותנו לריב על מקומנו בתעשייה ,בין
הנשים עצמן ,במקום לעוף אחת על השנייה
ולהבין את הכוח שיש לנו בידיים ".היא מסבירה.
ג'אז (יסמין לסרלוט) ,פועלת גם כן בביצה
המקומית זה מספר שנים ומרגישה גם היא את
חוסר התמיכה מהסביבה" :מדברים על זה שיש
מקום במוזיקה הישראלית רק לבחורה אחת ,אבל
זה מכעיס כי בוחנים את התרבות כאיזשהו ממד
סופי .כל היופי הוא שאדם יכול להעריץ כמה
מוזיקאים במקביל ובאופן חוצה מגדר .אין כאן
תרבות שמעודדת יצירה נשית ,או אפילו ברמה
הפרקטית – אין אף גוף או חברת תקליטים
שחרתו על דגלם לתת חסות לנשים ,בטח שלא
בסצנת ההיפ-הופ שמוכתמת באגו גברי מיותר.
מסתכלים עלינו אחרת בגלל שאנחנו נשים,
מתייחסים אלינו אחרת גם מבחינת הכסף ,וזה
מורגש ".על מנת להילחם בזה מנהלת יסמין ליין
פריסטייל ,במטרה להעלות למודעות את העשייה
הנשית בתחום.

"בתקופה שבה אנשים פחות
סבלניים למלל ,אנשים ממעטים
לקרוא ספרים ולראות סרטים
שיש בהם עומק – ראפ זו
הפלטפורמה היחידה שיכולה
להביא לשיח הרבה נושאים,
מעין פילוסופיה בת זמננו"
אם נסיט את מבטנו לכיוון שסע אחר הטבוע
ביסודות החברה הישראלית – השסע העדתי –
ונשליך אותו על תרבות המוזיקה ,אפשר לראות
כי גם הזמר המזרחי עבר טלטלה ושינה פניו
ב 180-מעלות .החל מהגדולים ביותר שהנחילו
את הלגיטימציה לתרבות המזרחית בארץ,
כדוגמת זוהר ארגוב וג'ו עמר ,הופיעו במרוצת

השנים נשים חזקות כמו אהובה עוזרי ומרגול
שלימים גם ביססו את מעמדן של שרית חדד,
עדן בן זקן ונסרין קדרי ,שכרטיסים להופעותיהן
נחטפים כמו שוטים בפאנג'ויה .אז אולי
הראפ ,שחגג לא מזמן  30והגיע מאוחר יותר
כרונולוגית ,גם הוא עובר תהליך אבולוציה
משמעותי" .על אף שאני נושאת עיניים אל
עבודתם של רביד פלוטניק וטונה ומכבדת
אותה – קשה להיות חלוצה בסצנת הראפ ,בין
היתר בגלל שאין כמעט דמויות נשיות לחיקוי",
הסבירה לי יעל בורשטיין ,יוצרת היפ-הופ
ירושלמית שהיא בעצמה סטודנטית במסלול
האקדמי למוזיקה באוניברסיטה העברית.
"אומנם אין לנו את אותה הזיקה המוזיקלית,
אבל מבחינתי ,קרן פלס היא מודל השראה –
גם אם אני שמה את סוגיית השוויון בצד ,היא
יזמית בכל רמ"ח איבריה .היא מלחינה בעצמה,
כותבת ,מבצעת ,מפיקה ויש לה אפילו אולפן
משלה .לאורך השנים היא התמודדה עם המון
ביקורות ,גם שוביניסטיות ,והייתה שם קוד
למשהו לא מחמיא .והנה תראי כמה היא בטופ
היום .מבחינתי ,היא משמעותית הרבה יותר
מאמנים שאולי קרובים אליי סגנונית ,בין היתר
כי אני מכירה את הסיפור שלה ומבינה את כברת
הדרך שעברה ,כדי להגיע לאן שהגיעה היום".
אז אולי זה נושא שהציבור הישראלי פשוט לא
מוכן לנשים ראפריות? אני תוהה ומפנה את

33

ג'אז | צילום :אלה לוריאן

שאלתי אל המרואיינות בתקווה שיעזרו לי למצוא
תשובה" .העובדה שאין נשים בטופ של ההיפ-
הופ הישראלי ,משפיעה לחלוטין על אותן נשים
שמתלבטות אם לנסות ,או אפילו כבר יוצרות
ותוהות לגבי הסיכוי שלהן להשתלב בעתיד
בביצה המקומית .את רוצה לראות ,לשאוף,
לחשוב על מישהי שאת יכולה להיות כמוה – ואין.
אבל הזווית האופטימית למצב היא שזה גורם לי
לרצות להיות מי שפורצת את הדרך ,מי שנושאת
באחריות ולוקחת על עצמה מטרה פוליטית-
חברתית ",יעל מאירה את עיניי.
"יש משהו כל כך עוצמתי בהיפ-הופ ,שבתקופה
שבה אנשים פחות סבלניים למלל ,אנשים
ממעטים לקרוא ספרים ולראות סרטים שיש בהם
עומק – ראפ זו הפלטפורמה היחידה שיכולה
להביא לשיח הרבה נושאים ,מעין פילוסופיה בת
זמננו ",משיבה ג'אז .היא מספרת לי שהיא הבינה
שמקומה בסצנה הזו ,לאחר אירוע שהשתתפה בו,
במעגלי שיח מוזיקליים שעודדו יצירה משותפת
לאמני היפ-הופ ממגוון מגזרים" :רוסים ,ערבים,
דתיים ,כולם דיברו שם על הכול .בזמן שבשיחה
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פוליטית ,אנשים יכולים 'לאבד' את זה ,בהיפ-הופ
אנשים נשארים כי הם מצליחים להעלות 'הצעות
למחשבה' עבור אחרים".
אז מתברר שיש מקום לשינוי ,להטיל ספק,
להסתכל מחוץ לקופסה ולפתוח את הראש.
מספר השמות שנתקלתי בהם בעת התחקיר
לכתבה הזו ,שלא לדבר בכלל על מספר התיוגים
של הנשים היוצרות ,שהגיבו לי בפייסבוק שעה
שחיפשתי מרואיינות ,הוכיחה לי כמה השטח
מבעבע .נשים רוצות להישמע ,לספר את סיפורן
ולפעמים לא צריך לחפש יותר מדיי את מה
שנמצא מתחת לאף .מצחיק להודות אבל ניגשתי
עם סקפטיות מסוימת לריאיונות .יש בי משהו,
בתור אישה ,שדווקא בוחן את השיח הפמיניסטי
בעיניים חשדניות מפני החשש להנצחה מיותרת
של הפערים .אבל הבנות הוכיחו לי אחרת .יש
מקום לשיח הזה ,יותר משנדמה לנו ,כי אם לא
נדבר על זה – נמשיך להשלים עם המצב כפי
שהוא ,בו נשים יוצרות נתקעות בתקרת זכוכית,
עם מסרים אוניברסליים לא ממומשים וכמויות
של כישרון מפוספס

קולנוע נגטיב ,תא "בשביל הנפש" ותכנית "עמיתים"
מתרגשים להציג:

הלומים

הסרט מתאר את ההתמודדות האישית אל מול החזרה משדה הקרב
והחיים עם הפרעה פוסט טראומטית
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מאת דורון לוינסון

המלאך הלבן של
תקופת המבחנים
קרוב לשליש מהסטודנטים בבן גוריון משתמשים בריטלין .לעיתים יכולה
להצטייר תמונת פלא ,לפיה הריטלין הוא סוג של סם קסם שהופך אותנו
לחרוצים ושקדנים .אז מה הקאצ' והאם הציונים שווים את זה?

כל פעם שמגיעה תקופת המבחנים  -אני
מתפללת .אני נזכרת בנכשלים ,במבטים
השופטים ,בלחץ ובכמויות החומר ,וזה פשוט יותר
מידי .אני מנסה ללמוד והמילים עפות לי מעל
הראש ,אני קוראת שוב ושוב את אותו העמוד
וזה לא נכנס .ואז אני לוקחת .והכל מתפקס.
בלי שאני שמה לב אני יושבת שמונה שעות
ברצף ומסיימת חומר של חצי קורס .חבר שלי
צריך להזכיר לי לאכול כי אני נהנת ללמוד ולא
רוצה להפסיק ".כך סיפרה לי אופיר ,סטודנטית
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,כששאלתי אותה
למה היא לוקחת ריטלין" .אין לי מרשם אז אני
לוקחת רק בתקופת מבחנים כי אז זה הכי קריטי,
חברה נותנת לי".

"

בתקופת המבחנים האחרונה שמתי לב שהרבה
מחברי התחילו להשתמש בריטלין .כדי להגיע
לתוצאות טובות יותר וכדי ללמוד טוב יותר
למבחנים ,עוד ועוד סטודנטים החלו משתמשים
בריטלין וחבריו (קונצרטה ואנטנט) .הסיבה
העיקרית לכך היא עלייה בשכיחות של הפרעות
הקשב והריכוז ( )ADHDשנראית בשנים
האחרונות בכל העולם (בישראל בפרט) ,שמביאה
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לעלייה בהימצאות וזמינות התרופה לסטודנטים.
סקר שנערך לפני שלוש שנים באוניברסיטת בן
גוריון מצביע על כך שקרוב לשליש ( )30%מן
הסטודנטים באוניברסיטה משתמשים בתרופות
"מרכזות".
עוד מראה הסקר שתדירות לקיחת התרופה לא
גבוהה .חצי ממשתמשי הריטלין נוטלים 1-4
כדורים בחודש בלבד .לכן ,יכול להיות שלמרות
שהרבה מהסטודנטים לא משתמשים בריטלין
במהלך הלמידה היומיומית ,הם כן נוטלים את
התרופה לקראת הגשת עבודות או בתקופות
מבחנים לחוצות לרוב ללא מרשם ,במטרה לשפר
את ביצועיהם .אחד הגורמים שמגדילים את כמות
הסטודנטים שחווים תופעות לוואי שליליות הוא
שמרביתם נוטלים ריטלין ללא מרשם ,כלומר,
באופן לא חוקי ,ללא המלצת רופא ,ללא בדיקות
מקדימות או אבחון .ולכן יכול להיות שהתרופה
לא מתאימה להם ,ואולי אפילו מסכנת אותם.
לפי משרד הבריאות ,התופעה של נטילת תרופות
ללא מרשם היא תופעה מסוכנת ופלילית .חלק
מהסטודנטים נמצאים באוכלוסיית סיכון ולכן
נטילת ריטלין יכולה להוות סכנה בריאותית

אמיתית עבורם .כך לדוגמא ,לחולים בבעיות לב
מולדות מומלץ להימנע מהתרופה משום שהיא
משפיעה על קצב פעימות הלב וכך שמה אותם
בסיכון בריאותי.
אם לא דרך מרשם ,אז מאיפה אנחנו משיגים
את הריטלין שלנו? אחת הסיבות שאולי הובילה
לעלייה בשכיחות הסטודנטים שנעזרים בריטלין
היא הגישה הקלה לתרופה .בעבר ,כדי לרכוש
ריטלין ללא מרשם ,היית חייב להכיר מישהו עם
מרשם שמוכן לחלוק או למכור .אבל היום הטלגרם
נכנס לתמונה .עם פיתוח הטלגרם נפתחו קבוצות
לסחר בתרופות ,בהן ניתן גם למצוא סוחרי
ריטלין ואטנט (אדרל) .גם כאן באוניברסיטה
סטודנטים רבים רוכשים את התרופות דרך
הטלגרם ,מסוחרים שפועלים באיזור .כך ,הגישה
לתרופות אלו הפכה לקלה יותר ובמרחק לחצית
כפתור .למרות הגישה הקלה ,ואולי דווקא
בגללה ,חלה עלייה בביקוש התרופות שהביאה
לעליית מחירים .במיוחד בהשוואה למחירים
הזולים שבקופות החולים .בקופת החולים ,עם
מרשם ,תוכלו לרכוש קופסת כדורי ריטלין בכ20
שקלים ,אך המחיר הזול ביותר בו תוכלו לרכוש
את אותה הוקפסא מסוחר יתחיל מ 250שקלים,
ויכול לעלות ל 750ואפילו עד  900בהתאם לסוג
הריטלין .בנוסף ,מחירי האטנט (הנחשבת ליעילה
יותר) בשוק השחור מגיעים ל 1500ש"ח לקופסא.
הרבה מהסטודנטים ,כמו אופיר ,מרגישים
שהריטלין עוזר להם ,מפקס אותם ,וגורם ללמידה
יותר יעילה והצלחה בלימודים .אחת הסטודנטיות
אפילו פסקה "הריטלין הציל לי את התואר,
בלעדיו כנראה לא הייתה לי תעודה" .למרות זאת,
כששאלתי סטודנטים נוספים התגלה צד אפל
יותר של התרופה .צד מסוכן שלא מדברים עליו
הרבה .עידן ,סטודנט בשנה השלישית לתואר,
מספר על המחיר שהוא שילם בשל שימושו
בתרופות הללו .אחרי ניסיון לא מוצלח עם ריטלין
שהותיר אותו עצבני בשל תופעות הלוואי הוא
עבר לאטנט "בהתחלה זה כמו מלכודת דבש .אין
תופעות לוואי וההרגשה מאוד טובה .אתה מרגיש
רגוע ,מפוקס .אתה עושה דברים פתאום שלא
הצלחת לפני זה".

בגלל התחושה הטובה הוא החל לצרוך את
התרופה יותר ויותר ,בהתחלה בתקופות לחוצות,
ואז גם על בסיס שבועי ,ובלי קשר ללימודים.
"לאט לאט התחלתי להרגיש כאילו זה משתלט
עליי .היו כמה ימים בהם ניסיתי לא לקחת אטנט
וממש הרגשתי תסמיני גמילה :עצבים ,חוסר שקט,
תחושה ששום דבר לא מסתדר .אחר כך המצב
הידרדר עוד יותר .הייתי מאוד עצבני ,שברתי
דברים בבית ורבתי עם המשפחה ועם השותפים.
התחושה הייתה תחושה של לבד ,שלא אכפת לי
מאף אחד ושלאף אחד לא אכפת ממני ,וכל דבר
קטן היווה טריגר לעצבנות והשתוללות .בדיעבד
התברר כי האחראי להתפרצויות היה השימוש
בכדור שהיווה זרז להתפרצות של מצוקות
נפשיות" .היום החוויה הקשה כבר מאחורי עידן.
בעזרת טיפול פסיכאטרי הוא הפסיק לקחת את
התרופה ,ומצבו הנפשי השתפר .אבל הסיפור של
עידן מראה עד כמה גדול הנזק שתרופות כמו
אטנט וריטלין יכולות לגרום במצבים מסוימים.

"במחקר שנערך באוניברסיטת
מישיגן  40% -מהסטודנטים
שהשתמשו בריטלין דיווחו כי
המניע העיקרי שלהם לנטילת
התרופה הוא השגת ציונים
גבוהים יותר ,ולא התמודדות עם
הפרעות קשב".
הריטלין עוזר להרבה מאיתנו לצלוח את התואר
בשלום ,לשפר את הציונים ,ולעבור תקופות
קשות ועמוסות מבחנים .עם זאת ,חשוב לזכור
שהתרופה איננה נטולת תופעות לוואי .שימוש
בה הוא לעיתים מסוכן וממכר ,ועלול להוביל
להדרדרות במצב הנפשי .בנוסף ,לפי גורמים
מקצועיים לא מומלץ לרכוש אותה ולהשתמש
בה ללא מרשם וללא המלצת רופא ,והדבר מהווה
עבירה פלילית .במחקר שנערך באוניברסיטת
מישיגן  40% -מהסטודנטים שהשתמשו בריטלין
דיווחו כי המניע העיקרי שלהם לנטילת התרופה
הוא השגת ציונים גבוהים יותר ,ולא התמודדות
עם הפרעות קשב .לנו הסטודנטים נותר להחליט,
האם הציונים באמת שווים את זה?
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מאת ליאור גבאי

עבודה של
גדולים?
ליאור עומדת לסיים את
התואר ,אבל לא רוצה
לעסוק במה שלמדה .אז
איך מתמודדים עם המצב
והאם בתקופה שבה נעים
בין עבודות זה באמת כל כך
דרמטי?

א

ת מגיעה לשנה ג' ,השנה האחרונה בתואר.
ואז פתאום נופל לך האסימון שוואלה ,זה
לא כל מה שחשבת לעצמך ,וזה ממש לא קרוב
למה שדמיינת.
אבל כבר עברת שני שלישים מהתואר ,ואפילו
עברת אותם די טוב ,אז מה ,עכשיו תפרשי?
עכשיו תתחילי תואר חדש? לא ולא .התגובות של
הסביבה כשהם שומעים שאת לא רוצה לעסוק
במה שלמדת תמיד יהיו זהות" :אז בשביל מה
עשית תואר עכשיו שלוש שנים??" ובכן ,תשמעי
גברתי ,היו לי לא מעט סיבות להתחיל ללמוד,
אחת מהן היא כדי להתחמק מהשאלה "מה תעשי
עכשיו עם החיים? מתי כבר תתחילי ללמוד?"
בואו לא נשכח ,בכל זאת מדובר במדעי הרוח
והחברה .לא באתי חלילה לזלזל באף תואר,
אבל בימינו אנו ,אם לא למדתי הנדסה ,בשוק
העבודה אין הרבה הבדל באיזה תחום עשיתי את
התואר שלי .בין כה וכה ,סביר להניח שאתגלגל
לי מעבודה לעבודה ,אמלא את תפקידי כעוד
'מילניאלית' ,מדור ה ,Y-שלא יודעת מה בדיוק
היא רוצה מהחיים ,ובסוף כל קרנות הפנסיה שלי
יתאחדו לכדי קרן אחת שתכלכל אותי בזקנתי.
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אז אפשר לעשות כשאת לא יודעת מה את רוצה
להיות כשתהיי גדולה?
האופציה הראשונה היא להמשיך לתואר שני .עוד
זמן לחפש את עצמך ,או לאנשים שכבר מצאו את
עצמם ,להתמקד במה שהם יודעים שהם רוצים
לעשות ,ולחקור את הנושא לעומק .משם ,אם
עושים תזה ,אפשר כמובן להמשיך לדוקטורט
ולבסס את החיים באקדמיה האהובה ,ובעוד
מספר שנים ,להעביר את החומר לצעירים שגם
חלק מהם לא באמת יודעים מה הם עושים בתואר
שאותו הם לומדים.
עוד אופציה לאנשים שלא רוצים לעסוק בתחום
שלמדו בתואר הראשון ,אבל כבר יודעים מה
הם רוצים לעשות אחריו ,היא הסבה .ממשיכים
את הלימודים ,נשארים בסביבה האקדמית ,אך
הפעם עם יותר ביטחון ויותר ידע לגבי היכולות
והרצונות שלך.
אם בכל זאת ,סיימתם את התואר ואתם ממש לא
רוצים להמשיך ללמוד ,אפשר להתחיל לעבוד
בתחום .קראו לזה התנסות .בסך הכול כל החיים
עוד לפנינו ,ומותר לנו לבדוק מהי ההרגשה לנהל
את החיים במסגרות כאלו ואחרות .הרבה פעמים
הלימודים והחיים שאחרי לא בדיוק חופפים .לכו
תדעו ,אולי תגלו שלמרות הכול זה כן מעניין אתכם,
והלימודים עצמם הם שהרחיקו אתכם מהתחום.
תמיד אפשר לעבוד גם בתחום אחר .היום ,רוב
מקומות העבודה שמגייסים אנשים עם תארים
ממדעי הרוח והחברה מוכנים ואף רוצים להעביר
בעצמם את ההכשרה של העובדים החדשים ,כך
שזה לא באמת משנה אם התואר שלך במזרח
תיכון ,בפסיכולוגיה או בתקשורת ומגדר .תמיד
אפשר למצוא מה לעשות איתו ,ואם זה לא
מתאים במקום אחד ,פשוט הולכים למקום אחר.
מה שנקרא' ,מי שלא טוב לו ,יום טוב לו'.
למי שאוהב את חיי הלילה ועדיין לא מוכן לוותר
על עבודה שמפגישה אותו כל ערב עם סטודנטים
וקהלים נוספים ואחרים ,אפשר להמשיך למלצר
או לברמן .למה שלא נעשה 'ריקליימינג' לבדיחה
הכה מקורית? כן ,יש לי תואר במדעי הרוח
והחברה .כן ,אני ממלצר .זו לא בושה! אם נודה

באמת ,זו עבודה שדורשת לא מעט מרחב תמרון
ויכולות אנושיות (שורה לקו"ח ,חברים!) ,ואם
עושים את זה טוב ,בהחלט אפשר גם ליהנות מזה.
את העבודה במלצרות אפשר לשלב עם אופציות
נוספות ,כמו למשל תואר שני ,עבודה של גדולים,
או אפילו לעבור לעיר אחרת .החלום של הרבה
מהצעירים החיים במדינה בימינו הוא להגיע לתל
אביב ,עיר החופש .לצערנו ,יוקר המחיה פחות
מאפשר זאת לאנשים שרק עכשיו מסיימים לשלם
את חובותיהם לאוניברסיטה .למה לא לנהל חיים
כפולים – בבוקר לעבוד במשרד ,לצבור ניסיון
בחיים של הגדולים ולהוסיף שורות לקורות
החיים ,ובערב ללבוש את מיטב מחלצותינו
ולצאת למזוג או להגיש שתייה לאנשים? רק
להיזהר שלא לערבב בין שני הדברים ,כי מהחיים
הסטודנטיאליים בב"ש כולנו כבר למדנו מה קורה
אם מערבבים.
אם חשקה נפשכם במעשה קיצוני ,האפשרות
הבאה נכתבה עבורכם :לעבור לחו"ל .רילוקיישן.
לפתוח דף חדש ,למצוא עבודה או להתחיל ללמוד
נושא שבאמת מעניין אתכם .זה יכול להיות זמני,
זה יכול להיות קבוע ,זה יכול להיות לא מוחלט
מההתחלה .עשו מה שטוב לכם! כפי שאייל קיציס
כל כך אוהב להגיד ,יש לנו ארץ נהדרת .זה לא
סותר את העובדה שגם ארצות אחרות יכולות
להיות נהדרות ולהתאים יותר לאנשים מסוימים.
באופן אישי ,מה שאני הכי הייתי רוצה ,יותר מכול,
זה להשלים את הטיול הגדול שפספסתי .כמה
שמעתי על כמה אני חייבת לטייל ,ואיך אנשים
מצאו את עצמם שם ,ואיך הם התבגרו ,ולאילו
תובנות הם הגיעו .נראה לי שטיול אחרי תואר
אולי מאוחר מדי בהקשר של "לא ידעתי מה אני
רוצה ללמוד ,אז נסעתי לטייל ושם הבנתי" ,אבל
עדיף מאוחר מאשר אף פעם! אני בטוחה שיש גם
כאלו שהספיקו לטייל לפני התואר ,להחליט שזה
מה שהם רוצים ללמוד ,ולהתחרט.
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האגודה הסטודנטיאלית

במקרה הכי גרוע ,עושים תואר ראשון נוסף
במשהו אחר .הרי כולם יודעים שמה שחשוב
זה החברים והחוויות שאספנו בדרך ,ואין ספק
שאספנו .הנה עוד אפיק ליצירת חברויות חדשות.
מומלץ רק לא לשכוח לטפח ולדאוג גם לאלו
הקיימות כבר
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משחק
הכיסאות

הסטודנט השני
הספרייה ,המקום האהוב והשנוא עליי
באוניברסיטה בו זמנית .תלוי בשעה .כשהספרייה
ריקה ,בשעות הבוקר והערב ,היא מושלמת .יש
בה את כל מה שצריך למרחב למידה יעיל ,שקט,
רגוע ונטול הסחות .המקום האידיאלי ללמידה.
אם היה מותר הייתי נשאר לישון בספרייה ,אבל
לא רק בגלל שאני כל כך אוהב אותה ,אלא גם
כדי שאשכרה יהיה לי מקום ביום למחרת .הבעיה
בספרייה מתחילה באותן השעות שפעם אמרו
לנו להיות חכמים בשמש 10:00 ,עד  16:00בערך.
היום אנחנו צריכים להיות חכמים בספרייה .אבל
בג'ונגל שקוראים לו בבן גוריון 'הספרייה' ,זה
לא משנה כמה אתה חכם בשמש ,וגם לא משנה
כמה אתה חכם בלימודים ,אתה צריך להיות חכם
בתפיסת מקום ,ויותר מזה ,בשמירה עליו.
באותו יום גורלי בסוף הסמסטר שבו נכנסתי
לספרייה בשעה  ,12:20מייד הבנתי שהסיכוי שלי
למצוא מקום פנוי הוא אפסי .הייתי אחרי שלוש
כוסות קפה ומלא באנרגיה ,אבל בכל זאת לא
מצאתי שום מקום .זה לא שלא היו כיסאות ריקים,
כמעט חצי מהכיסאות היו פנויים ,אבל בשולחנות
שלפניהם היו מונחים חפצים .מחברות ,מרקרים,
עטים ,דפים מפוזרים ,שכולם אומרים דבר אחד,
מסר מהסטודנט שהניח אותם שם" :אמנם אני
לא פה ,ולא השארתי שום דבר יקר כדי לא לקחת
סיכון ,אבל אני מצפה שכשאחזור מההרצאה
בעוד שעתיים ,המקום שלי יישאר פנוי".
לא ביג דיל ,חשבתי לעצמי ,בדקתי רק את קומת
הכניסה ,ברור שבקומת כניסה הכול יהיה תפוס.
הרי לאף אחד אין כוח לעלות .אז עליתי .בקומה
השלישית לא ראיתי שום מקומות פנויים באופק,
וגם בקומה הרביעית הכול היה תפוס .בשארית
כוחותיי ,מיואש וחסר תקווה ,הגעתי לקומה
החמישית והאחרונה .ואז ראיתי אותו .מושב פנוי,
ולא סתם מושב פנוי .באזור השקט ,בקרוסלה ,עם
מקום נורמלי למטען ,ובול מתחת למזגן .ממש איך
שאני אוהב ,המקום המושלם .הבעיה הייתה שאני
לא היחיד שראה אותו .כולנו פעם נתקלנו בסטודנט
השני ,זה שהגיע 'בול' איתך לספרייה ,וגם מחפש
מקום כבר עשרים דקות .ותמיד אתם בתחרות
סמויה ושקטה על המקום היחיד הזה שאיכשהו פנוי.
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מבטינו הצטלבו .צמרמורת עברה בגבי .אנחנו
שניים והמקום הוא אחד .באותו רגע ידעתי ,וידעתי
גם שהסטודנט השני יודע ,שבעוד כמה רגעים יהיה
מנצח אחד ומפסיד אחד .ולא היו לי שום כוונות
להיות המפסיד .המקום הזה יהיה שלי .התחלתי
בריצת ספרינט לעבר המקום .קפיצה מתוזמנת
מעל כיסא סורר בדרך ,זריקת תיק אסטרטגית על
השולחן ,עוד כמה צעדים מהירים ,ובום ,תפסתי
את המקום .חיוך עצום התפשט על פניי ,אבל מהר
מאוד הוא התחלף באשמה .אשמה כלפי הסטודנט
השני שנשאר ללא מקום .הסתכלתי עליו בדאגה,
אבל היה נראה שכל האירוע לא ממש הזיז לו.
יותר מזה ,הוא המשיך ללכת ברוגע ובאיטיות
לעבר המושב כאילו אני בכלל לא שם ,כאילו לא
תפסתי אותו ממש עכשיו מול עיניו.
כשהגיע וראה את המבט המבולבל שלי ,הצביע
הסטודנט השני על השלט שמעל המקום :שלט
שאומר שאסור להשאיר חפצים ליותר מ30-
דקות .הוא הזיז את הדפדפת והמרקרים שהיו
מונחים במקום התפוס שלידי והתיישב .עכשיו
לשנינו יש מקום ,ולזה שחושב שלהשאיר מרקר
וללכת להרצאה יכול לשמור לו את המקום ,אין.

המקום השלישי
בואו נדבר על הרצאות בחדוא .אני לא אוהב הרצאות
בחדוא .אני גם לא מכיר אף אחד אחר שאוהב.
אבל אצלי זה דווקא לא בגלל הג'יבריש הלא מובן
שמגיע בבום ישר על הסמסטר הראשון ,וזה אפילו
לא בגלל ההוכחות הארוכות .זה בגלל שאין מקום.
כלומר ,יש קצת מקום .מאחורה .איפה שלא רואים
את הלוח .אם התמזל מזלך ואתה איכשהו כן רואה
את הלוח ,אז אתה לא שומע את המרצה.
אבל בסמסטר הזה היה לי מקום קבוע ,ימני קיצוני
בשורה השנייה .ביססתי אותו בתור המקום הקבוע
שלי בתחילת הסמסטר וככה הוא נשאר .אפילו
כשהגעתי באיחור ,המקום הזה איכשהו היה פנוי.
עד שפעם אחת הוא כבר לא היה פנוי .היה עליו
את התיק של אורי .הבעיה הייתה שאורי בכלל ישב
במרחק שני מקומות ממנו .שאלתי אם אני יכול
לשבת "לא ,אני שומר לחבר" ענה לי אורי .אורי
שמר שלושה מקומות ,אחד משמאל ,השני מימין,

והשלישי במרחק שני מקומות מימין .ולי הייתה
בעיה עם המקום השלישי .לא רק שזה המקום שלי
תמיד ,זה בסדר ,אורי בטח לא ידע .אלה שידעתי
שאין מצב שאורי שומר את המקום השלישי לחבר.
חבר זה מישהו שאתה רוצה שישב במושב לידך,
אחד שאתה רוצה ללחוש לו בדיחות במהלך
השיעור ,לשאול על החומר ,או להציע לו מסטיק.
כל הדברים האלה ,שאופייניים לחברים ,אלו
דברים שדורשים קרבה פיזית במהלך השיעור.
פשוט אי אפשר לעשות אותם במרחק שני
מקומות .אז כשאורי אמר שהוא שומר מקום
לחבר ,ידעתי שהוא משקר .אני לא יודע למה
הוא שמר את המקום השלישי ,אבל זה לא בגלל
שיקולי חברות .אולי זה בגלל שיש לאורי הסכם
שמירות ,או חבורת שמירות .סוג של יד רוחצת יד.
דיל כזה שאומר אתה תשמור לי ואני אשמור לך.
אולי זה בגלל שהוא רוצה למצוא חן בעיניי אותו
אדם שהוא שומר לו.
אבל אולי אורי רוצה משהו הרבה יותר גרוע ,אולי
הוא רוצה לצבור הון שמרון .האסטרטגיה לצבירת
הון שמרון היא פשוטה:
שלב ראשון :לשמור המון מקומות ,לכמה שיותר
סטודנטים .כך שומר המקומות צובר הון אנושי
של אנשים ש'חייבים לו' שמירת מקום.
שלב שני :עכשיו יש לשומר את הזכות לפרוע
את החוב ,ולבקש שהחייבים ,אלו ששמר להם
בעבר ישמרו לו מקום .באופן זה מבטיח לעצמו
המשתמש באסטרטגיה זו מקום שמור מובטח
בכל הרצאה או תרגול שישתתף בה.
זה לא שאני נגד שמירת מקומות ,אבל אני
לא חושב שהאוניברסיטה צריכה להפוך
לאופורטוניזם טריטוריאלי מפחיד בדמות ההון
שימרון .האוניברסיטה שלנו היא הכי חברתית,
ולכולם יש המון חברים ,אבל זה לא אומר שחייבים
לשמור לכולם .כששומרים מעל שני מקומות זה
פשוט מאבד את הפואנטה .זה הופך את שמירת
המקומות מחברית לפוליטית .כך ,האולם הופך
ללוח שחמט ,והמושבים למשבצות בו ,ואנחנו
הסטודנטים לחיילים בשמשחק של צבירת ההון.
אז פעם הבאה שאתם רואים מקום שלישי שמור,
פשוט תגידו לאורי להרים את התיק
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ליאור גבאי:
באחד השירים המפורסמים ביותר של "דודו פארוק" חוזרות המילים:
"ערק ,ערק ,ערק" .לא שהיו חסרות לי סיבות שלא להאזין לו גם קודם,
אבל הוא רק חיזק את דעתי על כך שלבן-אדם פשוט אין טעם .כי כאילו,
ברצינות ,המשקה הזה דוחה .אם הייתי רוצה ליהנות מהטעם של אניס,
פשוט הייתי אוכלת שומר לא מתובל .לפחות הייתי מכניסה גם כמה סיבים
תזונתיים לגוף שלי ולא רק הורסת לעצמי את הכבד.
אני באמת לא מבינה למה כולם עפים על זה ,רק מהריח שלו רפלקס
ההקאה שלי מתחיל לפעול .תגידו מה שתגידו לגבי הסגולות הרפואיות
שלו ,לי זה מעולם לא עזר להרגיש טוב יותר .להפך ,בכל אחד מהמקרים
שבהם נתנו לי ערק כדי לשפר את מצבי ,זה רק החמיר אותו .בחיי שכבר
עדיף לשתות וודקה עם רדבול ולספוג את הירידות מהחברים ,מאשר
לשתות ערק .לשתות ערק אומר לסבול תוך כדי מהטעם המזעזע ,ולהוסיף
לכך את החמרמורת שאחרי .הרי ערק עולה מהר ,והוא גם נשאר לא מעט,
ואולי זו הסיבה שצעירים אוהבים אותו.

הצד

שלהן
לאלו
שהיו
יושבים בבר,
וכשהברמן
הציע שוטים
וכולם צעקו
"ערק!" והם
לא העזו
להשמיע את
קולם ,אני
רוצה להגיד,
לא עוד!
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עדי דרדיקמן:
רק במכינה בירושלים הבנתי איך באמת עובדת המכונה המשומנת שמנסה
לגרום לנו לאהוב ערק .בברים בירושלים מפרגנים! יש דילים" :תזמין
נרגילה ,תקבל שוט ערק"" ,תזמין בירה ,תקבל שוט ערק"" ,תסתכל לכיוון
שלנו ,תקבל שוט ערק!!" כלומר ,לא רק שהמשקה הזה הוא בטעם של
תרופה שאמאנית מימי הביניים ,יש משהו פשוט חשוד במשקה שמנסים
לדחוף לך בחינם בכל הזדמנות .אני חושבת שטווח המחירים של ערק
בתקופה הזאת נע בין  0ל 5-שקלים לשוט ,ומי לא מכיר את האמרה
המפורסמת – 'אם משהו מגיע בחינם כנראה שאתה המוצר' .ובכל זאת,
הבנתי את זה' .מכיניסטים' הם עניים ,וגם חיילים וגם סטודנטים ,ועם
יוקר המחיה הכללי בישראל ,מי יכול לסרב לקצת אלכוהול במחירי
רצפה.
לאלו שבמשך שנים היו יושבים עם חברים בבר ,וכשהברמן הציע
שוטים וכולם צעקו "ערק!" והם לא העזו להשמיע את קולם ,אני
רוצה להגיד ,לא עוד! זה הזמן לעמוד בגאון ולהודות שעכשיו,
כשערק יקר כמעט כמו כל אלכוהול אחר ,אנחנו לא רוצים
לשתות את הדבר הזה יותר! לא עם לימונים ,לא עם אשכוליות,
פשוט לא! ואם הצלחתי לתת אומץ לסטודנט אחד לקום
ולבקש טקילה או וודקה ,כשכולם מסביבו שותים ערק ,הרי
עשיתי את שלי ,כי כדברי הפתגם הידוע – כל שונא ערק
הינו עולם ומלואו.

מעט ל ה
לא ה א ס
ארש ל
מאת
דקלה קציר
דקלה קציר:
ד .פארוק היה אומר ":ערק ערק ערק ,כמה בא לי ערק" -וצדק,
לפחות בזה .הוא תמיד שם ,לא משנה מה הרכב הישיבה ,עם מי
נשב על הבר ,ואיזה יומולדת נחגוג -הערק תמיד יהיה שם בשבילנו.
הבנים יגידו וירימו לויסקי או לג'ין ,שכבש את סלוני שכונת ד' בשנים
האחרונות ,אבל הם לא יהססו להודות שלערק יש פינה חמה בלב שלהם .זה
בסדר ,כולנו יודעים ויודעות שלפחות פעם אחת ,בסיום קורס ,השתכרתם כל
כך שפשוט לא זכרתם כלום מאז צ'ייסר הערק החמישי .וזה היופי בערק ,אותו
משקה שהופך בהקפאה לעכור ומחשיד ,טומן בחובו זיכרונות ללא תחליף.
ערק מסמל תקופות בחיים ,והוא ימשיך ללוות אותנו לתקופות חיים נוספות
כי הפשטות שלו תמיד מחזירה אותנו לזיכרון מתוק ושיכור.
הבנות יגידו ,שהן תמיד יעדיפו לשבת על בקבוק יין .ממתי נהיינו כאלה
אריסטוקרטיות שאנחנו לוגמות יין לפני ברקה שני? סליחה? איך
משקה כל כך מבוגר (אל תגידו לי משתבח עם השנים ,הוא פשוט
נהיה זקן יותר ואנחנו לא נהיות צעירות יותר) הפך לתוספת
שאנחנו דוחפים לכל ארוחת שישי לכל ישיבת יומולדת של
#הנסיכה שלנו חוגגת  ?25סלחו לי בנות אוהבות היין והקאווה,
אבל ברגעים קשים -צריך את האמצעים הכשירים לכך .ושום כוס
מבעבעת לא תיתן לך את הסבסבת של הערק.
רגע ,עצרו הכל! שכחתם שאנחנו סטודנטים עניים וכל מה
שבא לנו זה לעקוץ? ולמה לא עם ערק מעקצץ? נכון ,פעם ערק
בימים יפים יותר עלה  ₪ 30לבקבוק (מה שאנחנו מכנים -העודף
מהקנייה לעל-האש עם החבר'ה ילך על ערק) ,אבל הוא תחלופה
עדיין זולה ,ומאוד טובה ,למה שאתם קוראים לו -ערבוב.
רגע שנייה ,מה זה השטויות האלה ערבוב? אם צריך לערבב משהו
עם משהו -הוא לא טעים .מה שיפה בערק זה שהוא טוב כמו שהוא,
איך שהוא .אבל ,אם ממש חייבים -הוא הולך טוב עם כל דבר חמוץ-
לימונדה ,לימונענע ,אשכוליות ודודות ששומרות על מבחן במחלקה
לפיזיקה (חמוצות כאלה).
אז הוא זול ,מזכיר לנו נשכחות (שלעיתים היינו רוצים לשכוח) והוא
עומד בפני עצמו .אבל זה לא הכל ,ערק הוא משקה עם פאסון .ערק הוא
אסלי ,כמו עגבניות שרי ,כמו טאקי וכמו קרב מגע .הוא מסמל גבורה ,כוח
וסיבולת לב-קיבה שלא משיגים עם שום משקה אחר.

הצד

שלה
ערק הוא
משקה עם
פאסון .ערק
הוא אסלי,
כמו עגבניות
שרי ,כמו
טאקי וכמו
קרב מגע
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סיפור:
נקודת רתיחה
ל

אחר שנתיים של פסיכומטרי ,השלמת בגרויות
ושאר ירקות הייתי בעיקר באופוריה כשהגיעה
ההודעה שמבשרת שהתקבלתי לתואר .אך עם
זאת ,גרעין של כדור הלחץ והחשש כבר נוצר .כמה
חודשים לאחר מכן הלימודים התחילו ואיתם כל
המטלות ,החובות וההבנה לאן הכנסתי את עצמי.
כדור הלחץ כבר הפך למוחשי יותר ויותר .עד שיום
אחד הכול התפוצץ באותו תרגול נוראי.
"לפני שאמשיך ,אני לא יכול פשוט לקבל כדור
פרוקסיל?" שאלתי אותה .היא ענתה בשתיקה,
כאילו אומרת 'נו באמת'" .את אוהדת ספורט?"
זרקתי לחלל" ,מאמין שתצליח לשנות נושא?
תמשיך בסיפור בבקשה ",אמרה בחצי חיוך
ועיניים שמחכות למוצא פי" .זה קשור דווקא",
היא שוב לא ענתה אז המשכתי בשלי" ,ישנם
אוהדים שכל כך רוצים בטובת הקבוצה עד
כדי אמונות טפלות .זה מתחיל באיסור להגיד
שהקבוצה תנצח מפני שאז 'תפתח-פה' ומגיע עד
לסיטואציות כמו למשל :זריקת כדורי נייר לפח,
כאשר אם קולעים אז ניצחון יבוא עלינו לטובה".
"אני לא עוקבת ",אמרה ,ולפתע נראתה קטנה
יותר ,אך עדיין הנוכחות שלה הורגשה בהחלט.
"התחלתי לבצע כל מיני טקסים קטנים שכאלו,
כמו להיכנס לכיתה תמיד ברגל ימין ,לנקוש על
השולחן מספר פעמים שמתחלק בשלוש ,לפני
ואחרי פתיחת המחשב".
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"ואם לא היית עושה את זה?"
"תמיד עשיתי ",התחמקתי ,אך בכנות.
"ובכל זאת ,מה היה קורה אם לא היית מבצע
טקס כזה או אחר?" היא הקשתה .הפעם תורי היה
לא לענות ,כבשתי מבוכה.
"אז כביכול היית נכשל? האמנת שתודח
מהתואר?" לא שמעתי טון זלזול.
"משהו כזה ",השבתי והשפלתי מבט ,היא הורתה
לי להמשיך.
"כל טקס הרגיש מינימלי אך ביחד הם נעשו
תדירים יותר .למשל ,בכל פעם שחלצתי פקק של
עט נדרשתי לנשום נשימה עמוקה וברגע החליצה
להתחיל לשאוף".

"כמה חודשים לאחר מכן
הלימודים התחילו ואיתם כל
המטלות ,החובות וההבנה לאן
הכנסתי את עצמי .כדור הלחץ
כבר הפך למוחשי יותר ויותר .עד
שיום אחד הכול התפוצץ באותו
תרגול נוראי".
"ומתי הטקסים כבר לא נראו 'מינימליים'
כלשונך?" שאלה .אני בחנתי אותה על מנת למצוא
איזו הבעת תדהמה ,הרמת גבה לכל הפחות ,אך
היא נשארה בארשת פנים אדישה למדי.
תקופה קצרה לאחר מכן פגשתי את ירדן .הריח

הפרחוני שלה ,התובנות המסקרנות על החיים
ובעיקר התחושה שהיא מבינ ה אותי ,גרמו לכל
הצרות לפרוח לי מהראש" .יקירי ,מטופלים
רבים מגיעים אלי ובטוחים שהם צריכים להשיג
דבר אחד בלבד על מנת למצוא שלווה פנימית.
זהו לרוב מה שאליו הם הכי נכספים :עבודת
חלומותיהם ,לסיים חובה מסוימת כגון תואר או
שירות צבאי ו ..הכי נפוץ – למצוא זוגיות ".חייכתי
כיוון שהסכמתי עם צורת המחשבה הזו ,גם אני
תוצר לוואי של התרבות ,ולדאבוני גם אני מטופל
שלה" .אבל ..הם טועים ",המשיכה ,קשה למצוא
את האושר מבפנים אך בלתי אפשרי למצוא אותו
מבחוץ ,אתה עוקב?" הנהנתי לאות הסכמה.
עם הזמן ,הרעיון שיש לי אל מי לחזור
בסוף יום מתיש כבר לא מנחם
במיוחד .איבדתי את השלווה
והטקסים המוזרים שתקפו
אותי חזרו בכוח מחודש.
נוצרו תסמינים חדשים
כמו חשיבות לסדר,
תמיד אהבתי להימצא
בסביבה מסודרת אך
כעת נהייתי קנאי
לארגון .לא יכולתי
להתחיל לסעוד עד
שהמטבח היה מתוקתק.
עיניי לא נעצמו בלילה אם
ידעתי שיש פריט בחדר השינה
אשר אינו נמצא במקום המיועד
לו" .זה נשמע קשה מנשוא ואנו עוד
נחזור לנקודות האלו במפגשים הבאים .אך יקירי,
אנחנו קרובים לסוף השעה וטרם הגענו לאירוע
שבעקבותיו הגעת אלי ,מה קרה שם ,באותו
תרגול?"
בעודי מעלה באוב את אותו זיכרון ,חשתי שוב
בכאב מהשריטה בקרבת הגבה .לצערי לא הייתי
בדיוק הקורבן היחיד של אותו אירוע ,אך כן הייתי
התוקף היחיד .ישבתי בתרגול והתקשיתי לעקוב.
המתרגל קפץ מהר בין נושאים .אני שקעתי
במחשבות על כך שלא הצלחתי להירדם בלילה
כי פחדתי שמשהו רע יקרה לירדן" .משהו רע?"
שאלה וגירדה את ראשהכן ,משהו רע כמו להידרס.

מובן שבאותו תרגול הייתי גם עייף ,אבל לא
אזרוק עוד תירוץ לערמת התירוצים שלי.
התקשיתי להתרכז .שני שולחנות לצידי בחור
פתח את קופסת האוכל שלו :חזה עוף ,ברוקולי
ואורז .הריח הגיע לנחיריי ,אך בעיקר לעיסתו
הגיעה לאוזניי .כבר אמרתי שניסיתי בכל כוחי
להתרכז נכון? העייפות הקשתה ,הלעיסה
הציקה .ונוסף לכך ,משהו בראש הקודח שלי
החליט שכדי להבין את החומר המדובר אני חייב
לנשום נשימות עמוקות מאוד ושאיפות קצרות
ככל הניתן .מטרה בלתי אפשרית לריאות של
בן אנוש.
לא הצלחתי לעקוב אחרי המתרגל
והתרגול ,הרגשתי שאם לא אבין
עכשיו את הנושא – לא אבין
לעולם .כל מה ששמעתי היו
הלעיסות .כל שהרחתי
מעורר
עוף
היה
בחילה .כל שחשתי
היה לחץ ואת הדמעה
שכעת זלגה לי מהעין.
הנשימות שלי הפכו
לבלתי אפשריות ,הייתי
חייב עצירה ,הייתי חייב
לדבר ,או יותר נכון לצעוק.
לא יכולתי להתקיים בתוך הגוף
שלי ,לא יכולתי לשבת עוד דקה
אחת בתרגול הזה .קמתי אחוז
אימה מהכיסא ,ונתתי לעצמי שתי
סטירות מצלצלות.
מובן שכל הכיתה הסתכלה עלי ,מה שרק דרבן
אותי להמשיך ולהכאיב לעצמי ,הרי אין כבר מה
הּבֹולס וראיתי שמן עם
ֵ
להסתיר .הסתכלתי על
רוטב סביב השפתיים שלו באופן מעורר בחילה.
באותו הרגע האמנתי שהוא אשם בהתפרקות הזו,
שהוא אשם בכול .בבת אחת הרמתי את השולחן
שלי ,וזרקתי אותו לכיוונו של הבולס .למזלי
הוא פגע בו רק ברגל .התיישבתי על הברכיים
והתנשפתי בכבדות ,הדמעה שזלגה קודם כבר
לא הייתה לבד.
רציתי להיעלם ,הבנתי שאני צריך טיפול

כותבים סיפורים קצרים? רוצים לפרסם בצ'ופצ'יק? כתבו לנוchupchik@aguda.bgu.ac.il :
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הסיפורים
שמאחורי
האולימפיאדה
מדור

כל ארבע שנים זה קורה – המשחקים האולימפיים שמדביקים למסך לא
רק את חובבי הספורט .אולימפיאדת טוקיו הקרבה היא הזדמנות לצלול
אל נקודות משמעותיות בהיסטוריה של התחרות הכי עתיקה בעולם

ב

יום שישי  24.7.20יתחיל אחד האירועים הכי
מרגשים בעולם הספורט – האולימפיאדה.
אולימפיאדת טוקיו היא האולימפיאדה ה.32-
כלומר ,ה 32-בעת החדשה .למעשה המשחקים
האולימפיים ,כפי שאנו מכירים אותם ,הם חידוש
של התחרות העתיקה ביותר בעולם.
התחרות העתיקה בעולם
המשחקים הראשונים נערכו בשנת  776לפנה"ס
באולימפיה שביוון ,המקום הקדוש לאלים היוונים.
ביוון העתיקה תחרויות ספורט כונו "אגוניסטיקה"
מהמילה "אגון" שמשמעותה סבל ויגון .שם זה
מיוחס לסבל שחוו הספורטאים במאמציהם
להגיע לשלמות פיזית אך גם נפשית .למעשה
ביוון היה קשר הדוק בין חיזוק הגוף לחיזוק
הנפש ,ולכן ,לצד תחרויות כמו ריצה וזריקת
כידון ,הספורטאים נדרשו להצטיין גם בתחומים
כמו מדע ,פילוסופיה ותיאטרון .כל זאת במטרה
ליצור אדם שלם ,בריא וחזק .המשחקים הוקדשו
לאלים היוונים ובראשם האל זאוס ,מלך האלים
היוונים ,וכללו גם טקסים דתיים ופולחניים.
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כמה מאות שנים לאחר מכן ,בימי הביניים,
נעשו ניסיונות לחדש את המשחקים ,אך כל
עוד הנצרות הקתולית שלטה בעולם הנוצרי לא
התאפשר הדבר .לבסוף ,בשנת  1896ביוזמתו של
פייר דה קוברטן הצרפתי התחדשו המשחקים
האולימפיים כפי שאנו מכירים אותם היום.
האולימפיאדה הראשונה התקיימה באתונה ובה
השתתפו מתחרים מ 14-מדינות .יוון ביקשה כי
המשחקים יתקיימו בשטחה בלבד ,אך הוחלט
לערוך סבב בין המדינות המשתתפות .גם הפעם
הוחלט כי המשחקים יתקיימו אחת לארבע
שנים ,ואכן כך קרה ,מלבד שלוש אולימפיאדות
שהתבטלו בעקבות שתי מלחמות העולם.
ברלין  – 1936אולימפיאדה בצל המשטר הנאצי
שלוש שנים לאחר עליית הנאצים לשלטון
בגרמניה ושלוש שנים לפני פרוץ מלחמת
העולם השנייה נערכה אולימפיאדת ברלין
ב .1936-היא נערכה כמפגן ראווה שמטרתו
הייתה להציג את הישגי המפלגה הנאצית לעולם

כולו .שר התעמולה הנאצי יוזף גבלס השתמש
באולימפיאדה על מנת להעלות את המורל
בגרמניה .הנאצים רצו להראות לכל העולם כי
המשטר הנאצי חיובי ,ולכן במהלך האולימפיאדה
נמנעו הנאצים מלפגוע בבני אדם .הנאצים הסירו
את כל השלטים כנגד היהודים ואת כל הסממנים
שעלולים ליצור להם דימוי רע .הישוב היהודי
הארץ-ישראלי והיהודים בכללם החרימו את
האולימפיאדה בברלין ,וספורטאי-על יהודים
ברחבי העולם החרימו את המשחקים.
אדולף היטלר תכנן לנצל את האולימפיאדה
ולהדגים בה את עליונות הגזע הארי ,אך תוכניותיו
השתבשו כאשר אתלטים אמריקאים שחורים
הביסו את הנאצים במרבית התחרויות וזכו בשש
מדליות זהב .המפורסם שבהם היה ג'סי אוונס
האפרו-אמריקאי שזכה בתחרויות רבות ,ואף
הפך לאתלט הראשון בהיסטוריה שזכה בארבע
מדליות זהב באולימפיאדה .ניצחונותיו של אוונס
הכו את התעמולה הנאצית כאשר זכה אוונס
במדליית הזהב לעיני היטלר ולתשואות נמרצות
של למעלה מ 100-אלף גרמנים.
מינכן  – 1972טבח הספורטאים הישראלים
אולימפיאדת מינכן  1972נערכה  36שנה לאחר
אולימפיאדת ברלין  1936ו 27-שנים לאחר סיום
מלחמת העולם השנייה .הגרמנים רצו להראות
לעולם ,דרך האולימפיאדה ,כי גרמניה היא
מדינה דמוקרטית ,שוחרת שלום וכמו כן ,הם רצו
להשכיח את הזיכרונות מהאולימפיאדה הקודמת
בהובלת הנאצים .כדי ליצור תדמית חיובית
הגרמנים כינו אותה "האולימפיאדה השמחה".
הגרמנים לא רצו שאורחי האולימפיאדה יראו
אנשי צבא או שוטרים חמושים כדי שאלו לא
יזכירו להם את המשטר הנאצי ולכן הם המעיטו
באמצעי אבטחה.
שאננות זו הקלה על ביצוע אחד מפיגועי הטרור
הקשים ביותר בהיסטוריית הספורט העולמי שבו
ארגון טרור פלסטיני בשם "ספטמבר השחור"
השתלט על המשלחת הישראלית .במהלך
ההשתלטות רצחו המחבלים שני חברי משלחת,
ותשעה חברי משלחת שהוחזקו כבני ערובה
במשך כ 19-שעות ,נרצחו במהלך ניסיון חילוץ

כושל שביצעו כוחות משטרת בוואריה .לאחר רצח
הספורטאים הישראלים נערך טקס אזכרה ,אך
המשחקים חודשו בטענה כי "המשחקים חייבים
להימשך" .החלטה זו עוררה ביקורת חריפה אך
רק מספר מצומצם של ספורטאים החליטו לפרוש.
בתגובה לפיגוע תקפה ישראל בסיסי מחבלים
בסוריה ובלבנון ובהחלטת גולדה מאיר חוסלו
בתוך שנים בודדות כל חברי ארגון הטרור.
ישראל באולימפיאדה
האולימפיאדה הראשונה שאליה שלחנו ספורטאים
הייתה אולימפיאדת הלסינקי  ,1952אליה שלחנו
 25ספורטאים שהתחרו בחמישה ענפי ספורט
שונים .אך למעשה ,במשך ארבעה עשורים לא
הצלחנו לזכות במדליות ונראה היה כי לעולם
לא נזכה .לשמחתנו ,באולימפיאדת ברצלונה
 1992הג'ודוקה יעל ארד הצליחה לעשות את מה
שאף ישראלי לא עשה לפניה וזכתה במדליית
הכסף ההיסטורית .יום לאחר מכן ,הג'ודוקה אורן
סמדג'ה זכה במדליית הארד.
יחד הם שברו את תקרת הזכוכית של הספורטאים
הישראלים מכיוון שבאולימפיאדות הבאות
המדליות החלו להצטבר .באטלנטה  1996זכה גל
פרידמן במדליית ארד בשיט ,בסידני  2000זכה
מיכאל קלגנוב במדליית ארד בקיאקים ,ב2004-
זכה אריק זהבי במדליית ארד בג'ודו .אך השיא הגיע
באולימפיאדת אתונה  2004שבה זכה גל פרידמן
במדליית הזהב הראשונה בהיסטוריה הישראלית.
לאחר מכן ,בבייג'ינג  2008זכה שחר צוברי במדליית
ארד בשיט .באולימפיאדה האחרונה שהתקיימה
בריו דה ז'ניירו זכו ירדן ג'רבי ואורי ששון במדליית
ארד בג'ודו .לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו
לטובה אנו יכולים להיות אופטימיים ואפילו לצפות
למדליות בענפי ספורט כגון גלישה ,התעמלות
אומנותית וכמובן בענף הג'ודו ,שבו ספורטאים
ישראלים מצטיינים בשנים האחרונות.
אין ספק שכל אולימפיאדה מספקת אין-ספור
סיפורים ,גם בתחומי התחרויות וגם מחוצה להן.
האולימפיאדה הקרובה תשודר בשעות הבוקר
בשעון ישראל ולראשונה תשודר בטכנולוגיית
 K8והיא תכלול אין-ספור תחרויות מרתקות
ומעניינות .יש למה לצפות!

49

מאת ליאור ליאני

סודוקו

*הפתרון באתר האגודה >> צ'ופצ'יק
<< קל

3 5 2
1 7
8
6
7
8
2 3
6
8 4 7
6002841

1 8 7
3
5 2
7
4
6
5
1
1
7 4
2 6 9

(c) Conceptis Puzzles
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Conceptis Puzzles
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שחקנית
עץ גדול גבוהה
()2,4

נצח

מפתן

דורון

רחמנא
ליצלן
()6,2

אביעד קיסוס
בוסתן
דוכן,
שולחן
תצוגה

כד

עיר
בירה
באירופה

כבד ראש

חומר
ממכר

שדה

טל ברמן

מדבר
עורך
טקס
ברית

חודש
לועזי

פרי עץ
האורן
חמק

בירת
אינדונזיה

פקודה

מיץ

כעס

משקל
ללא
האריזה
אריג

שעלול
להוביל
להתלקחות
מהומות

וולגריות

במאי
שבדי
(ש"מ)

כתובת

תבלין
ללחם

איבר של
דג
עובר בין
שתי
נקודות

עב

עקצוץ,
סקביאס
חורשה
גדולה

עוף דורס

אויב
צילומים :יריב פיין וגיא כושי

התנחלות
חרדית
בהרי
בנימין

הקמה

עיר
בגרמניה

מרוחות
השמיים

מטבע
יפני

אדם

מטרה
יבול,
תפוקה

© liorliany@gmail.com

קפה לולה  -בית קפה קצת אחר...
סמילנסקי  ,13העיר העתיקה ב"ש 08-6288937
Friends cafe
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עד אליך
יית המקסיקני בן גוריון
קצ
מזמינים באפלי כל מקום באוניברסיטה,
והמשלוח יגיע ל
אפילו באמצע המבחן.
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