
שלהידיעות של הידיעות
אריאלה

עיתון בית הספר לתקשורת, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
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היו בחירות?
רק כ־7% מהרשומים בספר הבוחרים הגיעו לקלפיות, אבל 
הם קבעו שיו"ר האגודה החדש היא הדס לוי <<< עמ' 5-4

אצל מי הכי כדאיללמוד?

חפשו את 
התשובה בפנים



 מאת מעין ארביב
| הידיעות של אריאלה

תדאג  מילואים  חוגר  בהצגת  מילואימניק? 
אגודת הסטודנטים שתקבל למוצב מחשב – וגם 

כניסה חינם להופעות במרכז.
־נתן לוי, סטודנט שנה ג' להנדסת מכונות, שמ

תפקד השנה כיו"ר מערך המילואים מטעם האגודה 
מספר: "בשנה שעברה לא היה במרכז גוף שפיקח 
על ההטבות למילואימניקים, ויוודא שהן תואמות 

את אמנת הסטודנט שמשרת במילואים". 
לדברי לוי, סל ההטבות רק יילך ויגדל. בחודש 
האחרון השיקה האגודה חמישה מחשבים ניידים, 
למילואים  היוצאים  סטודנטים  לרשות  שעומדים 
יציגו צו. "באמצעות  יום, אם רק  יותר מ־14  של 

־מחשב נייד, שיש בו חיבור מובנה לאינטרנט אל
חוטי, החייל יכול לשבת במוצב בלי לדאוג שהוא 
המידע  למערכת  ולהיכנס  החומר,  את  מפספס 

האישי". 
שי ממן, סטודנט שנה ג' למינהל מערכות ברי־
אות, יצא לפני כשבועיים ל־25 ימי מילואים. מספר 

ימים קודם הוא פנה לאגודה, ואכן קיבל בהשאלה 
־מחשב. "זאת יוזמה יפה. הופתעתי לטובה, כי בזמ

נים שאני לא באימון, אני יכול ללמוד. יש לנו הכל 
במילואים, ואחד הדברים הכי מעיקים היה הנתק 

הלימודי".  
ורק  מילואימניקים  הרבה  כשיש  עושים  מה 
חמישה מחשבים? בחודש הקרוב תרכוש האגודה 
נטסטיקים, אותם יוכלו היוצאים למילואים לחבר 
למחשבם האישי. אבל לא די בכך, ולוי מאמין כי 

־הטבות המילואימניקים הן בסך הכל זכויות שמ
גיעות להם. 

־כרגע מארגנת האגודה חומר לימודי מסוכם וס
רוק, אותו יוכל הסטודנט להשלים במהלך שירותו 
במילואים. "יש ברשותנו חומר מעודכן, שיכולים 
לקבל סטודנטים שלומדים הנדסה. בהמשך נעלה 

חומרים גם של מקצועות אחרים". 
ומה עם אלה שנמצאים בין שירות מילואים אחד 
הסטודנטים  שאגודת  הופעות  הרבה  "יש  לשני? 
אליהן  להיכנס  יכולים  ומילואימניקים  מארגנת, 

חינם", מבשר לוי.
לאחרונה אירגנה האגודה כרטיסים בחינם עבור 

שנערכה  בנאי  מאיר  של  להופעה  מילואימניקים 
באריאל, ונערך ערב הוקרה לחיילי המילואים, בו 

־הועלה מופע סטנד־אפ של שגיב פרידמן. ראש עי

ריית אריאל, רון נחמן, וסגן קצין המילואים הראשי 
עלו והצדיעו למילואימניקים, ובסוף הערב חולקו 

להם חבילות.
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יוצא למילואים? קבל לפטופ
 בדרך לבסיס, אל תשכח לעבור באגודה ולקחת מחשב עם 

נטסטיק בהשאלה <<<  הקץ לתירוץ של "הייתי במילואים"

דבר המערכת

רוצה לומר...
מדינ על  עברה  קלה  לא  ־שנה 

גם  שנה,  בכל  וכמו  הקטנה,  תנו 
זאת שמתקרבת אל קיצה נראתה 
עמוסה ומטלטלת במיוחד. כזאת 

שתיחרט בזיכרון לעד. 
שנו ורצה  כעס  שוב  העולם  ־אז 

דרש  ביבי  אל־מבחוח,  בחיסול  דה 
שנניח לשרה והילדים, וקם הדליפה 
החליטו  הם  והטורקים?  מסמכים. 
שעדיף להם לשחק עם אחמדינג'אד 
עזה.  חופי  עבר  אל  בשיירה  ויצאו 
רגע לפני שהכל יצא משליטה הגיע 

־המונדיאל, ונתן לנו קצת שקט וש
לווה. אבל רק קצת.

וקצת אחרי שיצאנו מההסגר מול 
מסכי הטלוויזיה, היה זה תורם של 
אלופי המטכ"ל להסתגר במקלטים, 

־וזמנם של ההורים בעמנואל להתב
־צר בעמדתם, למרות פסיקת השו

פטים וההיגיון הבריא.
גם פרשת בר־לב לא איחרה לבוא. 
הגשם דווקא כן. הוא לא רצה לפגוע 
השריפה  של  התהילה  דקות  ב־15 
בכרמל, ויחד עם השיטפונות המתין 

בסבלנות שתרד מהבמה. 
מסווגים.  מסמכים  דליפת  ושוב 
אבל לא אצלנו. הפעם האמריקאים 
הם אלה שפישלו. ולשם שינוי, לא 
אליו  השלילי  באור  אותנו  האירו 

אנחנו כל כך רגילים.
־אז בטח גם בשנה הבאה יהיו הד

לפות, מישהו יפשל ושוב נסתבך עם 
אצבע מאשימה  תונף  שוב  העולם. 
כלפי איש ציבור שסרח ושוב יהיה 
נבזה שירשה לעצמו להטריד. אחרי 

הכל, עולם כמנהגו נוהג.
לדאוג  הוא  לעשות  שנוכל  כל 
הבאה  שהשנה  ולקוות  לסביבתנו, 

תהיה שקטה הרבה יותר.
בברכת שנה אזרחית טובה,

 מערכת 
"הידיעות של אריאלה"

אם יש לכם מה לומר – 
 אנחנו רוצים לשמוע!

Ariela.post@gmail.com

וולקאם טו דה קלאב
כרטיסי הסטודנט הוזמנו באוקטובר, אבל יש סטודנטים 

שעדיין מחכים <<< וה"הנחות"? רק למי שרץ מהר 

ממן. "יש לנו הכל במילואים. הבעיה הכי מעיקה היא הנתק הלימודי"

 מאת רעות יצחק
 |הידיעות של אריאלה

לקבל  שניסה  מי 
הס כרטיס  ־את 

טודנט החדש שלו 
במהלך השבועות 
האחרונים בוודאי 
מעט  בלא  נתקל 

עוד הת לפני שבועיים  עד  ־קשיים. 
נוססו שלטים גדולים "הכרטיסים לא 
הגיעו" בכל פינה בעמדה של אגודת 
קצת  מסתבר,  הסיפור,  הסטודנטים. 

מסובך.
הארץ,  ברחבי  הסטודנטים  אגודות 
הסטודנטים,  התאחדות  עם  בשיתוף 
חתמו השנה על חוזה עם מועדון "קלאב 
סטודנט  כרטיסי  ליצור  כדי    ,"365

לס ייחודיות  הנחות  בתוכם  ־שישלבו 
והציוד  טודנטים, בתחומי הקוסמטיקה 

המשרדי. 
־אך הבעיות לא איחרו לבוא. מי שה

עיכוב  לגלות  הופתע  בקמפוס  צטלם 
בקבלת הכרטיסים. שלא לדבר על מי 

־שמילא פרטים באינטרנט, וממתין לכ
רטיס כבר למעלה מחודש. 

במרכז,  הצטלמתי  אוקטובר  "בסוף 
כל  באגודה.  לבדוק  הולכת  אני  ומאז 
הגיע  לא  שהכרטיס  לי  אומרים  הזמן 
שיחזרו  כדי  הפרטים  את  ושארשום 
אליי", מספרת מיכל, סטודנטית שנה ג' 

באריאל.
כר שמאות  ־מסתבר 

ואף  הגיעו,  לא  טיסים 
לקחת  מוכן  לא  אחד 

טו באגודה  ־אחריות. 
היא  שהבעיה  ענים 
של  ההנפקה  בחברות 
הכרטיסים, שהתחייבו 
שגדולה  למשימה 

־עליהן. "הנגלה הרא
אחרי  הגיעה  שונה 

כשהב ־שבועיים, 
ייקח  שזה  לנו  טיחו 

שלושה ימים".
אחת החברות שלקחה על עצמה את 
L.S. CARD, התנערה מאח־  ההנפקה,
־ריות וטענה: “לא ידוע לנו על שום עי

כוב”, וביקשה שנפנה ל"קלאב 365".
הארצית  הסטודנטים  מהתאחדות 
חל  ולכן  רב,  ביקוש  נוצר  כי  טוענים, 

־עיכוב בהנפקת הכרטיסים בכמה קמפו
סים. “למרות שההתאחדות אינה אמונה 
לוקחים  אנחנו  הכרטיסים,  הנפקת  על 
אחריות מלאה על העיכוב, ומתכוונים 
החדשים  המועדון  כרטיסי  את  לספק 

במהירות המירבית”.
למ מסרו  באריאל  באגודה  ־גורמים 

להתגבש  החלה  כי  "אריאלה",  ערכת 
שלא  החברות  נגד  משפטית  תביעה 

עמדו בתנאי ההסכם.
נוסף שהצליח לעצבן לא מעט  דבר 
שחולק  ההנחות  עלון  הוא  סטודנטים 
לסטודנטים בסוף אוקטובר. העלון הכיל 
על  התפעלות,  מעוררי  מבצעים  מגוון 
לפטופים, מצלמות ומוצרים נוספים, אך 
מי שקרא את האותיות הקטנות התאכזב 

־לגלות שתוקף המבצעים פג בסוף אוק
טובר, ימים ספורים אחרי שהעלון הגיע 

לידי הסטודנטים. 
־מההתאחדות נמסר: “אין כרגע צע

דים משפטיים, ולא ידוע לנו על מבצע 
שלא כובד”.

את תגובת "קלאב 365" לא ניתן היה 
להשיג עד מועד סגירת הגיליון.

20 אלף שקל לשתי 
סטודנטיות לתקשורת

 הסרטים "בית אל" של רעות וגנר ו"נוגע לא נוגע" של יוכי פרל נבחרו 
על ידי קרן סנונית, ויזכו למימון חלקי <<< הם גם ישודרו בערוץ 2 

 מאת שירה חלילי 
| הידיעות של אריאלה

רעות וגנר ויו־
כי פרל, בוגרות 

־בית הספר לת
בארי־ קשורת 
לפני  זכו  אל, 

במיל ־כשבוע 
גה על סך 20 אלף שקלים כל אחת 
נועדה  המילגה  "סנונית".  מקרן 

לממן את סרט הגמר שלהן.
קרן סנונית, של הרשות השנייה 
יוצרי טלוויזיה  הוקמה לשם עידוד 

מת שנה  בכל  צעירים.  ־וקולנוע 
סרטי  מוצגים  ובה  תחרות  קיימת 
הגמר של סטודנטים לתקשורת מכל 

רחבי הארץ. 
חלק  להחזיר  היא  הקרן  מטרת 
מהוצאות הסרט רטרואקטיבית, כדי 

הח בדרכם  הסטודנטים  על  ־להקל 
דשה ולשפר את איכותו של הסרט. 

להרשות  יכולה  שאני  דברים  "יש 
מימון,  מקבלת  אני  אם  רק  לעצמי 
היכולת הרבה יותר גדולה", אומרת 

וגנר. 
הסרט של פרל, "נוגע לא נוגע", 
באיסור  העוסק  עלילתי  סרט  הוא 
נגיעה בקרב החברה הדתית לאומית, 
של  ההתבגרות  בעיות  את  ומתאר 

־נערה צעירה שמתחילה להיות מו
דעת לנשיותה. 

הוא  אל",  "בית  וגנר,  של  סרטה 
תה את  שמראה  דוקומנטרי,  ־סרט 

ליך חיפוש הזהות של אישה צעירה 
חרדי  בבית  שגדלה  בריטי,  ממוצא 
זכו  התסריטים  שני  יעקב.  בזכרון 

לביקורות חיוביות רבות. 
השנייה  הרשות  של  סנונית  קרן 
לטלוויזיה פועלת כבר 12 שנים. בכל 
בקשות  כ־200  לקרן  מוגשות  שנה 
נבחרים  מתוכם  גמר,  סרטי  למימון 

רק 20 התסריטים הטובים ביותר. 
חותמות  הסכום  לקבלת  בתמורה 
הבמאיות חוזה עם הרשות השנייה, 

־בו הן מאשרות את שידור הסרט בע
רוץ 2. 

"נוגע לא נוגע"

"בית אל"

מעון בחיתוליו
איך לשלב בין ההרצאות, השיעורים, המבחנים והטיטולים? הורים יקרים, סידרו לכם גן במרכז

 מאת גלית חן וטליה משניות
| הידיעות של אריאלה

לילדי  המיועד  חדש,  פעוטון 
במרכז,  הלומדים  הסטודנטים 
בקמפוס.  החודש  בסוף  ייפתח 
ראשון  בימים  יעבוד  המעון 
עד  שמונה  משעה  חמישי,  עד 
 - פעוטות   12 עד  ויכיל  חמש, 

מגיל שלושה שבועות עד שנה. 

כל סטודנטית וסטודנט  הלומדים במרכז רשאים 
לרשום את ילדיהם דרך הדקנט. העלות: 95 שקלים 
ליום, כאשר ניתן לרשום את התינוק על פי המערכת 

של ההורה. 
הבאת ילדים לשיעור הינה תופעה שכיחה בשנים 

־האחרונות בקמפוס, אך היא גורמת לבעיות - הן מב
חינת האמא והן מבחינת המרצים. שלושה שבועות 
לספסל  לחזור  הסטודנטית  מחוייבת  הלידה  מיום 
הלימודים, וכמעט תמיד היא ניצבת בפני בעיה: אין 

־מסגרת שמוכנה לקבל תינוק מתחת לגיל שלושה חו
דשים. מאחר שהיא חייבת לחזור ללימודים, מוצאת 
את עצמה האם הטרייה מול דילמה קשה: איך לשלב 
בין  ההרצאות, השיעורים והמבחנים לבין הטיטולים, 

המוצצים וההנקות? 

יש כאלה שמנסות לאחד בין השניים, מעשירות 
ובאות עם  הרך,  כבר מהגיל  העולל  עולמו של  את 
הבייבי לשיעורים. ברור שזה לא פתרון אידיאלי. "לא 

־פעם נכנסתי לכיתה, וכעבור כמה דקות  נאלצתי לע
זוב, כיוון שהילד לא  הפסיק לבכות", משתפת אדווה 
לוץ־גולן )29(, סטודנטית לתעשייה וניהול שנה ג'. 
26(, סטודנטית לפיזיותרפיה, נת־ )גם טלי גולדברג 
קלה באותה הבעיה: "ברגע שלילדה שלי לא נוח, אני 
יוצאת החוצה כדי לא להפריע לסביבה, וזה גורם לי 

להפסיד את השיעור". 

מאו־ לא  המרצים  גם 
הזה,  מהפתרון  שרים 

להתמו נאלצים  ־כשהם 
של  ההפרעות  מול  דד 
השיעור.  במהלך  העולל 
אם  פוסטיק,  לאה  ד"ר 

להפר ומרצה  ־לחמישה 
במרכז:  בתקשורת  עות 
את  להביא  פעם  "מדי 
הפעוט זה לא נורא, אבל 
לא  זה  קבוע.  באופן  לא 

יכול להוות פתרון.
"כשסטודנטית מביאה 
איתה תינוק, זה גורם לה 

לא ללמוד. אולי היא לומדת יותר מאשר אילו נשארה 
בבית, אבל לא הרבה יותר. מצד שני, גם הסטודנטים 
האחרים לומדים פחות, כי תינוק גורם להרבה הסחות 

דעת". 
"רוב הסטודנטים לא יעירו על דברים כאלה, בגלל 
קארין  מסבירה  הקושי",  מהבנה של  או  נעימות  אי 

סלם )21(, סטודנטית במכינה לפסיכולוגיה שנה א'.
סטודנטיות אחרות, שהסידור הקלאסי של סבתא 

־או אחות לא צלח אצלן, שכרו מטפלת צמודה, שמח
כה עם הפעוט ליד כיתת הלימוד של אמא. כך עושה, 
28(, סטודנטית למדעי ההתנה־ )למשל, דפנה גרוס 

גות שנה ג'. מבחינתה, הרעיון של פעוטון במרכז הוא  
פתרון מבורך, כיוון שהוא יחסוך הרבה כסף שמועבר 

כרגע למטפלת, וגם יקל על המשפחה. 
"הפעוטון שייך לאיחוד הגנים הפרטיים, יועסקו בו 
שתי מטפלות מוסמכות, והוא יכלול ארוחות בהתאם 
לגיל", מספרת אסתי אליאש. " כמו כן, אנחנו רוכשים 

־ציוד ומשפצים מבנים לצורך פתיחת מועדון לסטוד
נטים, במקום המבנה שנלקח לטובת הפעוטון".  

יו"ר אגודת הסטודנטים )לשעבר(, יוסף מור יוסף, 
מסר בתגובה: "מראייה כוללת של המערכת אנחנו 
מבינים שחייב להיות פעוטון בקמפוס, על מנת לתת 
מענה לסטודנטים־הורים. נכון שהדבר בא כרגע על 
חשבון המועדון, אבל יש כבר מענה חלופי - מועדון 
עתיד  בנוסף,  החדש.  המעונות  בבניין  טלוויזיה  עם 

להיפתח עוד מועדון חדש".

 לא יודע לשחות? לא בא לך להרים משקולות? בכל זאת תשלם עבור הכל או לא כלום
סל רווחה מלא <<< מצד שני, מדובר בסך הכל ב־380 שקלים <<< אם 
הלכת רק כמה פעמים לשחות, וקיבלת מסרוני עידכון, זה ממש לא כסף
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מסרון  לקבל  נחמד  כמה 
־המבשר על ביטולו של השי

שנייה  בדיוק  הראשון,  עור 
לפני היציאה מהבית. הבעיה 
המחווה  של  שמחירה  היא, 
380 שק־ ־היעילה הזו הוא כ

לים לשנה. ליתר דיוק: כדי ליהנות ממנה - אתה 
חייב לרכוש את כל סל הרווחה.

הזכות  כמו:  רבים  שירותים  מקנה  הרווחה  סל 
־להתגורר במעונות, זכות לרכוש תו חנייה, אפש

רות להגשת בקשה למלגות, שימוש בחדר הכושר 
ובמרכז הספורט, וגם שירות של מסרונים למכשיר 
הנייד – המעדכנים על שינויים במערכת השעות 

ומיקומו של מבחן. 

־בנוסף, התשלום עבור הסל מקנה חברות באגו
־דת הסטודנטים, וכך לקבל צילומים מוזלים, כני

סות והנחות לאירועי תרבות. 
לא  מכירים,  לא  רבים  שסטודנטים  מתברר 
זקוקים או לא מנצלים את שלל ההטבות, למעט 
הם  זאת,  למרות  באגודה.  החברות  או  ההודעות 

חייבים לשלם מחיר מלא, עבור הסל השלם. 
יש מוסדות להשכלה גבוהה, כמו אוניברסיטת 

קיימת הפ ואוניברסיטת תל־אביב, שבהם  ־חיפה 
סמלי  סכום  לשלם  לסטודנטים  המאפשרת  רדה, 

־עבור קבלת ההודעות או החברות באגודת הסטו
דנטים בלבד. כך לדוגמא, באוניברסיטת תל־אביב 
ניתן לבחור אם לשלם 277 שקלים לשנה תמורת 
מלוא ההטבות שמציעה האוניברסיטה, ובהן מנוי 
לחדר הכושר, או לשלם 18 שקלים בלבד ולקבל 

רק את שירות המסרונים.

לעו הירדן,  בעמק  כנרת  האקדמית  ־במכללה 
מת זאת, לא מאפשרים את ההפרדה, כשהתשלום 
הכולל, בסך 400 שקל לשנה, מאגד בתוכו את כלל 

שירותי הרווחה והביטחון.
והסטודנטים  הפרדה,  קיימת  לא  באריאל  גם 
מחוייבים לשלם על כל החבילה - או לוותר על 
הכל. השינוי הזה החל לפני שנה וחצי, עם כניסתו 

לחבילה של עסק חיצוני - מרכז הספורט. 
הזה  בסידור  יחסית  נמוך  אומנם  המנוי  מחיר 

־עבור מי שנהנה ממרכז הספורט, אבל ישנם סטו
־דנטים שלא מתגוררים באזור המרכז, ולכן לא מנ

צלים את הההטבה. 
אז כרגיל - יש מרוצים ויש כועסים. 

סטודנטית שנה ג' למדעי ההתנהגות: "אני גרה 
־ועובדת בתל־אביב, אין לי זמן ליהנות מחדר הכו

שר, ואני לא מבינה למה מחייבים אותי לשלם על 

כל הסל? למה אי אפשר להפריד בין ההודעות, שהן 
בהחלט שימושיות והכרחיות, לשאר השירותים?".

 ומולה אורן נמלטוב, 25, סטודנט שנה ג' למדעי 
החברה, דווקא נהנה מאוד מהסידור החדש: "אני 
מתגורר באריאל – מקום שבו חיי החברה והפנאי 
לא מפותחים בלשון המעטה. לכן, הקאנטרי קלאב 
וחדר הכושר מביאים לי ערך מוסף וחסכון כספי, 

שספק אם הייתי מקבל במכללה אחרת".
וממחלקת הדוברות נמסר בתגובה: "במרכז האו־
־ניברסיטאי אריאל בשומרון נגבית אגרת תשלו

בכלל  כנהוג  רשות,  תשלום  שהיא  נלווים,  מים 
אלה  שירותים  ניצול  גבוהה.  להשכלה  המוסדות 
הם לבחירתו של כל סטודנט, וסביר להניח כי לא 
כולם ינצלו את מרבית השירותים – בדומה לתושב 
שאינו מנצל את מירב שירותי הרשות המקומית, 

אך משלם אגרת ארנונה מלאה".

פעוטונים בכיתות  | צילומים:  טליה משניות



"מי שהגיע, האמין במערכת הבחירות הזו. אחוזי ההצ־
בעה השנה היו קרובים לבחירות הקודמות".

לא  סטודנטים  הקודמות  שבבחירות  להזכיר,  )ראוי 
הורשו להצביע, כי בגלל כשל טכני הם לא הופיעו בספר 

הבוחרים(.
לוי מאמינה, כי העובדה שלראשונה התמודדו נשים 

על מישרת היו"ר היא שינוי משמעותי בפני עצמו. 
"קשה לסטודנטים לתפוס יו"ר אישה", היא אומרת. 
"מישהו אמר לי 'את בולדוזר, את חזקה, אבל את אישה'. 

אמרתי לו: 'מצטערת לבשר לך, אבל מסתבר שגם המת־
מודדת השנייה היא אישה'". 

"מתברר שגם בישראל 2010 תפיסת האישה 
היא עדיין מאוד פרימיטיבית".

מה התוכניות שלך לעתיד?
"אני רוצה לשנות הרבה דברים, בעיקר בתחום האקד־

מי. איך האגודה יכולה לעזור לסטודנט להגיע מוכן יותר 
למבחנים ולהצליח בלימודים".

אז שיהיה בהצלחה. 
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אחרי  ממש  רביעי,  ביום 
הפציעה  הגדולה,  הסערה 
על  הדרה  במלוא  השמש 
יום הבחירות לאגודת הס־

טודנטים של אריאל. 
הנושאות  גדולות  כרזות 
את שמה של מנהיגת מפלגת "פלס", הדס לוי, 
ומו־ מפלגה  פעילי  הקמפוס.  ברחבי  התנוססו 
תכולות  בחולצות  לבושים  למועצה,  עמדים 
כשעליהן הכיתוב "פלס", כיוונו את המצביעים 
ובו  דף  בידיהם  מפקידים  שהם  תוך  לקלפיות, 
"הרשימה המומלצת להצבעה" - רק לקפל ולה־

כניס למעטפה.
ברחבת הבניינים שבקמפוס התחתון חולק צמר 
גפן מתוק למעט הסטודנטים שהסתובבו שם. חדי 
ירו־ יכלו להבחין בשתי בחורות בחולצה  העין 
קה, שחילקו גם הן "רשימה מומלצת להצבעה" 
- אלטרנטיבית. אחת מהן היתה נופר מיכאלי, 
מטעם  היו"ר,  תפקיד  על  לוי  מול  שהתמודדה 
מפלגת "יותר". השנייה היתה ריקי סלנר, החברה 

היחידה במפלגה.
מיכאלי, 22, סטודנטית לתקשורת שנה שנייה, 

היא תושבת מעלה אדומים ומתגוררת במעונות. 
מה הניע אותך להתמודד?

"הייתי חברת מועצה עד עכשיו, והרגשתי שאני 
בירוקרטיה  בורג קטן במערכת. בשביל לחסוך 
ולהזיז דברים יותר מהר, הצגתי את המועמדות 
שלי ליו"ר. אני חושבת שאני יכולה לעשות את 
הדברים בצורה מהירה ויעילה יותר. הכל עניין 

של פה - צריך לדעת מה להגיד ומה לא". 
מה לא להגיד?

האגודה  חברי  את  לשתף  צריך  לא  "לדעתי, 
בכל. הסטודנטים הם כמו ילדים, הם לא 
צריכים לדעת על מה אמא ואבא רבים, 

אלא רק את הדברים הטובים".
לדברי מיכאלי, ההחלטה להתמודד התקבלה 
ברגע: "הבחירות הוקדמו מינואר ל־15 בדצמבר, 
ולא היה לי זמן לחשוב. הייתי מבולבלת: אם לפני 
כן היה לי חודש לחשוב, כעת זה הפך לארבעה 

ימים בלבד". 
חלק  בקרב  נשמעו  המועד,  להקדמת  בנוסף 
מהמתמודדים - וגם כאלה שלא התמודדו בסופו 
של דבר - תלונות על כך שהבחירות נקבעו ליום 
רביעי. לטענתם, ביום רביעי סטודנטים רבים לא 

נמצאים במרכז.
אבל יו"ר ועדת הבחירות והיועץ המשפטי של 

האגודה, עו"ד נתנאל פרץ, הסמכות הבלעדית 
לקביעת מועד הבחירות, הודף את הטענות: "זו 
סטודנטים  שיש  שומע  שאני  הראשונה  הפעם 
שלא יכולים להצביע בגלל התאריך. אם הבחי־

רות היו מתקיימות ביום אחר, לא היינו עומדים 
במועדים הקבועים בתקנון".

"לא כל אחד יוכל להיות יו"ר ראוי"
הדס לוי, 23, במקור מאשדוד, מתגוררת במ־
עונות ולומדת מדעי ההתנהגות כבר שנה רבי־

עית. "כדי לסיים את החובות של התואר", היא 
אומרת, "ככה זה כשאתה כל היום באגודה. זה 
פוגע בלימודים. אבל לקחתי את זה בחשבון. אי 

אפשר לרקוד על כל החתונות".
וזה שווה?

"אני נהנית לעשות את זה. זה נותן ערך מוסף 
לשהות שלי פה. מעניין אותי מה קורה כאן גם 

מבחינה חברתית".
איך ההרגשה לנצח?

"הרגשה טובה. הרבה אנשים מפרגנים ושמחים 
שזכיתי. נחמד לשמוע את זה. אני שמחה לקחת 
על עצמי את האחריות, ואני מתפללת שאעשה 

את עבודתי נאמנה".
בש־ "פלס"  מטעם  מועצה  חברת  הייתה  לוי 

והחליטה להמשיך עם השם:  נתיים האחרונות, 
ושיפרה  הרבה  'פלס', שעשתה  עם  מזוהה  "אני 

הרבה.
אגודת  בתור  אותי  מזהים  "אנשים 
שנהייתי  מהרגע  במיוחד  הסטודנטים, 
מישהי  באגודה  שיש  יודעים  סגנית. 
בשם הדס לוי. ואני מכירה הרבה יותר סטודנ־

טים, אז התחלתי מנקודת פתיחה מצויינת".
יש טענה שהתמודדות היתה "לא כוחות", 
כי עם נופר מיכאלי היתה רק עוד חברה אחת 

בלבד ברשימה, ותקציב זעום.
והמציאות  להתמודד,  זכות  יש  אחד  לכל   "
הובילה לכך שהיא התמודדה מולי. אני לא צרי־

כה להתנצל על זה זה שהיו לי אמצעים לקמפיין. 
כל אחד יכול להיות יריב ראוי, לא כל אחד יוכל 

להיות יו"ר ראוי".

"עשו לי תרגיל"
בתקנון האגודה יש סעיף הקובע כי סטודנט 

יכול להתמודד לתפקיד היו"ר לאחר שכיהן כחבר 
מועצת האגודה לפחות חצי שנה. אבל, אם אין 
שני חברי מועצה שרוצים לרוץ לתפקיד היו"ר, 
ההתמודדות נפתחת לכלל הסטודנטים, כולל מי 

שלא צברו רקורד של חצי שנה במועצה.
לבועז ישראלי, 24, מבית שאן, סטודנט שנה ג' 
לכלכלה ומינהל עסקים, חסר הרקורד של חב־
רות במועצה במשך חצי שנה, אבל הוא החליט 
בכל זאת לרוץ מול הדס לוי, הגיש את הטפסים 
למוע־ חברים   18 של  רשימה  וגיבש  הנדרשים 
צה. הוא עשה זאת, לדבריו, אחרי ש"כל הגורמים 
הרלוונטיים דיברו על זה שאין שני חברי מועצה 

שמתכוונים לרוץ לבחירות". 
סמוך  תרגיל  לו  עשו  ישראלי,  של  לטענתו 
למועד האחרון להגשת מועמדות, כדי לטרפד 

את האפשרות שלו להתמודד. 
"נופר היא מושתלת של הדס", אומר ישראלי. 
"מוזר שרק ביום האחרון היא החליטה לרוץ, והיא 

רצה רק ליו"ר, עם נציגה אחת בלבד".
לוי, כמובן, שוללת את הדברים: "מבחינתי זו 
שמועה, ומי שמכיר אותי ואת המציאות יודע מה 
הם פני הדברים. מי שיש לו שאלות או טענות 
מוזמן לפנות אליי אישית, ולא לנופף בשמועות 

והשמצות שקריות".
ובכל זאת, הטענה היא ששיכנעת את נופר 
להתמודד לתפקיד היו"ר, והיא בעצם מועמדת 
לני־ פיקטיבית, כדי להפוך את הריצה שלך 
צחון בטוח וקל, בלי שתיאלצי להתמודד מול 

מועמד קשה.
אחד  ואף  קלה,  היתה  לא  הבחירות  "מערכת 
מאליו  ברור  שזה  הרגיש  לא  שלי  מהפעילים 
שננצח. כל הסיפור הזה לא נשמע לי הגיוני. זאת 

נראית לי תוכנית זדונית.
"מבחינתי, לא משנה מול מי אני מתמודדת. 
לא  משמיים.  הכל  קורה.   – לקרות  שצריך  מה 

שווה לי לעשות דבר כזה".
חשבת שמישהו מחברי המועצה, שעבדת 

איתם שנה שלמה, ייצא נגדך?
"היו ארבעה חברי 
שקיימו  מועצה 
איתי שיחות ושאלו 
שהם  לי  יפריע  אם 
אמרתי  נגדי.  ירוצו 
להם שזה לא מפריע 
לי, אבל עם הזמן הם 
החליטו לתמוך בי".
ציפית שזו תה־
נופר  דווקא  יה 

שתתמודד מולך?
"לא ציפיתי לזה. 
איך אני אגיד את זה 
במילים יפות: הבנ־
תי מאיפה זה מגיע. 
יש  הבחירות  אחרי 
שהתלבנו  דברים 
שהיא  לי  אמרו  לי. 
להמשיך  רוצה 
של  'החבר'ה  את 
)המתמודד  ראובן'" 
שרץ בשנה שעברה 
ונופר  'פלס',  נגד 

הופיעה ברשימתו(.
על  ידעת  מתי 
שלה  הכוונה 

לרוץ?
היו  "בהתחלה 
אז  אבל  שמועות, 
מתמודדים  גם  היו 
דיברתי  אחרים. 
איתה על זה בעקי־

פין, והיא שאלה אם מפריע לי שהיא רצה נגדי. 
אמרתי שלא".

פרץ  עו"ד  הבחירות,  ועדת  כיו"ר  בתפקידו 
אחראי על ההתנהלות התקינה שלהן, והוא לא 
מוצא טעם לפגם בכל מה שקרה עד הבחירות, 
רואה  לא  "אני  פרץ:  ובתוצאות.  בהצבעה 
בעיה בתרגילים פוליטיים, כל עוד הם 
לא סותרים את החור ואת תקנון האגו־

דה".
מתוך כ־9,000 סטודנטים בספר הבוחרים, 
רק 652 מימשו את הזכות שלהם להצביע. למה 

אחוז ההצבעה היה נמוך כל כך?

רק 652 מתוך כ־9,000 הסטודנטים במרכז מימשו את זכותם לקבוע מי יהיה היו"ר החדש של  
האגודה <<< רק עוד מועמדת אחת רצה מול המנצחת <<< 3 מתמודדים נוספים - נפסלו <<< והיו"ר 
החדש שלנו היא הדס לוי, שזכתה ב־80% מהקולות <<< לוי: "אני רוצה לשנות הרבה דברים, ולראות 

איך האגודה יכולה לעזור לסטודנט להגיע מוכן יותר למבחנים ולהצליח בלימודים"

פעילי "פלס" מעודדים את המצביעים  | צילום:  שילת עדרי

נבחרה 
יו"ר 
חדשה, 
אבל...

יום  היה  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד 
ראשון, 28 בנובמבר, בשעה 12:00 בצהריים - 

במשרדי האגודה. 
לדברי שני סטודנטים - עידן אטיאס ומשה לוי 
במועצת  כחברים  להיבחר  מועמדות  הגישו  הם   -
במז־ שמולאו  הטפסים  פי  על  ב־28.11.  האגודה 
כירות האגודה )ומופיעים בעמודים אלה(, השניים 
אכן הגישו טפסים חתומים ב־11:05 וב־11:19, אבל 
אצל עו"ד פרץ הטפסים התקבלו רק ביום שלמחרת, 

אחרי המועד האחרון המותר.
מזכירת  רוזה,  דפנה 
הכל  "העברתי  האגודה: 
ואמר  בדק  הוא  לעו"ד. 
לא  מהטפסים  ששניים 
הגיעו. אמרתי לו שהפקס 
נתקע, ושאני העברתי את 
כולם. הם גם חתומים על 
אלי  העבירו  שבה  השעה 
מקרה,  הטפסים.בכל  את 
העברתי למחרת שוב את 

הכל".
"פניתי  פרץ:  עו"ד 
ולוי,  אטיאס  אל  אישית 
על מנת שיגישו ערעור, 
אם  להם שרק  והסברתי 
לדון  אוכל  זאת  יעשו 
מדוע  ולברר  בנושא, 
אליי  הגיעו  הטפסים 
באיחור של יום. הם לא 
הגישו ערעור חרף הפ־

צרותיי. 
"לא ניתן לקבל מוע־
מדות שהוגשה באיחור 
יום, אלא אם מת־ של 

קבל הסבר המניח את הדעת".
משה לוי, 24, מבית שאן, הוא סטודנט שנה ב' לה־
נדסה תעשייה וניהול. "לא ניסיתי להגיש ערעור", 
מיני  ידי כל  לי שנעשו על  נראה  "כי  אומר,  הוא 
אנשים דברים שלא היו צריכים להיעשות. הרגשתי 

שאין  טעם להגיש ערעור או לנסות להיבחר".
גם נופר מיכאלי ציינה במספר שיחות שקיימנו 
עימה, כי הגישה את הטפסים ביום ראשון, אבל במ־
עליו  ומתנוססת  פרץ,  מעו"ד  לידינו  שהגיע  סמך 
חתימתה של מזכירת האגודה, דפנה רוזה, נרשם כי 
שלו־ למזכירות  הגיעו  הטפסים 
שה ימים קודם לכן, ב־25 
בנובמבר. "אם יש חתימה 
שלי", אומרת רוזה,  "אי 

אפשר להתווכח עם זה".
אז האם מיכאלי היא זו 
שהגישה את הטפסים, או 

שמישהו אחר עשה זאת?
פי  "על  פרץ:  עו"ד 
המועמ־ הגשת  מסמכי 
בדבר  דעתי  הונחה  דות, 
רצונה של נופר להתמודד 
לדע־ גם  האגודה.  ליו"ר 
כחוות  ולא  האישית,  תי 
עם  אין  המשפטית,  דעתי 

זה בעיה.
הביקורת  ועדת  "יו"ר 
עובדי  משימות  על  פיקחה 
והמטלות  האגודה  הנהלת 
לב־ בקשר  עליהם  שהוטלו 

חירות. 
בלתי  מנגנונים  "נקבעו 
מנת  על  באגודה,  תלויים 
לשמור על טוהר הבחירות".  

 280 בקרב  אקראי  סקר  נערך  שעבר  בשבוע 
סטודנטים הלומדים בפקולטות השונות במרכז. 
בו  לטפל  הנושא הראשון שיש  נשאלו: מה  הם 

לאחר הבחירות. 
במחירי  לטפל  הסטודנטים  ביקשו  קולות  ברוב 
הקפיטריות. לטענתם, המחירים יקרים והם דורשים 

בדק בית רציני בעניין. 
אבל לא די בזה, רן, סטודנט שנה ג' להנדסה אזר־

חית, מבקש: "להחליף לאוכל טעים יותר וזול". 
החנייה. למרות השיפור  ובמקום השני? מצוקת 
שחל השנה, עם תוספת מקומות במגרשים, סטודנ־

טים עדיין מתקשים למצוא מקום פנוי. 
אחפש  "שאני  סטודנטית,  אומרת  ייתכן",  "לא 
מקום חנייה חצי שעה, ואגיע באיחור לשיעור עם 

לשון בחוץ". 
ומה בדבר החנייה בקמפוס העליון? "זה לא הגיוני 
שהחנייה למעלה היא על חצץ. הגלגלים נהרסים לי, 
השמשה מתמלאת בחול, ואם זה לא מספיק, כשאני 
יוצאת מהאוטו לשיעור אני מגיעה מטונפת", אומ־

רת סטודנטית לקרימינולוגיה.
שמתגוררים  סטודנטים  מצד  עלו  בקשות  עוד 

זמינים.  אינטרנט  שרתי  לספק  למשל,  במעונות. 
לטענתם, קיימים אזורים שבהם האינטרנט מתנתק 
הרוח", התלוצצה  בכיוון  "תלוי  בכל מספר דקות. 

אחת הסטודנטיות. 
לומר.  מה  יש  אמהות  כבר  שהן  לתלמידות  וגם 
בקמ־ הנקה  חדרי  אין  "למה  בדוי(:  )שם  לוין  יעל 
פוס העליון והתחתון? אני לא צריכה לרוץ כל פעם 

למעונות".  
היו כאלה עם בקשות יצירתיות יותר, כמו:

† להקצות בכל בניין חדר עם מיטות, כדי שסטו־
דנטים מפהקים יוכלו למלא מצברים. 

להשתמש  מרצים  על  שיאסור  חוק  להוציא   †
במיקרופון.

† למצוא פתרון לריח הרע בספריה.
† לטפל בחיילים שמציצים לדיירי המעונות.

ולסטודנטית למדעי התזונה היתה בקשה לגמרי 
שונה: "אני נתקלת בתגובות רבות שמזלזלות במ־
רכז האוניברסיטאי. יש מקומות עבודה רבים שנ־
וזה משהו שצריך  'אריאל',  רתעים מזה שאומרים 

לשנות".
מעין ארביב

מה אנחנו רוצים
לתשומת ליבכם, חברי האגודה הנכנסים: הנתינים מבקשים הוזלה 
בקפיטריות, יותר מקומות חנייה וחדר שינה לנמנם כשיש חלון 

למה משה לוי לא במועצה
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לוי. "זה פוגע בלימודים. אבל לקחתי את זה בחשבון"

מיכאלי. "מבולבלת"

פרץ. "שום בעיה"

ישראלי. "תרגילים"

רוצה לומר

בגלל גפרור אחד
נדמה היה שהשנה הזאת הולכת להיות יותר שמחה, פחות כואבת, למודת 
לקחים מהעבר, בעלת יכולת חסינות, התחשלות, התמודדות. חשבנו שראינו 

כבר הכל. טעינו.
גפרור אחד לא רצוי הדליק בליבם של כל עם ישראל את החמלה, זאת 
שאנו נוצרים בליבנו במקום מיוחד רק לה. אותה חמלה חסינה אותה אנו 
מיומנים לשחרר ברגעים שכאלה. בפיגועים בבתי קפה הומי אדם, במלחמות 
צה”ל המפורסמות, בתאונות דרכים קטלניות במיוחד, בזמנים בהם השכול 
השחור מזכיר לנו שוב ושוב, בכל פעם מחדש, עם כמה אירועים גדולים 

צריכה להתמודד מדינה אחת קטנה.
אגדה ישנה העוברת מפה לאוזן מספרת על בחור צעיר הנמצא בעיצומו 
של חיפוש אחר האמת, תהליך חזרה בתשובה. בעודו מעמיק ומעשיר עצמו 
וציטוטי גמרא מחליט להקדיש כמה דק' לכתיבת אימייל  לדעת בהלכות 

חשוב המטריד את מנוחתו:
"רבנו הקדוש, שלום רב, הנני נמצא בימים אלו בתהליך ארוך ומתמשך של 
חזרה בתשובה. ישנן הלכות ומנהגים רבים אשר הגיון גדול חבוי בהם, הלכות 
אשר אני מבין את תכליתם ואת הסיבה לקיומם. אך דבר אחד אינו נותן בי 
מנוח, בשביל מה אני צריך להקפיד ולדקדק בכל הפרטים הקטנים? שלוש 
שעות בין בשר לחלב זה לא מעט מוגזם? ואם אשמור חצי שעה פחות? ונטילת 
ידיים? והנחת תפילין עוד לפני שהצלחתי לפקוח ת'עיניים? וכל הברכות 

לפני שאני מכניס מזון לפי, האם כל זה בכלל חיוני? 
מה כבר משפיע פרט כל כך קטן? התחלתי לשמור שבת כהלכתה, אני נותן 
צדקה לאביונים ואפילו הכשרתי את כל המטבח בבית וויתרתי על השקצים... 
זה נראה לי מספיק דיו. אם ייתן לי כבוד הרב, תשובה מספיק מספקת אשר 

תרצה אותי מבטיח לשמור ולדקדק במצוותי עד הפרטים הקטנים הללו...!”
שלח הבחור את הדואר אלקטרוני לכתובתו המדויקת של רב העיר והמתין 
בציפייה דרוכה למוצא פיו. אך האכזבה לא איחרה לבוא, והנה חלף לו חודש 

ימים ועדיין לא השיב הרב דבר וחצי דבר. 
החליט הבחור לגשת לבית הרב, להתייצב מולו ואז לא יוכל לחמוק מת־

שובה ישירה ולהתעלם מקושייתו. פתח הרב את דלתו וראה את אותו בחור 
ניצב בפתחה. זיהה מיד הרב את העומד מולו ואמר: “לא התעלמתי ממכתבך, 
הקלדתי את תגובתי ברגע שראיתי את האימייל שלך, רק מה? יכול להיות 

 .comשפיספסתי נקודה אחת לפני ה־
"אבל שטויות, זה לא קריטי, כולה נקודה אחת קטנה? כמה כבר משפיע 

פרט כ”כ קטן?”...
נרגילה אחת פחות, היתה חוסכת לכולנו אבדן גדול בגוף, בנפש ובטבע...

כל שנותר הוא לסמן יום אבל נוסף בלוח השנה ולגחך על האבסורדיות 
שני שמרלרשדווקא בחנוכה אנו מקבלים עזרה מהיוונים..

רוצה לומר

משטרע
בשיאו של הקיץ, כשכל הילדים שוטטו ברחובות וחיפשו דרך להעביר את 
זמנם, נזכרו בעיר מגוריי )פתח תקווה(, לשפץ את התשתיות ברחובות. את 
העבודה נהגו לעשות בלילה, כשאין תנועה גדולה, וכחלק מהעבודה ניתקו את 

החשמל בקטעים שבהם עבדו הפועלים.
ערב אחד, לקראת חצות, התחשק לי ולחברה פיצה. בחזרה הביתה, עברנו 
באזור העבודות. נסענו לאט, בגלל החושך, שבטעות לא נדרוס חתול או ילד. 
ולפתע, הגיח גוש מזוקן עם תיק ירוק מהשיחים וקפץ לנו על הרכב. הוא ניסה 
לפתוח את הדלת הקרובה אליי, אבל החברה שלי, שבורכה באינסטינקטים 

טובים, שמרה על קור רוח, לחצה על הגז ואמרה לי: "תחזיקי חזק!".
הגוש התמהוני, שהיה נחוש להיכנס לרכב, החל להגביר את קצב ריצתו 
והיכה בחלון עם התיק הירוק. לצערו, הצלחנו לברוח, הודות לחברה המוכשרת 

שלי, והודות לשריטה שלי לנעול דלתות גם בנסיעות קצרות.
כשהגענו לקטע מואר, עצרנו בצד והסתכלנו אחת על השנייה מבועתות. 
ממול, הלכו להן שתי נערות מחוייכות ופיטפטו כאילו אין דאגות בעולם.

חייגתי 100. לא יכולתי לחשוב על שתי הבנות עוברות במקרה ברחוב הח־
שוך, ושאותו גוש מזוקן יקפוץ עליהן. להן לא יהיה איך לברוח.

100: "משטרה". אני: "שלום! רציתי לדווח על אדם שקפץ לי על הרכב 
ברחוב". 100: "חכי רגע על הקו", כעבור שלוש דקות, "מה השם שלך ומספר 

הטלפון?". עניתי, והיא ניתקה. 
אחרי חמש דקות התקשרו אליי ממספר חסום: "שלום ליאת?". אני: "כן". 
חסום:  כן!".  "כן!  אני:  על...".  לדווח  התקשרת  מהמשטרה,  "מדברים  חסום: 
"ספרי לי שוב מה ראית ומה קרה". סיפרתי. חסום: "טוב, אין לי כרגע ניידת 

פנויה באזור, אני אשלח כשתתפנה".
המשכנו בנסיעה, ואז ראינו שני שוטרים בולסים פלאפל ובוהים בטלוויזיה. 

הפיצה כבר הייתה קרה והרעב הפך לעצבים.
ליאת אלון
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רוצה לומר

מולדת 
עולה 
באש

נר שני של חנוכה, אני בדרך 
מתיש  עבודה  מיום  לביתי 
במיוחד, מתהלכת ברחוב המו־

סביבי  מביטה  היטב,  לי  כר 
ועיניי מתמלאות בעצב. 

אור נרות החג מוצג לראווה 
מבעד לזגוגיות החלונות וריח 
הסופגניות מתפשט לכל עבר, 
אולם הפעם האור שתמיד מז־

כיר לי את הניסים והנפלאות 
 44 בחובו  בכאב שטומן  מהול 

קורבנות שנשרפו.
פו־ לא  הטלוויזיה  שידורי 

מראות  ומציגים  לרגע,  סקים 
לי  שמזכירים  לעיכול,  קשים 
מכל:  המזוויע  את  ושוב  שוב 
נלחמו  הענקית  השריפה  מול 
ללא  ריקות!  בידיים  כבאים 
או  ציוד מתאים  כיבוי,  חומרי 

מטוסים. 
השתוללה  עשור  לפני  רק 
בכרמל שריפה שכילתה 6,000 
דונם חקלאי, וכבר אז התברר 
כי אין לישראל אמצעים לכי־

הממשלה  אבל  שריפות.  בוי 
ומעדיפה  שמריה,  על  קופאת 
במני־ ולטפל  מחדלים  לחקור 

עת אסונות רק לאחר שקרו. 
אם זה לא מספיק, פרסומים 
חוזרים  העולמית  בעיתונות 
על המנטרה כי האסון הלאומי 
בכרמל חשף את אחת מנקודות 
התורפה העיקריות של ישראל 
בהגנה על העורף, כך לדוגמה, 
פרסמו  פוסט"  ב"וושינגטון 
השאלה  את  המעלה  מאמר 
– אם כך פועלת ישראל בש־

ריפה שפרצה במספר מוקדים 
קטן, מה יקרה במערכה הבאה 
מול החיזבאללה או גרוע מכך 

איראן?
הת־ הממשלה  שבטוח,  מה 

נניח  מובהק.  באופן  רשלה 
נג־ היתה  בכרמל  שהשריפה 

רמת בתנאי מלחמה אמיתיים 
או  סוריות  טילים  מהפגזות 
לבנוניות, כאשר במקביל חל־
נוספים במדינה היו נתו־ קים 

נים תחת הפגזה - מי אז היה 
היו  הן  השריפות?  את  מכבה 
המאיימות אז לא רק על בתיהם 
של אזרחים, אלא גם על צירי 
והאם מדי־ תחבורה עיקריים. 

לנו  מסייעות  היו  העולם  נות 
בשעת מלחמה?!

בנר השישי של החג, הדל־
קות פסקו, אך גבו מחיר יקר של 
אהובה  תת־ניצב  נוסף,  קורבן 
משטרת  מפקדת   - ז"ל  תומר 
חיפה, שנדמה היה שלא עזבה 
דעכה.  שהשריפה  עד  אותנו 
כעת אני תוהה - האם עכשיו 
יופקו הלקחים? ואם כן, מדוע 
זה קורה אחרי שנהרגו אזרחים 

חפים מפשע?

הודיה מכלוף

מאת גילי אלקבץ 
ומתן דויטש | הידיעות של אריאלה

אחרי  שבועיים 
הכבד  האסון 
השריפה  ריח   -
להתפוגג  מסרב 
עוס־ מרחובות 
גם  ואיתו  פיה, 
אובדן האמון ברשויות מצד תושבי 
הכפר: "חוסר אונים מוחלט", מספ־
רת ראנה, המתגוררת סמוך למוקד 

השריפה.
וחצי  שעתיים  כבאית,  "כשהגיעה 
השכונה  כל  השריפה,  שפרצה  אחרי 
ראתה שהכבאים מאבדים שליטה על 
האש. לא היו להם הכלים והציוד. כל 
על  במקום  הכביש  על  נשפכו  המים 

האש. 
קטנים,  ילדים  המון  בשכונה  "יש 
אבל רק אחרי שלושה ימים ניתקו את 

הגז הראשי".
וחצי,  שנה  בת  רוז,  הקטנה  בתה 
מחבקת אותה. "היא לא יכולה לראות 
אש", אומרת ראנה, "גם כשאני מד־
ממש  היא  לבשל  כדי  הגז  את  ליקה 

מפחדת.

מעשה בנרגילה, מועצה 
מקומית ובירוקרטיה. 
ושריפה, שריפה גדולה

של ציביליזציה <<< תקרת הזכוכית שלנו לא כל כך גבוהה: אנחנו מדברים על חשמל, על כבאית. עוד לא התחלתי לדבר על תרבות, 
תיאטרון, כי אין לי מקום כזה <<< השכנים שלי מדברים על מה ההצגה הטובה ביותר ללכת אליה, אני מדבר על מים לתושבים שלי"

 "אני לא מבינה למה זה ככה", היא 
אנחנו  בעיניה.  כשדמעות  ממשיכה, 
משלמים מיסים, משלמים מים, מש־
למים חשמל. כל מה שאזרח במדינה 

מחוייב לשלם, אנחנו משלמים". 
ראנה  בו  הרחוב  בקצה  מהוואדי 
נראים ממדי האסון הכבד  מתגוררת 
בדמות עצים שרופים, ובתים שהפיח 

ממאן להיעלם מהם.
"האסון הזה גרם לי לחשוב שהמדי־
נה שלי לא מסוגלת להעניק לי ביטחון 
הש־ ביום  "רק  אומרת.  היא  והגנה", 
לישי לשריפה קיבלו החלטה שצריך 
לפנות אותנו מהבתים. פעם ראשונה 
שאין  והרגשתי  שפחדתי  שלי  בחיים 

מי שדואג לנו". 
ברחוב  ממתקים  חנות  בעל  אמל, 
של  מהיחס  מאוד  "נפגענו  הראשי: 
המדינה כלפינו. מחפשים רק את מי 

להאשים באסון". 

אני אחראי!
סביבנו,  מתגודדים  תושבים  כמה 
וכולם מסכימים.  ראש המועצה, וג'יה 

כיוף, יאמר לנו אחר כך: 
בכפר,  ולנזקים  להרוגים  "מעבר 

צריך  בהחלט  אבל  רים, 
התיסכול  את  לפרוק 
הצעירים.  בקרב  שקיים 
עוד  יעמיק  זה  לא,  אם 
יותר את רגשות הקיפוח 

בעדה. 
"רק בשביל להבהיר 
 60% הדברים:  את 
מתושבי עוספיה מקב־
לים משכורת מינימום. 
נמצאים  בכפר   70%

מתחת לקו העוני". 
היהודים,  אצל  רואים  אנחנו 
שיותר ויותר צעירים לא רוצה לה־

תגייס.
יש  רוצים.  כולם  לא  אצלנו  "גם 
כאלה מטעמי דת, יש כאלה מסיבות 
כאלה  גם  יש  אבל  אידיאולוגיות, 
העי־ הגורם  קצינים.  להיות  שרוצים 
קרי שמושך פה את האנשים לצה"ל 
הוא התעסוקה. היכולת לשרת בצבא, 

בשב"ס, במשטרה" .
הרבה  נסגרו  האחרונות  בשנים 
מתפרות, שהיוו את עיקר התעסו־
קה של הנשים שלכם. לאן מועדות 

עכשיו פניהן? 
אתה  מתפרות,  אומרים  "כשאתם 
אני  נמוכה.  בדרגה  עבודה  אומרים 
רוצה שמש־ אני  מתפרות.  רוצה  לא 
ושיפתחו פה  יגיע לכאן,  רד התמ"ת 
מודלים של תעסוקה שמתאימים יותר 

לחברה שלנו ולזמננו. כאן. 
 200 ביוקנעם  היו  ה־80  "בשנות 
מקומות עבודה. היום יש שם 20 אלף 
מקומות. אני רוצה שיהיו אצלנו בעוד 
עשר שנים הרבה מקומות עבודה, כדי 
יעבדו  והצעירים  הנשים  שהגברים, 

בהם. 
כלכ־ קטליזטור  בעץ  ראיתי  "אני 
לי, שיביא תיירים, ונפגעתי כלכלית 
קשה מהאסון הזה. כמו כל אדם פשוט, 
בו,  שטוב  במקום  לחיות  שואף  אני 
תעסו־ וימצאו  ילמדו  שלי  שהילדים 

קה".
מה המצב כרגע?

בעוספיה  ביותר  הגדול  "המפעל 

האסון הזה קשה לנו במיוחד, כי הע־
צים האלה הם חלק מהחיים שלנו. מב־
חינתנו זאת לא רק פגיעה בנוף, אלא 

פגיעה בנפש". 
התושבים  פינוי  את  יזמת  מתי 

מבתיהם?
"היתה נכונות לפנות תושבים עם 
לא  מהם  חלק  אבל  השריפה,  פרוץ 
להישאר  העדיפו  הם  להתפנות.  רצו 
בבתים שלהם. חלקם מצאו פתרונות 
בעצמם, והלכו לחברים או למשפחות 

שלהם בחלק המזרחי של הכפר. 
"הסתובבנו עם מגפונים בכל הש־

וביקשנו  לשריפה,  הסמוכות  כונות 
סירבו,  חלקם  להתפנות.  מהתושבים 

מהסיבות שלהם.  
"תראו, על כל מה שקורה בכפר - 
אני אחראי!  אני אחראי שלא לחצתי 
מספיק על הממשלה, אני אחראי שאין 
כבאית בעוספיה. אבל בואו תראו מכ־

תבים - אחד שלחתי למנהל הכבאות 
בחיפה, רמי דותן, שיבוא ויראה שאין 
השיב  הוא  אחת.  כבאית  אפילו  לנו 
שהם יגיעו לעשות סיור, אבל הם לא 

הגיעו. 
לנו  שאין  זה  שקורה  מה  "בגדול, 
חשמל  מים,  של  ראויות  תשתיות 
נזקים  לעוד  גרמה  השריפה  וביוב. 
בתשתיות, ויש בתים שספגו את החו־

והם  הכיבוי  מטוסי  ששיחררו  מרים 
עדיין צבועים באדום.

"אתם יודעים, פניתי לישראל עינב, 
מנהל המים והביוב בחיפה, עוד לפני 
השריפה. עד היום אין תשובה. ביקש־
תי 23 וחצי מיליון שקלים משר הפ־

נים, אלי ישי, שהיה כאן בביקור לאחר 
השריפה, להקמת תשתיות חדשות. גם 

ממנו עדיין לא קיבלתי תשובה".   
כיצד אתה מתמודד עם הטענות 
שהשריפה נגרמה על ידי ילדים מה־

כפר שלכם?
"כל יום אני שומע משהו אחר. פעם 
זה מהמזבלה, אבל המזבלה לא נשרפה. 
אחר כך אומרים זה על רקע לאומני, 
שיחררו  למחרת  חשודים,  שני  תפסו 
אותם. אחר כך האשימו את הנערים 

עם הנרגילה.  
"צריך להיות היגיון בכל דבר. נניח 
שזה נכון, והילדים עם הנר־
גילה גרמו לשריפה. הטענה 
הזאת אומרת בעצם: אדוני, 
זאת מדינה שבחמש נרגילות 

אפשר לגמור אותה. 
"באסון כל כך גדול אי אפשר לחפש 
על מי להפיל את האשמה. כולם צרי־

כים לקחת אחריות". 

שורשים, לא נדל"ן
כיוף, לא  מי שייכנס למשרדו של 
הפט־ מאישיותו  להתעלם  יתקשה 
ריוטית. בכניסה לחדרו מתנוסס דגל 
מגילת  תלויות  הקירות  על  ישראל, 
העצמאות ותמונתו של שמעון פרס, 

נשיא המדינה. 
על המדף שמעל ראשו של כיוף ני־
צבת חנוכיה, המסמלת, הוא אומר, את 

הכבוד שהוא רוחש לדת היהודית.
התהליכים  לכל  שותפים  "אנחנו 
כיוף.  אומר  במדינה",  והתחושות 
"אחד הנושאים המרכזיים שמעסיקים 
המ־ נושא  הוא  בישראל  הציבור  את 
לי  אין  והדמוקרטית.  היהודית  דינה 
בעיה עם מדינה יהודית ודמוקרטית, 
דמוקר־ באמת  שתהיה  לפחות  אבל 

טית. שתהיה שוויונית. 
"צריך לדעת להעריך אזרחים שה־
תפיסה שלהם היא תפיסה של שורשים 

ולא של נדל"ן. 
מה העניין הזה של המזבלות הפי־

ראטיות?
"אני כועס על זה שיש אצלנו מזב־
לות פיראטיות. אני מוכן לקבל תק־
ציב, ואז יהיה לי הכבוד להוציא את 
אני  אבל  היפים.  העצים  מבין  הזבל 
צריך משאיות, כסף, אנשים. אני לא 

יכול לעשות את זה בידיים שלי. 
"אמרתי את זה לשר להגנת הסביבה, 
גלעד ארדן, שהיה אצלי שבוע שעבר. 
הוא אמר שיחזיר לי תשובה. אולי דרך 

העיתון התשובה תגיע מהר".
את  למנוע  אפשר  אי  בינתיים 

התופעה?
שומרים  שיאשר  מהשר  "ביקשתי 
מצ־ וגם  באיזור,  שיסתובבו  ואנשים 

למות".

מוכנים לשינוי
"בין שכונת דניה לעוספיה מפרי־
דות חמש דקות בנסיעה", אומר כיוף,  
"אבל זה הבדל של 50 שנות ציבילי־

זציה. 
כך  כל  לא  הזכוכית שלנו  "תקרת 
על  מים,  על  מדברים  אנחנו  גבוהה: 
חשמל, על כבאית. עוד לא התחלתי 
לדבר על תרבות, על תיאטרון, כי אין 
לי מקום כזה. אין לי תרבות בעוספיה. 
השכנים שלי מדברים על איזה הצגה 
ללכת, אני מדבר על כך שיהיו לתו־

שבים שלי מים וחשמל". 
למה זה קורה?

"אנחנו גם אשמים. הגישה החמול־
תית מאוד מפריעה לנו כחברה. אנחנו 

צריכים להשתנות".
ותושבי עוספיה מוכנים לשינוי?

החמול־ ישנם  לא.  וחלק  כן  "חלק 
לנהל  צריכים  שהם  שחושבים  תיים, 

את הכפר, אבל הם לא הרוב". 
והאחרים באמת מוכנים לכך מנ־

טלית?
 "אני לא חושד שאתם שואלים את 
אז  עלינו,  עליונות  תפיסת  מתוך  זה 
אני מקבל את השאלה, ומוכן לענות: 
מה זאת אומרת מנטליות? צריך מנט־

ליות כדי להיות משכיל? 
הד־ בקרב  "הישראליזציה 
מאשר  גבוהה  יותר  רוזים 
אצל היהודים. חקרתי את מידת 
הישראליזציה בקרב עדות שונות בי־
שראל, וב־1995 הישראליזציה בקרב 
היום.  מאשר  כפולה  היתה  הערבים 
מדד  אבל  הדרוזים.  על  לדבר  שלא 
התיסכול בעדה עלה בעקבות השרי־

פה". 
בקרב  שינוי  שיחול  חושב  אתה 
בני הנוער ברמת המוטיבציה לה־

תגייס?
"תראו, מוקדם מדי כדי למדוד דב־

שמעסיקה  המקומית,  המועצה  הוא 
100 אנשים. ובנוסף, משרד החינוך. יש 
לנו שלושה בתי ספר יסודיים, חטיבת 
מוצאים  הגברים  רוב  ותיכון.  ביניים 
תעסוקה בחיפה, בזרועות הביטחון או 

בקיבוצים מסביב.
שואל  שאני  המרכזית  "השאלה 
את עצמי, היא איזה בוגר של המקום 
אני רוצה לראות? אני רוצה בוגר עם 
דעות, עם עצמאות, עם קומה זקופה, 
יכולת חשיבה, אהבה למקום ולמדינה. 
בשביל להגיע לזה צריך חינוך, צריך 

תרבות. 
"אני לא יכול לקדם את הצעירים 
ללמוד באוניברסיטה, אם אין פה תע־
סוקה ואמצעים חיוניים אחרים. הגדו־
לה היא לבנות חברה בראייה עתידית, 
שיש לה חינוך והשכלה עם קורלציה 

לביקושי השוק".
עוספיה לא סוקרה רבות בתקשו־

רת, למרות שהייתם בלב האסון.  
 "אנחנו מצטערים באמת שאין לנו 
אחראית. אני  יותר  תקשורת  בארץ 
אזרח  אני  כולם,  עם  נהרג 
כמו  שוטר  אני  כולם,  כמו 
כולם - אבל אני גם הקורבן 

וגם לא מסוקר". 
אתה צופה אסון נוסף?

האם  במרכז:  סימפוזיון  "תכנסו 
מוכן  אני  הבא.  לאסון  בדרך  אנחנו 

להגיע". 
תושבי עוספיה מביטים בלהבות  | צילומים:  גיל נחושתן, "ידיעות אחרונות"

כיוף: "70% בכפר נמצאים מתחת לקו העוני"  | צילום:  מתן דויטש

צריך  בהחלט  אבל  רים, 
התיסכול  את  לפרוק 
הצעירים.  בקרב  שקיים 
עוד  יעמיק  זה  לא,  אם 
יותר את רגשות הקיפוח 

"רק בשביל להבהיר 
60%
מתושבי עוספיה מקב־
לים משכורת מינימום. 
נמצאים  בכפר   

היהודים,  אצל  רואים  אנחנו 
שיותר ויותר צעירים לא רוצה לה־

הנדון: הקמת תחנת כיבוי אש בעוספיה



רוצה לומר

די להציץ!
"אני חייבת לספר לך משהו", סיננה זאת היושבת בכיסא שמאחו־
ריי, בקו האוטובוס המקרטע מירושלים לרחובות. היא שלחה בעיטה 
נמרצת במשענת גבי, ולחשה בהתלהבות לפלאפון שלה: "הפעם, 

זה זה!". 
מיד החלו חיישני הסקרנות שלי להתעורר. העפתי מבט לחלון 
האוטובוס, והתבוננתי בבבואת דמותה המשתקפת. אני עושה רושם 
כמביטה אל עבר הנוף הנשקף מכביש 1, אבל מעתה נרתמתי לשי־
רותי הביון הפנימיים שלי. בתנועות זריזות כשל מרגלת העברתי 
את יד ימין על החלון המטונף, מנסה להכיר את תווי פניה של א' 

)אלמונית(. 
א' סיפרה לחברתה על המיועד. "הוא כזה חמוד", אמרה בטון צפצ־
פני שרק בנות יכולות להגות. בראשי שמעתי את קולותיי המוכיחים: 
"עיוורת תמימה! אחרי מה שהוא אמר לך בפגישה השנייה?!". וכך 

מצאתי את עצמי מנהלת דיאלוג דימיוני עם א' במשך 57 דקות. 
ברחובות עליתי על אוטובוס לדירה של חברתי ל', כשתוך כדי 
שיחה בפלאפון נתקלו עיניי בשלט שהודבק מעל ראשו של הנהג 
העייף: "נוסע יקר, לא רוצה לדעת על הצרות, האהבות והמצב הכל־
כלי שלך. בבקשה לא לדבר בפלאפון". ופתאום זה נפל עליי - כאילו 

הבורא לקח צבתות ענק ופקח לי את העיניים. אני מציצנית! 
אולי לא שמנו לב, אבל מיום ליום אנחנו מתערבים יותר מדי, 
דוחפים את האף למקומות שלא לנו וכמוני - עושים עבודת שטח 

שמלמדת אותנו מציצנות מהי.
עליית העונה השלישית של "האח הגדול" מספקת מציצנות 24/7, 
ונותנת במה מדאיגה לחטטנות הבלתי נדלית. אני תוהה איך נחייה 
בעוד חמש שנים? הדבר עלול להביא אותנו לכדי כאוס של מלחמת 

אחים, כי ההיא הקשיבה לזה שאמרה עליו שהוא איום ונורא. 
אחוזי  את  להעלות  קלה  דרך  מחפשים  הטלוויזיה  אנשי  אם 
הרייטינג, שלא יהפכו אותנו לשפני הניסיונות שלהם. יכול להיות 
שאני תמימה, אבל גדלתי על: "השינוי מתחיל בנו", ונוכחתי לגלות 
שזו לא רק קלישאה זולה – זאת האמת. אני כבר לקחתי על עצמי 

לעלות לאוטובוס עם נגן מוזיקה. 
ואתם?

מעין ארביב
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לא  עוד  הראשונה  "בשנה 
היינו רגילות, זה היה קצת 
חונק. אני זוכרת שכשהיינו 
מגיעות בחזרה לצפון בסו־
פי שבוע, מירב היתה נכ־
יכולה  לא  וזהו,  לחדר  נסת 

לראות אותי יותר".
מירב )25( ושירה )24( הן שתי סטודנטיות לפ־
סיכולוגיה חינוכית באריאל, שנה שנייה. הן חו־
ושתיהן  הולדת בהפרש של שבועיים,  ימי  גגות 

מזל עקרב.
שתיהן מקרית אתא, שתיהן גרות ביחד במעו־
נות בקרוואן, שתיהן עובדות בבית קפה ושתיהן 
לומדות את אותם קורסים בדיוק. אם זה לא מס־
פיק, בסופי השבוע הן חוזרות לאותו בית הורים, 
שם הן מבלות עם עוד ארבעה אחים. והן קוראות 

אחת לשנייה "סיסטר" או בקיצור "סיס".
של מי היה הרעיון ללמוד ביחד?

שירה: "שתינו רצינו ללמוד באריאל. יש לנו פה 
הרבה בני דודים וחברים מקריית אתא. אני בכלל 
רציתי ללמוד הפרעות בתקשורת, אבל הפסיכומ־

טרי שלי לא הספיק, אז התפשרתי". 
מירב: "אני החלטתי ללמוד באריאל אחרי שה־
תייעצתי עם בת דודה שלנו, שלומדת פסיכולוגיה 

ארגונית, וככה יצא שבאנו ללמוד ביחד".
איך הגיבו ההורים והחברים?

כיף  איזה  'יא,  ואמרו:  ישר התלהבו  "החברים 
לכן, איזה מצחיקות אתן'. גם ההורים שמחו. מבצע 
בצ'ק  משלמים  הם   - נוח  יותר  אחד.  פלוס  אחד 

אחד".
מי יותר מתחברת ללימודים?

שירה: "לא אני ולא מירב. זה מאוד מעניין, אבל 
לשבת וללמוד בכיתה זה לא אנחנו. לנו מתאים 

לשבת עם חברים ולצחוק". 
"סיס? איך את מדברת?", קוטעת אותה מירב. 

"אני אומרת את האמת, מירב, אנחנו לא מגיעות 
לכל השיעורים, אבל לפני מבחנים אנחנו קוראות 

את החומר והוא כן מעניין אותנו".
שירה רוצה להמשיך ללימודי תואר שני בייעוץ 
חינוכי, מירב לא חושבת על העתיד עדיין. היא 

מחכה לסיום התואר כדי להחליט.
איך זה לגור ביחד בקרוואן?

שירה: "יש לנו קרוואן פצצה, למרות שלא היינו 
אמורות להיות ביחד, כי מירב לא רצתה. עוד כש־

באנו למכינה היא ביקשה מהאחראית שלא תשים 
את  היו  אחת  לכל  צוחקת(,  )מירב  ביחד  אותנו 
החברים שלה. אני הייתי אמורה להיות בחדר עם 
מישהי, ומירב עם ידיד שלה, אבל אז היא גילתה 

שאי אפשר בן ובת יחד במעונות".
למה לא רצית לגור עם שירה?

מירב: "כי לא היינו חברות טובות לפני. 
הלכה לשירות  כל אחת  התיכון  אחרי 
בירושלים  גרה  שירה  שנתיים,  לאומי 
היינו  בבית.  גרתי  ואני  שנתיים,  עוד 

אחיות, אבל לא יותר".
אז מה קרה?

שירה: "חברה שלי החליטה שהיא לא רוצה לגור 
במעונות, ולא היתה לנו כל כך ברירה".

"אבל זה השתלם", צוחקת מירב.
מה אתן עוד עושות ביחד?

אם  אז  השבוע,  כל  פה  שאנחנו  "כיוון  שירה: 
משותפים  חברים  לנו  יש  ביחד.  גם  זה  יוצאים 
יש את  באריאל, לעומת הבית, ששם לכל אחת 
החברות שלה. וכשאנחנו עובדות זה באותם ימים 
ושעות, כי יש לנו מערכת שעות זהה, והלו"ז שלנו 

בדיוק אותו דבר".

באריאל, תמיד יצאתן לבלות ביחד?
"לא. בשנה הראשונה ידיד טוב שלי הזמין אות־
נו למסיבה, ובחיים לא יצאנו ביחד, לא לפאב ולא 
לשום מקום. אז אמרתי למירב: 'הפעם את זורמת', 
והיא אמרה 'סבבה'. זה היה ממש מוזר בהתחלה, 
כי לא הכרנו אחת את השנייה במסיבות, אבל היה 

ממש כיף. היום אין מצב שאני יוצאת בלעדיה".
איך נראה סדר היום שלכן?

מירב: "אנחנו קמות ביחד, כי השיעורים שלנו 
ביחד,  בהפסקות  אנחנו  שעה.  באותה  מתחילים 
זורמת  השנייה  גם  להבריז  מחליטה  אחת  ואם 
איתה. אחרי הלימודים כל אחת הולכת לעבודה, 
אבל אנחנו תמיד עובדות יחד בערב, ואז חוזרות 
לקרוואן, יושבות עם חברים והולכות לישון גם 

ביחד. יש לנו אפילו מיטה זוגית".
לא נמאס לכן?

היינו  לא  עוד  הראשונה.  בשנה  "אולי  שירה: 
שהיינו  זוכרת  אני  חונק.  קצת  היה  וזה  רגילות, 
מגיעות בחזרה לצפון בסופי שבוע, ומירב היתה 

נכנסת לחדר וזהו, לא יכולה לראות אותי יותר".
אתן מדברות על הכל?

מירב: "תלוי. יש נושאים שאני עדיין אספר לח־
ברות שלי ושירה תספר לחברות שלה. 

"אבל אם יקרה לי משהו שאני אהיה חייבת לדבר 
שירה.  מוסיפה  מירב",  את  אשתף  כן  אני  עליו, 
"מאוד חשוב לי מה שהיא אומרת, אבל היא, רק אם 

אוציא ממנה בכוח היא תתחיל לשתף אותי".
לנו  נוח  אינטימיים.  בדברים  רק  "אולי  מירב: 

יותר לדבר עם חברות טובות".
הן גם עושות ביחד שיעורי בית, וגם לומדות 
ביחד למבחנים. "למירב יש בעיה", אומרת אחו־
תה, "היא לא יכולה ללמוד עם אנשים. היא חייבת 
שקט. ואני בדיוק ההיפך. כשאנחנו לומדות בבית 
של ההורים, היא כל הזמן מעיפה אותי, ואני מת־
חננת אליה: 'אבל מירב, אני לא יכולה ככה, אני 
חייבת לדסקס עם מישהו על החומר'. ואז היא סו־
גרת עליי את הדלת, ואני פותחת אותה בחזרה".

בקרוואן אין לאן לברוח.
"בקרוואן אין למירב ברירה, יש לנו אפילו קבו־

צת לימוד".
הייתן ממליצות לאחרים ללמוד עם אחים?

נוח לגור עם מישהי שאת  יותר  מירב: "בטח. 
כבר מכירה, וגם בלמידה אחת עוזרת לשנייה. אם 
אני לא מגיעה לשיעור, אני יודעת שיש לי ממי 
האוכל,  הקטע של  את  אין  החומר.  את  להשלים 
שצריך להתחלק בקניות, וניקיון - מי ישטוף ומי 

לא. 
יותר קל לי לצעוק על שירה מאשר על  "גם 
בנאדם זר, אבל אני לא צועקת עליה, כי היא ילדה 

טובה".

יחד בלימודים, לבד בבית
יצח־  )20( ויעלה  יצחקוב־מזו   )22( אורטל  גם 
קוב הן סטודנטיות־אחיות, שלומדות ביחד כלכלה 
ומינהל עסקים במרכז. אבל הן עוד בתחילת דרכן 

- שנה א'.
הן גרות בגינות שומרון - אורטל, שנישאה לפני 
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נטל חברתי 
 היא ניצבה לה שם בלב הרחוב הסואן. כשהיא יושבת בקלנועית 
שלה ומנופפת בידיה לכל עבר, היא מנסה לתפוס את תשומת ליבם 
של העוברים ושבים, רק לשבריר של שנייה. מבטה מתחנן והייאוש 

ניכר בפניה. 
הדמעות המציפות את עיניה זולגות וממלאות את הקמטים שעל 
פניה. כובעה כמעט נופל מניסיונותיה להתכופף. למרות סבלה הרב, 

המחנק תקף דווקא את גרוני.
"את צריכה עזרה במשהו?", שאלתי. "בבקשה, זה נפל לי ומאוד 
קשה לי לקום", היא ענתה בדיבור כבד והצביעה על ארנק שהיה זרוק 

על אבני הרחוב... 
נפרדתי ממנה לשלום והמשכתי בעיסוקיי, אך המחשבות סרבו 

להרפות. 
איך מרגיש אדם במצוקה כשאיש אינו מתייחס? כשחולפים על 
פניו במהירות, או מדלגים סביבו תוך סינון גידופים כאילו היה מכ־
שול באמצע הדרך? כשהמעטים שעוצרים בוהים בו כאילו היה בר 

רפאלי על שלט פירסום של פוקס בלב נתיבי איילון?
האם היתה זו מעידה חד־פעמית של הרחוב הירושלמי? לא. הרי 
רק יום לפני כן, בשדרה הסמוכה, זחל על ישבנו קטוע רגליים בזמן 
שניסה לתפוס שקית שנמלטה ממנו במרץ במורד הרחוב. גם הוא 

נשאר בודד במערכה.
ברגעי אסון ומשברים לאומיים רוח הנתינה גוברת עלינו. אנחנו 
עוזרים, מתנדבים, דואגים. אבל בעזרה לאדם אקראי ברחוב אין שום 
תחושת שליחות. זה לא דרמטי מספיק או מרגש. אנחנו לא מצילים 
את המולדת. ואפילו אין עדשות מצלמה שיתעדו את הרגע ויזכו 

אותנו ב־15 דקות של תהילה. 
בשעת לילה מאוחרת תשובות עדיין לא היו לי, אבל שאלות המ־
שיכו להטריד את מנוחתי. האם הפכתי מודעת מדי לסביבה? אולי 
הבעיה היא באזור רווי הקבצנים? רגע, אולי לא היתה שום בעיה 
בתגובות ברחוב. אולי בכלל הם אשמים. באיזו זכות הם מגיעים 
למצב כזה והופכים לנטל על החברה? הדלקתי את הרדיו ונרדמתי 

."what a wonderful world" לצלילי
ורד זרצקי

מבצע אחת פלוס אח(ו)ת במרכז <<< הסיסטריות מירב ושירה לומדות, חוגגות, עובדות וגרות יחד <<< 

חודשיים, עם בעלה, ויעלה עם שאר בני המשפחה.
של מי היתה ההחלטה ללמוד ביחד?

יעלה: "זאת לא היתה החלטה משותפת. פשוט כל אחת רצתה 
ללמוד כלכלה ומינהל עסקים".

אורטל: "הגענו לזה בדרכים שונות, ולא בהחלטה של 'יא־
ללה, איזה מגניב יהיה אם נלמד ביחד כלכלה ומינהל עסקים". 
והתלבטתן אחרי שהתברר ששתיכן בחרתן באותם מק־

צועות?
אורטל: "כן, היתה בהתחלה התלבטות".

יעלה: "ידענו שזה יכול להיתפס בצורה מוזרה קצת, מבחינת 
אנשים זרים".

 אורטל: "אחרי שחשבנו על זה עוד קצת, אמרנו 
אחת לשנייה: 'אם זה מה שאת אוהבת וזה מה שאני 

אוהבת, ברור שנעשה את זה'".
יש ביניכן הפרש של כמעט שנתיים, איך קרה שהתחלתן 

ביחד?
יעלה: "מבחינת המחזור אני שנה מתחת לאורטל, אבל היא 
עשתה שנתיים שירות לאומי ולקחה שנה חופש, ואני מיד אחרי 

השירות הלאומי התחלתי ללמוד".
איך ההורים הגיבו להחלטה שלכן?

באותו  חושבים  הילדים  ששני  כיף  זה  שמחו,  "הם  אורטל: 
כיוון, על אותו תחום". 
יש ביניכן תחרות?

'אני  לנו:  אמרה  שלישית  משנה  "סטודנטית 
בחיים לא הייתי הולכת ללמוד עם אחותי, בטח 
כל הזמן היינו מתחרות על הציונים', ושתינו הסתכלנו 

עליה ואמרנו לה: 'אנחנו ממש לא כאלה' ". 
יעלה: "כל אחת וההצלחה שלה. אם יש משהו שאורטל יותר 

טובה בו ממני, אז בואי ותשפרי אותי".
אתן עושות עוד דברים יחד?

"אנחנו לא באמת כל הזמן ביחד. בלימודים כן, אבל בבית כל 
אחת עם החברים שלה. אנחנו בגילים שונים, אז יש לנו חברים 

שונים".
אתן מרגישות שמשווים ביניכן?

אנ־ לא.  ויעלה  נשואה  שאני  מזה  חוץ  ממש,  "לא  אורטל: 
חנו באותו ראש, ויש לנו אותו אופי. שתינו חברותיות מאוד 
ואוהבות לצחוק, ומצד שני גם רציניות בלימודים ואיפה שצריך 

להיות רציני. אין יותר מדי מה להשוות".
ואיך זה ללמוד ביחד?

"זה בונוס. אם אחת לא מבינה משהו, היא נעזרת בשנייה. 
אם מישהי לא מגיעה, יש ממי לקחת את החומר. למרות שיש 
לנו חברים בכיתה, ואנחנו מתחברות עם כולם, עדיין יותר נוח 

להיעזר באחות".
אורטל: "אנחנו גם גרות באותו יישוב, אז יותר נוח מאשר 
לנסוע אל אנשים אחרים או להישאר פה אחרי שעות הלימודים 
בשביל לעשות עבודות או שיעורים. אנחנו יכולות לחזור הבי־

תה ולתאם שעה שנוחה לשתינו".
אורטל נשואה, אז בטח כל הזמן שואלים אותך על חתו־

נה? 
לא  שאני  זה  סביב  צחוקים  יש  אבל  שלא,  "האמת  יעלה: 
נשואה. למשל, יש מישהו בכיתה שכל הזמן מנסה למצוא לי 

שידוכים במכללה".
וזה מלחיץ אותך?

אורטל עונה במקומה: "פשוט יצא לנו לדבר על זה, בין היתר 
מעבר לכך שאנחנו אחיות אנחנו גם מדברות על הכל, והמון, אז 
אני יודעת שלא קיים הלחץ הזה, ואנחנו מאוד מפרגנות אחת 

לשנייה, בין אם בלימודים ובין אם בחיים בכלל".

אפילו אם אחת מבריזה, גם השנייה זורמת איתה <<< אצל אורטל ויעלה, אחת נותנת שיעורים פרטיים לשנייה 

אורטל ויעלה. "כל אחת וההצלחה שלה"  | צילומים:  ליאת אלון

אחותי לי
אם אין

אני לי,

מירב ושירה. "לא היינו חברות טובות"
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"גר אצלנו ילד שהוריו 
שלו  אמא  גרושים. 
לבד  אותו  השאירה 
בבית עם אחותו והלכה 
למכולת. בינתיים הוא 
גפרורים,  עם  שיחק 
ואחותו התינוקת נשרפה. הוא סיפר לי, 
כשהוא בעצמו תינוק, בן שלוש, 'ניסיתי 
להוציא אותה מהלול אבל לא הצלחתי'".

הסיפור הזה הוא אחד מיני רבים בחייהם 
של בני הזוג כהן, לאה הגננת ושלמה, מורה 
לחינוך מיוחד )השמות בדויים(, המתגוררים 
בכפר סמוך לירושלים. "חיפשנו מקום נוח 
רוח  היתה  לכפר,  הגענו  ילדים.  בו  לגדל 
לרוץ  והחלו  מהרכב  יצאו  והילדים  חזקה, 
כשחיוך ענקי מרוח על פניהם. באותו רגע 

הבנתי שזה המקום לחיות בו". 
לפני כ־20 שנה, בגיל 40, כשהם הורים 
לי־ לעזור  ושלמה  לאה  החליטו  לארבעה, 
לדים במצוקה. הם הפכו למשפחת אומנה, 

והחלו לגדל ילדים בביתם.
קצר  כך  כל  בזמן  שחווים  ילדים  "אלה 
המבוגרים  שאנחנו  קשות,  מאוד  חוויות 
לאה.  מספרת  בהן",  נתקלנו  לא  מעולם 
"כשהם מגיעים אלינו הם כלל לא מכירים 
אותנו, ולא סומכים עלינו. אפילו את עצמם 
זמן עד שהם  הם לא מכירים. לוקח הרבה 
עוברים את זה, עם מאמץ משולב של כל 

בני המשפחה.
"הילדים מגיעים ממשפחות שלא רוצות 
או לא יכולות לגדל אותם בשל מגבלות פי־
זיות ונפשיות, וזה משפיע עליהם מאוד. גר 
אצלנו, למשל, ילד שאמא שלו היתה חולת 
הוא  אותו מהרגע שנולד.  ולא רצתה  נפש 
הגיע במצב נוראי - היה נשכב על הרצפה 
וצורח בלי סיבה. רק כעבור זמן הוא הפסיק 

להתנהג כך". 

מהות החיים
ואת  ילדים  אוהבים  מאוד  ובעלי  "אני 
העבודה איתם", מספרת לאה. "אנחנו חיים 
את זה, בשבילנו זו מהות החיים. זה לא ברור 
מאליו שיש משפחה חמה עם זוג הורים, ואני 
שמחה לחלוק את משפחתי עם ילדים שאין 

להם חום ומשפחה". 
כבר  כשאתם  ילדים  לקחת  החלטתם 
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רוצה לומר

הכי קל להתעלם
נהיה  "מה  בזמן האחרון.   כמה דם נשפך בכותרות העיתונים 
מהמדינה", זה המשפט הראשון שקופץ לנו על השפתיים כשאנח־

נו קוראים על עוד אמא שמצאה דרך יצירתית להיפטר מהילדים 
שלה. 

נכון, זה תמיד היה שם. תמיד קרה. אבל יש תחושה שהבעיה 
מחמירה, שאיבדנו שליטה. רכבת שירדה מהפסים זה קטן עלינו. 
אנחנו בהתפוצצות של הר געש. אני מסתכלת לאחי הגדול בעי־

ניים, מכירה אותו כל כך טוב, יודעת כמה הוא אבא מדהים לשתי 
ילדות קטנות ולא יכולה להתעלם מהחשש הקטן, השולי, הזניח, 

הבלתי הגיוני, שגם במשפחה שלי זה יכול לקרות.
הורים, כך אומרים, מכירים טוב את הרגע הזה שבו הטירוף מת־

חיל לגאות, ואתה חושש להיכנע למפלצת הזו שבתוכך ולעבור 
את הגבול. אבל ההורים שמקיפים אותנו, חברים, קרובי משפחה, 
הם בסך הכל "אנשים נורמטיביים", ולעולם לא יעשו משהו שיפגע 

בילדים שלהם. 
הבעיה היא שהתופעה הזו פרצה מזמן גבולות גיאוגרפיים וסו־

ואת  קדם  הודיה  של  המקרה  את  זוכרים  כולנו  ציו־אקונומיים. 
המקרה של השוטר, מייקל פישר, שחיסל את אשתו ושני ילדיו 

והתאבד.
כמה פעמים באמת עשיתם משהו כשראיתם מצוקה של ילד? 
כמה פעמים הרמתם טלפון למחלקת הרווחה בעירייה ודיווחתם 

על השכנה שאתם שומעים מהבית שלה צרחות? 
אנחנו לא אוהבים להתערב. לא רוצים "לדחוף את האף". זה לא 
ובאמת הכי קל להתעלם. לא לצאת מהקונכייה  באמת ענייננו. 

שלנו ולהישאר אדישים. 
תקראו לי נאיבית, תגידו שזה לא יעזור, אבל אני אומרת שבט־

לפון אחד אולי אפשר להציל חיים. או לפחות להפוך חיי גיהינום 
של מישהו לחיים של בן אדם.

רעות יצחק

אופרה אחרת
 בוקר שישי - נובמבר עם שמש של אוגוסט במדרחוב בן יהודה. 
יש משהו קסום בירושלים, במיוחד בתקופה האחרונה. העיר מנסה 

לעבור שינוי תדמית - מהעיר הענייה בארץ לאירופה.
כמו בעבר, כשמסתובבים ברחובותיה הראשיים זה בלתי אפש־
רי להתעלם ממקבצי הנדבות. וגם אם ממש רוצים, תמיד עוברת 
מחשבה לא נעימה בראש. הם יושבים על המדרכה כשפניהם בתוך 
הרצפה והיד מושטת. פה ושם רואים אותם מצוידים בכינור או אור־

גנית, מזמינים את האוזן תמורת אגורה. 
היום, זאת אופרה אחרת: בין המקבצים, החנויות והזמירות נעצ־
רתי לפתע המומה - אישה בעלת שיער טרול, לבושה בשמלה אדו־
מה, מעוטרת באיפור כבד. לצידה גבר לבוש ז'קט ישן וחיוך. שניהם 

עמדו קפואים כשתי בובות ראווה, ולצידם הונח לו כובע. 
קהל לא גדול התגודד סביבם, מבקש להבין את פשר האירוע. בי־
ניהם ישבה גם ילדה קטנה, לבושה בטי שרט וג'ינס, מרוצה מכמות 

תשומת הלב בסביבה, כאילו היא היתה הכוכבת בהצגה.
ניגשתי אליה וידעתי שהתשובה נמצאת בפיה. לפני שהספקתי 
להשחיל מילה, הקהל נדהם מרעש המטבעות שנזרקו לתוך הכובע. 
)אולי גם בגלל שהאישה עם שיער הטרול, דחפה לפתע את האיש 

המחויך לכל הרוחות(. 
בו ברגע, הילדה נכנסה לטרנס של צחוק וחיברה אותי למציאות: 
פתאום קלטתי שהיא יושבת שם בשעת בוקר במקום להיות בבית 
הספר, מתכבדת בעוגיות של כמה בנות עקיבא, המבקשות לעשות 

לנו שבת שלום. 
"איפה ההורים שלך ילדה? למה את לא בבית ספר?". היא השיבה 
בצחוק מתגלגל: "אני בחופש היום". הרהרתי לעצמי, רגע, איזה חג 
היום? )לפני חנוכה(. פתאום אביה הגיח מאחת הסמטאות, אחז בידה 

ופיזר באוזנה הבטחות על ארוחת בוקר מפנקת. 
לא הרבה זמן עבר עד שנתקלתי בה שוב, בוהה בחלונות ראווה 
של חנויות, בשקיקה גדולה. "נו, איך היתה ארוחת הבוקר?", שאל־

תי, והשתיקה שלה אמרה לי הכל.
 אחרי משא ומתן עם האב, הוא הסכים שאקנה לה משהו לנשנש, 
בתנאי שאקח ממנה את מספר הטלפון כדי שתחזיר לי את 18 הש־

קלים שהוצאתי. 
רוצים את ההמשך? שימו אגורות.

גילי אלקבץ

רוצה לומר

"לראות כל יום  מחדש 
את החיוך של הילדים זה

אושר גדול"

"הייתי הולך לישון בלילה לבד, 
ומתעורר כשלידי עוד ארבעה ילדים" 

עבור רובנו משפחה זה דבר מובן מאליו <<< אבל יש ילדים שהוריהם לא מסוגלים לטפל בהם 
<<< וכאן נכנסים לתמונה לאה ושלמה, שמגדלים כבר שנים ילדים כאלה כמשפחת אומנה <<< 

"אני שמחה לחלוק את משפחתי עם ילדים שאין להם חום" 

לארב־ ואב  נשוי   ,30 )שם בדוי(  עידן 
עה, הוא בנם הבכור של לאה ושלמה. לכל 

אורך ילדותו הוא גדל עם ילדי אומנה. 
"בבית שלנו אדם זר הופך מהר מאוד לבן 
בית. הייתי הולך לישון בלילה לבד, ומתעורר 

כשלידי עוד ארבעה ילדים".
איך ההרגשה לגדול עם "זרים" בבית?

"כל מי שנכנס אלינו הביתה הפך להיות 
כמו אח. כמות הילדים שנאספו אלינו מהר־
חובות היא עצומה. אירחנו המון, והבית תמיד 
היה פתוח לכולם. אף פעם לא היתה תחושה 
של זרות, אף אחד לא הרגיש זר, וגם אני לא 

ראיתי בהם זרים". 
גדלת בחברת ילדים שעם הזמן עזבו. זה 

לא קשה?
"זה לא פשוט, אבל עם חלקם שמרתי על 
של  הביקורים  זה  קשה  היותר  הדבר  קשר. 

הילדים בביתם, והחזרה אלינו עם רעיונות 
חדשים, לא נורמטיביים". 

למשל?
חזר מביקור אצל ההורים  ילד  "יום אחד 
שלו והחליט שהוא הורס את כל מה שהיה 
את  וקילל  הבית,  את  לנו  הרס  הוא  סביבו. 

אמא שלי. זה מאוד כאב לי". 
אתה מדריך רכיבה טיפולית לילדים. זה 

קשור לבית שבו גדלת?
ובעצם  בי,  שהוטמע  משהו  זה  "אמפתיה 
קשר.  שיש  ודאי  אז  עמוקה.  בצורה  בכולנו 
אבל לא משנה במה אני עוסק, תמיד תהיה לי 

הנכונות לעזור לאנשים עם בעיות. 
"היום אני חושב על הסבת מקצוע, וברור 
לי שאעסוק במשהו שקשור בעזרה לילדים".
אתם חושבים להפוך למשפחת אומנה?

"אני לא פוסל כלום".

הורים לארבעה. של מי היה הרעיון?
"של שנינו. בלי לדבר על זה בכלל. אנחנו 
מאוד אוהבים ילדים, ואנחנו רוצים וגאים 
לעזור. זו זכות שנפלה בחלקנו, ומבחינתנו 
אנ־ עוד  עם  אותה  נחלוק  שלא  סיבה  אין 

שים".
והתייעצתם עם ילדיכם?

"ממש לא. דיברנו איתם על הנושא, אבל 
לא שאלנו אם הם מסכימים או לא. הראייה 
שלנו היתה, שאם נפזר את הכוחות שלנו 
לעוד ילדים, מלבד הביולוגים, כולם ייצאו 

מורווחים. 
"ובאמת, הילדים שלנו חוו אווירה מאוד 
שונה ומיוחדת, שלא היתה נוצרת אילולא 
היינו משפחת אומנה. למשל, בכל יום שישי 
ילד אחר בבית החליט מה הוא רוצה לאכול. 
היה  והוא  הנדרשים,  המצרכים  את  קנינו 

מבשל לכולם". 
נרתמו  בישראל  משפחות   1,600 מעל 
אף הן למשימה, אבל זה לא מספיק. מאות 
ילדים עדיין ממתינים לעזרה, להיות חלק 

ממשפחה חמה ואוהבת. ובינתיים, נאלצים 
לחיות בפנימיות, בתי מעבר ושאר מרכזי 

חירום יומיים.
כיצד מגיעים לילדים הללו?

עמותה  דרך  או  הרווחה  משרד  "דרך 
ילדים,  הרבה  יש  שלום'.  'אור  שנקראת 
מגיל שנה עד 18, שנמצאים במצבים מאוד 
קשים וצמאים לסיוע. בשונה מאימוץ, היל־
משפחתם  את  מכירים  אצלנו  שחיים  דים 
חם  בית  להם  מעניקים  אנחנו  הביולוגית. 
ומקום טוב לגדול בו, וברגע שמוצאים עבו־
רם משפחה מאמצת, או שהאמא הביולוגית 

מסוגלת לגדל אותם, הילד עוזב". 
עברתם בדיקות כלשהן?

"כן. עברנו ב'אור שלום' מבחנים במשך 
שלוש שעות. הם בדקו את הכשירות שלנו 
היכולת  את  פסיכולוג.  איתנו  שוחח  וגם 
הכלכלית לא בדקו. חשובים יותר הנכונות 
ומצב ההורים. אפשר להיות מאושרים בלי 

כסף".
אומנה  למשפחת  שהפכתם  מהרגע 

המשכתם ברצף?

"לא, עשינו הפוגה גדולה מהאומנה עד 
היא שמעה  אחד  יום  גדלה.  הקטנה  שבתי 
כמה  מלפני  ברדיו,  ושלי  בעלי  של  ראיון 
שנים, ושאלה למה כל האחים שלה גדלו עם 
ילדי אומנה ורק היא לא. הסברתי לה שזה 
לא פשוט כמו שזה נראה, אבל מבחינתנו 
אין בעיה, ומייד לקחנו עוד שתי אחיות קט־

נות. מאז אנחנו ממשיכים עד היום". 
לאה ושלמה נתקלו בהרבה סיפורים חרי־
פעם  "בכל  מזעזעים.  לומר  אפשר  גים, 
מחדש אני אומרת לעצמי שהילד 
האחרון שהיה אצלי עשה לי בית 
מחושלת  כבר  אני  ועכשיו  ספר, 
ויודעת להתמודד עם הכל - אבל 

זה לא נכון. 
במשך  צורחת  ילדה שהיתה  לנו  "היתה 
שעות. פותחת את דלתות הארונות וטורקת, 
עד שהיו נשברות. אמא שלה נהגה לקשור 
לה את הידיים כדי שלא תפריע לה בזמן 
שהיא עסוקה. אי אפשר היה להתקרב אליה. 
אותה.  לתקוף  שמנסים  חשבה  היא  תמיד 
עברנו תקופה מאוד קשה עד שהיא הסכימה 

שמישהו יתקרב אליה, ידבר איתה".

"הם הילדים שלנו"
את  לשים  מקום  כל  קודם  צריך  "ילד 
הראש", אומרת לאה. "כשיש לו מקום לי־

שון בשקט ולקום למציאות נורמלית, הוא 
יצליח להתרפא, לממש את עצמו ולהתק־

דם. זה משהו שראיתי לכל אורך הדרך, עם 
כל הילדים שגדלו אצלנו".

הילדים שלכם קינאו כשהגיעו הבנות 
הראשונות?

"בכלל לא. אף פעם לא ראינו או הרגשנו 
מעו־ הם  כשגדלו,  גם  להם.  מפריע  שזה 

אמרו  שהם  היחיד  הדבר  התלוננו.  לא  לם 
ושונה  מיוחד  מאוד  מצב  בבית  שנוצר  זה 
ממשפחות אחרות. לרגע הם לא מצטערים 

על כך, להיפך. 
הם  כאילו  האומנה  לילדי  "התייחסנו 
וכך גם הם. מבחינתנו, הם  האחים שלהם, 
הילדים שלנו לכל דבר. לקחנו אותם לכל 
השמחות ולכל הטיולים. ברור שהרבה אנר־

גיות ותשומת לב הלכו לילדי האומנה, אבל 
אני לא חושבת שזה גרע או הזיק למישהו". 
איך ההפיכה למשפחת אומנה השפי־

עה על הילדים שלכם?
"לדעתי, זה הגדיל את הנכונות של היל־

דים שלנו להתחלק. הם מעולם לא התנגדו, 
להיפך. יום אחד הגעתי הביתה ומצאתי אחד 
מהבנים הביולוגים שלי ואחד מילדי האומ־

נה מכינים לי ארוחת ערב חגיגית. ידעתי 
שהם עשו משהו לא טוב. אחר כך הסתבר, 

שבני הביולוגי החליט לקחת את כל האחריות עליו, 
כדי שלא אכעס על ילד האומנה. ומדובר בסך הכול 

בכוס שקיבלתי במתנה ונשברה. 
"כיום כל הילדים שלי עובדים עם ילדים. אני מני־
חה שמה שהתרחש אצלנו בבית הוביל אותם לבחור 

בדרך הזאת".
מי מממן טיפולים של ילדי אומנה? 

"עמותת 'אור שלום' שילמה על טיפולים וגם למו־
סדות החינוך. כל משפחות האומנה מקבלת מימון מי־
נימלי מטעם גוף כלשהו, וזה בהחלט עוזר. אני הפסק־
תי לעבוד לתקופה ארוכה, כי הילדים הזדקקו להמון 
תשומת לב. נשארתי בבית, והייתי זמינה לכל בעיה".

מאיפה הגיע הרצון להיכנס לעסק הזה? 
"בתור ילדה גדלתי בבית מאוד לא קל; היו המון 
צעקות ומריבות, אבא שלי לא היה בריא בנפשו, עזב־
תי את הבית בגיל 14, לפני שהספינה טובעת, ועברתי 
לקיבוץ. הרצון שלי לא נובע ממקום של פיצוי עצמי, 
אלא הערכה גדולה למה שיש לי. הרצון להתחלק עם 

עוד אנשים”.

"למרות הקושי, 
לקחתי אותו בחזרה"

במרוצת השנים, גם אם לעיתים היה הדבר קשה, 
לאה ושלמה לא ויתרו והמשיכו לעזור לי־

לדים במצוקה. "היתה תקופה שהיו לנו 
שמונה ילדים בבית", היא נזכרת. 

אי  שני,  מצד  אבל  טירוף.  "זה 
ולה־ להם  לעזור  שלא  אפשר 

הרו־ במשפחה  אותם  שאיר 
סה".

ילדים  שבעה  לגדל 
בממוצע זה לא קל. 

"זה לא קל, אבל מתמודדים. 
מקסים.  ילד  אצלנו  גדל  בעבר 
עבריין,  שהיה  אביו,  אחד  יום 

לקח אותו לטיול ולא החזיר אותו. 
דאגתי לו מאוד. הייתי נוסעת ומב־

ררת איפה הוא, אפילו לבית הספר שלו 
הלכתי כדי לראות מה שלומו. 

"כעבור זמן התקשר אליי המפקח, ואמר 
שיש שתי אופציות: או שהילד חוזר אליי או 

שהוא נלקח למשפחה מאמצת. באותו זמן גרו 
אצלנו שלושה ילדי אומנה ולמרות הקושי, לקח־

תי אותו בחזרה".
ובעלך תמך בזה?

"מאוד. לבעלי יש קשר מאוד 
הם  ילדים.  עם  ואמיץ  מיוחד 

אב,  של  דמות  בו  רואים 
שלרוב חסרה להם".

שנקשרת  לך  קרה 
לילד ונאלצתם להיפרד 

בצורה פתאומית?
"כן, וזה נורא קשה. 
שהתחסנתי,  חשבתי 
אבל לא. בכל פעם 
מחדש.  קשה  זה 

כע־ זה  קשה  הכי 
חודשיים  בור 
אז  שלושה,  או 
מרגישים  באמת 
את הכאב. היתה 
ילדה  אצלנו 
שלה  שאמא 
אותה  רצתה 
זה  בחזרה. 
הרבה  קורה 
לו־ שההורים 

הילד  את  קחים 
בחזרה. 

אומנה  "משפחות 
אינן מאמצות את הילד, 

כשברור  אותו  מגדלות  אלא 
הביולוגיים  ההורים  מי  לכולם 
שלו. בפעם האחרונה שזה קרה, 
לקיץ  פיג'מה  לילדה  קניתי 

ולחורף. אמרתי לה שזה החי־
בוק שלנו כל לילה". 

איך את מגדירה את מה 
שקורה לילדים?

"בדרך כלל הם מגיעים עם דימוי עצמי מאוד נמוך, 
והם עוברים תהליך ארוך עד שהם מעריכים את עצמם 
מחדש. היה לנו ילד שכל דבר רע שקרה בבית, היה 
לוקח על עצמו. הדימוי השלילי שלו על עצמו גרם לו 

לעשות את זה, אבל עם הזמן זה השתנה". 
רגע שנשברת?

"שתי הבנות הראשונות שהגיעו אלינו חיו איתנו 
שש שנים כמו הילדות שלנו - ופתאום האמא בי־
קשה אותן בחזרה. זה היה מאוד טראומטי 
- גם לנו וגם לילדים. הייתי שבר כלי - 
התמוטטתי. לא עצמתי עין. אבל זה סיכון שמ־
שפחות אומנה צריכות לקחת. עם הזמן למדתי לשים 

את הסייג הזה". 
ורגע של אושר?

"לראות כל יום מחדש את החיוך של הילדים. איך 
הם משחקים ונהנים. זה אושר גדול".

מתי לאחרונה אמרת לעצמך "וואו, זה היה שווה 
את הכל"? 

 "כל יום את מגלה והם מגלים בעצמם דברים שלא 
ידעו. כשאנחנו מקבלים ילד, אין לנו ציפייה ממנו, אין 
רצון שישתנה. אנחנו מקבלים אותו כפי שהוא. אבל 
ברגע שמשהו קורה - את מרגישה טוב, שזה שווה את 

הכל". 
מיכל )שם בדוי( גדלה במשך שש שנים בביתה החם 
של משפחת כהן. "למרות הכל", מספרת לאה, "היא 
סגרה מעגל. הקימה לעצמה משפחה אוהבת, עם כל 
מה שחסר לה במשפחתה הביולוגית. אין אושר גדול 

מזה". 
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מי? ד"ר אייל פסקוביץ'
מה? מזרח תיכון

כמה? שנתיים
את  פותח  הוא  עליו:  אומרים 
הראש של הסטודנטים לכיווני מח־
שבה חדשים, ומסביר כמה שצריך 
- עד שאחרון הסטודנטים מבין. יש 
לו יכולת לשנות את המחשבה של 
האדם שעומד מולו עם טענה נגדית 

תוך חמש דקות.
סטו־ לנו  "יש  באשמה?  מודה 
ודעתנים,  אינטליגנטים  דנטים 
בקפד־ שנשמר  האקדמי,  והחופש 

נות במרכז האוניברסיטאי, מאפשר 
קיומם של דיונים פתוחים – אקד־
מיים, לא פוליטיים ולא פופוליס־

טיים - ברמה גבוהה, תוך הקפדה 
וחשיבה  שכלתניים  נימוקים  על 

אנליטית. 
"אלה דיונים שבהם שני הצדדים 
משמיעים את דעותיהם, משכנעים 

ומשתכנעים. 
היא  כזו  פתוחה  דיון  "תרבות 
והיא  האקדמיה,  של  אפה  נשמת 
העוס־ בשיעורים  במיוחד  חשובה 

קים בנושאים אקטואליים".

המחלקה למזרח תיכון

יש לו סטודנטים אינטליגנטים

מי? ד"ר רות דורות
מה? תולדות האמנות 

כמה? 14 שנים
אומרים עליה: הדבר הראשון שהיא אומרת לסטודנטים, כשהיא נכנסת 
לכיתה זה "לכבות פלאפונים!". אחר כך היא מלמדת אמנות כמי שנשלחה 

למשימה.
מודה באשמה? "מעבר לידע ולחומר העשיר והרב שברצוני להקנות לס־
טודנטים, עומדת לנגד עיניי המטרה לחבב את האמנות על הסטודנטים, ול־

קרב אותה אליהם כמו חבר קרוב שזה עתה פגשו. 
 "אני מונעת מעצמי ומתלמידיי להקשיב לכל סוג של קונצרט הבוקע מה־

פלאפונים השונים בשיעורים". 

הקונצרט הבוקע מהפלאפון

מי? ד"ר שמואל שאקי
מה? מדעי ההתנהגות

כמה? 6 שנים
אומרים עליו: שהוא אומר "על פי כל המחקרים, הזמן הטוב ביותר 
לשינה פרט ללילה זה בין 13:00 ל־15:00. אז תנצלו את זה ותפסיקו 

לבוא לשיעורים שלי".
מודה באשמה? "כנראה שזה מה שיוצא כשמחברים עובדה מדעית 

עם משאלת לב".

אצלי הכי טוב לישון

מי? עו"ד שרון טויס
מה? קורסים בקרימינולוגיה מכל הסוגים

כמה? 5 שנים
אומרים עליו: שהוא שנון, משעשע ומגניב

מודה באשמה: "אני מלמד במרכז חמש שנים, כל שנה קורסים שונים, ואיכשהו אני 
מצליח להתחבר לכל קורס שאני מלמד. יותר מכל אני נהנה מזה שהסטודנטים נהנים. זה 

שווה כל רגע. לכן אני מנסה להתחבר לכיתה גם ברמה הכימית, מעבר להעברת חומר. 
"לדעתי, חומר הם יכולים לקרוא לבד בבית ולהשתעמם למוות, והיכולת החשובה 
ביותר של מרצה היא להעביר את אותו חומר 'משעמם' בצורה מעניינת, כך שהם ישנו 

לחלוטין את הדעה שלהם עליו".

הם נהנים, הוא נהנה

מי? אליזבת גולד
מה? מרצה לאנגלית

כמה? 6 שנים
אומרים עליה: עד לא מזמן קראו לה סוניה והיא 

מרצה מספר אחת לאנגלית!
מבית  עכשווי  מוזיקלי  בקליפ  נפתח  השיעור 
היוצר של ראשה היצירתי. לאחר מכן מגיע תורו של 
ה־UNSEEN, אותו היא מעבירה עם הרבה אנרגיות, 
צעקות, חוסר טקט ואהבה. ואם תהיו ילדים ממש 
לחיים  השכל  במוסר  אתכם  תצ‘פר  היא   – טובים 

מתוך ניסיונה האישי.
מקב־ אני  שנאמר,  מה  "כל  באשמה?  מודה 
לת באהבה. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, 
וכל מה שאני עושה בא עם הרבה אהבה. כשעושים 
באהבה, בלי חשיבה על כל השאר, בסופו של דבר 

מקבלים את הריקושטים החיוביים. 
חסרת  קצת  אני  וכן  לתת.  בשביל  עובדת  "אני 

טקט, אבל לומדים להכיר אותי. 
"אני לומדת המון מהסטודנטים ומקווה שגם הם 

לומדים ממני, מעבר לאנגלית".  

אז מה אם אני 
חסרת טקט

המחלקה לארכיטקטורה

המחלקה למדעי ההתנהגות

המחלקה לקרימינולוגיה

המחלקה לאנגלית

מי? רו"ח איתן דרור
מה? חשבונאות, מיסים ומימון

כמה? 10 שנים
אומרים עליו: שהוא מספר בדיחות מתוך 

סרטי בורקס להנאתו. 
מודה באשמה?  "אכן רדוד שטחי ונקלה, 
חובב סרטים ישראלים שכמותי, אך בנוסף, 
אינטיגרלי  חלק  הם  הללו  הבורקס  סרטי 

מנושאי הלימוד.
בח־ קורסים  שנים   10 זה  שמלמד  "כמי 
ומימון במחלקה לכלכלה  שבונאות, מיסים 
ומינהל עסקים, אני משתמש לצורכי המחשה 
בדוגמאות מהסרטים הללו. לדוגמא,  כשא־
נחנו דנים בהמחאות מעתודות לגבייה )ממש 

לא גווייה(, אנחנו נזכרים בחכם חנוכה מ'־
חגיגה בסנוקר': "הצ'קים שלנו אף פעם לא 

חוזרים". 
"כשדנים בהשקעות בנכסים לא מוחשיים, 
נז־ אנחנו  וזיכיונות,  זכויות  מוניטין,  כגון 
קונסטנצה, שמעביר תמורת  בסרג'יו  כרים 
20,000 לירות, זיכיון לחיפוש נפט לבעלו־
תו של ויקטור חסון נכסי דלא-ניידי בע"מ, 

כמובן ב'גבעת חלפון אינה עונה'. 
"הסרט הזה מסייע לנו גם בקורסי מיסים, 
כשוויקטור מספר לחוקר המצרי שבישראל 
הנהיגו מס חדש, המכונה מס ערך מוסף - 
מאסיבית-אינטנסי־ הסתמכות  הלאה,  וכך 

בית על המקורות".

המחלקה לכלכלה

רדוד שטחי ונקלה

מוכנה לדבר 
עם ההורים 

מי? מיכל בסון
מה? מרצה להנדסה תיאורית

כמה? 15 שנים
אומרים עליה: שהיא כמו אמא עבור הסטו־
דנטים. לא סתם אמא, אמא משעשעת. כשהיא 
רואה את הילדים שלה מתעפצים לה מול העי־
ניים, היא בוחרת נציג, ושולחת אותו להכין נס 

קפה לכולם. 
ואני  קשה,  שלי  "הקורס  באשמה?  מודה 
מצהירה על השריטות שלי מבעוד מועד. אני 
כמו  החומר  את  מעבירה  להאמין שאני  רוצה 

שצריך, עם הומור.
"אני אומרת לסטודנטים שלי שסיימנו את 
חוק לימוד חובה, אבל מי שמעוניין אני מוכנה 

לדבר עם ההורים". 

מחלקת הנדסאים

בלי מצגת בבקשה
מי? טל גילטמן

מה? כימיה אורגנית
כמה? שנתיים

אומרים עליו: מרצה עם רוח צעירה )תסתכלו בתמונה ותשפטו(, 
שמלמד מקצוע כבד. הוא קצת אכזרי, אבל הוא תמיד בא לקראתנו. בכל 

זאת, כימיה אורגנית". 
מודה באשמה? "אם אנחנו לא מגלים עניין במקצוע, זה לא שווה 
כלום. אני תמיד מחפש אינטראקציה עם הסטודנטים. ואם אפשר – בלי 

מצגת בבקשה! 
"כשסטודנט מנסה ללחוץ עליי, אני מיד אומר לו: אם אתה לוחץ 

עליי, אני מיד נלחץ. אז בוא נירגע. וזה עובד!".   

מחלקה להנדסת כימייה

ספריי הוא בדיוק כמו מזגן
מי? שאול ליימן

מה? הנדסת חשמל ומכונות
כמה? חמש שנים

אומרים עליו: שהוא אוהב להביא דוגמאות מהפרקטיקה של החיים. במיוחד פרק־
טיקות שימושיות.

מודה באשמה? "איך מזגן עושה את עבודתו?", הוא שואל. "בדיוק כמו מטהר אוויר! 
אחרי שמשחררים את הספריי, יוצא גז. הגז המשוחרר מתפשט בחלל ומקרר אותו. כלו־

מר, מיכל ספריי הוא בדיוק כמו מזגן". מבינים? 

הנדסת חשמל

אלתרמן, עמיחי
ואביב גפן

מי? ד"ר ניצה דוידוביץ'
מה? "ירושלים בספרות העברית לדורותיה"

כמה? משנת 1987 )ממקימות המרכז(
אומרים עליה: מתחברים אליה בקלות. היא מקריאה שירים 
מתקופת אנו באנו ועוד לפני, ומספרת סיפורים שבואו נאמר, 
משעממים. אבל אי אפשר להישאר אדישים לעוצמת ההת־
רגשות שלה מכל טקסט שהיא מקריאה! היא מחברת אותנו 

לשורשים ועושה את זה עם המון רגש ואהבה.
מודה באשמה? "זה קורס מיוחד שפיתחתי בשנים האחרו־
נות. הצורך הזה הגיע עם הטיסות שלי לחו"ל. כשעליתי על 
המטוס הבנתי שיש לי לאן לחזור, ואת הברור מאליו הזה רציתי 

להפוך למיוחד. 
"כיוון שאתם דור שקורא פחות וצופה יותר, אני צריכה לה־
תמודד עם ריגושים גדולים יותר. כמו שחקן טוב, שמכין עצמו 
זאת עבודה קשה לשלב בין אלתרמן, עמיחי  לקראת הצגה. 

ואביב גפן". 

מורשת ישראל

דרך "היפה והחנון"
מי? פרופ' אמיר חצרוני

מה? "סקס ואלימות בטלוויזיה"
כמה? שלוש שנים

אומרים עליו: עוף מוזר! הוא מדבר מהר, קופץ באמ־
צע שיעור, מספר בדיחות "מהיפה והחנון" ומכור לתו־
כניות ריאליטי. בסופו של דבר המבחנים אצלו עם חומר 
פתוח )נראה כאילו הוא מודע לבעיה(. מעבר לזה, דלתו 
מאוהב  שהוא  ורואים  הסטודנטים  בפני  פתוחה  תמיד 

במה שהוא עושה. 
מודה באשמה? "אני רואה את עצמי כמרצה ששיך 
לדור הריאליטי ולא לדפוס העופרת. אם אני מביא דוג־
מאות 'מהיפה והחנון', זה לא פוטר את הסטודנטים לק־

רוא מאמרים אקדמיים בנושא הריאליטי! 
"תחום המחקר שלי הוא 'סקס ואלימות בטלוויזיה', 
בהזדמנות זאת אני רוצה לומר לכולם שיפסיקו להאשים 
את הטלוויזיה ויתחילו לקחת אחריות, במיוחד בתחום 
אל תצעקו  אז  עונה,  לא  הטלוויזיה   – חברים  החינוך! 

עליה!". 
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רוצה לומר

שיעור מהחיים
כמו בכל בוקר, גם באותו יום שני בקושי הצלחתי לגרד את עצמי 
מהמיטה. ובכל זאת, בלי ברירה יצאתי מהבית לכיוון אריאל. המשפט 

"השיעור של תשע בבוקר בוטל" התנוסס על גבי צג הפלאפון שלי.
התבאסתי. דקות ספורות לאחר מכן, מצאתי את עצמי יושבת יחד 

עם שתי חברות, בבית קפה על הדרך. 
בשולחן הסמוך התיישבה בחורה עם קביים, שנראתה בשנות העש־
רים לחייה. לאחר כמה דקות של ציתות, היא נדחפה לשיחתנו באלג־

נטיות וביטחון. לא הבנתי מה היא רוצה, אבל זרמתי. 
מייד התברר שזו בחורה מאוד אינטליגנטית, בעלת שאיפות שמת־
מודדת עם בעיה בריאותית. למרות חוסר הנעימות, סיקרן אותי מאוד 
לדעת מה יש לה, ולכן ניצלתי את פתיחותה כדי לדלות ממנה פר־

טים.
ככל שעבר הזמן, השיחה בינינו הפכה לעמוקה ואישית. היא סיפרה 
לי כיצד התגברה על המכשולים בעקבות שיתוק המוחין איתו נולדה, 
איך התחתנה וילדה שני ילדים למרות חוסר האמון מצד בני משפחתה 

ואיך התמודדה עם תגובות מעליבות שסיננו לעברה זרים ברחוב.
הרגע שהדהים אותי במיוחד היה כשהיא אמרה: "כשהיתה ההפגנה 
של הנכים, לא השתתפתי בה. בכלל לא הייתי בעד. אני לא רוצה שיעלו 
את קצבאות הנכים. הדבר שאני הכי רוצה זה שיתנו לי צ'אנס להוכיח 

את עצמי בעבודה, ולא יפסלו אותי רק על פי המראה".
זה ריגש אותי כל כך. לראות בחורה, שלמרות מה שעבר עליה וחוסר 
האמון של כולם כלפיה, הוכיחה שהכול זה עניין של רצון ואמביציה. 

אני מצדיעה לה. 
היה שווה לקום בבוקר ולקבל הודעה שהשיעור בוטל. 

גלית חן

אף אחת לא חסינה
העורכת היקרה שלי ביקשה שאכתוב על פרשת בר־לב בטור הנו־
אחרי  כאחד.  הכפפות  את  ולהסיר  הכפפה  את  להרים  החלטתי  כחי. 
הכל, כסטודנטית לתקשורת עם נטייה פמיניסטית, ההתעסקות בנושא 

מתאימה לי כמו כפפה ליד.
את א‘, הלוא היא ד”ר אורלי אינס, פגשתי אישית לפני שבועיים, 
במסגרת הסמינריון. אינס התגלתה כאישה כריזמטית, חזקה, דעתנית, 
מצליחה ויפה. כן - יפה, הטלוויזיה עשתה לה עוול. לא רק בעניין 

הקילוגרמים.
פעם אמרו לי ש”הטלוויזיה משמינה”, אז הפסקתי לאכול טלוויזיות. 
היום אני יודעת שהטלוויזיה משמינה מרייטינג, ורייטינג ניזון מחומר 

צהוב שנקרא “רכילות”.
אגרוף  כפפות  עטויות  בידיים  העיתונאים  ניגשו  הרייטינג,  בשם 
לסיקור הפרשה והפכו את ד”ר אינס לשק החבטות של התקשורת; 
חשפו פרטים מזהים ומביכים מעברה, בניגוד לחוק. הם לא השאירו 
לאורלי ברירה – היא שלפה את כפפות הניקיון, וויתרה על החיסיון 
כדי לטהר את שמה: “אני לא מסתתרת, לא מתביישת, לא עשיתי שום 
דבר רע ואני לא מפחדת”, הצהירה בעצרת לנפגעי תקיפה מינית על 

במה ברחבת מוזיאון תל־אביב.
הצהרה זו הפכה לחרב הפיפיות של המאבק באלימות כנגד נשים.

מחד, אינס העלתה למודעות הציבור את העובדה שגם אישה חזקה 
יכולה לחוות הטרדה מינית. אף אחת לא חסינה מזה, כמו שאף אחת 

לא מזמינה את זה.
אך מהצד השני, היא הסיטה את הדיון הציבורי מהעיסוק בסוגיות 
החשובות באמת – מדי שנה יש בישראל 200 אלף נשים מוכות, 3,700 

אנוסות, ומתחילת 2010 נרצחו 18 נשים על ידי בני זוגן.
בכל יום נשים מקבלות מגברים במקום עבודתן הוראות הפעלה: “נס. 

שניים סוכר. קרואסון בצד ומותר לי לשלוח יד”. 
בשורה התחתונה, ההטרדה המינית שאינס חוותה היא הטרדה טלפו־
נית הכוללת 15 שיחות, כשעשר מתוכן לא נענו )כבר נתקלתי במחזרים 
עקשניים יותר מבר־לב(. נכון שאין לה במה להתבייש, אבל בוויתור על 
החיסיון שלה היא הציבה רף גבוה והעבירה מסר למתלוננות: “אם נפ־
געת מינית ולא עשית שום דבר רע, את צריכה להיחשף. אחרת כנראה 

יש לך סיבה להסתתר”. היכן כפפות המשי כשצריך אותן?
כל מי שהעלה את אינס על נס כמנהיגת המאבק באלימות נגד נשים 

- טעה. כדי לנצח במאבק צריך נס. שניים סוכר. בלי מטריד ליד.
שילת עדרי

רוצה לומר

עד שאני מגיעה ללימודים. אני יוצאת בסביבות שבע וחצי 
בבוקר מהיישוב, אני מטפסת בעזרת הידיים במד־
רגות האוטובוס. הנהגים כבר מכירים אותי, ות־
מיד יש איזה חיילצ'יק תורן נחמד שמסונג'ר על 
ידי בטובו הרב לעזור לי להתארגן עם כיסא הגלגלים 
הנסיעות  מסתדרת.  אני  השם,  ברוך  מטען.  לתא  והתיקים 
אמנם ארוכות ומתישות, אבל אני יודעת שאני נוסעת למען 

מטרה, ומזה אני שואבת את הכוח".
יעל פעילה כבר כמעט 15 שנה בעמותת "קו לחיים", שמ־
סייעת לילדים בעלי מוגבלות פיזית. לכל ילד נכה מוצמד 
מטיסות  החוויות:  כל  את  עובר  הוא  שעימו  קבוע,  מדריך 
לחו"ל ומחנות קיץ ועד שבתות אירוח אצל משפחות ומ־
סיבות ענק בחגים. באופן בלתי רגיל לקחה על עצמה יעל 

לחנוך ילד נכה בעצמה.
"דווקא מהמקום השוויוני עשיתי את זה. אני יודעת איך 
הוא מרגיש ומתי הוא בכלל מרגיש. מכיוון שאני חווה זאת 
על בשרי, קל לי לבוא ממקום נטרלי לחלוטין ולתמוך איפה 
שצריך. נכון, כשצריך להאכיל ולקלח את הילד אני מפנה 
את הבמה למדריך אחר, אבל במקומות של השתפכות, של 

שיחות נפש, זה מצויין גם עבורי".
גם הווי חברתי לא חסר ליעל. בין לימודים להתנדבויות 

היא מוצאת זמן לבוא ולשמח את חברותיה גם בחתונותיהן.
"עכשיו זאת עונת החתונות אצלנו. חברות טובות מכל 
רחבי הארץ שולחות לי הזמנות, ואין שום סיבה שאפספס 
ואאכזב אותן. זאת אומנם השקעה לא קטנה להתנייד לכל 

אירוע, אבל מי ששווה את זה - אעשה זאת למענה. 
גם משתדלת להיות פעילה ברחבת הריקודים עד  "אני 
האחרים  האורחים  בשביל  גם  אטרקציה  זאת  שניתן.  כמה 

לראות פעלולי כיסא גלגלים ברחבה".
עם התנהלות כל כך רגילה ביומיום, את לא מרגישה 

לפעמים רצון פנימי לקום ולהתחיל ללכת?
"אני משתתפת בסדנה חודשית לבעלי מוגבלויות, ובאחת 
הפגישות נשאלתי שאלה קשה: אילו היו מציעים לך תרו־
פת קסם, שמסוגלת לרפא אותך מהנכות, האם היית לוקחת 
היו מופתעים  אותה? עניתי תשובה שכל משתתפי הסדנה 

ממנה. אמרתי שברור לי שלא הייתי לוקחת את התרופה".
לא היית לוקחת? 

"באופן חד־משמעי, לא הייתי לוקחת תרופה שתוציא אותי 
מהנכות. אני מעדיפה להתמודד עם מה שיש לי מאשר לה־
תמודד עם אתגר חדש אחר. זו המציאות שאני רגילה אליה, 
נולדתי לתוך זה. פגשתי נכים שלא קיבלו את עובדת היותם 

נכים, והם חיים בתיסכול מתמיד. 
נכה,  אני  אני.  זו  או.קיי,  אומרת:  לעומתם  "אני 
חיי בדרך שלי, עם  לי לחיות את  נקודה. תנו 
כיסא הגלגלים שלי, אבל אל תסתכלו רק על 
הנכות שלי. תתייחסו אלי כאל בן אדם, כשווה 

בין שווים.
"לא פעם עוברת בראשי תהייה, האם הייתי אותה בחורה 
עקשנית ולוחמנית אלמלא הנכות. אני מאמינה שאילו נול־
דתי ילדה רגילה, למשפחה ביולוגית רגילה, חיי היו נראים 

רגילים למדי. אבל נבחרתי לשחק בעולם תפקיד שונה. 
"אני פשוט יודעת שהחיים מובילים אותך למקומות שאתה 
חייב להתמודד איתם, אחרת לא היית מגיע אליהם. אומרים 
שאלוהים יודע טוב מאוד למה הוא שולח ניסיונות ואתגרים 
במהלך החיים ולמי הוא שולח, אז מי אני שאאכזב אותו?", 
מסכמת יעל במספר מילים מצומצם את תכלית חייה ובכך 

גם מציגה את מי שהיא.

לא נשכח ולא נסלח?
מה את יודעת על הורייך הביולוגיים? 

זה  יודעת עליהם בעצם כלום, והאמת שכרגע  "אני לא 
גם לא מעניין אותי. טוב לי בחיי. טוב לי עם המשפחה שלי, 
טוב לי ביישוב, טוב לי עם החברים שלי, טוב לי עם האנשים 

שסביבי. אני לא רואה כל צורך לנבור ולחטט בעברי".
אין בליבך כעס?

"מצד אחד מלווה אותי תחושה של 'למה זה קרה?' ו'למה 
דווקא לי?'. אבל מצד שני ברור לי שאני לא יכולה לשפוט 
אותם. אין לי שום ידיעה מה היה שם ומה הביא אותם להח־
לטה שלהם. מן הסתם היה להם קשה לקבל ילדה נכה. לי אין 

את הזכות לבוא ולשפוט".
אם היית יכולה לפנות אליהם, בפנייה ישירה, מה היית 

אומרת להם?
"תודה. תודה שהבאתם אותי לעולם. תודו שלא ציפיתם 

שזה מה שייצא ממני בסוף".

"אומרים שאלוהים 
יודע טוב 

מאוד למי הוא 
שולח ניסיונות 
ואתגרים, אז מי אני 

שאאכזב אותו?"
מאת שני שמרלר | הידיעות של אריאלה

צוחקים עלינו שאנחנו דור 
עוד  דור  שמגדל  מפונק, 
יותר מפונק. אנחנו רוצים 
גינה, שני רכבים,  בית עם 
חיית מחמד, פלזמה בסלון, 
פלייסטיישן בחדר משחקים 

ואם ניתן גם חו"ל פעמיים בשנה מה טוב. 
אנחנו כועסים שתפסו לנו את החניה, מקטרים 
על פקק אינסופי שבגללו איחרנו לישיבה ובוכים 
על חלב שנשפך. זה הזמן לפתוח עיניים גדולות, 
לשלוף מעליהן את המשקפים השחורים, ולראות 
בחיים.  פרופורציה  מהי הסתפקות במועט, מהי 
עוד  לא  ציבור,  יחסי  לשם  כתבה  עוד  לא  זוהי 

אגדה אורבאנית, זהו סיפור על גבורה נשית.
יעל סמואל היא בחורה בת 23, מוכשרת ואינ־
טליגנטית. היא אהודה ואהובה על חבריה, לומדת 
הדרכת כושר בשלוחה של וינגייט, בעלת רזומה 
מכובד של שנתיים שירות לאומי בשדרות, בלב 
הקסאמים ופעילה במספר עמותות חסד. אה כן... 

והיא גם נכה.
בעמוד  פגיעה  עם  עם  "נולדתי 
הת־ הגוף  בפלג  ושיתוק  השידרה 
 Spina" שנקראת  )בנכות  חתון 
התניידות  שמחייב  מה   ,)”Bifida

בכיסא גלגלים”. 
ננטשה  יום  בת  תינוקת  בהיותה 
הוריה  ידי  על  החולים  בבית  יעל 
היא  חודשים   10 בגיל  הביולוגיים. 
הועברה לבית החולים אלי”ן בירו־
יעל  היתה  נכותה,  בעקבות  שלים. 
רפואי  רב־תחומי,  למעקב  זקוקה 
ושיקומי, החיוני להבטחת התפתחו־
תה ולמניעת סיבוכים משניים. היא 
נזדקקה באופן קבוע להערכה אור־
טופדית, וכבר בגיל צעיר היה עליה 

ללמוד את מיומנות השליטה בכיסא הגלגלים. 
רבה,  ועזרה  מסור  לטיפול  זכתה  היא  באלי”ן 
אך ככל בן אנוש, חלמה יעל הקטנה יותר מכל 
על בית אמיתי. בסוף כיתה ג‘, הוגשמה משאלתה, 

והיא הפכה לחלק ממשפחה תומכת. 

משפחה כן בוחרים!
מאמצת  משפחה  לאיזו  אפילו  ידעה  לא  יעל 

מיוחדת היא זכתה. 
משפחת סמואל מונה שמונה נפשות. הם מתגו־
ררים בצופים, ישוב קהילתי בלב השומרון, כולם 
שם כבר מכירים את יעל שנים. המבוגרים זוכים 
לשמוע ממנה סיפורים וחוויות מהשירות בשדרות, 
והילדים עומדים בתור כדי לתפוס עליה טרמפ על 

גבי כיסא הגלגלים לסיבוב ברחבי הישוב. 
לא  החדשה  משפחתי  אצל  הראשונה  "בשבת 
הפסקתי לבכות", נזכרת יעל. "הייתי מלאה בח־
ילדה  הכל  בסך  הייתי  לעתיד.  ובציפיות  ששות 
בת תשע. לאט לאט עיכלתי את המציאות הלא 
מוכרת מבחינתי, של שייכות, יחס מחבק ועוטף, 
של הורים, אחים ובית של ממש. היום אני כבר 

וגדלתי פה  נולדתי  צריכה להזכיר לעצמי שלא 
מההתחלה".

לחינוך  ספר  בבית  יעל  למדה  עת  אותה  עד 
בסביבה  שונות,  נכויות  בעלי  חברים  עם  מיוחד, 
מוכרת וידועה. לפתע הפכה לילדה היחידה בכיתה 
בעלת מגבלה פיזית, ונאלצה להתמודד עם תהליך 
קליטה ממושך. התמודדות נוספת היתה השלמת 
פער לימודי גדול. אך יעל בת ה־9, למודת הקר־
בות, השתלבה בכיתה והפכה לאהובה ומוערכת. 

האמביציה לא נגמרה שם, ובתום לימודי התי־
כון היא החליטה שאינה שונה מאחרים, וכמו כל 
תלמיד רגיל שסיים 12 שנות לימוד החליטה שגם 
היא צריכה למלא את חובתה למדינה. יעל בחרה 
חוסן  עם  לבחורה  וכיאה  לאומי,  שירות  לעשות 
נפשי גדול בחרה לשרת בשדרות, במסגרת מכינת 

"כנפיים" לצעירים בעלי מוגבלות פיזית. 
מופגז  היה  עזה"  "עוטף  איזור  תקופה  באותה 
למרות  באוויר.  ריחפו  מלחמה  ואותות  תמידית, 
זאת, נחושה בדעתה יותר מאי פעם, החליטה יעל 
שזוהי המשימה הלאומית שלה, והתעקשה שלא 

לראות בנכות מכשול.
למה דווקא בשדרות?

דווקא  השירות  חשיבות  את  "הבנתי 
לקשיים  נחשפתי  שכזה.  מורכב  במקום 
למצוקה  המקום,  תושבי  של  הכלכליים 
והמבו־ הילדים  בקרב  ולחרדות  הנפשית 
גרים כאחד. המציאות העגומה הזו הובילה 
אני  פה,בשדרות,  שדווקא  למסקנה  אותי 

חייבת לשרת. 
ולא פחדת?

להתר־ אפשר  אי  ואופן  פנים  "בשום 
גל למציאות של קסאמים. באחד הימים, 
פתאום  נשמעה  השירות,  לדירת  בדרכי 
קסא־ לנפילת  התרעה  הכריזה  במערכת 
מים 'צבע אדום'. הייתי בצד הכביש, רוב 
המדרכות היו שבורות מנפילות קסאמים 
אני,  הנה  איום.  בלחץ  והייתי  רבים, 

הר־ באמצע  גלגלים  כיסא  על  יושבת 
חוב המופגז במרכז שדרות, חייבת למ־
צוא מחסה תוך כמה שניות לפני שיהיה 

מאוחר מדי". 
אז מה עשית?

"התעשתי במהירות. טיפסתי על המדרכה, ונ־
צמדתי על פי הוראות הצבא עם כיסא הגלגלים 
מה  נסעתי  כולי,  רועדת  כך,  אחר  מערבי.  לקיר 
שיותר מהר לדירה. לקח לי אולי 20 דקות להסדיר 
את הנשימה. זאת לא היתה חוויה נעימה במיוחד... 
אבל אלו הפעמים שבהן אני מרגישה באמת את 

השליחות וההקרבה בשירות שכזה". 

פעלולי כיסא גלגלים
השהות בדרום לא הפחידה את יעל אלא רק חי־
שלה אותה, וכשחלפו להם ימי השירות היא הבינה 
שמקומה הוא רק שם, וברצונה להשתקע דווקא 
הזה. כמו כל אבן דרך בחייה סימנה גם  באיזור 
את השלב הבא בחייה המאותגרים, ובחרה ללמוד 
לימודים אקדמיים באשקלון, במקצוע הכל כך לא 

צפוי עבור אדם נכה: הדרכת כושר.
"אני הבחורה הנכה הראשונה בארץ שלומדת 
את המקצוע הזה , שזה כבוד גדול עבורי. עם כפי־
פות בטן והרמת משקולות אין לי בעיה. את לימו־
די האנטומיה אני אוהבת במיוחד. עם רוב האיברים 
והוורידים בגוף עשיתי הכרות עוד בזמן הטיפו־
לים והזריקות שעברתי בחיי, כך שאני די בקיאה 
בחומר. למה לא פסיכולוגיה? משפטים? כלכלה? 
היה חשוב לי להוכיח שללכת אני לא יכולה, אבל 

חוץ מזה אני עושה הכול!". 
קטן בשומרון  מיישוב  דרומה  להגיע  על מנת 
נאלצת יעל לעבור כברת דרך לא קצרה. במקום 
להזמין מונית שירות הישר ליעד, גם כאן היא לא 

עושה לעצמה הנחות. 
"אני נוסעת באוטובוסים ציבוריים", היא מס־
שעות  חמש  בערך  פעם  כל  לי  לוקח  "זה  פרת. 

היא ננטשה בגיל יום, נדדה מבית חולים אחד למשנהו, אומצה על ידי משפחה מחבקת, שירתה בשדרות בלב הקסאמים ועובדת 
היום כמדריכת כושר <<<  יעל סמואל משותקת בפלג גופה התחתון וצמודה לכיסא גלגלים, אבל לא מכירה את המושג "אי אפשר"

משמחת כלה. "זו אטרקציה לאורחים לראות פעלולי כיסא גלגלים"

יעל עם חברות. "טוב לי עם האנשים שסביבי"



ליווי כלכלי
מה קורה פה? כ־150 מתנדבים עברו קורס הכ־
שרה מזורז על ידי עמותת "פעמונים", בו למדו 
מושגי יסוד בניהול משק בית "בריא", והטמעת 
חשיבה שיכולה להוציא משפחות ממעגל העוני. 

אריה )27(, סטודנט למזרח תיכון באוניברסיטה 
נפשות,  שש  של  משפחה  מלווה  "אני  העברית: 

כששני ההורים מרוויחים שכר מינימום. 
"היום אנחנו באמצע התהליך, והצלחנו להוריד 
את החוב שלהם מ־80 אלף ל־60 אלף. מעבר לזה, 
אנחנו מדברים על התחושות של מה החוב גורם 

לבן אדם מבחינה נפשית". 
† איפה? ירושלים, תל אביב וטבריה.

† מתי? אחת לחודש, במשך כחצי שנה.
† קוריוז: פינק מגלה שלפני שלוש שנים כולם 
הסתכלו בעיניים פעורות, כשעלה הרעיון להקים 
את פרויקט הליווי. היו שטענו כי עמותת "שכן 
הוא  וליווי כלכלי  זה לעזור לטווח הקצר,  טוב" 

עזרה לטווח הארוך. 
"במפגש הראשון עם אחת המשפחות, האם סי־
פרה שהיא במעגל העוני מקום המדינה. היא הת־
חילה לבכות, כי היא היתה בהלם שפעם ראשונה 

אמרו לה מה לעשות".
† חשוב לציין: על המתנדבים להיות בני 25 

ומעלה - אין צורך בידע כלכלי מוקדם. 
† רוצים להושיט יד? תום: 052-3981691

בתי קפה נודדים
מה קורה פה? כיום פועלים כ־30 בתי קפה נו־
דדים במספר מוסדות ומסגרות, שאנשיהם אינם 
יכולים להיחשף לבתי קפה רגילים. למשל: מוסד 

לחולי נפש ומקלט לנשים מוכות. 

בשעה הראשונה מתקיימת פעילות חברתית, 
כדוגמת קריוקי או מעגל מתופפים. בשעה הש־
מגישים  למלצרים,  מתחפשים  המתנדבים  נייה 
קפה ועוגה, ומשוחחים בגובה העיניים עם האנ־

שים. 
† איפה? משדרות עד קרית שמונה.

† מתי? אחת לשבועיים.
בבתי  מרגשים  דברים  "מתרחשים  קוריוז:   †
הקפה, כשפתאום אתה נכנס לחדר שיש בו הרבה 
מצלמות אבטחה" מספר פינק. "אתה מנסה להביא 
להם את הבחוץ פנימה. הם מחכים לבית הקפה, וזה 
מתחיל בחיבוקים כאילו לא ראו אותך שבועות". 

† רוצים להושיט יד? אוהד: 052-4048666

גברת עם סלים 
מה קורה פה? בין אלפי עוברים ושבים בשוק 
כ־50  להם  מסתובבים  בירושלים  יהודה  מחנה 
צעירים לבושי חולצות צהובות זוהרות, הנושאות 
"שכן  המילים  צמד  את  לבנה  קידוש  באותיות 

טוב". 
לע־ להם  שקשה  לאלה  עוזרים  המתנדבים 
ונ־ קשישים  אחר  תרים  הם  הקניות.  את  שות 
כים, ומסייעים להם לסחוב את הסלים לאוטו או 

לאוטובוס. 
)73( משכונת הבוכרים, חולה בסוכרת  אליהו 

למעלה מעשר שנים. 
"יום אחד כשעמדתי ליד חנות הדגים, פנתה 
כש־ מספר  הוא  וחיננית",  צעירה  בחורה  אליי 
השקיות  עם  עזרה  לי  הציעה  "היא  בעיניו.  זיק 
של הפירות הכבדים". אליהו שולח חיוך ממזרי 
ומוסיף בצחוק מתגלגל: "אפילו לא סירבתי, היא 

היתה כל כך יפה שהלכתי לידה כמו טווס". 
לטענתו, הפרוייקט חימם לו את הלב, ומאז הוא 

משתדל למהר לשוק כל יום חמישי, כדי שלא יפ־
ספס חלילה את עזרת המתנדבים. 

† איפה? שוק מחנה יהודה בירושלים. על הכ־
וונת - באר שבע ותל אביב.

† מתי? מדי יום חמישי, בין השעות 16:00 -
.18:00

† קוריוז: פינק מגלה בחצי חיוך "הם מקבלים 
סיוע, ועל הדרך צריכים לספר לנו סיפור נחמד". 

† רוצים להושיט יד? יקיר: 050-9077662

וזה לא הכל
לטווח  לעזור  רוצים  שאנחנו  מחשבה  "מתוך 
ספריה  של  חדש  פרויקט  לאחרונה  קם  הארוך, 
קהילתית: קונים ספרי לימוד פעם בשנה - שנ־

תיים, ומעבירים אותם מדור לדור".
מאיפה הדרייב בגיל כל כך צעיר? 

"אתה עושה הרבה דברים בחיים: לומד בשביל 
ואחד  ועוד אלף  עצמך, עושה פעילות פוליטית 
דברים. כשבכלליות, בעולם המודרני אתה מאוד 

מרוכז בעצמך. ואני לא רוצה להישאב לתוך זה".
מעבר לניהול, אתה גם פעיל בשטח? 

"כל חברי הועד המנהל מתנדבים. ואני בתוכם. 
אנחנו לא ועד שיושב וחושב".

אוהבים  במדינה  האנשים  "רוב  פינק,  לטענת 
לא להתחייב", לכן פרט לפרויקט הליווי הכלכלי, 
אתה לא מחויב לפעול לאורך זמן. "יש לך שע־

תיים ריקות, בוא לעשות משהו טוב". 
המשבר הכלכלי לא פגע בכם?

אבל  המשבר,  בגלל  נסגרו  עמותות  "הרבה 
'שכן-טוב' היא עמותה לא מקצועית במירכאות, 

היא של סטודנטים והיא לא נסגרה".
מה הסוד?

"קשר אישי עם המתנדבים והנזקקים".
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"קיבלנו טלפונים מס־
שהציעו  טודנטים 
בדירתם,  הספה  את 
חדר  להם  היה  לא  כי 
מספר  בדירה",  נוסף 
יאיר פינק )27(, מנכ"ל 

עמותת "שכן טוב".
הצה־ אחר  בשעות  אחורה:  קצת  נחזור 
ריים של יום חמישי לפני כשבועיים, היה זה 
האסון בכרמל שגרם לכל המדינה להתחבר 
למסך הטלוויזיה באינפוזיה, ולשאוב מידע 
מתוך כאוס העשן. "זה דמה מאוד לנוהל עו־

פרת יצוקה שהקמנו", משחזר פינק. 
בסיוע מתנדבים נוספים מיהר פינק להקים 
חמ"ל בירושלים. הם הרימו כמה טלפונים 
- ושלחו הודעות דרך הטוויטר והפייסבוק 

לכל מי שרצה לתת כתף. 
עם רדת החשיכה פונו יותר ויותר תושבים 
מיישובי הכרמל, מתרוצצים בעיניים טרו־
טות המבקשות מקום מקלט. "אנחנו היינו 
"ערכנו  מספר.  הוא  ובשבילם",  מאחוריהם 
רשימות של משפחות ובתי מלון שיסכימו 
לארח את המפונים, ותוך פחות מ־24 שעות, 
מסטודנטים,  פניות  ל־1,000  קרוב  קיבלנו 
משפחות, קיבוצים ובתי הארחה מכל הארץ, 

שמוכנים לארח".
למעשה, עמותת "שכן טוב" היתה הרא־
שונה שהתעשתה והבינה שצריך לדאוג ל־
17,000 הילדים, ההורים והקשישים שיפונו 

באותו סוף שבוע מבתיהם. 
פינק מנהל את העמותה כבר קרוב לש־
לוש שנים: "היו אלה חילי טרופר, שמולי בין, 
אסף באנר ואפרת דגני, שמתוך צורך תמים 
בגיל 20 לצמצום פערים בחברה הישראלית 

החליטו להקים את העמותה". 
זה התחיל מחלוקה של ארבעה סלי מזון 
בירושלים,  בקטמונים  נזקקות  למשפחות 
והיום 11 שנים אחרי, מחלקים חברי העמותה 
כל שבוע אלף סלי מזון, בעזרת 14 סניפים 

ברחבי הארץ. 
במה "שכן טוב" נבדלת משאר העמו־

תות? 
"זאת העמותה היחידה בישראל שפועלת 
על טהרת ההתנדבות – אין אפילו בנאדם 
אחד שמקבל שקל. מעבר לזה, היא מתנהלת 
ללא שום בירוקרטיה, כך שכל אחד שיש לו 
רעיון ורוצה לקדם משהו, יכול להקים אותו 

בשמחה, וזה יוצא לפועל במהירות".
ממה אתם מתקיימים?

בע־ שהתנדב  מארה"ב,  אחד  תורם  "יש 
מותה כשהיה בארץ ותורם הרבה, אבל 90% 
מגיעים מהרבה תורמים אחרים. בסך הכל 
יש לנו מיליון וחצי שקלים והם מוקדשים 
רק לפעילויות. כל שקל שנכנס יוצא לאנ־

שים שבאמת צריכים את זה".
איך מגיעים למשפחות הנזקקות? 

"אנחנו עובדים עם לשכות הרווחה, לפ־
ומבקשים  מתקשרים  שאנשים  קורה  עמים 

סיוע".
ההתחלה היתה, כאמור, בחלוקה של סלי 
נוס־ ענפים  התפתחו  הזמן  עם  אבל  מזון, 
פים. כיום, מפעילה העמותה שש פעילויות: 
למשפחות,  כלכלי  ליווי  מזון,  סלי  חלוקת 
בתי קפה נודדים, גברת עם סלים, ספרייה 

קהילתית ובית קפה לנוער בסיכון. 
סך כל המתנדבים בעמותה 
מקרית  איש   2,000 על  עולה 
שמונה ועד ירוחם. המעוניינים 
להתנדב מתקבלים: "ללא הב־
דלי דת, גזע ומין", ללא סינון: 
ובני  ילדים  וחרדים,  חילונים 

80, גברים ונשים.
"ב'שכן טוב' אפשר לחלום" 
שרו־ אחד  "כל  פינק,  אומר 
צה לעשות משהו, אנחנו מיד 
ומוציאים  הרעיון  את  בודקים 

לפועל".

מזון לנזקקים
מה קורה פה? בשעה 12:00 בדיוק מתחי־
לה רחבת המתנ"ס בשכונת רמות הירושל־
מית להתמלא. קשה להאמין שזה יום שישי, 
רושם  עושה  במטבח,  בבית  לעזור  במקום 

שהביאו את המטבח לרחוב. 
בשקט ובזריזות יוצאים עשרות צעירים 

ומבוגרים מהחניה הצמודה, פורקים ארגזים 
של חלות ריחניות, ירקות בוהקים וחבילות 
מזון. תוך דקות נוצרות שתי קבוצות אר־
גזים: כשרות בד"ץ ולא בד"ץ, כיאה לקהל 

חובשי הכיפות שמתגורר בשכונה. 
למ־ המזון  ארגזי  מוכנסים  שעה  כעבור 
כוניות לחלוקה בבתי הנצרכים. זוהר )23(, 
בפרויקט,  שנים  מחמש  למעלה  המתנדבת 
נזכרת: "לפני שנה חילקתי ארגז לבית של 
אישה מבוגרת, שעלתה לבד מברית המוע־

צות והתחילה לסבול מבעיות לב". 
את  להניח  כדי  לבית  נכנסה  כשזוהר 
של  הנבוכות  בפניה  התבוננה  היא  הארגז, 
האישה: "ראיתי שלא נעים לה, וחשבתי שזה 

בגלל שהיא מתביישת". 
אבל כשעשתה את דרכה חזרה, היא ראתה 
את האישה יורדת אחריה במדרגות הבניין: 
למחרת",  אליה  לבוא  ממני  ביקשה  "היא 
מספרת זוהר. האישה שרצתה להכיר תודה 
במעשה החסד, העבירה לזוהר שיעור פרשת 

שבוע ששמעה כשהיתה ילדה קטנה. 
"במשך שעה שלמה היא דרשה בחצי רו־
סית חצי עברית, ודרך העיניים שלה ראיתי 
סוף  נותנת  שהיא  מכך  מתרגשת  שהיא 
סוף משהו, שלא דורש ממנה 

להוציא כסף שאין לה". 
קורה?  זה  עוד  איפה   †
בירו־ סניפים  שמונה  ישנם 
גילה,  רמות,  קטמון,  שלים: 
אשכול,  רמת  מנחם,  קרית 
יעקב.  ונווה  נחלאות  בקעה, 
ומחוצה לה: תל אביב, מעלות, 
טבריה, קדימה, מעלה אדומים 

וקרית שמונה.
או  בערב  חמישי  מתי?   †

שישי בצהריים )תלוי בסניף(.
† קוריוז: ממש כמו בסרט "תעביר את זה 
הלאה", פינק מאמין שעל המשפחות לדעת 
משפחות  לוקחים  "אנחנו  תודה:  להכיר 
להתנדב  אותם  ושולחים  סלים  שמקבלות 

בקהילה". 
† רוצים להושיט יד? מתן 

052-7037036 -
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"לפני כמה שנים, אחרי שבעלי נפטר, התח־
לתי לפחד. דמיינתי שדופקים לי בדלת ובאים 
לעשות לי משהו", מספרת שרה, ומסרבת 
להסגיר את גילה. אבל כבר שבע שנים היא 
לא פוחדת,  מאז שעברה לגור בבית האבות. 
"כאן יש כל הזמן פעילויות, וזה גורם לי לש־

כוח מהפחד".
נפגשתי עם שרה בבית האבות “גונן” בש־
בוע שעבר, במסגרת הפעילות של “שכן טוב”. 
בחוץ שרקו הרוחות, שהעיפו את כל הנקרה 
ואני מוכרחה להודות: שעתיים לפני  בדרכן. 

חטפתי רגליים קרות וחשבתי לבטל.
החניתי את המאזדה ברחוב החשוך, ומרחוק 
הבחנתי ברוני, האחראית על הפעילות, שה־
היום  “יהיו  הגבוה.  לבניין  בכניסה  לי  מתינה 
קשישים”,  לעשרים  וקרוב  מתנדבים  שמונה 
היא מעדכנת אותי, “אנחנו משחקים משחקי 
קופסה, ותוך כדי מדברים על כוס קפה ועו־

גה”. 
ונ־ השנייה,  בקומה  לרגע  עוצרות  אנחנו 
ומי את?”,  כנסות לחדר האוכל. “שלום רוני, 
שואלת אותי קשישה שנשענת על מקל עץ. 

רוני לא מפסיקה לקבל חיוכים, והקנאה מת־
חילה לכרסם בי. 

אנחנו עולות לקומה החמישית. חדר חמים 
הצעיר  “אחי  לצלילי  פנינו  את  מקבל  וגדול 

יהודה”. 
הסבתא  שמחה  בצעקת  נכנסת  “שלום!”, 
ואני  לטפטף,  מתחילים  הם  ואז  הראשונה. 

נדהמת לגלות קשישים נמרצים ומחוייכים. 
ריקרדו בעל העיניים התכולות פונה לאחת 
“מה נשמע?”,  ואוהב.  המתנדבות בחיבוק חם 
היא שואלת אותו. הוא לא מבזבז רגע, ופוצחת 

ביניהם שיחה קולחת על היום שהיה. 
הוא מתיישב ליד השולחן ומוציא מהשקית 
עוגת  יש  “היום  הדומינו.  קוביות  את  החומה 
תפוחים ללא סוכר ועוגת גבינה ושוקולד לבן 
עם סוכר, מה אתה רוצה?”, שואלת המתנדבת 

את ריקרדו. 
אני מצטרפת אל שתי קשישות שמשחקות 
רמיקוב. “איך קוראים לך?”, שואלת אותי בלה. 
“זה מזכיר לי, שכשהייתי עוזרת גננת, היתה 

לנו ילדה שגם לה קראו מעין”. 
מו־ השקופות  וידיה  בלנקה,  יושבת  מולה 

שיטות לי את לוח המשחק. “קדימה, בלנקה”, 
איטית?  כזאת  את  “למה  בלה,  בה  מפצירה 

נהיית סנילית או מה?”. 
מהר מאוד הבנתי עם מי יש לי עסק “תגי־
די לי, למה את שמה את הקוביות כמו מגדל 
פיזה?” גוערת בי בלה, “את לא יכולה לשים 

אותן ישר?”. 
המש־ בעניין.  אני  דו־קרב,  רוצה  היא  אם 
חק הופך מותח, ומתנהלת מלחמת עולם ביני 
לבלה. עד שאני מבינה שעם אגו כמו של שתי־

נו, כדאי שאני אעבור לשולחן אחר. 
את  לי  שינו  הם  המצרים,  עם  “כשעבדתי 
מוריס,  לי  מספר  למוישה”,  ממוריס  השם 
הם  המתנדבת.  לרחל  וקורץ  מימיני  שיושב 
משחקים “בני מלוכה”, ואפילו מנסים להסביר 
לי איך זה הולך, אבל אז מוריס נזכר באשתו 

המנוחה. 
“כשהגעתי ממרוקו, הייתי רווק בן 27”, הוא 
עוצר ולוגם מכוס התה, “יום אחד פגשתי בבת 
הדודה שלי, וראיתי שחברה שלה דווקא חמו־
דה, אז התחלתי לגשש ואחרי ארבעה חודשים 

התחתנו”. 

לפני שנתיים ותשעה חודשים אשתו נפט־
רה ממחלה, ומוריס החליט שלמרות הכל עליו 
להמשיך לחיות. “לא רציתי לקום בבוקר לבד 
ולהיכנס לדיכאון. ידעתי שאם אני אדחה את 
זה ואחכה לגיל מאוחר, זה לא יקרה לעולם”, 
הוא משחזר את הרגע בו החליט לעבור לבית 

האבות. 
השעה המאוחרת מקשה עליי ועל רחל לש־
לנו  להביא  מציע  מוריס  הנקודות.  את  קלל 
צבעונית  גדולה  חשבונייה  לי  “יש  מחשבון. 
מבינות  כשאנחנו  אבל  מתלהב,  הוא  בחדר”, 
שהוא מדבר על החשבוניות של פעם, רחל ואני 

מתגלגלות מצחוק. 
השעה מתאחרת. החבר‘ה מתחילים לאסוף 
את המקלות ולהיפרד מהמתנדבים בנשיקות. 
איזה באסה. שעתיים עברו, ורק עכשיו התח־

לתי ליהנות.
כשנכנסתי למעלית, הצטרפה אליי דיירת 
חייכנית. “לאן את הולכת?”, היא שאלה. כשה־
לשלום.  ממנה  נפרדתי  הכניסה  לקומת  גענו 
“מה שלום?”, היא אמרה לי, “אנחנו ממשיכים 

לחיות. אצלנו אומרים להתראות”. 

רמיקוב עם סבתא בלה
דומינו עם ריקרדו <<< ותה אופטימי עם סבא מוריס <<< באסה. כבר עברו שעתיים, ורק עכשיו התחלתי ליהנות

הסל של
השכן

רוצה לומר

מה זה אומר? 
היא  גם  סופית,  יצאתי מיואשת  מהשיחה האחרונה עם חברה 
נדבקה בחיידק ה"מה זה אומר?". אנחנו הבנות, מתות על ניתוחים 
פסיכולוגיים, מהקלים ביותר שנמשכים קרוב לשעה – ועד לניתו־

חים ארוכים ומסובכים, שדורשים מומחיות אמיתית. 
פרויד היה מביט בנו, ונדהם מהנמרצות והקדחתניות, שבה אנו 
שואפות לדלות רמזים ופרטים מהמפגש עם הבחור. הכל הודות 
לחושנו הנדיר לבלשות, ובהיגיון הנשי החריף, שמביאים אותנו 

לפיצוח תעלומה מסתורית. 
"מה זה אומר?", אמרה חברתי בקול בהלה ובטון אמהי: "הבחור 
קשוח ומופנם - האם זה אומר שאמא שלו היתה קשוחה אליו ביל־
דותו ולכן הוא מתנהג כך? האם מתחת למעטה הקשיחות מסתתרת 

נפש פצועה, שצריכה הרבה אהבה, חום וחיבוק? 
זה  יותר,  עוד  לי  שמוזר  ומה  בינינו.  השיחות  מתנהלות  כך 
שאיכשהו אנחנו באמת מאמינות שאם ננתח את הדייט עם חברה 
שלא נכחה במפגש הרומנטי, נצליח להבין טוב יותר את מהלך 
העניינים. לכן, כשנשאלתי על ידי חברתי הטובה בפעם החמישית: 
"אלסה, יצאתי עם הבחור ולמחרת הוא שלח לי הודעה שהוא ממש 
נהנה. תגידי לי ברצינות, מה זה אומר?". אז עניתי בקול יבש ונטול 

עניין: "אני באמת לא יודעת".
הבחור כתב לה באופן ברור שנהנה! אך זה היה שולי עבורה, 
הוא כאדם לא היה רלוונטי לסיפור. כשחושבים על זה, הוא יכול 
להיות אילם או סתם בול עץ. מה שחשוב בעיניה היה ה"מה זה 

אומר?".
וכאן נשאלת השאלה: האם ההתעסקות הגוברת ב"מה זה אומר" 
נועדה להצית את דמיוננו הפרוע כאש בשדה קוצים, ובכך לעורר 
בנו את ההתרגשות? האם אנו מתאהבות באמת באדם שעומד מו־
לנו, או שאנחנו מתאהבות בדמות ששזרנו בראשנו, פרי דמיוננו? 

תגידו לי אתם מה זה אומר?!
אלסה אלמו

רוצה לומר

"אני רץ, אני חייב להספיק 
כל מה שהעולם מציע" 

 הם תמיד נמצאים שם בכמויות, משוחחים בלהט, מתנפלים על 
כל מי שמעז לעצור ודוחפים כל מי שמתקרב אל הדבר הנחשק. 
ולא שוכחים, כמובן, להתפלל לנס. תכירו את הטרמפיסטים של 

אריאל.
בכל יום, לאחר השיעור האחרון, מתחילה נהירה המונית לכיוון 
הטרמפיאדה. חצי שעה לפני כן כולנו כבר מסתכלים על השעון 
בחוסר סבלנות, מחכים שייגמר. בעשר הדקות האחרונות רובנו 

כבר בדרך לשם. 
ביציאה מהקמפוס מצויות שתי טרמפיאדות פיראטיות. האחת 
לכיוון ירושלים - והשנייה למרכז. התקנון הלא רשמי אומר "כל 
הקודם זוכה", אבל תמיד ישנו סטודנט חוצפן שלא שמע על חוק 
הטרמפיסטים. הוא נדחף במהירות שיא לתוך הטרמפ, עוד לפני 
שקלטת שהוא הגיע בכלל, משאיר מאחוריו סטודנט זועם שמצפה 
לישועה הרבה לפניו, ועד שזו הגיעה סופסוף, היא נחטפה ממנו 

בשניות.
בזמן האחרון שוטרים מופיעים בטרמפיאדות ועושים כל שבי־
כולתם כדי למנוע את קיומה על ידי חלוקת דו"חות לנהגים טובי 
הלב שמעיזים לעצור. חבל שהסטודנטים לא מעריכים את הנהגים 
האלה, נשארים לעמוד במקום אסור ולא חושבים לרגע להעתיק 
את מיקומם לתחנת האוטובוס הקרובה. ישנם אף 'יחידי סגולה' 
שמגדילים לעשות ועומדים על הכביש, ובכך מונעים עצירה בטו־

חה.
תרבות הטרמפים הזו חייבת להשתנות. אחרת, לא רחוק היום 
שיקרה אסון. הוא יכול לבוא בצורת אלימות פיזית שתופעל על 

ידי סטודנט חמום מוח או בתאונת דרכים מיותרת. 
אז כל מי שחי את הטרמפים: תתחשב, אל תהיה אגואיסט, כי כו־
לנו ממהרים. שמור על הסדר הטוב ועמוד רק על המדרכה, במקום 

מותר. אם כל אחד יעשה את זה, כולנו רק נרוויח.
טליה משניות

כמה חבר'ה בני 20 רצו לצמצם 
פערים, אז הם חילקו ארבעה 

סלי מזון בקטמונים <<< נשמע 
כמו קפריזה של גיל הנעורים? 

תתפלאו, תוך 11 שנים הם 
הקימו אימפריית התנדבות

פינק. כל אחד מוזמן 
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הקליקה האמריקאיתשיחה קטנהמוריס ואנירחל עם מוריספותחים שולחן
רוני עם שרה וריקרדו

איזה עוגה!

גבר עם סלים
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רוצה לומר  בחזרה 
 ללבנון

לפני 14 שנים שירת ד"ר 
רונן א. כהן בלבנון. את 
החוויות משם הוא לא 
שוכח עד היום. גם את 
חברו אורי לא. אז הוא 

כתב על זה ספר <<< 
"אורי היה מעין אי חיובי 
שנחרט בזיכרון. הוא היה 

גלגל הצלה בשבילי"   

מאת שילת עדרי
| הידיעות של אריאלה

"אין סכין מתחדדת אלא בירך 
א.  רונן  ד"ר  חברתה", מצטט 
לישראל  במחלקה  כהן, מרצה 
ברא־ מספר  תיכון,  ולמזרח 
שית רבה. "הכוונה היא, שכדי 
לקבל פידבק על עצמי אני צריך 

מראה שתוצב על ידי אנשים אחרים.
"בנאדם כמו אורי נותן לך את חוות הדעת הכי 
אמיתית, כי הוא לא עושה את זה במודע. טוב הלב 
שלו יוצא החוצה באופן טבעי, וכך הוא נותן לך 

להרגיש באיזה מקום אתה נמצא. 
"הוא סוג של גיבור שהייתי רוצה להידמות לו. 
וכל אחד יכול ללמוד ממנו משהו ולהתחקות אח־
אותי לכתוב את הספר.  זו הסיבה שהובילה  ריו. 
יש לא מעט אנשים כאלה, צריך רק לפקוח את 

העיניים".
לאח־ באלקנה.  מתגורר   ,2  + גרוש   ,34 כהן, 
רונה הוא הוציא את ספרו השלישי, "בינת ג'בל 
– יומן אירועים". ספרו הראשון, ספר אקדמי על 
בספרייה  גם  נמצא  האיראני,  ח'לק  המוג'אהדין 
הלאומית באיראן. השני הוא ספר ללימוד השפה 
הפרסית. הפעם מדובר בפרוזה - כהן מגולל את 

חוויותיו משירותו הצבאי בלבנון.
"שירתתי בין השנים 94' ל־97' בצנחנים וביחי־
דת הקישור ללבנון, יק"ל, שלא קיימת מאז הנסי־
גה מלבנון במאי 2000. תפקיד היחידה היה לקשר 
עבודה  צד"ל.  לפעילות  הצה"לית  הפעילות  בין 
מבצעית:  ובעיקר  מנהלית  גם  מעניינת.  מאוד 
אימון, הדרכה, הקמת מארבים, תצפיות, סיורים, 

איסוף מודיעין".
דמותו של כהן מוצגת בספר כניר, חפ"ש דתי 
מקריית שמונה. "כשאנשים שמכירים אותי קו־
ראים את הספר, הם בטוחים בהתחלה שזה אני, כי 
יש פרטים מזהים שלי, ויש כאן סוג של חשיפה 
אישית. עם הזמן התהיות הפנימיות שלי נחשפות, 
ראשון  במבט  נראות  שלא  התלבטויות  של  סוג 
כשמסתכלים עליי, ואז הם כבר לא בטוחים שאני 

הוא ניר". 
כל הדמויות בעלילה מופיעות בשמות בדויים, 
חלקן אף בדויות מליבו של כהן, פרט לדמות אחת 
- סגן אורי הלמן ז"ל, קצין שיתוף ארטילרי, של־

זכרו נכתב הספר.

ריפוי בעיסוק
מה הוביל אותך לכתוב את הספר?

"תמיד ידעתי שיום אחד מישהו יצטרך לספר 
את הסיפור שלנו. ראיתי לא מעט חיילים שנפלו 
בלבנון, אבל אורי היה בשבילי אי חיובי שנחרט 
בזיכרון. הטוב שהוא פיזר, היכולות שהוא הפגין, 
הכתף, העצה החכמה. הוא היה גלגל הצלה בש־

בילי. 
"לא כולם חייכו מסביב, לא כולם התנהגו כמו 
לא  מטבעו.  כזה,  היה  פשוט  הוא  התנהג.  שהוא 
עשה את הדברים בכוונה. לא פוגשים מספיק אנ־
שים כאלה. זה גרם לי לרצות להנציח את האדם 

שהוא היה".
הספר הנכתב במשך תשעה חודשים, 
"כמו לידה", אומר רונן. במהלך הכתי־
בה הוא הסתגר בחדר, בלי פלאפונים 
והפרעות מבחוץ. "העיסוק בזיכרון הוא 
התבשל  הספר  מרפא.  אך  כואב,  דבר 
בתוכי במשך 14 שנים, עד שהוא הגיע 

לכדי כריכה.
התלב־ לי  הייתה  הכתיבה  "במהלך 
טות מי הדמות הראשית – ניר או אורי. 
כדי  הניגודים,  את  לחדד  חייב  הייתי 
שעבורה  הדמות   - אורי  את  להדגיש 

נכתב הספר". 
המ־ בתוך  חסרים  היו  לא  וניגודים 
והסבוכה של לבנון.  ציאות המורכבת 
צה"ל מהווה כור מפגש לחיילים מכל 
קצות המדינה, האוחזים במגוון דעות 

פוליטיות ואמונות דתיות.
היום רונן מגדיר את עצמו כדתי עם 
כיפה.  חובש  אינו  אך  לדת,  חזק  רגש 
 36 לאחר  גם  אם  תוהה  ניר  בספר, 
שעות ללא שינה אלוהים מצפה ממנו 
להתפלל שחרית, ומה שווה תפילה זו 
כשכל כוונותיך מכוונות למיטה החמה 

שממתינה בסוף התפילה? 
כ'אתם הד־ לי שדיברו אליי  "חרה 
תמיד  ממני  "ציפו  אומר.  הוא  תיים', 
הדת  בשם  אדבר  דתי  היותי  שבגלל 

ואגן עליה". 
המייצג  שמואל,  היא  נוספת  דמות 
את החוזרים בתשובה, שמדקדקים במ־
צוות שבין אדם למקום אבל שוכחים 
בדרך את המצוות החשובות שבין אדם 

לחברו, ושדרך ארץ קדמה לתורה. 
"שמואל רצה להיות צדיק בזמן קצר, 

אבל כדי להישאר בקו ישר עם מגמת עלייה, צריך 
לצעוד צעדים קטנים ונכונים".

לעומת שמואל עומד אורי, חילוני מרמת הש־
רון, שדרך הארץ שלו קדמה לכל. אורי גדל על 
ערכים של תרומה, נתינה ואהבת הארץ, והם בלטו 

אצלו לכל אורך השירות.

אוכלים סרטים
"שנתיים וחצי הייתי בלבנון, יותר ממה שהיה 
מקובל. הבדיחה של החבר'ה היתה שבסוף 
אני אקבל אזרחות לבנונית. אבל הבית 
המפה  על  הופיע  שמונה  בקריית  שלי 
בחמ"ל, ולהגן על הבית זה משהו שמד־

רבן אותך. הייתי מכור לאדרנלין.
"התחושה היתה שאתה באמת עושה משהו. אתה 
נמצא בלב העניינים. כל יום היה יום חדש, ואין יום 
שדומה לקודמו. יום אחד סאגרים, למחרת פגזים, 
אחר כך ירי נק"ל או מטען צד, ולקינוח מכונית 

תופת. 
"אפילו התסריטאים המנוסים של הוליווד לא 
היו עומדים בלחץ של לייצר כל יום תסריט אחר, 
וזה היה בעוכרינו. ניסינו להדביק את הפער של 
חיזבאללה שעבר משיטות לחימה ישנות לשיטות 

מתוחכמות בעידוד איראן". 
על  רבים  סרטים  נעשו  האחרונות  בשנים 
לבנון, חלקם אף זכו להכרה בינלאומית. כאחד 

שהיה שם – מה דעתך?
"בשנות קיומנו כמדינה למודת מלחמות, לכל 
אחד יש המלחמה שלו, שבה היה שותף. הנטייה 
היום, לצערי, היא לרכוב על הגל הבינלאומי של 
הביקורת נגד ישראל, ולנצל את הסיפורים הללו 

לתועלת אישית. 
"למשל 'לבנון', או 'בופור', שמבוסס על הספר 
'אם יש גן עדן' של רון לשם. לשם לא היה בלבנון. 
הוא מציין זאת בסוף הספר בצורה מאוד ברורה. 
הוא לקח סיפורים אותנטיים של אנשים שהיו שם, 
והרכיב פאזל מאוד מוצלח, שגרף קופה יפה וכל 

הכבוד לו. 
הוא אפילו עשה שליחות, העלה את הדברים 
לפני השטח וגרם לאנשים להתחבט בשאלה אם 
של  המוות  האם  שם?  שהיינו  שווה  היה  בכלל 

1,000 חיילים במשך 18 שנים, היה מוצדק.
"אני לא בעד הגישה שמבקשת לפתוח את הנ־

קודות האלו כדי לבקר את חוש ההישרדות שלנו? 
הגישה שלי פחות ביקורתית, כשהעשייה הפרטית 

של האנשים שהיו סביבי יותר חשובה".
אין ספק שהתיעוד של כהן, מתוקף היותו חייל 
בלבנון ותושב קריית שמונה שהעביר את ילדותו 

לדבריו:  תוקף  משנה  נותנים  במקלטים, 
הוא לא רק מדבר - הוא עושה. הוא לא רק 

מספר – הוא חווה.
שהת־ ויכוח  שומע  הייתי  "לפעמים 
אנשים  של  ויכוח  לו.  עד  להיות  ביישתי 
עבור  במעט  ולו  טורחים  שאינם  קטנים, 
היטב  אותה  לנצל  יודעים  אבל  המדינה, 
העבו־ את  להם  שיעשו  אחרים  ולשלוח 

דה".
או כמו שהוא כותב: "כאילו מה? אם 
אתם לא עוזרים בחתירה באונייה, 
לפחות אל תעשו חור בירכתיים".

הביקורת שלך על ה"מבקרים בל־בד" 
מאוד חזקה.

"ביקורת היא דבר מאוד חשוב. אחד הד־
ברים שזכורים לי במיוחד מהנשיא שמעון 
פרס הוא תשובתו לשאלה מיהו ישראלי. 
לשיטתו, ישראלי מצד אחד מבקר, ומהצד 

השני שואל איך אני יכול לשפר.
"אני מתעסק באותם אנשים שלקחו על 
עצמם באופן מובהק את הצד של הביקו־
רת, אבל לא עושים שום דבר כדי לשפר. 
הצבאי,  החברתי,  למאמץ  תורמים  שלא 
הכלכלי. הם מרגישים שיש להם סמכות 
להיות מבקרים חיצוניים, והם לא נוגעים 
לדבר. כולנו שטים באותה ספינה, אבל הם 

תיירים בה. 
"אבל התיירים הללו מאיימים להטביע 
את הספינה, כי הביקורת שלהם לא נועדה 
להביא תועלת ושיפור אלא באה לטובת 
דיכוי. זו ביקורת קנטרנית, מאנשים שאין 
שותפים  לא  הם  אם  לבקר  סמכות  להם 

לעשייה החברתית". 
כחייל, שלקח חלק בעשייה הצבאית, 
על התנהלותה של ממשלת  ביקורת  לך  היתה 
רבין, שמדיניותה היתה לא להגיב לאש חיזבא־

ללה.
"לאותה תקופה הביקורת הזאת מאוד אותנטית. 
ניסיתי לחזור לגיל 19, ובסיטואציה ההיא לחיילים 
היה תיסכול: אנחנו רוצים להילחם, ואתם לא נו־

תנים לנו. 
איך  ומבין  אחר,  אדם  אתה  כך  אחר  "15 שנה 
הצפון,  את  להרגיע  רצה  רבין  עובדת.  המערכת 
כדי לנוע להסכם שלום עם הפלסטינים, וייתכן 
שהשיקול שלו היה נכון. מה גם שהיה לחץ של 

האמריקאים לשמור על רגיעה".
החייל רואה דרך כוונות הנשק ולפוליטיקאי 

יש כוונות מדיניות.
החייל צריך לעשות  "נכון. בשורה התחתונה, 
מה שאומרים לו לעשות, ולא לשאול שאלות. גם 
אורי היה מתוסכל מכך שצה"ל לא נלחם כמו שצ־
ריך, ולכן לקראת סוף שירותו הוא ניסה לצאת 
מהחמ"ל הקטן, שממנו הנחית פגזים על 
הרים שוממים, אל השטח, כדי לראות 
את הלבן בעיניי המחבלים. הרצון הזה, 

הוא שהביא למותו בסוף.
העזיבה  לגבי  מאוד  רעות  תחושות  לי  "היו 
שלו. אינטואיציה חזקה שקשה לי להסביר בצו־

אני את 
שלי עשיתי

גם אני, כמו כל נערה דתייה 
שלא בדיוק מצאה את הכיוון 
אם  התלבטתי  לה,  שמתאים 
או  לאומי  שירות  לעשות 

צבא. 
וזה  התגייסתי.  לא  בסוף 
מהרגע  לי  שהפריע  משהו 
לאומי.  השירות  של  הראשון 
בר־ חייל  שראיתי  פעם  בכל 
הרגשתי  באוטובוס,  או  כבת 
פעם  בכל  בלב.  קטנה  צביטה 
שראיתי מישהי שלמדה איתי 
בתיכון עם מדים - בכלל הר־

גשתי רע. 
כל כך רציתי לעשות צבא, 
היתה  שלי  הסביבה  כל  אבל 
התנגדו,  ממש  ההורים  נגדי: 
המשפחה הגדולה יותר אמרה 
שאין לי מה לחפש שם, החב־
רים הקרובים אמרו לי לוותר. 

לצו  הלכתי  הכל,  למרות 
לע־ רציתי  באמת  ראשון. 
לי  שיש  האמנתי  צבא!  שות 
מה לעשות שם. ואז הפרופיל 
ביאס אותי. הבנתי שלא אוכל 
לי  שנראה  דבר  שום  לעשות 

באמת רציני ומשמעותי. 
בדיעבד, אני יודעת שעשיתי 
עבודת קודש בשירות הלאומי, 
דברים  ושיניתי  המון  תרמתי 
שאני לא חושבת שהייתי מצ־

ליחה להגיע לרמתם בצבא. 
אז נכון, בבקרים הייתי בבית 
ספר חילוני עם עוד חברה. זו 
וני־ הראשונה,  השנה  הייתה 
צלנו את טוב ליבם של אנשי 
הגענו  תמיד  ולא  הצוות, 
לשיעור הראשון. ובכל זאת - 
עשינו, ושינינו דברים, וגרמנו 
לילדים חילונים שלא יודעים 
ול־ להתעניין  הדת  על  כלום 
דבר  כל  עושים  למה  שאול 

ומאיפה הגיע כל מנהג.
והמ־ האמיתי  הדבר  אבל 
הצה־ אחרי  התרחש  שמעותי 
ריים, בעבודה עם עשר נערות 
משרד  של  פעילות  במסגרת 
שמלמדת  פעילות   - הרווחה 
אותן איך להתמודד עם החיים 
בצורה בוגרת, אחראית, והכי 
שבה  מהדרך  שונה  חשוב: 

ההורים שלהן מתמודדים. 
בתחילת  הרבה  ספגתי 
סוף,  בלי  אותי  קיללו  השנה: 
זרקו כיסאות אחת על השנייה, 
הפכו  ובעיקר  זו,  על  זו  ירקו 
הקטנה  האלוהים  חלקת  את 

שאירגנו להם לגיהנום. 
בהסתכ־ שנה,  אחרי  אבל 
לות אחורה, ראיתי פתאום את 
מבקשת  כולן  על  שיורקת  זו 
בלי  זו שמרביצה  את  סליחה. 
לה  שעושים  מה  זה  כי  סוף, 
בבית, מחבקת ומנשקת. את זו 
שקיללה, מברכת פתאום לש־

לום ומרעיפה מילות אהבה. 
נרקומניות הן לא יהיו. תעו־
בטו־ כמעט  אני  בגרות  דת 
חה שתהיה להן. אני את שלי 

עשיתי. 

שירה חלילי

רה רציונלית. אבל לא יכולתי למנוע ממנו לצאת 
לשטח".

משפחה שכולה
איך נוצר הקשר בינך לבין המשפחה של או־

רי?
"סיימתי את הטיוטה של הספר לפני יותר משנה, 
וניסיתי לאתר את המשפחה בעצמי. אבל זה היה 
בלתי אפשרי, אז פניתי למרכז להנצחת החייל במ־

שרד הביטחון. 

"זה היה מפגש מאוד טעון. פתאום אחרי 13 שנה 
בנאדם נכנס לבית של הורים שכולים, וטוען שלא 

רק שהוא זוכר את בנם, הוא גם כתב על זה ספר".
ומה היתה התגובה שלהם?

"אמו של אורי לא קראה את הספר. היא לא מסו־
גלת. אבל האבא כן. הוא קרא את הספר כל הלילה, 

ולמחרת נתן לי אישור לפרסם אותו. 
"באותה פגישה האמא התרגשה נורא, בכתה, חי־
בקה אותי והודתה לי על כך שאורי לא מת, כי הוא 

ממשיך לחיות אצלי בזיכרון". 

רונן נזכר באותה פגישה ולחלוחית מופיעה בעי־
אי  כי  נחמה,  בזה  יכול להגיד שיש  "אני לא  ניו. 
אפשר לנחם. אבל העובדה שהבן שלה חי בזיכרון, 
זה סוג של...". הוא מתקשה למצוא את המילה המ־

תאימה.
הקלה?

"כן. אולי זו המילה הנכונה. אני מרגיש שזו הש־
ליחות שלי. אם הצלחתי לדקה אחת לגרום לה נחת,  

עשיתי את שלי".
איך עברה עליך החוויה הזו?

"זו היתה חוויה מטלטלת. שאלתי את עצמי, מי 
אני בכלל שנכנסתי למשפחה שכולה ואמרתי לה 
שאני זוכר את הבן שלהם. התנצלתי על שפתחתי 
איזשהו פצע, אבל הם אמרו: 'לא פתחת פצע, כי 

הוא לא הגליד'. 
"הם התפלאו שאחרי כל כך הרבה שנים בנאדם 
בא והצליח לתאר את אורי בצורה מושלמת. הם היו 

חסרי מילים".
הוא  הספר,  בתחילת  מופיע  שאורי  פעם  בכל 
מתואר עם חיוך. באיזשהו שלב שמתי לב, כקוראת, 
שבכל פעם ששמו מוזכר, עולה במוחי חיוך דמיוני.

רונן אומר שזו בדיוק היתה המטרה, כי כזה היה 
אורי. "אורי יצר אפקט מראה – למראה החיוך שלו 
הייתי מחייך, בביטחון מלא שאני נמצא במקום הנ־

כון, גם אם זה בלבנון. 
"אין בספר ייפוי של המציאות או סגידה לדמו־
תו, ואין הפרזה בטוב ליבו או בכמות החיוכים. אני 
מבקש להעביר את האור של אורי, כמו נר, לאנשים 
אחרים. שכל אחד ימצא את ה'אורי' שלו. זו התרו־

מה הקטנה שלי לזיכרון שלו".

ניצב א' וניצב ב'
כמובן שהראיון עם ד"ר רונן א. כהן )ולמען 
הגילוי הנאות: למדתי אצלו שלושה קורסים, 
היה עוצר את השיעור להפוגה  הוא  ובכולם 

קומית קלה(, התחיל בבדיחה: 
בזה  זה  נלחמו  אויבים  שבטים  ראשי  שני 
במשך שנים וניהלו מלחמה עקובה מדם. יום 
אחד קם אחד הניצים, נקרא לו ניצב א', והח־

ליט לשלוח מכתב פיוס לאויבו, ניצב ב', בו 
הוא מבקש סליחה ושביתת נשק. 

המכתב היה ארוך וזו תמציתו: "אכזר, מכו־
ער, שקרן, אלים, נבזה, מנוול"... 

קרא ניצב ב' את תוכן המכתב, וחמתו בערה 

בו. עוד בטרם סיים לקרוא, שלח את חייליו 
להרוג את ניצב א' ולהביא את ראשו. 

כשראשו הכרות של ניצב א' מונח לפניו, 
המשיך ניצב ב' לקרוא את סופו של המכתב: 

"רשע, טיפש, אוויל... כל זה - אתה לא!". 
בשפה הפרסית הפועל מגיע רק בסוף המ־
שפט, וניצב ב' לא טרח לקרוא עד הסוף כדי 

להבין מה רצה לומר לו ניצב א'. 
לסוף:  שתגיעו  לפני  עוד  שתבינו  כדי  אז 
בעמוד האחרון של הספר יש רשימה ובה פי־
רוט כל ראשי התיבות והקיצורים הצה"ליים 

המופיעים בספר.

כהן. "מי אני בכלל שנכנסתי למשפחה שכולה ואמרתי שאני זוכר את הבן שלה" | צילום: שילת עדרי

אורי, האיש והחיוך
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שלפני  שלווה  מין  "הרגשתי 
המוות", מספרת נירה זרסקי. 
הכל התחיל בערב ירח הדבש 
נירה  ימים  ציפו  לו  שבקניה, 
מטיול  "חזרנו  אסף.  ובעלה 
בג'ונגל", משחזר אסף, "היינו 
הרוגים, נירה נרדמה מייד, אני העפתי מבט אחרון 
על המזרונים, והנה, לא להאמין, מולי בתוך האוהל 

היפופוטם". 
צרחה בלתי נשלטת בקעה מגרונו של אסף שנו־
תר מפוחד לנוכח היצור המגושם. "נירה התעוררה, 
ולפני שהספקנו לזוז, רבצו עלינו חמישה היפופו־

טמים".
לנוכח  אובד עצות  אסף ההמום מצא את עצמו 
חמשת היפופוטמים, אבל באותה השנייה שבה הת־

מלא בפחד, הציף אותו משהו אחר לגמרי: "פתאום 
נפלה עליי מין עננת קדושה, הרגשתי שיש מישהו 

למעלה ששומר עליי, נעשיתי שליו". 
אסף נתן את ידו בידי אשתו הטרייה, משך אותה, 
ובקפיצה משותפת זינקו מחוץ לאוהל. אסף מעיד 
אלוהית,  התגלות  לי  היתה  ספק,  "ללא  נחרצות: 
נעשה לי נס". המקרה הטראומתי הזה השלים לט־

ענתו של אסף את "מהלך החזרה המלאה לאמונה 
וקיום מצוות".

ולא  וקיום מצוות  לאמונה  חזרה מלאה  למה 
חזרה בתשובה ?

אסף: "כי אצלנו זו לא היתה חזרה בתשובה קלא־
סית. שנינו גדלנו בבתים דתיים".

של  תופעה  להזדחל  החלה  האחרונות  בשנים 
חזרה בתשובה בקרב צעירים. יש שחוזרים מסיבות 
אידיאולוגיות, ויש שעושים זאת בעקבות אירועים 

שעברו – כמו אצל הזוג זרסקי. 
השניים התחנכו על ספסלי בתי הספר הדתיים 
הזוגיות  עקיבא".  "בני  הנוער  לתנועת  יחד  והלכו 
החלה בגיל 15 בעודם מלאי אמונה, אבל כשאסף 
נקרא להגן על הדגל, הוא החל תהליך של התרחקות 
מהדת. כשעלה על מדים ושירת בחה"ן גולני, הכניס 

את עצמו למשבצת היוצאים בשאלה. 
עול, הפסקתי  כל  "מאז השירות הצבאי פרקתי 
לאכול כשר ואכלתי חמץ בפסח". נירה מעידה על 
עצמה שהתחילה ללכת בעקבותיו. הם חיו כזוג לפני 
הנישואין ואפילו טיילו ברחבי העולם מהודו ועד 

אמריקה. 
ומתי התחלת להתקרב מחדש לדת?

"כחצי שנה לפני החתונה נסעתי עם חבר, גם הוא 
חזרה  בהליכים של  כבר  היה  הוא  להודו.  דתל"ש, 

בתשובה". 
וב־ החסידות,  מעולם  ספרים  איתו  הביא  החבר 
שעות הלילה אסף שהיה סקרן הצטרף אליו לעיון 

בספרים. "את העולם החסידי לא הכרתי לפני כן", 
אומר אסף. "מצד אחד היתה לי התנגדות חזקה, אך 

מצד שני היה שם איזה 'אור גדול' שמשך אותי". 
המתחזק  והחבר  אסף  המשיכו  ארצה  כשחזר 
להיפגש, ובצד נגינה משותפת בכלים שונים, אסף 

החל להרהר בתשובה. 

הם נשכו את הכתף
שבועות  ומספר  שנתיים,  לפני  בקיץ  "התחתנו 

לאחר מכן יצאנו לירח דבש".
למה דווקא קניה?

"ראינו הרבה עולם לפני כן, פגשנו תרבויות שו־
שהגיע  החלטנו  מרהיבים.  מנופים  והתפעלנו  נות 

הזמן למשהו אחר – ג'ונגל ובעלי חיים. 
"ההתחלה היתה מצויינת. פגשנו ישראלי מקומי, 
שעזר לנו, הדריך אותנו והשאיר לנו את מספר הט־

לפון שלו לכל צרה שלא תהיה. לאחר מכן התברר, 
שזה היה אחד מחוטי ההצלה שלנו".

ואז זה קרה.
"כן. בתום שבוע של טיולים הגענו בשעות הערב 
היא  הלינה  לשם  הצמוד  באתר  'נאשיווה'.  לאגם 
באוהלים, על מזרונים. התמקמנו ויצאנו לבר המ־
קומי. במרחק לא רב ראינו היפופוטמים מטיילים 

על גדת האגם. 
והרגיעו  חרדה  סימני  אצלנו  זיהו  "המקומיים 
אותנו. הלכנו לישון, ונירה, לאחר שנים שלא ראיתי 
שלפני  שמע  'קריאת  את  קראה  מתפללת,  אותה 

השינה'".
ואז מה קרה?

והתחילו  עלינו  התיישבו  היפופוטמים  "חמישה 
לנשוך אותנו. לי הם נשכו את הכתף, ולנירה את 

כף היד".
פחד אימים.

"כמובן. לא האמנתי שאצא מזה חי".
"אני לא יודעת מה קרה לי" מוסיפה נירה. "נכ־
נסתי להלם, תפסה אותי שלווה, איזו מין 
השלמה עם המוות, עד שאסף התעשת, 

ניתר מהמזרון ומשך אותי החוצה".
היה זה עניין של כמה דקות "משהו כמו שלוש 
לגלות  הופתעו  השניים  נירה.  מספרת  ארבע"  או 
שהתגודדו סביבם הרבה אנשים סקרנים, מקומיים 
בתוך  מה שהתרחש  על  כלל  ידעו  ותיירים, שלא 

האוהל שלהם. 
בעלי האתר לקחו אותם לבר המקומי, נתנו להם 
עזרה ראשונה, ודאגו להרגיע אותם. משם הם נלקחו 

לבית חולים בניירובי. 
"זו היתה חוויה בפני עצמה", משחזר אסף, "טנדר 
כאין  היו  הנשיכות  של  שהכאבים  תרפפ"ו,  משנת 
וכאפס לעומת החבטות של הנסיעה בתוכו". בבית 
החולים נותחה נירה על ידי רופא אמריקאי, ולדברי 

הרופאים בארץ, הוא הציל לה את היד.
הצלחתם להבין את מה שעברתם?

"באותו רגע לא, אבל לאחר מכן הבנו שזה היה 
וההיפופוטמים לא  נס. כי ברגע שיצאנו מהאוהל 
סיפרו  הם  המומים.  היו  המקומיים  אחרינו,  רדפו 
לנו שברגע שהם תוקפים, הם לא מרפים, עד שהם 

הורגים". 
לאחר כמה לילות בבית החולים, וכשהם אובדי 
עצות, החליטו השניים לחזור אל הישראלי שפגשו 
בתחילת הטיול. "הוא עזר לנו להתאושש, ודאג לכל 
הסידורים על מנת שנחזור לארץ", מסביר אסף. כע־

בור תשעה ימים, נחת הזוג בישראל. 
"ההורים של נירה בכו מרוב התרגשות, הם לא 
הוא  ושלמים",  בריאים  אותנו  רואים  האמינו שהם 
אוהבים  ולא  מאופקים  מאוד  שלי  "ההורים  מספר. 
להחצין רגשות, אז הם נישקו אותנו וחזרו לשגרת 

החיים".
אפשר להגיד אם כך, שההיפופוטמים החזירו 

אתכם בתשובה. 
"אם אדייק זה רק השלים את המהלך. באותו רגע 
לי  וקורא  שליח  אליי  שולח  שהאלוהים  הרגשתי 
לשוב. זה חיזק אצל נירה ואצלי את האמונה בהשגחה 

הפרטית של האלוהים".
נירה, איך את השתלבת בתהליך החזרה בת־

שובה?
"האמת שלי זה לקח יותר זמן. כנראה שהפניתי 
עורף הרבה יותר מאשר אסף. אצלו היתה התלה־

בות וכל מיני פגישות שלוו בהארות. אני הפנמתי 
בצורה איטית ושכלתנית, זה לוקח זמן, אבל אסף 
הביא אותי למפגשים עם כל מיני רבנים שעזרו לי 

בתהליך".
מדתי־לאומי הפכת לברסלב.

הזו  בחסידות  נבחר.  אתה  בוחר,  לא  שאתה  "כן, 
יש הרבה עידוד ונחמה, יש שם הרבה שמחת חיים. 
בברסלב נפתח לך קשר אישי עם אלוהים, יש לך עם 

מי לדבר וההרגשה שלך היא שאתה לא לבד".
חיפשת כיוונים אחרים?

"בהתחלה התחברתי לחסידות אשלג, אבל נוכחתי 
לגלות שזו חסידות עם הרבה מחשבה ופחות רגש. לי 

זה לא התאים". 
איך הוריכם הגיבו על המעבר מכיפה סרוגה 

של ציונים דתיים לכיפת ברסלב?
"התנגדות לא היתה, אבל גם שמחה או שותפות 
לדרך לא. אמא שלי במיוחד, הראתה בהתחלה סי־

מני דחייה, אך עם הזמן לומדים לגשר על הפערים. 
רואים את האדם, את הילד, ומסתדרים למרות הדרך 

השונה.
כדתיים  בדרכם  מאמינים  שהם  שלנו,  "ההורים 
כאילו  שאנחנו  זה  את  לקבל  מתקשים  לאומיים, 
אפילו  או  דתיים,  להיות  כיצד  אותם  ללמד  באים 

לומר להם שהם אינם דתיים מספיק". 
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MA עכשיו
אתם עושים תואר ראשון בעו"ס באריאל וחולמים על תואר שני באוניברסיטה? <<< יש לכם תיכף B.A במינהל עסקים

ובא לכם להמשיך ללמוד? <<< בדקנו מה הסיכויים שלכם להתקבל, ואיך קורס "תרגומי חז"ל" קשור לכל הסיפור 

מאת אורלי מגיד
| הידיעות של אריאלה

"למי יש כוח לחשוב על תואר 
שני? תני לסיים את הראשון" 
בקו־ שני?  תואר  "איזה  או 
שי תואר ראשון אני עושה" 
הספיק  אחד  גיהנום  ו"מדור 

לי, תודה".
אלו רק חלק מהתשובות שקיבלתי מסטודנטים 
במרכז, כששאלתי "האם בכוונתך להמשיך לתואר 
שני?" ובכל זאת, מה הסיכויים שלנו, כבעלי תואר 
בוגר מטעם המרכז האוניברסיטאי אריאל, להתקבל 

ללימודי תואר שני באוניברסיטאות?
שאלות  שתי  עצמנו  את  לשאול  עלינו  תחילה 
חשובות: 1. האם ממוצע הציונים של בוגר המרכז 
או  אוניברסיטה,  בוגר  של  למוצע  ערך  שווה  הוא 
שקיים שוני באופן חישוב הממוצעים? 2. מה חשי־

בותם של קורסי המורשת ללימודי התואר השני? 
בנוסף, חשוב לדעת שתנאי הקבלה לתואר שני 

משתנים ממוסד למוסד, ומחוג לחוג.
והתשובות:

M.Sc בהנדסה
והנד־ וניהול,  מקצועות ההנדסה, בהם תעשייה 
סת מכונות, נמצאים במגמת עלייה מתמדת במספר 
שמצי־ האוניברסיטאות  ובנות.  בנים  הסטודנטים, 
עות לימודי המשך בתחומים אלה הן בן־גוריון, תל־

אביב והטכניון.
הנדסת  לוי, ראש המחלקה ללימודי  אבי  פרופ' 
מכונות בבן־גוריון: "נתייחס לממוצע התואר הרא־
שון כפי שהוא, לא משנה אם הוא מאוניברסיטה או 
מכללה. עם זאת, נבחן מה כל סטודנט למד ואילו 
ציונים הוא קיבל בכל הקורסים. כלומר, הבחינה אם 
פרט־ הינה  תנאים,  ובאילו  לא  או  סטודנט  לקבל 
נית. לגבי קורסי היהדות - הם וציוניהם לא חשובים 

לנו".
ללימודים  המחלקה  מזכירת  גוטרמן,  אורית 
"קבלה  אביב:  תל  אוניברסיטת  של  מתקדמים 

בהנדסה  המשך  ללימודי 
 90 של  בממוצע  מותנית 
הראשון,  בתואר  ומעלה 
הסטודנט  של  שציוניו  או 
הגבוהים   10% ב־  נמנים 
הממוצע  חישוב  במחזור. 
של התואר הראשון נעשה 
במוסד שבו נלמד התואר, 
על סמך כל הקורסים של 

תוכנית הלימודים. 
"לכן, אין שוני בחישובי 
ללימודים  הקבלה  וועדת 
הממוצעים  בין  מתקדמים 
אוניברסיטאות  בוגרי  של 

או מכללות".
הרישום  במדור  יועץ 
בטכניון:  הנדסה  ללימודי 
בתנאי  שוני  אין  "בגדול, 
סטודנטים  של  קבלתם 
מו־ ללימודי  ממכללות 
עוד  כל  בטכניון,  סמך 
המרכז באריאל מוכר על 
להשכלה  המועצה  ידי 

גבוהה".

MBA במינהל עסקים
ככל שהביקוש למקצוע מסוים גדול - תנאי הק־
בלה קשים יותר. האוניברסיטה העברית בירושלים 

ובן־גוריון בבאר־שבע, מדגימות את הקושי.
מתקדמים,  לתארים  הרישום  מדור  נציג  יפתח, 
בן־גוריון: "אין חישוב שונה בקבלה בין בוגרי תואר 
ראשון ממכללות או מאוניברסיטאות לתואר שני 
במינהל עסקי ם. הוועדה מחשבת את הממוצע הכ־
ללי של התואר, כולל כל הקורסים, גם אם הם אינם 

מתקשרים לתואר השני. 
"מה שכן, רף הכניסה הרשמי ללימודי המשך הוא 
הקבלה  ועדת  בפועל,  אך  ומעלה,   82 של  ממוצע 
מכניסה בעדיפות בוגרי תואר ראשון עם ממוצע של 
 GMAT 90 ומעלה. כל היתר, צריכים לעשות מבחן

כמותי, ולקבל בו ציון של 47 ומעלה”.
מאיה דגן - אשכנזי, רכזת קבלה ללימודי מוסמך 
בבית הספר למינהל עסקים של העברית: “ממוצע 
הקבלה לתואר שני הינו 82. והוא זהה לכלל המוע־
מדים מכלל מוסדות הלימוד. כאשר אנו מסתכלים 
הקורסים  לכל  מתייחסים  אנו  לתואר,  ממוצע  על 
שייכנסו לממוצע הסופי. כלומר, לכל התואר. גם אם 

נלמדו קורסים שאינם שייכים לחוג הראשי”.
ממדור ההרשמה ללימודי M.A במינהל עסקים 
פתוחה  “ההרשמה  נמסר:  בר־אילן  באוניברסיטת 

אקדמי  מוסד  מכל  ראשון  תואר  בעלי  למועמדים 
מוכר, בעלי ציון ממוצע של 80 לפחות בכל לימודי 
מספר   .GMATה־ במבחן  שנבחנו  הראשון,  התואר 
המקומות מוגבל, ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הג־

בוהים ביותר”.

M.A בתקשורת
מציעים  בתקשורת  שני  לתואר  הלימוד  תחומי 
טכנו־ פוליטית,  תקשורת  כמו  במגמות  לימודים 

ותקשורת  לוגיות התקשורת, תקשורת השוואתית 
תרבותית. בוגרי המרכז שמעוניינים להרחיב הש־

כלתם מהתואר הראשון )B.A( ו/או להישאר בעולם 
האקדמיה, אלו האפשרויות העומדות בפניכם:

מנוחה אדר, יועצת המגמה לתקשורת במחלקת 
בוגרי  “כל  בר־אילן:  באוניברסיטת  המדינה  מדעי 
מוסדות ההשכלה הגבוהה שמוכרים על ידי המל”ג, 
יכולים להירשם ללימודי התואר השני בתקשורת. 
על כל סטודנט לעמוד בתנאי הקבלה: ממוצע 87 
ומעלה בתואר הראשון, פטור מוכר מאנגלית וצ־

ליחת ראיון קבלה. 
האוניברסיטאי  במרכז  הנלמדים  יהדות  "קורסי 
אריאל, לידיעתנו, נכללים בממוצע התואר הראשון 
ועל כן, הם נחשבים לחלק בלתי נפרד מהממוצע. 
יתרה מכך, על כל סטודנט, במסגרת לימודי תואר 
שני בבר אילן, ללמוד שני קורסי יהדות שנכללים 

בממוצע הסופי של התואר”.

באוניברסיטה  ועיתונאות  לתקשורת  מהמחלקה 
נדרש  שני  לתואר  להתקבל  “כדי  נמסר:  העברית 
ממוצע  ראשון.  בתואר  מ־87  יותר  של  ממוצע 
התואר מופיע בזכאות תואר הבוגר של מוסד הלי־
מודים, שעל כל מועמד להגיש לנו אם ירצה ללמוד 
אצלנו. החישוב הוא רגיל, אין הפרדה בין בוגרי מכ־
ללות לאוניברסיטאות. אנחנו מחשבים את ממוצע 

כל הקורסים שנלמדו בתואר הראשון”.
אורית דן, יועצת החוג לתקשורת באוניברסיטת 
המרכז  לבוגרי  אחר  חישוב  שום  “אין  תל־אביב: 
האוניברסיטאי אריאל. תנאי הקבלה, ממוצע 82 ומ־
עלה, חלים על בוגרי כל המוסדות שמוכרים במל”ג. 
קורסי המורשת אינם קשורים ללימודי התואר השני 

בתקשורת, ולכן לא משוקללים בעת הקבלה”.
נעמה, יועצת מרכז המידע ללימודים מתקדמים, 
אוניברסיטת חיפה: “אנחנו מקבלים בוגרים ללימודי 
מוסמך ממגוון מוסדות אקדמיים בארץ, כל עוד הם 
מוכרים על ידי המל”ג. כמובן שיש הסתכלות שונה 
על בוגרי אוניברסיטת חיפה לעומת בוגרי מוסדות 
והוא  לחלוטין,  זהה  הממוצע  חישוב  אך  חיצוניים, 

משוקלל על פי כל הקורסים”.

MS.C בארכיטקטורה
תע־ ועיצוב  אזורים  תכנון  עיצוב,  ערים,  בינוי 

שייתי הם התחומים העיקריים בענף הארכיטקטורה 
 ,B.Arch והאדריכלות. בוגרי המרכז בעלי התואר
שצלחו חמש שנות לימודים אינטנסיביים ושואפים 
במוסדות  מועמדותם  את  להציע  יכולים  לעוד, 

הבאים:
מהטכניון נמסר: “תנאי הקבלה הוא ציון ממוצע 
של 83 לפחות בכלל התואר. מעבר להישגים אקד־
מיים גבוהים, הקבלה למסלול הארכיטקטורה היא 
הבי־ לעומת  מצומצם  המקומות  ומספר  תחרותית 
קוש. על כלל המועמדים לעמוד בראיון בפני ועדת 
הקבלה. זאת, לשם הערכת הכישורים, המוטיבציה 

וסיכויי ההצלחה של המועמד. 
"בנוסף יהיה על המועמד להוכיח כישורים מקצו־
עיים באמצעות: תיק עבודות, דו”חות מחקר, ניסיון 
עבודה רלוונטי, מכתבי המלצה ממקור אקדמי ו/או 
ממקום העבודה. אם כן, לא ניתן לחרוץ תנאי קבלה 

אחידים, משום שהסף עשוי להיות אף גבוה יותר”.
לאדריכלות  הספר  בית  ראש  נוימן,  ערן  ד”ר 
באוניברסיטת תל־אביב: “על מנת שנוכל לשקול 
מועמדות של בוגר מוסד אקדמי מן המניין, עליו 
ומעלה.   80 בממוצע   B.Arch תואר  בעל  להיות 
להירשם.  יכול  הוא  בכך,  עומד  המועמד  עוד  כל 
הראשון משוקללים  בתואר  הקורסים שנלמדו  כל 

בממוצע”.

M.A בעבודה סוציאלית
בוגרי תואר ראשון בעבו־
דה סוציאלית שרכשו את 
להתמודד  והידע  הניסיון 
חברתיים,  אתגרים  מול 
יכולים להמשיך ולהרחיב 
לעבודה  הפרקטיקות  את 
סוציאלית בלימודי תואר 
העו־ האפשרויות  שני. 
המר־ בוגרי  בפני  מדות 
בלימודי  המעוניינים  כז 

המשך בתחום:
יועצת  מרקו,  דפנה 
בבית  המשך  ללימודי 
הספר לעבודה סוציאלית, 
אביב:  תל  אוניברסיטת 
להיות  המועמדים  "על 
זכאים לתואר ראשון בע־
ממוסד  סוציאלית  בודה 
של  כולל  בממוצע  מוכר, 

80 לפחות. 
"כל מועמד, ללא יוצא 
להמציא  צריך  הכלל,  מן 
ממורים  המלצות  שתי 
בתואר  אותו  שלימדו 
אחת  והמלצה  הראשון, 
הקהילה.  בתחום  מקצועיים  ממעסיקים  יותר(  )או 
הממליצים מעבירים ישירות למזכירות הקבלה את 
ההמלצות ולא דרך המועמד, אחרת מועמדותו תי־

פסל".
הספר  בבית  המשך  ללימודי  ההרשמה  מדור 
"בו־ בר־אילן:  אוניברסיטת  סוציאלית,  לעבודה 
מוזמנים להגיש מועמדות אם ממוצע  גרי אריאל 
ציוני התואר הראשון שלהם הוא 90 ומעלה. לימו־
די היהדות משוקללים בממוצע הכללי של התואר 
הראשון, ונמשכים בתואר השני בהיקף של שני קו־

רסי יסוד סמסטריאליים".
המשך  ללימודי  המידע  מרכז  יועץ  מקמל,  שי 
שהמו־ הוא  הבסיסי  "התנאי  חיפה:  באוניברסיטת 
עמד יהיה בוגר מוסד לימודי המוכר במל"ג, בציון 
סופי של 75 בתואר הראשון, בכל קורסי הלימוד. יש 

יוצאים מן הכלל, וכל מועמד נבחן לגופו".
אז למרות המיתוס - אין אפליה בתנאי הקבלה 
בוגרי  של  הקבלה  תנאי  מול  מכללות  בוגרי  של 
אוניברסיטאות. חובת ההוכחה היא על כל סטודנט 

באשר הוא והישגיו. 
יש לקחת בחשבון שמרבית האוניברסיטאות כן 
מתייחסות לקורסי החובה ולכן, גם אם אתם בטוחים 
שלקורס "תרגומי חז"ל" אין כל קשר לתוכנית הלי־

מודים שלכם – תחשבו שוב.
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"חמישה היפופוטמים התיישבו עלינו והתחילו לנשוך אותנו. לי הם נשכו את הכתף, 
ולה את כף היד" <<< הרגשתי שהאלוהים שולח אליי שליח וקורא לי לשוב"

רוצה לומר

בין אמסטרדם 
לנתניה

 “קוק? קוק?”, שאל אותי עובר אורח בסיור 
שערכתי עם שלושה מחבריי ביומינו הרא־
שון באמסטרדם. זה בערך היה הדבר היחיד 
במקום המדהים הזה שהזכיר לי את עיר מגו־

ריי, נתניה.
אחרי שבוע בעיר בה לא שמעו את המו־
נח “לא חוקי”, הבנתי עד כמה נכון המשפט:
 "The grass is always greener on 
 the other side".
לאחר ביקור במספר קופישופס, הסטיגמה 
של המעשן התנפצה לי בפנים. תמיד חשב־
תי שלרוב מדובר באנשים “זרוקים” שגדלו 
בשכונות מצוקה, או לחלופין כאלה שירדו 
לתרבות רעה. פתאום אני רואה אנשים עם 
קלאסה, לוקחים כמה שאכטות, עולים על 

האופניים וממשיכים בסדר היום שלהם.
אני לא יודע אם זה מה שמוכרים שם או 
המנטליות של התושבים, אבל במשך שבוע 
לא שמעתי קללות, צעקות או אפילו ויכוח. 
נתקעה מאחו־ נסענו,  בה  גם כשהמונית 
רי משאית שפרקה סחורה באמצע הכביש, 
התחלפו הצפירות וה”תיסע כבר יא מניאק!” 
המוכרים מהנהגים בארץ, בסבלנות מופתית. 
אפילו הסירנה של הניידות נשמעה כמו אוטו 

גלידה.
באחד הערבים, הלכנו לראות את אייאקס 
ב”אמסטרדם  מדריד  ריאל  את  שאירחה 
ארנה” במסגרת ליגת האלופות. “אני חייב 
גרעינים”, זרקתי לחבר‘ה. אחרי שחיפשתי 
לשווא את השמנמן המשופם, שמוכר שתיים 
בחמש, נאלצתי להסתפק בבירה ובחטיפים 
מקומיים. 50 אלף אנשים, גברים ונשים, זק־
נים וילדים, נכנסו לאיצטדיון בתוך דקות, 
בלי דחיפות, ומבלי לדעת באיזה דאודורנט 

זה שלפניהם לא השתמש. 
המשחק עצמו היה "לא כוחות", ובהפסקה 
הביתיים היו בפיגור שני שערים. שאלה של 
זמן עד שיתחילו לקלל את השחקנים, אמר־
תי לעצמי. איזה קללות ואיזה נעליים. הקהל 

מתחיל לשיר את להיטיו של בוב מארלי. 
במחצית השנייה, רונאלדו קינח עם צמד 
ובסיום, האוהדים המקומיים מודים לקבוצ־

תם. רגע, אלה באמת אוהדי כדורגל?
הלוואי שהייתי יכול להישאר שם, אבל יש 

משחק בקופסא נגד הפועל באר שבע.
מתן דויטש
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היפופוטמים 
שמחזירים בתשובה

רוצה לומר

אני שונאת לבשל  
לא  שאני  פנים  להעמיד  לי  נמאס  זהו, 
מבשלת כי אני צעירה וכי אין לי סבלנות, 
ורק כשתהיה לי המחוייבות להאכיל כמה 
פיות קטנטנים )השם ישמור( – אז אפציץ 
בבישולים ואזמין את כל מי שאני מכירה 

להתארח ולאכול ממטעמיי.
אז זהו, שלא.

אני לא צריכה את כל ההתעסקות הזאת 
שיכול  דלק  זה  אוכל  מבחינתי,  באוכל. 
גם עם מרכיבים  לי את המצברים  למלא 
קצת  עוף,  קצת  פסטה,  לחם,   - פשוטים 
גבינות והרבה ירקות )רצוי גם משהו מתוק 

מדי פעם(. 
ל"מאס־ מכורה  שהייתי  מודה  גם  אני 

טר שף". בשבילי זה היה לחזור אל ילדות 
שב"מא־ )רק  קוסמים  למופעי  ממוגנטת 

עממיות(,  בתחפושות  קוסמים  הם  סטר" 
אעיז  לא  בחיים  שאני  דברים  שעושים 
לעשות. כמו לקחת דג ענקי ולהוציא לו 
שנראית  מנה  לשחזר  כדי  הקרביים,  את 
כמו יערות עליסה בארץ הפלאות, וכל זה 
בלחץ של זמן. או להדביק מגדל של פחז־

ניות ממולאות בקרם, שאם אני לא בוחשת 
מזרח  מעלות   180 בסיבובי  ברכות  אותו 
– כל הקרמל נשרף )חבל שלכרמל שנשרף 

הקרוקומבוש לא עזר(.
על  שלי  העמוקה  לפילוסופיה  וחזרה 
ידעתי,  לספר  עצמי  על  רק  )הלא  עצמי 
לא?(: עמוק בפנים אני מתבאסת מזה שאני 
בכוונה חוסמת את היכולת שיש בי לבשל, 
בתירוץ של "אני לא עושה מאוכל עניין". 
)בשלן  זוגי  בן  רוצה להאמין שאם  אני 
מוערך בזכות ולא בחסד( לא היה ה"מא־

סטר שף" של הבית, הייתי אולי מבשלת 
ככה, בקטנה. ומי שאוכל, אכל אותה.

אורלי מגיד
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הוציא  שבועיים  לפני 
את  פרידמן(  )אייל  קוואמי 
האלבום השלישי שלו, "זרים 
שזוכר  מי  ה־21".  במאה 
אותו מהימים של "קומבינה" 
צריך  לא  שחורים"  ו"ימים 

־הקדמה מיוחדת. קוואמי הוא תופעת טבע ייחו
דית בנוף המוזיקה הישראלית. 

בינואר הקרוב תיערך במועדון "הבארבי" בתל־
־אביב הופעת ההשקה לאלבום. מלבד קוואמי והח

וביניהם  רבים,  אורחים  הבמה  על  יהיו שם  לבות 
כמובן רמי פורטיס, שהפיק את האלבום. 

נוצר  איך  בשבועיים.  האלבום  את  כתבת 
השילוב בין רגש למחאה פוליטית? 

"לא ידעתי למה אני הולך, פשוט כתבתי. בסופו 
־של דבר היה לי אלבום כמעט מוכן, והר

גשתי שהוא בסדר. אבל רק בסדר. הדם 
שלי לא בער בפנים. 

"ואז, אחרי שנשבר לי הלב, כל הכאב 
התנקז לתוך הכתיבה. את התקליט הזה לא 

תיכננתי. זה פשוט נשפך".
באלבום אתה מודה לפורטיס על כך שנתן לך 

את האומץ להיות פגיע. 
אותו  בכיתי  ממש  הזה  לתקליט  "כשהגעתי 
לשים  היה  שלי  הראשוני  והאינסטינקט  באולפן, 

־חומה ולומר 'עד כאן', אבל פורטיס עודד אותי לה
תמסר לכאב שחוויתי בזמן הכתיבה, ובמיוחד בשני 
"רושם"  מהם,  חששתי  שהכי  השקטים  השירים 

ו"אף אחד". 
"הוא כל הזמן אמר לי 'תעשה שזה יישמע כאילו 
אתה שוכב במיטה ושר אותם'. והוא ממש הצליח 

להשיג את זה. זה מדהים". 
איך נבחר השם לאלבום?

זרות  גם  בתקליט.  זרות  המון  שיש  "הרגשתי 
בין בני זוג לשעבר, גם זרות שלי בעולם וגם זרות 
בדעות הפוליטיות והחברתיות שלנו כלהקה. אני 
זה.  על  מדבר  מאוד  מסתדר',  'לא  שהשיר  חושב 

מין תחושה של להיות בעולם ושהעולם לא רוצה 
שתהיה חלק ממנו".

ככה אתה מרגיש?
"כן. אני מרגיש שחלק גדול מהעולם היה פולט 
אותי ממנו, אם רק היה יכול. וככל ששומעים אותי 
יותר זה רק מתגבר. וזה ככה לא רק לגביי, אלא 
בכלל לגבי יוצאי דופן. אני יודע שאני לא משתייך 
לאיזה דפוס שבו אנשים רגילים לקבל אמנים, ואני 
כן חושב שאם הייתי דמות אמריקאית או אירופית, 

היה לזה קהל. 
"בארץ לאנשים קשה לקבל משהו שלא מבוסס 
על דפוס שהם מכירים, ואני לא נמצא באף דפוס 
העולם  בתוך  זר  מרגיש  אני  מזה  כתוצאה  מוכר. 
שאני חי בו. מצד שני, לא הייתי רוצה לנרמל את 

זה".
־בשירים שלך אתה מדבר הרבה על ההידרד
רות המוסרית. מי לדעתך אחראי למצב הזה?

"החוכמה הכי קטנה היא לשלוח אצבע מאשימה. 
־אני יכול לחפש אשמים, אבל אני רוצה לומר שהמ
־צב החמור ביותר הוא הידרדרות המוסר והיחס לז
כויות אדם. העניין כרגע הוא איך לפתור את זה. 

"אנשים פה כל כך נטולי כבוד אחד לשני. וזה 
מתחיל הרבה פעמים מתרבות השיחה. לא משנה 
מאיזו עמדה פוליטית את, בנאדם ישמע את מה 
המשפט,  התחלת  את  יקלוט  רק  להגיד,  לך  שיש 

ומיד יקטול - בלי לתת לך לסיים חצי משפט.
"אני חושב שהנשק הראשון שצריך להשתמש בו 
הוא הדה־לגיטימציה. אנשים אוהבים להיכנס אחד 

־בשני ולרדת אחד על השני, אז צריך להיכנס בגז
ענים, ולהפוך אותם ללא לגיטימיים". 

האור בקצה המנהרה 
למרות  פוליטית,  בקריירה  פוצח  היה  לא  הוא 
שהשתעשע ברעיון לא פעם. מה שבטוח, קוואמי 

־לא מקנא בפוליטיקאי שבאמת איכפת לו מהמדי
נה. הבעיה היא, לדבריו, שאין ממש פוליטיקאים 

כאלה.
"הבעיה הכי גדולה היא שלפוליטיקאים שלנו, 
עסוקים  והם  מהמדינה,  איכפת  לא  כולם,  כמעט 
בלשמר את המושב והמקום שלהם בשלטון. וכמובן 

שאיכפת להם מהשכר שלהם. 

"אני לא אומר שהם צריכים לעבוד בהתנדבות, 
אבל השכר שלהם מופקע. כל כך הרבה כסף הם 

־מקבלים על בולשיט. הכסף הזה יכול ללכת לע
ניים, ולחולים ולניצולי שואה שהולכים ומתפגרים 

בינתיים. 
"למה שהם לא יוציאו כסף מהמשכורת שלהם, 
יכולים לשלם  לניצולי שואה, שלא  ויתנו למשל 
שלהם  האתוס  שבזכות  אנשים  חשמל?  חשבון 
המנהיגים שלנו בכלל מעיזים לשבת על המושב 

שלהם? אבל לא איכפת להם. 
"זה הביזיון הכי גדול של המדינה, כי העם עדיין 
בוחר בהם. זו בעיה שלא קמה עדיין מפלגה מהעם, 
שלא תדאג לחילונים או למתנחלים, אלא תדאג 
־קודם כל לנזקקים. מפלגה אמיתית, עם כוח, שת

רים את הראש ותצא לרחובות ותגיד: 'אי אפשר 
לסבול את זה יותר'. 

"קודם כל אנשים צריכים שוויון זכויות. זה הדבר 
שלא קורה ושצריך לקרות מתישהו".

איך?
בני  אצל  רק  כמעט  שקיימת  בעיניים  אש  "זו 
נוער. לפעמים ילדים הם היחידים שיכולים להזיז 
את העולם, לקחת את הזמן ולעשות את זה. אם יש 

תקווה, היא בעיקר בנוער".
־אתה מקווה שהמוזיקה שלך תגיע אליהם ומ

שהו יצמח משם?
"מאוד. אני לא חושב שיש לי אמת יותר גדולה 
משום נער שאיכפת לו ממשהו, אבל אני כן חושב 
יכולים להוות מקור הזדהות למי  שהשירים שלי 

שחושב כמוני או דומה לי.
"מוזיקה שינתה את תפיסת העולם שלי כשהייתי 

־ילד. מה שלמדתי על זכויות אדם היה בעיקר משי
  Pride In ודפש מוד. שמעתי את U2 רים של

The Name of Love של U2 בשנת 84', הקשב־
תי למילים - ונדהמתי מהן. וככה גיליתי בעצם את 
הסיפור של מרטין לותר קינג, גדול פעילי זכויות 

האדם בהיסטוריה של המאה ה־20. 
"זה משהו שחינך אותי כילד. להקה ששרה בשיא 

הרגש והאינטיליגנציה על דבר כזה".

הילד עם הדאבל-קאסט
בגיל 6 הוא נאלץ להתמודד עם המוות מקרוב, 

כשאיבד את אמו. אפשר לומר שהמוזיקה גידלה 
אותו מאז, והפכה אותו למי שהוא היום. 

הש שנות  של  פופ  הרבה  שמעתי  ילד  ־"בתור 
מונים. קווין היתה הלהקה האהובה עליי. מגיל 10 
גיליתי את העולם האלטרנטיבי, והתחלתי להקשיב 
גם לדברים כמו ניק קייב. עם הזמן נכנסתי יותר 
לרוקנרול. היום אני שומע בעיקר מוזיקה חדשה 

מהתחום האלטרנטיבי".
־מתי הבנת שאתה רוצה לעשות מוזיקה בע

צמך?
עושה  הייתי  ילד.  מאז שהייתי  זה  על  "חלמתי 
דאבל־ הטייפ  עם  שטויות  מיני  כל  הספר  בבית 
קאסט שהיה לי. בגיל 16 התחלתי ללמוד גיטרה, 
ואז הבנתי שאני רוצה באמת להתחיל לכתוב, לנגן 

ולהופיע".
איך היתה ההרגשה לחמם את לינקין פארק?

מעריך  מאוד  אני  מפחיד.  וקצת  מוזר  היה  "זה 
אותם על כך ששמעו את השירים שלנו והחליטו 

שהם רוצים שנחמם אותם". 
אם חשבתם שכל השמאלנים אותו דבר, לקוואמי 

־יש חדשות בשבילכם. הוא לא שותף למכתב האמ
נים שמסרבים להופיע באריאל, ואפילו מתנגד לו. 
"הם עשו טעות טקטית. זה קיטלג אותם בתור 
בסופו  לישראליות.  'אקס־טריטוריאלית'  קבוצה 

של דבר זה השיג מטרה הפוכה. 
"חרם רק יכול לגרום לקהל שרוצה לשמוע אותך 
להרגיש שאתה חושב שהם לא ראויים לך בתור 
מתחבר,  מאוד  אני  עליהם.  מתנשא  שאתה  אמן. 
ושמח להופיע מול מי שמזדהה עם מה שאני שר, 
ואוהב את מה שאני שר - אבל אני גם לא מאמין 

בלשכנע את המשוכנעים".
אז דווקא באריאל אתה צריך להופיע.

"בדיוק. אבל עם יד על הלב, אני לא יודע מה 
יקרה. אני עלול למצוא את עצמי עומד מול קהל 

שיצעק לי 'בוז'. 
שיהיו  מקום  בכל  להופיע  מקרה, אשמח  "בכל 
שית־ שיקשיבו,  אבל לי.  להקשיב   מוכנים 
נו את הצ'אנס. אני לא מבקש שיסכימו, 
לא מבקש שיאהבו ולא מבקש שיתחברו, 
אבל שיקשיבו קודם, ואחר כך יגידו מה 

הם חושבים".

דצמבר 2010 | הידיעות של אריאלה | ��

זה התחיל עם 1:3 יפה בחוץ, המשיך עם 4:1 מעצבן בבית, וכבר 
מחכים למשחק הבא <<< המנהל, בן כץ: "אנחנו קבוצה חדשה, 

שמתחברת לאט. נמשיך לעבוד קשה כדי לנצח במשחקים הבאים"

 מאת מתן דויטש
| הידיעות של אריאלה

הכ לנבחרת  פושרת  ־פתיחה 
הקבוצה,  המרכז.  של  דורגל 
שהוקמה רק השנה, החלה את 
משחקיה בליגת המכללות של 
מרשים  חוץ  בניצחון  אס"א 
על הבינתחומי הרצליה, אבל 
במחזור השני היא הובסה בבית על ידי אלופת 

השנתיים האחרונות - מכללת נתניה.
באולמות,  נערכים  המכללות  ליגת  משחקי 

ושו שחקנים  ארבעה  נמצאים  הפרקט  ־כשעל 
דקות.   20 נמשכת  מחצית  וכל  קבוצה,  מכל  ער 
לבית  שובצה  כץ,  בן  בהנהלת  המרכז,  נבחרת 

משח והבינתחומי  נתניה  כשמלבד  ־המרכזי, 
ווינגייט.                                                                                            אונו  מקרית  המכללות  גם  בו  קות 

        

הבינתחומי הרצליה - אריאל 3:1
־המשחק, שהתקיים במדרשת רופין, התנהל ברו

בו בשליטת ההרצליינים )המארחים(, אך הם נראו 
אובדי עצות אל מול  ההגנה המצויינת של אריאל, 

בראשות השוער אביעד גרוס.
בדקה התשיעית עלו שחקני הבינתחומי ליתרון, 

־אבל כבר אחרי שלוש דקות אריאל הצליחה לה
שוות - משחק צירופים נאה מסתיים אצל פליקס 

שניידר, ששולח את הכדור לפינה הרחוקה.
־שער השיוויון נתן דחיפה לשחקני אריאל, ודי

ופליקס שניידר הגיעו למספר מצבי  מה אוציטל 
הבקעה, אבל לא מצאו את השער - הקבוצות ירדו 

למחצית בשיוויון.
דקה  וכעבור  בסערה,  נפתחה  השנייה  המחצית 
לא־  1:2 מהפך. והשלים  מרחוק  אוציטל   הפציץ 

ריאל. 
שחקני הבינתחומי פתחו במטווח על שערו של 
גרוס, אריאל רק יצאה למתפרצות, ובדקה ה־25, 
בעקב  קוניק  שניר  מסר  המשחק,  למהלך  בניגוד 
ליותם פרי, שלא התבלבל לבד מול השוער וגילגל 

פנימה. 1:3 לאריאל.
דקה לסיום נשרק פנדל לטובת אריאל, לאחר 
חמש עבירות של הבינתחומי. שניידר ניגש לבעוט, 

אך שוער הרצליה היה במקום כדי למנוע תבוסה 
מקבוצתו.    

אריאל - מכללת נתניה 4:1
המשחק מול האלופה בשנתיים האחרונות כבר 

־היה אופרה אחרת. הקבוצה מהשרון, תחת הדרכ
תו של שלומי דהן, שחקן מכבי נתניה ומכבי חיפה 
מגיעה  כשהיא  אטרקטיבי,  משחק  הציגה  בעבר, 

לאינספור מצבים. 
משחק  את  לשחזר  ניסו  אומנם  אריאל  שחקני 
ההגנה המצויין מהמשחק נגד הרצליה, אבל מול 

הנתנייתים זה היה מעט מדי.
דקות  חמש  האורחים,  של  עליונותם  למרות 
מהפתיחה הגיע שניר קניוק להזדמנות טובה, אך 

שוער נתניה היה במקום.
15 קיבל אוהד סהר מנתניה כדור במ־   בדקה ה
ולא התקשה להעלות את  אינייסטה,  א־לה  סירה 

קבוצתו ל־0:1. 
השעון עוד לא סגר דקה, ובמהלך זהה מכפילים 

האורחים את היתרון, כשהפעם הכובש הוא לירן 
זוהר.

בתחילת המחצית השנייה עשתה אריאל קולות 
של חזרה למשחק. בדקה ה־28 הצליח פרי לצמצם 

את התוצאה ולהקפיץ את עשרים הצופים. 
אבל הנתנייתים המשיכו לתקוף, ובדקה ה־34 

הפ עמוס  שלומי  במשחק.  היפה  השער  ־הגיע 
ציץ מחצי מגרש, וגרוס הצליח להדוף רק לתוך 

השער. 
שניות לפני שריקת הסיום השלים עמוס צמד, 

וקבע את תוצאת המשחק בפנדל.  
לאט,  שמתחברת  חדשה,  קבוצה  "אנחנו  כץ: 
ואת  ובשני המשחקים האלה טעמנו את האווירה 
הרמה בליגה. אומנם הפסדנו במשחק האחרון, אבל 

לקבוצה מאוד חזקה.
"טוב שהמשחק מולם הגיע בשלב מוקדם. עכשיו 

אנחנו יודעים למה לצפות. 
לעבוד  ונמשיך  מורם,  בראש  יצאה  "הנבחרת 

קשה כדי לנצח במשחקים הבאים".

ספורט

שלוש בראש / מתן דויטש 
ד"ר אילן תמיר

 )מרצה לספורט
ותקשורת באריאל(

 רן מלובני 
 )שדרן בערוץ

הספורט(

 מתן דויטש
 )כתב הספורט
של ”אריאלה”(

 26.12
ליגה אנגלית

ארסנל-
צ'לסי

הגשש החיוור תהה מי 
צריך לומר שלום למי 

במפגש אקראי במדרגות, 
זה שעולה או זה שיורד? 

בתשובה לשאלה הפילוסופית 
המעניינת, נראה שזו שעולה 

)ארסנל( תגיד שלום לזו 
שיורדת )צ'לסי(, ותנצח

שתי הקבוצות העפילו 
לאחרונה לשמינית גמר 

ליגת האלופות. הגיע הזמן 
שהצעירים המוכשרים 
בארסנל ימשיכו את 

היכולת הטובה שלהם 
גם נגד צ'לסי, שתמשיך 
עם הבעיות שלה. ניצחון 

לתותחנים

למרות ההגנה הפגיעה, 
השחקנים של ונגר מחפים 

על כך עם משחק אטרקטיבי 
והרבה שערים. צ'לסי מגיעה 
למשחק פצועה ובכושר לא 
משהו. אם היא לא תתעשת, 

היא עלולה לאבד את 
הכתר מהר מהצפוי. תיקו 

באמירויות
26.12
נ.ב.א

ל.א לייקרס-
מיאמי

אין הרבה שחקנים כמו קובי 
בראיינט, שהכבוד חשוב 

להם כל כך. כשהיורש לברון 
יגיע למבצר של קובי, אפשר 
להמר שהאחרון יעשה הכל 
על מנת להשפיל את מיאמי 
רוויית הכוכבים. וכשקובי 

עושה הכל, לצערם של רבים, 
הוא גם מצליח

במילה אחת - לייקרס. 
התלכיד במיאמי הוא הכי 
יוקרתי והכי דוחה שנבנה 

בנ.ב.א. הניצחון ישמח 
מאוד את אוהדי קליבלנד

האלופה בשנתיים האחרונות 
מארחת את הגלאקטיקוס 

ממיאמי. קובי נגד לברון. מה 
צריך לבקש יותר מזה? אני 
מקווה ומאמין שהלייקרס 

יעשו חג שמח לאוהדים 
שלהם

26.12
נ.ב.א

אורלנדו-
בוסטון

שתי הקבוצות במאזנים 
מצויינים ועם שאיפות 

גדולות. אורלנדו, שסופגת 
העונה פחות נקודות מכל 

קבוצה אחרת בליגה, תזכיר 
לבוסטון שבחוף המזרחי יש 

קבוצות חזקות

אני שומר אמונים 
לבוסטון, ולכן אלך איתם

בוסטון ניצחה פעמיים 
העונה את מיאמי עתירת  

הכוכבים. גם במשחק 
הזה, הטריו המנוסה של 
הסלטיקס, יחד עם רונדו 
ושאקיל, יעשו את העבודה

2.1
ליגת העל 
בכדורסל
הפועל י-

ם– מכבי ת"א

נכון שעודד קטש, כשחקן 
וכמאמן, הקפיד תמיד לעשות 

למכבי חיים קשים, אבל 
כשהפערים כל כך גדולים, 
קשה לראות את ירושלים, 

אפילו בביתה, מאתגרת את 
הצהובים

עם כל הכבוד לירושלים 
וקטש, הם יחטפו בראש 

גם במלחה

הכי קל ללכת בליגה עם 
מכבי, אבל אני מאמין שעם 
הר הגעש במלחה, קטש על 

הקווים וסולומון על הפרקט, 
האדומים יפתיעו

3.1
ליגת העל 
בכדורגל

מכבי חיפה-
מכבי ת"א

הדרך לאליפות האחרונה של 
מכבי ת"א התחילה בחיפה, 

כשנמני הודח לראשונה 
מההרכב. המשחק הנוכחי 
יכול להיות אבן דרך במסע 
התל אביבי חזרה לצמרת. 
נמני, שידע אולי טוב יותר 
מכל אחד לעמוד על רגליו 
אחרי כל טלטלה )באופן 

סימבולי. ברחבה הוא הקפיד 
לעשות הכל כדי ליפול(, יכול 
לסגור מעגל ולחזור דווקא 

פה לעמדת המנצח

עם העונה הלא טובה 
יחסית של שתי הקבוצות, 
בסופו של דבר הביתיות 

תדבר. אולי עד אז אלישע 
לוי ימצא את הנוסחה 

המתאימה, בניגוד לנמני 
ומכבי, שימשיכו לחפש 
אותה. חיפה תנצח 3:1

בניגוד לשנים קודמות, 
הירוקים מתקשים לנצח 
בבית. מצד שני, הם גם 
לא מפסידים בקרית 

אלעזר, מלבד מעידה נגד 
הדאבליסטית, במשחק בו 

הם שיחקו טוב. קשה לי 
לראות את מכבי, שמחליפה 
הרכב כל שבוע, מנצחת, ולכן 

אלך על תיקו

"

חלק גדול מהעולם

הוא יודע שהוא שונה, ולא פעם מרגיש אאוטסיידר. יחד עם זאת, הוא לא היה בוחר בדרך אחרת, גם אם המחיר הוא נידוי חברתי. 
הוא ידוע בדעותיו הנחרצות באשר לפוליטיקה, זכויות אדם וגזענות - ובעיקר: קוואמי היה רוצה שתיתנו לו צ'אנס ותקשיבו

 היה פולט אותי
הוראות אחרונות מהמאמן  | צילום:  מתן דויטש

ניצחון והפסד לנבחרת הכדורגל

תשחץ / ורד זרצקי

קוואמי והחלבות. "את התקליט הזה לא תיכננתי"  | צילום:  יח"צ



 הידיעות
של אריאלה

 קשר החן, 
הבל היופי
מה מסתתר מאחורי חובשות 

 הכובעים והמטפחות <<< 
עושים קצת סדר בראש

 מאת טליה משניות ושני שמרלר
| הידיעות של אריאלה

חופשת  בין  הגשם,  לאחר  פטריות  כמו  צצות  הן 

סמסטר לתחילתה של שנה חדשה, מצויידות בחיוך 

ניצחון כובש וטבעת נישואין מנצנצת. הן פוסעות 

לעבר הקמפוס כשעל ראשן מטפחת צבעונית חדשה 

המסמלת את... מה באמת מסמלת אותו כיסוי ראש? 

יצאנו לשוטט ברחבי הקמפוס - לתחקר, לתעד ובעיקר 

להתעניין בשותפות לגורל.

ובכן, ברוב המקרים כיסוי הראש משקף מערכת יחסים 

סבוכה, שמסתתרת מאחורי הכובע, המטפחת, הפיאה או 

הברט, משדר את עיקרי האמונה הדתית של מי שחובשת 

אותו לראשה, ומסווג אותה לאחד הזרמים במגזר הדתי.

כגושפנקא  הראש  לכיסוי  מתייחסות  רבות  נשים 

את  הצניעות  לשם  יסתירו  הן  לרוב  אדוקות.  להיותן 

כל השערות, או ישאירו ארבעה טפחים המותרים לפי 

ההלכה. כיסוי ראש כזה אינו מותיר ספקות בדבר מצבה 

המשפחתי של העלמה. 

לעומתן, ישנן כאלו שמבחינתן כיסוי הראש מסמל את 

היותן נשואות ותו לא. לא באמת משנה להן גודלה של 

המטפחת ומספר השערות הסוררות המציצות מתחתיה. 

הרווקות  מחברותיהן  בבידול  פשוט  מדובר  מבחינתן, 

ובהרחקת עלמים צעירים פנויים.

לצערן - או שמא לשמחתן - לא תמיד משייכים הגב
־
רים את הסרט שעל הראש לטבעת שעל האצבע. "בשנה 

שעברה ניגש אליי אחד החבר'ה בקורס, וביקש שאסדר 

לו חברה דתייה, שהוא התלהב ממנה בטירוף. הוא חילוני, 

והיה לי די מוזר שהוא התעניין דווקא בה, אבל הוא הס
־
ביר לי: 'היא נראית בחורה רצינית, איכותית, עם אופי 

חיצוני, אבל אני חושב שהיא מתחזקת. יש לה מטפחת 

שמכסה את כל המצח", מספרת דקלה, סטודנטית בק
־ מפוס.

כמובן, שישנה גם דרך האמצע - אלו שמכסות את 

שיערן אך משאירות מאחור איזה קוקס קטן או קארה, 

שלדעתן משפר את הופעתן.

מכסות  נשואות  נשים  אחרות  בדתות  מתחתיו כיסוי שמסתיר את השערות לגמרי - דתיות במיוחד לא מסתפקות ב"נקאב" ויש להן והאף כאשר נוכח אדם זר. הכיסוי נקרא "נקאב". לכסות את פניהן בצעיף, חוץ מהעיניים, הפה בדת הדרוזית, למשל, נשים נשואות חייבות את ראשיהן מפאת הצניעות. גם 
נשים מוסלמיות רבות חובשות "חיג'אב" )מט"עירקייה".

־
פחת ראש המכסה על כל השיער אך לא את הפ

־
לבוש מכסה־כל, שאמור להסתיר כל חלק בגוף, מדינות הנשים חובשות "בורקה" )או "אבאיה"( - הצניעות נלקחת באופן קיצוני עוד יותר, ומספר נים( או רעלה. במספר תת־תרבויות מוסלמיות 

רב־כולל העיניים.  מחלקת  ראש  דנה,  ניסים  לד"ר  תחומי שסייע לנו במידע( )ותודה 

עינת לוטם, 23 )כלכלה 
ומינהל עסקים(, נשואה שנה 

וחצי.
למה? "בעיקר מהפן ההלכתי".

מירב לנגנטל, 23 + 
ילד )עבודה סוציאלית(, 

נשואה  שלוש וחצי שנים, 
מגבעת שמואל.

למה? "כי ככה ההלכה מבקשת".
פאדיחה: "ירדתי מהבית עם בעלי, 
כבר הגענו ללובי, עוד דקה אנחנו בחניה, וכשחלפנו 

ליד המראה גיליתי שאני בלי כיסוי הראש שלי".

חיננית מורד, 25 
)פסיכולוגיה(, נשואה 3 שנים, 

מברוכין. 
למה? "ברור שמתוך פן הלכתי. 
אם הייתי רוצה רק להראות שאני 
נשואה, הייתי מוצאת דרכים אחרות".
פאדיחה: "יצאתי לג'וגינג, ואחרי חצי שעה של ריצה 

אני קולטת ששכחתי לשים מטפחת לפני שיצאתי 
מהבית. תוך שניות מצאתי אלטרנטיבה, והמשכתי 

לרוץ עם הצעיף על הראש".

מעיין דיין, 23, נשואה 
חודש, משערי תקווה.

למה? "מבחירה, כי אני הולכת 
לפי איך שנראה לי".

פאדיחה: "עוד לא עבר מספיק 
זמן".

מיכל, 38 + 
4 ילדים )תואר 

שני בעבודה 
סוציאלית(, 

ממעלה שומרון.
למה? "מתוך 

בחירה, לא מהפן 
ההלכתי".

הבורקה של השכן
זמירו אסמאא, 23, נשואה 4 

שנים, מקלנסאווה. 

למה? אני הולכת עם כיסוי 

ראש שנקרא "מנדיל" מגיל 

13. אצלנו אסור שיראו שום 

שערה מגיל ההתבגרות, גם 

אם היא לא נשואה, אבל כמובן 

שלא כולן עושות את זה, 

אפילו כשהן כבר נשואות".

פאדיחה: "אני קפדנית בכיסוי 

הראש, ולא קרתה לי פאדיחה 
אף פעם". 

אחינועם נבון )כלכלה ומינהל 
עסקים(, מירושלים.

למה? "מתוך בחירה בלבד".
פאדיחה: "נסעתי לסופר, ובין מדף 

למדף הרגשתי שבעוד העגלה מתמלאת 
במצרכים לי דווקא חסר משהו. מיששתי 

את הראש וגיליתי לחרדתי שהשארתי 
את המטפחת בבית".

בתיה, 32, נשואה + 4 )תואר 
שני בעבודה סוציאלית( מאבנת 

)שבצפון ים המלח(. 
למה? "מבחינה הלכתית, אישה 
נשואה מחוייבת בכיסוי ראש".

פאדיחה: "עף לי הכיסוי 
מהראש באופן מפתיע".

שני פולברג, 
23 )פסיכולוגיה 

וסוציולוגיה(, 
מירושלים.

למה? "מהפן 
ההלכתי בלבד. זה 

סמלי בעיניי. הייתי 
מעדיפה לוותר על זה".

אורה מרציאנו, 20 
)קלינאות תקשורת(, נשואה 7 

חודשים, מאלון מורה. 
למה? "אני מאמינה בזה, וכיף 
לי עם כיסוי ראש. זאת הלכה 

וזאת גם בחירה".
פאדיחה: "הייתי באירוסים של 

חברה, רקדנו הכלה ואני באמצע המעגל, 
ותוך כדי הריקודים נפלה לי המטפחת על הרצפה. 

נשארתי עם קוקס חשוף באמצע הרחבה".

ברכה זן־בר, 21 )כלכלה 
ומינהל עסקים( מאלקנה. 

למה? "מתוך בחירה לגמרי. 
הפן ההלכתי פחות שיחק כאן". 

פאדיחה:  "באחד הביקורים 
בסופר ניגש אליי נציג לקוחות 
חרדי להציע לי כמה מוצרים, 
והחליקה לי פתאום המטפחת. 

הוא ברח משם".

א', 30 + 3 ילדים, אחת הרבניות 
במדרשה בקמפוס.

למה? "אני נהנית מהמטפחת".
פאדיחה: "אני נוהגת ללכת עם 

כובע חור בסיסי ועליו לשים 
מטפחת, כדי לקבל נפח ושיחזיק 
יותר טוב. באחת הפעמים יצאתי 

עם הכובע בלבד, ומיותר לציין שזה 
לא היה נאה במיוחד".  

אתי אלסטר )רבנית 
ומרצה במדרשת "אלומה"(

 סיוון הלביא
)מינהל מערכות בריאות(

נ. טייב, 24 + ילד )מדעי 
החברה(, מקרני שומרון.

למה? "לא מטרידים אותי דברים 
שהם מעבר לפן ההלכתי".

פאדיחה: "לא ממש. שאלו אותי לא פעם אם אני 
מצליחה לשמוע עם כיסוי הראש. התשובה היא: כן".

לאה פרץ, 19 )דו־חוגי פסיכולוגיה 
וסוציולוגיה( למה? "מתוך בחירה מלאה".

אודליה חבבו, 22 )עבודה 
סוציאלית(, נשואה ארבעה וחצי 

חודשים, מבית־אל.
למה? "מתוך בחירה אך מתוך 

הלכה".
פאדיחה: "עליתי על טרמפ, 

נרדמתי, וכשהתעוררתי גיליתי 
שאני נטולת כיסוי ראש".

יעל דופט 
)עבודה 

סוציאלית(

תמר אבבא 
)מדעי החברה(

רז מגורי )תקשורת(


