
כאן בונים
מי שמגיע למרכז האוניברסיטאי באריאל, ודאי נתקל באבק וברעש שמקורם בשיפוצים 

הנרחבים ברחבי הקמפוס † מה בדיוק בונים כאן? † רועי לסרי, עמ' 6

פנו דרך לנכים!
מה צריך לעבור סטודנט נכה במרכז האוניברסיטאי 

† אביאל מגנזי, עמ' 16

הכל עניין של טיימינג
מי בחר לציין את הפנינג פתיחת השנה 
דווקא ביום השנה הלועזי לרצח רבין? 

† אלדד נחמיאס, עמ' 4

קוראים לי פעיל חברתי
כל מה שרציתם לדעת על הארגונים

של הסטודנטים † עתיה זר, עמ' 14

"אריאלה" מציגה: 

אריאל שיק

הטרנדים האופנתיים החמים של באי המרכז 

† מאיה ריסטיץ' והדס משעל, עמ' 13-12
מתברר שיש איפה לבלות באריאל אז לאן יוצאים הערב?

† מאיה ריסטיץ' וליטל אסט, שער אחורי

אריאלה
 2ידיעות בית הספר לתקשורת, המרכז האוניברסיטאי באריאל
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לא חייבים למלצר
על הג'ובים הכי מעניינים של הסטודנטים

† רועי לסרי, עמ' 18
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אריאלה

העורכים

מכנה משותף איכותי
הרגלי קריאת עיתון שונים מאדם לאדם. 

שהעמוד  מי  יש  הסדר,  לפי  שקוראים  יש 
קריאתם,  בסדר  האחרון  דווקא  הוא  הראשון 
ברפרוף טרם  הגיליון  על  יש כאלה שעוברים 

קריאה מעמיקה, ויש גם כאלה שרק 
מסתכלים בתמונות. 

אם התחלתם לפני הסדר, וקובץ 
קוראים  שאתם  הראשון  המילים 
מה  הנה  אז  העורכים,  טור  הוא 
ניסינו,  לפחות  או  לכם,  שהבאנו 

בגיליון זה.
הקפ שמדשאות  נדמה, 
חיים,  שוקקות  מפוס 

המפ מכל  וסטודנטים 
יחד  חיים  חלקות 
והרמוניה.  באהבה 
אלא שבעת העבודה 

על העיתון נוכחנו לדעת, שהדשא הירוק והרך 
)ובימים אלה, גם קר( לא מעביר מספיק אינפופ

רמציה. כך, סטודנטים לכלכלה אינם יודעים מה 
)וכפ ולהיפך  לארכיאולוגיה  במחלקה  מתרחש 

דומה(. בעקבות כך החלטנו, כל חברי המערכת, 
להקדיש את הגיליון שבידכם 

למתרחש ברחבי הקמפוס.  
למרות שהאוכלוסייה כאן 
מוסד  מכל  יותר  מגוונת 
)מהר  בארץ  אחר  אקדמי 
אלפפחם(,  אום  ועד  ברכה 
השתדלנו להביא לכם את 
לכלל  המשותף  המכנה 
וכידוע  הסטודנטים. 
של  טבעו  לכולם, 
משותף  מכנה 
להיות  הוא  כזה 

האח-השורד-נולד- ערך  ראו   - מאוד  נמוך 
לשיר. 

החלטנו, מערכת "אריאלה", לא לתת לרוח 
המנשבת מאמצעי התקשורת הנידחים – רשת, 
קשת וערוץ 10, לפגוע באיכות הבלתי ניתנת 
לערעור של אחד העיתונים הנפוצים והאיכופ
האוניברסיפ במרכז  התקשורת  במפת  תיים 
טאי אריאל, והבאנו לכם מכנה משותף שכולו 

איכות.
אז לפני שאתם בולעים בשקיקה את מילות 
שתדעו  כדאי  "אריאלה",  של  השני  הגיליון 
שכדי שנמשיך להביא לכם את הסיפורים הכי 
חמים בקמפוס, אנחנו זקוקים לסיפורים שלכם. 
שמעתם  או  שלכם  במחלקה  חדש  יש  אם 
משהו שיעניין את כולם, דווחו לנו על זה. שכופ

לם יידעו.
חזי דרקסלר ואיתמר פליישמן

מתחת
לאף מבט על הדברים שקורים ממש לידנו † 

ממשחק קלפים במדשאות הקמפוס, דרך 
הסטודנט שמגיע עם כלב לשיעור ועד הסוס, 
ששוכן באוורווה בין הקמפוסים 

ברכות לבביות

לשמוליק גרוסמן

לרגל אירוסיו עם מלי
אוהבים,

מערכת "אריאלה"

צילום: ענר גרין

תקבלו סיוע
התקנון וגם דיקנט הסטודנטים מבטיחים סיוע לסטודנטים שיצאו למילואים, במיוחד כשמדובר בצו 

8 ובמצב מלחמה † נקווה שבפועל המגוייסים אכן יזכו להתחשבות † בעבר, לא תמיד זה הלך חלק
רועי לסרי ומאיה ריסטיץ'

 
 ,8 צו  פסח  לא  באריאל  הסטודנטים  על  גם 

שתפס אנשים בשיאו של הסמסטר. 
צג הטלפון שהראה שיחה ממקור חסום לא הותיר 
שיגרת  שאר  גם  כמו  הלימודים,  לספקות:  מקום 

החיים, מקבלים דחייה עד להודעה חדשה. 
מי ינצח במלחמה - או כמה כמה ייגמר, על פי 
"ארץ נהדרת" - לא מתפקידנו לנחש. מה שאנחנו 
כן יכולים לעשות, זה לברר מה יקרה עם מהלך 
הלימודים של אותם לוחמים, כשיחזרו מהמלחמה. 
באריאל,  האוניברסיטאי  המרכז  תקנון  פי  על 

המופיע באתר האינטרנט של המרכז, סטודנט השב 
ממילואים זכאי לסיוע אקדמי, כגון שיעורי עזר, 

דחיית מועדי הגשת עבודות ו/או מבחנים. 
המרכז  עינת,  אלינור  הדיקנט,  מנהלת  לדברי 
בכלל, ודיקנט הסטודנטים בפרט, תומכים בסטופ
דנטים השבים משירות מילואים וגם באלה הסופ
בלים ממתקפה על בתיהם בעורף. הדיקנט יעשה 
כל שניתן על מנת להקל את חזרתם ללימודים, 
וכבר בימים אלה מרוכזת רשימה של הסטודנטים 

שנקראו בצו 8, כדי להיערך למתן העזרה. 
אופי ההקלות וסיוע נוסף יותאמו להתפתחויות 
במצב ויפורסמו בהתאם. לפרטים נוספים ניתן לפפ

נות בכל שלב למדור סיוע ורווחה. 
ועל אף כל זאת, ניסיון העבר, במיוחד זה שנצבר 
במלחמת לבנון השנייה, מלמד כי לעתים נתקלים 
חיילי מילואים בקשיים - הן מול מרצים והן מול 
הצינורות הבירוקרטיים, כגון מדור הבחינות. לאו 
דווקא בשל חוסר רצון לעזור, אלא מאחר שגם למפ

ערכת יש קושי להתגמש כלפי כל סטודנט, והיא 
מתאימים  בהכרח  שלא  פיתרונות  לספק  נדרשת 

לכל אחד ואחד מאלה ששבו משדה הקרב.
מערכת "אריאלה" מאחלת לכל חיילינו שיחזפ

רו לביתם בשלום ובמהרה, וישוב השקט לתושבי 
הדרום.

המרצים והסטודנטים 
של ספיר הוזמנו להתארח אצלנו
פרופ' דן מאירשטיין מזמין סטודנטים ומרצים מהקמפוסים בחזית המערכה, המעוניינים 

להמשיך את לימודיהם, להשתמש במתקני המרכז האוניברסיטאי עד לחידוש הלימודים בדרום
יובל זיסקינד

שותקות,  המוזות  רועמים  כשהתותחים 
ומאז שהחלה הלחימה ברצועת עזה גם המ־

רצים והסטודנטים בנגב המערבי הודממו. 
בטווח  הנמצאים  אקדמיים  מוסדות  עשרה 
האקדמית  המכללה  ובהם  החמאס,  של  הירי 
ספיר ואוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, נאלפ

צו להקפיא את פעילותם. 
בראיון ברדיו קרא נשיא מכללת ספיר, פרופ' 
זאב צחור, למכללות האקדמיות ברחבי ה ארץ 
לאפשר למרצים ולסטודנטים מהדרום להמשיך 

את הפעילות האקדמית בקמפוסים אחרים. 
התגובה הראשונה לקריאתו של פרופ' צחור 
הגיעה מפרופ' מאירשטיין, אשר הודיע כי המפ
רכז האוניברסיטאי באריאל יעמיד את המתקפ
נים, המעבדות והספרייה לרשות המרצים והספ
טודנטים של ספיר, עד שהמכללה בשער הנגב 

תוכל לחזור לפעילות.
ומאגודת  להזמנה,  הגיבו  לא  עדיין  בספיר 
ידוע על  כי עדיין לא  נמסר,  הסטודנטים שם 
סטודנטים שביקשו להמשיך את לימודיהם בקפ

מפוסים אחרים.
מכללת ספיר נמצאת בקו האש מאז שהחל 

ירי הרקטות, בשנת 2001. המכללה, בה לומפ
דים 5,000 סטודנטים, ספגה נפילות רבות של 
קסאמים, שגרמו לפציעת סטודנטים ועובדים, 

ואף למותו של סטודנט בפברואר 2008. 
לדרישות  הותאמו  בספיר  ההרצאות  חדרי 
פיקוד העורף, לאחר שנים שבהן נאלצו מרצים 

לקטוע הרצאות ובחינות בהישמע אזעקה. 
מוסדות  כל  העורף,  פיקוד  הוראות  פי  על 
הנפ האקדמיים,  המוסדות  כל  ובהם  החינוך, 

מצאים בטווח 40 ק"מ מהרצועה, הושבתו עד 
להודעה חדשה.

         מלחמה בעזה

גוייסתם?

לי  חבר ש
יצא לקרב
במוצאי השבת הקפיצו 
אותו † אנחנו מדברים 

לעיתים רחוקות בטלפון, 
וגם אז רק "אני בסדר" 
† אם אני מנסה לשאול 

קצת יותר, הוא אומר: "אל 
תגרמי לי לנתק" † אני 
משתדלת לחשוב חיובי

המלחמות האחרונות נוגעות לכל אחד 
את  מחבר  שותפות  של  חוט  מאיתנו. 
היושבים בחדרי הביטחון בדרום עם אלה 
שמחרפים נפשם על אדמת עזה, כדי שח־

דרי הביטחון הללו יתרוקנו. 
הזו  בשרשרת  החשובות  החוליות  אחת 
לשמור  יקיריהם  את  האנשים ששלחו  הם 

על כולנו.
שבשעת  מהם,  כמה  עם  לשוחח  רצינו 
השיעור וגם בכל זמן אחר מרוכזים בעיקר 
במה קורה לאדם המיוחד שלהם כרגע, ומפ

תפללים שיחזור מהר, בריא ושלם. 
לאחר כמה שיחות, החלטנו להגיש לכם 
את הדברים כמו שהם, כמעט ללא עריכה, 

מהמקום העמוק ביותר בלב.

דבריה של בת אל, סטודנטית במרכז 
שחושבת על החבר שנלחם בעזה.

כל היום בכיתי, אבל בערב הוא 
התקשר, אז אני קצת יותר רגועה.

לפני שבוע הוא נפצע מפצמ"ר בנחל 
עוז, אבל התעקש להיכנס להיות עם 
החיילים שלו (הוא סמל). הוא ממש 

רב עם המ"פ כדי שיתנו לו, ואכן הוא 
נכנס. תפקידו הוא בעיקר לחלק 

תחמושת, אוכל וכו' (עם ידו החבושה). 
זה קשה, מפחיד, מלחיץ.

אנחנו מתכננים טיול ארוך בעולם, 
ובעזרת ה' אני מקווה שהוא ייצא 

כמתוכנן.
קוראים לו משה. בעוד חודש בדיוק 
הוא אמור לצאת לחופשת שיחרור. 

כשהוא נפצע, הוא לא רצה לספר לי, 
כי פחד להדאיג אותי, אבל דווקא 
שמחתי שאולי הוא ישתחרר ואני 

אדאג פחות.
במוצאי השבת ישבנו לראות סרט, 

ואחרי כמה דקות התקשרו והקפיצו 
אותו. מאז לא נפגשנו.

 אנחנו מדברים לעיתים רחוקות 
בטלפון, וגם אז בקושי, רק "אני 

בסדר". אם אני מנסה לשאול קצת 
יותר, הוא אומר: "אל תגרמי לי לנתק". 

אני בלחץ כל הזמן. בוכה הרבה. 
החברות שלי כאן, נופת ושלומית, 
מרגיעות אותי. אני בקשר גם עם 

חברה מאורסת, שגם בעלה בעזה. 
משתדלת לחשוב חיובי, וגם להגיד 

תהילים. זה מרגיע.
בת אל

הדברים נכתבו שלושה ימים 
לאחר תחילת המהלך הקרקעי.
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ליטל אסט

לסטודנטים מ ידאג  י 
להנדסאי בניין? 

הנדסאי  לימודי 
בניין נמשכים שנתיים, 
הסטודנטים  במהלכם 
וכן  התיאורטי  בצד  ידע  רוכשים 
בצד הפרקטי. לקראת סוף הלימודים 
"פרוייקטון",  הסטודנטים  מגישים 
רק  הגמר,  לעבודת  דמה  המהווה 

באופן קטן יותר. 
הבעיה מתחילה כאשר הסטודנטים 
אמורים להתחיל לעבוד על פרוייקט 
עד  להגיש  אמורים  הם  אותו  הגמר, 

שבע שנים מסיום הלימודים. 
אמורים  אנחנו  הראשון  "בשלב 
הגמר",  לפרוייקט  רעיון  למצוא 
מספר אלון מאור, שסיים השנה ליפ
מחפש  בעודו  בניין  הנדסאי  מודי 
נושא לפרוייקט. "אנחנו פונים לבדנו 
וקבפ למשרדי אדריכלים, מהנדסים 
לנים, במטרה לקבל תוכניות עבודה 
ושעליהן  התחלתי,  בשלב  הנמצאות 
נוכל לפתח את פרוייקט הגמר שלנו, 
האנשים  הבעיה.  מתחילה  כאן  אבל 

ברובם מסרבים לנפק לנו מידע על התוכניות 
שלהם". 

מאור עבר בין מספר משרדים בחודשים האחפ

רונים, ונתקל בלא מעט סירובים. "אנחנו מגיעים 
לשם לבד, בלי שום גיבוי מצד המכללה, והאנפ
שים שיושבים במשרדים האלו אומרים בצדק, 
אודות  מידע  לנו  להעביר  אינטרס  להם  שאין 

פרוייקטים עתידיים", הוא מספר.
ממה נובעת, לדעתך, הבעיה?

"הכל מתחיל מהעובדה, שבשלב הראשון, עד 
יש  גיבוי מהמכללה.  למציאת הנושא, אין לנו 

לנו מנחה לפרוייקט, אך עד לשלב 
מחוץ  הוא  הפרוייקט,  נושא  מציאת 

לתמונה". 
האם שוחחתם על כך עם גורמים 

במכללה?
והתפ מנחים,  למספר  פנינו  "כן, 
שובה שנתקלנו בה היתה: 'עשו זאת 
בעבר, גם אתם תצליחו'. מה שקורה 
מוותרים  הסטודנטים  שרוב  הוא, 
אחרי תקופה מסויימת, ולא מקבלים 

את התעודה עצמה". 
מה אתה וחבריך מבקשים מה־

מוסד האקדמי?
לנו  שיש  להרגיש  רוצים  "אנחנו 
אנחנו  כאשר  עצמו,  מהמוסד  גיבוי 
מגיעים למשרדים האלה. לא הגיוני 
שמוסד אקדמי גדול, כמו אריאל, לא 
יכול לקיים קשר עם מספר חברות, 
להיתקל  ולא  להגיע,  נוכל  שאליהן 

בדלתיים סגורות.
על  כרגע  ויתרו  חבריי  "רוב 
שאם  אומרים,  הם  הגמר.  פרוייקט 
הקרובה,  בתקופה  זאת  יעשו  לא 
סביר שלא יעשו זאת בעתיד הרחוק 

יותר".
המוסד  כי  ואומר,  מסכם  מאור 
האקדמי אינו מדרבן את הסטודנטים לסיים את 
בעפ ישתנו  שהדברים  ומקווה  הגמר,  פרוייקט 

תיד.

אם לא עכשיו, מתי? בניין הנדסאים

מוותרים
על התעודה

סטודנטים להנדסאי בניין: "אין לנו מספיק גיבוי מצד המכללה בנושא פרוייקט הגמר, ולכן רובנו לא מקבלים תעודת הנדסאי"

הכניסה לדתיים בלבד?!
למה סטודנטים חילוניים לא יכולים ללמוד בכוללים או מדרשות כחלופה לקורסי המורשת במרכז? † תגובת המרכז: "הנ"ל מיועדים 

רק לבעלי רקע תורני, ודורשים יותר שעות לימוד. הסטודנט הממוצע מעדיף לעשות פחות. אם תגיע הצעה, נשקול"

רועי לסרי

יובל, ס שמי  "שלום,  טודנט: 
ואני סטודנט במרכז האוני־
הייתי  באריאל.  ברסיטאי 
ללימודים  להירשם  רוצה 
שאצטרך  במקום  בכולל, 

להירשם לקורסי מורשת במרכז".
נציג המדרשה: "יש רק בעיה אחת".

סטודנט: "והיא...?".
ועל  דתי,  לא  "אתה  המדרשה:  נציג 
פי תקנון המרכז האוניברסיטאי, הכולל 

מיועד אך ורק לסטודנטים דתיים".
השיחה הזו אומנם בדויה, אך מבדיקה 
פני  הם  אלה  "אריאלה"  מערכת  שערכה 
באריאל  האוניברסיטאי  במרכז  הדברים. 
ראשון,  לתואר  סטודנט שלומד  כל  חייב 
ישפ במורשת  זכות  נקודות  לפ12  להגיע 
בקורסים  השתתפות  ידי  על  וזאת  ראל, 

במורשת, כחלק מן המערכת השנתית. 
וגדלה  הולכת  תופעה  החלה  לאחרונה 

מופ קורסי  לאותם  מרעננת  תחלופה  של 
רשת )אשר הנוכחות, כמו השיעמום בהם 

היא חובה( - כוללים או מדרשות. 
ללימודי  היא  גם  הנחשבת  זו,  חלופה 
מורשת, פועלת מחוץ לכותלי המרכז, אך 
הלימודים בה נחשבים כנקודות זכות לכל 
דבר. ההבדלים הם בהיקף השעות, שעולה 
במרכז;  המורשת  בקורסי  הלימודים  על 
בציון, שנקבע על פי מטלה בלבד שמוגפ
שת בסוף כל סמסטר; והכי חשוב, בעניין 
שיוצרת החלופה - בעוד שלימודי המורפ
שת במרכז מועברים כשאר שיעורי האקפ
דמיה, כלומר בתוך כיתה, כאשר המרצה 
חפוזים  ומבטים  פיהוקים  מול  אל  נואם 
לשעון, הלימודים בכולל/מדרשה הם בהפ

נחיה ובאווירה יותר אישית. הבדל אחרון 
זה כשלעצמו יוצר עניין. 

הכוללים/ חלופת  בה,  וקוץ  אליה  אך 
דתיים.  לסטודנטים  רק  פתוחה  מדרשות 
הכולל/מדרשה  נציג  אל  פנינו  כאשר 
נענינו  שם,  ללימודים  להיקלט  בבקשה 
ורק  אך  פתוחים  שאלו  בנימוק  בסירוב, 
לבעלי רקע דתי, כלומר סטודנטים שלמדו 

בבתי ספר דתיים. 
עוד נמסר מפי הנציג, כי הם היו מברפ
כים כל יוזמה להכנסת סטודנטים חילוניים 
למסגרת זו, ואף ניסו להעלות את הנושא 
אל מול המרכז, בבקשה שאקט זה ילווה, 
כמובן, בתוכנית בעלת תכנים שונים ומופ

תאמים לסטודנטים אלו. 
ובמדרשות,  בכוללים  גורמים  לדברי 
ההתנגדות ליוזמה באה מצד המרכז עצמו, 
דבר  בסופו של  חושש שהיא תביא  אשר 
למורפ המחלקה  לסגירת  ואף  לצימצום, 

שת. 
דוידוביץ,  ניצה  ד"ר  המרכז,  נציגת 
הכוללים/מדרשות  חלופת  כי  מסרה, 
עדיין בבחינה. "אלה מיועדים רק לבעלי 
יותר שעות לימוד.  ודורשים  רקע תורני, 
הסטודנט הממוצע מעדיף לעשות פחות", 
לא  כי  ומוסיפה,  דוידוביץ  ד"ר  אומרת 
הוגשה אף יוזמה מסודרת לגבי סטודנטים 
חילוניים. "ברגע שתוגש הצעה כזו, ישקול 

המרכז את הנושא", היא אומרת. 
יש לציין, כי חלופה זו באה לתת מענה 
לסטודנטים בעלי רקע דתי, אשר קורסי 
אותם,  מושכים  פחות  במרכז  המורשת 
וזאת בשל בקיאותם בחומר הנלמד ודרך 
השאלה,  נשאלת  המונוטונית.  העברתו 
מדוע אי אפשר למצוא חלופה גם לסטודנפ

טים חילוניים, אשר קורסי המורשת פחות 
מושכים אותם? 

כולל סיור באיטליה
כפ50 סטודנטים לאדריכלות יצאו במסגרת הלימודים לסיור לימודי בארץ המגף † לכל המתלהבים: הם גם 

שילמו עליו † יוזם הרעיון, משה בלסיאנו, חושב שאין מניעה לייצא את הקונספט גם למחלקות אחרות במרכז 

רועי לסרי

יך הייתם מגיבים, לו היו מציעים לכם סיור של שבוע א
באיטליה, כשבסופו אתם עוד מקבלים שלוש נקודות 

זכות בתואר?
ובכן, ההזדמנות נפלה בחלקם של כפ50 סטודנטים 
במהלך  המגף  לארץ  שיצאו  לאדריכלות,  מהמחלקה 

חודש אוגוסט האחרון, וחזרו בסיפוק רב לספר על כך. 
היוזמה היא של משה בלסיאנו, אדריכל ומרצה במחלקה לאדריכפ

לות במרכז: "מדובר בסמינר אקדמי, שמשלב סטודנטים באדריכלות 
בכל שלב לימודים, מהשנה הראשונה ועד לחמישית". 

במהלך הסמינר ביקרו הסטודנטים במספר ערים מרכזיות בחלקה 
הצפוני של איטליה, ביניהן פירנצה, ונציה, ורונה ועוד, כשבכל עיר 

הם התמקדו בבנייה העתיקה והמיוחדת. 
בכל אתר נתבקש צמד אחר מן הסטודנטים להעביר הרצאה קצרה, 

שהכין מבעוד מועד, על הקטע האורבני שבו הם נמצאים. את הפערים 
– אם היו - השלימו שלושה מהמרצים המובילים, כל אחד בתחומו - 
פרופ' דוד קאסוטו, לשעבר ראש מחלקת אדריכלות, יורם גינסבורג, 

אדריכל ומרצה במרכז, ומשה בלסיאנו. 
הסיור כולו לווה בהדרכה צמודה של מדריך הטיולים, מוני שמאי, 
שאותו אולי חלקכם מכיר בתור האיש שמנהל את החנות בקרביץ. 
"מדובר בקורס בחירה שהוא חוויה", אומר חנן פרץ, סטודנט שנה 
חמישית באדריכלות, ומציין את אחת מנקודות השיא של הטיול - 

הטיפוס על כיפת הדומו של פירנצה. 
עד כאן הכל נשמע ממש כמו כיף של טיול, אך לא לשכוח כי 
מדובר בסיור אקדמי, שכולל גם כמה חובות לצד ההנאה המרובה. את 
תוצאות הסיור ניתן לראות בתערוכה, שמוצגת בימים אלה בבניין 

אדריכלות, לעיני כלל הסטודנטים. 
בנוסף לתערוכה, הוקם אתר מיוחד הסוקר את הסמינר, כשהמטרה 
הסופית - לאחר ניתוח כלל העבודות והצילומים - היא ספר אקדמי, 

שיכלול את ניתוח האתרים, בהם ביקרו הסטודנטים. 
הסמינר כולו, למקרה שתהיתם, מומן מכספי הסטודנטים. היות 
שזה קורס בחירה, רק מי שרצה, נרשם. העלות הכוללת הגיעה לפ

1,120 דולר לסטודנט. 
לאור הצלחתו המוכחת של הסמינר, מעריך בלסיאנו, כי יהיו עוד 
מספר סמינרים דומים בעתיד. "אם הביקוש יהיה רב, אין לי בעיה 
בתור מדריך טיולים, לצאת מספר פעמים בשנה, בקיץ ובין הסמספ
טרים", הוא אומר ומוסיף, כי הסמינר לא מוגבל רק למחלקת אדריפ
כלות, וכי ניתן ליישם אותו גם במחלקות אחרות, כל אחת בתחום 

העניין שלה. 
"אני לא רואה בעיה לבנות סמינר כזה גם למחלקה לעבודה סופ

ציאלית", מסביר בלסיאנו.
אז כמו שזה נראה, מישהו כבר זרק את הכפפה, כרגע אנחנו רק 
ממתינים ומקווים שזו לא תהיה כפפה גדולה מדי למובילים במחלפ

קות האחרות.

כמעט באוויר
106fmתחנת הרדיו החינוכית של בית הספר לתקשורת באריאל, "קול אחר" תתחיל לשדר בינואר 2009 † אז כוונו לפ

שחר מגרם

ית הספר לתקשורת מתחיל בי־ב
מים אלה בייסוד והקמת תחנת 
רדיו חינוכית, "קול אחר" הת־
חנה תתופעל על ידי הסטודנ־
טים ותשמש להם כבמה תקשו־

רתית לכל דבר. 
תאריך היעד לעלייה לאוויר: ינואר 2009, 
וזאת בעזרת אנשי המקצוע המובילים בתחום: 
רביע,  נעמי  ישראל,  קול  איש  מירו,  מיכאל 
מגישה בגלגל"צ, צביקה גולדברג, עורך תוכפ
נית מבט של הערוץ הראשון, אמנון נדב, מנהל 
קול ישראל לשעבר, ודן כנר, הקריין המיתופ

לוגי. 
בנובמבר 2006 יצא לדרך המחזור הראשון 
של בית הספר לתקשורת במרכז האוניברסיפ
טאי אריאל בשומרון, בראשות פרופ', יחיאל 
חמש  לסטודנטים  מציע  הספר  בית  לימור. 
אחת  כאשר  התקשורת,  מעולם  התמחויות 

מהן, היא רדיו. התמחות זו כוללת 12 סדנאות 
ואיכותיים, אשר חובקים  וקורסים מקצועיים 
את עולם הרדיו, לרבות תיפעול תחנת הרדיו 

החינוכית.
בתדר  שתשדר  הרדיו,  תחנת  "מטרת 
106fm, היא להעניק לסטודנטים את הכלים 
לערוך  להפיק,  שיוכלו  בכדי  ביותר,  הטובים 
ולשדר תוכניות רדיו איכותיות“, אומר מנהל 

תחנת הרדיו, טל לאור.
כחלק מהחזון, התחנה תתנהל ותשדר כתעפ
שיית תקשורת לכל דבר, אם כי חשוב גם לציין 
השידורים.  במסגרת  העולים  היתרונות  את 
תחנת רדיו חינוכית אינה תלויה בשום גורם 
כלכלי או בעל אינטרסים. לא קיימת התלות 
כלומר  פרסומות,  אין  חיצונים,  במפרסמים 

תכנים ומוזיקה נטו.
“לא קיימים שיקולי רייטינג, כמו בתחנות 
לאור,  מוסיף  והמסחריות“,  האזוריות  הרדיו 
“נסקר נושאי נישה ייחודיים, ונדון בנושאים 

נקי מאינטרסים. ההכנות לרדיו 106fmמהותיים שנמצאים בשוליים“.
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כאן בונים

 "הספרייה – בניין
הדגל של המרכז"

כך אומר המהנדס אלכס אורלוסקי על פרוייקט הבנייה הגדול בקמפוס, שיכלול בין היתר גם הרחבת המעונות

רועי לסרי

תשס"ט ע הלימודים  שנת  תחילת  ם 
אפשר לשים לב למספר שינויים, שחלו 

בנוף הקמפוס:
הכניסה להולכי רגל לקמפוס התחתון 
 200 השלט(,  פי  על  )לפחות  לנוחיותנו  הועתקה, 
והדחפורים  הטרקטורים  מספר  וגם  קדימה,  מטר 
באופן  גדל  התחתון  הקמפוס  ברחבי  המסתובבים 

משמעותי מהשנה שעברה. 
פמערכת "אריאלה" יצאה לבדוק מה באמת מתו

נזכה  חלקנו  והאם  המרכז,  בשטח  להיבנות  כנן 
שנגיש  לפני  עוד  העבודות,  תוצאות  את  לראות 

בקשה לקבלת התואר.
לדברי אלכס אורלוסקי, מהנדס המוסד, ליד מבנה 
אדריכלות תקום הספרייה החדשה. "מבנה הספרייה 
הולך להיות בניין הדגל של המרכז, מבחינת גודל 

ועיצוב", אומר אורלוסקי. 
כדי שנבין למה הוא מתכוון, הספרייה מתוכנת 
14.5 אלף מ"ר, לעומת הספ  להשתרע על שטח של
פרייה הנוכחית, שגודלה רק 3.5 אלף מ"ר. מדובר 

במרתף ענק ועוד חמש קומות מעליו. 
פאבל לפני שאתם אומרים שלום לצפיפות בספ

רייה, ואף לחוסר המקום המשווע, במיוחד בתקופת 
הבחינות, יש לקחת בחשבון, שייקח קצת זמן עד 
שומעים  שאנחנו  הרעש  מפירות  ליהנות  שנוכל 

מבעד לכיתות. 
הפ של  א'  שלב  את  לסיים  מתוכננים  פ"אנחנו 
פרוייקט בעוד שלוש שנים", מדווח אורלוסקי, ומו

סיף, שזה שלב ראשון מתוך שלושה. 
אז מה כן נוכל לראות בזמן הקצוב הזה שאנחנו 
לומדים פה? ובכן, יש מספר תוכניות, כשהעיקרית 

מביניהן, בניין השער, תושלם בעוד שנה וחצי. 
מדובר במבנה שיחבר בין בניין יוברט )53( לבניין 
הכניסה לקמפוס  מבנה  בעצם  ויהיה   ,)51( בלאנט 
התחתון. מלבד בניין השער, תיתוסף לשני הבניינים 

עוד קומה, על מנת להגדיל את מספר הכיתות. 
פעוד תוכנית בנייה שכבר עברה את שלב האישו

רים, ותתחיל בעוד כחצי שנה, היא מבנה מעונות 
החדש. זה ייבנה בסמוך למגורים הקיימים ויכפיל 
את אוכלוסיית הסטודנטים במעונות. סוף הבנייה 

מתוכנן לעוד שנתיים. 

שנים,  מספר  כבר  פה  שלומדים  מכם  לאלה 
החלו  עכשיו  דווקא  מדוע  עצמם  את  ושואלים 

התשו ובכן,  המאסיבית,  הבנייה  בכל  פפתאום 
בה פשוטה למדי: כל התוכניות כבר הוגשו לפני 
אותם  אישרה  שנה  כחצי  לפני  ורק  שנים,  מספר 
ועדת התיכנון והתיקצוב להשכלה גבוהה. מתברר, 

שתקציב לא מהווה בעיה כל כך גדולה כשבאמת 
רוצים. כמובן, שלתרומות יש גם כן חלק לא מבוטל 

בעניין. 
אז תיכנון יש, וגם על הביצוע כבר שומעים, אבל 
סביר להניח, שחלקכם הגדול לא יזכה לראות את 

השלב השלישי והאחרון.

חדש: 
מפגשי 
דיאלוג 
מרצים־

סטודנטים
איתמר פליישמן

יוזמה  בקמפוס:  חידוש 
חדשה פרי שיתוף פעולה של 
והאגודה  הסטודנטים  דיקנט 
סדרת  של  ליצירה  הביאה 

־מפגשים בין מרצים לסטוד
נטים.

נושאים  יידונו  במפגשים 
הדיונים  כאשר  אקטואליים, 
דיאלוג  של  במתכונת  ייערכו 

פורמא ולא  נינוחה  פובאווירה 
לית. כמובן, שלא נבחנים על 
פשוט  היא  והמטרה  החומר, 
נושאים  וללבן  דעת  להרחיב 
שעל הפרק, רק לשם ההשכלה 
)כן, מתברר שישנם גם דברים 

כאלה(.
עד כה נערכו שני מפגשים. 
הראשון עסק במשמעות הנּכּבה 
וההתייחסות  הפלסטינית 

פאליה, בהנחיית ד"ר יובל אר
נון אוחנה. השני עסק בסוגיית 
המסעות לפולין, בהנחיית ד"ר 

ניצה דוידוביץ'.
פמהמארגנים נמסר, כי מורג

שת היענות של סטודנטים, וכי 
שיעבור  שככל  מאמינים  הם 
סטודנטים  ויותר  יותר  הזמן, 

פיבואו לרכוש ידע כללי ולהש
תתף בדיונים האקטואליים.

הפנינג פתיחת השנה
"מקובל שעושים אירועי ספורט להנצחת נופלים", הסבירו בדיקנט הסטודנטים את בחירת העיתוי 

אלדד נחמיאס

פתיחת י לרגל  והפנינג  כיף  ום 
־שנת הלימודים במרכז האוניב

רסיטאי אריאל נערך השנה ב־
יום  כזכור,  שהוא  בנובמבר,   4
השנה הלועזי לרצח ראש הממשלה, 

יצחק רבין. 
הדיק בחסות  שהתקיים  פההפנינג, 

נט, במטרה "לחזק את שיתוף הפעולה 

פוההדדיות בין הסגל לסטודנטים", הת
קיים משעות הבוקר המאוחרות ברחבת 
הסטודנטים  מאות  התחתון.  הקמפוס 

פנהנו ממשחק כדורסל בין הסגל לסטו
דנטים שבו, אגב, הסגל ניצח באופסייד, 
דוכנים בנושא איכות הסביבה, משחקי 
חברה וגם שחמט, כיאה למוסד אקדמי. 
מה שהעיב על החגיגות בקרב חלק 

במשמ שהבחינו  אלה  פמהסטודנטים, 
עות התאריך, היה העיתוי הלא מוצלח 

שבו בחרו בדיקנט לקיים את האירוע. 
לאלינור  פנו  אף  סטודנטים  מספר 

פעינת, מנהלת דיקנט הסטודנטים בט
ענה, כי לא ייתכן שמוסד אקדמי יקיים 
אירוע כזה ביום זיכרון לראש ממשלה 

שנרצח. 
אירוע  "זהו  עינת:  אמרה  בתגובה 

פספורטיבי עם רוח ספורטיבית, כשה
מטרה היא שיתוף והיכרות בין המוסד 

פהאקדמי לבין הסטודנטים. באותה הז

דמנות אנחנו מציינים גם את רצח רבין, 
שיום הזיכרון העברי והרשמי שלו יהיה 

בשבוע הבא". 
הסטודנטים  את  כי  הוסיפה,  עוד 

פשפנו אליה במהלך ההפנינג, היא הפ
באותו  שהוקמו  הזיכרון  לפינות  נתה 
יום ברחבי הקמפוס. "מקובל שעושים 
נופלים, ככה  אירועי ספורט להנצחת 
סיכמה  בסדר",  שזה  חושבת  שאני 

עינת. 

 רשות?
מי נתן לו

למרות החיסיון על פרטיהם האישיים של חברי האגודה, נוהג יוסף מור יוסף, יו"ר האגודה החדש, לשלוח להם מיילים בנושאים 
פרטיים † מור יוסף בתגובה: מדובר בטענות והכפשות, שעולה מהן ריח חריף של ניסיון חיסול פוליטי לקראת הבחירות הקרבות

בידיה א מחזיקה  הסטודנטים  גודת 
מאיתנו  אחד  כל  על  ערך  רב  מידע 
ועד  שלנו  הזהות  תעודת  ממספר   –

כתובת המייל של החברים באגודה.
פהמידע הזה יקר מפז במיוחד עבור חברות ומפ

רסמים, שמוכנים לשלם סכומים גדולים כדי לקבל 
לידיהם פרטים על קהל יעד מפולח כל כך, על מנת 

לשלוח לו פרסומות ותכנים ממוקדים.
העברה של מידע כזה לצד שלישי ללא אישור, 
מעבר להיותה חדירה לפרטיות, מהווה גם עבירה 

פלילית.
במכללה  סטודנטים  החלו  האחרונים  בחודשים 
כיו"ר  ממי שמכהן  דווקא  אלקטרוני  דואר  לקבל 

אגודת הסטודנטים, יוסף מור יוסף. 
פמור יוסף שלח תחילה מיילים המזמינים את הס

טודנטים להיכנס לאתר שהקים בשם "לפלף", שם 
דרושים  בלוחות  לשוטט  סיכומים,  להוריד  יוכלו 

וכדומה.

פמערכת "אריאלה" פנתה אל האגודה לפני כני
סתו של מור יוסף לתפקיד היו"ר על מנת לבדוק, 
האגודה  ידי  על  לו  הועברו  המייל  כתובות  האם 
במאגרי  הוא משתמש  כי  מתוך חשש  ובאישורה, 
המידע לצרכיו האישיים. מהאגודה נמסר, כי מאגר 

פהמידע שלה שמור על ידי המפעיל של אתר האגו
דה, והוא מאובטח כראוי.

אך כעבור זמן מה קיבלו חברים במערכת מייל 
פנוסף, שנשלח מתיבתו הפרטית של מור יוסף. במכ

תב הם נקראים לשתף פעולה עם חרם הקפיטריות, 
שמובילה האגודה. בד בבד גם הגיעו לידינו פניות 
של סטודנטים, המלינים על כך שמור יוסף עשה, 

פלכאורה, שימוש לרעה בנגישותו לרשימות התפו
פצה של האגודה, כדי לשלוח לחבריה מסרים, שי

קדמו אותו לאור הבחירות המתקרבות, כאשר הוא 
יצייר את עצמו כמי שמוביל את חרם הקפיטריות. 
פנייה נוספת לאגודה העלתה, כי חרם אכן קיים, 
ניתן שום היתר לאף חבר מועצה לשלוח  אך לא 

פמידע בנוגע אליו מתיבת המייל האישית שלו, וב
פוודאי לא לעשות שימוש במאגר המידע של האגו

דה לשם כך.
כתובות  לידיו  הגיעו  כיצד  לברר  כוונה  מתוך 
המייל של סטודנטים במכללה, תמה מור יוסף על 
כך שכאשר הוא עסוק בקידום יוזמות עליהן הוחלט 
באגודה, הוא נתקל בהכפשות מצד הנהלת האגודה. 
לטענתו, מדובר בטענות והכפשות, שעולה מהן ריח 

חריף של ניסיון חיסול פוליטי לקראת הבחירות.
תשובה לשאלה, מהיכן קיבל רשימות תפוצה כה 

נרחבות, לצערנו, לא קיבלנו.
באגודה הקודמת אגב, החליטו לנקוט צעדים נגד 
מור יוסף. במכתב שנשלח אל היועצת המשפטית 

פשל האגודה, היא נתבקשה לבדוק את הסוגיה, ול
בחון האם ישנו מקום לפתוח הליכים כלשהם מול 
מור יוסף. מן ההגינות נציין, כי המכתב נשלח על 

ידי יריב פוליטי של מור יוסף. 
כתב "אריאלה"

ביום רצח רבין?

העניין נמצא בבחינה משפטית. מור יוסף

אמא'לה! חדר הנקה

שלב א' )מתוך שלושה( יסתיים בתוך שלוש שנים. קמפוס בשיפוצים

ילדת? מזל טוב. ילדת ואת סטודנטית באריאל? השנה 
מגיע לך מזל טוב נוסף

בק הרבות  האמהות  טובה,  ־בשעה 
רגליהן  לכתת  יותר  צריכות  לא  מפוס 
בניסיון למצוא מקום ראוי להניק בו את 

עולליהן.
חדר הנקה חדש, שנפתח בתוך מועדון 
הסטודנטים החדש, ימנע מהאמהות לבחור 
בין הנקה על אסלה בתוך תא שירותים לבין 
יצירת מבוכה בקרב זכרי הקמפוס על ידי 

הנקה בקפיטריה.

לגשת  ניתן  בחדר,  להשתמש  מנת  על 
להפקיד  הסטודנטים,  אגודת  למשרדי 

תעודת זהות ולקבל את המפתח.
כל  לאורך  יום  בכל  פתוח  יהיה  החדר 
לפ  9:00 השעות  בין  האקדמית,  השנה 

.15:00
חדפ לשימוש  שקלים  חמישה  המחיר: 
פעמי אם את לא חברת אגודת הסטודנטים. 

לחברות האגודה - ללא תשלום.

חוגגים 
בקמפוס 

 ב־4 
בנובמבר



אריאלה - 89 - אריאלה

יש מי שמתלונן ויש מי שמשבח, אבל קשה להבחין באמת האובייקטיבית † איך 
באמת המכללה שלנו? † עד כמה היא יוקרתית? † איך חיי החברה? † ועד כמה 

התור למדפסת הופך את חיינו לבלתי נסבלים? † נכנסנו לאתרי הדירוג הנחשבים 
של המוסדות האקדמיים לבדוק † לא היה קל

שחר מגרם

יל גייטס אולי לא סיים תואר בהרווארד, אבל שם הוא פגש את פול ברמר שדחף ב
אותו להקים את מייקרוסופט. גם הילארי הכירה את ביל במסיבת סטודנטים. 

לכן, למרות שמוסד אקדמי מוגדר בראש ובראשונה על ידי איכות הלימודים המופ
צעים בו ומידת יוקרתו האקדמית, חוויית הלימודים לא מורכבת רק מחדרי הרצאות 
ומאמרים, אלא גם מהפסקות על המדשאה, מסיבות סטודנטים, ובכלל – החברים הנפפ

לאים שכל סטודנט רוכש בתקופה זו. 
והנחשבים  המוכרים  הלימודים  באתרי  ממוקמים  אנחנו  היכן  לבדוק  יצאה  "אריאלה"  מערכת 
באינטרנט, נכון לשנת 2007 – למה 2007, אנחנו בסוף 2008, יש לבדוק. בין האתרים שנבדקו: 

“יורם", “פרופסור", “וואלה לימודים" וכו’.
הדירוג המכללות והאוניברסיטאות נקבע על ידי חיי חברה )35.5%(, דירוג יוקרה )25%(, איכות 

לימודים )27%( ודירוג תנאים )12.5%(.
יש מוסדות שהגיעו למקום מתקדם בזכות איכות הלימודים הגבוהה שהם מציעים, אבל חיי החברה 
ותנאי הלימוד לא מזהירים, ואחרים טיפסו למעלה בזכות חיים סוציאליים ענפים, אבל הסטודנטים 

בהם לא ממש זוכרים איך נראית כיתה מבפנים.

הדברים החשובים באמת
או: חיי חברה

המדדים בחיי חברה מתייחסים למידת ההיכרות והגיבוש בין הסטודנטים )למשל, עם כמה 
חברים מהלימודים למדת או בילית בשבוע האחרון(, לפעילויות החברתיות המאורגנות על 
ידי המוסד עצמו )למשל, השתתפות בפעילויות שמארגנת אגודת הסטודנטים(, ולאפשרויות 

הבילוי שקיימות בסביבת המוסד, כמו פאבים, דיסקוטקים, בתי קפה. 
בקיצור – כל הדברים שעושים את החיים למהנים.

הציון: מקום 20 מתוך 32 מכללות ואוניברסיטאות. משהו כמו האירוויזיון לפני שנתיים. געפ
גועים ל"אבניבי". 

לנו זה עולה יותר 
או: דירוג היוקרה

אם רמת הלימודים נמנית בין התכונות הפנימיות המגדירות את איכותו של מוסד אקדמי, 

יוקרת המוסד היא ההילה המקיפה ומשקפת תכונות פנימיות אלו. 
כלומר: איך הסטודנטים עצמם תופסים את יוקרת המוסד? כמה מהם בחרו בו בשל יוקרתו? עד כמה 

הם גאים ללמוד בו? כיצד הם מעריכים את חבריהם לספסל ללימודים? 
נבדקת גם יוקרת חברי הסגל. למשל, כמה מהם פרופסורים וכמה רק דוקטורים? גם תוכניות 

הלימוד לתארים מתקדמים נבדקו. 
הציון: 22 מתוך 32. לפחות אין סטיית תקן גבוהה.

לא מילה גסה
או: איכות הלימודים

אחד המאפיינים המרכזיים של מוסד אקדמי טוב הוא איכות הלימודים המתקיימים בו, ולכן 
קיימת חשיבות רבה לעניין. 

האיכות מורכבת משילוב של שני גורמים: הראשון הוא הידע האקדמי הנרכש )מבחינת היקף הידע 
ורמת הקושי(. השני הוא ההוראה של מרצי המוסד, שכן המרצים הם כלי העזר החשוב ביותר של 

הסטודנטים בבואם להתמודד עם החומר.
רמת הקושי וההיקף של החומר שהסטודנטים נדרשים ללמוד נמדדה, למשל, על פי היקף חומפ
רי הקריאה שהסטודנטים לומדים, ומספר השעות שהם מקדישים ללמידה מעבר לשעות ההרצאה 
הרשמיות. איכות ההוראה שהמוסד מציע נמדדה )בין השאר( לפי נגישות המרצים, נכונותם לענות 

לשאלות ובקיאותם בתחום הנלמד.
הציון: מקום 28 מתוך 32. שיהיה.

במאבק היומיומי
או: דירוג תנאים

ביורוקרטיה אינה הדבר היחיד שיכול להקשות על חיי הסטודנט; גם כיתות דחוסות ומחני־
קות, מכונות צילום תקועות וחיפושים אינסופיים אחר חנייה יכולים לתרום לכך לא מעט. 

גם כאן הכמות "המפנקת" של המרכז האוניברסיטאי במחשבים, במדפסות ובכוח אדם נתנה את 
קולה. שלא לדבר על סיבולת הלבפריאה, שמפתח כל סטודנט בקפיצות התכופות בין הקמפוס העליון 

לתחתון. 
לו"ז הגיוני: שיעור בוקר בבניין 1, שיעור בבניין 52, עבודה בספרייה, וחצי שעה בתור למדפסת.

הציון: מקום 26 מתוך 32. מישהו מתפלא?

התפטר ראש 
בית הספר לתקשורת

לדברי פרופ' יחיאל לימור, הוא איבד את האמון בהנהלת המרכז 
האוניברסיטאי † יחד עימו התפטרו גם שני ראשי מסלולים † 

בינתיים כבר מונה מחליף: פרופ' יואל כהן

איתמר פליישמן

ראש בית הספר לתקשורת, פרופ' 
יחיאל לימור, סיים את תפקידו.

בהודעה לסטודנטים כתב לימור, כי 
עקב אובדן האמון שלו בהנהלת המכפ
ללה, אין באפשרותו למלא את תפקיד 

ראש בית הספר.
עם זאת הבהיר לימור, כי הוא מתפ
כוון להמשיך ללמד כמרצה מן המניין 
הנופ הלימודים  שנת  תום  עד  לפחות 

כחית.

יחד עם לימור הודיעו גם יואל קמיפ
נסקי, ראש מסלול קולנוע וטלוויזיה, 
וד"ר אזי לבפאון, ראש מסלול תקשורת 
דיגיטלית, כי הם מסיימים את תפקיפ

דם.
שתוארם  לתקשורת,  הסטודנטים 
עדיין אינו מוכר, יצאו למאבק בדרישה 
לקבל תשובות מהמוסד באשר לקשר 
בין ההתפטרות המפתיעה לבין תהליכי 
אישור התואר. במסגרת המאבק נערכו 
הפגנות בקמפוס והלימודים הושבתו. 

שמועות  נפוצו  הסטודנטים  בין 

לחפש  מהם  לאחדים  שונות,שגרמו 
שכר  את  ולהקפיא  חלופיים  מוסדות 
הלימוד. בד בבד הודיעה ההנהלה, כי 
על אף רצונה לראות את פרופ' לימור 
חוזר בו מהתפטרותו, היא שוקדת על 

מציאת מחליף שיתפוס את מקומו.
וחוסר  שביתה  של  כשבוע  לאחר 
לראש  כהן  יואל  פרופ'  מונה  ודאות 
בית הספר, ההנהלה אף הבהירה כי אין 
באירועים כדי לפגוע באישור התואר 
בתקשורת, וכי כל התהליכים יימשכו, 

פרופ' לימור. ראש בית הספר כבר לא, מורה עדיין כןללא תלות באדם שיוביל אותם.

חדש ומסוכן
הכביש החדש המחבר בין צומת אריאל לצומת גיתי 

מתברר כמסוכן: רק נחנך, וכבר אירעו בו שלוש תאונות

מאיה ריסטיץ'

כביש החדש, המחבר בין צומת ה
אריאל לצומת גיתי, נפתח לא־

חרונה לתנועת כלי רכב.
הראשונים  בשבועיים  כבר 
התרחשו  בפ10.11,  מפתיחתו, 
הספ שבמזל,  דרכים,  תאונות  שלוש  בצומת 

תיימו בפגיעות קלות בלבד.
ללא ספק, הקטע החדש שנסלל, שינה את 
פעם  אם  היכר.  ללא  אריאל  לצומת  הנסיעה 
הייתם נתקעים, בלית ברירה, מאחורי משאית 
שנוסעת על 30 קמ"ש את כל העלייה, הרי 
נתיבים  שני  בעל  והמרווח  החדש  שהכביש 

מקצר את הנסיעה בדקות לא מבוטלות. 
יחד עם זאת, נשאלת השאלה - איזה מחיר 

אנחנו מוכנים לשלם על הדקות הללו?
גם בכביש הישן היו אומנם תאונות, אך הן 
אחת  תאונה  של  ממוצעת  בתדירות  אירעו 
בחודש, זאת לעומת שלוש שכבר אירעו בשפ

בועיים שחלפו מאז פתיחת הכביש החדש. 
פקד  רב  בשומרון,  התנועה  לשכת  ראש 
עובדיה עובדיה, מסר ל"אריאלה", כי הוזמנו 
מנהלי פרוייקט ומהנדס אגף התנועה לבדיקה, 

והתימרור שהוצב בכביש נמצא תקין. 
בנוסף אמר, כי בשלוש התאונות שאירעו, 
הנהפ האנושי.  הגורם  הוא  העיקרי  האחראי 
גים שנסעו מכיוון יקיר לאריאל, לא תיזמנו 
סבלנותם,  את  איבדו  ו/או  הפנייה  את  נכון 
ופנו בטרם עת. הנהגים שבאו מכיוון אריאל 
במהירות גבוהה לא הספיקו לבלום, והתנגשו 
הוגדרו  אומנם  התאונות  הפונות.  במכוניות 
היה  לא  למכוניות  שנגרם  הנזק  אך  כקלות, 

קטן.
שתי תאונות נוספות התרחשו בכביש המופ
ביל למתחם המעונות, מול שער הכניסה של 
הקרוואנים. הסטודנטים נוטים לחנות בקטע 
ימינה  לפנייה  שמיועד  הכביש,  של  הקצר 
שדה  את  שמשבש  מה  הכניסה,  שער  לכיוון 
הראייה גם לנהגים שיוצאים ממתחם המעונות 

וגם לאלה הרוצים להיכנס.
אגב, לא רק שזה מפריע לחבריכם הנוהגים, 
יש במקום גם סימון אדוםפלבן, שעלול להזיק 
מאוד לכיס שלכם, אם יעבור שם שוטר שעובר 

עליו יום רע, אז עדיף להימנע מהחנייה במקום 
הזה. 

אז היו זהירים בכבישים ושימרו על עצמכם, 
כי אין דבר יקר יותר מחיי אדם. 

האחראי העיקרי הוא הגורם האנושי. תאונה בכביש החדש

איך אומרים 
באנגלית?

במסגרת הניסיונות לחבר את הסטודנטים לשפה האנגלית, מופעל השנה קורס ניסיוני באנגלית 
מדוברת ושמים דגש על קריאת ספרים באנגלית † לימור כ"ץ, מנהלת המכינה הקדם אקדמית 

והאחראית על הקורסים, עדיין נזהרת מלגלות אופטימיות

עתיה זר

מגיע פ שלא  מי  באנגלית.  טור 
לרמת פטור, נחסמת התקדמו־
תו לשנה השלישית. כך אמרה 

יועצת הלימודים. 
בקושי  באנגלית?  פטור  אני? 
"וואט'ס יור ניים" אני יודעת להגיד... חלום 
התואר הראשון הולך ומתרחק. ממילא זה החפ

לום של ההורים, לא שלי. 
אז איך בכל זאת הצלחתי להגיע לנקודת 
הסיום, המעניקה דרגת פטור, וכל זאת מבלי 
להוסיף לרפרטואר המילים שאני יודעת באפ

נגלית כמעט שום מילה?
"המטרה של לימודי האנגלית היא שהסטופ
דנטים יוכלו להתמודד עם טקסטים מדעיים 
בשפה. אין כוונה שיידעו אנגלית מדוברת", 
הקדם  המכינה  מנהלת  כ"ץ,  לימור  מסבירה 
הם תחת  באנגלית  הקורסים  אקדמית, אשר 

חסותה. 
כ"ץ מוסיפה, כי כך זה בכל המוסדות האקפ
דמיים בארץ, ורמת הפטור באריאל היא אותה 
רמת פטור, שאליה מגיעים במוסדות הגבוהים 

האחרים. 
מהאנגלית",  מחסום  יש  לצברים  "לצערי, 
שהגיעו  הפטור  רמת  "ולמרות  כ"ץ,  אומרת 
אליה, המעידה שיש להם יכולת להתמודד עם 
טקסט, רבים מהם בכלל לא מנסים להתמופ
דד, ושולחים את הטקסט לתירגום בלי לנסות 

לקרוא אותו".
קצת סדר: הלימודים לקראת תואר אקדמי 
מחייבים לימודים באנגלית עד לרמת פטור. 
בין  שלך,  לרמה  אותך  יסווגו  אמי"ר  מבחני 
מתחילים,  רמות  שתי  דרך  מתחילים,  קדם 

שתי רמות טרום ושתי רמות מתקדמים. 
60% מהציון של הקורס באנגלית הוא ציון 
המורה, המבוסס על מבחנים ועל השתתפות 
הציון  הם  הנותרים  והפ40%  הקורס,  במהלך 
שלך  הציון  אם  הקורס.  של  הסיום  במבחן 

עובר, תתקדם לרמה הבאה.
בשנה שעברה נשמע במוסד קול צעקה. אל 
הסטודנטים הגיעה שמועה, כי עומד להתחופ
לל שינוי, וכי מטרת הקורסים תהיה להגיע 
לרמת פטור במבחן אמי"ר, ולא במבחן הסיום 

של קורס מתקדמים.
"בדקנו את האפשרות הזו", מאשרת כ"ץ 

לבחינות  הארצי  במרכז  "אך  השמועה,  את 
והערכה אמרו, שמי שמשיג פטור דרך הקורפ
סים באנגלית, לא בהכרח יקבל פטור במבחן 

אמי"ר".
נדמה, כי כדי להצליח במבחן אמי"ר צריך 
באמת לדעת אנגלית, ואילו כדי להשיג פטור 
דרך הקורסים, לא ממש צריך. ידעו הסטודפ
נטים על מה ולמה הם צועקים. זה לא שלא 
צריך ללמוד ולהשקיע. כדי לעבור את הקורס 
צריך להשתתף, להכין שיעורי בית, להתאפ

מץ. 
אז איך קורה, שסטודנטים משקיעים שעות 
עבורם  משלמים  לאנגלית,  בקורסים  רבות 
ההתקדמות  דבר,  של  ובסופו  שקלים,  אלפי 

שלהם באנגלית היא מזערית? 
"אנחנו מודעים לטענה הזו", אומרת כ"ץ 
ומוסיפה, כי הבעיה היא הפחד מאנגלית: "אני 
את  שיפחיתו  פסיכולוגים,  לספק  יכולה  לא 
החרדה מהאנגלית". אבל במחלקה לאנגלית 

מנסים למצוא תחליף לפסיכולוגים. 
הבלוק, שחוסם את ההתמודדות עם האנפ
גלית, מותקף השנה באמצעות קורס ניסיוני 
הספר  בית  עם  בשיתוף  מדוברת,  באנגלית 
קורס,  מצד  נרשמת  נוספת  התקפה  ברליץ. 
ספרי   - באנגלית  ספרים  בקריאת  המשקיע 

קריאה, רומנים וכאלה. 
"למרות  כ"ץ,  אומרת  שלנו",  היתרון  "זה 
ברמה  עומדים  בהחלט  הנלמדים  שהקורסים 
האקדמית הארצית, בכל זאת אנחנו כל הזמן 

בוחנים את עצמנו". 
"צריך לזכור שאנחנו נותנים לסטודנטים 
את הכלים. אם ישתמשו בהם או לא - זו בחיפ

רה שלהם", מסכמת כ"ץ.

כ"ץ: "לצברים יש 
מחסום מאנגלית. למרות 

הפטור, המעיד שיש 
להם יכולת להתמודד 

עם טקסט, רבים שולחים 
את הטקסט לתירגום בלי 

לקרוא אותו"

 "פטור"
הציון: טעון שיפור



אריאלה - 1011 - אריאלה

נכון להיום, באגודת הסטודנטים של המרכז האוניברסיטאי באריאל חברים פחות ממחצית הסטודנטים † מה צריכה לעשות 
האגודה, כדי לזכות באמון של הסטודנט הממוצע, ועד כמה היא רחוקה מהשגת היעד הזה? † "אריאלה" יצא לחפש תשובות

איתמר פליישמן

מתעסקים כ עליה,  מדברים  ולנו 
גם  רובנו  בה,  שמתרחש  במה 
זקוקים לשירותיה לא פעם במהלך 

־הלימודים. אבל מה באמת אנח
נו יודעים על אגודת הסטודנטים 

־שלנו? האם היא ראויה לביקורת שהיא סו
פגת ללא הרף?

פמערכת "אריאלה" החליטה לבדוק את תיפ
פקודו של הגוף, שמהווה שופר מרכזי של הסטו

דנטים מול ההנהלה, ושאחראי על חיי החברה 
ועל נושאים אחרים בין כותלי הקמפוס הנוגעים 

לכולנו.

שאלה של מניע
האמת, מדובר במשימה קשה. 

מצד אחד, גם לחברי אגודת הסטודנטים, ללא 
יוצא מהכלל, ברור כי מצב האגודה לא פשוט. 
אחרים  במוסדות   - התקציב  מבחינת  ראשית, 
תקציב האגודה גדול לעתים פי עשרה. בנוסף, 
בשנים האחרונות לקתה האגודה שלנו בסוג של 
ממחצית  פחות  חברים  באגודה  כן,  כמו  ניוון. 

מספר הסטודנטים הלומדים במרכז.
מצד שני, כמעט בכל נושא שבו נגענו, נוכחנו 
לגלות, שגם אם כרגע המצב קשה, ניצנים של 

שינוי כבר ניכרים בו.
פרט לכך, ביקור בישיבת אגודת הסטודנטים 
מעלה חלוקה די ברורה באשר למניעים האישיים 
של החברים בה. כמה מחברי המועצה הם במקרה 
הטוב סתם סטודנטים, שמצאו דרך נחמדה לקדם 

את עצמם או להפיג את השיעמום. 
במקרה הרע, אלה סטודנטים שפשוט לוקים 

פביכולת להבין את המשמעות של החלטות, הנו

געות לפ9,000 הסטודנטים שהם מייצגים. 
פחלק אחר )והגדול יותר( הוא של נציגים, שה
פשינוי הנחוץ מצוי בנשמתם והם גם ראויים לנ

סות ולהוביל אותו.
החומר  באיכות  רק  מסתיים  לא  הבילבול 
בהתנהלות  מעורים  שאינם  לאלה  האנושי. 

פהיומיומית נדמה, כי האגודה היא חסרת שי
פניים ואינה דואגת לאינטרס של הסטודנט הפ

שוט. 
אם להודות במציאות, רבים מהתלמידים במופ
התחושות  את  מבטאים  ורובם  זאת,  חשים  סד 

פהללו, לעיתים בפיהם, ולעיתים באמצעות הצב
עה ברגליים והימנעות מחברות באגודה. 

אבל מי שבוחנים את פעילות המועצה מגלים, 
כי רק בשנה האחרונה נפתח מועדון לסטודנט, 
החל לפעול פאב במיתחם המעונות, ולראשונה 
אף יושב נציג מהאגודה בוועדת המשמעת של 

היחידה כחבר שווה זכויות.

היו"ר: בעיה של תדמית

יו"ר  דוידוביץ',  יוחאי  את  שואלים  אם 
־האגודה היוצא, הבעיה המרכזית היא בתד

מית ובדיברור האגודה. 
המידע  שבו  חדש,  אינטרט  אתר  נפתח  לכן 
זורם באופן חופשי, והסטודנט מוזמן גם להציק 

לנבחריו בשאלות ובתלונות מכל סוג.
בין אם הבעיה נעוצה בתדמית ובין אם לא, 

פברור לחברי האגודה שהאתגרים העומדים בפ
המרכז  הנהלת  בין  המאבק  פשוטים.  לא  ניהם 

מהס בעיקר  מחיר,  גובה  החינוך  משרד  פלבין 
טודנטים, והאגודה לא יכולה להרשות לעצמה 

לשבת מהצד. 
בשלב זה, מדיניות האגודה היא עמידה לצד 
ביקורת  סופגת  היא  עליו  שגם  דבר  ההנהלה, 
רק  ולא  האגודה  חברי  בין  גם  הנשמעת  קשה, 

מבחוץ.
תחום נוסף, שעליו צריכה האגודה לתת מענה, 
לכולנו,  חשוב  העניין  התקציבי.  התחום  הוא 
מאחר שאגודה עם כסף רב יותר דואגת לרווחת 

הסטודנטים באופן טוב יותר.

פהמצוקה התקציבית, שבה היתה שרויה האגו
דה, הביאה אותה לפתוח חברה כלכלית. תפקידה 
של חברה זו היא לנהל את ענייניה הכספיים של 
האגודה, להפיק את האירועים הגדולים שהיא 

פמארגנת ולדאוג להגדיל את סכומי הכסף שנכ
נסים לקופה המידלדלת.

הקמת החברה הזו ספגה ביקורת רבה. ההסכם 
שנחתם עימה כולל בעיות רבות, ורבים מחברי 
האגודה טוענים שהיא מכרה את עצמה לידיים 
מההסכם  רווח  שום  אין  עצמה  ולה  חיצוניות, 

הזה.
למערכת  דוידוביץ'  שהציג  ההסכם  ואכן, 

"אריאלה", מעלה תהיות רבות. 
שייתכן  מודה,  בעצמו  דוידוביץ'  גם  בנוסף, 
והאגודה נחפזה לחתום על הסכם זה, וניתן היה 
להגיע להסכם טוב יותר. עם זאת, הוא מסביר, 

כי הקמת החברה הכלכלית היתה טובה לאגודה 
והיא חוסכת ומכניסה כסף רב. בנושא זה, ככל 
הנראה, יצטרך הציבור לשפוט ולהחליט - האם 
השירותים והאירועים, שאותם מספקת האגודה, 

מספקים אותו.
ואם כבר הציבור, קשה לקבוע אם חוסר המעש 
של האגודה קדם למספר החברים העלוב, או שמא 

מדובר בחוסר איכפתיות של הסטודנטים, שגרם 
לאגודה להיות בעלת כוח מועט. קל לקבוע שפ
4,000 סטודנטים, המהווים פחות ממחצית הלופ

מדים במוסד, הם מספר חברים מגוחך.

שנת מבחן
־המשימה האמיתית של כל מי שיושב במ

שרד הקטן בבניין האדריכלות היא לצרף כמה 
שיותר חברים, שיהוו כוח, הן למאבקים והן 

לייצר דברים לרווחת הסטודנ ־ככוח כלכלי 
טים. 

פנכון להיום, לא ברור אם יש בידי חברי האגו
דה היכולת לעשות זאת.

לא  אנחנו  לאגודה.  מבחן  שנת  היא  השנה 
האם   - השאלה  על  במדוייק  לענות  הצלחנו 

כרגע היא ראויה להיות במקום הפ32 מתוך 35 
אגודות, שנבדקו על ידי אתר "יורם"; או שהיא 
בזמן  יותר כמו האגודה שהובטחה לנו  נראית 

הבחירות. 
מה שכן הסתמן, שהזרעים הטובים נטמנו. אם 
רק יטרחו להמשיך ולהשקיע בהם, צפויה בעתיד 

פריחה גדולה.

חובת ההוכחה

הפגנה של האגודה. השנה היא שנת מבחן

בשנה האחרונה נפתח מועדון לסטודנט, החל לפעול פאב 
במתחם המעונות, ולראשונה אף יושב נציג מהאגודה 

בוועדת המשמעת של היחידה

המצוקה התקציבית הביאה את האגודה לפתוח חברה 
כלכלית. רבים מחברי האגודה טוענים, שהיא מכרה 
את עצמה לידיים חיצוניות, ולה אין שום רווח

אגודת הסטודנטים באריאל חשבה, שחוזה הניהול הבלעדי, אותו חתמה עם חברה כלכלית, יניב עבורה רווחים 
† בפועל, נחתם חוזה דרקוני, שפוגע בסטודנטים † ועדת הביקורת של האגודה: "יש לדון בשינוי החוזה"

אביאל מגנזי

של קשיים כלכליים, נחתם בתאריך ב
גיוס  להפקה,  "הסכם   28.10.2007
בין  בלעדי"  כלכלי  וניהול  חסויות 

־אגודת הסטודנטים )הקודמת( במ
רכז האוניברסיטאי באריאל לחברה 

כלכלית, העונה לשם "אופציה יזמות עסקית". 
המחשבה אולי היתה חיובית - גיוס גוף שייעל 
את האגודה ויוביל אותה לריווחיות כלכלית, אך 
בפועל, מהחוזה שהגיע לידי "אריאלה" עולה, כי 
רבים מן הסעיפים בו תמוהים עד כדי חדפצדדים, 

לרעת האגודה. 
היא  כי  קבעה,  האגודה  מטעם  ביקורת  ועדת 

פ"רואה בחוזה זה כחוזה שלא מיטיב עם אגודת הס
טודנטים, פוגע ומגביל אותה".

התקציב: כחצי מיליון שקל בשנה
4,000 סטודנטים חברים באגודת הסטודנ־ ־כ

טים במרכז האוניברסיטאי. כל אחד מהם משלם 
90 שקל בשנה עבור החברות באגודה, סך הכל 

כ־360 אלף שקל בשנה. 
על פי מקורות מוסמכים, המרכז מקציב לאגודה 
נוסיף לכך הכנסות  כפ100 אלף שקל בשנה. אם 
פמאירועים שונים, חסויות ופרסומות נגלה, כי הת

קציב השנתי של האגודה עומד על לא פחות מחצי 
מיליון שקל.

פאגודת הסטודנטים באריאל נתקלה בקשיים כל
כליים בשנים האחרונות. חברות ואירגונים רבים 
לשיפור  כלכלית  חברה  גיוס  של  בצעד  נוקטים 
מצבם, אך ספק רב אם החוזה שנחתם עם "אופציה 

יזמות עסקית" הוא החוזה האידיאלי עבורה.
כבר בסעיף השני לחוזה מצויינות התחייבויותיה 

פשל החברה הכלכלית. נכתב שם, בין היתר, כי הח
פברה הכלכלית תנצל באופן "מקסימלי" את המ

שאבים וכוח האדם מטעמה לטובת הפקת אירועים, 
עבור  ומפרסמים  זכיינים  גיוס  האגודה,  פעילות 

האגודה. 
נעלמים  חוזה,  בכל  ההכרחיים  נתונים,  מספר 
במקרה זה. כיצד נמדד אופן מקסימלי? האם האופן 
המקסימלי הוא לפי ראות האגודה? או שמא החברה 

הכלכלית תמדוד את האופן המקסימלי? 
פבדומה לכך נכתב באותו סעיף, כי החברה מת

"בשקדנות,  הנ"ל  המטרות  למען  לפעול  חייבת 
במסירות ובנאמנות", ואת ענייניה הכלכליים של 
האגודה מתחייבת החברה הכלכלית לנהל "באופן 

פמקצועי". גם כאן אין מדד לשקדנות, מסירות, נא
מנות ומקצועיות. 

למרבה האירוניה, הסעיף הנ"ל, שנקרא "דרכי 
פעולה ותחומי אחריות אופציה" כה פרוץ, עד כי 
לא ניתן למצוא בו אחריות ממשית מצד החברה 
הכלכלית כלפי אגודת הסטודנטים. לא מצויינים 
בו אחוזים, ולא סכומים, הכל פתוח לפרשנות של 

הקורא. 

לעומת זאת, בסעיף מספר שלוש, המופיע מייד 
לאחר מכן ונושא את הכותרת "עמלות", דאגו היטב 

פנציגי החברה הכלכלית לסכומים שישלשלו לכי
סם: תמורת הסכמי פירסום ושיווק האגודה תשלם 
לחברה עמלות בסך "30% מסך ההכנסה ברוטו"; 
בגין הסכמי פירסום מסוג "ברטר" תשלם האגודה 
הפירסום...  הסכמי  שווי  מסך   20%" בסך  עמלות 
ופ15% אחוז משווי הברטר בתגמול ברטר"; ובגין 
הפקת אירועים תשלם האגודה עמלות בסכום של 
"15% מסך עלות ההפקה וניהול כל אירועי האגופ

דה", למעט אירועים התנדבותיים.
עוד עולה מסעיפים שתיים, שלוש וארבע, כי כל 
פעולה כלכלית, ולו המזערית ביותר של האגודה, 

מחייבת את אישורה של החברה הכלכלית. 
ופי "עלויות דרכי הפקה  פבסעיף מספר חמש, 

בשנת  החל  הסטודנטים  אגודת  מחוייבת  תוח", 
2008 לשלם לחברה הכלכלית סכום בשיעור של 
12% ממחזור עסקיה בשנה החולפת, בסכום שלא 
48 אלף שקל + מע"מ, "שיוגדרו כדמי פיפ פיפחת מ
תוח, אשר יוקצו לפיתוח ומינוף האגודה ואופציה 

פיזמות עסקית בניהול השוטף, ויאפשרו תעוזה וב
סיס לפיתוח )כגון: הפקת עיתון סטודנטיאלי וכד'(, 

אשר בבוא הזמן יעניקו ערך מוסף לאגודה". 
גם במקרה זה לא מצויינים נתונים מדוייקים, ולא 
לקבל,  האגודה  המוסף שאמורה  הערך  מהו  מובן 
ולעומת זאת אל החברה הכלכלית מוזרמים סכומי 

כסף גדולים, גם אם היא נכשלת במילוי תפקידה.

חוזה לחמש שנים
ביקורת  ועדת  התכנסה  האחרון  באפריל 
מטעם האגודה, לאור בקשתו של חבר מועצת 

האגודה גלעד מנשה. 
פהוועדה "עמדה על מספר בעיות בחוזה", וכא

אותה.  ומגביל  באגודה  פוגע  הוא  כי  גרסה,  מור, 
פהוועדה קבעה, כי על האגודה לשבת עם גורם מש

פטי מוסמך ולבחון את החוזה, ולאחר מכן "לשבת 
עם החברה הכלכלית לאחר הייעוץ המשפטי, ולדון 

בשינוי החוזה על סעיפים הפוגעים באגודה".
בנוסף מוסיפה ועדת הביקורת, כי על האגודה 

וב פלדון עם החברה הכלכלית על שינוי החוזה, 
מקרה שהאחרונה תסרב, "על האגודה לבחון את 

צעדיה מול אופציה יזמות עסקית".
החוזה בין אגודת הסטודנטים לחברה הכלכלית 
הוא לתקופה של חמש שנים. אם תחליט האגודה 
היא  הכלכלית,  החברה  מול  צעדיה"  את  "לבחון 

תיתקל בסעיף הנועל את החוזה, סעיף "הפרה". 
בעת  בהם  המקרים,  מצויינים  הראשון  בחלקו 
הפרת החוזה, תהיה רשאית האגודה להפסיק את 
האגודה  לטובת  כספי  פיצוי  מצויין  לא  ההסכם. 
הפרת  של  במקרה  זאת,  לעומת  שכזה.  במקרה 

עס יזמות  "אופציה  תזכה  האגודה,  מצד  פהחוזה 
קית" בפיצוי של 40 אלף שקל + מע"מ במקרים 
מע"מ   + שקל  אלף   200 של  ובפיצוי  מסויימים, 

במקרים אחרים.

תגובת האגודה

"ידם היתה על העליונה"
־יו"ר אגודת הסטודנטים לשעבר וסגן היו"ר באגו

דה הקודמת שחתמה על החוזה, יוחאי דוידוביץ', מסר 
ל"אריאלה": 

פ"על מנת להבין את החוזה, צריך להבין את כלל המ
רכיבים: הזמן הקצר שהאגודה קיימת, כמה עולה חברה 

כלכלית, וכמה המצב היה קשה בעת חתימת החוזה". 
לדבריו, לפני חתימת החוזה ספקים לא הסכימו לעבוד 
עם האגודה. עוד הוסיף, כי "הנקודה בה האגודה אומרת, 
שהיא יכולה להשיג חוזה טוב יותר כיום, נזקפת לטובת 

החברה הכלכלית, שהביאה אותה למצב הקיים". 
שיפור  מגמת  על  המצביעים  נתונים  הציג  דוידוביץ' 
"זו הפעם הראשונה מאז הקמתה,  במצבה של האגודה. 
שהאגודה סיימה שנה במאזן חיובי. בשנים עברו נאלץ 

המרכז האוניברסיטאי לכסות את גירעונות האגודה", הוא מסביר. 
בנוגע לשאלה, האם לא ניתן היה להשיג חוזה יעיל יותר השיב: "אומנם יש נטייה גדולה לטובת 

החברה, אך ידם היתה על העליונה בזמן החתימה". 
דוידוביץ' הסביר, כי ההצעה היתה המשתלמת ביותר. "כל ההצעות האחרות הותנו בתשלום 
פתיחה של 200פ250 אלף שקל". לדבריו, אמורה אגודת הסטודנטים להקים חברה כלכלית משלה 

לאחר חמש שנים, ותוך עשר שנים בכוונתה לקנות את החברה הכלכלית. 
אביאל מגנזי

על האגודה

כבשת הרש?
משרדי 

האגודה. שוט 
של "הפרה" 

ועימה קנס גדול 
מתנופף מעל

דוידוביץ'. "לראשונה מאזן חיובי"
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 סודות מחדר ההלבשה
מאיה ריסטיץ' והדס משעל

לא קשה לאתר בקמפוס את בעלי הסגנון 
הייחודי † אלה שלא רק יודעים להתלבש, 
אלא מאמצים סטייל משלהם † איפה הם 
רוכשים את הפריטים? † כמה זה עולה 

להם? † ומה הקו שמוביל אותם? † הצצה 
לאג'נדה שמתחת לבגדים

עם קצת מאמץ
מסתובבת כשקוראים: מיכל תמאם 

לומדת: אדריכלות, שנה ב' 
קונה: כמה שפחות, כי אין הכנסה 

כרגע. אם מדובר בשמלה מדהימה 
– תוציא עד 500 שקל. קונה בדרך 
כלל ביפו העתיקה, וגם בירושלים, 

שם היא רוכשת בדים ומעצבת אותם 
אצל תופרת. 

היום עטופה ב:
ז'קט  - פוקס, 150 שקל 

חולצה פרחונית  - מסבתא
שמלה - מחנות צרפתית בנתניה, 

200 שקל 
נעליים  - מחברה

טעם של חו"ל
מסתובב כשקוראים: יואב מרטין 

לומד: תקשורת, שנה א'
קונה: כל חצי שנה, בכל מקום שהוא 

רואה משהו מגניב. 
וזה עולה: מי יודע

היום עטוף ב:
כובע - ניו־יורק, 5 דולרים )20 שקל(

משקפיים - ריי־באן, ניו־יורק
חולצה - פולו, ניו־יורק
מכנסיים - מניו־יורק 
חגורה - בעיצוב עצמי

נעליים - בלאנסטון, 500 שקל

נתניה זה כאן
 מסתובבת כשקוראים: 
חניתה מנשריאן
לומדת: מדעי ההתנהגות, שנה ג'
קונה: בכל פעם שהיא בנתניה כי יש 
שם הכל מהכל ובזיל וזול
למשל ב: המותגים לא חשובים, ובכלל 
- בשוק יותר זול וצבעוני.
וזה עולה: מעט
היום עטופה ב:
חולצה - תמנון, 60 שקל
שמלה - בוטיק רינה בת"א, 60 שקל
חגורה - בשוק, 20 שקל
מגפיים - החנות רוזיטה בנתניה, 
250 שקל
שרשרת - בשוק, שקל אחד

זה רק ספורט
מסתובב כשקוראים: אורן נמטלוב
לומד: שנה א' בתקשורת
קונה: פעם בעונה
למשל ב: דיזל, רנואר מן, או בירידים שונים
וזה עולה: כ־1,500 שקל לעונה
היום עטוף ב:
משקפיים - אופטיקנה, 600 שקל
חולצה - NO FEAR, 250 שקל
ג'ינס - קרוקר, במתנה
נעליים - נייקי, 500 שקל

לפי החשק
מסתובבת כשקוראים: מרינה מירונובה
לומדת: תקשורת, שנה א'
קונה: מתי שמתחשק )בערך כל שבועיים(, 
בעיקר בקניונים ובפתח תקווה 
היום עטופה ב:
משקפיים  - פאן, 700 שקל 
שרשרת - החנות דיווה בקניון אבנת בפתח 
תקווה, 60 שקל 
עגילים - בדיווה
גופיה - ביוניסקס בפתח תקווה, 180 שקל 
ג'ינס – קרוקר, 500 שקל 
נעליים – אולסטאר, 200 שקל

הבגדים? של בעלי
מסתובבת כשקוראים: אילנה בריסקין 
לומדת: מדעי ההתנהגות, שנה ב'
היום עטופה ב:
מעיל - קסטרו עודפים, 400 שקל 
גופייה – המדרחוב בירושלים, 30 שקל 
חולצה - ב־20 שקל 
חגורה - של בעלה לעתיד

ג'ינס - תמנון, 50 שקל 
נעלי קרוקס - מהבית, של בעלה לעתיד

יעלה כמה שיעלה
מסתובבת כשקוראים: רעות אמסלם
לומדת: כלכלה ומינהל עסקים, שנה ג'
קונה: בכל פעם ששמה עין על משהו 
יפה ומיוחד, לא משנה באיזה מקום 

ומחיר
וזה עולה: בסביבות 500 שקל בחודש 

היום עטופה ב:
משקפיים - אירוקה, 500 שקל

ז'קט - פוקס, 200 שקל
שרשרת- מכרתים

חולצה - H&M באנגליה, 30 ליש"ט 
)200 שקל(

ג'ינס - קסטרו, לא זוכרת את המחיר

הכל בשביל־לי
מסתובב כשקוראים: פאנטה גבאיו

לומד: הנדסאים, שנה א'
קונה: פעם בכמה חודשים, בדרך כלל   

למשל ב: פוקס, TNT, NO FEAR, לי קופר
וזה עולה: כ־4,500 שקל לעונה

היום עטוף ב:
משקפיים - אירוקה, 300 שקל

אפודה - לי קופר, 500 שקל
חולצה - NO FEAR, 150 שקל

ג'ינס - לי קופר, 500 שקל
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אי־תנועה
במוסדות אקדמיים רבים, אבל לא אצלנו, מתאגדים סטודנטים בתנועות 
חברתיות † מגלים מעורבות, מתנדבים, נלחמים למען דברים שהם מאמינים 
בהם † יו"ר אגודת הסטודנטים באריאל מאמין שתפקידנו ללמוד

עתיה זר

היתה " סטודנטים,  כשהיינו  שעשינו  היחידה,  ההפגנה 
נגד העלאת מחיר הקפה בקפיטריה". כך סיפר דודי, אחד 
המרצים באריאל. נראה שגם לסטודנטים שלו באריאל 

־לא ממש מזיז מה קורה מחוץ למעגל הפרטי שלהם: לי
מודים־עבודה־בילויים. 

שיטוט מהיר באתרים של אגודות סטודנטים במוסדות אחרים 
מעלה, כי באוניברסיטה העברית, למשל, פעילים תאי סטודנטים 

פרבים - פוליטיים, חברתיים, ירוקים. באתר של בר אילן יש קי
שורים לאתרי התנדבות ומעורבות בקהילה, חלקם אפילו מזכים 
בנקודות אקדמיות. במכללה למינהל, הסטודנטים נקראים להיות 
שותפים בעשייה למען הקהילה. בנתניה יש גרעין קהילתי של 

סטודנטים. ובאריאל? נאדה. 
יו"ר אגודת  יוחאי דוידוביץ', לשעבר  "אני גאה בכך", אומר 

פהסטודנטים באריאל, "מה שצריך לעניין סטודנטים זה רק הלימו
דים שלהם. ואם להיאבק על משהו - זה רק על דברים שקשורים 
לכך. צריך להיאבק שיהיו תנאים פיזיים טובים, להיאבק על שכר 

הלימוד, להיאבק שלא תהיה בריחת מוחות".
טוב, אז אצלנו זה ככה. אבל על מה סטודנטים במוסדות אחרים 
כן מוכנים להיאבק, או בשביל מה ומי הם מוכנים סתם להתנדב? 

רוח חדשה: למען ירושלים
־על "רוח חדשה" שמעתם? זוהי תנועת סטודנטים בירוש

לים, המבקשת לחזק את הקשר בין קהילת הסטודנטים לעיר 
ולתושביה. 

פהסטודנטים של תנועת "רוח חדשה" מתגוררים בשכונות בר
פחבי העיר, ומגלים מעורבות בנעשה באותה שכונה - הם מפעי

לים מועדוניות, מגישים סיוע למשפחות ואפילו עוסקים בשיפוץ 
חזותי. 

פגם את היצירה הסטודנטיאלית מעודדים שם, בסיוע לסטוד
נטים יוצרים, ובאירגון אירועי תרבות פתוחים לציבור. "אנחנו 
מעודדים סטודנטים להיות מעורבים ולקחת אחריות על הנעשה 
סביבם, כי הסטודנטים של היום הם שיכבת ההנהגה של מחר", 

אומרים ב"רוח חדשה".

מגמה ירוקה: חזקים בסביבה
־בין כל הרעיונות והגופים במוסדות אקדמיים אחרים, תנו

עת הסטודנטים "מגמה ירוקה" לוקחת אותה, ובגדול.
 מדובר בתנועת הסטודנטים הגדולה ביותר בארץ, שנאבקת 
למען ישראל ירוקה יותר. זהו הדבר הכי חם במדינה, שבשבילו 

מוכנים אלפי סטודנטים להניח בצד את הספרים.
החברים ב"מגמה ירוקה" מפגינים נגד הקמת מגדלי מגורים 
במקומות שנועדו להיות פארקים, מכינים תוכניות לימוד לבתי 
ספר בנושאים ירוקים, מסייעים למוסדות ולארגונים "להתיירק". 

פאפילו לובי יש להם, כדי לקדם בכנסת ובמועצות המקומיות חו
קים להגנת הסביבה. 

עד היום, זקפו לזכותם תאי "מגמה ירוקה" לא מעט הצלחות. 
למשל, ביטול תוכנית בנייה בהרי ירושלים, הרחבת שמורת הטבע 

בחולות ניצנים, הוצאת כלובי הדגים מאילת ועוד. 
התנועה פועלת בפ26 קמפוסים ברחבי הארץ, ומאגדת תחתיה 
כפ6,000 סטודנטים. זוהי תנועה, שהתחילה מכמה בודדים, ומהר 

פמאוד גדלה. הרבה חבר'ה, שהתחילו בפעילויות קטנות, חוו הצ
לחות ועברו לפרוייקטים גדולים יותר. נכון להיום, כל מי שרוצה 

ליזום פעילות למען הסביבה, מתקבל בברכה ב"מגמה ירוקה".
יוכי יעקבזון, דוברת "מגמה ירוקה", מסבירה ל"אריאלה" מדוע 
דווקא סטודנטים עומדים בבסיס התנועה: "הסטודנטים צעירים, 
עדיין אין להם מחוייבויות. זהו השלב המתאים לפעולה. במסגרת 
הפעילות שלנו, הסטודנטים מתוודעים ליכולות שלהם ומקבלים 

מודעות ציבורית". בונוס. 

 אם תרצו: ציונות לעתיד
־פחות פעילות של סטודנטים רוחשת סביב הפוליטיקה ביש

ראל. לפני ההתנתקות היתה פעילות אקטיבית של "תא כתום" 
- סטודנטים שנאבקו נגד התוכנית, אך אחרי הפינוי התא הלך 

ודעך. 
פבתקופת ממשלת נתניהו, לפני כעשור, פעלה תנועת הסטוד

נטים רע"ש, שאירגנה פעולות מחאה נגד הממשלה. כיום, ניתן 
והיום  סטודנטים,  כתנועת  שהחלה   - תרצו"  "אם  את  למצוא 
הם את חלק הארי של הפעילים. התנועה פועלת לחיזוק ערכי 

הציונות בארץ. 
תדמור,  ארז  אומר  אחריות",  ייקחו  שסטודנטים  הזמן  "הגיע 
ממייסדי התנועה, "הם אנשים צעירים, עדיין בלי משפחה ועם 
יותר זמן פנוי. זהו ציבור משכיל. שיפסיקו להתעסק רק בעצמם. 
זה מקום חשוב,  יש להם כוח להשפיע ולשנות. אוניברסיטאות 

ומשם יוצאים האנשים המשפיעים".
בשנים  הפכו  בארץ  שהאוניברסיטאות  כך,  על  קובל  תדמור 
האחרונות לחממה של אידיאולוגיות אנטיפציוניות. דוגמא לכך 
שבמחלקה  "גילינו  בתנועה:  פעילים  שערכו  מחקר,  מביא  הוא 
למדעי המדינה, רוב המרצים משתמשים בחומרים אנטיפציוניים, 

שנכתבו על ידי אנשים אנטיפציוניים". 
ברקורד של "אם תרצו" ניתן למצוא את מאבק המילואימניקים 

פאחרי מלחמת לבנון השנייה, הפגנות התמיכה בחיילי צה"ל בנ
עלין, מחאה נגד מוחמד בכרי, חלוקת חומרי הסברה בקמפוסים 

ואירגון סמינרים וכנסים ברוח התנועה. 
לתנועה  יש תאי סטודנטים באוניברסיטה העברית, באוניברפ

סיטת תל אביב, בבר אילן ובאוניברסיטת בן גוריון. "אנחנו רוצים 
להשפיע על השיח הציבורי במדינה", מסכם תדמור. 

התאחדות הסטודנטים הערבים: מחוץ לקמפוס
־לעומת "אם תרצו", התאחדות הסטודנטים הערבים לא מס
־תפקת בקידום האינטרסים של הסטודנטים הערבים, אלא מר

חיבה את פעילותה להפגנות סטודנטים. 
כך, ההתאחדות אירגנה את "יום הכאפיה" ביום השנה למותו של 

יאסר ערפאת, אירועים ביום הנּכּבה ועוד. 

איילים: התיישבות סטודנטיאלית
אחרי "מגמה ירוקה", מתייצבת בסולם הפופולריות תנועת 
"איילים". מטרותיה הן חיזוק ההתיישבות בנגב ובגליל, וכן 

עשייה חברתית. 
"אנשים חושבים שהמדינה קמה בפ48'", אומר דני מ"איילים", 

"אבל אנחנו עדיין מקימים אותה". 
פב"איילים" פועלים להקמת כפרים של סטודנטים, שבהם מוז

מנים סטודנטים להתגורר במחיר מוזל. שמונה כפרים כאלה כבר 
קמו, והם מהווים מוקד של עשייה חברתית. 

השאיפה היא שהסטודנטים יישארו שם בתום לימודיהם, ובכך 
יגדילו ויחזקו את האוכלוסייה באיזורים אלה. 

ואצלנו: בלי פוליטיקה
ובחזרה אלינו, לאריאל. 

מי שהיה יו"ר האגודה, יוחאי דוידוביץ', טוען כנגד כל הנ"ל, כי 
כדי לתרום לחברה בצורה יעילה, סטודנט צריך להשקיע דווקא 

פבלימודים שלו. יחד עם זאת, הוא מספר שגם אצלנו יש קצת פעי
לות למען הכלל.

למען  סטודנטים   - סל"ע  אירגון  פועל  "באריאל  דוידוביץ': 
עצמם. זהו אירגון שדואג לסטודנטים מעוטי יכולת, רוכש עבורם 
מיחמים, תנורים וכו'. וחוץ מזה, מדי פעם אנחנו נוסעים לתרום 

בכל מיני מקומות. 
מי  קליטה.  במרכז  היינו  תורה  ובשמחת  השומר,  לתל  "נסענו 
שרוצה להתנדב, אני בהחלט מוכן לסייע לו למצוא מקום. ואגב, 

הוא יכול לפנות גם למעורבות חברתית של הדקנאט בקמפוס".
למה אין באריאל תאים של סטודנטים?

פ"המרכז האוניברסיטאי הוא גוף אפפוליטי, ומאחורי כל תא סטו
דנטים עומדת תנועה פוליטית. 'מגמה ירוקה' הם של השמאל. 'אם 
פוליטיות, שמקדמות את  הימין. אלו תנועות  גוף של  זה  תרצו' 

עצמן באמצעות האירגונים האלה". 
פעל השאלה - מדוע אין מקום לפעילות של תאים פוליטיים בק

מפוס שלנו, משיב דן מאירשטיין, נשיא המרכז האוניברסיטאי: "זה 
לא שאסור לפתוח. אין תאים כאלה פשוט כי לא הקימו".

צחי הנגבי: 
סטודנט אקטיבי

אישי ציבור רבים בחברה 
דרכם  החלו  הישראלית 

אקטיבי ־כסטודנטים 
סטים. 

חרוט  הנגבי  צחי 
רבים  של  בזיכרונם 
קבוצה  שהנהיג  כמי 

שה סטודנטים,  פשל 
האנדרטה  על  תבצרה 
פינוי  לפני  ימית  בעיר 

סיני.
האם הפעילות שלך סייעה 

לך בהמשך דרכך בפוליטיקה?
באוניברסיטה  הסטודנטים  אגודת  יו"ר  הייתי  "בהחלט. 
אז  היו  אנפין.  בזעיר  פוליטיקה  כשלעצמו  שזה  העברית, 

פהרבה מאבקים בין ימין לשמאל בתוך הקמפוס, שקיבלו כי
סוי תקשורתי נרחב.

"גם המאבק על האנדרטה בימית היה קרש קפיצה", הוא 
מוסיף. פעולה זו זיכתה אותו באהדה מצד המחנה הלאומי, 

דבר שסייע לו לטפס במעלה הסולם הפוליטי.
־למה בחרתם דווקא בפעולה של סטודנטים ולא הצט

רפתם למתנגדי פינוי אחרים?
ולא  אותו,  לנצל  רצינו  ייחודי.  יש מעמד  "לסטודנטים 

להיות מזוהים עם קבוצות אחרות".
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חרונו
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ת 

אי, "ידיעו
אזול
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ם: מ

צילו

נגמר התואר, 
מתחילים החיים

שלוש סטודנטיות לשעבר, שכבר החלו לסלול את דרכן בשוק העבודה, מדברות על התואר, על המכללה ועל העולם שם בחוץ

הדס משעל

ברוחנו ר צעירים   ,20-28 בני  ובנו 
עד  נשארים  חלקנו  בכספנו.  ודלים 
חלקנו  במכללה,  מאוחרות  שעות 
משכירים  חלקנו  מוקדם.  הולכים 
דירה וחלקנו גרים עם ההורים. ככה נראים 

החיים שלנו עכשיו.
אבל מה קורה כשמסיימים את התואר? לאן 

הולכים? איך מתחילים? 
"אריאלה" יצא לבדוק, האם התואר באמת 

שימושי בחיים שאחרי המכללה.

מורן: מחפשת עבודה בהיי־טק
מורן נדלר, 25, גרה בפתח תקווה, רווקה. 

־סיימה תואר רב־תחומי בסוציולוגיה, אנת
רופולוגיה וקרמינולוגיה באריאל.
מורן, את מרוצה מהלימודים? 

מק ואלו  מעניין,  מאוד  התואר  פ"מרוצה. 
בעצם  זה  סוציולוגיה  ללמוד.  שרציתי  צועות 

פמחקר החברה, ביקורת על החברה כולה. באנ
תרופולוגיה מתייחסים באופן יחידני לשבטים 
מסויימים - זוהי ביקורת על החברה באופן יותר 

יחידני. כיום, התחומים די דומים זה לזה". 
פאנחנו יושבות בהפסקה ב"מכון סמית לסק

רים", שם שתינו עובדות. לי נשארה עוד שנה 
לסיום התואר, היא כבר אחרי. 

־היה קשה לעזוב ולסיים את הלימודים במ
כללה? 

"לעזוב את המכללה לא היה קשה. זו תחושה 
טובה לסיים משהו בכוחות עצמך , וגם לא צריך 

לנסוע את הנסיעות הארוכות לאריאל". 
מה את עושה היום?

"אני עובדת במכון סקרים סמית, ברמת גן, 
פשעוסק בסקרים חברתיים פוליטיים. גם בתקו
פפת הלימודים, במשך שנתיים, עבדתי בזה כע

בודה זמנית. עכשיו, מאז שסיימתי את התואר, 
אני מחפשת משהו בתחום שלמדתי.

יכולה  אני  קרמינולוגיה,  שלמדתי  "בגלל 
למצוא עיסוק במשטרה - בתחום הפלילי או 
הסוציולוגיהפאנתרופולוגיה  בתחומי  במחקר. 
אני יכולה לעבוד בכוח אדם, בשיווק או במחקר 

של בני אדם".
יש כיוון באופק? 

"אני אוהבת להתעסק עם קהל, עם אנשים. 
כוח אדם נראה לי תחום, שמאוד יעניין אותי 
- להתעסק עם סוגים שונים של אנשים ולמצוא 

להם עבודה".
התחלת כבר לחפש עבודה בתחום?

סמינריוניות,  עבודות  סיימתי  עכשיו  "עד 
פועוד לא סגרתי רשמית את התואר. שנת הלי

התואר  את  אבל  באוקטובר,  הסתיימה  מודים 
מקבלים רק במרץ".

למה החלטת ללכת ללמוד?
"אחד הערכים הטבועים במשפחתי זהו ערך 
החינוך וההישגיות. אם זה תלוי בהורים שלי, 

פהם ישקיעו בחינוך ולא בתפנוקים. אחותי הק
טנה גם מתכננת ללמוד, בטכניון".

החלום? 
"מישרה מלאה בתחום ההייפטק, או כוח אדם 
או שיווק - אלו דברים שיותר קורצים לי. וגם 
בן זוג מדהים לחלוק איתו את חיי", היא מוסיפה 

בחיוך. 
האם את מרוצה מהתואר? 

פ"אני מאוד מרוצה מהתואר שבחרתי. בהת
חלה, כשפניתי לתחום, אמרו לי שהתואר לא 

פרקטי ולא אמצא בו עבודה. אני לא מאמינה 
בזה. אדם צריך לעשות מה שמעניין אותו ומה 
שהוא טוב בו, לא משהו שהחברה קובעת לך 

שהוא פרקטי". 
אם היתה לך אפשרות ללמוד במקום אחר, 

היית עושה זאת?
פ"אני לא מתחרטת שהלכתי לאריאל. זו מכ

ללה עם תנאים ואוכלוסיה מאוד טובים. יש שם 
חיי חברה וכו'".

שני  לתואר  להמשיך  מתכננת  את  האם 
בעתיד? 

"אני מתכוונת להמשיך לתואר שני בתחום 
פשלמדתי, אבל לא בזמן הקרוב, כי צריך להת

חיל לעשות כסף".
מוריה: לחוש את השוק

אחרי השיחה עם מורן, החלטתי לבדוק מה 
עם בוגרי המסלולים הריאליים במכללה.

23 )כל כך צעירה וכבר משפ  מוריה קריקב,
כילה(, סיימה תואר ראשון בכלכלה ובמינהל 

עסקים.
את מרוצה מהתואר?

"כן, זה נחמד".

נחמד?
"את יודעת, עדיין מוקדם לדעת אם זה הדבר 
הנכון בשבילי. אני צעירה, ונכנסתי לזה מהר, 

פאז אני מקווה שאמצא את עצמי בשוק העבו
דה". בקולה נשמע היסוס מה.

היה קשה לעזוב/לסיים את אריאל? 
פ"מבחינה חברתית היה קשה לעזוב. היה מעו

לה שם".
מה את עושה היום?

"אני גרה בכפר סבא ועובדת בעבודה חדשה, 
פחות מחודש, בבית השקעות בתחום המט"ח. 
יכולה  לא  אני  האמת,  לקוחות.  מנהלת  אני 

לפרט מעבר לזה".
תוכניות לעתיד?

"אין לי מושג. אני מקווה שאמצא באמת את 
עסקים  ומינהל  כלכלה  לי.  הנישה שמתאימה 

פזהו מקצוע רחב, אז אני מחפשת - שיווק, מכי
רות או בנק".

איפה היית רוצה לראות את עצמך בעוד 
חמש שנים? 

פ"אני מתארת לעצמי שלא בבנק, אלא בח
ברה שעוסקת במניות או במט"ח - משהו שזז 

הרבה".

אם היית יכולה לבחור בתואר אחר?
"הייתי בוחרת באדריכלות".

במכללת  ללמוד  שבחרת  מרוצה  את 
אריאל?

"כשחיפשתי עבודה, דרשו אוניברסיטה או 
בעיה.  היתה  וזו  גבוהות,  יותר  קצת  מכללות 

ולא שו נתקעת  פמצאתי את עצמי מדי פעם 
לחת את קורות חיים, בגלל שלמדתי במכללת 

אריאל, שזה לא נחשב יותר מדי". 
מה עם תוכניות לתואר שני?

לי  הזה, לא. חשבתי שקודם עדיף  "בתחום 
לנסות ולראות אם זה מה שאני רוצה".

רעות: תוכניות גדולות
לאחר שלוש שנות כלכלה ומינהל, מוריה 
נשמעת לא סגורה על עצמה ולא משוכנעת, 

והיא יוצאת לבדוק את דרכה בחיים. 
היו  הנראה  יש אנשים שככל  זאת,  לעומת 

סגורים על התואר מהתחלה ועושים בו חיל.
רעות יאקוטי, 25, שוכרת היום דירה בפתח 
סיימה תואר ראשון בכלכלה  היא  גם  תקווה. 
ומינהל עסקים. רעות: "עשיתי תואר בכלכלה 
אותו.  סיימתי  לא  עוד  הרב,  ולצערי  ומינהל, 

נשארו לי הסמינריונים".
את מרוצה מהתואר? 

איכזבו  קצת  לא.  מהמכללה  כן,  "מהתואר 
אותי בגישה לדברים ובהתנהלות שלהם, אבל 
ים  והכרתי  סיימתי את התואר,  זה מאחורינו. 
אנשים טובים ומקסימים, שאני עד היום בקשר 

איתם. 
"בניתי את עצמי בזכות זה שלמדתי, ויש לי 
רזומה. השאיפה שלי היא להמשיך לתואר שני, 

בעזרת השם".
ולהיכנס  המכללה  את  לסיים  קשה  היה 

לחיים האמיתיים?
"בשנה האחרונה אני עובדת במישרה מלאה, 
כך שהלימודים מבחינתי היו עול. אבל משהו 

חסר מאז סיום הלימודים".
מה את עושה היום?

"אני עובדת בחברת הביטוח AIG כאחראית 
פצוות. אני מתעסקת בתחום שלמדתי, שזה מי

נהל עסקים".
יש תוכניות לעתיד?

לה אני מתכוונת  הבאה  כל, בשנה  פ"קודם 
תחיל תואר שני במשפטים בבר אילן. המטרה 
שלי היא לצבור ניסיון ניהולי בפAIG, ואז אפרח 

ואתפתח בארגונים ובחברות יותר גדולים". 
היית בוחרת ללמוד תואר אחר?

"כן, למרות שמינהל עסקים היה אחלה, אני 
טיפוס הומני. הייתי רוצה ללמוד משאבי אנוש. 
תקשורת גם עניין אותי, אבל כשהתחלתי את 

הלימודים לא היה תואר כזה באריאל".
בדיעבד, היית רוצה ללמוד במכללה אחרת 

או באוניברסיטה?
"לא, לא רואה את עצמי במקום אחר. נהניתי. 

גרתי שנתיים במעונות".
איך היה ראיון העבודה בחברת הביטוח?

"את העבודה בפAIG התחלתי בשנה השנייה 
של הלימודים, במוקד התביעות. ואז קודמתי 
ל’משרד האחורי’. הגעתי דרך כוח אדם. עשו לי 
מרכז הערכה ולא התקבלתי למה שרציתי, אבל 

התעקשתי ונכנסתי לזה והתקדמתי".
חמש  בעוד  עצמך  את  רואה  את  איפה 

שנים?
"נשואה עם ילד אחד, ומנהלת מחלקה - לא 

בפAIG, אלא במקום יותר גדול".

מורן נדלר, בוגרת תואר 
רב־תחומי - סוציולוגיה, 

אנתרופולוגיה וקרימינולוגיה: 
"כשפניתי לתחום, אמרו 

לי שהתואר לא פרקטי ולא 
אמצא בו עבודה"

מוריה קריקב, בוגרת 
כלכלה ומינהל עסקים: 

"מצאתי את עצמי מדי פעם 
נתקעת ולא שולחת את 

קורות חיים, כיוון שלמדתי 
במכללת אריאל"

רעות יאקוטי, בוגרת 
כלכלה ומינהל עסקים: 

"המטרה שלי היא לצבור 
ניסיון ניהולי ב־AIG, ואז 
אפרח ואתפתח בארגונים 

ובחברות יותר גדולים"

עדיין מקימים את המדינה. 
החלוצים מ"איילים"
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המרכז האוניברסיטאי באריאל מתחיל להתחשב בסטודנטים מוגבלים פיזית, המרותקים לכיסא גלגלים † בזכות אנשי "גישה 
לחיים", יש תוכניות לדרכי גישה חדשות, להוספת מעליות, להתאמת חדרי השירותים † וחלק מהתוכניות כבר מומשו

אביאל מגנזי

י שם במהלך שנת הלימודים תש־א
ס"ח )ז"ל( - בין המבחנים, החגי־
גות, השיעורים וההפסקות, הכרי־
זו מספר סטודנטים על מאבק למען 
הכשרת דרכי גישה לנכים, הלומדים במרכז 

האוניברסיטאי באריאל. 
השפ בצבע  סרטים  וחולקו  הונפו,  שלטים 
מיים ביום בהיר. ההתעניינות מצד הסטודנטים 
היתה חלקית, אך הדבר לא מנע מהיזמים לצאת 

למסע עיקש למען המטרה. 
"גישה  אנשי  היזמים,  התבשרו  לאחרונה 
לחיים", שמאמציהם נשאו פרי, ומספר תוכניות 

לשיפור דרכי הגישה יצאו לדרך. 

הכי קשה במבחנים
להנדסה  סטודנטית   ,)25( אריאן  נעמה 
על  האישי  מניסיונה  לספר  יכולה  אזרחית, 
השיגרה של בעלי המגבלות הגופניות במו־

סד האוניברסיטאי שלנו. 
משיחה עם אריאן נוכחנו, כי למרות פריצת 
הדרך, הדרך עוד ארוכה, במיוחד עבור מי שמפ

תנייע על כיסא גלגלים.
ראאב,  בבניין  השנה  ללמוד  הולכת  "אני 
מפ8:00  שם  תקועה  אהיה  הראשונה.  בקומה 
בבוקר ועד 21:00 בערב. לא אוכל לזוז". היא 
עצמיים  רחמים  בקולה  אין  בשקט,  מדברת 
ואפילו לא שמץ של הטלת אשמה. אולי לכן 
כל כך קשה לשמוע את הדברים: "בקומה השפ

לישית יש את הקפיטריה. אנשים זזים ויש שם 
חיים, אך אם הייתי לומדת שם - היה עליי 
לצאת  מנת  על  לשומר  פעם  בכל  להתקשר 

מהבניין". 
הקומה  אל  הגישה  את  מאריאן  שמונע  מה 
האומללה,  העובדה  היא  הנכספת  השלישית 
שאין בבניין מעלית, שתוכל לשמש אותה ואת 
יתר ציבור הנכים. אגב, מדובר בפ16 סטודנטים 

בשנת הלימודים תשס"ח. 
מיני  אחת  בעיה  רק  הוא  המעלית  העדר 
רבות, הנוגעות לדרכי הגישה הקלוקלות במרפ

כז האוניברסיטאי. 
כאשר  חודשים  ארבעה  בת  היתה  אריאן 
לעמוד  היכולת  את  דרכים  בתאונת  איבדה 
על הרגליים. מאז היא למדה להתמודד עם כל 
הקשיים, שהחיים מערימים בפניה. ואין בפיה 
תלונות על כך, שגם השנה היא תלמד בכל יום, 
מסוגרת באותו הבניין. היא רק מתארת, לבפ
קשתנו, את חיי הנכים במרכז האוניברסיטאי 

באריאל. 
אריאן: "אלמד השנה בבניין 8 בקמפוס העפ
ליון, משם אני לא יכולה ללכת לאף מקום. ביני 
לבין הקפטריות מפרידות עליות וירידות, ובכל 

מקום אני תקועה היכן שאני לומדת". 
כשאנו תוהים כיצד היא מסתדרת, מסבירה 
אריאן שהיא נאלצת לעקוף את הבניינים בעפ
"פעם  בעצב:  ומוסיפה  ומסוכנת,  לייה תלולה 
הפיתרון  לדבריה,  הראש".  את  אשבור  עוד 
לבעיה פשוט למדי: "אם היו מעליות בבניין 8 
או 9, הייתי חונה למטה ולא הייתי מסכנת את 

עצמי". 
מעברו השני של הקמפוס העליון, בו מרוכפ

זות הקפטריות והגישה נוחה יותר, נראה שלא 
"למדנו  הנעלה:  למטרה  שיוקצה  בניין  נמצא 
והעבירו  זה לא הסתדר  קצת בבניין 11, אבל 

אותנו משם".

לא רק הגישה אל בנייני הלימודים והמעבפ
רים ביניהם סבוכים עבור ציבור הנכים. אפילו 
הגישה אל השירותים במרכז אינה עניין של מה 
בכך עבורם: "לא כל אחד מאיתנו יכול להיכנס 

בדלתות השירותים. 
שמחזיק  מי  אך  קטן,  כיסא  יש  אומנם  "לי 
להיכנס  יכול  אינו  יותר,  גדול  גלגלים  כיסא 
לחדרי השירותים, ובטח שלא לסגור את הדלת. 

חלק מהדלתות קטנות מדי". 
בבניינים 7 ופ8, ביקשה אריאן שיתקינו מנפ
עולים גם בדלתות החיצוניות. בקשתה מולאה 

רק באופן חלקי. 
למרות כל הקשיים, שומרת אריאן על אופפ
טימיות. היא מזכירה שוב ושוב אנשים רבים, 
תמיכת  את  מדגישה  ובעיקר  לה,  המסייעים 

אנשי החוג שבו היא לומדת.
ורגיפ קשה  תקופה  היא  המבחנים  תקופת 
ציבור  עבור  אך  רבים,  סטודנטים  בקרב  שה 
נסבלת. רק  היא לעיתים בלתי  הנכים במרכז 
לאחר מעשה נזכרים הגורמים האחראים, כי גם 
נכים נבחנים וכי הכיתות צריכות להיות נגיפ
שות עבורם. לעיתים, נאלצים סטודנטים נכים 

להיבחן לבד, ולעיתים נפגעת כל הכיתה.
מספר  באירגון.  בלגן  יש  רבים  "במבחנים 
פעמיים תיזזו אותנו, ביחד עם שאר הכיתה", 
מסבירה אריאן, ונזכרת במקרה שאירע בשנה 
שעברה: "המזכירה האחראית היתה חולה, ושיפ

בצו בלוח המבחנים שלי מספר מבחנים בכיתות 
שאינן נגישות. פניתי אל האחראית לשיבוץ, 

ובתחילה היא לא התייחסה אליי. 
"שלחתי לה דואר אלקטרוני וציינתי, שהיא 
לא מתייחסת אליי. ואז היא השיבה, שהמחשב 
נותן לשבץ אותי בכיתות נגישות ושהיא  לא 

תטפל בזה, מה שבפועל לא קרה". 
לגבי הבאות, אריאן מסבירה שהובהר להם, 
כי "אנשי המרכז משתדלים, ולאט לאט יתקינו 

מעליות בבניינים". 
לאיזה שינוי את מייחלת?

"יש דברים שאפשר לעשות ויש דברים שאי 
אפשר, אבל לפחות שהבניינים עצמם יהיו נגיפ

שים".
הדרך ארוכה ומפותלת

המבורכת  היוזמה  מאחורי  שעומדים  מי 
הם  לחיים",  "גישה  אנשי  אריאל,  במכללת 

יוסף מור יוסף, טליה וולף ויובל מליחי. 
הפיזיות  המוגבלויות  בעלי  למען  במאבקם 
במכללה, הם נכנסו למשא ומתן ארוך ומפרך 
מול גורמי ההנהלה הבכירים במרכז האוניברפ

סיטאי, לאורך השנה החולפת. 
לדברי השלושה, לאור הנחישות ובזכות התפ
מיכה לה זכו, חל מפנה בפגישה האחרונה בינם 
לבין דיקן המרכז ומהנדס המרכז, וניתנו להם 

מספר תשובות מספקות.
¿ בתוך כך, לאחרונה נבנו רמפות, המאפשפ
רות כניסה עם כיסא גלגלים לבית הכנסת שבפ
מתחם המעונות; הוחלפו מספר חניות לנכים, 
המאפשרות ירידה נכונה עם הרובוט המותקן 

במכונית הנכים; 
¿ שופרו גישות לשירותי נכים בקמפוס העפ
יוכלו  המוגבלים  שהסטודנטים  מנת  על  ליון, 

להיכנס ולסגור את הדלתות; 
¿ בבניין 9 תיבנה בקרוב מעלית; 

סיבוב  למנוע  מנת  על  הספרייה,  בבניין   ¿
מיותר, יוכלו הנכים להתקשר, ואחד הספרנים 
ייגש ויפתח עבורם את הדלת שעל שביל הגיפ

שה; 
בתהליכי  נמצאת  ראאב  בבניין  מעלית   ¿

בנייה; 
¿ הבניין שמוקם בין בניינים 51 ופ53 יכלול 
מעלית, ויאפשר גישה לנכים מהכביש הראשי. 
מערכת "אריאלה" תעקוב אחר ההתפתחויות 
ותברך על שינויים מוגמרים. "אנחנו קוראים 
הדגישו  למשימה",  להירתם  סטודנטים  לעוד 
אנשי "גישה לחיים", "עוד לא סיימנו, אנחנו 

רק באמצע הדרך".

דרך חתחתים

כמה משלטי המאבק של "גישה לחיים"

נעמה אריאן, סטודנטית 
להנדסה אזרחית, מרותקת 

לכיסא גלגלים: "יש 
דברים שאפשר לעשות 
ויש דברים שאי אפשר, 
אבל לפחות שהבניינים 

עצמם יהיו נגישים"

דברים שרואים משם 
לא רואים מכאן

הם צעירים, יפים וגם מרצים † כתבת "אריאלה" מצאה בקמפוס 
שני מרצים, שעד לא מזמן היו סטודנטים † מאיפה צמח הרצון 

לחזור לאקדמיה? † מה בין הקשיים שלהם אז לקשיים שלנו 
היום? † אם הם לא היו מרצים, מה היו עושים? † ומה הם באמת 

חושבים עלינו? † כבקשתכם: ד"ר ארז כהן ומר הרצל פאר

מירב הילה

נחנו רגילים לראות אותם מו־א
לנו בכיתה, מלמדים, אחראים 
לגורלנו האקדמי. פעם גם הם 
האקדמיה  ספסלי  את  כבשו 

כסטודנטים מן השורה. 
שני מרצים מספקים הצצה מרתקת אל 

העולם שמאחורי הקתדרה.

לא בודק נוכחות
ד"ר ארז כהן, 37 מנהל המזכירות 
"קבלת החל־ בקורס  ומרצה  האקדמית 

טות לניהול".
התפ "זה  שלי:  האקדמית  הקריירה   †
חיל מהתואר השני. בתואר הראשון למדתי 
פסיכולוגיה וקרימינולוגיה בבר אילן, אחר 
כך נסעתי לטיול נוסף בעולם. כשחזרתי, 
הגעתי לכאן במקרה, לתפקיד מסויים, ובפ
מהלך עבודתי במכללה, סיימתי תואר שני 

בניהול ותיקצוב באוניברסיטת תל אביב. 
השני,  התואר  לימודי  את  "כשסיימתי 
הציעו לי ללמד קורס בחירה בשביל ההתפ
נסות. בכלל לא חשבתי על קריירה אקפ
דמאית, זה לא היה בתיכנון. ואז התחלתי 

ללמד. 
"הייתי מאוד צעיר, בגיל של הסטודנפ
טים שלי. זה היה לי מאוד מוזר, אבל מאוד 
אהבתי את זה. אומנם היה לי ניסיון בהדרפ
כה מהצבא, אבל לא כמרצה. לאט לאט, עם 
והמפ ביטחון  רכשתי  הסמסטר,  התנהלות 
שכתי ללמד גם בסמסטר השני וגם בשנה 

שאחר כך.
"כשראיתי שאני מאוד אוהב את זה, הבפ
נתי שאני לא יכול להמשיך ללמד לאורך 
זמן אם אין לי תואר שלישי, אז התחלתי 
חיפה.  באוניברסיטת  לדוקטורט  ללמוד 
עכשיו זאת השנה השמינית שאני מלמד".

הראשון  "בתואר  הייתי:  כסטודנט 
די חופשי. לא חשבתי על  הייתי סטודנט 
קריירה אקדמית, לא השקעתי יותר מדי, 
עשיתי את המינימום הנדרש כדי לעבור 

את התואר בהצלחה. 
"בתואר השני עשיתי מסלול בלי תזה, 
לא חשבתי על דוקטורט, עשיתי שוב את 
המינימום הנדרש, לא השקעתי יותר מדי, 
וקיבלתי ציונים טובים. בדוקטורט השקעפ
תי בשביל שני התארים הקודמים, השקעפ

תי המון, וזה היה שווה".
הסטודנטיאליים:  בחיים  קשיים   †
"כסטודנט, נתקלתי במרצים שעושים את 
עבודתם מתוך חובה. היום, כמי שמכיר את 
המערכת הניהולית, יש מרצים שמלמדים 
מפני  אלא  בזה,  בוחרים  שהם  בגלל  לא 
שעל פי תנאי ההעסקה שלהם כחוקרים, 

הם חייבים ללמד מספר שעות. 
בתחום  עולמי  שם  לסגל  יש  "לפעמים 

מסויים, בגלל המחקר שהוא עושה, ויכול 
להיות שיכולת ההוראה שלו לא גבוהה, זה 
קורה. יש כאלה שמתמחים יותר במחקר, 
ויש כאלה בהוראה, ויש כאלה שמצליחים 

לשלב את שניהם יחד. 
שמלפ אנשים  רק  להעסיק  אפשר  "אי 
מדים טוב, כי חייבים גם חוקרים טובים, 
שהרי אם לא, התוכנית לא תאושר. ובוודאי 
יש תוכניות חדשות שמתפתחות, אז אתה 

חייב שיהיה לך סגל קבוע. 
אחרי  בהמשך,  שינויים  לבצע  "אפשר 
שהתואר מאושר, אבל כשהוא נמצא בתהפ
הסגל  לשמור  מחוייב  אתה  אישור,  ליכי 
הם  זה,  את  מבינים  לא  סטודנטים  שלך. 
המרצה  את  מעסיקים  אתם  'מה  חושבים: 

הזה'?. 
"לא תמיד אתה יכול לשנות. אתה יכול 
משוב,  לו  לתת  בסדנאות,  מרצה  לשפר 
לשפר את שכרו בהתאם למשובים שהוא 

מקבל, כדי שתהיה לו מוטיבציה לשפר. 
"כיף  כי:  כמרצה  לאקדמיה  חזרתי   †
מיידי.  משוב  עליו  ולקבל  משהו  לעשות 
היות שאני עוסק בתחום הניהול, ההרצאות 

שלי בדרך כלל בסוף היום. 
מנטאלית,  שליחות  גם  זאת  "בשבילי 

כלומר, ניהול הוא עבודה קשה נפשית, כי 
בהוראה  הרחוק.  בטווח  נראות  התוצאות 
הפידבק הוא מיידי, אתה מלמד ואתה יכול 
לראות אם תפסת את הקהל או לא. כיף 
על  מיידי  משוב  ולקבל  משהו,  לעשות 
בהפ לשנות  או  ולהשתפר  ההתנהלות, 

תאם".
הכל,  "בסך  מרצה:  בלהיות  הקושי   †
שסטודנפ רוצה,  אני  קושי.  רואה  לא  אני 
טים שבאים אלי לקורס, יישארו שם בגלל 

שכיף להם ושהם מתעניינים.
הם  כאשר  בבעיות,  נתקעים  "מרצים 
מחייבים סטודנטים להגיע לשיעור, ואז הם 
מפריעים, עושים רעש ומתחצפים למרצה. 
אני לא בודק נוכחות, וכך מראש אני פוסל 
כי  ויפריע,  בנאדם  שיבוא  האפשרות  את 
אם אתה לא רוצה להיות, וזה לא מעניין 

אותך, פשוט אל תבוא.
ועד היום:  † שינויים באקדמיה מאז 
טכנולוגיים,  יותר  היום  של  "הסטודנטים 
חומר ההרצאות שלי עובר באינטרנט, הם 
פונים אליי באמצעים טכנולוגיים, פותחים 
פורומים, ואני לא חושב שהם פחות לומפ
דים. הדרכים שלהם הרבה יותר טכנולופ

גיות כיום".
כיתה:  מול  שלי  הראשונה  החוויה 
הראפ ההרצאה  לפני  חודשים  "התכוננתי 
שונה שלי. היתה התרגשות גדולה, בהתפ
חלה לא הרביתי להסתכל בדפים. היה לי 
די מוזר להרצות לסטודנטים, שחלקם בני 
גילי ואחרים יותר מבוגרים ממני. הם לא 

קלטו, שאני המרצה שלהם". 
עוסק  "הייתי  מרצה:  היית  לא  אם   †
בניהול, כי זה התפקיד העיקרי שלי. מרצה 
התחיל כבונוס, שנתן לי פה האירגון, ואני 
אוהב את זה יותר ויותר משנה לשנה. יכול 
רק  אעסוק  כשאפרוש,  שבעתיד,  להיות, 

בהוראה". 

סופר או עיתונאי
הרצל פאר, 39, תואר שני ספרות 
אנגלית ומרצה ל"פטור באנגלית" אק־

דמית
"אחרי  שלי:  האקדמית  הקריירה   †
שטיילתי ברחבי העולם, וסגרתי את העסק 
לריהוט עתיק שניהלתי, הרגשתי בגיל 28 

לחץ לעשות תואר אקדמי ומהר.
"חזרתי במחשבה לאחור, למה שאהבתי 
אנגלית  בעצם  וזה  בתיכון,  טוב  והייתי 
אילן  בבר  ללמוד  התחלתי  ואז  וספרות, 
מסלול ישיר בספרות אנגלית. זה היה מספ
לול מאוד אינטנסיבי, מלחיץ ומרוכז, ותוך 
ארבע שנים סיימתי תואר ראשון ושני, ולפ

מדתי עוד שנתיים לתעודת הוראה.
"התחלתי בתור מורה לאנגלית בתיכופ
נים, והמשכתי למכינה באריאל. עכשיו אני 

מלמד אנגלית לפטור אקדמי".
עצמי,  על  "גיליתי  הייתי:  כסטודנט 
הלחיץ  הלימודים.  כדי  תוך  חרשן  שאני 
אותי שאני בתוכנית של MA ישיר, כלומר 
ברגע שמקבלים אותך לתוכנית, אסור לך 
לרדת ממוצע 79. השקעתי המון, כי ספפ
רות אנגלית זה מאוד קשה, ומשנה לשנה 

זה השתפר".
"עומס  סטודנטיאליים:  בחיים  קשיים 
מטורף של עבודה וגם יותר מדי קורסים 

בשנה, כולם בשפה שונה. והיו גם קשיים 
כספיים, כי אתה לא יכול לעבוד פול טיים, 

וזה מאוד קשה, במיוחד כשאתה נשוי".
היום:  ועד  מאז  באקדמיה  שינויים 
כיום מקלים הרבה  בירוקרטיה,  "מבחינת 
הרבה  המערכת  הסטודנטים.  על  יותר 
נופ פחות  והכללים  להם,  קשובה  יותר 
קשים מפעם. אפשר לומר גם שכיום כל 
והמערכות  הלקוח,  לקראת  הולך  העולם 
הספ כאילו  וזמינות,  יעילות  יותר  נהיות 
טודנטים הם לקוחות. לסטודנטים של היום 
יש סיכויים יותר גבוהים מפעם להתקבל 

ללימודי תואר, גם בזכות המכינות". 
"בעיקר  כמרצה:  לאקדמיה  חזרתי   †
במכללה  ללמד  של  היוקרה,  של  הקטע 
ברמה אקדמית, וגם כי סטודנטים הם יותר 
איתם  יותר להסתדר  לי  קל  הנישה שלי. 
של  בקטע  שלא  עשרה,  בני  עם  מאשר 

ללמוד".
"הפעם  כיתה:  מול  ראשונה  חוויה   †
כשאתה  באקדמיה.  היתה  לא  הראשונה 
מול  אותך  בוחנים  הוראה,  תעודת  עושה 
מול  היתה  והחוויה הראשונה שלי  כיתה, 
כיתה בתיכון. אומנם היה טיפה לחץ ראפ
שוני, אבל קיבלתי פידבק טוב, שאני מאוד 

נינוח, ושהיתה אווירה חיובית".
"כשאתה  מרצה:  בלהיות  הקושי   †
קבוצות,  חמש  או  ארבע  בסמסטר  מנהל 
זאת  סטודנטים,  שלושים  כיתה  כשבכל 
ובעיות  בחינות  בדיקת  של  גדולה  כמות 

פרט לבדוק, וזה לא קל".
"יכול  הייתי:  מרצה  הייתי  לא  אם   †
לפני  עיתונאי.  או  סופר  שהייתי  להיות 
הצבא הייתי עיתונאי, עבדתי במקומונים 

פאר: "חזרתי כמרצה בעיקר 
בקטע של היוקרה, של ללמד 

במכללה ברמה אקדמית,
וגם כי סטודנטים הם יותר 
הנישה שלי. קל לי יותר 

להסתדר איתם מאשר עם בני 
עשרה, שלא בקטע של ללמוד"

כהן: "אני לא בודק 
נוכחות, וכך אני פוסל
מראש את האפשרות
שיבוא בנאדם ויפריע,
כי אם אתה לא רוצה
להיות, וזה לא מעניין
אותך, פשוט אל תבוא"
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תפסו ג'וב
מי אמר שסטודנטים יכולים להתפרנס רק 

מאת רועי לסרי

ומה  בבקשה;  תיק,  "לפתוח 
תרצו לקינוח?; איך אוכל לעזור 

לך, אדוני?". 
משפטים אלה יוצאים מפיהם 
הסטודנטים  מכלל   98% של 
)וזאת על פי מחקר שלא  בארץ 

היה מעולם(. 
אחוז נוסף הולך לאלה שחיים 
עובדים.  ממש  ולא  טוב  באמת 
של  הזה  הנוסף  האחוז  וישנו 
שעובדים  רק  שלא  סטודנטים, 
נהנים  גם  אלא  התואר,  במהלך 

מזה, רחמנא ליצלן.
מידגם  בפניכם  מביאים  אנו 

שעו סטודנטים,  מאותם  ־קטן 
שיגרתיות  לא  בעבודות  בדים 

־)לסטודנטים בכלל, ולכאלה מא
ריאל בפרט(. 

אנ אותם  אלה  טוב,  ־תביטו 
שים, שבין שיעור לשיעור ניתן 
לתפוס אותם עם חיוך אמיתי בין 

השפתיים.

 סארי יאסין, 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

שנה ב', מורה ללימוד טכנולוגיה 
שימושית ובעל אתר בתחום:

חברו הטוב של האדם - "מחשב 
יש בכל מקום, הכי כיף 

לעבוד מהמיטה".

 דוד יוסף אהרוני, 
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, 

 מחתים בלישכה ומנגן 
בזמן הפנוי:

מלחין בחסד - "רוצה לעבוד 
במקצוע, באמת שרוצה 
במקצוע, לנגן להנאתי".

 חגי סמי, 
 תקשורת המונים שנה ג',

:100fm מפיק תוכנית ברדיוס
 צוכה ובוחק - "עם כל שידור,

 רמת האדרנלין עולה, 
 כל יום חייב להוכיח את 

עצמך מחדש".

 חן שוטן, 
 תקשורת המונים שנה ג', 

מורה לסטפס:
צביטה קלה - "תלמידים 

 שמתמידים למרות שחסר 
להם הכישרון, כואב 

לראות, אבל נותן כוח".

 סיון אלזמי, 
 כלכלה שנה ג', 
 אסיסטנטית 
לרופא שיניים:
 סטיית תקן - 

 "מחטים כבר לא 
עושות לי את זה".

 אודי קשקש, 
 כלכלה שנה ג', 

 חובש 
בקבוצת כדורגל:

 חיים משבת לשבת - 
 "שבת בבוקר, יום יפה, 
אני צריך המון קפה".

 מיכל קוחר, 
מדעי ההנהגות שנה ג', ממיינת 

בנות לשירות לאומי בחו"ל 
מטעם הסוכנות היהודית:
כמו ספר פתוח - "אוהבת 

להסתכל על אנשים 
ולנסות לקרוא אותם". 

לטרמפיסט
"אתה יכול להגביר את הרדיו?", מבקש אחד † "יש לך אש", שואל השני † "אתה יכול להנמיך טיפה?", 

מבקשת השלישית )היא נכנסה מהצד השני, בלי שהרגישו( † יום בחיי הטרמפיסטים של אריאל

עתיה רז

־מד הטרמפיאדות ביציאה מהמכצ
ללה מזמן הפכו מעוד תחנה הסעה 

־בדרך הביתה למקום מפגש של חב
רים ונקודת ציון במכללה - האחת 
וגב  ירושלים  לכיוון  והשנייה  המרכז  לכיוון 

־ההר. אך שתיהן חלק אינטגראלי מהנוף במר
כז האוניברסיטאי. 

פסטודנטים, שאף פעם לא עלו על טרמפ, מת
מספר  שבועות  הזה  התחבורה  לאמצעי  רגלים 

פלאחר שהחלו את התואר הראשון במרכז האוני
ברסיטאי. אוטובוס זה ברירית מחדל. למעטים 

פשעדיין לא התנסו, הנה מונולוג של נסיעה בט
רמפ.

שוקקת  הטרמפיאדה  חמה.  צהריים  שעת 
טרמפיסטים.  רכב מאזדה מתקרב ועוצר סמוך 
להם. הסתערות כללית. "לפתח תקווה", מכריז 

הנהג. 
אחד עולה. "עד רוזנפלד, בסדר?", הוא שואל 
בראשו  מהנהן  הנהג  החגורה.  חגירת  כדי  תוך 

בסבלנות. 
אחרת שואלת: "אפשר עד קסם? תעצור לי 

שם בצד, זו לא בעיה". 
פ"סליחה, הייתי לפנייך", אומר לה אחד החב

ר'ה שרוצה לעלות.
"מה פתאום?", היא עונה.

"כן נכון, הוא היה לפנייך!", אומרים אחרים 
בטרמפיאדה.

"לא נכון, היא היתה לפניו!", אומרים אחרים.
הנהג מתחיל להיות קצר רוח. "אני ממהר", 

הוא מתנצל. הבחורה עולה והרכב יוצא לדרך. 
מבקש  הרדיו?",  את  להגביר  יכול  "אתה 

האחד. 
"אתה יכול להנמיך טיפה?", מבקשת שלישית 

)היא נכנסה מהצד השני, בלי שהרגישו(.
פ"הרדיו סגור", אומר הנהג, "נראה לי שזה הפ

לאפון שלך".
"וואו, נכון. שיניתי צלצול. הלו, אמא? כן, כן, 
אני בדרך. להביא לך משהו מסגולה? אה, את שם? 

אין בעיה. נהג, תוכל להכניס אותי לסגולה?".
"למה פתחת את החלון?", שואלת השלישית 

את האחד. עשן הסיגריות משיב במקומו. אחרי 
כמה דקות תופס בדל הסיגריה מקום של כבוד 

על רצפת הרכב. 
"נהג, סע יותר לאט בבקשה!".

"לאן בדיוק אתה מגיע בפתח תקווה?".
הרכב מתקרב לקסם. "נהג, תעצור לי שם, הנה 

כאן, בצד".
"מצטער", אומר הנהג, "אין לי איפה לעצור".

זו  נהג, בחייך, אל תהיה כזה. הנה כאן,  "נו, 
לא בעיה".

"תקשיבי, אני ממש לא אוהב לעצור במקומות 
כאלה".

זמן אני אבזבז, אם לא  יודע כמה  "אוף. אתה 
תעצור לי?  חצי שעה ייקח לי להגיע לכאן שוב!".

הנהג מאותת ימינה ועוצר. 
"תודה רבה", אומרת הטרמפיסטית. "ראית? 
אפשר בקלות לעצור כאן. ביי!", הדלת נטרקת 

בחוזקה והנהג ממשיך בנסיעתו. 
נו,  "אפשר מזגן?", שואלת השלישית. מזגן? 

שיהיה. עוד קצת דלק, חפיף. 
פ"התכוונתי מזגן על חום!", מתרעמת השלי

שית. הנהג מציע לה בנימוס את הפליז שלו.
"איזה פליז מגניב! כמה הוא עלה לך? מאה 

שישים שקל?! מסכן. אני קניתי בשישים!" 
האחד מוציא סיגריה נוספת. 

"אני מבקש לא לעשן", אומר הנהג.
"אחי, סיגריה אחת. בחיי! אני לא יכול בלי זה. 

יש לך אש?". 
"נהג, תאט. אתה צריך לפנות כאן ימינה".

בירקון, ליד רוזנפלד, יורד האחד.
בבקשה,  לסגולה?  אותי  מכניס  אתה  "אז 
זה ממש כאן. אמא שלי מחכה לי. לא נעים לי 

ממנה", אומרת השלישית.
הנהג מסובב בשתיקה את ההגה ימינה, לכיוון 

פסגולה. האם המאושרת מחכה לבתה אחרי שלו
שה רחובות ועוד קילומטר ימינה.

"הגעת מהר!", אומרת האם 
"כן. היה לי טרמפ בדיוק עד כאן! איזה נס! 
"אתה  הנהג.  אל  פונה  היא  רבה!",  תודה  נהג, 
מגיע כל יום עם רכב למכללה?", היא שואלת. 
"וואו, אז תן לי בבקשה את הפלאפון שלך, שאני 

אוכל לנסוע איתך שוב".

המדריך 

המצוי ממלצרות או אבטחה? † הנה כמה ששיחקו אותה
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מה לא היינו נותנים כדי להיות הרכבת בגרביון בשיחת נשים, או כמה לא היינו משלמות 
כדי להיות הכפתור בחולצה בשיחת גברים? † יצאנו לשטח לבדוק את מצב שוק הפנוייםפ

פנויות במיגזרים השונים ברחבי הקמפוס † המסקנה: יש תקווה לאהבה

מירב הילה

לקפיטריה,  בדרך  אותם  רואות  אנחנו 
אנחנו מציצים  בכיתה.  עליהן  או משקיפים 
מביטות  או  בספרייה,  לדפים  מעבר  עליהן 
בהם רצים לעוד שיעור. אבל האם הם רואים 
אותנו? יכול להיות שגם הן מעוניינות בנו? 
והבחופ הבחורות  חושבים  מה  לברר  יצאנו 
רים במכללה על הנושא העדין הזה, שהוא גם 
הצורך הגדול ביותר של כולנו – אהבה וזוגיות. 
במפתיע, או שכלל לא במפתיע, גילינו שבכל 
העדות, האמונות והמינים - מחפשים בסופו של 

דבר, אותו דבר.
 

הרווקים
עניין של גיאוגרפיה

במיתחם  היכרויות  על  חושבים  אתם  מה 
הקמפוס?

לא  היום  "האמת שלמרות שעד  המסורתי: 
חשבתי על זה יותר מדי, זה יכול להיות נחמד 

מאוד".
החילוני: "אני חושב שיש לזה יתרון, כי ככה 
אתה מכיר את בת הזוג שלך לעומק. זה מאוד 
שונה מהיכרות במקומות ציבוריים, כמו פאב או 

בית קפה".
הדתי: "זה טוב אבל מסוכן, כי אם נפרדים, אז 
זה לא נעים יותר מאוחר. כולם כאן מכירים את 

כולם וזה עלול להפוך בעייתי".
המוסלמי: "זה לא כל כך מזדמן לי, כי אני 
לומד לימודי ערב בתחום אלקטרוניקה וחשמל 
שזה תחום שאין בו כמעט בנות. הרעיון עצמו 
מצויין, כי במיגזר הערבי קשה להכיר בנות במפ
קום המגורים, בגלל המסורת – היכרות ברחוב 
פוגעת בכבוד האישה. במכללה קל יותר לפגוש 

ולהכיר בנות".
למציאת  במכללה  האידיאלי  המקום  מהו 

בת זוג?
שלומדים  מישהי  עם  "בכיתה  המסורתי: 

איתה, או בחוץ, לצד קפה וסיגריה".
החילוני: "בספרייה. יש שם שקט, אפשר להפ
סתכל אחד על השני, ואפשר להתחיל עם בחורה 

הרבה יותר בקלות, ללא הפרעות".
בכניסה  והרווקות,  הרווקים  "כיכר  הדתי: 
לבניין ראאב, יש שם אחלה תצפית. וגם בערבים 
בפאב, במעונות ובמועדון האגודה בקרוואנים".

"בקפיטריה. אנשים לא מרוכזים  המוסלמי: 
בלימוד ויש פוטנציאל למציאת בת זוג. וכמובן, 

גם במעונות".
אז איך הבנות באריאל?

המסורתי: "לא חסרות יפהפיות, השאלה היא 
עד כמה הן איכותיות. איכותיות שמתאימות לי 

עוד לא ראיתי פה".
החילוני: "מגוונות, יש מכל המינים. הנוף של 

הבחורות פה סבבה".
הדתי: "היפות מכולן".

המוסלמי: "הן חמודות יפות, ופתוחות לעופ
לם. אוהבות לבלות ולעשות חיים".

על קו הזינוק
מה הדבר הראשון שאתם מבחינים בו אצל 

בחורה?
המסורתי: "אסתטיות. אם היא לא אסתטית, 
לא אתקרב אליה. אחר כך אני מבחין בהתנהפ
גות, כי אני אנטי פרחות. הדבר הבא הוא העיפ

ניים, שזה כבר קטע שלי".
החילוני: "אני מסתכל על הרגליים, כי זה מה 
שמושך אותי, אחר כך על הפנים, כי פנים אומפ
רות הכל. יש אנשים שיש להם פנים טובות וזה 

מאוד חשוב לי".
הדתי: "התנהגות, אני בוחן איך היא מתנהגת 
כלפי אנשים אחרים, חשובים לי האדיבות והנופ
עם. אחרי זה אני מחפש תלתלים, אני מטורף 

על זה".
המוסלמי: "עיניים, כי זה הדבר הכי מושך 

בגוף של בחורה".
אם הייתם מעוניינים במישהי, איך הייתם 

פועלים?
המסורתי: "מוצא את הדרך הכי ישירה לפנות 

אליה, בלי משחקים. אנחנו כבר לא ילדים".
לא  לדבר.  ומתחיל  ניגש  "פשוט  החילוני: 
הייתי אומר לה ישר שהכוונה שלי היא לצאת 
איתה, אלא מגשש קצת לגבי פרטים וזורם איתה 

לשיחת חולין. נראה לאן זה מתפתח".
הדתי: "באותה שיטה שהייתי רוצה שתפעל 
כלפי. אבל אני ביישן, אז אני לא טוב בלהתחיל 

עם בחורות".
המוסלמי: "לא ניסיתי את זה אף פעם, אבל 
אם הייתי מעוניין, הייתי ניגש אליה ומבקש להפ

גיד לה משהו, מוצא תירוץ לדבר איתה".
לאיזה בנות במכללה לא תיגשו?

המסורתי: "קודם כל נשואות. לא הייתי חושב 
לגשת גם לדתיות אדוקות, כי הן לא מעוניינות 
בבנים מסורתיים. וברור שלא לפרחות וזולות, 

שלא חסר פה במכללה".
וגם  שלי,  מהדת  שאינן  "לבנות  החילוני: 
להצלחה  שהסיכוי  יודע  שאני  היות  לדתיות, 

נמוך".
הדתי: "חילוניות. לא פוטנציאל מבחינתי".

שומרות  הן  כי  ערביות,  "לבנות  המוסלמי: 
גברים.  עם  לקשר  פתוחות  ולא  המסורת,  על 
לא הייתי ניגש גם לבנות גבוהות ממני, ולבנות 

שיושבות עם בחורים באותו הרגע".
מהמיגזר  שאינה  מישהי  עם  קשר  יצירת 

הדתי שלכם היא אפשרית? 
המסורתי: "חילונית או דתייה כן, אבל לא 
בנות ממיגזר דתי אחר, כמו מוסלמיות או נופ

צריות".
החילוני: "לבנות ממיגזר דתי אחר לא הייתי 
מנוע  אני  דתייה,  ביהודייה  מדובר  אם  ניגש. 
מלהתחיל איתה בגלל שקיים מחסום בין דתיים 

לחילונים במישור הזוגי. 
מישהי  מצד  נכונות  רואה  הייתי  אם  "אבל 
שאני מחבב, הייתי הולך על זה, למרות שבגדול 

אני מעדיף חילוניות". 
הדתי: "חילוניות לא. בנות ממיגזר דתי אחר? 

כמובן שלא".
המוסלמי: "כן. יש לי שלושה חברים שהתפ
חתנו עם יהודיות. באיסלאם, כדי להתחתן עם 
בדומה  להתאסלם,  צריכה  היא  אחרת  דת  בת 
ליהדות. אבל התאסלמות היא עניין פשוט בהפ

רבה מגיור".
מה דעתכם על בנות שיוזמות קשר?

רצוי.  אפילו  בעיניי,  מאוד  "יפה  המסורתי: 
אני לא רואה את עצמי מתחיל פה עם מישהי 
במכללה, כי אני לא רוצה שבחורה שאני בקשר 

איתה, תהיה איתי גם בזמן לימודים. 
להשאיר  כדי  הלבד,  את  גם  צריך  "בזוגיות 

מקום לגעגועים".
החילוני: "אני בעד. הימים שבהם רק בחורים 
התחילו עם בחורות חלפו, והיום בנים שמחים 
כשמתחילים איתם. זה מחזק את האגו ועושה 

את המשימה ליותר קלה".
הדתי: "אני בעד. לרוב בחורות לא מעריכות 
את הקושי של גברים להתחיל עם בנות, ורק 

כשהן יוזמות, הן מבינות שזה לא קל".
ליפ צריכה  לא  בחורה  "לדעתי,  המוסלמי: 
צור קשר עם גבר, אלא הגבר צריך ליזום. זה 
לא מתאים לבחורה, כי זה פוגע בכבודה. גברים 
צריכים לרדוף אחרי האישה, ככה זה עובד בכל 

העולם".
איך הייתם מציעים לבנות להתחיל אית־

כם?
המסורתי: "הכי פתוח ובלי משחקים. הייתי 
מעדיף שהיא תיגש אליי במקום לשלוח חברה".

עם  לדבר  להתחיל  לגשת  "פשוט  החילוני: 
ביטחון, ללא רגשי נחיתות. כל גבר נורמלי יזפ
רום עם בחורה שמוצאת חן בעיניו, ואם הוא לא 

יהיה מעוניין, הוא יאמר את זה בדרך יפה".
הדתי: "בשתי דרכים - או לבוא ולגשש, או 

פשוט לבוא ולדבר ישירות".
המוסלמי: "כמובן שזה גורם לגבר להרגיש 
טוב שבחורה מתחילה איתו, אבל לא הייתי רוצה 
שבחורה תתחיל איתי, כי זה אומר שהיא יכולה 
להתחיל גם עם גברים אחרים, וזה לא מוצא חן 

בעיניי".

אי בודד בים
מה לא טוב בחיי הרווקות? 

המסורתי: "אין שום דבר רע בלהיות לבד עד 
גיל מסויים, שבו צריך למצוא את הכיוון הזוגי 

בחיים".
החילוני: "זוגיות זה הדבר הכי טוב שיש. כיף 
עליך,  שחושב  לך,  שדואג  מישהו  שיש  לדעת 

שאוהב אותך".
הדתי: "הבדידות, והשנים, והלב שלא מצא 

מנוח".
המוסלמי: "הצעד הכי קריטי של אדם בחיים 
זה להתחתן, החיים לא יציבים, כי כל עוד אתה 
לא נשוי, יש בהם המון שינויים. אתה הולך להפ
מון מקומות כדי למצוא זוגיות והמקומות האלה 
משנים אותך. כרווקים, אנשים יכולים להשתפ
נות מהסיבה הפשוטה שהם יכולים להכיר מיפ

שהי שתשנה להם את החיים".
מה דעתכם על גברים נשואים שלא עונדים 

טבעת? 
המחוייבות  את  מסתירים  "הם  המסורתי: 
שלהם למוסד הנישואים וזה סוג של בגידה. גבר 
שלא שם טבעת מחפש משהו מהצד, ולא מעריך 
את האישה שלו. הטבעת היא סמל למחוייבות 

ולגאווה במוסד הנישואים".
החילוני: "מצד אחד זה בסדר, כי בנים בקושי 

הולכים עם תכשיטים, וזה לא תמיד נוח. מצד 
שנפ להראות  צריך  מתחתנים,  כבר  אם  שני, 

שואים".
הדתי: "זה לא משנה כי זה רק עניין של מסופ
ניפ על  מובן שעדיף לשים סממן שמעיד  רת. 

שואים כדי להימנע מאי נעימות ומכשולים בחיי 
הנישואים".

המוסלמי: "בעיני, פעולה כזו מראה על חוסר 
כבוד לנישואים ולאישה, וגם על נטייה לבגוד. 
גבר נשוי שלא הולך עם טבעת, ככל הנראה, לא 
מתנגד שבחורה תתחיל איתו. הוא מחביא את 

הטבעת כדי שיהיו לו הזדמנויות כאלה".
תנו לי מסר לבנות המין השני. 

המסורתי: "היו אתן, אל תשחקו משחקים".
יתחיל  שהגבר  תחכו  אל  "תיזמו,  החילוני: 
איתכם. אם אתן רואות מישהו שמוצא חן בעיפ

ניכם, פשוט גשו ודברו איתו".
הדתי: "אל תתביישו, בנים מחכים בדיוק כמופ

כן שיתחילו איתם, ואם לא תנסו, לא תדעו".
לבפ הוא  שלי  הראשון  "המסר  המוסלמי: 

נות שכל שבוע הן עם בחור אחר - זה פשוט 
לא מתאים לכן, תהיו רציניות, כי זה לא מכבד 
אתכן. ולשאר הבנות, אל תאמינו לגבר שאומר 

שהוא לא מסתכל על בנות אחרות. 
"אבל אין מה לכעוס, כיוון שכשגבר מסתכל 
על בחורה אחרת, הוא מרגיש קצת בוגדני, וזה 

גורם לו להתחרט ולאהוב יותר". 

הרווקות
עניין של גיאוגרפיה
מה דעתכן על היכרויות בקמפוס?

להכיר  טוב  לי  נשמע  "סבבה.  המסורתית: 
אותו  שמחפשים  וגיל,  ראש  באותו  סטודנטים 

דבר".
החילונית: "לגיטימי. זה נראה לי יעיל, כי את 
באה ללמוד וגם מכירה מישהו. לפעמים זה יכול 
להיות מעיק, אם זה מישהו מאותה כיתה, אבל 

מישהו מהמכללה זה בסדר".
הדתייה: "יכול לצאת מזה קשר רציני, אבל 

רוב הגברים במכללה לא רציניים, נדיר למצוא 
פה בחור רציני".

ואין  הזדמנות,  זאת  "מבחינתי,  המוסלמית: 
לי בעיה עם זה, אני תמיד בעד להכיר אנשים 

חדשים".
מהו המקום האידיאלי במכללה למציאת בן 

זוג?

הדתייה: "אין מקום ספציפי, כל מקום אפפ
שרי".

המוסלמית: "אין מקום כזה. אין לי את ההרפ
גשה הזאת להגיע למקום בקמפוס שאחשוב שיש 

בו פוטנציאל למציאת בן זוג".
סטודנטים  הרבה  "המעונות.  המסורתית: 

גרים שם, וזה מקשר בין אנשים".
מקום  אין  לפעמים  "בספרייה,  החילונית: 
חדשים,  אנשים  בו  שיש  במקום  לשבת  וצריך 
ואפשר לנהל שיחות על לימודים ועל כל מיני 
עניינים. גם בכיתה נוצרת אינטראקציה, שיכופ

לה להתפתח".
אז איך הבנים באריאל?

המסורתית: "יש מלא חמודים, אבל אין אינטפ
ראקציה בין בנים לבנות וחבל. אם היו יותר אירופ

עים שהמכללה היתה יוזמת, אני מאמינה שהיה 
נוצר פה משהו במישור החברתי בין המינים".

החילונית: "בעייתיים. אין מבחר גדול, ורובם 
דתיים, כך שזה מתאים יותר למיגזר הדתי".

הדתייה: "הם סבבה לגמרי, אחלה חבר'ה".
המוסלמית: "הם בשלב שבו הם לא מוצאים 
את עצמם, מבולבלים, לא יציבים. הם לא מבופ
ססים רגשית, כלכלית או מנטלית. לא הייתי 

נכנסת למערכת יחסים עם סטודנט".

על קו הזינוק
מה הדבר הראשון שאתן מבחינות בו אצל 

בחור?
מאוד.  לי  חשוב  חיצוני  "מראה  המסורתית: 
חשוב לי איך גבר מתלבש ומה הוא משדר. גם 

אנרגיות טובות הן חשובות".
החילונית: "עיניים, כי זה ראי הנשמה".

הדתייה: "עיניים, כי בעיניים רואים את הנפ
שמה של האדם".

המוסלמית: "עיניים וזרועות. העיניים מעיפ
מדגימות  והזרועות  והאישיות,  הלב  על  דות 

חוזק פיזי, חוזק נפשי ואת מידת הגבריות".
אם הייתן מעוניינות במישהו, איך הייתן 

פועלות?
המסורתית: "הייתי שולחת חברה, או גורמת 

למבטים שלנו להיפגש כדי שישים לב אלי".
לקבל  ומנסה  עליו,  "מסתכלת  החילונית: 

איתות. אם זה לא הולך, אוותר".
ואם  פנוי,  הוא  "הייתי מבררת אם  הדתייה: 
התשובה חיובית, יוצרת איתו קשר על ידי נופ

שאים שקשורים ללימודים".
אפעל  פעם,  אי  יקרה  זה  "אם  המוסלמית: 
ואדאג  משותף,  מכר  דרך  או  הישירה  בגישה 

שהמסר יעבור באופן ברור".
לאיזה בנים במכללה לא תיגשו?

המסורתית: "למישהו עם מראה חיצוני לא 
לטעמי".

החילונית: "למרצים, כי זה לא אתי. וגם לבפ
נים מהמגמה שלי, כי אם נוצר מצב של סירוב 

מהצד שלו, זה לא נעים לפגוש אותו מדי יום".
שלי,  הדת  בני  לא  שהם  "לגברים  הדתייה: 

ולשחצנים".
המוסלמית: "לא הייתי ניגשת לאף אחד, זה 
עניין של עיקרון. לא אתחיל עם גבר גם אם הוא 

מוצא חן בעיני, אלא אגרום לו להתחיל איתי".
מהמיגזר  שאינו  מישהו  עם  קשר  יצירת 

הדתי שלכן, היא אפשרית? 
המסורתית: "ברור שלא עם מוסלמים ונוצפ
רים. כל השאר אפשריים, כל עוד יש להם יחס 

כלשהו לדת. והעיקר - שיהיה 
בנאדם טוב".

החילונית: "לא הייתי מכניסה את 
עצמי למצב הזה, כי לא יכול להיות לזה 

המשך".
עם  רציני  קשר  יוצרת  הייתי  "לא  הדתייה: 
חילוני, כי דרך החיים וההשקפות שלנו שונות, 
ובשביל לחיות יחד צריך בסיס דומה. עלולים 
ולכן  עקרוניים  קונפליקטים  מיני  כל  להיות 
למרות  כזה,  מסוג  לקשר  להיכנס  שלא  עדיף 

שיש המון גברים חילונים מדהימים".
המוסלמית: "לא, ברור מאליו שלא אצא עם 

מישהו שהוא לא מהדת שלי".
מה דעתכן על בנים שיוזמים קשר?

כי  ייזום,  שגבר  מעדיפה  "אני  המסורתית: 
נראה לי שגברים צריכים להתחיל עם בחורות 

יותר מאשר ההיפך"
החילונית: "זאת המציאות, בנים צריכים ליפ

זום".
הדתייה: "זה התפקיד שלהם, לא? אני מאוד 

מעריכה גברים שיוזמים".
המוסלמית: "יבורכו, זה משהו שבאמת צריך 
כשהגבר  ומכובד  רומנטי  יותר  זה  מהם.  לבוא 

מתחיל".
איך הייתן מציעות לבנים להתחיל איתכן?
המסורתית: "לא הייתי מגדירה את זה כלהפ
תחיל. אם אני מוצאת חן בעיני מישהו, אני מעפ
דיפה שייגש להכיר אותי דרך נושאים שקשופ
רים ללימודים או לחיים בכלל. אם זה טוב, יכול 

להתפתח מזה משהו".
החילונית: "אני לא אוהבת שמתחילים איתי 
בדרך שיגרתית, כמו לשאול מה השעה, אלא 

בשיחה בהקשר למשהו מסויים".
הדתייה: "שיגששו ויבדקו אם אני מעוניינת. 
אם מתברר שכן, הם יכולים ליזום יצירת קשר".
המוסלמית: "ישר ולעניין, בלי רמיזות. אנפ
חנו הכי מעריכות את זה, ושמחות לראות אומץ 

וישירות".

אי בודד בים
מה לא טוב בחיי הרווקות?

המסורתית: "הבדידות, הרצון שלא מתממש 
להיות בזוגיות".

החילונית: "בדידות, ההשוואה לאנשים שיש 
להם זוגיות".

הדתייה: "לא כיף 
מתישהו  לבד.  להיות 
לשלב  מגיעים  בחיים 

שצריכים בן זוג".
"הבדידות,  המוסלמית: 
במפ המחסור  האיזון,  חוסר 
שענת. העולם נברא שנייםפ
שניים, זוגיות היא חלק מהפ
נמצא  לא  כשאדם  בריאה. 
בתוך מערכת זוגית, הוא מרגיש 

שחסר לו משהו".
מה דעתכן על גברים נשואים שלא עונדים 

טבעת?
"כל עוד הם לא מתחילים עם  המסורתית: 
בחורות, ולא מחפשים אינטראקציות מחוץ לניפ

שואים, אין לי בעיה שלא יענדו טבעת".
החילונית: "מצד אחד אפשר לראות זאת כגפ
ברים שפתוחים להצעות, מצד שני יכול להיות 
שאלה אנשים שלא מאמינים בסממנים חיצונים 

כדי להוכיח שהם נאמנים".

"זה גרוע, כי טבעת נישואים היא  הדתייה: 
שיש  רואה  שאת  ברגע  מידע.  פריט  למעשה 
פוטנציאל  לא  שהוא  יודעת  את  טבעת,  לגבר 

בשבילך, וזה חוסך רגעים לא נעימים".
איזה  במקומם,  מתביישת  "אני  המוסלמית: 
אינטרס יש לאדם להתחתן ולא לענוד טבעת? 
הראוי  ומן  כולם  על  מקובל  חברתי  סממן  זהו 

להראות את הסטטוס דרך אותו סממן. 
לשדר  מנסה  טבעת  עונד  שלא  נשוי  "גבר 
שהוא פתוח להצעות. לא קונה את תירוץ ה'אני 

לא אוהב תכשיטים'. זה בולשיט". 
תנו לי מסר לבני המין השני. 

לא  בראש,  פתוחים  "להיות  המסורתית: 
לפחד להתחיל עם בחורות ולא לפחד גם מסיפ
רוב. יש בחורות ביישניות שנתפשות כסנוביות, 
וצריך לראות מעבר. שדרו אופטימיות והיפטרו 

מסטיגמות". 
 - עיניים  ותפקחו  יותר  "תיזמו  החילונית: 
בלי סטיגמות, מסכות או משחקים. אם לא תהיו 
ישירים, לא נדע מה אתם חושבים. פשוט היו 

אתם".
הדתייה: "אם רגש היה יכול לדבר, היית מבין 

אותי יותר".
המוסלמית: "היו אתם, ופעלו לפי ההרגשה 
אומר  שהלב  מה  על  תסמכו  שלכם.  הפנימית 

לכם". 

כלשהו לדת. והעיקר - שיהיה 
בנאדם טוב".

החילונית: "לא הייתי מכניסה את 
עצמי למצב הזה, כי לא יכול להיות לזה 

עם  רציני  קשר  יוצרת  הייתי  "לא  הדתייה: 
חילוני, כי דרך החיים וההשקפות שלנו שונות, 
ובשביל לחיות יחד צריך בסיס דומה. עלולים 
ולכן  עקרוניים  קונפליקטים  מיני  כל  להיות 

הדתייה: "לא כיף 
מתישהו  לבד.  להיות 
לשלב  מגיעים  בחיים 

שצריכים בן זוג".
"הבדידות,  המוסלמית: 
במפ המחסור  האיזון,  חוסר 
שענת. העולם נברא שנייםפ
שניים, זוגיות היא חלק מהפ
נמצא  לא  כשאדם  בריאה. 

¥ מועדון האגודה: ליד בית הכנסת. כולם מגיעים לצפות בטלוויזיה או לגלוש 

באינטרנט, ואפילו ללמוד בתקופת המבחנים. שעות פתיחה: 19:00 עד 23:00.

¥ פאב קוקולה: ליד המכבסה במעונות. שעות פתיחה: 20:00 עד דלא ידע.

¥ קראוון 301: עם סוני פלייסטיישן, מקום לבשל, וסרטים, תהיו בטוחים 

שנמצאים שם האנשים הנכונים. באי המקום נוטים לשוחח בעיקר על 

פילוסופיה. 

¥ שבת מעונות: שבת אינטנסיבית עם הרבה חבר'ה, בה 

וגם  משותפת  אכילה  והרצאות,  שיעורים  מתקיימים 

רוצים  שהיו  ולמי  ונשואות,  לנשואים  תפילה. 

להיות כמותם. שבת מעונות כבר רשמה 

על שמה תשעה זוגות נשואים, והשפ

מועה גורסת שהעשירי בדרך.

מקום 
כל האתרים שבהם לאהבה

אפשר להתחיל את 

החיים בשניים

מה לא היינו נותנים כדי להיות הרכבת בגרביון בשיחת נשים, או כמה לא היינו משלמות 
כדי להיות הכפתור בחולצה בשיחת גברים? † יצאנו לשטח לבדוק את מצב שוק הפנוייםפ

פנויות במיגזרים השונים ברחבי הקמפוס † המסקנה: יש תקווה לאהבה

העולם".מירב הילה

הולכים עם תכשיטים, וזה לא תמיד נוח. מצד 
שנפ להראות  צריך  מתחתנים,  כבר  אם  שני, 

שואים".
הדתי: "זה לא משנה כי זה רק עניין של מסופ
ניפ על  מובן שעדיף לשים סממן שמעיד  רת. 

שואים כדי להימנע מאי נעימות ומכשולים בחיי 

הדתייה: "אין מקום ספציפי, כל מקום אפפ
שרי".

המוסלמית: "אין מקום כזה. אין לי את ההרפ
גשה הזאת להגיע למקום בקמפוס שאחשוב שיש 

בו פוטנציאל למציאת בן זוג".
סטודנטים  הרבה  "המעונות.  המסורתית: 

הקתדרה ללימודי האהבה

אהבה בין הספרים

אהבה בכיכר

אהבה בין הכריכים. הקפיטריה

הדתי: "לחילוניות. לא פוטנציאל מבחינתי". המוסלמי: "לערביות, כי הן שומרות על המסורת. וגם לבנות גבוהות". על מה אתן מסתכלות אצל בחור?                המסורתית: "מראה חיצוני חשוב לי מאוד. איך הוא מתלבש וגם איזה אנרגיות הוא משדר". החילונית: "עיניים, כי זה ראי הנשמה". הדתייה: "עיניים, ת".
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כי בעיניים רואים את הנשמה". המוסלמית: "עיניים וזרועות. העיניים מעידות על הלב, והזרועות מדגימות חוזק פיזי, חוזק נפשי ואת מידת הגבריות".
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איזה מין מקצוע
איך היית מרגישה אם הרוב בכיתתך היו גברים? † איך היית מגיב אם בבוקר המרצה שלך היה פותח את היום 
 ב"בוקר טוב, בנות"? † מה היית חושבת אם היו מסתלבטים עלייך רק כי את הבחורה היחידה בחדר? † מצאנו 

בקמפוס יחידי סגולה שמתעלמים מהסטיגמות - ופשוט לומדים את מה שהם אוהבים

 מירב הילה

שובינסטים תמיד יש
דנה ביטון מכרמיאל, היא תלמידת שנה ד’ 

למכטרוניקה. 
פ“זה התחיל אצלי מגיל מאוד קטן", היא מספ

ולהרכיב  רת. “תמיד אהבתי להתעסק במכונות 
פדברים. מכיתה י’ עד י"ב למדתי במסלול טכנו
פלוגי, במגמה העוסקת בתחום מכטרוניקה ומכו

נות. משם המשכתי לי"ג וי"ד וסיימתי הנדסאית 
מכונות. 

בצבא הייתי בחיל חימוש ושם עסקתי בתיקון 
אריאל,  טכניות. כששמעתי, שבמכללת  ובעיות 
בדיוק נפתחה מחלקה של מכטרוניקה  - החלטתי 

ללכת על זה".
מה זה מכטרוניקה?

ובקרה.  אוטומציה  מכונות,  של  שילוב  "זה 
כסטודנטים, אנחנו עובדים על פיתוח רובוטים. 
התחום מכטרוניקה בתעשייה מתפרס על תחומים 

מגוונים, הכוללים היפטייק וייצור ופיתוח".
איך הגברים בכיתה בכיתה הגיבו?

"בהתחלה הם היו בשוק. חלק גם העזו לשאול 
מה אני עושה שם. רק אחרי שהכירו אותי, הבינו 
ומגיעה מרקע  שאני באמת אוהבת את התחום, 
דומה. בעיקרון, שוביניסטים תמיד יש, אבל לא 

צריך להתרגש מזה".
את נהנית ללמוד עם בנים?

"יש לזה חסרונות, כי בנים לא תמיד יכולים 
מצד  מדי.  חופשי  מדברים  הם  ולפעמים  להבין, 
שני, זה מעשיר את החשיבה, וגם עניין התחרות 
אני  לשני.  אחד  עוזרים  כולם   – יוצא מהמשחק 
מעדיפה ללמוד עם בנים, כי אין את כל המשחקים 
והקנאה שיש לבנות. בסופו של דבר, הדרישות 

מבנים ומבנות הן שוות".
שמדובר  שקובע  בסטריאוטיפ  משהו  יש 

במקצוע גברי.
בנים  שבעיקר  בעובדה  מתבטאת  "הגבריות 
לומדים את המקצוע, כל השאר זו סטיגמה בלבד. 
השוביניזם מגיע גם מהצד של הבנים, אבל גם 

מק זה  'וואו,  לי,  שאומרות  הבנות,  של  פמהצד 
צוע של גברים'. אם בנות יהיו יותר פתוחות, הן 

עשויות למצוא את זה מאתגר ומהנה".
אז למה אין כמעט נשים בתחום?

פ"לא קל להיכנס ל'עולם גברי', כי צריך לה
תמודד עם דברים שגברים לא פתוחים אליהם. 
כשהייתי בצבא, למשל, הם לא חיבבו את הרעיון 
שבחורה מגיעה לתקן את הטנק. תמיד בהתחלה 
יש חשד, אבל אחרי שאת מוכיחה את עצמך, זה 

נהדר. 
לבנות  דלת  לפתוח  לפעמים  יכולות  "בנות 
אותה  יכולות לסגור את  ובנות אחרות  אחרות, 

דלת. ברור שבנות צריכות כל הזמן להראות את 
היכולות, כי הן עדיין יוצאות דופן בשטח הזה. אני 

מוצאת שזה משתלם".
־נשים יכולות להצליח בתחום ממש כמו גב

רים?
"ברור! זה נכון שלגברים קצת יותר קל, אבל 
אני, למשל, מעולם לא נתקלתי בסירוב תעסוקתי 

פבשל היותי אישה. מעבר לכך, כיום יש חוקי תע
פסוקה לטובת האישה, ויש חברות שאפילו מצי

עות מעון לתינוקות בזמן העבודה. מעבר לכך, זה 
תחום תעסוקתי רבפגוני, שניתן לעסוק בו בשעות 
משתנות, ואפילו לעבוד מהבית. אם את אוהבת 
ומתחברת לזה  - לכי על זה. כל בחורה שעומדת 

בדרישות ומשקיעה, יכולה להצליח".
צבע הכסף

ידעתי  תמיד  עצמי,  את  זוכר  שאני  "מאז 
שאני הולך ללמוד מקצוע שהוא טיפולי. 

להם.  ולעזור  אנשים  עם  לעבוד  אותי  "עניין 
אופ רחב  מאוד  הוא  סוציאלית  בעבודה  פתואר 

תפקידים  מיני  לכל  איתו  להגיע  ואפשר  קים, 
חברתיים", מספר אהרוני פרנקל, מבית אל. הוא 
וחברו נעם גנש לומדים זו השנה השלישית עבודה 

סוציאלית. 
נבע  זה  גנש: "כשבחרתי בעבודה סוציאלית, 

פמהצורך לעזור לאנשים. היום אני מוצא את המ
קצוע מעניין מסיבות רבות נוספות".

אילו תגובות קיבלתם?
"צוחקים עלי שאני נשי", צוחק פרנקל, "אבל 

מכיר.  שאני  מאנשים  בהתחלה  הגיעה  הפליאה 
בדרך כלל אומרים לי, 'איך תפרנס משפחה?'. זו 
שאלה קשה שמעידה על בעיה בחברה בכלל, כי 

פזה מקצוע שאין בו כסף. אבל המטרה היא להתפ
תח בתחום ולפרוץ גבולות".

סוציאלית  עבודה  ללמוד  "כשהתחלתי  גנש: 
סביב  בעיקר  נעו  והתגובות  נשוי,  הייתי  כבר 
הכסף. ובאמת, כעובד בלישכת רווחה רגיל, לא 

פניתן להרוויח כסף, ולכן צריך להתקדם לתפקי
דים ניהוליים ולעשות תואר שני כדי להתפתח 

למקומות, שבהם יש גם כסף".
הסטריאוטיפ לגבי התחום מדוייק?

:פרנקל "מבחינת המחשבה שגבר צריך לפרפ
נס, אז המשכורת באמת נמוכה, אבל אני חושב 
שגברים הם מטפלים טובים הרבה יותר, בהיותם 
בין העבודה לבית.  יותר  טוב  מסוגלים להפריד 
אם עובדת סוציאלית מטפלת באישה מוכה בזמן 
שלה עצמה יש בעל טוב, קשה לה לבוא הביתה 
ולעשות את ההפרדה, והיא תהיה מרוכזת יותר 

ברגש מאשר בטיפול עצמו". 
איך זה להיות מיעוט בכיתה?

פרנקל: "המרצים מכירים אותנו, אבל מצד שני 
– המרצים מכירים אותנו. ללמוד עם בנות זה טוב 
גם מהבחינה שהן תמיד מסכמות את השיעורים. 
כמובן שבתחילת כל שיעור צריך לתקן את את 

המרצה שפותח ב'שלום, בנות'". 
:גנש "תמיד כשיש איזו החלטה, הבנות מתרכפ

זות בנו, רוצות לדעת מה דעתנו בעניין".
למה גברים מוותרים על ההזדמנות ללמוד 

עבודה סוציאלית?
ללמוד  הולכים  שגברים  סיבה  "מאותה  גנש: 
עבודה  כסף.  לעשות  כדי   - הייפטק  מקצועות 
שלי,  ובמקרה  הלב,  אחרי  ללכת  זה  סוציאלית 
הכסף לא שיכנע אותי ללכת ללמוד משהו שאני 
לא אוהב. אגב, היום בכל מפעל הייפטק גדול יש 

פעובד סוציאלי, כי כל מקום גדול מבין היום שה
סביבה חשובה לא פחות מהעבודה עצמה, ושאם 

העובד ירגיש טוב חברתית, הוא יתאמץ יותר. 
פ"עבודה סוציאלית מתפרסת על איזורים רח

בים הרבה יותר מלישכת הרווחה, בהם מוסדות 
תחום  זה  ועוד.  צבא  מפעלים,  עמותות,  חינוך, 

מאוד גדול.
אבל  קל,  תואר  שזה  חושבים  "הרבה  פרנקל: 
זה ממש לא. זה קשה נפשית ומעשית, כי צריך 

פלהיחשף לדברים שאתה לא רגיל אליהם. זה מק
צוע עם הרבה רגש, ומבחינה סטריאוטיפית, רגש 

נתפס כדבר חלש ונשי".
־איך גברים יכולים להתמודד עם אתגרי המ

קצוע?
:גנש "גברים מתקדמים במקצוע הזה יותר מבפ

נות, כי יש להם יותר פנאי לעבוד. את זה אומרים 
גם המרצים שלנו".

משהו למסור למין החזק?
פרנקל: "אל תפחדו מהסטיגמות, תלכו אחרי 

מה שאתם רוצים".
גנש: "אם אתם טובים בזה, לכו על זה. אם לא 

- אל תבואו". 
פרנקל: "אל תבואו בשביל הכסף".
גנש: "ואל תבואו בשביל הבנות".

פשוט יותר טובות
רותי ערוסי מראש העין נמצאת כבר במהלך 

התואר שני בהנדסת אלקטרוניקה.
"למדתי הנדסאית תוכנה במכללת IBM, והיה 
לי חשוב להוציא תואר בהנדסה. כשסיימתי ארבע 
שנים של הנדסת אלקטרוניקה, המשכתי לעבוד 
לתואר  לומדת  אני  ועכשיו  המחקר,  ברשות  פה 
בתואר  המחקר.  ברשות  לעבודה  במקביל  השני 
הראשון הייתי הבת היחידה ברוב הקורסים, והיו 
אנשים שצחקו מהעניין. במסגרת התואר השני, 
פאני אומנם הבחורה היחידה בכיתה, אבל לא נת

קלתי בתגובות יוצאות דופן".
הנדסה לא באמת מתאימה יותר לגברים?

יותר נשי,  "ממש לא. אני חושבת שזה תחום 
כי יש בו המון חשיבה, ניתוח ותיכנון, ומי טוב 
בזה יותר מנשים? יש גם צד טכני, אבל לנשים 
יש מוח יותר אנליטי מגברים. זה תחום שממש 

מתאים לנשים".
העובדה שבלטת בשטח, שינתה אצלך את 

ההתנהגות?
פ"בשנים הראשונות השתדלתי לשמור על פרו
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 מאוזן:
1. מרצה בכיר באוניברסיטה       

8. גבוה, מרומם                         
9. ארגון צעירי הנוצרים העולמי )ר.ת.(

10. חייב                                 
11. סוג בד                              
13. אחד, בודד                         
15. פגם, פגיעה, חבלה              
17. סוג של תיק גדול                

19. שם משפחה של מנהלת המכינה                         
21. שלו, ערב                          
24. על יד                               
26. יבשה בלב ים                     
27. גבעה, תל                          

28. מדינה בצפון אפריקה
29. ברונזה
30. אכן, כן

31. עצם בלתי מזוהה )ר.ת.(
32. שם נשיא המרכז האוניברסיטאי באריאל

מאונך:
1. פרויקט חונכות

2. רשימת מאמרים במדעי היהדות )ר.ת.(
3. אחד המקצועות במדעי הטבע

4. סמסטר )ר.ת..
5. אדמת הקדש באסלאם

6. גלגול ראשון של צפרדע
7. סיוע כספי, מלגה

12. אחד המקצועות במדעי הבריאות
14. מרגיש

16. מוסד להשכלה גבוהה
18. מבחן מיון באנגלית )ר.ת.(
20. הערכה מספרית בבחינה

22. בניין 52 בקמפוס התחתון
23. אחת המדינות השכנות

25. בעל חיים גדול ומסורבל

שעת חלון/מאיה ריסטיץ'

פיל נמוך ולא להתבלט בכיתה, כי כל הערה 
היתה מושכת תשומת לב ותגובות. אבל לאט 
שמרו  בהתחלה  הסביבה.  וגם  נפתחתי,  לאט 
לומר  או  לקלל  לא  והשתדלו  לידי,  הפה  על 
שטויות, אבל כשקלטו שאני אחת מהחבר'ה, 

הם הרשו לעצמם".
למה לא רואים יותר נשים בתחום?

"בגלל הדעה השגויה שזה תחום גברי, כי יש 
בו רוב גברי, וכי הוא נתפס כטכני. אז אני מודה 
שלרוב לגברים יותר הצלחה בתחום הטכני, אבל 

מדובר במקצוע שהוא יותר אנליטי מטכני".
"הנדסת אלקטרוניקה זה תחום של הייפטייק, 
ובהייפטייק עובדים שעות מאומצות, כך שיש 
ציפייה גם מנשים להשקיע את אותן שעות, 
כמו שדורשים מגבר. אבל אני ממליצה לנשים 
על התחום גם היות שהוא נמצא בכל מקום, 
ואפשר להתפתח לכיוונים שונים באמצעותו, 
מערכות,  הנדסת  אינטגרציה,  הנדסת  בהם 
הנדסת שיווק, הנדסת תיפעול, הנדסת כתיבה 

טכנית ועוד. 
"מי שרוצה לחפש מקצוע שייתן לה משהו, 
והיא אוהבת את תחום ההנדסה  - שתלך על 

זה".
גם איתן בן ציון מתפוח - שנה ב' במדעי 
פהתזונה – חושב שרצוי שיהיו יותר גברים בת

חום בו הוא מתכנן לעסוק. "באופן כללי, זה טוב 
פשיהיו יותר אנשים במקצוע. אם יהיו יותר גב

רים, תגבר התודעה בציבור לאורח חיים בריא 
יהיה טוב יותר". 

למה בחרת במדעי התזונה?
"תמיד עניינו אותי תזונה ובריאות", מספר 

פבן ציון. "אני חושב שכיום חוסר בפעילות גופ
נית ותזונה לקויה, גורמים למחלות המודרניות 
לתקופה,  הברית  בארצות  הייתי  הכרוניות. 
וראיתי איך אנשים שם מנהלים אורח חיים לא 
בריא, שמביא אותם לחלות בסכרת, סרטן וכו', 

והחלטתי שאני רוצה להתמקד בזה".
מה אמרו הבנות בכיתה?

"הן בעיקר רצו לדעת למה בחרתי במקצוע 
הזה, מה עוד שאני לא מדריך כושר, שלומד את 
זה בגלל העיסוק שלו בגוף. תגובות תמוהות 
ואמרו  אחרים, שחזרו  מאנשים  קיבלתי  יותר 

שמדובר במקצוע נשי".
אתה לא חושב כך?

"בפירוש לא. זה מקצוע פראפרפואי, כמו כל 
מקצוע רפואי אחר. פעם הוא נתפס כמקצוע 
חיצוני.  ממראה  יותר  איכפת  לנשים  כי  נשי, 

כיום הסטריאוטיפ הזה הוא מיותר לחלוטין".
למה אין יותר גברים בתחום?

"אנשים חושבים שזה תחום שעוסק במראה 
פהחיצוני בלבד. אבל מדובר במקצוע נחוץ אפי

לו בבתי חולים. זה נכון שרוב הנשים בדיאטה, 
יעדיפו לעבוד עם תזונאית, אבל יש עוד הרבה 

שימושים לידע הזה".

איתן בן ציון, מדעי התזונה: 
“אנשים חושבים שזה תחום 

שעוסק במראה החיצוני בלבד. 
אבל מדובר במקצוע נחוץ אפילו 

בבתי חולים. זה נכון שרוב 
הנשים בדיאטה, יעדיפו לעבוד 

עם תזונאית, אבל יש עוד 
הרבה שימושים לידע הזה"

דנה ביטו, מכטרוניקהן: “זה 
לא קל להיכנס ל’עולם גברי’, 
כי צריך להתמודד עם דברים 
שגברים לא פתוחים אליהם. 
גם כשהייתי בצבא, הבנים 
לא חיבבו את הרעיון שבחורה 
מגיעה לתקן את הטנק. אני 
מוצאת שזה משתלם"

רותי ערוסי, תואר שני 
בהנדסת אלקטרוניקה: 

“בשנים הראשונות השתדלתי 
לשמור על פרופיל נמוך, כי כל 
הערה היתה מושכת תשומת 
לב. בהתחלה שמרו על הפה 

לידי, אבל כשקלטו שאני אחת 
מהחבר’ה, הם הירשו לעצמם" 

אהרוני פרנקל, עבודה סוציאלית )משמאל(: “הרבה חושבים 
שזה תואר קל, אבל ממש לא. זה קשה נפשית ומעשית, כי צריך 
להיחשף לדברים שאתה לא רגיל אליהם. זה מקצוע עם הרבה 

רגש, ומבחינה סטריאוטיפית רגש נתפס כדבר חלש ונשי"
התשבץ

שחץ
ת

ה



אריאלה
ידיעות בית הספר לתקשורת, המרכז האוניברסיטאי באריאל אל המעיין

שתי בריכות משקיפות אל נוף עוצר נשימה, מוקפות בעצי תאנה, אלון ואלה, 
המתמלאות ממי המעיין, שנובע למרגלות היישוב הר ברכה † חתיכת גן עדן...

עתיה זר

בע שעה נסיעה מהמכללה, ואתם בהר מקום יפה־ר
פה - שתי בריכות מים משקיפות אל נוף עוצר 
נשימה, מוקפות בעצי תאנה, אלון ואלה, המת־

מלאות ממי המעיין, שנובע למרגלות היישוב הר 
ברכה. 

)למי  לנביעה  בסמוך  מקווה  גם  נבנה  אחדות  שנים  לפני 
שרוצה לטבול לפני המבחן, למשל(.

אז אם יש לכם שעת חלון, סעו לכיוון צומת תפוח. המשיכו 
ישר, ולאחר כשבע דקות נסיעה, בהן תחצו את הכפר הערבי 
חווארה )קטן עלינו(, תגיעו לכיכר. קחו שמאלה ואחרי נסיעה 
של ק"מ בערך, ישנו שביל עפר שמאלה. סעו בו מטרים אחדים 

והמעיינות פרוסים לפניכם. 
אפשר להחנות את הרכב ולתפוס שלווה, עד לשיעור הבא... 
אם יש לכם עוד קצת זמן, חיזרו לכביש והמשיכו לנסוע עוד 
קצת במעלה ההר, עד לסיבוב חד. מייד לאחריו יש רחבה קטנה, 
בה תוכלו להחנות את רכבכם. משם יוצא שביל עפר, שייקח 

אתכם לנבי איסמעיל. זוהי שמורת טבע של עצי אלה אטלנטית, 
נדיר, שריכוזים אחדים שלו צומחים בארץ. בשמורה ישנם  עץ 

שרידי כפר עתיק - חירבת אפנבי. 

תשאלו, מה עושים עצי אלה אטלנטית באמצע הר טרשים, 
שאם צומח עליו משהו בכלל, זה עצי זית צעירים ופרחי בר? 

העצים הם שרידים אילמים ליער העצום שכיסה את האיזור. 
היער נכרת על ידי הטורקים, שהיו זקוקים לפחם עבור רכבות 
הקיטור במאה הפ18. נאמנים למסורת המוסלמית שלא לכפ
רות עצים בסמוך לקברים קדושים, השאירו הטורקים את עצי 

האלה סביב קברו של נבי איסמעיל, והם עדות לעבר.
תוכלו ללכת להנאתכם בשבילים שבין העצים, לראות את 
שרידי הכפר, ביניהם גם קיברו של הנבי, ולהשקיף על הנוף 

מסביב. 
ממזרח פרוס עמק המכמתת, הוא הגבול המקראי בין נחלות 
שבטי אפרים ומנשה. באופק נראים הרי עבר הירדן. היישוב 

הישראלי, הנראה מן התצפית, הוא איתמר.
עתיקים  רבים,  אתרים  ישנם  ההר,  גב  איזור  הזה,  באיזור 
על  השומרונים  בשכונת  שמעתם?  מורה  אלון  )על  וחדשים 
הר גריזים ביקרתם? החווה החקלאית גבעות עולם? מעיינות 

נריה?(. 
אז אחרי שחרשנו את העולם עם תרמיל על הגב, יהיה נחמד 

אם נבקר במקומות המדהימים, שנמצאים ממש מתחת לאף.

מטיילים באזור

"המקום של אבא", קפה "מאנצ'ס" ואפילו מכון כושר משוכלל † בכל זאת, אפשר לבלות באריאל 
מאיה ריסטיץ' וליטל אסט

מה פעמים מצאתם את עצמכם אומ־כ
רים – "אריאל זה פשוט חור, אין פה 
מה לעשות", או "אם לא הייתי לומד 
דורכת  היתה  לא  בחיים  רגלי  פה, 

בעיר הזאת"?
הגרים  לכל  וכן  כך,  לכל אלה שחושבים  אז 
במעונות המכללה, הכנו רשימה של דברים שיש 

לעשות באריאל )ותתפלאו, יש(.
אם יש לכם ערב פנוי, חלון במערכת או סתם 

אחר צהריים לא מתוכנן, אתם מוזמנים ליהנות 
באחד מהמקומות הבאים:

נתחיל מהפאב השכונתי, "המקום של אבא", 
הליפ במרחק  לאף שלנו,  שנמצא ממש מתחת 
כה של שלוש עד חמש דקות מהמכללה. בכיכר 
הראשונה אחרי בנייני המעונות תמצאו מקום 
ובפפ בחוץ  ישיבה  מקומות  עם  ואינטימי,  קטן 

נים. 
בהחלט מומלץ לקפוץ לאיזה דרינק עם החפ
בר'ה אחרי יום לימודים ארוך, ומי שרוצה, יכול 
גם איזה ארוחה על הדרך, כי המחירים שם לא 

בשמיים.
אם נמשיך ונרד מ"המקום של אבא" עוד קצת 
החדש,  קלאב  לקאנטרי  נגיע  הרחוב,  במורד 
שפתחו בעיר ממש לפני חודשיים. כמו בחדרי 
הכושר המכובדים בערי המגורים שלכם, גם כאן 
תוכלו למצוא בריכה, ג'קוזי, מכשירי כושר שופ

נים וחוגים מגוונים. 
והוא  לטובתכם,  גדול  "אבל"  פה  שיש  אלא 
ויכולים  מיוחדת,  להטבה  זוכים  שהסטודנטים 
לרכוש מנוי במחיר מצחיק של 150 שקל לחודש. 
למיפ הספורטיביות  הפעילויות  חובבי  לכל  אז 

ניהן, המקום בהחלט שווה את זמנכם.
למקום הבא תצטרכו להתארגן על רכב, או 

להעיז לא להיות עצלנים ומפונקים בעידן המופ
דרני שלנו ולקחת אוטובוס. מדובר בבית קפה/
 2 המלאכה  ברחוב  "מאנצ'ס",  בשם  גלידריה 

באיזור התעשייה של אריאל. 
ה"מאנצ'ס" מציע, בנוסף לקינוחים, גם ארופ
כך שלא  סבירים,  במחירים ממש  חות שלמות 
תתאכזבו. המקום פתוח שבעה ימים בשבוע, מפ
12 בצהריים ועד שתיים בלילה, ולאלה שהמרפ
חק ממש מהווה בעיה עבורם, בכל הזמנה מעל 

40 שקל, המשלוח בחינם.
אחרי שהוכחנו לכם, שאריאל היא לא לגמרי 
חור בסוף כדור הארץ, מה שנותר לכם זה להתפ

חיל ליהנות. שיהיה בכיף...

חור, אבל לא לגמרי

שומרים על כושר 
במחיר מצחיק. 
הקאנטרי קלאב

מהעיקרית 
ועד הקינוח. 
מאנצ'ס

המטבח של אריאלה
לקראת הגיליון הבא, מערכת "אריאלה" מכריזה על תחרות מתכונים.
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