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"הרבנים הגדולים מפחדים לשבת איתי", 
אומר יו"ר ארגון הו"ד, הרב רון יוסף ¿ הצצה 
לארון הקודש של ההומואים הדתיים ¿ עמ' 4

איזה מין 
   דתיים?
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 אלי וקסמן היה בן 12, כשאחיו נחשון נחטף בידי החמאס, ונרצח בשל תקלה 
בפעולת החילוץ של צה"ל † בדיון על המחיר לשחרורו של גלעד שליט יש לווקסמן, 

סטודנט במכללה, קווים אדומים † בניגוד לדעת אמו, למשל

עתיה זר


האם כדי לשחרר חייל ישראלי חטוף, צריך 
לשחרר מאות מחבלים? איפה הימים שמ־

נועז  מבצע  מקיימת  היתה  ישראל  דינת 
לשחרור חטופים? 

בין ימי מבצע סבנה, מבצע אנטבה ומבצל
עים הרואיים נוספים לבין ימינו צרוב בתודל

עה הישראלית ניסיון החילוץ הכושל של החייל החטוף נחשון וקסמן. 
במבצע הזה נהרגו וקסמן עצמו וסרן ניר פורז, מפקד הפעולה. לא מן 

הנמנע, כי לכישלון הזה יש השלכות גם על שחרור שליט.
אלי וקסמן, אחיו של נחשון, הוא סטודנט לכלכלה במרכז האוניבל

רסיטאי. הוא היה בן 12 וחצי, כשאחיו נחטף ונרצח. "בדיוק כשהגעתי 
קלטת  "בהתחלה  וקסמן,  הווידיאו", משחזר  קלטות  הגיעו  הביתה, 
שהערבים הודיעו שהם חטפו אותו, אחר כך הקלטת שבה ראו אותו. 

"אבא שלי לא רצה לראות, אני ראיתי יחד עם אמא שלי".
ומה זה עשה לך?

"הייתי תמים. הייתי בטוח שזה כמו סרט, וזה בטח יסתדר בסוף. הוא 
היה אחי הגדול, החייל, לא יכול להיות שיקרה לו משהו רע".

איך נודע לך שהוא נהרג?
"זה היה בליל שבת, היתה תפילה מיוחדת לשלומו בבית הכנסת. 
הביל וביקשה שאבוא  שלו,  מהשבט  הבנות  אחת  לי  קראה  פתאום 

תה. שאלתי אותה, 'מה קרה?', והיא ענתה, 'לא יודעת'. בבית היו כל 
האחים שלי עם ההורים באחד החדרים, ואבא שלי סיפר לנו שנחשון 

נהרג בפעולה לחילוצו".

מבצע החילוץ היה בדיחה
ליהודה ואסתר וקסמן שבעה בנים, נחשון היה השלישי, אלי 

הוא החמישי. 
אחרי אלי נולדו תאומים. אחד מהם, רפאל, סובל מתסמונת דאון. 
לאחר הרצח של נחשון התמסרה האם אסתר לקידומו של "בית שלל

ווה", בו שהה רפאל, מסגרת הנותנת מענה לצרכים של ילדים עם 
פיגור, תסמונת דאון, היפר אקטיביות ועוד. הבית נקרא מאז "בית 

נחשון". 
אתה מרגיש שהשתנית בעקבות הרצח?

"קשה לי להגיד איך הייתי אלמלא היה הרצח. ההורים שלי השל
תנו, אז זה כנראה השפיע גם עליי. קודם לכן אמא שלי היתה מורה 
לאנגלית, אחר כך היא התמסרה למוסד שמטפל באח שלי, שקרוי 

על שם נחשון. 
"אבא שלי היה מתווך דירות, ובעקבות הרצח הוא התחיל ללמוד 
כל מיני קורסים בפסיכולוגיה, כדי להתמודד. הוא התחיל להנחות 
קבוצות של אנשים, שמתמודדים עם כל מיני דברים, והוא התחיל 

יותר להשקיע בנו. 
"הוא יותר התעניין בנו ובמה שקורה לנו, והתחיל להשתתף בכל 

מיני אירועים שלנו, מה שלא היה קודם".
הרצח של נחשון גם גרם לאלי וקסמן להיות פחות תמים, "כל 
פרשת החילוץ, למשל. קצת חקרתי את זה, ואני חושב שזו בדיחה, מה 

שהלך שם. לא הכינו את הפעולה כמו שצריך", הוא אומר.
סיפור החטיפה זיעזע רבים. הזעזוע גבר, כאשר החוטפים הפיצו 
את קלטת הווידיאו, שבה רואים אותו כפות, כשאקדח מוצמד לרקתו, 

מבקש מראש הממשלה דאז יצחק רבין לשחרר את השייח' אחמד 
יאסין ועוד 500 אסירים ביטחוניים. 

פחות מיממה לאחר מכן הסתיים מבצע השיחרור בכישלון, ונחשון 
נהרג.

כמשפחה דתית, הכישלון פגע באמונה שלכם?
"אבא שלי אמר אז – 'אלוקים הוא כמו אבא, לפעמים הוא אומר לא. 
האמונה מאוד נותנת כוח להורים שלי להתמודד. הם מרגישים שאם 

זה קרה, זה רצון השם. אני נמצא במקום קצת אחר. 
בגלל  לא  מתגלגלים  הדברים  אבל  קיים,  שאלוקים  חושב  "אני 

שהוא מתערב בהם". 
אמירה קצת מפתיעה ממי שיש לו כיפה על הראש.

"זה לא שאני חושב, שאין אלוקים. הוא קיים, וזו האמונה. אני חושב 
שלתלות הכל באלוקים, זה קצת להסיר אחריות מעצמך".

מה אתה זוכר מנחשון?
"הוא היה חברמן, כזה שחשובים לו החבר'ה והטיולים ומד"א, ולא 
כל כך הלימודים. הוא היה אדם מאוד פשוט, לא מתוסבך. היה ברור 

לו, שאם צריך לעשות צבא, אז עושים, והוא התגייס מייד אחרי י"ב, 
בניגוד לחברים שלו שהלכו קודם לישיבות או מכינות.

"בשבילי, בתור אח קטן, זו היתה גאווה, שאח שלי כבר חייל והחל
ברים שלו עדיין לא".

"אמא שלי פועלת מהבטן"
משפחת וקסמן חזרה לכותרות בסוף כהונתו של אהוד אולמ־
רט, כשהאם אסתר פנתה לראש הממשלה בקריאה לשחרר את 

שליט, גם אם יהיה צריך לשחרר לשם כך את רוצחי בנה. 
בני המשפחה הגיעו למאהל המחאה שהקימה משפחת שליט, והביל
עו את תמיכתם. אלי הגיע גם הוא למאהל, ואף החליף מספר דברים 

עם נועם שליט, אך הוא אינו בעד שחרור שליט תמורת מחבלים. 
מתנגד לאמא?

"אמא שלי פועלת מהבטן. היא לא יכולה לראות את הסבל של 
משפחת שליט ורוצה שהוא ייפסק כמה שיותר מהר, אם כי גם היא 

חושבת, שהמספר הנדרש של המחבלים הוא גבוה מדי. 
"אני אישית חושב, שאם מישהו בא מולך בכוח, אתה צריך לענות 
לו בכוח. אם מישהו הולך נגדך מכות, תחזיר לו מכות עד הסוף, אחרת 

הוא ימשיך להרביץ לך כל החיים. 
"גם אבא שלי מתנגד לעיסקה, הוא חושב שזה מחיר כבד מדי. 
בכלל, במשפחה שלי אין קו אחיד, אנחנו משפחה אינדיבידואליסטית, 

וכל אחד חושב משהו אחר".
ובכל זאת באת למאהל של משפחת שליט.

"אני מאוד מעריך את נועם שליט, אני חושב שהוא אדם חזק, והוא 
'אני איתך', לא כי אני מסכים לעסקה,  משדר עוצמה. אמרתי לו, 
אלא כי אני מעריך אותו. אני גם מבין אותו. זה משהו שכל אב היה 

עושה".

כבד, 
אבל 
מרתק

שוב אנחנו כאן, ולנו נדמה, שעבר זמן 
רב, רב מדי. 

הוגש  ממשלה,  הוחלפה  שבמהלכו  זמן 
כתב אישום נגד הנשיא לשעבר, בין היתר, 
בעוון אינוס, וגם הספקנו לאבד את הסיכוי 
להגיע למונדיאל )הדברים לא בהכרח בסדר 

חשיבות(.
האירועים  כי  ברור,  לנו  שהיה  מאחר 
התפלים האלו לא מספקים את תיאבונכם, 
רקחנו בשבילכם גיליון חדש ואיכותי, כמו 
תמיד, כשהפעם החלטנו לגעת גם בנושאים 
"כבדים" יותר, כמו שכול והומוסקסואליות, 

שראינו בהם נושאים השווים דיון ועיון. 
לנושא  להתייחס  לנכון  מצאנו  בנוסף, 
סביב  בפולמוס  ולהשתתף  שליט,  גלעד 

עסקה אפשרית לשחרורו.
כתבי "אריאלה" יצאו לדוג את הנושאים 
למרכז  שיש  יותר  והצבעוניים  המעניינים 
ולעולם להציע, שילבנו לאורך הגיליון גם 
פרוייקט  ויזמנו  תרבות,  בנושאי  המלצות 
מיוחד, שבמסגרתו חתמו סטודנטים על כרל

טיס "אדי". בקיצור, גיליון עמוס ומרתק. 
עוד דבר שחווינו בזמן שחלף, הוא תגול
הטיעונים,  קשת  כל  על  שנעו  רבות,  בות 
ובל בחיזוקים  וכלה  ועצבים,  בזלזול  החל 
)לפחות  מזדמנות  מבחורות  הערצה  מבטי 

לאחד מאיתנו(. 
נשמח להמשיך לשמוע וללמוד מהאנשים 
הסטודנל אתם,  הם  הלא  הבאמתלחשובים, 

טים, על הדרך שבה אתם רואים אותנו.
בפייסבוק,  שלנו  הקבוצה  את  חפשו  אז 
להל לנו  גרמו  לחילופין  או  הצטרפו,  וגם 
המייל בכתובת  ומקובלים  נחשקים  רגיש 
אותנו  שתפו   ,arielauc@gmail.com

בכל רעיון, בעיה או תלונה.
ולגבי הבנות עם מבטי ההערצה - מצטל

ערים לאכזב, אנחנו נשואים.
קריאה מהנה, 

חזי ואיתמר

רוצים 
לשמוע 
אתכם

מייל: 
arielauc@gmail.com

או בקבוצה
 ”אריאלה“ בפייסבוק

"אריאלה" מחכה לגלעד שליט

צילום: אלכס קולומויסקי, "ידיעות אחרונות" "נועם שליט אדם חזק". אוהל המחאה של משפחת שליט  

על חטיפת אחיו: 
"הייתי תמים. הייתי בטוח שזה כמו סרט, וזה בטח 
יסתדר בסוף. הוא היה אחי הגדול, החייל, לא יכול 

להיות שיקרה לו משהו רע"

מבט על הדברים שקורים ממש לידינו: 
מהכלב שמעדיףמזון אקדמי ועד התאגדות 

עובדי המכללה 

מתחת
לאף

 "אם מישהו בא בכוח,
צריך לענות לו בכוח"

"דברים קורים לא 
בגלל שאלוקים מתערב 
בהם". וקסמן )בתמונה 

למטה האח נחשון(



אריאלה - 45 - אריאלה

שליח
קהילה

האם נסדק הטאבו הדתי כלפי הומוסקסואליות? † מבחינת הרב רון יוסף, העומד בראש ארגון הו"ד 
)הומוסקסואלים דתיים(, השיח שמנהלים רבנים מתונים וקיצוניים בנושא המוקצה הוא לא פחות ממהפיכה † 

"אף אחד לא קם בבוקר ואומר 'יש! אני הומו', צריך להתמודד עם מה שאלוהים נותן", הוא אומר
אלדד נחמיאס

פרדוקס הוא "מצב, שבו דבר מה הנראה נכון )ולעתים אף 
כזה שקיימת לו הוכחה( סותר ידע אחר או את האינטואיציה" 

)ויקיפדיה(.
קשה להגדיר בשורה אחת את חייהם של הומו או לסבית דתיים. 
הם נעים על הקשת שבין ציווי תורני לרצונות, תשוקות ורגשות, 
שרויים במתח תמידי המותיר את חובש הכיפה או לובשת החצאית 

במצב של מאבק מתמשך עם החברה הסובבת.
בשנים האחרונות מתחולל שינוי הדרגתי במצב, והעניין עלה 
עמוס  אומנם  השולחן  הסרוגה.  הכיפה  של  הדיונים  שולחן  על 
עדיין בדעות קדומות ובגישה של שלילה מוחלטת, אך גם בניצני 

פתיחות והבנה, כי תם העידן בו ניתן להתעלם מהתופעה. 
שיח עשיר ומעט מתוח מתנהל בין הרבנים המתונים יותר, שבל
ראשם עומד הרב יובל שרלו, לבין אלו המסרבים להכיר בחד-מיל

ניים, בראשותו של הרב שמואל אליהו )ראו מסגרת(.
פחות  כלא  להגדיר  שניתן  דבר  השיח,  של  קיומו  עצם  על 
ממהפיכה, אחראי במידה רבה ארגון הו"ד והעומד בראשו, הרב 
רון יוסף. "הצביעות של הממסד הדתי מוציאה אותי מהכלים", הוא 
אומר. "שיפסיקו לטאטא את הבעיות מתחת לשטיח. אף אחד לא 
קם בבוקר ואומר 'יש! אני הומו', צריך להתמודד עם מה שאלוהים 

נותן". כך, במשפט אחד, הוא מתמצת את הוויכוח.

"אבא חשד וחיטט"
עד גיל 18 למד יוסף )34(, מזכיר משפטי במקצועו, בבית 
ספר חילוני לגמרי. מה שהחל כלימודי תנ"ך בעיקר, הסתיים 

בהסמכה לרבנות. 
"הייתי מגיע לבית הכנסת בשבתות ובחגים", הוא מספר. "זה 
לא היה משהו שהיה זר לי בשנות העשרים לחיי, עד ששמתי את 
הכיפה החברים היו צוחקים, שאף על פי שאין לי כיפה, אני יותר 

דתי מהם". 
כמי שלא גדל בתוך המערכת, מוצא הרב יוסף בעיות רבות 
בחינוך הדתי: "העניין שחלק גדול מהעולם הדתי לא מבין את 
המשמעות של הדברים, את הסבלטקסט. החינוך הדתי לא מתעמק 
בתנ"ך עצמו, שזה המקום הכי בסיסי שיש לנו. יותר מדי לומדים 
את ההלכות של שולחן ערוך ודקדוקיהן בלבד, ולא מתעסקים עם 

מה שנקרא פרקי אבות או מוסר. זה סוג של כישלון". 
מעבר למהפך הדתי שעבר, התמודד הרב גם עם ההכרה, כי 
הוא נמשך לבני מינו, גילוי שזימן לו תקופה לא קלה. "זה לא 
וזה היה תהליך  היה פשוט. לא באתי וסיפרתי. ההורים חשדו, 
גיליתי את הנטיות שלי בגיל 18, אבל  ארוך של התפוצצות. 
לא יצאתי בהצהרות. רק בגיל מאוד מאוחר, בדרך לא דרך, אבא 

חשד וחיטט". 
ורק  ובוטח,  ישיר  באופן  מדבר  יוסף  הרב  הראיון  כל  לאורך 
הפעם גימגם כשסיפר: "הגעתי הביתה ואז התחילה המהומה. זו 
היתה תקופה לא קלה בכלל, לא דיברנו כמה שנים וגרתי אצל 

סבתי שקיבלה אותי. היום הם כבר מקבלים אותי".

דתיים עוברים על אשז"ל
אם לא די באתגרים האישיים שהחיים זימנו לו, נקלע הרב 

יוסף לעין הסערה, כמי שארגונו מסמל את המהפכנות שמנ־
סים הומואים דתיים להוביל, ולמד על בשרו כמה ארוכה הדרך 

למהפיכה.
הרב לא חוסך את שבטו כלפי הציבור הדתי, ומצביע על צביעות 
גדולה בציבור זה, שלדבריו, לא יוצא בריש גלי כנגד חילול שבת, 
ניאוף ושאר חילולי עשרת הדיברות. "הם חכמים על חלשים, קל 

להם להיטפל לקהילה ההומוללסבית", הוא אומר. 
השנאה, לדבריו, היא מניע הגיוני לחוסר ידע: "קבוצה שצריכה 
להתמודד עם דבר שונה, תדחה אותו כאינסטינקט ראשוני של 

פחד, רק לאחר מכן יהיו שיחקרו ויבררו, ויהיו שיטאטאו".
ניסית להיפגש עם הרבנים? 

"הרבנים הגדולים והחשובים מפחדים לשבת איתי ועם אנשיי 
בארבע עיניים. אנחנו נענה לטענותיהם, נתעמת, ובציבור ייווכחו 
לדעת, שאין בינינו כלל ויכוח. הם לא יכולים להגיד לי, שאני לא 
מבין את ההלכה, או לחלופין, שאני לא יודע מה זה הומו. הרבנים 

יודעים שיש להם בעיה, ברגע שאני ללא הסוואה".
למרות הדברים הקשים, רואה רון גם את ניצני המהפיכה ועיניו 
נוצצות. לדבריו, בתחילה לא רצו רבנים לדבר עימו. היום רבנים 

מכל המגזרים מטלפנים אליו במטרה לעזור לבני הנוער. 
למרות זאת, הוא מסביר כי הדיאלוג עימו עדיין מצוי מאחול
רי הקלעים: "הרבנים חוששים, שאם נדבר על זה, נערים יצאו 

מהארון. מה שעולה להם לראש שוב זה הסטיגמה". 
רון מסביר, כי תשובתו לכך היא שארגון הו"ד לא עוסק בגיוס. 
"עניינו של הארגון הוא בעזרה לבחור ישיבה בן 16, שחש שאל
לוהים שונא אותו, או שהוא חושש שיזרקו אותו מהבית ומהישיבה. 

הבחור זקוק לתמיכה רוחנית, ייעוץ והפניה לאיש מקצוע".
כיצד משתלבת עובדת היותך הומו עם ההלכה, שעל פיה 

אתה חי? 
"הרבנים והציבור הדתי לא מבינים את הפער בין מעשה החל
דירה עצמו, שאסור, לבין נטייה שאינה אסורה על פי ההלכה. אין 

איסור להיות הומו, ופה צריך להיות המהפך ביחס אלינו".
אתה בעצם אומר שאתם מסבירים לילד בן 17 עם כל ההור־

מונים, שהוא יותר לא יקיים יחסי מין?
"כל אדם יהודי צריך לעשות את כל מה שהוא יכול בתרי"ג, 
אין דבר כזה שלמות. אפילו משה רבנו לא היה מושלם. אם יש לך 
רצון אמיתי, אתה יכול לקיים כל מה שאתה רוצה. זה לא הכי קל, 

לא תמיד זה אפשרי, אבל זה תהליך. 
"אצל הומואים דתיים אין את הנהייה הבלתי נדלית אחרי היצר, 
מהרבה  מורכבת  היא  ההומוסקסואליות,  כל  לא  היא  המיניות 
מאוד דברים שונים, כמו הסתכלות שונה על האחר בחברה וחינוך 

לשיוויון.
"בחורים דתיים הרי עוברים על האשז"ל )איסור שפיכת זרע 

תגובה

"זו מחלה שצריכה ריפוי"
הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, מסרב לקבל חד מיניות כמצב לגיטימי 

אהבת נשים

הרחק 
מארון 
הקודש
לעומת ההומואים יראי 

שמיים, הלסביות הדתיות 
סובלות קצת פחות † 

ארגון "בת קול" מאפשר 
להן להכיר בנטייתן, 
ולחיות איתה בשלום 

מי שחוברות לרב יוסף ולארגון הו"ד, 
הלסביות  ארגון  קול",  "בת  חברות  הן 

הדתיות.
וחוסר  מדחייה  סובלות  אומנם  הן  גם 
הכרה, אך נדמה, שבאופן פחות מזה של 
חבריהם לדרך - ההומואים חובשי הכיפה.
הפעיל  בפורום  במיוחד  בולט  הדבר 
משתתפות  ובו  הארגון,  שמפעיל  מאוד 
ונמצאות  להיחשף,  חוששות  שלא  בנות 
יושבת ראש  הרחק מאוד מארון הקודש. 
הארגון, אביגיל שפרבר, לסבית מוצהרת, 

היא במאית סרטים שזוכה להכרה רבה.
בין הכותבות בפורום נמצאת רוני )22(. 
מסביל אבל  להיחשף,  מעוניינת  לא  היא 
שהבעיה  מרגישה  "אני  ההבדל:  את  רה 
ביציאה מהארון היא התהליך. הוא מאוד 
קשה באותה רמה לשני המינים. אחר כך 
להומואים יותר קשה, בעיה של הומופול

ביה".
ואכן, תהליך היציאה של רוני מהארון 
אני  הסתרות,  זה  "תבין,  פשוט.  לא  היה 
בטלפון,  לדבר  מוזרות  בשעות  יוצאת 
לחץ מהמשפחה, זה לא יכול היה להימשך 
הרבה זמן. ההורים שלי העיפו אותי מהבית 
למשך שמונה חודשים, גרתי בהוסטל לנל
ערים ונערות עם בעיות של נטייה מינית 

– 'בית דרור' בנווה צדק, בתל אביב".
בין לבין נכוותה רוני גם מקשר רומנל
טי. "בגיל 18 פגשתי בטיול לצפון בחורה 
ידענו  לא  שתינו  לדבר.  התחלנו  דתייה. 
מה זה לסבית בכלל, ואז במגע הראשון, 
כמו הר געש, היחסים התפרצו והתפוצצו 
בינינו, ובינה לבין המשפחה שלה. לצערי, 
עם  נשארתי  ואני  בכפייה,  התחתנה  היא 

לב שבור".
רוני מצאה ב"בת קול" אוזן קשבת, עיל
וכדל לחיות כלסבית  ואמונה שניתן  דוד 
תייה. היא שאבה תקווה מסיפורים רבים, 
כמו סיפורה של חברתה לארגון, בתלעמי: 
"אחרי גיל 30 נפל לי האסימון, לא הכרתי 
אף לסבית, אפילו לא בתקשורת ולכן לא 
יכולתי להגיד מה אני כן. נכון שהרבה יותר 
קל לצאת מהארון כשאת בוגרת ולא בגיל 
העשרה. היום אני חיה בזוגיות מאושרת 
עם אשת היילטק, ואני אמא לשתי בנות 

מקסימות".
בת אל, ארכיאולוגית במקצועה, אומל
נם מצאה את מקומה בחיים, דבר לא ברור 
אך  דתייה,  בלסבית  כשמדובר  מאליו 
ספק גדול אם הדברים יהיו שונים, כאשר 
שתי הבנות שהיא מגדלת, יחיו בעולם בו 
לקהילה ההומוללסבית הדתית יהיה טוב, 

כמו לאימן.
אלדד נחמיאס

את הרב שמואל אליהו, רבה של העיר 
צפת, ניתן להגדיר אחד מחשובי הרב־

נים והפוסקים בצינות הדתית, שני רק 
לאביו הרב מרדכי אליהו.

פעם  לא  עוררו  הפוליטיות  תפיסותיו 
סערה, והיו אף שדרשו להדיח אותו מתל

פקידיו הממלכתיים.
הרב אליהו גם נוטל חלק פעיל בדיון 
הנוגע להומואים ולסביות מהמגזר הדתי, 
ונוקט בקו של אי הכרה בחד מיניות כמצב 
לגיטימי. גם בנושא זה דעותיו עוררו תגול

בות לא מעטות.
מה עמדתך בנוגע לארגונים "הו"ד" 

ו"בת קול"?
אם  הללו.  הארגונים  "אינני מכיר את 
זה   - לתופעה  לגיטימציה  במתן  מדובר 
מהווה  שהדבר  בהבנה  מדובר  אם  פסול, 

בעיה - אז זה חיובי. יש לי תחושה, שמל
דובר בכיוון הראשון, אך אינני מכיר 

אביע  לא  ולכן  הארגונים,  את 
דעה". 

מה יחסך לתופעה?
ריפוי.  "זו מחלה שצריכה 
כמו שברור לכולם שלא נול

לשכרות,  לגיטימציה  תנים 
לדבר  לגיטימציה  נותנים  לא 

הזה".
לדברי הרב רון, אין בעיה הלכתית 

עם התופעה אלא רק עם קיום המעשה, 
מה דעתך?

בנאדם  בעיה,  היא  עצמה  "התופעה 
זה  בכך,  חוטא  לא  רק  בנשים  שמהרהר 
בסדר? בן אדם עם תשוקה לאכילת חזיר 
אם  בעייתית,  עצמה  התופעה  בסדר?  זה 

אדם הולך ומנסה לפתור את התופעה - 
זה בסדר, אם הוא מנסה לתת לה 

לגיטימציה - זה לא טוב".
לטפל  מציע  אתה  איך 

בתופעה הזו?
"קודם כל להכיר בעול
בדה שזו בעיה. אם יכירו 
בכך יצליחו לפתור אותה, 
כל דרך לפתור היא לגיטיל

מית".
הרב מוסיף כי לכל אדם מתאימה 
דרך טיפול, בין אם פרטנית או קבוצתית. 
אתה רואה דרך שהאנשים הללו יש־

תלבו בציבור הדתי לאומי?
לא  זה  שלא.  ודאי  ישתלבו?  איפה 
לגיטימי, זה כמו אדם שיכור, שיגיד אלו 

החיים שלי, זה אני".

של  הייחודית  הבעיה  לא  זאת  מתחתנים,  שהם  עד  א.ל.(  לבטלה, 
ההומואים. הדבר היחיד, שבו יש הכל או כלום ביהדות, הוא האמונה 
באל. קח את כל הרבנים הגדולים, בטוח שגם הם נכשלו במשהו, אני 

מקיים את אותן המצוות כמותם, שיוכיחו לי אחרת".
מצווה אחת שהרב יוסף לא יוכל לקיים היא הבאת ילדים לעולם. 

כיצד הוא מתמודד עם הפן הזה של היותו הומו דתי.
"ילד זה המשכיות, אך ישנה דרך נוספת להמשכיות על פי היהדות", 
הוא מסביר. "במקרים מסויימים עדיפה עבודת השם על פני ילדים 

וילדות, יש דבר יותר נצחי מצאצאים". 
את הקביעה הזאת מבסס הרב על דברי הנביא ישעיהו, בהם מבטיח 
אלוהים נצחיות למי שילך בדרכיו, באופן העולה על הטוב שבהבאת 

צאצאים".
לגבי חלום המהפיכה הרב סקפטי. "רק ברגע שייפתחו הרבה מאוד 
שאלות בסיסיות ביהדות, יהיה אפשר לדבר הלאה. אולי שהרבנים 
יגדירו אותנו כאנוס – ו'אנוס רחמנא פטריה', כלומר הקב"ה פוטר 

אותו מהעונש, אבל הם לא יעשו את זה, כי נוח להם ככה".

"השנאה היא מניע לחוסר ידע". הרב רון יוסף

"הרבנים הגדולים והחשובים 
מפחדים לשבת איתי ועם 

אנשיי בארבע עיניים. אנחנו 
נענה לטענותיהם, נתעמת, 
ובציבור ייווכחו לדעת שאין 

בינינו כלל ויכוח"
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רועי לסרי

באחד מלילות מרץ התפוצץ ונשרף אחד השנאים, שאחראי על אספקת 
החשמל למתחם המעונות, ועלטה עטפה את מגורי הקרוונים.

"ישבנו מספר חברים בקרוון, ופתאום שמענו סדרה של פיצוצים. תחילה 
חשבנו שמדובר ביריות", סיפר דוד, סטודנט המתגורר בסמוך לעמוד החשמל 

עליו מותקן השנאי שהתפוצץ.
סדרת הפיצוצים, אשר החרידה את המעונות, הסתיימה בפיצוץ גדול ורועש 
ושריפה, אשר כילתה את השנאי כולו. כיתת הכוננות, אשר הוקפצה מייד, 

פינתה את דיירי האיזור ובודדה את השטח עד להגעת ניידת מכבי האש. 
מצב החירום לא מנע מהסטודנטים לשלוף מצלמות ופלאפונים, ולתעד את 
המופע האורקולי. "סוף סוף קורה פה משהו מעניין", צחק אחד הסטודנטים, 

כאשר המצלמה בידו. 
חלק מהקרוונים נותרו ללא חשמל עד למחרת בשעות הצהריים, וכמו כן 
שיבושי החשמל הורגשו בכל רחבי המתחם במשך מספר ימים, זאת כתוצאה 

מהליכי החלפת השנאי.
אחד הטכנאים, אשר הגיע לתקן את התקלה, הסביר, כי "דברים כאלה קורים 
וזה לא משהו שניתן לצפות אותו, יש ירידת מתח ואז קפיצה מאוד גבוהה, 

שהשנאי לא מסוגל לעמוד בה. זה אותו נחשול שגורם לקצר". 
עוד הוסיף הטכנאי: "אם חברת החשמל היתה מספקת חשמל באיכות טובה 

יותר, דבר זה היה יכול להימנע". 
הוחלף  הישן  קורות, השנאי  "תקלות כאלה  כי  נמסר,  המעונות  מהנהלת 

בחדש בהקדם האפשרי". 
לתגובת חברת חשמל: "אין דבר כזה, איכויות שונות של חשמל. חברת הח

שמל מספקת את אותו החשמל לכולם. המרכז האוניברסיטאי באריאל מוגדר 
כשטח פרטי, וכל תחזוקת החשמל שבשטחו היא באחריותו". 

אריאל גרין
המרכז האוניברסיטאי מתלבש בירוק חטוב ויוצא לקדם את פני העתיד: מזון, בגדים, 

קישוטים וגם חומר למוח! † מישהו אמר הפנינג איכות הסביבה ולא קיבל?
מאיה ריסטיץ'

־מזון אורגני, תכשיטים טבעיים, ביגוד וקוסמ
טיקה אקולוגיים - אלו רק כמה מההפתעות שציפו 
שהתקיים  ההפנינג   - הירוק"  "היום  למשתתפי 

בקמפוס ב־5.5, והוקדש לנושא איכות הסביבה.
בבוקר  עשר  השעה  בסביבות  התחיל  ההפנינג 
האקססוריס  מלבד  הלקוחות.  אחרון  עד  ונמשך 
הידידותיים לסביבה, הוצבו גם דוכני הסברה של 
ארגונים שונים הפועלים למען הסביבה, כגון צער 

בעלי חיים ומשטרה ירוקה.
לה והרצאות  סדנאות  התקיימו  הצהריים  לאחר 

עלאת המודעות על הבעיות האקולוגיות של כדור 
על  עתידית  ושמירה  מיחזור  על  דגש  עם  הארץ, 

הסביבה. 
העוסקים  סרטים  מרתון  התקיים   21:00 משעה 

לבנושא איכות הסביבה. אחד מהם הוא "אמת מט
גור, שניסה להטריד אתכם בנושא  רידה" של אל 
ההתחממות הגלובלית, ורוב הסיכויים שגם הצליח.
לההפנינג מתוקצב על ידי המדור למעורבות חב

רתית של דקנאט הסטודנטים. אירגנו אותו שתי 
סטודנטיות החברות במדור – ורדית נאור, שנה ג' 
להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ונטלי ריסקין, שנה 

ג' למדעי המוח.

הסטודנטים  את  משך  הזה  שהיום  מקווה  "אני 
להירתם למען פעילות סביבתית", אומרת ורדית, 

ל"כמובן שהכי חשוב שהוא היה מוצלח ומהנה לכו
לם", היא מוסיפה, "אך אני גם מקווה שהוא העלה 

לאת המודעות בנושאים כמו מיחזור ולימד את הס
טודנטים שיש לנו עוד הרבה מה לשפר בהרגלי 

הצריכה הבזבזניים שלנו".
לאנחנו יודעים שתמיד רציתם לתרום למען הפ

סקת ההתחממות הגלובלית, אבל אף פעם לא היה 
ללכם זמן ללכת להרצאות בנושא, או להשתתף בא

רגונים שונים. ולכן אנחנו מקווים שההפנינג גרם 
לכם לעשות מעשה! 

הקרב על הרב
גורמים בקמפוס ניסו למנוע את הרצאתו של אמנון יצחק במרכז האוניברסיטאי, אך היא התקיימה כמתוכנן 

† בדרשה לא נרשמו אירועים מיוחדים למעט מספר חריג של משתתפים
חזי דרקסלר

לאחר מאבק ממושך מאחורי הקלעים, התקיימה הרצאתו 
של אמנון יצחק באודיטוריום.

ההרצאה עברה ללא אירועים מיוחדים למעט המראה החריג 

לשל אודיטוריום ראאב מלא מפה לפה. כמה שבועות לפני ההר
לתאם  הסטודנטים  אגודת  ביקשה  צאה 
עם הנהלת המרכז האוניברסיטאי תאריך 
לקיום האירוע. "בתואנות שונות דחתה 
הנהלת המכללה את הבקשה פעם אחר 
הסטודנטים  אגודת  דובר  אומר  פעם", 
ההרצאה  נגד  היו  "הם  עובדיה.  אבי 
משום שהרב יצחק הביע לא אחת דעות 

קיצוניות במיוחד". 
לאחר שהצליחה אגדות הסטודנטים 
נתלו  ההרצאה  לקיום  תאריך  לתאם 
ברחבי הקמפוס מודעות המזמינות את 

להסטודנטים להרצאת הרב השנוי במ
לחלוקת. על שלטים אלו הדביקו אל

מונים כרוזים עם ציטוטים מהארכיון: 
"יום יבוא ועל כדור הארץ יהיו 1,500 
כמו  יישרפו  החילונים  ואז  מעלות, 
יתושים במלכודת חשמלית", נכתב 

בכרוז. 
על  נאמרו  אלו  איומים  "דברים 
השבוע  שיקבל  יצחק,  אמנון  ידי 
ביוזמת  ראאב  באודיטוריום  במה 

המ הוסיפו  הסטודנטים",  לאגודת 
תנגדים להרצאת הרב. 

למרות ההתנגדות הרבה לקיום 
הדרשה. כשעה לפני הגעתו היה 

האולם מלא מפה לפה. גברים ישבו בחלקו התחתון של האולם 
ונשים בשורות העליונות. רוב הכיסאות נתפסו על ידי 
למקום  שנכנסו  סטודנטים, 
מקצתם  ועל  תשלום,  ללא 
והסביבה  העיר  תושבי  ישבו 
שקלים   10 לשלם  שנדרשו 

לכניסה. 
לעם כניסת הרב, באיחור אל
האודיטו היה  לגנטי של שעה, 

ריום מלא עד אפס מקום וקב"ט 
המכללה מאיר כהן נאלץ למנוע 
הפתחים  על  שצבאו  מאנשים 

מלהיכנס. 
לכמה דקות לפני תחילת הדר
לשה עלה לבמה יו"ר אגודת הס

וביקש  יוסף,  מור  יוסף  טודנטים 
מהנוכחים לכבד את המעמד ולא 
"אנחנו  הדרשה  לקיום  להפריע 

כאן עבור חופש הביטוי", הוסיף. 
קם  היטב  מתוזמר  במופע  כמו 
הקהל לפקודת אנשי ההפקה כאשר 
נשמעו צלילי מנגינת השיר "מלך, 

למלך", ואמנון יצחק התחיל את הר
צאתו במשפט אופייני: "אנו נמצאים 
שמתרגשת  וכנראה  טוב,  לא  במצב 

עלינו מלחמה בקרוב". בשם חופש הביטוי. הרב בקמפוס

מרכז

נמשכים לישראל. אלכסנדר דוסקובסקי )מימין(, אלכסנדר יורובוי, אלונה יגורושקין ואולסיה גימבאום 

קמפוס אריאל נרתם לסייע בהשתלבותם של 72 קליטה
סטודנטים עולים מחבר העמים † הם ישהו במרכז 
ארבעה חודשים, וילמדו קורסים מקצועיים לצד 
מורשת ועברית † תגידו יפה שלום

קטיה סוחנוב 

איך מעודדים יהודים צעירים ומשכילים לעלות ארצה?
72 צעירים, זכאי חוק השבות, שעלו ארצה מחבר העמים, נקלטו בתחיל
לת הסמסטר בקמפוס אריאל, בפרוייקט משותף של המרכז האוניברסיטאי, 

קורס "נתיב" של חיל החינוך ופרוייקט "מסע" של הסוכנות היהודית.
הצעירים מתכוונים לפתוח בארץ דף חדש. רובם רווקים ובעלי השכלה 

אקדמית, אך יש ביניהם גם מספר זוגות נשואים. 
להנהלת המרכז האוניברסיטאי הכינה לעולים תוכנית לימודים בת אר
לבעה חודשים, במהלכה ילמדו את השפה העברית, תכנים מקצועיים ולי

מודי יהדות, ציונות ומורשת ישראל. בנוסף, יארחו בוגרי המכללה את 
הסטודנטים במקומות העבודה שלהם, כדי לערוך להם היכרות עם שוק 

העבודה הישראלי. 
חיכיתי  רק  פה.  לגור  רציתי  בישראל,  שביקרתי  הראשונה  "מהפעם 
יגורושקין  אלונה  מסבירה  לעלות",  שאוכל  מאורגנת  תוכנית  שתהיה 
)18(, אחת מהסטודנטים. "אני גרה בפרובינציה, ולמרות שאבי גר בסנט 

לפטרבורג, אני לא רואה אפשרות לקידום ברוסיה, ואני יותר נמשכת לי
שראל". 

לבתקופת שהותם בקמפוס, דואגת הנהלת המרכז, יחד עם "מסע" ו"נ
תיב", שני ארגונים ממשלתיים הפועלים לעידוד עלייה, לכל מחסורם 
של הסטודנטים. הם נהנים ממגורים במעונות וארוחות מסודרות. בנוסף, 
כחלק מהנחלת המורשת היהודית, מסיירים הסטודנטים באתרים חשובים 

ברחבי הארץ. 
ד"ר ניצה דבידוביץ', מנהלת היחידה לפיתוח אקדמי במרכז, מסבירה 
מדוע החליטה המכללה לאמץ את הסטודנטים: "כדי להיות בפרוייקט הזה 
צריך להיות משוגע, ואין הרבה משוגעים. זה לא טריוויאלי לטפל בשבעים 

סטודנטים, ולדאוג לכל מחסורם".

קשקשת ברשת
איתמר פליישמן

לראשונה  שנערכה  העימותים,  שרשרת 
באתר "יוטיוב" בבחירות האחרונות לנשיאות 
בארצות הברית, קיבעה עוד יותר את תפקידו 

־של האינטרנט כמקדם מצעים ורעיונות פולי
טיים. 

לאך לא רק אצל אחותנו הגדולה מעבר לים עו
שים שימוש ברשת לקידום מועמדים או מפלגות, 

לגם בישראל עוברים יותר ויותר פוליטיקאים לקי
דום מקוון.

לכנס, שהתקיים לאחרונה במרכז תחת הכותרת 
"קמפיינים אונליין בישראל - דיווחים מהשטח", 
אינטרנט  חוקר  לבלאון,  אזי  ד"ר  ידי  על  ואורגן 
ונערכו  מומחים  הגיעו  לתקשורת,  הספר  מבית 

לפאנלים סביב ההתפתחויות שחלו בתחום והשל
כותיהן, בעקבות הבחירות האחרונות.

להכנס נפתח בפאנל מחקרי, בו הוצגו נתונים עד
כניים לגבי היקף שימושי הרשת ואופיים בבחירות 
המוניציפליות והכלליות. אליה דוד, חן סבג ומרק 
שטייניץ, סטודנטים בבית הספר לתקשורת, הציגו 

לתוצאות מחקרים על אודות שימושי אינטרנט בק
מפיינים לבחירות המוניציפליות.

ששיאו  יותר,  מעשי  פן  הכנס  נשא  בהמשך 
היה בעימות חזיתי בין שלושת מנהלי הקמפיין 
מהצד  גדולות.  מפלגות  שלוש  של  האינטרנטי 
השמאלי של הזירה ניצב ערן ארדן, שעבד עבור 
"התנועה החדשה – מרצ". מצידה הימני עמד סני 
סנילביץ', שקידם את "הליכוד", ובמרכז הזירה 
עמד מי שנתפס כמנצח הגדול של הבחירות, אייל 
ארד, שכיהן כמנהל הקמפיין של "קדימה" וציפי 

לבני.
מההתגוששות אומנם לא עפו ניצוצות רבים, אך 
היושבים באודיטוריום זכו לשמוע מעט מהנעשה 

למאחורי הקלעים של תעשיית יחסי הציבור הפו
ליטי בישראל.

עוד השתתפו בכנס אנשי אקדמיה ועסקים, בהם 
לפרופ' גדעון דורון, שאף רץ לכנסת האחרונה במ

קמפיין  אם  ושספק  "הישראלים",  רשימת  סגרת 
מסוג כלשהו היה עוזר לה.

את הערב חתם השר הטרי מיכאל איתן )ליכוד(. 
שפרט  איתן,  של  מנאומו  שחששו  המשתתפים, 
לתואר השר האחראי על שיפור השירות לציבור, 

למחזיק גם בתואר בעל הנאום הארוך ביותר בתו
לדות כנסת ישראל, שמחו להיווכח כי הפעם בחר 

להשר לשאת נאום תמציתי וקצר, בו סקר את קמ
פיין מפלגתו בבחירות האחרונות.

בסיפוק,  המארגנים  אותו  סיכמו  הכנס  בתום 
הספר  מבית  הסטודנטים  גם  הצטרפו  כשאליהם 
לתקשורת, שזכו לצאת לרגע משיגרת הלימודים, 

וכבונוס, גם נהנו מכיבוד קל. 

 תזונה
עם 

תעודה
 בשורה לתזונאים: 

המועצה להשכלה גבוהה 
אישרה את התארים 

בתזונה ואת התואר השני 
בעבודה סוציאלית

איתמר פליישמן

־זמן רב שהסטודנטים במחלקה למד
עי התזונה נמצאים בחוסר ודאות, אבל 
והתזונאיות  התזונאים  יכולים  עכשיו 

לעתיד להשמין מנחת.
החליטה  גבוהה  להשכלה  המועצה 

ללאשר את התואר, וכבר בטקס הסיום הק
רוב יעמדו המסיימים הטריים עם חיוך על 

הפנים ועם תעודה ביד.
אל אנשי התזונה הנכונה מצטרפים גם 
הלומדים לתואר שני בעבודה סוציאלית 
שיהיו הראשונים לקבל תואר שני כלשהו 

מהמרכז האוניברסיטאי.
לאישור התארים הוא זריקת הרגעה ועי

שניזונו  במרכז  נוספים  לסטודנטים  דוד 
משמועות ומידע לא מבוססים, על כוונות 

להמועצה להשכלה גבוהה לא לאשר תא
וזאת, על הרקע המחלוקת  רים חדשים. 

לסביב שינוי שמו של המוסד ממכללה למ
רכז אוניברסיטאי.

לבין הסטודנטים המודאגים אפשר למ
להפרעות  במחלקה  הלומדים  את  צוא 

בפ שני  לתואר  התוכנית  לבתקשורת, 
הספר  בית  תלמידי  וכמובן,  סיכולוגיה 
לתקשורת שחששם היה אף גדול יותר 
בעקבות התפטרותו של ראש המחלקה 

בסמסטר שעבר.
הסטודנטים,  לשמחת  ומעבר  בנוסף, 
תואר  להעניק  למרכז  שניתן  האישור 
והציפייה  מאוד  משמעותי  מטעמו  שני 
היתה  ההנהלה  במסדרונות  לאישורו 

בשבי שמדובר  מאחר  זאת  לגבוהה, 
של  הארוכה  בדרכו  נוסף  מחסום  רת 
ולהפוך  שאיפותיו  את  להגשים  המוסד 

לאוניברסיטה. 

נתפס כמנצח הגדול. ארד

עימות בין מנהלי הקמפיינים של המפלגות הגדולות בבחירות האחרונות היה שיאו של כנס בנושא, 
שנערך לאחרונה במרכז האוניברסיטאי

 לפעמים 
שנאים נשרפים

"נחשול של חשמל". כך תיאר הטכנאי את פיצוץ השנאי, שמוצב מטרים ספורים 
מהמעונות † לסטודנטים, אגב, שלום
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ליטל אסט

לאחר חודשים ארוכים של המתנה, תחנת הרדיו של המרכז 
האוניברסיטאי, "קול אחר", באוויר. 

לבכך מצטרפת התחנה לפרוייקט הרדיו החינוכי של "קול יש
ראל", שבמסגרתו משדרים סטודנטים בבתי ספר לתקשורת ברחבי 
הארץ. התחנה מתופעלת על ידי סטודנטים מהמחלקה לתקשורת, 

שהחלו בשידורי ניסיון. 
אז נכון שיש כרגע שלושה ימי שידור - שני, שלישי ורביעי, 
13 תוכניות מגוונות, ביניהן אקל לאבל בכל אחד יש לא פחות מ

טואליה, סאטירה , נוסטלגיה, צי'לאאוט, רוק ועוד.
"בתוכנית הרוק שלנו, אנחנו מעלים לשידור בכל שבוע אמן 
שלו",  שירים  ומשמיעים  בקצרה  אותו  מראיינים  אחר,  ישראלי 

מספר לנו איתי לפידות, סטודנט שנה ג' במסלול הרדיו. 
לפידות מספר, כי בכל תוכנית מובאת גם סקירה של הופעות 
אמנים  ומושמעים שירים של  בז'אנר,  לאותו שבוע  המתוכננות 
ישראלים ובינלאומיים. "אני מברך על ההזדמנות שניתנה לנו", 

מסכם לפידות הנרגש.

יואל בירנבאום, סטודנט נוסף מצוות הרדיו, מספר בחיוך כי 
הסטודנטים "סוף סוף מתחילים להרגיש שהם עושים, וזה מכניס 

המון עניין". לדבריו, הסטודנטים כבר להוטים לשדר.
אז כל שנותר לנו זה לאחל המון הצלחה ל"קול אחר", ולהזמין 

מאוד, שבפעם  ייתכן   .www.radio106.fmלל הסטודנטים  את 
)מרצה, בוחן,  ואהוב  הבאה שתרצו להקדיש שיר למישהו קרוב 
או שומר שבדק לכם את התיק דקות ארוכות(, תוכלו לעשות זאת 

ב”קול אחר”.

"סוף סוף מתחילים להרגיש שעושים". התחנה בפעולה

 תחנת הרדיו של המחלקה לתקשורת
עלתה לאוויר † אז כוונו את הסקאלה 

106FM ,"ל"קול אחר

שקט, 
 כבר לאמשדרים

על חשבון הברון
הדי נפילתו של המיליארדר היהודי ברני מיידוף בארצות הברית משפיעים גם עלינו

שרה חטב

המוזיקה  בתעשיית  להשתלב  חלום.  היה  וולף  ח.  לגרייס 
ולהיות בעצמה זמרת ונגנית מוכשרת. כבר בגיל שש קיבלה 

וולף את הגיטרה הראשונה שלה ונתנה את קולה בשיר. 
לבמרוצת השנים, היא גיבשה את סגנונה המוזיקלי הייחודי והח

לה להופיע לפני קהל בבתי קפה ובערבי זמר. עבור וולף המשך 
הדרך היה ברור. היא תתקבל לאקדמיה למוזיקה יוקרתית שתלטש 
את סגנונה ותהפוך אותה למוזיקאית מן השורה הראשונה. בשביל 
זה היא תתאמן, תשקיע ותתחרה בעוד אלפי תלמידים צעירים 

אחרים בעלי חלום דומה. 
בינואר האחרון ספג עולם התרבות הישראלי זעזוע, שעלול 
לנפץ ולערער מן היסוד את הנוף התרבותי בארץ, ובכך גם לגדוע 

לאת תקוותיהם של אלפי אמנים צעירים. וולף, וכמוה המוני סטו
דנטים נדהמים, החסירו פעימה לנוכח הבשורה המאיימת, שקרן 

התרבות "אמריקהלישראל" עלולה להיסגר. 

 דרישות גבוהות
על חשבון הברון

הקרן נוסדה לפני 70 שנה בארצות הברית על ידי נדבן יהודי, 
2.5 מיליוני דולרים למפעל התרבות היש־  אשר תורם כל שנה

ראלי. 
לרובם של המוסדות התרבותיים בישראל - תיאטראות, תזמו

רות, להקות, מוזיאונים ומוסדות לימוד, נתמכים על ידי הקרן. 
מפורסמים  באמנים  שנה  מדי  תומכות  מעניקה  שהיא  המלגות 

לובאלפי אמנים צעירים מכל הארץ ומכל השכבות הסוציו -אקו
נומיות. 

קרן "אמריקהלישראל" היא רק אחת מרבות שנפגעו כתוצאה 
למהונאת הענק של בית ההשקעות של ברנרד מיידוף. בין לקוחו

תיו נמנו מפעלי צדקה רבים, שהתרסקו באחת. מיידוף הצליח, 
בל16 שנים, לשדוד את לקוחותיו בל50 מיליארד דולר, בתרמית 

היסטורית אשר הפכה לסמל הקריסה והמשבר הכלכלי העולמי.
2008 השאיר מאחוריו קורבנות רבים. הקל להמשבר, שהחל ב
ריסה הכלכלית לא פסחה על מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, 

לוכמובן שמורגשת ביתר שאת אצל הסטודנטים של אותם המוס
דות.

ליאורה כהן היא מצטיינת ומסיימת תואר הנדסאי בתעשייה 
וניהול באוניברסיטת בר אילן. בנוסף, היא גם פעילה בכל מיני 

לאגודות, ומדי פעם, כשהיא מוצאת זמן, גם מעבירה שיעורים פר
טיים. כהן טוענת כי המצב רק נהיה יותר קשה עבור הסטודנטים, 

הדרישות האקדמיות מחייבות, והכיס מרוקן.
מהסטודנטים  דורשים  מאוד.  גבוהות  התואר  של  "הדרישות 
זכות, כך שאין לנו אפשרות לצאת לעבודה כדי  המון נקודות 
לממן את התואר ואת המחיה. כשבאים להתלונן כי החובות רבים 

מדי, ומבקשים פטור או לפחות צמצום, המרצים עונים לנו בחיוך 
עצוב: "ברוכים הבאים לאקדמיה...".

"יש לי חברים שניסו לשלב, אבל אף אחד לא באמת מתחשב, 
יותר מזה, חלקם גם פוטרו בגלל המצב". 

אז איך אתם מתקיימים?
את  ודוחים  דוחים  פשוט  לפעמים  עוזרים,  ההורים  "לפעמים 
ההתחלה של הלימודים עד שחוסכים. גם המלגות עוזרות מאוד 

ללהישאר עם הראש למעלה, בואי נגיד שהשנה הגשתי יותר בק
שות מבשנים קודמות, ובינתיים קיבלתי רק מכתבים שמתחילים 

ב'אנו מצטערים להודיעך כי...'".

תוכנית החלוקה בספק
ברז  סגירת  את  על בשרם  האקדמיים חשים  המוסדות  גם 
התרומות ואת נפילתן של קרנות ההשקעה. המוסדות נכנסו 
למשבר הכלכלי בעיצומה של התמודדות עם משבר אחר - 

הקיצוץ בתקציבים הממשלתיים.
לפרופ' מנחם מגידור, נשיא האוניברסיטה העברית, צוטט בעי

"הבעיה היא שהגענו למשבר לאחר  בל8.1.09:  "כלכליסט"  תון 
לשמונה שנים של קיצוץ תקציבי, שאיתו התמודדנו עד כה באמצ

עות מקורות ההכנסה האחרים, קרי, התרומות". מגידור מדגיש כי 
גם האוניברסיטה העברית הפסידה כספים רבים בעקבות הונאת 
מיידוף. "תוכניות שהיו סיכומים לגביהן ירדו לטמיון. פרוייקט 
של מרכז הדמיה לחקר המוח, בהיקף של 12 מיליון דולר, פשוט 

נמחק". 
ירושלים,  האקדמית  במכללה  התקיים  אשר  בחירות  בפאנל 

לסיפרה מנכ"לית המכללה כי היא צופה בדאגה את המשך חלו
קת המלגות. כל שנה מעניקה המכללה מלגות בשווי כמה אלפי 
דולרים, אולם, לדבריה, קיימת אי ודאות גדולה לגבי מה יהיה 

בשנה הבאה. 
גם האוניברסיטה הפתוחה צופה קשיים רבים בהענקת מלגות 
מיידוף.  בהונאת  צ'ייס"  "קרן  התמוטטות  בעקבות  לתלמידיה, 
למוסדות להשכלה  דולר  מיליון  כל12.5  מדי שנה  הקרן תרמה 
גבוהה )עבור מחקרים ומלגות(, לסוכנות היהודית ולנוער בסיכון. 

להקרן היתה עמוד התווך בתמיכה במחקר באוניברסיטאות השו
נות. חשש כבד קיים בנוגע להמשך עבודות המחקר באקדמיות 

הנחשבות בישראל.
גלית פרימה, ראש מדור סיוע ורווחה במרכז האוניברסיטאי 
אריאל, האחראית בין השאר על פרסום מלגות עבור סטודנטים, 
מעידה כי זרם התרומות הולך ונסגר. "הרבה סטודנטים לא יזכו 

אפשר  מתעכבים.  התורמים  אבל  עולה,  הביקוש  לסיוע.  השנה 
ממש לראות את הירידה בהצעות המלגות, ובייחוד אלה המגיעות 

מחו"ל". 

לעם זאת, פרימה גם שומרת על אופטימיות. "אנחנו עדיין בא
מצע השנה, עוד לא קיבלנו תשובות מכולם, בואי נקווה שבהמשך 

יגיעו המשאבים החסרים". 

הישרדות
סטודנטים רבים יצטרפו לתקווה כי הסיוע יגיע. 

"התחתנתי לפני שלושה חודשים", מספרת רות ז'ק, סטודנטית 
עדיין  "בעלי  הפתוחה.  באוניברסיטה  לפסיכולוגיה  שנייה  שנה 
בצבא ואני סטודנטית. הבטיחו לנו גם מהאוניברסיטה וגם מהצבא 
לתמוך בנו כלכלית בשנים הראשונות, עד שנוכל לצאת לעבוד. 

למתברר שדי עבדו עלינו. פנינו לקרנות של מלגות, שאמרו שא
נחנו לא מספיק מתאימים, או שפשוט השנה הם לא מחלקים. מה 
שמקבלים לא מספיק אפילו לחצי שנת לימודים. אני גרה עכשיו 
בקצרין, שאמורה להיות כלולה בתוכנית לקבלת מלגה, אבל אני 

לנאלצת לעבוד הרבה יותר מחצי משרה בשביל לפרנס אותנו, ול
שלם עבור הלימודים".

מה את חושבת יהיה?
"קשה לי להגיד, אני חושבת שבינתיים אני אתרכז בלשרוד...".

סמל הקריסה והמשבר הכלכלי העולמי. מיידוף

מירוץ כירכרות ססגוני 
במיוחד נערך ביום חמישי, 

7.5, ברחבת החנייה 
בקמפוס התחתון. המירוץ, 

שבו הציגו הסטודנטים 
כרכרות בהשארת עולם 

הסרטים המצויירים, נערך 
במסגרת קורס לעיצוב 

במחלקה לארכיטקטורה. 
הסטודנטים הסיעו את 

יצירותיהם לאורך 60 
מטרים, ובעידוד רועש 

במיוחד של קהל רב אשר 
התקבץ במקום.

חזי דרקסלר; צילומים: 
אבי עובדיה, דובר אגודת 

הסטודנטים

בונים את
הניסיון

סטודנטים להנדסת בניין תיעדו 
תהליכי בנייה באתרים שונים, ויציגו 

את ממצאיהם בתערוכה, בשיתוף 
המחלקה לתקשורת חזותית

ליטל אסט והדס משעל

שיתוף פעולה בין תלמידי המגמה להנדסת בניין בבית 
־הספר להנדסאים לבין חבריהם מהמגמה לתקשורת חזו

בה  ב־14 במאי,  לשיאו בתערוכה, שתיערך  יגיע  תית 
־יציגו הסטודנטים שלבי בנייה שונים ותוצרי בנייה מג

וונים.
לעל כל הנדסאי בניין המשתתף בפרוייקט, מוטלת המ

שימה למצוא בנייה כלשהי של מבנה עץ, פלדה או בטון. 
הסטודנט מתאר את מהלך הבנייה, אך הנקודה העיקרית 
היא למצוא אלמנטים חדשניים בתחום הבנייה. הפרוייקט 
נועד לגרום לסטודנט להכיר וללמוד את תהליכי הבנייה 

מהשטח עצמו. 
יוני גרינדיש, סטודנט שנה א' להנדסאי בניין, מספר כי 
כל שבוע מצלמים הסטודנטים את שלבי התקדמות הבנייה 
באתר הבנייה. כל סטודנט רשאי לצלם אתר בנייה באיזור 

למגוריו. "הנדסאי בניין מתעסקים בצילומים ובלמידת התה
לליכים בשטח, ובתקשורת חזותית בונים דגמים על פי הצי

לומים שאנחנו מביאים להם". 
שמוליק ליברמן, מנהל הפרוייקטים של הנדסאי בניין, 

למברך על היוזמה: "תוכניות ההעשרה עוזרות לסטודנט לצ
בור ניסיון וידע, הסטודנטים יוכלו ליהנות יותר מהלימוד. 
בנוסף, לסטודנט ישנה היכולת לפרגן לעצמו דרך תוכניות 

העשרה". 
לאך זה לא הדבר היחיד המתוכנן להנדסאים לעתיד. בסמ
לסטר הקרוב מתוכננות מספר תוכניות העשרה נוספות במג

מת בניין, ביניהן הוצאת עלון על ידי הסטודנטים והמרצים, 
וקיום יום עיון בנושא רעידות אדמה, בשיתוף מפקד יחידת 

החילוץ של צה"ל ומגמת אדריכלות. 
בנוסף, בסוף הסמסטר ייצאו סטודנטים שנה ב' לסיור בן 
יומיים בצפון הארץ, שבמסגרתו יצפו בתהליכי בנייה וייקחו 

חלק פעיל בפעילויות שונות.

מוכנים, היכון, צא

נאלצת לעבוד ביותר מחצי משרה. ז'ק

יי
א

פי.
אי.

ם: 
לו

צי

ליאורה כהן, סטודנטית: "דורשים 
מהסטודנטים המון נקודות זכות, כך 
שאין לנו אפשרות לצאת לעבודה 
כדי לממן את התואר ואת המחיה. 
כשבאים להתלונן כי החובות רבים 

מדי, ומבקשים פטור או לפחות 
צמצום, המרצים עונים לנו בחיוך 

עצוב: "ברוכים הבאים לאקדמיה..."

רות ז'ק, סטודנטית: "הבטיחו לנו 
גם מהאוניברסיטה וגם מהצבא 

לתמוך בנו כלכלית בשנים 
הראשונות, עד שנוכל לצאת 

לעבוד. מתברר שדי עבדו עלינו. 
פנינו לקרנות של מלגות, שאמרו 
שאנחנו לא מספיק מתאימים, או 

שפשוט השנה הם לא מחלקים"
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כולם מדברים עליו † הוא נוגע בכיס של כולנו † אבל מה אנחנו באמת יודעים על המשבר הכלכלי 
† ד"ר יהודה שנהב, מרצה בכיר בחוג לכלכלה, מסביר )שלאף אחד אין מושג(

חזי דרקסלר

זה עתה  בניין ראהב.  יום חמישי, שלוש אחר הצהריים, 
הסתיימה הרצאתו של ד"ר יהודה שנהב, אך המרצה נשאר 
לשאלות  עונה  הוא  הבלתי רשמית  הזמן  בכיתה. בתוספת 
הסטודנטים, שמבקשים לדלות ממנו מידע נוסף. "יש כמה 
יותר על שוק  תאבי דעת", מסביר שנהב, "שרוצים לדעת 

ההון". 
שנהב, כלכלן ותיק ומרצה בכיר בחוג לכלכלה ומינהל עסקים, 
מתאר את תחילתו של המשבר: "הכל החל לפני כעשור, בארצות 
הברית, כשהנשיא החליט, יחד עם נשיא הבנק הפדרלי, לאפשר 
לכל אחד לרכוש דירה. הוא הוריד את שערי הריבית, והקל מאוד 
על הלווים. הנחת היסוד של המהלך היתה שמחירי הבתים יעלו 
- וההלוואות יוחזרו. הבנקים יקבלו אומנם ריבית נמוכה, אבל 

ערך הדירות יעלה, כך שההלוואות מובטחות. 
ל"המשכנתאות היו שורש הרע", מגביר שנהב את קולו, "המי

משל אכן הזרים כספים לבנקים למשכנתאות, אבל הביטחונות 
– הבתים -  היו מפוקפקים לחלוטין. 

ל"זה היה בלון שחייב להתפוצץ. למי ימכרו את הבתים, כשה
בנקים ירצו לממש את הביטחונות?".

שנהב מצטט את איל ההון האמריקאי וורן באפט: "בעת הגאות 
כולם עם הראש מעל המים. כשמגיע השפל, פתאום רואים שחלק 

גדול מהאנשים עירומים".
מה היה הטריגר הסופי לפריצת המשבר? 

בצרות.  שהוא  אחד  יום  הודיע  סטרן'  'ברן  ההשקעות  "בנק 
ממשלת ארצות הברית הכריחה גוף אחר לקנות אותו, ומחיר 
המניה ירד ממאה דולר לשני דולר למניה. לאחר שבועיים נקלע 
לקשיים,  'ליהמן ברדרס', בנק ההשקעות הרביעי בגודלו שם. 
אותו אף אחד כבר לא יכול לקנות, ומאות מיליארדי דולרים 

נעלמו ברגע. זה היה האות לכך שהמצב קטסטרופלי.
"מספר ימים לאחר מכן הודיעה חברת הביטוח A.I.G שהיא 

לא מסוגלת לעמוד בהתחייבויות שלה. אז המשבר כבר היה 
בעיצומו. 

“משברים כאלה כבר היו בשנות הל70 המוקדמות 
- ולא למדו מהם כלום. כמו שצ’רצ’יל אמר: הדבר 
היחיד שלא לומדים מההיסטוריה זה שאי אפשר 
ללמוד מההיסטוריה. הבעיה היא שהכל  בנוי על 
הנחת היסוד שהמשק יתקדם בקצב ליניארי. אם 

חל זעזוע במערכת, וזה קורה לא פעם, היציאה משיווי המשקל 
היא טוטאלית”.

ל"ו צדיקים 
לדברי שנהב, הוא חזה 

־את משבר מניות הבנ
ה־80,  בשנות  קים 

טלוויזיה  בשידור 
שם   ,1 בערוץ 
אחרי  כי  אמר 

־שבע שנות ני
־פוח - כל הבנ

קים יקרסו. 
"זה בדיוק מה 
לברנרד  שקרה 
)יו"ר  מיידוף 
למסחר  החברה 

בהיקף  כספים  בהונאת  החשוד  מיידוף',  'ברנרד  ערך  בניירות 
של 50 מיליארד דולר(, שנתן ללקוחותיו תשואה גבוהה ממחיר 

השוק". 
10 אחוזים, וכשביקשו המל  מיידוף נתן תשואה פיקטיבית של

שקיעים, בעקבות המשבר, למשוך את כספם, הוא לא יכול לשלם 
להם - משום שהכסף לא היה קיים.

איך אתה מסביר את זה שאף אחד לא חשד בו?
"אם הייתי נותן לסטודנטים שלי את הרקורד של מיידוף, 
הם היו אומרים שמשהו כאן מסריח לחלוטין. אני מלמד 
אותם שאין אדם שיכול להצליח 38 שנים רצוף בשוק 
ההון". מיידוף, אומר שנהב, יצר את האמינות שלו 
ביקשו  כולם  סגולה.  מיחידי  רק  כסף  שלקח  בכך 
להשקיע אצלו, משום שעבר מפה לאוזן שהוא נותן 

כפול ממה שנותן השוק.
"אם השוק עולה בל5% בשנה, מי שעושה 10% 
ייתכן שהוא חכם. אני טוען שהוא בר מזל. אם הוא 
עושה את זה שלוש שנים, זה כבר בלתי מתקבל על 
הדעת, אבל עדיין ייתכן. 10 שנים רצופות - זה 

לא ייתכן!".
אתה אומר, בעצם, שצריך היה להבין שהעסק לא כשר?

"לא ייתכן של30 מתוך 38 שנים היהודי הזה נתן תשואה יותר 
גבוהה מהשוק. ניתן לעשות זאת רק באמצעים לא כשרים".

אז כולם ידעו? 
"ברור שכולם ידעו. אם אני מספר לסטודנט הזה", אומר שנהב 

לומצביע על הסטודנט שנשאר להקשיב לדבריו, "שיש היום מש
קיע שעושה 30 שנה יותר מהשוק, מה הוא אומר? אין דבר כזה. 
אבל המשקיעים אמרו: 'מה זה מעניין אותנו? העיקר הוא מביא 

הרבה כסף".
הכסף שהושקע אצל מיידוף התאדה ביום אחד, יחד עם שמו 
הטוב של הבנקאי היהודי, שהפך לשנוא הציבור. הדעה הרווחת 
היא שמיידוף הוא נוכל מרושע, אך ד"ר שנהב רואה את הדברים 
אחרת. "ברנרד מיידוף, שכולם אומרים שהוא נוכל, היה אחד 
מל"ו צדיקים. 38 שנים היהודי הזה דאג שיהודים יחיו טוב. גם 

המכללה הזו נהנתה מהכסף". 

מה יילד יום
ראש החוג לכלכלה ומינהל עסקים, ד"ר יעל ברנדר כהן, 

מכנה את ד"ר שנהב "מומחה לכלכלה ושוק ההון". 
הוא עצמו מתנער מההגדרה. "אין מומחים לשוק ההון", הוא 
ידיו לאות שלילה, "חבל שאי אפשר  אומר, כשהוא מניע את 
לראות את התנועה שלי". לדבריו, המומחה הגדול לשוק ההון 
הוא זה שיאמר לך שאין מומחים. "אם הטלת 10 פעמים מטבע, 
ובכל הפעמים יצא לך עץ, עדיין אף אחד לא יודע מה יקרה 

בפעם הל11". 
מה היקף ההשפעה של התקשורת על המשבר?

ל"אין לה השפעה לכאן או לכאן. היא רק הופכת את הקהל למו
דע יותר. העיתונות מביאה תמיד שתי דעות: חברי דודו הולצמן 
מערוץ 10 יאמר דבר אחד, ותלמידי נחמיה שטרסלר מערוץ 2 

דבר אחר. הצופה צריך להשתמש בשכל הישר".
לאחרונה מינה ראש הממשלה בנימין נתניהו שר אוצר נטול 
השכלה בתחום - הדוקטור לפילוסופיה יובל שטייניץ. כלכלנים 
וכתבי כלכלה הביעו מורת רוח מהמינוי, בטענה ששטייניץ אינו 

בקי דיו בכלכלה ובשוק ההון. 
שטייניץ הוא מינוי ראוי?

"ראוי לחלוטין. שרי האוצר הטובים בתולדות המדינה לא היו 
כלכלנים. עו"ד יעקב נאמן היה שר אוצר ארכי פורץ דרך, משום 

לשהוא עילוי, למרות שאינו כלכלן. חשוב יותר להיות נחרץ ול
קבל גיבוי פוליטי.

ל"אני לא צריך כלכלן", מצטט שנהב את ראש הממשלה הרא
לשון, "אני אקח את המומחים שלי, ואני )בן גוריון( מומחה למו

מחים". 
שהמשק  האחרונים,  בשבועות  סבורים,  שונים  כלכלנים 

מתחיל להתאושש מהמשבר.
"בכלכלה העולמית אין אדם יודע מה יילד יום, בפרט לא בשוק 

ההון. גם לנגיד בנק ישראל אין מושג מה יקרה מחר בכלכלה".
מה דעתך על תיפקוד הממשלה נוכח המשבר? 

ל"נתניהו צודק בגישה שלו. תנו לנו, לאזרחים, את הכלים, ואנ
חנו נעשה את העבודה. הפחתת מיסים היא צעד חיובי.

"הרעה החולה הכי גדולה במשק הישראלי היא המונופולים 
לוהקרטלים. אפילו בשוק הפיננסים יש קרטליזציה, כששני הבנ

קים הגדולים נותנים את הטון".
־פוליטיקאים טוענים, שהמשבר לימד אותנו שהכלכלה הק

פיטליסטית נכשלה? 
"לא נכון. משברים יהיו תמיד. אסור לתת כוח מוגזם לאף גורם. 

לאני חסיד גדול של השוק החופשי: תן לאזרחים את הכלים, ושח
רר אותם מכל החסמים. שהכל יהיה מופרט, כולל המים והחשמל. 

כשתהיה תחרות, האזרחים יעשו את המלאכה". 
למצד שני, שנהב סבור שהמדינה צריכה להשקיע יותר בחי

נוך ובתשתיות. "אם לא היה כביש רחב ונוח לאריאל, לא הייתי 
מלמד כאן, למרות שיגאל כהןלאורגד )יו"ר הוועד הפועל של 

המכללה( כפה עליי הר כגיגית".

סיכון מדינה
בעלי  של  ערוותם  את  היתר,  בין  חשף,  הנוכחי  המשבר 

ההון. 
לד"ר שנהב מוצא בזה נחמה. ירידת הטייקונים מגדולתם מו

צאת חן בעיניו. 
המדינה צריכה לעזור לטייקונים?

"לדעתי, לא".
אבל אם שרי אריסון נופלת, בנק הפועלים נופל יחד איתה, 

והלקוחות שלו יחד איתם.
"זו דמגוגיה. היו טייקונים ונפלו טייקונים, ולא בהכרח שהבנק 
ייפול. יחד עם זאת, לומר שבנק לא ייפול במדינת ישראל זה 

בדיוק בלתי זהיר כמו לומר שהבנק ייפול".
כיצד אתה ממליץ להתמודד עם המשבר?

יש  בישראל  לכל משפחה  כי  מצאתי  "מהבדיקות שעשיתי, 
כמיליון שקלים בנכסים פיננסיים - קופות גמל וקרנות פנסיה. 
את הכסף הזה צריך לחלק בארבעה אפיקים: מניות, צמודים, 

שקלי ומט"ח, כפי שקובע תיק השוק. 
ל"בליל הסדר אנחנו שותים ארבע כוסות. אז למה הכוס החמי

שית? זהו מורה הדרך. כל ארבעת האפיקים חשופים לסיכון אחד, 
והוא סיכון מדינה. אם כרגע אחמדינג'אד שיחרר טיל אחד לכיוון 

לתל-אביב - המניות והצמודים יירדו והשקלי יתמוטט. אולי המ
ט"ח יישאר, אבל הממשלה תחרים אותו. זהו סיכון מדינה. אז 
מה מלמדת אותנו הכוס החמישית? שצריך לגוון את ההשקעות 

הפיננסיות גם לארצות חוץ.
ל"אני מסתכל על ההשקעות הפיננסיות יחד עם מסורת יש

דרך להשקעות  ישראל כמורה  ואני מסתכל על מסורת  ראל, 
פיננסיות".

איך אתה רואה את עתיד המשק?
"אני ריאליסט. אם יינקטו הצעדים הנכונים, נמשיך להתנועע 

עם הגלים של העולם כולו".

"אין למומחים 
מושג מה יהיה"

שנהב מצטט את איל ההון 
האמריקאי וורן באפט: "בעת 

הגאות כולם עם הראש מעל המים. 
כשמגיע השפל, פתאום רואים 
שחלק גדול מהאנשים עירומים"

צילומים: אלעד גרשגורן, אלכס קולומויסקי, שאול גולן, "ידיעות אחרונות" מסימני המשבר. קריסת מפעל עוף העמק 

"מינוי ראוי לחלוטין". השר שטייניץ "גם לו אין מושג". הנגיד פישר

"הרעה החולה הכי גדולה במשק 
הישראלי היא המונופולים 

והקרטלים. אפילו בשוק הפיננסים 
יש קרטליזציה, כשהבנקים 

הגדולים נותנים את הטון"

"תן לאזרחים את הכלים, 
ושחרר אותם מכל החסמים. 

שהכל יהיה מופרט, כולל המים 
והחשמל. כשתהיה תחרות, 

האזרחים יעשו את המלאכה"
"אם חל זעזוע במערכת, 
היציאה משיווי משקל היא 
טוטאלית". ד"ר שנהב
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"הבטחתי לילדים, 
 שנהיה הבית

הכי כיפי שיש"
לפני שמונה שנים נרצח ד"ר שמואל גיליס, בדרכו מבית החולים שבו עבד לביתו בכרמי צור † עוד 
 באותו ערב החליטה רותי, אשתו, לא לשקוע, ובהמשך נישאה למשה, אלמן ואב לארבעה † "מרחיבים

את הלב, כדי שיכיל את מה שהיה ואת מה שעכשיו", היא מסבירה את הסוד באיחוד משפחות

עתיה זר

 גיליס משפחת  ילדי   .2001 בפברואר   1
של  ההולדת  ליום  עוגה  בהכנת  עסוקים 
ד"ר  כשהאב,  הבכורה,  הבת   ,)13( רעות 
שעוד  להודיע,  מתקשר  גיליס,  שמואל 

כעשר דקות יגיע הביתה. 
"קניתי לכם פלאפל לארוחת ערב, תערכו כבר את השולחן", 
אמר האב. חמשת הילדים חיכו בהתרגשות. העוגה נכנסה לתנור, 

להרדיו התנגן ברקע. כשחלפו עשר הדקות וד"ר גיליס בושש לה
גיע, החלה הרעיה, רותי, לדאוג. 

"בדרך כלל אני לא דואגת, כי הוא לפעמים מתעכב בשיחה עם 
חבר, או נכנס לתפילת ערבית בבית הכנסת הסמוך לבית", היא 

מספרת. באותו ערב היא דאגה, והחליטה להתקשר. 
ללפתע דיווח קריין הרדיו על פיגוע ירי שמתרחש בסמוך לכר

מי צור, יישוב מגוריהם. בטלפון של ד"ר גיליס לא היתה תשובה. 
"הרגשתי איך הלב שלי מתחיל לפעום חזק, הנשימה מתקצרת, 

לואפילו הטלפון התפרק לי בידיים", מתארת רותי את דקות הדא
גה. 

"ניסיתי לברר איפה הוא, ותוך כדי כך הקריין ברדיו דיווח 
שבפיגוע נהרג תושב כרמי צור". רותי התקשרה לאחותה, כדי 
שזו תברר מי ההרוג, ויצאה לכיוון מזכירות היישוב. "הלכתי כדי 

לסייע למשפחת ההרוג". 
בדרך למזכירות עצר בסמוך לה רכב, וממנו ירדו רב היישוב, 

אחות ופסיכולוג. רותי הבינה. היא התיישבה על המדרכה. 
 - להתעלף  עומד  שהוא  שמרגיש  מי  תמיד:  אמר  "שמואל 
שיישב". כשהתאוששה קצת, הזדרזה לחזור הביתה, להיות היא 

זו שתספר לילדים. בכניסה לבית עמדה רעות ושאלה: "אמא, זה 
אבא?".

מפנים מקום לחדש
רותי וד"ר שמואל גיליס הגיעו לכרמי צור לפני 20 שנה. 

קודם לכן התגוררו בבית יתיר, בירושלים ובארצות הברית, 
שם עשה שמואל את הפוסט דוקטורט שלו בהמטולוגיה )טיפול 
בקרישת דם, ע.ז.(. את לימודי הרפואה עשה במסגרת העתודה 

של צה"ל, ולאחר מכן שימש כרופא ביחידה מובחרת. 
לאחרי השירות הצבאי החל את עבודתו כרופא במחלקה ההמ

טולוגית בבית החולים הדסה עין כרם. שמו הלך לפניו כמומחה 
בתחומו, וכאדם שיחד עם מומחיותו והצטיינותו, הוא אדם צנוע 

וישר, שיש לו מגע אישי עם החולים, יהודים וערבים כאחד. 
באתר בית החולים נכתב לאחר הירצחו: "מותו היכה בהלם 
את חבריו לעבודה, חוליו הרבים וקהיליית הרופאים בארץ, אשר 
ראו בו דור העתיד של הרפואה בכלל וההמטולוגיה בפרט". בן 

42 היה במותו.
שמונה שנים לאחר הרצח אספה משפחת גיליס את השברים, 
והמשיכה קדימה. רותי נישאה בשנית למשה, אלמן עם ארבעה 
לילדים, שאישתו נהרגה בתאונת דרכים, והם חובקים בת משות

פת, נגה בת השנתיים.
איך מצליחים להתחתן שוב, אחרי כזה אסון?

"זמן קצר אחרי ששמואל נהרג הבנתי, שאיבדתי את שמואל 
לכאדם, אך יחד עם האובדן הזה היו עוד אובדנים: הזוגיות, היכו

לת ללדת. אבל הבנתי גם, שאפשר לעשות הפרדה בין הדברים. 
איבדתי בעל וחבר שאותו לא אוכל להחזיר, אבל דברים אחרים 

אני יכולה לבנות מחדש. ניתן לבנות זוגיות חדשה ואני יכולה 
ללדת. 

"היכולת להפריד בין הדברים מאפשרת להיבנות מחדש. מי 
שלא מצליח להפריד, יישאר תמיד בהריסות. אני אומרת תמיד 
לילדים שלי: ֵאֶבל זה לא עונש. אנחנו לא צריכים לחיות בעונש 
כל החיים, בגלל שאיבדנו אדם קרוב. אני שמחה שיש לי זוגיות, 

שאני לא בודדה. וברוך השם, זכיתי ללדת עוד תינוקת”. 
איך קיבלו הילדים את המשפחה החדשה?

"זה נעשה בהדרגה, והם היו שותפים לכל השלבים. כשהחלטנו 
להתחתן, אז פינינו מקום בבית. פינינו ארונות וחלק מהחדרים, 
וזה סייע לתהליך הנפשי. כמה חודשים אחרי הנישואים הרחבנו 
את הבית והוספנו חדרים. אבל היה חשוב קודם כל לפנות מקום. 
"יחד עם זאת אני מצדיעה לילדים שלי, שקיבלו בסבר פנים 
יפות את המשפחה המחוברת. אני מעריצה אותם על זה. זה לא 
פשוט להכניס לבית ילדים באותו גיל. הילדים שלי הכניסו אותם 
לחבר'ה. היה שלב שהיו לנו בבית בו בזמן ארבעה ילדים, שהיו 

מדריכים בבני עקיבא". 
רותי מוסיפה בגאווה, כי רק לאחרונה התגייסו יחד שני בנים 

ללצה"ל. בן שלה ובן של משה: "אחד ל'אגוז' והשני ל'עורב' גב
עתי".

את משווה לפעמים, בין החיים אז לחיים עכשיו?
"זה כל כך אחר. זה לא יותר טוב או פחות טוב, זה פשוט אחר 

לגמרי".

"הרוח של אבא בבית"
רותי עדיין מתגוררת עם משפחתה המורחבת בבית שבו 

חלקה את חייה עם שמואל. 
לדבריה, לקהילה התומכת יש חלק חשוב בשיקום החיים אחרי 

הרצח. 
למה בחרתם בזמנו בכרמי צור?

"חיפשנו יישוב ומרחבים קרוב לירושלים, ומצאנו אנשים מאוד 
אינטליגנטים, אך מאוד פשוטים, וזה התאים לנו. אחר כך גם אני 

מצאתי עבודה כמורה לאמנות ובהמשך כרכזת קהילה".
אידיאולוגיה?

"אנחנו לא אנשים של מילים גדולות. אנחנו אנשים רגילים. 
הגענו לכרמי צור כדי לחיות". 

לקחתם בחשבון אפשרות שיקרה כזה דבר?
)רותי מזדעזעת מהשאלה( "ממש לא. זה לא עלה על דעתנו. מי 
שחושב ככה, שלא יחיה במקומות שהוא מקרבן בהם את עצמו. 
אני חושבת שמי שמסכים בנפשו להיות קורבן, אכן יהיה קורבן 

בסופו של דבר. 
"אנחנו לא חשבנו על זה, ולמה שנחשוב? אנחנו גרים בגוש 
עציון, לא היו שם יותר פיגועים מאשר בירושלים או בנתניה. 

מישהו בנתניה לוקח בחשבון שהוא ימות בפיגוע? 
"בדרך החיים שלנו היה משהו מאוד נורמלי. שמואל היה איש 
היו אנשים  נכון,  אז  היה חלק מהעולם האקדמי.  הוא  אקדמיה, 
בהדסה שחשבו שהוא מין אדם כזה, שביום הוא נורמלי ובלילה 
הוא לא, כי הוא נוסע לג'בלאות האלה. אבל הוא היה אדם מאוד 

ריאלי".
בערב הרצח החלו המשפחה והחברים הקרובים לתכנן את מסע 

לההלוויה. התכנון הראשוני היה לצאת מכרמי צור, הנמצאת בד
רום גוש עציון, ולהמשיך עד לבית הקברות בכפר עציון. רותי 

להתנגדה. "היתה לי מין בהירות מחשבה כזו, בליל הרצח. הרגש
תי שזו לוויה, שצריכה לחצות את ירושלים, ולא להישאר בכפר 

הקטן שלנו", היא מסבירה.
בה  והשתתפו  כרם,  עין  הדסה  החולים  מבית  יצאה  ההלוויה 
אלפים. רופאים ופרופסורים, חולים ועובדי תחזוקה, תושבי גוש 
צריך  וכך  להלוויה.  רציני  הד  "היה  מזועזעים.  ואזרחים  עציון 
להיות. לפעמים יש תחושה שאם זה מתנחלים, אז זה פחות נורא. 
אסור שזה יהיה כך. הוא נרצח כי הוא יהודי, ודמו של אף יהודי, 

בשום מקום, אסור שיהיה הפקר.
"בתום מסע ההלוויה הודיע אחד הילדים, שהוא נשאר עם אבא 
בבית הקברות. אמרתי לו: 'רוצה להישאר? תישאר. אנחנו חוזרים 
הביתה. כאן נמצאות העצמות של אבא אבל הרוח שלו נמצאת 

בבית'".
איך הילדים התמודדו עם אובדן כזה?

הרצח,  בליל  נגמר.  שלא  חסך  זה  מתמודדים.  עדיין  "הם 
בכל  והשתמשתי  במעגל,  כולם  את  הושבתי  להם,  כשהודעתי 
המילים שקיימות שמתארות מוות: אבא איננו, אבא נפטר, אבא 

מת, אבא נרצח. 

"זה היה נשמע כל כך הזוי, לא יכול להיות. אבל לאט לאט 
הם קלטו, והתחילו לבכות, ואני עברתי ביניהם וחיבקתי אותם, 
והבטחתי להם שאנחנו נהיה הבית הכי כיפי שיש. הבטחתי להם 

שיהיה טוב. 
"הרגשתי שההתנהגות שלי תקבע את גודל הנזק, ואני חייבת 
למזער אותו. זו היתה ממש הארה. הרגשתי שנחה עלי רוח ה'. 

לאני לא מפסיקה להודות על כך לקדוש ברוך הוא. זה נתן בי
טחון לילדים, אני בטוחה שזה מנע נזק גדול יותר, הייתי עוגן 

עבורם. 
"אבל אבא זה משהו שהוא חלק ממך, וכשאין אבא, אז משהו 
ממך חסר. הוא לא נמצא לידך ברגעים משמעותיים. כשהילדים 
יתחתנו, הוא לא ילווה אותם לחופה. ברור שהם יבררו את האובדן 
הזה כל הזמן, לפי השלב של החיים בו הם נמצאים. הם יחשבו מה 
הוא היה אומר בכל מיני מצבים, ובמה אני דומה לו. זה אובדן לכל 

החיים, ואי אפשר להתכחש לזה". 

ראש המועצה בחדר השינה
־במהלך השבעה ובשנים לאחר הרצח, הפכה רותי בעל כו

רחה לדמות ציבורית. 
למשרד החוץ ביקש ממנה להשתתף בפורומים שונים, היא הש

פעמים  והופיעה  התקשורת  לכלי  התראיינה  במפגשים,  תתפה 
רבות בטלוויזיה.

היה לך טבעי, להפוך מאדם פרטי לדמות ציבורית?
"בכלל לא. לא הייתי מוכנה לזה. מי הכיר אותי קודם? אף אחד. 
אבל כבר בהלוויה הבנתי, שאני יוצאת למסע שהוא מֶעֶבר ללוויה 
עצמה. משהו בחיים שלי נפרץ. זה היה מאוד קשה, כי עד אז 

הפרטיות היתה מאוד חשובה לי. 
"אני זוכרת, שכשהתחילו להגיע אנשים, אז הילדים רצו להיות 
לבד והלכו לחדר השינה שלנו. כשהלכתי להיות איתם, מצאתי 

בחדר השינה שלי את ראש המועצה.
"כל כך הרבה דברים קורים, מעבר לרצח עצמו, ושיש בהם 
עוד פגיעה, בנוסף למה שקרה", ממשיכה רותי לתאר את הקושי, 
"בערב שאחרי השבעה סגרתי את הדלת של הבית, ואחרי כמה 
זמן נכנס מישהו בלי לדפוק, כאילו כבר אין לנו חיים פרטיים 
משלנו. אנשים חושבים לפעמים, שאם אין בעל בבית, אז לא צריך 

להרגיש לא נעים ואפשר להיכנס בלי לדפוק. 
"כל אבל הוא כזה, רגעים כל כך אישיים שהם לעיניי כל. לא 
הייתי מוכנה לזה, לפריצה הזו לחיים האישיים שלי. מבחינתי, זו 
עוד חוויה קשה שעברתי. מהמקום הזה, שנפרץ, הדרך לעשייה 

הציבורית היתה טבעית", היא מסבירה.
איך הילדים קיבלו את זה?

"הם לא אהבו את זה. הקפדתי לכבד את הפרטיות שלהם לאורך 
כל הדרך, ומיעטתי לשתף אחרים במה שקורה איתם, והם גדלו 

בשמחה. עם כל הקושי, הם על הכיפאק". 

"אין תחליף לאבא"
הפגישה עם רותי מתקיימת בבית ספר יסודי בירושלים, 

אותו החלה השנה לנהל. 
רק  שמתאפשר  דבר  מהבית,  רבה  היעדרות  דורש  התפקיד 

כשיש בן זוג תומך.
משה הוא כמו אבא בשבילם?

"לא, אין תחליף לאבא. אבא זה אבא, גם אם יש גבר אחר בבית. 
משה הוא ידיד קרוב וטוב לילדים בחברתו".

איך קיבלה המשפחה של שמואל את הנישואים מחדש?
"אמא של שמואל אמרה לי זמן קצר אחרי הרצח, שאני צריכה 
להתחתן שוב, שזה ברור לה. היחסים בינינו נשארו בדיוק כפי 

שהיו, באותו המינון". 
רותי מסבירה, שזה גם חלק מההסתכלות שלה על הנישואים 
מחדש, זה לא במקום מה שהיה. שמואל עדיין חסר, היא עדיין 
מתגעגעת אליו. היא יכולה לדבר על החוסר הזה גם כשמשה, 
בעלה הנוכחי, נמצא. בדיוק כמו שהוא יכול לדבר בנוכחותה על 

אישתו שנהרגה. בן הזוג הקודם לא נמחק.
אז איך עושים את זה? מה דרוש כדי להצליח בכזה חיבור?

"צריך עין טובה, וצריך להכיל, ולהיות מוכנים לקבל. שום דבר 
הוא לא במקום מה שהיה, פשוט צריך להרחיב את הלב, שיוכל 
להכיל גם את מה שהיה וגם את מה שקורה עכשיו. זה כמו שנולד 
תינוק חדש במשפחה, ואוהבים אותו, וזה לא במקום לאהוב את 

הילדים האחרים".

"זה כמו שנולד תינוק חדש במשפחה, ואוהבים אותו לא במקום לאהוב את האחרים". גיליס והבת המשותפת )מימין: שמואל ז"ל(

   
"הרגשתי שההתנהגות שלי תקבע את 
גודל הנזק, ואני חייבת למזער אותו. זו 
היתה ממש הארה. הרגשתי שנחה עליי 

רוח ה'... זה נתן ביטחון לילדים, אני 
בטוחה שזה מנע נזק גדול יותר"

"היה הד רציני להלוויה. וכך צריך 
להיות. לפעמים יש תחושה שאם אלה 

 מתנחלים, זה פחות נורא. שמואל
נרצח כי הוא יהודי, ודמו של אף יהודי, 

בשום מקום, אסור שיהיה הפקר"

 "בערב שאחרי השבעה סגרתי את 
הדלת, ומישהו נכנס בלי לדפוק, כאילו 

 כבר אין לנו חיים פרטיים. אנשים
 חושבים לפעמים, שאם אין בעל

בבית, לא צריך להרגיש לא נעים"

 "אנשים בהדסה חשבו ששמואל 
הוא מין אדם כזה, שביום הוא נורמלי 

ובלילה לא, כי הוא נוסע לג'בלאות 
 האלה. אבל הוא היה אדם מאוד
ריאלי. באנו לכאן כדי לחיות"
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רועי לסרי ושחר מגרם

בפרוייקט משותף של "אריאלה" ועמותת אדי, הגיעו נצי־
גי העמותה בסוף חודש מרץ לקמפוס - במטרה להעלות את 
סטודנטים  שיותר  כמה  ולצרף  איברים,  לתרומת  המודעות 

למאגר התורמים. 
הנציגים, שעמדו במספר מקומות בקמפוס, הציעו מידע מפורט 
על תרומת איברים והשיבו למטר שאלות הסטודנטים. ההיענות 
בתחילת היום היתה הססנית, אך בחלוף הדקות הגיעו יותר ויותר 

סטודנטים, שהתעניינו וחתמו. 
בשיחות עם סטודנטים שעברו במקום, היה נראה כי הרתיעה 
וההיסוס לחתום על כרטיס נובעים מסיבות מגוונות. החל בסוגיות 
של אמונה ועד לפחד מהתעסקות עם נושא המוות. "יש מחלוקת 
בנושא מבחינת הדת, לא כל הרבנים מסכימים שמוות מוחי הוא 
מוות", אמר אחד הסטודנטים שהתעניין, אך סירב, בסופו של דבר, 

לחתום. 

שמענו כבר הכל
נציגי העמותה מוכנים לשאלות כאלה. 

"שמענו כבר הכל, ועדיין נמשיך לנסות ולצמצם את פער המול

דעות בנושא", אומר נתי, נציג העמותה, "העמותה קיבל ההסכמל
תם של מספר לא מבוטל של רבנים, ואת האישור לקביעת מוות 
מוחי כמוות לכל דבר", והוא מונה את הרבנים שנתנו את אישורם, 

מתוך עלון המידע. 
"הרופאים לא ישקיעו את אותו מאמץ בניסיון להציל חיים, 
כשהם יודעים שהמטופל חתום באדי", זרקה לאוויר אחת הסטול
דנטיות, לאחר שחברתה ניסתה לשכנע אותה לחתום. גם על טיל
עונים כאלה, שלהם אופי יותר ספקולטיבי השיבו הנציגים בצורה 
ראויה, שהסירה כל ספק: "גם אם נניח שרופא היה חושב בכיוון, 
אין לו כל גישה למאגר החתומים על כרטיס אדי", ענתה טלי, 

אחת הנציגות.
עניין נוסף שעלה לדיון הוא תוקפו המשפטי של הכרטיס, או 
כמה מהחתומים עליו תורמים בסופו של דבר. על פי התקנון, אין 
זה מחייב שכל אחד שחתום על כרטיס יתרום איברים. זה עדיין 

נתון לשיקולה של המשפחה, שכן הכרטיס אינו מסמך משפטי. 
מבדיקה שערכנו בעמותה, עלה שעד כה לא סירבה אף משפחה 
לתרום איברים של אחד מבניה, אשר חתם על אדי. לעומת זאת, 
מוסרים נציגיה שכאשר ישנה פנייה לתרומת איברים אצל משל

פחות שיקיריהן אינם חתומים על הכרטיס, 60 אחוז מהמשפחות 
אינן מסכימות לתרומה. 

עוד רבה הדרך
באוכלוסייה,  המודעות  את  להגביר  הרב  המאמץ  למרות 

הדרך עדיין ארוכה. 
בסופו של יום, חתמו על כרטיס כמאה סטודנטים. "אנשים מפל
בנושא, אבל אם חלילה, מישהו שקרוב אליהם  חדים להתעסק 
היה צריך תרומה, הם היו הופכים עולמות", סיכם נתי את היום. 
לדבריו, אף על פי שסטודנטים רבים נרתעו מחתימה על הכרטיס, 

מספר החותמים במרכז האוניברסיטאי נאה מאוד. 
בעמותת אדי רשומים כל400 אלף אזרחים, שהם כל8.4 אחוזים 
מהאוכלוסייה הבוגרת. יש לציין כי המודעות לנושא עולה משנה 

לשנה. רק בל2008 הצטרפו קרוב לל70 אלף אזרחים. 
פרטים נוספים על אדי, ושאלות נוספות בעניין תרומת איברים, 
אפשר למצוא באתר העמותה. אפשר גם לחתום על הכרטיס דרך 

האתר, ולקבל אותו בדואר.

שואלים, חוקרים, מקשים וחלק אפילו חותמים. דוכן ההחתמה בקמפוס אריאל

מאמינים 
באדי

100 כרטיסי תורמי איברים הונפקו בפרוייקט משותף 
של עמותת אדי ו"אריאלה"

הצוואה
של אדי

ָאדי הוא כינויו של אהוד בן דרור ז"ל, שהגה את רעיון 
הכרטיס לתרומת איברים. 

אהוד לקה במחלה כליות שחייבה השתלת כליה. בתקול
פה שהמתין להשתלה, הוא הוזעק לבית החולים פעמיים, 

ואז התבשר שמשפחת התורם סירבה לתרום. 
ההמתנה הארוכה והאכזבות הביאו אותו למחשבה, שצל
ריך כרטיס תרומת איברים בארץ. לבסוף קיבל אהוד )ָאדי( 
את הכליה שלה נזקק, אך בשל ההמתנה הארוכה חלו מספר 

סיבוכים, והוא נפטר שבועות ספורים לאחר מכן. 
הוריו, דבורה ושמואל בן דרור הפכו את המחשבה של 
בנם לצוואה, ובל78' ייסדו את עמותת ָאדי לתרומת איבל
רים. היוזמה היתה פרטית, ומלבד פנייה של האם דבורה 
אל חבר הכנסת בשנת 79', להכניס את ספח החתימה לריל

שיונות הנהיגה, לא היתה כל הכרה ממלכתית בעמותה. 
תנופה גדולה קיבלה העמותה בשנת 89', באמצעות ד"ר 
משה משיח, מנכ"ל משרד הבריאות דאז. משיח פנה אל 
המשפחה בבקשה למחשב את מאגר השמות החתומים על 

ָאדי, ולהעבירו לאחריות משרד הבריאות. 
בני המשפחה נענו כמובן לפנייה, ובכך קיבלה העמול
תה משמעות שימושית במשרד הבריאות. בקשתם היחידה 

היתה לשמר את שם העמותה לזכר בנם, וכך באמת היה.

רועי לסרי

ותערוכה  קבוצות  שש  סטודנטים,   60
ירוקה אחת אי שם במדריד 2010. 

לבנייה  בינלאומית  בתערוכה  מדובר 
ירוקה, המתרחשת אחת לשנתיים, ופתוחה 
לסטודנטים בלבד. בתחרות משתתפות כל20 
מדינות, ונבחרת ישראלית אחת, שמיוצגת 
האוניברסיטאי  מהמרכז  סטודנטים  ידי  על 

באריאל. 
חופית, סטודנטית לאדריכלות שנה שליל
שית, ואורי, סטודנט לכלכלה ושמאות, שנה 

שנייה, משתתפים בפרוייקט היוקרתי.
מה דורשת התחרות?

חופית: "אנחנו צריכים לבנות בית 'ירוק', 
הוא  פרקטי.  וגם  לסביבה  ידידותי  כלומר 
אמור לתפעל את עצמו, אם זה מבחינת החל

שמל או מחזור המים".
לבנות או לתכנן?

חופית: "הכל - משלב התכנון ועד סוף הבל
נייה. מדובר בבית בשטח של 75 מ"ר, שאנחנו 
מתכוונים להרים מאחורי בניין האדריכלות, 
לפרק אותו ואז לשלוח אותו למדריד ולבנות 

אותו שוב שם".
אורי: "לא מדובר בתכנון על הנייר וזהו, 
ולהיות שימושי.  לקום  בית שאמור  פה  יש 
בגלל זה התחרות פתוחה לסטודנטים מכלל 

התחומים, כל אחד תורם בתחום הבנתו".
התחרות פתוחה לכולם?

אורי: "כן, בוודאי. אנחנו כרגע משהו כמו 
קבוצות  לשש  שמחולקים  סטודנטים,   60
מכל מיני מחלקות, ומחפשים תמיד אנשים 
הקמפוס,  ברחבי  שלטים  פירסמנו  חדשים. 

שמזמינים את כולם להצטרף".
חופית: "זוהי הזדמנות מצויינת לכל אחד 
להתנסות בצורה הכי טובה במה שהוא טוב 
בו. למשל, יש איתנו סטודנטים ממדעי המל
שאנחנו  האתר  הקמת  על  שעובדים  חשב, 
אמורים להציג כחלק מהתחרות, אשר יציג 

את המודלים ותכנון הבית".
כל העסק נשמע יקר. מאיפה מגיע הת־

קציב?
חופית: "יש סכום התחלתי של 100 אלף 
יורו, אנחנו מקבלים מהתחרות עצמה, אבל 
זה כמובן לא מספיק. את השאר אנחנו צריל
רק  חיצוניים.  ממשקיעים  לבד  לגייס  כים 
לשם השוואה, הקבוצה שזכתה בפעם האחל

רונה השקיעה שלושה מיליון יורו".
אורי: "אחת הקבוצות עוסקת בתכנון התל
קציב הנדרש, שכולל, בין היתר, חומרי בנייה, 
שיווק, וכמובן מימון הטיסות למדריד עם כל 

שהסכום  מעריכים  אנחנו  המפורק.  הבית 
הכולל שנצטרך יגיע לל700 אלף דולר".

איך זה מסתדר עם הלימודים, מקבלים 
על זה נקודות זכות?

"נכון לעכשיו, החבר'ה מאדריכל חופית: 
לות מקבלים על זה נקודות זכות, ולאחרונה 
גם החבר'ה ממדעי המחשב. אנחנו בשאיפה 
שכלל הסטודנטים המשתתפים יקבלו גם כן. 
זה לימוד לכל דבר, ונותן הרבה מעבר לכל 

קורס רגיל".
איזה מקום תופס המרכז האוניברסיטאי 

בכל התחרות הזאת?
אורי: "המרכז הוא רק כלי, שדרכו אנחנו 
משתתפים בתחרות. למשל, הסכום ההתחל
של  לפקודתו  נרשם  מקבלים  שאנחנו  לתי 
המרכז, אבל מעבר לזה, הכל זה עבודה של 

הסטודנטים עצמם".
חופית: "בתחילת הדרך אפילו היתה לנו 
בעיה עם ראשי המחלקות, שחששו שלא נעל
מוד בציפיות וקצת היססו לעזור. עם הזמן, 
הביעו  הם  שלנו,  ההשקעה  את  ראו  כשהם 
בנושאים  בהם  מתייעצים  ואנחנו  תמיכה, 

מקצועיים שונים".
מה הסיכוי של הנבחרת שלנו לזכות?

מאוחר,  קצת  אומנם  "התחלנו  חופית: 
אבל אנחנו בכיוון הנכון. לאט לאט זה צובר 
תאוצה, ויש לנו סיכוי די טוב. אנחנו צריכים 
להמשיך ככה, וכמובן, זקוקים לעזרתם של 
עוד סטודנטים. לשם כך הרמנו דוכנים עם 
מידע על התחרות, וערכנו את הכנס בתחיל

לת החודש".
של  רצינית  מאוד  קבוצה  פה  "יש  אורי: 
סטודנטים עם ראש טוב ורצון להצליח, זה 

מעמיד אותנו במקום מאוד טוב".
ומה הפרס לזוכים?

שכזאת  בתחרות  הראשון  "המקום  אורי: 
לעסוק  טוב שיש. השאיפה  הכי  הפרס  הוא 
בתחום מדליקה את כולם, כל אחד בתחומו. 

אין פרס כספי או משהו כזה".
בתחרות  שזכה  האנשים  "אחד  חופית: 
הזאת, יהודי אמריקאי, בונה את הבית שזכה 
היא  הבית  על  העבודה  אלה.  בימים  בנגב 
התל כדי  תוך  עצום  ידע  לרכוש  הזדמנות 

נסות".
לדברי אורי, הבנייה עצמה, בשטח הקמל
פוס, אמורה להתחיל בעוד כחודש וחצי. זה 
נראה רציני, ולו רק בגלל הניצוץ שהיה לשל

ניהם בעיניים בזמן השיחה על הפרוייקט. 
ועבודה  קל  ניצוץ  מתחשק  לכם  גם  אם 
בסביבה רצינית ומאוחדת, להזכירכם – התל

חרות פתוחה לכולם. 

רגע של תרבות

המומלצים של אריאלה
רוצים לשכוח מהלימודים, המבחנים וקשיי החיים? † בא 

לכם לצלול אל מעמקי הפנטזיה, הצחוק, העצב או האקשן? 
† חברי מערכת "אריאלה" עם הסרט, הספר, ההופעה או 

ההצגה, שהשאירו אותם פעורי פה...
ספר / מר ורטיגו - פול 

אוסטר
"קח, זה יעזור לך להעביר את הזמן עד הב־
סיס, ואולי ישכיח במעט את שביזות יום א'". 
במילים אלו הגיע לידי ספרו של פול אוסטר. 
הספר קיים את ההבטחות, ואף השכיח ממני את 
כל הדאגות )כולל הירידה בתחנה של הבסיס(. 

"מר ורטיגו" הוא הספר שמצד אחד גורם לך 
להרגיש שאתה כל יכול, ומאידך משאיר אותך 

לא פעם בגרון חנוק. מומלץ בלב שלם.  
רועי לסרי

הופעה / הפסקת חשמל - 
אהוד בנאי

מלאה  בנאי  אהוד  של  חשמל"  "הפסקת 
משולבים  אמן  ידי  במעשה  אשר  בניגודים, 

למרות הכל.
בדיסטורשן,   שנותנות  חשמליות  גיטרות 
כשלצידן, כמאמר הביטלס, "הכינור מייבב בעל
דינות". כך ניצבים שירים קצביים, דוגמת "דוד 
ושאול" ו"עגל הזהב,, אשר גורמים לקהל להל
שתולל, לצד שירי בלוז כנעני רגועים, דוגמת 

"רחוב האגס אחד". 
הטקסטים העמוקים של בנאי משלימים את 
החברה  רובדי  מכל  מגיע  והקהל  ההרמוניה, 
הישראלית. יחד עם זאת, בנאי לא חוסך בשיל
רי מחאה נוקבים על הממסד ועל החברה שלנו, 

כגון "גבולות" ו"עבודה שחורה".
אלדד נחמיאס

ספר / ארמון הירח - 
פול אוסטר

סיפור, שנפתח עם סטודנט שמקבל בירו־
שה מדודו המת 1,000 ספרים ומשתמש בהם 

כרהיטים, לא יכול להיות רע. 
הוא  רע  להיות  שיכול  מעשה  זאת,  לעומת 
להתחיל את “ארמון הריח” בשבוע של מבחנים, 
ולאבד את היכולת לעשות כל פעולה אנושית, 
פרט מלהמשיך ולשקוע בהרפתקאות המוזרות 

של מרקו פוג, הגיבור.
את “ארמון הירח” קשה לסווג כ”רומן”, “ספר 
אותו  מסווג   אני  אבל  דומה,  משהו  או  מתח” 

כספר שאסור לפספס.
איתמר פליישמן

סרט / פלטון
סרט אנטי מלחמתי, שמציג את סיפורם של 
לוחמים האמריקאים במלחמת וייטנאם, ומ־
עלה שאלות חריפות - כגון מי באמת האויב 

של הלוחמים? 
צוות השחקנים מונה את צ'רלי שין ועוד כמה 
סיטואציות  מוצגות  הסרט  במהלך  מצויינים. 
קשות ודילמות מוסריות ואנושיות, כאלה אשר 

מולן לא ניתן להישאר אדישים. 
ליטל אסט

הצגה / בעצב תצאי 
עם בנים

בחול משפחתיות,  סביב  סובב  הדתי  העולם 
רה שחצתה את סף ה-25 ולא התחתנה, מוצאת 
עצמה בבדידות קשה. "בעצב תצאי עם בנים" היא 
המתארת  אגב(,  בלבד,  )לבנות  מצבים  קומדיית 
אנקדוטות שונות בחיי הרווקה הדתית: סגולות 
שונות למציאת בן זוג, קנאה בחברות נשואות, 

מצב רוח שיורד פלאים כשדייט מסתיים, ועוד.
ההצגה  כתיבת  את  החלו  השחקניות  שלוש 
והחזרות כשהיו רווקות, ובמהלך השנתיים שחל
לפו מאז שתיים מהן התחתנו ואף ילדו. המשחק 
המעולה והצגת המצבים גורמים לצופה לצחוק 
ולבכות בו זמנית, כי המשחק כל כך טוב ומשעל

שע, אבל הסיטואציות כל כך עצובות. מומלץ! 
עתיה זר

הצגה / "תפוחים מן המדבר" 
נמלטת  ירושלמית,  חרדית  נערה  רבקה, 
מבית הוריה רגע לפני שאביה דואג לחתנה 

עם האלמן של השכונה. 
לבית  בסמוך  שפגשה  הקיבוצניק  עם  יחד 
הספר, עוברת רבקה לקיבוץ בנגב ונוטשת את 
הדת. מחזה מצחיק ומרגש עד דמעות, המאגד 
בתוכו את סיפורה של החברה הישראלית משני 

קצוות: חרדים ירושלמים וקיבוצניקים. 
במאי: עודד קוטלר. על פי ספר מאת סביון 

ליברכט. 
מומלץ מאוד!    

חזי דרקסלר

ספר / הדרך הקלה להפסיק 
לעשן - אלן קאר

לפני שנה וחצי נתקלתי בחבר שהתחיל לק־
רוא את הספר. צחקתי עליו ואמרתי שאין סי־
כוי להפסיק לעשן בגלל איזה ספר עלוב. שבו־
עיים אחר כך הוא צחק עליי, כי הוא הפסיק. 

הסתקרנתי נורא. יום אחד עברתי ליד חנות 
ספרים, ואמרתי לעצמי “מה איכפת לי לנסות? 

מקסימום לא אפסיק”.
אז ניסיתי, ולמרות שמעולם לא האמנתי שזה 

יכול לקרות, זה שנה וחצי שאני לא מעשנת...
מאיה ריסטיץ'

סרט / נער החידות ממומביי
השחקנים, שמגלמים את דמותו של הגיבור 
ג'אמל, כילד בן שש וכנער צעיר שזכה ב־10 
רוצה  ”מי  הטלוויזיה  בתוכנית  רופי  מיליון 
להיות מיליונר“ בגירסה ההודית, כמו פור־

צים את גבולות מסך הקולנוע. 
כצופה, חשתי כאילו חייתי כל חיי בהודו, רואה 
את הצבעים ונושם את הריחות. משחק אדיר, ציל
לום מופלא, עלילה שלא נתנה לי למצמץ מחשש 
שאפסיד סצינה. ההתחלה מטלטלת והסוף מפל

תיע ומרגש. אני מת כבר לקרוא את הספר.
שמוליק גרוסמן

סרט / המרדף לאושר 
סיפור על אב ובנו המנסים, למרות כל הק־

שיים, לנצח את העולם. 
הסרט נפתח בסצינה בה משאית מגיעה לבית 
מכונות  של  גדולה  כמות  עם  סמית  משפחת 
כריס,  משקיע  אלו  במכונות  רפואיות.  סריקה 
האב, את כל ממונו, וכתוצאה מכך נוצר משבר 

בבית הגורם לפרידה בין בני הזוג. 
כריס מנסה את מזלו בחברה למכירת מניות, 
אך כדי להתקבל, עליו לעבור קורס של שישה 
להתפרנס  ממשיך  הוא  במהלכו  חודשים, 

ממכשירי הסריקה. 
את  משקפת  שגם  ביותר,  המרגשת  הסצינה 
שוהים  ובנו  כריס  כאשר  הינה  בעיניי,  הסרט 
מישהו  כאשר  ישן  הבן  הציבוריים.  בשירותים 
דופק בחוזקה בדלת, וכריס בתגובה אוטם את 

אוזניו של בנו, על מנת שימשיך בשנתו.
קטיה סוחנוב

סרט / פוסידון 
"פוסידון 2006" הוא חידוש לסרט האסו־
רב  על  המבוסס   ,1972 משנת  המצליח  נות 

המכר של פאול גאליקו. 
תענוגות  ספינת  הופך  מימדים  עצום  גל 
יוקרתית ועצומה, וקבוצת ניצולים עושה הכל 
במאמץ לשרוד. הסרט מרתק ואי אפשר להסיר 
את המבט מהמרקע, האקשן לא פוסק לכל אורך 

הסרט, שאף עולה על המקור.
הדס משעל

חולמים 
ובונים 

בספרדית
המרכז האוניברסיטאי נבחר לייצג את ישראל בתחרות 
בנייה ירוקה במדריד † סטודנטים מכל המחלקות יעמלו 

על הפרוייקט, והמבנה שיעצבו יוקם בשטח הקמפוס
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 סודות מחדר ההלבשה
הדס משעל, מאיה ריסטיץ'

מעדיפים מותגים או מסתפקים ביד שנייה? 
† מחפשים הזדמנות או קונים בכל מחיר? † 
פותחים את הבאסטה או סגורים על המזגן 

בקניון? † אופנה בקמפוס אריאל

אצל מרגריטה הכל הולך
מסתובבת כשקוראים: מרגריטה 

שצגלוב
לומדת: ארכיטקטורה, שנה ב'

מה שעליה: מכנסיים/סרבל - 300 
ש', לא זוכרת את שם החנות; מגפיים 

- 250 ש'
מרגריטה קונה בגדים כל חצי שנה 

לערך. היא קונה כל מה שקורץ לעין, לא 
משנה המחיר. לא חשוב לה אם הבגד 

נקנה בשוק או בחנות מותגים, כל עוד 
הוא מוצא חן בעיניה.

גילי מאמינה ביפה וזול
מסתובבת כשקוראים: גילי חיימוב
לומדת: תקשורת המונים, שנה ב'

מה שעליה: ז'קט - H&M באיטליה; צעיף - גם 
מאיטליה, לא זוכרת מחיר; מכנסיים - גריפ, 300 ש'; 

מגפיים - חנות בהרצליה, 250 ש'
גילי קונה בגדים כל עונה, אבל מנסה להוציא עליהם כמה 
שפחות. היא מחפשת בגדים יפים שלא עולים הרבה כסף, 

ולא חשוב לה אם זה בשוק או בחנות מותגים.

סנד משקיע אלפייה בחודש
מסתובב כשקוראים: סנד מוקטרן

לומד: כלכלה ומינהל עסקים, שנה א'
מה שעליו: ג'ינס - רנואר, 400 ש'; חולצה - רנואר, 129 ש'; 

ז'קט - חנות בעפולה, 60 ש'; צעיף - רנואר, 79 ש'
סנד קונה בגדים פעם בחודש וחצי, בסכום הנע סביבות 
1,000 שקל. הוא מאוד אוהב אופנה, ואף פעם לא קונה 

בשוק. הוא מעדיף חנויות מותגים, כמו רנואר וקסטרו מן.

ג'רלדין קונה בהזדמנות
מסתובבת כשקוראים: ג'רלדין אזובל

לומדת: תקשורת המונים, שנה ב'
מה שעליה: ז'קט - מנגו, לא זוכרת כמה עלה; חולצה - קסטרו, 

170 ש'; מכנסיים - גריפ; מגפיים - קניון מודיעין, 250 ש'
ג'רלדין קונה בגדים בהזדמנויות, כשהיא רואה משהו שהיא 

אוהבת. בדרך כלל היא קונה בחנויות מותגים, כמו זארה, מנגו 
ופול אנד בר, אבל גם אוהבת להוסיף מדי פעם פריטים מגניבים 

מהשוק. היא קונה הרבה בגדים, וכל עוד זה משהו שמוצא חן 
בעיניה, לא חשוב לה המחיר.

האיכות קובעת
מסתובב כשקוראים: אורי קברטה 

לומד: מדעי המחשב ומתמטיקה, שנה א'
מה שעליו: משקפיים - Cavalli, 600 ש'; 

חולצה - לי קופר, 150 ש' )בהנחת עובד 
חברה(; מכנסיים: רנואר, 350 ש'; נעליים 

– קטרפילר, 470 ש'
אורי קונה בגדים פעם בשלושה חודשים, 

ומוציא עליהם בין 400 ל־700 ש' בכל 
קנייה. לרוב הוא קונה בחנויות מותגים, 

ולא כל כך משנה לו המחיר כל עוד מדובר 
בבגד איכותי.

חדשה בארץ
מסתובבת כשקוראים: אלונה יגורושקניה 
לומדת: כלכלה 
מה שעליה: ז'קט – מרוסיה, 2,000 רובל; צעיף 
- גם מרוסיה, 30 דולר; חולצה – 2,000 רובל 
)וכן, שוב מרוסיה(; ג'ינס – 30 דולר; נעליים 
– 100 דולר; משקפיים - 10 דולר.

כיאה למי שעלתה לארץ רק לפני שבוע, אין 
לאלונה הרגלי קנייה בארץ.

סיוון אומרת כן לקניון
מסתובבת כשקוראים: סיוון מלכה
לומדת: תעשייה וניהול, שנה א'
מה שעליה: ז'קט - תמנון, 120 
ש'; חולצה - 110 ש', לא זוכרת 
את שם החנות; חצאית - זארה, 
90 ש', במכירות סוף עונה; מגפיים 
- מרקו, 350 ש'
סיוון קונה בגדים בערך פעם 
בחודש. היא מוציאה כ - 150 
שקל בקנייה, ומעדיפה לקנות רק 
בחנויות השונות בקניונים. שוק לא 
ממש מדבר אליה.

לפעמים בא לה מנגו
מסתובבת כשקוראים: ניקול לברושין

לומדת: תקשורת, שנה ג'. 
מה שעליה: סריג - זארה, 100 ש'; חולצה - זארה, 
150 ש'; ג'ינס - פול אנד בר, 150 ש'; נעליים - פול 

אנד בר, 190 ש'; עגילים - דוכני המכללה
ניקול קונה בגדים אחת לחודש, בדרך כלל בזארה 

ופול אנד בר, ולפעמים במנגו. 
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"היצר להיכנס לפוליטיקה קיים, אבל אני מפונק מדי" ¿ "אני לא יודע 
מתי הוחלט, שרק רשעות היא טיפול עיתונאי ראוי" ¿ "הגעתי לגיל 

ולשלב מקצועי בחיי, שאני פשוט עושה דברים שאני אוהב" ¿ "אריאלה" 
שואלת בלי חשבון, יאיר לפיד עונה בילוי לב

חזי דרקסלר ואיתמר פליישמן

יאיר לפיד לא מפסיק לכתוב, ליצור ולהופיע. 
עיסוקיו המגוונים מעידים, עד כמה הוא טעון ביכולות 
אימת  כל  תרבותי.  חברתי,  אייקון  של  מעמד  לו  שהקנו 

לשב"ידיעות אחרונות", בו מתפרסם טורו השבועי, מבק
שים להשמיע את קול המצפון, יש שיאמרו קול הקונצנזוס, 

פונים אליו. 
הוא לא תמיד נענה, אבל כשהוא מדבר, הוא ברור, הגיוני 

ולא פעם גם מתחשב )יש שיאמרו יותר מדי(. 
זה להיות הכותב של אחד הטורים  יאיר לפיד, איך 

הנקראים במדינה, אם לא הנקרא ביניהם?
ל"זה בעיקר מחייב. לפני עשר שנים הייתי כותב טור בש

לוש שעות, היום בשלושה ימים. אני משתדל לא לחשוב 
על זה יותר מדי, אחרת הכתיבה תאבד את החופש הפנימי 
שלה. בהרבה מובנים, אני כותב יומן שבועי על הדברים 
שמעסיקים אותי, והקוראים הם אנשים שגונבים לי אותו 

מהמגירה".
איך אתה מחליט מה לכתוב מדי שבוע?

אני כותב על מה שמעסיק  לזה מכניקה קבועה.  "אין 
זה משפחה, לפעמים פוליטיקה, לפעמים  אותי. לפעמים 
סתם משהו שמשעשע אותי. פועל גם איזה מנגנון פנימי 
מאזן, שאומר לי לפעמים – 'די, כתבת כבר פעמיים על 
המשבר בחינוך, זה חשוב מאוד, אבל הגיע הזמן גם להצחיק 
אותם קצת'. טור שבועי הוא כמו החיים. הוא לא 'או ש או 
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ש', אלא 'גם וגם'".
־מה, לדעתך, התכונות הנדרשות מעיתונאי, איש תק

שורת?
"אם לצטט את 'שיעורים בתקשורת' מאת יוסף לפיד 
- עיתונאי חביב עלי במיוחד – 'מיומנות של בעל מלאכה, 
עין של צלף, חושים של צייד ונשמה של ילד סקרן'. והייתי 

מוסיף על זה יושר פנימי".
־אולפן שישי, הטור השבועי, כתיבה לתיאטרון/טל

וויזיה – מה מאלה הוא תחום העשייה האהוב עליך.
"אין דבר כזה. הגעתי לגיל ולשלב מקצועי בחיי, שאני 
פשוט עושה דברים שאני אוהב. אני גם אוהב לראות את 
ברצלונה משחקת, לשתות בירה עם בני יואב, וללכת עם 

לאישתי לארוחה רומנטית. אף אחד מהם לא טוב יותר מה
שני, אלו פשוט דברים שונים".

"בעיה בהבנת הנקרא"
לפיד טוען, כי הוא מעולם לא תיכנן את הקריירה שלו. 

"היא פשוט התגלגלה", הוא אומר.
ללשאלה, האם הוא שוקל להתקבע בתחום החדשות ול

זנוח את תוכנית האירוח, הוא עונה: "אינני יודע. לחיים 
יש דינמיקה משתנה, וצריך לעקוב אחריה. נדמה לי שזה 
עוזר שאני תמיד מעדיף לנסות ולהיכשל מאשר לא לנסות 

בכלל".
קיים בך יצר הרע להיכנס לפוליטיקה?

"זה עובר לי בראש, בעיקר כששואלים אותי שאלה כזו. 
האם זה בהכרח יצר רע להיכנס לפוליטיקה? האם החלטנו 

לסופית שבניהול המדינה – בחינוך, בביטחון, ברווחה - יע
סקו רק אנשים שאנחנו בזים להם? האם לאנשים כמוכם 
וכמוני אין מחוייבות להשתתף באופן פעיל בניסיון ליצור 

פה מדינה טובה יותר? 
"בקיצור, כן, היצר קיים. הסיבה לכך שעוד לא עשיתי 

לזאת היא שאני מפונק מדי, וזו נראית לי דרך קשה ומפ
רכת". 

מה דעתך על העיתונאים שעברו לפוליטיקה?
ל"אני מלא הערכה אליהם. לא הסכמתי עם אף מילה שא

מרה שלי יחימוביץ' בחייה, אבל אני חושב שהיא מייצגת 
לקול חשוב שצריך להישמע. גם דניאל בן סימון, אורי אור

לבך וניצן הורוביץ הם אנשים טובים, ואני שמח שהם בכנ
סת. בייחוד אורי, שהוא חבר שלי. 

"בכלל, עדיף שיהיו בכנסת מה שיותר אנשים שאינם 
עסקנים מקצועיים. שיבואו מהאקדמיה, מההיילטק, מעולם 

המשפט, העיקר שיבואו".
אתה מאמין שהיית מצליח גם ללא הייחוס המשפחתי 

שלך?
"לא. אבא שלי סידר לי הכל".

הטע על  דעתך  מה  הפוליטי/עיתונאי,  ־בהקשר 
נות, שלפיהן עיתונך, "ידיעות אחרונות" הגן על ראש 
הממשלה אולמרט, ובאופן פרטני מה דעתך על ראיון 
הפרישה שערכו ברנע ושיפר, בו הם כתבו שהראיון 

היה יותר מונולוג מראיון?
ל"אני קצת פסול מלדבר על אולמרט, בגלל הקירבה המ
לשפחתית, אבל בכל זאת אענה: אני חושב ש'ידיעות אחרו

נות' נהג באולמרט בהגינות. אינני יודע מתי הוחלט, שרק 
רשעות היא טיפול עיתונאי ראוי בנושא, אבל אף פעם לא 

הייתי חלק מהז'אנר הזה. 
"מדוע כל אדם במדינת ישראל הוא זכאי, עד שהוכחה 

לאשמתו, ורק ראש הממשלה לא? 'ידיעות אחרונות' הד
גיש את העובדה שאולמרט הודח מבלי שהוגש נגדו אף 

לכתב אישום, ומבלי שהוכח נגדו דבר. נדמה לי שזה תפ
קידו.

ל"לגבי הראיון עם ברנע ושיפר, נדמה לי שזו בעיה בה
התיישב  שאולמרט  לכך  התכוונו  הכתבים  הנקרא.  בנת 
מולם, ופרץ ממנו מונולוג של זעם וצער ותסכול, והם כמו 

עיתונאים טובים - נתנו לו לדבר. זה מה שצריך לעשות 
לעיתונאי, כשהמרואיין שלו נמצא בסערת רגשות. לא לה

פריע, ולרשום הכל". 
תמכת בהתנתקות באופן גורף. האם היית תומך בה 
גם היום, בפרספקטיבה של שנים אחרי, כשאתה מכיר 

את תוצאותיה? 
מוסכם,  שקר  ההתנתקות  סביב  שיש  חושב  אני  "כן. 
כאילו היא גרמה לקסאמים. זה קשקוש. החמאס היה עולה 
לשלטון בעזה – על כל המשתמע מכך – עם ההתנתקות 
ובלעדיה. וזה נס, שאין לנו אלפי אזרחים ישראלים ושמונה 

גדודים של צה"ל בטווח יידוי רימון מהגדה.
"חשבתי גם – ואין לי שום ציפיות שזה יתקבל באהדה 
בחוגי המתנחלים – שההתנתקות היתה הרגע, שבו ישראל 

לחזרה להיות מדינה ריבונית ואמרה לקבוצה שאיימה למ
רוד בסמכות המדינה, שהיא לא תהיה מוכנה לסבול את 

זה. 
"נדמה לי שיש היום ניצני הבנה גם בקרב הכתומים וגם 
בקרב השמאל )או מה שנשאר ממנו...(, שלא משנה איך 
ייגמר הסכסוך הישראלילפלסטיני, הכי חשוב שהוא ייגמר 

בזה שנמשיך להיות עם אחד, ודמוקרטיה אחת".
מחוגי  חלק  בקרב  נגדך  שהכעס  חושב,  אתה  האם 

הימין מוצדק?

ל"אני לא יודע מה זה בדיוק 'חוגי הימין'. אם חבורת אית
מר בן גביר ונועם פדרמן היא חוגי הימין, אז הימין בצרות 

גדולות. 
איתם  הוויכוח שלי  החוק,  ושומר  הימין השפוי  "לגבי 
הוא משפחתי. הם יודעים שאני ציוני כמוהם, ואוהב את 
המדינה, ורואה בהם אחים. יש לנו ויכוח על השאלה מהי 
הדרך הטובה ביותר לשמור על ישראל כמדינה יהודית, 
אבל בעצם זה ויכוח טכני. כולנו רוצים אותו דבר: מדינה 

ליהודית, דמוקרטית, וגם מדינת רווחה שאכפת לה מתו
שביה.

דווקא  בימין,  אנשים  מרגיז  שאני  לי  נדמה  "לפעמים 
'הוא  לעצמם,  אומרים  הם  דומים.  כך  כל  שאנחנו  מפני 
בדיוק כמונו, איך זה שהוא לא רואה שאנחנו צודקים?', 

שלא במפתיע, אני חושב עליהם בדיוק את אותו דבר". 

 הטעויות של 
פרופ' תמיר

האם הושפעת אי פעם מקרבה חברית לאדם מסויים, 
באופן שהיטה את כתיבתך?

ל"כן. פעם כתבתי על אמא שלי והייתי מוטה מאוד לטו

בתה. מלבד זאת, מעולם לא".
־באתר "וואלה" הופיע מדי יום ראשון חמשיר, שמט

רתו ללעוג לך. מה דעתך בנושא?
"זה דווקא הצחיק אותי, וקראתי את 
הפסיקו  חבל שהם  בנאמנות.  זה 

את זה".
נגד  ביקורת  השמעת 

ושי החינוך  ־משרד 
על  דעתך  מה  טתו. 
שרת  של  תיפקודה 

החינוך היוצאת?
משפטים  "בשני 

לכ יצליחו  לשלא 
מורכב:  נושא  לול 
שפרופ'  חושב  אני 
אישה  היא  תמיר 

שע ונבונה,  לראויה 
שתה כמיטב יכולתה, 
ואני חושב שהיא טעתה 

בשלושה דברים:
לה היתה  צריכה  ל"היא 

סמכויות  יותר  הרבה  עביר 
את  ולפשט  המקומיות,  לרשויות 
משרד  של  להחריד  המסורבל  המבנה 

החינוך גם במחיר מלחמה עם עובדי משרדה.
לימודי  בנושא  לחרדים  לוותר  היתה  צריכה  לא  "היא 

הליבה.
"היא צריכה היתה ליצור האחדה וצימצום של תוכניות 

החינוך".
מה דעתך על מצב התרבות הישראלית ועל סדרות 

הריאליטי?
"אני לא אוהב את זה, ולא רואה את זה, אבל אני מתעב 
צדקנות. אפשר לחשוב שאם לא היה 'המירוץ למיליון', 

תר חיי  בישראל  יש  דוסטוייבסקי...  קוראים  היו  לכולם 
בות סוערים ומסעירים, ומי שבאמת רוצה, ימצא לעצמו 

מקום. 
ל"גראוצ'ו מרקס אמר פעם שטלוויזיה היא מסטיק לעי

ניים, לא צריך לצפות ממנה להרבה יותר". 
היית נכנס לבית ה"אח הגדול"?

"בטח שלא. מה יש לי לעשות שם?". 
מה היית רוצה לעשות שלא עשית?

"לא יודע, זה כל הכיף בעניין. אין לי מושג, אבל בטח 
אעשה את זה".

יום הזיכרון לשואה ולגבורה השנה היה שונה עבורך 
מאשר ימי הזיכרון שבהם היית ליד אביך?

"כן. חשבתי עליו כל היום. הוא חסר לי נורא".
אם היו לך כמה דקות עם אביך, מה היית בוחר לומר 

לו?
"למזלי, אבא ואני היינו כל כך קרובים, שאין דבר שלא 

אמרנו אחד לשני בעודו בחייו".
מתי אתה חש הכי הרבה את החיסרון של אביך?

"שלוש פעמים ביום. אני עסוק בו במילא כל הזמן, כי אני 
כותב עכשיו את הביוגרפיה שלו".

־למי היית מעניק פרס ישראל אם היתה לך האפש
רות?

"לליהיא".

על הכעס עליו מצד חוגי הימין: 
"אני לא יודע מה זה בדיוק 'חוגי 

הימין'. אם חבורת איתמר בן גביר 
ונועם פדרמן היא חוגי הימין, 

אז הימין בצרות גדולות"

על תרבות הריאליטי: "אני לא 
אוהב את זה, ולא רואה את זה, 
אבל אני מתעב צדקנות. אפשר 
לחשוב שאם לא היה 'המירוץ 

למיליון', כולם היו קוראים 
דוסטוייבסקי"

על פלישת העיתונאים לכנסת: 
"לא הסכמתי עם אף מילה 

שאמרה שלי יחימוביץ' בחייה, 
אבל היא מייצגת קול חשוב. 

גם דניאל בן סימון, אורי אורבך 
וניצן הורוביץ אנשים טובים. 

בכלל, עדיף שיהיו בכנסת מה 
שיותר אנשים שאינם עסקנים 

מקצועיים. שיבואו מהאקדמיה, 
מההיי־טק, מעולם המשפט, 

העיקר שיבואו"

יאיר לפיד. 
פרס ישראל? 

לליהיא!

טומי 
לפיד. 
"היינו 
קרובים"
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אם תיכננתם משהו לשנת 2012, אולי כדאי שתשקלו 
שוב, ייתכן שהאפוקליפסה תקלקל לכם את התוכניות

מאיה ריסטיץ'

זהו. סוף העולם מתקרב. כך לפחות אפשר 
באת־ המתפרסמות  מהנבואות  להסיק 
התוצאות  מיליון  ומשבעה  האינטרנט,  רי 
המופיעות עם הקלדת המילים "סוף העולם" 
בגוגל. רק תבחרו איך מתאים לכם לעבור 

לעולם הבא.

שעת השין
אחת התיאוריות המפורסמות ביותר היא 
נבואתם של בני המאיה, על פיה נשארו לנו 

כשלוש שנים להגשים את כל חלומותינו. 
התאריך המדויק הוא 21.12.2012 - אז אנשי 
המאיה פשוט הפסיקו את לוח השנה שלהם, 
הנחשב לאחד המדויקים שנעשו אי פעם. התאל
ריך מסמל, עבור אנשי המאיה, את סוף העול
לם - לא בהכרח את הכחדתו של כדור הארץ 
מבחינה פיזית, אלא את סוף הציוויליזציה כפי 

שאנו מכירים אותה.
לנעלה  יהפוך  שהעולם  אומרת  האמונה 
וטוב יותר בדרך שלא ניתנת לתפיסה על ידי 
האנושות בזמן הנוכחי, מצד שני, מי שלא יוכל 
להכיל את האנרגיה הזאת, לא ימצא את מקומו 

בעולם הזה.

שיעמדו על הראש
למדענים יש גירסה הרבה פחות אופטי־
מית לגבי היום הגדול. חלקם צופים אסונות 

טבע שלא נראו עד כה. 
מתקרב  הארץ  כדור  כי  מאמינים  הם 
במהירות לתופעת היפוך הקטבים, שפירושה 
התהפכות מקומם של הקוטב המגנטי הדרומי 
והצפוני. חשוב להבהיר, שמדובר בקטבים המל

גנטיים ולא הגיאוגרפיים.
כיום ידוע כי ההיפוך האחרון של הקטבים 
שנה.  אלף  כל780  לפני  התרחש  המגנטיים 
מה שמעניין הוא שחלק מהם בחר דווקא את 
יתרחש  ההיפוך  שבו  כיום  המוזכר  התאריך 

בבת אחת בקיצוניות. 
חוקר בלגי בשם פטריק גריל, כתב ספרים 
והקדיש  ההיפוך,  על  המאיה,  בני  על  שונים 
אתר אינטרנט לנושא "איך לשרוד את 2012". 
ההיפוך כקטסטרופה  את  גריל  באתר מתאר 
שאין כמותה, במהלכה יפקדו את העולם הוריל
קנים ורעידות אדמה בעוצמות בלתי רגילות.

יושמדו  לדוגמה,  וקנדה  הברית  ארצות 
כמעט לגמרי על ידי צונאמי ענק בגובה שני 
יקרסו  גרעיניים  כורים  בנוסף,  קילומטרים, 

בשטח המדינות שבהם הם בנויים.
במילים אחרות, על פי גריל, רכישת דירה 

בדימונה והסביבה אינה מומלצת. 

על פי מקורות יודעי דבר
נבהלתם? אל חשש.

לצורך בירור דבריו של גריל, המבוססים, 
לכמה  פנינו  מדעיים,  מימצאים  על  לדבריו, 
מביני עניין אמיתיים, שיבהירו מה עתיד להל

תרחש בתאריך המסתורי.
גבריאלה מיטלמן, אסטרולוגית, הכינה מפה 
של מצב הכוכבים בשמיים ופירשה את התאל
ריך הגורלי באמצעות אסטרולוגיה. התוצאה 
אליה הגיעה היא שהמספר חמש נשלט על ידי 
מרקורי, ששולט גם בתאומים ובבתולה. מספר 
שלוש נשלט על ידי יופיטר, ששולט בקשת. 
"מה שמעניין הוא", אומרת מיטלמן, "שבתאל
ריך זה יופיטר יהיה בתאומים ומרקורי בקשת. 

זאת אומרת הם יתחלפו".
מבולבלים? הנה ההסבר:

הקשור  כל  על  אחראי  שמרקורי  מתברר 
טלוויזיה,  רדיו,  כלומר,  ארצית,  לתקשורת 
תקשורת בין אנשים וכדומה. יופיטר, לעומתו, 
אחראי על תקשורת גבוהה, כלומר, על עולל

מות אחרים, תיקשורים וכדומה. 
זה, מיקומם מתהפך, מה שבשפת  בתאריך 

האסטרולוגיה אומר ששליטים מתחלפים. איך 
בדיוק זה יקרה? נחיה ונראה. או שלא.

עוד מוסיפה מיטלמן כי בתאריך זה ניכנס 
לעידן הדלי. כל עידן נמשך בין 2,000 לל2,600 
שנים, כאשר היום אנחנו בסיומו של עידן הדל

גים, שבו נוצרו דתות ואמונות שונות. 
מסמל   תחילתו  שאת  הדלי,  בעידן 
קפיצה  מעין  האנושות  תעשה   ,21.12.2012
שבה  הגבוהה  התקשורת  בשל  זאת  בהבנה, 
הכוכבים יימצאו בשנה זאת, ובאלפיים השנים 

שלאחר מכן. 
"כל מעבר בין עידן לעידן כרוך בזעזועים 
ובשינויים", מסבירה מיטלמן, "אך לפי מיטב 
הבנתי, כל שינוי הוא לטובה, ודוחף את האנול

שות קדימה". 
היא מוסיפה, כי "הסיפורים על בני המאיה 
מתארים חברה שהגיעה לתובנות גבוהות כל 
כך שהם פשוט שינו פאזה, כל העם בבת אחת, 
ועברו לעולמות אחרים. הרי לא רצחו אותם, 
הם פשוט נעלמו. הם הבינו דברים שאנחנו לא 
יכולים להבין, ואנחנו עכשיו צריכים להגיע 
לתובנות האלה. את זה אנחנו נעשה באלפיים 

השנים הבאות". 
לפי המפה האסטרולוגית, מיטלמן לא רואה 
השמדה המונית של האנושות. גם אם צפויות 

כמה  לנו 
שנים קשות, נותרו לנו עוד כמה מאות שנים 

על כוכב הלכת שלנו. חצי נחמה.

סיפורי מספרים
לומר,  לכוכבים  שיש  מה  שהבנו  לאחר 

רצינו גם את דעתם של המספרים. 
שהל לנו  אומרת  נומרולוגית,  נתן,  גלית 

מהסל מורכב  הוא  מעניין.  מאוד  הזה  תאריך 
פרות 1 ול2, שחוזרות על עצמן, הסיכום הכל
ללי של כל הספרות יחד נותן את מספר 11 

 .)2+1+1+2+2+0+1+2=11(
בנומרולוגיה   11 מספר  לנו?  אומר  זה  מה 
נחשב למספר נעלה עם תובנות רוחניות מאוד 
גבוהות. מספר 1 מייצג בנומרולוגיה את הזכר 
- כלומר, שליטה, נוקשות ואף אלימות, מספר 
2 מייצג את הנקבה - רוך, רגישות ופחות כול

חניות.
שני  "יהיו  נתן,  אומרת  הזה",  "בתאריך 
וולגריים  כוחות  אחד  מצד  מנוגדים.  כוחות 
שהנקבה  ורכות  עדנה  גם  שני,  ומצד  וקשים 
מייצגת". על פי נתן, האנושות צריכה להגיע 

לל11, כלומר למצב של יותר הקשבה, סובלל
נות ויותר רוחניות, והתאריך הזה מסמל את 

תחילת התהליך. 
אך  חיובי,  שנחשב  בתהליך  אומנם  מדובר 
של  גלים  קשים.  לדברים  גם  להתכונן  צריך 
וכאוס,  עשתונות  איבוד  של  מקרים  פשע, 
במיוחד מצד אנשים שלא יהיו מוכנים לדרך 
חיים חדשה. ואם זה לא מספיק, יתוספו לכך 
גם מחלות ואסונות טבע שתפקידם הוא להעיר 
את האנושות. נתן אומרת שחודש מאי 2013 
זו תיכנס ישראל ל"שנה  חשוב ביותר, בשנה 

אישית" 7. 
"שנה אישית" = חיבור יום ההולדת של המל

דינה יחד עם השנה המדוברת:
.)7=16=1+4+0+5+2+0+1+3=14.05.2013(

את הנוסחה הזאת היא מפרשת כמצב של 
שקט, של מנוחה - כמו שנת שבתון. בשנה זו 
המדינה תבדוק את הטעויות שלה, תעשה חשל
בון נפש על מה שעשתה עד כה, וייתכן גם גל 

גדול של חוזרים בתשובה.
הבשורות הטובות הן שבתאריך הזה נעלה 
על דרך חדשה של רוחניות, שבסופו של דבר 
כנראה תהפוך את האנושות לקצת יותר סובל

לנית ואמפטית.

טארוט בשירות הטייקונים
תמי גולדשטיין היא קוראת בטארוט ומ־
תקשרת. היא חולקת על חברותיה המיסטי־

קניות. 
גם לשיטתה סוף העולם לא יתרחש בשנת 

2012, אך גם התעצמות רוחנית לא תהיה.
מקלל גולדשטיין  שקיבלה  התשובות  לפי 
פים ותיקשור, נבואות הזעם הנוגעות להיפוך 
הקטבים הן פיקציה. ארצות הברית או אירופה 
גולדשטיין  לאנושות.  סכנה  ואין  ייחרבו  לא 
אומנם צופה בעיה מסויימת במקורות המים, 
כמו זיהום או הרעלה, אך גם זאת לא בצורה 

חריגה.
תהיה   2015 ששנת  צופה  היא  לכך,  מעבר 
הנוכחי,  מהמשבר  ישראל,  לכלכלת  גרועה 
אגב, העולם ישתקם בעוד כעשר שנים. "עד 
שנת 2020 יהיו שנים של נדיבות גדולה מצד 
גולדשטיין,  אומרת  הגדולים",  התאגידים 
"ושנת 2030 צפויה להביא לשיא כלכלי בעול

לם המערבי". 
מה  תגיע לשיאה,  החומרנות  גם  זאת,  עם 
שידחוק את הרוחניות הצידה. לגולדשטיין גם 
דעה שונה על בני המאיה. היא אומרת כי מדול
בר בתרבות פרימיטיבית של עובדי אלילים, 
להתפרסם  רצה  אותה  שגילה  שהארכיאולוג 

ולכן יצר לה הילה גדולה משמגיע לה. 
לדבריה, הנבואה של שנת 2012 הינה נבואת 
זעם, שמבהילה אנשים ולא צריך למהר להאמין 

לכל הפרשנויות שלה".
אז מה יהיה?

"ככל הנראה שיהיה טוב, לפחות אם נדאג 
שכך יהיה. אך כדאי לנו לזכור את מה שהחל
כמים מאיתנו כבר מזמן אמרו - הדבר היחיד 

שיחריב את האנושות, זו האנושות עצמה".

ג'ני מושקוביץ', סטודנטית לקרימינולוגיה באריאל, חשבה שהיא משתתפת בתחקיר על אוכל מקולקל 
במסגרת הסידרה התיעודית "שתולים", אבל המציאות בישלה לה חוויה אחרת לגמרי

הדס משעל

 
סוכנים  להיות  פנטזיה  יש  מאיתנו  לרבים 
האויב  קווי  מאחורי  אל  להסתנן  סמויים, 
בזהות בדויה ולעשות שימוש בטכנולוגיה 
המתקדמת ביותר כדי להעביר מידע חיוני 

למפעיל המחכה בבית.
ג'ני מושקוביץ', סטודנטית לקרימינולוגיה במרכז, אומנם לא 
נשלחה למשימתה על ידי המוסד, אלא על ידי סידרת הטלוויזיה 
"השתולים", והמיכשור המשוכלל היחיד שהחזיקה ברשותה היה 
מצלמה נסתרת, אך המימצאים שחשפה, ביניהם הגשת אוכל רקוב 
ומיחזור מזון באולם המפואר "גן אורנים", חוללו סערה גדולה, 
ואף גרמו, על פי החשד, לתקיפה אלימה של מנכ"ל חברת "קשת", 

אבי ניר. 
אם לא די בכל אלה, מושקוביץ' עברה חוויה קשה, כשהוטרדה 

מינית במהלך התחקיר על ידי אחד מבעלי האולם.

"הרגשתי כמו בסרטים"
ירוקה  חולצה  לבושה  כשהיא  לפגישה  מגיעה  מושקוביץ' 
ומעיל כחול שיגרתיים, שערה אסוף על עורפה. רחוק מאוד, 

מאיך שהייתם מדמיינים תחקירנית אמיצה.
"היתה בקמפוס מודעה קלילה ביותר שאמרה: 'מחפשים סטול

דנט לקרימינולוגיה'", היא מספרת על הנסיבות שהביאו אותה 
ל"שתולים". "זה עניין אותי, אבל התקשרתי רק אחרי שבועיים. 
שאלתי מה זה בדיוק, ואמרו שזה חסוי, אבל 'אם את רוצה, תשלחי 

קורות חיים'. שלחתי, וכעבור חצי שעה חזרו אליי.
"התבקשתי לבוא לראיון ראשוני, ואז עוד ראיון עם התחקירל

נית, העורכת, הבמאית ומנהל ההפקה. כשהתברר, שאני מתאימה, 
שאלתי: 'חבר'ה, איך אתם בכלל יודעים שאני מצטלמת טוב? אף 
פעם לא עשיתי את זה'. הם ענו לי: 'מה נראה לך שעשינו עד 

עכשיו?'.
"באתי כמו שאני, אמרתי מה שיש לי לומר, והם אהבו את זה".

את אורלי וילנאי מושקוביץ' לא פגשה במהלך הראיונות. "הם 
רצו לייצר פגישה ראשונה אמיתית בינינו. ההיכרות הזאת מצולל

מת, כשאני מספרת על עצמי, מי אני, מה אני, וזה אותנטי".
שיחות הטלפון איתה, במהלך התוכנית, היו אמיתיות? 

"כן. היו מקרים שממש רציתי לדבר איתה, אז אמרו לי בהפקה: 
'קחי שתי דקות, ותתקשרי אליה', כדי שהם יוכלו להקליט. הם 

רצו שזה יהיה אמיתי, כשאני מספרת לה איך שאני מרגישה".
למה אמרת, שאת לא רוצה להגיש תלונה נגד המנהל שה־

טריד אותך?
 "בסופו של דבר הוגשה תלונה. אז לא הבנתי את ההשלכות 
של המקרה, הייתי מכוונת מטרה בקשר לנושא שבאתי לחקור. 
אני לומדת קרימינולוגיה, וברור לי מה התהליכים. ידעתי שזה 
יהיה סיפור, אם אגיש עדות. כל כך לא רציתי להיכנס לזה, למרות 

שברורה לי החשיבות".
איך הצלחת להתמודד עם הרגע שבו היית עם המנהל בתוך 

החדר, והוא סגר את הדלת?
כמו  הרגשתי  באמת  זה.  עם  להתמודד  היתה  שלי  "ההחלטה 
בסרטים. שמעתי את המנעול נסגר, הדפתי אותו ויצאתי משם. 
אבל אין ספק, שבאותו רגע לא עיכלתי, הרגשתי כאילו זו לא אני 

בכלל".

"לוחמת צדק אמיתית"
סיום  לאחר  גם  מושקוביץ'  את  לרדוף  המשיכו  האירועים 

הצילומים.

"כשנגמרו צילומי התוכנית, פוצצו לי את הצמיגים של האוטו 
מתחת לבית", היא מספרת. "בפרק עצמו רואים אותי מתחבאת 
בבניין, הייתי בטוחה שסוף העולם הגיע, שהולכים לשחוט אותי. 
"היו לי סיוטי לילה במשך תקופה מסויימת, הייתי בטוחה שיחל

פשו אותי. בשנה שעברה התגוררתי באריאל, וכשצילמנו, החלפתי 
את המנעול, אחרי שבכל החלומות שלי אותו מנהל הופיע אצלי 

בבית. היום הפחדים לא נראים לי ריאליים".
איך שילבת עם זה לימודים? 

"זה היה יותר מזה, זה היה לימודים, הפקה והעבודה הרגילה 
שלי. היה קשה". 

תעשי עוד דברים כאלה בעתיד?
"מבחינת 'שתולים', אני די שרופה, אבל אני כן בכיוון, לא יודל

עת בדיוק מה, אבל אין ספק שזה תפור עליי". 
איך אורלי וילנאי כאדם? 

"מדהימה! לא שהיו לי חששות, אבל בשבילי היא כמו כל סלל
בריטי אחר. אני לא באה מהעולם הזה, וסיקרן אותי אם היא תהיה 
סנובית, אבל מהתחלה היתה תחושה של חברות ופתיחות. גם היום 

אנחנו שומרות על קשר. 
"היא לא משחקת, לא רק נחמדה למצלמה ומחייכת. היא ככה 
ביומיום, באמת נחמדה ובאמת חשוב לה. היא לוחמת צדק אמיל

תית, זה בא לה מבפנים". 
ציבורי  עניין  אין  אורנים  גן  על  שבתוכנית  הטוענים,  יש 

אמיתי, ושהיא נטפלת לזוטות. 
"גן אורנים נבחר, כמו שיכלו לבחור כל גן אחר. המטרה היתה 
להראות, שאם שם יש בעיה, אז בכל מקום יש בעיה. אירועים 
שם עולים הון, זה מקום מאוד יוקרתי, ואם שם חוסכים בעלויות, 

תחשבי מה קורה בשאר המקומות. 
"גן אורנים נתפס כאייקון, כבעל תדמית נוצצת, אבל מה יש 

מאחורי התדמית הנוצצת הזאת? כלום". 
מישהו ערב לשלומך במהלך התוכנית ולאחריה?

"כן, כל הזמן. ההפקה הם הכל, לפני שהחל כל פרק, היתה בדיקה 
משפטית. לא הלכתי לשם בהרגשה של פחד, אלא של התרגשות. 
אם היה איום מוחשי, הייתי מקבלת דברים מעבר. אני לא אגיד 

שמות, אבל יש אנשים שמסתובבים עם מישהו צמוד אליהם". 
את מתחרטת? 

"ממש לא. זו חוויה".

"כשנגמרו צילומי התוכנית, 
פוצצו לי את הצמיגים של 
האוטו מתחת לבית. בפרק 

עצמו רואים אותי מתחבאת 
בבניין, הייתי בטוחה שסוף 

העולם הגיע"

"לא הבנתי את ההשלכות". מושקוביץ'

כשהתברר, שאני מתאימה, 
שאלתי: 'חבר'ה, איך אתם 
בכלל יודעים שאני מצטלמת 
טוב? אף פעם לא עשיתי את 
זה'. הם ענו לי: 'מה נראה לך 
שעשינו עד עכשיו?

"הייתי בטוחה 
שהולכים

לשחוט אותי"

קפיצה בהבנה. מיטלמן

אין סכנה לאנושות. גולדשטיין

יותר אמפטיה וסובלנות. נתן

אפוקליפסה, 
עכשיו?

איור: נתנאל קראוס
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המשיח. הסיבה האמיתית, לפחות לגירסתו, נחשפה רק כחצי 
שנה לאחר שובו.

ארבע דירות מסתור
הרב הדהים את חסידיו, כשגילה כי הוא נחטף על ידי לא 

אחרים מאשר שותפיו, שוקרון וקטורזה. 
להשניים לקחו אותו לטבריה, שם העבירו אותו ארבע די
לרות שונות אשר לא ראויות למגורי אדם, והתעללו בו בצו

רה קשה ביותר, תוך שהם מאיימים עליו, כי יחשפו פרטים 
מביכים על עברו, ומאלצים אותו לחתום על מסמך בו הוא 

מאשר אותם. 
בנוסף טוען בן ארצי, כי השותפים לשעבר השתלטו על 
נכסי העמותה, ונישלו אותו ממנה לחלוטין. אם לא די בכך, 
העבירו החוטפים תשובות שקריות לחסידיו, אשר שלחו לו 
והכריחו אותו לכתוב מכתבים למשפחתו,  שאלות שונות, 
בהם הוא מספר על הצורך בהתבודדות על מנת להשתקם 
מסטיות מיניות. השיא היה מכתב, המפרט סטיות חמורות 

ביותר.
ניסתה אשת  זה,  קריאת מכתב  האומרים שבעקבות  יש 

הרב להתאבד באמצעות קוטל נמלים.
לקטורזה ושוקרון מצידם אומרים, כי הרב ביקש מהם לע

זור לו להיחלץ ממחלת נפש שתקפה אותו, וביקש להתבודד 
הרחק מביתו וממאמיניו. 

המאמינים עוברים ליריבים
ימים  לאורך  במושב.  מהומות  עורר  המדהים  הגילוי 
וגידופים  בתים,  לעבר  וחזיזים  אבנים  הושלכו  ארוכים 

וקריאות לחרם נשמעו ללא הרף. 
לכנופיות של בני נוער ומבוגרים התהלכו משולהבות בר
לחובות, מאיימות על הכנופיות היריבות, שלא ימשיכו בה

שמצותיהן.

ולא  למחתרת,  וקטורזה  שוקרון  ירדו  הפרעות  במהלך 
יצאו מפתח ביתם. משפחת בן ארצי מצידה התבצרה מאחורי 
הגדר הגבוהה של ביתה, כשמאבטח צמוד סובב את הרב 24 
שעות ביממה, בודק בחשדנות כל אדם שמתקרב, ומפחד, 

לדבריו, מפני "איום קונקרטי מהמתנגדים".
גם בין החסידים נרשמה רעידת אדמה. מספר משפחות 
התפרקו, כיוון שבני הזוג תמכו בצדדים השונים. זוגות רבים 
אף נטשו את אמונתם המלאה ברב בן ארצי, ועברו למחנה 

שוקרון וקטורזה.
עם הזמן, המהומות שככו, אך השאלה הבוערת - עם מי 
הצדק - בעינה עומדת. גם ותיקי המושב אומרים, כי הם 
מתלבטים על אף שהרוב נוטים לצידו של בן ארצי, ומודים 

כי מאז ומעולם לא חיבבו את שותפיו. 
לבבית המשפט המחוזי בבאר שבע, שדן החודש בסוגיה הכ

לכלית בפרשה, קבעה השופטת דפנה אבניאלי, כי בענייניה 
להכספיים של העמותה, שבחשבונה מיליוני שקלים, "רב הנ

סתר על הנגלה", וכי דרושה חקירה מעמיקה לצורך פיזור 

הערפל, "שבמהלך הדיון לא התפזר אלא התעבה כענן".
מה שבטוח הוא שבין אם נחטף הרב ובין אם לא, את הבור 
אליו נפל, לא הצליח טרקטוריסט הפלא מגוש קטיף לזהות 

בזמן. 

רב

אנשים שמבקשים גאולה, שותפים עסקיים שמבקשים 
לנפח את כיסיהם ורב אחד ללא הסמכה, שבטוח שהוא 

הוא המשיח ¿ מה קורה בחצרו של הרב ניר בן ארצי 
במושב תלמים, וכמה אמת יש בסיפור חטיפתו? 

¿ אפילו בית המשפט מתקשה להבין

מיכל גרין

־במושב תלמים השקט יש שני מקומות הומי אדם בש
עות הערב. 

להראשון הוא לישכתו של הרב ניר בן ארצי, המלאה במב
קשי ברכה, עצה וסגולה. השני הוא המכולת, שם מתקבצים 
לאחר השוטטות אנשי התקשורת והסקרנים, שמנסים להבין 

ולו במעט את תעלומת בן ארצי. 
רחוק  לא  לכיש,  בחבל  הנמצא  המנומנם,  המושב  אנשי 
מקרית גת, עדיין לא מעכלים את התמקמות המושב בלב 
העניין הציבורי. הקופאיות במכולת נדהמות אל מול כמות 
המבקרים, ואילו הנערים שזה עתה קיבלו רישיון ומפטרלים 
בדאווין מופגן ברכב ההורים בכבישים הצרים, צועקים מדי 

פעם דרך החלון הפתוח: "מה יש לכם לחפש כאן?".

תרומות בסך מיליוני שקלים
־תלמים הוקם כמושב מסורתי על ידי עולים מטוניס בש

נות ה־50. 
המייסדים שלחו ידם בחקלאות, ואליהם התוספו בהמשך 

לאנשים שחיפשו את חלקות האדמה הרחבות, את המרחק הס
ביר ממרכז הארץ ואת השקט שמאפיין את האיזור כולו. 

בשנים בהן לא גר בן ארצי בתלמים, הוא חי בגוש קטיף, שם 
עסק בעבודות עפר כטרקטוריסט. שמו החל להילחש מפה 
לאוזן, כמי שיש לו כוחות, לאחר שהצליח להימנע מפגיעה 

בצינורות המונחים מתחת לפני הקרקע שדרכה הוא רואה. 
במגדלי  בספטמבר   11 פיגועי  ניבוי של  לו  יוחס  בנוסף, 
התאומים. הבאזז הציבורי שנוצר סביבו גבר וגבר, עד שהוא 
במוצהר  שעוסקת  הראשונה  הדתיתללאומית  לדמות  הפך 

בעללטבעי. 

איתו  המתייעצים  חסידים  סביבו  נאספו  לאדמו"ר,  כיאה 
לגבי כל בחירה בחייהם, החל בשם הילד שנולד וכלה בעצות 
הוסמך  זאת על אף שמעולם לא  בנישואים, כל  למשברים 

לרבנות.
הרבנים המובילים בציונות הדתית התרשמו פחות, כעסם 
התעורר לאחר שבן ארצי החל לדבר על חבלי גאולה מיידית, 
ואף רמז על כך שהוא המשיח. הוא הוחרם על ידי רבים מהם, 

ונאסר עליו לעסוק בייעוץ בנושאים שבינו לבינה. 
נולד,  בו  למושב  במחלוקת  השנוי  הרב  חזר   '98 בשנת 
ויחד איתו גם עברה החצר, שעם הזמן תפחה וגדלה. במקביל 
לפופולריות ההולכת ומתרחבת, ייסד בן ארצי בשותפות עם 
שמואל שוקרון ושמעון קטורזה ותושבי המקום, את עמותת 

ל"תלמי גאולת ישראל", אשר לה מוסדות לימוד רבים, ומט
רתה להפיץ את עניין המשיחיות הקרבה, בו דוגל הרב. 

השותפים הגדילו והעצימו את העמותה, בעוד הרב היה 
הרוח, אליה התחברו אנשי עסקים מפורסמים, דוגמת גליה 
אלבין ורעיה שטראוס. השותפים ניהלו את כספי התרומות 

הרבים שזרמו, המוערכים במיליוני שקלים.

שלוש וחצי שנות גלות
במושב קיבלו את התוספת החריגה בנוף, אך עם הזמן 

גם הרימו גבה. 
"עד שהם הגיעו, האופי של המושב היה מסורתי ומכבד", 
לנסוע  שרצו  "אנשים  המקום.  תושב  עשוש,  סיני  משחזר 
בשבת, למשל, נסעו בכבישי עפר מסביב למושב. היום הם 

נוסעים בכבישים של המושב בכוונה".
ללמרות זאת, הקהילה החדשה לא הפרה את השלווה ושיג

רת המושב, והחיים המשיכו במסלולם.
ארצי  שבן  לאחר  חודשים,  כשלושה  לפני  אירע  המהפך 
חזר מגלות ממושכת של שלוש שנים וחצי, שבמהלכן ניתק 
כל מגע או תקשורת עם משפחתו וחסידיו. הסיבה הרשמית 
לעזיבתו היתה שהוא ביקש להתבודד, על מנת להביא את 

הנסתר
זה הסוד שלו. בן 

ארצי בביתו

לדברי בן ארצי, שותפיו־
חוטפיו שלחו תשובות 

שקריות לחסידיו, והכריחו 
אותו לכתוב מכתבים 

למשפחתו, שבהם 
הוא מספר על הצורך 
בהתבודדות על מנת 

להשתקם מסטיות מיניות

גם בין החסידים נרשמה 
רעידת אדמה. מספר 

משפחות התפרקו, כיוון 
שבני הזוג תמכו בצדדים 
השונים. זוגות רבים אף 

נטשו את אמונתם המלאה 
ברב בן ארצי, ועברו למחנה 

שוקרון וקטורזה

ת"
חרונו

א
ת 

ם: גדי קבלו, "ידיעו
צילו

תגובה 

"הרב תמים, והם 
מתוחכמים"

אמיר בן דוד, עוזרו של בן ארצי: "כל הפוסל, 
־במומו פוסל". הרב ביקש שלושה חודשי התבו
־דדות, והם )שוקרון וקטורזה, מ.ג.( האריכו לו בכ

פייה לשלוש שנים. 
"אין אדם שייקח על עצמו כזה טירוף, להיות כלוא, 

לקשור באזיקים ולהיות מורעב ימים כלילות. הנס הג
דול הוא שהרב יצא ללא פגיעה נפשית. הרב תמים, 

והם מתוחכמים". 
ומה לגבי הסטיות המיניות שהם מייחסים לרב?

ימים  שלושה  במשך  אוכל  ממנו  שמנעו  "אחרי 
בדירה ללא חשמל, הכריחו אותו לכתוב מכתבים על 
סטיות, ולחתום עליהם כתנאי לאוכל. הוא עשה זאת 

מכיוון שידע שאם לא יכתוב, ימות.
"מדובר באנשים שזרעו הרס בקרב משפחות, בכך 
שנתנו תשובות בדויות בשם הרב. הם שיקרו לאנשים 
באופן שיטתי, ומי שמשקר אסור להאמין לאף מילה 

שלו".
את תגובתם של שמואל שוקרון ושמעון קטורזה 

לא ניתן היה להשיג עד סגירת הגיליון.
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שגריר 
אלוהים 
בישראל

 רבבות מאמינים פוקדים מדי חודש את 
התיקון הלילי שעורך הרב יעקב איפרגן, הוא 

"הרנטגן", בנתיבות ¿ מעריציו מאמינים, כי אלפי 
הנרות שזורק הרב לתוך האש בלילה הקריר מכפרים 

על עוונותיהם, ואולי אף יחזירו את גלעד שליט 
הביתה ¿ כתבת "אריאלה" היתה שם

שרה חטב

שעת ערב מאוחרת. ההמתנה לבוא הרב יעקב 
־איפרגן, "הרנטגן", נראית קשה לאסופת האנ
־שים שמתקבצת באחוזת הקבר של אביו, הבא

בא שלום, בנתיבות. 
למבקרים טרחו ונסעו, מקצתם מאיזור הצפון הר
לחוק, על מנת להשתתף בטקס "תיקון חצות" המ

סורתי, המתקיים אחת לחודש בחצר הרב. 
מנגן  החצר  שבמרכז  הנרות  הדלקת  ברחבת 
די.ג'יי גירסת בני ברק את מיטב להיטי החתונות 

להחסידיות. הקהל מגיב באדישות למוזיקה הבוק
עת מרמקולים ענקיים, כולם מחכים רק לרגע, בו 
יבחינו בכובעו של המקובל מתקרב לעבר מתחם 

הפולחן.
השעה קבועה מראש, אולם נראה, כי לרב פקקים 

לרבים בדרך. "מי יודע", אומרת בחורה אחת לחבר
תה בהשתלהבות רוחנית, "אולי הוא באמצע שיחה 

חשובה עם אלוהים". 
אחריו?  נוהים  כך  כל  שרבים  "הרנטגן",  מיהו 
הבאבא של נוחי דנקנר, שרי אריסון, אריאל שרון, 
משה קצב ועוד רבים וטובים. האיש שחזה את מותו 
בטרם עת של נשיא מצרים לפני חמש שנים, אוייבו 
המושבע של הבאבא ברוך ומנכ"ל עמותה בעלת 

קרקעות בשווי מיליוני שקלים. 
"בין אם אתם אנשים דתיים, ובין אם לאו", מתאר 

לבאוזניי צביקה אלוש, כתב "ידיעות אחרונות" בד
רום והאיש שהגה את המותג 'הרנטגן', "העובדה כי 

לאיש יש כוחות לא ניתנת להכחשה". 
בהענקת  מסתכמת  אינה  בפוליטיקה  נגיעתו 
עצות לפוליטיקאים רבים, המתדפקים על דלתו. 

זכתה  המקומיות  לרשויות  האחרונות  בבחירות 
מפלגתו של הרב בארבעה מנדטים במועצת העיר 

נתיבות. 
לפני הבחירות, התערבותו בפוליטיקה העירונית 
עוררה סערה בעיר הדרומית. אך חודשיים בלבד 
נוסף  לו מאמיניו,  לאחר הקמת התנועה, העניקו 
על כוח כלכלי, כוח פוליטי מוניציפלי. זוהי עוצמה 

לבלתי נתפסת במימדיה. איש אחד גורר אחריו מא
מינים באש ובמים, על אף איסור מפורש של גדולי 

הרבנים בארץ להשתתף בטקסיו. 

"את לא מתביישת?"
בין  הקשר  כי  נראה,  ראשונית  מהתבוננות 

המתאספים הוא מקרי בהחלט. 
לאנשים מבוגרים יושבים על ספסלי העץ ולו

גמים תה בניסיון לחמם את גופם. בני משפחות, 
נכים, מדברים בלחי אב  או  ילד  להמסיעים לרב 

שות בינם לבין עצמם, נשים זקנות כבר יושבות 
מופע  בעזרת  לשיאו  נערכות  המתחם,  בקירבת 

החימום. 
לזוג צעיר ואופנתי עומד בצד ומחזיק ידיים, הש
לדי הדרך שלהם  איבדו את  כאילו  נראים  לניים 

חולשות קבוצות של מעריצות  כולם  זינגוף. על 
נרגשות. בכלל, אחוז הנשים בחצר מרשים. 

ההמתנה נמשכת, ואני יוצאת לצוד אחר אוכל. 
במקום מנהלים אנשי הרב מכולת קטנה, המציעה 

משקה חם וכריך. 
מתברר, שמזון רוחני אינו מקור הפרנסה היחיד 
של החבורה. בסמוך למתחם המזון המהיר מתנהל 
ענף כלכלי נוסף - הענף למוצרי צריכה רוחניים. 

עראק  בריא?(,  )לטיגון  הרב  ידי  על  מבורך  שמן 
שעבר זיקוק נוסף במשרדי העמותה, בקבוקי מים 
קדושים וקמעות בצורת מחזיקי מפתחות תוצרת 
סין. מגוון שירותי דת, למעט תעודת הכשר. "מה, 
את לא מאמינה לי שזה כשר?", מתרעם המוכר על 

שאלתי החצופה. 
לאחר משא ומתן קצר מפנה אותי המוכר בנימוס 

לשי שהאזינה  אישה  אחר.  במקום  הכשר  ללחפש 
חה גוערת בי: "את לא מתביישת? לשאול דברים 

כאלה בחצר של הרבי?
משיחות שמתנהלות סביב, התחלתי להבין כי 
הרב כבר מזמן חצה את סף הסלב הבנאלי. בעיני 
מאמיניו, הוא הפך אלטרנטיבה רצינית לאלוהים, 
או לפחות מתמודד צמוד. "את מבינה שהוא רואה 
לך את הלב? מה שתנסי להסתיר, העיניים שלו ילכו 
וימצאו את זה!", מסבירה לי רפאלה בן חיים, אחת 

המתנדבות בדוכן לגיוס תרומות. 
"זה טקס שמנקה אותך, נותן לך אנרגיות לכל 
לשעבר,  דנה  תהילהלאורה,  לי  מסבירה  השבוע", 

לשהרב עצמו שינה לה את השם. "הוא גם חיבר בע
צמו תפילה למען גלעד שליט", מספרת לי בגאווה 
זה  "בשביל  לידה,  העומדת  אמה,  מוסווית  בלתי 

באתי". 
"תראי בעצמך", מוסיפה תהילהלאורה, "זה תיכף 

למתחיל. אבל את חייבת להוציא את הידיים מהכי
סים ולמחוא כפיים, אחרת זה לא עושה כלום". 

"הרב אפילו זיהה אותי"
הדי. ג'יי המזוקן, שבחצי שעה האחרונה עשה 

־מאמצים נואשים לשכנע את הקהל שהרב אוטו

טו מגיע, מגביר את קולו ביתר שאת, כשמכונית 
הפאר של הרב עושה את דרכה למרכז המתחם. 
המתח עולה, כש"הרנטגן" פורץ לזירה בליווי 
קריאות אקסטטיות של המעריצים, ואז ניתן האות 

לתחילת ההצגה.
בהשלכת  מתחיל  ובעצמו  בכבודו  השבט  ראש 
קודם  שהודלקה  אש,  להבת  לתוך  נרות  חבילות 
לכן. אין ספק, כי לרב הגדול יד ימין מרשימה. ללא 
יגיעה, ובמשך כמחצית השעה, הוא משליך חבילות 
חבילות למתקן ברזל מיועד, והכל בליווי הקריאות 

הנרגשות של המעריצים המעודדים. 
מסתובב  גם  הוא  הפיקנטיות,  בשביל  לפעמים 
אל  שנלחץ  הקהל,  לכיוון  מהנרות  חלק  ומשליך 

הגדר. 
להתגובה המתעוררת בקהל דומה לתגובות במו
לפע רוק, כאשר הכוכב משליך רסיסי גיטרה להמו

נים. כולם נלחצים לזכות בפרס הנכסף. אלו שזכו, 
מנשקים את הנר ומטמינים היטב בתיקים, חסרי 
המזל ממהרים לשכב על הרצפה בחיפוש אחר גוש 

שעווה תועה. 
למושא ההערצה מתקרב מדי פעם לאחת הגד

רות, ואז נשמעות תחינות וצעקות לברכה. ידיים 
ואצבעות נלחצות לחורי הגדר, בתקווה לנגיעה 

לקלה בבגד הרב. מעידה קלה של הרב, באחת המ
דרגות המובילות לחלק העליון של התנור, חוללה 
עצמך  על  תשמור  "תיזהר,  בקהל.  אימה  זעקות 
צדיק שלי, נשמה טהורה!", צרחה בפחד טלי מתל 

אביב. 
לטלי, מנהלת תיקי לקוחות בחברה מובילה בת
לחום יצוא שבבים אלקטרוניים, לא מפסידה, לדב

ריה, אף הופעה של "הרנטגן". "לאיפה שהוא הולך, 

אני שם. אני עוקבת אחריו לכל מקום. פעם הוא 
אפילו זיהה אותי. הוא עשה לי ככה שלום קטן עם 

היד". 
אובססיה מסוג זה, שהיתה זוכה בכל מצב אחר 
למנודי ראש מרחמים, הופכת למושא הערצתן של 
חברותיה של טלי. "זה עושה לה טוב", מסבירה לי 
דנה, חברת ילדות, "אני לא ארחיב, אבל היא עברה 

להרבה דברים קשים בחיים. כשהיא כמעט התחרפ
נה, היא מצאה אותו. הוא נותן לה ולכולנו תקווה, 

כוח".

הלהבות פונות לעזה 
"התיקון  לאירוע  שקדם  הפרסום  במסע 

יע מנהיגם  כי  הרב,  אנשי  ־המיוחד", הבטיחו 
רוך תפילה מיוחדת למען שובו של החייל גלעד 

שליט. 
לבקרב הנשים ברחבה מתוארת התפילה כהתגל
למות כוחותיו של הרנטגן. בכל רגע מצפות העומ

דות לידי להופעת שליט מתוך האש. 
לפתע נשמעת לידי צעקה חנוקה. אני מסתובבת 

לאל קבוצת חברותיי החדשות. הן מצביעות בהתפ
לעמות לעבר האש. אחת מהם מתחילה לבכות. בס

בלנות גדולה מסבירה לי טלי: "תסתכלי לאן האש 
פונה". אני נמנעת מלהודיע לה, שהאש פונה עם 

כיוון הרוח, כמו שהיא עושה כבר קרוב לשעה. 
חשדתי שפה לא הפואנטה. "הלהבות פונות לצד 
שמאל, את רואה? מה יש לכיוון הזה, את יודעת? 
זה כיוון עזה. שם נמצא גלעד שליט. הרב הגדול 
שלח את האש להציל את גלעד". אנחנו משתתקות 

וממשיכות להביט בלהבות, מהורהרות.

סמוך למתחם המזון 
המהיר מתנהל ענף 
כלכלי נוסף: מוצרי 

צריכה רוחניים. שמן 
מבורך על ידי הרב 

)לטיגון בריא?(, עראק 
שעבר זיקוק נוסף 
במשרדי העמותה, 

בקבוקי מים קדושים 
וקמעות בצורת מחזיקי 

מפתחות תוצרת סין

בעיני מאמיניו הרב 
הפך אלטרנטיבה 

רצינית לאלוהים, או 
לפחות מתמודד צמוד. 

"את מבינה שהוא 
רואה לך את הלב? 

מה שתנסי להסתיר, 
העיניים שלו יילכו 

וימצאו", מסבירה אחת 
המתנדבות בחצר 

 גורר אחריו מאמינים באש ובמים,
 על אף איסור של גדולי הרבנים. 
הרב איפרגן בתיקון הלילי
צילומים: טל שחר, "ידיעות אחרונות"
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סטודנטים   
 אם הם לא זכו בפיס או 

 קיבלו ירושה נדיבה, איך זה 
שהסטודנטים מגיע לקמפוס 

ברכב פרטי?
מאיה ריסטיץ'

יש מי שהמשבר הכלכלי אפילו עושה לו טוב. 
כך לפחות מסתמן מתצוגת המכוניות המרהיבה 
בחניות המרכז, המרמזת כי עידן הגרוטאות של 

הסטודנטים הגיע, כנראה, לתומו.
מתקבלת  הקמפוס  חניוני  של  אקראית  מסקירה 
המגיעים  מהסטודנטים  מחצית  לפחות  כי  תמונה, 
לאיכות  בנוגע  להתפשר  לא  מעדיפים  רכב,  בכלי 

ולסטייל.
מכוניות,  חונות  הקמפוס  שבחניות  קרה  איך  אז 
שלא יביישו אפילו אנשי היילטק מכובדים? הייתכן 
עם  נולד  או  בלוטו  זכה  מהסטודנטים  נכבד  שחלק 

כפית זהב בפה? ממש לא. 
רוב המכוניות הללו הן בכלל של הורי הסטודנטים, 
מרצים או אורחים במרכז. אומנם ישנם כמה ברי מזל, 

לשנוהגים במכוניות יקרות משלהם, אך רוב הסטודנ
טים עדיין נוהגים במכוניות ישנות, ואלו הם:

4x
 המאזדה מככבת 

סקירה אקראית של המכוניות בחניה הסמוכה לקמפוס העליון:

מספר המכוניות היצרן 
34, מתוכן 21 מאזדה 6 ומאזדה 3 מאזדה 

15 טויוטה  

סוזוקי  14, בלנו וסוויפט החדשה

11 פורד לסוגיה  

29, רובן גטס יונדאי 

6 הונדה 

17 )206 ו־307( פג'ו  

14 פולקסווגן 

15 פיאט 

38 )סקודה, סיטרואן, סיאט ועוד( אחר 

 מלי מיכאלי, שנה ב' במחלקה לתקשורת, 
 נוהגת בפולקסווגן פולו שנת 1998. "מעולם לא יצא לי להגיע

 ללימודים באוטובוס או בטרמפים, 
ואם לא היה לי אוטו, הייתי שוכרת דירה באריאל. אני עוצרת לטרמפיסטים" 

 מיכאל פיינברג, שנה א' בחוג לכלכלה ומינהל עסקים, נוהג בסקודה 
פליסיה שנת 2000. "אני מגיע לכאן ממעלה אדומים, ואם לא היה לי כלי 

 רכב, הייתי בוחר ללמוד במקום קרוב יותר לביתי. 
בדרך כלל אני עוצר לטרמפיסטים"

שוקרון דוריאן, שנה א' בחוג למדעי המחשב, נוהג בטויוטה 
יאריס שנת 2005. "מעולם לא הגעתי ללימודים באוטובוס, ואני 

תמיד עוצר לטרמפיסטים"

יניב שרון, שנה ג' במחלקה להנדסה תעשייה וניהול, נוהג בפז'ו 206 שנת 
 2002. "קניתי את האוטו לפני שנה, מכיוון 

שלהגיע למכללה באוטובוסים היה סיוט. אני עוצר לטרמפיסטים".

עידן 
הגוגלקרטיה

במרחבים האינסופיים של האינטרנט מקבלים המושגים "חשוב" ו"לא חשוב" הגדרה 
מחודשת † יהודה חשוב יותר מנינט, אולמרט חשוב יותר מבן גוריון † ויצחק שמיר? 
הוא בכלל בסביבה של עינב בובליל † היכונו לסדר עולמי חדש, ומה זה אומר עלינו

חזי דרקסלר

־הנבירה אחר פרטי ביב
הס מדפי  בין  ־ליוגרפיה 

בשנים  נהפכה,  פרייה 
לאירוע  האחרונות, 

נדיר. 
פשו מקש  לבלחיצת 

על  מתארגנים  אנו  טה 
במדפסת  הסילבוס  כל 

שבעבר  מאמרים  הביתית. 
להרחוק הצליחו לעשות היס

לטוריה מוצאים את מקומם, בא
אגב,  ארכיון,  אותו  וירטואלי.  רכיון 

לאינו נמצא במרתף מעופש המאובטח על ידי ספ
רנית ממושקפת, אלא בכל בית ברחבי העולם 

המצויד במחשב. 
ללארי פייג' וסרגיי ברין, צמד הסטו

שב סטנפורד  מאוניברסיטת  לדנטים 
את  שהחליפו  אלו  הם  קליפורניה, 
הפשפוש בארכיון בשיטוט ידידותי 
למשתמש הביתי. הם ייסדו את מנוע 
החיפוש גוגל, שהפך ברבות השנים, 
ללאורים ולתומים של רשת האינטר

נט. מי שלא שם, פשוט לא קיים.
אז מי ראש הממשלה הכי פופולרי 

במבחן גוגל? איזו עיר הכי נידחת ברשת? 
לומה דירוגו של המרכז האוניברסיטאי במ

נוע החיפוש? 
הפופול הממשלה  ראש  גוגל,  לפי  נשפוט  לאם 

רי ביותר מאז קום המדינה 
שה היחיד  דווקא  להוא 
)"אני  ההפך  צהיר 

לא  ממשלה  ראש 
כך  פופולרי", 
אמר במרץ 2007 
מועצת  בכינוס 
אהוד  קדימה( 
ששמו  אולמרט, 
למוזכר בגוגל כש

מיליון  וחצי  לושה 
אולמרט  פעמים. 

אחריו,  הבא  על  מוביל 
לאהוד ברק, בכמיליון איזכו

רים. נתניהו, אגב, צמוד למשה שרת 
עם כמיליון ול800 אלף איזכורים. ומי שסוגר את 

הרשימה הוא יצחק שמיר, שמגרד את השלוש 
מאות אלף. קצת פחות מעינב בובליל.

הרמטכ"ל המנצח במבחן הוא דווקא 
המפו ברללב"  "קו  יוזם  ברללב  לחיים 

במבחן  עמד  לא  המעוזים  קו  רסם. 
במלחמת יום הכיפורים, אך שמו של 
ההוגה מחזיק מעמד יותר מכל איש 
לציבור ישראלי בכל הזמנים, עם המ

ספר המכובד - ארבעה מיליון.
מי שלא מגיע אפילו קרוב לעשירית 
למהמספר הזה הוא לא אחר מאשר הרמ

טכ"ל לשעבר אמנון ליפקין שחק, המוזכר 

פחות  פעמים. מעט  אלף  פחות משישים 
של  הגמר  חצי  פליטת  עוזרי,  מהדר 
אותה?  זוכרים  לא   ."3 נולד  "כוכב 

תעשו עליה גוגל.

האב לוקח את הבן
קטן  לא  חלק  על  החתומים 
עיתונאי  הם  הללו  מהמספרים 

האינטר מהפיכת  שמאז  ־ארצנו 
נט נטשו את העט לטובת המקלדת. 
מקומם של העיתונאים במבחן גוגל לא 

מלהיב במיוחד.
שיאן האיזכורים מבין כתבי ערוץ 10 

להוא אלון בן דוד הוותיק, שמג
רד את השני מיליון. הערוץ 
מוביל  אומנם  המתחרה 
לרוב בדירוג הרייטינג, 
אך במבחן גוגל נמצא 

הכ כתב  עם  למאחור 
עמית  הצעיר  נסת 

כמי שמוזכר  לסגל, 
פעמים.  מאתיים  ליון 
בערוץ הראשון מוביל 
הכתב הצבאי של הערוץ 
אמיר בר שלום עם מספר 
זהה לסגל. מספר דומה אגב, 
"יום  המילים  צמד  לזכות  עומד 

העצמאות".
יעקב  הוא  ביותר  הפופולרי  החדשות  מגיש 
איילון, עם חצי מיליון איזכורים בלבד, מחצית 
את  סוגרת  כספית.  בן  "מעריב"  מעיתונאי 
הראשון  הערוץ  כתבת  העיתונאים  דירוג 

תמא פנינה  אביב,  בתל  משפט  ללענייני 
נו שאטה, עם איזכור אחד בלבד. כמעט 
עבודתה,  ממקום  פחות  מיליון  שלושה 

בית המשפט בתל אביב. 
למספר מפתיע במיוחד מעניקה לנו הז
למרת ופליטת "האח הגדול" מאיה בוסקי

לה, שמובילה על כל אמני ישראל באשר 
הם. בין אלו שהותירה בוסקילה מאחור אפשר 

ללמצוא את אביב גפן, עם כחמש מאות אלף איז
כורים, שזה מחצית מאביו, יהונתן. שלמה ארצי, עם 
מעט פחות מגפן הבן. ואריק איינשטיין עם 

כשלוש מאות אלף. 
את  עקף  איינשטיין 

למלכת הזמר העברי שו
שנה דמארי, שמחזיקה 
אלפים  בכעשרת 
בלבד.  איזכורים 

"היש מפליט  לרבע 
בשבקין.  נתן  רדות" 
כנראה שבכל הנוגע 
ההיסטוריה  לגוגל, 
הכריעה  הטווח  קצרת 
את נכסי צאן הברזל של 

התרבות הישראלית. 

הזוג שהשפיע יותר מכל על התרבות הישראלית 
בת זמננו הוא נינט טייב ויהודה לוי, שמעניקים לנו 
נתון מפתיע במיוחד. יהודה מופיע במנוע החיפוש 
לזכותה  שרושמת  מנינט,  יותר  פעמים  כמיליון 

כמיליון וארבע מאות אלף איזכורים.

 מי אמר שהמנצח 
הוא המנצח?

האוליגרך של בית"ר ירושלים אומנם נמלט 
ליגת  טבלת  את  מובילה  קבוצתו  אך  מהארץ, 

־העל בכדורגל )בגוגל, בגוגל(, ומייד אחריה נמ
צאת מכבי נתניה.

לשניהם עם כשני מיליון איזכורים. בתחתית הר
שימה אפשר למצוא את בני יהודה תל אביב והכוח 

עמידר רמת גן, עם כשלוש מאות אלף בלבד. 
לבליגה הגבוהה בכדורסל מובילה הקבוצה הצ

עירה בני השרון, עם מספר מפתיע של כחמישה 
וחצי מיליון. אחריה נמצאות מכבי חיפה ומכבי תל 

לאביב, עם כשני מיליון כל אחת. סוגרת את הר
שימה אליצור קריית אתא, עם כשלושים וחמישה 

אלף. מחצית משפרה קורנפלד. 
בכדורגל, ירושלים מובילה, אך מבין ערי הארץ 
המנצחת הגדולה במבחן גוגל היא העיר העברית 
פעמים  מיליון   45 מופיעה  אביב  תל  הראשונה. 
ברשת. אחריה, עם כעשרה מיליון איזכורים פחות, 
בכחמישה  חיפה  על  שמובילה  ירושלים,  נמצאת 
מיליון. סוגרת את הרשימה דווקא העיר הצפונית, 

לשהיתה במרכז החדשות שנים רבות - קריית שמו
נה עם כשלושה מיליון. 

לא הרבה פירושו לא טוב?
אם גם אתם רצים לגוגל כדי לבדוק את הרזומה 
של המרצה החדש, ועל איזה עצומות חתם החבר 
שהבחנתם  להניח  יש  אז  הקטנה,  האחות  של 
במקומו הלא מחמיא של המרכז האוניברסיטאי 

בשרתי מנוע החיפוש הגדול בעולם.
השם הפופולרי של המרכז האוניברסיטאי ברשת 
אלף.  כמאתיים  עם  אריאל",  "מכללת  דווקא  הוא 
"מכללת  נמצאת  פחות  אלף  חמישים  עם  אחריו, 
אלף  עשרים  עם  מאחור,  והרחק  ושומרון".  יהודה 

לבלבד, מופיע "המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומ
רון". המכללה האקדמית נתניה, 

פעמים.  מיליון  כחצי  מופיעה  השוואה,  לשם 
הן  בארץ  האקדמיים  המוסדות  את  שמובילות  מי 
האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב עם 

כמיליון איזכורים.
במרכז  המחלקות  ראשי  של  הפופולריות  גם 
לא מרנין במיוחד. המובילים מבין המרצים נהנים 
מעשרות אלפי איזכורים. ביניהם דיקן הפקולטה 

ללהנדסה פרופ' שמואל שחם, דיקן הפקולטה למ
דעי הבריאות פרופ' יאיר שפירא וראש המחלקה 

ללפיזיקה רפואית )יש דבר כזה( פרופ' טוביה של
זינגר. 

נתון מעניין במיוחד מעניק לנו דיקן הפקולטה 
למדעי הטבע פרופ' אלכסנדר דומושניצקי ששמו 

מצוי ברשת 100 פעמים. רק לשם השוואה, בדגש 
על ה"רק", המשפט "גנן גידל דגן בגן" מופיע כאלף 

פעמים באותו מנוע חיפוש.

לא כל סלב הוא סלב נט
מאוד  האקדמיים משפיעים  המוסדות  ראשי 
על ההשכלה הגבוהה בארץ, אך נתון זה אינו 

הופך אותם לידוענים ברשת האינטרנט.
פרופ'  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  נשיא 
נשיאי  רשימת  את  שסוגר  כמעט  מגידור  מנחם 
המוסדות, עם 12 אלף איזכורים בלבד. פרופ' צבי 
שנוסדה  נתניה,  האקדמית  המכללה  נשיא  ארד, 
זוקף  העברית,  האוניברסיטה  אחרי  שנה  שבעים 

לזכותו כחצי מיליון איזכורים.
ואם תחפשו את שמו של פרופ' דן מאירשטיין, 

לנשיא המרכז האוניברסיטאי, תמצאו שנשיאנו המ
לומד מצוי בשרתי חברת גוגל כשבע מאות פעמים 

בלבד. 
אגב, אם אתם מפקפקים באמיתות הנתונים לא 
ממש תוכלו לבדוק אותם, כי הדינמיות של "גוגל" 
כמעט  משתנות  החיפוש  שתוצאות  לכך  גורמת 
למדי יום ובפערים גדולים. ייתכן מאוד שעד שת

קראו את השורות הללו ייוולד סלב חדש במדינה, 
שיטרוף את הקלפים, או לפחות יהפוך לסוזן בויל 

הישראלי. 
בויל, אגב, מופיעה כמיליון וחצי פעמים בגוגל, 

נכון לרגע כתיבת הכתבה.

גוגלמניאק 
הביצה והתרנגולת: כמה 
שיותר רלוונטי, נסרק 

יותר. ולהיפך
"חברת גוגל סוקרת אחת לכמה זמן את 
כל הרשת", מסביר אחישי בוכניק, מנכ"ל 
בקידום  המתמחה  טכנולוגיות",  "גירית 

אתרים בגוגל.
זאת הסיבה לשינוי הבלתי פוסק במספר 
רלוונטי  יותר  שהאתר  "ככל  האיזכורים: 

הוא נסרק יותר", אומר בוכניק. 
90% מהגליל ללדבריו, גוגל חולשת על כ

שה באתרי החיפוש בארץ כאשר, צעירים 
משתמשים נוהגים "לגגל" יותר.

לבמישור המסחרי, גוגל מספקת למפרס
מים את החשיפה הגדולה וממוקדת ביותר 
דבר  פרסומית,  מדיה  בכל  להשיג  שניתן 
שלא נעלם מעיני הקמפיינרים הפוליטיים. 
קדימה,  מפלגת  היא  לכך  בולטת  דוגמה 
באינטרנט  מאמציה  מירב  את  שהשקיעה 

ובגוגל.
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הרמטכ"ל 
המנצח. 
בר־לב

מפתיעה 
במיוחד. 
בוסקילה

חצי 
מהאב. 
גפן

יודה יותר 
פופולרי. 

נינט
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נחל של 
הפתעות

20 דקות נסיעה מהכיתה הממוזגת, ואתם 
בפנינה של השומרון † נחל קנה: ספינת הדגל 

של שמורות הטבע באיזור

עתיה זר

נמצא  בארץ  היפים  הנחלים  אחד 
כעשרים דקות נסיעה מהמכללה. 

נחל קנה הוא מהנחלים הגדולים ביותר 
מעיינות  פזורים  ולאורכו  בשומרון, 
רבים. הוא זורם בסמוך ליישובים יקיר, 
עמנואל, קרני שומרון ומעלה שומרון, 
שהוא  עד  סבא,  כפר  בפאתי  ובהמשך 

נשפך לירקון, סמוך להוד השרון.
איך מגיעים: יוצאים מאריאל לכיוון 
פונים  אבישר  גיתי  בצומת  אביב.  תל 

לימינה, עוברים את היישוב עמנואל, וב
צומת T פונים שמאלה. נכנסים ליישוב 

לקרני שומרון ונוסעים לכיוון בית העל
מין, שם נחנה את המכונית. 

הדרו.  במלוא  הוואדי  נפרש  מולכם 
ללכו לאורכו, תיהנו מהפריחה, מהשוֵמ

רות, מחקלאות השלחין )המבוססת על 
הצומח  הטבעי  ומהחורש  מעיינות(  מי 
אך  הוואדי,  לאורך  זורם  הנחל  סביב. 

מסתתר מדי פעם בשכבות הסלע. 
לאחר הליכה של כחצי שעה, תראו 
בריכות יפהפיות, אפשר ורצוי להיכנס. 
המים לא עמוקים, אך שווים לרחצה. מי 
שלא רוצה לטבול, יכול סתם לשבת בין 

להעצים וליהנות מהמים, הזורמים בנקו
דה זו בתעלות מוסדרות מרהיבות.

חוזרים  אחרי שמיצינו את הרחצה, 
לאורך  להמשיך  גם  אפשר  למכונית. 
הוואדי, לאחר הליכה של כחצי שעה 

משם  יקירלעמנואל.  לכביש  מגיעים 
אפשר לעלות על כלי רכב )מזדמן או 
מתואם מראש( ולחזור לקרני שומרון, 

10 דקות נסיעה. 
להכיף בנחל קנה הוא שאפשר להת

חיל את המסלול בנקודות שונות, כמו 
)יותר קרוב למכללה(.  מהיישוב נופים 
משאירים את המכונית בכניסה ליישוב, 
ומשם יש שילוט לנחל. עוברים את שער 
עד  הוואדי,  לכיוון  ויורדים  הכניסה, 
למעיינות. ודרך אגב, בעלי רכבי השטח 
יוכלו לעשות את המסלול כולו ברכב. 

קצת השכלה כללית: בעבר היה נחל 
קנה הגבול בין נחלת שבט מנשה לשבט 

לאפרים. הנחל הוא אחד משלושת היוב
לים של הירקון: קנה, שילה ורבה. עד 
חמור  מזיהום  סבל  האחרונות  לשנים 
עקב הזרמת מי ביוב, אך פרוייקט ביוב 
המים  כי  אם  לזיהום,  סוף  שם  רציני 

עדיין אינם ראויים לשתייה. 
שמו, קנה, ניתן לו על שם קני החצב 
שנשתלו בו לסימון הנחלות. החצב הוא 
צמח רעיל, שאינו נאכל על ידי העיזים, 
וכך אחת לשנה מיתמר החצב, ומזכיר 
הקרקע  בדיוק  היכן  הקרקע  לבעלי 

שלהם מסתיימת, למקרה ששכחו. 
לאז אם תדחו את הטיול הזה לסוף אוגו

סט, תוכלו ליהנות מפריחה מרשימה של 
עשרות חצבים. והאמת? כדאי לכם לטייל 
גם  שוב  לבוא  תרצו  ובטח  עכשיו,  כבר 
בסוף אוגוסט, ועוד כמה פעמים בין לבין.

  שעת חלון/מאיה ריסטיץ'

איתמר פליישמן

־יום חמישי, שבוע נוסף של לימודים וע
ומנסים  יושבים  שוב  והחבר'ה  חלף  בודה 

־לתכנן את היציאה הפותחת של סוף הש
בוע.

סרט,  בין  הגורלית  ההחלטה  לפני  רגע 
מערכת  בפאב,  צ'ייסרים  לגימת  או  מועדון 
"אריאלה" מציעה לכם בילוי של ארוחה טובה 

לוגם מסע בזמן אל המקום האחרון שהייתם חו
שבים עליו, בני ברק.

לא לא, לא טעיתם, ואנחנו לא השתגענו, 
מרחק נגיעה מהסצינה התל אביבית מסתתרת 
לה אופציה אטרקטיבית ומאוד זולה לבילוי 
"בטעם של פעם", ועיר שבאמת אפשר לכנות 
אותה "עיר ללא הפסקה" )לא כולל שבתות 
וחגים(. תופתעו לגלות שהיו לא מעטים שעלו 
את  לפקוד  ונוהגים  שלפניכם,  התגלית  על 

עיר הקודש הגוש דנית באופן קבוע.

 מנה ראשונה:
חלות מגן עדן

אי  ברק  בבני  הגסטרונומי  הסיור  את 
־אפשר להתחיל מבלי לעשות עצירה במא

פיית ויז'ניץ המפורסמ ת. 
המאפה  דברי  ריח  וגם  ששמה  המאפייה, 
שהיא מייצרת יצא למרחקים, מתמחה בעיקר 
באפיית חלות שבת. הריח, שמכה בנחיריים 
לא  מהמקום,  רחובות  שני  של  ממרחק  כבר 
נגיסה אחת מהבצק  כי  הטוענים  ויש  מטעה 

להרך שמייצרים ב"ויז'ניץ" עלולה לגרום לה
לתמכרות קשה. עם זאת, רצוי להיזהר ולא לה

תפתות ולכרסם את החלה עם רכישתה, טעמה 
משתפר כשמשדכים אותה עם מה שאוהבים.

נוסף על הטעם המשובח, ביקור במאפייה 
להוא גם חוויה ישראליתלאנתרופולוגית, במ

סגרתה אפשר לפגוש בכל גוני האוכלוסייה: 
חילוניים, דתיים, ספרדים, אשכנזים וגם אנשי 
עומדים  עצמם  שמוצאים  מוכרים,  עסקים 
וממששים יחדיו את הסחורה בתקווה למצוא 

את החלה המושלמת.
רצוי  פסח,  במוצאי  למקום  נקלעתם  אם 
שתצטיידו במרפקי ברזל, שכפ"ץ ורוח קרב, 
המאבק על חלה שתשבור את האיסור לאכול 

חמץ עלול להיות מסוכן וכואב.
מהתנור  שיוצאת  חלה  אלופים:  של  טיפ 
לחבילה  בסבלנות  חכו  יותר,  הרבה  טעימה 
חדשה שתונח על המדפים, הציפייה )הקצרה(, 

משתלמת.

מאפיית ויז'ניץ

שמשון הגיבור 7, בני ברק
טלפון: 03-6772230

שעות פתיחה: א'-ה', 24 שעות ביממה. ו', עד 
שעתיים לפני כניסת השבת

אמצעי תשלום: מזומן

 מתאבן: זהבה והרבה 
יותר משלושת הדגים 

על דלת החנות הקטנה ברחוב ירושלים 
היה ראוי לתלות שלט "הכניסה לבעלי קיבה 

מנירוסטה".
עם הכניסה ל"מעדני זהבה" מכה את המבקר 
ניחוח חריף של דגים מכל הסוגים: לקרדות, 
סלמון, דג מלוח )הערינג בשפת המקום(. כולם 
מתובלים על ידי בעלי המקום וממתינים כמו 

לחיילים לחיך שיתענג עליהם. למי מכם שיע

ברו את מבחן ההתמודדות עם הריח והמראה, 
גם לספק טעימה  החביבים  המוכרים  ישמחו 
שתפיג את החשש של כל אוכל דגים מתחיל.

על המדף יחכו לכם קרקרים )מציות בשפת 
להמקום( ששום חוויית דג כבוש לא שלמה בל

עדיהם. בתחום הכבושים אגב, מומלץ לבחור 
את הדג הלבן ולא את חברו הוורוד.

לאת השם "מעדני זהבה" קיבל המקום מב
לעלת הבית הראשונה, שגם אחראית על המ

תכונים. אומנם אותה זהבה מכרה את העסק 
לפני שנים רבות, אך שמה מיתולוגי הביא את 
הבעלים הנוכחיים לשמור את המותג כשהיה.
הדגים  מבחר  למרות  אלופים:  של  טיפ 

לואיכותם אל תוותרו על מגש קוגעל חם, מדו
בר באחד מהקוגעלים היותר טובים שתאכלו.

מעדני זהבה

ירושלים 20, בני ברק
טלפון: 03-5792063 

שעות פתיחה: א'-ה', 18:00-9:00. ו', 8:00  
שעתיים לפני כניסת שבת )משתנה בהתאם 

לשעון הקיץ(.
אמצעי תשלום: מזומן

 מנה עיקרית:
גיור כהלכה

לא  יהדות.  על  כל מה שידעתם  תשכחו 
ברית מילה, ואפילו לא בר מצווה ברחבת 
הכותל, יהפכו אתכם ליהודים יותר מצלחת 

צ'ולנט מהבילה בעיבורו של ליל חמישי.
את  המציעות  רבות  חנויות  יש  ברק  בבני 
"מיין  מסעדות  בהן  חמישי.  בערבי  התבשיל 
סטרים" הפועלות על גבול רמת גן, אך אלו 

לא מספקות את החוויה האמיתית.
לבלבה של העיר, במקום המכונה על ידי חי

לוני האיזור "הקסבה", פתוחות לרווחה לכל 
אורח ספקיות הצ'ולנט המקוריות, אחת מהן 
היא מסעדת "מוכן ומזומן". המסעדה מתמלאת 
בימי חמישי באנשים מכל סוג. גם בליינים תל 

אביבים לבושים בהידור הם לא מראה נדיר.
מביאים  בו  במקום  הקופה,  איזור  אל  גשו 
אחת לכמה דקות סיר צ'ולנט חדש, והעמיסו 
לכם צלחת מלאה וחמה. אל תוותרו על בשר 
ואל תשכחו לבקש גם קישקע, שעליו, ככל 
הנראה, תיאלצו להילחם כנגד עשרים בחורי 
ישיבה עם כישורי לחימה שצה"ל ודאי היה 

שמח לעשות בהם שימוש. 
גשו לשולחן והתכוננו לכך שחייכם ישתנו. 
תתמכרו,  הפלא  את  שתטעמו  מרגע  זהירות, 
ביותר  הטוב  גורמה  כאנטי  מתגלה  הצ'ולנט 

שיש.
חשוב להקפיד להגיע, לכל החנויות, לפני 

לחצות, אז המקום נסגר על פי חוק העזר העי
רוני. אם תאחרו תיאלצו להישאר בחוץ עם 

חבורה גדולה של מאוכזבים.
טיפ של אלופים: כדי לטעום את האווירה 
בשלמות רצוי להגיע למקום חצי שעה אחרי 
המשחק של מכבי תל אביב, בדיוק הזמן שבו 
של  התורה  מלימוד  הישיבה  בחורי  מתפנים 

יום חמישי ובאים למלא את כרסם.

מוכן ומזומן

חזון אי"ש 17, בני ברק
טלפון: 03-6188526

שעות פתיחה: א'-ה', 11:00 עד 23:00. ו' 
וערבי חג, 9:00 עד שעה לפני כניסת השבת.

אמצעי תשלום: אשראי ומזומן

קישקע 
לאור 
הירח

מתלבטים אם לצאת לפאב או לבית קפה? יש לנו המלצה 
בשבילכם † כתב "אריאלה" יצא לסיור קולינרי ואנתרופולוגי 

בבני ברק † לא מומלץ לבעלי קיבה רגישה

תפזורת מהאקדמיה
לפניכם תפזורת עם שמותיהם של חלק מהמוסדות להשכלה 
הגבוהה בישראל † מצאו את כולם, והפיתרון יוביל אתכם 

אל שמו של המרכז האוניברסיטאי שלנו † בהצלחה!

אדר, אוהלו, אומגה, אחוה, איל מקיאג', אפקה, אפרתה, ביטוי, בית ברל, 
הד, הדסה, ויצו, ט.מ.ל, מיטב, מירב, מישלב, מלטש, מכון אבני, מכללת 

נתניה, מנטור, משב, סלע, סמינר הקיבוצים, ספיר, צעד ראשון, רידמן, 
שאנן, שנקר, שערי משפט, תלתן, תמיר, תפניטק, תפנית

מממיצוביקהרנימס

איכדהייבשמההוחא

גשרותצטנאלגנמקר

אלרבנוורוטממיטי

יברעתאיוהשודטימ

קלללפהבטלנאיבנת

מסתרנסשנוקדריפס

לנתטידאמירראדתי

יהלמתהנטפשמירעש

אמכללתנתניהקפאצ

אנטי גורמה הטוב ביותר. מוכן ומזומן

"הכניסה לבעלי קיבה מנירוסטה". מעדני זהבה

מישוש נעים. ויז'ניץ
צילום: "חלקת השדה" תשחץ מהעולםעל שם קני החצב. נחל קנה 



אריאלה - 3031 - אריאלה

שנאה תהומית, קטטות אלימות ואפילו מקרי רצח † היצרים שמלווים משחקי דרבי יוצאים 
מכלל שליטה כשמדובר במועדונים מפוארים, עם מסורת ארוכת שנים † בלגרד, אתונה, קהיר 

ומונטווידאו - ארבעה סיפורים מהיציע
אביאל מגנזי

מול  הפאשיסטים  בגלזגו,  הקתולים  מול  הפרוטסטנטים 
עשירים  שהפכו  העניים  מול  העניים  ברומא,  השמאלנים 

בבואנוס איירס.
כל כך הרבה דרבים טעונים וחמים יש ברחבי הגלובוס, כל כך 
הרבה נאמר ונכתב אודותם, לכן החלטנו לנסות ולהביא עבורל
כם כמה מהדרבים הפחות מדוברים, ואולי קצת פחות מוכרים, 

אך לוהטים לא פחות!

התנגשויות מאורגנות
הכוכב האדום בלגרד - פרטיזן בלגרד )סרביה(

ברחבי אירופה תוכלו למצוא גברת הזקנה, שדים האדומים 
ואפילו תותחנים, אבל רק בליגה הסרבית תמצאו את הקברנים, 
כינויה של פרטיזן בלגרד, אשר המפגש שלה עם היריבה העיל
רונית השנואה, הכוכב האדום, גורם לתושבי האיזור להישאר 

ספונים עמוק בבתיהם. 
אומנם אין לדרבי הזה מסורת של מאה שנים, שכן שתי הקל
בוצות הוקמו רק בשנת 1945, אבל זה לא מפריע לו להיות אחד 
הדרבים המשוגעים בעולם. כשמכירים את הרקע למפגש הכי 

מפורסם בעיר בלגרד, זה לא מפתיע. 
פרטיזן הוקמה כקבוצת הכדורגל של צבא יוגוסלביה לשעל
בר, בעוד שהכוכב האדום היתה הקבוצה של האזרחים. בתחילת 
דרכן בליגה היוגוסלבית, הקבוצות שיחקו בלא פחות משלוש 
ארצות שונות, כשסרביה היתה חלק מיוגוסלביה הגדולה. עם 
המדינות  של  בליגה  הקבוצות  שיחקו  מונטנגרו,  עם  האיחוד 
המאוחדות, ובשנים האחרונות, לאחר שסרביה הכריזה על עצל

מאותה, משחקות הקבוצות בליגה הסרבית. 
כל  שכמעט  גדולה,  כך  כל  המועדונים  שני  בין  המתיחות 
משחק דרבי בין הקבוצות נגמר בהתנהגות אלימה של האוהדים, 
ולעיתים גם של השחקנים. הטירוף בין הקבוצות כולל אפילו 
"התנגשויות מאורגנות", כאשר האוהדים פשוט קובעים מקום 

ושעה לקרבות. 
את רמת הברוטליות של האוהדים ניתן ללמוד ממקרה שאירע 
לפני כשנה, אז חוליגן, אוהד הכוכב האדום, כמעט הרג שוטר 
שניסה לעוצרו, לאחר שהתפרע ביציע. בהמשך זכה החוליגן 
לתמיכת הקבוצה, בפרשה שגרמה למשטרה המקומית לפשוט 

על המועדון. 

טירוף יווני
אולימפיאקוס - פנאתינאיקוס )אתונה, יוון(

"אוהדי בית בלבד" - זוהי המדיניות שיישמה משטרת אתונה 
מאז 2003 בכל הנוגע למשחקי הדרבי העירוניים. זאת כפיתרון 
לריבוי מקרי האלימות הקשה בין אוהדי פנתינאיקוס, המזוהה 
עם המעמד האריסטוקרטי של אתונה, לאולימפיאקוס, המזוהה 

עם מעמד הפועלים והמעמדות הנמוכים של העיר.
אתונה היתה בעבר מקדש הספורט, ומתפקדת עד היום כמל
קור לספורט המודרני. מה שמעצים את היריבות בת מאה השנים 
בין שתי הקבוצות העירוניות הוא העובדה, שבנוסף לכדורגל, 
כוללים מועדוני הספורט המפוארים האלה יותר מעשרה ענפים 
שונים, שמנסים אף הם להיות אלופי המדינה כולה. מדובר פה 

על יוקרה ברמה הלאומית.
ביותר  המעוטרים  המועדונים  שני  שבין  לשיגעון  המחשה 
ביוון ניתן לקבל מאירוע, שאירע לפני שנתיים. אז הגיע הטירוף 
היווני לשיאו, כאשר במשחק כדורעף נשים)!( בין שני המועל
דונים נרצח אוהד פנאתינאיקוס בן 25, ועוד 12 אוהדים נפצעו 

קשה. 

הדשא אדום יותר
אל־אהלי - זמאלק )קהיר, מצרים(

ואיך אפשר בלי תרבות הספורט של המזרח התיכון החדש? 
הדרבי האכזרי ביותר באיזור, ואולי האכזרי ביותר בעולם, מגיע 
אלינו משכנתנו, מצרים, כאשר הדשא בקהיר הבירה בלי ספק 

אדום יותר, הרבה יותר. 

השנואה  היריבה  המסורים.  הלאומנים  עם  מזוהה  אללאהלי 
עם  שמזוהים  האינטלקטואלים,  הבורגנים  עם  מזוהה  זמאלק 
המלך פארוק השנוא וכן עם הבריטים, ששלטו בעבר בעיר, כך 
שבעצם, הדרבי ביניהן הוא המלחמה על השקפת חיים, מעמד 

ולאומיות. 
במאה השנים האחרונות הדרבי הלוהט של קהיר גבה לא מעט 
קורבנות והמיט חורבן על המגרש ומחוצה לו. בראשית שנות 

השבעים הדרבי אפילו גרם לביטול הליגה. 
על  חרם  להטיל  המצרית  הממשלה  את  הביאה  האלימות 
כל  עתה  נערכים  ולפיכך  הביתיים,  באיצטדיונים  המשחקים 
המשחקים בין אללאהלי לזמאלק במגרש נייטרלי, האיצטדיון 

הלאומי בקהיר. 
נתפסים, עד שאפילו השופטים  הגיע לממדים לא  הטירוף 
המצרים הופכים לחשודים. לכן, שופטים מחו"ל מוקפצים כדי 

לשפוט בדרבי.
במשחקי הדרבי הללו ראו כבר הכל, כולל מוות, אלימות בין 
המחנות, בתוכם ואל מול נציגי החוק. נוכחותם של אלפי שול
טרים וחיילים בכל דרבי מונעת אומנם מהאוהדים לשחזר את 
המינהג ההיסטורי - לפרק את אוהדי הקבוצה היריבה - אבל 
זה לא אומר שהוא פסק.  העימותים פשוט נדדו למשחקי הנול
ער, שם יש פחות אבטחה, ואפילו למשחקי כדורסל בין זמאלק 

לאללאהלי. 
השיא הגיע בפברואר 2008, כשאוהד מתוסכל של מפסידת 
הדרבי, אללאהלי, זרק בקבוק תבערה על אוהד זמאלק, וזה נכווה 

קשה.
שחקן העבר הגדול של זמאלק ושל הנבחרת המצרית, איימאן 
יוניס, שספג לא פעם התקפות על ביתו מצד אוהדי היריבה 
העירונית, סיפר פעם כי אם ישאלו את אוהד אחת הקבוצות, 
האם ניתן לשנות דת, ייתכן שהוא לא יענה, אבל אם ישאלו 
אותו אם הוא יכול להחליף את האהדה לקבוצה שלו, הוא ישיב 

מייד - לעולם לא. 

האוהדים קובעים
נסיונאל - פניארול )מונטווידאו, אורוגוואי(

הדרבי בין נסיונאל לפניארול, שני המועדונים שהוקמו בתל
הכדורגל  בתולדות  ביותר  מהוותיקים  אחד  הוא   ,1890 חילת 
המכריע של משחקי  מרובם  ובשונה  לכך  מעבר  אך  העולמי, 
הדרבי הלוהטים באמת, אין לו משמעות פוליטית, גם לא דתית 

ואפילו לא מעמדית. 
מה שהופך אותו לאחד הדרבים המטורפים בעולם הוא העובל
דה, שהוא הדרבי הלוהט ביותר באחת הליגות היותר מטורפות, 

מושחתות ובעיקר, אלימות.
רשימות של מאות אוהדים אלימים, המוכרים למשטרה, שנאל
סרה עליהם הכניסה למגרשים, מצלמות, גלאי מתכות והשהיית 
הליגה - אלה רק כמה מהאמצעים שההתאחדות האורוגוואית 
לכדורגל ניסתה ליישם על מנת להילחם באלימות במגרשים. 
הליל קבוצות  אחרת.  פועלים  העניינים  שבאורוגוואי  אלא 
להתקין  הסכימו  ולא  ההתאחדות,  הצעת  את  קיבלו  לא  גה 
באיצטדיונים את אותם אביזרי בטיחות. המשטרה מצידה סיל
רבה לחתום על מסמך, בו התבקשה לקחת אחריות על הנעשה 

במגרשים, ורשימת האוהדים "האסורים" בוטלה. 
אם לא די בכך, גם נשיא ההתאחדות פועל תחת איום. הוא 
יממה לאחר שההתאחדות החליטה לחדש את הליל כי  חשף, 
גות, קיבל איומים על חייו, וכי במשרדו התקבלו מספר שיחות 
טלפון, בהן נמסרו הודעות כוזבות על הטמנת פצצות בבניין 

ההתאחדות. 
הקשר  היא  האורוגוואית  ההתאחדות  של  המרכזית  הבעיה 
הישיר והבלתי אמצעי בין השחקנים והקבוצות לבין האוהדים. 
זוכים  שמנהיגיו  אוהדים,  של  חזק  ארגון  קבוצה  לכל  כמעט 

לשלל פריבילגיות ויחס מועדף מצד שחקני ומנהלי הקבוצה. 
זה מתחיל בכרטיסים בחינם למקומות הכי טובים באיצטדיונים 
ומגיע עד למעין חוזה בעל פה – אתם, ראשי האוהדים, תגרמו 
לקהל לעודד, לאהוב ולתמוך בנו, ואנחנו, מנהלי ושחקני הקל
בוצה, נספק לכם כמעט בכל המקרים גיבוי על כל צרה שלא 

תגיע. 
ההטיה  הוא  במגרשים  והשליטה  הסדר  לחוסר  נוסף  גורם 
של  הגדולות  הקבוצות  לכיוון  ההתאחדות  ממשרדי  שנודפת 
הליגה, דבר שיוצר חוסר סדר ואנרכיה. כך ביטלה ההתאחדות 
הפסד טכני של נסיונאל, אשר איחרה למשחק, בטענה שקבוצות 

באורוגוואי נוהגות לאחר למשחקים...
כאשר לכל המרקם הבעייתי הזה מתוספות שתי הקבוצות 
הגדולות ביותר בליגה, והשליטות הכמעט בלעדיות שלה, אשר 
יחד קטפו לאורך השנים 85 אליפויות בליגה ושמונה גביעים 
של הקופה ליברטדורס, מקבלים את הדרבי הלוהט ביותר בליגה 
החמה הזו, שנערך לעיניי 74 אלף צופים באיצטדיון הוותיק, 

סנטאנריו, למרות שלקבוצות יש מגרשים משלהן. 
לצד משחק כדורגל, שלא תמיד מגיע לסיומו, המפגש הזה 
מספק גם כוחות משטרה במספרים אימתניים, אזהרות ומעל
צרים עוד בטרם נבעטת בעיטת הפתיחה. אך אלה לרוב לא 
מועילים. בכל דרבי נפצעים אוהדים רבים בתגרות. כך למשל 
ונפצע  בחזהו  נאסיונאל  קבוצת  אוהד  נורה  כחודשיים  לפני 

קשה, במהומות בין המחנות.

מבצע חתונה
האם גם ענף החתונות סובל מהמיתון העולמי, או שזה דווקא תירוץ לשכוח מהצרות? † ואם כבר החלטתם 

לשבור את הכוס מול מאות מוזמנים, הנה כמה טיפים לחיסכון † אה, ומזל טוב

שמוליק גרוסמן

"אני מתכוונת להתחתן פעם אחת בחיים", 
מתוודה אושר ארביב )24(, סטודנטית לכלכלה 

באוניברסיטה הפתוחה. 
"אין מצב שאורחים בחתונה שלי יגידו שהאוכל 
לא היה מושקע, שהאולם לא היה מרשים או שמל
שהו היה חסר", היא ממשיכה. "אני רוצה, שלמחל
רת האירוע ואחרי שיתאוששו מכאב הראש מכל 
האלכוהול שזרם בחתונה, הם יגידו לעצמם בלב, 

'כזאת חתונה אני רוצה לעצמי".
ומי ממן חתונה כזאת? את הרי סטודנטית?

"נכון, אני סטודנטית, אבל מצליחה לעבוד ולל
חסוך. בנוסף, ההורים שלי ושל בן זוגי עוזרים לנו 
ברוב הוצאות החתונה. יש אנשים שעושים חתול
נות צנועות יותר, אבל אני חלמתי על היום הזה 
כל כך הרבה שנים, אני אחשוב על חיסכון בדברים 

אחרים אחרי החתונה".
בעמדת הביניים מחזיק חיזקי נבון, סטודנט שנה 
שנייה לתקשורת ב"מרכז האוניברסיטאי באריאל". 
לדבריו, אפשר לוותר על כל נותני השירותים הנל
לווים שצצו בשנים האחרונות. "חשוב שהחתונה 
תהיה קלאסית ואיכותית, אבל לדעתי, מיותר להל

שקיע במגנטים או במרקידים מקצועיים". 
איך החיסכון שלכם בא לידי ביטוי?

השירותים,  נותני  כל  של  ברשימה  "התחלנו 
ודירוג של כל אחד מהם בסדר חשיבות יורד. יחד 
מוכנים  לא  אנחנו  עליהם  דברים  שיש  החלטנו, 
לוותר. לי, לדוגמא, חשוב שיהיה תקליטן מקצועי 
דווקא מישהו בעל  וניסיון בתחום, לאו  ותק  עם 

שם. 
"לאחר שהחלטנו על מה לוותר, התחלנו לעשות 
בל8,500,  שמתחילים  תקליטנים  יש  שוק,  סקר 
9,000 וגם 15,000 שקל. אחרי הרבה התמקחויות, 
ותל משפיע,  המיתון  בסוף  מחירים.  מוזילים  הם 
קליטן שרוצה לעבוד, יעשה את זה גם במחירים 

נמוכים".

לא גומרים ת'חודש
ואכן, עדות לירידה הדרסטית במחירים ניתן 

לראות אצל הרבה נותני שירותים בחתונות.
הצלם הירושלמי ישראל שוורץ מספר, שבשל 
המיתון הוא עד לתופעה של עבודה לפי שעות. 
לדבריו, צלמים שהיו מרוויחים בעבר אלפי שקלים 
לערב מוכנים בשל המיתון והתחרות הקשה בענף 

החתונות, לעבוד גם בשביל 30 שקל לשעה.
"בחודשים  שוורץ.  מסביר  פשוט",  לא  "המצב 
האחרונים אני שומע על הרבה קולגות שלא מצל
ליחים לגמור את החודש. צלמים צעירים בלי ניל
סיון מפרסמים את עצמם טוב, מורידים את המל
חירים לרצפה, וכך השוק נופל. יש אפילו אנשים 

שעוזבים את העסק".
אז איך אנחנו שומעים על מחירים גבוהים גם 

בתקופה הזו?
בכל  כמו  מותג.  עבור  שמשלמים  זוגות  "יש 
עסק, גם בתחום החתונות יש מקומות שפועלים 
שנים, ויש להם מוניטין שמבוססים על אלפי זוגות 
מרוצים. אני יודע שגם אותם מקומות שמספרים 
שהם סוגרים עסקאות בסכומי כסף גדולים, מוריל
דים את המחיר בסכומים שיכולים להגיע למאות 
ואלפי שקלים, ומבקשים מבני הזוג לא לספר מה 

המחיר שהם ישלמו בפועל".
והזוגות מסכימים?

"לבני משפחה קרובים הם מספרים את האמת, 
אבל אני מאמין שהם שמחים לציין בפני חברים 
סטודיו  יצלם  החתונה  שאת  לעבודה,  ועמיתים 

נחשב, או שמנה בגן האירועים עלתה 280 שקל, 
כאשר בפועל המחירים נמוכים הרבה יותר. 

עדיין  יש  המיתון,  שלמרות  לזכור  גם  "חשוב 
אנשים שיכולים להרשות לעצמם נותני שירותים 

יקרים".
איריס פרסי, מנהלת במיתחם הפקות האירועים 
"צ'יק צ'אק" בראשון לציון, מוסיפה, כי ניתן להל
רגיש בשטח את המיתון. "אנשים מנסים לחסוך. 
יותר קשה לסגור  זה בטוח. בחודשים האחרונים 

עסקאות. 
"זאת תופעה שלא היינו מורגלים אליה בעבר. 
פעם זוגות היו באים עם משפטים של 'מתחתנים 
פעם אחת. אנחנו רוצים את הכי טוב ולא משנה מה 

המחיר'. היום זוגות שואלים אם יש הנחות".
ומה משיבים להם?

"בגלל שמגיעים אלינו בני זוג שפוטרו בעקבות 
המיתון, או זוגות של סטודנטים, אנחנו נותנים להם 
חייבים להתאים את עצמנו לרוח  הנחות. אנחנו 
התקופה. חלק גדול מכך שבחרנו לעסוק בתחום 
רוצים  שאנחנו  הפשוטה  מהסיבה  הוא  החתונות, 

לשמח זוגות ביום הכי מאושר בחיים שלהם". 

הכל בראש
יוסי נקש, מנכ"ל חברת התקליטנים הוותי־
קה "המטפסים DJ'S“, סבור שמדובר בתופעה 

פסיכולוגית. 
"המצב אכן קשה. אנשים בארץ מפוטרים, אך 
מרבית הלקוחות שמגיעים אלינו, לא נפגעו ישיל
רות מהמיתון", הוא אומר. "המחירים לא עלו בשום 
תחום בארץ. אנשים עדיין עובדים ולדעתי, מדובר 
בהמון השפעה של התקשורת. אם תצעק מספיק 

פעמים מיתון, בסוף אנשים יאמינו בזה. 
"כמובן שאנשים ירצו לחסוך עד כמה שניתן, 
משום שהעתיד לא ברור, אך צריך להבין, שאם 
זוג מזמין 400 אורחים לחתונה במקום איכותי, או 
100 אורחים לאיזו מסעדה קטנה, אז יחס ההוצאות 
על  לשמור  צריך  זהה.  יהיה  ההכנסות  לעומת 
בתקופה  דווקא  לאורחים  ולתת  איכותי,  אירוע 
קשה כזאת הזדמנות, לרקוד, לשתות ולשמוח עד 

כמה שניתן".

חיזקי נבון: "אחרי הרבה 
התמקחויות, נותני 
השירותים מוזילים 

מחירים. בסוף המיתון 
משפיע, ותקליטן 

שרוצה לעבוד יעשה 
את זה גם במחירים 

נמוכים"

אושר ארביב: "אני 
מתכוונת להתחתן פעם 

אחת בחיים. אין מצב 
שאורחים בחתונה שלי 
יגידו שהאוכל לא היה 
מושקע, שהאולם לא 

היה מרשים או שמשהו 
היה חסר"

רוצים חתונה חסכונית?

אולי 
הלוטו 
יעזור

טיפים, שישאירו אתכם 
עם הראש מעל המים

הנה מספר טיפים, שיעזרו לכם לע־
בור את החתונה בלי להיכנס למינוס 

גדול מדי בבנק.
עם  מסודרת  עבודה  תוכנית  בנו   
באמת  אתם  )שאותם  מוזמנים  רשימת 
רוצים לראות בחתונתכם(, ומסגרת תקל
ההורים מתכננים  אם  גם  ריאלית.  ציב 
והדוד העשיר מאמריקה הבטיח  לעזור 
לבוא, עדיף לחסוך עד כמה שניתן, ואת 
הצ'קים להפקיד למחרת בבנק, כדי לחל

סוך למשכנתא.
 חשוב להחליט באלו שירותים אתם 
מוכנים  אתם  מה  ועל  להשקיע  רוצים 
זיקוקים,  להוסיף  אפשר  תמיד  לוותר. 
מפלי שוקולד או חולצות עם תמונתכם 
ותאריך החתונה, אך ודאו כי אתם לא 

חורגים ממסגרת התקציב.
 מספר האורחים משפיע רבות על 
שיהיו  מעריכים  אתם  אם  המנה,  מחיר 
בפגישה  אורחים,  לל400   300 בין  לכם 
עם הגן/אולם בקשו הצעת מחיר לל400 
אורחים. אל תתחייבו למקסימום, ובמקל
רה שאתם ממש לא בטוחים לגבי המספר 
באורח  החל  למנה  הנחה  בקשו  הסופי, 

הל350.
 חישבו היטב מתי לקיים את החתול
נה: חתונת חורף זולה יותר מחתונה קיל
צית, ותאריכים מיוחדים, כמו 09.09.09, 

מעלים את מחיר המנה באופן חד.
 ערכו סקרי שוק באתרי האינטרנט 
השונים על אודות טיב השירות של התל
קליטן, הצלם או אולם השמחות. נדגיש, 
כי לאחר שמצאתם מספר נותני שירול
תים, בקשו מהם הצעות מחיר והדגישו 
בפניהם, כי הם נמצאים בסוג של מכרז 

מול ספקים אחרים.
החליפה  או  הכלה  שמלת  את   
אפשר לתפור בהזמנה אישית אצל תול
פרת מקצועית או למצוא ספקים זולים 
באינטרנט. החיסכון יכול להגיע לאלפי 

שקלים.
 מלאו טופס לוטו. אולי תזכו בסכום, 
שיוכל לממן את החתונה שתמיד חלמל
תם עליה. אם לא זכיתם, תוכלו להתנחם 

בעובדה שזכיתם בשותף לחיים. 
 מזל טוב! 

"ההורים עוזרים". אושר ובנזוגה

דרבידרבי
סרט מלחמה

מלחמת מעמדות ביוון. פנאתינאיקוס נגד אולימפיאקוס



אריאלה
ידיעות בית הספר לתקשורת, המרכז האוניברסיטאי באריאל

חזי דרקסלר

משתתפים: סעיד עומר )23(, מדיר אל 
אסד, שנה ב' בחוג לכלכלה ומינהל עסקים. 

אדיב אג'מיל )22(, מטייבה, שנה ב' בחוג 
למינהל מערכות בריאות )היחיד שמתגורר 

בקראוון(. עבד תרזלה )24(, מכפר זמר, 
שנה ג' בחוג לכלכלה ומינהל עסקים. 

פארס אבו עלי )22(, מקלנסואה, שנה א' 
בחוג לכלכה ומינהל עסקים. 

הקרוואן: בחדר השינה שתי מיטות 
מכוסות בקפידה, ארון מדפים לבן ושולחן 

שעליו תמונת האחיין של השותף שלא 
נוכח )קוקי(. בסלון ספה כחולה, נרגילה, 

תנור ספירלה ושולחן צהוב )מהשותף 
הקודם(, שעליו קופסאות סיגריות 

ופלאפונים. הכיור עמוס כלים )"בדרך 
כלל נקי", אדיב( ועל הקיר תלויה חולצה 

של שמשון בני טייבה, קבוצתו האהובה 
של אדיב. על שולחן עץ, צמוד למיקרוגל, 
מונחת טלוויזיה המחוברת ללוויין )סעיד 
הטכנאי( ומכוונת לערוץ ערבי. על הקיר 

דיסק של אום כולתום, שמציפה בחדר 
רגשות עזים. 

אום כולתום: סעיד: "זמרת על". עבד: 
"אגדה". אדיב: "אגדת המוזיקה הערבית". 

פארס: "הדיסק הפסיק לעבוד, אז שמנו 
אותו שם".  

אגדה אורבנית: חיילי צבא מצרים האזינו 
לשירי אום כולתום בזמן מלחמת יום 

הכיפורים והתמהמהו לצאת למלחמה, ולכן 
צה"ל גבר עליהם.

חברים: בתחילת הראיון שהו בחדר אדיב 
וסעיד. כמה דקות לאחר מכן נכנסו עבד 
ופארס והצטרפו לשיחה. הם מכירים את 
כל הערבים במכללה. "כשהגעתי לכאן", 

מסביר אדיב, "חיפשתי את בני האדם הכי 
קרובים אלי, ואצלי אלה הערבים, שהפכו 

להיות המשפחה שלי". לדבריו, יש לו 
חברים יהודים, אבל הוא לא פוגש אותם 

בערב. "הם לא מתגוררים במעונות".

בילויים: כמו זה שנחשפנו אליו. ארבעה 
חברים, כוסות שתייה על שולחן עץ ישן, 

תמונות סרט ערבי מרצדות על מסך 
טלוויזיה שעבר זמנו, ונרגילה שעוברת 

מפה לפה.  
המרכז האוניברסיטאי: "אין תלונות" 

)סעיד(. "רמת הלימודים לא פחותה 
ממכללות אחרות" )אדיב(. "מתחת לכל 

ביקורת, רמה נמוכה. הגעתי ללמוד בגלל 
תנאי הקבלה" )עבד(. "רמה טובה" )פארס(.

ערביי ישראל: סעיד: "ערבי כלאום עם 
אזרחות ישראלית". עבד: "המדינה לא 

דמוקרטית כלפי המיגזר". מאשים בראש 
ובראשונה את היהודים אך גם את מנהיגיו, 

שלא איחדו את כל המפלגות 
הערביות, ומוסיף: "אני 
קודם פלסטיני ואחר כך 
ישראלי". אדיב: "חושב 

כמו עבד".   פארס: 
"ערביי 48' זה הכינוי 

המתאים ביותר למיגזר, 
משום שבשנת 48' 
הפכנו מפלסטינים 

לישראלים".
שלום: "אם זה היה תלוי 

בעם ולא במנהיגים, מזמן 
היה" )פארס(. "מקווה להרגיש 

את המושג הזה" )אדיב(. "כולי תקווה 
שיהיה. מוכן להקריב את כולי לשלום, 

אבל אני בטוח שלא יהיה" )סעיד(. 
אריאל: "מתנגד לעיר הזו אך מרגיש נוח 
משום שמסביב כולם פלסטינאים" )עבד(. 

"העיר הזו הוקמה אחרי שהיה כאן מלא 
דם" )עומר(. 

פיגועים: כולם טוענים שכואב להם כשיש 
פיגועים בישראל, אך חשוב להם להזכיר 

גם את ההרוגים הפלסטינים. "הרוגים משני 
הצדדים זה כואב, אבל כשמתים כאן אני 

מרגיש מה עובר על הילדים בעזה", מסביר 
עבד.  

מדינת ישראל: מנקודת מבט ערבית 

אין משהו חיובי במדינה. "יש דברים 
חיוביים, אבל לא ספציפית לערבים אלא 
לכולם", מפרש פארס. אדיב דווקא מוצא 
את קבוצתו, שמשון בני טייבה, כנקודה 

חיובית. "קהל נפלא, יותר ממה שיש 
לקבוצות בליגת העל". 

שירות לאומי: כל החברים בסלון אפוף 
הסיגריות מתנגדים לשירות בצה"ל. "לא 

מוכן להילחם נגד בני עמי" )סעיד(. אך 
חלקם מגלים נכונות לשירות לאומי. 

"במצב של שלום מוחלט אסכים לשירות 
לאומי", מסביר סעיד, המתון שבחבורה, 
ומוסיף: "עד סוף חיי אהיה נאמן ללאום 

הערבי, אך גם למדינה". חברו עבד, 
המתנגד בתוקף לשירות לאומי, 

ומאוחר יותר אף יתוודה 
באוזניי כי הוא הכי 

לאומני בין החברים, 
מתאר את מצבם 
של בני המיגזר 

המתנדבים. "אלה 
שהולכים לשירות 
לאומי ולמשטרה 
הם חריגים בחברה 
הערבית, ומסתכלים 

עליהם בעין רעה". 
נתניהו: "אדם חכם מאוד. 

ידאג שהמדינה לא תיפול למשבר 
כלכלי, אך לא יקדם את השלום" )סעיד(. 

"איש חכם. יקדם את הכלכלה, אך מבחינה 
פוליטית לא ישנה כלום" )עבד(. "מקווה 

שהוא ידאג לשפר את יחס המדינה 
לערביי ישראל" )אדיב(. "הכי טוב מבין 

המועמדים" )פארס(. 
המשבר הכלכלי: סעיד ואדיב לא חשים 
את המשבר. הראשון משום שאינו עובד, 

והשני כי למקום עבודתו )ב"ארומה"( לא 
הגיע המשבר. עבד נפרד לאחרונה מחברים 

טובים איתם עבד, כיוון שהם  פוטרו. 
פארס עבר עד לאחרונה בשתי עבודות, 

אך המסגר שהעסיק אותו מחוסר עבודה, 
ונשאר לו לעבוד רק בחנות הנעליים 

במושב בני ציון )"הקליינטורה הידלדלה, 
ומי שבא רוכש דגמים זולים יותר"(. 

אלוהים: כולם רוחשים כבוד לדת 
ולמסורת, אך לא כולם שומרים על 

הכללים. סעיד מגדיר את עצמו כחילוני 
שמאמין בכל הנביאים. פארס חילוני. עבד 

ואדיב מסורתיים: "לא שותים אלכוהול 
ומתפללים מדי פעם". לדבריהם, בחברה 

הערבית רובם מסורתיים, אך ערביי הצפון 
פחות דתיים מערביי המשולש.  

צפון: סטודנטים שמתגוררים בצפון הארץ 
נשארים, בדרך כלל, במכללה גם בסופי 

שבוע, משום שהנסיעה לבית ההורים 
אורכת ארבע וחצי שעות. 

בחורות: כולם נמצאים בקשר כזה או אחר. 
בכפוף, כמובן, לכללי המגזר השמרניים. 

עבד, המסורתי והאדוק מכולם, נמצא 
כשלוש שנים בקשר עם בחורה שהכיר 

בעבודה )"אורנג'"(. "אני מאמין שאתחתן 
איתה". סעיד, שיושב לידו על הספה, 

זורח כשהוא מספר על "יותר מידידה", 
שאיתה הוא בקשר. לאחר זמן קצר, שבו 

הוא מנסה להתחמק מהגדרה מדוייקת של 
הקשר, מתגלה סעיד כנער מאוהב, שמספר 

על אהבתו הראשונה. "מקווה שנהפוך 
לחברים, ומאוחר יותר שהיא תהיה אשתי". 

פארס יוצא עם בחורה יהודייה, שהכיר 
בעיר מגוריה אילת. "תהיה לי בעיה להביא 
אותה למשפחה, אבל אני אתמודד". אדיב 

נמצא כבר חצי שנה בקשר עם בחורה 
מהכפר, אך הוא לא יביא אותה לבית 

ההורים טרם החתונה. 
חתונה: בנוסף לאישה, כדי להתחתן צריך 

בית. "אין בית, אין חתונה" )סעיד(. לכל 
אחד מדיירי הקרוואן יש בית סמוך לבית 

הוריו. בדרך כלל, הקומה מעל.
תמונה קבוצתית: עשן הסיגריות 
)והנרגילה שהדליק פארס באמצע( 

טישטשו מעט את התמונה, אך ארבעת 
החברים הצליחו להידחק על הספה הדול

מושבית שעליה ישבו כל הערב סעיד 
ועבד.

ביקור אקראי בקרוואן במעונות חשף 
את "אריאלה" לאופי הבילוי הערבי 

בקמפוס )סיגריות ונרגילה( † למקומה 
של אום כולתום במדף התקליטים 
הערבי )אהדה עיוורת( † המרכז 

האוניברסיטאי )הדעות חלוקות( † שלום 
)מצפים אך לא מאמינים( † מדינת 
ישראל )אין משהו חיובי לערבים( † 

ראש הממשלה נתניהו )איש חכם(

ארבעה 
בקרוואן 

אחד

מימין לשמאל. אדיב, 
עבד, סעיד ופארס


