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"ותודה לאמנים שלא רוצים להופיע באריאל"
למרות המחלוקות עלתה ביום שני האחרון הצגת הבכורה בהיכל התרבות באריאל <<< "20 שנה חיכינו 

לרגע הזה. כל עוד דגל ישראל מונף באריאל, אנחנו חלק מהמפה", אמרה אחת הצופות המאושרות

מאת הודיה מכלוף ומעין ארביב
| הידיעות של אריאלה

"אני רוצה בהזדמנות חגיגית 
לכל  דרישת שלום  למסור  זו 
האינפנטילים",  המחרימים 
צוחק יהודה בכר, 64, תושב 
האולם  "בזכותם  אריאל. 
מפוצץ, ואנחנו נהנים מתר־

בות איכותית". 
ובכר לא לבד. בשעות הערב המוקדמות של יום 
שני האחרון החלו להיקוות מאות אנשים ברחבה 
כנסת,  חברי  באריאל.  החדש  התרבות  היכל  של 

שרים, תושבי העיר וגם חובבי תיאטרון מיישובים 
אחרים. הם באו לכאורה לצפות בהצגה "פיאף" של 

תיאטרון באר שבע, ומעל לכך, להביע תמיכה.
בשעה 20:15, עם פתיחת דלתות הכניסה לאולם, 
גם החששות מפני מפגינים התבדו. במהרה גדשו 
ניצבים  והמעברים,  הכניסה  רחבת  את  איש   500

במיטב חליפותיהם. 
"20 שנה חיכינו לרגע הזה. כל עוד דגל ישראל 
מונף באריאל, אנחנו חלק מהמפה", אמרה בהתר־
גשות רבקה בקסבוים, 62, תושבת אריאל כבר 26 

שנים.  
מח־ שחקנים,  הצהירו  כזכור,  כחודשיים,  לפני 
זאים ובמאים כי הם מסרבים להופיע בהיכל הת־

הקו  לגבולות  מעבר  מיקומו  בשל  החדש,  רבות 
הירוק. בין החותמים על העצומה הקוראת להחרים 
את ההיכל היו חנה מרון, יוסי פולק, עודד קוטלר, 

ירדן בר־כוכבא והמחזאי יהושע סובול. 
עשרות שוטרים, מאבטחים ואנשי שב"כ עמדו 
מסביב, ערוכים לקראת הפגנה של אנשי השמאל, 
ומי שעמד בצד היה עלול לחשוב שמדובר באירוע 

ביטחוני מסוכן ולא בערב תרבותי. 
"למרות שהמשטרה אסרה על כניסת מפגינים 
לאריאל, חששנו שמתנגד כזה או אחר יעורר מהומה 

במהלך ההצגה", אמר גורם בחברת האבטחה.
מספר דקות לאחר השעה 20:30 עלה לבמה ראש 
עיריית אריאל, רון נחמן. "אנחנו ניצור כאן במה 
של אחדות, של תרבות ושל הווי",  אמר, כשהוא 
זוכה לתשואות הקהל. "תודה לאמנים שלא רוצים 
להופיע באריאל. בלעדיכם לא היו מגיעים לכאן 
היום כל כלי התקשורת, מהארץ ומהעולם. עשיתם 

לנו פירסום מצויין".
לצידו של נחמן התמקמה בשורה הראשונה לי־
הת־ לבמה,  התרבות. כשעלתה  לבנת, שרת  מור 
עצמו תשואות הקהל. "אני נבוכה מהצעד האנטי 
-דמוקרטי המובהק שנקטו מי שמתיימרים לפעול 
יש  בישראל  היצירה.  וחופש  הביטוי  חופש  בשם 
חופש ביטוי, חופש דיבור וחופש אמנותי", אמרה 
השרה. "כאן לא מצנזרים אמנים ולא תרבות, לא 

מחזות ולא סרטים, גם כשהם מרגיזים".
הביעה  רגב,  מירי  מקדימה,  הכנסת  חברת  גם 
תמיכה. "זו הצלחה עצומה של העיר, ואני מאושרת 
להיות כאן". רגב חיזקה את השחקנים: "לא מפ־
תיע אותי שדווקא תיאטרון באר שבע הוא הראשון 
שמגיע לכאן ומפגין סולידריות. חבל לי ששחקני 
'הבימה' ו'הקאמרי' לא כאן. אני רוצה לראות את 

כולם".   
בעיני קהל הצופים היה זה ערב של נקמה מתו־

קה. אף אחד מהמתנגדים לא הגיע למחות, ומאות 
כוסיות  על  מתענגים  בגאווה,  התהלכו  האנשים 

שמפניה ושוקולדים שהוצעו בכניסה. 
"מדינת ישראל אוהבת את התרבות", הצהיר ח"כ 
דני דנון. "מי שגר באריאל הוא אזרח ישראל. זה 
שמספר אמנים לא מבינים את זה, זו בעיה שלהם".
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הידיעות 
של אריאלה

דבר המערכת

רוצה לומר...
מי מביניכם שיוצא לו ללמוד קורס או 
שניים בבניין המשטרה (בניין 20), ודאי 
תהה לא פעם - מהו הבניין המבודד והמ־

סתורי השוכן ממול. 
ובכן, זוהי ממלכתנו - בית הספר לאנשי 

התקשורת של העתיד! 
לי־ קיבלנו  משהגענו לשנה השלישית, 
דינו את האוצר העובר מדור לדור - "הידי־

עות של אריאלה". 
בשל־ נמצאת  "אריאלה"  אלה  בימים 
בי צמיחה והתפתחות, שיבואו לידי ביטוי 
מגיליון לגיליון. אתם, הקוראים ומה שמ־
תרחש סביבכם, תהוו מקור ליצירת תוכן 

חשוב, מעצבן, מרגש ומשעשע. 
אנחנו לא כאן כדי להמציא את הגלגל. 

אנחנו כאן כדי לגלגל אותו בכיוון הראוי!

עדיף עכשיו  אבל  באיחור,  אומנם קצת 
מאשר בכלל לא - שתהיה שנת לימודים 
פורייה לכל הסטודנטים במחוזות הקמפוס 

העליון והתחתון.

ונעשה לעצמנו גם פרוטקציה - מזל טוב 
בחודש  חברות המערכת שהתחתנו  לשתי 

האחרון:
ראשונה טליה ברזל )כבר חודש עם מט־
פחת על הראש( - מזל טוב לה ולבחיר ליבה 

אריאל.
ושנייה שני חרמון, שעמדה מתחת לחופה 
רק לפני שבוע - מזל טוב לה ולבחיר ליבה 

אלי.
גילי אלקבץ

ואם יש לכם מה להגיד, אנחנו רוצים לשמוע:
ariela.post@gmail.com

רוצה לומר

ארבעה 
כדורי אקמול

אני יושבת בפקק המשתרך בעלייה לי־
רושלים, ותוהה ביני לבין עצמי כמה מה־
בנתיבים  שמריהן  על  הקופאות  מכוניות 
הסמוכים עושות דרכן לכיכר פריז – מול 
בית ראש הממשלה. כמה מהנוסעים של־
צידי הינם סטודנטים שעולים להפגין נגד 

"חוק האברכים".
הכתיבה  שמוזת  מפתיע  כך  כל  לא  זה 
לב־ כשנדרשתי  באוטובוס.  אותי  תופסת 
חור סטאז' במקומון הקרוב לביתי, עניתי 
למרצה שאני מבלה את רוב זמני בנסיעות 
בין הלימודים )אריאל(, למשפחה )קריות(, 
לעבודה )טבריה(, ושאני די גרה באוטובוס. 
אני  גרה?",  את  "איפה  אותי  וכששואלים 

עונה: "תלוי באיזה יום שואלים".
קורעת  רבים,  כסטודנטים  אני,  גם  כן, 
ולמעו־ תחת עומס התשלומים ללימודים 
מתישה  בעבודה  הת*ת  את  וקורעת  נות, 
כדי לממן אותם. ואם זה לא מספיק, אני 
גמרא  ללימודי  סטודנט  לממן  אמורה  גם 

באוניברסיטה של בני־ברק.
אבל אני, בניגוד לסטודנטים רבים, חו־
שבת שצריך לעזוב את האברכים לנפשם. 

כך נראית המציאות של בחורי הישיבות: 
ברבים(,  כלל  )בדרך  ילד  אישה,  להם  יש 
חשמל,  מים,  גם  כמו  לשלם,  דירה  שכר 
ארנונה וגז, אבל אין להם עבודה. לפחות 
לא אחת שמקבלים עליה תלוש משכורת. 
אינם  הם  דת  הבעיה: מטעמי  בדיוק  וכאן 
את  עושים  ולכן  לצבא,  להתגייס  יכולים 
תורתם אומנותם. מדינת ישראל מאפשרת 
להם לשבת וללמוד כל עוד הם לא יוצאים 
היא  למוות,  יגוועו  לא  שהם  כדי  לעבוד. 
מחזקת את ידיהם בסכום פעוט של 1,050 

שקלים.
הוא  האברכים"  "חוק  אחרות:  במילים 
בבחינת כדור אקמול למחלה ממארת. מאז 
קום המדינה לא נמצא פתרון לגיוס החרדים. 

הגיע הזמן שנקיץ מתרדמת הסטטוס־קוו.
התנדבות וגמילות חסדים הן לחם חוקם 
של החרדים. המרת השירות הצבאי בלאומי 
לא  הצבא  ממילא  למדינה.  יותר  תתרום 
יכול ולא רוצה לקלוט רבבות של חרדים. 
וכך, בתום תקופת השירות הלאומי לובשי 
השחורים יוכלו להשתלב במעגל העבודה - 

עם כסף בצבע של כסף, ולא בצבע שחור.
צריך  מאיתנו  אחד  כל  של  האינטרס 
להיות שהחרדים ייצאו לעבוד וייצאו לנו 
מהכיס. כשהם יעבדו - הם ידאגו לעצמם, 

יפרישו פנסיה וישלמו מס הכנסה.
המרו־ הראש  במקום  גדול  ראש  דרוש 
בע שבו אנו חושבים למעלה מ־60 שנה. כי 
אחרת, נצטרך ארבעה כדורי אקמול – אחד 

לכל פינה.
שילת עדרי

מאת גלית חן | הידיעות של אריאלה

הממשלה,  ראש  רצח  את 
יצחק רבין, אף אחד לא שכח. 
השנה, כמו גם בשנה שעב־

רה,  עתיד היה להתקיים טקס 
לזכרו במרכז האוניברסיטאי 
אריאל. אבל, למרות יוזמתו 
של בית הספר לתקשורת, הדבר לא יצא לפועל. 

הסיבה: חוסר היענות מצד הסטודנטים.
בשנה שעברה לקח על עצמו יואב מרטין, סטו־
דנט לתקשורת, את האחריות. "פניתי לדיקנט הס־
טודנטים, בידיעה שהם אחראים על האירועים במ־

כללה, ושאלתי אל מי ניתן לפנות על מנת לעזור. 
הם ענו שאינם מתכוונים לארגן אירוע, ושמספיק 

להציב פינות יזכור. 
"לא ויתרתי, ופניתי למזכירות בית הספר לת־

קשורת, בדרישה לקיים טקס ביום השנה לרצח", 
מספר מרטין.

ואכן, בזכות יוזמתו, עם עזרה מבית הספר לת־
בשנה  התקיים  סטודנטים,  של  והיענות  קשורת 
שעברה - לראשונה במרכז - טקס לזכרו של ראש 

הממשלה שנרצח. 
 באוקטובר שלח בית הספר לתקשורת מייל לכל 
הסטודנטים, כדי לארגן שוב טקס - אבל הסטודנ־
טים לא נענו. "לצערי", אומר מרטין, "אף אחד אחר 
לא התנדב, וחבל. זה לא דבר שאמור להיות תלוי 

רק בי, אבל מסתבר שכן".
לתקשורת,  הספר  בית  ראש  כהן,  יואל  פרופ' 
הביע אף הוא צער. "ראיתי חשיבות עליונה שבבית 
הספר לתקשורת יתקיים טקס", אומר פרופ' כהן. 
"זה מחזק את הכבוד לערכים חשובים כמו סוב־
לנות, דמוקרטיה וזכות הציבור לדעת. אני מקווה 

שבשנה הבאה נצליח לקיים טקס".

שלא  מאוד  "מצער  לתקשורת:  מרצה  מן,  רפי 
התקיימה השנה עצרת זיכרון. בשנה שעברה נע־
רכה עצרת מרשימה, וזו היתה תעודת כבוד - גם 

למרכז האוניברסיטאי וגם לסטודנטים".
מדיקנט הסטודנטים נמסר בתגובה, כי הם רואים 
חשיבות רבה בהנצחת זכרו של רבין. "בכל שנה 
מעמידים פינות זיכרון להנצחת דמותו ופועלו. גם 
השנה הוצבו עמדות במספר בניינים, והדגל הורד 

לחצי התורן". 
מתברר  נוספים,  אקדמיים  במוסדות  מבדיקה 
כי התקיימו ברובם טקסים לציון יום השנה לרצח 

רבין, אך היוזמה לא היתה של כל פקולטה.
ולא נותר אלא לקוות, כי בשנה הבאה יימצא 
מי שירים את הטקס במכללה. נקווה גם שהעצרת 
המרכזית בכיכר רבין תקבל צביון מאחד, שיאפשר 
כמו  לא תתבטל  ושהיא   - בה  להשתתף  לכולם 

שמאיימים המארגנים.

מאת הודיה מכלוף וטליה משניות
| הידיעות של אריאלה

שנה  סטודנט  אתה  אם  גם 
א', עם ותק של בקושי חודש 
בלימודים, אתה כבר יודע: לא 
פשוט ללמוד ארבעה־חמישה 
להתפר־ וגם  בשבוע,  ימים 
משפחה,  על  לדבר  שלא  נס. 
ועוד כל מיני דברים שעלולים  בילויים, אהבה 

להפוך לזניחים.
אז מה עושים? לומדים, עובדים, מבלים, אוהבים 
- אבל גם לא מתביישים לקבל עזרה. או כמו שזה 

נקרא בשפה יותר יפה באקדמיה: מילגה.
ולא, עדיין לא איחרת   - יש הרבה אפשרויות 

את המועד. 
הנה כמה מהטובות שבהן:

>>> מילגת "אופק"
למה? מטרתו של מרכז "אופק" היא לקדם את 

הידע בתרבות היהודית. 
כמה? עד חצי משכר הלימוד.

איך? ½4 שעות לימוד שבועיות בתחום היה־
דות. 

>>> מילגת "עתידים לתעשייה ומינהל ציבורי"  
למה? מדובר בתוכנית לאומית שמטרתה לקדם 

צעירים מהפריפריה. 
כמה? שכר לימוד מלא לתואר ראשון + מילגת 
קיום חודשית + מחשב נישא + חניכה וליווי מק־

צועיים.
איך? את המילגה יכולים לקבל סטודנטים לה־
נדסה, מדעים, כלכלה, משפטים או ראיית חשבון. 
תושב   ,30 גיל  עד  צבאי/לאומי,  שירות  התנאי: 

פריפריה. 

>>> מלגות לעולים 
מי? אם אתם או הוריכם עליתם לארץ הקודש 
לארץ  הקשורות  מלגות  אינספור  ישנן  מאי־שם, 
מוצאכם. למשל: קרן "טבקה" מעניקה מלגות לס־

טודנטים מצטיינים בני העדה האתיופית. התנאי: 
פעילות חברתית. 

>>> מלגות ללוחמים 
מי? לוחמים או תומכי לחימה.

כמה? עד כדי מימון מלא של כל שנות הלימו־
דים לתואר ראשון. 

ו"הישג"  דלק  הפיס,  מפעל  אימפקט,  למשל: 
)לחיילים בודדים(. 

4 שעות שבועיות של התנדבות בארגון  איך? 
חסד, 130 שעות שנתיות.

>>> מילגת משרד החינוך 
מי? כל אחד יכול לנסות, אבל ניתנת עדיפות 

לסטודנטים מרקע סוציו־אקונומי נמוך.
כמה? עד 5,500 ש' לשנה.

איך? המילגה אינה מחייבת התנדבות. לך ל"־
קרביץ" בבניין 55 )אדריכלות(, שלם שני שקלים, 

קבל את הטופס, מלא ושלח. 
>>> מילגת סחל"ב )סיוע חירום לבני נוער במצבי 

סיכון ומצוקה( 
מי? מיועדת לסטודנטים הלומדים בתוכנית לי־

מודים מלאה, לתואר ראשון בלבד. 
כמה? 60% משכר הלימוד. 

איך? להתנדב בבית ספר יסודי או בגן במשך 4 
שעות שבועיות, 100 שעות שנתיות. 

>>> מילגת פר"ח (פרוייקט חונכות לילדים הז־
קוקים לעזרה נפשית ולימודית(

מי? כל סטודנט יכול להגיש בקשה.
כמה? 4,562 שקלים לשנת הלימודים הנוכחית. 
איך? 4 שעות התנדבות למען ילדים הזקוקים 

לסיוע לימודי.
>>> מילגת גרוס )קרן הנצחה לזכר יוסף וקרוליין 

גרוס, המעניקה כ־4,000 מלגות בשנה(
שירות  מסיימי  )כולל  משוחררים  חיילים  מי? 
לאומי(, ששירתו לפחות שנה, שעדיין לא עברו 5 
שנים ממועד שיחרורם, ושניצלו את מירב הפיקדון 

ולא נותרו בו יותר מ־4,500 שקלים.
כמה? 5,500 שקלים עבור כל שנת לימוד.

יש לתת ½4 שעות  איך? עבור מילגה מלאה 
התנדבות שבועיות. עבור חצי מילגה - שעתיים.

>>> מילגה של הרשות המקומית
רשויות  מעניקות  מלגות  כמה  לגלות  תופתעו 
מקומיות רבות. לדוגמא: עיריית אריאל מעניקה 
לסטו־ ל־3,000 שקלים   1,500 בין  שנעה  מילגה 
דנטים המתגוררים באריאל למעלה מחמש שנים 
ושירתו שירות צבאי או לאומי מלא. קבלת המיל־

גה מותנית ב־50-20 שעות התנדבות שנתיות.

האם זה משתלם? כמעט תמיד כן. נכון שרוב 
המלגות מחייבות שעות התנדבות בקהילה, אך אם 
תחשב לפי גובה המילגה כמה "תרוויח" כאן לשעה, 

לרוב לא תמצא עבודה שמשלמת לך יותר. 
יש  האוניברסיטאי  במרכז  מתנדבים?  איפה 
הרבה אופציות למימוש שעות ההתנדבות, כגון: 
ילדים  “ידידים”, המציע החל בעבודה עם  ארגון 
ובני נוער בסיכון, דרך חלוקת מזון למשפחות נז־
קקות באמצעות ארגון “לתת” וכלה בהכנת נוער 

לקראת צבא )“אחרי”(. 
דרך  גם  לעשות  ניתן  ההתנדבות  שעות  את 
“מעורבות חברתית”, שמשרדיה ממוקמים בבניין 
7. לדוגמא: ב“קמפוס ירוק” )הדואג לניקיון המכ־
ללה( או ב“פעמונים” )סיוע למשפחות במצב כל־

כלי קשה(.
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לא משלמים עמלה על משיכת 
מזומנים מהקיר. זאת הבשו־
בעקבות  שלנו  לארנקים  רה 
פתיחת סניף של בנק הפועלים באזור המעונות. 
הבנקט החדש, שממוקם ליד בניין 3 והחל לפעול 

בשבוע שעבר, הוא רק אחד מהחידושים והשינויים 
בקמפוס. 

זה התחיל בעמדות "בר מים", שהוצבו לצד חלק 
מהמיקרוגלים המפוזרים ברחבי הקמפוס. 

אחר כך הגיעה מדרכה חדשה, לצד הכביש המו־
21. סטודנטית שהופתעה לגלות את  ביל לבניין 
המדרכה אף אמרה: "בתור הולכת רגל, המדרכה 
מקנה ביטחון ומקלה את המעבר בין הקמפוסים. 

גם הרבה יותר נוח ללכת עם עקבים על מדרכה 
ולא על אבנים". 

שהיה  חדש,  חניה  מתחם  נפתח  המדרכה  לצד 
סגור לסטודנטים.

החופשה,  במהלך  נחנכה  חדשה  קפיטריה  גם 
מרכזת  נדלר,  ורותי  ל־7,   6 בניין  שבין  בשטח 
מרוצה:  ובמכינה,  באנגלית  הייחודיים  הקורסים 
"עכשיו לא צריך לרוץ לקצה השני של הקמפוס 

בהפסקה".
המידע  שירות  גם  הושקו  השנה  פתיחת  עם 
האישי בסלולר ו"טרמפבוק" בפייסבוק, המאפשר 
לסטודנטים לחבור ביתר קלות לנסיעה משותפת.

רינת שגיא, דוברת המרכז, מסרה כי השידרוגים 
בוצעו בעקבות סקר שביעות הרצון התקופתי, על 
פי בקשות מצד סטודנטים ובהתאם לתוכנית הבי־

נוי הרב־שנתית.

מדרכה, חניה, מים וקפה <<< מישהו חושב עלינו

רוצים מילגה? יש לנו
קבלו כמה אפשרויות <<< עדיין לא מאוחר לבקש <<< ואולי גם לקבל
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לא רק מדרכה, תהיה לנו פה גם גינה

זכרנו, 
אבל לא 
התאספנו
לא ברור מי אחראי על כך שלא 
התקיים השנה במרכז טקס לציון 
יום השנה להירצחו של יצחק 
רבין <<<< נקווה שבשנה הבאה 
יהיה מי שייענה לאתגר

נחמן משלהב את הקהל וזוכה לתשואות  | צילום:  עמית מגל, "ידיעות אחרונות"

אריאל 
בסלולר

המרכז האוניברסיטאי באריאל בשיתוף 
חברת "מוביטי" השיקו שירות חדש לס־
טודנטים, המאפשר גלישה מהירה למידע 

האישי באמצעות המכשיר הנייד.
מעכשיו לא צריך לחפש מחשב. בעזרת 
השירות החדש והמכשיר הסלולרי שנמצא 
עלינו בכל מקרה, כל הזמן, נוכל למצוא בין 
השאר את המערכת, להיכנס לדף הפייסבוק 
של המרכז, לעקוב אחרי שינויים במערכת 
במידע  שהושארו  הודעות  לקרוא  השעות, 
מבחנים,  לוח  כללי,  מידע  ולמצוא  האישי, 

ציונים ואפילו סרטונים מיוטיוב. 
התומכים  במכשירים  מתאפשר  השירות 
לגלישה  המותאם  טבלאי   XHTML בתקן 
שירותי  אל  הכניסה  באינטרנט.  סלולרית 
המידע מתבצעת על ידי הקלדה של מספר 
מיותר  האישית.  והסיסמה  הזהות  תעודת 
לציין שהשירות נגיש לכלל הסטודנטים בו־

זמנית, ו...כרוך בתשלום לחברת הסלולר. 
נתי זנבר

חדש בקמפוס

| צילום:  יובל חן,  גם עצרת הזיכרון בכיכר רבין בסכנת ביטול  



רוצה לומר

מה זה השטויות 
האלה, פייסבוק

נכון, יש כאלה שיגידו שנתקעתי מאחור, 
לפעמים גם אני מרגישה ככה. ולא אשקר: 
יש רגעים שאני קרובה לרצון להיות מחוב־
רת למציאות הנוכחית. אבל אז מגיע משהו 

שמזכיר לי למה לא. 
לפני חודש הייתי בחתונה של חברת יל־
דות - זוג מהמם שבמשך ערב שלם היפנט 
200 ראשים. למחרת התקשרה אליי הכלה 
ואמרה לי: "ליאת, אל תשאלי, הצלם של 
החתונה עוד לא התעורר, אבל איזה קטע, 
כל העולם כבר ראה איך היה הערב של חיי. 
וכולם גם יודעים כבר שכלה יכולה להיות 
לא פוטוגנית. בשביל מה שילמתי כל כך 
שלי,  מפלילה  תמונה  יש  אם  כסף,  הרבה 

כשאני תוקעת ביס בסטייק?".
עניתי לה, "נפלאות הפייסבוק".

אנשים כבר איבדו את הראש. כאילו אנ־
חנו חיים בעולם שבו מי שמעלה יותר תמו־
מוסריים  ערכים  המנצח. שכחנו  הוא  נות 
קטנים - שלא לכל מקום לוקחים מצלמה. 
ואם כן, לא חייבים לפרסם את כל התמו־
מחמיאות  פחות  תמונות  יש  בינינו,  נות. 
לנו, ולפעמים נחמד להעביר סתם ערב, בלי 

שכולם יידעו איפה היינו ועם מי. 
הזאת  החברתית  שהרשת  ויכוח  אין 
הודות  בשיחות,  חסכונית  היא  אדירה. 
לצ'אטים, היא מאפשרת שמירה על קש־
בעניינים.  נשארים  ותמיד   - רחוקים  רים 
אבל בשביל שתישאר כזאת, אפשר לוותר 
על כמה משחקים אינפנטיליים, כמו גידול 

חוות ומכירת כבשים.
מול  שעות  לבלות  סוחף  וזה  ממכר  זה 
שאני  פעם  בכל  ולכן,  הכחול־לבן.  המסך 
להתחבר,  הזמן  שהגיע  להחלטה  מגיעה 
אני שואלת את עצמי אם גם אני מסוגלת 
להימנע מהתוספות, ולהשתמש רק בתכ־

ל'ס. אין לי עדיין תשובה.
ליאת אלון
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והצרה החדשה של המרצים <<< אם פעם נהגו לקפוץ בחבל אמיתי, היום אנחנו קופצים 
מעל חוטי הלפטופים בכיתות, מהדסים בניסיון נואש לא לתלוש אף תקע משום שקע

מאת מעין ארביב | הידיעות של אריאלה

אחד האתגרים הגדולים כס־
בשלום  לעבור  הוא  טודנט 
 – היום  של  השני  החצי  את 
יוצרת  כשקריסת העפעפיים 

הזדהות עם שקיעת החמה. 
שהקפיטריות  הזה,  בזמן 
רבים  וסטודנטים  לקפאין,  הביקוש  בשל  קורסות 
מתיישבים על הכיסאות כסימני שאלה - צריכים 

המרצים להתמודד עם חוסר ריכוז ופטפוט כרוני.
לתקשורת,  הספר  בבית  קורס  של  בעיצומו 
כששעון החורף החל לתת את אותותיו ולהציף את 
הכיתה בחושך, עמדה מרצה מול כיתה של 40 סטו־

דנטים מפוהקים. 
צונאמי הקולות. המרצה  17:55 התעצם  בשעה 
האחרו־ מהשורה  ודרשה  השיעור  את  הפסיקה 
נה לצאת מהכיתה. 13 סטודנטים קשי עורף מול 
מרצה אחת שנשברה: "טוב, תוציאו את הלפטופים, 

תיכנסו לצ'אט ותתכתבו ביניכם".  
נשמע לכם מוזר?! למה? הכלב הרי כבר מזמן ירד 
מגדולתו כחברו הטוב של האדם, והלפטופ תופס 
את מקומו. רק תגיע ותבחר: רוצה דק כמו נייר? 

תלת מימד? אולי עם גוף מסתובב?

יעקב מת!
בעבר הלא רחוק צבאו הסטודנטים על חנויות 
המחברות  את  להתאים  בניסיון  הכתיבה  מכשירי 
הססגוניות למדבקות פו הדוב. יערות נכרתו בני־
סיון לספק סליקים של דפדפות לסטודנטים הח־

רוצים. 
לקבוע  איזה שומר מסך  היא  עתה ההתחבטות 
למחשב הנייד? יהיו שיוותרו על תמונת החתונה 
הרומנטית בתואנה שקיטשיות היא חילול הקודש, 
וישנם אלה שיקבעו תמונה מיוזעת של סיום טרק 

הוואיווש בפרו. 
כי פעם נהגו לקפוץ בחבל אמיתי, היום אנחנו 
מהדסים  בכיתות,  הלפטופים  חוטי  מעל  קופצים 

בניסיון נואש לא לתלוש אף תקע משום שקע.
אבל האקשן האמיתי קורה בכיתות: לשחק בא־
בלס בזמן השיעור. להשלים את הפרק שפיספסתי 
אין  בפייסבוק  עידכונים  "האוס". על  אתמול של 

בכלל מה לדבר. רק שהמרצה לא ירגיש.
עדי בן־איון שוקדת על עבודת הסמינריון שלה. 
"באחד השיעורים ישבתי עם הלפטופ", היא נזכרת. 
"נכנסתי ל'וואלה' ופתאום אני רואה שיעקב אלפ־

רון נרצח. בלי לשים לב, צעקתי: 'יעקב מת!'".
המו־ עיניה  כולל  בבהלה,  נישאו  העיניים  כל 
מצב  תמונת  לקבל  שדרשו  המרצה,  של  דאגות 
בפרוטרוט. סיפור הרצח של אלפרון הפך לגולת 

הכותרת של השיעור. 
מקרה דומה אירע לחנה גולד, סטודנטית שנה ג' 
לתקשורת. "חברה שלי ראתה סרט בלפ־
טופ, וביקשתי ממנה להקשיב יחד איתה 
באוזניות. כשהיא העבירה לי אוזנייה, 
היא יצאה מהחיבור וכל הכיתה שמעה". 
כאן המרצה היתה פחות סלחנית, וסי־

לקה את שתיהן מהשיעור. 
באנגלית,  השיעורים  לאחד  לפטופ  עם  "באתי 
והמרצה התעצבנה עליי", מספר אלירן חג'ג', סטו־
"אמרתי לה שזאת  ופירסום.  דנט במסלול שיווק 
המילונית שלי, אז בפעם הראשונה היא הסכימה, 

אבל בפעם השנייה כבר לא". 
תעשייה  להנדסה,  בחוג  סטודנט  לביא,  ותומר 
וניהול, נזכר בסטודנט שהגיע למבחן עם לפטופ. 
בדקות הראשונות הוא שאב ממנו נוסחאות, אבל 

מהר מאוד הבוחנים הפסיקו לו את המבחן. 

קללת הברכה
ומה חושבים בצד השני של הכיתה? הלפטופ הוא 

ברכה או קללה?
לתקשורת,  הספר  בית  ראש  כהן,  יואל  פרופ' 
עדיין לא החליט. "מצד אחד אני מבין את הבעיה 
של המרצה. אם סטודנטים מקשקשים בלפטופ, הם 
לא מתרכזים בהרצאה", הוא אומר. "מצד שני, אני 

לא יכול לשלול את זה. 
"אני מאפשר שימוש בלפטופ בכיתה ככלי עבו־

דה, כמו מחברת. הסטודנט צריך לקחת אחריות על 
מעשיו, ולהבין את ההשלכות שעלולות להיווצר 
אם ישתמש בלפטופ לעניינים אחרים בזמן השי־

עור".
המתמחה  לתקשורת  מרצה  שלייפר,  רון  ד"ר 
בלוחמה פסיכולוגית, מכנה את תופעת הלפטופים 
בכיתות "קללת הברכה". "הרעיון חיובי ביסודו", 
הוא מסביר, "כי למי שמסכם ויודע הקלדה עיוורת, 
יהיה קל ופחות מקום לטעויות. "הבעיה היא, שב־

הפתוח  האינטרנט  ובעידן  מתבצע,  לא  זה  פועל 
סטודנטים מעדיפים לגלוש. וכשסטודנט אחד 
גולש, כל העיניים מסביבו רואות כמה 
לייקים יש לו, במה הוא משחק וממה 
הוא צוחק. זה ניתוק של קבוצה שלמה 

מתוך השיעור".
מה ההבדל בין מחשב נייד לסלולרי עם אינ־
טרנט?                                                                                       

"הלפטופ הרבה יותר טוטאלי. הוא שואב את כל 
כולך, בעוד שהסלולרי עדיין מאפשר חוויות סבי־

בתיות". 
ד"ר שלייפר מאריאל רואה בהחלטה הירושל־

מית צעד חכם ונכון, ויש לו גם הצעה: "אולי כדאי 
למנות מישהו, אפילו בשכר, שיהיה היחיד שיושב 

עם לפטופ בשיעור, והוא יסכם לכולם".
לא צריך מגדת עתידות כדי לנבא שבעוד פחות 
ונגלה שיפני  נחזור מיום לימודים מתיש  מעשור 
מחונן בן 4 המציא את הדבר הבא. למרות ההת־

נגדויות, מהר מאוד נגלה שממש אי אפשר לחיות 
בלעדיו. 

 - במטריקס  כמו  הוא  "העתיד  שלייפר:  ד"ר 
אני לא אצטרך ללמוד מתמטיקה. ברגע שאעשה  

download למוח, יעבור אליי המידע”.
ואחרונה לסיום: בנאום נלהב של פתיחת השנה 
דרש המרצה מהסטודנטים להימנע מלהביא אמ־

סטף לכיתתו. הסטודנטים הרימו גבה, תוך ניסיון 
כושל לרדת לסוף דעתו. 

אז הוא חידד את הבקשה: “ראשי התיבות של 
אמסט”ף היו אורנג‘, מירס, סלקום, טלפון ופלאפון. 

היום זה לא מירס אלא מחשב נייד”. 
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בא ב(ה)קלות
זאת לא בושה להיות לקוי למידה, אבל להתראיין הם מוכנים רק בשם בדוי <<< "יעל": "עם ההקלות 

שקיבלתי, פתאום הצלחתי במבחנים. גם הבנתי שלכל אדם יש הפגם שלו, וזה מה שאני קיבלתי"

מאת ורד זרצקי | הידיעות של אריאלה

"כולם חשבו שאני עצלנית", 
כל הס־ (שמות  יעל  מספרת 
בדויים),  בכתבה  טודנטים 
הת־ על  מירושלים,   23 בת 
מודדותה עם ההורים, המו־
רים והחברים בילדותה, לפני 

שאובחנה כדיסלקטית. 
"במשך שנים אמרו לי שאני לא משתדלת מס־
לי  גרמו  מוצלחת.  לא  שאני  אמרו  אחרים  פיק. 

להאמין שאני טיפשה". 
מצליחה  יעל  לפסיכולוגיה,  כסטודנטית  היום, 
"מנקודת מבט  ובהווה,  לדבר על הקשיים, בעבר 

מפוכחת".
היא אובחנה בכיתה י"א, לאחר שאחת המורות 
הבחינה שהיא מתקשה הרבה יותר משאר התלמי־
דים. בהתחלה, היא סירבה להקשיב. "לא הבנתי 
שיש לי בעיה. כנראה היה לי קל יותר 
לחשוב שאני טיפשה ושאני לא מסוג־

לת ליותר". 
רק לאחר שיכנועים רבים הסכימה יעל לעבור 
את האיבחון. "עם ההקלות שקיבלתי, פתאום הצ־
בעצ־ התביישתי  מאוד  גם  אבל  במבחנים.  לחתי 
מי", היא מספרת ומשפילה את מבטה. "לקח לי זמן 
להבין ולהפנים שלכל אדם יש הפגם שלו, וזה מה 

שאני קיבלתי".
התקשתה  מירושלים,  היא  אף   ,24 נועה,  גם 
מוזר  "הרגשתי  לקויית למידה.  היותה  לקבל את 
להבין  הצלחתי  "לא  אומרת,  היא  כשאובחנתי", 

למה דווקא אני, מכל התלמידים בכיתה". 
אל השנה השלישית ללימודיה במחלקה לקרי־
מינולוגיה הגיעה נועה בקושי רב. "אין לי שום מח־
ברת, בשום קורס. אני מתקשה לעקוב אחרי דברי 
המרצים ולכתוב באותו זמן - ואם יש גם מצגת, אני 

בכלל הולכת לאיבוד". 
יעל ונועה הן רק שתיים ממאות סטודנטים לקויי 
למידה הלומדים באריאל. את הסיוע לו הם זקוקים, 
והעצמת  לקידום  התמיכה  ב"מרכז  מקבלים  הם 
הסטודנט", אשר הוקם בשיתוף עם עמותת לש"ם, 
העוסקת בקידום ומתן שוויון זכויות ללקויי למידה 

באקדמיה. 
לדברי גיא פינקלשטיין, מנכ"ל העמותה, הקושי 
של אנשים אחרים להבין מהי לקות למידה נובע 
מכך ש"היא לא נראית לעין ואין לה גבולות ברו־
רים". כחלק מפעילות העמותה מנסה גיא לקדם את 
אישור התקנות ל"חוק זכויות תלמידים עם לקות 
למידה במוסדות על־תיכוניים". "באריאל כבר פו־

עלים לפי החוק", הוא אומר. 
המדיניות  התקנות  אישור  עם  כי  מאמין,  "אני 
יופנו לטיפול בנו־ ויותר תקציבים  תהיה ברורה, 

שא".

"פעם הייתי סתם דפוק. 
היום אני דפוק עם תעודות"

עדי צוברי, מנהלת מרכז התמיכה, מדגישה אף 
היא את הצורך בהסדרת המדיניות. לטענתה, גם 
סטודנטים שאינם לקויי למידה פונים לבצע איב־

חונים, רק כדי לקבל תוספת זמן בבחינות. 
איך זה משפיע על תהליך הסינון?

"זה מאוד מקשה. את קוראת 25 או 30 איבחונים, 
ואומרת לעצמך: 'רגע, למי באמת יש לקות?'. זה 

מאוד מעצבן". 
הבעיה, לטענתה, נעוצה במאבחנים: "זה תחום 
פרוץ, ואני מקווה ש'חוק המאבחנים', שכבר נמצא 
בדרך, יסדיר את הנושא ויוודא שהסטנדרטים יהיו 

אחידים. 

"בקרב הסטודנטים קיימת היום מודעות. בניגוד 
ויודעים  לעבר הם לא מתביישים בלקות שלהם, 
לדרוש את מה שמגיע להם על פי החוק", אומרת 
עדי ונזכרת בסטודנט אחד שאמר לה פעם בחיוך: 
"פעם הייתי סתם דפוק. היום אני דפוק עם תעו־

דות".
רועי, בן 26, מקיבוץ במרכז הארץ, בחר דווקא 
לא להשתמש בהקלות המגיעות לו. "אני רוצה לה־
תמודד עם זה לבד, ולהוכיח לעצמי שלמרות הלי־

קוי, אני כן יכול". 
את הדיסלקציה שלו גילו כשרועי היה בכיתה 
י'. אז, הקושי הגדול ביותר שלו היה להתמודד עם 
העובדה שלא ילמד יותר עם החברים שליוו אותו 
מבית הספר היסודי, אלא בכיתה נפרדת, המיועדת 

לתלמידים עם צרכים מיוחדים. 
אבל הרצון להתמודד לבד לא היה הגורם היחיד 
"אין  לאיבחון.  לגשת  לא  רועי  של  להחלטתו 
שום בושה בדיסלקציה, אבל האיבחו־

נים מאוד יקרים", הוא אומר. "זה יכול 
להגיע ל־5,000 שקלים, ולסטודנט זה 
המון כסף. הבעיות שלי הן קטנות יחסית, ואני 

מצליח להתגבר עליהן בעצמי".

10 דקות ביום
 בין אם הם סובלים מדיסלקציה קשה או קלה, 
בעניין אחד אין מחלוקת: הקושי הגדול ביותר הוא 

בהתמודדות עם השפה האנגלית. 
רותי נדלר, מרכזת הקורסים הייחודיים והמכינה 
באנגלית: "העבודה שלי היא לגרום להם להפסיק 

לפחד".
ואיך עושים את זה?

מורה  עם  קטנות,  בקבוצות  מלמדים  "אנחנו 
ומתרגל בכל כיתה, ומתאימים לכל סטודנט את 

שיטת הלימוד שתעזור לו".
את מאמינה שכל אחד יכול להצליח בקורס?

"כן. אם כל אחד ישקיע רק 10 דקות ביום לק־
ריאה באנגלית, אין אחד שלא יצליח לעבור את 
הזה לא מש־ הזמן  היא, שגם את  הבעיה  הקורס. 

קיעים".
לו  הלך   - מצליח  לא  זאת  בכל  מישהו  ואם 

התואר?
"מי שנכשל כמה פעמים בקורסים שלנו, בסוף 
מוותרים לו על האנגלית. הבעיה היא, שהוא לא 

יוכל להמשיך לתואר שני".
לס־ שמציעים  והעזרה  ההקלות  כל  למרות 
אף  על  אופטימית.  לא  יעל  באריאל,  טודנטים 
ההבנה והמודעות, הדרך עדיין ארוכה. "בחברה 
כל כך תחרותית, אנחנו צריכים כל עזרה שנוכל 

לקבל".
 האיבחון לא מספיק?

 "האיבחון הוא לא הפתרון. הוא רק אישור לכך 
שאני פגומה".      

חברו 
הטוב 

ביותר של 
הסטודנט

אני משחקת ב"באבלס"? מה פתאום, אני מקשיבה למרצה  | צילום:  שירה חלילי

רוצה לומר

גשם גשם בוא! 
או שלא 

איך אפשר שלא לאהוב  ריח של גשם. 
אותו? כל שנה מחדש אני מתמלאת אושר 
עם טיפות הגשם הראשונות. שוב הכל כל 
כך נקי. סופסוף אפשר להוציא את הפוך, 

גרבי הצמר והצעיפים. 
כמה אני אוהבת את זה! אבל רק כשאני 
נו־ בבית, בפתח־תקווה. גם תל־אביב לא 
ראית בחורף – אבל אריאל? שיט! עוד יום 
גשום? מה ללבוש? איך לכסות את עצמי 
הכי טוב כדי שלא אמות מקור? אוף! אולי 

נבריז היום? גם ככה אין משהו חשוב. 
לתחתון  עליון  קמפוס  בין  המעברים 
לא מספיק  בחורף.  יותר  סיוטיים  הופכים 
שזה מרחק מטורף, כל האזור של החניות 
הופך לבריכת בוץ אחת גדולה – אין מצב 
שמגיעים לכיתה יבשים או נקיים. ועל מט־
ריות, בכלל אין מה לדבר. תחסכו לעצמכם 
את כאב הראש של לסחוב אותן – עד סוף 
היום הן בטוח יישברו, הרוח פה זה משהו 

מיוחד. 
אה כן, כל בוקר מחדש צריך לבדוק את 
מזג האוויר ולזכור שבמכללה - או במרכז 
האוניברסיטאי אריאל - תמיד, אבל תמיד, 
יותר קר, יותר גשום ובכלל - מעל המכללה 
מרחף לו איזה ענן שחור, שמסרב לעזוב. 
גם כשנעים באריאל, במכללה עדיין קר. זה 

משהו מדהים. 
בין אם אתם סטודנטים חדשים פה ובין 
נראה,  כאן  החורף  איך  כבר  שכחתם  אם 
כמה טיפים: גם אם בבוקר השמש זורחת, 
הציפורים מצייצות - אל תתפתו. תנעלו 
נעליים סגורות, תביאו איתכם תמיד משהו 
חם בתיק, תבדקו את התחזית בבוקר - ות־

זכרו שאריאל זה לא מקום רגיל. 
אוף! שיגיע כבר הקיץ!

שירה חלילי

נועה. למה דווקא אני

פינקלשטיין.  עוד תקציבים

נדלר. 10 דקות ביום

בעברית אוסרים 
לפטופים

החליטה  העברית  האוניברסיטה  הנהלת 
בכיתות  האלחוטי  האינטרנט  את  לסגור 
חודש  החברה,  למדעי  בפקולטה  הלימוד 
לפני תחילת הסמסטר השני של שנת הלי־

מודים הקודמת. 
שני אשכנזי, סטודנטית למדעי המדינה 
העומדת בראש ארגון המחאה שקם שם נגד 
ההחלטה, מסבירה: "יום אחד הגענו לכיתה 
החלטה  היתה  זו  אינטרנט.  שאין  וגילינו 
בריונית של הנהלת האוניברסיטה. הם הח־
ליטו שהאינטרנט פוגע בריכוז של הסטוד־
נטים בשיעור. אם אני יושבת וקוראת בחד־
שות של ynet, סטודנט שיושב מאחוריי לא 

יכול להתרכז.
"העבודה שלי מחייבת אותי להיות מחוב־
רת למייל באינפוזיה, וכמוני עוד סטודנטים 
רבים. אני יושבת בכיתה, מקשיבה למרצה 

ולוקחת על עצמי את מלוא האחריות".
אשכנזי, יחד עם סטודנט נוסף, רועי דרור, 
"סטודנטים  קבוצת  את  בפייסבוק  הקימו 
העברית",  באוניברסיטה  אינטרנט  למען 

אליה הצטרפו 1,090 חברים. 
וזה עזר?

היתה   שקיבלנו  התשובה  "לא.  אשכנזי: 
ואם  ללימודים,  מיועדת  שהאוניברסיטה 

אנחנו לא רוצים, שנלך ללמוד במכללה". 
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מאת גילי אלקבץ 
| הידיעות של אריאלה

מתגורר  להמן  איתן 
אדו־ כפר  בהתנחלות 
לירושלים.  צפונית  מים, 
גדל  הוא  מקרי:  לא  וזה 
אידיאולוגיה  על  וחונך 
לאומית-ציונית. וזה רל־

וונטי מאוד לכתבתנו.
לי־ בהצטיינות  להמן  סיים   ,26 בן  בהיותו 
מודי משפטים, במוסד האקדמי המזוהה ביותר 
עם הפלח השמאלני, זה ששוכן על הר הצופים 
תק־ "דיני  מלמד  הוא  שנתיים  זה  בירושלים. 
שורת" במרכז האוניברסיטאי אריאל. מדי פעם 
הוא קופץ להעביר שיעור גם באוניברסיטת בר־

אילן,  מחוזם של אנשי האקדמיה הימנים.  
לה־ עו"ד  כי  עכשיו?  פוליטיקה  לנו  ולמה 
קם,  ענת  העיתונאית  את  מייצג  גם   ,40 מן, 
המואשמת בגניבת מסמכים מסווגים והעברתם 
לידיו של העיתונאי אורי בלאו, בפרשה שמבו־
ססת על אידיאולוגיה, ערכים ומוסר המנוגדים 
בתכלית הניגוד למקום הערכי שממנו הוא בא. 
בימים אלה מתקיימים מגעים אינטנסיביים 
קם  תודה  שבמסגרתה  טיעון,  עיסקת  לגיבוש 
בלקיחת המסמכים ללא רשות אך יימחק הס־

עיף המאשים אותה ב"בגידה חמורה".
"לאבא שלי היה הכי קשה", אומר להמן, על 
המצב המוזר שבו הוא מגן על נאשמת שנמ־

הקשת  של  המנוגד  בקצה  צאת 
הפוליטית. "הוא איש חינוך ידוע  
בציבור הדתי־לאומי - איש ימין 

מובהק, שלא מתבייש בזה. 
"כמה מחבריי פנו אליו בשא־
לה: איך זה יכול להיות? איך הוא 
מעז? ואבא שלי ענה להם: 'אני 
את  להרוג  רוצים  שאתם  מבין 
הבן שלי'. הם ענו: 'מה פתאום!'. 
'תראו', הוא אמר להם: 'אם הוא 
שהוא  אנשים  רק  לייצג  צריך 
מסכים איתם אידיאולוגית, הוא 
יהפוך לעני. וכתוב כי עני חשוב 

כמת'". 
לייצג רוצח  גרוע,  יותר  מה 
או לייצג אידיאולוגיה מנוגדת?

"נכון שאני מגן כאן על ענת, שהיא אגב לא 
בשמאל הקיצוני - היא לא כמו טלי פחימה או 
מרדכי ואנונו, שהמירו את דתם אגב מעשיהם. 
נכון,  דתה.  את  להמיר  מתכוונת  לא  "ענת 
היא שמאלנית, יש כמה אנשים שיש להם את 
הפגם הזה )הוא מחייך(, אבל אני לא מייצג את 
הדעות הפוליטיות שלה. אני מייצג את האמת 

עצמם, למרות שהם פוגעים בכך באנשים שהם 
מייצגים. בקרוב למאה אחוז מהמקרים, החשי־

פה בתקשורת היא לרעת הנאשמים. 
"מתי החשיפה טובה? כשיש לנאשם יכולת 
להציג את עצמו כקורבן. אז הוא זוכה לאהדה 

ציבורית, ואגב כך גם מזוכה בבית המשפט". 
קשה לתת אמון במערכת המשפטית אם 

כך.
יחידיםבעולם.  ואנחנו לא  "אין לנו ברירה, 
נותן  שאני  הראשונה  שהעצה  ספק  אין  אבל 
לנאשמים שמגיעים אליי, אם זה אפשרי, שה־
סיפור יישאר רחוק מהתקשורת. למרות שאותי 

זה לא מקדם".
במפתיע, להמן לא מרגיש עוף מוזר בקרב 
חבריו הימנים, להיפך: "כל חבריי יודעים שמ־
צדק  הרבה  יש  והמשפטית  העקרונית  בחינה 
בדבריי. אם אני מייצג אדם, זה לא אומר שאני 

מייצג את הדעות הפוליטיות שלו. 
האידיאולוגיה  על  להגן  צריך  הייתי  "אילו 
עליה  חולק  אני  בבעיה.  הייתי  קם,  ענת  של 

לחלוטין".  
לא קיבלת שום תגובה שלילית?

"חבר נחמד שלח לי טוקבקים שאנשים כתבו 
עליי. אם אתחיל להתרגש מכל טוקבק כזה, אני 

בבעיה". 

המשפטית שלה, ואני מאמין בה. 
אני  יהודים  שרוצחים  "מחבלים 
לא אייצג לעולם. אני מאמין שלכל 
אדם יש זכות לייצוג משפטי, אבל 
אני לא חייב לייצג כל אדם. הם גם 

יודעים לא להגיע אלי". 
איך נוצר המפגש בינך לבין ענת קם?

"הוריה הם ירושלמים, כמוני. הם הכירו אותי 
ופנו אליי". 

הבחירה דווקא בך היא אסטרטגיה?
"מההיכרות שלי איתם, לא. וגם אם כן, זאת 

זכותם". 

טרגדיה של טעויות
כשהוריה של קם פנו לעו"ד להמן, הם סיפרו 
לו את המקרה בטלפון, בלי לרדת לפרטים. הוא 
מצידו גיחך כאשר שמע שבתם קיבלה חמישה 
ימי מעצר בית לפני שנעצרה )"אמרתי: אם היא 

לא נעצרה בכלל, אז מה היא כבר עשתה?"(. 
לפרטים,  להיחשף  התחיל  כשהוא  גם  אבל 
והחל להבין את היקף הפרשה, הוא לא נבהל 
המשפט.  בתי  מסדרונות  אל  קם  עם  וצעד   -
הפרשייה, אז, עדיין לא יצאה בתרועה אל הת־

קשורת.
עד  הראשון,  "בחודש  להמן: 
המדינה  האישום,  כתב  שהוגש 
בבקשות  מאופקת  מאוד  היתה 
שלה. כלומר, הפרקליטות ביקשה 
מספר ימי מעצר בית נוספים, בית 
המשפט בחן את זה ואפילו קיצר 
אחד  ואף  לפעמים,  הבקשה  את 
לא טען שיש כאן פגיעה מכוונת 
לא  בכלל  אלה  המדינה.  בביטחון 
היו הסעיפים שנטענו כנגדה בה־

תחלה". 
לא  שהיא  לה  מאמין  אתה 
רצתה לפגוע בביטחון המדינה, 
מסווגים  מסמכים  גנבה  כאשר 

ומסרה אותם לעיתונאי?
"כל אדם שעשה מעשה לא חוקי 
צריך להיענש. אבל, מישהו שעבר באור אדום 
ולא גרם לתאונת דרכים צריך לפסול לו את 
אותו  להוציא  לא  קנס,  לו  לתת  או  הרישיון, 

להורג בכיכר העיר. 
"גם כאן הפרופורציות צריכות להיות דומות: 
ענת מסרה את המסמכים לעיתונאי ישראלי, 
שכפוף לצנזורה ולתקנות ההגנה, ועובדה היא 
מסמכים   2,000 מאותם  שהתפרסם  מה  שכל 
הם רק ארבעה, בכתבות שונות של אותו כתב, 
שאושרו על ידי הצנזורה.  דהיינו, נקבע שאין 

בהם באמת סכנה לביטחון המדינה. 
"ענת עשתה את הדבר הנכון: היא לא מסרה 
לעיתונאי  אלא  זר,  לעיתונאי  המסמכים  את 
ישראלי שכפוף לצנזורה, ובסופו של דבר לא 
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הכבשה ושושנה
מדי פעם בפעם שנתי נודדת אל מחוזות רחוקים. לאחר 
לילות רבים, לבנים ושחורים, החלטתי לקחת את גורלי בידי 

ולהשיב אותה אלי. 
משחלפה ההתלהבות הראשונית, הבנתי שלמעשה אין לי 
כל ידע בנושא, לכן פניתי למומחים כדי לקבל את עצתם. 

כולם הסכימו פה אחד: "שתי כוס חלב חם". 
מצויין! אך מאחר שאני שונאת חלב, החלטתי לאמץ את 

המלצתם השנייה...
כשירד הערב, ושעת השינה הגיעה, נכנסתי למיטה נחושה 
להירדם. "זהו", אמרתי לעצמי, "הפעם אני אצליח. זה מעו־
לם לא נכשל". הנחתי את ראשי על הכר, והתחלתי במלאכת 
ספירת הכבשים. וכך, קפצו להן מעל הגדר הכבשה הראשונה 
ועוד  והשנייה. בעקבותיהן הגיעו גם השלישית והרביעית, 
כבשים רבות דילגו להן באלגנטיות ובסדר מופתי, זו אחר זו. 
אבל אז, בדיוק כשהייתי על סף השינה, קרה דבר נורא. 

כבשה אחת נפלה ושברה את רגלה. 
שהתחוללה.  המהומה  את  לעצמכם  לתאר  יכולים  אתם 
הכבשה המסכנה שרועה על הקרקע ומתייפחת, כשמאחוריה 
נוצר פקק עצום של כבשים זועמות ופועות. דחפתי את ראשי 
מתחת לכר בניסיון נואש להתעלם מן ההמולה, אך אז הגיע 

האמבולנס לפנות את הכבשה הפצועה. 
זהו, רעש הסירנות העיר אותי סופית. הסרתי את הגדר 

ושיחררתי את הכבשים לדרכן. 
שינה כבר לא תהיה פה הלילה, הבנתי זאת מייד, אז לפ־
חות אנצל את השעות שנותרו עד לזריחה כדי להעלות את 

המקרה על הכתב. 
ומה עם הכבשה, אתם שואלים? היא ממשיכה לרדוף אותי 

מדי פעם, עם גבס על רגלה ומקל הליכה בידה. 
ובאשר לשנתי, טרם ויתרתי עליה סופית. בסופו של יום, 

מחר יהיה לילה חדש. 
 ורד זרצקי

מחירות לעבדות
שלושה שבועות לפני - התחלתי להזיע. מי בכלל רוצה לחזור 
ללמוד? חודשיים וחצי אני מזינה את הגוף בג'ריקנים של גלידות, 
דואגת לכיסאות הקולנוע שלא יישארו יתומים וחורשת את הארץ 

בסנדלי השורש הצבריים שלי - כאילו מוגלי היה שמי השני.
ביום שישי האחרון של החופש, אמא תקעה בי מבט סתום וטרחה 
להזכיר את הספירה לאחור. "רק עוד יומיים, את בטוחה שהתאר־

גנת על עצמך? קלסרים? עטים?". 
ב־03:00 נזכרתי באדישות שתוך שש שעות אני חוזרת לאטמו־
ספירת הרצינות - שנה שלישית ואחרונה. לקחו לי 30 דקות של 
עצלנות להתארגן לשינה ולהחשיך את המחשבות הדיכאוניות. 
אבל לא יצאה שעה קלה, והבלחות של התקף חרדתי ראשון: לא 

טרחתי לבדוק באיזו כיתה השיעור! 
"תזרמי, את שנה ג'", לחש המוגלי שבתוכי. נכנסתי למצב ני־
מנום, אך שלב הנשימות העמוקות טרם הגיע. היקיצה הטבעית 

החליטה להקדימו.
מבט חטוף לשעון, שהצביע בחוצפה 04:37. התהפכתי והתהפ־
כתי, החלטתי ללכת על הקלישאה הזולה וספרתי כבשים, אבל הם 
החליטו לשחק במחבואים. "חוסר אחריות, לא טרחת לקחת לרופא 
את הלפטופ שנתקף וירוסים", נדרכתי בחרדה לפולנייה שאין בי. 

"מספיק להילחץ, תלכי מחר לקרביץ", לחש בעצבנות מוגלי. 
בבוקר מצאתי את עצמי מתלבטת 40 דקות בתוך טורנדו של 
בגדים. האוטובוס היה מלא בשביזות יום א' של חיילים וסטודנטים 
צעירים וצהובים. בתור לקופה ב"קרביץ" נעמדתי מאחורי גדוד 
סטודנטים, שחלקם לבשו את ההבעה האדישה והמתעתעת - ממש 

כמוני. 
אחרי הכל, כמה שאגיד לעצמי ששנה ג' זו כבר שנה אחרונה, 
שום דבר לא חדש ומרגש - נשאבתי מהר מאוד לקרקע. הפיילוט 

השחור החדש כבר הספיק לרשום ביומן שלוש עבודות להגשה. 
מעין ארביב 

התחתנתי!
הגשמתי את חלומה של כל בחורה דתייה: התחתנתי!  

למרבה האירוניה, לאחר כמה שנות ציפייה לרגע המיוחל, אני 
חייבת לציין אז בין ערימות הארגזים, המתנות וסידור הבית, שה־
רגע הגדול חלף במהירות מטורפת. אחרי כל הדייטים, האירוסין 

וההכנות האינסופיות - תוך שעות ספורות הכל נגמר.
והנה אני עומדת פה היום, שלושה שבועות בלבד אחרי, וכבר 
מרגישה כאילו עברה לה שנה. אך מאידך, כל יום הוא בעצם יום 
חדש, של כל דבר. פעם ראשונה שאוכלים ארוחת ערב בביתנו 
החדש, פעם ראשונה עושים כביסה, פעם ראשונה ביחד בשבת, 

לבד. החתונה היתה רק סיפתח לחיים אחרים, לשלב ב'.
בתור בחורה עצמאית, שאוהבת לעשות הכל לבד, העניין הזה הוא 
חלק מאתגר בחיים. לוקח זמן עד שלומדים לעשות דברים ביחד, 
לשתף ולחלוק. בתחילת הקשר זה לא היה כל כך פשוט, אך כעת אני 
יכולה להגיד שאין דבר יותר טוב מהביחד. תמיד יש שם משהו בש־
בילך, שידאג. אם אין לי כוח לעשות משהו בעלי עושה - ולהיפך. 

כל בחורה נורמטיבית שומעת במשך חייה אלפי סטיגמות על 
בעלים. אני חייבת לציין שהתנפצו לי לא מעט מהן. בעלי לא רק 
יודע לזרוק את הזבל ולשטוף כלים, הוא יודע גם לכבס ולגהץ בעת 
הצורך. ממש בעל למופת. אך אל דאגה, בעל מושלם יש רק בסרטים 

- תחום הבישול הוא בגיזרה בלבד. בעלי יודע להכין רק חביתה.
למצב החדש עדין לא ממש התרגלתי, אך למזלי, אם לרגע קט 
אני שוכחת שהתחתנתי זה עתה או מרגישה שאני נמצאת בתחפו־
שת עם המטפחת - לפתע אני פוגשת איזה חבר או חברה שלא זכו 
עדיין לראות אותי לאחר החתונה, והם מתלהבים מכיסוי הראש 
ומחמיאים. ברגעים אלה אני נזכרת שאני נשואה טרייה ושזו לא 
תחפושת. המחמאה האהובה עלי ביותר היא: "איך יפה לך! הרבה 
יותר מאשר בלי". והיופי במחמאה זה שמעכשיו עד סוף חיי הרי 

אהיה עם הדבר הזה על הראש.
בכלל, מדהים לגלות כמה כיסוי ראש יכול לשנות מראה חיצוני. 

בכל יום יש לי תסרוקת אחרת, בצבע שונה, שמגוון את החיים. 
או  למאורסים  קטנה  עצה  רק  נשואה.  להיות  מעניין  בקיצור, 
למאורסים שבדרך: תיהנו, נצלו כל רגע והפיקו את המירב, כי 

מהר מאוד מתגעגעים לזה. 
טליה משניות
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גזענים? אנחנו?!
מוזיאון  לרחבת  ונסעתי   9 קו  על  עליתי  הערבים  באחד 
תל־אביב. כשהגעתי, שמעתי מחיאות כפיים ואנשים שרים. 
ואז ראיתי אותם - מאות  התחלתי להתקרב לכיוון הבמה, 
שמחזיקים  וצעירים,  נוער  בני  וגדולים.  קטנים  פרצופים, 
על הכתפיים שלהם ילדים קטנים. מנשקים ומחבקים אותם. 

אמהות, ותינוקות בני שנה. 
על הבמה עמד אייל, קוואמי דה לה פוקס, פרידמן, ונאם. 
הוא דיבר על גזענות ודיבר על מדינת ישראל. ועל האפש־
רות להוכיח לעולם ולעצמנו שנשארו בלב האומה הזו קצת 

אנושיות וחמלה. 
לגרש אנשים שעובדים בישראל לא על פי חוק - זה דבר 
אחד. אבל לגרש ילדים, שכל פשעם הוא להיוולד בניגוד לחוק 
שלא ידעו עליו - זה דבר אחר לחלוטין. הממשלה הרי לא 
דואגת להבהיר לעובדים האלה את התנאים והחוקים המצופים 
מהם - מהסיבה הפשוטה שאין מדיניות חד־משמעית בנושא.

חוק אחד שהממשלה דואגת כן לאכוף הוא שברגע שעובדת 
זרה נכנסת להריון – היא הופכת מיד ללא חוקית. נשמע מוזר, 
אך בבתי הכלא בארץ נמצאות נשים, עובדות זרות, בהריון, 
וכאשר לוקחים אותן לבדיקות רפואיות בבית חולים - הן 

מובלות לשם באזיקים על הידיים והרגליים. 
כשהילדים האלה נולדים, הם לא מעלים על דעתם הקטנה 
שיום אחד ייאלצו לעלות על מטוס ולעבור לארץ שהם לא 

מכירים.
ילדים לא מהווים איום. הדבר היחיד שבאמת מפחיד הוא 
קלות האצבע על ההדק. לגרש מפה 400 ילדים זו אכזריות 
לשמה. זו אטימות וזו עליבות נפש. כי לא הילדים הם אלה 
שיהפכו את המדינה הזו למקום פחות טוב. מה שיעשה זאת 
הוא הגישה שהגירוש הזה "לא נורא". ושזה "לא קשור אלי־

נו". 
הייתם נותנים לגרש מפה את האח הקטן שלכם?

רעות יצחק

רוצה לומר

דווקא הסניגור שלה, עו"ד איתן להמן, שהוא גם מרצה במרכז <<< אבל מיד באה ההסתייגות: "אם ענת תיענש יתר על המידה, 
"כל מקור צריך לדעת, שאם הוא ייתפס בהדלפת מסמכים הוא ישלם על כך מחיר" <<< לא, לא התובע במשפט של ענת קם אומר את זה, אלא 

אנחנו בעצם אומרים שאנחנו לא רוצים ביקורת על המערכת, לא רוצים עיתונות חופשית - ואנחנו מוליכים בזה ליום כיפור הבא"

הגדולים גדלים והקטנים נענשים
ככה לוקחים אחריות בישראל: 

משפטים רבים מוכרעים בתקשורת
אני שואלת אותו, כמרצה ל"דיני תקשורת", 
המשפט  מערכת  בין  המסובכים  היחסים  על 
"אפשר  להמן,  אומר  "בעבר",  לעיתונות. 
שהתקשורת  בוודאות  להגיד  היה 
מערכת  על  משפיעה  אינה  כמעט 
המשפט בישראל. העיתונות נזהרה 
ולהביע  המשפט  בתי  את  מלבקר 

את דעתה.  
מאז שנות התשעים, וביתר שאת מאז פרוץ 
המדיה החדשה, התקשורת לא רואה שום קדו־
שה בשום ממסד, גם לא בבתי המשפט, ומרשה 
לעצמה לבקר ולחשוף הרבה יותר. עצוב לומר 
זאת, אבל משפטים רבים מוכרעים בתקשורת. 

הרבה יותר מאי־פעם".
יש גם דוגמאות הפוכות, שבהן התקשורת 

משפיעה לחיוב?
אחד,  מצד  מדינה  יש  פליליים  "במשפטים 
שמייצגת את האינטרס הציבורי, וישנו הנאשם 
מצד שני. האהדה הציבורית נתונה תמיד למ־

דינה, ומכוונת בצורה קיצונית נגד הנאשם. 
לוקחים  מהנאשמים  שחלק  היא,  "הבעיה 
את  לקדם  כדי  לתקשורת  שרצים  דין  עורכי 

נגרם נזק לביטחון המדינה".
אם כך, על מי נופלת האשמה בכל 

הסיפור הזה?
"זאת טרגדיה של טעויות. הרי אם 
אורי בלאו היה בארץ כשענת נחקרה, 
נסגר  היה  הסיפור  שכל  להניח  סביר 
מול  אל  המשפטית  המערכת  בתוך 
עיתון 'הארץ'. זה גם מה שהובטח לה. 
לא  הוא  אבל  בכלל.  פלילי  הליך  בלי 
היה בארץ, ואיכשהו זה הידרדר לכתב 

האישום המטורף הזה".

הם מ-פ-ח-ד-י-ם 
"לפני מספר שנים", מזכיר לי להמן, 
"חיילת בפיקוד דרום הדליפה מסמכים 
לאותו בלאו, ותפסו אותה. את יודעת 
מה קרה איתה? נתנו לה בבית דין צבאי 

35 ימי מחבוש. 
"ענת היתה משוחררת שנתיים וחצי 
נשפטת  והיא  התפרסם,  כשהסיפור 

בבית דין אזרחי ולא בית דין צבאי". 
היא כועסת על אורי בלאו?

 "הוא לא נהג כפי שעיתונאי אמור 
לנהוג במקור". 

למי  עונש  שמגיע  בעצמך  אמרת 
שעובר על החוק.

הוא  שאם  לדעת  צריך  מקור  "כל 
עשוי  הוא  מסמכים,  בהדלפת  ייתפס 
לשלם על כך מחיר. אבל אם אנחנו מע־

נישים את ענת יתר על המידה, אנחנו 
בעצם אומרים שאנחנו לא רוצים בכלל 
דליפות, לא רוצים עיתונות חופשית, 

לא רוצים ביקורת על המערכת - ואנחנו מולי־
כים בזה ליום כיפור הבא.

"עיתונאים צבאיים סיפרו לי שיש 
להם אלפי מסמכים מסווגים, שקי־
יתחילו  אם  שונים.  ממקורות  בלו 
אלפי  המקורות,  את  לברר  עכשיו 

אנשים יועמדו לדין. 
"או במילים אחרות: אם נתייחס לענת כמ־
קרה יחיד, אנחנו עושים שקר בנפשנו. אם אנ־
חנו רוצים ליצור ממנה דגל, ולקבוע שמהיום 
כל המדליפים ייענשו בחומרה, אנחנו צריכים 

לברר אם זה מה שאנחנו רוצים". 
איך קרה שרק ענת עומדת למשפט?

"אלוף פיקוד מרכז דאז, יאיר נווה, לקח אח־
ריות על מה שנעשה במשרדו, ובאמת חל שינוי 
חיובי: יש יותר פיקוח ואין כניסה לדיסק־און־
קי. אגב, נווה מתמנה בקרוב לסגן הרמטכ"ל. 
ככה לוקחים אחריות במדינת ישראל: הגדולים 

גדלים והקטנים נענשים. 
"יחד עם זאת, בעקבות הפרשה מקורות היום 

מ-פ-ח-ד-י-ם למסור מידע". 

עו"ד איתן להמן. "אילו הייתי צריך להגן על האידיאולוגיה של ענת קם, הייתי בבעיה. אני חולק עליה לחלוטין"

קם. "לא צריך להוציא להורג"
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קשר זוגי זה תמיד עסק מורכב, 
אבל קשר זוגי במהלך לימודים 
אקדמיים זה עסק מורכב עוד 
כפול  תימרון  שמחייב  יותר, 
לגשר  מנת  על  כפול,  ומאמץ 
לימודים   - העולמות  כל  כל 

ובילויים, פרנסה וגם שמירה על גחלת האהבה.
אז קצת בולעים, הרבה רבים, לפעמים גם נפר־
דים - ומה קורה כשהאקסים הזועמים פתאום חשים 
שהם איבדו את הדבר הכי טוב שקרה להם בחיים? 

מתקמבקים. 
הנה, שני זוגות סטודנטים מספרים איך – אחרי 
פרידה כואבת – הצליחו לחזור אחד אל השני, וב־

גדול.

הפרחים לא הפסיקו להגיע
נטלי וגלעד הם סטודנטים בני 24. היא מכפר 
שנייה.  שנה  ברל  בבית  חינוך  ולומדת  סבא 
סטטיסטיקה  השנה  התחיל  השרון,  מהוד  הוא 
באוניברסיטת תל אביב. השניים, גרים יחד בהוד 

השרון. 
"הכרנו לפני שלוש שנים, בשירות הצבאי במו־
דיעין", מספר גלעד "ומהשנייה שראיתי את נטלי, 
מצאתי בה את כל מה שחיפשתי בבחורה. אבל לה 
לקח איזה שבועיים עד שהיא בכלל שמה לב אליי. 

זה היה ממש פרוייקט".
"הוא לקח את האוטו מההורים לשבוע", צוחקת 
נטלי. "שירתנו רחוק מהמרכז, והוא תיכנן להתחיל 
איתי ביום חמישי, בדרך הביתה. הוא הציע לי טרמפ 
לכפר סבא, ואז הבנתי שאנחנו גרים לא רחוק אחד 
מהשני ושהוא מקסים בטירוף ושאני לא רוצה לחזור 

הביתה" )שניהם פורצים בצחוק(.
הקשר שרד שלוש שנים שבהן, לאחר השחרור, גם 
עבר הזוג לגור יחד. נטלי נרשמה ללימודים, וגלעד 

מצא עבודה בחברת תקשורת. 
כמה חודשים אחרי תחילת שנת הלימודים הקשר 
וחזר־ ביום,  למדתי  "אני  נטלי:  להתערער.  החל 
תי אחר הצהריים, לפעמים גם בערבים - כל יום 
וגלעד  מלוכלך.  כיור  זרוקים,  בגדים  הפוך.  לבית 
חזר מהעבודה ונזרק לישון. לא עניין אותו כלום. אז 
גם למדתי, גם עבדתי בסופי שבוע במלצרות, וגם 

הייתי עוזרת הבית. 
"לא יכולתי לשתוק. הרגשתי שהחיים ביחד נעשו 

לי קשים, ושהקשר מעיק עליי"
ואיפה אתה היית בתוך כל הקושי הזה?

גלעד: "עבדתי כל יום משמונה עד חמש, ונכנסנו 
לריבים טיפשיים, כמו 'למה אין לך זמן בשבילי', 
'אתה רוצה שאהיה האישה הקטנה שלך?', וכל מיני 
של  לצרכים  מספיק  קשוב  הייתי  לא  אני  כאלה. 
נטלי. מודה. לא היה לי כוח להקשיב, ובטח שלא 

להשתנות". 
נטלי נפרדה מגלעד בשבת בבוקר. "חזרתי בלילה 
אחרי משמרת במסעדה. ערב קודם היו אצלנו חב־

רים, והבית היה קטסטרופה, כשלמחרת היו צריכות 
לבוא אליי חברות ללמוד למבחן. 

במיטה  לישון  נכנסתי  שלא  נגעלתי,  כך  "כל 
שלנו, והלכתי לישון אצל ההורים".

גלעד: "קמתי בבוקר והיא לא הייתה. צילצלתי 
אליה, והיא צרחה עליי בטלפון שאני חזיר, שאני 
יכו־ ולא  לא מתחשב בה ושהיא לא מכירה אותי 

לה לסבול את המצב הזה. אני החזרתי לה בחזרה 
בק־ להאשים  מי  את  ומחפשת  אגואיסטית  שהיא 

שיים שלה". 
נטלי חתכה בסכין את הקשר עם "אני לא אוהבת 

אותך יותר". 
"רתחתי מזעם", היא נזכרת, "אז שברתי את הכ־

לים ולא רציתי לשחק יותר". 
וגלעד לא שתק: "קיללתי אותה כמו שאף פעם 

לא העזתי, ואמרתי לה שמבחינתי זה נגמר".
המשפחה  מהדירה.  חפציה  כל  את  לקחה  נטלי 
שלי  שחברות  הסכמתי  "לא  בהלם.  היו  והחברים 
יהיו חברות שלו בפייסבוק", היא משחזרת את זעם 
הפרידה, "ואני מחקתי את כל החברים שלו, וכמובן 

שגם אותו".

הקאמבק התרחש ביום הולדתה של נטלי, שלושה 
וחצי חודשים לאחר הפרידה, אחרי שגלעד שלח זרי 
פרחים לבית הוריה של נטלי )"לא היה פתק, והזרים 

לא הפסיקו להגיע", היא צוחקת(. 

גלעד: "כשיום ההולדת שלה התקרב, 
הרגשתי שאין מצב שאנחנו לא חוגגים 
לה ביחד, כי אף אחד לא אוהב או יאהב 
אותה כמוני. טוב, אולי ההורים שלה. 

אז החלטתי שאני עושה מעשה". 
בערב יום ההולדת החברות לקחו את נטלי לבר 
שבו גלעד עבד. "הן קשרו לי סרט על העיניים, ול־

קחו אותי לבלות". 
גלעד היה זה שיזם את המפגש המחודש, יחד עם 
חברותיה )"הן לא יכלו לעמוד בפני גבר מאוהב"(. 
הוא לא עבד באותו יום, והגיע לבר עם זר דומה 
לאלה שכיסו את ביתה של נטלי. היא קיבלה אותו 

בחיבוק חם. 
נטלי: "דיברנו, צחקנו, רקדנו ושתינו - כאילו לא 
נפרדנו מעולם. אחר כך טיילנו לאורך הים ודיברנו 
עד הבוקר. הוא סיפר לי על כל מה שהוא עבר. שהוא 

הרגיש כמו רובוט חנוק בעבודה.
"גם אני לא הייתי קשובה אליו. זו היתה תקופת 
המבחנים הראשונה, שיא הלחץ, ולא ממש תיקש־
רנו. זה מה שהביא את הפיצוץ. הסכמנו שלא ניתן 

לקשר הזה לברוח לנו מבין האצבעות יותר".
על  הוא  אף  התיישב  גלעד  יחד,  לגור  חזרו  הם 
ספסל הלימודים. וחצי שנה עברה מאז. "עכשיו אנ־
חנו תומכים אחד בשני, וגם עובדים בסופי השבוע 

- אבל דואגים שיהיה לנו זמן ביחד".
מה סוד ההצלחה שלכם?

לתת  יודעים  אנחנו  האגו.  את  "השלכנו  נטלי: 
ספייס אחד לשני, אבל משתדלים לעשות הרבה דב־
רים ביחד. כמו החברים הכי טובים. מדברים הרבה, 
אוהבים מאוד. אנחנו לא שוכחים את המעלות של בן 

הזוג, והכי חשוב – שומרים על ניקיון הבית ביחד".
דיבורים על חתונה?

צעירים  אנחנו  ממהרים.  לא  אנחנו  אבל  "יש, 
מאוד, ויכולים לחיות עוד הרבה שנים ככה, בלי איזו 
פיסת נייר שתבוא להוכיח את מה שאנחנו בטוחים 

בו, שזה האהבה שלנו".

הגאווה הייתה במקום הראשון"
יעל, בת 25 מרמת פולג. ועודד, בן 27 מנתניה, 
הכירו לפני חמש שנים במועדון הרצלייני בו יעל 

בירמנה. 
האהבה מיהרה לבוא, הם החלו לצאת, אבל אחרי 

שנה וארבעה חודשים, כולל מגורים בבית הוריה, 
הם נפרדו – בגלל האקסית המיתולוגית של עודד. 

"מישהי שיצאתי איתה חמש שנים, מהתיכון, צצה 
לחיים שלי, ובילבלה אותי מאוד", נזכר עודד. "יעל 
לא היתה מוכנה לקבל את זה, והציבה אולטימטום: 
' או אני או היא'. ואני הייתי ילד מבולבל, שלא היה 

מוכן לקבל אולטימטומים, אז נפרדנו".
הוא חזר לאקסית, אבל די מהר הבין שזה לא זה. 
ממנו.  לשמוע  מוכנה  הייתה  לא  כבר  שיעל  אלא 
"שבוע הספיק לי כדי להבין שיעל היא הבחורה הכי 

מדהימה שיש, אבל היא פשוט עברה הלאה".
יעל: "נפגעתי בטירוף. הרגשתי שאין בי מקום 
בחורה  לטובת  אותי  עזב  שהוא  זה  על  לו  לסלוח 
לפני  הראשון,  במקום  הייתה  הגאווה שלי  אחרת. 

האהבה אליו ולפני הקשר הטוב שחלקנו".
שנה חלפה, יעל ועודד המשיכו הלאה, עד שרצה 
הגורל והפגיש את השניים, חובבי ספורט מושבעים, 

בווינגייט. באותה מחלקה. 
עודד: "יש לה נוכחות שלאף אחת אין. היא נכ־
נסה לכיתה וכולם הסתכלו עליה, כי היא מהממת. 
פתאום היא קלטה אותי, ושנינו היינו בשוק. באותו 
יום לא דיברנו, אבל בחנו אחד את השני כל הזמן”.

להיחשף.  איחרה  לא  אקסים  שהם  העובדה 
“כל הבנות קינאו בה וכל הבנים רצו 
אותה”, צוחק עודד. “באחד הגיבושים 
ותא־ לפעול,  חייב  הייתי  הכיתה  של 
מיני לי שעבדתי קשה עד שזכיתי בה 

בחזרה”.
יעל: “נראה לי שכל הבנות עדיין מחכות שני־
הכי חתיך שתמצאי  הוא הסטודנט  עודד  כי  פרד, 

בווינגייט”. 
הם נראים כמו זוג דוגמנים שיצאו מקטלוג אופ־
נה. מעבר ללימודים, יעל עובדת בניהול אירועים, 
ועודד מדריך כושר במכון. הקאמבק במהלך שנה א‘ 
הוביל למגורים משותפים במושב ליד נתניה בחופ־

שת הקיץ - והאהבה בוערת.
מה סוד ההצלחה שלכם?

עודד: "הערכה. אני לא שוכח שזכיתי ביעלי, הבן 
אדם שהכי מתאים לי בעולם. בחיים, ואני אומר את 

זה לכולם, אל תיקחו את בן הזוג כמובן מאליו".
עכ־ רק  כאילו  בקשר,  להשקיע  "חשוב  יעל: 
שבזכותו  והכיף  הריגוש  את  לשמר  הכרתם.  שיו 

התאהבתם". 
דיבורים על חתונה?

"בעזרת השם", יעל אומרת, ועודד אוחז את ידה 
ומנשק אותה.
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שלושה חודשים אחרי שהופיעה בסרט, בו חשפה את העובדה שהיא עדיין בתולה, ליאת פרייס לא מתחרטת <<< 
"למדתי להכיר את עצמי טוב יותר, ובעיקר למדתי להכיר את החולשות שלי. עכשיו אני יודעת להתמודד איתן"

מאת ליאת אלון | הידיעות של אריאלה

יש מי שיגיד שאם עברת את 
גיל 20 ואת עדיין בתולה, כנ־
ראה שמשהו לא בסדר. יש גם 
מי שיאמר שאין עם זה שום 

בעיה.
כך או כך, חמש נשים שבחרו 
לשמור על בתוליהן עד גיל מבוגר נחשפו, לראשו־
נה, בסרט התיעודי "בתולות", בו הן חושפות את 

סיפורן האינטימי. 
רונית )34( נגעלת מסקס ומגדירה את עצמה א־
מינית. חוריה )43( עיתונאית ערבייה, לא מאמינה 
בגברים. לליאור )23( סטודנטית, יש זמן. היא לא 
רואה בזה מחלה. מירי )18 וחצי( דתייה, מתחרטת 
על כך שאיבדה את בתוליה, ורוצה לעבור ניתוח 

לאיחוי הקרום. 
ומשתתפת נוספת בסרט, ליאת פרייס, בת 26 

מפתח־תקווה, היא גם סטודנטית לתקשורת בא־
ריאל.

ליאת, מה עבר לך בראש כשהציעו לך לה־
שתתף בסרט? 

"הדבר הראשון שאמרתי היה: 'לא! מה פתאום!'. 
ואז חשבתי על זה עוד דקה, ואמרתי לעצמי: 'זאת 
תקשורת, זה מה שאני לומדת, ולהשתתף בסרט זה 
בעצם להתבלט, זה ליצור קשרים, לפגוש אנשים, 
ביום־יום  יוצא  מאיתנו  למי  חוויה'.  לכל  ובנוסף 

להשתתף בסרט? אז אמרתי: 'יאללה למה לא'".
לא חששת ממה שיגידו המשפחה, החברים?

"אני לא בנאדם שחושב הרבה על מה יהיה. אני 
קודם עושה ואז חושבת. אז לא בדיוק שקלתי את 
זה לעומק. אני גם לא בנאדם שאיכפת לו מה חו־
שבים ומה אומרים עליו. אני מאוד פתוחה ואני לא 

מסתירה שום דבר. 
"אני לא חושבת שאני צריכה להתבייש במשהו, 

ולכן לא היתה לי בעיה לדבר על זה".
ומה עם ההורים?

"יש לי קשר מאוד פתוח עם ההורים שלי. אני 
מספרת להם הכל, והם יודעים עליי פחות או יותר 

הכל, ולכן זה לא היווה פקטור מבחינתי".
אבל הסרט עסק בנושא מאוד מאוד אינטימי.

"כמו בכל החלטה בחיים שלי, ההורים לא אהבו 
את הרעיון, ואמרו שזה יביא לכך שכולם יחטטו 
לי בחיים האישיים, ולמה לי לספר לכל העולם על 
זה, אבל מבחינתי זה משהו שקיים, וצריך לדבר 

עליו.
"לא גנבתי מאף אחד, לא רצחתי אף אחד, לא 

נאפתי, אז במה יש לי להתבייש?".

"יאללה נזרום, תמיד זה יוצא לטובה"
"את מכירה את הרגע הזה", צוחקת 
על  עולה  לפני שאת  "שנייה  ליאת, 
המטוס ונוסעת לחו"ל, כשאת אומרת 
'מה חשבתי לעצמי כשהח־ לעצמך: 
לטתי לטוס לבד?'. זה מה שעבר לי בראש 
בזמן הצילומים. אבל אמרתי: 'יאללה נזרום, תמיד 

זה יוצא לטובה'".
היה בכל זאת איזה רגע קשה?

יכולה  את  הסקסולוגית.  אל  אותי  "כשלקחו 
לדבר מול אנשים ולהביע את הדעות שלך, אבל 
כשאת יושבת מול איש מקצוע, הוא יודע להפיל 
לך את המגדל שבנית. הוא יגרום לך להגיד את 
הדברים שלא התכוונת להגיד מול המצלמה, ויג־

רום לך להרגיש נבוכה. 
"וזה יום ארוך, ויש לך פנס מול הפרצוף, ואז מת־

חילה המיגרנה ואת מתה כבר שייגמר". 
דברים  אל  ליבך  תשומת  את  היפנה  הסרט 

שקודם לא ראית?
"עברתי חוויה שבנתה בי דברים, והגעתי לתוב־

נות שגרמו לי להפנים דברים".
מה למשל?

הגי־ ואת  הלבוש  צורת  את  היתר  בין  “שיניתי 
שה לגברים. בעבר לא האמנתי בידידים, וזה משהו 
שהשתנה אצלי מקצה לקצה. יש לי עכשיו ידידים 
שהם אנשי סוד שלי. אנחנו ידידים אפלטוניים ואין 
בינינו כלום, אבל אני יכולה לדבר איתם על הכל”.

יצרת קשרים חדשים עם גברים מאז?
"לא. הכרתי גברים גם לפני, רק ששמרתי על 
דיסטאנס. תמיד האמנתי שגברים נהיים ידידים רק 
מתוך איזשהו מניע, ואני לא מחפשת קשרים עם 

מניע. 
יום, בצילומים, הבנתי שאין דבר  "אבל באותו 
בסרט  השתתפתי  אני  גם  מניע.  יש  לכולנו  כזה. 
מתוך מניע, הלכתי ללמוד תקשורת מתוך מניע, 
אני מתחברת עם חברות מתוך מניע, ומניע הוא 

לאו דווקא משהו שלילי".
עם מי צפית אחר כך בסרט? 

"הייתי אמורה לראות אותו עם כל החברות הטו־
בות שלי, אבל זה לא יצא. חוץ מזה הייתי חולה 
באותו יום. איבדתי את הקול, ומבחינתי לאבד את 
בסוף הלכתי לראות את הסרט  נכות.  זאת  הקול 
אצל חברה טובה מהלימודים, מרינה, וגם השותפה 

שלה הצטרפה".
פנו אלייך אנשים זרים בעקבות החשיפה? 

"הראו בסרט את הפייסבוק שלי. אני לא יודעת 
אם אנשים רק רצו לוודא שזה אמיתי, אבל הציפו 
אותי בהודעות. במשך חודש קיבלתי בממוצע 20 
פניות ביום, מאנשים שכתבו לי הודעות או הציעו 

לי חברות. 
"אחת מהן הייתה ילדה בת 16, שסיפרה 
לי שהיא ממש מרגישה לבד בעולם. 
שלחץ  שנתיים,  במשך  חבר  לה  היה 
עליה לקיים איתו יחסי מין. היא הרגישה 
לא מוכנה, וזאת הסיבה שהוא נפרד ממנה. גם הח־
ברות שלה לחצו עליה לעשות את זה איתו, וזרקו 
לה הערות שהיא לסבית. היה לי עצוב שלי־
לדה הזאת אין אל מי לפנות, ושהיא 

נאלצה לפנות לאדם זר".
איזה גברים פנו אלייך?

"היו כמה. אחד מהם היה בתול, וזה היה קצת מצ־
חיק. הוא כתב לי שהוא רוצה שזה יבוא רק מאהבה, 
ליווי.  לנערת  שיילכו  בחורים  מאותם  לא  ושהוא 
לא הרחבנו הרבה במילים, כי לא ממש ידעתי איך 

לעזור לו ומה להגיד. זה גם היה כבר בשלב שדי 
נמאס לי להגיב לאנשים".

היו גם פניות לא נעימות?
"היו כמה פניות חצופות מאנשים זרים, ששאלו 
אם אני באמת עדיין בתולה. אבל אפילו לא הגבתי 

עליהן. הרוב היו פניות טובות".
משהו ממש פגע בך?

הסרט,  על  ביקורות  אתרים  מיני  בכל  "נכתבו 
והיו הרבה אנשים שכתבו טוקבקים מגעילים. כמו: 
'אין פלא, תראו אותן, איזה מכוערות'. אבל האמת 
היא שזה לא ממש הפריע לי, כי זה לא מישהו שאני 

מכירה או שקרוב אליי".

האביר על הסוס הלבן לא יבוא
 הסרט שינה משהו בחיים שלך, אני שואלת את 

ליאת לסיום.
"הוא שינה המון. למדתי להכיר את עצמי טוב 
שלי.  החולשות  את  להכיר  למדתי  ובעיקר  יותר, 
עכשיו אני יודעת להתמודד איתן, ואת זה הבנתי 

בזכות הסקסולוגית. 
"גם אחרי שכיבו את המצלמה המשכתי לדבר 
איתה, והצלחתי להבין משהו: שצריך להאמין גם 
באנשים שהם לא חברים קרובים, ושצריך לצאת 
ולהשקיע, כי האביר על הסוס הלבן לא יבוא וידפוק 

לי על הדלת. 
"למרות שאף פעם לא חיכיתי לאביר על הסוס 
הלבן, חיכיתי שזה ירגיש לי נכון כדי שזה יקרה. 

ובאמת: כשזה הרגיש לי נכון זה גם קרה". 
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נטלי עזבה את הבית כי חזרה מהעבודה ומצאה את הבית 
מבולגן ומטונף <<< יעל נתנה לעודד אולטימטום: או אני 
או היא, והוא עזב <<< אבל האהבה ניצחה, והם קימבקו 

את האהבה <<< זרקו אותך? אל תתייאש/י

לחזור אל האקס?
המומחית לא פוסלת

זוגית,  ומטפלת  פסיכולוגית  דורון,  יעל 
נוטה לחיוב: "לא תמיד קשר שנשבר בפעם 
הראשונה נידון לכישלון גם בפעם השנייה. 
מה שמאפשר לזוגות מאוהבים לצלוח משב־
רים, לחזור לקשר ולגרום לו להצליח במקום 
שפעם נכשלו בו הוא היכולת להבין מה היה 

שם קודם. 
שנראה  מה  על  להסכים  צריכים  "הם 
מתאים לעכשיו. ולהחליט יחד על מה עוב־
דים, מה עושים אחרת ומה עומד להשתנות 

לטובת הקשר".

?
לא גנבתי מאף אחד, 

לא רצחתי אף אחד, לא נאפתי, 

אז במה יש לי להתבייש

פרייס. "קיבלתי 20 פניות ביום מאנשים שהציעו לי חברות"  | צילום:  ליאת אלון

ברוך דיין הביפ
קיבלתי הוראה מגבוה לכתוב טור לרגל 
"אריאלה",  של  הראשון  הגיליון  יציאת 
את  ושאלתי  עיתונות,  מסלול  של  הבייבי 
חוץ  אותך  מעניין  לעזאזל  מה  מתן,  עצמי: 

מכדורסל, כדורגל וכמובן עוד כדורגל? 
הטלוויזיה,  מול  הספה  על  התיישבתי 
לקחתי את השלט והתחלתי לזפזפ בתקווה 
למצוא מקור השראה. הגעתי לערוץ "ביפ", 
ומה אני אגיד לכם? הגלגלים במוח התחילו 
לעבוד וכך גם הזיכרון לטווח ארוך, דבר שלא 
קורה הרבה. לפתע נזכרתי שהערוץ, שחוגג 
עשר שנים בימים אלה, עומד לרדת מן המסך 

בינואר.
לחברת  הערכה  הרבה  לי  שיש  באמת 
"הוט", בכל זאת הם הביאו לנו שתיים מיצי־
רות המופת של הטלוויזיה הישראלית, "עס־
פור" ו"הבורר", אבל ההחלטה הזאת שקיבלו 

קברניטי החברה פשוט מקוממת. 
הסיבה הרשמית לסגירת הערוץ היא ש"־
מדובר בהזדמנות יוצאת דופן להביא לקהל 
בינלאומי  טלוויזיה  ערוץ  החברה  לקוחות 
מוביל בתחומו". אין לי בעיה עם לוקשים, 
אבל את הלוקש הזה אני לא אוכל. אותי לי־
מדו לא להיות תמים, וקשה לי להאמין שיש 
סיבה הגיונית להוריד ערוץ כל כך מצליח, 
פופולרי ופורץ גבולות, שבעבר דובר עליו 

כאחד החשובים לחברה. 
כמה חבל שאוטוטו תיסגר החממה שגידלה 
לנו אמנים מוכשרים. דודו ארז, שחר חסון, 
אבי אטינגר, אבי נוסבאום ושגיב פרידמן הם 
רק רשימה חלקית של קומיקאים, שספק אם 

הייתם נחשפים אליהם בלי ערוץ הצחוק.
בשבילנו  שם  שהיה  ל"ביפ"  מודה  אני 
לנו אותם והעביר  יפים  בזמנים הפחות  גם 

"בכי-ף". 
מתן דויטש

רוצה לומר
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(וחוזר על ארבע)
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אצלי רעיונות חדשים להכנת קפה. לקחת את 
העבודה הביתה ולהתפנק איתה".

שכר: מינימום 20.70 ש' לשעה + טיפים + 
כוס קפה )הערת המערכת: השאירו טיפ בחיוך 

ובנדיבות(.
מחפשים עובדים? "כרגע לא. נקלטו עכ־

שיו חדשים, אבל תמיד אפשר לנסות".
מומלץ: "לסטודנטים עם סבלנות, ביטחון 
עצמי, ראש גדול, עם תודעת שירות גבוהה 
ויחס אנושי. לאנשים עם פרופורציות, שלא 

מתרגזים או נפגעים מכל דבר".

מרכז מידע:
 יותר משכר סטודנט

מתגורר   ,1  + נשוי   ,25 בדר,  אבידן 
בקדומים, לומד כלכלה ומינהל עסקים, שנה 
שנייה. עובד ב"מרכז מידע טלפוני של אגף 

השיווק" )בניין 8(.
הגדרת תפקיד: "אחראי משמרת. תפקידנו 
ול־ לתת מידע למתקשרים לגבי הלימודים 

תאם להם פגישות ייעוץ".
"יש מש־ הלימודים?  עם  איך מסתדרים 
מרות, 6-5 בשבוע. אני לומד שלושה ימים, 
וערב.  בוקר  יש משמרות  כי  זה מסתדר,  אז 
משמרת אורכת 8-6 שעות. אני עדיין חדש 

בתפקיד ומסתגל, אבל זה מסתדר".
מה קורה בתקופת המבחנים? "יום חופש 

לפני מבחן". 
הכי כיף: "ימי שישי, יותר רגוע".

לעבוד  שהתחלתי  אחרי  "שבוע  קוריוז: 
היה לחץ של פניות, היועצת של המכינה לא 
הגיעה, ומצאתי את עצמי מייעץ בנושא של 
מקצועות  אלו  ממוצעים,  מחשב   - בגרויות 

כדאי לשפר וכו'.
נושאים חד־ "בכלל, אני נפגש עם הרבה 
שים, ולומד אותם במהירות מהטובים ביותר, 

שהם הבוסים שמעליי".
גבוה  שלי  השכר  "כמנהל משמרת  שכר: 

משכר סטודנט, ובנוסף אני מקבל בונוסים".
מחפשים עובדים? "לא. קלטו עכשיו עו־

בדים חדשים".
מומלץ: "בנאדם עם חוש מכירות, שירותי, 

סבלני ואדיב".

אבטחה בקמפוס: 
לישון בביטחון

במקור  רווק,   ,28 גינסברג,  יהודה 
מראשון לציון, מתגורר באריאל, לומד הנדסה 
אזרחית, שנה שנייה. עובד באבטחה במרכז. 

המיקום משתנה לפי דרישות המערכת.
ותק: חודשיים.

הגדרת תפקיד: "בשערים - בדיקה של מי 
נכנס ולאן, עם רכב או בלי. בסיור – להיות 
זמין לכל בעיה שיכולה לצוץ, בין אם במעו־

נות או בקמפוס".
"מסתד־ הלימודים?  עם  מסתדרים  איך 
רים. יש גמישות יחסית של שעות העבודה. 
משמרת נמשכת 8-6 שעות, ואפשר לעלות 
באיחור קל אם יש שיעור. כשאני עובד לילה 
הרבה  שותה  אני  לימודים,  יום  יש  ולמחרת 

קפה ומשלים שעות שינה אחר כך".
"מתח־ המבחנים?  בתקופת  קורה  מה 
של  ובדרישות  אישיות  בבקשות  גם  שבים. 

המערכת".
מבינים  שלא  "סטודנטים  מעצבן:  הכי 

הצירוף המתיש עבודה-לימודים גורם לסטודנטים רבים לקחת כל 
עבודה מזדמנת. והקושי מוכר וידוע: לשלב משמרות במערכת, להפסיד 

קורסים ולעבוד בלילה כשלמחרת צריך לקום לשעת אפס 

מאת שילת עדרי
 | הידיעות של אריאלה

לא  (אבל  במעונות  שגרים  סטודנטים 
רק) נאלצים לחפש עבודה בקרבת מקום, 

כלומר ברחבי המרכז האוניברסיטאי.
יצאנו לבדוק אלו עבודות הקמפוס מזמן, 
כמה מרוויחים לשעה, איך זה מסתדר עם 
הלימודים - והאם הבוסים מתחשבים בנוער 

העובד והלומד בתקופת המבחנים?

גיאוקרטוגרפיה: 
מתחשבים בעונת המבחנים 

במקור מכרמיאל,  חבר(,  )עם  רווקה   ,23 אילנה שוחט, 
ועובדת  שנייה,  שנה  תקשורת,  לומדת  במעונות,  מתגוררת 
במכון הסקרים "גיאוקרטוגרפיה", הממוקם בבניין 9, מאחורי 

הספריה.
ותק: חצי שנה.

הגדרת תפקיד: "סוקרת. מתקשרת טלפונית לאנשים ושו־
אלת שאלות בכל מיני נושאים".

איך מסתדרים עם הלימודים? "אני קובעת מתי אני רוצה 
את המשמרות, באלו ימים ושעות. התחייבתי לשתי משמרות 

בשבוע, כשמשמרת אורכת שש שעות".
מה קורה בתקופת המבחנים? "נורא מתחשבים ומתפשרים, 

ואפילו מוותרים על משמרות".
הכי מעצבן: "רוב העובדים הם תלמידי בית ספר וסבתות, 
לעבוד  בשביל  באה  אני  אבל  לחיים.  חברים  מכירים  לא  אז 

וללכת".
הכי כיף: "לדעת שעמדת ביעד שלך. למרות שזה לא מתג־
מל כספית, כיף לשמוע שאני מצטיינת. מהניסיון שלי, חרדים, 
רוסים וערבים עונים יותר על סקרים. הכי פחות נחמדים הם 

הצברים, עד כדי טריקת הטלפון בפרצוף".
שכר: "מינימום 21 ש' לשעה. אם עובדים 70 שעות חודשיות, 
מקבלים 23 ש', מהשעה הראשונה, אבל לא יצא לי להגיע לזה"

מחפשים עובדים? "כן. תמיד".
מומלץ: "למי שיש הרבה סבלנות".

אגודת הסטודנטים: 
בעיה עם שערות סבתא

לירון גולן, 26, רווק )פנוי ומחפש...(, במקור מירושלים, 
שנייה,  שנה  מכטרוניקה,  הנדסת  לומד  באריאל,  דירה  שוכר 

עובד באגודת הסטודנטים. המיקום משתנה בהתאם למטלה.
ותק: שנה.

הגדרת תפקיד: "מעין אב בית - עובד כללי. תפקידי לסגור 
פינות. כשהאגודה מעמידה דוכנים, מארגנת אירועים, מסיבות 

וכו', אני מייצג אותה.
"מבחינת הסטודנטים, אני מייצג את האגודה, ולכן שואלים 
יש מסיבות? אני  אותי - איך מוציאים כרטיס סטודנט? מתי 

עמדה ניידת של מידע".
איך מסתדרים עם הלימודים? "הכי טוב שיש. אין שעות 
קבועות, אין משרה שצריך למלא. אם אתה פנוי – קוראים לך. 
בתחילת סמסטר אני מגיש את מערכת השעות שלי, ומתקשרים 

אלי בחלונות או בימים הפנויים שלי".
מה קורה בתקופת המבחנים? "אם אני אומר שאני לא יכול 

לעבוד – אין בעיה, עוברים למי שבא אחרי ברשימה".
קוריוז: "מי שלא יודע לעבוד על מכונת הסוכר )צמר גפן 
מתוק(, מוצא את עצמו בסוף המשמרת מכוסה בשערות סבתא".

שכר: "23 ש' לשעה. ויש תמריצים למי שעובד טוב". 
מחפשים עובדים? "תמיד מחפשים אנשים טובים".

מומלץ: "לסטודנטים שצריכים השלמת הכנסה לא רצינית, 
שתספק כמה מאות שקלים בחודש ותסגור קצוות. צריך להיות 

רציני וזמין. האגודה מחזירה תמורה למי שעובד כמו שצריך".
רועי הבר, האחראי על העובדים באגודה, מוסיף: "העבודות 
מגוונות – חלוקת פליירים, מזכירות, איוש עמדות שמחלקים 
בהן חינם פופקורן, שלוקים וצמר גפן מתוק, עבודות אחזקה, 
ניקיון באזורי הפנינג, סריקת מחברות של מצטיינים לטובת 

כלל הסטודנטים, גרפיקה וחומר פרסומי".

עלית קופי: 
קפה חינם

רותם ארבלי, 24, רווקה, במקור מרכסים, מתגוררת במ־
עונות, לומדת במסלול הרב־תחומי פסיכולוגיה, חינוך ומשא־
בי אנוש, שנה שנייה. עובדת בדוכני "עלית קופי" בבניין 54 

ובבניין 1.
ותק: שלושה חודשים.

לסטודנט  שירות  קופאית,  קפה,  "הכנת  תפקיד:  הגדרת 
– העיקר שיהיה מרוצה ויקבל חיוך לצד הקפה".

איך מסתדרים עם הלימודים? "מסתדר. יש ימים שאני לא 
לומדת, או עובדת בוקר ולומדת בערב, אז אני מצליחה לשלב. 
בממוצע יש לי שלוש משמרות בשבוע, כשכל משמרת אורכת 

שש־שבע שעות".
 מה קורה בתקופת המבחנים? "מתגמשים. אפשר לעבוד 
רק משמרת אחת או שתיים. בכלל, הבוסית שלי חמודה מאוד, 

וכשיש בעיה היא תמיד הכתובת ותמיד דואגת שנצא בחיוך".
קוריוז: "בהתחלה, ההקצפה לא יצאה לי טוב, והייתי צריכה 
להכין ללקוח כוס קפה נוספת, עד שהיה מרוצה. כשלקוח מרו־
צה הוא חוזר ומביא איתו עוד חברים, לכן חשוב לתת שירות 

טוב. אני נהנית לראות שהם נהנים מהקפה".
הכי כיף: "יש צוות שכיף לעבוד איתו. וכיף להכיר סטודנטים 
חדשים כלקוחות. חוץ מזה, אני אוהבת משקאות חמים, וזה מפתח 

תוכנית חיסכון 
על  חושבת  עצמי  את  מצאתי  פעם  לא 
המהות של להיות סטודנט. הרי כולנו יוד־
עים שחיינו הם לא כאלה פשוטים, או איך 

שנוהגים לכנות אותם: "סטודנט חופשי". 
בואו נודה - זה רחוק מזה! מלבד העובדה 
שכל זמננו )או לפחות שלי( סובב סביב הלי־
מודים והעבודה, אנחנו מוצאים עצמנו - ולא 
פעם אחת – מגיעים לקניון רק כדי לקנות 

דבר אחד קטן. דחוף. שחייבים באותו רגע. 
על הדרך אנו מתבוננים בחלונות הראווה, 
ואומרים  המוצגים  מהפריטים  מתלהבים 
בלחש, שאף אחד לא ישמע: "לא נורא. עוד 
מעט נסיים ללמוד ויהיה לנו כסף לקנות מה 

שנרצה". 
הבנתי  הלימודים  שנת  תחילת  לקראת 
צריך  ודפדפת,  עטים  כמה  קלמר,  שמלבד 
יומן. ת'אמת, יכולתי להתפשר על יומן זול, 
הייעוד  על  שעונה  קישוטים,  ונטול  פשוט 
העיקרי שלו, להזכיר לי איזה יום היום - אבל 
מלהיות  מנוס  שאין  הבנתי  שלא.  החלטתי 
קצת יצירתית. השנה אעצב לעצמי יומן קי־

טשי, שעלותו תהיה נמוכה. 
נסעתי לחנות בדים, וקניתי חתיכת תחרה 
לבנה וחתיכת בד ורוד חלק. חזרתי הביתה, 
הפשוט  היומן  על  הבדים  שני  את  הדבקתי 
שהיה לי בבית )נכון, לקח בערך יומיים עד 
שהם נדבקו חזק(, ואפשר לומר שיצא לי יומן 

מרשים )יחסית לפעם ראשונה(, ב־20 שקל.
אני יכולה להתחיל את שנת הלימודים. 

גלית חן

רוצה לומר

שוחט. אני קובעת את המשמרות | צילומים:  שירה חלילי
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הברז,  את  לסגור  החליטו  הסטודנטים  באגודת 
ולהקפיא את המימון לשתי קבוצות הכדורסל שפ־

עלו במרכז בשנה שעברה – לנשים ולגברים. 
קבוצת הגברים זכתה אשתקד לתקציב של כ־20 
אלף שקלים, אך השנה הוחלט באגודה, שסך הכנ־
סותיה השנתיות מסתכם ב־700-800 אלף שקלים, 
בעיקר ממיסי הסטודנטים, להקים ולממן רק קבוצת כדורגל, בניהולו של 

ג' בבית הספר  בן כץ, תלמיד שנה 
יעמוד  הקבוצה  תקציב  לתקשורת. 
על 10-15 אלף שקלים, והיא תפעל 
המקומי,  קלאב  הקאנטרי  בחסות 

שגם מממן את המאמן.
הוקמה  בכדורסל  הבנות  נבחרת 
דאב,  ציונה  ידי  על  שעברה  בשנה 
שגם  לתקשורת,  דתייה  סטודנטית 
כ־ אותה. תקציבה עמד על  אימנה 

5,000 שקלים בלבד.
"זה מאוד מכעיס", אומרת ציונה, 
"אבל משקף את מצב הספורט בארץ: 
גברים ונשים לא יזכו אף פעם לאותו 
תקציב. לגברים היה אימון פעמיים 
בשבוע, ולנו אחד. הם קיבלו מדים, 

ואנחנו קיבלנו רק אולם ונסיעות".
האגודה:  גזבר  רבר־מונקה,  רועי 
" בן עושה עבודה נפלאה. הוא ישב 
איתנו, והציג קבוצת כדורגל רצינית 
ותוכנית מסודרת. יש כרגע 50 מו־
עמדים, שמתמודדים על 16 מקומות 
בסגל. בקבוצת הכדורסל של ציונה 
אין  כשכרגע  ברורים,  לא  הדברים 
לא  אנחנו  שחקניות.  מספיק  בכלל 

רוצים לבזבז כספי ציבור".
ויו"ר האגודה, יוסף מור יוסף, מו־
סיף: "ציונה צריכה לשבת עם רועי 
בצורה מסודרת ולסגור עניינים. אנ־
חנו רוצים לראות קבוצה מאורגנת. 
להיות  צריכה  לא  העיקרון  ברמת 
בעיה לתקצב גם את הבנות. לדע־
תי, חשוב שתהיה גם קבוצת כדורסל 

נשים".
הקריטריונים החדשים של האגו־
מחברי  מחצית  על  כי  קובעים  דה 
רקע  בעלי  להיות  לפחות  הקבוצה 
מקצועי בתחום. בנוסף, הוחלט שלא 
חיזוק,  שחקני  השתתפות  לאפשר 
זאת,  מתיר  אס"א  שתקנון  למרות 

ושכל השחקנים יהיו סטודנטים מאריאל.
מור יוסף: "המטרה השנה היא להשתלב בטורניר אס"א ולנצח". 

אבל ציונה דאב לא מתכוונת לוותר בקלות: "הסגל לא מושלם עדיין. 
אנחנו רק בתחילת הלימודים. כרגע יש שמונה שחקניות, מתוכן חמש 
מקצועיות, ואנחנו מחפשים עוד כמה. אני מחפשת בנות בעלות רקע 
במשחק, שתהיה להן תשוקה לכדורסל, ושירצו ללמוד דברים חדשים".  
בשנה שעברה השתתפה נבחרת הבנות בטורניר אס"א, ונגד כל הצי־

פיות הצליחה לגבור על נבחרת וינגייט. 
ציונה: "הגענו לטורניר  עם חולצות של האגודה, בזמן שכולם באו עם 
מדים מסודרים. שיחקנו נגד שתי קבוצות שמורכבות בעיקר משחקניות 
ליגת העל, שמקבלות כבוד,  אבל הצלחנו. את וינגייט ניצחנו ב־21 הפרש, 

ונגד מכללת נתניה נתנו פייט, והפסדנו רק ב־10 הפרש".
איפה עניינים עומדים כרגע?

"אנחנו עדיין מנסים, בסיוע האגודה, לגייס שחקניות. ואנחנו מחפשים 
ספונסרים, כי מהאגודה יהיה לנו קשה להוציא את כל הכסף. הכוונה שלי 
היא לקחת אליפות. אנחנו לא מתפשרות על מקום שני. ושנהנה, זה הכי 

חשוב. 
"אולי בזכות הכתבה הזאת המודעות לקבוצה תעלה, יבואו עוד בנות 

לשחק, ויגיע קהל לעודד". 

 >>> IN נבחרת כדורגל ,OUT נבחרות כדורסל
זוהי (כרגע) הבשורה הספורטיבית של האגודה 
לשנה החדשה <<< אבל אם יצטרפו עוד בנות 

לנבחרת הכדורסל, אולי היא תוקם מחדש

ספורט

סל 
המחלוקת

תשחץ/רעות יצחק

למה אי אפשר להיכנס שנייה עם הרכב למעונות, 
חביתה  ששורפים  סטודנטים  וגם  משהו.  להוריד 
ולא מבינים את המשמעות של אזעקת האש - 'מה 

זה הצפצוף הזה מהתקרה?'".
הכי מספק: "פגשתי תמהוני שהסתובב בחניון 
גר  שהוא  הסתבר  בירורים  אחרי  בלילה.  ב־2:00 
לבי־ שיחזור  כדי  מוניות  היו  ולא  בפתח־תקווה, 
תו. המשטרה לא רצתה לטפל בו, אבל התעקשתי 
עד שהקצינה איתרה את המשפחה שלו, והם שלחו 

מונית".
שכר: מינימום - 20.70 ש' לשעה.

מחפשים עובדים? תמיד.
מומלץ: "למי שרוצה להיות קרוב לקמפוס, ואין 
לו שאיפות גבוהות מבחינת שכר. זו עבודה נוחה 

ללימודים".

פרוייקט "תכלית": 
אווירה מחבקת

שני בן־אריה, 25, רווקה, במקור מאשדוד, 
תקשורת,  קלינאות  לומדת  במעונות,  מתגוררת 

שנה שנייה. עובדת בפרוייקט "תכלית".
'תכ־ "להכיר לסטודנטים את  הגדרת תפקיד: 
לית', ליידע אותם על המילגה ולשכנע אותם לבוא 

לשיעורים ולהיחשף לעולם תוכן חדש ומעניין.
וזה  בפרוייקט,  חלק  לקחתי  שעברה  "בשנה 
ומהנה.  אופקים  מרחיב  חווייתי,  כמשהו  התגלה 
מעבר לעולם התוכן החדש שנחשפתי אליו, נהניתי 

מהאווירה המחבקת. בתחילת השנה הייתי פנויה 
ואפילו שמחתי לתת שעות מעצמי כדי לשווק את 
המילגה, אבל אין ספק שאני מרוויחה משני הצ־

דדים – גם עבודה חשובה וגם שכר בצידה".
איך מסתדרים עם הלימודים? "זו עבודה גמי־
ימים  ארבעה  לומדת  אני  הנוכחי  בסמסטר  שה. 
בשבוע, ובכל פעם שמבטלים שיעור אני קופצת 

לדוכן".
שכר: 25 ש' לשעה. משמרת אורכת 7 שעות.

מחפשים עובדים? "כרגע לא, אבל תמיד אפשר 
להגיע כדי לקבל את המילגה".

עבודות זמניות
כסף גדול נמצא בעבודות השיווק הזמניות. שווה 
להיות עם היד על הדופק ולחפש אחריהן בנרות. 

העבודה גמישה, הזמינות משתנה. 

רוצים גם? 
מרכז ההכוון וההשמה של המרכז האוניברסיטאי 

יעזור לכם למצוא עבודה. 
לפרטים:

www.ariel.ac.il/management/jobs

כאן 
עובדים בכיף

גולן. איך משיגים כרטיס סטודנט"

גינסברג. הרבה קפה

כץ. 50 מועמדים

דאב. נתנו פייט

מור יוסף. להשתלב ולנצח

רוצה לומר

45 דקות שינה!
השנה התחילה לי בפקק רציני. בטח שמתם 

לב שנהיה ממש ניג'וס להגיע לכאן בבוקר. 
אני מתבאסת לא רק בגלל השביזות של 
מתל־ הדרך  ללמוד.  כבר  ושנמאס  ג',  שנה 
אביב ושכנותיה פשוט נהייתה ארוכה יותר. 
פעם )לא כזה מזמן, אבל בכל זאת – שלוש 
שנים עוברות די מהר(, לקום שעה וחצי לפני 
השיעור הראשון הספיק לי. יצאתי בשמונה 
כוס  עם  הייתי  כבר  לתשע  וברבע  מהבית, 

הקפה עלית ביד, מחכה לשיעור שיתחיל.
אולי זוהי רק תופעת לוואי, שמלווה את 
כמו  הלימודים,  לתחילת  הראשון  החודש 
איתי  תסכימו  אבל  לי,  אמרו  כבר  שרבים 
שלאכול שלושה פקקים על הבוקר: מחסום 
וכמות  לאריאל  הכניסה  מחסום  השומרון, 
 10 על  שמשתרכת  המטורפת  המכוניות 
קמ"ש בפקק הכניסה למכללה - זה לא נור־

מלי!  וכל זה כשעוד לא פקחתי עיניים.
המרכז שלנו כנראה שילש את כמות הס־
טודנטים השנה, ונראה שרבים מהם מגיעים 
עם כלי רכב, אבל צימצם לנו את מקומות 
החנייה. מגרש העפר המאולתר, בצידי הכ־
הג־ היתרון  היה  הכדורגל,  מגרש  ליד  ביש 
דול ביותר, שבזכותו צלחתי כל בוקר כמעט 
את הנסיעה. גם אם היו פקקים במחסומים, 
לפחות יכולתי להחנות את הרכב בזריזות, 

ללכת להביא קפה ולהיכנס לשיעור בזמן.
קשה,  די  בדרך  להבין,  עליי  נגזר  השנה 
שאם אני לא קמה ברבע לשבע בבוקר )ומ־
פסידה 45 דקות שינה יקרות(, ויוצאת, ג-ג, 

בשבע וחצי מתל־אביב - הלך עליי. 
אורלי מגיד

‹



מיכאל, 26, לומד תקשורת, רווק
המימצאים החשודים: משרוקית
טיעוני ההגנה: "אני מציל בבריכה, 

וצריך את זה עליי תמיד" )לא בשביל 
לשרוק לבנות במכללה?(

 הידיעות 
של אריאלה

אהרון, 25, לומד מדעי המדינה,  רווק 
המימצאים החשודים: כפכפי גומי

טיעוני ההגנה: "הייתי צריך להתקלח ושכחתי 
אותם" )תודה שאתה פשוט קשור אליהם נפשית(

אולגה, 24, לומדת 
ברב־תחומי כלכלה ומדעי 

המדינה, רווקה
המימצאים החשודים: צו 

מילואים 
טיעוני ההגנה: "אני עכשיו 

במילואים, ונתנו לי חופש 
להתחיל את שנת הלימודים 

)מסתבר שיש קרביות 
בקמפוס(

אמיר, 35, לומד אדריכלות, רווק
המימצאים החשודים: פלס

טיעוני ההגנה: "לשימוש לימודי בלבד" )בטוח 
שאתה לא עושה חלטורות בתור שיפוצניק?(

 בן, 26, 
לומד כלכלה ומינהל עסקים, רווק

המימצאים החשודים: טבק לגלגול
טיעוני ההגנה: "אני מנסה להפחית 
בכמות העישון". איך זה עוזר? "אני 
חושב כל פעם אם יש לי כוח לגלגל 
את הסיגריה, ובנהיגה אני לא יכול 

לגלגל" )את רן שריג אתה לא מכיר?(
פורת, 26, לומד כלכלה ומינהל עסקים, 

רווק המימצאים החשודים: הספר "נרקיס 
וגולדמונד" של הרמן הסה

טיעוני ההגנה: "זה ספר שמסביר כמה שקרים 
יש בעולם ואיך לא לחיות בשקר. אני קורא 

אותו בפעם השלישית עכשיו" )שקר כלשהו?(

שושי, 25, לומדת רב־תחומי 
מדעי החברה, רווקה

המימצאים החשודים: קרם 
לחות, קרם לשיער, מברשת 

שיניים, עדשות מגע, נוזל 
לעדשות

 טיעוני ההגנה: "אני מתנחלת
אצל חברות" )תודי שאת בדרך 

לפגוש את אביר חלומותיך ואת 
חייבת להיות מ-ה-מ-מ-ת 24/7(

דור, 24, לומד ארכיטקטורה, רווק
המימצאים החשודים: מחזיקי 

מפתחות 
טיעוני ההגנה: “אלה מזכרות 

מהטיול לדרום אמריקה. בכל מדינה 
שהייתי אספתי משהו” )על מי אתה 
עובד. קנית את הדגלים ליד הבית, 

נכון?(

לפתוח 
תיק 
וקשע!

החלפנו את המאבטחים באריאל ליום אחד, ובדקנו 

מה סטודנטים מחזיקים בתיקים <<< פלס וחליל, 

חלוק וטבק לגלגול, פק"ל קפה ואוסף מחזיקי 

מפתחות <<< מי אמר שהעבודה משעממת

 מאת שירה חלילי ורעות יצחק 

| הידיעות של אריאלה

מאי, 21, לומדת אדריכלות, רווקה + חבר 
המימצאים החשודים: שקית ממתקים

טיעוני ההגנה: "אחותי השאירה לי הפתעה 
על השולחן בבית שיהיה לי יום מתוק" )עם 

כיבודים!(. אגב, התיק של מאי היה התיק של 
אמא שלה כשלמדה בתיכון 

חבורת 
חסמב”ה, 

בני 25, לומדים 
מכטרוניקה, רווקים 

למעט נשוי אחד
המימצאים 

החשודים: פק”ל 
קפה

טיעוני ההגנה: 
“זה בהשראת 

גולן )שנעדר עקב 
מילואים(, שהתחיל 

את המסורת” )חסרה 
רק איזו בקלאווה(

ַנְזָלאת, 21, לומד 
קרימינולוגיה, רווק

המימצאים החשודים: חלוק 
טיעוני ההגנה: “בשביל 

המעבדה” )יפה לך לבן(

נירית, 22, לומדת מדעי 
ההתנהגות, רווקה

המימצאים החשודים: חליל
טיעוני ההגנה: "זו שלוות 

הנפש שלי" )הכנסה צדדית 
כמורה מחליפה למוזיקה?(

יקיר, 23, לומד הנדסת חשמל שנה ג', רווק
מימצאים חשודים: משקפי תלת־מימד של 

"הישרדות"
טיעוני ההגנה: "מאז שראיתי את 'אווטר', אני 
לא יכול שלא לנסות לראות את המציאות דרך 

המשקפיים האלה. חוץ מזה, ההתרגשות גואה בי עד 
אין קץ כל פעם מחדש כשמתחילה עונה חדשה של 

'הישרדות'" )חי בסרט!(

ניסו, 26, לומד 
הנדסת חשמל, רווק

מימצאים חשודים: 
זכוכית מגדלת

טיעוני ההגנה: "אין 
לי מושג איך זה נכנס 

לתיק" )מספיק עם 
התירוצים, אתה בטח 

שורף נמלים(


