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אירוע  הוא  מיוחד.  אירוע  הוא  ספר  בית  עיתון 
־ככיוון שהוצאתו מלווה תמיד בחששות, התרג

שות, ושמחה. הוא מיוחד בגלל שהמרקם האנושי 
שמרכיב ומייצר אותו צומח, ומתפתח ממהדורה 
־חחת לזו שאחריה. בית הספר שלנו חווה שי

נויים רבים בשנה האחרונה והמהדורה הנוכחית 
־יייצגת נאמנה את תקופת המעבר הזו. המה

דורה שבידיכם מאופיינת בניסיונם של חברי 
־ממערכת למצוא קולות חדשים, במאבקם לה
־ייל מעליהם את עור האתמול ולהגיח רע

ננים ואחרים ליצירה עיתונאית שלמה יותר. 
תהליך  מתבצע  כשברקע  מתרחש  זאת  כל 
העברת השרביט הבין-דורית בין הדמויות 
המובילות שעוזבות את בית הספר בסוף 
השנה לבין ממשיכות דרכן בניהול העיתון 
והבאתו לגבהים חדשים והתמודדות עם 

אתגרי הדיגיטציה.
העיתון הזה יוצא תודות להמון אנשים 
ל...  תודה  אז  אותנו.  המקיפים  טובים 
איריס דורון שתמכה לאורך כל הדרך, 
לקובי שמשי שייעץ וחיזק כשהיה קשה, 
לגיא וצוות המחשוב שדאגו שמחשבי 
וטי חדשים  לחיים  יחזרו  ־ממערכת 

לרפי  שהיו,  ממה  יותר  טובים  פה 
ודודי שעזרו להתמודד עם אורחים 
למנהלי השכבות, המ רצויים,  ־אא 
שא המקצועיים  והמורים  ־ננכים, 

חלק  לקחת  הצוות  לחברי  פשרו 
למקס  המערכת,  בישיבות  פעיל 

לקרן  להאכילה,  ודאג  הגחלת  על  ששמר 
שרדתה בכולם ביד רמה ומכילה )איך היא 
שילבה בין שתי הגישות אין לי מושג(, 
ולחן שמסתכלת לחיים בפנים, מחייכת, 
והופכת כבמטה קסמים את העיתון הזה 

לתצוגה ויזואלית מופלאה.
נראה כי פניו של יאנוס אינם מחייכים 

־לל מערכת דוגרי. זו השנה השניה בר
ציפות בה נראה כי אנו עומדים לפני 
קו הסיום ובפרוץ שנה אזרחית חדשה 
אחד  את  החודש  למהלך  מאבדים 
העיתון.  מערכת  של  התווך  מעמודי 
)והסתיימו  חן  חזרה  זה  אך  והנה, 

וכהרף עין צומצמו פע ב’(  ־וועדי 
רים ונסגרו פינות והמהדורה ה 63 
תלמידי  לכם,  מוגשת  ‘דוגרי’  של 

אהל שם.
זאת  ראו  עסקינן,  בכם  כבר  ואם 
כקול קורא לכולכם לבוא ולתרום 
 64 מהדורה  ליצירת  מכישרונכם 
של ‘דוגרי – עיתון תלמידי אהל 

־םם’. היפכו לחלק מצוות ייחו
די ומוביל, שצומח ומשתבח עם 

סמסט בין  )וגם  השנים  ־ללוף 
אבי לאבישג,  הצטרפו  ־יים(! 

תר, איליה, גלעד, אורי, מיקה, 
נטע, מקס )הזועם(, חן, וקרן, 

־ההוכיחו לכל המקטרגים של
דור הזה יש מה להגיד!

דבר המלווה
מירון גורקביץ'



את  כרגע  הופכים  אתם  היקרים,  לקוראים 
ממוצע  עיתון  אותו  של  הראשונים  הדפים 
יותר  הרבה  בו  יש  אבל  ודעה,  עניין  לכל 
משהעין רואה. צוות שלם של כתבים שהיא 
לא  שהיא  כתיבה  של  ושורות  פגשה,  לא 
־דדיוק מבינה. אז תחזיקו אותו לרגע. תח

שבו על כל הילדים שכתבו אותו, על כל 
־יילדים שערכו אותו, על כל הילדים שק

ראו אותו ואהבו אותו ומחקו וכתבו ושינו 
ושינו שוב וגם את העיצוב, וקחו שניה. 
קחו שניה להפנמה, זה יותר מרק דפים. 

יש פה אנשים.
זכי מהאנשים.  לדקה  תהנו  ־ווראים, 

החיים  תוך  אל  להם  להציץ  ממש  תם 
־  לראות מה הם אוהבים, מה הם חו

שבים, מה הם רוצים. מה הם מקווים. 
וילדים  כותבים,  ילדים  לראות  זכיתם 
הם   – יומיומיים  דברים  על  כותבים 
כותבים  לא  ורובם  יהירים  לא  עדיין 
בחרוזים כי ילדים כותבים מהלב. חלק 
כותבים מאיפה שכואב. חלק כותבים 
־אאיפה שנעים, אבל ביחד הם מתא

זנים. העיקר שהם כותבים.
תהפכו  לכותבים.  תהפכו  קוראים, 
־תתם לכותבים, אפילו גרועים, תכ

רגילים,  דברים  על  בשבילכם  תבו 
כי אפשר. כי כדאי וכי עדיף היום 
מאשר מחר, תכתבו לא כי יש לכם 
מה  לכם  אין  כי  אלא  להגיד,  מה 
דוג האלה  בילדים  ראו  ־ההפסיד. 

מא, אפשרות למשהו שהוא יותר 
אם  גם  בספרות,  שיעורים  מרק 
זה שירה או סתם כתבה, גם אם 
אף פעם לא תמצאו בזה עבודה, 

תכתבו, כמובן, רק מרצון, ואפילו אל תפרסמו את 
זה בשום עיתון – תכניסו למגירה ושישאר שם 

שנה – העיקר יצא.
לילדים שלי, העיתון הזה הוא בשבילכם.

הוא אמנם נוצר על ידכם אבל הוא גם למענכם,
הנה לכם, משהו שנוכל כולו לצפות בו בגאווה, 

־חחרי כל העבודה היותר ופחות קשה שהש
קיעו כל הצוות, יש לנו מה להראות לדודה 

המעצבנת.
שלי,  הילדים  באמת  לא  שאתם  למרות 
להיות  כי  בראש,  לי  ונחרט  דבק  הכינוי 
את  מלחרוש,  הפסקה  לי  נותן  איתכם 
הכובע האחר שלי לחבוש, לדרוש להגיע 
להגיע,   באמת  אפילו  ולפעמים  ליותר 
אני מקווה שיצא לי גם קצת להשפיע 

עליכם.
שהחזי ולקוראים  בכם.  גאה  ־נני 
קו עד כאן, דבר ראשון, סליחה אם 
הזמן,  את  לכם  מבזבזת  קצת  אני 
אבל אתם הרי קוראים את העיתון 
אני  אז  למורה  להקשיב  במקום 
מניחה שהבזבוז לא מאוד נורא. 
דבר שני, אני יודעת, כל הטקסט 
הזה הוא מאוד רגשני, וזה לא 
יותר  כלל  בדרך  אני  אופייני, 
הילדים האלה  מאופקת אבל 

מוציאים ממני קרן אחרת.
ולכל  אז לסיכום, לקוראים, 

אנ של  וגם  שלי  ־יילדים, 
מקווה  אני  אחרים,  שים 
מהעיתון  נהנים,  שאתם 
אנחנו,  מהחיים.  ובכללי 
במערכת, מציגים אותו 
בפניכם בחיוכים גאים.

דבר העורכת
קרן מלמד
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ראיון עם מלי גנון
משכונת גפן לחזית משרד המנהלת, מלי גנון מעבירה את זה הלאה לתלמידי ומורי אהל-שם.

טל סייג, שחף גולני, ניתן זהבי, הדס קליין ודפנה שמש



ספרי לנו מעט על מקום המגורים 
נולדת?  איפה   – בילדותך  שלך 

איפה גדלת?

גדלתי  "צהלון".  בביה"ח  ביפו,  נולדתי 
בשכונת גפן, ברמת־גן. זוהי השכונה!

למשפחתי הייתה מאפיית הלחם "בדש" 
הייתה  היא  דן.  גוש  אזור  לכל  שסיפקה 
הגבעה.  ופני  הלל  אבא  הרחובות  בפינת 

כיום זה "ֶּבְקס ַמְרֶקט".

ותיכון  יסודיים  באילו בתי ספר 
למדת?

בבית  למדתי  ולכן  דתי,  אני באה ממגזר 
ספר יסודי דתי וכן גם בתיכון דתי. תחילה 
ב"אּוָׁשא",  אחר־כך  ב"חורב",  למדתי 

ולאחר מכן בתיכון "אורט" לבנות.

האם עבדת במאפיה?

לא אני אלא משפחתי, אך היינו מכינים שם 
לחמניות. דרך-אגב כל הבניין היה שלנו. 
)ובפרט הדודות( במשפחה  בני המשפחה 
היו גרות למעלה והן עדיין גרות שם. אני 
לאמי  מצלצלים  היו  שמהמאפייה  זוכרת 
קטנות  כשהיינו  לעזור.  לרדת  ולדודתי 
את  החלפנו  כשגדלנו  אך  בבית,  נשארנו 

האמהות. היינו יורדות למטה ועוזרות.
אחד הדברים החשובים ביותר שאני זוכרת 
כולם  החג  במוצאי  פסח.  של  בזמן  היה 
ה  רוצים לחם, אז היו מוציאים על הַרְמפָּ
שולחן, ומוכרים לחמניות, חלות וכו'. זאת 
הייתה חווייה מאוד גדולה שלנו כילדים, 
ובאה,  קונה  הייתה  השכונה  שכל  מאחר 

וזה היה כיף לא־נורמלי.
מעבר לזה, כשגרנו מעל למאפייה, בחורף 
מייבשים  קצר,  שרוול  עם  תמיד  היינו 
היה  הבית  כי  הבית,  בתוך  הכביסה  את 
חם בגלל התנור של המאפייה. אז תמיד 
רטובים,  בבגדים  מוצף  היה  הבית  בלילה 

ובבוקר כל הבגדים היו יבשים לגמרי.

האם  צבאי?  שירות  עם  ומה 
שירתת בצבא?

דתייה  שהייתי  מאחר  בצבא,  י  ִׁשיַרתִּ לא 
שהתחתני  להגיד  אפשר  זאת.  והצהרתי 
מייד, מאחר שקיבלתי את מכתב השחרור 

יום אחרי חתונתי.

איך הגעת לעבודתך הנוכחית?

תמיד אהבתי חינוך. בעיקרון עבדתי הרבה 
מזכירת  בתור  חשבונות,  מנהלת  בתור 
מחלקת  את  כשסגרו  ועוד.  מחשבים 
חתמתי  מחשבים",  ב"גטר  המחשבים 
בלשכת העבודה, ואגף החינוך היה ממש 
ליד הלשכה. אז אמרתי לעצמי לעבור שם 
הרי  שלי,  החיים  קורות  את  להם  ולתת 
מה  יהיה  אז   – החינוך  את  אוהבת  אני 
שיהיה. יום אחרי זה )זה היה יום שישי( 
בעת ההיא  כאן.  לעבודה  הזמנה  קיבלתי 

מנהל בית הספר היה אדם. ישר התקבלתי 
לעבודה.

כי  לחצי-משרה,  התקבלתי  בהתחלה 
שאז  המנהל  מזכירת  גילה,  את  החלפתי 
הייתה בחופשת לידה. אחרי זה, אדם בחר 
בי להיות המזכירה שלו ומאז אני עובדת 

כאן כבר 19 שנה.
מצטיינת  "עובדת  פרס  כבר  קיבלתי 
בזה.  גאה  מאוד  ואני  ב־2003,  ארצית" 
אהל־ בשבילי  דבר,  עוד  לכם  אגיד  אני 

שם זה יותר יעוד מאשר עבודה. יכולתי 
שלושה  פי  אחר  מקום  בכל  להרוויח 
כל־כך  אני  כאן. אך  ממה שאני מרוויחה 
אוהבת את נושא החינוך, נושא הילדים, 
המקום  וזה  והנתינה  העזרה  נושא  ואת 
שבו השתמשתי בכל הפוטנציאל שיש בי; 

הקשבה עזרה, נתינה וכו'.
של  דורות  שיש  לכם  לומר  יכולה  אני 
תלמידים, שביניהם יש תלמידים שאזכור 
זה  כל  אפילו אם תעבורנה הרבה שנים. 
"לחתום  של  מקום  פה  זה  שאין  משום 
את הכרטיס וללכת", אלא פה זה מקום 
מעבר  הרבה  "לתת"  זה   – "לתת"  של 

מ"לקבל".

הצרובה  חוויה  איזו  לך  יש 
בזיכרונך הקשורה בך?

אני אספר לכם משהו מאוד אישי ומרגש 
מוכה,  אישה  הייתי  בעברי  אלי.  שקשור 
ואני קיבלתי פה המון כוח – שאני מסוגלת 
ומדכאים  מוכה  כשהאישה  שווה.  ושאני 
אותה באמרות כמו "את לא שווה" אז עם 

הזמן היא מאמינה בזה.
בזכות  כוח  המון  קיבלתי  לפה  כשבאתי 
אותי  והרים  בי,  שהאמין  אדם  המנהל 
רגשית  מבחינה  בעבודה,  משמע,  תרתי 
– הכול. אחרי זמן מה התגרשתי, ולאחר 
לי  שהיו  הנפש  וָעְצמֹות  הכוח  עם  מכן, 
הקמתי פרויקט של עזרה לנשים, לילדים 
זה  את  "להעביר  קוראים  לפרויקט  וכו'. 
רבות,  שנים  בו  פעילה  הייתי  הלאה". 
בעיריות,   – מקומות  בהמון  בהרצאות 
בפורומים גדולים; עם המון עצמות נפש 

ואמרתי: "אם אני יכולה, כל אחד יכול."
בביה"ס היו ילדים עם משפחות הרוסות, 
לעזרה.  צורך  של  דיווחים  קיבלנו  ממש 
והצלחתי  עיניים,  בארבע  שיחות  וניהלנו 
היו משפחות  פה.  כמה משפחות  להציל 
וילדים שפחדו לדבר על זה, ואני אמרתי 
אני  גם  נמצאת;  אני  איפה  "תראו  להם: 

הייתי במקום הזה, ועברתי את זה!"
אלא  להתבייש  צריך  שלא  אומרת  זאת 
להציל המון  זכיתי  וברוך השם,  להאמין. 

משפחות.
למרות שאני כבר לא בפרויקט הזה, אני 
לעולם לא אוותר עליו. אבל עדיין, "נעביר 

את זה הלאה".

יש איזה סיפור שזכור לך במיוחד 
בכל שנותייך כאן?

כן. יש את פרס "ָּתָמִרי", שזה פרס יוקרתי 

לימודית  הן  מצטיינים,  לתלמידים  מאוד 
אז  קהילתית־התנדבותית.  בפעילות  והן 
הייתה פה תלמידה, שזכתה בפרס. כשהיא 
נאמה, היא אמרה: "אחת המודלים לחיקוי 
שלי היא מלי )ְוֵוְסְטַריְיך - גם איש שתורם 
הרגשתי  זאת,  אמרה  כשהיא  הרבה(". 
הגדולות  המתנות  אחת  את  שקיבלתי 

ביותר.
אני חושבת שהעבודה פה היא לא סתם 
עבודה, אלא להיות דמות חינוכית – להיות 
לזהות את הרגישויות  מעורבת חברתית, 
של הילדים, לקלוט כשמשהו קורה, לחבק, 
עין", להקשיב,  לתת את המבט של "עין בְּ
שצריך,  מי  כל  בשביל  שם  תמיד  להיות 
'מזכירת  רק  להיות  יכולתי  לזה.  ומעבר 
"ַהיי־ ולהיות  הדלת  את  לנעול  המנהל', 

ְקָלִסית. אבל אני אימא,  כזאת  סֹוַסֵייִטי" 
וסבתא, ויש לי גם נכד פה שלומד בכיתה 
קטנה בשכבה י' והוא מקסים. גם, בזכות 
זה שאני פה זה נותן לו המון כוח להתקדם 

ולהוכיח את עצמו.
יכולתי להיות במקום הכי־הכי נמוך איפה 
"תמיד  אמרתי  זה  במקום  אבל  שהייתי, 
לתת כוח! לתת כוח לילדים שלי, לנכדים 
שלי, לסביבה שלי." יכולתי להיות אישה 
לא!  אבל  וכו',  ו"עלובה"  ומסכנה  מוכה, 
עם כל הכאב, המשכתי להרים את הראש.

החינוך  כל  בזכות  גם  שזה  חושבת  אני 
וקיבלתי  דתי־מסורתי,  חינוך  שקיבלתי, 

המון כוח ואמונה בבית.
אני יודעת שמקומי כאן טוב מאוד ומאוד 
המנהל  של  ימינו  יד  אני  בנוסף  חשוב. 
שצריך המון עזרה, ומאחר שיש לי ניסיון 
יכולה לכוון בתחומים רבים. אני  רב אני 
גם לעולם לא אזלזל באף טלפון או מכתב, 

או ילד, או מייל!

אימא שלי באה מבית דתי־חרדי, 
כיפות  ואבא שלי בא מבית של 
סרוגות. אימא שלי תארה לי את 
לעולם  החרדי  מהעולם  המעבר 
את  קשה.  דבר  בתור  החילוני 

עדיין דתייה?

בתוכי  זה  ודתייה  חרדית  להיות  תראה, 
דברים  אלה  שלי.   "built-in"ב זה   –
שנולדתי אליהם, גדלתי ִאתם והם מאוד 
מחזקים אותי – במיוחד ברגעים הקשים 
הללו, זה מה שנותן לי את הכוח להמשיך.

בכל מקרה הבן שלי, שאף על פי שבבית 
הוא  חרדי.  הוא  וכו',  מצוות  שמרנו  לא 
חב"דניק, בן 42, וכל המשפחה של אשתו 
גם חרדית, וזה משהו מדהים, זה משהו 
מרגש. אני בטוחה שהדרך שלי, שכיוונה 

אותו לכיוון טוב, עם הזמן חדרה אליו.

אני התכוונתי יותר לכך שמאחר 
חרדי  מבית  באה  שלי  שאימא 
ומבית ספר חרדי, היא לא למדה 
דבר שאינו קשור לדת. האם זה 

היה כך גם אצלך?

אבל,  דת.  לימודי  היו  הלימודים  עיקר 



למדתי  אז  "מזרחית",  לימודי  לקחתי  אני 
ידע. תמיד  הוספתי  גם  הזמן  וגם. עם  גם 
כדי לקדם  ובהשתלמויות,  בקורסים  למדתי 

את עצמי.

יש אירועים מיוחדים שאת זוכרת 
במיוחד?

שנה  סוף  בכל  הספר.  בית  על  ִאתך  אדבר 
דבר  זה  י"ב. מבחינתי  סיום  מתקיים טקס 
זה גם לדאוג לכל מיני  מאוד־מאוד מרגש. 
גורמים  עם  העירייה,  עם  זה  לפני  ְמָלגֹות 
המורים;  עם  ולתכנן  להתכוננן  חיצוניים; 
לראות את כל ההתלהבות; וההכנה. ובטקס 
עצמו, לסיים את השנה. זה דבר מרגש מאוד 
שנה,  אחר  שנה  כך,  טוב.  לי  עושה  והוא 

במשך 19 שנה עד עכשיו.
מעבר לכך, פרידות ממורים ומזכירות שיצאו 
מיני ארועים  כל  ועצוב.  זה מרגש  לפנסיה 
בית  אחרים.  שמחים  ואירועים  חתונות,   –
משפחה.  ממש  משפחה,  כמו  הוא  הספר 
מאוד  קשרים  פה  בונים  שנים   19 אחרי 

עמוקים ויחסי חברות טובים.
מבחינתי,  פה,  לעבוד  מאוד  שמחה  אני 
לי  זכיתי לעבוד באהל־שם. בכלל, כשאמרו 
מבחינתי  היה  זה  פה,  לעבוד  שהתקבלתי 
באה  אני  כאילו  )לטובה(,  גדול  הלם 
מאוד  ספר  בית  הוא  אהל־שם  ל"מקדש". 
נחשב, ואני גם גדלתי פה בשכונה אז תמיד 

הכרתי אותו. וזהו. זכיתם!
מזכירה  להיות  הרבה  דורש  זה 
הכי  מזה  קיבלת  מה   מנהל.  של 
הרבה? ומה את הכי אוהבת בזה?

קודם כל, אני הכי אוהבת את הקשר והגישה 
עם התלמידים, עם המורים, עם ההורים, ועם 
העירייה – זה ממש ליצור מערכת יחסים עם 
אנשים שאני מרגישה שהחיוביות שבי מאוד 
נוצרים מעגלים־ מדביקה את האחרים. כך 

מעגלים של טוב, התקדמות, ויחסים טובים. 
אתם יודעים, אין טוב בלי רע ואין רע בלי 
טוב, אך אני מאמינה שאם אתה מראה את 
הטוב שבך הטוב הזה מדביק. אפילו אם זה 

בנקודה קטנה, בחיוך, הכל חשוב.
שלא  מה  עצמית,  הערכה  קיבלתי  שנית, 
היה לי לפני כן. זה נתן לי המון כוח. אני 
החשבתי  לא  פעם  אף  צנוע,  מאוד  טיפוס 
את עצמי. ופה למדתי שהערכה עצמית לא 
באה ממקום של שחצנות אלא ממקום של 
"מגיע לך!". כלומר זכיתי בזכות, ולא בחסד.

בזמנך  לעשות  אוהבת  את  מה 
הפנוי?

יש  תראו,  פנוי.  זמן  הרבה  כל־כך  לי  אין 
לי אימא מבוגרת שאנחנו )ילדיה( מטפלים 
מדברים  ִאתה,  יושבים   - בתורנויות  בה 
וכו'.  בה,  מטפלים  אותה,  רוחצים  ִאתה, 

מעבר לזה, יש לי נכדים שזקוקים לי, דבר 
לחוגים  בהסעתם  אפילו  להתבטא  שיכול 
כמו  רחוקים  למקומות  או  רחוקים  מאוד 
רב  זמן  כבר  בן־זוג, שאני  לי  יש  ירושלים. 
הייתי  הרי  מאליו,  מובן  לא  דבר  זה  ִאתו. 
הגרוש  הגירושין  לאחר  והתגרשתי.  נשואה 
שלי חלה מאוד, ולמרות שהוא היה בן־אדם 
ואבא מאוד קשה, עדיין לחצתי על הילדים 
שלנו ללכת ולראות אותו – חיברתי ביניהם. 
כי בכל זאת, זה אבא שלהם. לימדתי אותם 
ליוו  הם  ובאמת  הטוב.  את  ממנו  להוציא 

אותו עד יומו האחרון.
בן  שהוא  מקסים,  בחור  הכרתי  הזמן  עם 

הזוג שלי, ואני זכיתי.

האם יש משהו שאת עושה בשביל  
עצמך?

אין לי הרבה זמן אבל אני צופה בטלוויזיה, 
בטלוויזיה  סורגת לפעמים.  קוראת ספרים, 
ערוץ  של  קלילות  בסדרות  צופה  אני 
את  לקרוא  סיימתי  למשל  עכשיו  "ִויָוה". 
שזה  ירושלים",  של  היופי  "מלכת  הספר 
ספר מדהים. אני סורגת לפעמים אפודות, 
אני  ְלִמי.  לי  משנה  ולא  צעיפים,  לפעמים 
יכולה לסרוג משהו ותבוא מישהי ואני רואה 
שזה יתאים לה אז אני מביאה לה את מה 

שסרגתי במתנה. הכל בכיף ובאהבה.
תודה לכם, בהצלחה!



פינת ספרות
איליה מיאצ’ין

צעצוע חי 

הוא ישב על מכסה הביוב והסתכל לי בעיניים.
היה קר מאוד. כולם מיהרו הביתה, אבל אף אחד לא קרא לו.

את הכפונת הפצועה הוא הצמיד לחזה.
הוא לא יבב, הוא לא התלונן, 

הוא תפס את המבטים המרחמים של עוברי האורח, 
כאילו שהחמלה קצרת הטווח הזאת יכלה לחמם אותו יותר טוב ממכסה הביוב.

הוא לא אכל את הנקניק, 
זה סימן שהוא עוד לא הספיק לרעוב, להפוך לחיית פרא,

 
זה סימן – שהוא רק מהבית, שהוא כל הקיץ היה צעצוע חי. 

עד שלא נמאס, עד שלא הופיע צעצוע אהוב אחר.
הוא הביט בי, וחיכה שאני אפתח את המעיל, 

אצמיד אותו לליבי ואהיה חברו הנאמן. 

ואני התביישתי שאני לא יכול להרשות לעצמי – לא כזאת חברות, לא כזה "צעצוע". 
התביישתי בעצמי ובאנשים שעברו ליד מכסה הביוב החם...

שיר כחול

השיממון הכחול משוטט לו לחוד,
מטייל לו בחושך הכחול.

פחי אשפה, נשימה קרה ובדיקות,
נעים צללים של חול.

חתולים משוטטים עוברים לידי בכוונה,
במבט ארסי הם מסתכלים.

העקיצה והאלימות, עכשיו עדיין באופנה,
אך הכלבים – הם לא נובחים.

הכל מתרחש ברחוב קטן וכחול,
גשם יורד, שקט שורר.

טוב טיול בהליכה בלילה הגדול,
מחלום מתוק שעובר.

מאיר לו בנחת ורוגע הירח החד,
בדשא אני עומד לבד,

אי של מחשבות כחולות, לאט לאט
נמס בראשי לעד.
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מגלגלים כספים
אז אביתר שלנו החליט לעשות כתבה על כדורגל. אל תדאגו, אנחנו עדיין חנונים, פשוט נגמרו לנו    

הרעיונות. אז אחרי מחשבה ארוכה סוף סוף קלענו עם הרעיון על המשחק הפופולארי בעולם 
שהתפתח במאה השתיים עשרה בסין כחלק מאימוני מיומנויות, אמרנו שאנחנו חנונים? אז קבלו כתבה 

על כדורגל - גרסת דוגרי.
אביתר ברזלי



הספורט  ענף  הוא  שכדורגל  ספק  אין 
עשיר  סיפורו  בעולם.  ביותר  הפופולרי 
העולם  כל  פני  על  ומתפרש  באירועים 
וכמאה וחמישים שנים של היסטוריה, עד 
לכדורגל,  כיום.  מכירים  שאנחנו  למשחק 
קשר  יש  אחרים,  רבים  לדברים  כמו 
כמו  בנושאים  מודרניים  לתהליכים  הדוק 
הזו  הכתבה  ועוד.  פוליטיקה,  טכנולוגיה, 
בכסף  ובפרט  הכלכלי,  בנושא  תתמקד 
בכדורגל  ליד  מיד  שעובר  )מדי(  הגדול 
העולמי. נבין לפני מה אנחנו עומדים ומה 

צופן בחובו העתיד.
יש להדגיש שהכתבה הזאת לא מיועדת 
רק לאוהדי כדורגל. גם מי שלא מתעניין 
ואני מבטיח  להנות ממנה,  יוכל  בכדורגל 
לכם  יאמרו  שלא  במושגים  להפציץ  לא 

כלום.
עומד  הכדורגל  איפה   - קצרה  הקדמה 

עכשיו?
הכדורגל  באנגליה  נולד  ה-19  במאה 
במאה  צורה.  לקבל  והחל  המודרני, 

הצעד  את  עשה  הכדורגל  ה-20, 
של  טוטאלי  מכאוס  המשמעותי 
לספורט  ונהלים,  חוקים  ערבובי 
במקומו  שמתבסס  מאורגן 
העולם.  רחבי  בכל  ומתפשט 
הכדורגל  ה-21,  ובמאה 
עצמו  את  ומתאים  הולך 
ליגת  יש  כיום  לתקופתנו: 
מדינה  בכל  כמעט  כדורגל 
של  הכדורגל  חוקי  בעולם, 
הבין  )ההתאחדות  פיפ"א 
לא   - לכדורגל  לאומית 
להתבלבל עם משחק הוידאו( 
מפורטים ומובהרים ובמגרשים 

באמצעים  משתמשים 
בקיצור,  מתקדמים.  טכנולוגיים 

פופולרי,  לספורט  הפך  הכדורגל 
מקצועי ומאורגן, מכל הבחינות.

Money makes the ball go round
שילמה  יונייטד  מנצ'סטר  האחרון  בקיץ 
יורו  מיליון   110 האיטלקית  ליובנטוס 
תמורת הקשר הצרפתי פול פוגבה. הדבר 
הפך אותו לשחקן היקר ביותר בהיסטוריה 
כשהוא מנפץ את השיא של גארת' בייל - 

100 מיליון יורו לפני שלוש שנים. 

יונייטד עצמה  הוא שמנצ'סטר  האבסורד 
ליובנטוס  שנים  ארבע  לפני  אותו  נתנה 
את  זיעזעה  פוגבה  של  ההעברה  בחינם! 
על  כסף  של  ערמות  הכדורגל.  עולם 
שחקן כדורגל בן 23, שלא בטוח ששווה 
)ונכון לכתיבת  את הסכום ששולם עליו, 
ואפילו לא בטוח  שורות אלו, לא ממש( 

שיתאקלם בקבוצתו החדשה.
כסף  הרבה  כך  כל  הכול:  לא  זה  אבל 
שחקנים  של  בהעברות  רק  לא  מושקע 
במשכורות  גם  אלא  לקבוצה,  מקבוצה 
ומאמנים.  שחקנים  שמקבלים  העצומות 
לשם השוואה: כריסטיאנו רונאלדו מרוויח 
בשבוע יותר מפי 2 ממה שנשיא ארצות 
בשנה  מרוויח  אובמה,  ברק  הברית, 

הסכומים  יגיעו  גבוה  כמה  עד  שלמה! 
של  המאמן  קלופ,  יורגן  בעתיד?  האלה 
ההעברות  חלון  באמצע  אמר  ליברפול, 
לקנות  תהיה  שהנורמה  ש"ברגע  הקיץ 
שחקן ב-100 מיליון פאונד, אדע שזה לא 

המקצוע הנכון בשבילי יותר."

אם כבר מדברים על מאמנים, גם למאמני 
תגידו  מזומנים. מה  לא חסרים  הכדורגל 
גוארדיולה,  פפ  ועל  מוריניו  ז'וזה  על 
יותר מ-20 מיליון  שיקבלו משכורת של 
שנחשבים  האלה,  השניים  לשנה?  פאונד 
לשניים מהמאמנים הטובים בעולם, הגיעו 
החדשות:  לקבוצותיהם  העונה  בתחילת 
סיטי,  ומנצ'סטר  יונייטד  מנצ'סטר 
על  טפיחה  פתוח,  צ'ק  קיבלו  ובעיקרון 

הגב, ו"תתפרעו". 

לא, 
קצת  אבל סתם,  הגזמתי. 

השניים עשו רכישות גדולות מאוד לאורך 
מנוסים  לא  צעירים,  שחקנים   – הקיץ 
לסגנון  רגילים  שלא  לפעמים,  מספיק 
שנחשבת  האנגלית,  הליגה  של  המשחק 

לליגה של הגדולים.
למה הם עושים את זה? למה כל זה בכלל 
קורה? טוב, כאן נכנס מושג פשוט בכלכלה. 
כשקבוצת  כלומר,   – וביקוש"  "היצע 
כדורגל מוכרת שחקן לקבוצה אחרת )זה 
ה"היצע" – השחקן שמוצע למכירה(, היא 
מקבלת תמורתו תשלום )זה ה"ביקוש" – 
הדרישה לשחקן כלשהו(. ברוב הפעמים, 
סכום הכסף שמועבר הוא בהתאם לציפיות 
הקבוצה הקונה מהשחקן, למשא ומתן עם 
הקבוצה המוכרת, או לסכום הכתוב בחוזה 
כדורגל  קבוצות  בקבוצתו.  השחקן  של 
בשביל  רכש,  על  כסף  הרבה  מוציאות 
ועל  להן,  שיעזרו  בשחקנים  להתחזק 
משכורות גבוהות לשחקנים, כדי להשאיר 
אותם בקבוצה. כשקבוצה רוכשת שחקן, 

ואם  ארוך,  לטווח  השקעה  מבצעת  היא 
ומשחק  בציפיות  עומד  הנרכש  השחקן 
עוזר  הוא  איכותית,  בצורה  בקבוצה 
לקבוצתו לזכות בפרסים ותארים, להגדיל 
את זכויות השידור של משחקי הקבוצה 
שלו  הפרסום  את  ולהרחיב  בטלוויזיה, 
ושל הקבוצה. כל הדברים האלה מביאים 
במקום  ש"מוחזר"  רב,  כסף  לקבוצה 
הכסף שהושקע ברכישת השחקן. הבעיה? 
לפעמים השחקן לא מממש את הציפיות 
של הקבוצה ממנו. במקרה כזה נוצר, כמו 
שמכנים בשפת הכדורגל, "פלֹוּפ": שחקן 
כמעט  אבל  כסף,  הרבה  תמורת  שמגיע 
ומתבזבז  לקבוצתו,  לתרום  מצליח  לא 
 Lose-Lose Situation וזה  לגמרי. 
בשביל השחקן עצמו וגם בשביל הקבוצה 

והאוהדים.
היו  תמיד  האם  השאלה,  נשאלת 
בכדורגל העולמי סכומים מטורפים כמו 
הסכומים שהזכרנו? והתשובה היא, חד 
אחורה  שהולכים  ככל  לא.  משמעית 
ומתכווצים.  הולכים  הסכומים 
יוהאן  קיצוני,  מקרה  ניקח  אם 
הכדורגל  מאגדות  אחד  קרויף, 
הגדולות בעולם, עבר ב-1973 
שני  תמורת  לברצלונה 
מיליון יורו. מאחר שאני לא 
משוכנע שכל אחד מכם יודע 
מי היה יוהאן קרויף, הרשו 
לי רק להדגיש פעם נוספת 
שהוא היה אחד השחקנים 
בהיסטוריה  ביותר  הטובים 
כך  כדי  עד  הכדורגל.  של 
שאם הוא היה משחק בזמנו 
שנחשבים  הכסף  סכומי  לפי 
בכדורגל  ללגיטימיים  כרגע 
המודרניים(,  ערכי המטבע  )ולפי 
את  עליו  מציעה  הייתה  וקבוצה 
להם  צוחק  היה  הוא  הזה,  הסכום 

בפנים, בהנחה שלא היה נעלב.
כיוון  נחזור לשאלתנו, לאיזה  לסיכום, 
המצב  האם  הולכת?  הזו  התופעה 
לדעת  אפשר  אי  ובכן,  להחמיר?  יכול 
בעיקרון  אבל  הזה,  בנושא  בוודאות 
השידור  זכויות  ברור.  כאילו,  כן. 
והחוזים  הפרסומות  משחקים,  של 
כדורגל  לקבוצות  שגורמים  השמנים, 
להרוויח ולהפסיד עוד כסף, רק יעצימו 
נחזור  את הסכומים, ככל הנראה. אם 
אישית,  אני  אמר,  קלופ  שיורגן  למה 
ספק  אין   – איתו  מסכים  רב,  ובעצב 
והופך  לכדורגל,  מזיק  הגדול  שהכסף 
אותו לעסק. טוב, אולי לא במלוא מובן 
המילה, אבל הוא גורם לכדורגל לאבד 
בשיטתיות את הספורטיביות שלו. לא 
יכול להיות שהגלובליזציה, שמאפשרת 
ויבשות  מדינות  בין  לעבור  לשחקנים 
בעולם  הכלכלית  והצמיחה  במהירות, 
כדורגל  לקבוצות  שמאפשרת  שלנו 
יחמירו  לא  כסף,  ועוד  עוד  להרוויח 
את התהליך הזה, וינפחו את המחירים 

בכדורגל העולמי אפילו יותר, לצערי.
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פוליטיקה בקיצור
מערכת בחירות כל כך ביזארית צריכה כתבה ביזארית משל עצמה. 

אביתר ברזלי



מחופ חזר  בדיוק  שלי  ־בבר 
סיפר  הוא  בחו”ל.  ארוכה  שה 

־יי שהוא נסע לארץ ממש רחו
קה שקוראים לה ארץ הצבעים. 
גילה  הוא  לחזור,  עמד  כשהוא 
ותצא  מתעכבת,  שלו  שהטיסה 

־חחר, רק שה”מחר” קצת התא
הצליח  הוא  בינתיים,  מאז.  רך 
שהפכה  זמנית  עבודה  למצוא 
בית.  לקנות  ואפילו  לקבועה, 
כך או כך, הוא היה שם במשך 

חזר,  כשהוא  שנה.  כמעט 
בהר לי  סיפר  ־ווא 

מה  כל  על  חבה 
באותה  שקרה 

הוא  השנה. 
שב ־ממר 
לא  חיים 
ה  א ר
מקום 
כל כך 

־טטו
רף.

מסתבר 
מ ע ־ע

לבחור  דו 
חדש  צבע 

במדי ־יישלוט 
שהצבע  אחרי  נה, 

־ששחור סיים את תפ
הצבעים  תמיד,  כמו  קידו. 

הכחולים התמודדו מול הצבעים 
אל  הגיע  אחד  יום  האדומים. 

־אאדומים צבע כתום. הצבע הכ
תום הוא צבע שונה מאוד מרוב 
למעשה,  הוא  במדינה.  הצבעים 
דווקא אדום, אבל הוא קצת שונה 
בגוון  האדומים  הצבעים  משאר 
שלו. האדומים לא אהבו אותו כל 
כך בגלל שהוא היה שונה מהם. 
המקדימות  בבחירות  במפתיע, 

של האדומים, ניצח דווקא הצבע 
לציין שהצבעים  ומיותר  הכתום, 
מאוד  התרגזו  האדומה  במפלגה 
ולא תמכו בו כשהוא נבחר לייצג 
אותה. “במבט לאחור”, חבר שלי 

אמר, “היה בזה משהו”.
הוא סיפר לי שמאז שנבחר לייצג 
הסתבך  הכתום  האדומים,  את 

אפ שערורייה  כל  כמו  ־ממשהו 

ת ש י ר
הוא  הדעת!  על  לעלות  שאפשר 
השחורים,  הצבעים  את  העליב 
את הצבעים החומים, את הכהים 
לא?  ומי  מדי  הבהירים  מדי, 
חבר  אתחיל”  לא  אפילו  “ושאני 
שלי אומר על זה. כשהגיע הזמן 
לבחור מי ישלוט בארץ הצבעים, 
האפורים  הצבעים  כולל  כולם, 

אינטנסיבית  בצורת  שסיקרו 
במער שקרו  הדברים  כל  ־תת 

בטוחים  היו  הזו,  הבחירות  כת 
בלי  ינצחו  הכחולה  שהמפלגה 
תחרות, אבל לבסוף, בניגוד לכל 
התחזיות, )“ולכל היגיון אנושי”( 
הכתום,  המתמודד  דווקא  נבחר 

לתפקי להיכנס  עומד  ־בבקרוב 
הצבעים  מדינת  על  ולשלוט  דו 

במשך השנים הבאות.
יש  ידוע.  לא  קרה?  זה  איך 

לש שהאויבת  ־אאומרים 
הצ מדינת  של  ־בבר 

התערבה  בעים 
יש  בתוצאות, 
ם  י ר מ ו א ש
שהסקרים 
ו  ש ע ש

ב צ ־צ
ם  י ע

צ ־צ
ו ־ו

ם  י ע
ל  ע
מנת 

לנחש 
ת  א
ת  ו ה ז
ח  צ נ מ ה
שגויים.  היו 
שלי  חבר 
שאנשים  הוסיף 
והתאבלו  בכו  רבים 
זכייתו  על  ששמעו  ברגע 

ושהע הכתום,  המתמודד  ־לל 
לא  כרגע  הצבעים  במדינת  תיד 
“נקווה  במיוחד.  אופטימי  נראה 

־קק שזה לא עומד להשפיע עלי
נו.”

נשמע לכם הזוי? חסר כל קשר 
יכול  אז  טוב,  שלנו?  לעולם 
דברים  כמה  שפספסתם  להיות 
הבאים  ברוכים  האחרון.  בזמן 

לבית הלבן 2017.
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המשחק של אנדר
כולם )חברי המערכת( אוהבים מדע בדיוני. אז נטע החליטה לעשות לכולנו טובה 

ולספר על ספר ששבר לה את הלב. אז תוציאו את הממחטות, כי עכשיו חורף 
וכולם מצוננים,  שימו אקווריום על הראש והתכוננו למסע בין ממדי בחלל.

נטע ברמן



ף  ו ס ב
שנה שעברה קראתי 

ספר מזעזע. המשחק של 
העלילה  כי  מזעזע  לא  אנדר 

רעה, או הדמויות לא טובות, או 
הסוף גרוע. הסוף כן גרוע, רק כי 

הוא כואב ומכה בך בהפתעה. הפתעה 
קופצת  היא  זאת  ובכל  לה  שציפית 

וזורקת לך פאי על הפרצוף כמו  מהספר 
ליצן בקרקס.

הספר מספר על אנדרו )אנדר, מי ניחש( וויגין, 
בן שלישי למשפחה מחוננת בכדור הארץ. אחיו 
יצרים  עם  מרושע  גאון  הוא  פיטר,  הגדול, 
החלל  לתוכנית  אותו  קיבלו  לא  סדיסטיים. 
המכונים  חייזרים  יצורים  מפני  להתגוננות 
מכיוון שהיה אכזרי מדי. את אחותו  »באגים« 
ולנטיין לא קיבלו מכיוון שהייתה עדינה ורחומה 
מדי. אחרי שני הילדים הגאונים הממשלה נתנה 
אישור להורים ללדת ילד שלישי, דבר שנחשב 
אסור בלי אישור, כדי שיאזן בין התכונות של 
אחיו ויצטרף לצי החלל, דבר שגרם לפיטר לקנא 

ולתעלל בו כל ילדותו.

לבודד  דואגים  לצי, שם  בן השש מגויס  אנדר 
אותו לחלוטין ולגרום לו לקשיים רבים בניסיון 
לחזק אותו ולהפוך אותו למנהיג עצמאי. מהר 
מאוד אנדר מצליח מעל הממוצע ועולה דרגות 
במהירות עד שהוא זוכה לסיים את 
ולהתכונן לקראת  הלימודים 
המלחמה מול הבאגים.

של  המשחק 
הוא  אנדר 
ר  ת ו י
מסיפור 
ע  ד מ

 , י נ ו י בד
על  ביקורת  הוא 
לעולם  והטפה  החברה 
בספר  המבוגרים  יותר.  מבין 
מנצלים את אנדר, מבודדים אותו 
ומקשים עליו למען טובת האנושות, 
אנדר  בסוף.  מתהפך  הוא  שגם  מה 
ללחימה  ספר  בבית  לשרוד  רוצה  רק 
ולהתקדם, כך שאף אחד לא יוכל לפגוע בו 
שוב. הספר יודע לגרום לך להתחבר ולהבין 
יותר בכל פעם  את אנדר, מה שרק מכאיב 
שהמבוגרים שולפים טריק חדש שהורס שוב 

את עולמו.

עם  משלהם  סיפור  יש  וולנטיין  לפיטר  גם 
העולם,  על  לשלוט  רוצה  פיטר  השכל.  מוסר 
פשוטו כמשמעו, לכן הוא משכנע את אחותו 
ליצור דמות פוליטית בדיונית ולשלוט בעזרתה 
על הרשת, בזמן שהוא יוצר דמות עם דעות 
הבחור  את  מגלם  שפיטר  בעוד  מנוגדות. 
החכם עם הדעות הנכונות והמקבלות, ולנטיין 
משיגה כוח ותומכים בתור בחור קיצוני, מסית 
ופראנואידי, ויוצרת הרבה רעש בעולם. משהו 

דיי מוכר.

אז לסיום, המשחק של אנדר הוא ספר עצוב, 
חכם, מלא בהפתעות ודברים שגרמו לי להיות 
סיבות  כבר  הן  אלו  ורק  יום,  לאיזה  המומה 

הספרים  אחד  הוא  אותו.  לקרוא 
בחצי  שקראתי  הטובים 

ואחד  האחרונה,  השנה 
נחרט  שבהחלט 

ומשנה  בזיכרון 
את  קצת 

החשיבה.
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דמיון
דמיינו לכם שדה ירוק, שמיים כחולים חסרי עננים, פרחים בשלל צבעים, שפת אגם בו רוחצים איילים 
ונימפות יער משתזפות בשמש. בוקר טוב, תנחתו. אתם מחכים לשומר, קוראים עיתון, אז נדבר דוגרי, 

תקראו קצת על דמיון.
)מד(מקס טולצ’ין



דמיון, דמיון, דמיון.
מקום  בכל  מסביבנו  נמצא  הוא 
מחיינו.  נפרד  בלתי  חלק  והוא 
נפרד  בלתי  חלק  לפחות  טוב, 

מהחיים שלי.
אספר לכם על הדמין שלי: דמיון, 
אנשים  שבו  מצב  זהו  לדעתי, 

־וואלים את עצמם מה היה מג
ניב, או יפה, או מבאס, שיקרה. 

־דדוגמא, אני הולך ברחוב, מסת
כל על עץ ואומר לעצמי - “היה 
מגניב אם על העץ הזה היה בית 
עץ”. אז הגדרנו דמיון באופן כללי 
- כלומר איך זה עובד, “לדמיין”. 
את  מגדירים  לא  אנשים  הרבה 
כ’דמיונות’.  שלהם  המחשבות 
חנונים,  של  זה  דמיון  כי  למה? 
והם מדמיינים שם קסם ודברים 
סטריאוטיפיים אחרים. יש לי רק 

בול  - זה  על  לומר  אחד  ־בבר 
ולדמיין  לשבת  יכול  אני  שיט. 
להוציא,  רוצה  שאני  סרט  איזה 

־וו לחשוב על עיצוב מעניין לכ
לחשוב  או  נגיד(  )הזאת,  תבה 
על דרקונים. אבל, דמיון זה גם 

תק “וואי  לעצמי,  ־ההגיד 
אם  מגניב  היה  שיב, 

למבור לך  ־ייה 
כלומר  גיני”, 

ר  ש פ א

ן  י לדמי
אם  גם  שיקרו,  שייתכן  דברים 
לאפס  שווה  יקרו  שהם  הסיכוי 

למונ תגיע  “ישראל  נגיד  ־ככמו 
דיאל בזמן הקרוב”(.

ובכל זאת, הסיווג של הרעיונות 
הריאליות  למידת  הדמיוניים 
הרי  חשוב,  מאוד  הוא  שלהם 
את  לנו  שנותן  זה  הוא  הדמיון 
זה אדגים  כל הרעיונות. בשביל 
מדמיין  מישהו  אם  הקיצון.  את 
דברים הזויים, כמו מכונת זמן או 
‘מדמיין  אותו  נגדיר  פגאסוסים, 
חנון’ או ‘מדמיין מוגזם’. עכשיו 
מישהו  אם   - השני  לקצה  נלך 
כך שהקבוצה שהוא  על  מפנטז 
מדמיין  שהוא  או  תנצח  אוהד 

הע את  יציג  שבה  הצורה  ־תת 
אותו  נגדיר  בכיתה,  שלו  בודה 
‘מדמיין ריאלי’. כל אדם מדמיין 
הקצוות  בין  מסויימת  בנקודה 

הקיצוניים הנ”ל.
את  להגדיר  כדאי  למה  אבל 
מידת הריאליות של הדמיון? זה 
מגדיר  שדי  חושב  שאני  משהו 
את האדם. מי הוא ומהם תחומי 
העניין שלו? הרי אדם בדרך כלל 
מדמיין את מה שהוא אוהב או 
שונא לעשות, או ממחיש לעצמו 

למי ־ייטואציות 
שבהן  ניהן 
א  ו ה
מנסה 

לתאר 
לעצמו 
ומה  איך 
היה  הוא 

בתגו ־וושה 
בה.  לדעתי זה די 
נותן פרצה להשפעה 
מדמיינים  שאתם  מה  על 

ומכאן על מה שאתם תעשו.
הבא:  לשלב  אותי  שמוביל  מה 
יש נקודת חוזק אחת -  לדמיון 
אנשים יכולים לדמיין בשבילכם. 
אנשים יכולים להכתיב לכם מה 

הלוגיקה  עם  אתם,  וגם  לדמיין, 
לאחרים  להכתיב  יכולים  הזו, 
מה לדמיין. בעזרת כל מיני קווי 
לא  אפילו  אתם  בשיחה,  מתאר 

־ששימו לב איך תמונה מלאה נו
צרת בראשכם כשיש לכם מילה 
עליה.  מתבססים  שאתם  אחת 

־דדבר הזה קוראים רשת הדיפו
עובד  וזה  המחדל(,  )ברירת  לט 

שנו אוטומטיות  מחשבות  ־ממו 
מתאר  קווי  פי  על  בראש  צרות 
רוצה  אני  וסטיגמות.  קבועים 

הכת במהלך  ואילך  ־ממעכשיו 
לתמונה  לב  תשימו  הזאת,  בה 
שנוצרת לכם בתוך הראש. לדבר 
לאנשים  דמיון  הכתבת   - הזה 
מודרך,  דמיון  קוראים   - אחרים 
וזה למעשה מה שקורה כשאתם 
קוראים ספר או שומעים סיפור 
פנים  מדמיינים  אתם  ממישהו. 
או מקומות וסיטואציות ושיחות 
זה  אם  אפילו  קולות,  ושומעים 
בכאילו. למעשה, בעזרת כך ניתן 
אפילו לשלוט בדעותיהם של בני 

ובס בטלוויזיה  לדוגמא  ־אאדם. 
את  רואים  שאנחנו  נניח  רטים. 
אקרא  פוטר.  הארי  של  הסרט 
מה  ואגלה  המחשבות  את  לכם 
אתם חושבים )כנראה( על נוויל: 
נכון  נכון?  שחור.  שיער  לו  יש 
סוד  לכם  אגלה  אז  שצדקתי? 
בלונדיני.  הוא  הספר  פי  על   --
אם הייתם שמים לב לכך בספר, 
היה נוצר דיסוננס, כלומר חוסר 
מצפה  שאתה  מה  בין  התאמה 
ראיתם  לא,  אבל  למציאות.  לו 
את הסרט ועכשיו אתם בטוחים 
לכם  הנה  שחור.  שיער  לו  שיש 
ביותר,  בסיסית  מוח.  שטיפת 
שולית ביותר, אבל שטיפת מוח, 

־עעזרת דמיון של אחרים במקו
מכם והכתבת דמיון.

־בבל לדמיון המודרך יש גם פו
טנציאל אחר לגמרי. הוא מרגיע, 
מוריד קצת מהמאמץ המחשבתי 
ונותן  בלדמיין,  להשקיע  שצריך 

קווי מתאר לחשיבה. 



קטן,  סיפור  קטע  אספר  עכשיו 
לא מלא, ונראה כמה, ומה, אתם 

תדמיינו.
בבוקר.  קמים  אתם  אחד  בוקר 
השעה  על  מסתכלים  אתם 

 .10:00 רואים שהשעה  ואתם 
לשמחתכם היום יום חופש.
־תתם יוצאים לחצר ומחלי
־יים לנוח קצת. אתם מנ
ואז  להנאתכם,  מנמים 
הטלפון שלכם מצלצל. 

מתעו ־תתם 
שזה  ורואים  ררים 
הכי  מהחבר/ה 
שלכם.  טוב/ה 
מספרים  הם 
כך  על  לכם 
קיבלו  שהם 
ממש  מכתב 
מוזר שממש 
ץ  י ח ל מ
הם  אותם. 
מספרים  גם 
שעל  לכם 
ה  פ ט ע מ ה

בכתב  כתוב 
מסודר  מאוד  יד 

הם  אדומה.  ובדיו 
בפ ־סספרים שהנייר 

קלף,  נייר  כמו  נראה  נים 
־גגם הוא כתוב בכתב יד מסו
דר מאוד ודיו אדומה. אותו 

התוכן  את  הכיל  מכתב 
הבא

בגו מאמין  ־אאתה 
מאמין,  אני  רל? 

חשבתי  כי 
ו ע ל לם לא ־ל
שוב אראה  אותך 
יום אחד פתאום ראיתי - ואז 

אתה  איך  אלי:  חזר  והכל  אותך. 
נשמע, איך אתה זז - ויותר מכל 
איך אתה חושב. אם היו אומרים 
הייתי  משהו,  על  לחשוב  לכם 
חושב.  היית  אתה  מה  על  יודע 
אתה לא מאמין לי? בוא ואוכיח 
לך. חשוב על כל מספר בין אחת 

־דד אלף - המספר הראשון שעו
לה על דעתך. דמיין אותו. עכשיו 
תראה איך אני מכיר את הסודות 

פתח  הקשלך.  המעטפה  ־תת 
טנה”

החבר שלך 

עוד  נשמע 
מצליחים  ואתם  לחוץ  יותר 
מספר  הוא  בקולו.  חרדה  לזהות 
לכם שהמספר שהוא חשב עליו 
זה 483. ואז מספר לכם מה היה 

במעטפה הקטנה:
שתב שידעתי  אותך  ־ממדהים 

חר במספר 483? מי מכיר אותך 
־ווב כלכך? אם אתה רוצה תשו

בה, אתה חייב להחזיר לי קודם 
של 289.87 שקל ששילמתי כדי 

הס את  לי  שלח  אותך.  ־ממצוא 
כום המדוייק לת.ד. 57572 רמת 
רשום  צ’ק.  או  מזומן  שלח  גן. 

אריבדיס.  איקס  לפקודת  אותו 
חב שמי(.”  יהיה  זה  תמיד  ־ללא 

רכם אומר לכם שהוא שלח צ’ק 
הוא  לדעתכם  מה  אתכם  ושואל 

צריך לעשות. 
אני  הסיפור.  את  קוטע  אני  כאן 

לעצמ קצת  שתחשבו  ־ווצה 
כשכל  היה  אוויר  מזג  איזה  כם, 
אתם  מה  קרה?  זה 

במ עושים  ־יייתם 
חברכם?  של  קומו 
זה  איך 
ה  ר ק

ו כ ה ־ה
של  תב 
ב  ת כ מ ה
את  ידע 
המספר 

ר ב ח ־ח
חשב  כם 
 ? ו י ל ע

הר ־ממה 
ם  ת ש ג
כשקראתם 
את הטקסט? 
מה  למעשה, 

לח לכם  ־גגרם 
אחרת  או  כך  שוב 
של  המתאר  קווי  אלו 
בה,  הלחץ  רמת  השיחה, 

־ררגש הבולט בה. זאת אומ
דרך  להרגיש  איך  הודרכתם  רת, 
הדיפולט  רשת  כלומר  הטקסט, 

שלכם עבדה. 
שעם  להגיד  רוצה  אני  לסיכום 
ולא  המון,  לשנות  אפשר  דמיון 
על  חושבים  שאתם  בכך  רק 
משהו ויוצרים אותו, אלא גם בכך 

־אאולי מישהו הדריך אתכם לח
אותו.  ליצור  ואז  הדבר  על  שוב 

עם הד להשפיע  ־ללומר, אפשר 
מין בהרבה צורות כולל על דעות 
של אנשים. אז בהצלחה בלשכנע 
בעצמכם  דמיינו  לדמיין,  אנשים 
מספר  על  לחשוב  לא  ותיזהרו 

שרוצח סדרתי ניבא לכם.



טריוויה
1. כיצד קוראים לעמותת 

נמוכי הקומה בישאל?
2. באיזו חוברת קומיקס 

הופיע לראשונה הענק 
הירוק?

3. בהקשר של הירח, מה זה 
ֶּפִריֵגיָאה?

4. בשטחה של איזו מדינה 
בת־זמננו שכנה ממלכת 

פריגיה?
5. מה כונה במקור שיטת 

הסלאמי?
6. מה מאפיין ענני נימבוס?

7. מה המילה העברית למוט 
שבשני קצותיו קשורים דליים 

לנשיאה?
יְסִציט? ֶלִבּ 8. מה זה ְפּ

9. איזו דמות קולנועית 
הביאה לפרסומו של השחקן 

פול הוגאן?
10. מה הכינוי של הכוחות 

החמושים של כורדיסטן?

11. בספר ״ג׳יין אייר״ מאת 
שרלוט ברונטה, מדוע 

מבוטלת חתונתם של ג׳יין 
אייר ובעל האחוזה אדוארד 

רוצ׳סטר?
12. מה זה קרוקמבוש?

13. איפה נמצא ים השלווה?
14. מהן המילים הראשונות 

שנאמרו על הירח?
15. מה משותף להוקי קרח 

וחלום ליל קיץ?
16. מהו המרכז הגדול 

בעולם לחקר חלקיקים?
17. מה ההבדל בין חומר 

ואנטי חומר?
18. איך קוראים לדביבון 

שעל שמו ביססו את דמותו 
של רוקט בשומרי הגלקסיה?
19. מהי המדינה הראשונה 
שאסרה על דוגמניות בתת 

משקל?
20. כמה חופים רשמיים יש 

בישראל?

ובחזרה לפינתנו השנתית: טריוויה שתעצבן אתכם! אם לא עצבן אתכם מספיק שדחפנו לכם עיתון לפרצוף, 
אבל היי, אנחנו בטוחים שתלמדו כמה דברים חדשים שלא יקדמו אתכם לשום מקום בחיים.
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משחקי וידיאו
נראה כי משחקי הוידאו תמיד מילאו את חיינו. משחקי הרפתקאות, משחקי 

אקשן, משחקי אלימות, ועוד. אורי תמיד הייתה טיפוס של משחקי הרפתקאות, 
ובכתבה זו תזכיר כמה ממשחקי ההרפתקאות שלכדו את עיניה.

אורי אולמן 



האגדה 
 The( של זלדה

)Legend of Zelda
-Hey, look! Listen

המשחקים מתמקדים בדרך כלל בלינק, הדמות איתה 
היא  ברוב המשחקים, המטרה  הראשי.  והגיבור  אתה משחק 

שמנסה  גנונדורף,  של  מידיו  הממלכה  ואת  זלדה  הנסיכה  את  להציל 
להשתלט על העולם!!-- לא, סליחה, על הממלכה. טעות שלי. בכל מקרה, מה 

הקטע של שמות של נבלים בסדרות ומשחקים לעזאזל?
ידי שיגרו מיאמוטו, היווה  ועוצב על  נינטנדו  ידי  יצא בשנת 1986, שוחרר על  המשחק הראשון 

לקונסולות  משחקים   18 עכשיו  עד  יצאו  המשחקים  בסדרת  עותקים)!(.  מ6.5  יותר  ומכר  גדולה  הצלחה 
ופלטפורמות שונות, וכמו כן, גם כמה ספין-אופים.

)Tomb Raider( טומב ריידר
כי לשדוד קברים זה תמיד רעיון טוב, נכון? לא? רק אני?

המשחק מתמקד בארכיאולוגית בריטית בשם לארה קרופט, שתרה ברחבי העולם בשביל למצוא חורבות 
נחמדות ומסוכנות להתנחל בהם )חכם(. המשחקים עצמם דיי קשים, ואני מוסמכת לומר זאת 
בתור מישהו ששיחקה באחד המשחקים לפלייסטיישן אחד ועשתה רייג׳-קוויט אחרי 
שבמשך חמש שעות, עד אחת בלילה, נכשלה בקפיצה הכפולה בהדרכה. 
יצאו עוד משחקים  יצא ב1996. מאז  נו טוב. המשחק הראשון 
רבים, ספרי קומיקס, סרטי אנימציה קצרים, ואף סרטי 
קולנוע. בשנת 2006 הכיר ספר השיאים של 
־כ”גיבורת מש גינס בלארה קרופט 

הצליחה  המחשב  חקי 
ביותר בעולם”.

ו ־ו
ן  ו מ י ק
)pokemon(

 I WANNA BE, THE VERY
--BEST, LIKE NO ONE EVER WA

*שיעול, שיעול*
־תת השם ״פוקימון״ פחות או יותר כולנו מכירים. אם זה בגלל הסד

רה שרובנו ראו בתור ילדים, או המשחקים ששיחקנו בתור ילדים, או כל השאר 
שאני עדיין עושה ביום יום שלי אבל לא שמעתם את זה ממני. 

לפוקימון ישנם יותר מ-40 משחקים)!!!(, משחק קלפים, סדרת טלוויזיה, סרטים, קופסאות אוכל, 
בובות במקדונלדס, פוקימון גו, וכמובן שעוד דרכים רבות לרוקן לכם ולהורים שלכם את הכסף, ישר מהכיסים 

האומללים שלכם והארנקים שריקים כבר ממילא.

)crash bandicoot( קראש בנדיקוט
כי תמיד רצית להיות גוש כתום אוסטרלי שמסתובב על דברים. מה, גם זה רק אני?

המשחקים מתמקדים בקראש, ניסוי מעבדה שברח, ומנסה לעצור את דוקטור ניאו קורטקס מלהשתלט 
על העולם )למה הנבלים האלה לא יכולים להיות טיפה מקוריים יותר?!(. קראש מלווה באחותו 
הצעירה קוקו )שבניגוד אליו, מסוגלת לדבר(, ובמסיכה קסומה של מכשף וודו שמת בשם 
אקו אקו. רוב המשחקים עוסקים בניסיון להציל את העולם מדוקטור קורטקס, 
שמהר מאוד מחליף את המטרה מהעולם אל הבנדיקוט הקטן והאומלל 
שרק רוצה לאכול פנקייקים בשקיעה.  המשחק הראשון יצא 
עיקריים,  משחקים   18 עוד  יצאו  ומאז   ,1996 בשנת 
לשלושת  ועוד.  מרוצים,  אוף,  ספין  משחקי 
במקור  )שיצאו  הראשונים  המשחקים 
לפלייסטיישן 1( עומדים לצאת 
רי-מאסטרז  שלושה 
לפלייסטיישן 

 .4

קינגדום 
הארטס 

)Kingdom Hearts(
כי למה לא לשחק במשחק על\עם דמויות 

דיסני, וכמובן שלהרגיש בוגר. איפה השוקו שלי עם 
הסוכריות צבעוניות והקצפת?

הדמות הראשית במשחק הוא סורה, ילד עם מפתח ענק )שהוא גם 
חרב(. העלילה נפתחת בכך שהוא ועוד שניים מחבריו, קאירי וריקו, מבקשים 

לעזוב את האי בו הם גרים ובונים רפסודה על מנת לברוח. בלילה שלפני הפלגתם 
המתוכננת, סופה מתחוללת ומופיעים היצורים המרושעים ודמויי-הצל הקרויים “הארטלס”. 

חרב  מקבל  הוא  היצורים.  באותם  להילחם  סורה  ועל  )ומהשלישי(,  מהשני  אחד  נפרדים  השלושה 
מסתורית: הקיבלייד.

המשחק היה לי דיי מוזר לשחק, בעיקר מהסיבה הפשוטה שהחליפו את המקשים של הקפיצה וההתקפה שאני רגילה 
אליהם. וכמה אפשר להסתובב באותו המקום בחיפוש אחר גופי ודונאלד דאק?!
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יש לוח גיר במקום לוח מחיק, אין שיעורי בית ואין תלבושת בית ספר. אם חשבתם 
שסדרות טלוויזיה על בית הספר משקפות את המציאות, כנראה שטעיתם. בית הספר 
שהתסריט  ונדמה  רואים,  שאנחנו  הטלוויזיה  בסדרות  אחרת  קצת  נראה  לפעמים 
הדמיוני מציג משהו שונה לגמרי מהמציאות בית הספר. אז אם אי פעם רציתם להיות 
בלהקה של גלי, לפתור חידות עם השמיניה ולעלות על הבמה עם כוכבי ויקטוריוס, 

כדאי שתדעו כמה דברים לפני.
אבישג ארבל

סדרות על תיכון, התיכון במציאות, ומה 
שבינהם



ויקטוריוס
אז אם כבר להקות בית ספר, קבלו את “ויקטוריוס” - התיכון לאומנויות 

הבמה.
המשחק והמוזיקה הם כבר עניין מוכר ברוב בתי הספר, אך כשמדובר בתיכון 

שכולו עוסק במשחק, שגרת בית הספר כנראה תיראה קצת אחרת. בית הספר 
כל  של  חלומו  ושם  בידור,  לכוכבי  להפוך  המקום  הוא  הוליווד”  “אומנויות 

תלמיד הוא להיות זמר או כוכב במה.

אז מה לא הגיוני? נתחיל ונאמר שיש לא מעט. “אומנויות הוליווד” הוא בית 
יוכיח את  ספר לאומנויות, וכמו בכל בית ספר לאומנויות, רצוי שכל תלמיד 

עצמו. לכן, כל תלמיד בבית הספר מקבל לוקר אותו הוא יכול לעצב איך שהוא 
רוצה - לבבות, גרפיטי, משפטים - וכמה שיותר צבעים יותר טוב. מה שגורם 

־ננו לנסות לחשוב איך היו נראים הלוקרים בבית ספר שלנו. מלבד לשביל הלו
קרים שצובע את בית ספר ובהחלט הופך אותו למעניין, כמעט ולא מוזכרים 
עוד שיעורים מלבד שיעורי משחק. למרות שהעלילה עוקבת אחר החבורה 
ונסיונה להצליח ולהפוך לכוכבי במה, עדיין היינו רוצים לשמוע על עוד 
שיעורים. ואם כבר שיעורים, איך אפשר בלי המורים. אחד המורים 
הבולטים ביותר בסדרה היה המורה למשחק – סייקאוויץ’ - שבכל 
את  מזמין  )הוא  כמורה  כישוריו  בחוסר  להדהים  מצליח  פעם 
להם  מארגן  הוא  משחק,  לשיעור  הביתה  אליו  התלמידים 
־וופעות מול קהל של ילדים ואפילו עזר להם לברוח מהכ

לא(. כנראה שאם סייקאוויץ’ היה בבית הספר, ההצגות 
של כיתת תיאטרון היו נראות אחרת )ואולי גם בית 

הספר כולו(.
אז מה כן? השילוב בית ספר, מוזיקה ומשחק 
עניין.  ומלא  לצבעוני  אותו  הופך  בהחלט 
לג יכולה  והמוזיקה  האומנות  ־וווירת 

רום לכם לקפץ במסדרון ולשיר ביחד 
עם כולם. אם השתכנעתם שבית 
הספר הזה הוא מה שחלמתם 
שתלכו  כדאי  אולי  עליו, 
למרות  אודישן,  לעשות 
שאתם  בטוח  שלא 
אז,  עד  תתקבלו. 
 Don‘t call
 us, we‘ll
 c a l l
. you

ן  ו כ י ת
השיר שלנו

בתיכון השיר שלנו )או 
יותר נכון, תיכון עירוני כ”א( 

המנהלת ידועה כאחת שגילתה לא 
מתחיל  הוא  ושחקנים.  מוזיקאים  מעט 

תלמי של  כנופיה  נמצאת  בו  כושל,  ־תתיכון 
העולה  ככל  ועושים  הספר  בבית  ה”שולטים”  דים 

על רוחם. בית הספר מתעקש כי הוא יכול להפוך לתיכון 
לאומנויות ואכן זה קורה. 

אז רגע, למה תיכון השיר שלנו? אם השם מוכר לכם סימן שאתם שולטים 
בחומר. תיכון השיר שלנו היא סדרת בת לסדרה “השיר שלנו”, שגם בה מסופר 

ירדנה טמיר” שבה  ירדנה טמיר - “האקדמיה של  בית ספר לאומנויות בהנהלת  על 
התגלו לא מעט כוכבים. לאחר סיומה של התוכנית ושל שנת הלימודים באקדמיה, ירדנה טמיר 

עוברת לנהל תיכון.

אז מה לא הגיוני? התיכון התחיל כבית ספר כושל והפך לבית ספר לאומנויות. כמו כל דרמה מוזיקלית יומית 
הקשורה לאומנות, תשמעו את משתתפי הסדרה מתחילים לשיר באמצע הפרק ולעתים גם ללא סיבה נראית לעין. 

למרות שהעניין נפוץ בסדרות טלוויזיה, אנחנו עדין בטוחים שאם זה היה קורה בבית ספר, לא כולנו היינו יודעים את 
המילים. מלבד לכך, בבית הספר יש תחנת רדיו המשדרת לכל בית הספר, בה כל תלמיד יכול לבוא ולשדר ברמקולים של בית 

ספר. תחנת רדיו בבית ספר היא אולי רעיון טוב )שעלול לגרום לאי סדר(, אבל אנחנו נעדיף לחכות לפיתוח יותר מתקדם. בינתיים 
נישאר עם הפלזמה שמראה לנו את השינויים.

אז מה כן? העלילה של בית הספר הגיונית. “תיכון השיר שלנו” משלב גם תיכון רגיל וגם תיכון לאומנויות. גם פה אווירת המוזיקה גורמת 
לכך שבית הספר יהיה מלא עניין, ומבלי שתשימו לב - גם אתם תתחילו לשיר. אז אם גם אתם רוצים שהדי ג’יי ישים אתכם ברמקולים של 

בית ספר אולי אתם אלו שיעמדו איתם על הבמה. ואם יוצא לכם לראות את הכוכבי “השיר שלנו”, אל תשכחו להביא לנו חתימה.

אחת 
שיודעת

שלכם  הבא  למבחן 
במחברת  החומר  אולי 
כשה אבל  לכם,  ־סספיק 

בלוג בבית הספר נותן לכם 
את התשובות למבחן ישר אל 

בטוחים  תהיו   - הטלפון  תוך 
שבמבחן הזה אתם תצליחו.

“אחת שיודעת” באמת יודעת לספר 
לא  זה  אם  וגם  יודעת,  היא  מה  לכם 

בחומר הלימוד, תהיו בטוחים שהיא יודעת 
בבית  המצלמות  אחרים.  דברים  הרבה  עוד 
־פפרה הן כדי לשמור על בית הספר, אבל כשה

מצלמות הופכות למעין עין של האח הגדול... לא 
הייתם רוצים שבית הספר שלכם ייראה כך. הסדרה 

תלמידים  מציאותם של  מציגה את  שיודעת”  “אחת 
הידיעות  רוב  במיוחד.  צהוב  בלוג  שולט  בו  ספר  בבית 

על  אלא  מפורסמים,  על  או  הבית  שיעורי  על  לא  הן  בו 
התלמידים עצמם. 

אז מה לא הגיוני? הבלוג. בתור עיתון, אנחנו יודעים שבלוג 
צהוב הוא לא הדבר הנכון בבית הספר. אם היה כזה בלוג 
החינוך,  במערכת  זמן  הרבה  היה שורד  לא  כנראה שהוא 
ומלבד לרכילות בבית הספר היו מתחילות רכילויות על 

הרכילות בבית הספר... עזבו, מסובך.

כן? הבלוג הוא אולי לא מה שיהפוך את  אז מה 
בית ספר ליותר מציאותי, אך הוא בהחלט מספק 
“אחת  כך,  מלבד  נוער.  לסדרת  מעולה  עלילה 
בני  שיודעת” מספרת בעיקר את סיפורם של 
נוער בתיכון ובלימודים, מה שבאמת מצדיק 
שהסדרה  כדי  אז  הספר.  בית  עיקרון  את 
תהיה יותר מציאותית יש לנו כמה הצעות 
לשיפור שם הסדרה, כמו “אחת שיודעת 
היא  כי  שיודעת  “אחת  החומר”,  את 

הת את  שיודעת  ו”אחת  ־ממדה” 
משהו,  לא  העלילה  אולי  שובות”. 
אבל לפחות תדעו למי לפנות אם 

תהיה לכם שאלה על החומר. 
־זז אם יצא לכם לחשוד במ
כנראה  הספר,  בבית  צלמות 
שראיתם יותר מדי סרטים, 
ואחת שיודעת הוא בדיוק 
אליו  לפנות  התיכון 
כבר  ואם  הזה.  בעניין 
אתם שם, תביאו לנו 

־צצת חדשות להכ
)מב לעיתון  ־ייס 
לה לא  ־ייחים 
מי  את  זכיר 

שיודעת(. 



Glee
־ססדרות הטלוויזיה על בית ספר, מראים בעי
נמ בו  ־רר את הצד ה’מעניין’ שבבית הספר, 

שהעלילה  יותר’,  ה’מקובלים  התלמידים  צאים 
מתרחשת סביבם. מה קורה כשהמצב הפוך? 

של  סוגים  אותם  את  תמצאו  מק’ינלי  בתיכון 
הפחות  בחבורה  מתמקדת  שהעלילה  רק  דמויות, 
מקובלת: התלמידים שמרכיבים את להקת בית ספר. 
מועדון “Glee” – מקהלה – בשם “כיוונים חדשים”. 
בסדרה הזאת תמצאו גם את חבורת המקובלים ואת 

שחקני הפוטבול בהרבה מן עלילות סביב החבורה.

אז מה לא הגיוני? גם פה, כמו בכל סדרה מוזיקלית, 
במפתיע.  לשיר  מתחילים  המקהלה  חברי  את  תשמעו 
מלבד זאת, אם כבר דיברנו על מקובלים/לא מקובלים – 
חבורת הפוטבול נוהגת לשפוך על חברי הלקה ברד צבעוני 
כמעט בכל הזדמנות. מה שגורם לנו לחשוב מה היה קורה 
אם הקפטריה הייתה פתוחה )לא שנזרוק ברד על אחרים, 
אנחנו יודעים שהמקום היחידי שנזרוק אליו יהיה הפח(. גלי 
כנראה הצליחה לעורר לא מעט כעס גם על המורים במק’ינלי, 
עד לרמה כזאת שאחת המורות בבית ספר ניסתה לסחוט את 
לא  כעלילה  נראה  שגם  )מה  הלהקה  את  שיסגור  כדי  המנהל 

הגיונית לבית הספר(.

אז מה כן? הסדרה מוכיחה שאין על מוזיקה וכמה שיותר, היא 
מביאה עיבודים מקוריים לשירים שכולנו אוהבים, ומצליחה לגרום 
מעט  לא  לראות  תוכלו  בסדרה  מחדש.  פעם  כל  בה  להתאהב  לנו 

דמויות מעניינות ושונות מכלל הקבוצות בחברה.
בסדרה יש הרבה קטעים שבאמת קורים בבית ספר. הלהקה מצליחה 
לספר את העלילה באופן מעולה שבנוסף לכך מתחבר לאופי התיכון. 
המוזיקה מוסיפה ויוצרת בית ספר מלא בקצב שעושה חשק להצטרף 

ולשיר ביחד איתם.
אז אם אתם יכולים לסבול ברד קר, כדאי שתתחילו לעבוד על הקאבר 
הצלצול  את  קחו  לבחור,  מה  בטוחים  ממש  לא  אתם  אם  שלכם.  הבא 

כאופציה.

השמיניה
כשהמורה נכנסת בכל בוקר עם חידה חדשה, כל תלמיד בכיתה הוא גאון 
בהחלט  ספר, אתם  בבית  פינת קקטוסים  מגדלת  והמנהלת  במקצוע אחר 
בכיתה  יום אחד  לדמיין  נסו  רגיל.  ספר  בבית  מדובר  לנחש שלא  יכולים 
יחד עם כל השמיניה - החבורה המחוננת שמצליחה לרגש אותנו כל פעם 
מחדש ולגרם לנו להידבק למסך. אתם קמים בבוקר, יוצאים לבית ספר 
ומגיעים לכיתה בה לכל אחד יש שולחן לבד. המורה מקריאה שמות תוך 
שתי שניות, ואז יוצאים מתוך השולחנות מסכים והכיתה הופכת להיות 

חדר מחשבים בנגיעות אשכול פיס. 
נעצור כאן ונסביר: השמיניה היא סדרת ילדים/נוער ששודרה בערוץ 
הילדים לפני 10 שנים. היא עוסקת בחייהם של תלמידים מחוננים 

בתיכון, שבעצם אמורים להציל את העולם ביחד.

אז מה לא הגיוני? למרות שכבר חלפו 10 שנים ומחשבים שיוצאים 
מהשולחן יכול להישמע כמו דבר הגיוני, דווקא זה גורם לנו לחשוב 
שזה לא הגיוני בכלל. למרות כל זאת, המחברות והספרים יישארו 
כנראה לעוד הרבה זמן, ובמציאות, כיתה עם שמונה ילדים לא 
תעבוד ממש, ואת המחשבים מתוך השולחן תוכלו לראות רק אם 
תירדמו בטעות ותחלמו בשיעור. בינתיים אנחנו נסתפק במקרן 

ובילד שתמיד קם להדליק אותו.

אז מה כן? השמיניה מראה הרבה קטעים של שיתוף פעולה 
בין התלמידים ואת זה תוכלו למצוא גם בבית הספר האמיתי. 
־ששמיניה רק לקחו את זה צעד אחד קדימה והלכו עד לה

ציל את העולם. )לא שאנחנו לא יכולים, אנחנו פשוט יותר 
עוד פרט שאהבנו  הציונים שלנו(.  להציל את  בקטע של 
היה שהשמיניה מעולם לא לבשו תלבושת אחידה, ויכלו 
לבוא איך שהם רוצים. להנהלת בית ספר זה מוגש כחומר 

למחשבה. 
אז אם הבוקר קמתם לעולם אחר, והצלחתם לעבור את 
־וום הלימודים הארוך בשלום, אולי אתם מי שהם חי

פשו כל הזמן כדי להפוך לתשיעיה. במקומכם, אנחנו 
כנראה לא נצליח לשרוד עד שתגיע ההפסקה שבין 

שיעור לשון לאזרחות.



1.ענ”ק

The incredible hulk #1 .2

3. הנקודה שבה הירח וכדור הארץ 

הכי קרובים זה לזה

4. טורקיה

5. ההשתלטות הסובייטית על 

ממשלות מזרח אירופה באמצעות 

״חיתוך״ הדרגתי של המתנגדים

6. עננים שמכילים משקעים, ענני 

גשם

7. אסל

8.  משאל עם

9. קרוקודיל דנדי

10. פשמרגה

11. מתגלה כי רוצ׳סטר עדיין נשוי 

לאשה חולת נפש שכלואה בעליית 

הגג של אחוזתו

12. קינוח צרפתי שמורכב ממגדל 

פחזניות

13. המקום בו אפולו 11 נחתה

 O.K engines stop .14

15. פאק

CERN .16

17. מטען חשמלי הפוך

18. אוראו

19. ישראל

137 .20

תשובות
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יוטיוברים מומלצים
מה השיר האהוב עליכם? באמת? זאת הבחירה שלכם? טוב, במה אתם שומעים את הזבל 

שלכם? יוטיוב כמובן. האם ידעתם שביוטיוב יש יותר משירי זבל ופספוסי חתולים? יש 
גם אנשים שאשכרה מתפרנסים מזה, על זה לא חשבתם, נכון? לא, כי אתם חושבים רק 

על עצמכם. בשביל זה יש לכם את מיקה, שתחדש לכם משהו.
מיקה דנון



 

RobertIDK
כמות עוקבים: 101,282

פארודיות,  קאברים,  גיימינג,  תוכן:  סוג 
שטויות רנדומליות

מפרסם כל: יום שישי

סרטון ראשון: 
HEYO (First Video!)

סרטון הכי נצפה: 
 S E P T I C T A L K ” A ”
 Jacksepticeye Song
 Parody of PillowTalk by

Zayn

סרטונים אהובים:
MY FIRST LIVE  
PERFORMANCE (Cringe) 
“הייתי  מחדש.  פעם  כל  אותי   מצחיק 
אוקיי טוב”.  לא  סתם  אני  עכשיו   גרוע, 

.רוברט, מה שתגיד

NEVER SHOUT NEVER- 
“Trouble” שמדו לעובדה  ־עעבר 
הקול עליי,  האהובים  השירים  באחד   בר 
 של רוברט ככך יפה, וממש מתאים לשיר.
 פלוס, הפיג‹מה כל כך חמודה. תביאו לי

.אותה. תודה

 Ship Yourself” - A”
 Fandom Parody of Love
 Yourself by Justin Bieber

 –
את השיר המקורי אתם בטוח מכירים, מה 
זה שיפ אתם... אולי יודעים. השיר מדבר 
אל הלב ועל נושא כאוב, שיפים, עם מסר 

חשוב: לכו לשפפ את עצמכם!

Blimey Cow 

טיילור,  קלי  טיילור,  ג’ורדן  משתתפים: 
ג’וש טיילור

כמות עוקבים: 428,753
סוג תוכן: נכון לעכשיו יש להם שתי פינות 
)מפורט בהמשך(, אך בעבר היו להם פינות 

שונות בערוץ.

 – מבולגן(  )שני   Messy Monday
נושאים  על  מדבר  ג’ורדן  סרטונים שבהם 
שונים. התוכן עצמו משתנה מסטון לסרטון 
ביקור יש  קומדיים,  יש  רציניים,  יש  ־  

תיים...

)הוד־  Jordan’s Messyges
עות לג’ורדן( – העוקבים שולחים לג’ורדן 

בעיות והוא עוזר להם כמה שהוא יכול.

סרטון ראשון: 
Blimey Cow: Piano Notes

סרטון הכי נצפה: 
 Ten Things You Should

Never Say to a Guy

סרטונים אהובים: 
 How to Get a Boyfriend
הסר־  –  | Messy Mondays

אפילו  אני  בחינה.  מכל  נהדר  פשוט  טון 
לא יכולה לנסח את זה כמו שצריך. צריך 
לראות כדי באמת להבין מה הולך בסרטון 

הזה, ולמה אני אוהבת אותו כל כך. 

 The Top Ten Movie Clichés
– אני אוהבת סרטים, אני אוהבת קלישאות 
ואני אוהבת את הערוץ, אז מה יותר טוב 
מאשר ג’ורדן מדבר על קלישאות בסרטים?

 
 Seven Ways to Show
צרי־ אני באמת   – Girls Respect

כה להסביר למה אני אוהבת את הסרטון 
הזה? הכותרת שלו מדברת בעד עצמה.

 theodd1sout
comic

שם אמיתי: ג’יימס
כמות עוקבים: 1,656,473

בסר לרב  רנדומליות,  שטויות  תוכן:  ־ווג 
טוני אנימציה

 wear your פרייז:   קאצ’ 
הב־ חגורות  את  seatbelts!)שימו 

טיחות שלכם!(

סרטון ראשון: 
A Book I Made as a Kid

סרטון הכי נצפה: 
Annoying Customers

סרטונים אהובים: 
מצחיק,  ממש  סרטון   –  Laser Tag
כמו כל סרטון של ג‹יימס, אבל את האחד 
־זזה אני אוהבת כי... אממממם... לא יוד

עת, זה פשוט ככה.
 

 Things That I Do That
 Adults Probably Don›t Do
מביך  ג‹יימס  פשוט  הוא  הזה  הסרטון   –
את עצמו וזה מצחיק כל כך. זה מרושע 

מצידי? כן. 

Stupid Riddles: Day 14 – לא 
משנה כמה פעמים אני רואה את הסרטון 

הזה, הוא מצחיק אותי כל פעם מחדש. 
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אורי ומיקה מתעצבנות
“הומו” זו לא קללה, אין לכם זכות לשפוט אותי על פי סטריאוטיפים או להגיד לי 
שאני צריכה להתנהג ולהראות בצורה מסוימת ואם אני אישה זה לא אומר שאני 

פחות טובה. מיקה ואורי מתעצבנות על כל מיני פגמים בחברה.
אורי אולמן ומיקה דנון

י ־י
ש  ו מ

ה  ל י מ ב
כקללה “הומו” 

הומו זה לא קללה, 
זה נטייה מינית. הם בני 

אם  וגם  רגשות,  עם  אדם, 
לבחורים  הן  שלהם  הרגשות 

שהם  אומר  לא  זה  לבחורות,  ולא 
שמש בהומואים  פוגע  זה  בסדר.  ־אא 

כקללה.  שלהם  המינית  בנטייה  תמשים 
תארו לעצמכם עולם שבו “חתיכת הטרו!” היה 
ההטרוס קהילת  בכם,  פוגע  היה  לא  זה  ־לללה, 

דוחה  ביטוי  גם  שזה  למרות  )“סטרייטים”,  קסואלים 
שמראה שאנשים שנמשכים למין ההפוך הם ישרים, וכל 
השאר לא בסדר(, שמשתמשים בנטייה המינית שלכם כקללה?

“הומו”  במילה  משתמשים  שאנשים  היא  הבעיות  אחת 
רוב  מינית.  לנטייה  קשור  שבאמת  משהו  כאל  בהכרך  לא 

האדם,  של  אקראי  פגם  על  בלבד  אך  לרמז  בא  הדבר  הזמן 
ימינו. של  הנוער  נהפך  למה  לראות  מעציב  אחר.  דבר  כל  או  טעות, 

אנו אומרות, למה לעזאזל למגדר את החתול שלכם? לא הוכח מדעית שחתול לא 
יכול להיות טרנסג’נדר. מאיפה לכם, אולי גברת ג’יני מעדיפה להיות אדון ג’ון?! 

אנשים זה דבר נוראי. המגדר של החתול שלכם הוא חתול. זהו.
טוב, עכשיו ברצינות. מגדר הוא עניין רציני. אין שני מגדרים, אלא הרבה 
יותר. אז ברוך הבא למגדר 01 עם אורי, שלפו מחברת ועט, כי תצרכו 

לרשום בשיעור הזה.
אוקיי, אז קודם כל, מגדר הוא לא המין שנולדתם איתו, לא, לא. מגדר 
הוא איך שהאדם רואה את עצמו, ובעיקר מרגיש. הדבר לא בהכרח 
חייב להתאים למין שאיתו האדם נולד. יש הרבה מגדרים, וכנראה 
שאחד לפחות חייב להתאים לך. אפשר להיות גם חסר מגדר, 
ולא להרגיש עצמך שייך לאף אחד מהמגדרים, או להזדהות 
בתור גבר או אישה. ההבחנה הפשוטה של “מי אתה” בקשר 
למה שיש לך בין הרגליים דוחה בעיניי. יכול להיות שאתה 
סיסג’נדר, ומזדהה עם המגדר הנכפה עלייך בלידתך, או 
שאולי אתה בכלל ג’נדרקוויר ומזדהה עם קשת רחבה 
כך  כל  יש  לגבר.  אישה  בין  הנוספים  מגדרים  של 
הרבה אפשרויות, וההבחנה בין מגדר למין היא דבר 
שאנו לא רואים מספיק, וכדאי שנראה יותר. אם 
כן, ואם שמעתם אותי )אורי, המורה המבריק 
בלשון  עצמי  אל  מדברת  למגדר(  שלכם 
פשוט  אותי,  שתתקן  צורך  אין  זכר, 

תזרמי איתי, תודה. :(



י ־י
ש  ו מ

ה  ל י מ ב
כקללה “הומו” 

הומו זה לא קללה, 
זה נטייה מינית. הם בני 

אם  וגם  רגשות,  עם  אדם, 
לבחורים  הן  שלהם  הרגשות 

שהם  אומר  לא  זה  לבחורות,  ולא 
שמש בהומואים  פוגע  זה  בסדר.  ־אא 

כקללה.  שלהם  המינית  בנטייה  תמשים 
תארו לעצמכם עולם שבו “חתיכת הטרו!” היה 
ההטרוס קהילת  בכם,  פוגע  היה  לא  זה  ־לללה, 

דוחה  ביטוי  גם  שזה  למרות  )“סטרייטים”,  קסואלים 
שמראה שאנשים שנמשכים למין ההפוך הם ישרים, וכל 
השאר לא בסדר(, שמשתמשים בנטייה המינית שלכם כקללה?

“הומו”  במילה  משתמשים  שאנשים  היא  הבעיות  אחת 
רוב  מינית.  לנטייה  קשור  שבאמת  משהו  כאל  בהכרך  לא 

האדם,  של  אקראי  פגם  על  בלבד  אך  לרמז  בא  הדבר  הזמן 
ימינו. של  הנוער  נהפך  למה  לראות  מעציב  אחר.  דבר  כל  או  טעות, 

־צצ
י ר ־ר

בימינו,  נו, 
סטראוטיפים 

הם דבר נפוץ מאוד. 
טיפשות,  הן  בלונדיניות 
־’’ינג’ים הם חמי-מזג, בחו

רות הן חלשות ולבנים יש כתב 
מכוער. טוב, נחשו מה? ישנה נערה 

בלונדינית בשם לורן, כעת היא בת 19, 
בשביל  איי-קיו  מבחן  לעשות  שהחליטה 

משל  גבוה  שלה  שהאיי-קיו  והתברר  הצחוקים 
איינשטיין, ביל גייטס וסטיבן הוקינג, וחוץ מההוכחה 
־ווברת הסטיגמות הזו - איך בדיוק צבע שער אמור לה

שפיע על החכמה שלך או על האופי שלך? איך המין שלך 
אמור להשפיע על היכולות שלך?? אין שום קשר בין המין שלך או 

המראה החיצוני שלך למי שאתה - בן אדם הוא בן אדם, והוא מעצב 
את אישיותו ומפתח את יכולותיו בהתאם לרצונו. 

תראו לנו תעודת שופט, ורק אז תהייה לכם את הזכות לאמר 
לש תפסיקו  פגום.  בנו  שמשהו  בסדר,  לא  שאנחנו  ־ננו 
תכונות  או  חד-פעמיים,  מקרים  פי  על  אנשים  פוט 
בולטות. אם אני )מיקה( מדברת על מחזות זמר, 
זה לא אומר שאני לא יכולה לעשות שופינג 
או להתלהב מזה שהקראש עשה לך לייק 
אומר  פשוט  זה  איתך.  יחד  באינסטה 
שום  זמר,  מחזות  אוהבת  שאני 

־בבר אחר. ובחיי, קפיצה למס
קנות בהחלט יכולה להפוך 

מי אולימפי.  ־סספורט 
שהו רוצה מדליית 

זהב?

אוי, כמה שזה מעצבן אותנו. ע”פ מודל היופי את חייבת להיות בלונדינית, עם 
עיניים בהירות או רזה להחריד בשביל להיחשב “יפה”, ואתה חייב להיות 
שרירי עם קוביות בשביל להחשב “מושך” אנחנו כל כך שונאות את זה 

־בבנות רבות סובלות מחוסר הערכה עצמית רק בגלל שהן לא רזות לה
חריד, ומגיעות למצבים שהן לא אוכלות כלום במטרה להיות רזות יותר. 
זה מחליא אותנו שהתעשייה שותקת ונותנת לבנות להרגיש ככה. זה 
נוראי. עוד חלק מעצבן הוא שלרב מתייחסים רק לבנות, אבל גם 
בנים סובלים מחוסר ביטחון בגלל מודל היופי - הם חייבים להיות 
שריריים עם קוביות והתספורת המטופשת הזו. זאת אומרת, 

ברצינות, כל הבנים נראים אותו הדבר בימינו.
ובכלל, ידעתם שבעבר נשים מלאות נחשבו ל’סקסיות’ יותר? 
ובדיוק כמו טרנדים, הוא  מודל היופי משתנה כל הזמן, 
מלאות  נשים  בהן  מדינות  ישנן  היום  עד  וחוזר.  הולך 

נחשבות לאידיאל היופי. 
לנו,  שישנה  למה  אליו?  שנתייחס  בכלל  למה  אבל 
נשים וגברים גם יחד, איך אנחנו נראים? כל אדם 
זה.  את  להבין  וצריך  עצמו,  בפני  מדהים  הוא 
אנחנו יודעות שזו קלישאה אבל… מה שבאמת 

חשוב הוא הבן אדם שאתה.  

אנו אומרות, למה לעזאזל למגדר את החתול שלכם? לא הוכח מדעית שחתול לא 
יכול להיות טרנסג’נדר. מאיפה לכם, אולי גברת ג’יני מעדיפה להיות אדון ג’ון?! 

אנשים זה דבר נוראי. המגדר של החתול שלכם הוא חתול. זהו.
טוב, עכשיו ברצינות. מגדר הוא עניין רציני. אין שני מגדרים, אלא הרבה 
יותר. אז ברוך הבא למגדר 01 עם אורי, שלפו מחברת ועט, כי תצרכו 

לרשום בשיעור הזה.
אוקיי, אז קודם כל, מגדר הוא לא המין שנולדתם איתו, לא, לא. מגדר 
הוא איך שהאדם רואה את עצמו, ובעיקר מרגיש. הדבר לא בהכרח 
חייב להתאים למין שאיתו האדם נולד. יש הרבה מגדרים, וכנראה 
שאחד לפחות חייב להתאים לך. אפשר להיות גם חסר מגדר, 
ולא להרגיש עצמך שייך לאף אחד מהמגדרים, או להזדהות 
בתור גבר או אישה. ההבחנה הפשוטה של “מי אתה” בקשר 
למה שיש לך בין הרגליים דוחה בעיניי. יכול להיות שאתה 
סיסג’נדר, ומזדהה עם המגדר הנכפה עלייך בלידתך, או 
שאולי אתה בכלל ג’נדרקוויר ומזדהה עם קשת רחבה 
כך  כל  יש  לגבר.  אישה  בין  הנוספים  מגדרים  של 
הרבה אפשרויות, וההבחנה בין מגדר למין היא דבר 
שאנו לא רואים מספיק, וכדאי שנראה יותר. אם 
כן, ואם שמעתם אותי )אורי, המורה המבריק 
בלשון  עצמי  אל  מדברת  למגדר(  שלכם 
פשוט  אותי,  שתתקן  צורך  אין  זכר, 

תזרמי איתי, תודה. :(
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קשה לחשוב על זה שאני גומרת ארבע שנים במקום 
שהיה כמו הבית השני שלי, ואני יודעת שכמעט 18 
שנה זה כמעט כלום במונחים של מבוגרים, אבל ארבע 
השנים האלה הן בערך כל החיים שלי בתור בן אדם 
שהוא לא לגמרי נספח של ההורים שלו. אני שונאת 

־ההודות בזה, אבל הייתי ממש גרועה בערך עד שהג
עתי לתיכון, הגעתי לתיכון בתור מישהי שלא באמת 

ידעה משהו על העולם הזה, או על עצמה, 
בקיצור, הגעתי כמו כל חמשוש אחר. 

שהתיכון  שאומרים  אנשים  יש 
הראשו בשנה  מפחיד  ־צצת 

השתו בעיקר  אבל  ־הה, 
קקתי למצוא מקום שבו 
אז  יותר,  טוב  לי  יהיה 
יותר התרגשתי מאשר 

הגע אני  ־חחדתי. 
למד  שלא  לכיתה  תי 
שאני  אחד  אף  בה 
שם  והכרתי  מכירה, 
שבמ חברות  ־ללוש 

לי  עזרו  שנתיים  שך 
ועזרו  עצמי  לעצב את 

שאני  לאדם  להפוך  לי 
זה  ולא משנה איך  היום, 
־גגמר )או ימשך( תמיד אז

כור אותן לטובה על זה.
בתיכון  שלי  השלישית  השנה 

הייתה מיוחדת בעיקר בגלל העיתון 
הזה )ש hands down, הוא אחד הדברים 

־ככי טובים שקרו לי בחיים(, ובגלל שהפכתי לחב
רת נבחרת בוגרת במועדון הדיבייט. שני הדברים קרו 
בגלל שהבוגרים של הדיבייט והגרפיקאי של העיתון 
עזבו. הייתה לי הזדמנות לעצב, להחליט ו”לדבט” לפי 
מה שאני רוצה. הייתה לי מסגרת קטנה בשם “דוגרי” 
שבה לא הייתי חייבת להקשיב למישהו, אני והשותף 
שלי היינו ראשי הממשלה, הנשיאים, קיסרי הגרפיקה 
של העיתון )לא משנה איך תקראו לזה( – עשינו את 
מה שבא לנו לעשות, במקום את מה שבא לאנשים 
אחרים שנעשה, ואפילו שזה נשמע טריוויאלי, זה לא.

השנה הכי משמעותית שהייתה לי היא כנראה השנה 
הכי  השנה  תמיד  זו  בסרטים  נכון  ב-י”ב.  האחרונה 

כיפית בעולם, אתה לא לומד, כולם עושים מה שאתה 
רוצה, ויש לך מלאן חברים? אז היא הייתה בדיוק ככה 
אצלי, רק שזה היה מכל הסיבות הלא נכונות, וזה היה 
סיוט אחד גדול, זה עדיין קצת כמו סיוט אחד גדול אבל 
זה לא נורא, כי אני חייבת להודות, שלא ללמוד, ומלאן 
חברים זה די כיף, ושאפילו שכל העולם קצת מתמוטט 
עדיין יש לי בחיים כל כך הרבה דברים טובים, שכל 
הספר,  בבית  נמצאים  מהם  הרבה  כך 
שאני לא בטוחה שאני יודעת איך 

לעזוב את המקום הזה.
שהיו  החברים  לכל  תודה 
לבן  להפוך  לי  שעזרו  לי, 

ותו אישיות,  עם  ־דדם 
לי,  שיש  לחברים  דה 

יוד כנראה  ־תתם 
בל אתם,  מי  ־יים 

שלי  החיים  עדיכם 
נסבלים.  בלתי  היו 
שלי,  לאחים  תודה 
שאתם  שאפילו 
במקום שונה לגמרי 
עדיין  שלכם,  בחיים 
תודה  איתי.  הייתם 
היה  שפשוט  לדודי, 

לע ומוכן  נחמד  ־ממיד 
זור בכל דבר, תודה למחנך 
את  לעשות  שניסה  נס,  שלי, 
כל מה שהוא יכול בשביל הכיתה 
שלי אפילו אם היא לא ראתה את זה. 
מה  כל  את  אותי  שלימד  למירון,  עצומה  תודה 

־אאני יודעת בפיזיקה, שלקח על עצמו את אוסף הבי
זאר “דוגרי”, תמך בי בכל דבר שעשיתי והפך את חווית 
התיכון שלי לכל כך יותר טובה, ואת התודה הכי גדולה 
שיש, להורים שלי, שאפילו אם הם נראים מבחוץ כמו 
קלישאה, הם ההפך הגמור מזה, והאנשים הכי טובים 
למקום שכנראה שחלקכם  אתגעגע  אני  מכירה.  שאני 
הגדול רוצה לעזוב, יש בו כל כך הרבה דברים טובים 
שאתם לא מנצלים מספיק, אבל תודה לכם, הקוראים 
)AKA אמא שלי, חברי המערכת, וחמשוש ממש משוע־

מם בשיעור היסטוריה( שאתם פשוט חלק מבית הספר 
הזה.

להתראות דוגרי!
חן שולמן



אז  טוב, 
כשביקשו מאיתנו בעיתון לתת 

השנה,  לסוף  משהו  ולכתוב  אחרון  פוש  עוד 
בעיתון שכבר היה אמור לצאת לפני חצי שנה, אני חייב 

להודות שלא התרשמתי במיוחד. 
ך  הכול אני לאס

ממש יודע מה להגיד. כאילו, זה די יהיה שקר לומר  
שהיה אחלה ומגניב ופצצה כל השנה, 

ה  ז לא שהייתי בדיכאון ו
י  נ י ל 10 חודשים או משהו, כן? פשוט לא היה לי יותר מדי מה ק
ת  ו פ צ מכיתה י’ מלכתחילה. התחילו להלחיץ אותנו כבר מהיום ל

א ר שון בקלישאות של “הבגרויות יגיעו הרבה יותר מהר ממה ־ר
חוש בים” ו-”המבחן הזה וההוא־אאתם 

לשנות  יכולים  לכם את כל החיים”,  והדבר היחיד שהעסיק 
למה  הוא  אותי  החיים שלי צריכים להיות פחות טובים רק בגלל שלא כתבתי יחידת  

מידה או משהו כזה. טוב, נו, אני כנראה קצת מגזים. זה לא שהיה כזה נורא. אחרי שהתרגלתי לחזור לבית 
הספר,

 בין שעמום מספר 1 לשעמום מספר 2 היה דווקא די מגניב. בין אם במגמת רובוטיקה שהייתי בה השנה, 
שהרגילה אותי להישאר ולעבוד בהברגות או קדיחות או חיבור חוטי חשמל עד 17:30 

־צצהריים )בסוף הקבוצה שלי בנתה רובוט כלב, קרדיט לאור וסרמן ולגל קפצן משכבת י’(, או בפרוייקט הצי
לום שהצטרפתי אליו מטעם מכללת שנקר.

־ללקוראים מכיתה ט’: לא יודע אם זה קורה כל שנה, אבל מומלץ מאוד להירשם. מקבלים למשך חודש את מצ
למות הפולרואיד המגניבות בטירוף האלה, שמוציאות את התמונה ברגע שמצלמים אותה, ומצלמים

־ככל מיני משימות שמבקשים מאיתנו. אה, וזה על שיעורים(, יצא לי להתנסות בלא מעט דברים חדשים ומה
נים, שגרמו ללימודים הרגילים להיות קצת יותר נסבלים.

היה כמובן גם כיף לעבוד בעיתון, והעובדה שזה נחשב למחויבות אישית קלילה
־ההייתה רק בונוס )קריצה קריצה(. בכל מקרה כדאי גם לכם להצטרף. כן, סליחה, יצאתי מהמוד של הפר
זנטורהמאולתר של העיתון, חחח. בכל מקרה, השנה הבאה, לפי הלחצותיהם של המורים השונים שלי, 

הולכת לזוז בין “הרבה יותר קשה מזו” לבין “גיהינום עלי אדמות”.
 אבל אני אופטימי! כי אם עכשיו קשה, מה עוד נשאר לנו אם לא לקוות שבעתיד 

־ההיה יותר טוב? אז אני רוצה לאחל סוף שנה שמח במיוחד לכל התלמידים והמורים, לשמיני
סטים שנפרדים מאיתנו ולתלמידי כיתה ח’ שאולי במקרה יקבלו מתישהו את העיתון הזה, 

כמו שאני קיבלתי לפני שנתיים, שעומדים לבוא. 
־ההצלחה לכולם ואל תשכחו שגם אם יהיה קשה, הכי חשוב לסדר את הראש ולש

מור על קור רוח, כי בסוף הכול עובר.
וכן, אני יודע שאני משהו כמו 9.5 במדד הקלישאתיות כרגע, וכן, גם אני 

לא מת על זה. לא, סתם, הכל בצחוק.
 קיצר שיהיה חופש נעים כולם ואל תשכחו לשמור על 

קשר עד תחילת השנה הבאה. 
סלאמת!

סוף סוף...
אביתר ברזלי
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נשימה עמוקה. מסמך חדש. זה 
סוף שנה. איך אני מסכמת בכמה 
שהיו  השנים  ארבע  את  מילים 
מהמשמעותיות שלי בחיים? אז 
מתוך כל הקלישאות לטקסטים 
של שמיניסטים בסוף שנה, אני 
חושבת שהלכתי על אחת פחות 
אני  הבמה,  בהינתן  אז,  נפוצה. 
בדיוק  לא  מכתב.  לכתוב  רוצה 
מכתב אהבה, טוב, אולי כן, אבל 

כי הנמען של המ ־קקטע חברי 
כמובן  אבל  אני.  בעצם  זה  כתב 

־אאין בעיה, תרגישו חופשי לח
שוב שאתם בעצם גם אני, זה מן 

שי מי  אל  ממני  פתוח  ־קקסט 
קצת  כשהייתי  לי  מיועד  קרא, 

יותר קטנה.
מפחיד.  נראה  שזה  יודעת  “אני 
יותר  הרבה  שכולם  יודעת  אני 

מוכ פרצופים  שאין  ־דדולים, 
זהים,  המסדרונות  שכל  רים, 

־ככל הבנות יותר יפות וכל הב
יודעת.  יותר רועשים – אני  נים 
תרגעי, מתרגלים. לאט לאט, עם 

חד חברים  תכירי  את  ־ששנים, 
שים. ועוד חברים חדשים, ואולי 
אל  ישנים.  חברים  קצת  אפילו 

תפחדי כל כך מאנשים זרים.
ואני  חושבת.  שאת  מה  תגידי 
כשאת  חושבת  את  מה  יודעת 

אומ כבר  את  זה,  את  ־ווראת 
ולפעמים  חושבת  רת מה שאת 
זאת  אבל  יותר,  בקצת  מפנקת 

־אא הכוונה. תגידי מה שאת מר
קצת  שזאת  יודעת  אני  גישה. 
אצלי,  קצת  ואפילו  אצלך  בעיה 

אבל את יכולה. תרגעי, לא יקרה 
עמוק  תנשמי  נורא.  דבר  שום 
לא  מרגישה.  שאת  מה  ותגידי 

יצחקו עלייך, מבטיחה.
לשלב  הגעת  מכוערת.  לא  את 
למראה  זה  את  אומרת  שאת 

־ההנה היא כבר עוד מעט מאמי
נה, את יפה. ומגיע לך שיתייחסו 
אליך כמו שצריך, בכבוד, כשווה.

יודעת שזה קשה  זה קשה. אני 
ושאת כל הזמן רק לומדת, ואני 
יודעת שאף אחד לא מאמין לך 
שזה קשה. אני יודעת שכל פעם 

־אאת אומרת “אבל, אני לא מסו
גלת” במקום להגיד “כן, את כן” 
הם אומרים “חכי, את לא יודעת 
על מה את מדברת, שנה הבאה 
זה הרבה יותר קשה.” ואת רק כל 
הזמן יותר נלחצת כי את צריכה 
לעשות יותר עבודה בפחות זמן 
אותו  נשאר  שההספק  למרות 
דבר – את יכולה. את רק צריכה 
בשיעור  להקשיב  להירגע,  קצת 
את  מבינה,  לא  כשאת  ולשאול 
רק צריכה לעשות שיעורים ולא 
לשכוח לסיים את העבודה – זה 
עבודה.  מדי  יותר  כמו  נשמע 
אני יודעת שאת לא מרוצה. אל 

תדאגי, בסוף את מצליחה.
נכשלת בבגרות הרא ־יי”א את 

שונה. זה במדעי המחשב, משהו 
שבאמת חשבת שאת מבינה, ולא 
בבחינה.  הצלחת  לא  למה  ברור 
ב’,  מועד  שיש  יודעת  את  אבל 
בראש  אומרת  ואת  בוכה.  ואת 
“די קרן, כולו ארבעים, יש חוזר 

עוד מעט,” אבל הרגשות גואים 
ולוקח זמן עד שאת נרגעת. אני 
יודעת. לוקח לך זמן לקחת הכל 
בפרופורציה. לוקח לך זמן לעכל 

־תת כל מה שאת מרגישה ולה
גיע למסקנה שהאסון לא כל כך 
נורא. נכשלת בבגרות הראשונה 

וזאת לא חוויה טובה.
בסדר.  לא  יוצאת  את  לפעמים 
חשבת  עכשיו  שעד  יודעת  אני 

טו השאר  וכל  בסדר  את  ־ררק 
ברוב  שקרה  מה  זה  כי   – עים 
המקרים – אבל לפעמים את לא 
תבדקי  לאחרים.  יפה  מתנהגת 
בטעויות,  בושה  אין  עצמך.  את 
תלמדי  מהן.  לומדים  רק  אנחנו 
להתנצל כשהיית לא בסדר. תהיי 
כנה עם האנשים שחשובים לך. 

תגידי להם שהם חשובים לך.
שזה  יודעת  אני  בך.  גאה  אני 
הרבה.  שומעת  לא  משהו שאת 

־אאת הבעיה בלהיות “אחת מה
חכמים” – ההישגים שלך נראים 

מעו הכשלונות  בעוד  ־גגילים 
רק  ההצלחות  תמיהה.  ררים 
את   – כשורה  שהכל  אומרות 
חכמה. ואני יודעת שאת עובדת 
קשה. ואני גאה בך. ואני יודעת 

שאת לחוצה.
את כבר בי”ב כששוברים לך את 
הלב בפעם הראשונה. ואת בוכה. 
המון. ואז את כותבת ומשם עד 

מפסי לא  פשוט...  את  ־ככשיו 
כותבת  את  טקסט  ובכל  קה. 
שקרה  מזל  ואולי  אחרת  קצת 
מה שקרה בשביל שתגלי משהו 

סוף שנה
קרן מלמד



־ננהיה נקודה של אור בסוף המנה
־הה – הלוואי שהיית מתחילה לכ

תוב כבר לפני שנה. הלוואי שכבר 
מזמן היית מתחילה, שעכשיו כבר 
מקצוענית  שהיית  מיומנת,  היית 
ולא היית מפחדת, היית כבר מנסה 
עוד שיטות ובעיקר היית מתנתקת 
כל פעם לקצת זמן מכל מה שקורה 

־ששאר העולם. אני יודעת שאת חו
מו להיות  תמיד  חייב  שזה  ־בבת 

שלם. אני עדיין חושבת ככה, אבל 
הלוואי שלא הייתי. הלוואי שהייתי 
רק  ליצור  אפשר  שאומנות  מבינה 
לשם היצירה. תתאמני, אל תפחדי. 
לאף אחד לא אכפת אם זה נשמע 

־וורא. אף אחד לא מקבל ישר חגו
רה שחורה. תתאמני, למרות שזה 

נורא.
־יי”ב, בערך באמצע השנה, מתחי

בך מחשבה שהיא...  להתפתח  לה 
שנק למה  מתגלגלת  לאט  ־אאט 

יותר מתאימה,  רא, בהיעדר מילה 
עובר,  לא שהוא ממש  וזה  משבר. 

־ששוט את הבנת שאין ממש משמ
־וות למבחנים. כאילו, כן, הם חשו

בשביל  גבוהים  ציונים  וצריך  בים, 
בגדול להצליח בחיים אבל את לא 
מצליחה. כל הבצפר מאבד טעם. וזה 
לא שאין לך יותר משמעות לחיים, 
פשוט אין משמעות ללימודים והם 
כשה  הפנוי  מהזמן   95% לוקחים 
לחברים.  שייכים  הנותרים   5%  -
קשה לך, נפשית, ללמוד למבחנים. 
אני יודעת. זה... לא עובר. הוא עם 
הזמן רק מתגבר ואני עדיין מנסה 
להבין שזה המשחק ואלו הכללים 

מתלו ולא  שצריך  מה  עושים  ־זז 
יכולה  ואת  גדולה  ילדה  את  ננים. 
אין  אם  גם  מבחנים,  כמה  לעבור 

להם באמת מטרה.”
 

הטקסט הזה תקוע לי במרחב שבין 
האצבעות למקלדת כבר יותר מדיי 
וזה בגלל שאין לי מה להגיד.  זמן 
וזה לא שאני מתייאשת, לא שאני 
לא  היה טעם,  לא  אומרת שסתם, 

הבי ללכת  אפשר  כלום,  ־ממדתי 
יום  כל  ללקום  אתגעגע  ולא  תה 

בשש וחצי בשביל ללמוד עד חמש 
כשכלום לא נכנס לראש ואז קצת 
להילחץ כי עוד מעט מבחן והפעם 
זה אחד רציני – אין לי מה להגיד 

לעצמי.
־תת כל מה שאמרתי לה, היא לומ

דת. היא מבינה, לאט, בקצב שלה, 
מה הולך איתה. וזה קשה לה והיא 
לעזור  יכולה  לא  אני  אבל  לחוצה, 

לה.
צריך  לא  ההשכל.  מוסר  זה  אולי 
להילחץ אם אתם לא מבינים הכל 

קלי שזאת  יודעת  אני  ־ככשיו. 
פע שאינספור  יודעת  ואני  ־אאה 

הנשימה  באותה  לכם  אמרו  מים 
לא  פתוח,  עוד  הכל  תדאג,  “אל 
צריך להחליט” ו”אז מה אתה רוצה 

־ללמוד באוניברסיטה?” אז אני מס
תכלת מנקודה קצת שונה.

ילדה שהייתה בכי ־נני לא אותה 
ילדה  אותה  לא  אני  פאק,  ט’.  תה 
שהייתה שנה שעברה, אני גם לא 
שעה,  או  שבוע  לפני  אחת  אותה 
כל פעם אני משתנה קצת, משנה 
אתם  גם  בסדר.  וזה  טיפה,  זווית 
שאתם  מי  יותר  להיות  לומדים 
להיות.  מכם  שמצפים  מה  ופחות 

־תתם לאט לאט תלמדו לחלום חלו
למציאות  אותם  לתרגם  ואז  מות 
ולבנות מסלול בערך. הדרך תחכה 
לכם עד שתהיו מוכנים אליה. היא 
שם, מחכה. בבקשה, תהיו סבלניים 
עם עצמכם. תהיו סבלניים גם עם 
קטנים  ילדים  עם  אחרים,  אנשים 
את  לדעת  מכולם  אל תצפו  יותר. 
מה שאתם כבר הספקתם לשכוח. 
בקצב  לומדים  כולנו  שונים,  כולנו 

רו מקווה,  אני  כולנו,  אבל  ־חחר, 
צים ללמוד. אם למישהו חסר ידע, 
ללמד  תנסו   – כישורים  נימוסים, 

־וותו, בכבוד, כשווים. אנחנו לא נו
לדים יודעים, אנחנו לומדים. לאט, 

־םם קצת סבלנות. הכל עדיין אפ
שרי.

־לל מה שכתבתי פה מיועד גם לש
לא  הסוף. אתם  לא  זה  מיניסטים. 
תעשו  מה  עכשיו  לדעת  צריכים 
ממש,  עדיין  אתם  החיים,  בשאר 

וזה לגמרי בסדר  ממש צעירים 
לגמ זה  יודעים.  לא  אתם  ־םם 

רי בסדר “לבזבז” ימים, חודשים 
־וו שנים ב’לעשות כלום’, בלמ

לצר ולהיפגש עם חברים. תעשו 
קצת מה שאתם אוהבים. אתם 
‘גרים  שעוד  בסדר,  שזה  בגיל 
תבלו,  תרגעו,  ההורים’.  עם 
אתם  חדשים.  אנשים  תפגשו 
החיים  עם  דקה  לחכות  יכולים 

האמיתיים.
זה  זה קצת אירוני לשמוע את 
ממישהי שמתכוונת לחתום עם 
אתם  אבל  שנים.  לעשר  צה”ל 
אידיאולוגיה  לפעמים  מבינים, 
מסתנכרנים.  ממש  לא  והחיים 
מה  מושג  לי  אין  תטעו,  ואל 
אני רוצה לעשות בחיים. זה רק 
הימור פרוע על מה שנראה לי 
הכי מתאים, ואני לא יודעת אם 
אני באמת ארצה בעוד שנה את 
מה שרציתי לפניה, אבל אחריה 
שוב.  זה  על  לחשוב  אוכל  אני 
להדגיש,  רוצה  שאני  מה  וזה 

– מותר לכם להתח ־הה חשוב 
רט. שום דבר לא קבוע ואף דרך 
היא לא מובנית. אין מסלול ישר 
אנחנו  מובטח.  אושר  שבסופו 
צריכים בכל פניה להמר מחדש, 
באמת  לא  אחד  אף  בסדר.  וזה 
רק  כולם  עושה,  הוא  מה  יודע 

מעמידים פנים שכן.
ובנימת  הטקסט,  לסיום  אז 
סגירה למכתב שלי אל עצמי – 
תרגעי. יש לך זמן. יש לכם זמן. 
לעשות שטויות, להנות, לעבוד, 
ילדים, לקנות בית. אין לכם מה 
כבר  להתחיל  לחוצים  להיות 
מחכים  הם  החיים.  עם  עכשיו 

לכם, כשאתם מוכנים.




