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אוליועוד.עודלעשותחייב

אםורגועמאושריותרהייתי

אורגילה,בעבודהעובדהייתי

הטלוויזיהמולגמוריושבסתם

אני.18בןנורמליילדכלכמו

לבנותצריךאנישחברתיתחושב

נכנסתיכימחדש,עצמיאת

הצבאלפניוגםבועה,מיןלאיזו

איןעצמך,אתמוצאלאאתה
אנ־ורואהקםאתהשבהמסגרת

שים.

$TS1$.אנשים$TS1$

$DN2$.אנשים$DN2$מסגרתנטול18בןלהיות

רגשותליישתמידומשמעת

נגדלחוץבמרוץאניכיאשם

לע־הזמןכלחייביםהאלגוריתם.
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$,יוטיובמבחינתגםסרטונים

קושיזההקהל,מבחינתוגם

מנטלי".

לרגעשנכנסיובל,אביוגם
הילד,שלרוחולמורתלחדר
מא־בעצמו,הכללספרשמעדיף

שר:

$TS1$:מאשר$TS1$

$DN2$:מאשר$DN2$ובמער־בסביבהעובד"נעם

כת

$TS1$ובמערכת$TS1$

$DN2$ובמערכת$DN2$משפיעוזהמלחיצהמאוד

מוסיף:נעםמחיר".לזהישעליו.

המספ־אחריעוקבהייתי"פעם

רים

$TS1$המספרים$TS1$

$DN2$המספרים$DN2$הק־אתלאבדשהתחלתיעד
שר

$TS1$הקשר$TS1$
$DN2$הקשר$DN2$."הלחץועדיין,למציאות
שלומדיהגבוהותוהציפיות

הערה




להבטיחממנומונעותלאמעצמו

האקוחצישנהשנה"בעוד

גוגלמעיןמאסטתהיהדמיה

שמדבבסרטוניםהיסטוריהשל

ובגובהמעניינתבשפהרים

העיניים".

להמשיךאמירמתכווןבצבא

כמילךהכלאםבתחום.לעסוק

רשתכרכזישרתהואתוכנן

ישכןצה"לבדוברחברתית

האקלמיזםהתגובותכזה.ג'וב

הןהתלמידיםמצדשלודמיה

אותןשומריובלוהאבאחמות

'אניזהאת"שמעיובלבגאווה.

מהסרולמדתיח'לכיתהעולה

עלשלמדתיממהיותרשלךטון

השנה".כלהרומיתהאימפריה

בהרבהשמתקשהילד'אניאו

ממששלךוהאתרמקצועות

להרציתיהחיים.אתלימציל

תגובהוהנהרבה'.תודהגיד

'בימינולישכתבהורהשל

אליבא01בןשילדהעובדה

לאקדמיהמנוילקנותומבקש

מדעכמעטזהבהיסטוריה

לארגילבילדומדוברבדיוני

זומושבע'.היסטוריהבחובב

עבורי".גדולהמאודגאווה

למותארצהככה

שיחהשלשעותארבעאחרי

ידיעלראשונהמחלקהואירוח

אתוצילמנושיחקנוחוויהאם

"השאלוןהאלמותיהמשחק

אנישבואמיר"לנעםהמהיר

"ישהאיומיםהחוקיםאתקבעתי

כלעללענותשניות01רקלך

לדלגמוחלטאיסורעםשאלה

למנקסט".להגידאושאלותעל

לוהיתהשאםהשארביןדתי

זהלמותאיךלבחוראפשרות

אתגורילה".ידי"עלקורההיה

תוכלווהמפתיעהמלאהסרטון

ובאאצלואצליברשתלראות

כמובן."הארץ"תר

לילתתיכולאתהלסיום

להיותהופכיםאיךטיפיםכמה

אמירנעם

לדבראבלקיטשינשמע"זה

נגידאותנטיות.העינייםבגובה

אניבאףנוראיחצ'קוןליישאם

כריזמהגםזה.עלאיתםצוחק

התשוקהוגםחשובהמאוד

להמאודליחשובוההתלהבות.

קםשאנילזהשהסיבהדגיש

באהשליהמוטיבציהבבוקר

בביתקשהלישהיהזהמתוך

לחרושאותנולימדוהספר.

ולכוהיסטוריהפהבעלוללמוד

בשנייהמהמוחיצאהמידעלנו

פהעשינומהאזנגמר.שהמבחן

מצשהאקדמיההסיבה"זאת

שצריכיםלהגידנמאסליחה.

החלטתיהמערכתאתלשנות

זה".אתלעשותפשוט

מלוויםהמיזםאת

פרופ'ההיסטוריונים
נמרודוד"רנווהאייל
לישולחים"הםטל.
אניראשוןדראפט
שולחתסריטכותב
עורךמצלםלאישורם

הכלתביןומעלה.
מדויק"להיותחייב

הערה



