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מההווינפרדבלתיחלקהםשמעתותהבינואחווהבמכללת

מהצעיריםלמנועשכדייודעיםמלאכיבקריתהסטודנטיאלי

הפתרוןיותרלאטרקטיביתאותהלהפוךעליהםמהעירלברוח
סטודנטיםקהילותהקמתהצדדים:שניאתישרתשנמצא

והשתתפותמלאהמלגהתמורתבעירויגורובשכונותשיפעלו

קהילה"נבנההצלחהלסיפורהפךהפרויקטבלודדירהבשכר
הרבהועודאיתייחדשיבואובנותכמהעםכברדיברתיתוססת.

למיזםנרשמהשכברסטודנטיתמבטיחהרוצים",

ירו״צאבי1ב,צפרירציר!□:ג׳אןאלי

אחווההאקדמיתבמכללה

שהמחסורמזמןכברידעו

מהאווירהגורעבמעונות

המסיבות,הסטודנטיאלית.1י^
בלי־בירהכוסעלהישיבה

לה
$TS1$בלילה$TS1$

$DN2$בלילה$DN2$חלקהםבחינותלפניבחדריםוהלחץ
ומהזיכרונותהאקדמימהתוארנפרדבלתי

לאחרארוכותשניםלסטודנטיםשנשארים

לחיימשוועיםהסמוכהמלאכיבקריתמכן.
בניהאתשמאבדתהעיר,ולהצערתתרבות

יותר.ואטרקטיביותגדולותעריםלטובת

קרירה,שכנותשלרבותשניםאחריכעת,
ולהקיםזרועותלשלבהצדדיםשניהחליטו

במסגרתבעירסטודנטיםקהילתלראשונה

הארץ"."תוצרתשנקראארציפרויקט
וההצלחהפשוטהלאבמשימהשמדובראלא
מנו־בעירכשמדוברבעיקרמובטחת,אינה

מנמת

$TS1$מנומנמת$TS1$

$DN2$מנומנמת$DN2$שאפילומלאכי,קריתכמוומסורתית
מספרלאחרנסגרבהשנפתחהראשוןהפאב

לש־השוניםהגורמיםפועליםכעתחודשים.
נות

$TS1$לשנות$TS1$
$DN2$לשנות$DN2$להתגוררסטודנטיםולעודדהמצבאת

הלימו־שנתלקראתאוקטובר,מחודשבעיר.
דים

$TS1$הלימודים$TS1$
$DN2$הלימודים$DN2$סטו־אוסטודנטיתכלהבאה,האקדמית

דנט

$TS1$סטודנט$TS1$

$DN2$סטודנט$DN2$מלגהיקבלומלאכיבקריתלגורשיבחרו

מדישקל500ובנוסףשקלאלפיםעשרתבסך

הדירה.בשכרלהשתתפותשנהלמשךחודש

מלגהבפרויקטהמשתתפיםיקבלוהכלבסך
שלושמתוךשנתייםלמשךלשנהאלףשל

התואר.של

אחווה,מכללתשלמהתכניתכחלק
קריתועירייתהסטודנטיםהתאחדות

לה־המועצהידיעלשממומנתמלאכי,
שכלה

$TS1$להשכלה$TS1$
$DN2$להשכלה$DN2$,שתיבעירלקוםעתידותגבוהה

סטודנטיםכ־05יחדשימנוקהילות,

הסטו־במכללה.מחלקותשלרחבממגוון

דנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$,מןלתושביםויהפכוייזמויפעלו

בעירעתידםאתשיקבעובמטרההמניין,

התכניתפיעלהלימודים.תוםלאחרגם

ישכרואותןבדירותלהתגורריעברוהם

שרתומשהויצמןברחובותעצמאיבאופן

לאאחרתבשכונהדירהשימצאסטודנט

שאחתמאחרהדירה,שכרהחזריאתיקבל

ומגוריםקהילהחייבנייתהיאהמטרות

דתייםיהיוהסטודנטיםלשני.בסמוךאחד

וכאלוהעירבניוותיקים,עוליםוחילונים,
לכולםוהמשותףמבחוץ,אליהשהצטרפו

צעירה.מקהילהחלקהיותםהוא

שיהיהבשכונותיהיושהםרוצים"אנחנו

עלהממונהאמראותן",לעוררקליותר
קליותר"שיהיהמלכה.שלומיהחינוך,
אםתוססים.קהילהלחייהאזוראתלהפוך

להםיהיהחלשותהכיבשכונותאותםנשכן
להםלסדררוציםאנחנוקשה.יותרהרבה
בקלות".פהלגורושישתכנעורכהנחיתה

בוחןכמקרהלוד
הסטודנטיםקהילתהואאחווהעבורהמודל

בעק־וחצישניםכארבעלפניבלודשקמה
בות

$TS1$בעקבות$TS1$
$DN2$בעקבות$DN2$עבודה(,שמוליאיציקח״כשליוזמה(
כשהיהעודבעירלהתגוררעברהואשאף

מההארצית.הסטודנטיםהתאחדותיו״ר

הפךקטןסטודנטיםמספרעםשהתחיל

שחייםסטודנטים,240כיוםהמונהלקהילה

פעי־תמורתמלגהומקבליםבלודופועלים

לותם.
$TS1$.פעילותם$TS1$

$DN2$.פעילותם$DN2$בוגריסטודנטיםכ־06הללובשנים

יתדלתקועהחליטובאזוראקדמייםמוסדות

לי־סיוםלאחרבעירחייהםאתולהמשיך
מודיהם.

$TS1$.לימודיהם$TS1$
$DN2$.לימודיהם$DN2$

חייבעקבותפניהאתהפכהשדרותגם

ממכללתסטודנטיםשלפעיליםקהילה

מתחםהעירייהעםבשיתוףשהקימהספיר,

והתרבותהלילהחייהעיר.במרכזמעונות

הסינמטקמשמעותית,התפתחובעיר
פעיל"קולנועדרום"פטיבלאתשמארח
וס־ילדיםסרטיומקריןהשנהכללאורך

איכותייםסרטיםלצדקופותשוברירטים

בשדרותהתאהבורביםוסטודנטיםיותר,

התואר.סוףאחריגםבהלהתגוררובחרו

כליקבלמלאכיבקריתהתכניתבמסגרת
בשנה,שקלאלףכ־61שלמימוןסטודנט

לש־אחתקהילהבערביישתתףובתמורה

בוע

$TS1$לשבוע$TS1$

$DN2$לשבוע$DN2$קבעהתיישבותגרעיןלבנותבמטרה

חבריעםיחדחברתימיזםולהובילבעיר

עירוני.צרכיםלמיפויבהתאםהקהילה,

תכניותמכללסטודנטיםפתוחהפרויקט

וחדשיםותיקיםהמכללה,שלהלימוד

התכנית,פיעל
יעבתהסטודנטים

אותןבדירותלהתגורר
עצמאיבאופןישכרו

ומשהויצמןברחובות

שימצאסטודנטשרת.

לאאחרתבשכונהדירה

שכרהחזריאתיקבל

שאחתמאחרהדירה,

חייבנייתהיאהמטרות

אחדומגוריםקהילה

לשניבסמוך

לסטודנטיםכימדגישיםבאחווהכאחד.
תו־מצויניםתכניתבהגדרתעומדיםאשר

ענק

$TS1$תוענק$TS1$

$DN2$תוענק$DN2$לי־תכניתתותאםואףנוספתמלגה
מודים

$TS1$לימודים$TS1$
$DN2$לימודים$DN2$,החינוך.משרדעםבשיתוףמואצת

גרובגלד,אתיד״רהמכללה,מנכ״לית
בקריתסטודנטיםקהילותפרויקטכיאומרת
המכללהחזוןעםמלאבאופןמשתלבמלאכי

חב־אוריינטציהבעלת"כמכללהוערכיה:

רתית

$TS1$חברתית$TS1$

$DN2$חברתית$DN2$ושותפיםמעורביםלהיותלנוחשוב

לה־הסביבה,יישוביעםבפרויקטיםמלאים

שפיע

$TS1$להשפיע$TS1$

$DN2$להשפיע$DN2$בקריתרואיםאנומושפעים.ולהיות
ובטוחיםחשובהאסטרטגיתשותפהמלאכי

שללפיתוחהרבותיתרוםהזהשהפרויקט

שללסטודנטיםיתרוםפחותלאאךהעיר,
עצמה".ולמכללההמכללה
כיהוסיףהיזמי,תמירהעירייה,מנכ״ל

מש־בנייהבתקופתנמצאתמלאכיקרית

מעותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$אתלהפוךהיאשלהוהשאיפה

אותםבזכותיותרעודמבוקשליעדהעיר

המכללהשלהקהילות"תכניתסטודנטים.
חזונהאתמשלימההסטודנטיםוהתאחדות

הסטודנטים"קהילותהיזמי.אמרהעיר",של

נדבךויהווהעירשלבעשייהמעורבותיהיו
לפיתוחה".משמעותימוביל

שחיפשתימהבדיוק

לפסיכו־סטודנטיתדהן,קורדנההילה
לוגיה

$TS1$לפסיכולוגיה$TS1$
$DN2$לפסיכולוגיה$DN2$אגודתויו״רמלאכיקריתתושבת
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סיפרההפתוחה,באוניברסיטההסטודנטים

הפתוחהמהאוניברסיטהסטודנטיםגםכי

מעו־בהיעדרבפרויקט,חלקליטוליוכלו

נות

$TS1$מעונות$TS1$

$DN2$מעונות$DN2$.ישפרשזהחושבת״אנילאוניברסיטה

המרכזיתהבעיהכיהעיר,שלהתרמיתאת

החי־הדימויהיאאיתהמתמודדיםשאנחנו

צוני׳׳,

$TS1$,החיצוני׳׳$TS1$

$DN2$,החיצוני׳׳$DN2$להכירשיתחילו״אנשיםדהן.אומרת
בתק־טוב,רצוןשלשגריריםיהיוהעיראת

ווה

$TS1$בתקווה$TS1$

$DN2$בתקווה$DN2$לגוריישארואםטוב.ירוץהפרויקטכי
כיבטוחההיאטוב״.יותרעודיהיהזהפה

העיראתשעזבולצעיריםיגרוםהפרויקט

אליה.לחזור
הסטודנטיםאגורתיו״רישראל,מורדי

שלהפעילותאתמתכנןכברבאחווה,
לעבורמתכנןהואואףהעירברחביהאגורה
חייב״אנימלאכי.לקריתגתמקריתבקרוב

הראשו־התכניתהסביר.דוגמה״,לשמש

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$שיישבומהמכללהמרציםלהביאהיא

כריבירה,כוסעלוסטודנטיםצעיריםעם

ומיתרונותיה.מהמכללהיתרשמושאלה

בק־הנוערלטובתטוביםדברים״נעשה

רית

$TS1$בקרית$TS1$

$DN2$בקרית$DN2$,הוא״הרעיוןישראל.מבטיחמלאכי״

ואנילעיר,שלנוהסטודנטיםאתלקשור

איןאחריםבמקומותעבדזהשאםמאמין

העיראתמכיראניפה.יעבורלאשזהסיבה

צריךהיההזההתהליךוכלהתושביםואת

מזמן״.לקרות

מיוחדלחינוךסטודנטית(,24וייסחן

כיוםמתגוררתאחווה,במכללתהרךלגיל

באילת,המתגורריםהוריה,שבע.בבאר
בשבוע.פעםהטובבמקרהאותהרואים

עוזרתפחותשבעשבארגיליתי״למפרע
שלבאווירהלא״אניהשבוע.אמרהלי״,

בליוזהלי,רחוקותהנסיעותסטודנטים,
לאחרונההנסיעות״.עלהכסףאתלהחשיב

הקהילהלהקמתהתכניתעלוייסשמעה
״זההמציאה:עלוקפצהמלאכיבקרית

נבנהאנחנובעיות.הרבהלילפתוראמור

בנותכמהעםכברדיברתיתוססת,קהילה

שלאשחשבתיוהאמתאיתי,יחדשיבואו

הרבהשעודמסתבראבלהיענותתהיה

רוצים״.

יודעתמלאכי?קריתאתמכירהאת
כאה?אתמהלקראת

שמעהוכשהיאבעיר,טובהחברהלי״יש

יש׳מהליאמרההיאלעבורמתכננתשאני

שאניהבנתירגעבאותופה?׳.לעשותלך

התוש־שלהזאתהתדמיתאתלשנותרוצה

בים.

$TS1$.התושבים$TS1$

$DN2$.התושבים$DN2$גריםשהםירגישופהשכולםליחשוב

אנינוח.שירגישוובעיקרנהדרבמקום

להירתםומוכנהיצליחשזהמקווהמאוד
זה״.בשביל

המרחקבגללכיום,עובדתלאוייס

יכולמלאכילקריתוהמעברמהמכללה,
הכ־ליצירתפנויותשעותעבורהליצור

נסה;

$TS1$;הכנסה$TS1$

$DN2$;הכנסה$DN2$רוצהלאחסכונות,עלהיוםחיה״אני

חייבתשנימצדאבליעזרו,שלישההורים

יכולמלאכילקריתהמעברנוספת.הכנסה

לכסףפרטהזאת,הבעיהאתלילפתור
שאקבל״.מהמלגהכתוצאהשאחסוך

עירייתראששלבתו(,24ביטוןירדן

ראשונהשנהסיימהביטון,בנידימונה,

ביטוןבמכללה.הרךלגיללחינוךבחוג

כיהיתרביןלפרויקטלהצטרףהחליטה

רו־מאפייניםמלאכיבקריתרואההיא

מים

$TS1$רומים$TS1$

$DN2$רומים$DN2$דומות,מאוד״העריםגדלה:בהלעיר

ולת־העירבהתפתחותלסייערוצהואני
רום

$TS1$ולתרום$TS1$
$DN2$ולתרום$DN2$.לעירשאתחברספקליאיןלקהילה

חייגםמאודליחשוביםבנוסףולאנשים.

למכ־והקרבההסטודנטיאלייםהקהילה

ללה.
$TS1$.למכללה$TS1$

$DN2$.למכללה$DN2$בדיוקהואהדבריםכלשלהשילוב

שחיפשתי״.מה

מביתהארץ״״תוצרתתכניתמנכ״לית

ז׳ורנו־ליאורהסטודנטים,התאחדות

חפץ,

$TS1$,ז׳ורנוחפץ$TS1$

$DN2$,ז׳ורנוחפץ$DN2$רעיוןהאחרונהבשנהכימסבירה
״מהתאוצה.צוברבפריפריהקהילות

בלודאחתסטודנטיםמקהילתשהתחיל
החבר־המחאהבשלהישנים,כחמשלפני

תית,

$TS1$,החברתית$TS1$

$DN2$,החברתית$DN2$המבקשיםצעיריםשללתנועההפך

ביישוביקהילתיבמתווהלהתגוררלעבור

וליצורלפעולבהם,לעבורהפריפריה,
אתיקשרושבהמשךשאיפהמתוךבתוכם,

כמקוםבוויבחרוהיישובבגורלגורלם

ז׳ורנו־חייהם״.אתבולבנותהמועדף

חפץ

$TS1$ז׳ורנוחפץ$TS1$

$DN2$ז׳ורנוחפץ$DN2$רקתהיההחדשהשהקהילהמקווה

קהילותלמספרהרחבהלקראתהסנונית
בעיר.דומות

היאאחווהומכללתהסטודנטיםלהתמודדייאלצואיתןהבעיותאחת

וויצמן,שרתמשהברחובותהיתרביןבעיר,להשכרהבדירותמחסור

אמרדירות״,הרבהבושישאחראזור״איןלהשתכן.צפוייםהםשם

בק־למצואאפשרבודדיםכמהיבואו״אםמעטוף.לודהנדל״ןסוכן

לות,
$TS1$,בקלות$TS1$

$DN2$,בקלות$DN2$לשכירותהמחירבשלוף״.דירותעשרעכשיושישלאזהאבל
יותררבהבקלותלמצואניתןויצמןברחובכיאםזהה,הרחובותבשני

שרת.משהרחובלעומתדירות

גבוהיםיהיולסטודנטיםהמחיריםכיהסביראמיתינריההנרל״ןסוכן

אטרקטיביים;פחותבשובריםנחשביםהםשכןבשוק,מהמקובל

מש־מאשרהדירהעלאחרתשומריםרווקיםכייודעיםדירות״בעלי

פחה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$חייליםלשמונההיוםמשכיראניארוך.לטווחשםלגורשבאה
יותרגבוההואהמחיראבלחדר,בכלשנייםחדרים,ארבעהדירת

לחודששקל000,2שלממוצעדירהשכרלדבריו,הזאת״.מהסיבה
דברשלבסופוכיהוסיףהואשקל.005,2ל־אחוז25ב־בקלותיקפוץ

סטודנטיות,שתייבואו״אםבשוברים:וגםהדירהבבעלתלויהכול

לעירטובהתקווהזומקרהבכליותר.גבוהמחירמהןיגבושלאכמובן
כיאומריםהנרל״ןסוכניהרחוק״.בטווחהחייםאיכותאתיעלהוזה

לשכורבקלותויכוליםמפונקיםלאשהםהסטודנטיםאצלהיתרון
משפחות.לבעליבניגודהרביעית,בקומהדירה

הס־אתלשכןמציעמלכה,שלומיהמועצהחברהחינוך,עלהממונה

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$בעיהלפתוריכול״זהרחובות:לאותםקרובגדולהבווילה

שני־כמהלסייעננסהאלינויפנואםמקרה,בכלמיקום.מצוקתשל

תן״.

עמוד 2


