
 !מרכז צעירים יוקם בעיר -הישג לבית שאן

ביום ראשון האחרון, במהלך כנס התיירות שהתקיים לראשונה בעיר, נרשם ההישג המרכזי, דווקא בארוחת 

 שאן מבית 81-53 בגילאים צעירים שרתשי מרכז הכריז כי יוקם  JNFמר ראסל רובינסון, מנכ"ל  -הצהריים

 לרים.וד בהשקעה ענקית של מיליוניוהסביבה, 

 צעירים, סטודנטים תושבי העיר, שעבדו ימים כלילות, 81קבוצה של מדובר בהישג מרשים לעיר, אותו יזמה 

 בהתנדבות מלאה על מנת שזה יקום.

. ראסל רובינסון, המנכ"ל, שאל אותם לגבי 1185בעיר באוקטובר  JNFהם הכירו במפגש מקרי, בביקור של 

"אם תעלו  -הציע להם אתגר -יר. כשענו כי התחושה היא שאין מה לשנותהרצונות שלהם והחלומות שלהם בע

 אגשים לכם את החלום". וכך קרה. -רעיון ערכי, חשוב, שיכול לשפר את מצב הצעירים בעיר

את עולם התרבות של הצעירים: יהיה במקום ציוד לנגנים ואומנים, נערוך ערבי "רצינו ליצור מקום שיאגד בתוכו 

ופעות של אמנים אורחים, הרצאות להורים צעירים. כמובן שיהיו במקום גם חדרי למידה במה פתוחה, ה

בוגרים, מתחומי -לסטודנטים, אפשרויות צילום, כריכה והדפסה, ייעוץ והכוונה. נרצה לייצר פרלמנט צעירים

 וצה.מספרת מוריה יעקובי, חברה ופעילה בקב עשייה שונים שייפגשו וייקחו יוזמות חברתיות בעיר.

השאיפה שלנו היא ליצור צעירים שיותר מעורבים בנעשה בעיר, שמעוניינים לתרום ולהיות חלק ולשנות את את "

הם אנשי העשייה של המחר. ואם אנחנו רוצים עיר טובה  -המצב הקיים. אנחנו מבינים כי הצעירים של היום

 –" ישקיעו את יכולותיהם וכישרונם בתוך העירעלינו לדאוג שהצעירים האיכותיים לא יברחו החוצה, אלא  -יותר

 מציינת שרי סלב, הדוברת של הקבוצה.

 עירים ההלו נפגשו באופן רציף ועם גורמי מפתח חשובים בארץ:במהלך החודשים האחרונים הצ

"נפגשנו עם ראש עיריית ירוחם, מר מיכאל ביטון, שבעברו הקים את מרכז הצעירים המאוד מצליח בעיר. נפגשנו 

שארגן לנו סיור בדימונה בה למדנו על מרכז הצעירים והסינמטק הפעיל  שר הרווחה מר מאיר כהן,גם עם 

דיברנו עם  ביום הצעירים והנוער ושוחחנו עם ח"כ יפעת קריב, יו"ר השדולה לצעירים ונוער.כנסת בעירם. היינו ב

לנו ייעוץ עתיד מלווה אותנו ונותנת עמותת גשר ל מנהלי מרכזי צעירים מערים שונות, ועם יזמים חברתיים.

 -מקצועי, וכן שוש רצאבי, רכזת תחום השכלה גבוהה מההון האנושי מלווה אותנו מתחילת הדרך ועד היום"

 יין עמית כהן.מצ

וללא כוונות  ות מלאה, מתוך אינטרס חברתי בלבדנעשית בהתנדב חשוב לצעירים לציין כי הפעילות של כולם

לקחו אותנו תחת  JNFמינים ששינוי מתחיל דווקא מלמטה, מהאנשים, ואנחנו שמחים שפוליטיות. אנחנו מא

 יביאו להגשמתו. -חסותם, האמינו בפרויקט שלנו וכמו שציינו בתחילת השבוע

 מחכים שהעייריה תעשה את הנדרש בהקדם. כי הםהסכם סופי לגבי המקום עדיין לא נחתם, והם מוסיפים כי ה

 -ים כי ראש העיר ואנשיו יצעדו איתנו יד ביד בכדי להשיג את המטרה המשותפת לכולנואנחנו מאמינים ומקוו"

לצעירים  עיר טובה יותר, משכילה, שיש בה תכני תרבות, מעורבות חברתית, ואפשרויות התפתחות ועשייה

 החיים בתוכה".

 


