
קהילת הסטודנטים הראשונה של צפת:  -'תוצרת הארץ'   
 "באנו להתחבר לשותפות עם תושבי צפת ולתרום לעשייה התרבותית והחינוכית"

 
 

חבורת צעירים דינמית הפועלת ומפעילה אירועים חברתיים ותרבותיים ברחבי צפת, הפכה בעת 
כוללת התנדבות בקהילה,  האחרונה לחלק בלתי נפרד מהווי העיר המשנה את פניה. הפעילות

הפעלות חינוכיות, יוזמה וביצוע של אירועי תרבות בהם שותפים צעירים בני העיר והסטודנטים. 
הצטרפו   ,ובפקולטה לרפואה הצעירים והצעירות, סטודנטים הלומדים במכללה האקדמית צפת

בשיתוף  לפרויקט 'תוצרת  הארץ' והתגבשו לקהילת הסטודנטים הראשונה של צפת, הפועלת
מרכז צעירים צפת ועיריית קנאט הסטודנטים במכללה, יהיחידה למעורבות חברתית בדפעולה עם 

 צפת. 
 

משימות בהן לגיבוש חברתי, זהות ובניית תכנית בקהילת הסטודנטים בצפת  עסקה בחודשים האחרונים 
נהנים גם ממלגה ה, מהמכללה סטודנטים וסטודנטיות 22 בתכניתהסטודנטים יפעלו. כיום משתתפים 

, שבתות משותפות ועוד. פעיליםוגם מעשייה חברתית, ערבי קהילה מהנים, סמינרים  ₪  16,000  של
ופועלים בעיר העתיקה, ובשכונות השונות.העיר  ברחביחברי הקהילה גרים   

 
 המכללה האקדמית צפת –קהילת סטודנטים תוצרת הארץ " :מנכ"ל המכללה האקדמית צפת שמואל הר נוי,

 ."תהווה חוד החנית לפעילות הקהילתית של המכללה וחיבור ערכי של המכללה עם הקהילה ועם עיריית צפת

מיקומה של המכללה ופריסתה במרכז העיר והשותפות הקיימת מנהל התכנית בצפת " ,תשובה רונאל
טבעי  באופן והיום בין המכללה לקהילה, ובין המכללה לארגונים, מגזרים ולרשות המקומית, הביא

 משהו. חשוב לי לציין שאנו לא באים לשנות או לעבוד למעןמפרה עם פרויקט תוצרת הארץ.  לחיבור
חשובה לנו מאוד ואנו רואים בה כבית.  צפתותושבים.  ,יד ביד ובשותפות עם ארגונים לפעולאנחנו רוצים 

 ואחריות חברתית ,העשייה סביב תרבות, חינוךוקידום  מכאן באה תחושת האחריות למרחב המשותף
אנו רוצים לקבל ערך  .עיון דתי או חילוניולא ר. איננו מקדמים אג'נדה פוליטית תתרום ישירות לקהילהש

. "קהילה המקומיתולהרגיש חלק מההתחבר ל, להכיר - בצפת בהם נשהה כסטודנטיםמוסף בשנים   
 

 במכללהפועלת  תוצרת הארץשהמשתתפת בתכנית: "מאז לסיעוד סטודנטית  ,פונומרנקו קטי
כיתי להכיר חברים לחיים מכול גווני החברה הישראלית. הפעילויות והעשייה יחד מהוות זהאקדמית צפת 

שמעבר לעשייה האקדמית יש לי גם את הזכות לעסוק בעשייה  ,כך עותי כסטודנטית. עבורי רובד משמ
וקנאה לתוצרת הארץ". ,חיבהו ,חברתית וערכית. אני מזמינה את כולכם יחד אתנו "לעורר אהבה וכבוד  

 
בלוד, במחאה החברתית. שם סטודנטים וצעירים החלו  2011"תוצרת הארץ" החלה את דרכה בשנת 

בקול קורא ליצירת קהילות )הועדה לתכנון ותקצוב במל"ג( שנים יצאה ות"ת  3 -לפני כ לקחת  יוזמה.
מוסדות להשכלה  5ים פריפריאליים ע"י ישוב 7 -סטודנטים, אשר כתוצאה ממנו הוקמו קהילות סטודנטים ב

תשפ"א, נועד להוסיף קהילות סטודנטים בתקצוב ות"ת, -גבוהה. הקול הקורא הנוכחי, לשנים תשע"ט
ובמקביל לבסס ולהרחיב את הקהילות שהוקמו במסגרת הקול הקורא הקודם, ככל שקיימת היתכנות 

סטודנטים  700משתתפים בתכנית לתוכנית הצטרפה גם המכללה האקדמית צפת. היום לפעילות. 
 וסטודנטיות מכל רחבי הארץ, ישנם כבר אלפי בוגרים הפועלים ביוזמות שונות ונשארים בעיר בה הם למדו.


