
שי, שבילה 12 שנות לימוד מלאות באותו בית ספר ומצוי בקשר קרוב עם צוות ההנהלה והמורים 
המלמדים בו עד היום, הרגיש כי היה רוצה לעשות יותר, עבור המקום שהיה כל כך משמעותי 

עבורו משך שנים כה רבות.  שי ידע לזהות ערכים משיקים בין בית הספר בו התחנך לבין אלו של 
'קרן אייסף', כששוויון הזדמנויות והנגשת השכלה גבוהה הם הבולטים ביניהם.

לאחר שבשנה הקודמת, בהיותו סטודנט שנה ג', חווה והפיק לקחים מתהליך ה'יוזמה' הקבוצתית, 
החליט שי להרים את הכפפה, בהצעה להניע ולקיים את תהליך 'היוזמה' הפעם, בבית ספרו.

לשמחתו הרבה, הצליח לרתום לרעיון גם את שריי פנג, מנהלת התוכנית ואיתה גם ג'סי שיינברג, 
הרכזת, ולאחר פגישה משותפת של השלושה עם צוות בית הספר, החל שיתוף הפעולה לרקום 
עור וגידים. שריי מספרת , שכבר מן הרגע הראשון, התקבלו הסטודנטים בזרועות פתוחות ורצון 

גדול לעבודה משותפת ומשמעותית.  

קבוצת הסטודנטים, החלה בתהליך בירור צרכים מקיף והגיע למסקנה כי הבעיה המרכזית איתה 
מתמודד בית הספר, הינה תחושת האיום התמידי לסגירתו, מפאת מיעוט נרשמים. 

"כדי להבטיח את המשך קיומו של בית הספר  בחרנו לשפר את תדמיתו הפיזית והשיווקית. 
לעצב את חזותו של בית הספר בעזרת חברים לקבוצה שלומדים בבצלאל ולשפר את תדמיתו 

באמצעות יחסי ציבור וסרטון שיווקי בתקשורת. 

ביום היוזמה עצמו, יום מעשים טובים, ביחד עם תלמידי ביה"ס הוצא לפועל החלק הראשון של 
היוזמה שעסק בנראות ביה"ס ובהמשך, נפיק סרטון שיווקי שישרת את בית הספר בהמשך.

יום השיא ופעילות השיפוץ והנראות נועדו לתת לתלמידים אווירה נינוחה, תחושת שייכות וגאווה 
בבית הספר. ואילו מטרת השיווק כלפי חוץ, הייתה לייצר כותרות אשר יביאו לפרסום בית הספר 

וזאת גם באמצעות יום שיא מתוקשר" מסבירה שריי.לאור כך, התקבלה החלטה משותפת, לשפץ 
את רחבת הכניסה למבנה, וזאת על מנת ליצור נראות ואווירה נעימה ומזמינה יותר ובכך למשוך 
גם את התלמידים וההורים המגיעים לראשונה, לצורך רישום והתרשמות מבית הספר. בשיתוף 
מלא בין הסטודנטים, לצוות בית הספר והתלמידים, נאספו חומרים וכספים אשר נתרמו על ידי 

אנשים פרטיים ובאמצעות פעילות ייחודית שיזמו הסטודנטים עצמם- חגיגת מימונה אמיתית. 
כל משתתפי המימונה  תרמו ביד רחבה למען המטרה ובסיכום כולל גוייסו קרוב ל-6,000 ש"ח 

לטובת השיפוץ. בכספי התרומות נקנו ספה, כיסאות ושולחנות קטנים ושופצו רהיטים ישנים וכאלו 
שהושגו מיד שנייה. בנוסף, התקבלה תרומה נאה של הדומים ושל ספרייה מכובדת לחומרי 

קריאה, ופחיות צבע איתם גם צוירו ציורי קיר אשר יצרו אווירה שונה לגמרי מזו אשר הייתה קודם 
לכן באותו מרחב כניסה.

"הייתה זו עבודה משותפת של תלמידי כיתות ז' וח' של סטודנטים מהקרן ושל סטודנטים נוספים 
מהחוג לחינוך. כשצוות בית הספר כולו מלווה באופן פעיל את העשייה. זה היה מדהים" מספר שי 

מעלומי.

"התגובות היו נהדרות , התלמידים מאד נהנו ועדיין נהנים מהתוצאה. נערך טקס חלוקת תעודות 
הוקרה, בית הספר מאד התרגש...ממש היה בעננים! והמנהלת ממש בכתה... 

אבל החלק המרגש ביותר עבורי", נזכר שי, "היה הרגע בו מי שהייתה המחנכת האישית שלי 
בתיכון, וגם הייתה אשת הקשר שלנו ביוזמה, הסתכלה לי בעיניים בסיום אותו יום שיא, ואמרה לי 

'הגשמתם לנו חלום'... והחיבוק שנתנה לי מיד אחרי, היה כל כך אמיתי. התרגשתי".
בעקבות שיתוף הפעולה המוצלח, בימים אלו, נרקמות תוכניות נוספות להמשך עבודת הסטודנטים 

בבית הספר, בתהליכי יוזמה ופרויקטים אחרים ומשובחים.

היוזמה הירושלמית
איך זה שכוכב אחד לבד מעז? 

ואולי בעצם, הוא לא באמת לבד... 

שי מעלומי, בוגר בית ספר גבעת גונן ב
שכונת הקטמונים בירושלים וסטודנט שנה ד'

בתוכנית ירושלים של קרן אייסף כיום, 
החליט לנצל את פלטפורמת תוכנית

'היוזמה' ולחבר בין שני עולמות יקרים לליבו.

צמצום פערים באמצעות השכלה גבוהה
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