צעירי קריית גת פועלים בשטח...
מי אנחנו? פרלמנט צעירים בקרית גת
לפעילות שותפים :המכללה לאיכות השלטון ,מרכז צעירים "תנופה" ,בראשות אודליה סבג
ורכזת מעורבות חברתית מיכל בראון ובנק הפועלים.
לוטן ,דצמבר .2011
כמו שהבטחנו קודם נערכו שולחנות עגולים שתוך כדי הצטמצמו לשולחן אחד ארוך ומיוחד,
שדיבר על נושאים בוערים והשיחה בו  -זרמה כמו אש בשדה קוצים .זה התחיל במקומות
בילוי בעיר ונגמר בדיור בר השגה לתושב הצעיר( .הילה או כל אחד שהיה בשולחנות מוזמן
להרחיב על הנושא)...
משם ,לפה ותוך כדי ...בדיוק שבוע /שבועיים (לא זוכרת במדויק) אחרי ,המשכנו במסורת
של הקרנת סרטי קולנוע לתושבי העיר .פעם שעברה סרט לאור ירח ...הפעם סגרנו אולם,
את היכל אידית המפורסם .הקרנת  VIPלסרט הקולנוע "ג'וני אינגליש חוזר" במיוחד לתושבי
קריית גת .ובמחיר שהיה מגוחך יותר מהגיחוך עצמו .שבועיים מראש לפחות ,תלינו שלטים
ופיזרנו כתבות באינטרנט ובעיתונים .בינינו ,היינו בטוחים שיגיעו לפחות מאתיים אנשים.
והנה המועד המיוחל הגיע ,היום של הקרנת הסרט .כמובן ,אנו ,חברי הפרלמנט וצוות
"תנופה" הגיע מראש ולפני כולם כדי לארגן את הארוחה ,הרי אנחנו ידועים ברצון שלנו
"לפנק ,לפנק "...מיותר לציין שזו הייתה ארוחה חגיגית ביותר ,כמות האוכל הייתה מעל
ומעבר ,מרוב צלחות לא ראינו שולחנות .ידוע לכל שכדי להגיע ללב של קריית-גתי צריך
לעבור דרך הקיבה.
השעה הייתה שמונה בערב ,פתיחת דלתות ,הכרטיסניות היו כבר "בהיכון" ועל כל אחד
שעבר "במקרה" באזור קפצו ושאלו אותו אם בא לקנות כרטיס לסרט .חלקם ,ענו כן וחלקם
השיבו לשלילה .והנה עברה לה חצי שעה וביקשנו לא לאבד תקווה "אנשים יבואו ,הם חייבים
להגיע" .והנה לקראת הרבע שעה האחרונה לפני תחילת הסרט קבוצת אנשים באה לרכוש
כרטיסים .בסופו של יום ,הגיעו יותר משבעים תושבים .נכון ,הציפייה שלנו הייתה גבוהה
יותר אנשים אבל במצב הנוכחי של אולמות הקולנוע הפזורים ברחבי הארץ ...שבעים זהו
מספר מכובד .הסרט היה מצחיק ,מבדר ,זורם ובעיקר מהנה .הרי אי אפשר שלא לצחוק
כשהשחקן הראשי הוא לא פחות מאשר "מיסטר בין" המפורסם.
ולקינוח של סקירת פעילותנו בזמן האחרון ,הפגישה עם ראש העיר ביום ראשון (אווירת
מתח) .וכמו פעם קודמת ,התייצבנו לפני הזמן במרכז תנופה – "תדריך אחרון לפני יציאה
למתקפה" ...הגענו ללשכת ראש העיר (חשוב לציין שהייתה מעלית הפעם והגענו פחות
מתנשפים ,עייפים ומיוזעים) .השעה הייתה חמש וחצי וכולנו התכנסנו בחדר הישיבות יחד
עם ראש העיר ,מר אבירם דהרי .המלאכה הייתה גדולה והזמן היה קצוב "חצי שעה והיינו
פה ...לראש העיר יש ישיבת מועצה" .השיחה הייתה קולחת ועניינית ומבלי לשים לב נגמר
הזמן .אך מה קרה? הוחלט שאם אנחנו כבר שם אז נציג גם את עשייתנו לפני מועצת העיר.
וכך פלשו להם פרלמנט הצעירים של קריית גת ללו"ז של פגישת המועצה .בפורום זה זכינו
להציג את פעילותנו לשנה האחרונה ואת המיזמים עליהם עבדנו .אפילו קיבלנו כמה תגובות
הזדהות כשסיפרנו להם על זה שלסטודנטים מקריית גת אין  00%הנחה בנסיעות בתחבורה
ציבורית (הצלחנו כבר להשיג  33%הנחה) .בנוסף ,במעמד מכובד זה ,ראש העיר העניק לנו
תעודות הוקרה על הפעילות שנקווה שתמשיך להתעצם עם הזמן.

כל שנותר לומר הוא שגילינו עד כמה חזקים אנחנו (צעירי העיר) יכולים להיות וכמה כוח
השפעה יש לנו בידיים .אנחנו קוראים לכלל הצעירים שרוצים להשפיע ולשנות להצטרף אלינו
למען עתיד טוב יותר ו"צעיר" יותר לעיר .ואם אין לכם זמן ויש לכם רעיונות ,תספרו לנו ואנחנו
נעשה המיטב לקדם זאת.

המשך יבוא....

