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דבר העורכת| מעיין פרתי
סופסוף חופש..
דיירים ודיירות יקרים,

אספנו במיוחד בשבילכם כמה מילים אחרונות לפני שהשנה מסתיימת. על כל אחד 
השנה עברה בצורה שונה, לחלקנו זו הייתה שנה מלאת עשייה, עבודות, מבחנים, לחץ 
של לימודים ועבודה.. ולחלקנו השנה הזו עברה בנעימים בלי יותר מדי לחץ- בכל אופן 
בשני המקרים נאלצנו להתמודד עם סיטואציות שונות של מגורים באופן שונה, שנת 
לימודים ארוכה שעברה לה, עבודה חדשה, אהבה שנגלתה, או שנה שרצה לה סביב 

חוויות ייחודיות שונות. כל אחד והחוויה שלו. 
מתחיל  אחד  כל  רבות.  לו  ייחלתי  אני  שלפחות  החופש  הקיץ.  מגיע  עכשיו  ועכשיו, 
אם  בין  הבאה,  הלימודים  לשנת  לחסוך  בשביל  קשה  לעבוד  אם  בין  חדשה,  תקופה 
וצריכים לצאת לחיים האמתיים.  ובין אם אנו מסיימים ללמוד  ולצבור כוחות  ליהנות 
מפחיד אה?! זה תמיד מרגיש לי כמו זמן שכל אחד עושה עם עצמו חשבון נפש. תמד 
עולות בי מחשבות שסורקות את כל השנה אחורה ומזכירות לי את החוויות שחווינו. 
לעיתים קרובות זה אפילו מעלה חיוך, וכן, גם אם זו הייתה שנת לימודים קשה מנשוא, 

זה עבר.
 בתור עצה, קחו לכם דווקא עכשיו את הזמן וחישבו מה אתם מתכננים לעשות בקיץ 
הקרוב, מלאו את הזמן שלכם בעשייה, חישבו קדימה ונסו ליהנות מכל שנייה. והכי הכי 
חשוב, שמרו על עצמכם, תחזרו עם כוחות מחודשים, תרגישו כאילו זה היום הראשון 

של לימודי התואר, זה הסוד כדי שהשנה תתחיל בהרגשה טובה יותר..
הראשון  במקום  שזכה  המתכון  את  בשבילכם  אספנו  לקרוא  הולכים  שאתם  בגיליון 
  MaVeze של תחרות מאסטר שף במעונות הסטודנטים, הבאנו את נעמה ברקן מאתר
שתספר לכם מה הטרנדים הכי שווים הקיץ, קצת על נתינה וכמובן ברכות מהאנשים 

שבלעדיהם לא יכולנו לעבור את השנה הזו.. תהנו!

בברכת קיץ נעים,

מעיין פרתי
עורכת עיתון המעונות.



דיירי מעונות יקרים,
נדמה שרק ברכתי אתכם להצלחה בפתחה של שנת לימודים חדשה וכבר אני מוצאת 

עצמי כותבת לכם דברי סיכום....
אז כמה מילים רגע לפני תחילת המבחנים ושני רגעים לפני חופשת הקיץ:

ראשית, אני רוצה להודות לחברי הוועדות )וועדת משמעת וועדת תרבות( על שבמסירות 
ובהשקעה מרובה תרמו מזמנם וממרצם למען החברה במעונות. אני מעריכה מאוד 

תרומה חברתית זו אשר כלל אינה מובנת מאליה. 
לקראת שנה הבאה, אני מזמינה דיירים נוספים לקחת חלק בפעילות מבורכת זו.

"פאזל  הנקראת  חברתית  מעורבות  פעילות  במעונות  התקיימה  השנה  נוסף,  דבר 
יזרעאלי" פרויקט הסיום של הקבוצה היה בניית ספסלים מחומרים ממוחזרים עבור 
פינת מדורה. הפינה נבנתה בשטח הנמצא מאחורי בניין 1 ובשבוע שעבר נחנכה לאחר 
כבוד. מנצלת "במה" זו על מנת להודות לחברי "פאזל יזרעאלי"  על התרומה הנהדרת 

לכלל הסטודנטים. וכמו כן, להזמינכם להשתמש בפינה זו להנאתכם. 
ולסיום ברכות חמות: '

בדרככם  רבה  הצלחה  מאחלת  במכללה,  לימודיהם  א'ת  מסיימים  אשר  מכם  לאלה 
החדשה. לאלה אשר "עולים" לשנה ב' ו-ג' מאחלת חופש מהנה,  תנוחו קצת ובעיקר 

תצברו כוחות מחודשים.
ולכל אחד ואחת מכם מאחלת הצלחה רבה במבחנים!

מכל הלב,

ענת לוין – מנהלת המעונות



מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?
| שירה דמבוביץ'

על  סיפורים  לשמוע  אותי  מרגש  מאוד  זה  לחברה.  שתורמים  לאנשים  מצדיעה  אני 
אנשים שתרמו מזמנם ומרצונם כדי לסייע לחברה שלנו. 

עמותות שמשקיעות  ויש הרבה  ותמיכה  לעזרה  אנשים שזקוקים  יש הרבה  בישראל 
בתחומים שונים כדי לעזור לקבוצות החלשות. אני מתנדבת כבר שנה שלישית בפרויקט 
"פר"ח",  וכיום אני חונכת שתי סטודנטיות במכינה. במשך שנתיים חנכתי ילדים בבתי 
ספר יסודיים ואני חייבת להודות שלמרות הקושי וההתמודדות עם בעיות מגוונות אצל 
הילדים הכוללות מצב כלכלי קשה ובעיות רגשיות שאתן לא כל אחד יכול להתמודד, 

הרגשתי שזו שליחות אמיתית. 
אתה משקיע מזמנך, מתכנן את הפעילויות ואין כמו לקבל חיבוק ותודה מהילד. להרגיש 
סוף סוף שעשית משהו, גם אם זה משהו קטן, לעזור לילד בשיעורים או לשמוע אותו 
מספר על קשייו בבית הספר כי בסופו של דבר אם לא היית שם בשבילו אולי הוא לא 

היה נושר מבית הספר או נסגר בינו לבין עצמו. 
בנוסף לפרויקט "פר"ח", לקחתי על עצמי משימה פעמיים בשנה לתרום בגדים בנצרת 
למחלקת  השייכת  קטנה  בגדים  חנות  כמו  "המלביש",  שנקרא  מרכז  שם  יש  עילית. 

הרווחה של העירייה. 
זה במקום  יכול לעשות את  וחושבת שכל אחד  אני תורמת בגדים כבר הרבה שנים 

לזרוק את הבגדים לפח. 
רק  בגדים  משם  להוציא  כדי  בפחים  ומחטט  בא  מישהו  כך  שאחר  לראות  לי  כואב 
כדי שיהיה לו משהו ללבוש. אני אף פעם לא אשכח את המצב הכלכלי הקשה שאליו 
עזרתי  לי  שהייתה  הזדמנות  בכל  ולכן  דרכים  תאונת  עבר  ז'ל  כשאבי  בבית  נקלענו 
לאנשים במצוקה. פעם קיבלנו חבילה עם דברי מזון ונשארו לנו מוצרים שאנחנו לא 
משתמשים בהם. מיד התקשרתי לחברה וקבעתי איתה להיפגש איתה ומסרתי לה שתי 
שקיות עם אוכל. "לתת, את הנשמה ואת הלב", כך שר בועז שרעבי והשיר הזה גורם 

לי לדמוע כל פעם שאני נזכרת באנשים שלא מקבלים מספיק עזרה. 
כמה ניצולי שואה יושבים עכשיו ללא מאוורר בבית, כמה ילדים רעבים, כמה חולים 

ללא תרופות. 
ומלגות  עמותות  שיש  שמחה  אני  אבל  מהדברים  בחלק  אשמה  שהמדינה  נכון  זה 

שדואגות לחלק מהאנשים. כל הכבוד לכל מי שתורם לחברה. אתם גדולים מהחיים!

שירה דמבוביץ'
סטודנטית ויוצרת

החוג לתקשורת. 



שלוש שנים של חוויה| מתן לאפסי
כל דייר חדש שמגיע למעונות הסטודנטים בעמק, מצפה להגיע למקום אשר יאפשר לו 
להירגע משאר מטלות היומיום, ולחיות באופן עצמאי לגמרי תוך כדי השלמת התואר 

הראשון. 
טוב, אז אולי לא לגמרי באופן עצמאי, הרי שאנחנו לא משלמים את חשבון החשמל, 
מנת  על  שניתן  במי  נעזרים  במעונות  הסטודנטים  מרבית  ובינינו,  הארנונה,  המים, 

להצליח לעבור בשלום  את התקופה ולהגיע למטרה, לתואר הראשון.
לאורך שנות התואר כדייר מעונות, נתקלתי בשלוש תפיסות עולם של סטודנטים בנוגע 

לדרך חלוקת הזמן עד למטרה זו: 
• מעדיפים לעבוד קודם ולהגיע עם חיסכון מראש על מנת לא לעבוד בזמן הלימודים.
• מעדיפים ללמוד ולעבוד במקביל, בין אם במלגות למיניהם או משמרות במלצרות.  

• מעדיפים לעבוד, בעוד שהלימודים הינם מטלה משנית בלבד.

לפי דעתי שלושת התפיסות לגיטימיות בהחלט, תלוי איזה טיפוס אתם. ישנם אנשים 
אשר מסוגלים לעשות מספר דברים במקביל ולכן יעדיפו את האופציה השנייה- עבודה 
יעדיפו לעבוד או ללמוד  זאת,  בזמן לימודים. בעוד שאחרים שאינם מסוגלים לעשות 

ובטח לא לשלב שתי מטלות קשות כאלו יחד. 
התואר  מטלות  סביב  להסתגר  לא  כלומר  מהדרך,  ליהנות  מומלץ  לדעתי  אופן,  בכל 
בלבד, אלא להיות פתוחים לחיי חברה ובכלל לחיות חיים שיש בהם תוכן ומשמעות. 
בשבילי לדוגמה היו ערבי על האש עם השותפים לדירה או יציאה לפאב באזור, אלה 
שנותנים את הטעם והכיף לצד המחויבויות. המטרה – תואר אקדמי -  הינה שורה אחת 
בקורות החיים שלכם ועבורי  המשוואה הזאת, 3 שנים של אנרגיות עבור סעיף אחד 

בדף היא לא הגיונית בכלל. 

ללמוד  להתקדם בקצב שלנו, החברה מצפה מאיתנו  לגיטימציה  לנו  יש  כסטודנטים 
ולא לעשות כלום מעבר לכך. אך מה לעשות, שלקראת סיום התואר עולות שאלות 
מהסביבה הנוגעות לעבודה, מגורים, חתונה ושאר תענוגות החיים. בקיצור אם חשבתם 

שמועד ב' זה מלחיץ, המתינו לשיחה עם פסיכולוג שיקבע את קבלתכם לעבודה... 
חברתי  מלחץ  לרגע  עצמו  לבודד  שלו,  בקצב  להתקדם  צריך  אדם  כל  לדעתי,  לכן 
ולעשות את הדברים בדרך שמתאימה עבורו. זה כמובן לא אומר שאפשר להניח לזמן 
ולהפוך להיות פאסיבי. לעשות את הדברים בדרך שלך בזמן תואר ראשון, אומר בשבילי 

להרגיש שאתה פעיל, נהנה ונמצא במסלול של התקדמות כל הזמן. 

שונות,  בעבודות  להתנסות  לעשות,  מעוניינים  אנו  מה  להחליט  שלנו  התקופה  זאת 
להתנדב בעמותות חברתיות, לתרום את חלקנו לחברה באופן שבו אנו מעוניינים - כל 
אחד עם האופי הייחודי לו. מכיוון שכך אנו בונים את עצמנו וגם מקדמים את הסביבה 

שלנו. 



ב..." תחת  אז לסיכום, אחרי מעט מאמץ, השורה בקורות חיים שלכם "תואר ראשון 
כותרת "השכלה" , תהווה רק חלק מזערי משלושת השנים שלכם.

לאורך התואר נתקלתי בסטודנטים אשר עשו לא מעט מעבר לכך, אנשים כריזמטיים 
המעורבות  בטקסים,  ההשתתפות  זו  אם  בין  חברתית.  לעשייה  מוטיבציה  ובעלי 
לכם  יש  ויוזמה.  יצירתיות  השפעה,  בעלי  אתם  במלגות,  או  חברתיים,  בפרויקטים 

אנרגיות שפשוט אין לאף אדם אחר.
מקווה שהצלחתי לתרום לכם, בין אם לחברי הוועדה, שעבורי מייצגים עשייה חברתית 
ליהנות  לכם  שעזרה  ובאווירה  החברתי  בהווי  הסטודנטים,  לשאר  אם  ובין  אמיתית, 

בשלושת השנים האחרונות. 

מקווה לפגוש אתכם בעתיד הקרוב ושיהיה בהצלחה לכולנו.

מתן אלפסי,
רכז וועדת תרבות.



 MaVeze ,טרנדים של קיץ| נעמה ברקן            
יולי-אוגוסט כבר מסמן את אותותיו, כשכולם חוזרים מהסופ"ש  יודעים שחום  אנחנו 
עם פנים אדומות מקרני השמש ובאוויר יש תחושת אס"ק מדבקת שקשה להתעלם 
ממנה. וזה אומר רק דבר אחד- לא, אני לא מדברת על תקופת מבחנים- אלא על בואו 

הרשמי והמבורך של הקיץ!

קולקציות קיץ 2013 כבר בחנויות ואם גם אתן רוצות להיות עם היד על הדופק מבלי 
לצאת קורבן אופנה.

הנה כמה טרנדים שאפשר, ואף רצוי, לשלב בכיף באאוטפיט למכללה:

קמות  כשאתן  גרפיים-  הדפסים 
יותר  להשקיע  לכן  בא  ולא  בבוקר 
מידי, לכו על פריט בעל הדפס גרפי 
בצבע  חלק  משלים  פריט  עם  יחד 
פריטים  הזה,  בחום  ועליז.  קיצי 
אתניים הם הדבר הכי קרוב שיש לנו 

לריקוד גשם- אז תתפרעו. 

– למתקדמות שאהבו   Mix&Match
את ההדפסים הגרפיים. שלב א' קטן 
עליכן? זה הזמן להעז באמת ולשלב 
נועד  הטרנד  אזהרה-  פרינטים.  שני 
לבעלות חוש אופנתי חד מהרגיל, פן 

יצא אאוטפיט קרקסי. 

לבן- מומלץ אחרי סופ"ש משזף בים 
האדמומיות(,  שירדה  אחרי  )קצת 
כדי להבליט את הצבע הטרי. בשביל 
כדאי  שבועות"-  מ"תלבושת  להמנע 
לשלב את הלבן עם צבעי פסטל או 

פרינט פרחוני.

ניאון-   :2013 לקיץ  האסור  והטרנד 
חייבים  שלא  לכך  המושלמת  הדוגמה 
לאמץ כל טרנד. על הניאון חרשנו כבר 
להעלותו  הזמן  והגיע  קייצים,  כמה 
השמימה.  חזרה  )אופנה(  כקורבן 
זה  שם  לתאילנד,  סעו  למתעקשות- 

עדיין תופס.

Adikastyle.co.il

Urbanoutfitters.com

Zara.com

H&M.com



 1 מקום  )זוכת  רוסינסקי  רשנטוב  אירינה  ממש|  של  מתכון 
במאסטר שף המעונות(

מצרכים:
• בצל לבן גדול 

• 3 שיני שום
• 3 עגבניות מקולפות מקליפה

• רוטב לספגטי )בולונז+נפוליטנה(
• ספגטי צנובר

• 500 גרם בשר טחון )בקר+הודו(
• מלח, פלפל, פפריקת צ'ילי, שמן זית.

לספגטי:
לבשל 20 דקות במים מלוחים. לשפוך מים ולשים טיפה שמן זית )שלא ידבקו(.

לרוטב בולונז עם צנובר:
לטגן בצל קצוץ בשמן זית, להוסיף שום כתוש, לחתוך עגבניות לקוביות ולהוסיף לבצל 
 5 לבשל  ונפוליט'(,  )בולונז  הרטבים  את  להוסיף  ואז  להתרכך  לעגבניות  לתת  ושום. 
לתוך  הטחון  את הבשר  להוסיף  לפי הטעם.  וצ'ילי  פלפל  מלח  כמובן-להוסיף  דקות. 
גדולים. לאחר  גושי בשר  ייווצרו  ולפורר תוך כדי הבישול לדייסת בשר-שלא  הרוטב 
שכל הבשר מפורר בתוך הרוטב, לסגור את הסיר עם המכסה ולתת לזה להתבשל 20 
דקות על אש בינונית-נמוכה. בינתיים לטגן עם מלח את הצנובר עם טיפה שמן קנולה.

להוסיף את הצנובר לתוך התבשיל בסיום ה-20 דקות ולתת עוד חמש דקות לבשל.
בתיאבון! 



דייר משלנו

שם: אולגה קונין

גיל: 25

מאיפה במקור: אשקלון

תחום לימוד ושנה: תקשורת, שנה ב'

מספר דירה: 625

מה אתה הכי אוהב לעשות עם שותפיך? אנחנו הרבה פעמים יוצאות לצעוד יחד 
)מהמעונות עד מתחם G דרך כביש עוקף עפולה וחזרה( כולם מוזמנים!!!

מה אתה הכי אוהב לבשל בדירה? שניצל תירס...ואם זה לא הולך אז להזמין פיצה

על איזו פעילות היית ממליץ לקיים במעונות? הייתי ממליצה לפתוח בריכה חצי 
אולימפית בדשא שבין בנין 3 לבנין 4.. אני בטוחה שהרבה דיירים ישמחו להשאר 

שבת במעונות וזה יגבש בין כולם.

מה החוויה הכי טובה שהייתה לך במעונות? אני אוהבת את המגורים במעונות 
ואת כל הפעילויות וההווי אז קשה לי להצביע על פעילות אחת ספיציפית. אבל 

אם אני חייבת אז הפעילות של ל"ג בעומר הייתה אדירה!!!!

אם לא היית במעונות "עמק יזרעאל" איפה היית עכשיו? כנראה שהייתי נשארת 
לגור בבית ולומדת במכללת ספיר.

טיפ לדיירים במעונות: צאו מהדירה!!!!!!!!!! תכירו אנשים ותנצלו את הזמן שלכם 
פה...



מסיבת מפתיחת סמסטר ב'

ל"ג בעומר

תמונות
צילום: ספיר רון



הצגת יחיד "מניה"

ערב סטנדאפ - שגיב פרידמן

ערב קיקבוקסינג

סטודנט שף


