מדרשת ירושלים
טופס הרשמה לתכנית
רכזי מיל"י
)בשיתוף עם תכנית מסע(
 .1מדרשת ירושלים הינו ארגון שרואה כמטרתו להעניק חינוך יהודי בלתי פורמאלי בכל מגווניו
לדוברי רוסית ,באווירה פתוחה ופלורליסטית .שם התכנית " מיל"י " הוא ראשי תיבות של:
"מדרשת ירושלים ללמידה יצירתית" .השיטות שלנו משלבות עיון מעמיק במקורות עם למידה
בצורה חווייתית ויצירתית ,כגון משחקים אינטלקטואליים ,פסיכודרמה וכו'.
 .2התכנית ומטרותיה" .מדרשת ירושלים" מציעה תכנית להכשרת רכזים לחינוך יהודי בלתי
פורמאלי )במתכונת של מיל"י( לדוברי רוסית .הרכזים שיסיימו את התכנית בהצלחה יועסקו
בקהילות יהודיות בארצות פזוריהם של יהודים דוברי רוסית.
 .3משך התכנית .התכנית תימשך  10חודשים ,מ 10-בספטמבר  2006ועד סוף יוני ) 2007שני
סמסטרים(.
 .4פרופיל המשתתפים .תכנית רכזי מיל"י מיועדת לאנשים בגילאים  22-30בעיקר ,בעלי רקע
בתחום החינוך היהודי ,במיוחד בתחום החינוך הבלתי פורמאלי .רצוי מאוד רקע ביהדות והשכלה
אקדמית באחד מתחומי היהדות.
 .5תהליך מיון המועמדים .על המועמדים למלא את השאלון ברוסית ולשלוח אותו בדוא"ל
 rkasimoff@yahoo.comאו  . mirag@mili.org.ilכשלב שני ,הם ישתתפו בסמינרים
קצרים בארצות מגוריהם .לאחר מכן ,המתאימים יוזמנו להשתתף בתכנית.
 .6תיאור התכנית .הלימודים יהיו בירושלים ,בבניין מכון שכטר למדעי היהדות .התלמידים
יקבלו ידע רחב בתחומים השונים של לימודי היהדות :ההיסטוריה של עם ישראל ,תנ"ך ,תורה
שבעל פה ,מדרש ,מחשבת ישראל ,ידיעת הארץ ,הספרות היהודית וכו' .רוב הקורסים יתנהלו
ברוסית ,יחד עם לימוד אינטנסיבי של השפה העברית .התכנית כוללת סיורים רבים בירושלים
ומחוצה לה .התלמידים יקבלו גם הכשרה מגוונת בתחום החינוך הבלתי פורמאלי .הם ישתתפו
בסדנאות ,יוזמנו לבקר בקהילות מסורתיות ולהשתתף באופן פעיל בסמינרים ,ייפגשו עם
ישראלים צעירים .הם יעשו סטאז' באחד מארגוני צעירים )כגון "מרום" או "הילל"(.
 .7תנאי המחיה .התלמידים יגורו בדירות שכורות באחת השכונות בירושלים .שכר הדירה ושכר
הלימוד ימומנו על ידי "מדרשת ירושלים" .התלמידים יקבלו ארוחה חמה ,ביטוח בריאות ומלגת
מחיה.
 .8עלות התכנית למשתתף היא לפי הקריטריונים של תכנית "מסע".
 .9התעסוקה אחרי סיום התכנית" .מדרשת ירושלים" תעשה כל מאמץ על מנת להציע לבוגרי
הקורס המתאימים ,עבודה בהיקף חצי משרה לפחות בסניפי "מדרשת ירושלים" או בסניפי
ארגונים קרובים לנו .לאחר סיום התכנית בהצלחה ,בוגר הקורס ,מצדו ,יחויב לחזור לארץ
מגוריו על מנת לעבוד בעבודה קהילתית ,במשך שנתיים לפחות.
 .10מדרשת ירושלים תמשיך לתמוך בבוגרי התכנית ,לעקוב אחרי השתלבותם בעבודה ואיכות
עבודתם .כמו כן ,היא תמשיך לצייד אותם בתכנים ובכלים מקצועיים.

