
צעירות וצעירים ישראלים דוברי רוסית -
זה הזמן שלכם!

פעילים צעירים דוברי רוסית מעורבים בשנים האחרונות בכל זירות העשייה החברתית: בארגונים, 
בפעילות מוניציפאלית, ברשתות החברתיות. רק תחום חשוב אחד נשאר עדיין בלי השפעה אמיתית 

של יוצאי חבר המדינות - הזירה הפוליטית. והמצב הזה חייב להשתנות.

אומרים שפוליטיקה היא מושחתת. שהיא צינית. נטולת ערכים. לא נוגעת לחיים שלנו. לפעמים 
זה נכון. אבל פוליטיקה, אם עושים אותה כמו שצריך, היא המקום שבו אפשר להשפיע באמת. 

במיוחד לנו דוברי הרוסית - אנחנו צריכים את הפוליטיקה, והיא צריכה אותנו.

פולי–תקווה

אז אם אתם רוצים להשפיע, אם אתם מבינים שיש לכם ייעוד, אם אתם חושבים 

ורוצים לקחת חלק בהובלתה,  יודעים איך המדינה הזאת צריכה להתנהל,  שאתם 

אם אתם מאוכזבים מהפוליטיקה המגזרית בקהילה דוברת הרוסית ומעניין אתכם 

במיוחד לפעול בקהילה זו - בואו להיות חלק מהדור הבא של המנהיגים בישראל.

קורס פולי-תקווה לדוברי רוסית הוא הקורס הראשון מסוגו בישראל, המעניק 

הכשרה וליווי מקצועי לצעירות וצעירים שרואים את עצמם כמנהיגי המחר ומעוניינים 

ללמוד ביחד על ערכים ופוליטיקה ולהיות מובילי שינוי בקהילתם. בתוכנית נעסוק 

בדיון מעמיק בזהות המורכבת של דוברי הרוסית בישראל ובמאפיינים החברתיים 

שלהם, ונשאל את עצמנו מה משמעות להיות "רוסי" בישראל של היום;
נכיר באופן מקיף את השקפת העולם הפוליטית של תנועת המרכז-שמאל, הרלוונטיות 

שלה ומערכת היחסים עם ציבור דוברי הרוסית, ונתמקד בנושאים הבאים:

  מציונות ועד למדינה יהודית ודמוקרטית

  מעקרונות של כלכלה הוגנת וצדק חברתי ועד למרכיבי מדינת הרווחה

  מתפיסות ביטחון מודרניות ועד הפתרונות לסכסוך הישראלי-פלסטיני

  מיחסי דת ומדינה ועד היכרות עם קבוצות שונות בחברה הישראלית

  פיתוח כלים למנהיגות

  פיתוח יכולות שכנוע, הופעה מול קהל וניסוח טיעון פוליטי

  רישות הפעילים החברתיים דוברי הרוסית

  השתתפות בפרויקט סיום פוליטי קבוצתי המסכם את תכני הקורס, בליווי צוות 

מנחים מקצועי

  ועוד

 ,20-36 בגיל  רוסית  דוברי  לצעירים  מיועד  הקורס 
צורך  אין  ופוליטית.  ציבורית  בעשייה  המתעניינים 
בניסיון קודם. הוא יועבר על ידי מיטב המרצים והמנחים, 
ויהיו בו הרצאות ודיונים אידיאולוגיים, סדנאות וסיורים 
הקורס  במלון.  חווייתי  שבוע  וסוף  שונים  בנושאים 
ייפתח ב-21 אפריל 2017 במתכונת של 15 מפגשים, 
בימי שישי, אחת לשבוע. הקורס ייערך בתל אביב. יש 
מבין   .2017 במרס  מ-25  יאוחר  לא  מועמדות  להגיש 
לאחר  ביותר,  המתאימים  המועמדים  יתקבלו  הפונים 

ריאיון. הקורס אינו כרוך בתשלום.

תוכנית הקורס, למידע כללי ופרטי הגשת מועמדות 
www.politikva.org :באתר הקורס

מועמדות  להגיש  המעוניינים  כל  נרשמים?  איך 
לקורס מתבקשים לשלוח:

  קורות חיים רלבנטיים

  שתיים-שלוש פסקאות )עד 150 מילה(, המפרטות 

את הסיבות שבגללן ברצונם להשתתף בקורס, את 
החזון שלהם לגבי עתיד הפוליטיקה בישראל ואת 

האופן שבו הם רואים את עצמם חלק ממנה.

לכתובת  אחד  בקובץ  המסמכים  את  לשלוח  יש 
ramilivni@gmail.com :הבאה

לבני:  רמי  אל  בטלפון  לפנות  ניתן  נוספות  לשאלות 
050-4003802
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