מנהל הסטודנטים
Students Administration
ב"ה ,ט"ז בטבת תשפ"ב
 20בדצמבר 2021
לכבוד
ועדת המכרזים
כאן
הנדון :בקשה להסדרת ההתקשרות עם מזרחי OU-JLIC
אוניברסיטת בר אילן מבקשת לחתום על הסכם עם שני ארגונים ללא מטרות רווח שחברו יחד למטרה משותפת
מזרחי :OU-JLIC
• איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה ()OU
• MIZRACHI World

•

מטרת ההתקשרות היא יצירה ,טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית
באוניברסיטה ,תוך מתן תמיכה אוהדת ,פעילה ומשפחתית ל ודגש על הזהות הקהילתית יהודית
אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

•

מדובר בארגון אורתודוקסי דתי שמספק תמיכה רבנית ובונה קהילות ותוכניות חינוכיות ברוח שתואמת את
ערכיה של אוניברסיטת בר אילן.
הפעילות של הארגון מתקיימת כבר שנים רבות במוסדות שונים ברחבי ארה"ב ובשנים האחרונות אף החל
את פעילותו במוסדות בארץ.

•

ארגונים אלו הם היחידים המוכרים לנו (לאחר שבדקנו זאת) המסוגלים ליצור זאת ,מפאת הקרבה התרבותית/דתית
בין הארגונים הללו לבין קהל היעד .לא מצאנו ארגון נוסף שמתמקד בסטודנטים דתיים אורתודוכסים מארצות דוברות
אנגלית .עם זאת מובהר כי דלתם תהיה פתוחה אף בפני סטודנטים שאינם משתייכים לזרם האורתודוכסי דובר
אנגלית.
מטרות התוכנית:

•
•
•
•

בניית קהילה יהודית חמה ומסבירת פנים לסטודנטים בבר אילן
לספק חינוך יהודי מרתק ודינמי
לספק סביבה ביתית תומכת לעולים דוברי אנגלית
לספק משאבים לצמיחה אישית ודתית ,כולל חונכות אישית ,תמיכה בעלייה ,הדרכה דתית ופיתוח מנהיגות.

תקופת ההסכם:
 3שנים 2024 – 2021
העסקת עובדים:
•
•
•

-OU-JLICמזרחי יהיה אחראי על שכירת והעסקת כל העובדים בקמפוס.
לא יתקיימו יחסי עובד מעסיק בין המזרחי ובין מי ממועסקיהם לבין האוניברסיטה.
בשנה הראשונה תשכור המזרחי OU-JLIC-זוג אחד שינהל את התוכנית (בני הזוג המיועדים הם הרב צבי וטלי
וולגלרטנר)
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בשנה השנייה יצטרף לתוכנית זוג שני שיגור במעונות .הזוג יפעל תחת פיקוחם של הרב צבי וטלי וולגלרטנר
ובתיאום עם צוות בר אילן .הם יקבלו דירה חינם ,אך יישאו בעלויות הנוספות כגון ארנונה ,חשמל ,מים ,אינטרנט
אלחוטי וכו' ,בתוספת  15,000ש"ח לחודש כפיצוי.
בשנה השלישית :יוקם בית מדרש (" )"BMPלדוברי אנגלית .התוכנית תסייע לתמוך בתלמידי בר אילן להמשיך
בלימודי תורה ברמה גבוהה באנגלית וליצור חיים יהודיים תוססים בקמפוס ,תוך שיתוף פעולה עם כל צוות בר אילן
הרלוונטי ,לרבות המדרשה ,הכולל ורב הקמפוס .בבית המדרש יועסקו גם מורים מבחוץ מישיבות ישראל
וממדרשות.
חלקה של אוניברסיטת בר אילן בהסכם:
•

•
•
•

האוניברסיטה תישא בחלק מהעלויות כמפורט בטבלה כאן:
3 Year
2023-24

Year 2
2022-23

Year 1
2021-22

Projections

$165,000

$134,500

$112,667

OU-JLIC Mizrachi

$165,000

$134,500

$56,333

Bar Ilan University

האוניברסיטה תקצה חדר לפעילות של מזרחי .JLIC – OU
האוניברסיטה תקצה דיור לזוג שיתחיל את עבודתו החל מהשנה השנייה ,ללא תשלום דמי שכירות.
כל התוכניות יתואמו עם הגורמים הרלוונטיים :לשכת דיקן הסטודנטים ,לשכת הרב ,המכון הגבוה לתורה
והמדרשה.

תקציב :
התקציב בסך  $ 355,833אושר ע"י הגזברות .הסכום הזה כולל מע"מ והוא אינו עולה על  1.5מיליון .₪

בכבוד רב,
אילנית בטיט
ראש מנהל הסטודנטים
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