
 

 تقديم طلب لجائزة اثر القيام بفعاليات اكاديمية او جماهرية "

 "  تعدد ومشاركة في المجتمع االسرائيلي .إسرائيلي أمل"

  

 ما هو مشروع أمل اسرائيلي؟

 

  . ريفلين رؤوفينيهدف هذا المشروع القيام بفعاليات عدة تحت اطار فعاليات عديدة من قبل رئيس الدولة السيد 

ئات وبناء شراكة بين اربعة الف ,الى تمثيل جميع المجموعات داخل المجتمع االسرائيلي كما وهدف هذه الفعاليات والمشاريع 

  وعرب .  ,متدينين  ,قومية دينيةمجموعات  ,: العلمانيين

 .رياضة والخ ,سوق العمل  ,اكاديمية  ,التعليم  ,جميع هذه الفئات يمزها عدة مركبات ومن اهمها : االجتماعية واالقتصادية

في االكاديمية اسست بموجب الوعي ان الساحة االكاديمية يمكن ان تكون وسيلة اساسية لدعم مفهوم االنساني  إسرائيلي أمل

وايضا تعتبر االكاديمية مكان مهم يلتقي فيه شباب من جميع المجتمعات تحت سطح تعليمي  ,االسرائيلي بجميع أنواعه 

 واحد.

 

 في جامعة بن غوريون في النقب :  إسرائيلي أمل

في  والبريفسور يافا زيلبرشس  ريفلين رؤوفين السيد العام الماضي استجابت جامعة بن غوريون لطلب رئيس الدولة

المسؤولية و ,تأخذ على نفسها المسؤولية االجتماعية كأديميه " .  وتعتبرفي االكاديمية  إسرائيلي أملاالنضمام لمشروع " 

 . تمع في النقب بشتى انواع المساعدات والخدماتلجمهور النقب واتاح الفرص للمج

الذي يشمل عدة فعاليات داخل الحرم الجامعي  إسرائيلي أمللذلك من الطبيعي ان نكون جزء مشارك ومهم في المشروع  

  إسرائيلي . تقوم الجامعة بمنح جائزة سنوية للمشروع أملولذلك 

   

 شيكل .  20000جائزة : ال

 

 من يمكنه تقديم طلب :

م هالتي تساعد وتسا جماهريةابحاث او فعاليات  ,اصحاب فعاليات اكاديمية  ,مجموعة او مؤسسة في اسرائيل ,شخص 

. وان يكون مقدم الطلب عمل ريفلين رؤوفينالسيد الذي هو ايضا هدف رئيس الدولة  إسرائيلي أمللدعم هدف المشروع 

  وعرب .  ,متدينين  ,قومية دينيةمجموعات  ,بناء شراكة بين اربعة الفئات : العلمانيينعلى 

 

 فحص الطلبات : 

اللجنة مركبة من اشخاص معروفين وشخصيات   ,بفحص الطلبات التي تقدم  إسرائيلي أملستقوم لجنة خاصة في برنامج 

 واالعالن عن الفائر في يوم بن غوريون. ,ستقوم اللجنة بفحص المقدمين للجائزة  ,اكاديمية

ى المجتمع وتأثيرها عل ,وجودتها  ,وسيأخذ جزء مهم في فحص الفعاليات وحقيقة الفعاليات  ,ستقوم اللجنة بفحص الطلبات

 .  



بإمكان اللجنة وحسب قرارها ان تدعو اليها كل المقدمين للجائزة او جزء منهم ألجل فحص بعض التفاصيل عن  -1

 ماهية التقديم والطلب للجائزة. 

 يمكن ان تقرر اللجنة في تقسيم الجائزة بين اكثر من مقدم او عدم اعطاء جائزة لبعض المقدمين.  -2
 

باعة ط ,ان كان دفع اجر مواصالت  ,ط له عالقة في تقديم طلب للجائزة اللجنة غير مشتركة في كل قس –بشكل واضح 

 والخ واالمر ليس ال عالقة ان حصل مقدم الجائزة على الجائزة ام ال.  ,تعديل ,اوراق

 الذي يشمل محاضرات عدة تهدف النجاح اهداف المشروع.   ,ستعطي الجائزة خالل حدث سيقام في الجامعة

 

 Israelihope@post.ac.ilعبر االيميل :   16.09.2018لب للجائزة تقديم الطلب حتى يوم على من يريد تقديم ط

ة السيد من قبل رئيس الدول  إسرائيلي أملالشخص المعني في تقديم الطلب علية تسجيل على المكتوب : جائزة مشروع : " 

 . ريفلين رؤوفين

 ألي استفسار او سؤال يمكن التوجه الى نفس االيميل  الذي ذكر اعاله . 
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