طلب تقديم ترشيح لجائزة "االمل االسرائيلي" بمبادرة رئيس الدولة
ريبلين -لتشجيع التعددية والتعاون داخل المجتمع اإلسرائيلي
برنامج" االمل اإلسرائيلي" هو مجموعة من الفعاليات والنشاطات الواسعة التي تستند الى رؤيا رئيس الدولة السيد روفيبن
(روبي) ريبلين التي تهدف الى تمثيل متساوي للشرائح األربع داخل المجتمع اإلسرائيلي وخلق شراكة بينها (العلمانيين،
المتدينين القوميين ،الحرديم والعرب) .يهدف برنامج االمل اإلسرائيلي في المجال األكاديمي الى تطوير الموارد البشرية
اإلسرائيلية وال سيما ان اللقاء األول بين الفئات العمرية المختلفة من جميع الفئات داخل المجتمع اإلسرائيلي يحصل في هذا
المجال.
برنامج "االمل اإلسرائيلي" في جامعة بن غوريون في النقب:
استجابت جامعة بن غوريون في النقب لمبادرة رئيس الدولة السيد روفين (روبي) ريبلين والبروفيسور يافا زلبرشيتس في
االنضمام لبرنامج االمل اإلسرائيلي في المجال األكاديمي وذلك بكونها مؤسسة تأخذ على عاتقها المسؤولية االجتماعية
وااللتزام تجاه المجتمع في النقب وتقديم التسهيالت له على اختالف اطيافه .من الطبيعي ان تكون الجامعة شريكة في
البرنامج وال سيما انها تسعى الى تحقيق اهداف البرنامج عن طريق الفعاليات المختلفة التي تقوم بها .تمنح الجامعة بشكل
سنوي جائزة االمل اإلسرائيلي.
الجائزة –  20,000ش ج
من يستطيع تقديم ترشيح للجائزة؟
فرد ،مجموعة او منظمة في إسرائيل ذات نشاط أكاديمي بموضوع بحث او موضوع عام الذي يسعى الى تحقيق رؤيا رئيس
الدولة بما يتعلق ببرنامج االمل اإلسرائيلي وهو تمثيل متساوي للشرائح األربعة داخل المجتمع اإلسرائيلي وخلق شراكة
بينهم.
تقوم لجنة قومية برئاسة مركز برنامج االمل اإلسرائيلي في الجامعة والتي تضم شخصيات عامة وشخصيات من المجال
األكاديمي بفحص وتقييم المرشحين وبفحص الطلب من ناحية النشاطات ومدى تأثيرها ،وبعد ذلك تقوم باإلعالن عن الفائز
الجديد.
صالحيات اللجنة:
-

دعوة المرشحين للحضور من اجل إعطاء معلومات أكثر حول طلبهم.

-

اللجنة ال تتحمل تكاليف تقديم الطلب مثال طباعة ،تقييم وتكاليف السفر وغيرها في حال تم قبول الطلب ام ال.

-

يتم منح الجائزة في حفل كبير داخل الجامعة.

تقديم الطلب:
على الطلب ان يشمل :االسم ،البريد االلكتروني ،الهاتف ،صفحة او حساب على الفيسبوك ،مكان العمل وملخص الطلب.
على الملخص ان يكون في ملف  wordوان ال يتجاوز الصفحة والنصف.
في عنوان الرسالة يرجى كتابة  -جائزة االمل اإلسرائيلي برؤيا الرئيس ريبلين.
تقديم الترشيح حتى تاريخ  14.1.20عبر البريد االلكترونيisraelihope@post.bgu.ac.il :

