"فريق العمل الوطني" من قبل وزارة المساواة االجتماعية وبشراكة اتحاد الطالب والطالبات
الجامعيين القطري ينطلق من جديد

مشروع " فريق العمل الوطني " من قبل وزارة المساواة االجتماعية وبشراكة اتحاد الطالب
والطالبات الجامعيين القطري ,وزارة الصحة ,وزارة التربية والتعليم ,هو بمثابة مشروع منح
طالبية ل –  2500طالب  /ة يهدف لمساعدة الشرائح االجتماعية في إسرائيل والتي تضررت
بشكل كبير بفترة ازمة الكورونا وإيجاد واعطاء حلول مبدعة لتحديات االجتماعية التي ظهرت
من جراء االزمة.

النشاط االجتماعي يمتد لمدة  90ساعة تطوعية وذلك خالل السنة الدراسية الجامعية
( 2021-2022حتى نهاية شهر آب) مقابل منحة مالية بقيمة  5,000شيكل.
التسجيل للمنحة متاح حتى يوم األربعاء 20.2.2022

مسارات المنحة

مسار المسنين :يهدف النشاط في هذا المسار لخلق تواصل بين شريحة الطالب الجامعيين وبين
شريحة المسنين وذلك من خالل تقوية التواصل بين األجيال المجتمعية المختلفة وإلغاء الشعور
بالوحدة لدى المسنين .يعتمد هذا البرنامج على لقاءات أسبوعية بين الطالب والمسنين والتي
تتضمن نشاطات وفعاليات بينهم.
موجة الكورونا الحالية التي تجتاح البالد تعزز لدى المسنين الشعور بالوحدة .من خالل هذا
المسار نهدف إللغاء حالة الوحدة والحد منها لدى المسنين والتخفيف عنهم وذلك من خالل
فعاليات تكون في بيت كبير السن او في مكان عام ,اختيار مكان الفعاليات يكون وفق رغبة

الطرفين ,وعند الحاجة ووفق الظروف يمكن التواصل وعقد اللقاءات من خالل تقنية الزوم او
الهاتف.
إمكانية التسجيل لهذا المسار متاحه امام جميع الطالب من كافة التخصصات التعليمية ،شرطية
ان يكون الطالب صاحب ميول للتطوع مع المسنين وصاحب قدرة على الصبر ومراعاة
شعورهم.
المشاركة في هذا المسار تتطلب اظهار شهادة تطعيم سارية المفعول او شهادة متعافي او إظهار
نتيجة فحص كورونا سلبية بوتيرة معينة تحددها وزارة المساواة االجتماعية .لوزارة الصحة
الصالحية لتعديل هذه األوامر بما يتوافق ونهج الحكومة لتعامل مع وباء كورونا.
المسار بشراكة قسم المسنين بوزارة المساواة االجتماعية.

مسار التربية :يهدف التطوع من خالل هذا المسار الى تقليص الفجوات التعليمية لدى طالب
المدارس في اسرائيل والتي نتجت في اعقاب ازمة الكورونا .سوف يتم توجيه الطالب للتطوع
مع طالب من كافة المراحل الدراسية وذلك من المرحلة االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية وفق
برامج تعليمية عديدة .كل طالب يتطوع مع الجيل المناسب لقدراته وموضوع دراسته وكذلك
وفقا لرغبته الخاصة وكذلك وفقا لالحتياجات الطالبية في المدارس.
إمكانية التسجيل لهذا المسار متاحه امام جميع الطالب من كافة التخصصات التعليمية ،هنالك
افضلية لطالب من تخصصات معينة ( مثل :تخصصات علمية ,تخصص الرياضيات وذلك اذا
اتضح ان هنالك طلب متزايد لهذه التخصصات ,وكذلك طالب من تخصصات التربية) وأيضا
لطالب يتكلمون لغات عديدة.
يتطلب هذا النشاط أيضا تفرغ في ساعات الصباح الباكرة طيلة األسبوع وإمكانية العمل من
خالل المنصات والتقنيات التكنولوجية المختلفة (.)Zoom, Kahoot, Mentimeter
المشاركة في هذا المسار تتطلب اظهار شهادة تطعيم سارية المفعول او شهادة متعافي او إظهار
نتيجة فحص كورونا سلبية بوتيرة معينة تحددها وزارة المساواة االجتماعية .لوزارة الصحة
الصالحية لتعديل هذه األوامر بما يتوافق ونهج الحكومة لتعامل مع وباء كورونا.

المسار بشراكة وزارة التربية والتعليم.
مسار الصحة :مسار الصحة لهذا العام يشدد ويركز بشكل خاص على مجال الصحة النفسية.
يهدف هذا المسار لمساعدة الطواقم الطبية بالمؤسسات الطبية المختلفة وكذلك المرضى في
المجتمع ,والذين يعانون من حاالت طبية معقدة واراء مسبقة من قبل المجتمع.
ُثر والذي يضمن لك إمكانية
نحن نرى بهذا المسار فرصة ذهبية للدخول لعالم هام ,مميز وم ٍ
العطاء بشكل ال يقدر بثمن.
إمكانية التسجيل لهذا المسار متاحه امام جميع الطالب من كافة التخصصات التعليمية ,ابتدا ًء من
تخصص علم النفس ,العمل االجتماعي وكذلك العلوم االجتماعية ,اإلنسانية والتخصصات
العلمية.
عملية القبول منوط بالمقابلة من قبل مركز المنحة وممثل للمؤسسة الطبية وكذلك يتطلب اجراء
تطعيمات وفحوصات طبية الزمة.
المسار بشراكة وزارة الصحة .

قوموا بالتسجيل

لكافة األسئلة واالستفسارات!

من يمكنه التسجيل؟ اضغطوا هنا!

ألسئلة واستفسارات بأمور أخرى تخص المنحة يمكن مراسلتنا من خالل البريد االكتروني:
mesima@nuis.co.il

بالنجاح !

جميع األجوبة على جميع األسئلة – برنامج " فريق العمل الوطني"

من يستطيع تقديم طلب من اجل الحصول على المنحة؟
التسجيل للمنحة واالنخراط بالمشروع متاح امام جميع الطالب والطالبات الجامعيين الذين يدرسون
بمؤسسة تعليمية تم تعريفها وفق "قانون حقوق الطالب –  " 2007كما يلي:
● طالب سنة تحضيرية ،طالب لقب اول ،او طالب القاب متقدمة بمؤسسة تعليمية معترف بها
من قبل مجلس التعليم العالي.
● طالب بمؤسسات لتأهيل الهندسيين والتقنيين والتي تخضع لمراقبة وزارة الصناعة ,التجارة
والتشغيل.
● طالب بمؤسسات تعليمية إلعداد المعلمين في إسرائيل ,والتي تخضع لمراقبة وزارة التربية
والتعليم.
● طالب بمؤسسات تعليمية فوق الثانوية او بمسار تعلم بمؤسسة فوق الثانوية بمجال الفنون
المعترف بها من قبل وزارة الثقافة والرياضة.
● على الطالب ان يكونوا مسجلين لفصلين دراسيين على األقل خالل العام الدراسي وفي كل
فصل دراسي ان يكونوا مسجلين لمساقات (كورسات) ثنين على األقل.

اضغطوا هنا لقائمة المؤسسات المعترف بها حسب قانون حقوق الطالب

هل من الممكن التسجيل لهذه المنحة بالتزامن مع الحصول على منح أخرى في نفس الوقت؟
من ناحيتنا يمكنك التسجيل لهذه المنحة بالتزامن مع حصولك على منح أخرى في نفس الوقت من
أطراف أخرى .ولكن يجب عليك التأكد والفحص مسبقا مع كافة األطراف األخرى والتي منحتك منح،

انها تتيح لك التسجيل لمنحتنا – منحة فريق العمل الوطني .من الوارد أن األطراف األخرى قد تعارض
حصولك على منح أخرى ومن ضمنها منحتنا ولذلك عليك فحص هذا االمر امامهم بشكل مسبق ,قبل
بداية التطوع في منحتنا.

هل يمكنني التسجيل للمنحة في حال انني ال اتعلم بإسرائيل؟
التسجيل لهذه المنحة غير متاح امام الطالب الذين يتعلمون بمؤسسات اكاديمية موجودة خارج إسرائيل.
التسجيل للمنحة ممكن فقط للطالب والطالبات الذين يدرسون بمؤسسات خاضعة لقانون حقوق الطالب
بإسرائيل.

رأيت ان المنحة تمتد حتى الفصل التعليمي الصيفي .هل يمكنني ان أقدم طلب تسجيل للمنحة
في حال قمت بالتسجيل للتعلم بالفصل الصيفي أيضا؟
نعم .التسجيل للمنحة متاح امام جميع الطالب الذين يملكون تصريح تعليم ساري المفعول للسنة
الدراسية  2022-2021والذين مسجلون للتعلم بفصلين دراسيين ثنين بالسنة على أالقل (ال يهم أي
فصليين) وبكل فصل مسجلون لمساقيين تعليميين أثنين على أالقل (كورسات ثنين بكل فصل).

هل التسجيل للمنحة متاح امام طالل السنة التحضيرية؟
نعم .شريطة ان يتم ارفاق تصريح تعليم ساري المفعول للسنة الدراسية .2022- 2021

ما عدد ساعات التطوع ضمن المنحة وكيف يتم تقسيمها؟
يجب على الطالب الذين يتم قبولهم للمنحة التطوع لمدة  90ساعة 10 .ساعات من ضمن ال 90
ساعة تخصص من اجل التحضيرات والتأهيل لكيفية التطوع و  80ساعة تطوع بشكل فعلي .الطالب
الذين حصلوا على المنحة في السابق يخصصون فقط  5ساعات من اجل التحضيرات والتأهيل .عدد
الساعات يتغير وفق مسار المنحة التي تم قبولك اليه ( بكل األحوال ,االلتزام هو لخمس ساعات
أسبوعية) ولكننا سوف نأخذ بعين االعتبار أي ظروف خاصة من أجل قيامكم بالمنحة بكامل النشاط
والعطاء.

انا ادرس موضوع يتطلب مني جهد مكثف ,هل هنالك مراعاة لظروفي هذه؟
ساعات التطوع تتعلق بالمسار الذي قررت االنضمام اليه .تجدر اإلشارة ان هنالك مواعيد يجب عليك
الحضور اليها بشكل اجباري كساعات التأهيل والتحضير لكيفية تنفيذ المنحة .باإلضافة الى ذلك ,يجب
عليك التذكر ان المنحة تتطلب خمس ساعات تطوع اسبوعية وفي بعض األحيان يتم تنظيم لقاءات مع
مركز المنحة او مدير المشروع والتي يتطلب منك حضورها .اننا نصحك بشدة التفكير قبل التسجيل
للمنحة والقيام للتسجيل للمنحة فقط في حال شعورك واقتناعك انه بإمكانك الموازنة بين تعليمك
ودراستك وبين التطوع والعطاء كما يجب من خالل المنحة.

هل يجب علينا ارفاق مستندات معينة عند التسجيل للمنحة؟
يجب على الطالب الذكور الذين يتم قبولهم لمسار التربية ارفاق موافقة من الشرطة تقر بانه ال يوجد
أي مانع لتشغيلهم حسب قانون منع التشغيل للمعتديين جنسيا بمؤسسات معينة –  .2021هذا الطلب
للحصول على الموافقة موجهة لرجال فوق سن الثامنة عشر فقط ووفق القانون.

كيف سوف يتم دفع المنحة؟
يتم دفع المنحة بشكل مباشر لحساب البنك الخاص بالطالب/ة وذلك بواسطة تحويلة بنكية.

متى يتم اعالم الطالب الذين تم قبولهم والموافقة على طلبهم من اجل الحصول على المنحة؟
سوف يتم اعالم الطالب الذين تم قبولهم والموافقة على طلبهم من اجل الحصول على المنحة حتى
تاريخ .31.3.2022

لكل سؤال او استسفار يتعلق بالمنحة يمكنكم مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني:
mesima@nuis.co.il

