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"مفعال هبايس"
المجلس المحلي عرعرة عارة
ديوان رئيس المجلس
ِقسم المعارف
المركز الجماهيري
َ

21/11/2017

اعالن

فتح باب التسجيل ِ
لمنحة المجلس المحلي عرعرة عارة بالتعاون مع "مفعال هبايس"
سر ديوان رئيس المجلس المحلي عرعرة عارة االعالن عن فتح باب التسجيل ِ
لمنحة بقيمة  10,000شيكل
َي ُّ

مخصصة لطالب الجامعات والكليات االكاديمية أبناء عارة أو عرعرة الذين َيدرسون للقب األول في البالد ،وذلك
بدعم ِمن المجلس المحلي و ِمن "مفعال هبايس" .لجنة ِ
المنح في المجلس المحلي حد َدت المعايير آخذة بعين
عدد الطالب االكاديميين في األسرة ،اسم الموضوع
االعتبار الوضع االقتصادي واالجتماعي للطالب وأسرته َ ،

التعليمي االكاديمي ،أي سنة دراسية ،عدد الساعات الدراسية للطالب وغيرها – وكلها معايير موضوعية مثبتة
بمستندات رسمية .الموعد األخير للتسجيل للمنحة وإلرسال ك ّل المستندات المطلوبة هو  11/12/2017الساعة
.15:00
على الطالب المتقدم للمنحة ان يقوم بكلتا الخطوتين التاليتين حتى تاريخ  11/12/2017الساعة : 15:00
األولى :تسجيل تفاصيله ِمن خالل موِقع االنترنت بواسطة الرابط (קישור )LINK,التالي https://goo.gl/h1dhsc

الثانية :أن يرسل كافة المستندات المطلوبة في الملحق المرفَق ورقمه  1الى البريد االلكتروني وعنوانه
يدويا أو أرسلت لنا بغير االيميل المذكور هنا.
 AR2013CC@GMAIL.COMمالحظة هامة :ال تقبل مستندات سلمت ً
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ملحق رقم 1

قائمة المستندات المطلوبة

ِ
لمنحة المجلس المحلي عرعرة عارة بالتعاون مع "مفعال هبايس"

التي على الطالب ارسالها بواسطة البريد االلكتروني فقط وعنوانه AR2013CC@GMAIL.COM
حتى موعد أقصاه  11/12/2017الساعة 15:00
يدويا
ال تقبل مستندات سلمت ً

الجزء األول :مستندات مطلوبة ِمن كل الطالاب والطالبات:
رقم
.1

البند
تسجيل

بال نترنت

مالحظات

توضيح البند
ادخال بياناتك في موقع االنترنت الخاص
بالمنحة.
صورة عن بطاقة هوياة الطالب وبها مبين:

 .2هوياة الطالب اسمه

الثالثي،

رقم

هويته،

صورته

الشخصية ،البلد التي يسكن بها.

اضغط على كلمة "هنا" في هذا الرابط
عتبر الطالب ِمن سكان عرعرة او عارة بعد اقدمياة َسنة
ي َ
واحدة على األقل على تسجيل مكان سكناه في هويته.

صورة هوية ام او اب الطالب .أما اذا كانت الطالبة
.3

هوياة أب او
أم الطالب

تصريح

دراسة للقب
.4

األول

يشمل

المعطيات
التالية:

صورة بطاقة هوية أم الطالب أو ابيه.

متزوجة ،فعليها ارفاق صورة هوية زوجها (الطالب يرفق
هوية زوجته).

تصريح موقع ِمن الجامعة أو الكلياة يبين

ي ِ
مكنك توفير المعلومات المطلوبة ِمن خالل التصاريح

اسمها وكل ما يلي:

واالستمارات (טפסים) المتبعة في المؤسسة التي تدرس

أ) ان الطالب َيدرس للقب األول مع توضيح بها ،أو ِمن خالل تعبئة استمارتنا وتوقيعها في المؤسسة
عدد ساعات الدراسة األسبوعية.
َ
التي تدرس بها .لتنزيل االستمارة الرجاء الضغط على كلمة

ب) في أي َسنة اكاديمية يتعلم الطالب (سنة
"هنا".
اولى ،ثانية ،ثالثة.)...
ج) َيدرس الطالب في الفصل الدراسي
الحالي (אישור לימודים בסמסטר א'
תשע"ח .)2017/2018

هنالك مؤسسات اكاديمية توفر كل هذه المعطيات للطالب
ِ
مجتمعة في تصريح واحد ،وهنالك مؤسسات توزعها على
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د) اسم الموضوع (أو المواضيع) الذي

اكثر ِمن تصريح .كلتا الطريقتين مقبولتين.

َيدرسه الطالب في الجامعة/الكلية.
ه) تصريح ِمن الجامعة او الكلية يثبِت ان

.5

تعهد للمجلس
ُّ
(כתב

התחייבות)

.6

تعهد ل"مفعال
ُّ
هبايس"

مست َند ِمن

الطالب َيدرس بواقع  14ساعة دراسية
أسبوعية على األقل لسنة .)2018/2017
تعهُّد موقع ِمن ِقبل الطالب بشأن حقوقك
وواجبتك بمشروع هذه المنحة (כתב

لتنزيل استمارة التعهُّد الخاصة بالمجلس المحلي الرجاء

التطوع  100ساعة
התחייבות) وبضمنها
ُّ

الضغط على كلمة "هنا".

في السنة في مواعيد ثابتة.
تعهُّد موقع ِمن ِقبل الطالب بشأن حقوقك

لتنزيل استمارة التعهُّد الخاصة ب"مفعال هبايس" الرجاء

وواجبتك بمشروع هذه المنحة (כתב

الضغط على كلمة "هنا".

התחייבות למפעל הפיס)
مستند ِمن البنك (أو بنك البريد) يثبِت ان
َ

 .7البنك (أو بنك الحساب المسجل في طلب المنحة هو على
البريد)

اسم الطالب المتقدم للمنحة.

ألن "مفعال هبايس" سيحول المنحة فقط على حساب
مسجل على اسم صاحب المنحة وال يو ِافق على تحويلها
لحساب انسان آخر حتى ولو كان من أسرة الطالب.
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الجزء الثاني :مستندات مطلوبة ِمن الطالب والطالبات حسب الحاالت التالية:
رقم

البند

توضيح البند

مالحظات

في حال ان الطالب ِمن سكان عارة او

صورة هواية
.8

ام الطالب أو
أبيه

عرعرة ولكن اضطر لتغيير مكان سكناه في
ِ
فعليه ارفاق
الهوية حسب مقتضيات دراسته،
صورة هويته باإلضافة الى صورة هوياة امه
او ابيه وبها مبين ان أَحد والديه على األقل

اذا كانت الطالبة متزوجة فعليها ارفاق صورة هوية
زوجها إلثبات مكان اقامتها في عارة أو عرعرة (اما
الطالب فيرفق هوية زوجته).

ِمن سكان عارة/عرعرة.
وذلك لألشهر التالية 10+9+8+7+6+5 :سنة ( 2017أي
ِمن أيار حتى تشرين أول .)2017
أما اذا كان مقدم الطلب متزوج ،فعليه ارفاق قسائم رواتب
وطبعا الزوجة ترفق قسائم
حاجة لقسائم والديه).
زوجته (وال َ
ً

زوجها اذا كانت هي المتقدمة للمنحة.

.9

תלושי שכר
للطالب

ست قسائم رواتب (תלושי שכר) للطالب

اذا كان مقدم الطلب او زوجته او والديه يعملون عند عدة

صاحب الطلب اذا كان يعمل.

مشغلين أو/و َيأخذ أجور ِمن مشغلَين أو أكثر ،فعليه ارسال كل
القسائم التي ِ
تعكس كافة األجور التي ينالها .اذا أخفى المتقدم
للمنحة أي جزء ِمن مدخوالته أو مدخوالت افراد أسرته
المذكورين اعاله ِ
(من أجور ودعم ِمن التأمين الوطني وغيره)
تم قبوله للمنحة فان
فسيلغى
تلقائيا ترشيحه للمنحة ،وفي حال ُّ
ً
كما و ِمن حق المجلس
منحته ستلغى حتى ولو بدأ بالتطوعَ ،
المحلي عرعرة عارة ان يسترد ما دفع لهذا الشخص ِمن المنحة
بكل السبل القانونية المتوفرة لديه.

.11
.11
.12

תלושי שכר
ألب الطالب
תלושי שכר

ست قسائم رواتب (תלושי שכר) لوالد الطالب
اذا كان الوالد يعمل.
ست قسائم رواتب (תלושי שכר) لوالدة

ألم الطالب

الطالب اذا كانت الوالدة تعمل.

هوياة أب او

اذا كان لك اخوان/أخوات تحت جيل  18فأرفق

أم الطالب

لحق هوية أبيك او امك وبه تَظهر اسماء
م َ

وذلك لألشهر التالية 10+9+8+7+6+5 :سنة ( 2017أي
ِمن أيار حتى تشرين أول .)2017
وذلك لألشهر التالية 10+9+8+7+6+5 :سنة ( 2017أي
ِمن أيار حتى تشرين أول .)2017
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وأجيال اخوانك/أخواتك.

.13

ُمعيل وحيد
سرة
لأل ْ
משפחה
חד-הורית

.14

الديك منفصلَين (משפחה חד-
اذا كانا و َ
הורית) وفقط واحد منهما يعيل العائلة فيجب
ارفاق تصريح يؤكد ذلك.

تصريح من
التأمين

اتبا وال دخل مادي لديهم ،فعليه التوجُّه
رً

بعدم وجود

המוסד לביטוח לאומי (אישור שאירים).

اذا كان الطالب بنفسه او والديه (كالهما أو
أحدهما) أو زوجته ال يعملون وال يتقاضون

الوطني

ي ِ
مكن الحصول على هذا التصريح من مؤسسة التأمين الوطني

لمؤسسة التأمين الوطني (המוסד לביטוח

ُثبت عدم
לאומי) والحصول على مستند ي ِ
تقاضيهم أيّ ْ
دخل في الست أشهر التالية:

دخل

 10+9+8+7+6+5ل َسنة ( 2017أي ِمن أيار

تصريح من

الديه (كالهما أو
اذا كان الطالب بنفسه او و َ
أحدهما) أو زوجته يتقاضوا دعم مادي ِمن

حتى تشرين أول .)2017

.15

التأمين
الوطني
بوجود دخل

في الست أشهر التالية 10+9+8+7+6+5 :ل َسنة 2017
مؤسسة التأمين الوطني أو ِمن أي جهة
(أي ِمن أيار حتى تشرين أول .)2017

أخرى ،فعليه ارفاق مستندات ُتثبت هذا
الدخل.

حتى وان كان اخيك غير متقدم لهذه المنحة .هذا التصريح

.16

أخ َيدرس في
كلياة/جامعة

تصريح يثبِت ان لك أخ/أخت َيدرس في

كلية/جامعة في اسرائيل او خارجها للقب األول

او غيره

لمصلحتك ويزيد ِمن نقاط تدريجك على قائمة المستحقين.
اذا كان لمقدم الطلب أخ َيدرس خارج البالد ،فيجب ارفاق

مستند من الجامعة يثبت الدراسة بالخارج وصورة عن جواز
سفر هذا األخ يوثق سفره للدراسة في الخارج.

تصريح من
.17

قسم الرفاه

ِ
حاصلين على
في حال ان الطالب او أسرته
َد ٍ
عم ِمن ِقسم الرفاه في المجلس المحلي عرعرة
عارة ولهم ملف في هذا ِ
القسم ذات صلة بدخل
مادي محدود ،فعلى الطالب احضار تصريح
ِ
مناسب ِمن ِقسم الرفاه.

مالحظة هامة :الرجاء عدم ُّ
التوجه الى ِقسم الرفاه (الشؤون
االجتماعية) اذا كنت تعلَم ان ليس لك وال لعائلتك ملف مفتوح
لديهم.
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مالحظات ها امة:

صة لـ  30طالب فقط تجتمع بهم كل الشروط التالية:
أ) المنحة مخص ا
ِ )1من سكان عارة أو عرعرة.
 )2في السنة التعليمية الحالية  2017\2018תשע"ח َيدرس للقب األكاديمي األول ( BAأو  BEDأو ما يعادلهما) في
معترف بها ِمن ِقبل مجلس التعليم العالي (המל"ג) بواقع  14ساعة دراسية أسبوعية على
مؤسسة اكاديمية في إسرائيل َ
األقل.

ِ
صل
 )3غير حاصل ولن يحصل على منحة أخرى من "مفعال هبايس" في السنة التعليمية الحالية  .2017\2018اما اذا َح َ
مقدم الطلب على منحة ِمن جهة غير "مفعال هبايس" ِ
(مثل פר"ח أو "ارتقاء" او غيرهما) فهذا ال يتضارب مع هذه

المنحة.
المتبادل بين أهالي ومجلس عرعرة عارة وبين أبنائنا االكاديميين ،فكل َمن
ِ )4من باب التكافل االجتماعي وعالقة الدعم
َ
جمل
َيحصل على منحه عليه
ُّ
بم َ
التطوع في مؤسسة عامة في عارة او عرعرة يحددها المجلس بواقع  4ساعات أسبوعية ُ
السنة وذلك حتى .15/5/2018
 100ساعة ُّ
تطوع في َ

ب) للتفاصيل او لالستيضاح حول هذه المنحة ،بوسعكم التواصل ِمن خالل البريد االلكتروني فقط وعنوانه
شفهيا
( .)AR2013CC@GMAIL.COMالرجاء عدم التواصل مع الموظفين بخصوص هذه المنحة ال
ً

هاتفيا بل ِمن خالل هذا البريد االلكتروني فقط وذلك لكي يكون التواصل موثق عند الطرفين وَيضمن
وال
ً
حق الطالب بالكامل.

ت) التواصل بين المجلس المحلي وبين ُمقدِّم الطلب سي ُكون فقط ِمن خالل البريد األلكتروني الذي سجَّله ُمقدِّم
الطلب في موقع االنترنت المخصَّص لهذا الغرض وذلك لتوثيق هذا التواصل .اذا سجَّل الطالب عنوانه
بشكل خاطئ فهذا ِمن مسؤوليَّة الطالب فقط ِعل ًما انه سيُعيق التواصل بين الطرفين .صحَّة البريد
البريدي
ٍ
األلكتروني ومتابعته ِمن مسؤوليَّة الطالب فقط.
ث) المجلس المحلي عرعرة عارة يَحتفظ لنفسه بحق تغيير أو الغاء أو تعديل ك ّل ما ُذكر أعاله وفق احتياجاته.
ج) التسجيل للمنحة وتقديم المستندات ِمن خالل االنترنت فقط .ال يمكن تسليم المستندات للموظف.
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المركز الجماهيري عرعرة
ح) بوسع المتقدم للمنحة استعمال حواسيب وانترنت وجهاز المسح (סורק) في َ
(بجانب مدرسة طه حسين) ايام األحد حتى الخميس الساعة  9:00حتى .17:00

خ) ال نقبل صور مستندات تم التقاطها بشكل واضح ِمن خالل كاميرات الهواتف النقالة .بل يجب استنساخها
بوضوح بواسطة جهاز المسح (סורק).
د) في حال الحظنا ان هنالك تساؤالت متكررة حول المنحة ،فإننا قد َننشر توضيحات اضافية على موقع
"المركز الجماهيري عرعرة عارة" وهذه
انترنت "المجلس المحلي عرعرة عارة" و/أو على صفحة فيسبوك َ

التعليمات ستكون ملزمة ومتم َمة لهذا االعالن.

ج) ِحرصا على توزيع ال  30منحة بين أكبر َ ِ
حصل طالب على منحة فلن نتمكن ِمن
عدد من األ َسر ،فاذا َ
ً
اعطاء منحة اضافية ألخيه/ألخوته.

تلقائيا التطبيقات المحوسبة ِمن استقبال المستندات
ذ) في تاريخ  11-12-2017الساعة  15:00ستتوقف
ً
مستندات لطلبات قدمت في الموعد  -مع
والتسجيل للمنحة وال يوجد امكانية لتقديم الطلبات وال لتسليم
َ
احترامنا الكبير سلفًا لمشاغل طالبنا األكاديميين .لقد فَسحنا المجال  3اسابيع للتسجيل امام الطالب
ٍ
بشكل مبكر عن المنحة ليستعدوا ،ويسرنا التسجيل وتقديم الطلبات ِمن خالل االنترنت
للتسجيل ،وأَعلنا

للتسهيل على الطالب وتحييدهم عن عناء السفر.
ر) لجنة المنح ستَفحص الطلبات التي تستوفي على كل الشروط ،ولن تَفحص طلبات بها نقص مستند أو أي
معطى.
ز) في السنة الماضية هنالك مجموعة صغيرة ِمن الطالب تسجلوا للمنحة ولكنهم لم يرفقوا المستندات
المطلوبة ،وهنالك مجموعة صغيرة أخرى قدمت المستندات المطلوبة ِمن دون التسجيل للمنحة .كلتا
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المجموعتين ِ
خس َرتا المنحةِ .من باب حرصنا على مصلحة الطالب األعزاء ،فإننا نناشدهم بتقديم
معا.
المستندات والتسجيل للمنحة ً

لن يستطيع الحصول على هذه المنحة:

س)

(َ )1من يتعلم خارج اسرائيل.

(َ )2من يتعلم للقب الثاني ،الثالث ،הנדסאי ,טכנאי ,תעודת הוראה ,לימודי תעודה ,השתלמות أو أي
لقب آخر غير اللقب األول.

(َ )3من يتعلم في مؤسسة في اسرائيل غير معترف بها ِمن ِقبل مجلس التعليم العالي (המל"ג).
المجلس المحلي عرعرة عارة ال َيعد كل المتقدمين بالحصول على المنحة حتى وان استوفوا الشروط
ش)
كلها .المنحة مخصصة ل  30طالب فقط .لجنة ِ
المنح ستدرج المتقدمين للمنحة حسب معايير موضوعية
مثبته بالمستندات.
لسنة 2018/2017
اذا تم قبول الطالب للمنحة ولكنه اوقف دراسته في الفصل التعليمي الثاني َ

ص)

بمبادرة المؤسسة التي َيدرس بها) فسوف تسحب منه المنحة ويطلب منه اعادة اي مبلغ
(بمبادرته أو
َ
َ
استلمه.

ايضا ،ولكن تعطى أفضلية
لمن حاز على هذه المنحة تقديم طلَب للمنحة في هذه السنة ً
يسمح َ

ض)

لمن لم يحظى بهذه المنحة سابقًا.

ط) اإلعالن موجه للطالبات األكاديميات تماما كما هو موجه للطالب .صيغة المذكر و ِ
ضعت لتيسير النص
ً َ
فقط.

نأمل ِّ
مزيدا ِمن التألِّق والنجاح.
لكل طالبات وطالاب عارة وعرعرة ً
ُ

