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2022لعامالشابةللقیادةالقدسجائزةنداء

اإلطارھذافيورفاھیتھم.القدسبسكانالنھوضعلىإسرائیلمایمونیدیسوصندوقالقدسصندوقمؤسسةتعمل
الشابةالمدنیةالقیادةوتعزیزمقدسیةمحلیةقیاداتدعمفيمایمونیدیسوصندوقالقدسصندوقمؤسسةترغب
بالقیمقویةصلةلھوحماھیریااجتماعیاتطویرایقودونالذینمقدسیینلشبابالتمیزمنحیتمالمدینة.فيالنامیة

والعمل الشامل لمؤسسة صندوق القدس وصندوق مایمونیدیس إسرائیل.
المدنيالمجتمعفيالثقافة/المجتمع/الجماھیریةالمنظماتمنشبابقادةإلىالشابةللقیادةالقدسجائزةمنحیتم
المفصلةالمجاالتفيمشاریعإدارةفيأوو/المبادراتفيمثبتنجاحذووالواقعفيھمالذینالقدس،مدینةفي
المھنيالشخصي،تطورھمفيالتالیةالمرحلةإلىالفائزینقیادةفيیساعدبالجائزةالفوزأنحیثأدناه،3البندفي

والتنظیمي.
وثائقفيالمفصلةالشروطبموجبالشابةالقیادةلجائزةترشیحتقدیمإلىالقدسصندوقمؤسسةتدعوذلكأجلمن

النداء أدناه.

أموالالفائز.المرشحفیھایعملالتيالمنظمةإلىمنحھایتمالتي$100,000بقیمةمالیةبجائزةالفائزالمرشحیفوز
الفائز،المرشحقیادةفيتطورھا،فيالتالیةالمرحلةإلىوقیادتھابالمنظمةالنھوضتطویر،فيالمنظمةتخدمالجائزة

والكل وفقا لما ھو مفصل أدناه.

عام.1

لتقدیروفقاسیقرركماأو$100,000بقیمةالفائزالمرشحإلىمنحھایتمالتيالشابةالقیادةجائزةتكون
مؤسسة صندوق القدس وصندوق مایمونیدیس.

بالمرشحیتعلقفیمامسبقةمطالب.2

فيعلیامناصبفيیعملونالذینعاما،50جیلحتىالقدس،سكانمنالشبابللقادةمخصصالبیانھذا.1
").المنظمةمنظمات مقدسیة بدون أھداف ربحیة (فیما یلي – "

مؤسسةمصادقةبحوزتھاالتيالقدس،فيالجمھورلفائدةشركةأوجمعیةتكونأنالمنظمةعلىیجب.2
تعاونیةجمعیةأوالمفعول،ساریةسلیمة،إدارةمصادقةوكذلكالدخلضریبةأمرمن46للبندوفقاعامة

ساریةربحیة،أھدافبدونجمعیةمصادقةوبحوزتھاأعالهالمذكورةالمصادقاتبحوزتھاالتيمقدسیة
المفعول.

فيیعملالذياتحادعنیدورالحدیثكانماإذالكنالقدس.فيللمنظمةالمسجلةالمكاتبتكونأنیجب.5
تقدیمیمكنالقدس،فيھوالمرشحیدیرهالذيالقسم/الشعبة/الفرعأنإالالبالد،فيواحدةمدینةمنأكثر

وفقاالحالةفيالنظریتموسوفالقدس،فيالقسم/الشعبة/الفرعوجودبشأنمستندذلكفيبما،الترشیح
لما یقتضیھ األمر.

یتم تقدیم الترشیح بواسطة كتاب توصیة من ھیئة موصیة..8
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بخصوصھاالجائزةمنحیتمالتيالعملمجاالت.3

أكثرأومجالفياجتماعیا،/عاماعمالأوبرامجمشاریع،أدارأوبادرالذيشابقائدإلىالجائزةمنحیتم
من المجاالت التالیة:

تعزیز المجتمع المدني في القدس..1
البحث والنھوض بالتراث الثقافي للقدس..2
تمكین النساء في كل أوساط سكان المدینة..5
تسخیر السكان الیھود المتدینین المتزمتین (الحریدیم) في القدس من أجل دمجھم في المجتمع المدني..8

ھـ. تطویر برامج تعلیم اللغة االنجلیزیة لطالب المدارس في المدینة.
تطویر برامج لدراسة العلوم لطالب المدارس الثانویة في المواضیع التالیة: التكنولوجیا، الھندسة، جودة البیئة.27

والریاضیات.

الجائزةلجنة.4

القدسصندوقمؤسسةِقبلمناختیارھمسیتمالذینعامة،شخصیاتخمسمنالجائزةلجنةتشكیلیتمسوف
وصندوق مایمونیدیس وفقا لتقدیرھما.

المنظمةوعلىالفائزالمرشحعلىتسريالتيودیونالتزامات.5

المشاریع/المشروعوقیادةالنھوضتطویر،فيالجائزةأموالالفائزالمرشحفیھایعملالتيالمنظمةتستثمر.1
المخصصة للنھوض بالمنظمة إلى المرحلة التالیة في تطورھا، بقیادة المرشح الفائز.

مؤسسةِقبلمنلھتحویلھایتمالتيبالصیغةوتعھدمصادقةعلىالفائزالمرشحفیھایعملالتيالمنظمةتوّقع.2
التيالمنظمةإلىالقیادةجائزةدفعیتمالقدس.صندوقمؤسسةلطلباتوفقاإضافیةوثائقوعلىالقدسصندوق

یعمل فیھا المرشح الفائز فقط. 

یشارك المرشح الفائز في لقاءات دوریة وفي نشاطات مستقبلیة لدائرة الفائزین بالجائزة..5

أموالاستخدامیتمسوفالذيالبرنامجبخصوصتقاریراقدمأنالفائزالمرشحفیھایعملالتيالمنظمةعلىیجب.8
الجائزة فیھ.

الفائزالمرشحاختیارإجراء.6

تكون عملیة اختیار الطلب الفائز على مرحلتین:أ.

المطالب المسبقة– تصنیف أولي للطلبات بما في ذلك استیفاءمرحلة التصنیف

– فحص واختیار من قِبل لجنة الجائزةمرحلة االختیار

وطلبالطلب،لفحصولقاءاتمقابالتُتجريأنلتقدیرھا،وفقا،القدسصندوقمؤسسةحقمنیكونب.
تفاصیل ، وثائق أو استفسارات إضافیة من المرشحین لتكون راضیة بشكل كامل.
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مبلغتقسیمامكانیةذلكفيبماواحد،مرشحمنأكثراختیارفيبالحقلنفسھاالقدسصندوقمؤسسةتحتفظج.
الجائزة بین الفائزین، تقلیل مبلغ الجائزة أو زیادتھ.

الطلبفيالمشمولةوالوثائقالترشیحتقدیمكیفیة.7

یقدم المرشح ترشیحھ في استمارة محوسبة على االنترنت التي یمكن الحصول علیھا في ھذا الرابط:.1
https://jerusalemfoundation.org/jerusalem-prize/

:یجب على المرشح أن یقدم الوثائق التالیة.2

صورة عن بطاقة الھویة (من أجل فحص الجیل وعنوان السكن في القدس).1

سیرة ذاتیة.2

كتاب توصیة من الھیئة الموصیة.3

:یجب على المرشح أن یقدم الوثائق التالیة فیما یخص المنظمة التي یعمل فیھا.5

مصادقة إدارة سلیمة ساریة المفعول (جمعیات / شركة لفائدة الجمھور / جمعیة تعاونیة)..1

/الجمھورلفائدةشركة/(جمعیاتالمفعولساریةالدخلضریبةأمرمن46البندبموجبمصادقة.2
جمعیة تعاونیة).

شھادة جمعیة بدون اھداف ربحیة (جمعیة تعاونیة)..3

مستند عن فرع / شعبة / قسم في مدینة القدس، في حال لم یكن عنوان المنظمة المسجلة في القدس..4

یقدم المرشح الوثائق المفصلة أعاله عن طریق رفع ملفات إلى االستمارة المحوسبة على االنترنت.د.

یجب على المرشحین أن یصفوا عملھم وتجاربھم بشكل مرّكز ومفّصل.ھـ.

الطلبأنأومالئمغیرأنھبخصوصھتقررمرشحايإستبعادفيبالحقلنفسھاالقدسصندوقمؤسسةتحتفظو.
منلجزءنقصفیھترشیحتقدیمبسببذلكفيبماالنداء،فيالمفصلةواالشتراطاتالشروطیستوفيال

یعبئلمأوالمطلوبةالوثائقمنأيطلبھمعالمرشحیرفقلمإذاالمطلوبة.البیاناتأوالتفاصیلالوثائق،
السببلھذاالقدس،صندوقلمؤسسةیحقومفّصل،كاملبشكلیجب،كمااالنترنتعلىالمحوسبةاالستمارة

وفقاالقدسصندوقلمؤسسةیحقذلكبموازاةأوالمرشحإستبعادوالمطلق،الحصريلتقدیرھاووفقافقط
أویصححیكمل،المرشح،یضیفأنتطلبأنذلك،بفعلالتزامايعلیھاُیفرضأندونومنلتقدیرھا
أوالترشیحلفحصكشرطالمطلوبة،المعلوماتأوالبیاناتمنايأوطلبھفيالتيالوثائقمنأيیوضح

كشرط لفوزه، وكل ذلك وفقا لتقدیر مؤسسة صندوق القدس ومن دون فرض أي التزام علیھا.

صندوقمؤسسةحقمنیكونالطلباتوتقییمفحصأجلمن،أعالهالمذكورشمولیةمناالنتقاصدونمنز.
ماأومطلوبھوماإلىباإلضافةوثائق،أوبیاناتیضیفأویوّضح،یفّصلأنالمرشحمنتطلبأنالقدس

تم تقدیمھ في الترشیح.

یصادقالذيجوجل)(طلباتفورمز""جوجلمنتلقائيبشكلإعالنالمرشحیتلقىاالستمارة،تلقيعندح.
على تقدیمھ. یجب على المرشح أن یتأكد من أنھ تلقى مصادقة كما ھو مذكور.

الترشیحتقدیمموعد. 8
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a.مؤسسة.2022دیسمبر27تاریخحتىالمرفقةوالوثائقاالنترنتعلىالمحوسبةاالستمارةتقدیمیتم
صندوق القدس تحتفظ بحقھا في عدم النظر في اي طلب یتم تقدیمھ بعد الموعد األخیر لنقدیم الترشیح.

وقررتالحصري.لتقدیرھاوفقاطلبات،لتقدیماألخیرالموعدتمدیدالقدسصندوقمؤسسةحقمنیكونب.
االنترنت.علىالقدسصندوقمؤسسةموقعفيإعالننشریتمسوفأنھ،ذكرناكماالقدسصندوقمؤسسة

یجب على المرشحین أن یتابعوا تلك المنشورات من أجل الحصول على تعدیالت في ھذا الشأن.

إلغاءاختیار،عدمتعدیالت،تغییرات،استفسارات،.9
العنوان: علىااللكترونيالبریدإلىفقطخطیااستفساریةاسئلةتقدیمیمكنأ.

jyoungleadershiprize@jfjlm.org2022دیسمبر27تاریخأقصاهموعدحتى .

النداء.توجھات بأي طریقة أخرى لن یتم الرد علیھا طوال فترة

األموالتحویلإلىوبالخضوعالقدسصندوقمؤسسةلتقدیروفقاھوالقیادةجائزةعلىالحصولأجلمنمرشحاختیارب.
فإنالصلة،وذاتالموضوعیةوالشروطالمطالبكافةالمرشحاستوفىلوفیماحتىثالثة.أطرافِقبلمنفعليبشكل

یكونولنمرشحأليمنھقسمأيأوإلیھاإلشارةتمتالذيبالمبلغالقیادةجائزةبمنحتتعھدالالقدسصندوقمؤسسة
للمرشحین أي ادعاء ضد مؤسسة صندوق القدس أو صندوق مایمونیدیس في ھذا الشأن.

علىوتعدیالتتغییراتإدخالطلبات،لتقدیماالخیرالموعدقبلوقت،أيفيالقدسصندوقلمؤسسةیحقج.
موقعفيوالتعدیالتالتغییراتنشریتمسوفالمرشحین.اسئلةعلىالردفيأوبمبادرتھاالنداء،ھذاوثائق

المنشوراتتلكیتابعواأنالمرشحینعلىیجبالمرشحین.جمیعوُتلزماالنترنتعلىالقدسصندوقمؤسسة
من أجل الحصول على تعدیالت في ھذا الشأن.

إجراءفيالخروجأومنھ،أجزاءتلغيأنأوتلغیھأنأواإلجراءحجمتقلصأنالقدسصندوقلمؤسسةیحق د.
الأنھاأوصلة،وذاتموضوعیةغیرتلقیھایتمالتيالطلباتتكونأنحالةفيذلكفيبماكان،سبباليجدید

شابھوماتمویلیةاضطرارات،المواعیدجداولفيمتوقعغیرتشویشنتیجةأواألدنى،الحدمطالبتستوفي
ذلك.

مطلبقضائیة،دعوىأيالمرشحینمناليیكونلناإلجراء،تغییرأوإلغاءالقدسصندوقمؤسسةقررتإذاھـ.
أو ادعاء تجاه مؤسسة صندوق القدس، صندوق مایمونیدیس أو اي من قبلھما.

بالنجاح!

مؤسسة صندوق القدس
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