
هل لديك مرشوع ميكن أن يُحدث تأثريًا يف حياة أشخاص من الطبقات املستضَعفة يف إرسائيل؟

أنت يف املكان املناسب!

• مرشوع مع منوذج عرصي - يُنتج حّل جديدا أو ذا مكّونات مبتَكرة لحاجات الفئات املستهَدفة.

ذو صلة باملشاريع املهنية أو املشاريع التي ال تهدف إىل الربح، وكذلك املشاريع مع أو دون مكّون تكنولوجي.

• مرشوع لديه إمكانية استخدام كبرية لوقٍت طويل.

• مرشوع اجتامعي أكمل مراحل التطوير األولية التالية: 1. تحديد املشكلة بشكل واضح. 2. رؤيا لألهداف، اقرتاح قيمة وحّل.

3. جمهور مستهَدف محّدد بوضوح. 4. تفصيل لنموذج العمل األويل. 5. مرشوع بدأ برتسيخ منوذجه عىل األرض

عرب إجراء أبحاث يف السوق و/أو مجموعات الرتكيز لدى الجمهور املستهَدف و/أو تثبيت تعاونات أولية.

< حضور كامل يف أيام املضامني الخاصة بالربنامج )األحد والثالثاء - يوَمني يف األسبوع. نحو 20 ساعة أسبوعية(

< تطوير مثَبت للمرشوع بحيث يتخطى مستوى الفكرة
رشوط الحّد 

األدىن:

hackaveret@gmail.com ملزيد من املعلومات وللتواصل: ادخلوا إىل املوقع، إىل صفحتنا عىل فيس بوك، أو اكتبوا لنا رسالة إلكرتونية

التسجيل مفتوح! اضغطوا للتسجيل حتى 18.3.21

تأثري مرشوعك  لزيادة  أدوات  "هكفريت"  بـ  الخاص  االجتامعيّة"  املبادرات  "ترسيع  برنامج  مينحك 

بحيث يُحدث تأثريًا اجتامعيا عىل املستوى الُقطري: برنامج تأهيل ذا جودة لبناء منوذج قابل للحياة، 

االقتصاد  رائدة يف  سة ومن رشكات  املُؤسِّ املنظامت  من  اختصاصيني  مرافقة مرشدين ومستشارين 

املحيّل، مكان عمل ثابتًا يف الربنامج، شبكة من العلقات ذات األهمية، ومرافقة شخصية.

إىل  للوصول  وتحسينها  اجتامعية  خدمات  لتطوير  مختّصني  معلومات،  إىل  الوصول  الربنامج  يتيح 

املقياس الحكومي، إضافة إىل التواصل مع الهيئات الحكومية والفئات املستهَدفة. هناك إمكانية يف نهاية املسار للحصول 

عىل متويل لتجربة مشاريع مختارة فقط، بحجم متغري، يبلغ حتى 200,000 ش.ج.

الريادية يف تطوير خدمات اجتامعية يف إرسائيل إىل االنضامم إىل مجموعة املبادرين  تدعوك الجمعيات 

االجتامعية يف "هكفريت" )Hackaveret( - املحور االجتامعي يف إرسائيل.

ما الذي 
نعرضه؟

ما الذي نبحث عنه؟
مرشوع يُعنى مبجاالت االهتامم االسرتاتيجية التالية:

يتّم نشاط "هكفريت" بفضل الدعم السخي لصندوق ماري ل. ويليام، ج. أورش، هيوسنت، تكساس

األوالد

والشبّان

يف خطر
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ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة املُباِدرين االجتامعيني

يف "هكفريت" - املحور االجتامعي يف إرسائيل.

نبحث عن مشاريع مبتكَرة تقّدم حلواًل للشيخوخة يف فرتة كورونا وما بعدها - يف الحيز املنزيل، الحيز البلدي، 

وحّيز الخدمات - املراكز النهارية للمسنني ودور العجزة.

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج 

"ترسيع املبادرات االجتامعيّة" يف ذروته!

حلول للشيخوخة يف فرتة كورونا وما بعدها
يف الحيّز املنزيل

• زيادة الترصفات التي تدّل عىل القدرة عىل الصمود لدى املتقدمني يف السّن - نشاطات يف املجتمع املحيل، خلق 

علقات متعددة األعامر، مواظبة عىل النشاط الجسامين، زيادة املعرفة الرقمية، زيادة االستجابة للعلج الطبي. 

يف الحيّز البلدي

لطة ألهداف ذات صلة بالتطوع، العمل،  • تعزيز حضور املواطنني املتقدمني يف السن ومشاركتهم يف حيّز السُّ
االستجامم، واملجتمع، مع التشديد عىل قيمة املتقّدم يف السّن وتقديم مساهمة للسلطة املحلية. 

• العثور عىل مسّنني يف حاالت عزلة واالستجابة لحاجاتهم. 

يف حيّز الخدمات

• دور العجزة - مشاريع مبتكرة متنح استجابة يف دور العجزة يف فرتة التباعد االجتامعي.  
• املراكز النهارية للمسنني - تشجيع القدوم إىل النشاطات يف املراكز النهارية للمسنني وتقديم استجابات 

مبتكرة إلنشاء "املراكز النهارية ملسّني الغد".
• إنشاء خدمات واستجابات يف ساعات الليل للمسنني الذين يعانون من الخرَف.

الشيخوخة

الرابط 2 الرابط 1  ميكن مراجعة معلومات مهنية <<



ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة املُباِدرين االجتامعيني

يف "هكفريت" - املحور االجتامعي يف إرسائيل.

نبحث عن مشاريع تعّزز القيادة االجتامعية يف إرسائيل لألطفال، األوالد، املراهقني، الشّبان، 
العائالت، واملجتمعات يف املجتمع العريب، الحريدي، والضواحي الجيو - اجتامعّية.

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج 

"ترسيع املبادرات االجتامعيّة" يف ذروته!

أو  حياته  خالل  واالقتصادي  االجتامعي  السلّم  عىل  ملكانته  اإلنسان  تغيري  احتامل  هي  االجتامعية  القيادة 

بالنسبة لوالَديه. ميس عدم املساواة والفوارق الشاسعة يف املُجتَمع اإلرسائييل باحتامالت القيادة االجتامعية لدى األجيال 
القادمة. إّن الظروف الشخصية من مكان السكن، الحالة االجتامعية - االقتصادية للعائلة، والخلفية الثقافية للوالدين، تنتج 

ا يك يتمكن من تحقيق قدراته وطموحاته الشخصية يف الحياة.  معادلة يكون فيها لدى الفرد تحدٍّ كبري جدًّ

نبحث عن مشاريع ميكنها أن تُحدث تأثريًا ذا أهمية يف املجال، بحيث تلبي املشاريع واحًدا أو أكرث من 
التحّديات التالية:

• مرشوع يركّز عىل واحد عىل األقّل من خمسة مجاالت حياتيّة مركزية يف القيادة االجتامعية:  

الرتبية والثقافة  //  االقتصاد  //  الصحة  //  املجال الرقمي  //  االنتامء.

• مرشوع يستثمر يف تعزيز االنتامء وإزالة العقبات، يقّدم خدمات، وينشئ قدرة عىل الصمود عىل املستوى العائيل أو 

االجتامعي.

تعزيز قيادة اجتامعّية لدى

األطفال والشّبان

ميكن مراجعة معلومات مهنية <<



ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة املُباِدرين االجتامعيني

يف "هكفريت" - املحور االجتامعي يف إرسائيل.

نبحث عن مشاريع من شأنها إحداث تأثري ذي أهمية يف حياة
األطفال والشّبان الذين يف خطر.

منذ تفيش وباء كورونا، أخذت الفجوات تكرب، وخصوًصا بني األوالد والشبّان املعرّضني للخطر الذين يعانون 

من الجوع والفقر، املعرّضني لسلوكيات خِطرة، الذين يختربون العزلة والكآبة والقلق، وكثريًا ما يفتقرون إىل 

أجهزة إلكرتونية للتعلّم وإىل اتصال باإلنرتنت، وبالتايل يزداد الترّسب الخفي والعلني من املدرسة. 

نبحث عن مشاريع ميكنها أن تُحدث تأثريًا ذا أهمية يف املجاالت التالية:
• معالجة ظواهر العزلة بني الشبّان يف شبكة اإلنرتنت وخارجها. 

• معالجة ظاهرة اإلدمان لدى الشبّان. 

• استجابات متجّددة للُعنف األرُسّي. 

• الفقراء الجدد واملنضّمون إىل دائرة اإلهامل.

األطفال والشّبان الذين يف خطر

ميكن مراجعة معلومات مهنية <<

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج 

"ترسيع املبادرات االجتامعيّة" يف ذروته!



ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة املُباِدرين االجتامعيني

يف "هكفريت" - املحور االجتامعي يف إرسائيل.

نبحث عن مشاريع من شأنها إحداث تأثري ذي أهمية يف حياتهم.

يجب أن تلبي املشاريع واحًدا أو أكرث من التحّديات التالية:

ُتَنح األفضلية للحلول ذات القدرة عىل منح الطابع الشخيص وذات النموذج االقتصادي القابل للتنفيذ.
• املعرفة الرقمية

• انتزاع الحقوق - مع التشديد عىل املُجتَمع العريّب. 
• االنتامء واملجتمع
- تغيري املواقف.

- تعزيز حلقات الدعم االجتامعي، زيادة الشعور باالنتامء، وتخفيف العزلة. 
- تعزيز األشخاص ذوي اإلعاقة كُمستهلِكني. 

• تطوير تقنيات، تحويلها، ونرشها )مثل بيت ذيك واتصال عن بُعد(. 
• حلول لتحسني جودة الحياة واملعالجة املثىل لألشخاص الذين يعانون من إعاقة دامئة:

د  - طيف التوحُّ
- اإلعاقة الذهنية
- املرض املزدوج

- اإلعاقة النفسية 
  وإعاقات من أنواع أخرى

األشخاص ذوو اإلعاقة

الرابط 2 الرابط 1  ميكن مراجعة معلومات مهنية <<

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج 

"ترسيع املبادرات االجتامعيّة" يف ذروته!



ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة املُباِدرين االجتامعيني

يف "هكفريت" - املحور االجتامعي يف إرسائيل.

نبحث عن مشاريع تُحدث حّيزًا متجّدًدا يدمج بني حاجات عامل العمل لألشخاص
 ذوي اإلعاقة وبني الحلول التكنولوجية.

ميكن مراجعة معلومات مهنية هنا <<

تتطلب التغيريات الدراماتيكية يف سوق العمل تفكريًا جديًدا يف إنشاء حلول لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل 
ث  واملُحدَّ الجديد  العمل  وامللَءم لسوق  الجودة،  املستقبيل، ذي  للعمل  وتأهيلهم  العمل  عامل  دمجهم يف 

تكنولوجيّا.
ما هي األدوات التكنولوجية التي تساعد اليوم عىل االندماج يف العمل بأفضل طريقة؟

كيف نطّور عماًل للطبقة املستضَعفة أثناء أزمة كورونا وبعدها؟
ما هي التقنيات التي تدعم وتساعد يف مجال عمل األشخاص ذوي اإلعاقة؟

نبحث عن مشاريع ميكنها أن تُحدث تأثريًا ذا أهمية يف املجال.
يجب أن تلبي املشاريع واحًدا أو أكرث من التحّديات التالية:

• حلول تكنولوجية تعّزز العمل املرِن وتخلق فرًصا للعمل عن بُعد.
• اكتساب مهارات حديثة وتطوير استجابات للمعرفة الرقمية كمفتاح للعمل.

• تطوير مسارات تشغيل للمَهن املطلوبة وعمليات تحضري للعمل عن بُعد.
• حلول لتعزيز تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة.

• حلول للعقبات يف بيئة العمل لدعم عمل األشخاص ذوي اإلعاقة.

E M P L O Y T E C H
تقنيات يف التشغيل مع التشديد عىل األشخاص ذوي اإلعاقة

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج 

"ترسيع املبادرات االجتامعيّة" يف ذروته!



ندعوكم إىل االنضامم إىل مجموعة املُباِدرين االجتامعيني

يف "هكفريت" - املحور االجتامعي يف إرسائيل.

نبحث عن مشاريع تحدث تأثريًا ذا أهمية يف حياة
فئات سكانية مستضَعفة خاّصة.

يجب أن تلبي املشاريع واحًدا أو أكرث من التحّديات التالية:
• تعزيز املشاَركة املدنية للشبّان يف املجتمع العريب. 

• انتزاع الحقوق للفئات املستضعفة. 

• تطوير استجابات جديدة لفئات مستضعفة خاّصة مثل املرشّدين، طالبي اللجوء، اللجئني، وغريهم. 

• االبتكار الرقمي - قيادة تحّول رقمي )digital transformation( وتطوير قدرات تبّني ابتكارات رقمية 

يف القطاع العام يف عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمات االجتامعية. 

• تعزيز التكتّل االجتامعي يف املُجتَمع اإلرسائييل - تقوية الشعور باالنتامء الرمزي إىل جانب االنتامء 

االقتصادي واملادي والثقة بني جميع املواِطنات واملواِطنني. 

فئات سكانية مستضَعفة خاّصة

أنت يف املكان املناسب! التسجيل لربنامج 

"ترسيع املبادرات االجتامعيّة" يف ذروته!


