
תקנון המלגה
ברוכים הבאים לתוכנית דרך עמ"י ]ע"ש סא"ל עמנואל מורנו[ 

הנהלת ארגון דרך עמ"י מברכת אותך עם כניסתך לתוכנית.
אנו רואים את הצטרפותך כעדות לנכונותך ללמוד ולהשתתף בפעילויות שלנו.

אנו מצפים להתייחסות רצינית ואחראית של כל סטודנט הבאה לידי ביטוי בתדירות ההשתתפות ובאיכותה.
היחס והכבוד ההדדי בין הסטודנטים והצוות הוא בסיס מרכזי עליו מושתתת הפעילות של דרך עמ"י.

על מנת לקיים את התוכנית כסדרה ולאפשר מפגשים פוריים ונעימים, חשוב לנו להדגיש מספר נקודות:

פרטי התוכנית:
ההשתתפות בתוכנית כוללת 30	 שעות שנתיות במפגשי העשרה במרכזי הפעילות של  דרך עמ"י לאורך שנת . 	

הלימודים., מתוכם 2	 מפגשי זום 

התוכנית כוללת השתתפות בהרצאות, שיעורים, סופשי"ם ולימודי חברותות ע"פ התוכניה שתינתן לך ע"י צוות . 2
המרכז.

הנהלת דרך עמ"י תודיע מראש על זמני הפעילות בהם ניתן לצבור את מכסת השעות החודשית.. 3

תוכנית המלגה:
תקרת מלגה שנתית: סכום המלגה השנתי המקסימלי הניתן לצבירה הוא 5,000 ש"ח.. 	

זכאות למלגה בסך 5000 ₪ עבור השתתפות ב 30	 שעות לימוד + סופ"ש אחד חובה במהלך השנה עד ל20/7 . 2

שעות מינימום: . 3

סטודנט שישתתף במהלך התקופה )מתחילת השנה ועד 20/7 ( בפחות 100 שעות  פעילות  במרכז מתוכם 
מקסימום  8 מפגשי זום וסופ"ש אחד בשנה, לא יהיה זכאי לקבלת מלגה כלל.

דיווח:  המלגה תחושב - על פי הרישום בשעון הנוכחות בלבד!!!                                                   . 	

כל שכחת דיווח בשעון או דיווח לא תקין הינו באחריות הסטודנט ולא ייחשב כשעות למלגה. במקרים חריגים 
ניתן להגיש בקשה מיוחדת דרך רכז הסניף המקומי של דרך עמ"י.

לא ניתן לצבור יותר מ 25 - שעות בחודש אחד ללא אישור בכתב מהנהלת דרך עמ"י מראש.. 5

תקרת מלגה מצטברת: בסיום השנה הראשונה ניתן להגיש בקשה להשתתפות בתוכנית לשנה נוספת ול- 5,000 . 	
₪ נוספים.

אלול, . 7 בחודש  ומסעות  חברתיים  מפגשים  גם  מקיימת  עמ"י  דרך  המלגה  תכנית  במסגרת  ומסעות:  אירועים 
גם  כרוכה  ולעיתים  עמ"י,  דרך  הנהלת  של  דעתה  בשיקול  מותנית  אלה  באירועים  סטודנט  של  השתתפותו 

בהשתתפות כספית סמלית.

התוכנית כוללת השתתפות בהרצאות, שיעורים, סופ"ש ולימודי חברותא ע״פ המפורט בתוכניה... 	

סופי שבוע:. 	
השתתפות בסופ"ש במהלך השנה הינה חלק אינטגראלי מהתוכנית. כל סופ"ש לא יעלה על שלושה ימים )חמישי 

עד מוצ"ש(. במהלך סוף השבוע אנו מקיימים פעילויות גיבוש חברתי, סדנאות חווייתיות, קבוצות דיון והרצאות.

על הסטודנט להירשם לסופ"ש עד שבוע לפני תחילתו בעזרת לינק שיישלח לפני הסופ"ש.

על הסטודנט לשלם בעת הרישום דמי רישום בסך 120 ₪ לסופ"ש.

סטודנט שאישר השתתפותו בסופ״ש ולא הופיע, או שביטל השתתפותו פחות מ -72 שעות לפני תחילתו, לא יקבל 
את דמי הרישום חזרה. כל ביצוע של סופ"ש שווה ערך ל4 שעות מלגה.



:כללי:
משובים: ההשתתפות בתוכנית דרך עמ"י מחייבת מילוי משובים בעת ההצטרפות, בסיום הסמסטר הראשון, . 1

בסיום שנת הלימודים ולאחר השתתפות בסופ"ש.

מילוי השאלונים נועד למדידה והערכת התכנית ולרווחת הסטודנטים.

תקנון זה מבטל את כל ההבנות והפירושים שנאמרו או נכתבו או הובנו במהלך הפרסום או בשלב הראיונות, והינו . 2
המסמך המחייב היחידי.

הנהלת דרך עמ"י שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הסטודנט מזמן ההודעה ולהבא, לפי . 	
ראות עיניה וללא צורך במתן סיבה או נימוק כלשהו.

הסטודנט/ית מסכים מראש כי אין בין הצדדים יחסי עובד מעביד או קשרי עבודה ולא תהיה לו כל תביעה או . 4
עילה לתביעה כלשהי בגין כך כלפי הנהלת דרך עמ"י או עם מי מטעמה.

דיווח כוזב או כל פעולה מכל סוג שהיא החורגים מכללי התנהלות תקינים, ימנעו מידית את האפשרות להמשיך . 5
ולהשתתף בפרויקט. במקרה כזה תהיה ההנהלה משוחררת מכל מחויבות.

ביצוע שעות מלגה במלגות אחרות אינו נחשב לעניין צבירת שעות בדרך עמ"י. . 	

העברת המלגה תתבצע לא יאוחר מתאריך 15/10 . 7

המלגה תועבר בהמחאה בנקאית ע"ש הסטודנט בלבד. תוקף ההמחאה 90 יום. אין העמותה אחראית להמחאה . 8
שלא תיפדה בתקופה זו או להמצאת המחאה חילופית. המילגה תועבר ע"י עמותת דרך עמ"י או מי מטעמה.

או . 9 ואפליקציה  במייל  עמ"י  מדרך  פרסומי  חומר  או  מידע  כל  קבלת  מאשר/ת  הנני  זה  תקנון  על  בחתימתי 
וואטסאפ. SMS וכן הודעות.

השורות הקטנות:

*  הסטודנט מחויב להשתתף במופע/ אירוע סיום שנה.

*  במידה ויהיה שימוש בפלטפורמת זום נוכחות הסטודנט מחייבת מצלמה פתוחה ונוכחות קשובה בשיעור.

*  כאמור חובת השתתפות בסופ"ש אחד מבין השניים לאורך השנה.

*  התקנון נכתב בלשון זכר ופונה לכל המינים.

*  למען הסדר הטוב וחוויה לימודית מושלמת נבקש להשתדל להגיע לפעילות בזמן. איחור מפריע לכל הקבוצה.

*  השימוש בפלאפון ובמחשב בשעות הסדנאות וההרצאות אסור ומהוה מטרד והפרעה לכלל משתתפי התוכנית 
    והמרצים..

בהצלחה
ארגון דרך עמ"י ע"ש סא"ל עמנואל מורנו


