
תקנון מלגת 
דרך עמ”י 

ע”ש סא”ל עמנואל מורנו
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ברוכים הבאים לתוכנית דרך עמ"י!
הנהלת ארגון דרך עמ"י מברכת אותך עם כניסתך לתוכנית ורואה בהצטרפותך עדות לנכונותך 

רצינית  להתייחסות  מצפים  אנו  מציעה.  שהתוכנית  הפעילויות  במגוון  ולהשתתף  ללמוד 

כי  ומאמינים  ובאיכותה  ההשתתפות  בתדירות  ביטוי  לידי  הבאה  סטודנט  כל  של  ואחראית 

היחס והכבוד ההדדי בין הסטודנטים והצוות הוא בסיס מרכזי עליו מושתתת הפעילות הענפה 

של דרך עמ"י. 

*התקנון נכתב בלשון זכר ופונה לשני המינים כאחד.

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

1.  פרטי התוכנית:
ההשתתפות בתוכנית כוללת 138 שעות שנתיות במפגשי העשרה במרכזי הפעילות של דרך עמ"י א. 

לאורך שנת הלימודים.

התוכנית כוללת השתתפות בהרצאות, שיעורים, סופי שבוע, לימודי חברותות ושאר פעילויות ב. 
חברתיות ע"פ התוכנית השנתית שתימסר ע"י צוות המרכז. 

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

2.  תוכנית המלגה:
סכום המלגה השנתי המקסימלי הניתן לצבירה לא יעלה על 5,000 ₪. א. 

זכאות למלגה בסך 5,000 ₪ מותנית בצבירת 138 שעות פעילות בפועל ובנוסף השתתפות בסוף ב. 
שבוע אחד לפחות במהלך השנה )חובה עד 20/7(. 

3.  שעות מינימום:
מינימום שעות הפעילות לזכאות במלגה היא 90 שעות )65% מסך הפעילות השנתית(.א. 

סטודנט שישתתף במהלך תקופת הפעילות )מתחילת השנה ועד 20/7( בפחות מ- 65% מפעילות ב. 
המרכז ולא ייקח חלק בסוף שבוע אחד )לפחות( בשנה, לא יהיה זכאי לקבלת מלגה כלל.

צבירת שעות בין הרף המינימלי - 65% מסך הפעילות )90 שעות פעילות( לבין הרף המקסימלי 100% ג. 
מסך הפעילות )138 שעות פעילות(  תזכה במלגה חלקית  ביחס להשתתפות שעות הפעילות.

4.  דיווח שעות פעילות וצבירת שעות:
צבירת השעות למגלה תתבצע באמצעות טביעת אצבע ביומטרית והנוכחות בפעילות תיחשב א. 

על פי הרישום בשעון הנוכחות בלבד!

ככל ושכחת לדווח בשעון או דיווחת באופן לא תקין, השעות לא יחשבו כהשתתפות בפעילות ב. 
לצורך הזכות למלגה, והדבר באחריות הסטודנט בלבד. 

במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה מיוחדת לאישור שעות פעילות לאישור ההנהלה דרך רכז ג. 
הסניף המקומי של דרך עמ"י לא יאוחר מ-48 שעות לאחר הפעילות.



לא ניתן לצבור יותר מ-25 שעות פעילות בחודש אחד ללא אישור בכתב ומראש מהנהלת דרך ד. 
עמ"י.

להשתתפות ה.  בקשה  להגיש  יוכל  הסטודנט  הראשונה,  השנה  בסיום  מצטברת:  מלגה  תקרת 
בתוכנית דרך עמ"י למשך שנה נוספת, במקרה זה תקרת המלגה לא תעלה על 5,000 ₪.

לא ניתן לצבור שעות מלגה במרכזים אליו הסטודנט אינו משויך ומוגדר במערכת, וכן לא ניתן ו. 
לקבל כפל מלגות.

במרכזים בהם ישנם 2 ימי פעילות, כל סטודנט ישובץ ליום פעילות אחד ולא יהיה ניתן להשתתף ז. 
במקביל ביום הנוסף.

בכל עת, יכולה הנהלת דרך עמ"י לאחד את ימי הפעילות ליום אחד מרוכז. במקרה זה, יתבקש ח. 
הסטודנט להתאים את השתתפותו ליום הנבחר..

5.  סופי שבוע:
דרך א.  של  החברתית  מהתוכנית  אינטגראלי  חלק  הינה  השנה  במהלך  בוע  ש   בסוף  השתתפות 

עמ"י. לאורך כל סוף השבוע אנו מקיימים פעילויות גיבוש חברתי, סדנאות חווייתיות, קבוצות דיון 
והרצאות.

ההשתתפות בסוף השבוע הינה תנאי חובה לקבלת המלגה.ב. 

על הסטודנט להירשם לסוף השבוע עד שבוע לפני תחילתו באמצעות לינק שיישלח על ידי צוות ג. 
המרכז ו/או ההנהלה. 

בעת ההרשמה ייגבו מהסטודנט דמי רישום מסובסדים בסך של 120 ₪ עבור השתתפותו בסוף ד. 
השבוע.

ביטול השתתפות בסוף השבוע יתאפשר עד 72 שעות לפני תחילתו. כל ביטול מאוחר יותר או אי ה. 
הגעה לסוף השבוע לא יזכה את הסטודנט בדמי הרישום בחזרה.

השתתפות בסוף השבוע תזכה את הסטודנט ב-4 שעות מלגה שיוזנו במערכת לאחר בקרה של ו. 
התנאים הבאים: 

השתתפות מלאה בכלל הפעילויות לאורך סוף השבוע.. 	

 העברת דמי רישום עבור השתתפות.. 	

מילוי משוב עד שבוע לאחר סוף השבוע.. 	

6.  כללי:
תקנון זה מבטל את כל ההבנות והפירושים שנאמרו,  נכתבו או הובנו במהלך הפרסום או בשלב א. 

נהראיונות והוא המסמך המחייב היחידי.

ומסעות ב.  חברתיים  מפגשים  גם  מקיימת  עמ"י  דרך  המלגה  תכנית  במסגרת  ומסעות:  אירועים 
בחודש אלול מעבר לתקופת הפעילות של המרכזים. השתתפותו של סטודנט באירועים אלה 

מותנית בשיקול דעתה של הנהלת דרך עמ"י ולעיתים אף  בהשתתפות כספית סמלית. 

משובים: מילוי השאלונים נועד למדידה והערכת תכנית המלגות בדרך עמ"י ולרווחת הסטודנטים. ג. 



השתתפות בתוכנית דרך עמ"י מחייבת מילוי של שלושה משובים לאורך השנה: 

בסיום הסמסטר הראשון.. 	

בסיום שנת הלימודים.. 	

לאחר השתתפות בסוף שבוע.. 	

הנהלת דרך עמ"י שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות ואת הזכאות למלגה מרגע א. 
ההודעה ולהבא, לפי ראות עיניה וללא צורך במתן סיבה או נימוק כלשהו.

בחתימה על תקנון זה הסטודנט מסכים מראש כי אין בין הצדדים יחסי עובד מעביד או קשרי ב. 
עבודה ולא תהיה לו כל תביעה או עילה לתביעה כלשהי בגין כך כלפי הנהלת דרך עמ"י או עם 

מי מטעמה.

לדרך עמ"י שמורה הזכות לפסול בקשה שאינה עומדת בתנאים ובדרישות הקבועים בתקנון זה ג. 
או בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות הנדרשים בתקנון זה והכל 

לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

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

כלפי הסטודנט.

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

העברת המלגה תתבצע לא יאוחר מתאריך 15/10 לאחר שנת הפעילות. ו. 

יום ואין העמותה ז.  המלגה תועבר בהמחאה בנקאית ע"ש הסטודנט בלבד. תוקף ההמחאה 90 
אחראית להמחאה שלא תיפדה בתקופה זו או להמצאת המחאה חילופית.

המלגה תועבר ע"י עמותת דרך עמ"י או מי מטעמה לסטודנט.ח. 

במייל, ט.  עמ"י  מדרך  פרסומי  חומר  או  מידע  כל  קבלת  מאשר  הסטודנט  זה  תקנון  על  בחתימה 
.SMS בוואטסאפ או בהודעות

סטונדטים המשלבים מלגת פיס יחתמו על תקנון נוסף לאחר שהרכז אישר את הצטרפותם.י. 

 השורות הקטנות:
· כאמור זכאות למלגה מחייבת השתתפות בסוף שבוע.	

· הסטודנט מחויב להשתתף במופע/ אירוע סיום שנה.	

· במקרים בהם יהיה שימוש בפלטפורמת "זום" נוכחות הסטודנט תיחשב רק בתנאי שהמצלמה 	

תהיה פתוחה ותהיה השתתפות פעילה וקשובה לכל אורך הפעילות.

· תצומצם 	 שבה  אפשרות  תיתכן  השנה,  במהלך  פעילות  ימי  שני  מתבצעים  בהם  במרכזים 

הפעילות ליום אחד על פי שיקולי העמותה. במצב זה יום הפעילות של הסטודנט יותאם לפי 

יום הפעילות במרכז.

· למען הסדר הטוב וחוויה לימודית מושלמת נבקש להשתדל להגיע לפעילות בזמן, איחור מפריע 	

לכל הקבוצה.



· לכלל משתתפי 	 והפרעה  ומהווה מטרד  אסור  ובמחשב בשעות הפעילות  בפלאפון  השימוש 

התוכנית והמרצים.

שמחים שהצטרפתם אלינו ומאחלים לכם שנת לימודים ופרייה ומוצלחת!
 עמותת דרך עמ"י 

ע"ש סא"ל עמנואל מורנו

בחתימתך הינך מאשר כי קראת את התקנון ואתה מאשר השתתפותך 

בתכנית המלגה של דרך עמ"י לאור הכתוב:

חתימת סטודנט: ____________________________


