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ברוכים הבאים לתוכנית דרך עמ"י!*
מסמך זה הינו נספח לסטודנטים הרשומים לתוכנית הסטודנטים של עמותת דרך עמ"י בסך של עד 

5,000 ₪ ומעוניינים לקבל בנוסף לכך גם "מלגת מטצ'ינג" בסך 5,000 ₪ מטעם מפעל הפיס. להלן 

מספר נקודות חשובות:

על הסטודנט לחתום על תקנון המלגה של דרך עמ"י בו מפורטים כל התנאים המדויקים לקבלת . 	
המלגה ואופי הפעילות של הסטודנט בתוכנית ועל בסיסו מסתמך מסמך זה בתוספת התנאים 

המפורטים להלן. 

כל הסטודנט המעוניין לקבל "מלגת מטצ'ינג" מטעם מפעל הפיס מחויב לבצע מינימום של 84 . 	
שעות פעילות במלגת דרך עמ"י מתוך 38	 השעות הכוללת במלגה, כל זאת עד לתאריך ה- 

.	0.4

על הסטודנט מוטלת האחריות להשלמת מכסת השעות בסך של 138 שעות פעילות במלגת . 3
דרך עמ"י עד לתאריך ה – 20.7. 

היה והסטודנט לא ביצע את מינימום השעות הנדרש, קרי 84 שעות פעילות, עד לתאריך ה . 4
0.4	, באפשרות הסטודנט להמשיך על פי התנאים הרגילים של תקנון מלגת דרך עמ"י עליו 

חתם ולקבל מלגה עד 5,000 ₪ ללא "מטצ'ינג" של מפעל הפיס.

התנדבות לקהילה: תוכנית המלגות המשולבת כוללת גם שעות התנדבות למען הקהילה. היקף . 5
מטעם  הרכז  באמצעות  לסטודנט  יימסרו  ההתנדבות  ואישורי  ההתנדבות  מקומות  השעות, 

עמותת דרך עמ"י בלבד. 

לדווח עליהן על מנת שיוזנו כשעות . 	 ויש  הינן חלק אינטגראלי מהתוכנית  שעות ההתנדבות 
מלגה במערכת צבירת השעות של דרך עמ"י.

באחריותה של דרך עמ"י להעביר את דיווחי שעות הפעילות של הסטודנט למפעל הפיס בסוף . 	
כל שנת פעילות.

העברת "מלגת המטצ'ינג" לחשבונו של הסטודנט נעשית באחריות מפעל הפיס ואין לעמותת . 8
דרך עמ"י כל אחריות בשום אופן על העברת ו/או קבלת "מלגת המטצ'ינג". 

כמפורט . 	 שהוגדר  בתאריך  הנדרש  הפעילות  שעות  מינימום  סך  בביצוע  עמד  אשר  סטודנט 
בסעיף 	, יקבל מלגה בסך 5,000 ₪ מטעם עמותת דרך עמ"י וזאת על אף שטרם הגיע לביצוע 

של מלוא 38	 שעות הפעילות במלגה עד אותה העת.

מלגה זו, כפי שצויין בסעיף 	, תינתן ב- 5/	 מטעם עמותת דרך עמ"י ובכפוף למתן פרטי כרטיס . 0	
האשראי של הסטודנט בטרם קבלת הצ'ק.

בתנאי . 		 השנה  בסוף  יוחזרו  אשר  פיקדון  כדמי   ₪  	00 ייגבו  האשראי  פרטי  קבלת  במעמד 
שהסטודנט ביצע את סך שעות הפעילות הנדרש.

היה והסטודנט לא הגיע למכסה של 38	 שעות פעילות עד ל-	/0	 – תקוזז מלגת הסטודנט . 		
והנוכחות  במרכז  הפעילות  ברישומי  שמופיע  כפי  היעדרות  שעת  כל  על   ₪  3	 של  בסכום 

במערכת צבירת השעות.



עמותת דרך עמ"י שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הסטודנט/ מזמן . 3	
ההודעה ולהבא, לפי ראות עיניה וללא צורך במתן סיבה או נימוק כלשהו. 

נספח זה מבטל את כל ההבנות והפירושים שנאמרו / נכתבו / הובנו במהלך הפרסום או בשלבי . 4	
הראיונות והינו המסמך המחייב היחידי בנוסף לתקנון מלגת דרך עמ"י.  

יש להבהיר כי האחריות על קבלת ההחלטה בעניין זכאות או אי זכאות קבלת מלגת מפעל . 5	
הפיס אינה בסמכות החלטתה של דרך עמ"י אלא של מפעל הפיס בלבד!

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

ע"ש סא"ל עמנואל מורנו

*נספח זה נכתב בלשון זכר ופונה לשני המינים כאחד.


