תקנון תרומה לקהילה ב'הישגים להייטק'

החל משנת הלימודים השניה באקדמיה במסגרת 'הישגים להייטק' ועד לסיום הלימודים ,נדרשים
הסטודנטים לתרום לחברה הישראלית באמצעות שעות התנדבות .על כל סטודנט המשתתף בתכנית
ומקבל מימון וסיוע להתנדב  60שעות שנתיות בשנים ב'-ד' (כל שנה).

דרישות וציפיות מהסטודנט:
 .1ניתן להתחיל לבצע את שעות ההתנדבות לאחר אישור שיבוץ ההתנדבות ,החל מפתיחת
שנת הלימודים האקדמית .סיום התנדבות לא יאוחר מסוף סמסטר אביב.
 .2בקשות שיבוץ לארגון ההתנדבות יתקבלו ע"י הסטודנטים באמצעות המערכת הממוחשבת
לא יאוחר מפתיחת שנת הלימודים.
 .3הישגים להייטק מעודדת סיוע לתלמידים וסטודנטים בתכנית ולכן יש עדיפות להתנדבות
במסלולים פנימיים כחונכים חברתיים או אקדמיים.
 .4סטודנטים שאינם מתאימים להתנדבות במסלולים הנ"ל יוכלו להגיש בקשה להתנדבות בארגון
אחר באמצעות המערכת הממוחשבת (בחירה ב"אחר" בטופס המקוון)
 .5אישור התנדבות בארגון היא של רכזת התכנית בלבד ,תוך ראייה מערכתית והתייעצות עם
אנשי הקשר בארגונים.
 .6ועדת חריגים:
א .סטודנטים המבצעים התנדבות במסגרת מלגה אחרת יכולים להגיש בקשה לרכזת
התכנית להכרה בשעות אלו באמצעות טופס בקשה לוועדת חריגים.
ב .סטודנטים שאינם יכולים לבצע כנדרש את שעות ההתנדבות עקב מצב אישי חריג יכולים
להגיש בקשה לוועדת חריגים להקלה במחויבות של השעות.
 .7בכל מוסד ימונה סטודנט רכז התנדבויות אשר יסייע במעקב אחר שעות ההתנדבות של
הסטודנטים במהלך השנה .פרטי הקשר של רכז ההתנדבויות יפורסמו בתחילת השנה
לסטודנטים והוא יהיה כתובת לעדכונים ושאלות ברמה הטכנית בלבד.
על הסטודנטים לעמוד בקשר עם רכז ההתנדבויות לצורך מעקב אחר תקינות הדיווח ו /או
עדכונים על שינויים.
 .8על הסטודנטים לדווח במערכת הממוחשבת את שעות ההתנדבות החודשית בדיווח אחד
בלבד עד ה 5לכל חודש.
 .9שעות ההתנדבות:
א .על הסטודנט לבצע  60שעות שנתיות של תרומה לקהילה 30 ,בכל סמסטר
ב .על הסטודנט לבצע את שעות ההתנדבות בפריסה שבועית קבועה של שעתיים שבועיות.
במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה מיוחדת לרכזת התכנית לשינוי בפריסת השעות.
 .10סטודנט שלא יעמוד במחוייבויו לתכנית ,ובכללם ביצוע שעות ההתנדבות במסגרת
הזמנים הקצובה ינקטו נגדו הליכים משמעתיים והפסקות מימון מלגה ועד הפסקת
השתתפות בתכנית.

"מעשים טובים מנצחים ופותחים אחר הלבבות" (אחד העם)

