התנדבות בתוכנית הישגים להייטק
לאחר שנה בתוכנית הישגים להייטק ,בשנים הנותרות לתואר נדרשים הסטודנטים להחזיר תרומה לחברה הישראלית
באמצעות שעות התנדבות ותרומה לקהילה .כל סטודנט המשתתף בתכנית ומקבל מימון וסיוע של התכנית מתחייב ב-
 60שעות שנתיות בתרומה לקהילה בשנים ב'-ד' בלימודים.
דרישות וציפיות מהמתנדב:
 .1שעות תרומה לקהילה לניתן להתחיל לבצע החל מ  01/11ולסיימן לא יאוחר מ .30/7
 .2בקשות לשיבוץ בארגון התנדבות יועברו על ידי הסטודנטים באמצעות המערכת
הממוחשבת ,לא יאוחר מה .5/11
 .3על הסטודנט להמתין לאישור בקשת השיבוץ מרכזת התכנית לפני תחילת ההתנדבות.
אישור השיבוץ יגיע לא יאוחר מה .15/11
 .4הישגים להייטק מעודדת התנדבות בסיוע לתלמידים וסטודנטים בתכנית ולכן יש עדיפות
להתנדבות סטודנטים מצטיינים כחונכים במכינה או באקדמיה.
 .5סטודנטים שאינם מתאימים לחניכה יתנדבו בעמותות וארגונים המאושרים ע"י הישגים
להייטק ,אותם ניתן למצוא ברשימת אפשרויות השיבוץ באתר.
 .6סטודנט שאינו מעוניין להתנדב באחד מהארגונים הנ"ל ,יכול בכפוף לאישור הרכזת לאתר
עמותה /מוסד ציבורי להתנדבות .לאישור בקשה זו הסטודנט מחוייב להגיש לרכזת טופס
אישור שיבוץ לתרומה בקהילה במוסד חדש ,באמצעות בחירה באפשרות "אחר" בטופס
המקוון.
 .7ההחלטה על מקום ההתנדבות ועל אישור מקומות חדשים היא של רכזת התכנית בלבד ,תוך
ראייה מערכתית והתייעצות עם אנשי הקשר בארגונים.
 .8סטודנטים המבצעים שעות התנדבות במסגרת מלגה נוספת יכולים להגיש בקשה להכרה
בשעות אלו ,באמצעות טופס בקשה לועדת חריגים .אישור ההכרה בהחלטת רכזת התכנית.
 .9בכל מוסד ימונה סטודנט כרכז התנדבות אשר יסייע במעקב אחר פעילות ההתנדבות
השוטפת במהלך השנה .הרכז יעדכן את רכזת התכנית במצב צבירת השעות של כלל
הסטודנטים המתנדבים .פרטי התקשרות עם הרכז יועברו לתלמידים עם פתיחת שנת
ההתנדבות.
 .10על הסטודנטים לעמוד בקשר עם רכז ההתנדבות ,לצורך מעקב אחר תקינות הדיווח או
עדכון בשינויים .באחריות הסטודנטים לעדכן את רכז ההתנדבות על כל העדרות משעות
ההתנדבות החודשית ,בצרוף תכנית להשלמת השעות.
 .11על הסטודנטים לדווח במערכת הממוחשבת את שעות ההתנדבות החודשית בדיווח אחד
בלבד ,עבור כל חודש עד ה  5לחודש.
שעות ההתנדבות:
• על הסטודנט לבצע  60שעות שנתיות של תרומה לקהילה 30 ,בכל סמסטר.
• על הסטודנט לבצע את שעות ההתנדבות במהלך השנה בפריסה קבועה -שעתיים שבועיות.
במקרים חריגים של קושי בפריסה ,ניתן להגיש בקשה מיוחדת לרכזת התכנית ,כל מקרה
ידון לגופו .האישור יינתן במקרים חריגים בלבד.
• סטודנטים במצב אישי חריג מאוד שאינו מאפשר להם לבצע כנדרש שעות תרומה לקהילה
במלואן יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים.
באחריות כל סטודנט בתכנית "הישגים להייטק" לודא שהוא מבצע את שעות ההתנדבות שלו במועדן
ובמלואן.
יש לעדכן את רכז ההתנדבות בהקדם האפשרי על כל שינוי שעולה.
סטודנט שלא יעמוד במחוייבות התרומה לקהילה בהתאם להסכם זה ,ולא עומד במכסת השעות הנדרשות-
יועבר לדיון במטה התכנית לגבי תמיכה בהמשך לימודיו.

