תלמיד/ה יקר/ה,
אנו מברכים אותך עם הצטרפותך לתכנית הישגים להייטק.
תכנית 'הישגים להייטק' מעניקה הזדמנות חד פעמית לרכישת השכלה אקדמית בהנדסה ומדעים במוסדות המובילים בישראל,
לצעירים ,ללא נתוני קבלה אשר מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים .התכנית מקדמת מוביליות חברתית של צעירים
מהפריפריה החברתית גיאוגרפית ובו בזמן עונה לצורך הלאומי בהגדלה וגיוון של בוגרי תואר במדעים ובהנדסה.
כידוע ,הלימודים מאופיינים ברמת לימודים גבוהה ואיכותית ,ולצד זאת רמת קושי לא מבוטלת ,בה טמון הצורך להתפנות מהתחייבויות
אחרות כדי להשקיע בלימודים ולהצליח .התכנית מציעה מגוון רחב של כלי עזר לתלמידים ולסטודנטים הכוללים ,בין השאר ליווי אישי
לאורך תקופת הלימודים במכינה ובאקדמיה ,סיוע במימון שכ"ל ודמי קיום ,תגבורים אקדמיים ועוד )פירוט מלא של הסיוע בנספח(.
להנהלת תכנית 'הישגים להייטק' שמורה הזכות להפסיק את זכויות המשתתפים בתכנית ואף את ההשתתפות בה במידה והסטודנט/
ים לא עומד/ים בכללי התכנית או בכללי המוסד האקדמי.
הריני נותן/ת את הסכמתי למוסד האקדמי להעברת הפרטים הבאים לתכנית הישגים להייטק:
 .1נתוני הקבלה למכינה הקדם אקדמית ובהמשך למוסד האקדמי
 .2ציוני מבחנים ,בחנים ועבודות במכינה הקדם אקדמית ובמוסד האקדמי בו אלמד במסגרת התכנית
פרטים אלה יישמרו באופן חסוי וישמשו למטרות התוכנית בלבד.
בנוסף ,הריני מתחייב:
 .1לעמוד בכללי המכינה בהשתתפות ונוכחות בלימודים
 .2להשתתף בכל פעילויות התכנית שהן בגדר "חובת השתתפות" ובכללם -סדנאות ,מפגשים ,שיחות אישיות ועוד.
 .3לדווח על מלגות נוספות או מענקים לסיוע כספי בתקופת הלימודים שאני מקבל /אקבל.
 .4להתנדב שעתיים שבועיות החל מהשנה השנייה בלימודם ועד השנה הרביעית בלימודים )כולל(.
 .5לעמוד בתקנון התכנית המפורט בנספח המצורף
כל בקשת מעבר לתכנית אחרת לתמיכה וליווי סטודנטים תתבצע בכתב ומתנת באישור 'הישגים להייטק'.
ועל כך באתי על החתום,
___________________
שם

_____________________
חתימה

_____________________
מספר זהות

______________________
תאריך

____________________
מוסד לימוד

נספח :תקנון 'הישגים להייטק':

כללי:
 .1על הסטודנט לעמוד בכללי התכנית המפורטים מטה.
 .2על הסטודנט להגיע לזימונים לשיחות ,פגישות ,סדנאות או אירועים שצוות המוסד האקדמי או צוות התכנית קובע.
 .3על הסטודנט לדווח לרכזת התכנית על מלגות נוספות שהוא מקבל .במידה ואין אישור לקבלת מלגה נוספת על הסטודנט לבחור
בין מלגה זו לבין השתתפות בתכנית.
לימודים במכינה:
 .4על הסטודנט בתכנית להיות נוכח בלימודים .אי נוכחות בלימודים במכינה תגרור הפסקת השתתפות בתכנית.
 .5על הסטודנט לעמוד בדרישות האקדמיות של המכינה.
 .6לא ניתן לחזור בשנית על הלימודים במכינה במימון התכנית.
 .7מימון קורס פסיכומטרי:
א .התכנית מממנת במהלך המכינה לימודים קורס פסיכומטרי או קורס נתיב לאקדמיה פעם אחת בלבד במידה ונכח לפחות
 75%ממפגשי הקורס.
ב .התכנית איננה מממנת את עלות המבחן.
ג .המכינה מאשרת את המועדים שניתן ללמוד בהם בקורס.
ד .החזר על הקורס יינתן לסטודנט רק בשנת הלימודים במכינה.
ה .סטודנט המקבל החזר על הקורס מהאגף והקרן להכוונת חימ"ש -לא יהיה זכאי להחזר גם מהתכנית.

קבלה לאקדמיה:
 .8מסיום המכינה ניתן לדחות את הלימודים עד שנה לקבלה לאקדמיה ,ככל והתכנית פועלת במוסד האקדמי בשנת הלימודים
הרלוונטית.
 .9המשך מימון באקדמיה על בסיס תעודת המכינה בלבד .במידה ולא סיים בהצלחה את המכינה לא ניתן להמשיך בתכנית כאשר
הקבלה היא על בסיס ציוני הבגרות.
 .10במידה והסטודנט מעוניין להיבחן במכינה לאחר סיום הלימודים -ניתן באישור המכינה בלבד .במידה ונדרש מימון הוא על
חשבון התלמיד.
 .11סטודנט הלומד במכינה וקיבל בזמן הלימודים במכינה אישור קבלה ללימודים באקדמיה -תופסק השתתפותו בתכנית במכינה.
 .12באחריות הסטודנט לעדכן את התכנית על קבלתו ללימודים לשנת הלימודים באקדמיה ולהעביר אישור קבלה.
 .13תשלום מקדמת שכ"ל לתואר על חשבון הסטודנט .החזר יתקבל לאחר פתיחת שנת הלימודים.
 .14במידה והתחיל את הלימודים ולא יידע את מנהלת התכנית לא יהיה זכאי בסמסטר זה לתמיכת התכנית.
 .15במידה וסטודנט עובר בין שני מוסדות לימוד המוכרים ע"י התכנית על אחריותו לעדכן את מנהלת התכנית עד פתיחת שנת
הלימודים.
 .16סטודנט שמתקבל דרך אפיק מעבר ו"מדלג" על שנה ראשונה בלימודים במוסד ,ייחשב שייך לשנה ב' מבחינת פעילות המחזור
ותחום מעורבות חברתית .מבחינת מימון ייחשב כמו שנה א'.
 .17סטודנט שמתחיל בסמסטר אביב -ייחשב בבחינת שנות לימוד כאילו התחיל בסתיו של אותה שנה .מבחינת מימון יקבל השלמות
במהלך השנה וחצי הראשונות ,החל משנה ג' יקבל כמו שאר הסטודנטים.
 .18נוהל הפסקות לימודים באקדמיה:
א .סטודנט שמחליט לוותר על סמסטר או לעשות הפסקת לימודים חייב להודיע לרכז/ת התכנית .סטודנט שלא יקבל אישור
מרכז/ת התוכנית לא יחזור לתוכנית.
ב .סטודנט שהחליט לעזוב ולחזור – יצטרך לעלות לוועדת חריגים של התוכנית לאישור המשך השתתפות בתכנית.
 .19ביטול סמסטר – על הסטודנט להודיע לרכז/ת התכנית על ביטול סמסטר .במידה וסטודנט כבר קיבל מלגת שכ"ל ומלגת קיום
וביטל סמסטר  ,לא יקבל המשך מימון בסמסטר שיחזור.

נספח :פירוט כלי הסיוע:
בתקופת הלימודים במרכז ללימודים קדם אקדמיים:
גובה הסיוע

פירוט

שכר לימוד

 ₪ 1620בחודש ,לכל
תקופת הלימודים

תלמיד בתכנית יקבל מימון בגובה  100%של שכ"ל בקדם מכינה ובמכינה.
סכום זה משולם ישירות למכינה

דמי קיום

 ₪ 1200לחודש ,בכל
תקופת הלימודים

תלמיד בתכנית יקבל מימון של  ₪ 1200בכל חודש בקדם מכינה ובמכינה.
במידה והוא זכאי לסיוע מהקרן והיחידה לחיילים משוחררים או מגורם
ממשלתי אחר ,התכנית תשלים את המימון עד לגובה של  .₪ 1200הסיוע
מועבר לחשבון הבנק של התלמיד מהמכינה.

קורס
פסיכומטרי

עלות קורס המאושר
ע"י המכינה

תלמיד בתכנית יקבל מימון לעלות קורס פסיכומטרי .במידה והתלמיד
זכאי למימון מהקרן והיחידה לחיילים משוחררים ,התכנית תשלים את
ההפרש

מעטפת אקדמית

•

מעטפת אקדמית עפ"י החלטת המכינה והתכנית

התכנית לא ממנת דמי רישום למרכז ללימודים קדם אקדמיים ,מעונות או דיור אחר ,נסיעות ,רישום למבחן הפסיכומטרי
והוצאות נוספות שלא מוזכרות בנספח זה.

פירוט כלי הסיוע בתקופת הלימודים במרכז ללימודים קדם אקדמיים:
גובה הסיוע

פירוט

שכר לימוד

 ₪ 10,000לשנה ועד סכום של 40,000
 ₪לארבע שנים .במידה והתואר הוא
שלוש שנים הסכום יעמוד על 30,000
ש"ח

סטודנט בתכנית יקבל סיוע במימון שכ"ל באקדמיה עד לסכום של
 ₪ 10,000בשנה ,ועד לארבע שנים בהתאם לתכנית הלימודים
המקובלת .שכ"ל מועבר מהתכנית ישירות לאוניברסיטה.

דמי קיום

 ₪ 20,000לשלוש שנים.

סטודנט בתכנית יקבל סיוע בדמי קיום בגובה של ₪ 20,000
לשלוש שנים .הסיוע מועבר לחשבון הבנק של התלמיד
מהאוניברסיטה

תגבורים
לימודיים

סטודנט יקבל סיוע לימודי עפ"י החלטת צוות התכנית

•

התכנית לא תממן רישום ללימודים ,מעונות או דיור אחר ,תוספות מימון שכ"ל והוצאות אחרות שלא מוזכרות בנספח זה

•

ייתכנו שינויים בגובה התמיכה בשכ"ל ודמי הקיום בהסכמים עם תכניות אחרות

