
 
 
 

 

 

 תאריך_________________                                                                                                        ,בס"ד

 

 "שעלים"  הצטרפות לכפר הסטודנטיםתקנון 

 

 מבוא: .א

  בפריסה ארצית . כפרי סטודנטיםהקימה ומפעילה  "שעלים"מבית רשת  "שעלי תורה"עמותת 

 .  הערבות ההדדית  ערך"כפר סטודנטים" מתאפיין בקבוצה של סטודנטים וסטודנטיות המתגבשים יחד סביב 

אקדמאיות מקרינה יישוב מסויים . נוכחות אקדמאיים וזור /שכונה /רחוב /מתבטא בעצם מגורי הקבוצה בא ערך זה 

 ומשפיעה לטובה על יושבי המקום בכל שכבות הגיל . 

 , במגוון תחומים.שעות לפחות בשנה לטובת הקהילה  041כל חבר/ה בכפר  ה/בנוסף , מעניק

אורח החיים המיוחד בכפר הסטודנטים מחייב קוד אתי ותקנון בסיסי שנועד לשמר ולהגן על תכלית קיומו של הכפר , 

 , לעיונך .  שלנו שנים . להלן עקרונות היסוד שלאורם אנו פועלים  בכפרי הסטודנטים ךולאפשר את צמיחתו לאור

בחתימת ידך הנך מבטא את הסכמתך להתנהל לאור עקרונות אלה בכל משך היותך חבר/ה בכפר הסטודנטים של 

 עמותת "שעלי תורה" מבית רשת "שעלים" . 

 

 כללי: .ב

 (  יתבצע ללא תשלום. "שעלי תורה")  שעליםבפעילות רשת  /ותשירות המתנדבים  .0

 חסי עובד מעביד כהגדרתם בחוק. יתקיימו י לאלעמותה  /ותבין המתנדבים .2

 מבחינה מקצועית חלה על רשת שעלים.  /ותפעלת המתנדביםההאחריות על  .3

 .כשיר את מערך ההתנדבות של הסטודנטיםת" "שעלים רשת .4

 מהמשטרה.  "תעודת יושר"הוצאת  אושר להתנדבות לאחר/תי /יתהסטודנט .5

יטה מוסדר הכולל ראיון אישי ולאחר תהליך קל /הלאחר שעבר /התחיל את פעילותו/תי /יתהסטודנט .6

בשנה  /האת אופי הפעילות ההתנדבותית הצפויה לו /תומקבל /המבין /היאכי הוא /המצהיר /היאהואש

 לכך בכתב. /האת הסכמתו /הוהביע /המקובלות עליו ןלעמוד בה /ההנוכחית וכי הדרישות שנתבקש

   ./ת ההדרכה מטעם העמותהבשנה הראשונה תעשה ע"י רכז /הוהכשרתו /יתקליטת הסטודנט .7

 



 
 
 

 

 

 בהיקףבאופן שוטף קיימים פעילות התנדבותית שמ /ותמפעילה רישום של מאגר מתנדבים רשת שעלים .8

 שעות לפחות בשנה. 041

)חוק הביטוח לאומי ותקנות ביטוח  ההעמותה תדאג לבטח את מתנדבי . ביטוח תאונות אישיות -ביטוחים  .9

 ( . 8) ד6מתנדבים/ סעיף 

 

 דיווח שעות  .ג

 בזמן שלח/תי שלא י/ת. סטודנטלחודש 2 לתאריך עדמידי חודש,  לרכז/ת הכפר שעות דוח לשלוח חובה  .01

 הימנעו אנא. הפעילות משעות מחצית  של אוטומטי לעדכון לעצמם יגרמו פעמים 3 לאחר הדוח החודשי את

  .בזמן הדוח את לשלוח והשתדלו נעימויות מאי

 .החסרות השעות את להשלים האחריות חלה /העליו, מפגשים/התנדבות שעות חסיר/תי אשר /יתסטודנט .00

 הוא/היא  בה במסגרת הקשר לאיש ולעדכן להודיע עליו/ה -למסגרת ההתנדבות מאחר/תה סטודנט/ית .02

 .מתנדבים

/ הכפר )בהודעה רכז/ת את  ולעדכן להודיע /העלי -שהיא סיבה מכל למסגרת מגיע/ה  שלא סטודנט/ית  .03

 .ההתנדבות במסגרת הקשר ואת איש (ילמי/ טלפון

 

 מפגשי חובה לאורך השנה: .ד

במעמד זה יכירו הסטודנטים אחד את השני, את הנעשה בשכונה ותוצג לסטודנטים  -מפגש תחילת שנה .04

 התכנית ההתנדבותית לאורך השנה, הסבר על ביצוע דוח שעות, נהלים ועוד'.

 ל הסטודנט/ית להיות נוכח/ת במפגשים אלו.. עבמהלך השנה יתקיימו מפגשי גיבוש ולימוד בכפר .01

 מפגשים מטעם רשת 'שעלים'  3במהלך השנה יתקיימו  :מכל הכפרים סטודנטיםה לכללימי עיון  .06

בהתאם ) על הסטודנט/ית  לקחת חלק בשלושת מפגשים אלו אשר יתקיימו במקומות שונים בארץ

 .(להנחיות משרד הבריאות



 
 
 

 

 

 עיים מראש לפני כל מפגש. על שינוי בתאריך המפגש באם יחול.חובת רשת 'שעלים' להודיע כשבו **

 חובת הנוכחות במפגשים מהווה חלק בלתי נפרד משעות ההתנדבות.

 

 סייגים .ה

  .התוכנית לרכז בכתב בקשה להגיש /העליו,  ההתנדבותי /השירותו את לסיים /תהמתנדב /ההחליט .07

/ת זכאי היה/תי ולא לאלתר תופסק ההתנדבותית ופעילותמדינה, לחוק הבניגוד /תנהג ינהג /תהמתנדבו היה .08

 .להמשך חברות ו/או הטבה כל שהיא הקשורה לחברותו/ה בכפר

 

 אני מאשר/ת בזה כי קראתי היטב את תקנון ההצטרפות על כל סעיפיו. הבנתי והסכמתי עם הכתוב בו.     

 

 על החתום:

_____________     ____   ___________        ___________  _____________      ________ 

                       חתימה               הכפר מקום                  ז.ת                 משפחה ושם פרטי תאריך                      שם

 


