
 

 בס"ד                                                                                                                     

 "אורות אלירזתקנון הצטרפות לכפר הסטודנטים "

 

 :הקדמה .1

 

 היא העמותה המקימה והמתפעלת של רשת כפרי הסטודנטים "אורות אלירז" ידידיהמוסדות 

רשת כפרי הסטודנטים פרוסה בכל הארץ ושמה לה למטרה לתת מענה רוחני חברתי וכלכלי 

 לסטודנים מהציונות הדתית.

הערכים המובילים אותנו הם נתינה יוזמה אהבת הארץ והעם לימוד תורה וערבות הדדית. 

"ד כפרי הסטודנטים פועלים מרוחם של האחים הלוחמים רס"ן אלירז פרץ וסגן אוריאל פרץ הי

 אשר מסרו נפשם בקרב במערכה על ארץ ישראל. 

  

מסמך זה בא להסדיר את מסגרת היחסים בין העמותה לבין הסטודנט. המסמך נכתב בלשון 

 חס לשני המינים.יזכר ומתי

 :עקרונות יסוד .2

 

 המתנדב כשמו כן הוא מתנדב בעמותה שלא על מנת לקבל שכר. .א

אין בין העמותה למתנדב יחסי עובד המתנדב אינו עובד של העמותה בשום אופן ושכך  .ב

 יד בשום צורה.במע

  העמותה תדאג להכשרת המתנדב ולהפעלתו. .ג

הבנה של מכלול תהליך הקליטה של המתנדב כולל ראיון קבלה, חתימה על מסמך זה,  .ד

   הזכויות והחובות והבעת נכונות לעמוד בהן. 

 ישור קבלה ע"י יו"ר הרשת הרב אביחי איתם.כל מתנדב חייב לעבור ראיון וא .ה

 

 

 



 

 

 

 חובות העמותה .3

 העמותה מתחייבת להעמיד רכז בשכר לכל כפר סטודנטים  .א

שח בשנה בכפוף לרצונו  5000-10000העמותה מתחייבת להשגת מלגה בסך  .ב

 ולעמידת המתנדב בתנאים.

רכז העמותה תעמיד תקציב פעילות לטובת כפר הסטודנטים התקציב ינוהל על ידי  .ג

 הכפר. סכום התקציב יקבע בכל תחילת שנת פעילות.

 העמותה מתחייבת לבטח כל מתנדב בביטוח מתנדבים על פי חוק. .ד

 

 חובות הסטודנט  .4

 שעות בשנה. 140על החבר בכפר להתנדב סך של  .א

החבר בכפר אחראי לדווח את שעות ההתנדבות לרכז על פי הנוהל שיקבע הרכז.  .ב

 קבלת המלגה מותנת בדווח.

 20חבר בכפר חלה חובת השתתפות במפגש הכפר השבועי. מותר להעדר עד העל  .ג

 אחוז מהמפגשים בשנה וזאת כפוף להודעה מוקדמת לרכז הכפר.

חלה חובת הגעה למפגשי החובה של כלל הסטודנטים ברשת "אורות אלירז". מפגש  .ד

תחילת שנה. מפגש אמצע שנה, טכס חלוקת מלגות, מפגש סוף שנה ושבת כפרים 

 תית.שנ

העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של מתנדב באמצע השנה  .ה

ללא נתינת שום תמורה וללא התראה מראש עקב התנהגות שאינה הולמת מצד חבר 

 הכפר.

 על החתום

                    משפחה                 ת.ז                  מקום הכפר               חתימהושם פרטי        תאריך    

 


