06.12.2020

מימוש כרדיט ה $100מקיץ  2020למועמדים לתכניות קיץ 2021
רקע:
בקיץ  ,2020כידוע ,מרבית תכניות  Onward Israelבוטלו ובאופן חלופי התקיימו תכניות .Remote
במקביל ,נפתחה לרישום תוכנית אחת שנועדה להתקיים ביולי ,בשם  July fellowshipאך היא
בוטלה לבסוף.
כל מי שהשתתף בתוכנית  Remoteוהשלים אותה כראוי ,או שהיה בתהליך רישום
מתקדם (שילם) לתוכנית  ,July Fellowshipזכאי לסכום כרדיט של  $100למימוש
בתוכניות קיץ 2021
(ברמת העקרון יוכלו לממש זאת גם בתכנית חורף בהמשך או בקיץ הבא ,אך נתמקד בקיץ הנוכחי
כרגע).

מימוש הכרדיט:
 .1בתאריך  26.10משתתפי תכניות  Remoteמקיץ  2020שזכאים לכרדיט למימוש,
קיבלו מייל על זכאותם.
 .2המשתתפים התבקשו במכתב להעלות את נושא זכאותם בראיונות שיקבעו להם
לתכניות קיץ .2021
 .3השותפים – צריכים לבדוק ב  CRMבתוך ה  applicationשל כל מועמד שאכן
מעודכן שהוא זכאי לכרדיט ,כדי לוודא שזכאי .אם הם רואים שהמועד לא זכאי הם
יעלו את הנושא ל AMשל התכנית לבדיקה נוספת.
הנחיות ספציפיות למארגנים:
 .1על המארגן לייצר את הפתרון המתאים עבור משתתפיו  -בין אם זה יצירת לינק
מיוחד לתשלום למועמד ,קוד הנחה או דרך אחרת.
שימו לב! מאחר ובמכתבי הקבלה יש לרוב לינק לתשלום של הסכום המלא ,יש
לשים דגש מיוחד על מועמד כזה ולתכנן את שיטת העבודה.
 .1בהנחה שמועמד זכאי (כל מארגן צריך לוודא עם השותף שזה אכן נכון) ,המארגן
יצור קשר עם המועמד ,לאחר קבלתו לתוכנית ,להסבר כיצד עליו לשלם סכום
נמוך יותר.
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 .2לאחר שמועמד מימש את ה $100כרדיט ,על המארגן לסמן זאת במערכת אונוורד
(גם החוויה הישראלית וגם  )jInternshipבשדה שנקראCredit utilized by :
Participant

הערות חשובות:
•

שימו לב כי אם יש לינק אחר או קוד להנחה  -יש לפנות למועמד לפני קבלת מכתב
הקבלה או מיד בסמוך על מנת לא לייצר כפילות בתשלום .על המארגן להחליט מהי
שיטת העבודה שלו למקרים כאלו.
ניתן ומומלץ להתייעץ עם ה AMלוודא שהפתרון המוצע מתאים.

•

אם מישהו זכאי ל $100כרדיט אך לא מסומן לו √ בשדה  ,Participated in Remoteסימן
שנרשם בקיץ לתוכנית  July Fellowship Summer 2020אשר בוטלה ולכן זכאי לכרדיט
גם אם לא השתתף ברימוט.

תזכורת ,כיצד ניתן בקלות לוודא שהמועמד זכאי:
אפשרות ראשונה היא פשוט בצורה מרוכזת מתוך רשימת הצפייה של המועמדים לקיץ
אפשרות שניה היא מתוך ה applicationשל כל מועמד:
.1
TAB: Onward Applications
List view: Summer 2021 Applications
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.2
Remote Latest Participation Indication based on info :Section תחת ה,Application בתוך
in Contact (Visible only)

. של התכניות שלכםAMבכל שאלה הרגישו חופשי לפנות אלי ישירות או ל
ליעד

Liad Shahar - ליעד שחר
Director of Knowledge and Registration - מנהלת תחום מידע ורישום
972-52-6130811
Liadg@OnwardIsrael.org
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