הורים ,בוגרים וחניכים נכבדים,
תנועת ה"מכבי הצעיר" מפעילה במשך שנת הפעילות את מפעלי התנועה השונים והמגוונים )טיולים ,מחנות,
סמינרים ,השתלמויות ,כנסים ,משלחות ,אירועים ועוד( באופן אחראי ,קפדני ורציני .אנו מייחסים חשיבות
עליונה לתחומי הביטחון והבטיחות וההקפדה על מילוי כל ההנחיות והנהלים היא נר לרגלינו.
בתכנון ובהכנת המפעל הושקעה עבודה והתארגנות מאומצת .ההצלחה והחזרה בשלום ובבריאות הביתה,
תלויה בראש ובראשונה בשיתוף הפעולה שלכם !
אנו מייחסים חשיבות עליונה לתחום הביטחון ,הבטיחות והמשמעת במהלך ההשתתפות במפעל.
תדרוך משמעתי מקדים שלכם ההורים ,שיכלול התייחסות לנקודות שמפורטות להלן יתרום להצלחת המפעל:
· ציות להנחיות המדריכים בכל מקום ,בכל זמן ,בכל תנאי .
· היצמדות לשאר חברי הקבוצה.
· שהות בטוחה באתרים.
· הימנעות מאלימות.
· שמירה על הרכוש והניקיון באוטובוס ובאתרי הפעילות.
· הקפדה על תקינות הציוד האישי והקבוצתי .
· נסיעה באוטובוס על פי הנהלים  :ישובים וחגורים בחגורת
· בטיחות ,הבאת ציוד החובה והתרופות על פי הרשימה המצורפת .
אנו מצדנו נעביר לילדכם תדריך מפורט  ,כאשר נבהיר כי במקרה של חריגה של ילדכם מהנחיות או במקרה של
התנהגות שתהיה בגדר חציית קו אדום אנו שומרים על זכותנו להפסיק לאלתר את השתתפות הילד במפעל.
ביטחון ובטיחות
התנועה מונחת ומפוקחת על ידי משרד החינוך והמפעל מאושר על ידי כל הגורמים המוסמכים לכך:
משטרת ישראל ,צה"ל ,האגף לביטחון ובטיחות במשרד החינוך ,משרד הבריאות ,הלשכה לתיאום טיולים ועוד.
המפעל מלווה ע"י צוות רפואי וצוות אבטחה מקצועי ומיומן כנדרש עפ"י הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
אנו משתמשים בחברות הסעה מובילות ומורשות להסעת ילדים ,נשתמש במערכת קשר וסלולארי מתקדמת.
כמו כן ,קיימנו הכנות למדריכים ותדרכנו אותם בנהלי הבטיחות והביטחון הנדרשים.
לקראת היציאה למפעל נקיים תחקיר מקדים להבטיח את השלמת ההערכות והמוכנות ליציאה.
היציאה למפעל תתאפשר רק לאחר חתימה על אישור הורים.
ביטוח ואחריות לציוד
החניכים ,המדריכים וכל משתתפי ומארגני המפעל מבוטחים בביטוח צד ג'.
התנועה אינה אחראית לאובדן ו/או נזקים ו/או קלקולים של הציוד האישי שיביאו החניכים ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור מצלמות , mp3 ,כלי נגינה ,טלפון סוללרי וכו'.
המשתתפים מתבקשים שלא להביא ציוד יקר ערך ולהסתפק בציוד פשוט וצנוע המתאים לתנאי שטח.
הרשמה ותשלום
במקרה של כוח עליון כגון :מלחמה ,שביתה כללית ,פגעי טבע ,מזג אוויר לא מתאים או אירועים אחרים שאינם
בשליטת התנועה ,רשאית התנועה לבטל /לדחות /לשנות את התכנית באופן מלא או חלקי בהתאם לנסיבות
ולאילוצים.
במידה ובמהלך הטיול ילדכם ינהג בניגוד לכללי ההתנהגות הנהוגים במפעלי התנועה ,נאלץ להפסיק את
השתתפותו בפעילות והוא יישא בעלות חזרתו בתחבורה ציבורית.
מחיר ההשתתפות במפעל התנועתי נקבע על-ידי המארגנים לפני כל מפעל.
ככלל ,מחיר ההשתתפות כולל את כל עלויות הטיול  /המחנה  /הסמינר :מזון ,הסעות ,ימי כיף ,הכנה ,ציוד,
אבטחה ,רפואה וכד' .המזון אינו כולל כריכים ליום הראשון של הפעילות )בוקר וצהריים(.
תאריך אחרון להרשמה ותשלום יקבע בהתאם לכל מפעל ויפורסם עם פרטי ההרשמה.
דרכי ההרשמה והתשלום – על-פי המצוין בחוזר להורים.

במקרה שהפסיק החניך את המפעל במהלכו ,בין אם משום שהורחק ו /או בין אם מרצונו החופשי -לא יפוצה
בהחזר כספי כלשהו.
במקרה של הפסקה מסיבות בריאותיות ,יבחן ויישקל החזר כספי חלקי בהתאם למשך השהות במפעל על-פי
נוהל ההחזרים של התנועה ובהתאם לנסיבות.
לא יהיה שינוי במחיר המפעל עקב שינויים במסלול הטיול ,אורכו ו/או תכניתו בגין תנאי מזג אויר למעט
מקרים קיצוניים ועל פי שיקול הדעת של התנועה.

