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נוהל פעילות "מסע גליל" לבני ישיבות
קיץ תשע"ט 
למי מיועד המסע?
התכנית בנויה לישיבות קטנות וגדולות  -חרדיות ,המעוניינות להוציא תלמידים לפעילות "מסע גליל" בימי "בין
הזמנים"שלקיץתשע"ט .
אופן ביצוע הפעילות:
למוסדיוקצהסךשלעד100₪עבורכלתלמידלהפקתהתכנית. 
המוסד רשאי להשתמש בתקציב לפי שיקול דעתו ולהפנות את התקציב לתשלום עבור פעילויות ערכיות,
פעילויות חוויתיות ,אוטובוסים ,מערי"ם ,חובשים ומאבטחים ,(לא ניתן לנצל את התקציב לטובת מימון לינה
וארוחות)ובלבדשיתקיימוהתנאיםהבאים:
 .1המוסדבחרבפעילותאחתלפחותממקבץהפעילויותהחינוכיות (אתרשימהזווכןאתרשימתהאתרים
לפעילות חווייתית ,ניתן למצוא באתר "מסע גליל") .רק לאחר בחירת פעילות אחת מסל הפעילויות

החינוכיות,רשאייהיההמוסדלהחליטעלאופןמימושיתרתהתקציב יודגש כי הפעילות הערכית
חייבת להיות שווה לכל הפחות למספר התלמידים לפעילות החוויתית.
 .2באחריותהמוסדלבנותפעילותהמותאמתתקציביתלסכוםהמופיעבמסמך"הודעה על תקצוב פעילות"
אותוקיבלהמוסדולאלחרוגממנו.
יודגש כי הרשות לא תשלם כל חריגה מהתקציב שאושר ולא תשלם כל תשלום שלא יצאה
בגינו הזמנה מראש .כל חריגה כאמור ,תהא באחריות המוסד ותשולם על-ידו.
.3

באחריותהמוסדלוודאולקבועמולאנשיהקשרשלהספקיםהשונים(פעילותערכית,פעילותחווייתית,
אוטובוסים ,מערי"ם ,וכדו') ,את תאריכי ושעות הפעילות ,את פרטי הפעילות ,ולוודא מחיר מול המופיע
באתר"מסעגליל".

.4

על כל מוסד לברר עם מפעיל האתר או ספק הפעילות את מידת התאמת התוכן והפעילות לתלמידי
הישיבה.

 .5תשלוםיועבראךורקלספקים.בשוםצורהלאיעבורתשלוםלהמוסד.
.6

במידה והתקציב יופנה למימון אוטובוסים ,מאבטחים ,מגישי עזרה ראשונה וחובשים ,הרשות לפיתוח
הגלילתספקאתהשרותבאמצעותחברותשזכובמכרז.

 .7לאניתןיהיהלממשאתהתקציבעבורלינהוארוחות.
 .8ככלל,תתוקצבאךורקפעילותעםספקיםהמוכריםומאושריםע"יהרשותלפיתוחהגליל.
.9

תשלוםלספקיםיתבצעאךורקאםיצאההזמנהחתומהמהרשותלפיתוחהגלילקודםלקיוםהפעילות.
לא יתבצע תשלום בדיעבד.

 .10ההשתתפותבפעילויותהשונותמותנתבזמינותשלהאתרבתאריךובשעותהמבוקשים.
 .11תקציבשלאינוצל,לאישמרלפעילותבמועדאחר.
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כללי עבודה במערכת ההזמנות:

 .12הזמנההיאלפעילותשלעדשלושהימיםרצופים .
 .13ניתן להכין מספר הזמנות כפי שנדרש במועדים שונים .אולם כל הזמנה חייבת לכלול לפחות פעילות
ערכיתאחתלכללהתלמידים .
 .14סךההזמנותלאיחרוגממסגרתהתקציבהמאושרת .
 .15נאלשיםלבלכךשלחלקמהפעילויותדרושההדרכה.מספרהמדריכיםתלויבגודלהקבוצה.ישלכלול
בהזמנהשורהמתאימהלהזמנתכמותהמדריכיםהדרושהעלכל40תלמידיםנדרשמדריך.
 .16כלשורהבהזמנהמחייבתתיאוםמסודרמולהספק.
 .17אפשרלהיעזרבמערכתלאורךזמןואפשרלערוךולשנותאתההזמנהככלשנידרש,זאתעדלשלבשל
"שליחת הזמנה" .ניתן "לטעון שורה" בלי לתאם עם  הספק ואת התיאום לעשות בשלב מאוחר יותר,
אולםלאניתןלשלוחהזמנהללאתיאום.
 .18בתום מילוי ההזמנה ולאחר שכל שורות ההזמנה תואמו מול הספקים השונים יש לשלוח את ההזמנה.
שליחת ההזמנה חייבת להיעשות לפחות  10ימים לפני מועד היציאה ,אחרת לא נספיק לטפל
בהוצאתהשוברים(ואוצ'רים)לספקיםהשונים.מומלץלסגורהזמנותמוקדםככלהאפשר .
 .19לאחרשליחתההזמנה–תקבלומיילהמאשראתהגשתה .
 .20בתוך3 ימיעבודה,הרפרנטצפוילבדוקאתההזמנה,לאשרהאולבקשהשלמותאושינויים.
 .21לאחרשליחתההזמנהלאיהיהניתןלשנותאולבטלאתההזמנה.
 .22נדגיש! מילוי ההזמנה באתר לא מהווה אישור להזמנת הפעילות על-ידינו .הזמנת הפעילות תקפה רק
לאחרשהתקבלאישורבמערכתוההזמנהקיבלהסטטוס"הזמנהמאושרת".
 .23רפרנט "מסעגליל"יעבורעלההזמנהששלחתםויבדוקאותה.באםההזמנהעונהעלהכלליםומתאימה
לנתונים,יאשראתההזמנהויעביראותהלהנפקתשובר(ואוצ'ר)לספקים,אםישבעיותבהזמנה,יפתח
הרפרנטאתפרטיההזמנההבעייתייםויאפשרלכםלתקןולהגישמחדש.
 .24עם קבלת השוברים (הואוצ'רים) החתומים , יטעין אותם הרפרנט למערכת ותוכלו למצוא אותם
בשורת ההזמנה , מודגש כי יש לשלוח את הואוצרים לספקים טרם היציאה למסע וכן להדפיס
ולהביאםעםהקבוצה.

 .52לא ניתן לצאת למסע לפני התאריך ( 15.8.19י"א מנחם אב) ואחרי התאריך ( 59.8.19כ"ט
מנחם אב)

