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שבט "הדר" פותח את שנת הפעילות תשע"ז 2016-2017
להורי שבט הדר שלום!
אנו שמחים לפתוח את שנת הפעילות תשע”ז .לפניכם מספר עדכונים ,וכן הסבר לגבי ההרשמה לפעילות ולטיולים:


תאריכים חשובים לסימון ביומנים ,עבור פעילות החודשיים הראשונים:
 oפעולה ראשונה לחניכי שכבות צעירות13.9 :
 oטיול פתיחת קורס הדרכה (פתי״ק) שכבת ט׳7-8.10 :
 oטקס פתיחת שנה :מוצ״ש 15.10
 oטיול פתיחת שנה (פתי״ש) שכבות ה׳ – ח׳28-29.10 :
 oטיול פתיחת שנה שכבת ד׳29.10 :

אנא שימו לב להודעות המפורטות שנשלח אליכם לפני כל פעילות .חלק מהפעילויות כמו גם שנת הפעילות כולה מחייבות
הרשמה בפורטל ההורים .אנא הקפידו לעדכן את כתובות המייל בפורטל ,על מנת שתוכלו לקבל מאתנו עדכונים שוטפים.
הפעילות בתנועת הצופים מיועדת לילדים ובני נוער בגילאי כיתות ד' עד י"ב וכל ילד יכול למצוא בה את מקומו ,בתחילה
כחניך צעיר ולאחר מכן כמדריך או פעיל בעל אחריות.
ימי הפעילות הם שלישי בשעות  16:30-18:00לכיתות ד'-ו' ומשעה  17:30-19:00כיתות ז'-ט' ושישי 16:00-18:00
בסוף יום הפעילות ביום שישי מתקיים מסדר שבטי .הפעילות מתקיימת בשבט "הדר" שברחוב שפינוזה.
בנוסף לפעילות השנתית השוטפת ,יוצאים החניכים לטיולים המתקיימים בחופשות בתי הספר ו/או בסופי שבוע ולמחנה
הקיץ .פרטים על הטיולים ימסרו בחוזרים שיחולקו מראש וישלחו באמצעות המייל לקראת כל טיול או מחנה הקיץ .

רישום לפעילות בצופים
דמי חבר ודמי רישום
השתתפות החניך בפעילות השוטפת של תנועת הצופים כרוכה בתשלום שנתי חד פעמי הכולל:
-

דמי חבר שנתיים המיועדים למימון הפעילות השוטפת לרבות פעילות חברתית וקהילתית ,פעולות העשרה,
הכשרת ציוותי הדרכה ,כוח אדם מקצועי ,קניית ציוד וחומרי הדרכה ,תחזוקת ותפעול מבנה השבט וציודו ,אבטחת
פעילויות ,אירועים שבטיים ,טקסים וכיו"ב.

-

דמי רישום לתנועת הצופים המועברים ע"י השבט להנהגה ולמטה תנועת הצופים .דמי הרישום לא יוחזרו במקרה
של הפסקת פעילות.

המחיר לחניך  700שח  ,אח שני  620שח ,אח שלישי  540שח( .סכום זה כולל את דמי הרישום לתנועת הצופים בסך 190
שח)
הנחות  -יש למלא טופס הנחות אותו ניתן להוריד מאתר השבט ,למלא ולצרף מסמכים נדרשים ,ולהחזירו לשבט עד
.10.10.16
נוהל הפסקת פעילות שנתית – החזר דמי חבר
במקרה של הפסקת פעילות במהלך השנה ,מסיבה כלשהי ,תהא מדיניות ההחזרים בהתאם למדיניות ההחזרים המוגדרת
בנהלי הכספים של תנועת הצופים המחייב את כל שבטי תנועת הצופים וכמפורט להלן.
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על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב למרגלית גזברית השבט באמצעות המייל ולוודא את קבלת ההודעה .מועד הפסקת
הפעילות יקבע לפי מועד ההודעה ,בכל מקרה אין לבטל פעילות בהודעה לצוות המדריכים.
 .1לחניך שיודיע על הפסקת פעילות עד לתאריך  6נובמבר ( 2016לרבות חניכים שיצאו לטיול פתיחת שנה) יהיה גובה
ההחזר  510שח ( 100%מדמי החבר השנתיים ,אח שני  430שח ,אח שלישי  350שח).
 .2לחניך שיודיע על הפסקת פעילות עד לתאריך  31דצמבר  2016יהיה גובה ההחזר  350שח( .אח שני  295שח ,אח
שלישי  235שח).
 .3לחניך שיודיע על הפסקת פעילות עד לתאריך  31מרץ  2017יהיה גובה ההחזר  250שח( .אח שני  210שח ,אח
שלישי  170שח).
 .4לחניך שיודיע על הפסקת פעילות לאחר  1באפריל  2017לא יוחזרו דמי החבר.
טקס פתיחת שנה
יחול בתאריך ה  15/10בחולות של האמפי פארק בשעה  .18:30הנכם מוזמנים לטקס.
טיול פתיחת שנה כיתות ד'
הטיול יתקיים ביום שבת ה 29.10.2016
שעת יציאה וחזרה יימסרו בהמשך.
מסלול הטיול :שביל המעיינות בירושלים.
מחיר הטיול  .₪ 130הנחות אחים :אח שני 105 :ש"ח ,אח שלישי 80 :ש"ח .ההנחה תינתן עבור האח הצעיר.
המחיר כולל אוטובוסים צמודים ,רכב ליווי ,חובשים ,מאבטחים ,מכשירי קשר ,מסע הכנה ,ציוד ועזרי הדרכה.
פתיחת הרשמה  27.9.2016סגירת הרשמה בתאריך 14.10.2016
טיול פתיחת שנה כיתות ה'-ח'
הטיול יתקיים בסוף שבוע 28-29/10/2016
שעת יציאה ביום שישי ושעת חזרה ביום שבת יימסרו בהמשך.
לינה :חניון מצדה מערב ,הלינה באוהלים שיסופקו ע"י השבט.
מחיר הטיול 280 :ש"ח .הנחות אחים :אח שני 255 :ש"ח ,אח שלישי 225 :ש"ח .ההנחה תינתן עבור האח הצעיר.
המחיר כולל אוטובוסים צמודים ,רכב ליווי ,חובשים ,מאבטחים ,לינה ואוכל ,מכשירי קשר ,מסע הכנה ,ציוד ועזרי הדרכה
ולינה בחניון מצדה מערב.
פתיחת הרשמה  27.09.2016סגירת הרשמה בתאריך 14.10.2016
הנחיות כלליות לטיולים
לא ניתן להירשם לטיולים ללא רישום לשנת הפעילות.
היציאה לטיולים והחזרה מחניון האמפי פארק .במועדי היציאה והחזרה מהטיול לא ניתן יהיה להיכנס עם כלי רכב לתחום
החניון ,אנו מבקשים מההורים לחנות בחניונים הסמוכים ולעזור לנו לשמור על הסדר.
מידע לגבי שעת חזרה מדוייקת יפורסם בדף הפייסבוק של השבט ובאתר.
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ביטול הרשמה לטיולים
נוהל ביטול הרשמה והחזר כספי יהיה כמפורט להלן .על ביטולים יש להודיע ישירות למרגלית גזברית השבט בכתב
באמצעות המייל.




במקרה של ביטול מסיבה רפואית ,יש להעביר למרגלית את האישורים הרפואיים .אישור רפואי יצטרך לשאת את
מועד הטיול ויועבר לגזברית השבט עד  7ימים לאחר הטיול.
בכל מקרה אחר של ביטול ,אם הביטול בוצע עד  7ימים לפני מועד יציאת הטיול מגיע החזר הסכום בניכוי דמי
ביטול בסך  10%אחוז .לאחר מכן לא יינתנו החזרים.
לא יינתנו החזרים כספיים שלא על פי הנחיות כמפורט לעיל.

ציוד לטיול:
היציאה לטיול בחאקי ,כובע ,שק שינה ,בגדים להחלפה ,בגדים חמים ללילה 3 ,ליטר מים ,אוכל (ארוחת קלה ליום הראשון.
ארוחת ערב חמה תוגש לחניכים בחניון) ,נעלי הליכה נוחות ,שקיות אשפה ,קרם הגנה ,נייר טואלט ,קרם נגד יתושים ,פנס
וכלים רב פעמיים .
תיק הגב צריך להיות בעל שתי רצועות על מנת שהיה נוח במהלך ההליכה
אנו מבקשים מחניכי השבט להימנע מלהביא ציוד יקר ערך כגון טלפונים סלולריים לטיולים ,שבט הדר לא יהיה
אחראי לאובדן מכל סוג שהוא לציוד זה.

נהלי הרשמה ותשלום
ההרשמה לפעילות השנתית תפתח ביום שלישי 13.9.2016
ההרשמה מתבצעת באמצעות ממשק אינטרנטי – פורטל ההורים .התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי .במידה
והורה אינו מעוניין לשלם באשראי ,ניתן להגיע לשבט ולשלם בצ'ק במהלך ימי הפעילות .את התשלום ניתן לחלק ל 3
תשלומים ללא ריבית .את ההמחאות יש לרשום לפקודת" :תנועת הצופים העיבריים בישראל-הנהגת השחר"
רישום ותשלום בפורטל ההורים:

-

הרישום לפעילות ולטיולים מתאפשר לאחר השלמת תהליך (חד פעמי) של רישום לפורטל והעברת טופס
חתום לשבט.
.
על מנת להירשם לפורטל ,יש לגלוש לאתר השבט או לאתר תנועת הצופים ,יש להיכנס ל-

 משתמשים אשר רשומים כבר לפורטל (והעבירו את הטופס החתום לשבט) יכנסו לתפריט ההרשמה למפעלים ,לצורךבעמוד שיפתח יש למלא את מספר ת.ז .של ההורה (כפי שנרשם בטופס
כך יש ללחוץ על הכפתור
הפרטים לרבות ספרת ביקורת) ואת הקוד האישי או לחילופין את שאלת הזיהוי אשר נרשמו ע"י ההורה בטופס
ההרשמה( .אין לרשום גם את קוד אישי וגם תשובה לשאלה זיהוי  -רק אחד מהם).
 למערכת הרישום יש הגנה במקרה של נתונים שגויים  -ת.ז .וסיסמא  /קוד .אחרי  3טעויות הקלדה רצופות יש חסימהלחצי שעה.
 לחיצה על המשך תעביר את המשתמש למסך בו יוצגו בפניו כל המפעלים הפתוחים להרשמה לילדי המשפחה וכן יוצגהאם למשפחה חובות או יתרת זכות לניצול( .לא ניתן לבצע תשלום ללא כיסוי החובות הקודמים ,במידה והחוב המופיע
אינו תואם את התשלומים שלדעתכם בוצעו יש לפנות למרגלית גזברית השבט) .לתשומת לבכם במסך זה ניתן גם
לעבור לעדכון פרטים של החניכים.
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 יש לסמן את המפעלים להרשמה (רישום לצופים ,ולטיול פתיחת שנה בהתאם לרשימה המפורטת להלן) וכן לאשרהשתתפות בפעילות השנתית ובטיול פתיחת שנה וללחוץ על המשך העברה למסך התשלום.
 התהליך יושלם לאחר מילוי כל פרטי התשלום כנדרש במסך התשלום לרבות מספר התשלומים (עד  10תשלומים ללאריבית) .אישור תשלום יוצג על המסך וקבלה תשלח באמצעות המייל לכתובת שעודכנה בשלב ההרשמה לפורטל.
 באתר השבט נמצא מדריך הרשמה בסרט וידאו שניתן להיעזר בו.בכל מקרה של בעיה או תקלה במהלך הרישום והתשלום יש לפנות למדריך הקבוצה לעזרה.

אישור הורים
 רישום ותשלום חניכים לפעילות השנתית ולמפעלים השונים מחייב אישור הורים לפעילות הרלוונטית .את האישורים ישלהעביר למדריך הקבוצה.
 לאישור הנ"ל יש לצרף אישורים רפואיים עבור כל בעיה רפואית כדוגמא :אסטמה ,סכרת נעורים ,צליאק וכו' מחייבתאישור רופא ,אישור זה ישמש אותנו לכל שנת הפעילות.
 את טופס האישור ניתן לקבל בשבט או להוריד מאתר האינטרנט של השבט .לא יתקבלו אישורי הורים שאינם בפורמטהנ"ל.
טלפונים חשובים
מרכז השבט

איתי פרימן

054-2440688

Shevethadar.raanana@gmail.com

מרכזת הדרכה

עומר גיסין

054-2440687

"

מרכז הדרכה שכב"ג

אילן גורן

054-2022847

"

ראש השבט

ערן בנימיני

052-5800859

Eran.benyamini@gmail.com

גזברית השבט

מרגלית שליט

054-4411402

Margalit.shalit@gmail.com

בברכת היה נכון! ושנת פעילות מוצלחת
צוות מוביל ,שבט הדר

