בס"ד יג בתמוז תשע"ט
16.7.19
תקנון סיורי "חבלים ומקורות" לשנה"ל תש"ף
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד

א .כללי
יופיה של ארץ ישראל ניכר למתבונן בה בעין הבוחנת את כל רובדי נופיה ,הפיזיים והרוחניים ,בכל אחד
מחבליה הגיאוגרפיים .על רקע זה ,מגמת הקורס "חבלים ומקורות" הינה ללמוד ולהכיר באופן שיטתי
את איזורי הארץ ,על רקע ניתוח מכלול הנוף של כל אחד מהם ובעזרת הגות ועיון בתנ"ך ובמקורות חז"ל.
בתכנית עשרה סיורים ,המתקיימים בימי שני אחת לחודש (התדירות עשויה לזוז קלות בהתאם ללוח
השנה).
מחנות נופש ("קמפוסים") אחת בשנה הינם נספחים ואינם כלולים אינטגרלית בתכנית.
ב .בריאות ובטיחות
למניעת תאונות פיזיות שהטיול בשטח ח"ו עשוי לזמן ,אנו עושים הכל כדי לשוב הביתה בריאים ושלמים.
לשם כך אנו שוקדים על בחירה מדוקדקת של מסלולים ותכניות ,בודקים את השטח טרם היציאה,
ומתארים במכתב לקראת כל סיור את הצפוי למטיילים ,את תוואי המסלול ואת ההתאמה הנדרשת.
מאידך ,על המשתתפים בסיורי חבלים ומקורות לוודא שהמאמץ הפיזי הנדרש בסיורים מתאים
ליכולותיהם הפיזיות ולמצבם הבריאותי ,להגיע בביגוד הולם כנדרש (דגש על נעלי הליכה חובקות
קרסול) ,ולהצהיר זאת בטופס ההרשמה לתכנית כולה (או לסיור בודד למשתתפים על בסיס חד
פעמי).
ג .הרשמה
 .1קבוצת "חבלים ומקורות" תצא לדרך לאחר הרשמה של מינימום  35נרשמים.
 .2עם פתיחת ההרשמה לתכנית לקראת שנת הלימודים ,על המעוניינים להשתתף בה ,למלא טופס
הרשמה מקוון ,לשלם דמי הרשמה ,ולוודא כי הרישום נקלט ואושר .ללא אישור זה ,לא ניתן
לשריין מקום בקורס.
 .3שכר הלימוד לשנת תש"ף הינו  .₪ 2240ניתן לשלם ב  6תשלומים.
 .4העלות כוללת :הדרכה אקדמית ,ליווי רפואי (מע"ר) ,ליווי חמוש באם צריך ,אוטובוס צמוד ,כניסה
לאתרים ומפגשים שונים.
 .5א .לנרשמים לתכנית הסיורים השנתית ,נא שימו לב :לאור לקחי השנים האחרונות וכמקובל
בסדרות סיורים מעין אלו ,ההרשמה מתייחסת לסדרת הסיורים כולה .לא יינתן החזר כספי או
זיכוי בגין היעדרות מסיורים .תחת זאת ,על מנת להקל ,תיפתח קבוצת ווטסאפ נפרדת מזאת של
הקבוצה האורגנית ,ובה יכותבו מטיילים נוספים הנמצאים באופן קבוע ברשימת ההמתנה (מידי
שנה ישנה רשימה של  15-20כאלה) ובתפוצת המטיילים של בית ספר שדה .חברים המתכננים
להיעדר מסיור -ידווחו זאת בקבוצת הווטצאפ באופן שיאפשר לאחרים לנצל את המקום
המתפנה ,וההתחשבנות הכספית תיעשה בין החברים ישירות .באחריות המבטל לוודא
שהמחליף מכיר את פרטי הטיול לפרטיו (לו"ז ,מכתב מקדים ,ציוד נדרש ,נקודת איסוף
וכו') ,ויוצר קשר עם המשרד לעדכון ההחלפה.

ב .מטייל שלא ירצה להתחייב לסדרה שלימה מראש ,תתקיים גם הרשמה לסיורים בודדים על בסיס מקום
פנוי ו'כל הקודם זוכה' ,והיא תיפתח חודש מראש לפני כל טיול .הרכישה תהיה ספציפית לאותו אירוע
בעלות של  ₪ 235לסיור.
ג .תנאי ביטול לרוכש באופן חד פעמי -הרוכש סיור חד פעמי יוכל לבטל את הרשמתו לטיול ,עד שבועיים
לפני הטיול :יום שני בבוקר עד השעה  ,10:00בניכוי דמי ביטול בסך .₪ 23
ה .הנחיות קבועות לסיורים:
בכל סיור חובה לנעול נעלי הליכה חובקות קרסול ,להצטייד בכמות מספקת של מים (בהתאמה
.1
לתכנית הנשלחת מראש לקראת הסיור) ,ובכיסוי ראש.
היציאה מירושלים בשעה  7:30בדיוק .במהלכה של שנת תש"ף ייסגר כל מרחב הכניסה
.2
לירושלים באזור בניני האומה .לפיכך ,עד להודעה חדשה ,יתבטל האיסוף בבניני האומה.
נקודת היציאה משערי צדק תישאר (והיא מאפשרת להגיע אליה מן התחנה המרכזית
ברכבת הקלה עד סמוך לבית החולים).
בסיורים מסוימים תוקדם שעת היציאה ל  7:00והודעה על כך תימסר במכתב המקדים.
.3
עלולים לחול שינויים בתכניות הסיורים ,ככל ששיקול הדעת המקצועי מחייב זאת .עדכון ישלח
.4
מוקדם ככל שניתן .במקרים של מזג אויר קיצוני ,עשוי סיור להידחות למועד שלא שוריין מראש
בתכנית חבלים ומקורות.
שימו לב :נקוד ות האיסוף מתפרסמות במכתב מקדים והאיסוף יתבצע ב"נוהל אגד" -האוטובוס
.5
יעבור בכל מקרה בנקודות המתפרסמות .יוצאות מן הכלל הן נקודות האיסוף המחייבות חריגה
מציר הנסיעה (כגון לטרון ,כיכר כפר אדומים ,מחלף אייל וכדומה) :באלה תהיה גיחה של
האוטובוס רק אם נדע שאכן ממתינים בהן מטיילים .על כן ,יש להודיע בדוא"ל חוזר (ולא
טלפונית) למי'ה ,על נקודת עליה המופיעה במכתב והחורגת מציר הנסיעה ,ולוודא כי ההודעה
ששלחתם התקבלה.
רצוי להימנע מהעברת מסרונים בבוקר יום הסיור לגבי נקודות איסוף ,אלא אם חל עדכון
.6
משמעותי.
במקרים של מזג אויר חריג ,או שינויים ועדכונים הנובעים מתנאי המסלול ומהרחב הגיאוגרפי,
.7
ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים המתפרסמת מראש.
ט.ל.ח.
.8
המחירים נכונים לשנת הלימודים תש"ף.
.9
עם כל האמור לעיל ,ועל אף סעיפי הבטיחות שהוזכרו ,יש בסמכות המדריך שלא לאשר יציאה
.10
למסלול של מטייל ספציפי ,מסיבות גיל ,כושר ,ציוד וכו' ,על פי שיקול דעתו.
בברכת שוטטות טובה בדרכי הארץ הטובה!
צוות מרכז סיור ולימוד סוסיא

אני מאשר/ת בחתימתי ובהמשך הליך ההרשמה המקוון ,כי קראתי והבנתי את האמור בדבר נהלי היציאה
לסיורי מרכז סיור ולימוד סוסיא .אני מצהיר/ה כי לא ידוע לי על בעיות בריאותיות העשויות למנוע ממני או
לסכן אותי בהשתתפותי בסיורי חבלים ומקורות .ידוע לי כי עלי לדווח למדריך הסיור על בעיה רפואית
העלולה להסב לי נזק במהלך הסיור.
שם פרטי ומשפחה:
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