גופי החינוך
המרכז ללימודי ארץ ישראל,
בית הספר ללימודי ירושלים ע"ש חיים קוברסקי
ומרכז להכשרות מדריכים

נוהל ביטולים בטחון ובטיחות
הערה מקדימה :נוהל הביטולים מתייחס לכל מצב ,לרבות ביטולים עקב מזג אוויר ומצב בטחוני שאפשר לצפות אותו
בטווח של שלושה ימים לפני קיום הסיור .אך במידה ובטווח זמן זה חל שינוי בתחזית מזג האוויר באופן שלא היה
אפשר לצפות אותו או שחלה לצערנו הרעה במצב הביטחוני ובגין שינויים אלו הסיור התבטל/נדחה ,הקבוצה לא
תתבקש לשלם עבור הביטול.
נוהלי ביטול לסיורים בימים ג-ו:


כל הזמנים מתייחסים לשבוע עבודה רגיל ,בימים א'-ה' ,בשעות  .16.00—8:00כל ביטול שייעשה אחרי השעה  16.00ייחשב כביטול

ביום הבא.


במקרה של אי הגעה לסיור או אם ההודעה על ביטול הסיור התקבלה אחרי השעה  16.00של היום הקודם ליום הסיור  -יחויב המזמין

במלוא עלות הסיור.


במקרה של ביטול במהלך שני ימי העבודה הקודמים לסיור  -יחויב המזמין במחצית מעלות הסיור( .דוגמה :סיור שאמור להתקיים ביום

ד' ,תחויב הקבוצה במחצית מעלות הסיור אם ביטלה בין יום א' אחרי השעה  16.00ועד יום ג' לפני השעה .)16.00


במקרה של ביטול הסיור עד שלושה ימי עבודה לפני מועד קיום הסיור  -לא יחויב המזמין( .דוגמה :סיור שאמור להתקיים ביום ד'  -לא

תחויב הקבוצה אם תבטלו לפני יום א' בשעה .)16:00
נוהלי ביטול לסיורים בימים א-ב:


משרדינו סגורים מיום חמישי בשעה  16.00עד יום א' בבוקר ,לכן כל ביטול שיגיע למשרד אחרי יום חמישי בשעה  16.00ייחשב כאילו

הגיע ביום א'.


סיורי יום א':

o

במקרה של ביטול מיום חמישי אחרי השעה  - 16.00יחויב המזמין במלוא עלות הסיור.

o

במקרה של ביטול מיום רביעי אחרי השעה  16.00ועד יום חמישי בשעה  - 16.00יחויב המזמין במחצית עלות הסיור.



סיורי יום ב':

o

במקרה של ביטול מיום א' אחרי השעה  - 16.00יחויב המזמין במלוא עלות הסיור.

o

במקרה של ביטול מיום ה' אחרי השעה  16.00ועד יום א' בשעה  - 16.00יחויב המזמין במחצית עלות הסיור.



כל ביטול של סיור ייעשה בכתב .באחריות המבטל להתקשר ולוודא כי רכז/ת ההדרכה מטעם בית הספר ללימודי ירושלים קיבל/ה את

הביטול.
בכל מקרה של ביטול יחויב המזמין בגין כניסה לאתרים שהוזמנו בסיור על פי נוהלי הביטול של האתרים .יד בן-צבי אינה אחראית לחיובים
המתבצעים על ידי האתרים.
על הקבוצות להגיע בזמן שנקבע למקום המפגש .כל איחור הוא על חשבון שעות ההדרכה שנקבעו מראש.
נוהלי ביטחון ובטיחות:


קבוצות הכפופות לנוהלי הביטחון של משרד החינוך יפעלו לפי נהלים אלו.



תיאום בטחוני לסיור הוא באחריות הקבוצה המזמינה.



יציאה לסיור של קבוצות הכפופות למשרד החינוך מותנית בתיאום בטחוני ובמלווים נושאי נשק על פי הנדרש באישור הביטחוני.
אי עמידה באחד התנאים הללו תגרום לחיוב המזמין במלוא עלות הסיור.

אנו מאחלים לכם סיור מהנה ונעים.
נשמח לעמוד לרשותכם בשאלות ובבירורים נוספים.
טלפון ,02-5398858 :פקס02-6274352 :

בברכה,
צוות בית הספר ללימודי ירושלים ,יד יצחק בן-צבי
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