
 

 

 בס"ד 

 תשפ"ב טו בשבט  –חוזר להורים 

 . הורים יקרים שלום רב 

רוע טו בשבט מיוחד במינו בשיתוף פעולה עם ארגון השומר החדש. עיקר היום הוא עבודה חקלאית  יגם השנה נצא לא

 חינוכית הדרכתית בסביבה. ביחד עם עובדי ומתנדבי השומר במספר מוקדי עבודה, ובמקביל מסלולים קצרים ופעילות 

 להוראות רב התנועה, הרב אורי שרקי שליט"א.  ומותאםהשנה, בעקבות השמיטה, אופי העבודה שונה 

 תרום, יער בן שמן, יער המלאכים, יער חרובית )ייתכנו שינויים(.: אזור מושב  מוקדי הפעילות הם

 שפורסם, ומדגישים: אנו מבקשים מכם לשים לב לכל הפרטים המופיעים במנשר 

לכתובת:   .1 במייל  הגעה  לאשר  ניתן  המוקדמת!  בהרשמתכם  שמחים  'עזראים'?  מסלול  נרשמי 

100@ezra.org.il ."ובו המילה "מאשרים  

א' שבט ( ועד  19.12בתאריכים טו' טבת )  לא במסלול עזראים? ההרשמה לאירוע ט"ו בשבט פתוחה .2

 אנא הימנעו מהרשמה ברגע האחרון. . 22:00בשעה   3.1

הרגילה, על בסיס מקום פנוי בלבד.  –  הרשמה מאוחרת על תנאי .3  תיפתח לאחר סגירת ההרשמה 

למען הסר ספק: לא כל מי שנרשם בהרשמה מאוחרת אכן יוכל לצאת לפעילות. הנרשמים בהרשמה זו 

 ם לצאת. יקבלו תשובה האם יש או אין אפשרות לילדיה 

פרטי ההרשמה כראוי. הפרטים משמשים אונו לעיתים קרובות לעדכונים שוטפים   כלאנא מלאו את   .4

 והעברת מידע לפני ותוך כדי אירוע.  

 שונות במידה שיש לילדיכם. בעיות רפואיות ורגישויות אנא מלאו בדייקנות  .5

 ביטולים והחזרים: .6
 המסלולים ביטולים והחזרים הם בהתאם לתקנון  •

 הגמיש: לנרשמים במסלול   •
 יינתן החזר מלא   - ימי עסקים טרם תחילת המפעל 5ביטול מפעל שיעשה עד  - גמיש

 50%יינתן החזר של  – 5-3ביטול מפעל שיעשה בין היום 

 לא יינתן זיכוי  - ימים טרם תחילת המפעל 1-2ביטול מפעל שיעשה בין 

 ול המועד, פורים ותשעה באב( לא כולל שישי, שבת, חגים , ח –)ימי עסקים 

זיכוי לכרטיס האשראי/ העברה בנקאית יעשה בניכוי   .ככלל זיכוי להורה יהיה ליתרת הורה החניך •

 שקלים.  25עמלת טיפול של 

שום דרך ביטול אחרת  על הביטול להיעשות דרך פרופיל ההורה/ בשליחת מייל למזכירות התנועה,  •
 לא תיחשב כבקשה לביטול.)מרכזת/מדריך/רכז אזור/כל גורם אחר( 

קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים )מספר נרשמים, מזג האוויר, מצב ביטחוני ושיקולים נוספים(.   •
לפיכך שומרת לעצמה התנועה את הזכות לשנות ו/או לבטל כל פעילות, מכל סיבה שהיא, על פי  

במקום הפעילות   בתוכנית הפעילות, - שיקול דעתה של התנועה התנועה רשאית לבצע שינויים
 ומועדיה. והדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה ו/או דרישה להחזר כספי. 

 לפעילות, התנועה אינה אחראית לאובדן או פגיעה ברכוש.  אין להביא ציוד יקר ערך .7

. למען הסרת  לא תתאפשר הבערת אש לאורך כל הפעילות.  אין להביא גזיות/כירות מכל סוג שהוא .8

מנע מהבאת טונה בשמן. התנועה תהיה רשאית להחרים ציוד אסור שיימצא בכפוף  מכשול, כדאי להי

 לשיקול דעת הצוות החינוכי. 

 ולהתלבש בשיטת השכבות.   בביגוד חם מעבר לציוד החובה המופיע במנשר שפורסם, מומלץ להצטייד   .9
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לפעילות, הנכם  במהלך הפעילות התנועה מצלמת את החניכים בוידאו וב"סטילס". בהרשמת ילדיכם   .10

מאשרים לתנועה לעשות שימוש בתמונות של ילדיכם לצרכיה הפנימיים לרבות פרסום הפעילות במדיות  

 ציבוריות לטובת יחסי ציבור לתועלת התנועה. התמונות מוגנות בזכויות יוצרים ובבעלות התנועה. 

 בריאות. נהלי קורונה מחייבים ומעודכנים יועברו בסמוך למסע בהתאם להוראות משרד ה  .11


