נוהל פעילות "מסע גליל" לבני ישיבות
קיץ תשע"ז
המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות הרשות לפיתוח הגליל ,חבר לארגון "אורות" ויחדיו נבנתה תוכנית
מיוחדת לבני הישיבות במסגרת "מסע גליל" ,לקיים את מאמר ישעיה הנביא "וקוי ה' יחליפו כח".
למי מיועד המסע?
התכנית בנויה לישיבות קטנות וגדולות ,המעוניינות להוציא תלמידים לפעילות "מסע גליל" בימי "בין הזמנים"
של קיץ תשע"ז.
אופן ביצוע הפעילות:
למוסד יוקצה סך של עד  ₪ 200עבור כל תלמיד להפקת התכנית.
המוסד רשאי להשתמש בתקציב לפי שיקול דעתו ולהפנות את התקציב לתשלום עבור פעילויות חינוכיות,
פעילויות חוויתיות ,אוטובוסים ,מערי"ם ,חובשים ומאבטחים( ,לא ניתן לנצל את התקציב לטובת מימון לינה
וארוחות) ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
 .1המוסד בחר בפעילות אחת לפחות ממקבץ הפעילויות החינוכיות (את רשימה זו וכן את רשימת האתרים
לפעילות חווייתית ,ניתן למצוא באתר "מסע גליל") .רק לאחר בחירת פעילות אחת מסל הפעילויות
החינוכיות ,רשאי יהיה המוסד להחליט על אופן מימוש יתרת התקציב.
.2

באחריות המוסד לבנות פעילות המותאמת תקציבית לסכום המופיע במסמך "הודעה על תקצוב פעילות"

אותו קיבל המוסד ולא לחרוג ממנו.
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

באחריות המוסד לוודא ולקבוע מול אנשי הקשר של הספקים השונים (פעילות ערכית ,פעילות חווייתית,
אוטובוסים ,מערי"ם ,וכדו') ,את תאריכי ושעות הפעילות ,את פרטי הפעילות ולוודא מחיר מול המופיע
באתר "מסע גליל".

.4

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

 .5תשלום יועבר אך ורק לספקים .בשום צורה לא יעבור תשלום להמוסד.
 .6במידה והתקציב יופנה למימון אוטובוסים ,מאבטחים ,מגישי עזרה ראשונה וחובשים ,הרשות לפיתוח
הגליל תספק את השרות באמצעות חברות שזכו במכרז.
 .7לא ניתן יהיה לממש את התקציב עבור לינה וארוחות.
 .8ככלל ,תתוקצב אך ורק פעילות עם ספקים המוכרים ומאושרים ע"י הרשות לפיתוח הגליל.
.9

תשלום לספקים יתבצע אך ורק אם יצאה הזמנה חתומה מהרשות לפיתוח הגליל קודם לקיום הפעילות.
לא יתבצע תשלום בדיעבד.

 .10כל הספקים צריכים להיות גליליים (מאזור הגליל והגולן).
 .11ההשתתפות בפעילויות השונות מותנת בזמינות של האתר בתאריך ובשעות המבוקשים.
 .21תקציב שלא ינוצל ,לא ישמר לפעילות במועד אחר.

