נהלי הרשמה ותשלום לחוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע – תשפ"ג
אנו שמחים שבחרתם להצטרף למשפחת חוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע.
הערכים שלנו הם:
אחריות
ומנהיגות

פיתוח אחריות לחברה ,לסביבה ולקהילה ,והובלה של פעילות
סביבתית וחברתית תורמת במרחב המקומי והאזורי

זהות
ושייכות

העמקת הקשר לארץ ישראל ,על נופיה ,החי והצומח שבה ואתריה,
ופיתוח הבנה ומודעות סביבתית

עצמאות
ומסוגלות

העצמה והתפתחות אישית וקבוצתית של ילדים ונוער דרך חוויה בלתי
אמצעית עם השטח ,וע"י הימצאות בטבע

כבר למעלה משלושים שנה חוגי הסיירות לומדים ומלמדים להכיר את הארץ הזאת דרך הרגלים :מטיילים ,מנווטים,
וישנים תחת כיפת השמיים זרועת כוכבים בלי טלוויזיה ,בלי מחשב ,בלי טלפונים עם רחשי הטבע הליליים.
חוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע פועלים ברחבי הארץ ומיועדים לבני נוער בכיתות ד' –י"ב .החניכים יוצאים
ארבע פעמים בשנה למחנות ארציים וכן לטיולי סופ"ש אזוריים.
החניכים הבוגרים בחוגי הסיירות מובילים עשייה חברתית וסביבתית :בוגרי כיתות ח' בקורס פעילי סביבה ,בוגרי כיתות
ט' בקורס מדריכים צעירים .פעילי השכבה הבוגרת (י'-י"ב) נפגשים מידי שבוע ובונים לקבוצות הפעלות ואתגרים,
ולא מוותרים על יציאה לשבילים לפגוש חברים חדשים מכל הארץ.
על מנת שנוכל להיענות לכם ביעילות ובנאמנות ,הנכם מתבקשים לקרוא ולאשר את הנהלים הבאים:

כללי







שנת הפעילות נמשכת מחודש ספטמבר  2022ועד אמצע יוני .2023
הפעילות כוללת  32פעולות שבועיות הפרוסות על פני השנה ,וכן ימי טיול 15-25 :ימי טיול (בהתאם לגיל
ולקבוצה) ,מחנות וסמינרים בחוגי סיירות (בהתאם לגיל ולוותק הקבוצה).
מספר הפעולות נקבע על פי אילוצים של חגים ,חופשות וכו' ,ובהתאם לכך עשויים להיות חודשים בהם לא יתקיימו
 4ימי פעילות
פתיחת קבוצה וסגירתה מותנית במספר המשתתפים (מינימום  10חניכים בקבוצה) .מנהל האזור רשאי ,על פי
שיקול דעתו ,לשנות ימים ושעות פעילות ,לשנות מיקום ,לבטל או לאחד קבוצות .במקרה של שינויים במקום
ומועדי הפעילות יעביר המדריך הודעה מסודרת לחניכי הקבוצה.
פעולת התנסות ראשונה אינה כרוכה בהתחייבות ובתשלום .לאחר הרישום השנתי ,תיחשב פעולה זו כתחילת
הפעילות של החניך בארגון.

תנאי תשלום
התשלום להשתתפות בחוגי הסיירות כולל  2חלקים:
א .תשלום שנתי לפעילות:
 .1כיתות ד'-ט' –

הרשמה מוקדמת
(עד )06/10/22

הרשמה רגילה

₪ 1263

₪ 1422

₪ 1650

₪ 1750

חבר בחברה להגנת הטבע
(בנוסף חברות בעלות של  ₪ 19לחודש
למשך שנה מלאה)

רגיל
(לא חבר בחברה להגנת הטבע)

מחיר החבר מותנה בהצטרפות לחברות בחברה להגנת הטבע.
מחיר חברות  ₪ 19לחודש וניתן לבטל בתום שנה או במידה והחוג בוטל ע"י החלה"ט.

 .2שכב"ג (כיתות י' – י"ב) – תשלום שנתי בגובה  500ש"ח.
ב .תשלום עבור הטיולים ,המחנות והסמינרים:
תשלומים אלו הינם עבור כל טיול ו/או סמינר בנפרד ומשתנה בהתאם לאופי הפעילות וגיל הקבוצה.
(תשלום זה הינו עבור ההוצאות לטיול/מחנה והוא כולל בין השאר :אבטחה ורפואה ,הסעות ,כניסות
לאתרים ,מנהלה ושונות) .התשלום זהה לחבר ואורח.
עלות משוערת לטיול/מחנה ₪ 180 – 150 :ליום טיול.



מדריכים צעירים (מדצ"ים) פטורים מתשלום בטיולים אותם הם מדריכים.

ההרשמה והתשלום לחוגי הסיירות ייעשה ברישום מקוון באתר -
www.sayarut.teva.org.il

בעת ההרשמה לחוג הינכם מאשרים בזאת את הכתוב במסמך זה ,ואת השתתפות ילדכם בפעילות חוגי
הסיירות של החברה להגנת הטבע ובטיולים.


 ניתן לשלם עד  10תשלומים
 בקשות מיוחדות לסבסוד יש להגיש על גבי טופס מקוון באתר ההרשמה עד 31/10/20
 רישום לחברות לחברה להגנת הטבע (בנפרד מהרישום לחוגי הסיירות) באתר -
https://www.teva.org.il/join

הנחה בדמי החבר ועבור הטיולים והמחנות 5% :לילד השני במשפחה ו 10%-לילד השלישי ומעלה.

הערות ונהלי הרשמה
 לקוח המבטל השתתפותו בחוג עד ליום  31.3של אותה שנה יחויב בדמי ביטול בשיעור של  5%מהעלות הכוללת
של החוג או  ₪ 100לפי הנמוך מביניהם בצירוף תשלום בעד דמי סליקת כרטיס האשראי או תשלום בעד דמי
הסליקה באמצעות אפליקציית רישום .לאחר מועד זה ,לא יהיה החזר כספי על ביטול ההשתתפות בחוג.

 התשלום בגין הפעילות הינו חודשי מרגע ההצטרפות ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 משתתף שחלה למשך שלושה שבועות לפחות ,יינתן לו זיכוי יחסי לפעילות שבה לא השתתף וזאת במידה ונמסרה
הודעה בכתב בצירוף אישור רפואי בתוך  30ימים.
 משתתף שחלה במהלך פעילות של טיול ,מחנה או קורס יזוכה בעבור החלק היחסי ,ובלבד שלא עברה 50%
מתקופת הפעילות.
 החזרים יחושבו לאחר קיזוז עלות סה"כ ההטבות וההנחות שניתנו בתחילת השנה ,אם היו כאלה.
 אין ביטול והחזרת כספים רטרואקטיבית.
 ביטול השתתפות בחוג יכנס לתוקפו בתוך  3ימים מיום שהמשתתף מסר את הודעת הביטול במערכת הרישום
האינטרנטית או במוקד הטלפוני בטלפון  03-6388688אלא אם נקב המשתתף במועד מאוחר יותר בהודעת
הביטול.



מובהר כי לא יתקבלו ביטולים דרך המדריך .ללא הודעה כאמור בסעיף הקודם ,ייחשב המשתתף כממשיך בחוג
לכל דבר.

 משתתף המבטל השתתפותו בטיול/מחנה/קורסים ,בגינו משולם תשלום נפרד (מעבר לתשלום בגין ההשתתפות
בחוג הסיור) ,עד  48שעות לפני תחילת הטיול ,יחויב בדמי ביטול בשיעור של  5%מהעלות הכוללת או  ₪ 100לפי
הנמוך מביניהם בצירוף תשלום בעד דמי סליקת כרטיס האשראי או תשלום בעד דמי הסליקה באמצעות
אפליקציית רישום.
 משתתף המבטל השתתפות בטיול/מחנה/קורסים בגינם משולם תשלום נפרד (מעבר לתשלום בגין ההשתתפות
בחוג הסיור) ,בטווח של  48שעות לפני תחילת הטיול ,יחויב במחיר המלא ,למעט במקרה שהומצא אישור רפואי
על מחלה המונעת את ההשתתפות.

איחולי שנת פעילות מהנה ,בטוחה ומוצלחת לכולנו !

