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הנדון :עלות המסע לפולין  2019ודמי ביטול

א .לאור הארכת המכרז הקיים עד לתאריך  31.12.19אני מבקש להביא לתשומת ליבכם כי
המחירים נותרו כפי שהיו ב: 2018

•
•

 ₪ 4365למשתתף במסע ממלכתי משרדי.
עד 4801

 ₪למשתתף במסע ממלכתי מוסדי/עצמאי .התשלום עבור המסעות

יועבר ישירות למשרד הנסיעות הנבחר .כפי שצוין מדובר במחיר מקסימום ומנהלי
בתי הספר יכולים וראוי שינהלו מו"מ להורדת המחיר.
מובהר בזה כי יש להקפיד שלא יגבה תשלום כלשהו בגין ההכנה למסע באמצעות ספקי הטיסות
ושירותי הקרקע.
רשאי ביה"ס לגבות עד  400ש"ח עבור הסעות לנתב"ג וסדנאות הכנה למסע ,סכום זה
ייגבה שלא באמצעות הזכיין.
ב.

בטרם רישום התלמידים למשלחת אצל סוכן הנסיעות ,יש לוודא כי ההורים מבינים
את הה שלכות הכספיות של החתימה ואת נהלי הביטול (כולל ביטול עקב בעיות
משמעת)

ג.

במכרז נקבעו כללים לביטול השתתפות במסע .כפי שאנו דורשים מסוכני הנסיעות לעמוד בכל
כללי המכרז כך אנו נדרשים מהם לעמוד בכללי התשלומים והביטולים .יש לשים לב לטווח
התאריכים לביטול יציאה ללא קנסות .לצערי לא נוכל לסייע בעניין.
מצ"ב מתוך המכרז

למקרה של ביטול או צמצום מספר המשתתפים של עד  10%מחברי המשלחת ,הקבלן יהיה רשאי לקזז
מהתשלומים כדלקמן ובהתאם למועד מתן ההודעה:

מועד מתן ההודעה
לפני יציאת המשלחת
 31ימי עבודה
 30-21ימי עבודה
 20-14ימי עבודה
 13-7ימי עבודה
 6-0ימי עבודה

גובה דמי הקיזוז
בגין כל משתתף שנגרע
מלוא המקדמה
( 10%מעלות ההשתתפות)
דמי המקדמה ₪ 400 +
דמי המקדמה ₪ 800 +
דמי המקדמה ₪ 1,950 +
מלוא דמי ההשתתפות

בכל מקרה של ביטול או צמצום מספר המשתתפים במשלחת של למעלה מ 10% -מחברי המשלחת ,הקבלן
יהיה רשאי לקזז מהתשלומים כדלקמן ובהתאם למועד מתן ההודעה:
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מועד מתן ההודעה
לפני יציאת המשלחת
 60ימי עבודה
 31-59ימי עבודה
 14-30ימי עבודה
 7-13ימי עבודה
 0-6ימי עבודה

גובה דמי הקיזוז
בגין כל משתתף שנגרע
מלוא המקדמה
( 10%מעלות ההשתתפות)
דמי המקדמה ₪ 400 +
דמי המקדמה ₪ 800 +
דמי המקדמה ₪ 1,950 +
מלוא דמי ההשתתפות

במקרה של ביטול השתתפות מסיבות רפואיות (כנגד אישור רפואי מתאים) וללא תלות במועד מתן ההודעה,
הקבלן אינו רשאי לקזז מדמי ההשתתפות של התלמיד שנגרע מסיבה זו.
על הקבלן להחזיר למנהל המסגרת החינוכית את יתרת דמי ההשתתפות לאחר ביצוע הקיזוזים עבור כל
התלמידים שהשתתפותם בוטלה ,לא יאוחר ממועד יציאת המשלחת למסע.
ד .אנו ממליצים לקיים ועדת מלגות בהקדם האפשרי ולא להמתין עד חודש לפני היציאה .תשובות
המטה יינתנו בטווח ש ל כשבוע מיום ההגשה .דבר זה יסייע להורים לקבל החלטה מושכלת
בדבר עלות המסע הסופית ולא להיגרר לקנסות וביטולים שהם נאלצים לשאת על גבם.
ה .מלגה מוענקת רק לתלמיד שיצא למסע לפולין בהתאם לקריטריונים .תלמיד שאינו
מופיע בדוח הטיסה המועבר ע"י חברת התעופה ,מלגתו לא תועבר ,ונהלי הביטול
מתקיימים .יש לקחת נושא זה לתשומת לב בעת בחירת התלמידים ורישומם
למשלחת.
ו.

נית ן לעיין בכל המסמכים ו/או ההנחיות הקשורות למסע לפולין בכתובת האינטרנט:
http://cms.education.gov.il/EducationCms/Units/Noar/MinhelethPolin/Tefasim.htm

מאחל מסע מוצלח ומשמעותי .

בברכה

דודי שוקף
מנהל מה"ד
מסעות הנוער לפולין
העתקים :
מר שמואל אבואב  ,המנהל הכללי
מר משה שגיא ,סמנכ"ל ,מנהל מינהל כלכלה ותקציבים
מנהלי מחוזות משרד החינוך
מר חגי גרוס  ,מנהל מינהל חברה ונוער
מר יובל בנימין ,סגן מנהל ח-ן ,מינהל וכספים
גב מיכל מנקס ,מנהלת מינהל חינוך מ.ש.מ
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד אגפי החינוך ברשויות וראש מינהל חינוך תרבות וספורט באשקלון
מר דוד פלבר ,מנהל תחום מלגות
מנהלי חברה ונוער במחוזות
תמי ויצמן ,מנהלת תחום תקציב חינוך לא פורמאלי
רפרנטים מחוזיים למשלחות הנוער לפולין
מר כפיר רוטשילד ,ס .מנהל (מה"ד) מטה משלחות הנוער לפולין
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