תקנון מחנה קיץ  – 2022ועד העובדים
הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ,קמפוס רחובות
שם הילד/ה_______________________ ת.ז_________________________ .
שם ההורה__________________ ת.ז _________________.נייד_______________
* תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מופנה לשני המינים
א .פעילות הקייטנה
• המחנה מתקיים במתקני האוניברסיטה העברית ברחובות ,בין התאריכים) 24/7/22-4/8/22 :מחזור ראשון( ובין
התאריכים ) 7/8/22-18/8/22מחזור שני( ,בין השעות .8:15-14:45
• כל הורה אחראי לוודא עם מפעילת המחנה או מי מטעמה באיזה מבנה מתקיימת הפעילות אליה הוא משתייך .ילדים
אינם רשאים להיכנס לכיתות בקמפוס שאינן משויכות לקייטנה.
ב .כללי:
•
•

המחנה יתקיים לפי ובהתאם להנחיות הממשלה משרד הבריאות ומשרד החינוך ובהתאם להנחיות התו הירוק בעת
הצורך וכפי שיקבע מעת לעת ידם.
יש להקפיד ולהתנהג בצורה הולמת ,לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים
באוניברסיטה.

הצהרה
•

הנך מצהיר/ה כי ילדך משתייך למערכת החינוך הרגילה וכי הוא במצב בריאותי תקין ואינו סובל מכל מחלה ו/או
מגבלה העשויה למנוע ממנו מלהשתתף בפעילויות המחנה .בכל שינוי במצב בריאותו של ילדך יש להודיע על כך
למפעילת המחנה .המשך השתתפות הילד בפעילויות ייקבע ע"י מפעילת המחנה או מי מטעמה ,תוך יידוע נציגות ועד
העובדים ברחובות.

⦁ המחנה יספק לכל ילד כריך לארוחת בוקר .במידה ויש רגישות למזון ,יש לציין זאת בהמשך הסעיף .באחריות ההורים

לוודא כי מפעילת המחנה מודעת לכך .לארוחת צהריים יש לדאוג באופן עצמאי.

הילד שלי רגיש ל______________________ טלפון למקרה חרום___________________
• הילד המשתתף במחנה וההורים יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י הילד לאוניברסיטה לרבות ציוד ו/או
לכל אדם אחר .למעט נזק הנובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר ,וישלמו כל נזק כאמור תוך  5ימים ממועד דרישת הנזק.
• בעיות משמעת של הילד עלולות להביא להרחקת הילד מהמחנה .במקרים של בעיות כאלה יקוים שימוע עם ההורים
ולאחריו יוחלט אם הילד ימשיך להשתתף במחנה או שהשתתפותו תופסק לאלתר .לא יהיה החזר תשלומים במקרה זה.
• יתכן וחלק מהפעילויות יצולמו לצרכי תיעוד ופרסום )אתר הבית ודף הפייסבוק של ועוד העובדים( .במידה ואתם
מתנגדים לפרסום תמונת בתכם/בנכם יש לציין זאת מיד בסוף סעיף זה ,ואנו נכבד את בקשתכם.
� אנו מתנגדים לפרסום תמונת ילדנו.
• בכל תלונה אודות המחנה ,יש לפנות לוועד העובדים .אנו נפנה את תלונתכם למפעילת המחנה ונעשה את המירב על
מנת לטפל בה במלא הרצינות.
• איסוף הילדים מהמחנה יעשה רק ע"י ההורים שלהם .איסוף ע"י גורם אחר חייב להיות מתואם מראש עם מפעילת
המחנה .יש להקפיד לאסוף את הילד בשעה שנקבעה ולא יאוחר מכך.
• מומלץ שלא להביא ציוד אישי יקר ערך .ועד העובדים ומפעילת המחנה לא ייקחו על כך אחריות.

ג .אופן התשלום:
עובדי האוניברסיטה זכאים להטבה של השתתפות בשכ"ל לפי היקף משרתם.
ההטבה ניתנת לעובדים ללא תקן )ארעיים( עם  5שנות ותק מלאות או לעובדים בעלי קביעות עם תקן *.
על ההטבה העובדים משלמים מס בהתאמה) .זקיפת מס(
התשלום עבור המחנה ייגבה ע"י האוניברסיטה ישירות מהשכר .כל עובד בהתאם להיקף משרתו:
⦁ משרה מלאה =  100%זכאות – תחויב רק זקיפת המס.
⦁  3/4משרה =  75%זכאות  -תחויב רבע מעלות המחנה  +זקיפת מס.
⦁ חצי משרה =  50%זכאות – תחויב מחצית עלות המחנה  +זקיפת מס.
* הריני לאשר את גביית עלות המחנה ישירות מהשכר.
מספר תשלומים� :תשלום אחד �שני תשלומים

�שלושה תשלומים

שם העובד/ת________________ ת.ז __________________ .חתימה__________________
* הוועד יסבסד את המחנה ב ₪ 300 -לעובד/ת) .לא תלוי במס' ילדים או מס' מחזורים של המחנה( הסבסוד יינתן
רק לעובדים שאינם עומדים בתנאי הזכאות האוניברסיטאית ומשלמים מיסי ועד מעל  6חודשים באופן רציף וסדיר.
ד .מדיניות ביטולים:
ד . 1.ביטול השתתפות במחנה
⦁ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום השני לפעילות (כולל) יחויבו בדמי
ביטול בגובה .₪ 950
⦁כל ביטול אחרי היום השני למחנה יחויב במלוא סכום עלות המחנה ₪ 1,900
⦁ ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למיילvaadagri@savion.huji.ac.il

מחובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור בכתב לביטול ההשתתפות במחנה.

ה .פעילות במקרה של שביתה ,אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת האוניברסיטה העברית בירושלים ו/או וועד
העובדים:
 −האוניברסיטה העברית בירושלים או וועד העובדים יהיה רשאי שלא להפעיל את המחנה בשל נסיבות הנובעות
מאירועים שאינם בשליטת האוניברסיטה העברית בירושלים או וועד העובדים.
 בעת הכרזת מצב חרום בעורף ,מצב מלחמה ,פגעי מזג אויר וכד' .במקרים אלו ,לא יוחזרו תשלומים אשר שילמוההורים בגין הימים שבהם לא פעל המחנה.
 החלטות באשר להפעלת ה מחנה יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות. במקרה של הדבקה/בידוד בשל קורונה ,יוחזר להורים החלק היחסי של אי השתתפות במחנה ,בהתאמה יופחתו גםהתשלומים למפעיל והוא יזוכה אך ורק בחלק היחסי לתקופת הפעילות בפועל.
 במקרה של הידבקות בנגיף הקורו נה של משתתף או כניסתו לבידוד במהלך המחנה ,או במקרה של ביטול המחנהעקב הידבקות איש צוות בנגיף הקורונה ,ייגבה תשלום חלקי  ₪ 950במקרה של ביטול המחנה עד המחצית
הראשונה של המחזור ,או עלות מלאה של  ₪ 1,900במקרה של ביטול המחנה במהלך המחצית השנייה של המחזור.

⦁ ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל vaadagri@savion.huji.ac.il

חתימת ההורה________________________:

