נוהל הפעלת פרוייקט יום גיבוש

כללי
עפ"י הסכם עם עשרות אתרי בילוי בכל רחבי הארץ יוצאים אנשי סגל בקבוצות מאורגנות לפעילות
גיבוש בסבסוד של עד  05%ע"י קרנות הסוהרים.
 .4גובה השתתפות (הסבסוד)
השתתפות קרנות הסוהרים הינה בגובה  05%מעלות הפעילות בהתאם למחירון שבהסכם ולא
יותר מ ₪ 50 -לאדם .תשלום  05%הנוספים ישולמו באתר ביום האירוע ע"י הסוהרים.
 .9הזכאות
-

הזכאות לפעילות מסובסדת הינה לאנשי סגל פעילים  -עמיתי הקרנות בלבד ,כך שבני משפחה,
סוהרי חובה ובנות שירות לאומי אינם זכאים לסבסוד.
במסגרת הפעילות של ימי גיבוש זכאי כל עמית ביחידה להשתתפות הקרנות ביום גיבוש אחד
בלבד .למרות האמור ,אם בשל אילוצי היחידה לא ינוצל תקציב היחידה במלואו ניתן לאפשר
השתתפות ביום גיבוש נוסף גם לסוהרים שכבר ניצלו את זכאותם.
ביום היחידה יינתן אישור לכניסה לאתר אחד.
אישור קרנות הסוהרים מותנה עפ"י ההסכם בקבוצה המונה  55איש לפחות ,למעט מקרים
חריגים ביחידות קטנות במיוחד.

 .2הגשת בקשות
-

-

טופס בקשה (נספח א') לאישור השתתפות קרנות הסוהרים בפעילות יוגש ע"י קצין
רווחה/מש"א יחידתי וחתום ע"י מנהל היחידה והסממ"ז המכהן כחבר הנהלת קרנות
הסוהרים.
על טופס הבקשה להגיע לקרנות הסוהרים לפחות שבועיים לפני מועד הפעילות ,טפסים שיגיעו
לאחר מועד זה אל קרנות הסוהרים לא יטופל.
לטופס הבקשה תצורף (נספח ב') רשימת המשתתפים בציון מ.א .של כל איש סגל.

 .1אחראי הקבוצה
-

בכל אירוע של יום גיבוש יקבע קצין אחראי מבין היוצאים לאירוע בפועל ע"י ק .רווחה/מש"א.
על איש הסגל האחראי על הקבוצה למלא את חלקו בטופס טרם מסירתו לאתר (מצ"ב טופס
הזמנה).
בהתאם לבקשת האתרים ,האחראי על הקבוצה ימסור לאתר  5עותקים של שובר הכניסה.

 .8רשימת האתרים ליום כיף וגיבוש נמצאת במשרדי קרנות הסוהרים .רשימת האתרים
מתעדכנת מעת לעת ע"י קרנות הסוהרים.
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נספח א'
תאריך_______________:

ימי כייף וגיבוש לעמיתי קרנות הסוהרים.

 .4פרטים על יום הגיבוש.
שם האתר_______________________
תאריך יציאה_____________________
יחידה__________________________
מס' משתתפים____________________
תיאור הקבוצה( עובדי יום ,מח' ,משמרת וכו')________________
שם קצין הרווחה/מש"א________________
פקס__________________
טל'____________________

 .9אישורים.

_______________________
אישור מנהל יחידה

______________________
אישור סממ"ז

 .2רשימת משתתפים.
מצ"ב רשימת משתתפים.
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נספח ב'

תאריך___________

קצין רווחה/מש"א___________________
הנדון :רשימת המשתתפים ביום כייף וגיבוש.
באתר _________________
מס'

מס' אישי

שם מלא

בתאריך_________________
חתימה

ב ב ר כ ה,
אחראי קבוצה:
שם מלא____________ מס' אישי ________________ תפקיד________
חתימה_________________________
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