נוהל נסיעה לחו"ל – גמלאי שב"ס
כללי
קרנות הסוהרים תפעל לקיום של לפחות טיול אחד בשנה לחו"ל עבור גמלאי שב"ס ובנות זוגם.
מטרה
קביעת כללים שיאפשרו לקיים טיול ברמה נאותה עבור הגמלאים.
השיטה
הערכות לפני תכנון הטיול
 מנכ"ל הקרנות יפנה לחברות בישראל המארגנות טיולים בחו"ל לצורך קבלת הצעותלארגון טיולים בחו"ל עבור גמלאי שב"ס ובנות זוגם.
 ככלל המשא ומתן ינוהל ישירות מול חברות המתכננות ומארגנות את הטיולים ולאבאמצעות סוכני משנה או מתווכים.
 יש לעשות כל מאמץ שמיקום המלון יהיה במקום מרכזי וליד מרכזי קניות גם אם מדוברבעלות נוספת.
 ככל שהדבר ניתן יש לתכנן את הטיולים באמצע השבוע א'  -ה'. תכנית הטיול תהיה (עד כמה שאפשר) מלאה וללא ימי מנוחה על מנת למנוע מהחברההמארגנת לארגן טיולים נוספים במהלך הטיול ובעלות גבוהה יותר.
 יש לקבוע מראש את ראשי הקבוצה –  41יום לפחות לפני מועד היציאה לחו"ל. רשימת חברי הקבוצה תועבר לראש הקבוצה לפחות שבוע לפני היציאה לחו"ל תוך פירוטמס' הטלפון של חברי הקבוצה וככל שניתן גם את המייל.
 בהליך בחירת היעד לטיול יש לשתף את חברי ההנהלה (בדגש על חברי הנהלה גמלאים)ואו כל גורם נוסף שיוכל לתרום לנושא.
 יש לוודא לפחות  3הצעות סופיות שיועלו לצורך בחירת היעד הסופי. יש לבדוק מבעוד מועד את פירוט המזון הכשר שיחולק במלון על מנת לעדכן מראש אתאוכלי הכשר ולאפשר להם להחליט אם ליטול חלק בטיול ו/או להשלים במזון כשר
שיובא על ידם מהארץ.
חברי הקבוצה
 הטיול אמור להיות מיועד רק לגמלאים הרשאים לצרף בן זוג או בן לוויה אחד בלבד. ככלל לסוהרים פעילים לא יתאפשר ליטול חלק בטיול. בנסיבות של צורך ממשי בהשלמת הקבוצה יש לאפשר לגמלאי היוצא לצרף עד  2מלוויםמקרבה ראשונה בנוסף לבן זוגו.
 צירוף מלווים נוספים יתאפשר ויאושר רק לקראת סיום גיבוש הקבוצה ובאישור מנכ"להקרנות.
 על מנת למנוע הפרעה לקבוצת המטיילים יש לקבל בהליך המוקדם של הרישום הצהרהשל המשתתפים כולל בני זוגם על היותם ניידים ועצמאיים ובמצב בריאות (גופני ונפשי)
סביר ההולם את אופי הטיול.
 אין מניעה ממוגבל ניידות ליטול חלק בטיול בכפוף לכך שהוא ידאג למלווה צמוד שיטפלבו ובאופן שלא יפריע או יעכב את חברי הקבוצה.
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ראש הקבוצה
 ראש הקבוצה יבחר ע"י מנכ"ל הקרנות ו/או חברי ההנהלה כ –  41יום לפני יציאתהקבוצה לחו"ל.
 ככלל עדיף שראש הקבוצה יהיה מהנהלת הקרנות (עדיף נציג גמלאים) ובהעדרו דמותמוכרת ומקובלת.
 על כל קבוצה שתמנה  22איש ומעלה ימונה ראש קבוצה. ראש קבוצה עם מינויו יפנה לקבלת עדכונים שוטפים מהגורמים שלהלן:א .מנכ"ל הקרנות.
ב .נציג החברה האחראי על הטיול.
ג .ראשי קבוצות שיצאו לפניו לטיול.
ד .המדריך שאמור ללוות את הקבוצה (בארץ או בחו"ל).
 ראש הקבוצה יתקשר באופן אישי אל כל אחד מחברי הקבוצה ויעדכן אותו בנתוניםשלהלן:
 לבוש מתאים לפי מזג האוויר ואופי הטיול בארץ היעד.
 סוג המטבע הנהוג באותה מדינה.
 שעת הגעה למקום מפגש בשדה התעופה לצורך רישום מסודר.
 כל מידע רלוונטי שיקבל מראשי הקבוצות ,ממנכ"ל הקרנות ונציג בחברה המארגנת.
 לוודא שכל חבר בקבוצה ישא על גופו את שם המלון שבו הקבוצה אמורה לשהות
בתחילת הטיול.
 בתום הטיול יעביר ראש הקבוצה דו"ח מפורט למנכ"ל הקרנות ובהתאם לצורך יציג אתהדו"ח בפני חברי ההנהלה .בדו"ח יושם דגש על תקלות ,לקחים והמלצות.
 ראש הקבוצה יהיה בקשר רצוף עם מנכ"ל הקרנות בזמן הטיול. ראש הקבוצה יהיה פטור מעלות ההשתתפות בטיול ובנוסף יקבל מימון לשיחות טלפוןבהתאם לתעריף מירבי שייקבע ע"י מנכ"ל הקרנות.
תשר למדריכים ו/או נהגים
 ככלל סך התשר שיש לקבל מכל חבר קבוצה יעמוד על סך של  5יורו או  5דולר לאדם. במקרים בהם סך ימי הטיול יהיה גבוה מ 7 -ימים ניתן יהיה להגדיל את סך התשר בעוד 4-2יורו או דולר.
 -יש להודיע מראש לכל היוצאים על נוהג גביית התשר וערכו.
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