נוהל הפעלת פרויקט יום הסוהר
כללי
יום הסוהר הינו פרויקט המאפשר לאנשי הסגל להתארגן בקבוצות ביחידותיהם
ולהתארח באתרים/בתי מלון במחיר מסובסד הכולל קפה ומאפה ,שימוש במתקני הספא
וארוחת צהריים.
 .4גובה השתתפות עצמית:
השתתפות אנשי הסגל בסכום בין  ₪ 03-03והניכוי (לפי האתר) יהיה באמצעות תלוש
השכר.
 .9הזכאות:
 הזכאות לפעילות מסובסדת הינה לאנשי סגל עמיתי קרנות סוהרים ,פעם אחת בלבדבשנה.
 למען הסר ספק ,סוהרי חובה ובנות שירות לאומי ,אינם זכאים לסבסוד קרנותהסוהרים.
 יודגש כי במידה וסוהר יצא יותר מפעם אחת ,יגבה ממנו סכום מלא. במידה וחיילים/בנות שירות לאומי יצאו ליום הסוהר ,הסכום המלא ינוכה מתקציביום היחידה.
 .2הגשת בקשות:
 הבקשה תוגש לקרנות הסוהרים חתומה ע"י מנהל היחידה והסממ"ז (נספח א') לאיאוחר משבועיים לפני מועד הפעילות.
 לבקשה יש לצרף רשימת סוהרי קבע( ,נספח ב') בציון מ.א .של כל איש סגל המאשרניכוי דמי השתתפות עצמית ,או כל עדכון ברשימת המשתתפים עד יום לפני האירוע.
 .1אחראי קבוצה:
 בכל אירוע של יום הסוהר ,יקבע קצין אחראי מבין היוצאים לאירוע בפועל. על איש הסגל האחראי ,למלא את חלקו בטופס טרם מסירתו לאתר ,ולציין במדויקאת מספר המשתתפים בפועל ביום האירוע.
 לתשומת לב :במידה ולא תהיה התאמה בין הרשימה השמית למשתתפים בפועל,הסכום ירד מתקציב יום היחידה.
 .8ביטולים
 הודעות ביטול של יום הסוהר יתקבל עד שבוע לפני מועד האירוע. במידה והאתר מחייב את הקרנות עבור סוהרים שלא הגיעו לאירוע ולא עדכנו האתרו/או הקרנות מבעוד מועד ,יחויב העמית במלוא הסכום שישולם עבורו לאתר.
 במידה והאתר מחייבת דמי ביטול עקב אי הודעה על ביטול במועד ,הסכום ירדמתקציב יום היחידה.
 .2האירוע והסבסוד אינם כוללים הסעות לאתר.
דמי השתתפות עצמית:
 .9אתרים/בתי מלון המשתתפים בפרויקט:
.₪ 03
צפון :כפר הנופש ראש הנקרה.
.₪ 03
חמת גדר – לא כולל קפה ומאפה.
.₪ 03
חמי טבריה.
.₪ 03
מלון קיסר טבריה.
.₪ 03
מרכז :חמי געש.
.₪ 03
כפר הנופש נעורים.
.₪ 03
דרום :דניאל ים המלח.
.₪ 03
 סינמה סיטי.
(בסינמה סיטי ניתן לצאת להקרנה פרטית מסוג  – VIPמינימום  03משתתפים).
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תאריך_________________:
מספר מונה (לשימוש משרדי)____________________

יום הסוהר לעמיתי קרנות הסוהרים

 . 4פרטים על יום האירוע
שם האתר המבוקש:
התאריך המבוקש:
יחידה:
מספר משתתפים:
שם איש קשר:
טלפון נייד:

 . 9אישור היחידה

אישור סממ"ז

חתימת מפקד היחידה

 . 2רשימת משתתפים

מצ"ב רשימת משתתפים.

רח' הרטום  41הר חוצבים ירושלים ת.ד 18454 .מיקוד 4999841:טל89-2998949 /85-4998859 :
פקס 85-2222929/89-2998288 :דוא"לips.kranot@int.gov.il :

31100664

נספח ב'
הנדון :רשימת המשתתפים ביום הסוהר.
עלות השתתפות ביום הסוהר הינה  ₪ 03שתגבה באמצעות תלוש השכר ,רשימה זו מהווה
אישור לגבות מהמשתתפים מחיר זה  ,עמית שלא יבטל את השתתפותו ויודיע בכתב לקרנות
הסוהרים יגבה ממשכורתו העלות הכוללת סבסוד כ( ₪ 123 -כתב יד שלא יהיה קריא יוחזר
לשולח).
באתר _________________
מס' אישי
(כולל ספרת ביקורת)

מס'

בתאריך_________________
שם מלא

חתימה

.4
.9
.2
.1
.8
.2
.9
.5
.4
.48
.44
.49
.42
.41
.48
.42
.49
.45
.44
.98
ק.רווחה/מש"א:
שם מלא____________ מס' אישי ________________ תפקיד____________
טלפון נייד________________

חתימה___________________
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