20/10/16
נוהל הזמנות מרכז הסמינרים
ייעודו של מרכז הסמינרים – להוות תשתית לקיום מפגשים דיאלוגיים משמעותיים לכלל איברי תנועת
דרור ישראל .ככזה ,צוות מרכז הסמינרים עומל רבות על אחזקת ושדרוג התשתיות השונות של מרכז
הסמינרים .תשתיות אלו נועדו לתת מענה לאינספור סוגי מפגשים בהיקפים משתנים ,לגילאים שונים
ולמגוון האנושי הרחב המרכיב את תנועתנו וכוללות:












 6חדרי לינה "משודרגים" המכילים עד  6לנים בחדר וכוללים מקלחת ושירותים צמודים
 24חדרי לינה (שקוביות) המכילים עד  7לנים בחדר וכוללים מקלחת ושירותים צמודים
 6מכולות לינה ממוזגות המכילות עד  9לנים בחדר ,במתחם מכולות הלינה שירותים ומקלחות
המשמשים את כלל הלנים במכולות
 13כיתות פעילות
כיתה מאובזרת המאפשרת בישול עצמי (החווה)
אולם כנסים קטן (כיתת סטודיו)
כיתת מולטימדיה
חדר אוכל
חניון לילה*
פינת מדורות ופויקה
מגרש כדורסל

* בחניון הלילה קיימים :במה ,חשמל קבע ,מים ,מקלחת ,פינת בישול .מחניון הלילה יוצאים מספר מסלולי טיול באזור.

על מנת להצליח לתת מענה איכותי ומתאים למגוון העצום של הסמינרים המתארחים במקום ,אנו
מבקשים להבהיר את אופן ההזמנה ,התיאום ומחירון מרכז הסמינרים.
מחירון מרכז הסמינרים:
שירות
לינה (עלות ללילה)
כיתת פעילות
חניון לילה – עלות
לאדם.
חדר שינה נוסף
(מעבר לתקן)

עלות לבוגר*
₪ 14
₪ 150
₪ 15

עלות לחניך**
₪ 24
₪ 150
₪ 15

עלות לסמינר אחר
₪ 40
₪ 250
₪ 15

₪ 50

₪ 75

₪100

הערות
העלות איננה כוללת הזמנת
שירותים  /מקלחות

*בוגר – חבר תנועת הבוגרים  /חבר קהיליית קיבוצי הקבוצות  /רכז או מדריך בנוע"ל ובדרור בתי חינוך /
חניכי שנת השירות או שנת יג' בנוע"ל ובדרור בתי חינוך.
**חניך – חניך בנוע"ל או בדרור בתי חינוך משכבה יב' ומטה.

חלוקת החדרים והכיתות לסמינרים:






שיבוץ החדרים לסמינר ינוהל עפ"י תקן:
 oחדר שינה על כל  5חניכים
 oחדר שינה על כל  3מדריכים
 oחדרים נוספים מעבר לתקן יחויבו בעלות נוספת עפ"י המחירון.
שיבוץ החדרים והכיתות יתבצע בשלב הזמנת הסמינר (המזמין יציין בטופס ההזמנה את החדרים
והכיתות בהם הוא מבקש להתארח).
במקרה שחדר/כיתה מסוימת הוזמנו ע"י סמינר אחר יוצע למזמין הסמינר חלופה פנויה אחרת.
בעת הזמנת חדר – כניסה לחדר החל מהשעה  .12:00זיכוי החדר עד השעה  10:00ביום למחרת
בעת הזמנת כיתה -כניסה לכיתה בשעה  .09:00זיכוי הכיתה עד השעה 22:00

תהליך הזמנת סמינר:

• העברת טופס הזמנה ממוחשב

• אישור קבלת ההזמנה ותיאום חדרי וכיתות הפעילות ע"י רכזת
ההזמנות במרכז הסמינרים (שלב זה יתבצע בטלפון).
• העברת אישור מסירה  /התחייבות לתשלום עבור המתקנים
המוזמנים לדוא"ל ravid@noal.co.il
• לא ישוריינו חדרים  /כיתות עד להעברת אשמ"ס  /התחייבות
• אישור הסמינר והעברת נהלי מרכז הסמינרים -יועבר ע"י רכזת
ההזמנות לאחראי הסמינר עם קבלת האשמ"ס  /התחייבות

• זיכוי הסמינר ע"י צוות מרכז הסמינרים (במקרה של נזק  -יתבצע
חיוב נוסף)

• הוצאת חשבונית ע"י גזבר מרכז הסמינרים

שלב א'

שלב ב'

שלב ג'

שלב ד'

שלב ה'

שלב ו'

תנאי תשלום:






התשלום לסמינר עפ"י המחירון הנ"ל
תנאי התשלום שוטף 90+
חשבונית תשלח ישירות לגמי"ש הרלוונטי עפ"י ההתחייבות לתשלום
במקרה של נזק למתקני מרכז הסמינרים – תתוסף עלות תיקון הנזק לעלות הכוללת של הסמינר.
ביטול סמינר:
 oביטול סמינר  10ימים ומעלה ממועד קיומו – ללא עלות
 oביטול סמינר פחות מ 10ימים ממועד קיומו – יחויב בעלות של  15%ממחיר הסמינר
 oביטול סמינר פחות מ 48שעות ממועד קיומו – יחויב במחיר מלא
 oביטול סמינר באישור רכז המעגל לא יחויב בתשלום.

כתובת טופס הזמנה ממוחשב https://docs.google.com/forms/d/1XyK- -
VSgW99hnV_1dkUgfoKFvLJrZ1CNAjAsQr_pGhcE/formResponse

