כ"ט תמוז ,תשע"ט

מחלקת מפעלים ורכש

 1אוגוסט2019 ,

קומונריות יקרות ומדהימות,
כמה דגשים לגבי מערך ההסעות במחנה..
א .אחראיות אוטובוס -לצורך ייעול המערכת וכחלק מהפקת לקחים משנים עברו,
אנחנו רוצים להיערך בהתאם עם מספרי הטלפון של האחראיות אוטובוסים בכל
הסניפים.
לצורך כך ,בבקשה תשלחו עוד היום למספר שלי ( )054-4433482מספר טלפון
של מדריכה אחראית מכל יום יציאה מהסניף .ציינו את שם הסניף.
לדוג' :סניף אריאל:
יום חמישי -שירה 054-1234567-
יום ראשון -הודיה042-3456789 -
יום שני -תהילה050-1234567 -
שימו לב ,שהמדריכות ששלחתן אליי ,אכן מגיעות למחנה והן מספיק אחראיות כדי
להיות אחראיות אוטובוס .לאחר שהמספר יישלח אליי ,אצור איתן קשר ואסביר להן
את כל הפרטים.

מספרי הטלפון הללו קריטיים לנו! בבקשה שילחו בהקדם!
עד מוצ"ש מסעי ,כל המידע ,צריך להגיע😊
ב .כתובות ואיסופים -סניף שהיה לו שינוי באיסוף ,בבקשה לשלוח לי כתובת
מדוייקת .כל הסניפים החדשים ,תשלחו בבקשה כתובת מדוייקת לאיסוף למספר
שלי.
בבקשה ,עד מוצ"ש.
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ג .בקשות מיוחדות -חניכות -על מנת שכל החניכות שמגיעות למחנה יוכלו
לחזור למשפחותיהן לשלום ,הוחלט כי לא ניתן כלל אפשרות להגיע ולחזור עם
סניף אחר .גם לא על בסיס מקם פנוי ביום הפיזור.
בבקשה הבהירו זאת להורים ואל תיגשו עם בקשות חריגות ומיוחדות ..גם לא
למלוות הסניף שלכן ,אין לנו יכולת לאפשר אישורים אלו.
ד .הכנה למחנה -בע"ה ,במהלך שבוע הבא נפרסם לכן במייל ,בהודעות ובאתר את
התחנות איסוף להכנה ואשת קשר בכל תחנה.
ה .בקשות מיוחדות -מדריכות -מדריכות ששלחו מייל בזמן לבקשות מיוחדות
בהכנה -יטופלו בע"ה בהתאם ,על בסיס מקום פנוי בלבד!.
אנחנו נעדכן אותם על כך.
ו .שעות יציאה מהסניפים -אנחנו נפרסם לכן במייל ובאתר ,בע"ה עוד לפני ט'
באב שעות יציאה מהסניפים .השעות יפורסמו כולל גזירת זמן של  15דק'
התארגנות בסניף.
ז .זמנים-חניכות -לצערי ,לא נוכל השנה להמתין לחניכות שיאחרו להסעה.
גם בהכנה ,לא נמתין למדריכות מאחרות ,זה מעכב מחנה שלם.
ח .זמנים ומספרי טלפון -בע"ה כל מדריכה (ששלחתן לי את המספר שלה ,והיא
אחראית אוטובוס) תקבל ממני הודעה עם מספר הטלפון של הנהג שאוסף אותה
ואת מספרי הטלפון של המדריכות הנוספות מהסניפים שנוסעים יחד.
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לכל הסעה יש אחראית הסעה ( -אני מעדכנת אותה על כך) ,והמספר שלה
יפורסם באתר יחד עם שעות האוטובוס.
ט .נהגים -אנחנו בע"ה בתפילה ומאמצים שהשנה נזכה בנהגים טובים ומקצועיים.
בבקשה תדעו ותעבירו לצוותים שלכן ,שלכל (!) בעיה עם נהג ,הטרדה ,אי עצירה
לשירותים ,צעקות ,נסיעה מסוכנת ,אני זמינה .שהאחראית הסעה תתקשר אלייי!!
י.

ציוד כבד -שימו לב שגם השנה אין אפשרות העלאת ציוד כבד למחנה כגון ספות
וכד' לאוטובוסים.

בהצלחה גדולה ,חיה שלומית צור
רכזת אוטובוסים
054-4433482

