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 ]יש להגיע עם הדף מלא ולהשאירו בקופת האתר[

 

 _______________________ :ילאומהכניסת קבוצה מודרכת לגן 
 

 תאריך תיאום: _______

 תאריך הדעה: ________

 שם סוכן: ____________     טלפון: _______________  שם מתאם הטיול: ____________

 ________________ טלפון נייד של המדריך: ___________________שם מדריך: 

 מספר מודרכים: _____________

 

 טלפון שם מודרך מס"ד טלפון שם מודרך מס"ד

1   26   

2   27   

3   28   

4   29   

5   30   

6   31   

7   32   

8   33   

9   34   

10   35   

11   36   

12   37   

13   38   

14   39   

15   40   

16   41   

17   42   

18   43   

19   44   

20   45   

21   46   

22   47   

23   48   

24   49   

25   50   
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 תאריך: ______

 

 לכבוד:

_______________________________ 

 

 

______________ בין השעות _______________ עבור ___ בהמשך להזמנת הדרכה לגן לאומי ____________ ביום 

 הביקור מאושר ובתנאים הבאים )יש להביאם לידיעת מדריך הקבוצה(. קבוצות )בסה"כ עד ______ מבקרים(

 

 משתתפים 50-ובכל מקרה לא יותר מאנשים בקבוצה  30מומלץ עד   -גודל הקבוצה   .1

לא באשראי או בואוצ'ר,  בקופת האתר,יתבצע   הכניסה שהתשלום עבוריש להבהיר  -תשלום  דמי כניסה  .2

 .במזומן

לפעילות המודרכת, יהיו מצוידים  יגיעו בריאים המבקרים בקבוצהמוטלת האחריות שכל  על המזמין – בריאות .3

לשמירת היגיינה אישית ותבוצע להם בדיקת חום בכניסה לאתר. חברי הקבוצה  במסכות תקינות ובאלכוג'ל

ולשמור ביניהם על מרחק של שני מטר )או כל הנחיה אחרת של משרד  מסכות במהלך הסיוריידרשו לעטות 

 הבריאות, שתהיה תקפה במועד קיום הסיור(.

 לשמירת היגיינה אישית.  מצויד במסכה תקינה ובאלכוג'להמדריך יהיה   .4

ויצירת קשר במידת על מדריך הקבוצה או מנהל הקבוצה להשאיר בקופת האתר את פרטיו המלאים לצורך מעקב  .5

בפועל לסיור  שהגיעומרשימת המשתתפים  וישאיר עותק, ברשימת משתתפיםהצורך. המדריך יצטייד מראש 

 הדף למילוי מצורף.בקופת האתר )לאור דרישת משרד הבריאות(. 

לחברי הקבוצה עם תחילת ההדרכה, יוודא שכולם מרגישים טוב וידגיש ההנחיה  תדריך ייעודיהמדריך ייתן  .6

 הקפדה על היגיינה אישית ושמירת מרחק של שני מטר בין חברי הקבוצה.   עטיית מסכות,ל

, אבל יעטה אותה בקטעי ההליכה שבין תחנות ההדרכה. ההסברים יבצע ההדרכה ללא מסכה על פניוהמדריך  .7

 הקבוצה(.  מ' מהקבוצה )מומלץ להשתמש במדונה עקב הפיזור הגדול, יחסית, של חברי 3-5של     יתבצעו במרחק

ולא בתוך חללים סגורים )מערות, מבנים, אולמות, נקבות  רק בשטח פתוחמסלול הסיור באתר יתוכנן כך שיתבצע  .8

 מים וכו'(. 

אין לאפשר שחייה , ויוביל חצייתם עפ"י כללי הבטיחות הנדרשים. יאפשר שכשוך רגליים במקווי מיםהמדריך  .9

 במקווי מים. 

 

 

 

 בברכה

 רשות הטבע והגנים 
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