פרק

שם הנוהל

דף

מתוך

משלחות לחו"ל

נהלים והנחיות משלחת לחו"ל

1

4

מטרת הנוהל – נוהל זה בה לקבוע כללים להוצאת משלחת לחו"ל ,התנהלות המשלחת בחו"ל ,ותיק דיווח לפני ואחרי
היציאה.
רקע
נבחרות הפטאנק משתתפים בתחרויות ואירועים בינלאומיים ,הערכות מתאימה ונכונה בארגון המישלחות מהווה נדבך
מרכזי וחשוב בהצלחתם
מטרת המסמך היא לרכז את כלל הפעילויות וההערכות בשלב המקדים ליציאה לאירוע ,במהלכו וגם סיכום האירוע
ותהליך הפקת הלקחים
משימות
1
2
3

4
5

מינוי ראש משלחת
בתכנון רב שנתי
הגדר בתאום הנהלת
ההתאחדות את היקף
התקצוב לנסיעה
ריכוז שמות השחקנים
(כפי שמופיע בדרכון
בעל תוקף של חצי שנה
לפחות) ,היעד
והמאמן.
כשלושה
בקרה על רכישת
חודשים לפני
כרטיסים
האירוע
השלמת תהליך
הרישום במדינה
המארחת

6

בקשה להכרה רשמית
למשלחת (אבטחה )

7
8

קבלת כרטיסי הטיסה
קבלת ביטוח לחברי
המשלחת
צילום עותק דרכון
חברי המשלחת
וודא כי קבלת את
כרטיסי השחקן
ולמאמן תעודה
מתאימה
וודא שברשותך מתנות
למארחים

9
10

11

לו"ז
ואחריות
הנהלת
ההתאחדות

 40יום לפני
מועד
הנסיעה

הערות

נספח א'

דגש על טיסות ישירות ומיעוט טיסות חיבור
נידרש לוודא :
מיקום וכתובת המלון ,איסוף משדה התעופה
טלפון נייד של המארחים לקשר ראשוני ,אופי
התשלום והשלמתו
יש להתקין תוכנה באקספלורר
http://gov.il/FirstGov/Forms/Download.htm
שבאמצעותה יש למלא את הטופס המקוון.

פינסים ,מתנות ,דגלונים ,חומר שיווקי
מתנות קטנות לנהגים

12

וודא קיומם של
תלבושת אחידה לפי
היעד והעונה
וודא תשלום
התאחדות למארחים
וודא רישיון נהיגה
בינלאומי בתוקף
בחן המרחק למגרשים
ודרכי הגעה
השתתפות באימון
נבחרת וקיום שיחת
הערכות כולל תדריך
ביטחוני
ותאום ציפיות בנוגע
לכללי ההתנהגות
וההשתתפות
באירועים במהלך כלל
ימי התחרות
יש לוודא אישורים
ליציאה ממסגרת צבא,
בית ספר לנבחרות
נוער עתודה וקדטים

18

בהגיעך למלון וודא
שברשותך מספרי
החדרים ליצירת קשר
מסודר עם שאר חברי
המשלחת

19

במהלך ימי התחרות
קיים שיחת סיכום
ותדרוך בכל ערב
בתאום המאמן
והשחקנים
עדכן טלפונית /מייל
את ראש ההתאחדות
בארועים משמעותיים
ובשלבי ההתקדמות
הכן דו"ח הוצאות
נסיעה על פי הנחיות
הגזבר
צילומים ותיעוד -
העבר במידת הניתן
תמונות למנהל אתר
ההתאחדות עוד בעודך
בחו"ל או עם שובך
ארצה
בשוב המשלחת ארצה
הכן דו"ח ראש
משלחת –מילולי
וכספי
וודא שהמאמן יפיק
דו"ח מקצועי

13
14
15
16

17

20

21
22

23

24

באמצעות ( (google mapsבמידת הצורך נידרש
לשכור רכב
נא וודא שאין שחקן עם בעיות רפואיות ,תזונה,
אחר .יש לעדכן את השחקנים -אריזת כדורים
במזוודה ולא בתיקי יד

במידת הצורך יש לוודא פניה לבית הספר

רצוי להעביר במלל קצר את הפרטים העיקריים
מהאירוע

25

תקוים פגישת סיכום
עם נציג ההנהלה ,ראש
משלחת ,מאמן.

נספח א' – דפית שחקנים ואנשי קשר
שם השחקן
1
2
3
4
מועדי טיסות
התייצבות בשדה
התעופה
טיסה חזרה

טלפון

שעה:
שעה:

אנשי קשר וטלפונים חשובים
נייד:
ראש המשלחת
שם:
מאמן:
נציג מארח:
נציג ביטחון בחו"ל:
חדר המצב משרד
החוץ

טיסה מס'
היעד:
טיסה מס'

המראה:
נחיתה:
המראה:
נחיתה:

נספח ב' – דיווח הוצאות
*הגדרת היקף ההוצאה בתאום מוקדם עם הנהלת ההתאחדות
תאריך

מהות הצורך
אוכל,נסיעות,אחר

סכום

סיכום
נספח ג' – דיווח סיכום משלחת
דו"ח סיכום יו"ר משלחת
האירוע:
מספר מדינות
משתתפות
משתתפים מנבחרת
ישראל והמאמן
סיכום מנהלתי
טיסות
חדרים
הסעות
כלכלה
מזג אויר
התייחסות מארגנים
ואירועים נוספים
סיכום מקצועי
מתחם המגרשים
התייחסות כללית
אופי התחרות
ומתכונתה
משמעת
כללי
המלצות

הערות

