
 

 

 תקנון ותנאי הרשמה והשתתפות במסע משפחות

 

 הקדמה 

עמותה ללא כל "(, היא מסע ישראלי)להלן: " 580272011חיבור, דרך, ארץ )ע"ר(, מס'  –מסע ישראלי  .1

כוונת רווח, המבצעת פרויקטים ייחודיים בתחומים שונים, ובין היתר, עורכת ומנהלת מסעות ייחודיים 

 את המסע העוברים חברי הקבוצותשל חיזוק הקשר , בכל רחבי הארץ, שמטרתן בקרב קבוצות שונות

 למדינת ישראל.

   למסע  הרשמה

 נט של מסע ישראלי בלבד.ההרשמה למסע תתבצע דרך הטלפון או אתר האינטר .2

בעת הרישום למסע כל משתתף חייבלספק למסע ישראלי את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה,  .3

מספר ת.ז., טלפון ליצירת קשר, מתווה המסע בו הוא מעוניין והמועד ליציאה למסע )מתוך האפשרויות 

משתתף מאשר את המפורטות(, ופרטי כרטיס אשראי. עם מסירת פרטי כרטיס האשראי כאמור ה

הסכמתו המלאה והמפורשת להירשם ולהשתתף במסע, לתשלום התמורה וכן לכל התנאים המפורטים 

 בתקנון זה, בכפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה למסע.

 התמורה

 התמורה תשולם בעת ההרשמה, באמצעות העברה בנקאית ו/או באמצעות סליקת כרטיס אשראי. .4

 שנתיים מחויב בתשלום תמורה.כל משתתף מעל גיל  .5

, וזאת גם אם מספר בעת ההרשמה ששולםהתמורה המשולמת עבור המסע לא תפחת מהמחיר  .6

 .שצוין על ידי המשתתף בעת ההרשמההמשתתפים במסע יהיה נמוך מזה 

מסע ישראלי לא תישא בעלויות נלוות כלשהן עליהן לא הושגו הסכמות טרם המסע, כגון: אתרים  .7

וכד'. עלויות נוספות   ארוחות, שדרוגים, תוספת  שבו בחר המשתתףופעילויות שלא נכללו במתווה המסע  

  להסכמה מראש ובכתב של הצדדים. כפופותככל שיהיו, יהיו 

 המסע 

 מתווה

ומות בישראל, בהתאם למתווה ולתאריכים שיבחרו על ידי המשתתף בעת המסע יתנהל במספר מק .8

ביצוע ההרשמה, ובמהלכו יחווה המשתתף פעילויות, מפגשים, מסלולי טיול, אטרקציות ומעגלי שיח, 

 המהווים חלק בלתי נפרד מהמסע.

ות תאריכי המסע כוללים את יום היציאה והחזרה מהמסע. מסע ישראלי תעדכן את המשתתף על שע .9

 ומיקומי ההגעה והחזרה בסמוך למועד היציאה למסע.

 משתתפים



 

 

 9משתתפים )מבוגרים וילדים(. המסע יכלול עד  40של  מינימליביצוע המסע מותנה במספר משתתפים  .10

משתתפים   45משפחות, בהתאם להחלטת מסע ישראלי, ובכפוף לכמות משתתפים כוללת שלא תעלה על  

 )מבוגרים וילדים(.

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר המשתתפים המינימלי והמקסימלי בהתאם מסע ישראלי  .11

 לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 התמורה כוללת

, למעט ארוחת הבוקר וארוחת כלכלה לכל אורך ימי המסעישראלי אחראית לאספקת  מסע -כלכלה .12

הצהריים ליום הראשון למסע. על המשתתף לדאוג בעצמו להבאת ארוחות אלה. יובהר כי מסע ישראלי 

אינה מתחייבת לזמן והמיקום בהם ייערכו ארוחת הבוקר וארוחת הצהריים כאמור, ועל המשתתף 

מתחת לגיל שנתיים, ועל  עבור תינוקות מזוןמסע ישראלי לא תישא בעלויות להיערך לכך בהתאם. 

על המשתף להעביר למסע ישראלי בקשות מיוחדות  -ארוחות מיוחדותו. זה בעצממזון לספק  המשתתף

בעת ביצוע ההזמנה.  –כגון, אך לא רק, אלרגיות, צמחונות, טבעונות וכשרות גלאט  -הנוגעות לכלכלה 

הבקשה, והמשתתף יישא  לא הודיע המשתתף כאמור, מסע ישראלי תעשה מאמץ סביר למלא אחר

 בעלויות הנוספות הנדרשות.

מסע ישראלי אחראית לתיאום מקומות הלינה עבור המשתתף לכל אורך ימי המסע בהתאם  -לינה .13

 למתווה המוסכם בעת ביצוע ההזמנה. 

מסע ישראלי תהא אחראית להדרכה לאורך המסע. ההדרכה תכלול מדריך מסע ישראלי  -הדרכה .14

 ם, וכן מדריך צעיר לקבוצת הילדים. הורי-לקבוצת הבוגרים

 מסע ישראלי תספק אבטחה ומע"רים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומוקד טבע.  -אבטחה ורפואה .15

מסע ישראלי אחראית לתיאום הכניסה לאתרים וכן לפעילויות ערב חברתיות שבהם ייקחו  -פעילות .16

 חלק משתתפי המסע. 

לכל משתתף מעל גיל שנתיים. על המשתתף להעביר למסע מסע ישראלי תספק חולצת מסע    -חולצת מסע .17

ישראלי מידות לחולצה במועד ביצוע ההזמנה. לא הודיע המשתתף כאמור, מסע ישראלי תעשה מאמץ 

 סביר למלא אחר הבקשה.

 התמורה אינה כוללת

והסיום של המסע, מעבר בין  היציאהההתניידות במסע, ובכלל זה הגעה וחזרה מנקודת  -התניידות .18

בלבד.  המשתתףאתרים ומסלולים, הגעה ועזיבה של מקומות לינה וכלכלה וכיוצא בזה, היא באחריות 

הנובעות מהן, לרבות הוצאות נלוות כלשהן ההתניידות ו/או בעליות מסע ישראלי לא תישא בעלויות 

להישמע לחוקי התעבורה ומסע ישראלי לא תהא אחראית לנזק כלשהו שיגרם  המשתתףדלק ודרך. על 

 , לרבות קבלת דו"ח, כתוצאה מהפרת חוקים אלה.ו/או אחר ו/או מי מטעמו למשתתף



 

 

 ביטולים 

 ביטול על ידי המשתתף

"(, בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן חוק הגנת הצרכן)להלן: " 1981-על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א .19

הפרטים המנויים   ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את  14לבטל את העסקה בתוך  

בחוק, לפי המאוחר. למרות האמור, המשתתף לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן 

ודם למועד שבו אמור השירות להינתן ימים שאינם ימי מנוחה, ק 7אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 

 (.12:00)לעניין זה "ימי מנוחה" הינם שבת וחג, וימי שישי או ערב חג מהשעה 

בהתאם לאמור, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, במקרה שהודעת הביטול מטעם המשתתף הגיעה אל מסע  .20

את מלוא התמורה; ימים )כולל( לפני מועד היציאה למסע, מסע ישראלי תשיב למשתתף  8ישראלי עד 

לפני מועד היציאה  )כולל( ימים 4ועד )כולל( ימים  7בין במידה והודעת הביטול הגיעה אל מסע ישראלי 

במידה והודעת הביטול הגיעה אל מסע ישראלי ; מהתמורה הכוללת 50%-יחויב ב המשתתף –למסע 

 רה הכוללת.מהתמו 100% -יחויב ב המשתתף –לפני מועד היציאה למסע  שעות 72-פחות מ

מסע, או כל ל יציאהליידע את מסע ישראלי בדבר ביטול ה המשתתף עלמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .21

אפשרות המסע, מיד עם קבלת ההחלטה או מיד עם עלייתה של ל יציאהאפשרות סבירה לביטול ה

 ועלבוטל. את הודעת הביטול יש לשלוח לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים להלן, תמסע ל יציאהשה

 .שלו הזהות ומספר משפחתו שם, שמו את בהודעה לפרט המשתתף

למען הסר ספק, הפסקת ההשתתפות במסע לאחר שהתחיל המסע, לא תזכה את המשתתף להחזר כספי  .22

ת המסע לא יוחזרו כספים מכל סיבה כלשהו, ויהיה עליו לשאת במלוא התמורה למסע. לאחר התחל

שהיא עבור כל חלק של המסע שהמשתתף לא ישתתף בו, וזאת לרבות, אתרים, מסלולים, ארוחות שלא 

 נוצלו, מקומות לינה וכיוצא בזה. 

 ביטול המסע על ידי מסע ישראלי

רים ימים לפני מועד היציאה למסע )או פחות במק 5מסע ישראלי תהא רשאית לבטל את המסע עד  .23

חריגים בלבד(, מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר המשתתפים שנרשמו למסע אינו מצדיק את ביצוע 

המסע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מסע ישראלי. הודעה על ביטול המסע תימסר על 

 ידי מסע ישראלי סמוך ככל הניתן לקבלת ההחלטה. במקרה של ביטול המסע על ידי מסע ישראלי

כאמור, מסע ישראלי תחזיר את כל הכספים ששולמו לה, למעט דמי הרישום, ולא תהיה חייבת לשלם 

 למשתתף פיצוי כלשהו. 

כמו כן, מסע ישראלי תהיה רשאית לבטל את המסע או חלק ממנו בכל מועד בשל נסיבות שאינן תלויות  .24

נות, עומסי חום וכד'( ו/או נסיבות בה, ובכלל זה, תופעות מזג אוויר שונות )לרבות, מפגעי טבע, שיטפו

אחרות )כגון שביתות, מצב בטחוני מיוחד, התרעות, הפסקות חשמל, הנחיות של רשויות מוסמכות, מצב 

רפואי מיוחד, מגפות וכיו"ב( אשר אינם מאפשרים לקיים את המסע כמתוכנן, והכל לפי שיקול דעתה 



 

 

בשל הנסיבות המתוארות לעיל, תהיה רשאית הבלעדי והמוחלט של מסע ישראלי. כמו כן, מובהר כי 

מסע ישראל לפי שיקול דעתה המלא לשנות את מתווה המסע ולהתאימו לנסיבות שנוצרו. למען הסר 

ספק, מסע ישראלי לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, או לכל אי נעימות שעשויים להיווצר עקב 

מסע ישראלי תשיב את כל הכספים ששולמו לה, למעט   שינוי או ביטול כאמור. במקרה של ביטול כאמור,

 דמי הרישום, ולא תהיה חייבת לשלם למשתתף פיצוי כלשהו.

 תנאים כלליים 

מסע ישראלי מצהירה ומתחייבת כי יש בידיה את כל האישורים, ההיתרים, ההרשאות והרישיונות  .25

זה, והיא מתחייבת  ם למסמךבהתאהנדרשים על פי כל דין ו/או הסכם, לשם ביצוע כל התחייבויותיה 

 לפעול על פיהם.

במיומנות, במסירות ובהתאם למתווה המוסכם, ואולם, מסע את המסע מסע ישראלי מתחייבת לבצע  .26

ישראלי עשויה לבצע שינויים במתווה המוסכם, וזאת בשל התנהלות גורמים שלישיים וסיבות לא צפויות 

בדבר כל שינוי, או אפשרות לשינוי,   המשתתףדע את  אחרות שאינן בשליטתה. מסע ישראלי מתחייבת ליי

מיד עם קבלת ההחלטה על ביצוע השינוי. מסע ישראלי תעשה מאמץ סביר שהשינוי יהא קרוב ככל הניתן 

 כלל משתתפי המסע בקבלת ההחלטה על השינוי. בלמתווה המקורי, וכן תתחשב 

שהות באתרים אשר נובעים מהתנהלות   מסע ישראלי אינה אחראית לשינויים במתווה המסע ו/או קיצור .27

לעמוד בזמנים ולהגיע ליעדים בהתאם להנחיות נציגי מסע  משתתפי המסע. באחריות משתתפי המסע

 ישראלי. למען הסר ספק, שינויים כאמור לא ישנו בשום דרך את התמורה המגיעה למסע ישראלי.

אשר הועברה למסע ישראלי טרם מועד היציאה למסע, מסע  משתתףבמקרה של בקשה מיוחדת של  .28

ישראלי מתחייבת לעשות מאמץ סביר למלא אחר הבקשה המיוחדת, אך אין בנכונותה למלא אחר 

בכתב ובמפורש כי הבקשה  למשתתףהבקשה התחייבות למילויה, אלא אם נציג מסע ישראלי אישר 

 . תקוים

, מתקשרת עם גורמים שלישיים לצורך אספקת כלכלה ולינה  מסע ישראלימובהר כי  על אף האמור לעיל,   .29

מסע ישראלי לא תהא אחראית לזמינות ו/או איכות ו/או טיב המוצרים והשירותים המסופקים  ועל כן

על ידי גורמים שלישיים, לרבות, אבל לא רק, טיב האוכל )לרבות הסוג, הטעם, הכמות והמגוון(, טיב 

צא בזה. האחראיות למוצרים ושירותים אלה הינה של הגורמים מקום הלינה, רמת ניקיון, וכיו

 השלישיים בלבד. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי האחריות על מתן השירות במקומות הלינה ותקינות המתקנים  .30

בהם הינה באחריות מקומות הלינה בלבד, ומסע ישראלי אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת 

ת המתקנים, לרבות מערכת מיזוג אוויר ואופן הפעלתה, אלא אם ידעה או הייתה השירותים ו/או בתקינו

 צריכה לדעת על כך מראש. 



 

 

 אחריות וביטוח 

או /, לרבות נזקים לאכסניות וויד  יישא במלוא האחריות והעלות הכספית לכל נזק שייגרם על  המשתתף .31

את מסע ישראלי   ישפהעמה, והוא  , ו/או לכל נזק שייגרם למסע ישראלי ו/או למי מטהאתרים בהם ישה

  בגין נזקים אלה.או כל צד שלישי 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החבות הכספית הכוללת בה תישא מסע ישראלי, לרבות חבות נזיקית, חוזית  .32

סך של , לא תעלה על  ביחס לכל עניין הקשור למסע ו/או לביצועואו אחרת, ביחס לביצוע התחייבויותיה  

כלפי אחד להעלות  ותרשאי ולא יהיהמשתתף ומסע ישראלי מוסכם בזאת, כי ו כן, ש"ח. כמ 100,000

הצד השני כל טענה ו/או לנקוט בכל הליך משפטי כנגד הצד השני, ביחס לקיום התחייבויותיו של הצד 

, לרבות טענות ו/או תביעות במישור החוזי ו/או אשר מתייחסות לאחריות בהתאם למסמך זההשני 

חודשים קלאנדריים ממועד קיום ההתחייבות הרלוונטית   24שלנות, לאחר חלוף תקופה של  נזיקית או לר

 אשר ביחס אליה הועלתה הטענה.

יובהר כי האחריות להישמע להוראות הגורמים המוסמכים בעניין נגיף הקורונה ולהתנהגות בהתאם  .33

חריות לכל התפרצות . מסע ישראלי ו/או מי מטעמה אינם נושאים באבלבדלנהלים חלה על המשתתף 

 ו/או הידבקות ו/או כל השלכה אחרת שעשויים לקרות עקב התנהגות המשתתפים ו/או גורמים שלישיים.

 תבטח אתמבלי לגרוע מאחריות מסע ישראלי על פי האמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין מסע ישראלי  .34

עסיק לצורך האירוע בביטוח מלא מפני כל תוכלפי כל העובדים ש הכמעביד על פי דין כלפי עובדי  החבות

זה, לרבות ביטוח אחריות כלפי צד ג' וביטוח  מסמךנזק שעלול להיגרם תוך כדי ו/או עקב ביצועו של 

 .אחריות מקצועית

 שונות

וחני המשתתף מתחייב ומצהיר כי אין לו ולא יהיו לו זכויות בקניין הר -קניין רוחני וזכויות יוצרים .35

)לרבות בכל תהליך, פיתוח, שיטה, מידע ורעיון( אשר קשורות למסע ו/או הגיעו אליו ו/או הובאו לידיעתו 

פר כל זכות יוצרים ילא הוא כי , ובמסגרת התקשרותו עם מסע ישראלי, בין במישרין ובין בעקיפין

עביר זכויות ישווק ו/או  ימכור ו/או  ישתמש ו/או  יהשייכת למסע ישראלי ו/או למי מטעמה, בכלל זה, לא  

 רשה שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של מסע ישראלי.יאלו לאחרים ו/או לא 

יצוע התחייבויותיה, ולא היו ו/או יהיו בב מסע ישראלי פועלת כקבלן עצמאי בלבד יחס -יחסי הצדדים .36

המשתתף לבין מסע ישראלי, לרבות לבין ין  יחסי עבודה ו/או שליחות שהם ב  וא/כל יחסי עובד ומעביד ו

 כל מי מהפועלים מטעם מסע ישראלי.

על הצהרת בריאות לפיה הוא יודע כי  תוםיהא על המשתתף לח למסע היציאה טרם -בריאות הצהרות .37

אין לו כל בעיה   כי,  במסע  להשתתף  כשיר  הואהמסע עלול להיות כרוך באתגרים פיזיים ו/או נפשיים, כי 

וכי ההשתתפות במסע הינה על אחריותו  במסערפואית או אחרת אשר עלולה להגביל אותו בהשתתפות 



 

 

הבריאות, יחתום המשתתף על הצהרת  דמשרלמסע, ובהתאם להוראות  היציאה טרםבלבד. בנוסף, 

על ידי האפוטרופוס שלו. חתימה על  יחתמוכאמור של קטין  הצהרותבריאות לתקופת הקורונה. 

 .במסע להשתתפות תנאיהצהרות כאמור מהווה 

מסע ישראלי שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה  -סירוב להרשמה ו/או הפסקת טיול .38

ם להשתתף במסע אם היא סבורה כי אדם כאמור עלול להפריע למהלכו התקין ו/או לסרב לאפשר לאד

של המסע, וזאת ללא כל צורך לנמק את עמדתה בעניין. מסע ישראלי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק 

את השתתפותו של אדם במסע אם התנהגותו ו/או מצבו הבריאותי מונעים ממנו להמשיך להשתתף 

לולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך, במשתתפים אחרים במסע, וזאת בהתאם במסע ו/או פוגעים ו/או ע

למען הסר ספק, הפסקת המסע כאמור לא לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מסע ישראלי ונציגיה. 

 .תשנה בשום דרך את התמורה המגיעה למסע ישראלי, והתמורה לא תוחזר למשתתף

 לצורך משלוח הודעות הינה:כתובת מסע ישראלי  -פרטי התקשרות .39

 580272011חיבור, דרך, ארץ )ע"ר( מס'  –מסע ישראלי 

 9346941, ירושלים 33מרחוב פייר קינג 

 02-5713424; פקס: 02-5887897טלפון: 

https://www.masaisraeli.co.il/ 

 Org@masaisraeli.orgדוא"ל: 

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש כי עם מסירת פרטי כרטיס האשראי כאמור המשתתף מאשר   -חלהדין ה .40

ההתקשרות בינו לבין מסע ישראלי הדין החל על  את הסכמתו המלאה והמפורשת לכל האמור לעיל, וכי  

לבתי אך ורק  נתון ההתקשרותסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין  .הישראלי בלבדדין הנו ה

ית של בתי משפט אחרים את סמכותם המקומ משתתף שוללהבעיר תל אביב והמוסמכים לכך  המשפט

 ברחבי הארץ )ו/או כל מקום אחר בעולם(.
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 נוסח הצהרת בריאות למשתתף 
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז. _________________, מאשר/ת ומצהיר/ה כי אני מעוניין/ת 

, וכי ידוע לי שהשתתפות 580272011חיבור, דרך, ארץ )ע"ר( מס'  -מסע ישראלי להשתתף ב"מסע" עם 

אין כל   במסע כרוכה במאמץ פיסי ובהשתתפות במסלולי הליכה, וכי אני כשיר/ה להשתתף במסעות אלה וכי

 בעיה רפואית או אחרת אשר עלולה להגביל אותי בהשתתפות במסע. 

 

 שם: ___________.

 חתימה: ________. 

 תאריך: ___________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נוסח הצהרת בריאות לימי הקורונה 
 

 :אני הח"מ, ________________, ת.ז. _________________, מאשר/ת ומצהיר/ה כי

 הימים האחרונים. 14לא חזרתי מחו"ל במהלך  .1

 לא נחשפתי למישהו החשוד כחולה או נשא קורונה. .2

 ככל הידוע לי אינני צריך לשהות בבידוד. .3

 אינני סובל בימים אלו מחום/שיעול/קשיי נשימה. .4

עם מסע ישראלי ולא  מידיבמידה ואחת ההצהרות האמורות לעיל אינה נכונה עבורך, יש ליצור קשר באופן 

 להגיע למסע.

 

 ___________.שם: 

 חתימה: ________. 

 תאריך: ___________.

 

 


