
 

 "בוסמודיב"ת ולהסעוהנחיות בנוגע  תקנון למשתתפ/ת

 2021קיץ 

בני הנוער וצעירי בוס' לרווחת מודיעיריית מודיעין מכבים רעות מפעילה מערך הסעות '
מערך ההסעות הינו  ממודיעין לראשון לציון וחזרה. 11:30-17:30בשעות ימי שבת ב העיר

 ת 'סחלבים'ועמותמיזם משותף לעיריית מודיעין מכבים רעות 

 ;באישור התקנון הנני מצהיר כי אני .1

 18משתתפ/ת בגיר מעל גיל  1.1

 14הורה למשתתפ/ת הנוסע לבד מעל גיל  1.2

 :18-14להורי משתתפ/ת בין הגילאים  .2

כי  משתתפ/תהשליחת הבקשה להסעה מהווה אישור והסכמת הורי  2.1
 .וחזרה לראשון לציוןממודיעין בהסעה  נם/בתם ייסע/תיסעב

ההורים מוטלת באופן מוחלט על ההורים, ו 18-14מגיל ה האחריות לנער/ 2.2
 יתנהל/תתנהל באופן עצמאי. םבת/םלכך כי בנ נותנים בזאת הסכמתם

אחראים בכל הנוגע להתנהגות  הורי הנער/ה אשר נרשם להסעה יהיו 2.3
 בתחנת האיסוף וההורדה, במהלך הנסיעה, בחציית כביש וכד'. םבת/םבנ

רוכה בעלות כספית, אך מחויבת ברישום מראש דרך הנסיעה אינה כמובהר בזאת כי  .3
 אתר עיריית מודיעין מכבים רעות.

לא תהיינה חברת ההסעות ו/או  עמותת סחלביםו/או העירייה מובהר בזאת, כי  .4
במהלך עת שהם ממתינים להסעה ו/או , בלמשתתפ/תכל נזק שייגרם על אחראיות 

לאחר ( ו/או ות שאינן תלויות בהםו/או בשל נסיב הבטיחות יופרו כלליהנסיעה )ככל ש
 שהם יורדים ממנה.

 ההוריםו/או  משתתפ/תהההסעה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ו כי מובהר בזאת, .5
חברת ההסעות ו/או  עמותת סחלביםמוותרים בזאת על כל טענה כלפי העירייה ו/או 

 בקשר עם כך.

א ביטל קודם לזמן מובהר בזאת, משתתף אשר יירשם להסעה ולא יופיע להסעה, ול .6
 הנסיעה את השתתפותו, לא יוכל להירשם בשנית להסעה נוספת.

הגיע ימתין/תמתין לרכב ההסעה במקום ובשעה שנקבעה. מומלץ ל המשתתפ/ת .7
לנוסע/ת דקות לפני המועד שנקבע. רכב ההסעות לא ימתין  5 לפחות לתחנת האיסוף
 שלא יגיע בזמן.

על כללי הבטיחות בהסעה, כמפורט  על הקפדה ההורים מתחייביםו/או  המשתתפ/ת .8
 להלן; 7בסעיף 

 :כללי בטיחות בהסעה .9

 חובה להמתין לאוטובוס בתחנת האיסוף בלבד. 9.1

 העלייה לאוטובוס תעשה בצורה מסודרת. 9.2



 במהלך כל הנסיעה.היחגר שבת באופן מסודר ולחובה ל 9.3

 חובה לעטות מסיכה במהלך כל הנסיעה. 9.4

 ה במקום.בנסיעה יש לשמור על שקט וישיב 9.5

 אין להוציא ידיים, ראש או חפצים מחוץ לחלונות רכב ההסעה. 9.6

 .לעלות לרכב ההסעה מזון/שתיהאין  9.7

 אין לרדת מרכב ההסעה כל עוד הוא בתנועה. 9.8

 הירידה מהאוטובוס תעשה בצורה מסודרת ללא דחיפות. 9.9

 

הורי ו/או  משתתפ/תהכל נזק לרכוש או השחתה של ציוד ברכב ההסעה יחייב את  .10
 ה שגרם/גרמה לנזק לשאת בעלות התיקון./הנער

 המשתתפ/תבמקרה של התנהגות אלימה מילולית/פיזית במהלך ההסעה יורד  .11
מוותרים על כל טענה בקשר  םוהבאחריות ההורים לאסוף את הנער/ה מההסעה, 

 עם כך.

במקרה של אי שמירה על כללי הבטיחות וכל הפרעה אחרת למהלך התקין  .12
מההסעה,  משתתפ/תהיורד  –ההסעות  נהג אותורה להבבנסיעה ואי הקש

 באחריות ההורים לאסוף את הנער/ה והם מוותרים על כל טענה בקשר עם כך.

טענה בקשר עם ההסעה, בין במישרין ההורים מוותרים על כל ו/או  המשתתפ/ת .13
חברת ההסעות ו/או מי ו/או  עמותת סחלביםובין בעקיפין כלפי העירייה ו/או 

 מטעמם.

ההנחיות בנוגע להסעה מצהירים בזאת שקראו את ההורים ואו  המשתתפ/ת .14
הנוסע/ת מתחייבים כי ו וחזרה וכן את כללי הבטיחות בהסעה לראשון לציון
ו/או המשתתפ/ת שליחת הבקשה שקולה לחתימת . אחר הנהליםימלא/תמלא 

 הורים ואישור הפרטים האישיים.


