
 

 
 פתש" הסעותנוהל 

 בלוח ההסעותלשינויים בבקשה  שימו לב:  

  17:10הפיזור השני יצא מקרית החינוך בשעה. 

  ומועדים  למעט חופשות) פשנת הפעילות תש" משךל ,בלבדמיועדות למשתתפים בפעילויות רותם המרכז הקהילתי הסעות

 . (אתר האינטרנט של רותםפרסומים ובכפי שהם מופיעים ב

 לשוניתהנחיות לביצוע ההרשמה יופיעו באתר בדף ם מראש דרך אתר האינטרנט של רותם,להסעות אלה יש לבצע רישו/ 

לביצוע ההסעות  טופס זה הכרחיהמיועד לכך.  אינטרנטיה טופסהמלא את סידור ההסעות השבועי ע"ג יש ל "הסעות".

ל נהלי ההסעות עחתימה אישור ומילוי הטופס האינטרנטי ושליחתו שקול ל .שביקשתם ובלעדיו לא ניתן להשתמש בהסעות

 .למשך שנת הפעילות ₪ 400אגרת הסעות בסך  והסכמה לתשלום

 ם.תכנית ההסעות מכוונות לתת מענה רחב, ככל שניתן, לכלל המשתתפים ועפ"י שעות הפעילות של רות 

 .לוח ההסעות )תכנית ההסעות היומית( נקבע ופורסם מראש ועל פיו יש לבצע את ההרשמה 

 .לא תהיה עצירה בתחנות אליהן לא הייתה הרשמה מראש 

  .בימי שלישי יום תנועות הנוער במועצה לא יתקיימו הסעות 

  תבוטלנהשבועיים ברצף ללא הודעה מסודרת על כך, בהן לא עלו אליהן נרשמו נוסעים, אולם  תחנות. 

   פון למזכירות רותם:  או בטל, פקס יום קודם במיילבהסעות יש להודיע על כל שינוי 

 rotem@menashe.co.ilדוא"ל:    6177392-04פקס:   7223973-053טל' נייד:   6177698/687-04: 'טל

 הינו תשלום מסובסד עבור השימוש בהסעות, ואינו מכסה את עלות ההסעה. , ₪ 400בסך  ,התשלום עבור אגרת ההסעות

או אי שימוש בהסעות מסיבה כזו או אחרת, למעט חריגים שיאושרו  -לפיכך אין החזרים כלשהם עבור נסיעות שלא מומשו 

 ע"י מנהל העמותה. החלטתו היא סופית.

 ללא הסדרת מלא של אגרת ההסעותותשלום  םרישו חייבמ מפעילויות הצהריים של רותםלישובים הפיזור : שימו לב .

 עליה להסעה. מול הגורמים המסיעים ולא תתאפשרנשריין מקום הרישום והתשלום לא 

  ביטול שימוש בהסעות לא יקנה החזר האגרה למעט ביטולים שיתקבלו במהלך החודש הראשון להשתתפות, במקרה כזה

 מסכום האגרה. הודעה על כך יש להעביר למזכירות רותם בכתב.  50%יינתן החזר של 

 'הרשמה ותשלום מראש.הסדרת וזאת לאחר  ות למעט בפיזורי הצהרייםלהשתמש בהסע אינם רשאיםב' -תלמידי כיתות א 

  דקות לפני הזמן הנקוב ולהמתין בתחנה. 5תתכן המתנה בתחנות ההסעה, יש להקפיד להגיע 

  במהלך השנה יתכנו שינויים במסלולים, לוחות הזמנים והתחנות. הודעה על כך תצא לכל הרשומים לשירותי ההסעות מבעוד

בכל האמצעים העומדים חוגים שפורסמה לקהל הרחב ו בחוברת באתר האינטרנט של רותם,מועד. לוח הסעות מעודכן יפורסם 

 לרשותנו.

  .התנהגות שאינה הולמת במהלך הנסיעה תגרור הפסקת השירות 

 ש להקדים ולהירשם להסעות לפחות שבוע לפני תחילת הפעילות וזאת כדי שנוכל להתארגן ולתת מענה אחראי לכל הנוסעים. י

 לא נוכל להתחייב להסיע מידית את המאחרים להירשם ויהיה עליהם להמתין שבוע עד השימוש בהסעות.  

 כפי ומועדים  למעט חופשותבשנת הפעילות תשע"ח )לנוסע  ₪ 800-הסעות לפעילויות אחרות שאינן של רותם מתומחרות ב

 -לא יינתנו החזרים כלשהם עבור נסיעות שלא מומשו  .(חוגים שפורסמה לקהל הרחב בחוברתשהם מופיעים באתר רותם ו

או אי שימוש בהסעות מסיבה כזו או אחרת, למעט חריגים שיאושרו ע"י מנהל העמותה )ההחלטה הסופית היא של מנהל 

ביטול שימוש בהסעות לא יקנה החזר תשלום למעט ביטולים שיתקבלו במהלך החודשיים הראשונים להשתתפות.  העמותה(.

מהסכום ששולם. הודעה על כך יש להעביר למזכירות רותם בכתב. להסעות אלה יש  50%במקרה כזה יינתן החזר של  

 בלבד. האינטרנטי הנ"ללהירשם ע"ג הטופס 
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