סידור רכב
קיבוץ נען
30.10.2019
חברות וחברים,
לנוכח תאונה קשה בשבוע שעבר ,אשר בנס הסתיימה רק בהשבתה של הרכבים ,ובעקבות מקרים
שבהם עשו בני נוער שימוש לא ראוי וללא רשות ברכבי הסידור ,אני מוצא לנכון לחדד ולהבהיר כמה
נהלים.
אנא קראו את הדברים בקפידה והפנימו את הנהלים כדי להימנע מאי-נעימויות.
א .הנהיגה ברכבי הסידור מותרת אך ורק לחברי קיבוץ בעלי רישיון נהיגה בר תוקף ,אשר קיבלו אישור
ממני לנהוג ברכבי הסידור .נהגים צעירים/חדשים אינם רשאים לנהוג ברכבי הסידור אלא אם כן קיבלו
אישור ממני .לצורך העניין נהג צעיר/חדש אינו רשאי לנהוג באמצעות הכפתור של הוריו ,גם אם הוא
מחזיק ברישיון ,אלא אם קיבל אישור ממני.
ב .נהיגה ברכבי הסידור שלא לפי הכללים שצוינו ועל פי הוראות החוק אסורה ותבטל את האחריות
הביטוחית של חברת "הרץ" כלפינו .לפיכך כל נזק שייגרם יושת במלואו על הנהג (יכול להגיע לעשרות
עד מאות אלפי שקלים) .הקיבוץ לא יישא בכל אחריות לנהיגה שלא לפי הנהלים .כמו כן ,יהיה הנהג
חשוף לתלונה פלילית על שימוש ללא רשות ברכב.
ג .רכבי הסידור מיועדים לנסיעה לצורכי החברים .יש לנסוע ברכבים בצורה אחראית ובהתאם לתנאי
הדרך .אין לנסוע בדרכים לא סלולות או לעשות ברכב שימוש לא סביר לצרכי שעשוע ומשחק .כל
שימוש כזה ברכבים מבטל את האחריות הביטוחית ,וכל נזק שייגרם יושת במלואו על הנהג.
ד .פנצ'רים (או תקרים בעברית)  -זה קורה לכולנו .באחריות הנהג שגילה את הפנצ'ר להחליף את
הגלגל או לכל הפחות להודיע על כך .במקרה של פנצ'ר שהוחלף ודווח יישא סידור הרכב בעלות
התיקון .במקרים של החלפה של צמיג או פנצ'ר שלא דווח יישא החבר בעלות המלאה של ההחלפה
בתקציב ללא הודעה מראש.
שימו לב! סידור הרכב מרושת במצלמות .כמו כן מותקנות בכל הרכבים מצלמות רכב לחזית והקלטת
אודיו של פנים הרכב .במקרה שיהיה חשד למעשה לא ראוי ייעשה שימוש בצילומים אלו כדי להוכיח את
הדברים .בנוסף ,מותקנת בכל הרכבים מערכת איכון לוויני שמשדרת בזמן אמת את מיקום הרכב ואת
התנהגות הנהג .גם בנתונים אלה ייעשה שימוש במקרה שבו יעלה חשד לשימוש לא תקין.
בעקבות המקרים האחרונים חידדה מולנו חב' הרץ את הנהלים ,ולכן החל מיום  7בנובמבר 2019
יוסרו הקודים ממפתחות הרכבים .החל ממועד זה ,בעת לקיחת מפתח הרכב יתקבל סמס בטלפון
של הנהג הרשום ובו קוד הרכב .לצורך ביצוע תקין של נוהל זה באחריות כל נהג לוודא מולי שמספר
הטלפון שלו מעודכן .נהג שמספרו לא יעודכן אצלי עד  7.11לא יוכל לקחת רכב עד שיוסדר העניין.
תודה על תשומת הלב .נהגו בזהירות ושמרו על עצמכם .אמיר 052-6121576
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