
 תעריפים מיוחדים למנויים 5
בכפוף לעונת הפעילות/מנויים  1.05.19 ועד 30.04.20

ילד/פעוט שטרם מלאו לו שנתיים במועד תחילת עונת המנויים 1.5.19,ללא תשלום  בתנאי . 5.1
שבבית האב שולם עבור מנוי ראשון.

תעריף . 5.2 בתשלום   1.5.19 המנויים  עונת  תחילת  במועד  שלוש  לו  מלאו  שטרם  ילד/פעוט 
תינוק בתנאי שבבית האב שולם עבור מנוי ראשון.  

חייל/ת בשירות חובה בהצגת תעודת חוגר בה רשום "נושא/ת תעודה זו הינו/הינה חוגר/ת . 5.3
בשירות חובה בצה"ל" עד גיל 24.

חייל/ת משוחררים משירות חובה )עפ"י הצגת תעודת שחרור בלבד( במשך שנה מתאריך . 5.4
השחרור.

סטודנט/ית עד גיל 30 )בהצגת תעודת סטודנט תקפה מהמוסד להשכלה גבוהה(.. 5.5
חייל/ת רווק/ה בשירות קבע ועד גיל 30 יוכלו לרכוש מנוי לפי תעריף שני בכפוף להצגת . 5.6

תעודה.
חייל/ת בשירות חובה, חייל/ת משוחררים, סטודנט/ית, חייל/ת בשירות קבע – חובה הצגת . 5.7

תעודה ברכישת המנוי, לא יתאפשר רישום ללא התעודה!!!
לבני המשפחה סבא/סבתא הגרים בבית המנוי )יש להציג אישור תושבות בכתובת תעודת . 5.8

מנוי  לפחות  ישנו  אב  בית  שבאותו  ובתנאי  שלישי  מנוי  בתעריף  עבורם  התשלום  זהות( 
ראשון.

10. כניסת המטפל/ת בליווי הילדים בלבד. . 5.9 גיל  – לילדים עד  ניתן לרכוש מנוי למטפל/ת 
התשלום בתעריף מנוי שלישי ובתנאי שבאותו בית אב ישנו לפחות מנוי ראשון ושני.

ילדי מנוי עד גיל 30 שגרים עם ההורים, התשלום בתעריף מנוי שני.. 5.10
ילדי מנוי מעל גיל 30 שגרים עם ההורים, התשלום בתעריף מנוי ראשון.. 5.11
משפחות חד הוריות שכל ילדיהם קטינים )מתחת לגיל 18(, מדולג תעריף המנוי השני. . 5.12
מנוי במועדון הספורט יכול לרכוש מנוי לנכדיו שאינם תושבי מיתר עפ"י תעודה מזהה )עד . 5.13

גיל 18(, התשלום בתעריף מנוי שני ובתנאי שבאותו בית אב יש לפחות מנוי ראשון.
ונכדה( . 5.14 נכד  בת,  בן,  )אח, אחות, אבא, אמא,  לאורח מקרבה ראשונה  מנוי  לרכוש  ניתן 

שאינו תושב מיתר )עפ"י תעודה מזהה עם כתובת( לתקופה של עד  75 ימים קלנדריים  
המסתיימים לכל המאוחר ב-31.8.19 . התשלום זהה לתעריף מנוי שלישי בתנאי שבאותו 
יהיה בהתאם לסוג המנוי  בית אב ישנם לפחות שני מנויים. סוג כרטיס המנוי לאורחים 

המארח.
משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים אשר מקבלים גמלה חודשית מביטוח לאומי:. 5.15

ילד בעל צרכים מיוחדים יחויב בתשלום לפי תעריף מנוי שני.. 5.15.1
בית אב שרכש מנוי ראשון בלבד יחויב עבור הילד בעל הצרכים המיוחדים לפי . 5.15.2

תעריף מנוי שלישי.
בית אב שרכש מנוי ראשון ומנוי שני יונפק עבור הילד בעל הצרכים המיוחדים . 5.15.3

מנוי ללא תשלום.
אדם עם מוגבלויות: . 5.16

בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, . 5.16.1
עם  לאדם  בלבד  אחד  מלווה  עבור  מתשלום  פטור  מאושר     ,2013 תשע"ג- 
הביטחון  משרד  או  לאומי  לביטוח  המוסד  מאת  תעודה  בהצגת   , המוגבלות 

המעידה על זכאותו של האדם לפטור עבור מלווה.
המלווה . 5.16.2 עבור  תשלום  ייגבה  מתשלום,  פטור  המוגבלות  עם  שהאדם  במידה 

בלבד.
הפטור אינו חל על מלווים של ילדים בעלי מוגבלויות מתחת לגיל 12.. 5.16.3
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