
 
 תנאי תשלום .1

בתשלומים באמצעות הוראת קבע בלבד או  /צ'יקתשלום למנוי יעשה במזומן
 או כרטיס אשראי.

 חובת אמצעי תשלום ברכישת מנוי.
 ן אפשרות ביצוע תשלומים בהעברות.אי
 

 ק מזומן.צ'ישולם בעת חידוש / ביצוע במזומן או ב תשלום ראשון .1.1
 10.04.1018ויסתיימו ב לחודש  10תשלומי הוראת קבע יהיו כל  .1.1
תשלומים במקרה והתשלום הראשון  11תתאפשר פריסת תשלומים עד  .1.1

 .1017יחל במאי 
 אפשרות תשלום בהוראת קבע כדלקמן: 11/05/1017לנרשמים עד  .1.4

תשלומים שווים ללא ריבית  11בית אב שירכוש מנוי רביעי ואילך  .1.4.1
 והצמדה.

מים שווים ללא תשלו 9בית האב שירכוש מנוי ראשון שני ושלישי  .1.4.1
 ריבית והצמדה.

תשלומים שווים ללא ריבית  7בית אב שירכוש מנוי ראשון ושני  .1.4.1
 והצמדה.

תשלומים שווים ללא ריבית  4בית אב שירכוש מנוי ראשון  .1.4.4
 והצמדה.

 במזומן.חייל בשירות חובה, חייל משוחרר, סטודנט, התשלום  .1.5
רר, סטודנט, חייל בקבע וילדי חבר  עד וחחייל בשירות חובה, חייל מש .1.1

הגרים עם ההורים. שהוריהם חברי העמותה ובית האב שלהם  10גיל 
יחויבו לשלם דמי חברות לעמותה לשנת  1017לא חידשו מנוי לעונת 

 בעת רכישת המנוי. 1017
מנוי שאינו חבר העמותה מחויב להפקיד שק בטחון שיוחזר בגמר  .1.7

 התשלומים.
מספר התשלומים יהיו בסדר יורד כך שהתשלום  11/05/1017לאחר  .1.8

 ( 1.1) בכפוף לסעיף  10/04/1018האחרון יסתיים 
מנוי אשר הוראת קבע ו/או ההמחאה שלו לא כובדה מסיבה כלשהי  .1.9

₪  50יחויב לשלם את יתרת המנוי במזומן וכן יחויב בעמלה בסך של 
 .דמי טיפול והחזרה

תחסם הכניסה  –בית אב אשר תשלומיו לא כובדו מסיבה כל שהיא  .1.10
 .למועדון בפניו

מחיר של חברי עמותה יינתן רק לחבר העמותה ולמשפחתו דהיינו:  .1.11
 .18אשתו וילדיו הקטינים עד 

( של חבר עמותה אשר הקים משפחה משלו ועדין 10כל בן/ בת )עד גיל  .1.11
עמותה, ההטבות אינן  גר בבית הוריו, זכאי להטבת של בן/ בת חברי

 חלות על בן/ בת הזוג וילדיהם.
ראשון מכל בית אב )גם אם הוא ילד( ישלם כמנוי ראשון וכך הלאה  .1.11

 בסדר יורד.
במקרה שבית אב ירכוש מנוי לרחצה רגילה ומנוי לרחצה ללא שבת  .1.14

וחג, הראשונים יחושבו אלה שרכשו מנוי רגיל, לאחריהם יחושבו אלה 
 וחג.שרכשו מנוי ללא שבת 

בית אב אשר לא סיים לשלם את חובותיו הכספיים למועדון בעבור  .1.15
 .1017/18שנים קודמות, לא יוכל לרכוש את המנוי לעונת המנויים 

 
 ההשתתפות בחוגים מותנת ברכישת מנוי וכרוכה בתשלום
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