
 תקציר תקנון ידיעות ונהלים 

 

המנוי אשר שילמו את דמי  ,ולבני משפחתםנויים הזכות להירשם כמנוי או להיכנס כאורחים ניתנת למ
והנחיות וראות ה, קיים הוראות כל דיןל ,במלואם ומוכנים לפעול בהתאם לנהלים ולתקנון המועדון

 .ולשמור על הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה

 תנאי מוקדם לחברות / היאלהלן  ותהמפורט להוראותאורחים ההסכמתם המלאה של המנויים / 

 .מועדוןכניסה ל

תקציר תקנון ונהלים/תקנוןהעמותה/טופס ההרשמה כולם ביחד ולחוד מהווים את ההוראות 

 והנהלים החלים על המשתמשים בנכסי העמותה והמשתמשים מחוייבים לפעול על פיהם.

 המטרה  .1

 התקנון היא להבטיח אינטרסים משותפים של כלל המנויים הנהלת המועדון והעובדים. מטרת

מילוי ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים ו/או 

 .מועדוןוכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדים והמתקנים בהאורחים 

 כללי .2

הזכות להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של הנהלת המועדון שומרת לעצמה את  .2.1

לתקנות ולנהלים, או  תהא בניגודהתנהגותו במידה ו ,ללא החזר כספי ,אורח

היה את האחרים או שגרם נזק במתכוון. /או מסכן את עצמו והוא שבהתנהגותו 

 במלוא מחיר תיקון הנזק.המנוי/האורח במתכוון, יחויב ייגרם נזק וה

, אשר גרם בעבר לנזק ה את הזכות למנוע כניסתו של אדםההנהלה שומרת לעצמ .2.2

כלשהו בעת שהייתו במועדון, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות 

 המועדון, המנויים או האורחים. 

והן מסיבות  תשומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניוהמועדון הנהלת  .2.2

הנלווה של כל אדם  ק ו/או בציודלבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיבטיחות 

 .מועדוןהנכנס ל

משקאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; כלי  :מועדוןחל איסור מוחלט להכניס ל .2.2

 ; מכלי גז למיניהם; מנגל.שהוא לרבות סכיניםזכוכית; כלי נשק מכל סוג 

)מתקן לאופנים בכניסה .חל איסור על הכנסת אופניים/קורקינטים לשטח המועדון  .2.2

 למועדון(

 בנעלי ספורט או ריקוד בלבד.כניסה לאולמות הספורט  .2.2

 עונתמותרת רק עם הצגת תג אלקטרוני אשר תוקפו תואם  מועדוןהכניסה ל .2.2

 / אישור ההנהלה. החברות

לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .)חלקן עם  מותקנות מצלמות מועדוןב .2.2

 הקלטת שמע בנוסף(

במידה ותידרש, חובה   טיס כניסה בתשלום מלא.חייב בכר ילד שמלאו לו שנתיים  .2.2

 להציג ספח תעודת זהות המאשר את גיל הילד.

אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות אינו כספת !  התא לשמירת חפצים .2.12

. ההנהלה אינה אחראית  לגניבות, לנזק ובשטחי המועדון ונשק בתאים במלתחות

 .למועדון חפצי ערךכלל לאבדן. מומלץ שלא  להביא /או ו

 ובליווי ההורים ובאחריותם . 4השימוש במתקני המשחקים לילדים מעל גיל  .2.11

, חלקים ממנו או מועדוןשומרת לעצמה את הזכות לסגור את ה מועדוןהנהלת ה .2.12

 ללא פיצוי כספי או אחר. על פי שיקול דעתה הבלעדי, קצובה, תקופהזמן / ל, מתקניו



זמני הפעילות ע"י הודעות שיפורסמו על לוח הנהלת המועדון רשאית לשנות את  .2.12

 המודעות.

 בכל זמן הפעילות נוכח אחראי על המועדון.   .2.12

בעמדת  לקבלת טיפול ראשוני לגשת חובה, במקרה של פציעה או חבלה גופנית .2.12

כל טענה או תלונה בגין  תקבל לא מועדוןההכניסה למועדון ותיעוד המקרה. הנהלת 

 ביומן  הטיפולים שבמועדון. תועדה שלאפציעה או חבלה גופנית 

, ההנהלה אינה אחראית על כל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם החניה הינה ציבורית .2.12

 לרכב החונה.

 כללי התנהגות:

 לכן יש לנקוט משנה זהירות – בו השטחים רטובים ולחים מועדוןהנך נכנס ל .2.12

 .החלקה מסכנת ולהימנע

   .מועדוןח הבשטאסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים  .2.12

לרבות השטחים הפתוחים עפ"י חוק  מועדוןבכל שטחי ה חל איסור מוחלט על עישון .2.12

 . 1222-למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג

לעשות זאת, על מנת  מנויים חייבים להציג תג אלקטרוני בכל פעם שיתבקשו .2.22

האלקטרוני ולהעבירו  . הצוות רשאי להחרים את התגהמועדוןבשטח  להזדהות

  לטיפול ההנהלה.

 נחיות הקשורות בפעילות ולהישמעהה לכל אורחים נדרשים לציית מנויים / .2.21

 הצוות, אורח יוכל להיכנס אך ורק בליווי בעל המנוי שרכש את הכרטיס. להוראות 

 מועדון לכך. יםהמיועד יםמותרים אך ורק בשטח משחקי כדור .2.22

  .המועדוןבכל שטח  הורים אחראים להשגיח על ילדיהם .2.22

ובהתאם להוראות כפופה להתנהגות במקום ציבורי  מועדוןהההתנהגות בשטח  .2.22

 .והתקנותהחוק 

 הצטרפות למועדון המנוייםכללי  .2

ההנהלה שומרת לעצמה את  .באפריל   22 -עד לומיום הרישום  הנו תוקף המנוי .2.1

 הזכות לקיים מבצעי רישום בכל זמן שתחפוץ. 

   .12עד גיל הקטינים ם הילדי, היינו הורים ובלבד "בית אב"הרישום למשפחה הנו ל .2.2

כאשר מלאו לו שנתיים בתאריך פתיחת עונת הרחצה  - ילד חייב בתשלום המנוי .2.2

 במאי. 1דהיינו 

בכפוף להצגת תעודות ומסמכים מתאימים ועדכניים   :תקבעקטגוריית המחיר  .2.2

 בלבד. 

ולא   אישי הינו בשערי הכניסהלמעבר הניתן למנויים  :האלקטרוני )תג( המפתח .2.2

 ,מועדוןב להפסקת חברות מידית תגרוםלאדם אחר  מפתחהעברת הניתן להעברה. 

   ללא החזר כספי.

בהתאם למחיר שנקבע על ידי ההנהלה.  מנויים חדשים ירכשו מפתח אלקטרוני )תג( .2.2

    מנוי שאיבד תג אלקטרוני יחויב בתשלום.

קבע ע"י יאישית יעשה זאת תמורת תשלום שי תשמעוניין לשכור ארוני / אורח מנוי 2.2

או כל נזק ו/אין ההנהלה אחראית לאובדן, גניבה  הארונית אינה כספת ! ההנהלה.

תוקף שכירות הארונית הנו  אין להשאיר בארונית חפצים בעלי ערך ומזון. יגרם.יש

 . לעונת מנוי אחת בלבד

 

 



 

עבור מחדש בסוף העונה או מחדש מנוי ולא  מנוי אשר לא מחדש את חברותו 2.2

. במידה ולא יפנה המנוילא יאוחר משבועיים מתום תקופת  תבקש לפנותהיהארונית 

תפנה את החפצים ללא אישורו ולא תהיה אחראית  מועדוןאת הארונית הנהלת ה

 לתכולתה.

 םשימוש במתקני .2

כל המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי פעילות ההשימוש במתקני המועדון מותר בשעות  .2.1

 מתקן. ההנהלה רשאית לשנות את שעות פתיחתם של המתקנים בהתאם לשיקולה

ההנהלה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים, יתכנו תקלות או  .הבלעדי

תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמנויים או המבקרים לא יהיו כל טענות,  דרישות 

  הפחתת התשלום. לפיצוי או דרישה ל

 כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן / פעילות בהם מנויים ואורחיםכשי ור .2.2

 הסדר הציבורי ,רשאים להשתתף. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים

להפסיק את פעילותם במועדון ולהוציאם משטח  ת ההנהלה , רשאיוהוראות הצוות

 ללא החזר כספי. ,המועדון

ים משתמשים במתקנים ובפעילויות לאחר שבדקו ומצאו שהם האורחים והמנוי .2.2

 בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן. 

הינה דינמית, ספורטיבית, המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני  מועדוןהפעילות ב .2.2

הפעילות ושמירה על כל הכללים על מנת למנוע נזקים בריאותיים. אין ההנהלה 

רפואי, שהינו באחריות הבלעדית של המשתמשים. במידה וחל שינוי עורכת מעקב 

במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ 

 רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.

 גיינהיניקיון, ה כללי .2

 חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך. .2.1

 ר על הניקיון במועדון ובמלתחות. חל איסור מוחלט להשתמש בסכינייש לשמו .2.2

 בכלל. המועדוןובשטח ות הסאונות המלתחי גילוח, בצבעים לשיער בשטח

להשתמש במתקני  וממחלות מדבקות חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור .2.2

 המועדון.

 גרשי הטניס מנהלי התנהגות ב .2

מלאה : חולצה מכנסים/חצאית ונעלי ספורט הכניסה למגרשים בתלבושת ספורט  .2.1

 מתאימות.

 חל איסור מוחלט להכנס למגרשים עם גלגליות , קורקנטים וכו'. .2.2

 הזמנת מגרשים טלפונית או בעמדת הכניסה של המועדון ובהתאם לתקנון. .2.2

 הזמנת מגרש הינה לשעה אחת בלבד. .2.2

 

  אולמות הסקווש נהלי התנהגות ב .2

  in door, no markingהכניסה לאולמות בנעלי התעמלות עם סוליה לבנה , דבש ,  .2.1

 בלבד .

 בזמן משחק/אימון יש להשתמש במשקפי מגן . .2.2

 הזמנת מגרשים טלפונית או בעמדת הכניסה של המועדון ובהתאם לתקנון. .2.2

 הזמנת אולם הינה לשעה אחת בלבד. .2.2



  אולם הספינינגנהלי התנהגות ב .2

 חובה.–לבושת ספורט מלאה + מגבת הכניסה לאולם בת .2.1

 הפעילות מותרת אך ורק בפיקוח מדריך ספינינג.  .2.2

 יש להשמע להוראות המדריך . .2.2

  ג'קוזי נהלי התנהגות ב .2

 ומעלה בלבד. 12הכניסה מותרת מגיל  .2.1

 חובה להתקלח לפני הכניסה לג'קוזי. .2.2

 דקות בלבד. 12-ל–השהייה מותרת  .2.2

 השימוש בגקוזי באחריות המשתמשים. .2.2

  אולם הג'ימבורי  התנהגות ב נהלי .12

 ביגוד יבש וללא נעלים  –הכניסה לג'מבורי  .12.1

 . 12ובליווי הורים  או אחראי מעל גיל  2הכניסה לילדים עד גיל  .12.2

 על המשתמשים )ילדים/הורים/מלווים( להיות בריאים וללא מגבלות בריאותיות. .12.2

 על הילדים חל איסור לדחוף או לבוא במגע גופני אחד עם השני. .12.2

 איסור מוחלט להכניס מזון ושתיה.  חל .12.2

 וסאונות בבריכות השחייהנהלי התנהגות  .11

 .בבגד ים בלבד – בריכות ולמתקני המים כל ההכניסה ל .11.1

 חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה.  .11.2

אינה ובריכת המסלולים מיועדת לשחייה במסלולים מצד אחד למשנהו מבלי לעצור.  .11.2

 מיועדת למשחקים ושעשועים. 

 וצוות המועדון. להישמע להוראות המצילים חובה .11.2

 אסורה בהחלט ! -להתגלח/ לבצע טיפולי גוף/להשתמש בשמנים בסאונות .11.2

 הישיבה בסאונה על מגבת בלבד. .11.2

    יחפים בלבד.  –הכניסה לסאונות  .11.2

 אסורה בהחלט! -שפיכת מים על התנור   .11.2

 בהתאם להוראות ,לבעלי בריאות תקינה, ומעלה 12מגיל הינו השימוש בסאונות  .11.2

 ובאחריות המשתמש. 

בפיקוחם , באחריותם ובהשגחתם של  2הרחצה בבריכת הפעוטות לילדים עד גיל  .11.12

קשר עין או קירבה  –ההורים או המבוגרים שהילד נמצא בפיקוחם . "השגחה" 

 פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה במיידית.

. חובת השגחה פיזית צמודה בבריכת הפעוטות אין מציל, יש לפעול בהתאם לשילוט .11.11

 של ההורים ו/או מבוגר אחראי.

מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות  ת השחייההכניסה לשטח בריכ .11.12

בלבד, )לא תותר כניסה  בבגדי ים הנהכניסה לשטח הבריכה ההקבועות.  הרחצה

יכה במכנסי בד, חולצות, גופיות ונעליים( ומעבר במקלחות החובה טרם הכניסה לבר

 ולסאונות.

 .ער ארוך חייבים לחבוש כובע יםימתרחצים  בעלי ש .11.12

אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג שהוא, שנורקל  .11.12

 מים.  יאקדחו

 אסורים בהחלט !משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות  .11.12

 .השטחים  הרטובים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל אסור לקפוץ למים .11.12



טובת ל או הבריכה כולה סגרו חלקים מהבריכהי, ישייקבעו ע"י ההנהלהמועדים ב .11.12

 וקייטנות.        שיעורי שחייה , שחיית שחיינים

  .ת השחייה ומתקני המיםובריכ  במתחמיין לאכול, לשתות ולעשן א .11.12

ובאחריותם ומשמעה קשר עין  צמודה של ההורים פיזית בהשגחה 2הרחצה עד גיל  .11.12

נוכחותם  .עם המתרחץ שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה  או קרבה פיזית

 חובה הן בשעה שילדיהם בתוך מי הבריכה והן בשעה שהם מחוץ למים.

 מבוגרוהשגחת חייבים בליווי , שאינם יודעים לשחותוילדים  2מתחת לגיל לדים י .11.22

 .ולשהות באזורי המים הרדודים בלבד לכל סוגי הבריכות

 עקבר רטוב ולח. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות  הנו אזו מועדוןשטח ה .11.21

 .החלקה סכנת

והוראות בטיחות  -הכושר חוק מכוני , עפ"י הכושר באולםהשימוש במתקני הספורט ו .12

   והתנהגות הנמצאים באולם הכושר 

 הפעילות בחדר כושר מותרת אך ורק בפיקוח מדריך חדר כושר. .12.1

 חתימה על הצהרת בריאות. ולאחר 12הכניסה לחדר כושר מותרת מגיל  .12.2

 חובה. –הכניסה לחדר כושר בתלבושת ספורט מלאה , מגבת , נעלי ספורט  .12.2

אימונים אישיים אסורים אלא על ידי מדריכים שהוסמכו לכך ואושרו על ידי  .12.2

 המועדון.

במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית  .12.2

  משך הפעילות מתאים לשינוי במצב.לפנות ליעוץ רפואי באם ה

 

 :כללים לביטול מנוי .13

 :עקרונות כלליים

החברות במועדון המנויים מאפשרת שימוש יומיומי וחופשי בכל מתקני המועדון המספק שירותים לקהל 
 המבקרים בכל ימות השנה. 

 ההשתתפות בחוגים מותנית ברכישת מנוי וכרוכה בתשלום .

למשלימים את כל תקופת עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה )מחיר חודשי מוזל( 
 ההתחייבות. 

 :הגשת בקשה

הבקשה תטופל בהתאם להוראות החוק ולכללי בקשה לביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד. 
 התקנון.

 

 ביטול מנוי: 

 2014 –( התשע"ד 37ביטול מנוי יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 

 הגדרות: .1

 כל תשלום שעל  צרכן לשלם למועדון הקשור לחברותו לתקופה קצובה. -"תמורה" .א

המחיר שעל צרכן לשלם בעד זכות השימוש בתקופה הקצובה,  -"מחיר חודשי בעסקה" .ב

 כשמחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.

שרותים הניתנים לצרכן  המחיר החודשי בעד אותם -"מחיר חודשי במסלול חלופי" .ג

מחירון לעיון בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה. )

 ( במשרדי המועדון

 ביטולים: .2

ביטול עסקה יכנס לתוקפו בתום חודש ימים ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב ע"י 

 המנוי למועדון.



 

 :עלויות הביטול .2

זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד ישולם החלק היחסי מ"התמורה" בעד  2.1

 למועד כניסת הביטול לתוקף.

 תוספת דמי ביטול למחיר החודשי בעסקה יחולק לשלושה חלקים: 2.2

 מ"התמורה". 22%יחויב המנוי ב -בשליש הראשון 2.2.1

 מ"התמורה". 22%יחויב המנוי ב -בשליש השני 2.2.2

 מ"התמורה". 12%יחויב המנוי ב -בשליש השלישי 2.2.2

 
 


