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מבוא
אני שמח להגיש לכם עלון מידע על תוכניות וכללי הקבלה לחברים
במרכז הנופש(.מרכז הנופש על שם שירלי ומאיר וייסגל) עומד לרשות
עובדי המכון ובני משפחותיהם ,סטודנטים במדרשת פיינברג ,עובדי מכון
דוידסון אורחי המכון וחברי חוץ.

קבלת קהל במשרד
המשרד פתוח

בימי א׳ ,ב׳ ,ג׳ ,ד׳ ,ה׳ בין השעות15:30-08:30 :
יום ו׳  -המשרד סגור

המרכז כולל

בחודשים מאי  -יולי

yבריכת שחיה לקיץ מקורה חלקית.
yבריכת שחיה מחוממת בחורף (פועלת גם בקיץ).
 2yבריכות מקורות לפעוטות הכוללות משחקי מים ומגלשות.
yחדש!!! מקלחות משפחה-הורים וילדים.
 5yמגרשי טניס.
 3yמגרשי טניס שולחן (פינג-פונג).
yסאונות.
yמגרש כדורסל.
yאולם ספורט לחוגים.
yמועדון כושר משוכלל.
yגן משחקים חדש!!
yמגרש כדורגל דשא (מואר)  +מגרש קט רגל.
yמזנון (בתשלום).
yדשאים נרחבים ומוצלים בעצים ובשמשיות חדשות וכסאות נוח.
yמגרשי חניה.
חברי המרכז יכולים להשתמש בכל בכל מתקני מרכז הנופש.
במרכז :פעילויות ספורט מגוונות (בתשלום) ,חוגי התעמלות נשים וגברים ,התעמלות כושר,
יוגה ,התעמלות רפואית ,פילאטיס טאי צ’י ,מחול ,בלט ,מתיחות ,קורס  ,Tlכדורגל ,התעמלות
במים ובהם פיתוח והנגשת המקום ,מאסטר בשחייה ,טריאתלון ,טניס ,התעמלות מאתגרת
לילדים ,שיעורי שחיה ושיעורי טניס (ניתנים בתשלום) ,פירוט בהמשך.
כן פועלים מגרשים פתוחים (ללא תשלום נוסף) לכדורסל וכדורגל ,עפ“י תכנית ועפ“י
דרישת החברים ,פירוט בהמשך.
במשך השנה נערכות תחרויות טניס ,טורנירים ופעולות נופש בשעות הפנאי :כולל פינות
יצירה לילדים ,הצגות ילדים ומופעים לכל המשפחה.
אני מביא בזה לידיעת החברים כי גם השנה יתארחו קייטנות לילדי המכון במרכז הנופש
בחופשת הקיץ (יולי ,אוגוסט).
מרכז הנופש עבר פיתוח והנגשה.
החברים הותיקים מתבקשים להירשם עד ה 30-לאפריל.
חברים ותיקים במרכז ,אשר יעכבו הרשמתם לעונה השנה ,לא יתקבלו כאשר מיכסת
חברי החוץ תיסגר! מומלץ על כן ,להקדים בהרשמה!

מספר המקומות לחברי חוץ  -מוגבל!
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בברכה ,חיים סעדון
מנהל מרכז הנופש

יום ד׳  -המשרד סגור
יום ו’  -המשרד פתוח בין השעות12:00-8:00 :

בשבתות ובחגים המשרד סגור כל השנה

תנאי קבלה
החברות במרכז היא שנתית.
המנוי בתוקף מ 1-במאי ועד  30באפריל.
למצטרפים חדשים בהרשמה מוקדמת  -החברות מיום ההרשמה
ועד  30לאפריל.
מנוי משפחתי כולל :זוג הורים וילדים עד גיל ( 25ילד מגיל  ,25-21רווק/ה).

מנוי חוץ כללי
 .1ילד מתחת לגיל  13אינו רשאי להירשם לבד.
 .2דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של הפסקת החברות ,בכל צורה שהיא בין אם החבר עזב
מרצונו או מכל סיבה שהיא.
 .3גימלאי חוץ המנויים במרכז במנוי זוגי רשאים להביא  2נכדים בסך הכל עד גיל  12שנים ללא
תשלום .נכד שלישי ,רביעי  -חייב בתשלום כרטיס כניסה.
 .4אורח חייב בכרטיס/ניקוב בכרטיסייה מגיל שנה ומעלה.
החברות בעונות קודמות אינה מקנה זכות אוטומטית לחברות בעונה הבאה ויש להרשם במועד,
שכן ,החברות במרכז תיקבע בשיטת המקדים  -זוכה.
למרכז הנופש תקנון  -ובו מפורטים חובותיהם וזכויותיהם של החברים .החברים מתחייבים
למלא אחר התקנון!
חברים המבקשים להרשם למרכז הנופש יקבלו טופס הרשמה בכניסה למרכז הנופש ,ימלאו
את טופס ההרשמה ויסדירו את התשלומים במרכז עד לתאריך  30לאפריל .לאחר מועד זה ,אין
למרכז התחייבות לקבל את החברים הותיקים במידה שמיכסת חברי החוץ תהיה מלאה!
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קריטריונים להנחות
דמי הרשמה למנויים חדשים בשנה הראשונה:

משפחתי  | ₪200.-זוגי  | ₪150.-יחיד  | ₪125.-הורה | ₪150.- 1+הורה₪200.- 3,2+
המחירים כוללים מע"מ.

 3%הנחה

למשלמים במזומן בתשלום אחד (בנוסף להנחות שבזכאות).

 10%הנחה
 .1מנויים ותיקים משנה שניה עד שנה רביעית.
 .2מנוי לימי חול  -לא כולל שבתות וחגים
(מנוי שקיבל הנחה אחרת ,זכאי רק ל 5%-הנחה נוספת על מנוי לימי חול).

 20%הנחה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

גימלאי חוץ כנגד הצגת תעודת גימלאי.
אחים של עובדי מכון (בציון הפרטים של העובד ,שם ומחלקה)
ספקים או קבלנים העובדים באופן קבוע עם המכון (בהמלצת ראש אגף מהמכון).
עולים חדשים עד  3שנים (צילום תעודת עולה).
וועדי עובדים שאושרו מראש ע“י יו“ר הדירקטוריון בהרשמה ישירה של המנוי במשרד.
עובדי קרית המדע ,מוסדות מדע או מוסדות להשכלה גבוהה כולל מכללות וסמינרים
(עובדים וסטודנטים).
כוחות הבטחון :צבא קבע ,משרד הבטחון ,משטרה ,אזרחים עובדי צה“ל ,שב“ס.
מנוי ותיק במרכז משנה חמישית ומעלה.
חייל משוחרר הנרשם לבדו למרכז (עד  3שנים מיום השחרור) ( -צילום תעודת שחרור).
עובד מכון לשעבר ,שעבד במכון לפחות  5שנים  -באישור טלפוני מאגף משאבי אנוש.
עובדי היי-טק

 25%הנחה
.1
.2
.3
.4
.5

נכה צה“ל מעל  25%נכות (יחיד ,זוגי ,משפחתי)
נכה מעל  50%נכות (יחיד ,זוגי ,משפחתי).
בני נוער מגיל  ,18-13הנרשמים כמנוי יחיד.
יועצים מדעיים במכון (באישור מזכירות המחלקה).
בוגרי מדרשת פיינברג (יחיד ,זוגי ,משפחתי).

 30%הנחה
 .1ניצולי שואה

 40%הנחה
.1
.2
.3
.4
.5
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בני עובדי מכון נשואים (זוגי ,משפחתי ויחיד מגיל  31ומעלה רווק/ה).
חיילים בשרות חובה הנרשמים לבד.
הורה בודד של מנוי חוץ במרכז.
בן/בת רווק/ה מגיל  30-26שלהוריו יש מנוי במרכז (יחיד ,זוגי ,משפחתי).
הורים של עובד מכון ,בתנאי שהעובד רכש מנוי במרכז הנופש.
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הקפאת מנוי

תנאי הרשמה
yתשלום בעת ההרשמה  -במשרד.
yהתשלום ב 10-תשלומים לנרשמים לכל השנה בלבד.
yאמצעי התשלום :מזומן/אשראי.
yהתשלום בכרטיסי אשראי בכפוף לתקנון חברות האשראי.
yהנחות ינתנו בהתאם לקריטריונים לזכאים (הקריטריונים בעמ‘ .)4
yאין כפל הנחות ,למעט הנחת מזומן והנחת מנוי ללא שבת.
yההנחות הן מהמחיר המלא.
yהנחת מזומן והנחת מנוי ללא שבת/חג היא מהמחיר בפועל.
yיש להציג בהרשמה תעודת זהות כולל ספח וכל תעודה או אישור המזכה בהנחה!
yהמחירים כוללים מע"מ.
yדמי הרשמה למנויים חדשים בשנה הראשונה
משפחתי  | ₪200 -זוגי  | ₪150 -יחיד  | ₪125 -הורה | ₪150 - 1+הורה₪200 - 3,2+

בקשת הקפאה תוגש בכתב ומראש לפני תחילת תקופת ההקפאה.
בקשה שתוגש בדיעבד לא תאושר!
הקפאת מנוי מעל תקופה של שלושה חודשים:
yהנהלת מרכז הנופש תאפשר בקשת הקפאה רק במקרים חריגים בהודעה בכתב
ומראש בלבד! .הקפאה תתאפשר פעם אחת בלבד בתקופת המנוי.
yלצורך הקפאה ידרשו אישורים מתאימים בצרוף מכתב מפורט ובאישור המנכ״ל.
yלא תתאפשר הקפאה בדיעבד ,בשום מקרה.
		
yבמנוי זוגי או משפחתי תתבצע הקפאת מנוי מלאה של שני בני הזוג ובמקרה של
משפחה של כל המשפחה .אין הקפאה של אחד מבני הזוג או אחד מבני המשפחה.
yמנוי בעל רכב חייב בהחזרת התוית למשרד .

כרטיסיות לאורחים
הפסקת חברות
ניתן לבטל את המנוי בהודעה בכתב בלבד ובמקרה זה ייכנס ביטול המנוי לתוקף בתום חודש
ממועד מסירת ההודעה בכתב (”תקופת ההודעה מראש” ,על פי חוק "הגנת הצרכן") .יצויין,
כי אין החזר בגין חלק יחסי של חודש וכי תקופת ההודעה מראש תיספר מתום מועד החודש
הקלנדרי שבו ניתנה הודעת הביטול.

במקרה של ביטול המנוי יחויב המנוי בסכומים ,דלקמן:
א .דמי הרשמה ודמי המנוי בגין החודשים מיום רכישת החברות ועד מועד כניסת
ביטול החברות לתוקף.

		

ב .הפרש בין גובה עלות המנוי החודשי אשר שולם על ידי החבר לבין גובה עלות
מנוי חודשי אשר הינו סך של  ₪ 800לחודש בלבד שעלות ההפרשים לא תעלה
על הסכומים ,דלקמן (הנמוך מבינהם):

		
		

 .1אם בוטל המנוי בשליש הראשון  25% -מגובה המנוי.
		 אם בוטל בשליש השני  20% -מגובה המנוי.
		 אם בוטל בשליש השלישי  17% -מגובה המנוי.
 .2הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול בעד יתרת המנוי עד תום תקופת
		 המנוי המקורית.
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ניתן לרכוש עד  2כרטיסיות של  10ניקובים ,או עד  4כרטיסיות של  5ניקובים,
או כרטיס חד פעמי לאורח בליווי המארח בלבד.
על הכרטיסיה חלות ההגבלות בהתאם לרשום בה:
בחודשים יוני ,יולי ואוגוסט בשבתות וחגים משעה  7:00עד  2 ,13:00ניקובים או  2כרטיסים לכל
אורח .ביתר חודשי השנה  -ניקוב אחד .אורח חייב בתשלום מגיל שנה ומעלה.
כרטיסיה או כרטיס כניסה אינם מקנים שימוש בחדר הכושר המיועד למנויים בלבד!
כרטיסיות שירכשו בקיץ כוחן יפה לעונת החורף.

אורח יוכל להתארח במרכז בליווי המארח בלבד!
המארח ידאג שהאורח ינהג עפ“י כללי המרכז!

תשלום עבור תא במלתחות
			
קומה  | ₪140 1קומות עליונות ₪180

		

				
yעל בסיס תא פנוי ,לפי רשימת המתנה.
yהתשלום זהה לכל השנה או חלק ממנה והוא בהתאמה לתקופת המנוי הנרכש.
לא ניתן לשמור תא לאחר מועד פקיעת תוקף המנוי.
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תקנון מרכז הנופש
 .1הכניסה לשטח מרכז הנופש (להלן :״המרכז״) תתאפשר רק על ידי העברת כרטיס מנוי
בר-תוקף בקורא הכרטיסים.
 .2כרטיס המנוי הינו אישי ,העברתו לאדם אחר תגרום לביטולו .יחד עם זאת ובכפוף לשיקול
דעת ההנהלה ,ניתן להעביר את המנוי לאחר באופן חד פעמי ובלתי חוזר בעלות של .₪ 50
 .3הכניסה למכון ויצמן למדע (להלן" :המכון") היא רק למרכז הנופש ולמטרה זו בלבד ואינה
מיועדת למטרות אחרות .החברות במרכז הנופש אינה מקנה זכות להשתמש בשירותי
המכון האחרים כגון :סרטים ,הצגות וכו'.
 .4במקרה של אבדן כרטיס מנוי ,יונפק כרטיס חדש -החבר ישלם סכום שיקבע ע״י ההנהלה
תמורת כרטיס חדש .בשום מקרה לא תותר כניסה לשטח המרכז ללא כרטיס מנוי או
כרטיס אורח או אישור זמני.
 .5חברים בעלי רכב יוכלו להיכנס לשטח המכון בדרכם למרכז הנופש ,ברגל או ברכבם הפרטי,
ולצורך כך יצוידו בתוית מיוחדת לרכב ,אשר תסופק בעת ההרשמה .החברים מתחייבים
להחנות את רכבם במגרשי החנייה המיועדים לאורחי מרכז הנופש והצמודים למרכז בלבד
(להלן" :השטחים המיועדים") .לא תתאפשר חניית רכבים של חברי חוץ ברחבי קמפוס מכון
ויצמן למדע ,למעט בשטחים המיועדים .חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחניות המרכז ו/
או מכון ויצמן למדע שלא לצורך ביקור במרכז.
 .6על החבר להישמע לכל הוראות התקנון והנהלים המופצים על ידי ההנהלת המרכז
באמצעות פרסומים באתר האינטרנט של המרכז .כמו כן על החבר להישמע להוראות בעל
פה של עובדי מרכז הנופש ובאי כוחה של ההנהלה.
 .7החבר מתחייב לשמור על רכוש מרכז הנופש ,על כל צורותיו .כן מתחייב החבר לשמור על
הניקיון בשטחי מרכז הנופש והמכון ולא לפגוע בצמחיה.
 .8זמני פתיחה וסגירה של מרכז הנופש ,על מתקניו השונים ,יהיו בהתאם לפרסום באתר
האינטרנט של מרכז הנופש .הנהלת המרכז רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה
ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של החברים מבעוד מועד ,באמצעות אתר האינטרנט
של המרכז.
 .9מרכז הנופש פתוח לחברים שבעה ימים בשבוע ,למעט לצורך נקיון המרכז.
הנהלת המרכז רשאית לשנות את המועדים הנ״ל בהתאם לצורך.
 .10הנהלת מרכז הנופש שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מרכז הנופש ,כולו או חלק
ממתקניו ,בפני החברים ,וקיום אירועים ,ובלבד שהדבר לא יעלה על עשרה ימים במשך
שנה קלנדרית אחת.
 .11אין להשאיר בגדים וחפצים אישיים אחרים בשטחי המתקנים ,הנהלת המרכז אינה אחראית
לרכוש שנעזב בשטח.
 .12ילדים אשר גילם אינו עולה על  12שנים לא יורשו להיכנס לשטח מרכז הנופש ללא ליווי מבוגר.
 .13על החברים להתנהג באופן שקט ומנומס בעת שהותם במרכז הנופש או בסביבתו באופן שלא
יפריע לאחרים להנות ממרכז הנופש ולא יפגע בניהולו התקין של מרכז הנופש .השימוש בשפה
בוטה ,מעליבה ,פוגעת ,גסה ורועשת אסורה בהחלט .אסור לחבר/אורח להטריד חברים אחרים
ו/או אנשי צוות והנהלה.
 .14הורים ו/או מלווים ,אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נילווים ,בכל זמן שהותם
של הילדים בשטח המרכז .הפרת הסדר על ידי הילדים עלולה לגרום להרחקה או להפסקת
חברות.
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 .15לחברים תינתן אפשרות לרכוש כרטיסיות אורחים או כרטיסי כניסה חד פעמיים למרכז.
המכירה לשבתות וחגים תהיה באמצע השבוע ואין מכירת כרטיסיות אורחים בשבתות
וחגים .ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לאסור כניסה לאורחים אשר הפרו את
תקנון המרכז .האורחים מתחייבים לנהוג בהתאם לתקנון זה ולנהלים המקובלים במרכז
הנופש ולשמור על אוירה הולמת כמתחייב משאר חברי המרכז .אורחים יהיו מלווים על
ידי מארחיהם במשך כל זמן שהותם בשטח המרכז .המארחים יהיו אחראים לפעילותם
והתנהגותם של אורחיהם.
 .16השימוש בחדר הכושר מותר אך ורק לחברי המרכז המנויים ואינו מותר לאורחי המרכז.
 .17שימוש במתקני הספורט מותר רק בבגדי ספורט מלאים ובנעלי ספורט.
 .18הנהלת מרכז הנופש תפרסם מפעם לפעם הוראות בדבר אופן השימוש במתקנים השונים.
פרסומן של ההוראות על לוחות המודעות או בחוזר לחברי המרכז ,יהיה חלק מתקנון זה על
כל המשתמע מכך.
 .19כניסה למועדון הכושר מותנית בהמצאת שאלון רפואי והצהרת בריאות ,או תעודה רפואית,
לפי העניין ובהתאם לחוק מכוני הכושר.
 .20חל איסור מוחלט על הכנסת משקאות חריפים ו /או בקבוקי זכוכית לשטחי מרכז הנופש
ו/או המכון.
 .21חל איסור מוחלט על הכנסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטחי מרכז הנופש ו/או המכון.
 .22חל איסור מוחלט על האכלת בעלי חיים ,לרבות חתולים ,ו/או על חלוקת מזון לבעלי חיים
בשטחי מרכז הנופש ו/או המכון.
 .23חל איסור מוחלט על משחקי קלפים ,מזל או הימורים בכסף בשטחי מרכז הנופש ו/או המכון.
 .24חל איסור מוחלט על הכנסת כל סוגי הפיצוחים (גרעינים ,בוטנים וכו‘) לשטח מרכז הנופש
ו/או המכון.
 .25חל איסור מוחלט על עישון מכל סוג שהוא בכל שטח המרכז.
 .26חל איסור מוחלט על השמעת מוסיקה בכל שטח המרכז.
 .27הנהלת המרכז רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקיים ו/או להפסיק את היקף פעילותן
של קבוצות הספורט שתשחקנה במסגרות השונות הקיימות ,וכן לקבוע את היקף פעילותן
של קבוצות אלו ,והאם להעמיד לרשותן ולשימושן את מתקני הספורט שבמרכז אם לאו.
 .28השימוש במתקנים שבאולם הכושר ובאולם התעמלות ,מותרים אך ורק בהשגחת המדריך
האחראי ובהתאם לנהלים ,ככל שיפורסמו ,בקשר עם מתקנים אלו ,כאמור בסע'  18לעיל.
השימוש במתקנים האחרים ,יעשה בזהירות תוך ביקורת עצמית ועל אחריות החבר.
 .29הנהלת המרכז ו/או המכון לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ,שייגרמו לחבר עקב
רשלנותו שלו או באשמת חבר אחר ו/או אורח במרכז הנופש ו/או במכון .כל הנמצאים
בתחומי מרכז הנופש מתחייבים להתנהג ולהשתמש במרכז ובמתקניו בזהירות המירבית
להבטחת שלומם ובריאותם של זולתם .האחריות על כל פגיעה וכל נזק בגוף ,בנפש
וברכוש ,אשר יגרמו ברשלנותם של מי מהנמצאים בתחומי המרכז ,הינה על המתרשלים
בלבד!
 .30הפסקת חברות או דחיית בקשה להתקבל כחבר במרכז
א .הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של חבר או פעילותו של
אורח ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,במידה שהתנהגותו היא בלתי הולמת כלפי צוות
המרכז ,המנויים או האורחים; או שהתנהגותו היא בניגוד לתקנון ולנהלים; או 		
שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים; או שגרם נזק למרכז ,למי מעובדיו
או למי ממבקריו .היה והנזק נגרם במתכוון ,יחויב החבר/האורח (לפי העניין) במלוא
עלות תיקון הנזק .במקרה של הפסקת חברות יוחזר לחבר החלק הבלתי מנוצל של המנוי.
ב .הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם ,או לדחות בקשה
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להתקבל כחבר במרכז ,או לדחות בקשה לחדש חברות במרכז ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,במידה שנהג בעבר בצורה בלתי הולמת כלפי צוות המרכז ,המנויים או 		
האורחים; או הפר בעבר את התקנון או הנהלים של מרכז הנופש; או גרם נזק למרכז,
למי מעובדיו או למי ממבקריו; או סיכן בהתנהגותו את עצמו ו/או אחרים.
 .31בקשה להקפיא חברות במרכז תוגש בכתב ומראש להנהלה לפני תחילת תקופת ההקפאה.
בקשת ההקפאה לא תתאפשר בדיעבד .בקשה שתוגש בדיעבד לא תאושר.
 .32הקפאת מנוי ,לתקופה שמעל לשלושה חודשים תהא כפופה לאמור להלן:
א .הנהלת המרכז תאפשר הקפאה רק במקרים חריגים בהודעה בכתב ומראש ,בלבד,
הקפאה תתאפשר פעם אחת בלבד בתקופת המנוי.
ב .לצורך הקפאה ידרשו אישורים מתאימים בצרוף מכתב מפורט ובאישור ההנהלה.
ג .לא תתאפשר הקפאה בדיעבד ,בשום מקרה.
ד .במקרה של מנוי זוגי או משפחתי תתבצע הקפאת מנוי מלאה של שני בני הזוג או של
כל המשפחה ,לפי הענין .אין אפשרות להקפיא מנוי לאחד מבני הזוג או לאחד מבני
המשפחה.
ה .בעלי רכב המקפיאים מנוי חייבים להחזיר את תוית הרכב למשרד.
 .33ניתן לבטל את המנוי בהודעה בכתב בלבד ובמקרה זה ייכנס ביטול המנוי לתוקף בתום
חודש ממועד מסירת ההודעה בכתב ("תקופת ההודעה מראש") .יצויין ,כי אין החזר בגין
חלק יחסי של חודש וכי תקופת ההודעה מראש תיספר מתום מועד החודש הקלנדרי שבו
ניתנה הודעת הביטול.
 .34במקרה של ביטול המנוי יחויב המנוי ,בהתאם לחוק ,בסכומים כדלקמן:
א .דמי הרשמה ודמי המנוי בגין החודשים מיום רכישת החברות ועד מועד כניסת ביטול
החברות לתוקף.
ב .דמי ביטול – הפרש בין עלות המנוי החודשי אשר שולם על ידי החבר לבין עלות מנוי
חודשי (ללא התחייבות) אשר הינו בסך של  ₪ 800לחודש ,ובלבד שעלות ההפרשים
לא תעלה על הסכומים כדלקמן (הנמוך מביניהם):
 		.1אם בוטל המנוי בשליש הראשון –  25%מעלות המנוי.
אם בוטל בשליש השני –  20%מעלות המנוי.
אם בוטל בשליש השלישי –  17%מעלות המנוי.
 		.2הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול בעד יתרת המנוי עד תום תקופת המנוי
המקורית
ג .ביטול מנוי תוך  14יום מיום ביצוע העסקה יחויב בדמי ביטול בסך של .₪ 100
 .35תכנית הפעילות ו/או חוגים ו/או ארועים ו/או שעות הפעילות במרכז הנופש ,הינם בהתאם
לפרסומים שיופיעו בלוחות המודעות ו/או באתר האינטרנט של מרכז הנופש  -אשר יעודכן
מעת לעת והם ניתנים לשינוי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מרכז הנופש.
 .36מרכז הנופש שומר לעצמו את הזכות לסגור את מרכז הנופש או חלקו לצורך שיפוצים ו/או
אירוע עובדים ,וכן באירועים חריגים אחרים.

החברות במרכז הנופש
מותנית בקיום התנאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.
ח.
י.

הכניסה למכון היא רק למרכז הנופש ולמטרה זו בלבד ואינה מיועדת למטרות אחרות.
החברות במרכז הנופש אינה מקנה זכות להשתמש בשירותי המכון האחרים כגון :סרטים,
הצגות וכו‘.
חברי חוץ  -בעלי רכב יוכלו להכנס לשטח המכון ,למרכז הנופש ,ברגל או ברכבם הפרטי,
ולצורך כך יצויידו בתוית מיוחדת לרכב ,אשר תסופק בעת ההרשמה.
החברים מתחייבים להחנות את רכבם במגרשי החנייה המיועדים לאורחי מרכז הנופש
והצמודים למרכז בלבד (להלן“:השטחים המיועדים“) .לא תתאפשר חניית רכבים של חברי
חוץ ברחבי קמפוס מכון ויצמן למדע ,למעט בשטחים המיועדים.
החברים מתחייבים למלא אחר כללי השימוש במתקני מרכז הנופש  -בבריכה ובשטח המרכז.
כל חבר יחתום בעת ההרשמה על התחייבות למלא אחר הוראות תקנון זה על כל נהליו.
חברי חוץ יכולים להזמין אורחים למרכז באמצעות כרטיסיית אורחים הנמכרת במשרד
מפתיחת העונה 2 .כרטיסיות של  10ניקובים או  4כרטיסיות של  5ניקובים בשנה .האורחים
יבואו אך ורק בליווי המנוי המארח.
דמי חבר :להנהלת המרכז זכות לשנות את גובה דמי החבר לפי שיקול דעת בלעדי  -לפני
פתיחת העונה או במהלכה.
חברי החוץ במרכז הנופש רשאים להשתמש בכל מתקני המרכז ולהצטרף לחוגי ספורט
המודרכים לפי התנאים הנהוגים במרכז.
על החברים להתנהג באופן שקט ומנומס בעת שהותם במועדון או סביבתו באופן שלא יפריע
לאחרים להנות ממרכז הנופש ולא יפגע בניהולו התקין של מרכז הנופש .השימוש בשפה
בוטה ,מעליבה ,פוגעת ,גסה ורועשת אסורה בהחלט .אסור לחבר/אורח להטריד חברים
אחרים ו/או אנשי צוות והנהלה.

האמור לעיל  -הוא חלק בלתי נפרד מכל התקשרות
שבין המנוי לבין מרכז הנופש.

תקנון מרכז הנופש מהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות
שבין המנוי לבין מרכז הנופש.
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שעות פתיחה של המרכז

שעות פתיחה של בריכות השחיה

מרכז הנופש פתוח משך כל השנה מ 1-במאי ועד  30באפריל

עונות

בחודשים מאי יוני וכן בספטמבר אוקטובר

חודשים

ביום ראשון

משעה  12:00עד 22:00

ביום שני עד חמישי

משעה  06:00עד 22:00

בימי שישי וערבי חג

משעה  06:00עד 18:00

בשבתות ובחגים

משעה  07:00עד 18:00

עונת הקיץ
מאי ,יוני ,ספטמבר ,אוקטובר
בריכה
מקורה

עונת החורף
יולי ,אוגוסט

בריכת קיץ
בריכת פעוטות

בריכה
מקורה

ימים

בריכת קיץ
בריכת פעוטות

ראשון

21:00-12:00 21:00-12:00 21:00-12:00 17:00-12:00

נובמבר עד אפריל
בריכת קיץ
בריכת פעוטות

בריכה
מקורה

סגור

21:00-12:00

שני
שלישי
וחמישי

21:00-06:00 20:00-06:00 21:00-06:00 17:00-06:00

סגור

21:00-06:00

ביום ראשון

משעה  12:00עד 22:00

רביעי

21:00-06:00 21:00-06:00 21:00-06:00 17:00-06:00

סגור

21:00-06:00

ביום שני עד חמישי

משעה  06:00עד 22:00

בימי שישי וערבי חג

משעה  06:00עד 19:00

שישי /
ערבי חג

18:00-06:00 17:00-06:00 17:00-06:00

18:00:06:00

סגור

16:00-06:00

בשבתות ובחגים

משעה  07:00עד 19:00

שבת/חג

18:00-07:00 18:00-07:00 17:00-07:00 17:00-07:00

סגור

16:00-07:00

בחודשים יולי ואוגוסט

הרחצה הנפרדת היחידה היא  -רחצת נשים
שעות ההפרדה :חמישי  21:00-20:00כל השנה
 14:00-13:00בחודשים :יוני ,יולי ואוגוסט
שני
 15:00-14:00בשאר השנה
שני

בחורף (מ 1-נוב‘ ועד לסוף אפריל)
ביום ראשון

משעה  12:00עד 22:00

ביום שני עד חמישי

משעה  06:00עד 22:00

בימי שישי וערבי חג

משעה  06:00עד 17:00

בשבתות ובחגים

משעה  07:00עד 17:00

חוגי שחיה בבריכה המקורה :ימים א‘ עד ה‘  15:00עד 19:30
* המועד המדויק לפתיחת רחצות הלילה  -יפורסם בלוח המודעות במרכז.
* רחצות הלילה יתקיימו בימי ראשון ורביעי מתחילת חודש יולי ועד סוף אוגוסט.
* ייתכנו שינויים בשעות סגירת בריכת הקיץ בחודש אוקטובר

מרכז הנופש סגור:

הבריכה החצי אולימפית המקורה פתוחה בקיץ ובחורף

בערב ראש השנה משעה 16:00

בקיץ

ליל הסדר (ערב פסח) משעה 16:00

הבריכה אינה מחוממת והיא פועלת עפ“י לוח זמנים שנקבע על ידי ההנהלה והכולל בין היתר:
שעורי שחיה ,שחיה במסלולים.

בערב יום השואה והגבורה וביום השואה  -כל היום
בערב יום הזכרון לחללי צה“ל וביום הזכרון  -כל היום
בערב תשעה באב יסגר המרכז בשעה 18:00
בתשעה באב המרכז סגור  -כל היום
בערב יום כיפור בשעה  11:00וביום כיפור כל היום.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסגור את המרכז
או חלקו  -עקב תקלות טכניות או סיבה אחרת
וזאת גם ללא הודעה מוקדמת.
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בחורף
הבריכה מחוממת לטמפרטורה של  28מעלות ומתקיימים בה חוגי שחיה ,שחיה במסלולים.
לוח זמנים לקיץ  -ניתן לראות גם באתר המרכז בעונת הקיץ (ממאי).
לוח זמנים לחורף  -ניתן לראות גם באתר המרכז בעונת החורף (מאוקטובר).
yהנהלת המרכז שומרת לעצמה הזכות לשינוי בלוח זמנים זה במהלך השנה.
yבימים בהם יתקיימו אירועים סביב הבריכה המקורה היא תיסגר בשעה  18:00והפעילות תועבר
לבריכת הקיץ.
yהבריכה המקורה תיסגר בחודש מאי לשבוע ניקיון והחלפת המים (תאריך מדוייק יפורסם
באתר האינטרנט של מרכז הנופש).
yבמידה ויהיו שינויים בלוח הזמנים ,תפורסם הודעה בלוח המודעות ובאתר של מרכז הנופש.
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תקנון בריכת השחיה

מגרשי טניס

חבר הנכנס לשטח הבריכה ,יתנהג בהתאם להוראות המתפרסמות על ידי הנהלת
המרכז ותקנון משרד הבריאות.
שמירה קפדנית על כללי המשמעת בבריכה היא הכרח בטיחותי ראשון במעלה.
תקנון זה אינו גורע מהוראות התקנון הכללי.

לוח זמנים

עיקרי ההוראות כדלהן:
 .1יש להישמע להוראות המצילים ,סדרנים וכן עובדי המרכז.
 .2הכניסה לשטח המרוצף והמגודר סביב הבריכה ובמים ,אך ורק בבגד-ים.
הכניסה בנעליים או מכנסיים קצרים או אחרים ,אסורה בהחלט!!!
 .3הכניסה לשטח הבריכה רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה הקבועות.
 .4הרחצה בבריכה המקורה ובריכת הקיץ ,מותרת לגמולים מגיל  3שנים ומעלה.
 .5לפני הכניסה לשטח הבריכה חובה להתקלח.

 .1מגרשי הטניס פתוחים בקיץ
בחודשים מאי ,יוני ,ספטמבר ואוקטובר
22:00-12:00
בימי א‘
22:00-06:00
בימים ב‘-ה‘
בימי שישי וערבי חג 18:00-06:00
18:00-07:00
בשבתות וחגים
בחודשים יולי ואוגוסט
22:00-12:00
בימי א‘
22:00-06:00
בימים ב‘-ה‘
בימי שישי וערבי חג 19:00-06:00
19:00-07:00
בשבתות וחגים

 .6בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע-ים.
 .7איזור בבריכה המסומן (באמצעות מסלול או שלט) כאיזור שחיה לכיוון אחד,
הוא איזור המיועד לשחיה בלבד .באיזור זה אין קופצים ,או נחים על שפת
הבריכה ,על מנת לא להפריע לשוחים.
 .8אין להכניס מזון או משקה מכל סוג שהוא לשטח הבריכה וכן אסור לעשן בכל
שטח המרכז.

 .2מגרשי הטניס פתוחים בחורף
מנובמבר עד אפריל
22:00-12:00
בימי א‘
22:00-06:00
בימים ב‘-ה‘
בימי שישי וערבי חג 17:00-06:00

 .9הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורים בהחלט!!!
 .10התזת מים ,שימוש באקדחי מים ,גלגלי הצלה ,סירות ,מזרוני-ים ,כדורים,
אסורים בהחלט!!!
 .11בבריכה יתקיימו ,אימוני שחיה ושיעורי שחיה .כמו כן תתקיימנה מדי פעם
תחרויות שחיה ועל קיום תחרויות אלו תודיע הנהלת המרכז לחברים מראש.
 .12הנהלת המרכז רשאית לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכת
השחיה.
 .13הנהלת המרכז רשאית לסגור את בריכת השחיה לצרכי שיפוצים ותיקונים
ותודיע על כך לחברים.
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תקנון למגרשי טניס
תקנון זה אינו גורע מהוראות התקנון הכללי

הזמנת מגרשי טניס
הזמנת מגרשי טניס מתבצעת בכתובתweizmann.expo.co.il :
בתפריט הראשי עליכם להיכנס למגרשים לבחור את המגרש ,היום והשעה וללחוץ על הזמן.

הזמנת המגרשים תתבצע כדלקמן :
 .1בימי ראשון בין השעות  08:00-12:00ניתן להזמין מגרשים לימים א'-ה' לשעתיים בלבד
לא באותו היום ולא ברצף.
 .2בנוסף בכל יום ,ניתן להירשם לאותו היום בתנאי והמנוי אינו רשום לאותו היום (שעה אחת)
 .3בימי חמישי בין השעות  08:00-12:00ניתן להזמין מגרשים לשישי -שבת לשעה בשישי
ולשעה בשבת.
 .4במידה והמנוי אינו רשום ניתן לרשום ביום שישי לשעה אחת באותו יום שישי וביום שבת
לשעה אחת באותו יום שבת.
מנוי שהזמין מגרש ,אך איחר ב 15-דקות  -מאבד את זכותו לשימוש במגרש והמגרש יועבר
לזכות הקופץ הראשון עליו עד תום השעה שהוזמנה (במקרה כזה עדיפות ראשונה לאלה
שלא שיחקו כלל לפני כן באותו מגרש או במגרשים אחרים).
המשחקים במגרשי הטניס הם על פי תקנון מרכז הנופש בלבד!!!
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 .1העלייה על מגרשי הטניס מותרת רק בבגדי ספורט ונעלי ספורט
 .2ציבור השחקנים ישמור שלמות הרשתות והמגרשים ועל נקיון המגרשים.
 .3בימי גשם ,או כאשר המגרשים רטובים – המשחק במגרשים אסור.
 .4אסור להכניס דברי מאכל ומשקאות (למעט מים) לשטח המגרשים.
 .5משך הפעילות במגרש הטניס הינו  60דקות ליחידים או זוגות! ניתן להמשיך ולשחק בו  ,רק
בתנאי שהמגרש לא הוזמן ע"י שחקנים אחרים.
 .6שעת המשחק האחרונה ביום הינה בת  50דקות
 .7שחקן יאבד את זכותו למגרש שהזמין באם ישחק בשעה שלפניה או חלקה של השעה
 .8איחור של  15דקות למשחק  ,מבטל את הזכות לשימוש במגרש ויוכלו לשחק בו שחקנים
הממתינים בו עד לתום  60דקות ההזמנה.
 .9שחקן המזמין מגרש חייב להיות נוכח בשעה הנקובה .במידה ולא יופיע הוא אינו רשאי
להעביר את המגרש למישהו אחר ויוכלו לשחק בו שחקנים הממתינים בו עד לתום 60
דקות ההזמנה.
 .10שחקן המזמין מגרש ולא הגיע לשחק בשעה הנקובה ,רשאי המרכז לבטל לו את זכות
ההזמנה.
 .11מגרשים  3+2בימי שישי/ערב חג מ –  12:00ושבת/חג עד  12:00בעדיפות לזוגות בלבד ,אם
המגרשים פנויים רשאים לשחק בהם יחידים.
 .12האימון על הקיר במגרש  ,5אפשרי רק אם המגרש פנוי.
 .13שיעורי טניס במרכז הנופש ,ניתנים רק על ידי המאמן המועסק ע"י המרכז.
 .14במידה ויש חילוקי דעות בין השחקנים  ,מרכז הנופש יהיה הבורר וקביעתו תחייב את שני
הצדדים.
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שעורי טניס
השיעורים מתקיימים במגרשים מס‘  4ו.6-
 .1א .השיעורים ליחידים :ניתנים בתיאום בין המדריך לתלמיד  -לשעור של  45דקות.
		
ב .אי הודעה על היעדרות משיעור  24שעות לפני המועד שנקבע ,תחייב את
התלמיד עבור השיעור שלא התקיים.
 .2א .השיעורים לקבוצות :ניתנים במסגרת של שעתיים שבועיות.
ב .בכל קבוצה יהיו עד  10משתתפים.
ג .למשתתפים בקבוצות  -היעדרות משיעור אחד או מספר שיעורים אינה מזכה
		 בהחזר תשלום או חלקו.
 .3ההרשמה אצל המדריך במגרש בשעות הפעילות המפורטות למעלה ,תשלום יבוצע ישירות
למדריך ולפקודתו.
 .4במידה ויהיו שינויים בלוח הזמנים או במחירים ,נפרסם הודעה בנדון.

תכנית פעולות ספורט (חוגים)
חברים יקרים!
 .1החוגים במרכז הנופש ממשיכים בפעילותם ואף מתחדשים מעת לעת,
הודעות ישלחו בנפרד.
 .2החוגים מתקיימים באולם הספורט אשר במרכז הנופש.
חוגי השחיה בבריכה הגדולה או המקורה.

תקנון טניס שולחן ( פינג פונג)
.1
.2
.3
.4

 5דקות חימום
 2מערכות משחק
מערכה שלישית במקרה של תיקו
משך החימום והמשחק לא יעלו על  30דקות

כאשר קיים ביקוש רב לטניס שולחן מוקצב שולחן מס'  1לילדים עד גיל 16
ושולחן  3+2לנוער מגיל  16ובוגרים וזאת בתנאי שילדים עד גיל  16לא שיחקו לפני או אם
הם באמצע המשחק עליהם לסיימו ורק אז לעבור שולחן
במידה ויש חילוקי דעות בין השחקנים  ,מרכז הנופש יהיה הבורר וקביעתו תחייב את שני
הצדדים.
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חוגי הטניס  -במגרש מס‘ .6
 .3בערבי חג ,שבתות וחגים (כולל חול המועד) וכן בחודשים יולי ואוגוסט,
לא מתקיימת פעילות חוגית.
 .4חוגי השחיה יסיימו את פעילותם השנתית בסוף מאי.
כל שאר החוגים יסיימו פעילותם בחודש יוני ,ויפעלו מחדש בספטמבר.
 .5החוגים מיועדים לחברי מרכז הנופש ,לעובדי המכון שאינם חברים במרכז.
עדיפות בקבלה לחברי מרכז הנופש.
 .6לפני תחילת הפעילות רצוי לעבור בדיקה רפואית .במידה וקיימת בעיה כלשהי,
רצוי לידע ולהתייעץ עם המדריכים/ות.
 .7תלבושת ספורט ונעלי ספורט נדרשים מהמשתתפים בחוגים.
 .8מי שאינו מנוי במרכז ומשתתף בחוגים חייב להציג כרטיס משתתף בחוג בפני
השוער בכניסה למרכז באופן קבוע בבואו לחוג.
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הרשמה לחוגים
דמי הרשמה ודמי השתתפות
מנויי מרכז הנופש (עובד מכון או חבר חוץ במרכז)  -ישלמו רק דמי השתתפות בחוג -
בסך של  ₪230-₪180לחודש .דמי השתתפות לחוג ישולמו לפקודת המדריך בהמחאות
חדשיות ,אשר ימסרו למדריך ביום התחלת הפעילות עבור כל השנה (כולל המחאות דחויות).
* עבור חוג שחיה התשלום הוא  ₪220ומתבצע מראש במזומן /באשראי

* עבור חוג שחיה התשלום הוא  ₪260ומתבצע מראש במזומן /באשראי

אורחים  -אנשי חוץ שאינם עובדי מכון או מנויים במרכז הנופש  -על בסיס מקום פנוי בחוגים
ובאישור מנהל מרכז הנופש.
א .דמי השתתפות בחוג ₪230-₪180 :לחודש ,לפקודת המדריך.
ב .דמי הרשמה  ₪100לחודש  -לפקודת מרכז הנופש ,במזומן /באשראי
* עבור חוג שחיה התשלום הוא  ₪340ומתבצע במשרד מראש ,במזומן /באשראי

התשלום  -התשלום יתבצע ב 1-או ב 15-לכל חודש ,ע“פ תיאום עם המדריך בחוג.
עבור התשלומים יקבל המשתתף קבלה מהמדריך ומהמשרד.

החוג

המדריך

ימי
פעילות

שעות
פעילות

התעמלות רפואית

לורי סנדלר
052-4419947

ב‘ ,ה‘

09:00-08:15
10:00-09:15
19:00-18:00

מתחילים/ממשיכים

עדה חראזי
08-8583601
054-5239050

ב‘

21:30-20:00

טאי צ'י

יאן סטצובסקי
054-2291369

ו‘

10:30-09:00

מחול

נטע שריג
050-6408841

א‘ ,ד׳

22:00-20:00

בלט מתיחות

נטע שריג
050-6408841

א' ,ד׳

20:00 -19:00

בוקר  /ערב

דים עידית
054-6574088

ג'
ד׳
ה‘

18:45-18:00
09:15-08:30
19:45-19:00

כדורגל

ניר טהר-לב
052-3111333

א׳ ,ג׳

19:30-16:30

התעמלות במים

דים עידית
054-6574088

ג‘ ,ד׳ ,ה׳
ב' ,ה׳

10:15-09:30
20:45-20:00

מאסטר שחיה

איתי דייגי
052-3690355

א‘ ,ג‘

21:45-21:00

טריאתלון

ליאור כהן
054-8885866

ב׳
ה׳
ו׳

 18:00-17:00שחיה
 18:30-17:45ריצה במכון ויצמן
 15:30-14:30רכיבה בפארק אריאל שרון

טניס

מלצר דן
052-8908356

א'-ה׳
ב׳ ,ה׳

גילאים 6-3

שירן
054-2330719

ה׳

19:00-16:00

שחיה

דמסקי אנטולי
050-2838483

א‘ ,ד‘
ג‘ ,ה‘

19:30-13:00
18:00-15:00

שיעור של  40דקות!
החוג מתקיים
מחודש ספטמבר
עד סוף מאי !

קורס TI

איתי דייגי
052-3690355

א‘ ,ג‘

20:00-21:00

 10מפגשים

בוקר/ערב

יוגה

פילאטיס

* עבור חוג שחיה התשלום באשראי/מזומן מראש במשרד

הפסקת פעילות בחוג  -ניתן להפסיק את הפעילות בחוג בהודעה מראש למדריך ולקבל חזרה
את יתרת התשלומים ששולמו עבור החוג ,החל מהחודש העוקב .הסדר זה יהיה בתוקף עד חג
הפסח .לאחר החג אין אפשרות לקבל החזר כספי למי שמפסיק פעילות בחוג מכל סיבה שהיא.
*הפסקת הפעילות בחוג שחיה תתאפשר עד האחד בדצמבר בכל שנה .לאחר מועד זה ינתן החזר כספי
של  50%מהיתרה לתשלום .הסדר זה יהיה בתוקף עד אחד במרץ בכל שנה ,אחריו לא ינתן החזר כלל.

לחוגי שחיה ילדים ובוגרים  -התשלום מתבצע במשרד מרכז הנופש ,מראש  -במזומן באשראי.
חוגי השחיה לילדים ובוגרים עד סוף מאי.
בחודשים יולי אוגוסט לא מתקיימת פעילות חוגית .החוגים יחדשו פעילותם בחודש אוקטובר.
* ההתיחסות היא לכל החוגים  -לחודשים מלאים.

פרוגרס

הנהלת מרכז הנופש רשאית לשנות את מחירי החוגים
בהודעה מראש למשתתפי החוגים.
במידה ויחולו שינויים בתכניה ,יפורסמו הפרטים באתר האינטרנט.

כל החוגים הפועלים בין השעות 16:00-08:00
אינם מיועדים לעובדי המכון,
אלא לבני משפחותיהם ,למנויי חוץ ולגימלאים.
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א‘ ,ד‘

21:00-16:00
(19:00-16:00מגרש נוסף)

הערות

מתחיל בספטמבר

עובדי מכון שאינם מנויים במרכז הנופש  -ישלמו עבור השתתפות בחוג:
א .דמי השתתפות בחוג ₪230-₪180 :לחודש ,לפקודת המדריך.
ב .דמי הרשמה  ₪40 -לחודש לפקודת מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע“מ ,במזומן /באשראי.
התשלומים יעשו בהמחאות חודשיות (אשר כולן ימסרו למדריך ביום התחלת הפעילות בחוג).

לוח פעילות חוגים

מגרשים 6,4

 .1חוגי השחיה לילדים פועלים עד סוף מאי.
 .2החוגים בין השעות  16:30-08:00אינם מיועדים לעובדי מכון אלא לבני משפחותיהם,
למנויי חוץ וגימלאים.
 .3בחודשים יולי ואוגוסט לא מתקיימת פעילות חוגית .החוגים יחדשו פעילותם בחודש ספטמבר.
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שעורי שחיה לילדים ובוגרים בקבוצות
 .1השיעורים  -בהדרכת מדריכי שחיה מוסמכים ומנוסים ויתקיימו מסוף חודש מאי
ועד סוף אוגוסט.
 .2השיעורים יתקיימו בשעות אחר הצהריים מ.14:00-
 10 .3השיעורים של  30דקות כל אחד ,בימים ראשון עד חמישי ,במשך שבועיים (אלא אם צויין
אחרת).
 .4השיעורים מיועדים לגילאי  5שנים ומעלה ובוגרים .מנויים במרכז הנופש ,עובדי מכון הנכדים
של עובדי מכון ,ולאורחים .ילדים מתחת לגיל  6חייבים במבחן התאמה.
 .5השיעורים בקבוצות של  4 -ילדים  3 /מבוגרים.
 .6השיעורים למתחילים  -ניתנים בסגנון חזה.
 .7שיעורים למתקדמים לשיפור שחיה או סגנון החתירה  -ינתנו בקבוצות נפרדות.
 .8השיעורים לבוגרים ינתנו משעה  18:00ואילך בחודשים יולי ואוגוסט בלבד.
 .9התשלום לקורס :למנויים בלבד  ,₪750 -לעובדי מכון שאינם מנויים  ,₪850 -לאורחים
על בסיס מקום פנוי  .₪990 -התשלום בעת ההרשמה.
מי שאינו מנוי ומשתתף בשיעורים רשאי להביא איתו מלווה אחד ללא תשלום למשך
השיעור בלבד .עדיפות בהרשמה תינתן למנויי המרכז!
 .10ההרשמה במשרד מרכז הנופש תחל ב 1-במאי ,בשעות הפתיחה הרגילות של המשרד
למעט יום ד‘.
 .11במרכז הנופש מתקיימים גם שיעורי שחיה פרטיים,לפרטים והרשמה ניתן ליצור קשר עם
המשרד.
 .12הפסקת ההשתתפות בקורס מכל סיבה שהיא (כולל מחלה) ,אינה מזכה את המשתתף
בהחזר התשלום או חלקו.
 .13הקורסים מיועדים לחברי מרכז הנופש ואורחים על בסיס מקום פנוי .
 .14הקורסים יפתחו בסוף מאי:

קורס ראשון

31.5.2020-11.6.2020

קורס שני

14.6.2020-25.6.2020

קורס שלישי

28.6.2020-09.7.2020

קורס רביעי

12.7.2020-23.7.2020

קורס חמישי

( 26.7.2020-06.8.2020כולל יום שישי  ,31.7.2020במקום )30.7.2020

קורס שישי

9.8.2020-20.8.2020

מועדון כושר ובריאות
מאי ,יוני,
ספטמבר ,אוקטובר

יולי ,אוגוסט

נובמבר עד אפריל

ראשון

12:00-21:55

12:00-21:55

12:00-21:55

שני עד חמישי

06:00-12:00
13:00-21:55

06:00-12:00
13:00-21:55

06:00-12:00
13:00-21:55

שישי  /ערב-חג

06:00-17:00

06:00-18:00

06:00-16:55

שבת

07:00-17:00

07:00-18:00

07:00-16:55

חודשים

מבחני התאמת רמה יתקיימו בימי שלישי וחמישי ,לסרוגין ,בין השעות ,15:00-14:00
 ,19:00-18:00החל מתחילת מאי ,בתיאום מראש עם המשרד.
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תקנון למועדון הכושר
הוראות תקנון זה באות להסביר את תנאי הקבלה לחברות במועדון הכושר ומיועדות
להבטיח את הפעילות התקינה של המועדון.
שמירת התקנון הינה לטובתך  -המועדון הוא שלך ובשבילך.
תקנון זה אינו גורע מהוראות התקנון הראשי.

תנאי קבלה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הפעילות והאימון בחדר הכושר הם לגילאי  14ומעלה.
המועמד מתחייב בחתימתו כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה בריאותית או אחרת לחברות
במועדון ושימוש במתקניו.
המועמד מתחייב בזאת לחתום על הצהרת בריאות.
קטין  -עד גיל  18יוכל להתאמן במועדון הכושר ,רק לאחר שימציא אישור רפואי ואישור
מההורים  +הצהרת בריאות.
הנהלת המועדון זכאית לקבל או לדחות את בקשת ההצטרפות של המועמד או להתנותה
בתנאים .הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי.
הארכת חברותו של חבר במועדון מותנית בעמידת החבר בכל הדרישות ,ההוראות ,הכללים
והתקנות ,כפי שיחולו מעת לעת וכן בתשלום דמי מנוי לכל אחת מתקופות החברות
הנוספות.
החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.
אימונים אישיים  -המרכז יציע למנויים המעוניינים בכך שירותי מדריך אישי (כרוך בתשלום
נוסף) .פרטים במשרד.

 .13החבר מתחייב להישמע להוראות המדריכים והמטפלים במתקנים השונים ובשום מקרה
לא להפעיל ציוד כלשהו ללא הדרכה מוקדמת.
 .14החבר יודע ,כי הפעלת מוסיקה וטלויזיה נעשית רק ע“י המאמן בחדר הכושר.
 .15החבר יודע מראש כי למפקח על חדר הכושר הזכות לבקש שלא להכנס לחדר הכושר
בשעה מסויימת מטעמים של עומס.
 .16לידיעת החברים במכשירים מסויימים ניתן להשתמש ע“י קביעת תור מראש.
 .17המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק לאלתר חברות של חבר שאינו מקיים איזו מן
ההוראות ,הכללים והתקנות הנ“ל ו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה במועדון ו/
או הגורם נזק במזיד לרכוש המועדון ,וזאת לאחר התיעצות עם היועץ המשפטי.
 .18הנהלת מרכז הנופש שומרת לה את הזכות לסגור את חדר הכושר לצורך שיפוץ או ביצוע
עבודות אחזקה.

תנאי החברות
 .1על כל חבר מועדון חלה חובת קריאה והבנת התקנון והתחייבות לשמירת התקנות.
 .2כל חבר יציג כרטיס המנוי בכניסתו למכון הכושר.
 .3החלפת בגדים ללבוש ספורטיבי תעשה אך ורק במלתחות.
 .4חבר לא יורשה להכנס לחדר הכושר בגפו ,האימון ייעשה בפיקוח של מורה שהוכשר לכך
ו/או בפיקוח מדריך שהוסמך לכך.
 .5האימון באולם המכשירים ובאולם האירובי יתאפשר אך ורק בלבוש ספורטיבי מלא ובנעלי
ספורט.
 .6כל חבר המתאמן באולם המכשירים והאירובי ,חייב להצטייד במגבת אימון יבשה.
 .7אין להכניס דברי מאכל ושתיה לאולם המכשירים ,למעט מים.
 .8חל איסור מוחלט על עישון בשטח המועדון.
 .9אין להשתמש בטלפון נייד בתוך חדר הכושר.
 .10השימוש במתקני המועדון וכל פעילות אחרת במועדון הינה באחריותו הבלעדית של החבר.
 .11המועדון לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן רכוש ו/או גניבת רכוש החבר שיגרם מכל סיבה
שהיא בשטח המועדון (כולל חפצים בתאי האיכסון במלתחה).
 .12החבר מתחייב להישמע להוראות הבטיחות וכללי השימוש במתקנים השונים במועדון.
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לתשומת לב!
בסופו של יום  -המקלחות בחדר הכושר
נסגרות  30דקות לפני מועד סגירת המרכז!

הנחיות למתאמן בחדר הכושר:
א .המתאמן ידאג לסדרת תרגילי חימום לפני התחלת האימון.
ב .האימון יעשה בהדרגה ובהתאם ליכולתו האישית של המתאמן.
ג .דגש רב יושם על הרמה ועל נשיאה נכונים ,כדי למנוע נזקים אפשריים לעמוד השידרה.
ד .המתאמן יקפיד על הצורך בנשיפה בעת ביצוע מאמצים ,כדי למנוע תופעות ולסלווה.
ה .בגמר האימון יש לבצע תרגילי שחרור והרפייה.
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תכנית פעילות -

מגרש כדורסל (מגרש מס‘ )1

תקציר ידיעות ונוהלים
חל איסור מוחלט על עישון
בכל שטח מרכז הנופש

מרכז הנופש מצולם  24שעות
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת

20:00-18:00
21:30-20:00
20:00-18:00
21:30-20:00
18:00-16:00
21:30-18:00
19:00-17:00
21:30-19:00
20:00-18:00
21:30-20:00
16:30-15:00
10:00-08:00
12:00-10:00
14:00-12:00
17:00-14:00

מגרשים פתוחים לפעילות חופשית

כרטיסי מנוי
קט רגל
כדורסל  -בוגרים (קבוצה סגורה)
כדורסל
קט רגל  -נוער
מגרשים פתוחים לפעילות חופשית
כדורסל  -נוער
כדורסל  -בוגרים (קבוצה סגורה)
כדורסל  -חיילים
כדורסל  -ילדים
כדורסל  -ילדים/נוער
כדורסל  -נוער/בוגרים
קט רגל  -בוגרים

yקבוצות מאורגנות המעוניינות לקבל מגרש ,יוכלו לעשות כן בתאום מראש ,בתנאי שכל
חברי הקבוצה מנויים במרכז!
yבחודשים יולי ,אוגוסט יתכנו שינויים בתכנית הפעילות (התכנית תפורסם על לוח המודעות).
yלוחות הזמנים הנ“ל ניתנים לשינוי ויתאמו לצרכים על ידי המרכז.

yחובה להעביר כרטיס מנוי בכל כניסה למרכז.
yאובדן כרטיס המנוי  -יחויב בתשלום
להנפקת כרטיס חדש.
yבמידת הצורך יש להזדהות גם בשערי
הכניסה למכון.

דברי מאכל
yחל איסור על הכנסת כלי זכוכית לשטח
המרכז ובריכות השחייה.
yפיצוחים למיניהם אסורים בכל שטח המרכז.

בעלי-חיים

yאין להכניס בעלי חיים לשטח המרכז

חנייה

yנא להקפיד על סדרי החניה ולא לחסום
דרכי גישה.
yהחברים מתבקשים לכבד את מקום החניה
לנכים

מחליקים למיניהם

yהחברים רשאים לרכוש לאורחיהם
כרטיסיות כניסה במזומן/בצ‘קים/
כ .אשראי .הכרטיסיות בכמות מוגבלת
וע“פ הנהלים שפורסמו.
yכל אורח ,כולל תינוקות מעל גיל שנה
חייבים בכרטיס.
yשהיית האורחים מוגבלת לבריכות
ולמדשאות בלבד.
yאין האורחים רשאים להיכנס לשאר
המתקנים ולהשתתף בפעילויות
המתקיימות במרכז.
yהאורחים רשאים להיכנס בלווי מנוי
בלבד!!!

פרסום

yחל איסור מוחלט לפרסם בשטח
המרכז הודעות מכל סוג שהוא ללא
אישור מנהל המרכז.

סגירת מקלחות בסופו של יום

yחל איסור מוחלט לנוע בשטח המרכז
במחליקים למיניהם :רולר-בלייד ,סקייט
בורד ,גלגליות ,אופניים ,קורקינט.

גניבות/אבידות

yאין הנהלת המרכז אחראית לגניבה ,לאובדן
או נזק כלשהו לרכוש המנויים.
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אורחים
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yבחדר הכושר  30 -דקות
לפני מועד סגירת המרכז.
yמקלחות כלליות  15 -דקות לפני מועד
סגירת המרכז.
yסאונות  30 -דקות לפני מועד סגירת
המרכז.

שירלי ומאיר וייסגל

על שם

מרכז הנופש

אולם עש
מיכאל סלע
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