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 בריכת נען תקנון פעילות "קיט נען"
=============== 

 כללי .1
 

 "קיט נען"אתר ב הנמצאים הוראות תקנון זה באות להגדיר את כללי ההתנהגות והשימוש במתקנים א.
 (."נען"(, הנמצא בשטח קיבוץ נען )להלן; ""אתר)להלן; 

בכדי שמנויי כל זאת,  .מנויי הקיטושל ציבור  נעןעל אינטרסים משותפים של  להגן מטרת התקנון 
 .באתר באופן מלא מהמתקנים והשירותים הניתנים להם תליהנויוכלו  הקיט

 
 (."מנוי"להלן; לעיל ונען )אשר אינם תושבי חברי ותושבי נען ואורחים ים מנוי מנויי הקיט הינם ב.
 
 .("קיט"הנהלת ה )להלן; שתמונה ע"י נען באחריות ההנהלהיפעלו  קיטמפעילי ה .ג
 
 .ירותי הקיטבש פעמי-באופן חדוהן את המשתמשים  םימנויהאת כללי תקנון זה מחייבים  .ד

 
 
 שירותי הקיט .2

  
   כוללים:  קיטשרותי ה .א 

 ;בריכת שחייה לבוגרים •

 ;נפרדת פעוטות בריכת •
 ;תמדשאו •

 בהודעה מראש ובתשלום נפרד; – אירועים •
 

 למנוחה, בילוי ומשחק במקומות המסומנים לשם כך. ות הבריכה עומדות לרשות המנוייםמדשא .ב
   , שמשיות וספות שיזוף.ד למשחק וכן כסאותבמדשאות קיימים אתרים וציו

 
 .חות ושירותיםובהן מקל מלתחותכן, עומדות לרשות המנויים -כמו ג.
 

 הא מצוי מזנון לרכישת משקאות קלים, סנדוויצ'ים וכיו"ב בתשלום.בנוסף, באתר י ד.
 
 . כלול בשירותי הקיט אינולמען הסר כל ספק, מכון הכושר  .ה
 

וכד'( אשר דורשים הקצאת שטח ים כנס מסיבות סיום,קיום אירועים בזמן פעילות ) כגון : ימי הולדת , ו. 
 בתשלום, בתאום ובאישור מראש של הנהלת הבריכה.איש הינם  20ו/או התכנסויות מעל 

 
   

 בריכת השחיה .3
 

  .מ"ר 625 -כ הינו בריכת השחיהשטח פני   .א 
        
תקופתיות ני משרד הבריאות ועוברים ביקורות עומדים בכל תקו, י הבריכה מחוטאים בכלורמ ב. 

 תכופות ע"י נציגי משרד הבריאות ומעבדותיו.
 

 מיועדת לשימוש עבור שחיה ומשחק.בריכת השחיה  .ג 
 

 בבריכת השחיה למבוגרים יהיה דרך קבע מציל אחד, וכן מציל נוסף לפי הצורך. .ד 
 

. סלולי שחיה עבור שוחים ומתאמניםכל שטח הבריכה למ ולקחבשעות הבוקר ובשעות הערב י .ה 
 לשימוש חופשי.( הנהלת הקיטשיקולי  "יפע) הבריכה תיועד בחלקה או כולהבשעות שיא השימוש 

 .קיטות המודעות של החמדי פעם בלו על ארגון השימוש בבריכה יתפרסמו למנוייםהודעות 
 

 אחריות ההורים. בוליווי  ה בהשגח ועדת לרחצת פעוטותמי ותפעוטהבריכת  .ו 
  יהיה מציל צמוד. לא הפעוטות בבריכת  

 
 .לשירות המנויים קיטובידור פועלים מדי פעם בשטח האירועי ספורט, הפעלה  .ז 
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על אחריותם, בזהירות יהא  ,על המדשאותבמתקני המשחקים  , לרבותע"י המנויים השימוש באתר ח. 
ו/או עובדי  ועל פי הוראות הנהלת הקיט אות והכללים אשר על השילוט במקוםחייבת על פי ההורתהמ

 האתר.
 
  
 קיטשל הפעילות החודשי  .4
 

בכפוף לתנאי מזג  ,7/10/19 בתאריך ותסתיים 24/5/19 ךתאריב השנה עונת הפעילות של הקיט תפתח .א
 .("עונת הפעילות")להלן;  האוויר

 
 יט בעונת הפעילות תפורסמנה בחוזר למנויים.שעות הפתיחה של הק .ב

 
או שלא הקיט פעילויות ו/או חוגים למיניהם, בתשלום  הנהלת הקיט רשאית להוסיף לפעילויות ג. 

 פי שיקול דעתה המוחלט, והודעה על כך תינתן למנויים.-בתשלום, על
 

 י השימוש במתקני הקיטרשאית לשנות מדי פעם את שעות הפתיחה והסגירה ואת אופנ קיטהנהלת ה .ד 
 יה באמצעות מודעות.נוימעל כך ל להודיע מחויבתאך  ,פי שיקול דעתה הבלעדי-מעת לעת על

 
לצורך שיפוצים על פי  במשך עונת הפעילות יומייםללסגור את האתר  קיטרשאית הנהלת ה ,כן-כמו .ה 

חזר תמורה בגין סגירה זו. ם לא יהיו זכאים לקבל כל הישיקול דעתה ובמועדים שתבחר. המנוי
 .קיטעל כך יפורסמו מבעוד מועד על לוחות המודעות של ההודעות 

 
אלץ לחדול מלהפעיל את האתר באופן או י האתר לסגור אתאלץ נען יעונת הפעילות  ובמהלךהיה  ו. 

נען יהא  -ו/או עפ"י כל דין  שאינה תלויה בו ו/או עפ"י דרישת איזה מהרשויות מסיבה כלשהי ,מסחרי
, שהן מנען, ולמנוי לא תהיינה טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלולבטל את המנוי לעשות כן רשאי

היחסי מדמי המנוי ששילם, בגין התקופה שממועד ביטול המנוי  קהחזר כספי בגין החל בכפוף לקבלת
 ועד תום עונת הפעילות. 

 
 
 קיטכללי התנהגות ב .5
 

 בר תוקף;תעודה מזהה /מנוי  צ'יפ/כרטיס אתרעל כל מנוי להציג בכניסה ל (1) . א 
 

 ניתן להשאלה או להעברה לאדם אחר;המנוי הוא אישי ולא  צ'יפ/כרטיס (2)  
 

 רכישת כרטיס; מנוי או צ'יפ/לא תותר ללא הצגת כרטיס הכניסה (3)  
 

 בלבד;צ'יפ /רשומים בכרטיסהמנוי תקף לתאריכים הצ'יפ /כרטיס (4)  
  

 רכישת/לשם קבלת קיטלהנהלת ה, חובה על המנוי להודיע על כך המנוי צ'יפ/במקרה של אובדן כרטיס . ב       
 חדש. צ'יפ/כרטיס

 
 צוע תהליך ההרשמה הכולל:יהמנוי יסופק למנוי לאחר ב צ'יפ/כרטיס .ג 

 
 ;קיטסיור והכרת ה ( 1) 

 
 ;התקנון והבנתווחתימה על קריאת  הקריא (2) 

 
 ;מילוי טופס ההרשמה וחתימת המנוי עליו  (3) 

 
 ;תשלום עבור המנוי  (4) 

 
 ;צילום תמונה  (5) 

 
 ;למנוי צ'יפ/אספקת כרטיס (6) 
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 ,את המנוי של אדם או מוסד באופן זמני או קבועו/או להפסיק  מנוי להרחיק הזכות קיטבידי הנהלת ה .ד 
 עד עובדים או קבוצה במקרים הבאים;ו

 
 ;אי קיום תנאי התקנון ( 1)  

 
 ;אי קיום תנאי ההרשמה ( 2)  

 
 ;התחייבות כספיתאי קיום  ( 3)  

 
 ;קיטלהוראות השילוט או המציל או אחד מבעלי התפקידים ב שמעותיה-אי (4)  

 
 המדינה; ע עבירות על חוקויצאלימות מילולית או פיזית כלפי אנשים או ב תהפעל ( 5)       

 
 ;המנויים או לרכוש קיטיוד או לרכוש הנזק במזיד לצגרימת  ( 6)  

 
לא לתקנון לעיל,  .ד.5מתואר בס"ק זמנית או קבועה של מנוי לפי ה ו/או הפסקה מקרה של הרחקהב .ה

 המנוי.דמי  יוחזרו למנוי
 
 אלה כללי ההחזר הכספי: ,בו התחרט מנוי ורוצה לבטל את המנויבמקרה  .ו
 

 כניסותמספר הוי כיוחזרו למנוי כל דמי המנוי בני - ימים מיום עשית המנוי 14 -מ פחותאם  (1)
 ;בפועל לאתר

 
 , מדמי המנוי 75% למנוי ויוחזר -יום  21ופחות מ   יום מיום עשיית המנוי 14 יותר מעברו אם  (2)

 ;בנוסף לניכוי מספר הכניסות בפועל לאתר
 
 לא יינתן החזר כספי כלשהו; -מיום עשיית המנוי יום  21ל  ל(       אם עברו מע3)

 
מכל סיבה שהיא, ולא תחזיר בשל כך  בגין היעדרות המנוי המנוילא תאריך את תוקף  קיטהנהלת ה .ז

 .את דמי המנוי או איזה חלק מהם
 

היה והנהלת הקיט תאלץ לסגור את האתר במהלך עונת הפעילות עקב המצב הבטחוני שישרור במדינה  ח.
ינתן  , לאו/או איזה מהרשויות הרלוונטיות הנוגעות בדבר כוחות הביטחון או הוראת עפ"י המלצת

 החזר כספי כלשהו בגין התקופה בה האתר היה סגור.
 
 כולל חפצי ערך. ,אחראית לגניבות או אבידות באתר קיטאין הנהלת ה .ט
 
 .בשירותי הקיטמתבקשים להתייעץ עם רופא לפני השימוש  המנויים . י
 
 .(לעיווריםלמעט כלב נחיה ) נגלים, שולחנות, נשק ובעלי חייםמ אסור להכניס לאתר .אי
 

 רשאית במקרים מיוחדים להגביל את כמות הנכנסים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. קיטהנהלת ה .יב
 .תן עדיפות לכניסה ושהייה למנוייםבמקרה כזה תנ

 
ועל פי  זאת לא יותר מפעם בחודשואירוע, לצורך  רשאית מדי פעם לסגור את האתר קיטהנהלת ה .יג

 האירוע. יוםק ימים לפני 7לפחות  קיטהודעה מראש אשר תפורסם על לוחות המודעות של ה
  

, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ,הקיט מתקניאיזה מב המשתמשים הנמצאים באתר ו/או המנויים .יד 
יגרם למעט נזק ש ,אחראית לכל תאונה, פציעה, אבידה, קלקול, גניבה או נזק נהלת הקיטואין ה

 .בביטוח צד שלישי קיטמבוטחים ע"י ה המנויים ,ישירות עקב ליקוי המתקנים. במקרה  כזה
 

הלים ברורים להצלה, טיפול רפואי  וקיימים נ ,וד עזרה ראשונה ע"פ המתחייב בחוקקיים צי קיטב .טו 
במקרה של צורך  ראשונה.המצילים ומפעיל הבריכה בעלי הכשרה להגשת עזרה כן, -כמו .ופינוי רפואי

 לפנות לכל בעל תפקיד באתר. ראשונה או טיפול רפואי, על המנוי בקבלת עזרה
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 כללי הפעילות בבריכה .6
 

 המודעותלוחות גבי -ועלשתפורסמנה בחוזר למנויים ת כפי בכל שעות הפעילו למנויים הבריכה פתוחה .א 
 . באתר

 
 בנוכחות מציל.הרחצה בבריכה מותרת רק  .ב 

 
חובה להשמע   .מתרחצים בבריכהההמציל הוא המחליט היחיד, הבלעדי והקובע לגבי מגבלות  .ג 

 להוראותיו.
 
 .לפני הכניסה לבריכת השחיה להתקלחעל המנוי חובה  .ד 

 
עים מוגלתיים, אסורה לאנשים חולים: בעלי מחלות עור, פצעים פתוחים ופצ הכניסה לבריכת השחיה .ה 

 ים ואף, הצטננות ומחלות מדבקות.דלקות עיניים, אזני
 

 אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך מי הבריכה. ו. 
 

רשאי לאסור הכנסת חפצים  כן, המציל-אוכל או שתיה. כמו כלי זכוכית אין להכניס לשטח הבריכה .ז 
 מסוימים לבריכה ע"פ שיקול דעתו.

 
וארם בעלי/ות שיער ארוך הגולש עד צו כן,-ים מקובלים בלבד. כמו-סה לבריכה מותרת בבגדיהכני .ח 

 ים.-מחויבים/ות בחבישת כובע
 

 ה אסור בהחלט!תסביבו העישון בשטח הבריכה .ט 
 

ילדים מתחת  והשגחת מבוגר. כניסתח הבריכה ללא ליווי כנס לשטילא רשאים לה 10ילדים עד גיל  .י 
 .לא תתאפשרללא השגחת  10לגיל 

 
 .ולהשמיע מוסיקה או כל רמקול בלוטוס ,יא.    אין להכניס לתחום האתר מכשירי שמע מסוג בידורית           

 
 יב.     אין להכניס נרגילות לתחום האתר.          

 
 
 הקיט פעמית לאתר-חד כניסה .7
 

ולהשתמש  אדם שאינו מנוי יוכל להכנס לאתרשירותי הקיט ניתנים למנויי הקיט בלבד. עם זאת,  .א
פעמי בסך -ש כרטיס כניסה חדואם רכ ,במארחומלווה אורח מנוי ובשירותי הקיט אך ורק אם הינו 

חייב  שנתייםילד מגיל  .ורחצות ליליות  ערבי חג,חג , שבת, שיישימי ב₪  55 -ובימי חול ₪  40 של 
 ,₪ 500 של יה של עשר כניסות במחיריכרטיס ניתן לרכוש עבור אורחי המנויים במחיר מלא.

 שבוע בלבד. פילסותהא תקיפה ה יהכרטיסי
לפי המתואר  חייב במחיר מלא קיטאתר הלרחצה או לכל בילוי ושימוש בפעמית  -אדם הנכנס חד  .ב

 ..א 7בס"ק 

 לא יינתן החזר כספי כלשהו; -דקות מזמן רכישת הכרטיס  20אם עברו מעל ל  .ג

וזאת בהתאם לשיקול דעתה  מנוי יאורחת כניס לא לאפשרבידי הנהלת הקיט הזכות לאפשר ו/או  .ד
 . הבלעדי

 בידי הנהלת הקיט הזכות להרחיק אורחי מנוי וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי . .ה

    בהתאם להוראות תקנון זה.שינהגו  על אורחיהם םמנויי הקיט יהיו אחראיי .ו

 הנהלת הקיט רשאית במקרים מיוחדים להגביל את כמות הנכנסים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. .ז
 
לפי העניין גם  מחייבותה הוראות תקנון זהלפי  חלה אחריות כי אורחיו ינהגואורחים מארח העל מנוי  .ו

 . פעמי לאתר-כש כרטיס כניסה חדאדם אשר ר
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5 

 
 כללים ותקנות בשטח הבריכה :                                       .8
 
 
 

 חובה להשמע להוראות המציל וצוות הבריכה . ❖

 . אין לאכול או להכניס שולחנות ודברי מזון לשטח המגודר סביב הבריכות ❖

 . זכוכית מכל סוג לאתר הבריכה כולו בקבוקי חל איסור להכניס משקאות חריפים או ❖

 + ובאחריות ההורים או המלווים.18הרחצה בבריכת הפעוטות הינה בליווי מבוגר  ❖

 רחצת פעוטות/ילדים לא גמולים בבריכות הינה בלבוש טיטול רחצה אטום המתאים למים בלבד. ❖

 ומעלה . 3הרחצה בבריכה הגדולה בימי שבת וחג הינה מגיל  ❖

 + ובאזור המים הרדודים בלבד.18יודעים לשחות הינה בליווי צמוד של מבוגר  רחצת ילדים שאינם ❖

 רמקולים מכל סוג ואין להשמיע מוסיקה.  לאתר הבריכה אין להכניס ❖

 . באתר הבריכה אסור בהחלטמכל סוג עישון  ❖

 אין להכניס פיצוחים מכל סוג לשטח הבריכה . ❖

 .אין להכניס נרגילות לאתר הבריכה  ❖

 אין להכניס מנגל ואסור להבעיר אש באתר הבריכה . ❖

 .שיער אסוףבעלי/ות שיער ארוך מחויבים/ות ברחצה עם כובע ים/ ❖

 . למעט בשבת וחג 20:00 – 16:30יסגר לטובת שחיינים בלבד מידי יום בין  אזור מסלולי השחייה ❖

 שהייה בבריכה . אורחיהם בזמן ה תלוולמארחים נדרשים  ❖

 
 

 
 
 התקנון ה והסכמה לתנאיחתימה על קריא .9
 

 כמנוי. וי טופס בקשת הצטרפותלבעת מי יוכל מנוי יקרא את התקנון ויחתום על .א
 

אגו כי ילדיהם ימלאו אחרי הוראות במקרה של מנוי קטין, יחתמו ההורים בשם ילדם הקטין ויד ב. 
 התקנון.

 
חתימת המנוי על תקנון זה, מהווה הסכמתו לקבלתו מידע פרסומי בכל אמצעי תקשורת )דואר, דואר  .ג

 ( מהנהלת הקיט בכל הנוגע לאתר. SMSאלקטרוני והודעות 
 
 
 

 שם / שם משפחה ______________________________   חתימה ________________________
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 כמנוי לבריכת השחיה בנעןחידוש / בקשת הצטרפות   . 10
 

 ___________ תאריך :

 הגדרת מנוי :  .1
 

 9201/10/5עד  95/201/24מ תקופת המנוי : 
 

 המנוי : יחיד / זוג / שלושה / משפחתי / פנסיונר / נוער  )הקף בעיגול( הערה __________
 

 פרטים אישיים: .2
 

 _____________________________כתובת מלאה  שם פרטי __________שם משפחה_____________
 

 ______/________/__________ תאריך לידה _____________________מס' זהות _______
 

 אימייל _________________________________ ____ טל: נייד __________________טלפון _______
 

 בני משפחה : .3

 
 שם                            תאריך לידה                                    

 
1. ______     _____________________      _________ 

 
2. _________     _____________________      ______ 

 

3. ____________     _____________________      ___ 

 

4. _______________     ______      _______________ 

 

5. _____________     _____________________      __ 

 

6. _______________     ______      _______________ 
 

 
 
 
 

 : הצהרה
 אני החתום מטה ,מאשר/ת בחתימת ידי כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ומלאים.

  והצטרפות בני משפחתי הרשומים בטופס זה, כמנויים בבריכת השחיהקראתי את התקנון והבנתי אותו. הצטרפותי 
 בנען, כפופה לתקנון ומחייבת אותנו לפי העניין באופן מלא וללא סייג וזאת בנוסף לכללים והתקנות הנהוגים 

 מנוי הבריכה או אדם אשר רכש  יזוכה ולא רחצהה ,תופסק הבריכה במי זיהום/חירום אירוע של במקרה בבריכה .
 חתימתי מחייבת את כל בני משפחתי הכלולים במנוי זה ואת אורחי .. כלשהם שימוש מדמיאמצעי כניסה 

 
 
 

 שם / שם משפחה ______________________________   חתימה ________________________


