
 

 

 

 

 

 

 

 בקאנטרי דקל  כללי חברותתקנון ו
 

 כללי 
 

 קאנטרי דקל של  המועדוןמנויי להסדיר את כללי ההתנהגות של . כללים אלה באים  1

 המועדון לכללים המפורטים להלן ומלוי אחר כל ההוראות הם תנאי  מנויי/ חברי. הסכמתם המלאה של  2

 ת לבטל , או להשעות , או להפסיק חברותו של כל חבר  מוקדם לחברות במועדון . הנהלת המועדון רשאי     

 מסיבה אשר יש בה משום הפרעה לכלל בהתנהגותו , או הפרת משמעת חמורה ,       

 או אי ציות להוראות ההנהלה .      

 שנה אשר ברשותו מנוי שנתי .  18כל בוגר מעל  – מנוי /חבר מועדון.  3

 שנים ואשר חברותו במועדון היא על פי טופס רישום   18בת שטרם מלאו להם בן או  -קטין   מנוי /מועדון. חבר  4

 משפחתי .        

 . החברים המשתמשים במתקני המועדון , עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת המועדון אחראית לכל תאונה ,   5

 ש בעת  הימצאו בשטח המועדון . פגיעה אישית , אבדה , קלקול או נזק כל שהוא אשר יגרם לפרט או לרכו     

   לא תותר כניסת חבר למועדון. הכניסה למועדון מותרת רק עם מפתח מנוי אשר תוקפו תואם את שנת החברות .  6

 תהיה הסיבה אשר תהיה !    – כניסה )תג(ללא מפתח      

 . המועדון  לרבות מקלחות . אין ההנהלה אחראית לגניבות או אבדות בשטח המועדון במגרש החניה  7

 . אין ההנהלה אחראית לאובדן חפצים כל שהם כולל חפצי ערך .   8

 הבלעדית של הנהלת המועדון וההנהלה תדאג להביא  וניי. כללי החברות ניתנים לשינויים בכל מועד שהוא לפי ראות ע 9

 לידיעת החברים את השינויים .       

 חבר אישור כי הופנתה תשומת ליבו לקיום התקנון וכי הוא כ ווההחבר מאשר בזאת שחידוש החברות מידי שנה  מה.  10

 במועדון קרא והבין את ההוראות והכללים ונטל על עצמו התחיבות לנהוג על פיהם         

 ובמקרה של קטין , נוטל על עצמו בן המשפחה החתום על טופס רישום את כל החובות המתבקשות מתקנון זה ,      

 חבר במועדון ובין אם לא .בין אם הקטין      

 . ההנהלה תפרסם מפעם לפעם הוראות בדבר אופן השימוש במתקנים השונים ופרסומן של ההוראות על לוח המודעות  11

 בשטח המועדון , כמוהן כחלק מכללים אלה על כל המשתמע מכך .        

 חברות במועדון   –חלק א  
  08.00-19.00שבת  . 6:00 – 19:00שישי  22:00-6:00ה  –. המועדון פתוח לחברים בימים ב  12

 14.00-22.00בימי ראשון 

 ההנהלה רשאית לשנות את המועדים הנ"ל . 

 

   .)תג( מפתח כניסה.  13

 תמציא   –הכניסה עם כניסתו בשער המועדון .לכל בן משפחה אשר ירשם תג . כל חבר מועדון יציג את  א      

 את התג חובה לרכוש בפיקדון במשרד המועדון.רד . נפ  תגהנהלת המועדון            

 . חבר המועדון ישלם סכום כסף בגובה שתחליט עליו ההנהלה מפעם לפעם , תמורת הכנת מפתח חדש .  ב      

 בשום מקרה לא תותר כניסת חבר לשטח המועדון ללא מפתח מנוי  .           

 כרטיס אורח : .  14

 שרות לרכישת כרטיסי אורח בתנאים ובכמות כפי שתקבע הנהלת המועדון מפעם לפעם  א . לחבר מועדון תינתן אפ    

 ואין ההנהלה מתחיבת לספק כרטיס אורח .          

 ב . כניסתם של אורחים תותר אך ורק כשהם מלווים בחברי מועדון .     

   , כמו כן חלה עליהם החובה ועדון ג .  על חברי המועדון תחול האחריות המלאה לגבי התנהגות אורחיהם בשטח המ     

 . לעדכן ולהדריך את אורחיהם בדבר כללי ההתנהגות המקובלים במועדון בטרם כניסתם למועדון         

 ד . האורחים המשתמשים בשטח המועדון , עושים זאת על אחריותם ואין הנהלת המועדון אחראית לכל תאונה ,      

 

 



      

 ה , קלקול או נזק שהוא אשר יגרם לפרט או לרכוש בעת הימצאו בשטח המועדון .  פגיעה אישית , אבד      

 . להנהלת המועדון הזכות לקבל או לדחות כראות עיניה  בקשות לחברות במועדון , או להתנות קבלתו  15

  של חבר למועדון בכל תנאי אשר יראה להנהלה והכל לפי שקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון .       

 ב כללי התנהגות   –חלק       

 שטח המועדון .   .16

 לא יורשו להביא צידניות לשטח המועדון   / אורחים א . חברי המועדון     

 ב . איסור הכנסת נשק לשטח המועדון .       

 ג . אין להכניס כלי זכוכית לשטח המועדון .     

 אין להאכיל את החתולים במידה ומסתובבים בשטח המועדון. ! אסורה בהחלט  –ד . הכנסת בעלי חיים מכל סוג שהוא      

 ה . החברים נדרשים לשמור על רכוש המועדון על כל צורותיו ומתקניו .       

  מהשלכת פסולת שלא בפחים. בתום השהות יש לאסוף את הפסולת ששייכת ו . יש לשמור על ניקיון המועדון ולהימנע      

 ליושבים           

 . החברים מתבקשים לא להשאיר בתום הפעילות בגדים , מגבות או כל ציוד אישי אחר בשטח המועדון . ז      

 שנים לא יהיו רשאים להיות בשטח המועדון ללא ליווי  10ח . ילדים החברים במועדון ושגילם אינו עולה על      

 ייב לשמור ולהשגיח על הילד/ים .  והשגחת מבוגר חבר מועדון ואותו מבוגר חבר המועדון יהיה ח          

 ט . ההורים ו/או המלווים האחראים להתנהגותם ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים כל זמן שהותם של      

 הילדים בשטח המועדון .           

 ו י . חברי המועדון וילדיהם חייבים בשמירה על הסדר בשטח המועדון , בהתנהגות הולמת ומכובדת וימנע     

 מכל הפרעה לניהול הסדיר של המועדון.          

 יא . מצפים מכל חבר שיהיה לבוש בהתאם למתקנים בהם הוא משתמש או פועל .     

 . בגד עליון חובה בפעילויות בחוגים שאינם חוגי ספורט .   1          

 . בגד ספורט במגרש הטניס .   2          

 תעמלות מגבת גדולה בזמן פעילויות בחדר הכושר ובאולם הספורט .  . בגד מתאים נעלי ה 3          

 חל איסור מוחלט לבזבז מים בכל שטח המועדון בכלל ובמלתחות בפרט. יש לחסוך במים!!     .יב   

 "חוק איסור עישון במקומות ציבוריים". -חל איסור מוחלט לעשן בכל שטח המועדון   . גי   

 ה בצמחייה יד. יש המנע מפגיע         

 מגרשי חניה  .17

 א . חנית המכוניות בהתאם לסימון בלבד .     

 ב . רכב חוסם ייגרר וההוצאות יחולו  על בעל הרכב .    

 ג . אין הנהלת המועדון אחראית לרכב החונה במגרש החניה או בכל מקום אחר בסמוך למועדון .    

ת מתוך רכב החונה במגרש החניה או בכל מקום אחר בסמוך למועדון ד . אין הנהלת המועדון אחראית על פריצות וגניבו   

 .  ה . חנית נכים לנכים בעלי סימון תו נכה בלבד ! 

 שערי חירום .  –ו . אסור בהחלט לחנות מול שערי הביטחון    

   הקפיצות בבריכות אסורות בהחלט ! –בריכות שחיה .  18

 ל נוכח במקום , ומותרת אך ורק בשעות הרחצה הקבועות . רק בעת שמצי –א . הכניסה לשטח הבריכות     

 מקלחת חובה !  –ב . לפני הכניסה לשטח הבריכה    

 ג .  אין להכניס לשטח הבריכה דברי אוכל או שתייה .     

 חייבים בכובעי ים .  בעלי שיער ארוך ד . כל המתרחצים     

 רה בהחלט !  אסו –ה . הכנסת זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה    

 ו . אין כניסה לשטח הבריכה אלא בבגדי ים מקובלים . בכניסה למים לבישת חולצה צבעונית אסורה     

 למעט חולצה טריקו לבנה .        

 אסורה בהחלט !  –ז . כניסה במכנסי בד "שורטס" , נעלים מכל סוג שהוא   

 אסורה בהחלט !   –ח . הכנסת צעצועים לשטח הבריכה   

 . התזת מים , שימוש באקדח מים , בניית פירמידות , גלגלי הצלה,   סירות ,סנפירים , כדורים ,  ט   

 אסורה בהחלט !   –כניסתם ו/או הכנסתם ו/או עשיתם בשטח הבריכה        

 בין אם יודע לשחות וגם אם לא!על ילדיהם בעת רחצה בבריכה !  השגיחחובה על ההורים ל 9י . עד גיל   

 יא. לימודי שחייה פרטיים בבריכה ע"י ידי המנויים ו/או אילו שאינם מנויים בין בתשלום ושלא בתשלום אסורים למעט    

 באישור מנהל המועדון ובלבד שנרכש כרטיס אורח למי שאינו מנוי.       

 ין בשום  באחריות ההורים בלבד . או מיוחד,  מיםעם חיתול  3ת הפעוטים עד גיל ו. הרחצה בבריכ בי  

 לבריכה הגדולה עם חיתול מים מיוחד   סלהיכנ ילדים לא גמולים יוכלו מקרה לעזוב תינוק/ילד ללא השגחה צמודה .        

 ינהגו בהתאם   הנהלת המועדון תהיה רשאית לנקוט באמצעים משמעתיים כנגד הורים שלא  שמעליו בגד ים  חובה!!!        

 להוראות אלו        

 לת המועדון רשאית לקבוע שינויים לגבי שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכות השחייה .  . הנה גי  



 . ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את בריכת השחייה ,  כולן או חלק מהן לצרכי שיפוצים   די  

 ותיקונים עונתיים .       

 מגרשי טניס .  19

 מצעות אפליקציית "לזוז" טניס. בא. רישום והזמנת מגרשים למשחק יעשו  1     

 .  15:00וביום ו עד השעה  17:00יוכלו לשחק בימים : א . ג . ד . עד השעה  15. ילדים מתחת לגיל  2     

 יה למגרשים בתלבושת ספורט י. אין להכניס מזון ומשקאות לשטח המגרש )למעט מים( . העל 3     

 סוליות שחורות( .  ללא נעלים רצויונעלי ספורט בלבד  )          

 . ההנהלה אינה אחראית לאובדן ולגניבת רכוש משטח המגרשים .   4      

 דקות .   120 עד דקות , משחק זוגות 60 –. זמן המשחק בשעת למשחק יחידים  5      

 . יש להישמע להוראות האחראי על המגרשים .    6      

 סגור את המגרשים לצורך תחזוקה , תחרויות  , אימונים וקורסים .  . הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות ל 7      

 . אנא שימרו על ניקיון המגרשים .      8      

 אולמות ספורט .  20

 א . הכניסה לאולמות ספורט בתלבושת מלאה בלבד .         

 ב . אין להיכנס לאולמות בנעלים , אלא בנעלי התעמלות או נעלי ריקוד בלבד .        

 ג . אין להכניס לאולם דברי אוכל ומתיקה .        

 באולמות הספורט !!  )לרבות סיגריות אלקטרוניות( ד . אין לעשן         

    ה . הנחת מגבת או סדין על מזרון ההתעמלות בעת השיעור חובה !         

 . חוגים ומתקנים  21

 יוחדים עליהם תודיע ההנהלה כי ההשתתפות   ללא תשלום נוסף , למעט חוגים מ  -א .  ההשתתפות         

 בהם כרוכה בתשלום מיוחד . ההנהלה תקבע את גובה התשלום בחוגים אלה !              

 ב . השימוש במתקנים הוא ללא תשלום נוסף , למעט אותם מתקנים עליהם הודיע ההנהלה כי השימוש        

 תקבע את גובה השימוש בהם .   בהם כרוך בתשלום מיוחד . ההנהלה            

 ג . ההנהלה רשאית על פי שיקול דעתה לבטל חוגים , להחליף מדריכים או מרצים הכל בהתאם לנסיבות         

 כפי שתקבע ההנהלה .            

 ד . ההנהלה רשאית להגביל או לאסור השתתפות בחוגים על פי שיקול דעתה .         

 סאונות וחדר כושר .  22

 ומעלה . 18מגיל  לסאונותהכניסה א .        

 ומעלה בלבד ! חובה להציג אחת לשנה אישור רפואי רשמי המאשר  14 ב . הכניסה לחדר כושר מגיל        

 .  בהתאם לדרישות חוק הספורט! רשות להתאמן בחדר כושר             

 דר הכושר בעת היעדרו של האחראי או המדריך !  ג . אין להיכנס לחדר כושר ו/או להשתמש במתקן כל שהוא בח       

 .  לפי המופיע בדף  חוגי הילדיםו 14ם שמתחת לגילד . הכניסה לחדר כושר לגילאי       

 כפוף לתקנות ולהוראות המיוחדות הקבועות במקום והמיועדות לשמור   –ה . השימוש בסאונה ובחדר כושר       

 של המשתמשים בסאונה ובחדר כושר .  על בריאותם ואיכות החיים            

 בהחלט !  האסור – בכל שטח המועדון בכללו הו . הרעש      

 ז . תקנות אלו באות להוסיף על ההוראות הקבועות במקומות הנ"ל ולא לגרוע מהן .       

   ריאותו.באם נמצא כי יש חשש לב ה . ההנהלה רשאית לאסור כניסתו של כל חבר לסאונה או לחדר כושר      

 אישי .  ה ועושה זאת על אחריותו ובאישור רופא –ט . כל המשתמש בסאונה       

 חל איסור על מכירת ו/או רכישת תוספי מזון בשטח המועדון מהמנויים או מעובדי המועדון. המועדון אינו אחראי  -י.      

 ר. או עידוד למכירת תוסף תזונה זה או אח הכירה או הדרכמלכל           

 ג'אקוזי  .  23

 ומעלה .  16א . הכניסה לג'אקוזי מגיל       

 פאו האישי .  ועושה זאת על אחריותו ובאישור ר –ב . כל המשתמש בג'אקוזי       

 

 

 מנוי.הפסקת  –חלק ג 

 ביטול מנוי והחזר כספים  .24

 קי הצרכנות לפי חויתבצע  בשל כל סיבה זו או אחרת  עקב הפסקת השימוש במועדוןביטול מנוי 

 ניתן לקבל הסבר בכתב על אפשרויות הביטול במשרד המועדון!  

*ביטול מנוי מכל סיבה שהיא אחרי ניצול החדשים מאי, יוני, יולי ,אוגוסט, ספטמבר, יהיה כרוך בחיוב כפול לכל  

 חודש בחישוב הזיכוי לצורך ביטול המנוי. 

 לתקופה שנוצלה. ₪ דמי ביטול בנוסף 150*בביטול מנוי בכל מקרה יגבו 

 * "הקפאת מנוי" תתאפשר לתקופה של מינימום חודש ימים )למעט בעיות בריאותיות( 

 



 רשאית הנהלת המועדון להפסיק את חברותו של המנוי במקרים הבאים .   - 2פסקה  -מבלי לגרוע מן המוסכם בסעיף כללי 

כלפי מי מחברי המועדון ו/או   ילולית ו/או פיזיתאלימות מ  הטרדה מכל סוג שהיא התנהגות לא נאותה הפרעה ו/או .  25

 צוות העובדים ו/או חברי ההנהלה . 

 . הוצאת שם רע למועדון או למי מחברי המועדון ו/או צוות העובדים ו/או חברי ההנהלה .  26

 נוחות או סכנה למי מחברי המועדון .  לדעת הנהלת המועדון וגרימת אי . מסיבות רפואיות שיש בהן  27

 . מתן פרטים כוזבים בעת ההרשמה .  28

 . ניהול עסקים או ניסיון לניהול עסקים בשטח המועדון מבלי לקבל על כך אישור מראש ובכתב .   29

 .  ולא בהתאם  לתקנות ולנהלים . עשה שימוש חריג במפתח המנוי או בכרטיס האורח  30

בשטח המועדון ובעת השתתפות  חבר והן של אורחיושאינה הולמת את כללי ההתנהגות בתקנון הן של . התנהגות  31

 בחוגים .  

 . גרימת נזק לרכוש המועדון או למתקניו .   32

 

 קרוספיט  /ספינינג .33

 בפעם הראשונה , מותנת בהשתתפות קודמת בשיעור הכירות   קרוספיט /. השתתפות בשיעור ספינינג  1

 ובהצגת אישור רפואי בר תוקף לפי חוק הספורט .       

 בלבד רק באמצעות הטלפון .   14:00. הרישום יעשה בכל יום לשיעור שלמחרת החל מהשעה     2

 . ניתנת האפשרות לרשום בעל /אישה בלבד )לא ניתן לרשום בנוסף ילדים , משפחה , חברים וכו'(  3

 . חובה להגיע לשיעור עם מגבת בקבוק מים ומד דופק .  4

 . 

 

 

 בברכה                                                                                                                             

 קאנטרי דקל הנהלת                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


