
 

 

 

 

 

 21.491.    מנויים יקרים שלום

 

 לאחר הפתיחה המחודשת והקאנטרי שוקק!!! חודש

היא נפתחת  שמתחילת אפרילבשעות הבוקר מלאה במתרחצים, ואני שמחה לבשר  הבריכה
 לכל משכימי הקום  והממהרים לעבודה. - 5:00בשעה 

מלאים, החל  משיעורי ריקוד, שיעורי חיטוב, ושלל שיעורי יציבה המוצעים לכם  הסטודיושיעורי 
 בשעות הבוקר והערב. 

גם הוא, מלא במתאמנים לאורך שעות היום, ונראה  שבשעות הבוקר והערב כמות  חדר הכושר
 המתאמנים דומה לזו שהייתה לפני הקורונה.

 כב:נקודות עליהן אני מבקשת להתעיחד עם זאת יש מספר 

 

 החיצוניתהראשונה : סוגיית הבריכה 

נסב לבריכת  הפנימיתה את הבריכאילו ותיפתח השנה לתושבים מקומיים, הבריכה החיצונית 
, מתקני לישיבה ואכילה מדשאות מסביב לה החלונות יוסרו ויישאר הקירוי העליון להצללה,  - קיץ

 לשימוש מנויי הקאנטרי. גם היא לילדים, פעילויות קיץ שונות ובריכת הפעוטות  תהיה נינג'ה

 ק יותר.פן מדויבשבועיים הקרובים יסגרו הפרטים ואנו נעדכן אתכם באו

 

 ומבנה המנוי שינוי שיטת הגביהה: יהשני

 לאחר חשיבה מעמיקה החלטנו לשנות את מבנה המנוי ושיטת הגביה.

 ��קל פשוט ונוח  ��אין  דמי יציאה   �� אין מנוי עם התחייבות ��אין מנוי שנתי 

 המנוי בקאנטרי בית יצחק הינו מנוי בהוראת קבע חודשית מתמשכת ואינו מנוי שנתי. -מעתה 

 סיום מנוי יהיה ביום האחרון של החודש העוקב לתאריך בקשת הביטול.

 המנוי.יום לפני תאריך סיום  30ולכן על המנוי להודיע לפחות  

 . אין החזרים על חלקיות חודש -חשוב לדעת  

 לחודש ועד היום האחרון בו. 1המנוי הוא מה 



 

 : הקפאותהשלישית 

  אחר ששונתה שיטת הגביה ומבנה המנוי למנוי חודשי ולא שנתי, אין הקפאות. ל

 תוכלו לבקש לעצור את התשלום ע"פ הנוהל המפורט בסעיף הקודם.

 

 למנויי הקאנטרי הכניסה חופשית לכל מרחביו : הרביעית

 

כל מנוי משלם בעבור כניסה לשירות אחד לבחירתו: סאונה, שיעורי פילאטיס ויוגה, חדר כושר או 
וללא עלות נוספת ולכן אינכם  בחינםבריכה. שאר השירותים מעבר לשירות הראשון ניתנים 

 משלמים עליהם.

  -והיום  בעבר היו עשרות סוגים של מנויים

  �� הרבה שירותים ואופציות  �� תשלום אחד �� כניסה אחת

 

 החמישית: מפגש מנהלי הקאנטרי איתכם המנויים

יעביר את שאלתו לתיבת משוב הנמצאת בדלפק  -כל מנוי שרוצה להפנות שאלה להנהלה  
 .הקבלה

 כן לגבי מועד המפגש.דאני ארכז את השאלות ואע

 

 יכול להיכנס לקאנטרי. מה קורה עם המנוי שלי?אינני מחוסן ולכן איני 

נכון להיום הממשלה אישרה רק למחוסנים או מחלימים להיכנס לחדרי כושר ובריכות. אנשים 
ימים. ברגע  176שלא התחסנו אינם מורשים להיכנס כרגע ולכן המנוי שלהם יתארך מעבר ל 

 יותר הקפאה. שנקבל מתווה חדש בו יתאפשר ללא מחוסנים להיכנס לא תתאפשר

 

 

 רכשתי מנוי זוגי אבל בן זוגי לא יכול להגיע?

 רכשתי מנוי משפחתי ולא כל בני משפחתי שבו להתאמן. מה זכויותיי?

 רכשתי מנוי משפחתי ולא כל בני משפחתי שבו להתאמן. מה זכויותיי?

  : רכשתי מנוי משפחתי משולב אבל לא כולם מעוניינים  או יכולים לנצל את כל השירותים
 חדכ / סטודיו ובריכה

 רכשתי מנוי נוער / חייל /סטודנט ואינני יכול לנצלו ?



 

 לכל השאלות הנ"ל  אותה תשובה:

אנו ניקח את דמי המנוי ששילמתם בעבור המנוי שרכשתם, נבדוק כמה חודשים מתוך המנוי 
 ע"פ המחירון הישן.ורוצים להתאמן ניצלתם, ונחלק את היתרה לבני המשפחה שנשארו 

. ניקח את יתרת ₪ 2500וניצלתם חצי שנה שהם  ₪ 5000ב משפחתי לדוגמא: רכשתם מנוי 
 הכסף ונחלק למנוי שאליו תרצו לעבור : משפחתי לזוגי, זוגי ליחיד וכן הלאה.

, נחלק בסכום לחודש ע"פ המחירון הישן ונקבל את מספר נחשב את היתרה שנותרה לזכותכם
 החודשים שיוותרו למנוי. 

חודשים למנוי.  5.5ונקבל  450ל  2500נחלק  -  ₪ 450ומנוי זוגי עלה  ₪ 2500: נותרו לדוגמא
 חודשים מעבר לימי ההקפאה האוטומטים שהתווספו למנוי.  5.5נעדכן את תוקף המנוי בתוספת 

 זהו כסף שנרשם לזכותכם ואתם יכולים להשתמש בו לכל מטרה בקאנטרי.

 

 
 החזר כספי בגיל ביטול מנוי

 

Before you quit remember why you started"" 

 

ימים כדאי לבדוק עם פקידת  3לאחר . להחזר כספי המופיע באתרמקוון  ופס בקשה למלא ט ליךע
  .הקבלה שהטופס התקבל

והודעה   הנהלת האגודה או מי מטעמהותאושר רק ע"י  כל בקשה תדון באופן אישי על ידי יעל
 תימסר לך טלפונית. 

 .אישורהאינה מהווה באופן אוטומטי את  הבקשההגשה 

 במידה שהבקשה תאושר יחולו דמי ביטול מנוי ע"פ הסולם הבא:

 ממחיר המנוי  25%יגבו  –הראשון  1/3בביטול מנוי במהלך ה 

 ממחיר המנוי 20%יגבו  –השני  1/3בביטול מנוי במהלך ה 

 י.ממחיר המנו 17%יגבו  –השלישי  1/3בביטול מנוי במהלך ה 

 

 

 

 



 

 

דמי   ₪ 100ללא עלות. החל מיום זה יגבו   – 1.5.21עד ליום  – העברת מנוי לבן משפחה או חבר
 העברת מנוי.

 

 להתאמן מהסגר הראשון ? מי שטרם שב

לנצלם במלואם במהלך השנה הקרובה כלומר  ותוכלוכל ימי המנוי יתווספו עם שובכם לקאנטרי, 
לקראת שובכם יש ליצור קשר עם מעבר לתאריך זה יפוג תוקפה של ההקפאה.  .2022 מרץ עד 

 הקבלה  ולהפעיל את המנוי מחדש.

 
14-ילדים מחלימים בני  .בעלי תעודת מחלים יכולים להיכנס לקאנטרי 16דים מתחת לגיל יל
מטר  מורשים להיכנס  25. ילדים  שהחלימו ויכולים לשחות לפחות יכולים  להיכנס לחדכ 16

 לבריכה למסלול הימני בליווי הוריהם. 
 

 חוגי ילדים: 
 

 יהיחוגי הילדים חוזרים לפעילות וכן חוגי השח 18.4.21החל מיום ראשון 
 נוספים ) הורים או מנויים(.   נוכחותללא ו יחד עם המאמן/ ת שלהם דים ישהו בחדרי הסטודיו ילה

שעות שיוקדשו לאימון  –בימים ראשון וחמישי  16:00-17:00בין השעות  יתקיים  בחדר הכושרחוג 
מבוגרים המעוניינים להתאמן  ללא נוכחות מבוגרים, למעט המאמנים שלהם. ילדים בלבד 
 קחו בחשבון נוכחותם של ילדים לא מחוסנים.יבשעות אלו, י

 לדים מפורסמים באתר הקאנטרי.שאר חוגי הי
משפחה שתרצה להמיר את חודש המנוי . הילדים יהיו זכאים לתוספת של חודש ימים למנוי שלהם

 שלא נוצל תוכל לחלק את חודש המנוי  למספר בני הבית באופן שווה. םשל הילדי

 

 בית ספר לשחיה

 שלנו: המנוסה המורים צוות  עם השבוע לאורך נפתחו ומעלה 5 מגיל לילדים שחיה חוגי

 שחיה. ושיפור לימוד חוגי – 7-5 מגיל קטנטנים – הרך הגיל את ילמדו קליין ויובל קליין חווה

 שחיה. ושיפור לימוד חוגי – 12 גיל ועד 5 מגיל ילדים של רחב מגוון תלמד גודרנה סוזאן

 עתודה, טרום בחוג  תחרותי למסלול המכוונים 10-8 מגיל הילדים את ילמד איטקין אלכס

 יתמקדו בו וכושר" "נוער בחוג  שחיה חובבי במסלול שנמצאים ומעלה 12 מגיל הבוגרים ואת

 השחייה. סגנונות 4 שיפור תוך הכושר בשיפור

 



"בית ספר מסלולי שחייה לשימוש המנויים בשעות אחר הצהרים מפורסמים באתר בחוצץ 

   בבריכה. ילהמצ עמדת וליד הקבלה בדלפק מופיעים  ,<< מסלולים-------לשחייה" 

 בשנה הצהרים, בשעות למנויים סגורה הייתה הבריכה בהן עברו לשנים שבניגוד לציין לי חשוב

 .21:00/22:00 ועד -5:00 מ היום שעות כל לאורך לשימושכם ברצף פתוחה היא האחרונות וחצי

  

 חפר בעמק השחייה מחלקת מנהל מימון אסף למר הצוות כל ובשם אישי באופן להודות רוצה אני

 נפלאה, עבודתו ועושה האחרונות וחצי השנה כל לאורך ואירגונית מקצועית אותנו שמלווה

 ומקצועיות!!! בנדיבות

 רות – 2833809-051 לשחייה: ביה"ס  טלפון

 2203135-052 חווה: טלפון

 

 להלן מצורף המחירון המעודכן

 

 

 

 ברכישת מנוי מתמשך בהוראת קבע  -   2021מחירון חודשי 

 סוגי מנוי
 חוץ בית יצחק וגוש חיה

 מחיר מלא הנחה 10% 

 350 315 מנוי מתמשך -יחיד   

 332 300 **הנחת סטודנט / זהב / נכה / חייל בחובה 5%

 (275) - 550 (247.5) - 495 מנוי מתמשך -* זוגי   

 (257.5) - 515 (235) - 470 **הנחת סטודנט / זהב / נכה /חייל בחובה 5%

 620 560 מנוי מתמשך - 1זוג +  

 750 675 מנוי מתמשך  -נפשות  8משפחתי עד   

 500 400 כניסות 10כרטיסיה   

 60 50 כניסה חד פעמית  

 390 350 יחיד -חודש הכרות   

 610 550 זוגי  -חודש הכרות   

 720 630  1זוג + -חודש הכרות   

 850 765 משפחתי  -חודש הכרות   



 

 הערות למחירון:

 אין כפל הנחות 

 מזומן, מחדש.אין הנחת שבת , 

 .תשלום בכרטיס אשראי ובמזומן בלבד 

  רק אם שני בני הזוג סטודנטים או חיילים בחובה  -הנחות במנוי זוגי חיילים או סטודנטים- 

 תינתן ההנחה לשניהם

   ההנחה  -מספיק שאחד מבני הזוג עונה על הקריטריון  -לנכה או גיל זהב  -הנחה במנוי זוגי

 תתקבל עבור שני בני הזוג.

 .המנוי בקאנטרי בית יצחק הינו מנוי בהוראת קבע חודשית מתמשכת ואינו מנוי שנתי 

 .סיום מנוי יהיה ביום האחרון של החודש העוקב לתאריך בקשת הביטול 

 יום לפני תאריך סיום המנוי. 30ולכן על המנוי להודיע לפחות  

   ואין הקפאות. אין החזרים על חלקיות חודש -חשוב לדעת 

  לחודש ועד היום האחרון בו. 1המנוי הוא מה 

 

 יעל ניר

 קאנטרי בית יצחק מנהלת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


