
 שאלות ותשובות - להלן זכויותיכם -חוזרים לשגרה לאחר הסגר השני 

 

 מנויים יקרים,

 משתוקקים לשוב לפעילות ספורטיבית בקאנטרי! כולנו 

קף געגוע ואפילו מצב רוח דיכאוני שתהסגר הזה נתן בנו אותות קשים של בדידות, עצב, 
אותנו בגלים. חוסר המעש וההתרחקות מהשיגרה, מהמפגש עם האהובים שלנו, גרם 

 לחלקנו לעליה במשקל ולהרעה במצבנו הבריאותי. 

אני מבטיחה שכאן בקאנטרי נעשה הכל ומעבר כדי לחזור לשיגרה המרפאה והחיונית הזו 
 לנפש ולגוף.

ום מפגש ספורטיבי, וכולנו הבית שלנו הוא מרכז חברתי וקהילתי, לא פחות מהיותו מק
 רוצים בעמידתו הכלכלית האיתנה. 

. עובדים רבים שהיו חלק בלתי אבל אפשר לראות את קצה האופק עברנו ימים קשים מאד
וחלקם חלקם התפטרו ת, חלקם פוטרו, "נפרד מהנוף שלנו במשך שנים לא שבו מחל

 משרתם הצטמצמה באופן חד. 

לתושבי בית יצחק כנראה רק יוני הבריכה הקייצית נסגרה לחורף הקרוב ותיפתח רק בחודש 
בבריכה  כעת. מעט המנויים שנהנו מהבריכה הקייצית הפתוחה בחודשי החורף, ישחו בלבד

 המקורה. 

אימון ונקצה להם שעות  השנהיתאמנו בבריכה המקורה לאורך כל  ילדי בית הספר לשחיה
 ה בכם. עם מינימום פגיע

החלטות הרות גורל, החלטות שמשפיעות על  קבלהימים קשים בהם רשות הבריכה  עברנו
 כל אחד ממנויי הקאנטרי. 

ניהול הקאנטרי עבר לאגודה החקלאית של בית יצחק, גוף איתן ויציב, בעל מוניטין כלכלי 
סק עשיר, מהלך שיהפוך את הקאנטרי ממלכ"ר ) גוף קהילתי שאינו למטרות רווח( לע

 .כלכלי 

נתגייס כולנו לאות ההחלטות כולן באות להציל את הקאנטרי מטביעה כלכלית, ורק אם 
, גם אם איננו בעלי אינטרס אישי כזה או אחר, נתחשב בכל מכלול האתגריםסולידריות, 

הצלחנו במשימה. הקאנטרי עומד על שתי רגליים איתנות  -נוכל בכוחות משותפים להכריז  
 ! ! !ב ז כ ו ת נ ו 

 

". אני בטוחה שהמידע יהיה לכם 2ריכזתי לנוחיותכם קובץ שאלות ותשובות "חוזרים מסגר 
 לתועלת רבה.



חשוב שתשימו לב בכל אחד מסעיפי הזיכוי: עשיתי חשבון מדוייק מול כל קטגוריה של המנוי 
ועבר למנוי חלופי או שיתן לכם ניחישוב הסכום ששולם, מול הזיכוי שישקיימת בקאנטרי ע"י 
חודשים וכך  12) כל התרחישים בהמשך(. את אותו זיכוי חילקתי ב במידה שתבקשו זיכוי

קבלתם את הערך היחסי פר חודש בו לא הצלחתם לנצל את כל השירותים שעבורם 
שילמתם. ערך הזיכוי מופיע בטבלה. חפשו במסמך הבא את המנוי הרלוונטי שלכם ותוכלו 

 את התשובה.ם גלקבל באותו סעיף 

 

חודשים. הימים האלו  5.5שהם  ימים  166לכל המנויים הפעילים התווספו באופן אוטומטי 
 הם בנוסף לימים שהתווספו מהסגר הראשון. 

 

 השבועות האחרונים מהמנוי. מה זכויותינו? 3קיץ ולא ניצלנו את   רכשנו מנוי .1

 

שבועות לניצול המנוי. בניגוד לשנים  20ועמדו לנו  27.5.20עונת הקיץ ב  פתחנו את  השנה
גם מנויי בית יצחק המקבלים : 10.10ועד ל  27.5מה  -חודשים  יוחצ 4קיבלו  כל המנויים , שעברו
חודשים לבחירתם בתוך טווח  3חודשים, מאפריל ועד אוקטובר, וגם מנויי החוץ המקבלים  6בד"כ 

 החודשים הללו.

וקיבלו  חודשים 3כ ", גם למנויי חוץ המקבלים בד15%אופן רוחבי, כל מחירי המנוי הופחתו ב ב
בשנה מורכבת זו, מול הרגולציות  נדיבות בשפע, וזאת במטרה לייצר חודשים 4.5השנה 

 שהתהפכו משבוע לשבוע.

 

כל יוני כל יולי וכל  אוגוסט, ואת שולי  -נפלאים בעונה החמה שבועות  17מ  ליהנותהשנה הצלחנו 
להחזיר לכם באחת  נוכלכך ששלושה שבועות מתוך המנוי שבועות לצערי לא,   3העונה בסך 

 מהאפשרויות הבאות:

 שבועות ברצף לבחירתכם בקיץ הבא. 3ניצול  .1
 21 ודש מאיניצול חודש ימים ברצף בבריכה המקורה השנה, בעת המתאימה לכם ועד ח .2
מהסכום אותו שילמתם ) מנויי חוץ /בית יצחק( לניצול  15% -ניצול הכסף שעומד לרשותכם  .3

לשיעורי שחייה פרטיים, לחוגי ילדים ברכישת מנוי לקאנטרי, לבית ספר לשחיה, לאימונים אישיים, 
 .2021עד אפריל וזאת ציוד ספורט או 

 2021יצול כנ"ל עד אפריל לנ -העברת הזכות  לטובת חבר / בן משפחה רחוק  .4
קבלת כרטיסיה בסכום שנותר לכם לשם כניסות חד פעמיות לבריכה המקורה כעת או  .5

  -לקייצית בקיץ הבא 
 2021. הכרטיסיה תוקפה עד לקיץ 3-12ומעלה וחצי ניקוב לילד מגיל  12ניקוב מלא לאדם מגיל 

 14מיועד לאנשים מגיל  -כרטיסיה לכניסות חד פעמיות לשיעורי הספורט או לחדר הכושר  .6
 .₪ 50כניסה אחת =  ומעלה ומותנה ברישום מראש בקבלה.



 .₪ 100החזר כספי יחסי פחות דמי ביטול מנוי בסך  .7

 יש למלא טופס ביטול מנוי. ואנו נטפל בבקשתכם.  7במידה שבחרתם בסעיף 

 

 בעת זו.אני בטוחה שתוכלו למצוא אופציה נפלאה עבורכם ולהיות שותפים להבראת הקאנטרי 

 

 

 מה קורה עם סך הימים שלא ניצלנו? ,8.3.21ועד ל  19.9הקאנטרי סגר שעריו מה  .2

 

כל הימים בהם הקאנטרי היה סגור יתווספו למנוי שלכם באופן גורף ואוטומטי. אין צורך לבקש 
 הקפאות או למלא טופס כזה או אחר.

 

 

יכול להמשיך את ההקפאה הקאנטרי נפתח ואני לא מעוניין לחזור לפעילות. האם אני  .3

 שלי ולקבל בגינה ימים לכשאחליט לחזור.

 

 חודשי מנוי. 8.5הוקפאו באופן אוטומטי לכולכם  לאורך השנה האחרונה 

, וכן אין הקפאות אפשריות מעבר לימים שכבר הקפאנומכל סוג כרגע אינן נוספות הקפאות 
 רטרואקטיביות. 

פתיחת הקאנטרי על מחלקותיו השונות בהתאם לתו הסגול ולכל ההנחיות של משרד הבריאות 
 חודשים שכבר הוקפאו.  8.5היא מאד יקרה ולכן לא נוכל להמשיך לאשר הקפאות מעבר ל 

 

הקפאות והקלות נוספות פוגעות בשירות הלקוחות, בניקיון, בזמינות ובמהירות בטיפול 
של הקאנטרי, ואני מאמינה   DNAלות ובתחזוקה. כל אלה ועוד הם ה בבקשותיכם או בטיפול בתק

 שכולכם רוצים בהמשך עמידתנו האיתנה.

 לידריות של כולכם!אני זקוקה להבנה, לסובלנות ולסובמיוחד היום 

 היא שמירה על הבריאות של כולנו! -שמירה על המקום  

 

 



 אינני מחוסן ולכן איני יכול להיכנס לקאנטרי. מה קורה עם המנוי שלי? .4

נכון להיום הממשלה אישרה רק למחוסנים או מחלימים להיכנס לחדרי כושר ובריכות. אנשים 
ימים. ברגע  166שלא התחסנו אינם מורשים להיכנס כרגע ולכן המנוי שלהם יתארך מעבר ל 

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

 8מי שירצה לקבל כספו חזרה יוכל להציץ בסעיף 

 

 רכשתי מנוי זוגי אבל בן זוגי לא יכול להגיע? .5
 
 

 כל הימים יועברו אליך ע"פ המפרט הבא
 

 

  חדכ / בריכהזיכוי למנוי זוגי 
      

   ימים לכל חודש 12תוספת   בית יצחק
   ימים לכל חודש 18תוספת  זהב בית יצחק
   ימים לכל חודש 15תוספת   גוש חיה
   ימים לכל חודש 19תוספת  זהב גוש חיה

   ימים לכל חודש 17תוספת   חוץ
   ימים לכל חודש 19תוספת  זהב חוץ

 

 

 זיכוי למנוי משולב 
      

   ימים לכל חודש 16תוספת   בית יצחק
   ימים לכל חודש 18תוספת  זהב בית יצחק
   ימים לכל חודש 15תוספת   גוש חיה
   ימים לכל חודש 19תוספת  זהב גוש חיה

   ימים לכל חודש 17תוספת   חוץ
   ימים לכל חודש 19תוספת  זהב חוץ

 

במקרים בהם אחד מבני הזוג רכש מנוי משולב  והשני רכש מנוי חדכ / בריכה, יש למלא טופס 
 ולבקש חישוב ספציפי.

 

 

 

 



 

 רכשתי מנוי משפחתי ולא כל בני משפחתי שבו להתאמן. מה זכויותיי? .6

 

אינו אנשים מאותה משפחה גרעינית. כל אדם המתווסף למנוי  3מחיר מנוי משפחתי מבוסס על 
  חייב בתשלום נוסף, ולכן גם אינו זכאי להחזר / קיזוז במחיר

 

 

 

     לכל חודש/ בריכה  זיכוי למנוי משפחתי במנוי חדכ 

         
      אין זיכוי בגין אלו שלא חזרו מתאמנים 3מינימום 

 בני הזוג יזכו בהפרש   תוספת שבוע לכל אחד מנוי חוץ שבו להתאמן 2
  ימים לכל אחד 4תוספת  גוש חיה  שבין מנוי משפחתי לזוגי

  תוספת שבוע לכל אחד בית יצחק 
היחיד יזוכה בהפרש שבין  ימים 27תוספת  מנוי חוץ חזר להתאמן 1

 ימים 27תוספת  גוש חיה  מנוי משפחתי ליחיד

 ימים 25תוספת  בית יצחק 
       
       
       

   לכל חודשזיכוי למנוי משפחתי במנוי משולב  
       

      אין זיכוי בגין אלו שלא חזרו מתאמנים 3מינימום 
 בני הזוג יזכו בהפרש   תוספת שבוע לכל אחד מנוי חוץ שבו להתאמן 2

  שבוע לכל אחדתוספת  גוש חיה  שבין מנוי משפחתי לזוגי
  תוספת שבוע לכל אחד בית יצחק 

היחיד יזוכה בהפרש שבין  תוספת חודש ימים מנוי חוץ חזר להתאמן 1
 יום 22תוספת  גוש חיה  מנוי משפחתי ליחיד

 ימים 27תוספת  בית יצחק 

 

 

  : רכשתי מנוי משפחתי משולב אבל לא כולם מעוניינים  או יכולים לנצל את כל השירותים .7
 . חדכ / סטודיו ובריכה

 לא יהיה החזר –םבמידה שלפחות שלושה מתוך בני המשפחה כן מנצלים את כל השירותי

שיתחלקו לכל חודש שהוקפא, יום   14תקבל המשפחה זיכוי של  – במידה ששניים לא מנצלים
 במידה שווה לכל אחד מבני המשפחה 

שיתחלקו עבור כל חודש שהוקפא, ימים  7תקבל המשפחה זיכוי של  –במידה שאחד לא מנצל 
 אחד מבני המשפחה. במידה שווה לכל



 
 
 
 
 מה המדיניות? -אני בכל זאת רוצה את כספי בחזרה   .8

 

Before you quit remember why you started"" 

 

ד הוא אישור מרופא על אי כשהתנאי היחי, ופס בקשה להחזר כספי המופיע באתרלמלא ט ליךע
 הרפואי. כשירותך לחזור לפעילות עקב מצבך

 את הטופס יש להגיש לפקידת הקבלה. 

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  הגשה הבקשה

 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 

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

 

 

לרשותי לחבר / בן משפחה לניצול ללא דמי האם אני יכול/ה להעביר את הסכום העומד  .9
 ביטול?

עבור העברת מנוי מאדם לאדם. נכון לעכשיו לא יגבו דמי  ₪ 150בהחלט כן. בדכ אנו גובים 
 העברת מנוי. 

 

 לא שבתי להתאמן מהסגר הראשון ? .10

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

 

 שלא ניצל את המנוי המשולב שלו יקבל שבוע נוסף לכל חודש מנוי. - מנוי נוער  .11



 .את ההגבלות לכשישחררוהמנוי שלו יוארך  .כרגע לא יכול להיכנס 16ילד מתחת לגיל  .12
 

, חיילי גוש חיה  (למעט חייל  בית יצחק) -שלא ניצל את המנוי המשולב שלו   -   מנוי חייל .13
 .וחיילי חוץ יקבלו תוספת של שבוע לכל חודש מנוי

 
 ,2,3,7,8,9ראה סעיפים :   - מנוי סטודנט .14

 

 

 

 

 

 

 

ועד  20.9.20ילדים ששילמו רק לחוג ילדים יקבלו את יתרת הזמן שלא ניצלו מה  -חוגי ילדים  .15
 , או יוכלתאריך  שובנו. במידה שלא ירצה להמשיך יקבל את מלא הזיכוי בגין פרישה

 להשתמש בזיכוי לרכישת מנוי כלשהו לבן משפחתו או שירות עתידי.
וג כזה או אחר, ימי ילדים שהם חלק ממנוי משפחתי ואינם משלמים ספציפית לח

 ההקפאה יתווספו לימי המנוי המשפחתיים.
 

ילדי ביה"ס לשחייה חוייבו רק עבור שיעורי השחיה שהשתתפו בהם  - יהיבית ספר לשח   .16
יוכלו להשתמש בזיכוי זה עם שובנו  -בפועל. ילדים שקיים זיכוי עבורם עוד מימי הסגר הראשון 

 לאימונים. 
 בטעות וירצו לקבל כספם בחזרה יוכלו לקבלו לאחר מילוי טופס ביטול מנוי. ילדים שחוייבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בגין אי ניצול מנוי משולב למשך חודש   לסטודנטזיכוי 
      

 תוספת שבוע לכל חודש  בית יצחק
ימים לכל חודש   8תוספת  של  גוש חיה  

ימים  לכל חודש   9תוספת  של  חוץ  



 

אינני יכול או רוצה להתחייב לרכישת מנוי שנתי. אני מבין שמחיר חודשי הינו יקר יותר.  .17
 מה המחיר ? 

 
. כל המנויים מהיום כל המנויים יכולים להינות מכל השירותים שהקאנטרי מציע
 משולבים , אין מנויים נפרדים לבריכה  ולסאונה, ולחדר הכושר והחוגים. 

 
 להלן מצורף המחירון המעודכן ) בעקבות הוספת מע"מ ותקורות חדשות(

 
 

 ברכישת מנוי שנתי -  2021מחירון חודשי 

 סוגי מנוי
 חוץ בית יצחק וגוש חיה

 מחיר מלא הנחה 10% 

 350 315 מנוי שנתי יחיד  

 332 300 הנחת סטודנט / זהב / נכה 5%

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

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

 620 560 מנוי שנתי - 1זוג +  

 750 675  מנוי שנתי  - נפשות 8משפחתי עד   

 500 400 כניסות 10כרטיסיה   

 60 50 חד פעמית כניסה  

 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 , 
  ,מנוי מדי חודש בחודשו את דמי  ה נמליץ שתשלמובשל הקורונה וחוסר הוודאות

. כל שעליכם לעשות במידה שהנכם מבקשים לסיים בכרטיס אשראיבהוראת קבע 
 יום  לסיומו.  30ת התראה של  מנוי הוא לת

 מאחלת לכולנו חזל"ש מהנה ומרגש

 יעל ניר

 קאנטרי בית יצחק מנהלת 


