
 מועדון השחייה –קובץ נהלים ותקנונים 

 הודעה על תחילת רישום•

 נוהל רישום ודמי חבר•

 נוהל קבלת מלגות הצטיינות•

 נוהל בית ספר ללימוד שחייה•

 נוהל טיפול בתשלומים•

 פעילויותנוהל מימון •

 נוהל ביטוח ספורטאים•

 



 השרון הוד השחייה לקידום העמותה
 

 2015 האימונים לשנת רישום פרטי

 .רון גלי בבריכת "השרון הוד עירוני הפועל" של השחייה לקבוצות והמיונים ההרשמה את פותחים אנו ,24/8/14 ראשון מיום החל

 האימונים לשנת תשלום והסדרת רישום וכמובן לקבוצות ושיבוצים מיונים נקיים ,השבוע כל ,19:00 ועד 16:00 השעות בין ,24/8/14 ,ראשון מיום

  לקידום העמותה לפקודת שקים* .(אשראי בכרטיס לשלם אפשרות אין) ,האימונים שנת כל עבור שקים 12-ב או במזומן תשלום כנגד הנו הרישום .הבאה

 .השחייה

 

 ישמרו לא ,31/8/14-מה החל .28/8/14 ,השבוע לסוף עד ,המאמנים לקביעת בהתאם ,לקבוצות לשיבוץ עדיפות יקבלו החולפת בשנה אצלנו שהתאמנו שחיינים

  ,00:19 -ל 00:16 בין (ה-א) יום כל בבריכה נהיה אנו .המאמנים לקביעת ובכפוף פנוי מקום בסיס על תתבצע שחיינים וקבלת הותיקים לשחיינים המקומות

 .(מינוס פלוס)

 .זה למייל מצורפת ,הבאה האימונים לשנת והקבוצות האימון זמני ,האימונים תוכנית*

 

  יש השקים את .(כולל אוגוסט עד ספטמבר) האימונים חודשי כל עבור שקים 12ב ויבוצע המודעות לוח על תלוי שהעתקו האגודה תקנון פי על יבוצע רישום

 .״השרון הוד השחייה לקידום העמותה״ לפקודת לרשום

 :תקשורת אמצעי

  .COM4COM  מערכת דרך והוריהם השחיינים עם תקשורת מערכת מפעיל "השרון הוד עירוני הפועל" ,השחייה מועדון

  הורי עם ויעילה מהירה תקשורת מתאפשרת זו מערכת ובעזרת ,בה המופיעים הקשר אנשי כל בין SMS-ו אלקטרוני דואר שליחת מאפשרת המערכת

 את לקבל לכם לאפשר מנת ועל ל"הנ המערכת דרך מועברות האגודה של השוטפות ההודעות כל .חשובות והודעות עדכונים וקבלת עצמם והשחיינים השחיינים

 .אישיים פרטים מספר ותמלאו האינטרנט דרך למערכת תכנסו באם נודה ,ומעורבים מעודכנים ולהיות ההודעות

 .השוטפים והעדכונים ההודעות את לקבל תוכלו לא במערכת יופיעו לא ופרטיכם במידה !חשוב

 .(ידידותי ומאוד פשוט הוא השימוש) בה להשתמש כיצד הנחיות תקבלו ,למערכת האישיים פרטיכם הכנסת לאחר

                                                    

 :ובפייסבוק לבריכה בכניסה ההודעות בלוח ,האגודה באתר להתעדכן ניתן בנוסף
 האגודה אתר אותנו בקרו

com/hapoelironihh.wix.//ravidadv:http 
  

 :"השרון הוד עירוני הפועל" של בוק-הפייס דף
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 :רישום קנוןת
  "קנס" 30 + שוטף של בתשלום מוקדמת פרישה אפשרות .חודשים 12-ל בהתחייבות הנו טריאתלון/שחיה חוגי/לאימוני רישום•

  .(בחזרה כספים לקבל יהיה ניתן ולא פרישה בגין תשלום החזרי אין אפריל מחודש) .מרץ עד ספטמבר החודשים על רק שיחול

 .קבלתו ולוודא (com.ravidadv@gmail) העמותה ל"למנכ מייל להעביר יש ,זה סעיף להפעיל בכדי

 ."השחייה לקידום עמותה"ה לפקודת ,החודשים 12 כל עבור בפריסה דחויים בשקים/מראש במזומן יעשה לאימונים תשלום•

 .השחיין בטובת התחשבות מתוך המאמנים החלטת פי על תעשה לקבוצות וחלוקה האימונים זמני•

 .במזכירות שישולם ,יפ'צ ,זיהוי תג עבור ₪ 25 וכן ₪ 150 בסך השחייה באיגוד וחברות ביטוח עבור תשלום יתווסף ברישום•

 .נוסף בתשלום – וגיבוש הכושר לשיפור ספורט ואירועי חברתיים אירועים ,אימונים מחנות ,תחרויות יתקיימו השנה במהלך•

 בכדי .הבאה האימונים לשנת זיכוי ויינתן יוקפאו ,המחלה תקופת בגין האימון דמי ,ח"ח גבס/אשפוזים/חמורה מחלה של במקרה•

  מסירת מועד הנו ההקפאה תחילת מועד .להתאמן הנפגע יוכל לא בהם הימים יצוין בו רפואי אישור להעביר יש זה סעיף להפעיל

 .הרפואי האישור ג"ע רשום שיהיה יותר מוקדם תאריך כל חרף ,המייל

 .המאמנים החלטת י"עפ ציוד וכל סיליקון כובע ,אגודה מדי ,סנפירים ,משקפת ,ים-בגד :אישי ציוד בעצמם ירכשו השחיינים•

 .(המועדון במלתחות להשתמש שרשאיות לבנות פרט) ,בלבד הבריכה שבשפת במלתחות הנה האימון בתום השחיינים רחצת•

   .מראש אישור ללא כושר חדר/קוזי'בג ישתמשו ולא אימון לאחר בקנטרי/בבריכה להישאר רשאים אינם מנויים שלא שחיינים•

 .זאת ויעשו היה בתשלום ויחויבו ,בקנטרי במתקני להשתמש או בבריכה למים להיכנס רשאים אינם ,שחיינים של מלווים•

 .הקנטרי והנהלת המצילים ,המאמנים צוות להוראות להישמע יש•
 .מטעותו בו לחזור הטועה רשאי ,טעות של במקרה - .ח.ל.ט*
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 ס לשחייה"ביהנוהל 
 .דקות 45מפגשים בני  12ה ללימוד שחייה בקורס בן /נרשמבתכם / ברצוננו לברך אתכם על כך שבנכם .הוד השרון 18רחוב פדויים , בריכת גלי רון

 .במהלך קורס זה ילמדו הרגלי מים ושחיה בסגנון החזה•

 .בתכם להצטרף לחוג שיפור שחיה בו ילמדו הרגלי מים ושחיה במספר סגנונות/יוכל בנכם, לאחר תום הקורס•

₪  350 -, אשר הנו בן שני מפגשים בשבוע, לאחר סיום קורס הלימוד, עלות חוג השיפור לחודש. ₪ 1,400המפגשים הנו  12עלות קורס לימוד השחייה בן •

 .כולל אוגוסט, מותנה ברישום עד חודש אוגוסט, לחודש

 .מראש עבור כל הקורס, המפגשים יבוצע במזכירות הבריכה 12התשלום עבור קורס הלימוד בן •

 ".העמותה לקידום השחייה הוד השרון"או שיק לפקודת /תשלום יבוצעו במזומן ו•

 .אי הגעה למפגש לא יזכה במפגש חלופי. אין אפשרות לפרישה מוקדמת מהקורס ואין החזר כספי לפורשים•

 .אין החזר כספי –יוקפאו , דמי הקורס בגין תקופת המחלה, גבס/ אשפוזים / במקרה של מחלה חמורה •

 .כובע ים לשיער אורך, בגד ים צמוד, משקפת: שחיינים לרכוש בעצמם ציוד אישי/על התלמידים•

, אמאפרט לבנות שרשאיות להשתמש במלתחות הנשים של המועדון בליווי ( לא בתוך המועדון), רחצת השחיינים בתום האימון הנה במלתחות שפת הבריכה בלבד•

 .אחות בוגרת או סבתא

או מתקני /או חדר הכושר ו/קוזי ו'או בשטח המועדון לאחר באימון ואינם רשאים לבצע כל שימוש בג/שחיינים שאינם מנויים אינם רשאים להישאר בבריכה ו•

 .המועדון

מלווים שמעוניינים להשתמש במתקני המועדון  . )או להשתמש במתקני המועדון/אינם רשאים להיכנס למי הבריכה ו, שחיינים בקורס הלימוד/ מלווים של תלמידים •

 (.מחויבים לרכוש כרטיס כניסה במזכירות המועדון

 .או הנהלת המועדון/או המצילים ו/ו, או המאמנים/או מלווים להישמע להוראות הצוות ו/על השחיינים ו•

הנה לשימוש משרדי בלבד ומספר הניקובים בה לא יהווה ראיה לזכות לזיכוי כל , במזכירות הבריכה, הכרטיסייה המונפקת לאחר הסדרת תשלום עבור הקורס•

 .שהוא

 ,בברכת הצלחה באימונים

 צוות המועדון והנהלת האגודה

 .ונפעל על פיו, נתנו את הסכמתנו לאמור בו, הרינו לאשר בחתימתנו על מסמך זה כי הבנו את תוכנו

 __________________: חתימה             
                                   

  ________________________________________:(שם מלא של ההורה)מ "אני הח: הצהרת בריאות

 _______________ :טל___________________ : של הילד. ז.ת _____________________:שם הילד
ת להודיע מיידית למדריכי השחייה על  /ה בזאת ומתחייב/הנני מצהיר. ה לכל פעילות גופנית ללימודי שחייה/ה בריא/י רופא ונמצא"ה לאחרונה ע/נבדק תי/מצהיר בזאת כי בני

תחול עליי בלבד ומועדון הספורט ומדריכי השחייה לא יישאו באחריות  ,ידוע לי כל אחריות לנזקים שיגרמו לי עקב ליקויי במצב הבריאותי בעת לימוד השחייה . שינויי במצב בריאותי

 .כלשהי לנזקים אלו

 .ת הצהרה זו מרצוני החופשי ולאחר שהבנתי את תוכנה/אני מוסר

 ________________________________:חתימת ההורה

 _____________: ו בשעה, ה, ד, ג, ב, וכן ביום א_____________ : ו בשעה, ה, ד, ג, ב, יום א: מועדי הקורס



 נוהל טיפול בתשלומים

כל תקבול שיקבל מועדון השחייה והטריאתלון הוד השרון ישולם לחשבון העמותה לקידום השחייה הוד השרון   •
 .16083ויופקד בבנק דיסקונט סניף הבנים הוד השרון חשבון מספר  58-0491256 ר"ע
 

 .מזומנים או העברה בנקאית, תקבולים יתקבלו באמצעות שקים•
 
 .ל העמותה יבצע מעת לעת הפקדות של שקים לחשבון העמותה"מנכ•

 

 .ישמרו בכספת העמותה, שקים שזמן פירעונם דחוי•
 
 .ל העמותה יהיה רשאי לאשר קבלת תקבול באמצעות זיכוי אצל ספקים ולא בכסף"מנכ•
 
,  ל העמותה יהיה רשאי לקבל תקבולים במזומן ולהשאירם בכספת העמותה ללא שיופקדו לחשבון העמותה"מנכ•

כנגד קבלות ובסך כולל שלא יגדל בכל עת נתונה מהסך של , וישמשו כקופה קטנה להוצאות העמותה או עובדיה
 .ח"ש 30,000

 
ל העמותה רשאי לשלם  "יהיה מנכ, או שחיינים/בגין ליווי משלחות ו, בגין כל יום של שהות מחוץ למדינת ישראל•

בגין כל יום של  , לידי המלווה ישירות, תשלום זה ישולם במטבע חוץ. ב במזומן"ארה$ 75מאמן סך של עד /למלווה
 .שהות מחוץ למדינה

 
.  עבור ספקים ועבור כל חיוב אחר של העמותה, ל העמותה ינפיק תשלומים בשקים עבור שכר עובדים"מנכ•

 .מעת לעת ש"להנהחמסמך שיועבר , תשלומים אלו יבוצעו כנגד אסמכתא לביצוע התשלום
 

 



 נוהל מימון פעילויות

 העמותה תשתתף במימון עלות הקפיצות למים בתחרויות•

 אימונים/העמותה תשתתף בעלות ההסעות לתחרויות•

 העמותה תשתתף במימון עליות מחנות אימונים•

היקף ההשתתפות של המועדון באמור מסורה להחלטת •

 .ל העמותה וכפופה לטעמי תזרים ותקציב"מנכ



 ביטוחי ספורטאים נוהל
קמה חובה לביטוח הספורטאים הנוטלים חלק בפעילויות הספורט במסגרת מועדוני ספורט  "( חוק הספורט"להלן יקרא ) 1988-ח"תשמ, חוק הספורטי "עפ•

 .בפוליסת הביטוח לחץ כאןלעיון !. מדובר בפוליסה בסיסית בלבד .תחרותיים

 .תירכש פוליסת ביטוח נפרדת ומתאימה, מחנה או פעילות במסגרת המועדון/בעת יציאה מהארץ לתחרות•

 .מומלץ לבצע הרחבה של פוליסה זו באופן עצמאי, לשם כיסוי טוב יותר•

 

 ביטוח -חוק הספורט •

 *1994-ה"תשנ, (ביטוח)תקנות הספורט •

לאחר התייעצות עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ועם ארגוני  , (החוק -להלן ) 1988-ח"תשמ, לחוק הספורט( ג)18-ו( ב)7בתוקף סמכותי לפי סעיפים •

 :אני מתקין תקנות אלה, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, הספורט

 –בתקנות אלה  .1•
 ;המקרה המזכה בסכומי ביטוח -" מקרה ביטוח" 

 ;(חוק הביטוח -להלן ) 1981-א"תשמ, תגמולי ביטוח כמשמעותם בחוק חוזה הביטוח -" סכומי ביטוח" 

 .סיכונים כמשמעותם בחוק הביטוח -" פרטי ביטוח" 

 :ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת, פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו המפורטים להלן .2

 ;מוות של ספורטאי (1)•

 ;נכות של ספורטאי (2)

 ;אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו (3)

 ;נזק לשיניו של ספורטאי (4)

 ;באורח מלא או חלקי, ידו-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-אי (5)

 (.5)עד ( 1)מן המפורטים בפסקאות ', גרימת נזק לצד ג (6)

 :למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו, בשקלים חדשים, סכומי הביטוח המזעריים .3

 ;שנה 20למי שטרם מלאו לו  30,000-ו, שנה 20למי שמלאו לו  100,000 -במקרה של מוות  (1)•

 ;וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר, 100%לנכות בשיעור  150,000 -במקרה של נכות  (2)

 ;5,000 -אשפוז וטיפול רפואי  (3)

 ;5,000 -טיפול שיניים  (4)

 –לאי הכשירות ואילך  11-החל ביום ה, יד-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-פיצוי שבועי על אי (5)
 ;לשבוע 100 -שנה  20למי שטרם מלאו לו  (א)

 .לשבוע 400 -שנה או יותר  20למי שגילו  (ב)

או במסגרת תחרות למוסדות חינוך  , או מטעמו, המשתתף בתחרות ספורט במוסד החינוך שבו הוא לומד, הוראות תקנות אלה לא יחולו על ביטוח תלמיד .4•

 .המאורגנת על ידי משרד החינוך והתרבות או באישורו


