
 

לעונת הרחצה
ההרשמה

22-23! ה ל ח ה



חברי עמותת מועדון כפרי עומר
ותושבי עומר היקרים,    

אנו שמחים לפתוח את עונת הרחצה 2022-2023. 
בשנתיים החולפות, הפעלנו את המועדון בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  השנה, אנו 

מקווים כי השגרה וגלי הקורונה יהפכו לגלים בבריכה. 
במהלך החודשים הקרובים, אנו צפויים לסיים את בניית המלתחות החדשות שנבנו 

בסטנדרטים גבוהים מאוד ומיד בסיומם נשדרג את חדר הכושר, שישתרע על פני
המלתחות הישנות וחלל חדר הכושר הנוכחי. 

זוהי ההזדמנות גם לציין, כי לאחר מו"מ עם מספר חברות המתמחות באספקת ציוד כושר 
מתקדם לחדרי כושר, בחרנו את חברת TechnoGym האיטלקית וזאת לצורך הצטיידות 

חדר הכושר. יש לציין, כי לאחרונה הגיעו חמישה מכשירי ריצה ושלושה
מכשירים אליפטיים מהאיכותיים שיש כיום בשוק הספורט. נעשה את מירב המאמצים

על מנת שתקופת המעבר לחדר כושר החדש תהיה חלקה יותר וללא עיכובים מיותרים.
ללא ספק, בניית המלתחות והרחבת חדר הכושר בסטנדרטים גבוהים, יציבו את המועדון 

בקדמת תרבות הספורט והפנאי בישוב. 

כחלק מהתנופה בהתייעלות אנרגטית במועדון בשנים האחרונות, רכשנו מחברת
"אנרפויינט" פנלים ליצור חשמל בהספק של kw27 ובשנת העבודה 2021 המערכת החלה 

לספק חשמל לחברת החשמל ולהעשיר את קופת המועדון.  
בהזדמנות זו, נודה לגרי קולונטרוב על השנים הרבות שליווה מאות חניכי שחיה ונאחל 

לברק עטר המון הצלחה בקידום ענף השחייה לילדינו. 
יש לציין, שעל אף התייקרות מחירי החשמל, המים, הארנונה, שכר העובדים ומנגד, הקיטון 

בהכנסות שחל בשנתיים האחרונות, בשל התפרצות נגיף הקורונה, מחירי המנוי לקיץ 
נשארו ללא שינוי וקופת המועדון נשארה עם תזרים חיובי ואחראי, זאת בנוסף להשקעות 

הבלתי פוסקות במועדון. 
 

גם השנה, נאפשר הצטרפות לעמותה בתנאים אטרקטיביים ובפריסת תשלומים ל-7 שנים, 
ללא התחייבות ובמתן הטבה בשנה הראשונה להצטרפות. 

נאחל לכולנו שנה של בריאות וקיץ גדוש בפעילויות מהנות.



מחירון עונת 2022-2023 לחברי העמותה
מחיר קיץ
עד 30.09.22

תוספת חורף
(**) סה"כ עלות מנוי מלאעד 31/03/23

₪1,870₪468

₪2,905₪726

₪3,265₪816

₪3,625₪906

₪3,985₪996

₪2,230₪558

₪1,035₪258

₪1,100₪500

₪1,550₪388

₪2,385₪596

₪1,870₪187

₪1,500₪150

₪2,000₪500

₪380₪95

₪9500

₪800₪160

₪3800

₪2,388

₪3,631

₪ 4,081

₪ 4,531

₪ 4,981

₪ 2,788

₪ 1,293

₪ 1,600

₪ 1,938

₪ 2,981

₪ 2,057

₪ 1,650

₪ 2,500

₪ 475

₪ 950

₪ 960

₪ 380

יחיד

שניים ראשונים מאותו בית אב

זוג+ילד (*)

זוג + 2 ילדים (*)

זוג + 3 ילדים או יותר (*)

חד הורי+ילד (*)

שלישי בוגר רווק מאותו בית אב

מוזל לחייל בשירות סדיר/ מתגייס בשנת 2022 

מוזל תלמיד /סטודנט/ חייל משוחרר עד שנה

נכד שאינו תושב עומר כמנוי שני לפחות

תושב ותיק יחיד

תושב ותיק זוגי

נכה 50% ומעלה

 נכה 100%

הורה לחבר עמותה בתנאי שהחבר/ה מנוי

 מלווה למוגבל פיזית, שאינו בן משפחה

מחיר חודשי חלופי לכל גיל

סוג המנוי

13,900 ₪שנה ראשונה מנוי זוגי חינםדמי הצטרפות לעמותה

שנה ראשונה 2 ילדים חינםתוספת הצטרפות לעמותה בהסדר 7 שנים

moadon-omer.com 08-6467708

2022 יש להסדיר חובות דמי  50 ₪ לשנת  200 ₪ לכל בית אב/מנוי מוזל + דמי חבר שנתיים בסך  יש להוסיף לסה"כ עלות את דמי רישום בסך 

חבר משנים קודמות, במידה וקיימים.   ילד - עד גיל 21, במידה וחייל או מתגייס בשנת 2022, חיוב לפי הזול מבינהם.   עלות המנוי כוללת שימוש 

במתקנים: בריכה מקורה, חיצונית (החל מאמצע מאי ועד סוף ספטמבר), חדר כושר, סאונה וג'קוזי פתיחת מתקנים נוספים ו/או אירועים במהלך הקיץ יהיו 

בכפוף להנחיות והחלטת הועד וללא חיוב נוסף.    במידה ונאלץ לסגור את המועדון  עד 1.9 - ההחזר יהיה חלק יחסי מדמי המנוי. 




