
מחירון עונת קיץ
מיום הרישום ועד 30/09/18
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דמי רישום לכל בית אב    
מנוי ראשון       

מנוי שני מאותו בית אב    
מנוי ילד 1-18 (כמנוי שלישי)  

מתגייס בעונת הקיץ / חייל
מנוי שלישי רווק מעל גיל 18  

תלמיד/חייל משוחרר/סטודנט/מצטרף יחיד (*)
מנוי ותיק יחיד
מנוי ותיק זוגי

מחירים נוספים 
כרטיס למנוי בהטבה

כרטיס אורח למנוי
כרטיס אורח לחבר ששילם דמי חבר

כרטיס אורח לכל תושב עומר
מנוי יחיד חודשי חלופי  

לוקר לשנה 
צ'יפ יחיד/משפחתי

 08-6469106  08-6467708 
@moadonomer b e z e q i n t. n e t

מנוי לעונת החורף: מ-1/10/18 עד 31/03/19 – תוספת חורף 10% פרט לחיילים
הטבה למשפחות מרובות ילדים: החל מילד רביעי חינם.

הנחת רישום מוקדם: הינה על דמי המנוי בלבד ולא תחול על מחיר תלמיד/חייל /סטודנט
מחירון מלא ונהלים באתר המועדון

מצטרף יחיד *

חוגים במועדון הכפרי
(בתוספת תשלום)

שחיה ילדים • שחיה מבוגרים • יוגה • פילאטיס • קראטה • אורי כדורי 
התעמלות בריאותית • פלדנקרייז

www.moadon-omer.com :פרטים באתר

דמי הצטרפות לעמותה:

חלופה א' - 13,900 ₪ / 9,730 ₪*
עד 12 תשלומים . 

שנה ראשונה מנוי זוגי חינם.
חלופה ב' - 1,986 ₪ / 1,390 ₪*

בפריסה ל-7 שנים  (ללא התחייבות)
בשנה ראשונה להצטרפות 2 ילדים חינם.

סכום זה יתווסף לעלות מנוי 
בהתאם למופיע במחירון (למשך 7 

שנים). 

יש לשמור על רצף של 7 שנים לקבלת 
חברות.

*אזרח ותיק

למקדימים  
להירשם

עד 28/2/18 
תינתן הנחה
3%

על דמי המנוי

הצטרפות
לעמותה

למקדימים  
להירשם

עד 28/2/18 
תינתן הנחה
3%

על דמי המנוי

טל: 050-728-7788 | כתובת שד׳ יוהנה ז׳בוטינסקי 15

תושבי עומר
מספרת יניב שטיין

מפנקת אותך!
בתוקף עד ה - 31.3.18 | אין כפל מבצעים | ט.ל.ח

10%
הנחה

בהצגת מודעה זו
10%

הנחה
בהצגת מודעה זו



תנו לייק לדף הפייסבוק והישארו מעודכנים !
    moadonomer@bezeqint.net :דואל

הצטרפות לעמותה:  
קיימות 2 אפשרויות להצטרפות לעמותה:

חלופה א' –
תשלום בסך 13,900 ₪/ 9,730 ₪ (*) 

בפריסה של עד 12 תשלומים. ניתנת הטבה 
של מנוי זוגי חינם בשנה הראשונה.

* אזרח ותיק

חלופה ב' –
תשלום ההצטרפות בפריסה ל-7 שנים ללא 

התחייבות, בעלות של 1986 ₪/1,390 ₪ (*)  לשנה. 
בשנה הראשונה מנוי שלישי ורביעי (2 ילדים) חינם. 

יש לשמור על רצף של 7 שנים על מנת להפוך לחבר 
עמותה.

* אזרח ותיק

תינתן אפשרות לרכישת כרטיסיה ראשונה בהנחה 
(5 כניסות ליחיד/10 כניסות לזוגי) בעלות של 50 ₪ 

לכניסה, תוקף ההטבה יהיה עד ליום 31/03/19.

רכישה נוספת (10/5 כניסות) תהיה בעלות של 75 ₪ 
לכניסה.

*לא תתאפשר רכישה של כניסה בודדת

כניסת אורחים בליווי בעלי המנוי. לא תתאפשר כניסה 
לחדר הכושר לאורחים.

הטבה:
הרישום יבוצע במשרדי המועדון. מנויים ותיקים 
יכולים לחדש התשלום טלפונית (נוהל מפורט 

באתר המועדון). העברת המסמכים אפשרית בדואר 
אלקטרוני.  הרישום למשפחה הנו ל"בית אב" בלבד, 

דהיינו הורים וילדיהם. צילום עדכני של כל בני 
המשפחה הנרשמים יבוצע במשרדי המועדון.

* חובת תשלום לילד מגיל שנה במועד הרישום.

דמי רישום 200 ₪ לכל בית אב. 

נהלי רישום למנויים :

קטגוריית המחיר תקבע בכפוף להצגת תעודות ומסמכים רלוונטיים עדכניים בלבד
• מנוי יחיד – הראשון מכל בית אב 

• מנוי שני – כבן/בת זוג למנוי ראשון מאותו בית אב.

• מנוי ילד – גילאים 1-18 (כמנוי שלישי ואילך).

• בן/בת בוגר – רווק תושב עומר.

• מנוי נכד – נכד (כמנוי שני לפחות לתושב המקום) שאינו תושב עומר (בהצגת ת.ז. וספח של ההורים).

• תלמיד - ילד עד גיל 18 כמנוי בודד.

• סטודנט עד גיל 30 לתואר ראשון שהינו רווק בהצגת תעודת סטודנט.

• מתגייס/חייל – בהצגת צו גיוס לעונת הקיץ עד 30/09/18 או תעודת חוגר.

• חייל משוחרר – עד שנה
• דמי רישום לתלמיד/חייל/משוחרר/סטודנט שאינו במסגרת מנוי משפחתי – 200 ₪ למנוי

• אזרח ותיק – נשים מגיל 62 / גברים מגיל 67.

• זוגי - ותיק זוג גימלאים מאותו בית אב 

• נכה 50% ומעלה - הנחה 7% ממחיר יחיד מלא. 

• נכה 100% - הנחה 29% ממחיר יחיד מלא. 
• הנחת נכים לא תחול על מחירים מוזלים.

• מלווה למוגבל, שאינו בן משפחה – חיוב כילד

• נכד שאינו תושב עומר, כמנוי שני לפחות – 54% הנחה ממחיר יחיד מלא 

• הצטרפות לעמותה עבור יחיד הינה בהנחה של 38% ממחיר יחיד.

יש להצטלם במשרד המועדון לצורך חידוש המנוי 

 כל חברי העמותה, לשמירת זכויותיכם, הנכם נדרשים לשלם את דמי החבר השנתיים בסך 50 ₪
בעלי חוב משנים קודמות נדרשים לשלם את החוב,

כתנאי לחידוש מנוי.

חברי המועדון ותושבי עומר,   
כבר בימים אלה אנו נערכים לעונת הרחצה שתחל בקיץ הקרוב. 

הנהלת המועדון עושה מאמצים רבים להנעים את חופשת הקיץ כמו גם לסייע בעדכם לשמור 
על כושר וליהנות ממגוון חוגים בכל ימות השנה.

בשנה האחרונה ביצענו מספר שיפורים במועדון -שופצה במת האירועים , הוקמה הצללה 
בצמוד לה ואיכות ההופעות ואירועי קיץ עלתה באופן ניכר. בנוסף, מתוך כוונה להעלות את רמת 
הנוחות והבטיחות של המנויים, הושקעו משאבים נוספים לשדרוג התשתיות הכוללים בין היתר: 

מערכת חימום לבריכה המקורה, מערכת לחימום מים לרחצה במלתחות, שיפור המגלשות, 
שיפוץ מזנון הבריכה ועוד. 

במהלך השנה הקרובה יוקם במועדון הכפרי בשיתוף המועצה , מבנה מלתחות חדש שייתן מענה 
הולם לכלל צרכי חברי העמותה. מבנה המלתחות הישן יוסב לחדר כושר ויהווה המשך לחדר 

הכושר הקיים. 
בנוסף, מתוכנן להקים מבואת כניסה חדשנית, מזמינה וידידותית במקום הקרוסלה הקיימת כיום 

בכניסה. 
יש לציין שכל אותם השדרוגים נעשים ללא גבייה נוספת מהמנויים. מחירי המנוי נשארים גם 

השנה כמעט ללא שינוי וזו השנה השלישית ברציפות. חברים חדשים מוזמנים להצטרף בתנאי 
תשלום נוחים במיוחד.

 
בשנה הקרובה נמשיך ונקיים פעילויות והופעות קיץ מגוונות מהטובות שניתן למצוא, וביחד 

נשפר את איכות החיים של חברי המועדון והקהילה. 
אנו מזמינים את אילו שלא הצטרפו עדיין למועדון - לחבור אלינו ולבלות את חודשי הקיץ 

במרכז הפעילות החברתית, הקהילתית והספורטיבית הגדול ביותר בישוב, יחד עם מאות 
החברים שכבר פוקדים את המועדון מידי יום.

בברכת עונת רחצה מהנה ובטוחה.
ועד העמותה

בדיוק כמו חדש
פנחס החוצב 2, באר שבע ת.ד. 178

טל' 08-6238208     פקס 08-6270393   
 of�ce@h-penso.co.il    www.h-penso.co.il

052-345-1886


