
 
 

 

 ימקא הבינלאומית ירושלים מרכז הספורט יהסכם למנוי

 

אני הח"מ, מבקש/ת להצטרף בזאת למרכז הספורט של ימק"א הבינלאומית ירושלים, לתקופה האמורה 

להלן ובהתאם לתנאים המפורטים להלן. ידוע לי כי נרשמתי כמנוי בחדר הכושר הוא בהסתמך על הצהרותיי 

ם זה. )להלן: והתחייבויותיי כדלקמן ועל הצהרת הבריאות וכתב הויתור המצורפים כחלק בלתי נפרד מהסכ

   "(: המנוי"

 

   ________ _________ת.ז. ____ ____ ___________שם המנוי _______ .1

 (ומעלה 18 )מעל גיל __ ___________תאריך לידה:____

 

 __.____________ ועד ליום ______________החל מיום _ לחודש / שנה,תקופת המנוי:  .2

 

 צ'יפ.עבור ₪  50יגבה תשלום חד פעמי בעלות של  .3

 

 חודשי / שנתי / כרטיסייה. __ __________ עלות המנוי הינו:  .4

 

 אופן התשלום: מזומן / אשראי / שקים / אחר .5

 

במידה , רק בעל המנוי רשאי לעשות שימוש במתקני מרכז הספורט, אישי והמנוי במרכז הספורט הינ .6

 .₪ 100והוחלט להעביר מנוי ניתן לעשות זאת בעלות של 

 

עה בכתב להנהלת מרכז , ובמתן הודוימים ממועד תחילת 14את המנוי תוך  ולבטללהתחרט ניתן  .7

תיקון  על פי "דמי התחרטות"ש"ח עבור  100יוחזרו דמי המנוי המלאים למעט  במקרה זה ,הספורט

 לחוק הגנת הצרכן. 37

 

 .פורטסהלהנהלת מרכז ימי הודעה  30הודעה מוקדמת של ניתן לבטל מנוי, הביטול יעשה במתן  .8

 

ן לבצע תי, לא נחתימה על טופס ההקפאהלתן להקפיא את המנוי בהתאם לנוהל הקפאה ובהתאם ינ .9

 הנהלת מרכז הספורט.דעתה הבלעדי של  שיקול וזאת לפי , יתטלפונ ההקפא

 

במקרה של הפרת תהא רשאית לסיים את תקופת המנוי, ללא החזר כספי,  הנהלת מרכז הספורט .10

. מרכז הספורטב חוקי ההתנהגותהגות בלתי הולמת ו/או אלימה והמפרה את הסכם זה ו/או התנ

לנמק רשאית לקצר את תקופת המנוי מבלי  תהא הנהלת מרכז הספורטמבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

 את החלטתה, וזאת בכפוף להחזר היתרה הבלתי מנוצלת של המנוי השוטף.

 

, האימון במרכז הספורט מותנה 1994 -דוע לי כי בהתאם לחוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, תשנ"די .11

 יום לפני בקשתי להיות מנוי( )להלן:  90בהמצאת תעודה רפואית בת תוקף )שניתנה לא יותר מ 

 



 
 חתום עליו. שאניבמידה וישנה בעיה רפואית מעבר  לחתימת הצהרת הבריאות התעודה הרפואית"(. "

האחריות המלאה להמצאת התעודה הרפואית תחול עלי ואני מתחייב בזאת להמציא את התעודה 

שאי המצאת תעודה רפואית  מוסכם במפורש מיום תחילת תקופת המנוי. ימים  7תוך  הרפואית 

 בעלות דיעילה לביטול או להקפאת המנוי מצ אינה מהווה

 

התעודה הרפואית תאשר את כשירותי הרפואית להשתמש במתקני חדר הכושר ולהתאמן בו, ותוצא  .12

גילי ומצבי  , ותפרט את פרטי תעודת הזהות שלי, השנתי עד לחידוש לכל תקופת מנויעל חשבוני 

שומרת על זכות לדרוש המצאת תעודה רפואית, בת תוקף וכן כל  מרכז הספורטהבריאותי. הנהלת 

על פי כל דין לרבות לאחר כל שינוי במצב בריאותי,  ותבמועדים ולתקופות הנדרש ,מידע נוסף רלוונטי

רשאית  הנהלת מרכז הספורטכתנאי לפעילותי בחדר הכושר. ידוע לי שבהעדר תעודה רפואית תקפה, 

, זאת, מבלי לגרוע מחובתי להמשיך ולשלם תמורת או במתקניה הכושר שלא לאפשר לי להתאמן בחדר

המנוי שרכשתי, ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה כנגד ימק"א ו/או הנהלתה ו/או מי מעובדיה בעניין 

 זה. 

 

ואת המדריכים בחדר הכושר,  מרכז הספורטליידע את הנהלת  אני מתחייב/ת  : מצב בריאות מיוחד  .13

אותי מיוחד )בין אם הוא מפורט בתעודה הרפואית ובין אם לאו(, ולהתאמן אך ורק על כל מצב ברי

כמו כן, מוסכם שצוות חדר הכושר  בהתאם להנחיות המדריכים כפי שניתנו לי בהתחשב בפרטים אלו.

התייעצויות והנחיית חברי  יוכל למסור מידע כאמור בדבר מצב בריאותי מיוחד, ככל שיידרש לצורך

 ים. הצוות האחר

 

בפרט, ידוע לי שלא יורשה לי להתאמן תחת השפעה של תרופות או בהיותי פצוע ללא אישור רפואי   .14

 ספציפי לאותו מצב, בכתב. 

 

בהינתן מצב בריאות מיוחד כאמור,  במתקני מרכז הספורטמכל מקום, אני מסכים שפעילותי ו/או שהותי  .15

 יהא על אחריותי הבלעדית.

 

בחתימה על הסכם זה, הנני מתחייב להתנהג בהתאם להוראות והנחיות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .16

 , באמצעות הודעות כתובות או בכל דרך אחרת. בעל פהשיימסרו לי על ידי צוות חדר הכושר 

 

 , לגבי כל שינוי בכתובת ו/או מספרי הטלפון שלהם.המרכזעלי לדווח להנהלת   .17

 

בחתימה על הסכם זה, אני מביע את הסכמתי לקבלת מידע בדואר האלקטרוני או בהודעת טקסט   .18

 .במרכז הספורטלטלפון נייד, בכל הקשור לעדכונים שוטפים ופעילויות 

 

 

, הבנתי את תוכנו ומשמעותו, והנני ההצטרפותאני הח"מ, מצהיר/ה בזאת כי קראתי את הסכם 

 . זהבהתאם להסכם מתחייב/ת לפעול 

 

 

 ______________חתימה:___     תאריך:_____________


