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 (לילדים ומבוגרים)חוזה שיעורי שחיה פרטניים 

 

 .הידרותרפי  מרכז מ.ט.ר.ה הינו מרכז טיפולי רב תחומי 

    . קבועים ביום ובשעהחת לשבוע המפגש מתקיים א

  למפגשים.בהתמדה ובהגעה סדירה חיוני, יש צורך על מנת לאפשר תהליך טיפול 

 

   .שלכם והקפדתכם על הכללים הבאים:אנו זקוקים לשיתוף הפעולה , כם מענה מקצועיעל מנת שנוכל להעניק ל

 

 ; הכניסה לשטח הבריכה בליווי מלווה אחד בלבד ;הקבוצהדריךאישי/מ מדריךחל איסור כניסה למי הבריכה ללא נוכחות  .1

יש להישמע להוראות  ;לבעלי שיער ארוך חבישת כובע ים חובה ;בטלפון בשטח הבריכה אין לאכול לשתות או לשוחח .2

 מפעיל הבריכה והמציל בשטח.

שנים ולקטינים שאינם יודעים לשחות, מחייבת השגחה פיזית  10הכניסה למתחם הבריכה, לילדים מתחת לגיל  .3

 וצמודה של מבוגר וקשר עין רציף.

ית ואינה מיועדת לרחצה. השימוש בבריכה מותר בזמן המפגש שנקבע ובליווי ה הינה בריכה טיפול.ר.ט.בריכת מ .4

 מדריך מטרה בלבד.

ל "אין לגעת במי הבריכה שלא במועד המפגש ובלוויית מדריך מטרה. שחיין  או מלווה שלא ישמעו להנחיות הנ

 .לא יוכלו להמשיך ולקבל השירות 

 

שאינו שולט  שחיין אודות  מקפיד על תנאי היגיינה קפדניים, באחריות אפוטרופוס  לדווח לצוות המרכז מרכז מ.ט.ר.ה .5

במקרה בו יגרם   .שאינו שולט בצרכיו מחויב להיכנס למים ב"החתלה כפולה" בהתאם למקובל במרכז שחייןבצרכיו . 

 .ויישקל סיום פעילותו בבריכה לקצה לו"ז הבריכהשחיין יועבר הובריכת המרכז תיסגר ,"ליקוי במים" 

 . אין לאכול לפחות שעתיים לפני הטיפול, הלחץ ההידרוסטטי במים החמים עלול לגרות את מערכת העיכול .6

 וכד' בהתאם לנסיבות.שיעור /מועד דריךלשנות מ זכותהמרכז שומר לעצמו את ה .7

והבטיחות, עם זאת במקרה  של ליקוי מרכז מטרה עושה כל שביכולתו לשמור על בריכה העומדת בכל תקני הבריאות  .8

 לא צפוי בתפעול הבריכה, לא יינתן פיצוי ללקוח.

שטח המרכז הינו מקום טיפולי, יש להמתין בפינות ההמתנה הייעודיות בלבד, אין להימצא בשטח החניה / המדשאות /  .9

 גן השעשועים .

 אין לדבר בטלפון בשטח הבריכה .10

הגנת הצרכן, במקרה של ביטול ההרשמה, ההנחות בטלות וההחזר מחושב על  מדיניות ביטולים: ביטולים על פי חוק .11

 דמי ביטול. 5%פי מחיר מלא בניכוי 

החברה לבידור ובילוי  שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם ו/או להפסיק פעילותו במרכז ,ללא החזר  .12

ים או שבהתנהגותו הוא מסכן עצמו ו/או אחרים כספי, במידה שבהתנהגות או במחדל פעל בניגוד לחוק, לתקנות ולנהל

 ו/או שגרם להטרדה ו/ או נזק. היה והנזק יגרם בזדון ,יחויב האדם במלוא עלות תיקון הנזק.
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 תאריך:______________

 הצהרת בריאות למרכז מ.ט.ר.ה

 )קבוצות במים, לימוד שחיה, שחיית פעוטות, חוגי ספורט לילדים ומבוגרים(

 של המתאמן ומלווה במידת הצורך : פרטים אישיים

 גיל:________            משפחה : _________________        שם פרטי: _______________ 

 תאריך לידה:______________    ז :_________________    ת מלווה של:______________

 שאלון רפואיחלק א': 

 בעיון וסמן  במקום המתאים אנא קרא

 לא כן 
 

 לב?אתה סובל ממחלת כי  ידוע לך האם 

         

  

  האם אתה חש כאבים בחזה בזמן מנוחה  ?             

 

  

 כאבים בחזה במהלך פעילות שגרה ביום יום?חש  האם אתה

 

  

 

 ? האם אתה חש כאבים בחזה בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית

 

  

 האם במהלך השנה האחרונה איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת?

 

  

 האחרונה איבדת את נשימתך?האם במהלך השנה 

 

  

ת ממחלת האסטמה ולכן בשלוש האם הרופא אבחן שאתה סובל

 החודשים האחרונים נזקקת לטיפול רפואי? 

  

 ?האם במהלך השנה האחרונה סבלת מקוצר נשימה 

 

  

 נפטר ממחלת לב? ,מדרגה ראשונה ,האם אחד מבני משפחתך

 

  

 הכרתך?האם במהלך השנה האחרונה איבדת את 
 

  

נפטר באופן פתאומי בגיל  ,מדרגה ראשונה ,האם אחד מבני משפחתך

 שנה(? 65,אישה מתחת  55) גבר מתחת יר צע

  

השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית  5 -האם הרופא שלך אמר לך ב

 רק תחת השגחה רפואית

  

ממחלה קבועה )כרונית(, שאינה נזכרת בשאלות לעיל   האם הנך סובל

 ועשויה למנוע או להגביל אותך מביצוע פעילות גופנית

  

  האם אתה סובל או סבלת בעבר מהתכווצויות /אפילפסיה?
 

  

האם אתה סובל מביעה רפואית כלשהי כרונית/אקוטית שעשויה 
 להפריע לך בעת קיום פעילות ספורטיבית? 

  

 בהריון?האם את 
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  חלק ב': הנחיות

 להמציא גם תעודה רפואית מרופאעלייך  פעילות לצורך קבלתך ל,באחת מהשאלות שבחלק א' לטופס זה  כן אם סימנת
.פעילותמאשר כי אין סיכון לבריאותך בה  

חודשים ממועד הנפקתה 3תעודה רפואית שלא עברו נקבל    

ולעדכן את מרכז מ.ט.ר.ה להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילותבכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש  . 

 חלק ג': הצהרה

אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה ומילאתי אותו בעצמי; אני מצהיר כי 
בשאלון האמורובהווה לפי השאלות שנשאלתי  מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר . 

חדשה  ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות  

. 

ן____________________חתימת המתאמ  

 

  לבני שני המינים מתייחסהשאלון מנוסח בלשון זכר אך 

 

 :נוהל שירות נגיש 

כמות המשתתפים הנדרשים  סוג ההנגשה הנדרש

 להתאמה זו

  תרגום לשפת הסימנים

  ווטסאפ או פקסאפשרות ליצירת קשר עם המרכז במייל/ 

  FNמערכת עזר לשמיעה 

  מערכת ירידה למי הבריכה )מנוף( למטופלי הבריכה

  חניה נגישה

  תלמיד הורה עם מוגבלות שמיעה שאינם משתמשים במכשיר שמיעה

  תלמיד /הורה הזקוק למתורגמן לשפת סימנים

  תלמיד/הורה הזקוק לחומר הדרכה כתוב

  הדרכה עם פישוט לשוניתלמיד /הורה הזקוק לחומר 

  תלמיד הורה הזקוק לחומר ההדרכה בכתב ברייל

 

 שעות פעילות המרכז:

 8:00-13:00יום ו  8:00-20:00ה -ימים א

 דרכי תקשורת עם מזכירות המרכז:

  0528414488ווטסאפ להודעות בלבד 

 .8:00-12:00שישי יום  ,  9:00-16:00,יום חמישי 9:00-18:00ד בין השעות  -קבלת  קהל :ימי א

 03-5590850עקב עומס פניות ניתן מענה טלפוני מועט.   פקס: -03-5569693טלפון: 
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 אישור קבלת הודעות ועדכונים ממרכז מ.ט.ר.ה

 

הריני מאשר/ת בחתימתי ל" חברה לבידור ובילוי )חולון("  בע"מ לשלוח אלי דברי פרסומת ו / או מידע בנוגע לפעילות החברה, 

 באמצעות הפקס ו/ או מייל ו/ או מיסרון ו / או מערכת חיוג אוטומטית ו / או הודעה אלקטרונית 

 בהתאם לפרטים שציינתי בטופס הרישום.

/ה כי מספר הטלפון הנייד שלי ישמש את המרכז לשליחת הודעות ועדכונים במסגרת קבוצת ווטסאפ הריני מאשר/ת ומסכימ

 ייעודית שתיפתח לקורס/ חוג בו אני או מי מטעמי משתתפ/ת.

 

 שם משפחה:__________________________  שם פרטי:____________________________ 

 ____________שם המשתתף בחוג )אם שונה מהנ"ל(___________

 תאריך:____________________________     חתימה:_________________________

 

הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי אני / ילדי הנרשם לקורס השחייה  בריא/ה ומסוגל/ת לבצע פעילות גופנית במאמץ וידוע לי כי 

 מאמץ פיסי מוגבר עלול לגרום לנזקים גופניים.

 : ____________________      ת.ז __________________       תאריך:________________/המתאמן שם הילד
 
 

 : ______________________2: ______________________                                             שם הורה 1שם הורה 
 
 

 : ___________________2חתימת הורה                            ___________________                    :1חתימת הורה 
 

 מייל ליצירת קשר  ולשליחת דואר פרסומי: _____________________________
 

 

 בברכה, צוות מרכז מ.ט.ר.ה


