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 לילד במרכז מ.ט.ר.ה קורס שחיה נהלי 
 הורים יקרים,

 ..ט.ר.ה מרכז מברוכים הבאים ל

 מפגשים. 12למשך אשר נמסרה לכם על ידי נציג מטרה ,קבועה  שעהיום ובב ים  מתקיימיםהמפגש

 .מפגשיםבהתמדה ובהגעה סדירה לעל מנת לאפשר תהליך חיוני, יש צורך 

 ./האישי לכל ילד קטנות המבטיחות יחסיועבר בקבוצות החוג 
 דקות. 30משך כל מפגש 

 החלוקה לקבוצות תעשה על יד צוות מרכז מטרה בלבד. הקורס מיועד לילדים בגילאי גן חובה ומעלה.

 /ת שחיה ומטפל/ת הידרותרפי מוסמכ/ת ומנוסה בעבודה עם ילדים.מדריך/ת הקורס הינו/ה מדריכ

 .חולון 14רחוב דבורה עומר  כתובתנו:

 מחוץ למתחם )קיימת חניית נכים ( חניה:

 13:00-8:00יום ו  20:00-8:00ה -ימים א שעות פעילות המרכז:

 .13:00-8:00ימי ו , 016:0יום ה עד , 009:-0081:בין השעות  ה -ימי א קבלת  קהל:

 0528414488ווטסאפ להודעות  עם מזכירות המרכז: נוספות דרכי התקשרות

, בלבד ₪ 049לתושבי חולון בהצגת כרטיס "אני חולוני" או בהצגת ת.ז. הורה מחיר הקורס  .לקורס  ₪ 1030  קורס:עלות ה

 .כלול במחיר הקורס() ₪ 40: ,ללא החזרעלות מפגש מיון חד פעמי  בתשלום מראש.

 תשלומים ללא ריבית. 3עד  :ניתן לחלק התשלום ל יש להסדיר תשלום מראש .

 40ה, התשלום יוחזר בניקוי ימרכז מטרה שומר לעצמו הזכות להחליט כי לאחר מיון הילד/ה אינו מתאים להשתלב בקורס השחי

 עבור מיונים. ₪

 מסיבה כלשהי. היעדרויותהחזר בעבור  יינתןלא במהלך הקורס , ביטולים ע"פ חוק הגנת הצרכן

במהלך הקורס ייתכנו שינויים בלתי צפויים עליהם אנו מודיעים בהודעות סמס אנא ודאו כי מס' הטלפון שלכם מעודכן במערכת 
 .שלנו וכי אתם מקבלים הודעות אלה

 יסודות השחייה אולם, אין בהשתתפות בקורס הבטחה ליכולת שחיה פונקציונאלית עם סיום הקורס. יינתנובמהלך הקורס 

 :נוהל שירות נגיש 

כמות המשתתפים הנדרשים  סוג ההנגשה הנדרש

 להתאמה זו

  תרגום לשפת הסימנים

  אפשרות ליצירת קשר עם המרכז במייל/ ווטסאפ או פקס

  FNמערכת עזר לשמיעה 

  ירידה למי הבריכה )מנוף( למטופלי הבריכהמערכת 

  חניה נגישה

  תלמיד הורה עם מוגבלות שמיעה שאינם משתמשים במכשיר שמיעה
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  תלמיד /הורה הזקוק למתורגמן לשפת סימנים

  תלמיד/הורה הזקוק לחומר הדרכה כתוב

  תלמיד /הורה הזקוק לחומר הדרכה עם פישוט לשוני

  לחומר ההדרכה בכתב בריילתלמיד הורה הזקוק 

 

 מסמכים נדרשים:

 מילוי והורדת שאלון ילד מאתר מ.ט.ר.ה .1

 מסמך מרופא הילדים המעיד כי אין מניעה לפעילות במים .2

למתחם הבריכה מחייבת ליווי מבוגר וקשר עין ישיר עם הילד עד כניסתו למים וממועד יציאתו  כניסת ילדכם/תכם  .3

 מהמים בתום כל שיעור.

 שיער ארוך מחויבים בכובע יםבעלי  .4

 ציוד נדרש: בגד ים, משקפת, מגבת .5

 אין המרכז אחראי לציוד אישי של מתרחצים. .6

  בריכת מטרה הינה בריכה טיפולית ואינה מיועדת לרחצה. השימוש בבריכה מותר בזמן המפגש שנקבע ובליווי מדריך

 מטרה בלבד.

יך מטרה. שחיין  או מלווה שלא ישמעו להנחיות הנל לא יוכלו אין לגעת במי הבריכה שלא במועד המפגש ובלוויית מדר

 להמשיך ולקבל השירות יוצאו מהקורס לאלתר.

 .מרכז מ.ט.ר.ה מחויב לסטנדרטים אתיים ומתחייב לשמור על חשאיות רפואית 

 לידע את מרכז מטרה על כל שינוי במצבו הבריאותי. באחריות הורי המטופל/ת 

  במהלך הפעילות הבריכהבמתחם על ההורים ובאחריותם להישאר. 

  

 

 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  ?             
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 לא כן 

 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  ,מדרגה ראשונה ,האם אחד מבני משפחתך

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

  

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

 גופנית רק תחת השגחה רפואית

  

ממחלה קבועה )כרונית(, שאינה נזכרת   האם הנך סובל

בשאלות לעיל 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 

 

  

 

  חלק ב': הנחיות

להמציא גם תעודה רפואית עלייך  פעילות לצורך קבלתך ל,באחת מהשאלות שבחלק א' לטופס זה  כן אם סימנת
.פעילותמאשר כי אין סיכון לבריאותך בה מרופא  
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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 
בשאלון האמורובהווה לפי השאלות שנשאלתי  מצהיר כי 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 

 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, 

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

 בהתאם לפרטים שציינתי בטופס הרישום.

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

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

 ________________________  שם פרטי:____________________________ שם משפחה:__

 שם המשתתף בחוג )אם שונה מהנ"ל(_______________________

 תאריך:____________________________     חתימה:_________________________

 

 

 את הכתוב במסמך זה.קראתי והבנתי                                                    

 

 שם הילד: _______________________       ת.ז __________________       

 תאריך:________________

 על שני ההורים לחתום על מסמך זה ** במקרה של הורים גרושים/פרודים

       : ______________________                      1וחתימת הורה  מלא  שם

       ______________________ : 2וחתימת הורה מלא  שם 

 צוות מרכז מ.ט.ר.ה ,בהצלחה

 ח.ל.ט


