
 של עירית  מועדון היאכטות חברות בה עקרונות  
 

 למועדון היאכטות. ולהצטרף    ךלקחת אחריות על חיי   הבחירהאנו שמחים על 
,  , אנו מבקשים לפרט את האני מאמין של מועדון היאכטותאחת שהיא חיים בשגשוג מכווני מטרה   מאחר וכולנו 

 . מועדון החברות באת עלות את תקופת החברות במועדון ו את נהלי המפגשים, 
 מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ולנשים כאחד. 

 
 : מועדון היאכטות האני מאמין של 

 
 ולכן אני יכול לצאת ממנו. הכלכלי בו אני נמצא  אני נכנסתי למצב  .1
אני מתחייב לעשות צעד    , לכןהיא "ריצה לטווח ארוך" ולא "ספרינט"  מצב הכלכלי שיציאה מה  , אני מבין .2

 כדי לחזור לתלם.  ,כשאני מתייאש  , חברי המועדוןאחד אחרי השני בסבלנות ולהשתמש בכוח 
התעסק במי אשם ולמה המצב הוא  ל  צורך עניין או   יעוד אפשר לעשות. אין ל ובמה עסוק במה "כן"   יאנ .3

 .ככה
אנשים עם חוב יש את אותו שיקול  לש   , יש מחקר שמראה(  עלי גם כשלוחצים  ממקום רגוע,    אני פועל .4

 .  ולתרגל אותו באופן קבוע רגע י לה  שלי כדי את הטריק   עלי למצוא. )אדם שיכור לדעת כמו  
אני מתחייב לעשות את התרגילים המוצעים במפגשים לפחות פעם אחת לפני שאני בוחר האם להמשיך   .5

 לתרגל אותם או לא. ו
ונעי  -  שימור מערכות יחסים .6 וגם אל    לסובבים אותי  םאני שומר על שפה נעימה ומטיבה, אני נחמד 

 עצמי. 
 אפשר וכדאי לעשות איתו משא ומתן על חובות והסדרים.    אך, ימי שמאיים עלי הוא אינו חבר של  .7
לי ועלי לעשות זאת בשיקול דעת שליו  ש אחריות לבחור בעלי מקצוע טובים היא  הש  , אני מבין  -  יעוץ טוב .8

כי אני הבאתי את עצמי למצב הזה ואני   , שאף אחד לא צריך לקבל החלטות בשבילי  ,אני זוכר   .ואחראי 
 האנשים הנכונים לי.   אוציא את עצמי ממנו בעזרת 

  ני יעוץ מקצועי מאדם/חברה שא  לקבל  בלי מ  גר   ני ולא עוזב את הדירה בה א  לא מוכר נכסים גדוליםאני   .9
 . בוטח בו 

  לטובה,   מצבי הכלכלי ישתנהש  ,י ל  ותמבטיח  ןאינלכשעצמן    מפגשיםהשתתפות בחברות במועדון והה .10
 את ע"י עבודה והתמדה. ז יכול לעשות   נירק א

ו  יקבל היא באחריות אכל החלטה ש  .11 ו  היא תתקבל לאחר הפעלתבלבד    . אחראיתבצורה  שיקול דעת 
פעל בשיקול דעת  א  ,. לכןפעולותיי או מעשיי   ים לתוצאותיאינם אחרא  מועדון היאכטות או החברים בו

 ומתוך רוגע. 

 מועדון היאכטות:  מפגשי 

,  מפגשים בחודש  4  -גיע ל הינה חלק מהותי בתהליך ומתחייב לה  המועדון  שההגעה למפגשי ,אני מבין  .1
 . במפגשים פרונטליים   אונליין או בנוכחות פיזית במפגשי 

___ בשבוע, שאינם ימי חג או מועד, בין השעה    יערכו בימי  ימשכו ____ שעות,   יםי המפגשים הפרונטל .2
כתובת _______, אלא אם כן בשל נסיבות חריגות תימסר הודעה מראש על  ב  ____ לשעה _____,

עם כלי כתיבה   שעת תחילת המפגש,  . יש להגיע רבע שעה לפניבשעה או במקום המפגששינוי ביום,  
 ומחברת. 

בימי   ,כלומר  ,דקות לאחר תחילת המפגש הפרונטלי  45יתחילו  ו  ימשכו _____ שעות  לייןנמפגשי האו .3
חריגות  , אלא אם כן בשל נסיבות  ___ בשבוע, שאינם ימי חג או מועד, בין השעה ____ לשעה _____

ישלח ביום    למפגש האונליין  . קישור לכניסהתימסר הודעה מראש על שינוי ביום או בשעת המפגש
למייל בבוקר  הרישום   המפגש  עם  האו  .למועדון   שנמסר  למפגשי  כתיבה  נגם  כלי  עם  להגיע  יש  ליין 

 להיות במקום שקט, מבודד ועם קו אינטרנט יציב.   האונליין מפגשי  על משתתפי ומחברת.  
מפגש  (להלן: "  תהיה ללא תשלוםו  הינה השתתפות ניסיון  במפגש הראשון  של חבר המועדון  פותהשתת .4

 . ")הניסיון
אני מסכים, שהמועדון יהיה רשאי להקליט את מפגשי האונליין, כולם או חלקם, ויעשה שימוש בהקלטה   .5

ש. משתתף  לצרכי שיווק ופרסום המועדון, וזאת תוך שמירה על פרטיותם וכבודם של משתתפי המפג
קולו ו/או תמונתו, כפי שמופיעים בהקלטה של  ב   לצרכי שיווק ופרסום  שיסרב שהמועדון יעשה שימוש

אונליין,  למועדון  מפגש  כך  על  שימוש    בכתב   יודיע  מעשיית  ימנע  של  והמועדון  תמונתו  ו/או  בקולו 
 באותה ההקלטה.  , לפי העניין, המשתתף

 



 החברות במועדון היאכטות:  תקופת 

שנתי, חצי    –החברות במועדון היאכטות תהיה למשך תקופה בהתאם לסוג המנוי אותו רכש החבר   .1
 . , ותחל במועד בו נרשם החבר למועדון היאכטותשנתי או חודשי, כאמור להלן

על כך    חבר במועדון היאכטות, אשר לאחר מפגש הניסיון בחר שלא להמשיך את חברותו במועדון יודיע  .2
ו/או דרישה כלפי   ללא שלמי מהצדדים תהיה כל טענה  וזאת  וחברותו תופסק באופן מיידי,  למועדון 

 משנהו ומבלי שלחבר תהיה חובה לשלם דמי מנוי ו/או סכום כלשהו למועדון היאכטות. 
חבר במועדון היאכטות רשאי לסיים את תקופת חברותו במועדון בטרם הגיע מועד סיום התקופה, וזאת   .3

יום מראש, כאשר מועד סיום תקופת החברות יהיה    14באמצעות מתן הודעה בכתב למועדון לפחות  
 . ")סיום מוקדםה"  :להלן (  את הודעת הסיום  החבר  בסוף החודש שבו נתן 

, וזאת  בכל עת  מועדון היאכטות שומר לעצמו את הזכות להפסיק את תקופת החברות של חבר במועדון  .4
  , לא ראויה השתתפות קבועה במפגשים, התנהגות בלתי הולמת, פוגענית  בשל אי תשלום דמי מנוי, אי 

ו/או שלא בהתאם לאמור במסמך עקרונות זה. הפסקת תקופת החברות מהסיבות האמורות לעיל לא  
  תזכה את החבר, שחברותו הופסקה כאמור, בקבלת החזר דמי המנוי ששילם עבור תקופת חברותו 

לקבל החזר על יתרת תקופת המנוי  יהיה זכאי    החבר ו קת החברות ו/או בקבלת פיצוי כלשהו בגין הפס
 . בלבד  שנותרה לו 

 החברות במועדון היאכטות:   דמי

 : ") דמי המנוי, כמפורט להלן (להלן: " בהתאם לתקופת המנוי יהיוהחברות במועדון היאכטות  דמי .1
 .ש"ח, כולל מע"מ  3,000סך של  – ת שנתי  חברותל  מנוידמי 
 ש"ח, כולל מע"מ.   2,000סך של  –  ת חצי שנתיחברות  למנוי  דמי 
 ש"ח, כולל מע"מ.  350סך של   –לחודש בודד חברות  למנוי  דמי 

בתשלום אחד מראש, לאחר ההשתתפות במפגש הניסיון, וזאת באמצעות תשלום    שולמו י  דמי המנוי  .2
 בכרטיס אשראי, במזומן או בהעברה בנקאית. 

ו  דמי תשלום   .3 לאמור    של החבר  מהווה הסכמה  מועדון היאכטות  במפגשי  בפועל  השתתפותההמנוי 
 במסמך עקרונות זה. 

משך  מפגשים חודשיים של המועדון ב  3, השתתף בלפחות  מלאים  דמי מנוי חבר במועדון, אשר שילם   .4
י ושנה רציפה  תקופה של   דמי    החזר של לקבל    יהיה זכאי   , בתקופה זו  שיפור במצבו הכלכלי   חול לא 

 . ולא כל תשלום ו/או פיצוי נוסף בלבד  ור תקופה זו המנוי ששילם עב
  סיים את תקופת חברותו במועדון בסיום מוקדם יהיה זכאי ו   דמי מנוי מלאיםשילם    , אשר במועדון   חבר .5

 . בלבד ולא כל תשלום ו/או פיצוי נוסף תקופת המנוי שנותרה לודמי המנוי עבור יתרת   של לקבל החזר  

 . השתתפות פעילה, עקבית, עניינית, מפרה וחיובית במועדות היאכטותמאחלים לך ולכולנו אנו 
 

 בברכה, 
 

 מועדון היאכטות 
 
 


