
 

 נהלים להתארחות פרטית במתחמי הימיה. 

להנגיש באופן ציבורי את הגישה וכן  רכיחינוך ימי ע -יהפעילות הימאת מתחם הימיה מטרתו לשמש 

 לסביבת הטבע והים.

 של חברי קיבוץ, קשות פרטיותעם ב אנו שמחים לחלוק את קסם המקום, אם זאת לאור הביקוש

 בכללים הבאים: ובתנאי בעמידה מי האירוחלשימוש במתח

ו של גדעון רז ז"ל, מתחם המדורה, הדשא הגדול, דשא מערבי רדק לזכה : נם ההאירוחתחמי מ 

 ודשא מזרחי

 , ושבת כל היום16:00ימי שישי מ  בועדי הזמנה:מ 

 רטיפעילות הימיה קודמת לכל אירוע פ 

 .השימוש ריך לנקות/לתקן אחריצינו אוות הימיה צל עוד כ תך בעלות כספיוינו כראשימוש ה: לותע 

 נחייב בעלות. -במידה וכן

 .אתר הקיבוץבת "הזמנת מתקנים" נוכתרך דש להזמין י  שימוש בתיאום מראש בלבד!ה 

           .מכבדת את ערכי הימיהויש. באווירה צנועה א 40 ימוש הפרטי מיועד לעדשה 

 אם האירוע למקום.הדעת האם מותבשיקול  -בדו עניין זהאנא כ -ועיםאינו גן אירחם המת

 לשינוע ציוד.  קולנועיותולבד קלאבקאר מ -ין ואסורה כניסת רכבים למתחםא 

ין לחנות במרכז, מפני שהם חוסמים א .יית קלאבקארים מחוץ למתחם או באזור השעריםנח 

 ת המחסנים. מעבר של ציוד ימי )מדי פעם גם דורסים אותם( וחוסמים את דלתו

 יש להשאיר את המתחם נקי.   -יקיוןנ 

 )שקיות חדשות יש מתחת לכיור שבדק( לפנות פחי אשפה# 

 )עם צינור הכיבוי שליד המדרגות( לשטוף# 

 לרבות כלי פלסטיק!!!! לכלוךלעשות סריקה בשיחים סביב ולבדוק שלא עף # 

 בחי. פוגעתחשוב לזכור שחיי הטבע מסביב עשירים והשארת לכלוך 

 

הדליק אש על הדק, מתחת לרשתות צל, על הסוקאלו או ל :סור בכל אופן שהואא  -ש אש מדורהא 
                                                          אש ברוחות מזרחיות.אסורה הדלקת ה סופים.צמחי הקרוב ל

                                                 על השביל כורכר.  או במקום היעודי למדורהניתן לקיים כן # 
ליד  צינור כיבוי נמצא בחלקו הדרומי של הדק  !!לוודא כיבוי האש במיםבסיום השימוש יש # 

 המדרגות+ יש הרבה מים בברכה ממול.
 

 שימוש במקום בלבד.לרון חשמל בחלקו הצפוני של הדק . א -שמלח 

 .סור למשוך חשמל ממתחם הימיה לחוףא 
 .תוחים. נא לשמור על נקיון . נייר טואלט וציוד נקיון יש להביא עמכםפ -ירותיםש 

 

 .דריך ימיהמלי שייט ללא ראשות ופיקוח כמזחים ו קחת / לעלות על לין א 
 סורה השחייה והרחצה בריכת הדגיםא 
חלק מהשימוש. הבניין בנוי ומיועד לפעילות הימיה בלבד.       ינםאניין הימיה וצוות הימיה ב 

 צוות הימיה הינם מדריכים ועובדים בפעיליות הימיה בלבד!

 

 אלוהה,  צוות הימיה


