נהלים להתארחות במתחם הימיה.
מתחם הימיה כולל את כל השטח שבין שני השערים שעל הסוללה המערבית .בתוך השטח ישנם מחסני
הציוד הפרטי וציוד הימיה ,מבנה שירותים ,סדנה לתחזוקה ,אזור חניה לסירות ,חדרי הלבשה ,מבנה המועדון,
שלושה מזחים ,סוקאלו ,הדשא המרכזי ,הדשא המערבי – שממערב למחסן הקיאקים ואת הדק של גדעון.
כמו כן ישנו גם מתקן קידוח של ההתפלה.
שעות הפעילות של הימיה :ראשון עד שישי – .07:00-18:00
בזמן שעות הפעילות ,כל מתחם הימיה משמש עבור הפעילות .כאשר אין פעילות ובסופי שבוע,
המתחם הוא ציבורי ואינו ניתן להזמנה מראש עבור ארועים פרטיים.
תושבי הקיבוץ מוזמנים להשתמש בדשאים ובדק עבור ארועים קטנים כמו ארוחת ערב משפחתית
אך לא ניתן לערוך ארועים גדולים אשר סוגרים את האזור כולו .הסיבות לכך הן רבות וההחלטה היא
להשאיר את המתחם כפתוח למי שרוצה לבוא לשבת בדק או על הדשא ולא להפוך אותו לעוד
מתחם לאירועים פרטיים .למעט הדק של גדעון בסופי שבוע.
את הדק של גדעון ניתן להזמין לאירוע פרטי מיום שישי ב –  16:00ועד מוצ"ש .את ההזמנה ניתן
לבצע דרך הזמנת מתקנים באתר הקיבוץ בלבד.
שינה ללילה על אחד מהדשאים אפשר לעשות רק משישי ב –  16:00ועד מוצ"ש .אנו מבקשים בכל
לשון של בקשה לא להשתמש במתחם לשינה באמצע שבוע ולמנוע את אי הנעימות.
עלות :השימוש אינו כרוך בעלות כספית כל עוד צוות הימיה אינו צריך לנקות/לתקן אחרי השימוש.
במידה וכן -נחייב בעלות.
מבקשים להתארח ולשמור על אווירה צנועה ומכבדת את ערכי הימיה .המתחם הוא לא ואינו גן
אירועים -אנא כבדו עניין זה -בשיקול הדעת האם מותאם האירוע לאופי המקום.
אין ואסורה כניסת רכבים למתחם -מלבד קלאבקאר וקולנועיות לשינוע ציוד.
חניית קלאבקרים מחוץ למתחם .אין לחנות במרכז ,מפני שהם חוסמים מעבר של ציוד ימי (מדי
פעם גם דורסים אותם) וחוסמים את דלתות המחסנים.
ניקיון -יש להשאיר את המתחם נקי.
 #לפנות פחי אשפה ולהחליף בחדשות
 #לשטוף (עם צינור הכיבוי שליד המדרגות)
 #לעשות סריקה בשיחים סביב ולבדוק שלא עף לכלוך לרבות כלי פלסטיק!!!!
חשוב לזכור שחיי הטבע מסביב עשירים והשארת לכלוך פוגעת בחי.

המשך

בעמוד הבא

אש אש מדורה:
אסור בכל אופן שהוא:
 להדליק אש על הדק, מתחת לרשתות צל, על הסוקאלו קרוב לצמחי הסופים. ברוחות מזרחיות.כן ניתן לקיים:
 במקום היעודי למדורה על השביל כורכר. #בסיום השימוש יש לוודא כיבוי האש במים!! צינור כיבוי נמצא בחלקו הדרומי של הדק ליד
המדרגות +יש הרבה מים בברכה ממול.

חשמל -ארון חשמל בחלקו הצפוני של הדק  .אין למשוך חשמל מחוץ למתחם .החשמל פעיל רק בין
השעות  6:00בבוקר לחצות ()24:00
שירותים -נעולים לשימוש פעילות הימיה בלבד

אין לקחת  /לעלות על מזחים וכלי שייט ללא ראשות ופיקוח מדריך ימיה.
אסורה השחייה והרחצה בריכת הדגים
ציוד ,כלי שייט ומתקני הימיה אינם חלק מהשימוש .הציוד והמתקנים מיועדים לפעילות הימיה
בלבד.
צוות הימיה הינם מדריכים ועובדים בפעילות הימיה בלבד!

אלוהה ,צוות הימיה

