
 תקנון כניסה למתחם בית ברל

 לותה ובניהולה של קרן ברל כצנלסוןמתחם בית ברל הינו בבע

 שהינה מוסד ללא כוונת רווח

 

 . הכניסה למתחם בית ברל הינה בתשלום .1

או באמצעות אפליקציות "פנגו" או  התשלום יעשה במכונות תשלום הנמצאות במתחם .2

 ."סלופארק"

ו/או לנציגי הנהלת  סדרניםלאנשי הביטחון ו/או ל באי מתחם בית ברל מחויבים להישמע .3

 המתחם.

 ברכב.להפעיל אמצעי המיגון הקיימים ביציאה מהרכב יש לוודא בלימה ונעילת דלתות. יש  .4

 ;באי המתחם מחויבים לציית להוראות השילוט והתמרורים המוצבים במתחם .5

 במקומות מסומנים המיועדים לחניה בלבד.יש להחנות את הרכב  .6

 חנית נכה אלא אם קיימת תעודת נכה בתוקף.לחנות באין  .7

 ו/או גרימת נזק למחסום או בעמדות כניסה/יציאה מהמתחם יציאה מהמתחם ללא תשלום .8

 תחייב את בעל הרכב/הנהג בתשלום קנס להנהלת המתחם ותימנע כניסתו בעתיד.

ש עם אין להכניס למתחם קרוואנים או כל רכב אחר המשמש למגורים אלא בתיאום מרא .9

 הנהלת קרן ברל כצנלסון, בתעריפים ייעודיים ובמקומות המסומנים בלבד. 

אין הנהלת המתחם אחראית לנזקים לרכוש ו/או לגוף שיגרמו מכל סיבה שהיא בעת השהייה  .10

 .במתחם, לרבות בגין גניבה ו/או שריפה ו/או תאונה ו/או פגיעה

במקרה של אי ציות הנהלת המתחם רשאית להרחיק משטח המתחם כל אדם ו/או כלי רכב  .11

רשאית לגרור כלי  ההנהלכן תהא הלשילוט, לתמרור או להוראות.  אתלהוראות אלו ובכלל ז

 על שמשת הרכב מדבקת אזהרה;להדביק הרכב; לפנותו משטח המתחם או 

לתעריף, כפי שיקבע מעת לעת על ידי  דמי הכניסה, עלות המנויים ומועדיהם הינם בהתאם .12

 .קרן ברל כצנלסון, ויפורסם באתר רכישת מנויי הכניסה למתחם

מנוי כניסה למתחם הינו לרכב ולא ניתן להעבירו בין רכבים. המנוי איננו סחיר ואין אפשרות  .13

למכור אותו או לסחור בו בכל צורה ואופן. לא תתאפשר כניסה לרכב חלופי זמני על בסיס 

י שנמכר לרכב אחר, אלא במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מנו

 .הנהלת הקרן

ככל שרוכש מנוי החליף באופן קבוע את רכבו, יבוטל המנוי על הרכב הישן, והמנוי יעבור  .14

 .שיון רכב על שם בעל הרכב שמבקש את ההחלפהילרכב החדש וזאת בכפוף להצגת ר



אחר רכישתו ולבקש להשתמש בו בסמסטר/שנה אחרים; לא יינתן לא ניתן להקפיא מנוי ל .15

 ;החזר/זיכוי מלא או חלקי לאחר רכישת מנוי

 ;ימים לאחר רכישתו באמצעות פנייה להנהלת הקרן 14ניתן לבטל מנוי עד  .16

ככל שהתבצעו כניסות עם הרכב למתחם משך הזמן שמתקופת הרכישה ועד לביטול מנוי  .17

 שימוש בפועל ובהתאם תעריף הכניסה היומית.כאמור, יעשה החיוב עפ"י ה


