
 הרשמה ותנאי שירות
 

 בהתאם למחיר המוצג באתרבחו"ל מחיר ההפלגה ליעד הרצוי 
 וכתנאי לאישורה , שמירת מקוםביצוע ההרשמהל תשלוםב מחוי

תשלומים  12עד כרטיס אשראי תשולם באמצעות  , ככל שמתבקשת פריסה לתשלומים,היתרה
לפני מועד יום  30ללא ריבית או פריסה גדולה יותר עם ריבית ובתנאי שהתשלום האחרון הוא 

 ההפלגה המתוכננת.

 
 :המחיר כולל

 דגם ויצרן יקבעו בהתאם לזמינות ביום ההזמנה(ן מסוג קטמרה יאכט( 

  ,עגינות במרינות, מנוע מילוי מים, הוצאות יאכטה מלאות )דלק, הטענת חשמל ברציפים

 לדינגי(
 Comfort pack: ניקיון בתום השבוע, , מגבות, מיכל גז רזרבימצעים 

 סאפ לכל יאכטה 

 העברות משדה"ת למרינה וחזרה 

 מקומיות מסעדותארבע ארוחות ערב משותפות ב 

  משיט רישיון בעלותהובלת הפלוטילה וארגון כל הסידורים הלוגיסטיים ע"י סקיפריות 

 כיסוי ביטוחי להקטנת דמי השתתפות עצמית במקרה של נזק ליאכטה 

 

 :המחיר אינו כולל
 טיס טיסה הלוך ושובכר 

  כלליים ליאכטה )כשתיה ומוצרי צריכה , מעבר לארבע ארוחות ערבאוכל,  -כלכלה-

 למשתתפת(€  150

 הוצאות אישיות 

 ביטוח נסיעות אישי 

 בארץ ובחו"ל ככל שידרשו בדיקות קורונה 

 

 :תנאי תשלום
 כאמור לעיל יוסדר מלוא התשלום.במועד ההרשמה, 

 ביום התשלום המכירההמחירים ביורו והתשלום בשקלים צמוד לשער 
 bit / payboxניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית / כרטיס אשראי / 

 מחירי היאכטות מתעדכנים מעת לעת.

  המחיר הסופי יקבע ביום ההזמנה ותשלום המקדמה.
 

 :הערות כלליות
התשלום המלא משתתפות לסירה, במידה ולא יהיה מינימום יוחזר  8-ההפלגה מותנת ב

 .נרשמותל
המחיר הסופי יקבע ביום  וכרוכה בתשלום נוסף, כרטיסי טיסה תיעשה בצורה מרוכזת רכישת

 יש אפשרות לרכישת כרטיסי טיסה והגעה עצמית. ההזמנה.

 ר בהמשך.רטת ולו"ז הפלגה יימסותכנית מפ
 זוגית. בקבינה משתתפות שתי – במהלך השבוע ביאכטה הלינה

 
 

 תנאי ביטול הזמנה:
 עם הזמנת הסירה יכנסו לתוקף תנאי הביטול המוגדרים על פי חברת ההשכרה בחו"ל.

 .התעופהיכנסו לתוקף תנאי הביטול המוגדרים על פי חברת  כרטיסי הטיסהעם הזמנת 
  

עקב החלטות ממשלה ההפלגה לא תוכל להתקיים הקורונה: במידה ותנאי ביטול עקב מגבלות 

לטובת מימוש לשובר זיכוי מלא, על הסכום ששולם,  נהיה זכאיות)של כל אחד מהצדדים(, 
 החזר כספי/כרטיסי טיסה חלופי ולזיכוי בחו"ל ת היאכטה, בהתאם לתנאי חברת השכרעתידי

 .עבור כרטיסי הטיסה בהתאם למדיניות חברת התעופה חלקי או מלא

 

 אישור הזמנה:

)להלן:  MISSEASCLUB כי המטה כי ידוע ל מההחתו תבחתימה על טופס זה מאשר
ובין חברת  , בינהובין חברת ההשכרה בחו"ל הבינ בלבדכגורם מתווך  תמשמש המארגנת(



 המארגנתלאור היות  ,הכי ברור וידוע ל תמאשר נה. בכל מקרה המזמיהתעופה/סוכנת הנסיעות

לתנאי  מוגבלים וכפופים עים במסמך זהי, כי התנאים וההגבלות המופגורם מתווך בלבד
 וחברת התעופה/סוכנת הנסיעות.לבין חברת ההשכרה בחו"ל,  מארגנתההתקשרות בין ה

  
 מידע כללי, תנאים ואחריות

 

ט או בחלק בשיי ההתשלום, או עצם השתתפותבעת   יט,את חופשת השי נהעצם הזמנת המזמי
המלאה והמפורשת לכל התנאים המפורטים במסמך זה, בדף  הממנו, מבטאים את הסכמת

 המידע ובמחירון.

 :ההסכם שבינינו
             :עקב טיסות שינויים/ביטולים

התעופה, , או שינוי בחברת ופהעל ידי חברת התע שינוי בלוח הטיסות המתוכננות אשר יבוצע

 , ותוספות למחיר השייטמארגנתיים במסלול שאינם באחריות היביא לשינוי באורך השייט ולשינו

 . נההנובעות מכך יכוסו על ידי המזמי

  :גילוי נאות

מוטלת האחריות  נהעם קבלת מסמכי הנסיעה, על המזמי מיד – בדיקת מסמכי הנסיעה .1

. מועדי השירותיםו שייםהאי ההבלעדית לבדוק את נכונות הפרטים המופיעים בהם, לרבות פרטי

אי התאמה בין הפרטים הכלולים במסמכי הנסיעה לבין הפרטים שנכללו  נהלה המזמיתגאם 

על אי התאמה כאמור, מיד עם קבלת  מארגנתלעדכן את ה נהשל המזמי הבהזמנה, מחובת

  סיעה וזאת על מנת שתוכל לטפל באי ההתאמה.מסמכי הנ

ה הבלעדית לדאוג לכך שיהיו ברשות מוטלת האחריות נהעל המזמי – מסמכים דרושים לנסיעה .2

השירותים: )א( דרכון בתוקף לפחות למשך חצי שנה לפני  הבמהלך כל התקופה בה יסופקו ל

לארץ, לפי המאוחר; )ב( אשרת כניסה ו/או  תתאריך היציאה לחו"ל, או עד למועד חזרת הנוסע

)ג( ל שנדרשים במדינת היעד. ככ לרבות בדיקות קורונה, תו ירוק וכו' אישורים מתאימים אחרים

רישיון נהיגה בינלאומי )ככל שהדבר נחוץ( )ד( ביטוחים מתאימים הכוללים חופשה מן הסוג 

 במידה ויש. )ה( רישיון משיט המדובר.

רשה להשתתף בטיסה או תולכך שללא מסמכים אלה יתכן שלא  מופנית נהתשומת לב המזמי

שא באחריות לכל נזק לא תי מארגנתהגיע ליעד היציאה לשייט, והלהיכנס למדינת היעד, או ל

לכל פיצוי עקב כל נזק או אי  תהיה זכאיתלא  נהבשל כך ובכל מקרה המזמי נהשייגרם למזמי

 בשל כך. הנוחות שייגרמו ל

ל פרסום של נוגע לדרכונים ולצורך באשרות כניסה במסגרת תנאים אלה ובככל המידע ה

 יתדרכונים ישראליים בלבד. בהתאם להוראות החוק, על אזרח ותהשירותים מתייחס לבעל

 המנה באמצעות דרכונאזרחות זרה בנוסף, להיכנס לישראל ולצאת מ תא בעלי, גם אם התישראלי

  הישראלי בלבד. 

 

   :השייט-מחיר
ת רשאית לשנות את מחיר השייט בכל מארגנאחרת. ה יורו אלא אם כן צויןמחיר השייט נקוב ב

בטופס ההזמנה החתום על ידי מתחייבת לעמוד מאחורי כל מחיר המופיע  מארגנתה .עת

. למען הסר ספק, באם מחיר השייט עלה לאחר יום ההזמנה המחיר הקובע הוא המחיר נההמזמי
 של יום ההזמנה.

 

 :ביטוחים
השתתפות  € 300ע"ס  כוללים תשלוםאינם ים ביטוח נזקים לכלי השייט והמחירים כולל     .1

 עצמית, כמפורט בטופס ההזמנה, שישולם במקרה של נזק לכלי השייט, בסיום החופשה

 .ויתחלק בין המפליגות על היאכטה הניזוקה
שייט ביאכטה, וביטוח ביטוח בריאות, המחירים אינם כוללים ביטוח נסיעות אישי הכולל      .2

 מתאימה, הכוללת שייט ביאכטה.לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות מתחייבת  תנוסע כלען, מט
במקרה  הדיהטיול מצוגם מכסה את ביטול  ההפלגהבמהלך  הותמכסה אהנסיעות  ביטוחו

. כתנאי להשתתפות בשייט, משפחה בן/בתאו של ו/ ךשל מחלה/קורונה/סיבות אישיות של



לבטל  יגמת נפש במידה ותצטרכוכדי למנוע עאת הביטוח מיד עם ההרשמה  מומלץ לרכוש

 .לות אקסטריםופעי הרחבה לענייני קורונה שהביטוח יכלולאת הטיול מסיבה כלשהי. חשוב 

 

 :אופן הביטול
נאי הביטול דמי הביטול החלים על ביטול הזמנה לאחר אישורה כפופים לת –דמי ביטול    .1

  וחברת התעופה. בחו"ל ת היאכטהשל חברת השכר
 . ליקוזזו מהתשלום שבוצע בפוע  € 250ע"ס  דמי הביטול   .2
ומועד הביטול  misseas.club@gmail.com –ביטול ייחשב ל"הודעה" בכתב בלבד באימייל    .3

 .אצל המארגנת לבדוק האם התקבל האימייל נהביום מסירת ההודעה. מחובת המזמי ייחשב

 

 
סודית של ההסכם , יחשב כהפרה יותשלום המקדמה כאמור לעיל  במועדסכום יתרת האי תשלום 

לבטל את העסקה לאחר זמן זה וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכותה  מארגנתוזכותה של ה

 .1970 -לסעדים הקבועים בהסכם זה או בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

 שינויי מחירים
 שערים, מס דלק, מסי נמל והיטלי מטבע וכיו"ב לעיתים נקובים במטבע זר.

 רכיבי ההזמנה בלבד.תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל 
כפי שפורסם  החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער העברות והמחאות מכירה, לפי הקבוע כחוק,

ביום העסקים האחרון שקדם ליום ביצוע התשלום בפועל. שינוי בשערי המטבע עלול לגרור שינוי 

  במחיר ההזמנה.

 :סירוב להרשמה -בטיחות השייט 

מקפידה בנושא בטיחות השייט כבסיס לחופשה מוצלחת, ולכן שומרת לעצמה את  מארגנתה
אשר בעבר הוצאה מהמועדון ו/או  ישהבקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אהזכות לדחות 

סיק שומרת לעצמה את הזכות להפ מארגנת. הכלשהולמהלכו התקין של שייט  הפריעה בעבר
 ההשתתפותמונעים המשך  הבריאות או מצבו/ האשר התנהגות השל מפליג האת השתתפות

, וכל ותאחר ותאו במשתתפ ית/, בסקיפרהעצמ הבשייט ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במפליג

ככל  המלווה את הקבוצה.האחראית  יתהבלעדי והמוחלט של הסקיפר הזאת על פי שיקול דעת
במקרה של הפסקת  שמדובר במניעה בריאותית, תתייעץ הסקיפרית האחראית עם רופא.

 לא יוחזר למפליגה סכום כלשהו, , למעט במקרה של מניעה בריאותיתהשתתפות כאמור
ה לרבות שינוי מהתשלום ששילמה ובנוסף היא תישא בכל ההוצאות שינבעו מהפסקת השתתפות

  כרטיס טיסה, הסעה לשדה"ת ושהיה במלון, במידה ויהיו.

 מספר ימי השייט:

מספר ימי השייט כולל את הימים מתאריך ושעת הקבלה של כלי השייט בבסיס חברת ההשכרה 

בחו"ל ויום ושעת החזרת כלי השייט לבסיס חברת ההשכרה בחו"ל גם במקרה שניצולם יהיה 
חלקי בלבד. גם אם בימים אלו לא נכללת תוכנית שייט/סיורים, או ששונה מספר ימי השייט, עקב 

טיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתוכנית וכיוצ"ב שלא תלויים בשותפות לא יופחתו  שינוי בלוח זמני
 מספר ימי השייט והמחיר ששולם לא יוחזר.

  מזג אויר ותקלות בלתי צפויות:

לכך כי מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים  תמודע נההמזמי
, ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים במסלול בסקיפרית האחראיתמארגנת ו/או שאינם תלויים ב

השייט או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות 
וכן אמינות וטיב שירותים אלה אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. ביום 

ת ברוח טובה, בסבלנות זא ינות ואורך רוח. אנא קבלהראשון לשייט יש להתאזר בהרבה סבל

לבצע  לכך כי לעיתים יהיה תמודע נההמזמיבלתי נפרד מחוויית השייט.  זאת כחלק יובהבנה ורא
שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים או ההתאמות כוללים ויתור על אתרים 

 ם זאת.בעקבות תנאי מזג אוויר והים או תנאי שטח מכתיבי

 

mailto:misseas.club@gmail.com


 כלכלה אתרים והסעות:
 ודמי כניסה לאתרים ולשמורות. כלכלה, המחירים אינם כוללים

 כבודה:
גם על עריכת ביטוח לכבודה, מחשבים  ות. אנו ממליצהמארגנת אחריות הכבודה אינה באחריות

 וחפצי ערך.

 :מוגבלויות ונגישות
מראש על כל בעיה המצריכה שירותים  מארגנתמוגבלויות, לעדכן את ה תא בעלישה נהעל מזמי

בבתי המלון  ביאכטה, ו/או מתקנים מיוחדים, בין אם במהלך הטיסה, בהעברות, בהסעות, בשהייה

אל ספקי  פנותל מארגנתו/או ביחס לרכב המושכר וכיוצ"ב. פרטים אלו חיוניים על מנת לאפשר ל
את שירותיהם והפכו אותם לנוחים ומותאמים יותר או לחילופין כדי לפעול  שירותים שהנגישו

. נהשלהם לצרכים הספציפיים של המזמי ולברר מול ספקי השירותים את מידת התאמת השירותים
ולכן,  מארגנתטת המופנית לכך שככלל, ספקי השירותים אינם נתונים לשלי נהתשומת לב המזמי

שספקי שירותים מסוימים יוכלו לעמוד בדרישות מיוחדות שלא אין היא יכולה להבטיח מראש 

תואמו וסוכמו עימם מראש. כמו כן, ספקי השירותים עלולים לדרוש לעיתים תוספת תשלום כתנאי 
בשל אי  נהשא באחריות לנזקים שייגרמו למזמילא תי מארגנתקיומן של דרישות מיוחדות. הל

הצורך בהן, בכתב, בעת ביצוע ההזמנה ושלא  קיומן של דרישות מיוחדות שלא נמסר לה על
  אושרו על ידה לאחר בדיקה עם ספקי השירותים.

 :כח עליון
בכל הקשור לנזקים  נהתהיה פטורה מאחריות כלפי המזמימארגנת בכפוף להוראות כל דין, ה

שייגרמו כתוצאה מעיכובים, איחורים, ביטולים או אירועים אחרים שאינם בשליטתה לרבות ביטול 

ו/או שינוי בחופשה שהזמנת, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, 
חי, מלחמה, מבצע רעידות אדמה, מזג אויר, מרי אזר  שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה,

מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות, שביתות בשדות התעופה  ,צבאי, פלישה, מרד
אם צפוי ו/או בלתי צפוי.  בארץ ובחו"ל ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של החברה בין

בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל  הלבטח את עצמ נהממליצה למזמי מארגנתה

 ועים המתוארים לעיל.האיר

 :כללי
 נההמזמי העם ביצוע ההזמנה, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר

ות את התנאים והגבל נהוהבי הכי קרא המצהיר נההסכם, והמזמי מארגנתלבין ה הכי נכרת בינ

הצדדים,  כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין מההאחריות המפורטים לעיל, והסכי

 .הותנאים אלו מקובלים עלי
הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים, וכי הזמנה 

 פה.-, בכתב או בעלנהיפה כל מצג או נתון שנמסרו למזמיזו מחל
את מלוא תנאי מהווים  מוסכם בין הצדדים כי תנאים והגבלות אחריות המופעים לעיל, 

גורם  מארגנתם. יחד עם זאת, לאור היות הההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבד

על תנאי ההתקשרות בין  רק להוסיף יודגש בזאת כי תנאי הסכם זה באים מתווך בלבד,
כמו  מה את כלי השייט ושירותים נלוויםחברת ההשכרה בחו"ל המספקת בעצ לבין נההמזמי

 טיסות והעברות.
 במסגרת למזמינה שייגרם כלשהו נזק על אחראית אינה היא כי ומדגישה חוזרת המארגנת

 .וממנה אליה בדרך, ההפלגה


