
חברים/ות במנהלת הר חוצבים  
 בואו ליהנות מחווית כושר ובריאות הטובה והמתקדמת

 באחד ממרכזי הספורט המובילים בישראל:

א ר פ ס  . י ד  נ ו מ ד א ת  י ר ק ב

 המנוי כולל: שימוש בבריכת השחייה, קומפלקס כושר ענק, מגרשי טניס )ללא תאורה(, 
שימוש באצטדיון האתלטיקה-הקלה וזכות שימוש במגרש החנייה.

ניתן לשדרג את המנוי למנוי למועדון הבריאות אשר כולל סאונה רטובה וסאונה יבשה, ג'קוזי, מלתחות נפרדות 
למבוגרים, שרותי מגבת בדלפק הכניסה ותא אחסון אישי -  התוספת השנתית 1,010 ₪.

ניתן לשדרג למנוי הזהב שכולל בנוסף למועדון הבריאות גם את כל שיעורי הסטודיו - התוספת השנתית 1,440 ₪

לפרטים נוספים

מרכז הספורט ע״ש לרנר בהר הצופים מציע לכם 
ליהנות מספורט ברמה של אוניברסיטה

המנוי כולל: שימוש בבריכה, במרכז הכושר ובמגרשי הטניס )ללא תאורה(.

ניתן לשדרג את המנוי למנוי ל"מועדון הבריאות" אשר כולל: שרותי מגבת בדלפק, תא אחסון אישי, מגרשי טניס 
עם תאורה ושיעורי סטודיו -  התוספת השנתית 1,010 ₪.

 הטבה בלעדית:
 מנוי היכרות - לתקופה של שבועיים

 * לעובדים אשר לא היו מנויים במרכזים בשלוש השנים האחרונות
תוקף מימוש ההטבה עד ה- 30.4.19 בכפוף לאישור עבודה בארגון החבר

 במנהלת או לאישור בכתב ממנהלת הר חוצבים
לרכישת מנוי ולמימוש ההטבות יש להגיע בשעות הקבלה של משרד הלקוחות.

<

זכות ההרשמה למרכזי הספורט שמורה לקהילת האוניברסיטה העברית ולארגונים נבחרים, ואנו 
 שמחים להזמינכם להצטרף למרכזי הספורט וליהנות מזכאות זו. 

ההצעה תקפה עד לתאריך ה- 31.12.2019

www.cosell.co.il | לפרטים מלאים
  cosellm@savion.huji.ac.il  |  02-658-4287 :מרכז הספורט בקרית אדמונד י׳ ספרא גבעת רם

  lerner@savion.huji.ac.il | 02-588-2772 :מרכז הספורט הסטודנטיאלי ע״ש לרנר הר צופים

 מרכז הספורט בקריית ספרא, גבעת רם 

קומפלקס כושר בעל תפיסת הפעלה חדשנית ובו למעלה מ- 100 מכשירי כושר   •
TECHNOGYM המתקדמים והאיכותיים מסוגם בעולם מתוצרת חברת

בריכת שחייה הגדולה בעיר  •
מתחם חדשני לאימון פונקציונאלי הכולל את מתקן ה OUTRACE  היחידי בישראל   •

3 מגרשי טניס ואצטדיון אתלטיקה-קלה שנבנה ברמת איכות בינלאומית  •
מלתחות מרווחות ואיכותיות בסטנדרט מתקדם איכותי ומפנק, שיעניקו לחבריכם ולבני   •

משפחותיהם חוויה ייחודית  
המרכז פועל 7 ימים בשבוע  •

מרכז כושר ענק ואיכותי, שפרוס על פני שתי קומות, ובו למעלה מ- 100 מכשירי   •
TECHNOGYM כושר מהמתקדמים והאיכותיים מסוגם בעולם מתוצרת חברת

בריכת שחייה חצי-אולימפית מדהימה ביופייה עם מדשאה צמודה וגן פורח  •
10 מגרשי טניס ושני מגרשי קט-רגל    •

המרכז פועל 7 ימים בשבוע  •

מחיר רגילסוג מנוי
מחיר מיוחד לחברי/ות

מנהלת הר חוצבים

3,050 4,500₪ ₪יחיד

6,100 8,550₪ ₪זוגי

7,070 10,575₪ ₪זוגי+1

8,040 12,600₪ ₪זוגי+2

9,010 14,625₪ ₪זוגי+3

9,010 14,625₪ ₪זוגי+4

4,575 6,750₪ ₪יחיד+1

6,100 9,000₪ ₪יחיד+2

7,625 9,950₪ ₪יחיד+3

מחיר רגילסוג מנוי
מחיר מיוחד לחברי/ות

מנהלת הר חוצבים
3,530 ₪ 4,500 ₪ יחיד

6,720 ₪ 8,550 ₪ זוגי

7,690 ₪ 10,575 ₪ זוגי+1

8,660 ₪ 12,600 ₪ זוגי+2

9,630 ₪ 14,625 ₪ זוגי+3

9,630 ₪ 14,625 ₪ זוגי+4

5,295 ₪ 6,750 ₪ יחיד+1

7,060 ₪ 9,000 ₪ יחיד+2

8,010 ₪ 9,950 ₪ יחיד+3

לפרטים נוספים
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