
 TAתקנון וכללי השימוש בחברו   

 
  !TAברוכים הבאים למתחם העבודה המשותף חברו

  ?איך זה עובד

 

  הנו מתחם עבודה משותף במחיר נגיש ובמיקום קרוב לבית. TAחברו

' במתחם כרוכים בהרשמה הלאונגהישיבה במתחם לצורך עבודה, השימוש במטבחון ובחדר 

  מסלולים: לושהובתשלום מראש באמצעות ש

  מסלול "מזדמן". -

  מסלול "שכן". -

 מסלול "חבר". -

 

לכל מסלול תמחור ישנן הגבלות והטבות ייחודיים לו. אנא קראו את תנאי המסלולים בקפידה 

  . לבחור במסלול המתאים ביותר עבורכם.ן מנת-על

 ואצל מנהל.ת הקהילה.  שלנו באתרפרטים נוספים נמצאים 

 

 .20:00-08:00ה') בין השעות - חול (א' פתוח בימי TAחברו

 עשויים להיות שינויים בחגים ומועדים.

 

  מסלולי השימוש:

מנת להירשם לשירות יש לפנות אלינו במייל או להגיע, לקרוא ולאשר את התקנון ותנאי -על

 השימוש שלנו. לאחר מכן ניתן להרשם במקום, לרכוש את אחד משני המסלולים ולהתחיל לעבוד. 

 

שעות של הכל עובד במתחם רוכש מנוי אישי. לא ניתן "לארח" משתמשים זמניים על בנק  ●

 עובד קיים. 

 רכישת בנק שעות ראשונה נעשית אצל מנהל.ת הקהילה. ●

 חודשים. 3תוקף השימוש בבנק השעות עומד על  ●

 חודשים.  3פעם אחת ועד  ,ניתן להקפיא מסלול שנרכש ●

 בתוך המתחם. לא ניתן לשריין מקום ישיבה ספציפי ●

 רכישת מסלול יתאפשר בהתאם לחוקי הגנת הצרכן.ביטול  ●

 התשלום בכרטיס אשראי או במזומן מדויק בלבד. לא תתאפשר פרישת תשלומים. ●

 חודשים מיום הקנייה.  3-יהיה תקף גם הוא ל –בתוקף  אחר עדייןמסלול  בעודמסלול שנקנה  ●

דקות נספרת שעה חדשה לפי חישוב  15מעל פרק הזמן המינימלי לשימוש במתחם הוא שעה.  ●

תרד לכם שעה אחת,  11:40ויצאתם עד  10:25-זמן השהייה הכללי. לדוגמא: אם נכנסתם ב

 שעתיים.  –מעבר לכך 



אנא הקפידו להגיד לנו / להשאיר  –חשוב שנדע את שעת הכניסה והיציאה המדויקת שלכם  ●

נשארתם עד  או  08:00סתם בשעה נכנ יחושב כאילו –פתק בעמדה. במידה ולא הודעתם 

 . , לפי העניין20:00

השולחן שלכם צריך להיות פנוי. ניתן להביא מנעול  –על מנת שלא יחושב לכם זמן ארוחת צהריים 

  ולהשתמש בלוקר.

 

 

 מסלולי שימוש והטבות
 

סוג 

 המסלול

  מסלול חבר מסלול שכן מסלול מזדמן

שעות 

 כניסה

 שעות  10

 

 שעות  30

 

  שעות 50

  חודשים 3 חודשים 3 חודשים 3 תוקף

שימוש חופשי  מתקנים
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חדר 
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ע"ב מקום פנוי 

ובשריון מראש 

  דרך המייל.
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 ₪ 215עלות : 
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 אופי השימוש במתחם:

 

עבודה, שיחות או  פגישותעם מוסיקה. לא ניתן לקיים  שקטהמתחם הנו חלל עבודה משותף  ●

ניתן לקיים שיחות  ).CHILL-ה ובחדר השירותים ליד, במטבחון(כולל  במתחם טלפון שיחות

או שיחות טלפון מתחשבות במרפסת ובמרחב מחוץ למתחם. דאגו לא להרעיש, וקבלו בהבנה 

 במידה ונעיר לכם.

בחללים אחרים במרכז הקהילתי, בהתאם לתנאי ניתן לקיים פגישות בחדר הישיבות או  ●

 השכרת החללים ועל בסיס מקום פנוי.

. חדר זה הנו TAזמין לכל החברות/ים במהלך שעות העבודה בחלל חברו CHILL INדב '  ●

 שקט ומיועד להפוגות, מדיטציות, ולעבודה בתנאים נינוחים יותר.

 מיועד רק ללקוחות עם מנוי פעיל. חברים יכולים לבוא להגיד שלום, אך לא להישאר.  המתחם ●

ייתכן כי המתחם ייסגר מעת לעת בשל אירועים עבור הקהילה שלנו. הודעה על כך תימסר  ●

 מספר ימים מראש לכלל המנויים הפעילים. נשמח מאוד אם תבואו.

 אצלנו לא מעשנים במתחם. ●

לשימושכם. אתם מוזמנים להביא מנעול מהבית, אך לא לשכוח לרוקן הלוקרים במתחם הנם  ●

 .אותו בסוף יום העבודה

 אין  ההנהלה אחראית על גניבה או נזק לציוד שלכם, תדאגו לשים עין. ●

. לא יתאפשר שימוש אחר השימוש במתחם הינו אך ורק לשם ייעודו כפי שמתואר בתקנון ●

  סוג.משום 

  :אפשרית בתנאים הבאים ת שעות בית חבריםהעבר ●

 . סלולים, כלומר רכשו כבר את אחד הממנוילשני הצדדים יש  •

 השעות יועברו עם תוקפן המקורי. •

 התשלום יבוצע בין שני החברים. •

  יש לכתב אותנו למייל שמאשר את ההעברה.  •

  

  :ותוחדר פגיש חדר ישיבות

 

 . מראש בלבדהזמנה במייל ותשלום  באמצעותבכפוף לשריון  החדרים זמינים ●

 לוח מחיק.ו איש ומצויד במסך, חיבור למסך וסאונד 10חדר הישיבות מיועד לעד  ●

 ללא שאריות כיבוד או ציוד).(השתמשתם, נהניתם? תדאגו להחזיר אותו כפי שקיבלתם  ●

איש נשמח לבדוק אפשרות לשריין את אחד  10- במידה וישנה התכנסות גדולה מ ●

 מאולמות/כיתות המרכז הקהילתי.



), יום שימוש בן השע(מינימום ₪  75ות פעילים/ות בחדר הישיבות /ת שימוש לחבריםשע ●

 ש"ח.  450שעות יעלה  8

השכירות מוגבלת ₪.  35/ות פעילים/ות בחדר הפגישות היא םלחברי שימוש שעת עלות ●

 שעות בשבוע.  10-שעות ביום ו 4-ל

שעות מתחילת הפגישה  24על הזמנות של חדר ישיבות ו/או פגישות יתקבלו עד  ביטולים ●

 בלבד. 

  

 מטבחון

וכולל שימוש חופשי בפינת הקפה, במקרר,  בלבדהשימוש במטבחון הנו חופשי לחברות/ים  ●

 בכלים ובמיקרוגל.

 המטבחון הוא של כולנו, בבקשה כבדו את החלל ושטפו את הכלים בהם השתמשתם.  ●

 הכנת או אכילת הארוחה יש לנקות היטב את המשטח עליו הוכנה/נאכלה הארוחה.בתום  ●

 בסוף כל יום ירוקן המקרר ותכולתו תיזרק. יש להקפיד להוציא ציוד אישי מהמקרר. ●

  

 חברים על ארבע

 לא להפריע.לים יכושמוזמנים בחום כאלה  ●

 הם לא יושבים על כיסאות/ ספות המתחם, אנחנו כן. ●

 המתחם הם חייבים להיות קשורים ברצועה. בהגעה וביציאה מ ●

 .ווהאו ●

  

 מה עוד?

אנחנו שואפים לתת בית לקהילת הפרילנסרים והעצמאים בשכונה ובעיר. מעת לעת נערוך  TAבחברו

המתחם ותושבי השכונה. על האירועים ייצאו הודעות ונשמח  אירועי תוכן ונטוורקינג לטובת חברי/ות

 לשמוע מכם אילו תכנים אתם תרצו לצרוך במקום. 

נשמח לחשוב יחד אתכם על יוזמות לטובת הקהילה במתחם העבודה ובכלל, ולתת מקום להרצאות 

 וסדנאות מקצועיות שלכם עבור קהילת החברות/ים תמורת הטבות שונות בשימוש בחלל.

ו חלק מהמרכז הקהילתי דב הוז שבין כתליו אנו נמצאים. אתם מוזמנים להתעדכן במגוון אנחנ

 ובעמוד הפייסבוק של המרכז. 1-הפעילויות והשימושים שלמרכז יש להציע במזכירות שבקומה ה

 

 ,דברו איתנו

havrutatelaviv@gmail.com&                                                     חברו פייסבוקTAהקבוצה 
 


