
הכניסו כושר למערכתהכניסו כושר למערכת
סל שירותי הספורט לסטודנטים בתשסל שירותי הספורט לסטודנטים בתשפ״א

 במסגרת הסדר הרווחה לסטודנטים 
 מציעה לכם האוניברסיטה העברית ליהנות ממנוי 

 למרכז הספורט בקמפוס בו לומד הסטודנט, 
 הכולל את המגוון העשיר והאיכותי ביותר 

של מתקני כושר וספורט בישראל.

מנוי לבריכת השחייה - חינם
מנוי לבריכה ולאולם הכושר - 720 ש״ח

מנוי לבריכה ולאולם הכושר - 720 ש״ח
למימוש בשלוש שנות הלימוד הראשונות

מנוי לבריכה ולאולם הכושר
מרכז הספורט ברחובות - 1,250 ש״ח

 לתארים ראשון ושני,
  אשר שילמו דמי רווחה

 ודמי חברות באגודת הסטודנטים

סטודנטים לתואר שלישי כל תלמידי 
המקצועות הניסויים ותלמידי 

המקצועות העיוניים, הלומדים בהיקף 
של 40% ומעלה

סטודנטים אשר שילמו דמי רווחה 
וחברות באגודת הסטודנטים

 סטודנטים לתואר שלישי 
בהסדר

סטודנטים שאינם בהסדר סטודנטים בהסדר

מנוי לבריכת השחייה - חינם
מנוי לבריכה ולמרכז הכושר - 720 ש״ח

מנוי לבריכה ולמרכז הכושר - 720 ש״ח
למימוש בשלוש שנות הלימוד הראשונות

מנוי לבריכה ולמרכז הכושר
מרכז הספורט ע״ש לרנר - 1,450 ש״ח

סטודנטים לתארים ראשון, שני, רפואה 
ורפואת שיניים ותלמידי המכינה, אשר 

 שילמו דמי רווחה ודמי חברות 
באגודת הסטודנטים

סטודנטים לתואר שלישי כל תלמידי 
המקצועות הניסויים ותלמידי 

המקצועות העיוניים, הלומדים בהיקף 
של 40% ומעלה

סטודנטים אשר שילמו דמי רווחה 
וחברות באגודת הסטודנטים

 סטודנטים לתואר שלישי 
בהסדר

סטודנטים שאינם בהסדר סטודנטים בהסדר

מנוי לבריכת השחייה - חינם
מנוי לבריכה ולמרכז הכושר - 720 ש״ח

מנוי לבריכה ולקומפלקס הכושר - 720 ש״ח
למימוש בשלוש שנות הלימוד הראשונות

 מנוי לבריכה ולקומפלקס הכושר
 מרכז הספורט בקרית ספרא - 1,450 ש״ח

סטודנטים לתארים ראשון, שני, רפואה 
ורפואת שיניים, אשר שילמו דמי רווחה 

 ודמי חברות באגודת הסטודנטים

לתלמידי קמפוס ספרא ועין כרם בלבד!

סטודנטים לתואר שלישי כל תלמידי 
המקצועות הניסויים ותלמידי המקצועות 
 העיוניים, הלומדים בהיקף של 40% ומעלה

לתלמידי קמפוס ספרא ועין כרם בלבד!

סטודנטים אשר שילמו דמי רווחה וחברות 
באגודת הסטודנטים

 סטודנטים לתואר שלישי 
בהסדר

סטודנטים שאינם בהסדר סטודנטים בהסדר

רכישת מנוי

רכישת מנוי

רכישת מנוי

חידוש מנוי קיים

חידוש מנוי קיים

חידוש מנוי קיים

 תוקף המנוי — ממועד ההרשמה עד 30.09.2021 

  סטודנטים אשר לא שילמו דמי רווחה וחברות באגודת הסטודנטים מנוי לבריכה ולמרכז הכושר - 1,600 ש"ח

 בעל המנוי זכאי להשתתף בפעילות גופנית וספורטיבית במרכז הספורט בקמפוס בו הוא לומד ואליו הוא רכש מנוי בלבד

 ההשתתפות בשיעורי הסטודיו ושאר שירותי עמותת קוסל יהיו חייבים בתשלום נפרד

צור קשר

מרכז הספורט בקריית אדמונד י.ספרא

מרכז הספורט ע"ש לרנר בהר-הצופים

מרכז הספורט והנופש ע"ש בונם ברחובות

לרנר הר הצופים
הורידו את האפליקציה:

גבעת רם
הורידו את האפליקציה:

רחובות
הורידו את האפליקציה:

https://www.cosell.co.il/ram/new-prospect-ram/
https://www.cosell.co.il/lerner/new-prospect-lerner/
https://www.cosell.co.il/rehovot/new-prospect-rehovot/
https://www.cosell.co.il/ram/%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99/
https://www.cosell.co.il/lerner/%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%9c%d7%a8%d7%a0%d7%a8/
https://www.cosell.co.il/rehovot/חידוש-מנוי-למרכז-הספורט-רחובות/
https://www.cosell.co.il/home/cosell-contact/
https://www.cosell.co.il/ram/
https://www.cosell.co.il/lerner/
https://www.cosell.co.il/rehovot/

