
 .החמאם  ומועדון   ,Session תקנון נהלי ליין ה 
 

  : כללי התנהגות במתחם 
 .בטוח,שפוי ובהסכמה sscחוקי הדגל שלנו מבוססים על ה

באירוע עלולים להיות תכנים ויזואלים אשר המכילים עירום ופתיחות מינית  
ובדסמית קינקית מוגברת, ובהתאם יש לקחת זאת בחשבון ועל המבלה לדעת  

שפיות,   ,sscלמה הוא עתיד להחשף, ולכן דרושה התאמה לזאנר ולדרישות ה 
 .בטיחות, הסכמה, רצון, אפטר קייר 

 
 בטיחות 

של כלים המאפשרים לקהל היעד להתאפשר ולכן  במתחם יש מגוון רחב  
 .בטיחות אישית וציבורית דרושה בכל תחומי המתחם

נמצא   ובהתאם יש להקפיד על כללי ההתנהגות והשימוש אשר  
המיסתובבים ביניכם,   להנאתכם לפי הוראות המקום והדיאמים  במתחם 

  .ולהעזר בדיאמים לכל שאלה לגבי המיתקון והפעלתו
  דינה  אחריו אישית

שהנהלת המועדון הליין ומנהלי הדיאמים אינם לוקחים כל אחריות לנזק שיגרם  
למבלה או לרכושו בעקבות התנהגות לא אחראית ושימוש לא נכון במתקני  

 המתחם
  !שימרו על ביטחותכם למען הנאתכם 

 
 :שפוי

סשנים בעל אופי אקסטרים יערכו בצורה שפויה הגיונית ונעימה לסביבה 
 .יעת די אם במתחם ובנוכחות או ביד 

די אם יהיה רשאי לעצור סשן בכל שלב באם הוא רואה כי הסשן חורג מהכללים  
 .מהוה סכנה לסביבה או למשתתפים, ויש לכבד תמיד את דברו 

 
 :הסכמה

 .בצעו סשנים ופעילות מינית ואישית רק בהסכמה הדדית ומלאה
ומישהו  ובהתאם לכללי ההסכמה לא זה לא! גם אם סוכם כבר סשן מראש 

  מהצדדים נסוג אין לנסות לשכנע בשום אופן, ויש לקבל את החלטתו באהבה
 

  אורחי המסיבה מתחייבים לשמור על כללי ונהלי התקנון ללא עוררין .1
 

יש לכבד בכל מצב את החלטת הסלקטורית כי היא אינה ניתנת לשינוים או   .2
 .מוזמנים הקלות, בהתאם להנחיות הדרס קוד, והאיזון המגזרי, ו

 
 ! קוד הלבוש הינו מחייב ואינו ניתן להקלות .3

 .כל סוגי הפטיש קינק פנטזיה למינהם או מינימום שחור 
  ללא נעלי ספורט ללא כפכפים, ללא מכנסים קצרים, ללא מכנסי גינס

 
בכניסה למתחם המועדון יבדקו כל חפציכם האיישים, ובהתאם לבדיקה לא   .4

וכלים היאובחנו על ידי   וג נוזלים למינהם יותרו הכנסת סמים מכל ס



ככלי נשק שאינם קשורים או מותרים לשימוש בבדס"מ, ולרוח   הדיאמים 
 .האירוע 

 .ובהתאם הכלים אלו יופקדו בלוקר אישי עד תום המסיבה
 

 .לפנות בוקר 1:00היציאה ממתחם המועדון תותר אך ורק החל מהשעה .5
 

ותדרשו להפקידו   רי בשום מקרה  אין להשתמש במתחם בטלפון סלול .6
.. תוכלו לעשות זאת   בכניסה, ובהתאם אם תאלצו בכל זאת לשוחח בסלולרי  

  .בלילה 1:00רק מחוץ לכותליי המתחם ורק אחרי פתיחת שערי יציאה בשעה 
 

אין לצלם או להכניס שום כלי הקלטה או צילום ומי שיתפס משתמש בכלי   .7
 .יטופל בהתאם לחוק הפלילי  הקלטה או צילום גלוי או סמוי 

 
המסיבות ואירועי הפטיש במועדון החמאם הן מסיבות והם אירועים   .8

דיסקרטיים ופרטיים, בהתאם לזו אנא שמרו על רוח הפרטיות, ויש לשמור על  
 .זהות המשתתפים והמתממשים בצורה דיסקרטית תמיד 

 
התנהגות פוגענית ובוטה לא תתקבל באירועי המתחם והליין בשום צורה, כל   .9

נושא ההטרדה יטופל באפס סבלנות מצד מנהלי הליין והדי אמים לאחר בירור,  
ויכנס לרשימה השחורה, ואין   מי שעבר על הכללים הללו יורחק מהמתחם 

יתרץ את  ש  לרבות לא אלכוהול או חומרים משכרים אחרים  תירוץ כלשהו 
 .נושא ההטרדות והתנהגות פוגענית

 
הדי אמים שלנו נבחרו בקפידה על ידי הנהלת הליין בהתאם גם לתחום   .10

התמקצעות, וידע, וניסיון, הם יסומנו על ידי המועדון בהתאם על מנת שתוכלו  
לגשת אליהם בכל צורך או בקשה, בנוסף יש לציית להוראתיהם, או  

תם לעזוב את המתחם או להפסיק פעילות  לבקשותיהם, גם אם התבקש
מסויימת אם משהו ממעשיהם אינה לרוחכם תוכלו לפנות למנהלת הדיאמים  

  באהבה גדולה
 

לסשנים של מדיקל לסוגיו יוקצה מקום סטרילי בתיאום מראש עם צוות   .11
 .הליין

כבד אדום ורומי אסורים בתכלית   משחקי ביזאר קשים לרבות ביזאר קל  
 .ל תחומי המתחםהאיסור בכ

 
ובמקרה של רצון   יש לכבד את משתתפי האירוע והליין ואת מרחבם האישי   .12

 .להצטרף או לצרף יש לעשות זאת בכבוד ולא בצורה בוטה או פוגענית
 .רצים להצטרף לסשן או פעילות מינית חכו להזמנה או רימזו בעדינות 

  נידנדתם=הורחקתם שימו לב! 
 

בי, שמרו על בטחון אישי ומרחבי של כלל המשתתפים  בטחון אישי ומרח .13
והמתממשים וכבודם ויש להדגיש זאת הטרדות מכל סוג כלשהו, מגע ללא  

רשות ולו גם הקל ביותר ,צחוק,הבעת זלזול או שיחות חולין בקול רם, בסמוך  



לסשן או פעילות מינית אשר עלולים לפגום בהנאת וריכוז המשתתפים , אוננות  
א אישור הנצפים וכל פעולה בסגנון שהוזכר תגרום להרחקה מיידית  לל פומבית  

 .מהמתחם ללא החזר כספי וללא אפשרות חנינה
 

ובהתאם מבלה החש/ה מוטרד או לא שבע רצון מסיטואציה מסויימת   .14
המופנית כלפיו או כלפי אחר יפנה ללא כל דיחוי לדיאמים המפוזרים בכל  

 .המתחם לטיפולם ה מיידי  נקודות 
 
 

 .חדרי השרותים במתחם נועדו רק למטרה שלשמה הם נוצרו .15
 .!שרותי הנשים לשימוש נשים בלבד!, וגברים לגברים
 .רוצים להתממש? יש איזורים מוגדרים במתחם לזה

 
יש לאסוף כל התשמיש משומש כמו קונדומים ועוד בסיום התממשות   .16

 .ולזרוק אותם לפח למען הנאת ובטיחות הבאים 
 

עישון אסור במתחם בתכלית האיסור! ויותר רק בפינת העישון הנמצאת   .17
 .סמוך לגאקוזי או בדק העליון בפתוח

במרה של עישון בדק העליון הפתוח אם למישהו מפריעה הקרבה לעשן למרות  
 .שמדובר בשטח פתוח קבלו זאת באהבה והתרחקו

 
 .או פשרה החוקים המצויינים לעיל הינם חובה ואין בהם כל פרצה

 .!קבלו אותם באהבה למען חוית בילוי מושלמת 
  בברכת אהבה בטוחה 
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 הנהלת מתחם החמאם 
 
 


