
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שבת  

שישי

חמישי

שני

שחיינים                         6:30-7:45
שחיינים-גברים              8:00-9:15
נשים                          14:00-16:00
כללי                             16:15-19:15

שחיינים                                    6:30-7:45
שחינים-נשים                            8:00-9:15
כללי                                      14:00-16:45
נשים                                     17:00-18:00
גברים                                      18:15-19:15

ראשון

שלישי

רביעי

שישי

חמישי

כללי                        10:30-16:45שבת

שחיינים                         6:30-7:45
שחיינים-נשים               8:00-9:15
גברים                        14:00-16:00
כללי                             16:15-19:15

שחיינים                          7:00-8:15
נשים                            8:30-10:00
גברים                           10:15-11:45
כללי                            12:00-16:45

שחיינים                12:45-14:00
כללי                      14:00-16:45
גברים                     17:00-19:15

שני

ראשון

שלישי

רביעי

 

 

 

 

שחיינים                12:45-14:00
כללי                      14:00-16:45
גברים                    17:00-19:15
לילית- כללי           19:30-21:15

 

שחיינים                                 6:30-7:45
שחיינים-גברים                      8:00-9:15
גברים                                    9:15-11:00
כללי                                      11:15-16:45
נשים                                    17:00-19:15
לילית- נשים                        19:30-21:15

שחיינים                                 6:30-7:45
שחיינים-נשים                        8:00-9:15
נשים                                      9:15-11:00
גברים                                  11:15 -12:45
כללי                                    13:00-18:45
לילית- כללי                         19:00-21:15

שחיינים                                 6:30-7:45
שחיינים-גברים                      8:00-9:15
גברים                                    9:15-10:45
כללי                                    11:00-16:45
נשים                                    17:00-19:15
לילית גברים                         19:30-21:15

שחיינים                                 6:30-7:45
שחינים-נשים                         8:00-9:15
נשים                                     9:15-10:45
כללי                                    11:00-16:45
גברים                                  17:00-19:15
לילית- כללי                         19:30-21:15

שחיינים                    7:00-8:15
נשים                      8:30-10:00
גברים                     10:15-11:45
כללי                      12:00-16:45
 

 
 

 

כללי                      10:30-16:45

שחיינים                      6:30-7:45
שחיינים-גברים           8:00-9:15
כללי                        14:00-16:45
נשים                        17:00-19:15



- אנא השמעו להוראות צוות הבריכה והמצילים. 
- מנוי חודשי מתייחס לחודש לועזי המתחיל ב-1 בחודש ומסתיים ב-31 לאותו חודש 

(מועד הרכישה איננו משנה).
- הכניסה לבריכה ללא מציל אסורה בהחלט!

- חל איסור מוחלט להדליק מדורות או מנגלים בשטח הבריכה.
- אין להכניס בעלי חיים לשטח הבריכה!

- האכילה מותרת באזור המדשאה בלבד. חל איסור לאכול בבריכה או בשטח המקורה. 
- אסורה הכנסת בקבוקי זכוכית לשטח הבריכה.

- הרחצה בבגד ים תיקני בלבד.
- הרחצה לבעלי שיער ארוך עם כובע ים בלבד!

- הכניסה לילדים מתחת לגיל 8 מותרת בליווי מבוגר בלבד.
- השחייה הלילית מיועדת לגיל 18 ומעלה.

- הבריכה תהיה סגורה במועדים הבאים:  ערב ט׳ באב (במתכונת יום שישי), ט׳ באב.
- בחודש יוני יוקצו מסלולים בבריכה לטובת שיעורי שחייה.

- הנהלת המתנ״ס והמועצה לא יהיו אחראים לפגיעות ו/או נזק שיגרמו משימוש לא נכון במתקני הבריכה.
- הנהלת הבריכה אינה אחראית על אובדן ו/או גניבה ו/או נזק לציוד המתרחצים.

- נאסר השימוש בערכות קריוקי, מגברים, רמקולים וכו׳.
- המאבטח רשאי לעשות חיפוש בתיקים ובציוד המתרחצים.

 

ייתכנו שינויים בלוח הזמנים עקב אירוח קבוצות ואירועים שונים.
יש להתעדכן עם הצוות ובלוח המודעות בבריכה. 



מחיר תושב מחיר מלא  

   

   

   

   

   

   

   

1790

 

1330

 

1500

 

1190

 

1080

 

730

 

730

   

   

   

   

   

   

   

   

מנוי משפחתי 

כולל שבת וחג

מנוי משפחתי 

ללא שבת וחג 

מנוי משפחתי 

עד 4 נפשות

מנוי משפחתי 

רחצה נפרדת

מנוי יחיד 

כולל שבת וחג

מנוי יחיד 

לא כולל שבת וחג 

מנוי יחיד 

לרחצה נפרדת 

מחיר תושב מחיר מלא  

500 750
מנוי יחיד חודשי

מאי יוני וספטמבר

600 900
מנוי יחיד חודשי

יולי אוגוסט

מחיר תושב מחיר מלא  

25 70 מחיר כרטיס בודד ביום חול

30 70 מחיר כרטיס בודד בשבת

400 - מחיר כרטיסיה 20 כניסות

מנוי משפחתי 

כולל שבת וחג

מנוי משפחתי 

ללא שבת וחג 

מנוי משפחתי 

עד 4 נפשות

מנוי משפחתי 

רחצה נפרדת

מנוי יחיד 

כולל שבת וחג

מנוי יחיד 

לא כולל שבת וחג 

מנוי יחיד 

לרחצה נפרדת 

2685

 

1995

 

2250

 

1785

 

1570

 

1045

 

1045

 

מחיר תושבמחיר מלא

3750

 

2700

 

3000

 

2400

 

2050

 

1450

 

1450

 

2500

 

1800

 

2000

 

1600

 

1400

 

1000

 

1000

 

עונה מלאה: 01/05-22/09עונה מקוצרת: יולי אוגוסט 


