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יציאה מהמים בשעת הסיום הרשומה .שערי הבריכה יינעלו רבע שעה לאחר שעה זו.
אנו מבקשים להקפיד
א .על חבישת כובע ים לבעלי שיער ארוך.
ב .כניסה למים בחולצה לבנה בלבד ( למי שנכנס/ת לבריכה עם חולצה
הערות ודגשים ללוח הפעילות בחודשי הקיץ מצורפים בדף הבא
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אנא רשמו לפניכם זמנים ואירועים מיוחדים בבריכה במהלך הקיץ
ככלל לוח הפעילויות בבריכה מתואמות מראש ולכן לא תהא החלפת שעות.
אירועי פתיחת הקיץ בבריכה
יום ראשון ח' בתמוז  01.07.1027יום כיף ניפרד בבריכה משעה  20:00לוח השעות לא
תקף .אין פעילות מועדון שחיה .משעה  20:00ועד  27:11נערות ונשים.
משעה  20:01ועד  10:00נערים וגברים.
יום שני ט' בתמוז  03.07.1020יום כיף בבריכה משעה  20:00לוח השעות הרגיל לא
תקף .אין פעילות מועדון שחיה .שעות רצופות לכל המשפחה והמתנפחים מיועדים לילדים.
משעה  20:00ועד 10:00
יום שלישי י' בתמוז תשע"ז 7.7.1027
יום ראשון טו' בתמוז תשע"ז 01.07.1027
יום ראשון כב' בתמוז 20.07.1027
קייטנת הישוב מתארחת בבריכה בין השעות  01:00עד  21:00לוח השעות הרגיל לא יופעל.
הבריכה תהיה סגורה בשעות האלו למתרחצים.
יום רביעי יא' בתמוז  1.07.1027ויום חמישי יב' בתמוז  0.8:.183:מחנה יישובי של
ילדינו בבריכה
שימו לב בימים שלעיל ילדנו השתלטו על הבריכה בשעות הנפרדות המתוכננות אחרי
הצהרים והערב בבריכה.
יום שלישי שבעה עשר בתמוז – 22/7הבריכה סגורה.
לוח שעות פתיחה מיוחד מר"ח אב יום שני  17.07עד יום שישי ה' באב בימים אלו עקב
מיעוט המתרחצים הבריכה תהיה פתוחה ע"פ לוח שעות וחלוקת שעות של חודש סיוון ( יוני
) כלומר הבריכה תהיה פתוחה משעה  00:00עד  20:00ומשעה  20:00עד  10:00לא
תתקיים רחצת לילה באותו שבוע מועדון שחיה יפעל כרגיל משעה  27:00עד 20:00
ובימים שני ורביעי בלילה.
בשבוע ש"חל בו" הבריכה סגורה אין רחצה במוצאי שבת פרשת דברים " חזון " עד יום רביעי
בשעה  00:00בו תיפתח הבריכה כרגיל ( .הלכות בנושא יפורסמו ע"י הרב חיים )
יום שלישי ז' באלול  10.80.183:תתקיים פעילות ישובית – סוף הקיץ בבריכה במסגרת
הקהילה .לוח השעות יבוטל משעה  27:00לטובת האירוע.
ימי שישי  -יתקצרו במהלך העונה עקב מועד כניסת השבת ולכן הזמנים יצומצמו בהתאם .נא
לעקוב .בדפי המידע ( .שעות משפחתי וגברים ).
מוצאי שבתות – יתארכו במהלך העונה עקב מועד יציאת השבת ולכן הזמנים יורחבו
בהתאם .נא לעקוב .בדפי המידע ( .שעות נשים וגברים ).
מיום שישי י' באלול ועד ערב ראש השנה הבריכה תפעל בזמני פתיחה חלוקה כפי שהיה
בחודש סיוון ( יוני ) .אולם שעות החלוקה אחרי הצהרים ישתנו.
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אנו מבקשים מהציבור לעקוב אחרי דפי המידע השבועיים בהם נפרט על ימי הפעילות
והשינויים .במטרה לא לבצע שינויים ככל שניתן.

