
Monday 14 May 2018 

עונת הרחצה 2018

 1.9.2018ד ליום ע 2018

או כרטיסיה בתוקף 
  

שות משרד יגם השנה הושקעו משאבים וזמן לטובת רווחת התושבים ובהתאם לדר

יתאפשרו מעבר , )חגיגות אחרות
ובחתימה על מסמך התחייבות 

 . מינמום שעתיים
בקבוקים וכוסות העשויים זכוכית לשטח 

  !!אסורה בהחלט
מקרים של כניסה לשטח הבריכה שלא בשעות המוגדרות ופגיעה ברכוש יופנו במיידי 

 ).זוג הורים וילדיהם

 .הכניסה חינם

תושבי כפר ברוך

 הנדון: בריכת כפר ברוך – עונת הרחצה 
 

2018בחודש יוניעונת הרחצה בבריכת כפר ברוך תיפתח 
 .שניר –מפעיל הבריכה 

 .לרשות התושבים יופעל מזנון בבריכה
או כרטיסיה בתוקף  /אך ורק למבקרים שאוחזים במנוי ו השימוש בבריכה

  .י אגודת כפר ברוך"שנמכרו והונפקו ע, )2017/2018
גם השנה הושקעו משאבים וזמן לטובת רווחת התושבים ובהתאם לדר

 .הבריאות
חגיגות אחרות, ימי הולדת(רועים פרטיים של תושבי כפר ברוך 

ובחתימה על מסמך התחייבות , הפעילות בתיאום עם המזכירות בצמוד לתקנוןלשעות 
מינמום שעתיים, לשעה₪  350, )לתושבי המקום בלבד

בקבוקים וכוסות העשויים זכוכית לשטח , חל איסור מוחלט על הכנסת בעלי חיים
 .הבריכה

אסורה בהחלט –הכניסה לשטח הבריכה שלא בשעות הפעילות המוגדרות 
מקרים של כניסה לשטח הבריכה שלא בשעות המוגדרות ופגיעה ברכוש יופנו במיידי 

  .לטיפול רשויות החוק

 450 ₪ 
750 ₪ 
זוג הורים וילדיהם –משפחה אורגנית בלבד ( ₪ 1150 –משפחתי 
 ₪ 150/300 - )כניסות 5/10(כרטיסיה 

 אין כניסות חד פעמיות
הכניסה חינם – 80ומבוגרים מעל גיל , תייםשנ ילדים עד גיל

 
 
 
 

 
 לכבוד

 תושבי כפר ברוך
 
 

  
עונת הרחצה בבריכת כפר ברוך תיפתח  .1
מפעיל הבריכה  .2
לרשות התושבים יופעל מזנון בבריכה .3
השימוש בבריכה .4

)/2018
גם השנה הושקעו משאבים וזמן לטובת רווחת התושבים ובהתאם לדר .5

הבריאות
רועים פרטיים של תושבי כפר ברוך יא .6

לשעות 
לתושבי המקום בלבד(

חל איסור מוחלט על הכנסת בעלי חיים .7
הבריכה

  
הכניסה לשטח הבריכה שלא בשעות הפעילות המוגדרות 

מקרים של כניסה לשטח הבריכה שלא בשעות המוגדרות ופגיעה ברכוש יופנו במיידי 
לטיפול רשויות החוק

  
  :מחיר מנויים

  יחיד- 
  0–זוגי
  משפחתי
  כרטיסיה
 אין כניסות חד פעמיות
 ילדים עד גיל

 
  



8:30-14:30(  
  ).לפקודת כפר ברוך, לכל חודש

–) בלבד(עד למועד פתיחת הבריכה 

  )2018(כרטיסיה בתוקף 

  

  !שי ואינו ניתן להעברה

14:30' ה –' ימי א( בלבדכרטיסיות תתבצע במזכירות 
לכל חודש 5-ל, עד שלושה תשלומים(קים 'ניתן לשלם במזומן או בצ

עד למועד פתיחת הבריכה  זוגי/מנוי משפחתיהרוכש 
  .כניסות חינם 5ל כרטיסיה שיקבל , 

כרטיסיה בתוקף /החל מיום פתיחת הבריכה לא תתאפשר כניסה ללא מנוי

  
  

  9:00-18:00: בין השעות
  9:00-19:00: בין השעות

12.6(  
  15:00-19:30: בין השעות
  9:00-18:00: בין השעות
  9:00-19:00: בין השעות

  
  10:00-19:30: בין השעות

  22:00יום רביעי רחצה לילית עד השעה 
  9:00-18:00: יום שישי בין השעות
  9:00-19:00יום שבת בין השעות 

  פעם בשבוע 

  .שעות פתיחת הבריכה/יתכנו שינויים במועד פתיחת הבריכה

:-(יה לכולנו עונת רחצה בטוחה ומהנה 

משה סולומון, אבי שדה, שי חיימי.

 
  

שי ואינו ניתן להעברהיאהמנוי 
  

כרטיסיות תתבצע במזכירות /מכירת מנויים
ניתן לשלם במזומן או בצ

  

הרוכש כל 
1.6.2017 ,

  
החל מיום פתיחת הבריכה לא תתאפשר כניסה ללא מנוי

  
  

  :שעות פתיחה
  )10.6-1(יוני 

בין השעות –יום שישי 
בין השעות  -יום שבת 

  
12.6החל מ ( יוני

בין השעות' ה –' ימים א
בין השעות –יום שישי 
בין השעות  -יום שבת 

  
  אוגוסט –יולי 

בין השעות' ה –' ימים א
יום רביעי רחצה לילית עד השעה 

יום שישי בין השעות
יום שבת בין השעות 

  
 –רחצה לילית 

  
יתכנו שינויים במועד פתיחת הבריכה

  

יה לכולנו עונת רחצה בטוחה ומהנה שתה  
 
 

 וועדת בריכה–משה סולומון


