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בריכת נהלל-מכתב למתרחצים
תושבי נהלל שלום,
בריכת השחיה מהווה מרכז חברתי וקהילתי בחודשי הקיץ.
אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה ובטיפוח הבריכה לרווחת כלל תושבי נהלל.
השנה השקענו באיטום תעלת הגלישה ובשדרוג התאורה ומערכת החשמל.
בשנים הקרובות נמשיך ונשקיע בבריכה במטרה להדביק את דרישות הרשויות לרווחת התושבים.
גם השנה נמשיך ונקבל בבריכה את תושבי בית שערים וכפר החורש כאורחים רצויים ,שהשתתפותם
בעלויות מאפשרת לנו להפעיל את הבריכה בעלויות סבירות לתושבי נהלל.
חשוב להדגיש כי למעט תושבי נהלל ,בית שערים וכפר החורש ,הבריכה הינה פרטית ואינה פתוחה לציבור
הרחב.
עונת הרחצה :כמסקנה מהשנים האחרונות הארכנו את עונת הרחצה והתאמנו את שעות הפתיחה לצרכי
השחיינים ,כולל שחיית בוקר.
פתיחת העונה – יום שישי .76/6/2
סיום העונה –שבת ( 71696/2יום הרחצה האחרון).
דגשים:
 הרחצה בשעות הפתיחה בלבד ובנוכחות מציל.
 מכירת מנויים תתאפשר החל מה 55/5/51 -במזכירות נהלל בין השעות .00:00-55:00ניתן להתקשר
למיכל מנהלת חשבונות ולשלם באמצעות כרטיס אשראי .ביום שישי  75.5.51מיכל תעבוד מהשעה 00.80
ועד  57.00למען תושבים שאינם פנויים להגיע למשרד במשך השבוע.
 כניסה לבריכה לבעלי מנוי בלבד.
 מנויים בלבד יוכלו להכניס אורחים (שאינם מנהלל) ע"י שימוש בכרטיסיה.
הכנסת אורחים תתאפשר רק בליווי של המנוי.
 תושב נהלל שאינו ממשתמשי הבריכה ואינו רוכש מנוי ומעוניין לארח את צאצאיו יוכל לרכוש כרטיסיה.
 בכניסה לבריכה יש להציג את אישור המנוי.
 תושבי נהלל בני  15ומעלה – יזכו למנוי ללא תשלום.
 חיילים בני נהלל בשירות חובה נכנסים חינם – בהצגת תעודת חוגר.בני/ות שנת שירות כניסה חינם.
 כרטיסיות יימכרו רק בקופת המזכירות ,אין מכירה בשטח הבריכה.יכובדו כרטיסיות משנה שעברה.
 הנהלת הבריכה והועד המקומי שומרים לעצמם את הזכות לסגור את הבריכה לקהל הרחב לצורך קיום
אירועים פרטיים או כל סיבה אחרת בהודעה מראש.
 יש לשמור על הוראות המציל ומפעיל הבריכה.

מחירון מנויים לתושבי נהלל:

מחיר
בש"ח
775
אזרח וותיק/ה
800
בודד
000
זוג
000
משפחתי זוג5+
5000
משפחתי זוג7+
משפחתי זוג 8 +ומעלה 5700
כרטיסיה למנויים בלבד 750
( 50כניסות)
כרטיסיה למנויים בלבד 575
( 5כניסות)

בברכה,
יאיר מור
מזכיר הועד המקומי

