טו אייר תשע"ז
15.5.18
תושבי נהלל שלום רב.
בריכת נהלל  -מכתב למתרחצים
בריכת השחיה בנהלל היא מרכז חברתי וקהילתי בחודשי הקיץ.
אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה ובטיפוח הבריכה לרווחת כלל תושבי נהלל.
גם השנה נמשיך ונקבל בבריכה את תושבי בית שערים וכפר החורש כאורחים רצויים ,שהשתתפותם בעלויות
מאפשרת לנו להפעיל את הבריכה בעלויות סבירות לתושבי נהלל.
עונת הרחצה:
יום שישי .1/6/18
פתיחת העונה
שבת ( 29/9/18יום הרחצה האחרון).
סיום העונה
דגשים:
 הרחצה בשעות הפתיחה בלבד ובנוכחות מציל.
 מכירת מנויים תתאפשר החל מה 21.5.18 -במזכירות נהלל בין השעות .08:00-16:00
 ניתן להתקשר למיכל מנהלת חשבונות ולשלם באמצעות כרטיס אשראי(  ,)046515314או באמצעות מילוי הטופס
המצ"ב ושליחתו למייל של מיכל .michal@nahalal.org.il
ביום שישי  25.5.18מיכל תעבוד מהשעה  08.30ועד  12.00למען תושבים שאינם פנויים
להגיע למשרד במשך השבוע.
 כניסה לבריכה לבעלי מנוי בלבד.
 מנויים בלבד יוכלו להכניס אורחים ע"י שימוש בכרטיסיה ,הכנסת אורחים תתאפשר רק בליווי בעל המנוי.
 בכניסה לבריכה יש להציג את אישור המנוי.
 חיילים בני נהלל בשירות חובה נכנסים חינם – בהצגת תעודת חוגר.
 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:
בשל צורך מתמשך בהשקעות ותיקונים שוטפים בבריכה החלטנו השנה להעלות את מחיר המנוי ב .10%
מחיר הכניסה החד פעמית ( ₪ 10ביום חול ₪ 20 ,בשבת) הוזל על מנת לאפשר ולהקל בהזמנת אורחים.
מחיר בש"ח
סוג מנוי
250
אזרח וותיק/ה
330
בודד
660
זוג
880
משפחתי זוג1+
1100
משפחתי זוג2+
1300
משפחתי זוג 3 +ומעלה
כרטיסיה לאמצע השבוע למנויים בלבד ( 10כניסות) 100
בשבת יינוקבו  2ניקובים בכרטיסיה

שעות פתיחת בריכת השחיה בנהלל

יוני
בוקר
(לשחיינים
בלבד) *
אחה"צ

יולי-
אוגוסט
*בוקר
(לשחיינים
בלבד )7-9
צהריים
09-13
אחה"צ

ספטמבר
בוקר
(לשחיינים
בלבד)*
אחה"צ

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

שבת

07:0009:00

סגור

07:0009:00

סגור

07:0009:00

07:0009:00

סגור

14:0019:30

יום ראשון

14:0019:30

יום שני

14:0019:30

14:0019:30

14:0019:30

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

סגור
07:0013:00

16:0020:00

09:0013:00
16:0022:00

14:0018:00

יום שישי

07:0013:00

09:0013:00

16:0020:00

16:0020:00

16:0022:00

שבת
09.00
10.00

סגור
07:0013:00

10:0018:00

07:0018:00

10:0019:00

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

שבת

07:0009:00

סגור

07:0009:00

סגור

07:0009:00

07:0009:00

סגור

14:0018:30

14:0018:30

14:0018:30

14:0018:30

14:0018:30

 שחיינים :בעלי מנוי הבאים לשחייה במסלולים המוגדרים ובשעות המוגדרות.
בברכה,
יאיר מור
מזכיר הועד המקומי נהלל

14:0018:00

10:0018:00

