
בריכת השחייה נפתחת! 1/6/2020

בעקבות השפעות הקורונה תפעל הבריכה בעונה זו בהתנהלות פנימית לחברי קהילת נען ואורחיהם 
ולמשפחות שילדיהן מתחנכים במסגרות החינוך בנען )משפחה גרעינית(, ללא מנויים חיצוניים.

נפעל ככל הנדרש בכפוף לנהלים של משרד הבריאות ונבקש להקפיד על יישום ההנחיות.

מזנון הבית האדום יופעל כיזמות של "מנה בהזמנה" )כרמל רוניס( ויגיש מגוון מאכלים ושתיה.

צריף הגלידות יופעל על ידי צוות הבריכה ויגיש שתיה, גלידות, ברד ועוד.

כניסת החברים ואורחיהם למתחם הבריכה תהיה בתשלום דרך התקציב בלבד.

הסדרת מנוי פנימי:
טפסי הרשמה נשלחו במייל, ויונחו ליד תאי הדואר ובמזכירות. 

.orit@naan.co.il את הטפסים המלאים יש להניח בתא של אורית ברקאי במזכירות או לשלוח למייל

< מסלולי השחייה יסגרו לטובת שחיינים בלבד מידי יום בין 20:00-16:30 למעט שבת וחג.
< הכניסה למתחם הבריכה לילדים מתחת לגיל 10 מחויבת בליווי מבוגר )גיל 18+(

< אין זיכוי על כרטיסיות מעונות קודמות שלא מומשו.
< מארחים נדרשים ללוות את אורחיהם בזמן השהייה בבריכה.



מחירון 2020 - בריכה פנימית - ללא מנויים חיצוניים

מנויים
700 ₪משפחתי

800 ₪משפחתי + בן חייל סדיר / שנת שירות / שירות לאומי

1400 ₪משפחתי מוזל לבני נען שעזבו )דרך תקציב משפחתם בנען(

350 ₪הורה יחידני

300 ₪יחיד

600 ₪זוגי

200 ₪פנסיונר יחיד )נשים מגיל 62, גברים מגיל 67(

200 ₪חייל סדיר / שנת שירות / שירות לאומי / אולפן / תל"מ / סטודנט

כניסות ללא מנוי
20 ₪כניסה חד פעמית לחברי נען כולל בן, נכד, קרבה ראשונה שלא מתגורר בנען

40 ₪ / 50 ₪ אורחים של חברי נען ביום חול / בשבת/חג

450 ₪כרטיסיית אורח 10 כניסות ניתן לרכישה בכניסה לבריכה

שעות הפתיחה בחודש יוני

שעות הפתיחה בחודשים יולי - אוגוסט

חשוב - גזרו ושמרו!

)16:00-12:00 הבריכה סגורה( 20:00-16:00  12:00-7:00 יום א’
)16:00-12:00 הבריכה סגורה( 20:00-16:00  12:00-6:00 יום ב’-ה’

18:00-7:00 שישי
9:00-8:00 רק לשחיינים

19:00-9:00
שבת

20:00-7:00 יום א’
20:00-6:00 יום ג’, ד’

כולל רחצה לילית 22:00-6:00 יום ב’, ה’
18:00-7:00 שישי

9:00-8:00 רק לשחיינים
19:00-9:00

שבת

חודשים ספטמבר ואוקטובר יעודכנו בהמשך בהתאם להנחיות.

       עונת הרחצה תסתיים ב- 10.10.2020

בכל שאלה ניתן לפנות ליורם שגב. נשמח תמיד לעמוד לשירותכם.

בברכת עונה מרעננת, בטוחה ושמחה, 
יורם וצוות הבריכה


