
בריכת השחייה תיפתח ב-1.6.2021!

עדכון מהשטח:
לאחר שהתגברנו על התקלות המפתיעות - אנו ערוכים לפתיחת הבריכה ב-1.6.21!

גם העונה תפעל הבריכה בהתנהלות פנימית לחברי קהילת נען ואורחיהם  )בהתאם להחלטת 
תוכנית המשק(, ולמשפחות שילדיהן מתחנכים במסגרות החינוך בנען )משפחה גרעינית(, ללא 

מנויים חיצוניים.

הקיוסק בכניסה לבריכה מזמין את כל הקהילה להנות ממוצריו – שתיה קלה, בירות, ארטיקים, 
ברד ועוד.

הסדרת מנוי פנימי:
טופס הרשמה מקוון נשלח אליכם בטלגרם ויהיה נגיש באתר נען. לקישור            לחצו כאן!

ניתן להירשם גם בטופס ידני – מוזמנים להגיע לבריכה ביום ראשון 30.5 או שני 31.5 בבוקר 
בין השעות 11:00-9:00 או אחר הצהרים 18:00-16:00 ולמלא טופס הרשמה. 

pool@naan.co.il  :כתובת המייל של הבריכה

< חדש! השנה תציע הבריכה חוגים ומגוון פעילויות לקהל הרחב – דף מפורט יפורסם בהמשך. 
< הכניסה למתחם הבריכה לילדים מתחת לגיל 10 מחויבת בליווי מבוגר )18+(

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

   האישי בלבד.

< הרחצה בבריכת הפעוטות באחריות ההורים.

https://forms.gle/6mupeDR6j4pmqDvs7


מחירון 2021 - בריכה פנימית - ללא מנויים חיצוניים

מנויים
1,000 ₪משפחתי

1,000 ₪ + 100 ₪משפחתי + בן חייל סדיר / שנת שירות / שירות לאומי

1,800 ₪משפחתי מוזל לבני נען שעזבו )דרך תקציב משפחתם(

500 ₪הורה יחידני

420 ₪יחיד

300 ₪נוער )חטיבה בוגרת( *במידה והמשפחה לא עושה מנוי

830 ₪זוגי

280 ₪פנסיונר יחיד )נשים מגיל 62, גברים מגיל 67( / סטודנט

600 ₪ / 1,000 ₪הורים של חברי נען )יחיד / זוגי(

150 ₪חייל סדיר / שנת שירות / שירות לאומי

כניסות חד פעמיות, ללא מנוי
30 ₪כניסה חד פעמית - חברי ותושבי נען

40 ₪ כניסה חד פעמית - בני נען שעזבו, נכדים, הורים / אחים של חברים

50 ₪אורחים של חברי נען

שעות הפתיחה - חודש יוני

שעות הפתיחה - חודשים יולי - אוגוסט

חשוב - גזרו ושמרו!

)16:00-13:00 הבריכה סגורה( 20:00-16:00  13:00-7:00 יום א’
)16:00-13:00 הבריכה סגורה( 20:00-16:00  13:00-6:00 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’
פתיחה ברצף 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

שעות הפתיחה בחודשים ספטמבר ואוקטובר יפורסמו בהמשך.

       עונת הרחצה תסתיים ב- 10.10.2021

בכל שאלה ניתן לפנות לגבי קוטלי – 052-2232389. 

נשמח תמיד לעמוד לשירותכם. שתהיה לנו עונה מרעננת, בטוחה ושמחה,
גבי וצוות הבריכה


