
 

  

 

14.6.2022 

 חברות וחברים יקרים ,

 חיוב בתשלום כניסת אורחים לבריכההנדון: 

 –מקום מפגש חברתי מהווה עבור כולנו הבריכה . מרחב אנו שמחים על פתיחת עונת הרחצה
 .מרענן קהילתי

 
 גרת שהוצאנו בתחילת השבוע ברצוננו להבהיר מספר דברים:יבהמשך לא

 
ת הדברים לעומקם, התברר לנו כי הבריכה תופעל עם כניסתנו לוועד ולאחר שבדקנו א .1

 השנה בגירעון תקציבי.

הרצון לצמצם את הגירעון הוא שעמד לנגד עינינו בהחלטה לגבות תשלום עבור כניסת  .2

 למותר לציין, כי העלות שביקשנו הינה מהנמוכות בבריכות באזור השרון. אורחים לבריכה.

החלטת האסיפה הכללית משנת כי ם בטענה בעקבות ההחלטה הנ״ל פנו אלינו מספר חברי .3

עבור מונעת מהוועד לגבות תשלום  - "בריכה קהילתית"אודות הפיכת הבריכה ל 2015

 על דעת עצמו. ,כניסת אורחים לבריכה

כאן או לכאן״. מאחר "ל  2015בדקנו את הטענה ונראה שניתן לפרש את ההחלטה משנת  .4

מיותר תוך כדי עונת הרחצה, החלטנו לחזור  וכך הם פני הדברים וכדי שלא לעורר פולמוס

 בנו מההחלטה ולא לגבות השנה תשלום על כניסת אורחים לבריכה.

בדעתנו להתחיל את ההכנות לקראת עונת  סיום עונת הרחצה הנוכחית, ב כיברצוננו לציין  .5

להבטיח שהבריכה תפעל בצורה המיטבית; ככל שהדבר יחייב מנת -על, 2023הרחצה 

 להכרעת החברים. השינויים במדיניות התמחור, נביא אות

 תעל כניס תמיטבילהימנע מעומס יתר וכדי לפקח בצורה מנת -עלזה,  יהחל מיום חמיש .6

שהונפקו לתושבים בשנה , הצ׳יפים באמצעותרק הכניסה לבריכה תהא  ,מורשים בלבד

-)ה חמישי יוםבהשבוע: כניסה בימים הראשונים, התהליך ברה. כדי להקל על שעב

בין השעות  (17/18.6.22-)ה תשישי ושבובימים , 0002-16:00:בשעות  ,(16.6.22

בכניסה לבריכה יעמוד  20:00-16:00וגם בשבוע הבא בימי א' עד ג' בין   0010:-0051::

התגבר על בעיות טכניות לוגם הצורך ע"פ  יפים צ'בהנפקת לחברים נציג אשר יסייע 

 שיתעוררו.

הצ׳יפים בלבד. לגבי אורחים,  באמצעותאנו מבקשים להקפיד כי הכניסה לבריכה תהא  .7

כניסות. אנו  30( צ׳יפ אורחים עם /אםלרשות כל מנוי )בית אב ,שעברהה בדומה לשנ

 מבקשים להזכיר כי בשבתות ניתן להכניס עד חמישה אורחים בלבד.

 

 !עונת רחצה נעימה ומוצלחת לכולנובברכת 

 

 דהרי במרקוביץ, סוזי יוגב, גבי דור, גיל קייני וענ-מוטי האן

 


