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 1202בריכת השחיה נחשון עונת  

פתיחת  הצוות בראשותו של פיני כבר עמל על ההכנות לו כבר כאןהקיץ 
בריכת נחשון בריכה   כמו בשנה שעבר, גם השנה תהיה הבריכה לרחצה.

מיועדת עבור אוכלוסיית נחשון בלבד ולהנאתם של חברי  ה   פרטית 
 הקיבוץ ותושביו. 

 )"מחירון" השימוש בבריכה מפורט מטה(  
 

 מפעיל את הבריכה. מנהל ופיני סעדה 
 הרצל חובב ועומר שדה המצילים. 

 
צפויה להפתח בשבוע הראשון של חודש יוני ועונת הרחצה  הבריכה 

 סוף אוגוסט.   תמשך 
 שעות פתיחה: 

  19:00 - 16:00  ד  בין השעות:  –ימים א במהלך חודש יוני 
 19:00 -14:00בין השעות:   אוגוסט   -יולי

 8:00ל 6:00שחית בוקר בין השעות  -בימים א',ג',ה'
 

 ,    21:30 -16:00יום ה' בין השעות:  במהלך חודש יוני 
 21:30 -14:00בין השעות:   אוגוסט   -יולי

   18.00 - 14:00יום שישי     בין השעות:  
   19:00 - 10:00בין השעות:      -יום שבת

בשבוע ההערכות של הגנים בשבוע האחרון של החופש תפתח הבריכה  
 בימים שני ורביעי.  10-12בנוסף בשעות 

 
 כללים ונוהל לגבי השימוש והרחצה במתקן: 

 

 רק בשעות הפתיחה המוסדרות. אך הרחצה היא  •

אחריות המציל כרוכה באחריות רבה לחיי אדם, לכן אנו מבקשים  •
 . יולהישמע להוראותחובה טותיו ומהציבור לשתף פעולה עם החל

 חל איסור לעשן בכל שטח הבריכה.  -על פי חוק •

 חברים מתבקשים להגיע עם אורחיהם לבריכה ולהישאר עימם.  •

 מחייבת ליווי  של מבוגר.   13הכניסה לבריכה לילדים מתחת לגילאי  •

לילדי חברי נחשון בלבד מותרת הכניסה לבריכה באופן עצמאי   •
 . !! ובתנאי שעברו מבחן שחייהומעלה  10מגיל 

 בתוך הבריכה מחייבת השגחת מבוגר.  6שהיית ילדים עד גיל  •

 אין רחצה לילדים בעירום )מטעמי היגיינה(.  •

 הרחצה במים העמוקים היא רק למתרחצים שיודעים לשחות.  •
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 אין להכניס בעלי חיים )כלבים!!( לשטח הבריכה.  •

 אין לאכול בתוך הבריכה או בשולי הבריכה. •

 בקשה לשמור על ניקיון הבריכה והשטח מסביב.ב •

מתרחצים  וכמות העומס  בת וסויופעול לככל שיהיה צורך ל •
)בהתאם להנחיות הקורונה( נפרסם נוהל מעודכן וחלוקה לפי  

 שעות רחצה )משמרות( 
 
 
 
 2020נחשון   ת בריכ   " מחירון" 
 

 .ללא עלות -כלל אוכלוסית נחשון •

 ללא עלות.  - בני משפחה של חברי הקיבוץ ותושביו •

₪ לאדם. החבר  35 -אורחים )שאינם בני משפחה( של חברי קיבוץ •
המארח יחויב ברישום פנימי. לא תותר כניסה ללא נוכחות החבר 

 המארח.
 

   אירועים יתקיימו רק מחוץ לשעות הפעילות . 
ברישום. לא יתקיימו  . החבר יחויב ש"ח לאירוע של חבר קיבוץ 500

 אירועים של מי שאינו חבר הקיבוץ. 
 לתאום אירוע יש לפנות לפיני. 

 
 

 .וקייץ נעים ובטוחה  מאחלים רחצה נעימה  
 אסף ארטל ופיני סעדה

 


