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לכבוד
מוסדות החינוך/עובדים/תלמידים /ציבור התושבים
שלום רב,

 1למאי 2013

הנדון :הוראות והנחיות לשימוש בבריכת השחייה – עונת הרחצה 2013
לקראת פתיחת עונת הרחצה ,מבצעת הנהלת המדרשה בבריכת השחיי ה עבודות הכנה בהתאם להנחיות משרד
הבריאות ולתקנות משרד הפנים ובמקביל פועלת לשיפור חזות הבריכה ,ולשיפור השירות.
עונת הרחצה תפתח לרווחתם של התלמידים ,אורחי המדרשה ותושביה .כמו כן ,באנו במגעים אינטנסיביים
ובשיתוף פעולה מלא עם המועצה האזורית והבאנו לאלמנטים של שיפור השירות לתושב ולכלל הלקוחות.
עונת הרחצה:
עונת הרחצה תפתח ביום רביעי ,ה' בסיוון תשע"ג  ,15.05.2013ותסתיים ביום שלישי ,כז' בתשרי תשע"ג (כולל).
( 30.09.2013הארכת חודש מהמקובל ,בהתאם לסיכום עם המועצה האזורית)
כללי:
 .1הבריכה מיועדת לתלמידי המדרשה ,לעובדיה ולתושביה ,כמו גם לקבוצות ולמשפחות המתארחות במדרשה.
 .2הכניסה לאורחים של תושבי המדרשה תתאפשר רק בלוויית מארחיהם ובתשלום מראש באגף
הכספים של המדרשה.
 .3קבוצות חיצוניות ייכנסו באישור ובתיאום התאגיד .קיימת חובת מלווה לכל קבוצה וקבוצה.
 .4השנה ,תפעל המדרשה להסדרת תעודות מנוי לכלל המנויים .לפיכך ,ציבור המנויים מתבקש להביא
תמונת פספורט בגין כל מנוי לאגף הכספים ,כבר במעמד הסדרת תשלום המנוי .לא תאושר כניסת
מנויים לבריכה ללא תעודת מנוי תקפה – אנא עזרו לנו להימנע מאי נעימויות בעניין.
 .5הפיקוח בבריכה יהיה באחריות המציל וצוות הבריכה מטעם חברת "גלגל הצלה".
 .6כניסת תלמידים מבי"ס תיכון ומבי"ס יסודי בשעות הלימודים תותר רק בליווי המורים לספורט
ובתיאום מראש.
הנחיות והוראות:
.1

הרחצה מותרת אך ורק בנוכחות המציל ויש להישמע להוראותיו.

.2

יש לשמור על כללי התנהגות נאותים בשטח הבריכה.

.3

אסור להיכנס למים בלבוש.

.4

אסור להכניס למים סירות מגומי וכד'.

.5

אין להכניס בעלי חיים לשטח הבריכה.

.1

ילדים מתחת לגיל  12ילוו ע"י מבוגר.

.2

הבריכה הקטנה מיועדת לפעוטות ,הרחצה  -בנוכחות הוריהם ועל אחריותם בלבד.

רחצת ילדים:
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הוראות מיוחדות למתרחץ בבריכה:
א .אל תשחה במים עמוקים אם אינך בטוח בעצמך.
ב .אל תלמד את חבריך לשחות במים עמוקים.
ג .ריצה מסביב לבריכה מסוכנת ואסורה.
ה .הורים ,שימרו היטב על ילדיכם ,פן ייכנסו או יפלו למים עמוקים.
ו .יש להישמע להוראות המציל במקום.
ז .המתרחצים מתבקשים לעזוב את שטח הבריכה בשעה שנקבעה לסיום הפעילות.
ניקיון והיגיינה:
לא תורשה הכניסה לשטח הבריכה לחולים במחלות עור ובכל מחלה מדבקת אחרת.
.1
אין להכניס לשטח הבריכה (המים) בתחום המגודר דברי מאכל מכל סוג ,בקבוקים או כלי קיבול
.2
אחרים.
נא לשמור על ניקיון הסביבה ולזרוק אשפה לפחים המוצבים בשטח הבריכה.
.3
יש להקפיד על שמירה של ניקיון מתחם השירותים והאזור.
.4
מחוץ לתחום:
השטח המגודר סביב מבנה המכונות והמסננים ,הינו מחוץ לתחום לכל המתרחצים והכניסה אליו אסורה.
בגדי רחצה:
.1
.2

יש להגיע לבריכה לבושים בבגדי רחצה.
בעלי שיער ארוך (ילדים ,נשים ,גברים) יחבשו כובעי רחצה בטרם ייכנסו למי הבריכה.

רחצה לילית:
הרחצה בלילה מסוכנת למתרחצים והיא אסורה בהחלט.
הנהלת המדרשה שומרת לעצמה את הזכות לפעול חוקית ומשפטית כנגד כל מי שיפר תקנה זו.
שעות פתיחת הבריכה
בהתאם לסיכום עם המועצה ובהיוועצות עם נציג מקרב התושבים הורחבו שעות הפתיחה והן מפורטות בנספח
לחוזר זה .בהתאם לכך ,אנו מציעים השנה שעות פתיחה גמישות ,לרבות חמישה בקרים לשחייה בריאותית לרווחת
התושבים.
ככלל ,בשעות הפעילות תיתכן הגעת קבוצות מאורגנות של בי"ס שדה ,אורחים תלמידים וחיילים.
המדרשה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בשעות הפתיחה והסגירה בהתאם לתקנות ההפעלה.
הודעה מסודרת תתפרסם בידיעון התושבים.
עלות מנוי כניסה לבריכה:
מנוי משפחתי לעונה
מנוי זוגי לעונה *
מנוי יחיד לעונה (שמי )
כרטיס חייל

תושבים
₪ 1,320
₪ 1,060
₪ 690
₪ 20

סטודנטים
₪ 1,060
₪ 850
₪ 480

מנוי חודשי משפחתי
מנוי חודשי זוגי *
מנוי חודשי ליחיד (שמי)
כרטיס אורח חד פעמי

תושבים סטודנטים
₪ 640
₪ 790
₪ 480
₪ 690
₪ 370
₪ 480
₪ 25
₪ 25
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* זוגי = בני זוג
* סטודנטים עד גיל ( 30הלומדים בקמפוס המדרשה ובהצגת תעודה בלבד) התשלום כמנוי תעריף סטודנט.
* מנוי משפחתי=ילדים עד גיל  21בלבד (בהצגת ספח ת"ז).
* פנסיונרים –  10%הנחה בכפוף להצגת תעודת אזרח ותיק.
* השנה עשינו מאמץ ,בהתאם לסיכום עם המועצה האזורית ,כך שמחירי המנויים לתושבים לא יעלו על אלו
מהשנה שעברה.
* אין כפל הנחות.
עובדים ותושבים מתבקשים להסדיר את תשלום המנוי באגף הכספים של המדרשה עד למועד פתיחת הבריכה.
ניתן לשלם את המנוי בשני תשלומים.
לא תותר כניסה ללא אישור מטעם אגף הכספים במדרשה.
משרדי אגף הכספים של המדרשה פתוחים בימים א'-ה' בין השעות  8:30עד .16:00
אנו מאחלים לכם עונת רחצה בטוחה ומהנה.

ב ב ר כ ה,
גבי דנה
מנכ"ל המדרשה
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חודשי פעילות
בהתאם להסכמות שגובשו עם המועצה האזורית ונציג היישוב ,הבריכה תפעל מתאריך ( 15.5.13חג שבועות) ועד
 ,30.9.13אלא אם ייקבע אחרת ע"י המדרשה.
שעות פתיחה
מאי

ימים

שחיינים

ראשון

1

אורחי המדרשה

כלל הציבור

13:00-16:00

13:00-18:00

שני

6:00-8:00

13:00-16:00

13:00-18:00

שלישי

6:00-8:00

13:00-16:00

13:00-18:00

רביעי

6:00-8:00

13:00-16:00

13:00-18:00

חמישי

6:00-8:00

13:00-16:00

13:00-18:00

שישי וערבי חג

7:00-10:00

11:00-18:00

11:00-18:00

9:00-18:00

9:00-18:00

שבת חג וחול המועד

יוני וספטמבר

ימים

שחיינים

ראשון

2

אורחי המדרשה

כלל הציבור

13:00-16:00

13:00-19:00

שני

6:00-8:00

13:00-16:00

13:00-19:00

שלישי

6:00-8:00

13:00-16:00

13:00-19:00

רביעי

6:00-8:00

13:00-16:00

13:00-19:00

חמישי

6:00-8:00

13:00-16:00

13:00-19:00

שישי וערבי חג

7:00-10:00

11:00-18:00

11:00-18:00

9:00-19:00

9:00-19:00

שבת חג וחול המועד

1

לרבות עובדי ,תלמידי וחניכי מוסדות המדרשה ואורחי בי"ס שדה .
2
לרבות עובדי ,תלמידי וחניכי מוסדות המדרשה ואורחי בי"ס שדה.
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יולי אוגוסט

ימים

שחיינים

ראשון

3

אורחי המדרשה

כלל הציבור

13:00-16:00

13:00-19:00

שני

6:00-8:00

10:00-16:00

10:00-19:00

שלישי

6:00-8:00

10:00-16:00

10:00-19:00

רביעי

6:00-8:00

10:00-16:00

10:00-19:00

חמישי

6:00-8:00

10:00-16:00

10:00-19:00

שישי וערבי חג

7:00-10:00

11:00-18:00

11:00-18:00

9:00-19:00

9:00-19:00

שבת חג וחול המועד

3

לרבות עובדי ,תלמידי וחניכי מוסדות המדרשה ואורחי בי"ס שדה.

