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תושבים ומתרחצים יקרים!
עונת הרחצה ה-16 של הבריכה תפתח ב 09.05.19 

ותסתיים ב 01.10.19.
אנו שמחים ומתרגשים לקראת פתיחת העונה וכמו בכל 
שנה גם השנה החלטנו לבצע מספר שינויים/ תוספות 

ושדרוגים לטובת המתרחצים.
נעשו חידושים שחלקם מתוך רצון לקדם ולשפר את 

מתקני הבריכה וחלקם מתוך מחוייבות של המערכת.
ועדת הבריכה בשיתוף עם הוועד המנהל ישבו שעות 
רבות והשקיעו מחשבה עמוקה בהכנת הלו"ז, התקיימו 
דיונים באופן מקצועי ומכבד והוכן לו"ז לרווחת כל 
המגזרים. השנה הוקצו מינימום שעתיים לכל מגזר ולא 
שעה נפרדת, מתוך רצון לתת מענה לכל האוכלוסיה, 

כולל בימי שישי.
הרשמה למנויים תפתח דרך אתר היישוב באמצעות קישור 
לתשלום באתר מאובטח. התשלום יתבצע עבור המנוי 

בלבד. התשלום עבור צ׳יפים יתבצע בקופת הבריכה.
שימו לב: חובה להירשם באתר ולמלא טופס הרשמה 
באופן מסודר. משפחה שלא תירשם לא תוכל לבצע 

תשלום באתר או בקופה.

שיהיה קיץ טוב מלא חוויות והנאות!

אתי מלכא
רכזת פנים ומנהלת הבריכה

מתרחצים יקרים,
אנו בפתיחה של עונת רחצה חדשה בפנינה המקומית 
שלנו. לפניכם מוצג לו"ז הבריכה לעונה זאת. בלו"ז 
הושקעו שעות רבות של חשיבה וניסיון אמיתי למצוא 
איזון בין שלל גווני האוכלוסייה ביישוב. למרות חילוקי 
הדעות המשמעותיים ועל אף שהחליטו לסיים את 
תפקידם בוועדה- חשוב לנו להודות לוועדת בריכה 
ולנציגת הוועד המנהל רבקה שגיא על שעות של מחשבה 
ודיונים במטרה להגיע לטוב ביותר שניתן תחת כל שלל 

האילוצים.
כבכול שנה גם השנה נוספו שיפורים שונים לבריכה וכאן 
המקום להודות לצוות המקצועי שמנהל את הבריכה 
ביד רמה גם בתקופה שהבריכה ריקה )וזה עוד לפני כל 

העבודה הקשה שצפויה לו(.
עם  ומהנה  נעימה  חמימה,  עונה  לכולם  מאחלים 

אבטיחים לרוב. 

מאיתנו, 
הוועד המנהל.



מחירון מנויים 2019

תושבי תקועמנוי
תושבי תקוע 

במכירה מוקדמת 
עד 16.05.19

גוש מערבינוקדים והסביבה

7006009001120יחיד

1150105013501620הורה + ילד

1300120015001820זוגי

1400130016002020משפחתי

350300450560פנסיונר

* זוג פנסיונרים – עליהם להירשם כשני פנסיונרים יחיד.
* זכאי הנחה: מנוי חד הורי,  מנוי נכה )בהצגת תעודה( – יש להירשם ולשלם מחיר מלא באתר 

ולאחר אישור התשלום להגיע לקופת הבריכה לקבלת החזר של 160 ₪.
* פיקדון עבור צ'יפ 20 ₪. ניתן לקבל החזר מלא בסוף העונה תמורת החזרת הצ׳יפ.

* גמלאי זכאי ל 50% הנחה )לעצמו בלבד( בהצגת תעודה.
* נכה זכאי ל 160 ₪ בהצגת תעודה.

* חיילים/שרות לאומי תושבי תקוע הכניסה חינם בהצגת תעודה.
* חיילים תושבי הגוש ותושבי חוץ ישלמו מחיר ילד בהצגת תעודה.

pnim@tekoa.co.il :מקרים חריגים יעלו לוועדת הנחות, ניתן לפנות במייל *
* יכובדו כרטיסים משנים קודמות.

* הגדרת ילד – מגיל שנה ועד גיל 21.
* הגדרת ילד לכניסה בזמן נשים – עד גיל 8 )סוף כיתה ב'(.

* אין מכירת מנויים לתושבי חוץ.



מחירון לקבוצות

מספר 
משתתפים

מחיר 
לשעתיים

מחיר לשעה 
נוספת

1200450עד 50 איש

1400500עד 75 איש

1450600עד 100 איש

1550650עד 125 איש

1600750עד 150 איש

1700850מעל 150 איש

2200900מעל 200 איש

* יש חובה על נוכחות מציל בבריכה בזמן 
קבוצות או ארועים.

* עלות הקבוצה: לא כולל עלות מציל, ביטוח 
לארועים למעט מוסדות חינוך. ארוע פרטי 

מחוייב  בביטוח עצמי – חובה להציג ביטוח עד 
שבוע לפני הארוע.

* מחיר שעת מציל: 85 ₪.

מחירי כניסה חד פעמיים

תושבי 
תקוע

גוש מזרחי 
וגוש מערבי

תושבי 
חוץ

354560ילד

455570מבוגר

ניתן לרכוש כרטיסיה במחיר 400 ₪ ל-12 כניסות. 
ניתן לרכוש כרטיסיות ללא הגבלה.

חוגי השחייה בניהול שלמה חלבה,
מנהל אגף הספורט במתנ"ס אזורי גוש עציון.

מחירון:

קורסי שחייה לכל הרמות )45 דק'(:
קורס של 10 שיעורים: 450 ש"ח.

10% הנחה לכל ילד נוסף.

שיפור סגנון, למסיימי קורס בסיסי )45 דק׳(:
פעמיים בשבוע, 160 ש"ח לחודש.

קבוצות נבחרת מאסטרס ושיעורים פרטיים:
פרטים בהמשך.

פרטים והרשמה דרך המתנ"ס: 052-6071217

חוגי 
שחייה



הנהלת הבריכה אחראית להנאתם ולבטיחותם של כל 
המתרחצים. הנהלים הרשומים מטה נועדו לאפשר שימוש 

מהנה ובטוח בבריכה לכל המתרחצים, אנו מבקשים מכל 
הבאים בשערי הבריכה לקבל בהבנה את כללי ההתנהגות 

הכלולים בתקנון זה.

אדם שינהג במתחם הבריכה בניגוד לתקנון זה, להוראות שילוט, 
להוראות מציל ועובדי הבריכה, תהיה רשאית הנהלת הבריכה 

להרחיק את אותו אדם משטח הבריכה, ואף להפסיק את מינויו. 
במקרה זה תהיה זכאית הנהלת הבריכה שלא להחזיר למנוי או 

לאורח כל החזר כספי, וכל זה לפי שיקול דעתה.
שמירה קפדנית על כללי המשמעת בבריכה היא הכרח 

בטיחותי ראשון במעלה!

הכניסה לשטח הבריכה רק בנוכחות מציל ובשעות 	 
הרחצה הקבועות.

יש להישמע להוראות המציל ועובדי הבריכה.	 
הכניסה לשטח הבריכה ע"י המנוי תיעשה באמצעות 	 

הצמיד, לא תותר כניסה למתחם ללא הצגת הצמיד. לאורח 
לא תותר כניסה ללא אישור תשלום.

בשבת וחג אורחי התושבים יתקבלו בשמחה בתנאי 	 
שיתלווה אליהם תושב תקוע או מנוי, אנא מנעו מאיתנו אי 
נעימויות בכניסת אורחים לבדם. )יש לציין שקניית כרטיסים 

תתאפשר רק מראש ולא בשבת עצמה(.

הנהלת הבריכה איננה אחראית על אובדן או גניבה של כסף 	 
או כל חפץ שהושארו בשטח הבריכה.

הכניסה לבריכה עם נשק מותרת עם רישיון בלבד. יובהר כי 	 
לא ניתן להפקיד את הנשק בבריכה.

אין להכניס בעלי חיים לשטח הבריכה, גם לא לדשא.	 
לפני הכניסה לשטח הבריכה חובה להתקלח.	 
הכניסה למים היא בבגד ים, בגדי דריי-פיט או חולצת טריקו 	 

לבנה בלבד! )ניתן לרכוש חולצה בקופת הבריכה(.
מומלץ לחבוש כובע ים. בעלי שיער ארוך מחוייבים 	 

באיסוף השיער. 
הכניסה למים אסורה לאנשים עם פצעים פתוחים, החולים 	 

במחלות עור או מחלה מדבקת אחרת.
בשעות הרחצה הנפרדות יש להקפיד על כניסה ויציאה בזמן.	 
ילדים מגיל 8 נחשבים לעניין ההפרדה, כל אחד על פי מינו.	 
איזור המתוחם במסלול, הינו אזור המוקצה לחוגי שחייה או 	 

לשחיינים בלבד, באזור זה אין לקפוץ או לנוח על שפת הבריכה, 
כמו כן ילדים אינם רשאים להיכנס למסלולי השחייה.

אכילה ושתייה מותרת בדשא מסביב לבריכה וכן ברחבה 	 
המרוצפת ליד המלתחות, אין להכניס אוכל ושתייה לרחבה 

המקיפה את הבריכה.
אין לעשן בשטח הבריכה!	 
הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה 	 

אסורה בהחלט.

תקנון בריכת תקוע



יש לשמור על ניקיון הבריכה והמלתחות. המים החמים 	 
מיועדים לכולם, נא לחסוך במים.

אסורה הריצה בשטח הבריכה – סכנת החלקה.	 
הקפיצה למים מותרת רק בצד העמוק של הבריכה ומקו 	 

הרוחב שלה.
 בשעות משפחה אין להסתובב ברחבת הבריכה, כולל 	 

 איזור בריכת הפעוטות ללא חולצה! 
את החולצה מורידים לפני הכניסה למים ברחבה המקיפה 

את הבריכה, ולובשים מיד לאחר היציאה מהמים.
א. ילדים היודעים לשחות לפי החלטת מציל, רשאים להיכנס 	 

 למים ללא השגחת מבוגר. 
ב. ילדים שאינם יודעים לשחות חייבים במלווה. אדם הכשיר 

 להיות מלווה יהיה ילד מגיל 12 ומעלה.
ג. ילדים שאינם יודעים לשחות ואינם מגיעים בעמידה 

לקרקעית הבריכה במים הרדודים, לא יוכלו להיכנס 
לבריכה הגדולה לבדם )גם אם יש להם מצופים(, אולם, 
תינתן הרשאה לילדים אלו להיכנס לבריכה הגדולה רק 
כאשר יהיו מצוידים במצופים ובנוסף לכך ילוו במבוגר 

 המסוגל לעמוד לידם.
ד. הורה המצוי בבריכה הגדולה יוכל להשגיח רק על ילד 

אחד שאינו יודע לשחות.
 בבריכת הפעוטות אין מציל, הרחצה בבריכת זו באחריות 	 

 ההורים והמלווים בלבד. 
אין להשאיר ילדים בבריכה זו ללא השגחה. 

תינוקות ופעוטות מחויבים בכניסתם למים בחיתול המיועד 	 
לרחצה )ניתן לרכוש בקופת הבריכה(.

בריכת הפעוטות מיועדת לפעוטות בלבד.	 
משחק בכדורים, מזרונים, אקדחי מים וכדו' אך ורק באישור 	 

המציל, כאשר הדבר אינו מפריע לשוחים האחרים.
חוגי שחייה מתקיימים בימים א'-ה', בזמן זה יסגרו 1-2 מסלולים.	 
הנהלת הבריכה רשאית לשנות את שעות הפעילות ואופן 	 

השימוש בבריכת השחייה.
במידה והבריכה מלאה מעל לתקן האפשרי, תיאסר הכניסה 	 

לרוחצים נוספים בהתאם לחוק. 
בימים שיורד גשם, הנהלת הבריכה רשאית לסגור את 	 

הבריכה ללא התראה מראש וכן במידה ויקבעו אירועים 
בבריכה במהלך העונה, הנהלת הבריכה שומרת לעצמה 

את הזכות לסגור את הבריכה בשעה מוקדמת יותר וזאת 
בהודעה מראש באתר הבריכה.

 קייטנות או אירועים יש לתאם מול הנהלת הבריכה: 	 
.02-9966060

עצות, הארות, הערות, טרוניות, ושבחים כדאי וצריך לומר 
להנהלת הבריכה.

תודה על שיתוף הפעולה, הנהלת הבריכה.



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

06:45-08:15

טיפול 
שוטף
בבריכה

06:45-08:00גבריםנשיםגבריםנשים
נשים

08:00-09:00נשיםגבריםנשיםגברים08:15-09:30
גברים

החל מ-09:00נשיםגבריםנשיםגברים09:30-10:00
משפחה

מעורבמשפחהמשפחהגבריםגבריםמעורב10:00-11:00

מעורבמשפחהמשפחהמשפחהגבריםמעורב11:00-12:00

מעורבנשיםגבריםמשפחהמעורבנשיםמשפחה12:00-13:00

מעורבנשיםגבריםנשיםמעורבנשיםמשפחה13:00-14:00

מעורבמשפחהמעורבנשיםמשפחהמשפחהגברים14:00-15:00

מעורבמשפחהמעורבנשיםמשפחהמשפחהגברים15:00-16:00

מעורבגבריםמשפחהגבריםנשיםמעורבנשים16:00-17:00

מעורבגבריםמשפחהגבריםנשיםמעורבנשים17:00-18:00

מאי

שימו לב- בתאריכים אלו לא ניתן יהיה להיכנס לבריכה 
משעה 9:30 עד השעה 13:30 מאחר ובקרים אלו משוריינים לילדי ביה"ס:
27.5 / 26.5 / 22.5 / 21.5 / 20.5 / 19.5 / 15.5 / 14.5 / 13.5 / 12.5

9.5 / יום העצמאות: לו"ז מיוחד
ראה בגב  החוברת

23.5 / ל״ג בעומר: לו״ז מיוחד
ראה בגב החוברת



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

06:45-08:30

טיפול 
שוטף
בבריכה

נשיםגבריםנשיםגבריםנשים

גבריםנשיםגבריםנשיםגברים08:30-10:00

מעורבגבריםמשפחהגבריםנשיםמעורב10:00-11:00

מעורבמשפחהמשפחהמעורבנשיםמעורב11:00-12:00

מעורבמשפחהגבריםמעורבמשפחהנשיםמשפחה12:00-13:00

מעורבמשפחהגבריםנשיםמשפחהנשיםמשפחה13:00-14:00

מעורבמשפחהמעורבנשיםגבריםמשפחהגברים14:00-15:00

מעורבמשפחהמעורבנשיםגבריםמשפחהגברים15:00-16:00

מעורבנשיםמשפחהגבריםמעורבמשפחהנשים16:00-17:00

נשיםמשפחהגבריםמעורבמשפחהנשים17:00-18:00
עד 18:30

מעורב

מעורבמשפחהגבריםמעורבמשפחהנשים18:00-19:30

יוני

10.6 / אסרו חג: לו״ז כמו יום שישי9.6 / חג שבועות: לו״ז כמו שבת



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

06:45-08:30
טיפול 
שוטף
בבריכה

06:45-08:00נשיםגבריםנשיםגברים
נשים

08:00-09:00גבריםנשיםגבריםנשים08:30-10:00
גברים

החל מ-09:00גבריםגבריםגבריםנשים10:00-11:00
מעורבמשפחה

מעורבמשפחהנשיםגבריםמשפחהגברים11:00-12:00

מעורבמשפחהנשיםמעורבמשפחהגבריםנשים12:00-13:00

מעורבמשפחהנשיםמעורבמשפחהמשפחהנשים13:00-14:00

מעורבנשיםמשפחהמעורבמעורבמשפחהגברים14:00-15:00

מעורבנשיםמשפחהמשפחהמעורבמשפחהגברים15:00-16:00

מעורבגבריםגבריםמשפחהנשיםגבריםמשפחה16:00-17:00

גבריםגבריםמשפחהנשיםגבריםמשפחה17:00-18:00
עד 18:30

מעורב

מעורבמשפחהנשיםגבריםמעורבנשים18:00-19:00
עד 19:30

משפחהנשיםגבריםמעורבנשים19:00-20:00

משפחה20:00-22:00

יולי

21.7 / י״ז בתמוז: בריכה פתוחה כרגיל



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

06:45-08:30
טיפול 
שוטף
בבריכה

נשיםנשיםגבריםנשיםגברים

גבריםגבריםנשיםגבריםנשים08:30-10:00

מעורבגבריםמשפחהנשיםגבריםנשים10:00-11:00

מעורבנשיםמשפחהמעורבמשפחהמשפחה11:00-12:00

מעורבנשיםגבריםמעורבמשפחהמשפחהנשים12:00-13:00

מעורבמשפחהגבריםמשפחהמשפחהמשפחהנשים13:00-14:00

מעורבמשפחהגבריםמשפחהמעורבנשיםגברים14:00-15:00

מעורבמשפחהנשיםמשפחהמעורבנשיםגברים15:00-16:00

מעורבמשפחהנשיםמשפחהנשיםגבריםמשפחה16:00-17:00

משפחהנשיםגבריםנשיםגבריםמשפחה17:00-18:00
עד 18:15

מעורב

מעורבמעורבגבריםגבריםמעורבנשים18:00-19:30

מעורב19:30-22:00

אוגוסט

11.8 / ט׳ באב: בריכה סגורה



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

06:45-08:15

טיפול 
שוטף
בבריכה

נשיםגבריםנשיםגבריםנשים

גבריםנשיםגבריםנשיםגברים08:15-9:30

נשיםנשיםגבריםנשיםגברים9:30-10:00

מעורבנשיםמשפחהגבריםנשיםמעורב10:00-11:00

מעורבמשפחהמשפחהנשיםגבריםמעורב11:00-12:00

מעורבמשפחהגבריםמשפחהמעורבנשיםמשפחה12:00-13:00

מעורבמשפחהגבריםמשפחהמעורבנשיםמשפחה13:00-14:00

מעורבמשפחהמעורבנשיםמשפחהמשפחהגברים14:00-15:00

מעורבמשפחהמעורבנשיםמשפחהמשפחהגברים15:00-16:00

מעורבגבריםמשפחהגבריםנשיםמעורבנשים16:00-17:00

מעורבגבריםמשפחהגבריםנשיםמעורבנשים17:00-18:00

ספטמבר

29.9 / ערב ראש השנה: לו״ז כמו יום שישי
יום פעילות אחרון לעונת הרחצה: 01.10.19

 30.9-1.10 / ראש השנה: לו״ז כמו שבת



ל״ג בעומר 23.5יום העצמאות 9.5

מעורבמעורב07:00-08:30

גבריםנשים08:30-10:00

גבריםנשים10:00-11:00

גבריםנשים11:00-12:00

נשיםגברים12:00-13:00

נשיםגברים13:00-14:00

משפחהמשפחה14:00-15:00

משפחהמשפחה15:00-16:00

משפחהמשפחה16:00-17:00

משפחהמשפחה17:00-18:00

ימים עם לו״ז מיוחד

www.tekoa.co.il          02-9966060           pool@tekoa.co.il


