
- הנהלת הבריכה אינה אחראית על אובדן ציוד. 

- אין להכניס בעלי החיים לשטח הבריכה. 

- אין להכניס מסטיקים ובקבוקי שתיה מזכוכית למתחם הבריכה.

- חל איסור מוחלט להכנסת מזון לשטח הבריכה המקורה. 

- הרחצה בבריכה לבעלי שיער ארוך עם כובע ים חובה. 

- הרחצה לילדים עד גיל 9 בבריכה המרכזית בליווי מבוגר מגיל 15 

   ומעלה בלבד. 

- חל איסור על עישון בשטח הבריכה. 

- אין להבעיר אש בשטח הבריכה\חורשה. 

- הנהלת המרכז לא תהיה אחראית לפגיעות ו\או נזק שיגרמו למנוי 

  משימוש לא נכון במתקני המרכז.

- יש להתעדכן במידע השוטף המתפרסם על גבי לוח המודעות. 

- ההנהלה רשאית לסגור את הבריכה לצורך תיקונים או החלפת

   מים או כל סיבה אחרת המחייבת את סגירתה. 

- הבריכה תהיה סגורה למתרחצים ביום השואה, יום הזיכרון לחללי 

  צה"ל ויום כיפור. 

- יש לצאת מהמים 15 דקות לפני סגירת הבריכה. 

  תקנון
מועדון כפרי גדרות  תקציר ידיעות ונהלים

עונת המנויים
2022 - 2023

שעות פתיחה:

08-8549-111

יום א'

יולי - אוגוסט              

יום ב' ו- ה'         

יום ג' ו - ד'

יולי - אוגוסט    

יום ו'

יוני - אוגוסט        

יום שבת

יוני - אוגוסט  

14:00 - 21:00

14:00 - 22:00

6:00  -  22:00

6:00  -  21:00 

6:00  -  22:00

6:00 - 18:00

6:00 - 19:00  

8:00 - 18:00

8:00 - 19:00



  

מחירי כניסה חד פעמית
תושבי גדרות

ימי חול

מבוגר (מגיל 18) - 55 ₪

ילד (מגיל 3), אזרח ותיק - 45 ₪

חייל בשירות סדיר - 20 ₪

מבוגר (מגיל 18) - 65 ₪

ילד (מגיל 3), אזרח ותיק - 55 ₪

חייל בשירות סדיר - 20 ₪

שישי / שבת

תושבי חוץ

ימי חול

מבוגר (מגיל 18) - 55 ₪

ילד (מגיל 3), אזרח ותיק - 45 ₪

מבוגר (מגיל 18) - 80 ₪

ילד (מגיל 3), אזרח ותיק - 70 ₪

שישי / שבת

*מנוי משפחתי כולל ילדים עד גיל 18
** ילד מגיל שלוש חייב בכרטיס כניסה

*** פנסיונר וחייל בהצגה תעודה רלוונטית

1. בתקופת המנוי זכאים המנויים להודיע על הקפאת המנוי למשך 30 יום 

    מכל סיבה שהיא. זכות הקפאה זו תיתן באופן חד פעמי לאורך תקופת 

    המנוי. 

2. דמי ביטול- הקפאת או ביטול המנוי יכנסו לתוקף החל מהודעת הביטול 

   בלבד, מנוי רשאי להפסיק התחייבות בכל עת לפי הוראות חוק הגנת 

   הצרכן, הפסקת התחייבות כרוכה בתשלום עבור התקופה היחסית 

   שהמנוי השתמש ובנוסף בתשלום דמי ביטול של חודש- בהתאם לתעריף 

   המבוסס על המנוי החודשי. 

3. הבריכה עושה מאמץ לספק שירות שוטף ואיכותי למנויי הבריכה בכל 

    ימות השנה וכל זאת בכפוף להוראות משרד הבריאות והוראות אחרות. 

* לא ניתן להקפיא או לבטל מנוי חודשי בשום סיבה שהיא!

מנוי שנתי (רבעוני)

טבלת מחירים
מנוי שנתי

מנוי תלת חודשי

תושבי גדרות
יחיד - 1350 ₪

זוגי - 1800 ₪

משפחתי - 2300 ₪

יחיד - 1620 ₪

זוגי - 2160 ₪

משפחתי - 2700 ₪

תושבי חוץ

מנוי חודשי

תושבי גדרות
יחיד - 500 ₪

זוגי - 700 ₪

משפחתי - 900 ₪

יחיד - 600 ₪

זוגי - 800 ₪

משפחתי - 1000 ₪

תושבי חוץ

תושבי גדרות
יחיד - 3050 ₪

זוגי - 4350 ₪

משפחתי - 5100 ₪

נוער עד גיל 18 - 2500 ₪

חייל בשירות סדיר - 300 ₪

אזרח ותיק - 50% 

יחיד - 3570 ₪

זוגי - 5250 ₪

משפחתי - 6100 ₪

נוער עד גיל 18 - 3200 ₪

אזרח ותיק - 10% 

תושבי חוץ

חייל בשירות סדיר - 1600 ₪

חדר כושר

שעות הפעילות חדר כושר

17:00-21:00 א' 

ו17:00-19:00  6:00-10:00 ב   

ו17:00-21:00  6:00-10:00 ג'   

ו17:00-19:00  6:00-10:00 ד'   

ה'      6:00-10:00  ו17:00-22:00

ו13:00-16:00  6:00-10:00 ו'   

10:00-14:00 ש' 

*** ***

*** ***

*** ***

* *

* *

* *

- רק מנויים שנתיים יכולים להתאמן בחדר כושר, לא כולל

   מנוים שנתיים חיילים

- האימון בחדר הכושר מגיל 15 ומעלה בכפוף להצהרת

   בריאות\אישור רפואי.

- משתתף שנולד עד 1/1/1957 מחויב באישור

   רופא משפחה המאשר לו להתאמן בחדר כושר.

- יש להצטייד במגבת. 

- ביטוח צד ג' באחריות המתאמנים בלבד

 


