
   2021יולי  קיבוץ דביר – תקנון בריכה 

המתפרסמות.  שמירה קפדנית על כללי המשמעת    נחיותבהתאם לה מחייבת לנהוגלשטח הבריכה, הכניסה 
 בבריכה היא הכרח בטיחותי ראשון במעלה. 

 

 עיקרי ההוראות:  

ומופיעות על גבי  , כפי שהתפרסמו  שנקבעובריכה מותרת אך ורק בשעות הפתיחה  שטח ההכניסה ל .1

 שער הכניסה. 

יל או  צובכפוף להנחיות המ  בשעות הרחצה הקבועות, רק בנוכחות מצילתתאפשר בריכה להכניסה   .2

 מנהל הבריכה. 

 רבע שעה לפני סגירת הבריכה יש לצאת מהמים כ .3

 בהחלט.  ריצה סביב מתחם הבריכה אסורה .4

 . למעבר בין הבריכה לכיסאותלהשאיר מרווח  יש .5

מחלה מדבקת אחרת או  עם פצעים פתוחים,  הכניסה לבריכה אסורה לאנשים החולים במחלת עור,   .6

 אנשים בבידוד. 

 מים. שמותאם למים מותרת אך ורק בבגד ים. פעוטים ייכנסו עם טיטול שטח הבריכה ול הכניסה ל .7

ליווי והשגחת  למים ו/או לרחבת הבריכה הינה באחריות ההורים ומחייבת    8כניסת ילדים עד גיל   .8

 מבוגר. 

גיל    בבריכת הפעוטות מותרתהשימוש   .9 עד  וובהשגחתבאחריות ההורים    5לילדים  נוכחות  ם  ללא 

 . מציל

 בעלי שיער ארוך חייבים לאסוף את השיער.   .10

 אסורה בהחלט.  הכנסת כלבים לשטח הבריכה .11

 אסורה בהחלט.  שביל העוקף את הבריכהלהכנסת מזון/אלכוהול למי הבריכה ו  .12

 אסור בהחלט.    העישון בשטח הבריכה .13

 אסורים בהחלט.  הבריכה הכנסת כלי זכוכית  מכל סוג שהוא לשטח  .14

שלט(  הבאזור   .15 או  מסלול  )באמצעות  בלבד.  ומסומן  לשחייה  איסורמיועד  או  לקפוץ  לשחק,  חל   ,

 . חייניםלהפריע לש

כל אירוע מחייב נוכחות  הנהלת הבריכה.  אירוע קטן כגדול ללא אישור  בשטח הבריכה  אין לקיים   .16

 של מציל.  

ואף מבורכת–אורחים   .17 רצויה  וחברים  בליווי  ,הגעה של משפחה  רק  היא אפשרית  המשפחה    אך 

 ( 16)מבוגר מעל גיל  המתגוררת בדביר.

 האגודה. שמאושר ע"י מנהל הבריכה או הנהלת מדריך רק ע"י יתאפשר לימוד שחייה  .18

 בבריכת השחייה.  והנהליםהנהלת הבריכה רשאית לשנות את שעות הפעילות  .19

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שעות פתיחת הבריכה: 
 19:00- 16:00    10:00- 06:30 - יום א'

 22:00 -16:00 - יום ב'

 19:00-  16:00   10:00- 06:30 -יום ג'

 22:00 -16:00 - יום ד'

 19:00- 16:00    10:00-  06:30 - יום ה'

 18:30 -06:30 - יום ו'

 20:00 -16:00   14:00 - 10:00 - יום שבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 


