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 6201 - בריכת שרידכללי התנהגות 
 

 :ות כלליהוראות 
 

ותושבי חברי וגם/או  חברי האגודה הקהילתיתהבריכה נועדה לשמש את  .1

 .הקיבוץ ובני משפחותיהם בלבד

לרבות ילדי החברים הגרים בבית הוריהם, ,הקהילתית  אגודההחברי  .2

חים אור. בליווי ובנוכחות החבר בלבדלבריכה, רשאים להכניס אורחים 

 ו/או המציל נהל הבריכהבבריכה ללא ליווי המארח, רשאי מ שימצאו

 .לצאת משטח הבריכהם בקשל

_ אורחים בלבד למשפחה 15בשבתות וחגים, ניתן להזמין עד __ .3

 מארחת.

להישמע להוראות  חובהעל המתרחצים ועל הנמצאים בשטח הבריכה  .4

 ל הבריכה.נההמציל וגם/או להוראות מ

בכלל, ולבריכות השחייה בפרט, מותרת אך ורק  הכניסה לשטח הבריכה .5

בנוכחות מציל ובשעות הרחצה בלבד כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י 

 האגודה הקהילתית וגם/או מי מטעמה.

 

הבריכה,  נהלחובה להישמע להוראות המציל/ים וגם/או להוראות מ .6

 ולפעול בהתאם לכל הוראה המפורסמת על גבי שילוט בשטח הבריכה.

 

 לצוות על:רשאים, על פי שיקול דעתם,  נהל הבריכה/או ממציל וגם .7

 

 מתרחץ לצאת מבריכת שחיה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה  )א(
להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות העניין אם, לדעתו, המתרחץ 

 עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים;
 

ת המציל, למנוע סכנה לחיי מתרחץ בכל עניין העשוי, לדע )ב(
 המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים;

 
איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת  )ג(

שחיה, לפרק זמן שיורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים 
 בבריכת השחיה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.

 

חובה לעשות שימוש סביר בבריכה  -ספים רבים בבריכה הושקעו כ .8

ובמתקניה ולהימנע מגרימת נזק. מתרחץ שיגרום לנזק לבריכה או 



 מתיישבי שריד
 אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ  

עקב שימוש בלתי סביר או במכוון, רשאית האגודה  למתקניה, 

 הקהילתית לדרוש שישלם בגין תיקון הנזק.

 

 נהלמהמציל ו/ או מתרחץ שלא יקפיד על כללי התנהגות נאותים, רשאי  .9

 יכה להרחיקו מהבריכה.הבר

 

 .חל איסור להכניס תינוקות וגם/או פעוטות עם חיתולים לבריכה הגדולה .10

 
חובה להכניס תינוקות / פעוטים שאינם גמולים לבריכת הפעוטות בלבוש  .11

 ים חיתול בלבד. –בגד 

 

 חל איסור על הכנסת בע"ח לשטח הבריכה. .12

 

חסותו או פיקוחו,  הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת .13

ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחיה, לפי הענין, למעט 

 ה.יבעת שהמושגח לומד שחיה בהשגחת מורה לשחי

 
 ילדים עד כיתה ה' )כולל( אינם רשאים להגיע לבריכה ללא ליווי מבוגר. .14

 

 העישון בכל מתחם הבריכה אסור.  .15

כה וסביבותיה, ולאסוף כל יש להקפיד לשמור על הניקיון בכל שטח הברי .16

 אוכל.הלכלוך והשאריות 

 בכל השטח המרוצף אין להכניס כלי זכוכית כלשהם. .17

 חל איסור מוחלט להיכנס לכל מתחם הבריכה עם כל כלי רכב.  .18

 

 :6201שעות פעילות הבריכה לשנת 

 

מפורסמות על ידי האגודה עם פתיחת העונה שעות פעילות הבריכה  .19

 ובמהלכה.

 

 ויים בלוח הפעילות תועבר הודעה נפרדת.במקרה של שינ .20
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 קיום אירועים בשטח הבריכה:

 

, רשאים לקיים אירוע חברי האגודה הקהילתית ובני משפחותיהם בלבד .21

 בשטח הבריכה.

 

 

 

עורכי האירוע מחויבים לכלל הוראות ההתנהגות בבריכה, כפי שיפורסמו  .22

ברווחת באי מעת לעת וכן מחובתם לוודא ולהקפיד שאורחים לא יפגעו 

 הבריכה.

 

משתתפים יכול להתקיים בשעות פעילות הבריכה,  20יכלול עד שאירוע  .23

 .הבריכה נהלממבאישור בכתב מראש ללא עלות, 

 

, משתתפים 40 -משתתפים אך לא יותר מ  20מעל אירוע אשר יכלול  .24

 ממפעיללהתקיים בשעות פעילות הבריכה, באישור בכתב מראש יכול 

 .הבריכה

 

משתתפים ידרוש אישור מראש בכתב  40שר יכלול מעל אירוע א  .25

שעות הפעילות של  לאחרממפעיל הבריכה. אירוע מסוג זה יתקיים 

 הבריכה.

 

, שמקיימים אירוע בשטח הבריכה, יחויבו חברי האגודה הקהילתית .26

 האגודה בגין האירוע כדלהלן: תפעול בתשלום הוצאות

 

 ם בשעות הפעלת הבריכה,ויתקיי משתתפים 40עד  בגין אירוע שיכלול  .27

 ._ ₪ 200בסך של  ___תפעול ,נקיון ותחול עלות העסקת מציל נוסף 

בגין אירוע מחוץ לשעות פעילות הבריכה, אך בסמוך להן, שיכלול  עד  .28

משתתפים , וימשך עד שעה אחת, תחול עלות העסקת מצילים  40

אחת  כל זמן מעבר לשעה_ ₪ . 100קיון ותפעול בסך של  ___יושירותי נ

 לכל שעה. ₪ 100 יחושב כעוד שעה שלמה והעלות שתחול עליו היא

משתתפים  40-100שיכלול מחוץ לשעות פעילות הבריכה, בגין אירוע  .29

_ 800___עלות העסקת מצילים ושירותי נקיון ותפעול בסך של     תחול

 ₪. 
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 101-200בגין אירוע מחוץ לשעות פעילות הבריכה, שיכלול  .30
ות העסקת מצילים ושירותי נקיון ותפעול בסך משתתפים תחול   על

 _ ₪ .1500של  ___
משתתפים  201בגין אירוע מחוץ לשעות פעילות הבריכה, שיכלול מעל  .31

_ 2500תחול   עלות העסקת מצילים ושירותי נקיון ותפעול בסך של  ___

. ₪ 

 __ משתתפים.500__ -ל א יתאפשר לקיים אירוע בבריכה מעל ל .32

ה שימוש במתקני חשמל שמובאים לבריכה,)כגון בכל אירוע שבו נעש .33

מערכת הגברה / ציוד קייטרינג(, יחוייב המשתמש חיוב נוסף בגין בדיקת 

 ואישור של בודק חשמל להתקנת הציוד ביום האירוע.

 

הכנות לאירוע יורשו להתקיים לפני שעות הסגירה של הבריכה ובתנאי  .34

 מפעילם מראש עם שלא תהיה פגיעה במתרחצים האחרים ועל פי תיאו

 הבריכה.

במידת הצורך ולפי שיקול דעת האגודה תיסגר הבריכה להכנות עם זאת,  .35

 לקראת אירוע גדול, והאגודה תיידע את הציבור על כך מבעוד מועד.

בתיאום עם  על מקיים האירוע לדאוג מראש לסידורי חניה למשתתפים .36

 .האגודה

מפגעים )מניעת  כפוף להוראות תקנות למניעתקיום אירוע בבריכה  .37

  , והוראות כל דין אחר.1966-רעש(, תשכ"ו

 

 רחצה מהנה!

 


