
 
  

 שחייה בלבד - שחיית מסלולים בלבד, מגיל 16 ומעלה

 לוח זמנים לחודש ספטמבר יפורסם באמצע אוגוסט

 יש לפנות את שטח הבריכה בזמן הנקוב כדי לאפשר חיטוי וניקוי הבריכה למקצה הבא 

 בחודשים יולי אוגוסט ייתכנו מס' שעות בהם הבריכה תהיה סגורה לצורך קייטנות, הודעה תצא מראש 

 קול ההנהלה כללי הבריכה נקבעו בהתאם להוראות משרד הבריאות בעניין הקורונה, כל מי שלא יישמע להוראות אלה או לצוות הבריכה יורחק מהבריכה לפי שי 

 !הכניסה והיציאה משטח הבריכה עם כרטיס מגנטי בלבד 

 לא תתאפשר שחיית מסלולים בזמן שחייה כללית 

 יום בלבדכל אדם יכול להיכנס למקטע אחד ב 

  כדי לקבל עדכונים שוטפים מהבריכה אנא שלחו לנו מייל לbrecha.nofayalon@gmail.com  ונוסיף אתכם לרשימת התפוצה של הבריכה לעונת תש"פ 

 

 

 

 

 

 

 חודש יוני
14/6/20 - 30/6/20 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני  ראשון

06:15-09:15 
 

 06:30-08:00 גברים שחיה בלבד נשים שחייה בלבד גברים שחיה בלבד נשים שחייה בלבד גברים שחיה בלבד
 שחיה בלבד גברים

15:00-16:45 
 

 שחייה כללי נשים 
 1מקצה 

 שחייה כללי גברים
  1מקצה 

 שחייה כללי נשים
 1מקצה 

 שחייה כללי גברים
  1מקצה 

 שחייה כללי נשים
 1מקצה 

8:30:-09:45 
 שחיה בלבד נשים

17:00-18:45 
 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

 שחייה כללי גברים
 2מקצה 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

 שחייה כללי גברים
 2מקצה 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

10:00-12:45 
 שחיה כללי נשים

19:00- 20:30 
 

 15:15 - 13:30 שחייה בלבד נשים בלבד גבריםשחייה  שחייה בלבד נשים שחייה בלבד גברים שחייה בלבד נשים
 גברים כללי 1מקצה 

      15:30 - 17:15  
 גברים כללי 2מקצה 

 

mailto:brecha.nofayalon@gmail.com


 

 יולי
1/7/20-21/7/20 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני  ראשון

06:15-09:15 
 

 06:30-08:00 גברים שחיה בלבד נשים שחיה בלבד גברים שחיה בלבד נשים שחיה בלבד גברים  שחיה בלבד
 שחיה בלבד גברים

14:00-15:45 
 

 שחייה כללי נשים 
 1מקצה 

 שחייה כללי גברים
  1מקצה 

 שחייה כללי נשים
 1מקצה 

 שחייה כללי גברים
  1מקצה 

 שחייה כללי נשים
  1מקצה 

8:30:-09:45 
 שחיה בלבד נשים

16:00-18:45 
 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

 שחייה כללי גברים
 2מקצה 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

 שחייה כללי גברים
 2מקצה 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

10:00-12:45 
 שחיה כללי נשים

 15:15 - 13:30 שחייה בלבד נשים שחייה בלבד גברים שחייה בלבד נשים שחייה בלבד גברים שחייה בלבד נשים 19:00-20:30
 גברים כללי 1מקצה 

      15:30 - 17:15  
 גברים כללי 2מקצה 

 

 אוגוסט
1/8/20 - 31/8/20 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 06:30-08:00 בלבדגברים שחיה  נשים שחיה בלבד גברים שחיה בלבד נשים שחיה בלבד גברים שחיה בלבד 09:15 - 06:15
 שחיה בלבד גברים

 שחיה כללי גברים 10:45 - 09:30
 1מקצה 

 שחיה כללי נשים
 1מקצה 

 שחיה כללי גברים
 1מקצה 

 שחיה כללי נשים
 1מקצה 

 שחיה כללי גברים
 1מקצה 

8:30:-09:45 
 שחיה בלבד נשים

 שחיה כללי גברים 12:45 - 11:00
 2מקצה 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

 כללי גבריםשחיה 
 2מקצה 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

 שחיה כללי גברים
 2מקצה 

10:00-12:45 
 שחיה כללי נשים

 שחייה כללי נשים  15:45 - 14:00
 1מקצה 

 שחייה כללי גברים
  1מקצה 

 שחייה כללי נשים
 1מקצה 

 שחייה כללי גברים
  1מקצה 

 שחייה כללי נשים
  1מקצה 

13:30 - 15:15 
 כלליגברים  1מקצה 

 שחייה כללי נשים 18:45 - 16:00
 2מקצה 

 שחייה כללי גברים
 2מקצה 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

 שחייה כללי גברים
 2מקצה 

 שחייה כללי נשים
 2מקצה 

15:30 - 17:15  
 גברים כללי 2מקצה 

  בלבד נשים שחייה שחייה בלבד גברים שחייה בלבד נשים שחייה בלבד גברים שחייה בלבד נשים 20:30 - 19:00

 

 


