לו״ז מאי-יוני,
וספטמבר 2018
שעות

06:00-06:30
06:30-07:00
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

ראשון
שחיה גברים
6:00-7:00
שחיה נשים
7:00-8:00

שני
שחיה נשים
6:00-7:00
שחיה גברים
7:00-8:00

שלישי
שחיה גברים
6:00-7:00
שחיה נשים
7:00-8:00

ימים
רביעי
שחיה נשים
6:00-7:00
שחיה גברים
7:00-8:00

בריכת

כפר אדומים

חמישי
שחיה גברים
6:00-7:00
שחיה נשים
7:00-8:00

שישי

שבת

שחיה מעורב
6:00-8:00

נשים
8:00-10:30

שחיה מעורב
9:00-10:00

גברים
10:30-13:00

מעורב
10:00-18:00
משפחות
13:00-17:00

נשים
14:00-16:00
משפחות
15:00-17:00
משפחות
16:00-19:00

משפחות
15:00-17:00
משפחות
15:00-19:00

משפחות
15:00-19:00
גברים
17:00-19:00

נשים
17:00-19:00

שחיה גברים
19:00-20:00

שחיה נשים
19:00-20:00

עונת הרחצה  2018תיפתח ביום ה׳
 ,19.4.18ותיסגר ביום ג׳ .2.10.18
הנהלת הבריכה שומרת לעצמה
הזכות להכניס שינויים ללו"ז זה
בהתראה של שבוע לפחות.
מסר על עידכונים יועבר על-גבי
לוח המודעות בבריכה ,בעלון
ובאפליקציה.
ביום חמישי בערב יהיו לפעמים
אירועים פרטיים ,במקרה זה
משפחות יהיו עד השעה  .18:00נא
לשים לב להודעות בבריכה ,בעלון
ובאפליקציה.

שמור
לאירועים

שינויים במערכת הידועים מראש
ומובאים לידיעתכם:
•יום ה׳  19/4יום העצמאות  -שחית
בוקר כרגיל 10-18 ,משפחות.
•יום ה׳  3/5ל”ג בעומר  -שחית
בוקר כרגיל 10-19 ,משפחות,
אירוע פתיחה חגיגית .13-17
•יום א׳  20/5שבועות  -מתכונת
שבת.
•יום ב׳  21/5איסרו חג  -שחית בוקר
כרגיל  10-17 .משפחות .משעה 17
לפי לו”ז.
•מוצ”ש  18-20:30 - 30/6מעורב,
 20:30-22משפחות
•יום א׳  9/9ערב ראש השנה -
מתכונת ששי .משפחות עד .15

30.6
ראה הערות

•יום ב׳-ג׳  10-11/9ראש השנה -
מתכונת שבת
•יום ג׳  18/9ערב יום כיפור -
מתכונת ששי .עד .13
•יום ד׳  19/9יום כיפור  -סגור.
•יום א׳  23/9ערב סוכות  -מתכונת
ששי.
•יום ב׳  24/9סוכות  -מתכונת שבת.
•יום א׳  30/9הושענא רבה -
מתכונת ששי.
•יום ב׳  1/10שמחת תורה -
מתכונת שבת.
•יום ג׳  2/10איסרו חג  -שחית בוקר
כרגיל 10-19 .משפחות.

טלפון  02-5355261פקס  02-5353510אימיילpool@k-adumim.co.il :

לו״ז
יולי-אוגוסט 2018
שעות
שלישי
שני
ראשון
 06:00-06:30שחיה גברים שחיה נשים שחיה נשים
06:00-07:00 06:00-07:00 06:00-07:00 06:30-07:00
07:00-07:30
 07:30-08:00שחיה נשים שחיה גברים שחיה גברים
07:00-09:00 07:00-09:00 07:00-09:00 08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
קייטנות
קייטנות
קייטנות
10:30-11:00
מעורב
גברים
מעורב
09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
נשים
14:00-14:30
13:00-15:30
משפחות
 14:30-15:00משפחות
13:00-17:00 13:00-17:00 15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
משפחות
17:00-17:30
15:30-19:00
17:30-18:00
נשים
גברים
17:00-19:00 17:00-19:00 18:00-18:30
18:30-19:00
 19:00-19:30שחיה גברים שחיה נשים שחיה גברים
19:00-20:00 19:00-20:00 19:00-20:00 19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00

הנהלת הבריכה שומרת לעצמה הזכות להכניס שינויים
ללו"ז זה בהתראה של שבוע לפחות.
מסר על עידכונים יועבר על-גבי לוח המודעות בבריכה,
בעלון ובאפליקציה.
•בחודש יולי בימים א-ה קייטנות  ,9:00-13:00כדאי
ורצוי להתקשר לפני הגעה לבריכה לוודא שלא עמוס
מדי!!!!
•בימים של קייטנות תהיה הפסקה בין השעות .13-14
יש לשים לב להודעות.
•באוגוסט הבריכה תיפתח כמו לקייטנות בין .9-13
•במקרה של סגירת הבריכה לקבוצות  -תבוא הודעה
מראש.

בריכת

כפר אדומים

ימים
חמישי
רביעי
שחיה גברים שחיה נשים
 06:00-07:00 06:00-07:00שחיה מעורב
06:00-08:00
שחיה נשים שחיה גברים
07:00-09:00 07:00-09:00
שישי

שבת

נשים
 08:00-10:30שחיה מעורב
9:00-10:00
קייטנות נשים קייטנות
מעורב
09:00-13:00 09:00-13:00

גברים
10:30-13:00
מעורב
10:00-18:00

משפחות
משפחות
13:00-19:00 13:00-19:00

משפחות
13:00-18:00

שחיה נשים שחיה גברים
19:00-20:00 19:00-20:00
שמור
לאירועים

7/7
28/7
4/8

ראה הערות

בימי חמישי בערב יהיו לפעמים אירועים פרטיים.
במקרה זה משפחות יהיו עד השעה  ,18:00ושחיית
גברים תבוטל .נא לשים לב להודעות בבריכה ,בעלון
ובאפליקציה.
שינויים במערכת הידועים מראש ומובאים
לידיעתכם:
•מוצ”ש  18-20:30 - 7/7מעורב 20:30-22 ,גברים
•יום א׳  - 22/7צום תשעה באב  -סגור.
•מוצ”ש  18-20:30 - 28/7מעורב 20:30-22 ,משפחות
•מוצ”ש  18-20:30 - 4/8מעורב 20:30-22 ,נשים.

טלפון  02-5355261פקס  02-5353510אימיילpool@k-adumim.co.il :

