
 

 

 30.08.21עדכון: 

 מנויים יקרים, 

בהצגת תו ירוק או בדיקת    ומעלה  3לגילאי    הכניסה למתחם ההידרו  התו הירוק חזר לחיינו,
. אנחנו ממליצים לעדכן (שעות  PCR  72שעות או בדיקת    24בתוקף )בדיקה מהירה    קורונה

 . שלכם  באפליקציה את התו הירוק

 16:00בימי השבוע, ביום שישי עד השעה    22:00עד    7:00המרכז פתוח ברצף החל משעה  
 . 13:00עד   9:00בשעות ובימי שבת 

 במסלול, יש להרשם מראש באפליקציה(:   4עד  שעות פעילות בריכת המסלולים ) 

 שעות פעילות  יום בשבוע  

 07:00-09:00 א' 
11:00-22:00 

 07:00-22:00 ה'  –ב' 

 21:00-22:30 שלישי נשי )נשים בלבד( –ג' 

 07:00-16:00 ו'

 09:00-13:00 שבת 

 

 שעות פעילות חדר הכושר )יש להרשם מראש באפליקציה(: 

 חדר הכושר סגור לניקיונות וחיטוי  15:00ל  14:00שימו לב בין  

 שעות פעילות  יום בשבוע  

 07:00-14:00 ה'  –א' 
15:00-22:00 

   22:00עד גברים ונשים שימו לב שלישי חד"כ בלבד יהייה פתוח כרגיל לכולם 

 21:00בריכות ממשיכות להיות שחיית נשים משעה 

 07:00-16:00 ו'

 09:00-13:00 שבת

 

 טיפולים בבריכה שמתקיימיםחובה לשמור על השקט בזמן 

 הבריכה מיועדת לטיפולים, אנא הקפידו להישמע להוראות הצוות  

 שעות ערב  שעות צהריים  שעות בוקר   יום בשבוע  

 16:00-22:00 12:30-13:30 07:00-10:00 א'

 שינוי זמני עד אוקטובר 

 ב'
 

:3011-3009: 

שינוי זמני עד 
 אוקטובר 

---- 22:00-:0019 

 שינוי זמני עד אוקטובר 

 16:00-22:00 12:30-13:30 07:00-10:00 ד'  –ג' 

 שינוי זמני עד אוקטובר 

 21:00-22:30 שלישי נשי )נשים בלבד(   )ערב בלבד( ג' 

 07:00-22:00 ה'

 07:00-16:00 ו'

 13:00-09:00 שבת

 

בלבד!,  19:00השעה  לאחרה' -( תתאפשר בימים א'18הכניסה לילדים )עד גיל בריכה טיפולית: 
 , שבת חופשי  13:00שישי לאחר השעה 

 



 

 

 

 

 

 לוח פתיחת ההידרו בתקופת החגים 

 יום חג תאריך 
 פעילות מלאה: 

 חד"כ, חוגים ובריכות 

 ראשון  הכשרת עובדים 05/09/2021
 המרכז סגור עד 15:00

15:00-22:00 

 שני ערב ראש השנה  06/09/2021
7:00-12:00 

9:30 -טיפולית  

 סגור  רביעי -שלישי ראש השנה  7-8/9/2021

 סגור  רביעי  ערב יום כיפור  15/09/2021

 סגור  חמישי  יום כיפור  16/09/2021

 שני ערב חג סוכות 20/09/2021
7:00-12:00 

9:30טיפולית   

 9:00-13:00 שלישי  חג סוכות  21/09/2021

 רביעי  חול המועד סוכות  22/09/2021
0020-15:00:חדר כושר   

20:00-7:00בריכות וחוגים    

 7:00-20:00 חמישי  חול המועד סוכות  23/9/2021

 7:00-16:00 שישי  חול המועד סוכות  24/09/2021

 9:00-13:00 שבת חול המועד סוכות  25/09/2021

 ראשון  חול המועד סוכות  26/09/2021
7:00-20:00 

11:00-9:00בריכת מסלולים סגורה  

 שני ערב שמחת תורה  27/09/2021
7:00-12:00 

9:30טיפולית   

 9:00-13:00 שלישי  שמחת תורה  28/09/2021

 

לאור הנחיות התו הירוק אנחנו חוזרים ומבקשים מכלל המנויים לעדכן את שעות הפעילות שלהם 
 לא ניתן יהייה להכנס למרכז ללא תיאום הפעילות מראש ! – באפליקציה 

 זמינה להורדה  EZ Shapeאפליקציית 

 מכשירי אפל  

https://apps.apple.com/il/app/ez-shape/id822656923 

 מכשירי אנדרואיד  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubblesoftware.offline&hl=iw&gl=US 

 Kabala@sapir.ac.ilאו במייל  0779802497 ( לחץ כאן) יתן לפנות אלינו בוואטצאפ נ

 

 ה בברכ

 חגים ומועדים שמחים

 צוות ההידרו 

https://apps.apple.com/il/app/ez-shape/id822656923
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubblesoftware.offline&hl=iw&gl=US
https://wa.me/972779802497
mailto:Kabala@sapir.ac.il

