
כניסה לבריכה בלבד - כרטיסיה 10 כניסות )הכניסה לבריכה בלבד(
תנאים למנוישבתיום חולכניסות לבריכה

580 ₪ 400 ₪ מבוגר

 בהצגת תעודות רלוונטיות בכל 480 ₪ 360 ₪ אזרח ותיק, ילד )עד גיל 18(, סטודנט, חייל, נכה
כניסה

מחירון קאנטרי פסגת זאב עד לתאריך ה31/12/21
מנוי חודשי - ללא התחייבות

השתתפות גילאיםמחיר שנתימחיר לחודש*קטגוריה
תנאים למנויבשיעורי סטודיו

 גברים 46821-67מבוגר
תעודת זהותכוללנשים 21-62

תעודת זהות + אישור הוריםכולל42114-18נוער
תעודת חוגר בשירות סדירכולל42118-21חייל

תעודת סטודנט בתוקףכולל421סטודנט
תעודת נכה מהמוסד לביטוח לאומיכולל421נכה

 גברים - מגיל 42167אזרח ותיק
תעודת אזרח ותיק מהמוסד כוללנשים - מגיל 62

לביטוח לאומי

כולל796זוגי
שני מבוגרים מאותה משפחה 

גרעינית בהצגת תעודת זהות. זוג 
מבוגרים שחיים יחד.

תעודת זהותכוללילדים 9363-25זוג הורים + ילד
תעודת זהותכוללילדים 10303-25זוג הורים + 2 ילדים

תעודת זהותכוללילדים 11003-25זוג הורים + 3 ילדים ומעלה

מנוי שנתי  יחיד

השתתפות גילאיםמחיר שנתימחיר לחודש*קטגוריה
תנאים למנויבשיעורי סטודיו

 גברים 260312021-67מבוגר
תעודת זהותכוללנשים 21-62

תעודת זהות + אישור הוריםכולל234280814-18נוער
תעודת סטודנט בתוקףכולל2342808סטודנט

תעודת נכה מהמוסד לביטוח לאומיכולל2342808נכה

 גברים - מגיל 234280867אזרח ותיק
תעודת אזרח ותיק מהמוסד כוללנשים - מגיל 62

לביטוח לאומי
בהצגת תעודת ניצול שואהכולל1501800ניצול שואה

תעודת חוגר בשירות סדירכולל175210018-21חייל שירות סדיר

מנוי משפחתי - פז
 מנוי משפחתי פז למשפחה גרעינית הורים וילדים, כולל שיעורי סטודיו.

ילדים עד גיל 25 נכללים במנוי.

מחיר לחודש קטגוריה
גילאי הילדים מחיר שנתיבמנוי השנתי

במנוי
השתתפות 

תנאים למנויבשיעורי סטודיו

כולל4425304זוג
שני מבוגרים מאותה משפחה 

גרעינית בהצגת תעודת זהות או זוג 
מבוגרים שחיים יחד.

תעודת זהותכולל3 עד 520624025זוג הורים + ילד
תעודת זהותכולל3 עד 572686425זוג הורים + 2 ילדים

תעודת זהותכולל3 עד 611733225זוג הורים + 3 ילדים ומעלה
תעודת זהותכולל3 עד 347416025הורה + ילד

תעודת זהותכולל4 עד 52025תוספת לכל ילד

 גברים - מגיל 398477467זוג אזרחים ותיקים
תעודת זהותכוללנשים - מגיל 62

מנוי משפחתי - פיס 
מנוי משפחתי פיס למשפחה גרעינית הורים וילדים, לא כולל שיעורי סטודיו. ילדים עד גיל 18 בלבד נכללים במנוי

מחיר לחודש קטגוריה
גילאי הילדים מחיר שנתיבמנוי השנתי

במנוי
השתתפות 

תנאים למנויבשיעורי סטודיו

תעודת זהות. ידועים בציבור יציגו לא כלול3504200זוג נשוי
אישור חתום ע"י עו"ד.

תעודת זהותלא כלול3 עד 383460018זוג הורים + ילד
תעודת זהותלא כלול3 עד 408490018זוג הורים + 2 ילדים

תעודת זהותלא כלול3 עד 292350018הורה + ילד
תעודת זהותלא כלול3 עד 4048018תוספת לכל ילד

כרטיס כניסה חד פעמית לבריכה
60 ₪ 50 ₪ מבוגר

בהצגת תעודות רלוונטיות50 ₪ 40 ₪ אזרח ותיק, ילד )עד גיל 18(, סטודנט, נכה
חוגר+ מילוי הצהרת בריאות35 35₪ ₪חייל בשירות סדיר בימים חמישי - שבת )כולל חד"כ( 

מחירון
קאנטרי
פסגת זאב

עד לתאריך 
ה31/12/21


