
 

 

 

 

 :לחדרי פעילות השימוש דמי תעריפי

 )₪(מחיר  חדר סוג

 123 מ"ר 50כיתה 

 130 מ"ר 60כיתה 

 100 חדר מוזיקה

 150 מ"ר 80-120סטודיו 

 180 מ"ר 120אולמות ספורט/כנסים מעל 

 70 מתחם אתגרים

 180 תרבותאאולם 

 200 אולם תרבותא + מרפסת

 

  (.לשעות שלמות בלבד מ )למינימום שעתיים"מע לשעה לפני דמי שימוש 

 למעט המחיר עבור חדר מוזיקה.  )מצ"ב טבלה בעמוד הבא( *התעריפים הינם מדורגים 

  משתתפים(  15המחיר לפעילות במתחם אתגרים לקבוצות הוא ללא מע"מ ויגבה פר משתתף )מינימום

 דרך מנהל מחלקת הספורט מר יואל כלפון.

  המרפסת תושכר עם האולם בלבד וההשכרה תותנה בסוג הפעילות, בתאריכים ושעות על  –תרבותא

 מנת שלא יהוו הפרעה.

 500יומית: מינימום -חד עלות פעילות ₪. 

 בבי"ס היסודיים רק בחלק מהכיתות קיים אינטרנט חופשי לשימוש בחט"ב ובתיכון . 

  לכל שעה נוספת לפני  ₪ 54-לשעתיים ו₪  108)תמיכה טכנית בהפעלה( תוספת עלות  מחשובשירותי

 . מע"מ

 .המשתמש יהיה רשאי לספק קפה וכיבוד 

  :לתושבי גני  15%ינתן הנחה של . ת10%תינתן הנחה של במצטבר שעות בחודש  60-החל מהנחה

 תקווה. 

 

 קישורניתן למלא טופס בקשה לשימוש זמני במבנה מועצה 

 . yaels@gantik.org.ilי בכתובת דוא"ל: ת  או לפנות למנהלת הנכסים יעל ספ  
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 120 80 60 50 24 8.5 גודל חדר במ"ר
אולם 

 תרבותא+מרפסת

 200 180 150 130 123 70 60 מחיר לשעה

 344 304 244 204 189 84 64 מחיר לשעתיים

 487 427 337 277 256 97 67 שעות 3-מחיר ל

 631 551 431 351 322 111 71 שעות 4-מחיר ל

 774 674 524 424 388 124 74 שעות 5-מחיר ל

 918 798 618 498 455 138 78 שעות 6-מחיר ל

 1,061 921 711 571 521 151 81 שעות 7-מחיר ל

 1,205 1,045 805 645 588 165 85 שעות 8-מחיר ל

 1,349 1,169 899 719 654 179 89 שעות 9-מחיר ל

 1,492 1,292 992 792 720 192 92 שעות 10-מחיר ל

 1,636 1,416 1,086 866 787 206 96 שעות 11-מחיר ל

 1,779 1,539 1,179 939 853 219 99 שעות 12-מחיר ל

 מדובר על שעות רצופות בלבד באותו יום פעילות*


