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 בלשכת רה"ע, בבית 2019 ספטמבר  09)שע"ט ת שני ט' אלול ביום שהתקיימה הנהלהועדת מישיבת 

 ברמלה.  1, רח' ויצמן ע"ש פנחס זינגר ז"להעירייה  
 

 נוכחים ה"ה:
 רה"ע, יו"ר -מיכאל וידל

 גן רה"ע  ס  -אברהם אילוז 
 סגן רה"ע  -ורייב 'זאברהם ד

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא
 בר מועצהח -הרב איתן דהאן 

 בר מועצה ח -עו"ד ראיס אבו סייף
 בר מועצהח -עו"ד רונן רוטשטיין 

 בר מועצהח -אבו לבן ( מינו אברהים )
 

 :חסרים
 גן רה"עס -מאור מאיר אשש 

 בר מועצה ח -רונן מושייב
 בר מועצה ח  -הרב מיכאל דרעי 

 

 משתתפים ה"ה:
 מנכ"ל העירייה  - רונן עזריה

 גזברית העירייה              -רוזה עללאל
 דובר העירייה  - רוני ברזילי
 נהל אגף ספורט ואירועים מ  -ניסים רון  

                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
 נדון: 

 
 בדרשי אוריתגב'  -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ    .1

 אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, תמבקשגב' בדרשי אורית עובדת במחלקה לשירותים חברתיים ,     

 בעירייה. הלעבודת מעבר     

 מיום  לתקופה של שנהפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף      

 עצה.והחלטת המ     

 מאושר היתר לעבודת חוץ לגב' בדרשי אורית.                    
 

 גטניו דלית  גב' -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ    .2
 אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, תמבקשגב' גטניו דלית עובדת במחלקה לשירותים חברתיים ,     

 בעירייה. הלעבודת מעבר     

 מיום  לתקופה של שנהפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף      

 החלטת המועצה.     

 מאושר היתר לעבודת חוץ לגב' גטניו דלית.                     
 

 שור עמרי   -אישור בקשת היתר לעבודת חוץ    .3
 אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, תמבקשמר שור עומרי  עובד במחלקה לשירותים חברתיים ,     

 בעירייה. הלעבודת מעבר     

 מיום  לתקופה של שנהפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף      

 החלטת המועצה.     

 עבודת חוץ.מבוקש אישור היתר ל     

 .   למר שור עומרימאושר היתר לעבודת חוץ        
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 (420505 -ביה"ס סיני ) סמל מוסד  -שינוי מורשות חתימה  .4

 .31.08.19חיה ברקוביץ סיימה את תפקידה ב גב' מנהלת ביה"ס  "סיני",  ה

 הגב' חגית כהן מכהנת כמנהלת ביה"ס.  01.09.19החל מיום 
 

 לאור האמור לעיל,  יש לעדכן בחשבונות הבנק את מורשות החתימה כדלקמן :  
 

 :   594925מס' חשבון  432בנק מזרחי טפחות סניף    -בחשבון רשות  .א
 

 58722125ת.ז  גב' חגית כהן   -מנהלת ביה"ס החדשה   
 062894688ז גב' שושי שמש ת.  -מזכירת ביה"ס     

 
 . 059718957ת.ז  גב' חיה ברקוביץ   -** יש לבטל זכות חתימה למנהלת היוצאת        

 
 יהיו מורשי החתימה:  532679 מס' חשבון 432מזרחי טפחות סניף  בנק  -בחשבון הורים  .ב

 
 58722125ת.ז  גב' חגית כהן   -מנהלת ביה"ס החדשה    
 062894688גב' שושי שמש ת.ז   -מזכירת ביה"ס     

 
 

 . 059718957ת.ז  גב' חיה ברקוביץ  -**   יש לבטל זכות חתימה למנהלת היוצאת      
 

 חייבת בכל מקרה ובנוסף אליה תצורף חתימה של מזכירת ביה"ס  שושי כהן  חתימת מנהלת ביה"ס  חגית כהן

 וחותמת ביה"ס. 

 
 פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד, אין אישור לחריגה כספית.

 
 מורשות החתימה יהיו רשאיות לבצע הפעולות הבאות: .ג

 
  למשוך, לעשות ולחתום שיקים והוראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנק 

 להפקיד בבנק כספים 

 פק"מ( תלתת לבנק הוראות בקשר לקניה או מכירה של פיקדונו( 

 לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס 
 

 כל החלטה קודמת בעניין מבוטלת.
 

 .15.09.2019ולה מיום בתח

 
 הועדה מאשרת  עדכון פרטי מורשי חתימה כאמור לעיל.

 
 מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנתעדכון ואישור  .5

 ותוספות 2020-2019 
 מבוקש לאשר  מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת

 , כפי שיפורט להלן :  2019-2020 
 

 חדר כושר :  .א
 
 מנוי
 כסף

 מנוי משולב כולל בריכה 
 לחודש למשך שנה₪  99

 הערות
  :100דמי רישום חד פעמיים  ₪ 
 '10:00-16:00/  שבת  12:00-16:00/  שישי  09:00-15:00ה'   –שעות פעילות: א 

  299יום ובתשלום דמי ביטול בסך  30סיום מוקדם בהתראה של ₪ 
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 מנוי
 זהב

 מנוי חדר כושר
 לחודש למשך שנה₪  130 

 מנוי משולב כולל בריכה 
 לחודש למשך שנה₪  200

 הערות
  :100דמי רישום חד פעמיים  ₪ 
 '07:00-16:00/  שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 
  299בסך יום ובתשלום דמי ביטול  30סיום מוקדם בהתראה של ₪ 

 
 מנוי

 לחודש
 מנוי חדר כושר

 לחודש ₪  200 
 מנוי משולב כולל בריכה 

 לחודש ₪  299

 הערות
  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 

 '07:00-16:00/  שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 
  יום ללא דמי ביטול. 30סיום מוקדם בהתראה של 

 
 תוספות והנחות: 

 
  הנחה.  5%  -מנוי זהב לשנה מראש 

 ₪100 רישום דמי+  ₪ 594 כ"סה :לחודש ₪ 99 של בעלות בריכה כולל משולב שנתי חצי כסף מנוי. 

 ₪100 רישום דמי+ שנה לחצי ₪ 780 כ"סה :לחודש ₪ 130 של בעלות כ"לחד שנתי חצי זהב מנוי. 

 ₪100 רישום דמי+ שנה לחצי ₪ 1,200 כ"סה: לחודש ₪ 200 של בעלות שנתי חצי משולב זהב מנוי .  

 180 -משולב מנוי,  ₪ 117 -כ"חד מנוי : הנחה 10%  -(בלבד זהב במנוי) זוג ת/בן הוספת ₪. 

 180 -משולב מנוי,  ₪ 117-כ"חד מנוי : הנחה 10%-( בלבד זהב במנוי) סטודנט /חייל /נכה ₪ . 

 150 -משולב מנוי,  ₪ 97.5 -כ"חד מנוי : הנחה 25% -(בלבד זהב במנוי) ותיק אזרח ₪.  

 150 -משולב מנוי,  ₪ 97.5 -כ"חד מנוי : הנחה 25% -(בלבד זהב במנוי) ל"צה נכה ₪. 

 בחודש ₪ 100 - משולב מנוי : הנחה 50% -( בלבד משולב זהב במנוי) השחייה חוגי לילדי מנוי.     

 036  - משולב מנוי ₪ 272 -לבריכה מנוי : הנחה 20% -( בלבד שנתי משפחתי במנוי) השחייה חוגי לילדי משפחתי מנוי ₪.  

 160 -משולב מנוי,  ₪ 104 -כ"חד מנוי : הנחה 20%-( בלבד ומשפחתי זהב במנוי) עובדים וועדי ₪ . 

 י. המנו תקופת לכל בלבד ימים לחודש מצב בכל יינתנו מנו הקפאות 

 הנחות כפל אין.          

 מנוי משפחתי:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מנוי
 משפחתי שנתי

 מנוי משפחתי לבריכה
 לחודש למשך שנה₪  340

 מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה
 לחודש למשך שנה₪  450

 הערות
  :100דמי רישום חד פעמיים  ₪ 
 '07:00-16:00/ שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 
  299ובתשלום דמי ביטול בסך יום  30סיום מוקדם בהתראה של .₪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משפחתימנוי 
 חודשי

 מנוי משפחתי לבריכה
 לחודש₪  618

 מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה
 לחודש₪  708

 הערות
  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 

 '07:00-16:00/ שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 
  יום ללא דמי ביטול. 30סיום מוקדם בהתראה של 
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 תעריפי כניסה חד פעמית וכרטיסיות לבריכה: .ב
 
 

 סוג כרטיס
 תעריף יום חול -תושב העיר

 ושבת
 יום חולתעריף  -תושב חוץ

 ושבת
 ₪  45 ₪ 30 פנסיונר/ א. ותיק חייל/ סטודנט/ נכה/ ילד/

 ₪ 50 ₪ 35 מבוגר
 ₪ 400 ₪ 270 כניסות ילד 10כרטיסייה 
 ₪ 450 ₪ 315 כניסות מבוגר 10כרטיסייה 

 ₪ 60 ₪ 50 כרטיס חד פעמי משולב בריכה+ חדר כושר
 
 

 ) כל מרכזי ספורט ( :  תכנית אימונים אישיים חד"כ .ג
 

 אימונים אישיים
 אימון פר עלות

 ליחיד
 אימון פר עלות

 לזוג
 חבילה עלות

 ליחיד
 לזוג חבילה עלות

₪  130 אימון בודד   195  ₪  130  ₪  195  ₪  

₪  120 אימונים  10  180  ₪  1,200  ₪  1,800  ₪  

₪  110 אימונים  20  165  ₪  2,200  ₪  3,300  ₪  

 
 :תכנית אימונים אישיים בריכה

 

 אימונים אישיים
 אימון פר עלות

 ליחיד
 אימון פר עלות

 לזוג
 חבילה עלות

 ליחיד
 לזוג חבילה עלות

₪  140 אימון בודד   225 ₪  150  ₪  225  ₪  

₪  130 אימונים  10  210  ₪  1,300  ₪  2,100  ₪  

₪  120 אימונים  20  195  ₪  2,400  ₪  3,900  ₪  

 
 

 הערות:
 

 פטמבר כולל.ס -תעריף כרטיס כניסה חד פעמי עבור תושב חוץ תקף לחודשי מאי 

  35מחיר אימון חד פעמי בחדר הכושר  ₪ 

  לשנה.₪  100מחיר השכרת לוקר/ ארונית 

  30כניסה לחניך במסגרת קייטנה בחודשי הקיץ מחיר ₪ 

  30מחיר חידוש צ'יפ שאבד .₪ 

 

 מרכזי ספורט תרבות, פנאי ונופש:   9/20190 -תעריף פעילות חוגים החל מ .ד
 

 חוגים כללי )חוגי ספורט, מחול וג'אז וכו'(:
 

 מס' פעמיים בשבוע
 09/2019 -תעריף החל מ 2018/19תעריף 

 45מחיר לחודש  
 דק'

 60מחיר לחודש   
 דק'

 45מחיר לחודש   
 דק'

מחיר לחודש   
 דק' 60

  ₪  100  ₪  100 פעם בשבוע ספורט חווייתי  1
  ₪  130  ₪  130 פעם בשבוע 1
 ₪  200 ₪  170 ₪ 200/180 ₪  160/170 פעמים בשבוע 2

  ₪  180  ₪  180 פעמים בשבוע )ספורט אישי( 2

 ₪  45  ₪  35/40  גמלאים  פעם בשבוע

 ₪  85  ₪  75/80  גמלאים  פעמיים בשבוע
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 ענפים תחרותיים, נבחרות, ספורט אישי ולהקות ייצוג:
 

 בשבוע מס' פעמים
 09/2019 -תעריף החל מ  2018/19תעריף 

 מחיר לחודש
 דק' 45/60

 מחיר לחודש
 דק' 45/60

 ₪ 220 ₪ 220 פעמים בשבוע ספורט אישי שחיה 2
 ₪ 220 ₪ 220 בשבוע להקות/התעמלותפעמים  3

 
 הערות:
  דקות(. 45לחודש )יחידת אימון = ₪  70כל יחידת אימון נוספת בשבוע תהיה תוספת של 
  100דמי הרשמה שנתיים על סך  ₪ 

  100תלבושת במחול גבייה עד . ₪ 
  :לא בשעות שיא הפעילות( ₪   450פעמים ערב בעלות של  5פעמים בוקר,  2פעמים בשבוע:  7מצוינות נבחרת שחייה(

 מסלול אחד.
  200ביגוד+ שונות עבור נבחרת שחייה תחרותית עד .₪ 
  140ביגוד+ שונות עבור ענף הטניס . ₪ 

  יחידות אימון בשבוע. 6על פעילות בקבוצות השגיות/ תחרותי עד  10%תושבי חוץ תוספת 
  ות אימון בשבוע.יחיד 6מעל  25%קבוצת מצוינות בטניס לתושבי חוץ ישלמו תוספת של 

  לאירוע.₪   100השתתפות מקסימאלית בפעילות חוץ סדנאות כנסים פסטיבלים עד 
  לחודש.₪  90חדר כושר לנשים פארק עופר 

  פעם/ פעמיים בחודש בחודשי הקיץ(₪  15כרטיס כניסה במוצ"ש( 

 
 תעריף פעילות בתי ספר לספורט וספורט תחרותי בענפי כדורגל וכדורסל: 

 
 09/2019 -תעריף החל מ 2018/19תעריף  סוג ענף

 בי"ס לכדורגל
 כולל ביגוד + מסיבות סיום ושונות₪  2,200 כולל ביגוד בלבד₪  2,000 פעמיים בשבוע

 תחרויות כדורגל 
 כולל ביגוד + מאמן כושר ושונות₪  2,800 כולל ביגוד בלבד₪  2,500 פעמים בשבוע +משחק  3-4

 בי"ס לכדורסל
 כולל ביגוד, מסיבת סיום ושונות₪  2,000 כולל ביגוד בלבד₪  1,800 פעמים בשבוע: 2

 תחרותי כדורסל
כולל ביגוד, מאמן כושר, ניהול מקצועי, מסיבת ₪  3,000 כולל ביגוד בלבד₪  2,800 פעמים בשבוע + משחק 3-4

 סיום ושונות
 

 תעריפי המנויים חדר כושר מרכז פיס : .ה
 
 סוגי מנויים

 

 חודשים  12 חודשים    6 חודשים  3 חודש  אחד

 ₪ 190 מנוי זהב )מלא(
 
 

450 ₪ 750 ₪ 1,300 ₪ 

 מנוי נוער )מוגבל(
 18- 14גילאי 

130 ₪ 330 ₪ 540 ₪ 870 ₪ 

הנחה בהצגת  30%מנוי חייל 
 תעודת חוגר.

 

130 ₪ 330 ₪ 540 ₪ 870 ₪ 

הנחה  15%-מנוי סטודנט כ
 בהצגת תעודת סטודנט בתוקף

140 ₪ 390 ₪ 720 ₪ 1,080 ₪ 

 ₪ 1,000 ₪ 570 ₪ 330 ₪ 130 מנוי בוקר בלבד

 ₪ 1,140 ₪ 660 ₪ 390 ₪ 150 מנוי בוקר    + שישי

   ₪ 255 ₪  110 +60פרויקט מיוחד  

    ₪ 90 הורים לחניכים בחוגים

  15:00-18:00 המנוי לנוער מוגבל לשעות  - הערה  . 
 
 

 מבוטלת.**  כל החלטה קודמת בעניין התעריפים 
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 מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת הועדה מאשרת 
 כאמור לעיל.   2019-2020 

 

 (1)נספח מס' 
 

 2020אישור חתימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת עמותת הכדורסל נווה דוד סאן רמלה לשנת הכספים      .4
  ₪ 750,000 הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה התקציבית על סךלאשר כתב מבוקש  
 .2020לעמותת הכדורסל נווה דוד סאן רמלה לשנת הכספים על כספי התמיכה           

 
 מועצת העיר מסמיכה את ראש העיר והגזברות לחתום על כתב ההוראה בהתאם.**  

   
 תימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת עמותת הכדורסל נווה דוד סאן רמלה לשנת הועדה מאשרת ח

 . 2020הכספים   

 
 (2)נספח מס' 

 
 

 עלויות לדמי שימוש במתקנים ברחבי העיר )אגף  ספורט ואירועים(     .5

 

  :מבוקש לאשר עלויות דמי שימוש במתקנים ברחבי העיר כפי שיפורט להלן         
 

 אצטדיון עירוני : .א
 
תעריף לקבוצות  פרוט 

 מקומיות
תעריף קבוצות לא 

 מקומיות

השכרת מגרש אימונים   .1
לקבוצות חובבניות משך 

 דקה 90אימון 

 
400  ₪ 

 ללא שינוי 

 
500  ₪ 

 

השכרת מגרש אימונים   .2
לקבוצות ליגה  משך אימון 

 דקות 90

 
500  ₪ 

 ללא שינוי

 
650  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי   .3
 דקות 90לאימון משך 

 
1,000  ₪ 

 ללא שינוי

 
1,500  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי   .4
 למשחק עד ליגה ב' כולל

 
4,000  ₪ 

 
6,000  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי   .5
 למשחק ליגה א'

6,000   ₪ 8,000  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי   .6
 למשחקי נוער 

2,500  ₪ 5,000  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי   .7
 למשחק ליגה לאומית

8,000  ₪ 
 ללא שינוי 

12,000  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי   .8
 למשחק ליגת על

12,000  ₪ 18,000  ₪ 

תוספת גיבוי גנראטור   .9
 +תאורה 

 3,000 ₪ 
 ללא שינוי 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מגרש כדורגל פארק עופר + מגרש ג'רסי .ב
 

תעריף קבוצות לא תעריף לקבוצות  פירוט 
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 מקומיות מקומיות
השכרת מגרש לאימונים   .1

לקבוצות חובבניות משך 
 דקה 90אימון 

 
500  ₪ 
  

 
800  ₪ 

 
השכרת מגרש לאימון   .2

לקבוצות מח' נוער  משך 
 דקות 90אימון 

 
400  ₪ 

 
600   ₪ 

השכרת מגרש למשחק ליגת   .3
 דקות 90ילדים  ונוער משך 

600  ₪  
1,200  ₪ 
 

השכרת מגרש בוגרים   .4
 למשחק עד ליגה ב' כולל

 
1000  ₪ 

 
1500 ₪ 
 

השכרת מגרש לבוגרים   .5
 למשחק ליגה א'

  
2000 ₪ 
 

 

 :  מנויים  מגרש פארק עופר + ג'רסי .ג
 

תעריף לאדם  פירוט  
 לחודש

 תעריף  אישי
 לאדם לחודש

מנוי אישי עבור פעילות   .1
 פעם בשבוע 

100 ₪ 
 

120 ₪ 
 

 
 : בהשכרת מגרש באצטדיון העירוני  פארק עופר וג'רסי במקרים חד פעמים לקבוצה מחוץ לעיר הערה 

 בלבד. כנ"ל לגבי קבוצות מאורגנים למנויים.        20%מנהל המחלקה יהיה רשאי לאשר הנחה עד             
 

 השכרת מבנים מגרשים מרכז הטניס: .ד

 
 ₪ 1,000אירוח תחרות טניס   -מגרשי טניס  .1
 ₪ 1,000  -אירוח אירוע תרבות   -מגרש משולב  .2

 ₪  400 -אירוח טורניר קט רגל יומי  -מגרש משולב .3
 למ"ר לחודש.  ₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים     
 

 דקות 90משך אימון 
 
 

 השכרת מבנים ואולם היכל הספורט/קריית מנחם / דוד רזיאל/ מרכז הפיס: .ה

 
 ₪  400 -כדורסל לקבוצה ללא הפעלת מזגן  אימון .1

 ₪  480 -אימון כדורסל לקבוצה כולל הפעלת מזגן 
 

 דקות. 90משך אימון 
 

 ₪  800 -משחק אימון ללא הפעלת מזגן  .2
 ₪  980  -משחק אימון כולל הפעלת מזגן 

 ₪ 1,000שעות  4טורניר /פעילות ספורט עד 
 ₪   1,900  -משחק ליגה כולל הפעלת מזגן

 
 דקות 90משך אימון 

 
 ₪  1,800השכרת אולם לאירוע תרבות כולל מזגן  .3
 ₪      600השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני       .4
 ₪  1,000יום פעילות קייטנה                              .5
 ₪  4,000 –שעות   10השכרת אולם לגורמים פרטיים עד  .6

 הפעלת מזגן.לשעה על ₪  100כולל הפעלת מזגן תוספת של 
 ₪  6,500 -השכרת אולם ליום שלם כולל שולחנות כסאות וציוד  .7

 ₪  5,000 -השכרת אולם ליום שלם לא כולל ציוד  
 למ"ר לחודש. ₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .8
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 השכרת מבנים מרכז למחול וחדרי סטודיו במתחם הקאנטרי העירוני .ו
 ₪ . 600למחול + שימוש בציוד הגברה לשעתיים  השכרת סטודיו  .1

 ₪ . 200כל שעה נוספת תוספת של         
 ₪ . 420השכרת חדר זמר +שימוש בציוד לשעתיים  .2

 ₪ . 60כל שעה נוספת תוספת של        
 למטר  מרובע לחודש.₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .3

 

 :  השכרת מבנים בית ווקר  .ז
 

 ₪ . 300שעות  4חדר פעילות עד  .1
 ₪  100כל שעה נוספת 

 ₪  500שעות  4אולם עד  .2
 ₪  150כל שעה נוספת 

 ₪  2000השכרת אולם שישי שבת  .3
 לשעה ₪  150או 

 ₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים   .4
 למטר מרובע לחודש      

 
 וילנא  אולם פארק עופר/ אולם ע"ש דוד קדוש / אולם    .ח

 ₪  400  -אימון לקבוצה  .1
 ₪  800 -משחק אימון  .2

 ₪  1,780 -משחק ליגה  .3

 ₪  600 -השכרת אולם /מגרש לאירוע תרבות עירוני  .4

 ₪ 1,800 -השכרת אולם לגורמים פרטיים  .5

 ₪   100שיעור בוקר לבתי ספר  .6

 למטר מרובע לחודש₪   50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .7
 

 דקות 90משך אימון           
 

 מרכז הפיס: .ט

 ₪ . 400 -אימון לקבוצה  .1

 ₪ . 600 -השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני  .2

 ₪ . 1,800 -השכרת אולם לגורמים פרטיים  .3

 ₪  150השכרת אולמות סטודיו / ג'ודו/ריתמיקה )פעילות חד פעמית (  .4
 לשעה וחצי.

 לחודש למנוי חדר כושר במרכז הפיס ₪  10תוספת  .5

 למ"ר לחודש. ₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .6
 

 דקות 90משך אימון              
 
 

 כמפורט לעיל.  עלויות לדמי שימוש במתקנים ברחבי העיר )אגף  ספורט ואירועים(הועדה מאשרת  
 

 (3)נספח מס' 
 
 

 
      יכאל וידלמ                              רונן עזריה                                                        
 ר רמלהמנכ"ל העירייה                                                                   ראש העי      

 ויו"ר הועדה                
 
 
 
 מלהר


