
 

 

 

 תעריפי דמי שימוש לחללים בספרייה

 )₪( מחיר מיקום החדר

 130 ספריה יסודי -קרקע  תקומ

 123 ספריה לגיל הרך -קומת קרקע 

 150 אולם -ראשונה קומה 

 123 רחבה פתוחה - קומה ראשונה

 60 קטנים חדרים -שניה קומה 

 70 טקקחדר מיי -שניה קומה 

 (.למינימום שעתיים לשעות שלמות בלבדהחישוב ) לפני מע"מ לשעההנ"ל הם  התעריפים 

 )התעריפים הינם מדורגים* )מצ"ב טבלה בעמוד הבא 

 החדרים מצוידים בכיסאות, לוח מחיק ומקרן.חלק מ 

 .ברחבי הספרייה קיים אינטרנט חופשי לשימוש 

 למינימום שעתיים(. לפני מע"מ לשעה₪  54 –)תמיכה טכנית בהפעלה( תוספת עלות  שירותי מיחשוב( 

 והמשתמש יהיה רשאי לספק  שבמטבחון, משתתפי הסדנה יהיו רשאים להשתמש במיחם במים החמים

 קפה וכיבוד.

 על המחיר הסופי 10%של  נוספת שעות בחודש תינתן הנחה 60-הנחה: החל מ. 

 .בהעברת צילום ת.ז. כולל ספח לתושבי גני תקווה 15%ן הנחה של תינת

 פעילותנוהל ביטול 

ניתן לבטל פעילות, ללא תשלום דמי ביטול, ובלבד שהודעת הביטול תשלח בכתב למועצה בדוא"ל:  .1

yaels@gantik.org.il  ימי עסקים ממועד הרישום ובלבד שהפעילות טרם התחילה, וזאת  14תוך

 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

מעלות  50%יום לפני שהפעילות תחל, יחוייב בדמי ביטול בסך  14ימים עד  7ביטול שיעשה בין  .2

 הפעילות.

ל ולא יתבצעו , לא יתקבלו ביטולים כלהפעילותימים עד מועד תחילת  7 –לאחר מועד זה, כלומר  .3

 החזרים של תשלומים ששולמו בגין הפעילות המבוקשת.

במידה של ביטול ניתן יהיה לקבל שיריון לתאריך אחר רק באישור מנהלת הנכסים ובמידה ויהיה  .4

 .למפגשביטולים למפעיל לכל היותר בשנה/ 2תאריך פנוי אחר וללא התחייבות מצד המועצה. עד 

ׅתי בכתובת דוא"ל:לתיאום ניתן להגיש בקשה או לפנות ל  yaels@gantik.org.il מנהלת הנכסים יעל ספְּ

 sifgan@gantik.org.ilאמה יראל:  המנהלת הספריי

mailto:yaels@gantik.org.il
mailto:sifgan@gantik.org.il


 

 

 

 120 80 60 50 24 8.5 גודל חדר במ"ר
אולם 

 תרבותא+מרפסת

 200 180 150 130 123 70 60 מחיר לשעה

 400 360 300 260 246 140 120 מחיר לשעתיים

 540 486 405 351 332 189 162 שעות 3-מחיר ל

 720 648 540 468 443 252 216 שעות 4-מחיר ל

 850 765 638 553 523 298 255 שעות 5-מחיר ל

 1,020 918 765 663 627 357 306 שעות 6-מחיר ל

 1,190 1,071 893 774 732 417 357 שעות 7-מחיר ל

 1,360 1,224 1,020 884 836 476 408 שעות 8-מחיר ל

 מדובר על שעות רצופות בלבד באותו יום פעילות*

  מחיר מלא – הוהשנייבשעה הראשונה 

  כל הסכום הסופי. 10%הנחה של  –החל מהשעה השלישית והרביעית 

  כל הסכום הסופי. 15%הנחה של  –ית שמינוה החמישיתהחל מהשעה 

 המחירים המוצגים הם לאחר ההנחות הנ"ל.


