
 

 

 

 

 2021אולמות ב דמי שימושתעריפון ל

 מקומות 399 –היכל התרבות קדימה 

 תוספת לסופ"ש יום מלא ערב בוקר הגורם המזמין

 ₪  6000 ₪  4000 ₪  4000 אמרגן
 

20% 

 20% ₪ 4000 ₪  3000 ₪ 1500 עמותות

 
 חיצוני – תי ספרב

 )סל תרבות(

 
 למופע₪  1500

מופעים  2 -₪  2000
 ברצף

 יםמופע 3 -₪  3000

 

3000 ₪ 4000  ₪ 

 

 מועצה / בתי ספר
 מקומי

 
 ליום שלם₪  1500

 שעות פעילות  3-4ל₪  750

  הטבהתינתן *

 

 

 מקומות 200 -אולם רב תכליתי קדימה

 תוספת לסופ"ש חיצוני מקומי זמן הגורם המזמין

חינה,    -פרטי
בר/בת מצווה , 

 ברית/ה, שבת חתן
 וכו'.

 ₪ 3000 ₪ 2500 יום שלם

 

20% 

 עמותה או חברה
הרצאה,  - חיצונית

, יום השתלמות, כנס
 הולדת מבוגרים ערב

 ₪ 2000 ₪ 1500 יום שלם
 

20% 

 20% ₪ 1200 ₪ 800 חצי יום

אירוע יום הולדת 
 לילדים

 אחה"צ או בוקר

 שעות 4עד 

 
אמצע  -₪  500

 שבוע

 סופ"ש -₪  600

 

 
 

 

 מסיבה כיתתית/שכבתית ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי 

 



 

 

 

 

 * מקומות 100 –לובי המתנ"ס 

 

 תוספת לסופ"ש חיצוני מקומי זמן הגורם המזמין

עמותה או חברה 
הרצאה,  -חיצונית

 השתלמות, כנס
 ₪  1000 ₪ 750 יום חצי

 
20% 

     מועצה / בתי ספר

 
 רק להרצאות וכינוסים, לא ימי הולדת וכד'* 

 

 

 

 כיתות

 

 כיתות – לשעה ₪  50

 סטודיו למחול –לשעה ₪  100

 

 ₪ 50תוספת מקרן + מסך : 

)מיחם, מים מינרלים, קפה שחור, נס טייסטרס צ'ויס, סוכר,  ₪ 100:  איש 50-ל פינת קפה
 תה, חלב(

 

 

 .המתנ"ס אחראי על הניקיון 

 .איש אחזקה במקום 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 צורן

 
 מקומות 200 -היכל תרבות צורן 

 יום מלא ערב בוקר הגורם המזמין

 ₪  3000 ₪  2000 ₪  2000 אמרגן

 ₪ 3000 ₪  2000 ₪ 1000 עמותות

 
 חיצוני – תי ספרב

 )סל תרבות(

 
 למופע₪  1500

 מופעים ברצף 2 -₪  2000
 מופעים 3 -₪  3000

3000 ₪ 4000  ₪ 

 מועצה / בתי ספר
 מקומי

 
 ליום שלם₪  1500

 שעות פעילות. 3-4ל₪  750

 

 מקומות 150 -ולם רב תכליתי צורן א

 תוספת לסופ"ש יצוניח מקומי זמן הגורם המזמין

חינה,    -פרטי
בר/בת מצווה , 

  ברית/ה, שבת חתן
 כולל אוכל

 ₪  1200 ₪ 1000 חצי יום
 

20% 

 20% ₪  1700 ₪ 1500 יום שלם

עמותה או חברה 
הרצאה,  -חיצונית

, יום השתלמות, כנס
 הולדת מבוגרים ערב

 ₪  1000 ₪ 750 יום חצי

 

20% 

    מועצה / בתי ספר

 לילדים יום הולדת
 אמצע שבוע

   ₪ 500 שעות 4עד 

 שעות 4עד  סופ"שיום הולדת 
 

600 ₪ 
 

 

 

 .המתנ"ס אחראי על הניקיון 

 .איש אחזקה במקום 


