
 

 

7. אולמות ספורט 

 

7.1 אולמות ספורט  )עד 200 מ"ר( / )600 - 200 מ"ר( : 

מרבית אולמות הספורט נמצאים בשעות הבוקר בשימוש מוסדות חינוך. 

תעריף בסיס לאולמות ספורט בשטח עד 200 מ"ר נקבע בסכום 115 ₪ )שעת פעילות(. 

תעריף בסיס לאולמות ספורט בשטח 600 - 200 מ"ר נקבע בסכום 200 ש"ח ₪ )שעת פעילות(. 

 

תעריף שימוש שעתי  

 
 

 

 

 

 גודלשימושגמר

121 1151.0511₪ ₪חדר חוגים א'יעקב כהן1

121 1151.0511₪ ₪חדר חוגים ב'יעקב כהן2

81 1150.711₪ ₪חדר חוגיםניר3

81 1150.711₪ ₪קיקבוקסהנוער העובד4

81 1150.711₪ ₪ג'ודוצ'יינין )אלרן(5

36 1150.70.451₪ ₪טניס שולחןשילה )לא תקני(6

101 1150.71.251₪ ₪ספורט + חוגיםניר7

135 ₪חדר חוגים מרכז ספורט עלומים8

200 200111₪ ₪כדורסלרימונים9

בסיסשימוש באולםאולםמס'
תעריף שעת מקדם

פעילות

תעריף שעת  מקדם
בסיס שימוש באולם אולם מס'

פעילות שימוש גודל גמר

₪ 121 1 1 1.05 ₪ 115 חדר חוגים א' יעקב כהן 1

₪ 121 1 1 1.05 ₪ 115 חדר חוגים ב' יעקב כהן 2

₪ 81 1 1 0.7 ₪ 115 חדר חוגים ניר 3

₪ 81 1 1 0.7 ₪ 115 קיקבוקס הנוער העובד 4

₪ 81 1 1 0.7 ₪ 115 ג'ודו צ'יינין )אלרן( 5

₪ 36 1 0.45 0.7 ₪ 115 טניס שולחן שילה )לא תקני( 6

₪ 101 1 1.25 0.7 ₪ 115 ספורט + חוגים ניר 7

₪ 135 חדר חוגים  מרכז ספורט עלומים 8

₪ 200 1 1 1 ₪ 200 כדורסל רימונים 9

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

 

7.2 אולמות ספורט )מעל 600 מ"ר( :   

אולמות הספורט נמצאים בשעות הבוקר בשימוש מוסדות חינוך. 

תעריף בסיס לאולמות ספורט מקורים בשטח מעל 600 מ"ר נקבע בסכום 280ש"ח ₪ )שעת פעילות(.   

 
תעריף שימוש שעתי  

 

 

 גודלשימושגמר

224 2800.811₪ ₪ספורטצ'יינין1

294 2801.0511₪ ₪ספורטיעקב כהן2

323 2941.111₪ ₪ספורטמרכז ספורט עלומים3

323 2941.111₪ ₪מכשיריםמרכז ספורט עלומים4

בסיסשימוש באולםאולםמס'
תעריף שעת מקדם

פעילות

תעריף שעת  מקדם
בסיס שימוש באולם אולם מס'

פעילות שימוש גודל גמר

₪ 224 1 1 0.8 ₪ 280 ספורט צ'יינין 1

₪ 294 1 1 1.05 ₪ 280 ספורט יעקב כהן 2

₪ 323 1 1 1.1 ₪ 294 ספורט מרכז ספורט עלומים 3

₪ 323 1 1 1.1 ₪ 294 מכשירים מרכז ספורט עלומים 4
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8. מגרשים ספורט מקורים  

8.1 מגרשי ספורט מקורים )מעל 600 מ"ר(  :   

מגרשי הספורט המקורים נמצאים בשעות הבוקר בשימוש מוסדות חינוך. 

תעריף בסיס למגרש ספורט מקורה מעל 600 מ"ר נקבע בסכום 280 ₪ )שעת פעילות(.   
 

תעריף שימוש שעתי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גודלקירויגמר

112 2800.90.441₪ ₪ספורטצ'יינין1

112 2800.90.441₪ ₪ספורטרימונים2

144 2801.1550.441₪ ₪ספורטעלומים3

112 2800.90.441₪ ₪ספורטשרת4

בסיסשימוש במגרשמגרשמס'
תעריף שעת מקדם

פעילות

תעריף שעת  מקדם
בסיס שימוש במגרש מגרש מס'

פעילות גודל קירוי גמר

₪ 112 1 0.44 0.9 ₪ 280 ספורט צ'יינין 1

₪ 112 1 0.44 0.9 ₪ 280 ספורט רימונים 2

₪ 144 1 0.44 1.155 ₪ 280 ספורט עלומים 3

₪ 112 1 0.44 0.9 ₪ 280 ספורט שרת 4
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9. מגרשי ספורט פתוחים 

 
 

9.1 מגרשי ספורט פתוחים )600 - 200 מ"ר( :  

מגרשי הספורט הפתוחים נמצאים בשעות הבוקר בשימוש מוסדות חינוך. 

תעריף בסיס למגרשי ספורט פתוחים בשטח  600 - 200 מ"ר נקבע בסכום 200 ₪ )שעת פעילות(.   
  

תעריף שימוש שעתי 

 

 גודלסוג מגרשגמר

60 20010.301₪ ₪ספורטבית ספר ניר1

72 2001.20.301₪ ₪ספורטבית ספר ורשה2

60 20010.301₪ ₪ספורטשילה3

תעריף שעת 

פעילות
בסיסשימוש במגרשמגרשמס'

תעריף שעת מקדם מקדם
בסיס שימוש במגרש מגרש מס'

פעילות סוג מגרש גודל גמר

₪ 60 1 0.30 1 ₪ 200 ספורט בית ספר ניר 1

₪ 72 1 0.30 1.2 ₪ 200 ספורט בית ספר ורשה 2

₪ 60 1 0.30 1 ₪ 200 ספורט שילה 3
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9.2 מגרשי ספורט פתוחים )מעל 600 מ"ר( :   

מגרשי הוקי/גלגליות והכדורסל ממוקמים ב"ספורטק" ואינם בשימוש מוסדות חינוך בשעות הבוקר. 

תעריף בסיס למגרשים פתוחים בשטח מעל 600 מ"ר נקבע בסכום 280 ₪ )שעת פעילות(.   

 
תעריף שימוש שעתי 

 

 

 גודלסוג מגרשגמר

65 2801.050.221₪ ₪הוקי רוליספורטק1

65 2801.050.221₪ ₪גלגליותספורטק2

92 2801.10.301₪ ₪כדורסל/כדורידספורטק3

76 2800.90.301₪ ₪משולבצ'יינין4

בסיסשימוש במגרשמגרשמס'
תעריף שעת מקדם

פעילות

תעריף שעת  מקדם
בסיס שימוש במגרש מגרש מס'

פעילות סוג מגרש גודל גמר

₪ 65 1 0.22 1.05 ₪ 280 הוקי רולי ספורטק 1

₪ 65 1 0.22 1.05 ₪ 280 גלגליות ספורטק 2

₪ 92 1 0.30 1.1 ₪ 280 כדורסל/כדוריד ספורטק 3

₪ 76 1 0.30 0.9 ₪ 280 משולב צ'יינין 4
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10. מקלטים ציבוריים  

המקלטים הציבוריים אינם נמצאים בשימוש מוסדות החינוך בשעות הבוקר. 

המקלטים ממוקמים בחלקו הדרומי והצפוני של "גן ששת הימים" )שטח ציבורי פתוח(.  

תעריף בסיס לאולם בשטח עד 100 מ"ר נקבע בסכום 96 ₪ )שעת פעילות(.  
 

תעריף שימוש שעתי  

 

 גודלמקלטגמר

29 960.60.501₪ ₪עיליאחאב )דרומי(1

29 960.60.501₪ ₪עיליאחאב )צפוני(2

בסיססוג מקלטמקלטמס'
תעריף שעת מקדם

פעילות

תעריף שעת  מקדם
בסיס סוג מקלט מקלט מס'

פעילות מקלט גודל גמר

₪ 29 1 0.50 0.6 ₪ 96 עילי אחאב )דרומי( 1

₪ 29 1 0.50 0.6 ₪ 96 עילי אחאב )צפוני( 2
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11. מגרשי כדורגל 

 
 

11.1 מגרשי כדורגל סינטטי )עד 150 מ"ר(  : 

מגרשי הכדורגל הסינטטי נמצאים בשעות הבוקר בשימוש מוסדות חינוך. 

תעריף בסיס למגרשי כדורגל סינטטי בשטח 600 מ"ר נקבע בסכום 126 ₪ )שעת פעילות(.   

  
תעריף שימוש שעתי  

 

יעילותשטחקירוי

71 12610.252.25₪ 150₪סינטטי שז"ר1

71 12610.252.25₪ 150₪סינטטיניר2

71 12610.252.25₪ 150₪סינטטישילה3

בסיסשטחסוג מגרשמגרשמס'
תעריף שעת מקדם

פעילות

תעריף שעת  מקדם
בסיס שטח סוג מגרש מגרש מס'

פעילות יעילות שטח קירוי

₪ 71 2.25 0.25 1 ₪ 126 150 סינטטי 1 שז"ר

₪ 71 2.25 0.25 1 ₪ 126 150 סינטטי ניר 2

₪ 71 2.25 0.25 1 ₪ 126 150 סינטטי שילה 3
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11.2 מגרשי כדורגל סינטטי )240 - 200 מ"ר(  :    

מגרשי הכדורגל נמצאים בשעות הבוקר בשימוש מוסדות חינוך. 

תעריף בסיס למגרשי כדורגל סינטטי בשטח 600 מ"ר נקבע בסכום 126 ₪ )שעת פעילות(.   

 
   תעריף שימוש שעתי  

 

יעילותשטחקירוי

101 1261.20.332.00₪ 200₪סינטטיורשה1

84 12610.332.00₪ 200₪סינטטיעלומים2

88 12610.401.75₪ 240₪סינטטיתיכון בן צבי3

בסיסשטחסוג מגרשמגרשמס'
תעריף שעת מקדם

פעילות

תעריף שעת  מקדם
בסיס שטח סוג מגרש מגרש מס'

פעילות יעילות שטח קירוי

₪ 101 2.00 0.33 1.2 ₪ 126 200 סינטטי ורשה 1

₪ 84 2.00 0.33 1 ₪ 126 200 סינטטי עלומים 2

₪ 88 1.75 0.40 1 ₪ 126 240 סינטטי תיכון בן צבי 3
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11.3 מגרשי כדורגל  )מעל 550 מ"ר(  :   

מגרשי הכדורגל בספורטק, הכדורגל העירוני והמלא, אינם נמצאים בשעות הבוקר בשימוש מוסד חינוך.  

מגרשי הכדורגל בבתי ספר "שרת" ו- "רימונים" נמצאים בשעות הבוקר בשימוש מוסדות חינוך. 

תעריף בסיס למגרש כדורגל סינטטי בשטח 600 מ"ר נקבע בסכום 153 ₪ )שעת פעילות(. 

תעריף בסיס למגרש כדורגל עירוני בשטח כ- 7,000 מ"ר נקבע בסכום 660 ₪ )שעת פעילות(.    

 
תעריף שימוש שעתי  

 

 

 
  

 

אומיד עודד סולימני 

שמאי מקרקעין  

 

 

יעילותשטחקירוי

126 12611.001.00₪ 580₪סינטטיספורטק1

134 12611.330.80₪ 800₪סינטטישרת2

134 12611.330.80₪ 800₪סינטטירימונים3

330 12613.500.75₪ 2,100₪סינטטיכדורגל מלא4

662 66211.001.00₪ 6,300₪רגילכדורגל עירוני5

בסיסשטחסוג מגרשמגרשמס'
תעריף שעת מקדם

פעילות

תעריף שעת  מקדם
בסיס שטח סוג מגרש מגרש מס'

פעילות יעילות שטח קירוי

₪ 126 1.00 1.00 1 ₪ 126 580 סינטטי ספורטק 1

₪ 134 0.80 1.33 1 ₪ 126 800 סינטטי שרת 2

₪ 134 0.80 1.33 1 ₪ 126 800 סינטטי רימונים 3

₪ 330 0.75 3.50 1 ₪ 126 2,100 סינטטי כדורגל מלא 4

₪ 662 1.00 1.00 1 ₪ 662 6,300 רגיל כדורגל עירוני 5
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