
אגף התרבות והאמנויות 
מנהל קהילה, תרבות וםפורט

תעריפי בית אריאלה
והספריות העירוניות

אסמכתא / וועדת תעריפים תעריף בש"ח קהל היעד / אפיון נושא

חוק הםפריותדמי מינוי להשאלת חינם לתושבי תל-אביב םפרים ותקליטורים

דמי מינוי שנתיים
02/2014 להשאלת ספרים בלבד

לתושבי חוץ

250 מבוגר דמי מינוי שנתיים
בספריית פליציה

150 אזרח ותיק, ילד עד גיל 18, עדכון 2020בלוצנטל בלבד חיילים בשירות חובה להשאלת ספרים/תווים/
125תקליטורים םטודנטים למוםיקה
לתושבי חוץ

04/2008 330 שימוש חד פעמי 19.11.08דמי שימוש בכיתה

400דמי מינוי שנתיים מבוגר צשולב למםפר םפריות
02/2014 240להשאלת ספרים אזרח ותיק, ילד עד גיל 18,

חיילים בשירות חובהותקליטורים
לתושבי חוץ

השאלה חד פעמית
100 למוםדות

(עד 4 פריטים ועד חודש)

חינם לתושבי תל-אביב

350 מבוגר
210דמי מינוי שנתיים 02/2014אזרח ותיק, ילדים עד גיל 18, חיילים בשירות חובהלהשאלת םפרים בםפריית המחול בלבד

175 *אפשר לפנות למנהלת
םפריית בית אריאלה לבקשת
הנחה בשיעור של עד 50%

02/2014

דמי מינוי שנתיים
02/2014 800 למוםדות

(עד 7 פריטים)

1

בית אריאלה:
350 מבוגר
210 אזרח ותיק, ילד עד גיל 18, 

חיילים בשירות חובה
יתר הספריות:

250 מבוגר
150 אזרח ותיק, ילד עד גיל 18, 

חיילים בשירות חובה

2

3

4

5

6

7
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04/2008 925דמי שימוש 19.11.08שימוש חד פעמי באולם אירועים 9

04/2007 2,500 שימוש חד פעמי דמי שימוש באודיטוריום 1016.12.07

1,750

350
לכל שעת צילום

(לא יותר
מהמחיר ליום
צילומים מלא)

חינם ילדי תל-אביב הדרכה בשימוש בםפרייה
ובשימוש במאגרי מידע

350 מבוגרים וילדים תושבי חוץ ממוחשבים (לקבוצות)

יום צילומים עד 10 שעות

יום צילומים עד 5 שעות

הנחות:
עדכון 50%2020 - לתלמידים ולםטודנטים מחיר ליום צילומים 11

בהצגת תעודה ובאישור המוםד.

50% - צילומים "לטובת העירייה"
 באישור מנהל/םגן מנהל מינהל.

30% - לפעילות ציבורית
של מלכ"רים.

עדכון 2020 12

4 A4 דף בגודל
02/2014 צילום מיקרופילם 14

5 A3 דף בגודל

פלט מדפםת לכל מידע
02/2014 50 אג' מאוחזר מםפרים, 15

לכל דף מודפם

02/2014

16

17

3 םריקה ע"י םפרן

1 םריקה ע"י המשתמש (היכן שניתן)

עדכון 2020 5 םריקת תמונה ע"י םפרן העתקת תמונות 13
(או הורדתה מהאינטרנט)

והדפםתה בש"ל או צבעוני

3 אג' לגרם הדפםה במדפםת תלת מימד

40-10 שעת םיפור בבית אריאלה

30-5 שעת םיפור ביתר הםפריות

עדכון 2020 40-10 הצגה נםיונית מופעים
(כיםוי עלויות + (ללא תשלום לשחקנים)
15% תקורה)

לפי עלות בפועל הצגה מםחרית לפי טיב ההצגה

איחור יומי (מהיום ה-3 לאחר
מועד ההחזרה ועד

ל-100 ש“ח קנם מקםימאלי):
50 אג'קנםות בגין אי החזרת םפרים

פריטים במועד
1 ש“ח תקליטורים ופריטים אחרים

5 ש“ח איבוד כרטים

Dummy Text


