
 

 

  

  2021יולי 

  

  ,הורים יקרים שלום

להקטין את החליטה מליאת המועצה  ,בהמשך להמלצות ועדת הבחינה בנושא מחירי החוגים והפעילויות, כזכור
פעולות נוספות המאפשרות התייעלות  לבצע, בנוסףובכך שלקחה על עצמה חלק גדול מהגרעון הקיצוץ התקציבי 

  .מערך מחירים מתוקן וליצורכללית 

, אישיפיתוח יכולות והעצמה ומיצוי , העשרה ופנאי מאפשרות מימדים של מפגש חברתי, ת פעילות ספורטמסגרו
המועצה והנהלת המרכז הקהילתי רואים חשיבות גבוהה בפיתוח מסגרות אלה באופן רחב . קבוצתי וקהילתי

בהתאם לתוכנית  .אלהת והנוער במשגב לקחת חלק במסגר י/ותובנ ים/ותדי לאפשר לכל הילדבכ ,ומגוון
אנו נמצאים בתהליך של הנגשת פעילויות וחוגים לשלוחות בתי הספר ולאשכולות , האסטרטגית של המועצה

  .בעיקר עבור השכבות הנמוכות בהן ניתן לפעול במתקנים ישוביים ובית ספריים, ישובים

 הבאים עקרונותהעו על פי המחירים נקב. ב"בשבועות האחרונים סיימנו את בניית המחירים לשנת הפעילות תשפ
  :י מליאת המועצה והנהלת המרכז הקהילתי"שהוחלטו ע

ללא אפשרות לשלם על פעילות ללא הסעה מתוך עקרון המחירים כוללים את מרכיב ההסעות   .א
 .וההדדיות השוויוניות

תחרותי ומספר הפעמים והשעות  בהן  /פרנציאלית על פי סוג הפעילות עממייעליית המחירים הינה ד  .ב
 .מתבצעת הפעילות במהלך השבוע

 ,לגוון, להעמיק, ערכות לפתיחת שנת הפעילות בכל התחומים מתוך רצון להרחיביאנו נמצאים בתקופה של ה
  .כולנו תקווה כי במהלך השנה ניצור יחד דברים חדשים ונחזק פעילויות קיימות. לחדש ולהנגיש את הפעילות

  .ךולהיערעל מנת שתוכלו להתרשם  ב"החוגים והפעילויות לשנת תשפ מחירוןמצורף 

  .אודות כלל הפעילויות באופן מסודרמפורט בקרוב מאוד נוציא פרסום 

  

  תשפ"ב -2021מחירי פעילויות המרכז הקהילתי החל מספטמבר 
 

  מחיר חדש  תוספת  מחיר קיים  שם החוג  ענף מחלקה
 276 11 265  ב-קרמיקה א  העשרה  העשרה
 276 11 265  ד-קרמיקה ג  העשרה העשרה

סדנת קרמיקה (ללא   העשרה העשרה
 261 11 250  חומרים)

 261 11 250  ו משגב-מבוכים ג  העשרה העשרה
 231 11 220  ב-גילון רובוטיקה א  העשרה העשרה
 231 11 220  ד-גילון רובוטיקה ג  העשרה העשרה
 231 11 220  ב-הרכס רובוטיקה א  העשרה העשרה
 231 11 220  ד-הרכס רובוטיקה ג  העשרה העשרה
 291 11 280  חוגי סיירות  העשרה העשרה
 281 11 270  סיירות מ  העשרה העשרה
 231 11 220  ב-רובוטיקה א  העשרה העשרה



 

 

  

  מחיר חדש  תוספת  מחיר קיים  שם החוג  ענף מחלקה
 231 11 220  ד-רובוטיקה ג  העשרה העשרה
 231 11 220  ב-שכניה רובוטיקה א  העשרה העשרה
 231 11 220  ד-שכניה רובוטיקה ג  העשרה העשרה
 195 5 190  רת שחמטנבח  1העשרה העשרה
 299 5 294  אביבים  להקות להקות
 457 22 435  אפרוחים  להקות להקות
 457 22 435  אפרוחיות  להקות להקות
 457 22 435  דרורים  להקות להקות
 171 11 160  י"ב-טכניקה בנים ח  להקות להקות
 539 44 495  ייצוגית  להקות להקות
 291 11 280  ד-ניצנים ג  להקות להקות

 517 22 495  נעורים  להקות קותלה
 457 22 435  סנוניות  להקות להקות
 457 22 435  עפרונים  להקות להקות

 235 5 230  קולות משגב  חבורת זמר מוסיקה
 235 5 230  שיר בהר  חבורת זמר מוסיקה
 65 5 60  השכרת כלי מוסיקה  מוסיקה מוסיקה
 200 5 195  ביג בנד משגב  מוסיקה מוסיקה
 200 5 195  הרכבי חטיבה  יקהמוס מוסיקה
 255 5 250  מגמת מוסיקה  מוסיקה מוסיקה
 390 11 379  דניאל -דק'  30גיטרה   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  דניאל -דק'  45גיטרה   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  משה -דק'  45גיטרה   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  ניר -דק'  45גיטרה   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  רני-דק'  45גיטרה בס   וסיקהמ מוסיקה
 1037 11 1026  גיטרה שיעור כפול  מוסיקה מוסיקה
 200 5 195  הרכבי ג'אז מבוגרים  מוסיקה מוסיקה
 384 5 379  חגית-דק'  30חליל צד   מוסיקה מוסיקה
 390 11 379  עינת-דק'  30חליל צד   מוסיקה מוסיקה
 531 11 520  חגית-דק'  45חליל צד   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  עינת-דק'  45חליל צד   מוסיקה מוסיקה
 191 11 180  הרכס -חלילית בקבוצה   מוסיקה מוסיקה
 531 11 520  ליאור-דק'  45חצוצרה   מוסיקה מוסיקה
 531 11 520  רשל-דק'  45כינור   מוסיקה מוסיקה
 690 5 685  רשל-דק'  60כינור   מוסיקה מוסיקה
 905 5 900  רשל-דק'  90נור כי  מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  דק 45כינור משגב   מוסיקה מוסיקה
 696 11 685  דק 60כינור משגב   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  דרור- 45סקסופון   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  מנדל- 45סקסופון   מוסיקה מוסיקה
 390 11 379  שירי -דק30פיתוח קול   מוסיקה מוסיקה
 390 11 379  רויטל-דק30פיתוח קול   יקהמוס מוסיקה
 566 11 555  שירי -דק45פיתוח קול   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  רויטל-דק45פיתוח קול   מוסיקה מוסיקה
 390 11 379  אביבה -דק'  30פסנתר   מוסיקה מוסיקה



 

 

  

  מחיר חדש  תוספת  מחיר קיים  שם החוג  ענף מחלקה
 390 11 379  ניד -דק'  30פסנתר   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  הביבא -דק'  45פסנתר   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  אורן -דק'  45פסנתר   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  דני -דק'  45פסנתר   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  ולה -דק'  45פסנתר   מוסיקה מוסיקה
 696 11 685  אביבה -דק'  60פסנתר   מוסיקה מוסיקה
 696 11 685  ולה -דק'  60פסנתר   מוסיקה מוסיקה
 911 11 900  אביבה -דק'  90פסנתר   מוסיקה מוסיקה
 531 11 520  עפרה-דק'  45צ'לו   מוסיקה מוסיקה
 690 5 685  עפרה-דק'  60צ'לו   מוסיקה מוסיקה
 355 5 350  צמד גיטרות  מוסיקה מוסיקה
 705 5 700  כפול-צמד גיטרות  מוסיקה מוסיקה
 390 11 379  מנדל- 30קלרינט   מוסיקה מוסיקה
 390 11 379  דותן -דקות  30ים תופ  מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  אלכס-דק'  45תופים   מוסיקה מוסיקה
 566 11 555  דותן -דקות 45תופים   מוסיקה מוסיקה
 185 5 180  מקהלת משגב הגליל  מקהלה מוסיקה

 191 11 180  א' משגב  מחול מחול
 191 11 180  א' רכס  מחול מחול
 185 5 180  ב יודפת-א  מחול מחול
 191 11 180  א גילון  מחול מחול
 261 11 250  ב' משגב  מחול מחול
 261 11 250  ג גילון-ב  מחול מחול
 191 11 180  ג גילון צהרון-ב  מחול מחול
 261 11 250  ג הר שכניה-ב  מחול מחול
 191 11 180  ג רכס-ב  מחול מחול
 261 11 250  ג' משגב  מחול מחול
 165 5 160  גן משגב  מחול מחול
 442 22 420  ד'  חולמ מחול
 442 22 420  1-ה  מחול מחול
 442 22 420  ו'  מחול מחול
 639 44 595  ז'  מחול מחול
 639 44 595  ח' מלא  מחול מחול
 661 66 595  ט מלא  מחול מחול
 826 66 760  י' מגמה  מחול מחול
 826 66 760  י"ב מגמה –י"א   מחול מחול
 165 5 160  מחול גן במועדון כמון  מחול מחול
 205 5 200  מחול מודרני בוקר  מחול מחול
 65 5 60  מסובסד-מפגשי רעים  נוער נוער
 325 5 320  מלא -מפגשי רעים   נוער נוער
 235 5 230  רגיל -מפגשי רעים   נוער נוער

 155 5 150  אופניים יובלים צעירי  אופניים וטריאתלון ספורט
 155 5 150  אופנים שלוחת אשחר  אופניים וטריאתלון ספורט
 155 5 150  אופנים שלוחת משגב  אופניים וטריאתלון ספורט
 372 22 350  אפרוחים  אופניים וטריאתלון ספורט



 

 

  

  מחיר חדש  תוספת  מחיר קיים  שם החוג  ענף מחלקה
 494 44 450  גרביטי אול מאונטיין  אופניים וטריאתלון ספורט
 425 5 420  טריאתלון בוגרים מנו  אופניים וטריאתלון ספורט
 736 66 670  בוגרטריאתלון נוער   אופניים וטריאתלון ספורט
 394 44 350  טריאתלון נוער צעיר  אופניים וטריאתלון ספורט
 372 22 350  טריאתלון עתודה  אופניים וטריאתלון ספורט
 A  150 5 155כביש שבת פלטון   אופניים וטריאתלון ספורט
 B  150 5 155כביש שבת פלטון   אופניים וטריאתלון ספורט
 295 5 290  ים מסטרסמבוגר  אופניים וטריאתלון ספורט
 574 44 530  נבחרת בוגרת  אופניים וטריאתלון ספורט
 494 44 450  נבחרת צעירה  אופניים וטריאתלון ספורט
 205 5 200  סדנת רכיבה טכנית  אופניים וטריאתלון ספורט
 372 22 350  קטקטים  אופניים וטריאתלון ספורט
 225 5 220  ריצה גילון  אופניים וטריאתלון ספורט
 155 5 150  ריצה טלאל  אופניים וטריאתלון ספורט
 225 5 220  ריצה משגב  אופניים וטריאתלון ספורט
 255 5 250  ריצה נוער  אופניים וטריאתלון ספורט
 155 5 150  ריצה נשים מורשת  אופניים וטריאתלון ספורט
 225 5 220  ריצה שכניה  אופניים וטריאתלון ספורט
 205 5 200  רכיבה טכנית עצמון  אופניים וטריאתלון ספורט
 225 5 220  ו-אבטליון ג  בייסבול ספורט
 211 11 200  אקדמיה  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-אשחר ג  בייסבול ספורט
 222 22 200  ג-גילון א  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-חנתון ג  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-חרשים ג  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-ון גכמ  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-לוטם ג  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-מנוף ג  בייסבול ספורט
 165 5 160  ו-מצפה אביב ג  בייסבול ספורט
 394 44 350  נבחרת נוער תיכון  בייסבול ספורט
 364 44 320  נבחרת נערות חטיבה  בייסבול ספורט
 394 44 350  נבחרת נערות תיכון  בייסבול ספורט
 496 66 430  נבחרת נערים א  בייסבול ספורט
 364 44 320  נבחרת נערים ב  בייסבול ספורט
 211 11 200  נוער חטיבה עממי  בייסבול ספורט
 155 5 150  סופטבול נשים  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-עצמון ג  בייסבול ספורט
 155 5 150  ג-שורשים א  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-שורשים ד  בייסבול ספורט
 225 5 220  ו-תובל ג  בייסבול ספורט
 295 5 290  אקרובלאנס להורה וילד  התעמלות ספורט
 210 5 205  ב מתחילים-גילון א  התעמלות ספורט
 327 22 305  ג-גילון ב  התעמלות ספורט
 327 22 305  ו-גילון ד  התעמלות ספורט
 227 22 205  ב-מורשת א  התעמלות ספורט



 

 

  

  מחיר חדש  תוספת  מחיר קיים  שם החוג  ענף מחלקה
 165 5 160  מורשת אפרוחים  התעמלות ספורט
 262 22 240  ד-מורשת ג  התעמלות ספורט
 262 22 240  ו-מורשת ה  התעמלות ספורט
 262 22 240  י"ב-מורשת ז  התעמלות ספורט
 312 22 290  מורשת מתקדמות  התעמלות ספורט
 287 22 265  ב מתחילים-משגב א  התעמלות ספורט
 165 5 160  משגב אפרוחים  התעמלות ספורט
 327 22 305  ג-משגב ב  התעמלות ספורט
 352 22 330  ו-משגב ד  התעמלות ספורט
 524 44 480  נבחרת פס  התעמלות ספורט
 646 66 580  נבחרת פירמידות  התעמלות ספורט
 287 22 265  ב מתחילים-שכניה א  התעמלות ספורט
 165 5 160  שכניה אפרוחים יום ד  התעמלות ספורט
 327 22 305  ה-שכניה ג  התעמלות ספורט
 352 22 330  שכניה מתקדמות  התעמלות ספורט
 75 5 70  אימון נוסף לעתודה  טניס ספורט
 175 5 170  אימון נוסף נבחרת ילד  טניס ספורט
 888 88 800  אקדמיה ילדים  טניס ספורט
 1210 110 1100  אקדמיה נוער  טניס ספורט
 1045 110 935  אקדמיה נערים  טניס ספורט
 262 22 240  ג-גילון א  יסטנ ספורט
 262 22 240  ו-גילון ד  טניס ספורט
 220 20 200  טניס נשים  טניס ספורט
 205 5 200  ג-יובלים א  טניס ספורט
 205 5 200  ו-יובלים ד  טניס ספורט
 220 20 200  נבחרת -מבוגרים   טניס ספורט
 220 20 200  מבוגרים מתחילים  טניס ספורט
 220 20 200  2חילים מבוגרים מת  טניס ספורט
 220 20 200  מבוגרים מתקדמים  טניס ספורט
 195 5 190  ג-מורשת א  טניס ספורט
 195 5 190  ו-מורשת ד  טניס ספורט
 205 5 200  ד-מנוף ג  טניס ספורט
 205 5 200  ב -מנוף גן חובה  טניס ספורט
 205 5 200  ו-מנוף ה  טניס ספורט
 205 5 200  ג-מצפה אביב א  טניס ספורט
 205 5 200  ו-מצפה אביב ד  טניס ספורט
 262 22 240  ב-משגב א  טניס ספורט
 262 22 240  ד-משגב ג  טניס ספורט
 372 22 350  ו מתקדמים-משגב ד  טניס ספורט
 372 22 350  ו-משגב ה  טניס ספורט
 372 22 350  1י קבוצה -משגב ז  טניס ספורט
 372 22 350  2י קבוצה -משגב ז  טניס ספורט

 486 66 420  נבחרת ילדים  טניס פורטס
 596 66 530  נבחרת נוער  טניס ספורט
 563 33 530  נבחרת נערים ונערות  טניס ספורט



 

 

  

  מחיר חדש  תוספת  מחיר קיים  שם החוג  ענף מחלקה
 372 22 350  ו-עתודה ג  טניס ספורט
 115 5 110  בוגרים הפועל בן משגב  כדור סל ספורט
 165 5 160  ב-גילון א  כדור סל ספורט
 333 22 311  ד-גילון ג  כדור סל ספורט
 377 22 355  ו)-גילון קטסל ב (ה  כדור סל ספורט
 165 5 160  גן גילון  כדור סל ספורט
 165 5 160  גן משגב  כדור סל ספורט
 604 44 560  1ילדים ב'   כדור סל ספורט
 604 44 560  2ילדים ב'   כדור סל ספורט
 604 44 560  ילדים לאומית  כדור סל ספורט
 165 5 160  כדורסל בוגרות  כדור סל ספורט
 275 22 253  ב-לבון א  כדור סל ספורט
 333 22 311  ד-לבון ג  כדור סל ספורט
 155 5 150  מבוגרים שכניה  כדור סל ספורט
 191 11 180  ב-מורשת א  כדור סל ספורט
 191 11 180  ד-מורשת ג  כדור סל ספורט
 262 22 240  ו)-מורשת קטסל ב (ה  כדור סל ספורט
 265 22 243  ב-א משגב  כדור סל ספורט
 333 22 311  ד-משגב ג  כדור סל ספורט
 377 22 355  משגב קט סל ב  כדור סל ספורט
 604 44 560  נוער לאומית.  כדור סל ספורט
 604 44 560  נערים ארצית  כדור סל ספורט
 604 44 560  נערים מחוזית  כדור סל ספורט
 524 44 480  קטסל א'  כדור סל ספורט
 524 44 480  סקילס משגב-טסל ספורטק  כדור סל ספורט
 275 22 253  ב-שכניה א  כדור סל ספורט
 333 22 311  ד-שכניה ג  כדור סל ספורט
 262 22 240  ד משגב-ג  כדור עף ספורט
 332 22 310  ו גילון-ג  כדור עף ספורט
 302 22 280  ו משגב-ה  כדור עף ספורט
 506 66 440  ז  כדור עף ספורט
 506 66 440  ח  כדור עף ספורט
 566 66 500  ט  כדור עף ספורט
 606 66 540  י"ב-י  כדור עף ספורט
 197 5 192  כדורעף גברים  כדור עף ספורט
 201 11 190  י"ב-כדורשת נערות ז  כדור עף ספורט
 432 22 410  2011-12טרום ב'   כדורגל ספורט
 576 66 510  2007ילדים א "גלעד"   כדורגל ספורט
 272 22 250  ב גילון-רגל אכדו  כדורגל ספורט
 272 22 250  ב משגב-כדורגל א  כדורגל ספורט
 155 5 150  ב צהרון-כדורגל א  כדורגל ספורט
 272 22 250  ב שכניה-כדורגל א  כדורגל ספורט
 576 66 510  2010ליגה טרום א   כדורגל ספורט
 576 66 510  2008ליגה ילדים ב   כדורגל ספורט
 576 66 510  2009ים ג ליגה ילד  כדורגל ספורט



 

 

  

  מחיר חדש  תוספת  מחיר קיים  שם החוג  ענף מחלקה
 155 5 150  ועדוןמ-מיזם מצוינות   כדורגל ספורט
 225 5 220  אייקידו דו שבועי  חרא -קורס ספורט  ספורט
 165 5 160  אייקידו חד שבועי  אחר -קורס ספורט  ספורט
 145 5 140  אייקידו נוער  אחר -קורס ספורט  ספורט
 175 5 170  ועיחד שב-ג'יו ג'יטסו  אחר -קורס ספורט  ספורט
 105 5 100  חיילים-ג'יו ג'יטסו  אחר -קורס ספורט  ספורט
 255 5 250  תלת שבועי -ג'יו ג'יטסו   אחר -קורס ספורט  ספורט
 145 5 140  טניס שולחן גילון ג+  אחר -קורס ספורט  ספורט
 145 5 140  טניס שולחן מורשת  אחר -קורס ספורט  ספורט
 287 22 265  ג משגב-אטה אקר  אחר -קורס ספורט  ספורט
 265 5 260  קראטה מבוגרים גילון  אחר -קורס ספורט  ספורט
 402 22 380  קראטה מתקדם כחולה+  אחר -קורס ספורט  ספורט
 402 22 380  קראטה צבעוניות משגב  אחר -קורס ספורט  ספורט
 462 22 440  אריות ים  שחיה ספורט
 155 5 150  מאסטרס מנוי  שחיה ספורט

 305 5 300  מאסטרס לא מנוי  שחיה ורטספ
 1090 110 980  נבחרת אורקה  שחיה ספורט
 693 33 660  נבחרת דולפין  שחיה ספורט
 888 88 800  נבחרת כריש  שחיה ספורט
 462 22 440  סנפיר  שחיה ספורט
 462 22 440  תמנון  שחיה ספורט
 372 22 350  40שיפור סגנון   שחיה ספורט
 325 5 320  41-42גנון שיפור ס  שחיה ספורט

  

  , ים/ים יקרות/בנימה אישית תושבות

ם על הסבלנות /תודה לכן. ה שלנו/ובפרט לטובת כל ילד, המאמצים להתייעלות מיטבית היא למען הכלל
  .וההקשבה

  .בקשה /בכל שאלה לפנות אלינו ד/תם ואנו מזמינים כל אח/ןצוות המרכז הקהילתי נמצא כאן עבורכ

  .ם בפעילויות השונות/מצפים לפגוש אתכן

  

  סיון גולדמן

  מנהלת המרכז הקהילתי

  


