
  בית העםהשימוש בתקנון  -שדה ורבורג 
  

  
  כללי

  
תקנון בית העם נועד על מנת להסדיר את הכללים לשימושים בבית העם על ידי   .1

  מוסדות הכפר ותושביו.
  
בכל שדה ורבורג, והוא ניתן לביטול ו/או שינוי  - התקנון נקבע על ידי הוועד המקומי   .2

  י שיקול דעתו הבלעדי.שדה ורבורג, לפ -על ידי הוועד המקומי עת 
  
ן ובי, שדה ורבורגשל האגודה השיתופית  בין ,לפעילות ציבוריתהן בית העם מיועד   .3

של מוסדות הכפר ושל וועדות, חוגים  של הועד המקומי שדה ורבורג, לרבות פעילות
, והן לקיום אירועים בכפר ופעילויות ציבוריות של תושבי שדה ורבורג ובני הנוער

  תאם לקבוע בתקנון זה.פרטיים, בה
  

  השימוש בבית העם
  
יעשה יהיה בכל ימות השבוע (לרבות סופי שבוע ומועדים), והוא השימוש בבית העם   .4

, לפי שיקול ו, או מי שימונה על ידהועד המקומיבהתאם להזמנות שיאושרו על ידי 
  .דעתו המוחלט והבלעדי

    
בית העם  תנה על ידי מי שיזמינו אבכל אירוע או פעילות שיתקיימו בבית העם, ימו  .5

  .לשם קיום האירוע אחראי אירוע
בפני מי שיודיע לו  יחתום במזכירות הכפר על טופס הזמנת האירועאחראי האירוע   

 , לפיו אחראי האירוע מקבל על עצמו את האחריותעל האישור לקיום האירוע
מטרדים ליחיד לשמירת שלמות בית העם וציודו, למניעת , לקיום האירוע המלאה

כשהוא נקי, מסודר וללא נזקים, עקב האירוע, להשבת בית העם בעת ו/או ולציבור 
, והכל בהתאם לקבוע בתקנון ובציוד שבו ולתשלום התמורה בגין השימוש בבית העם

  זה.
  
אך ), אישור האירוע יינתן 21באירועים המיועדים למשתתפים צעירים (מתחת לגיל   .6

ים, או לפחות אחד מהם, אשר יהיה אחראי אירוע, והוא להורים של הצעירורק 
לעיל, ויהיה אחראי לקיום כל  5יחתום על טופס הזמנת האירוע, כאמור בסעיף 

  האמור בטופס הזמנת האירוע ובתקנון זה.
  
יתקיימו על ידי הוועד המקומי והאגודה בשדה ורבורג, שומסיבות פרט לאירועים   .7

  , כדלקמן:ירועיםבבית העם אניתן יהיה לקיים 
  

הפועלים בשדה מוסדות החינוך    שיוזמנו על ידיומסיבות ציבוריים אירועים   א.  
בהם, ועל ידי המתחנכים  ילדים(גני ילדים, ציבוריים ופרטיים) בעבור ה ורבורג

  ."צופית", בו לומדים ילדי שדה ורבורגבית הספר היסודי 
  

בשכבות הבוגרות של תנועת הנוער  פעילויות "יום הגרעין" של חברי הגרעינים  ב.  
  של האיחוד החקלאי.

  
שיוזמנו על ידי תושבי שדה ורבורג, כאשר ומסיבות פרטיות אירועים פרטיים   .ג  

  האירוע הינו לכבודו של תושב שדה ורבורג.
  

ב' לעיל, אשר -אחרים, שאינם כאמור בס"ק א' וופעילויות  מסיבות, אירועים  .ד  
  עד המקומי.יאושר על ידי הווקיומם 

  
  לכל היותר. ,איש 100לא יעלה על מספר המשתתפים באירוע שיתקיים בבית העם   .8
  
הוועד המקומי, או מי שימונה על ידו כאחראי על בית העם, יהיה רשאי שלא לאשר   .9

, או להתנות את קיומו בתנאים שיקבעו על ידי קיומו של אירוע, בין ציבורי ובין פרטי
  .לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הוועד המקומי , והכלהוועד המקומי
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במסגרת אך ורק יאושר כאמור בתקנון זה, יתקיימו  םהאירועים והמסיבות שביצוע  .10

, כאשר השמעת בטופס הזמנת האירוע השעות שעליהן התחייב אחראי האירוע
 1961-בחוק מניעת מפגעים התשכ"אמוזיקה והפעלת מגבר תעשה בהתאם לקבוע 

, או כל חוק אחר שיבוא 1992- התשנ"ג בתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש)ו
  .במקומם

  
חל איסור מוחלט על תליית קישוטים בבית העם (בין בתוכו ובין על קירות החוץ   .11

  שלו), שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הוועד המקומי, או מי שמונה על ידו לשם כך.
  

אין לפגוע בכל מקרה בקירות בית טים בבית העם, במידה ויינתן אישור לתליית קישו  
העם (בין בקידוח חורים ובין בנעיצת מסמרים/נעצים), ותליית הקישוטים תהיה רק 

  באמצעות פסים/ווים המיועדים לכך.על גבי לוחות ו/או 
  

 /על עישון בבית העם, בין במהלך האירוע , לרבות על פי דין,חל איסור מוחלט  א.  .12
  ן בכל זמן אחר.המסיבה, ובי

  
אין לבשל, לצלות או לאפות בתוך בית העם ו/או לעשות שימוש בכל חומר   ב.  

  .)לרבות גז(בעירה 
  

שנים  18למי שמלאו לו הגשת ושתיית אלכהול בבית העם תעשה אך ורק   .ג  
  בהתאם להוראות הדין.לפחות, ו

  
בעלי חיים אין להכניס לבית העם כלבים (פרט לכלבי נחייה), חתולים או   .ד  

  אחרים.
  

המסיבה על שבילים /חנייה של כלי רכב של באי האירועמוחלט על סור יאחל   .13
  .ומדרכות, והחניה תהא רק במגרשי החניה, ובמקומות החניה המותרים

  
לפנות מבית העם וסביבתו את כל הציוד והפריטים יש  /מסיבהבסיום האירוע  .14

(לרבות חדרי וסביבתו נקות את בית העם לשהובאו למקום על ידי מזמיני האירוע, 
בית העם וסביבתו למתקן אשפה מולשטוף אותם, ולפנות את כל האשפה  השירותים)

  מוסדר בכפר.
  

כל נזק שייגרם לבית העם, מתקניו וציודו, יתוקן על ידי הוועד המקומי על חשבון   .15
ב חשבונו בוועד , שנותן בחתימתו על טופס הזמנת האירוע אישור לחיואחראי האירוע

, המקומי בהוצאות תיקון הנזקים, בהתאם לסכומים שבתיעוד החשבונאי בגין התיקון
  .להלן 18וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

  
מפתחות בית העם יוחזרו על ידי אחראי האירוע לידי נציג הוועד המקומי שממנו   .16

למחרת  11:00לא יאוחר מהשעה וזאת קיבל אחראי האירוע את המפתחות, 
  האירוע/המסיבה.

  
  דמי שימוש

  
 ,אירועים אחריםכן ו ,' לעילג 7כאמור בסעיף  ,הזמנת אירועים ומסיבות פרטיים  .17

בתשלום  תחויב, (שוועד האגודה לא יפטור אותם מתשלום) ' לעילד 7כאמור בסעיף 
  כדלקמן:

  
  ש"ח. 700סך של  -משתתפים  50בגין אירועים ומסיבות שבהם עד   א.  

  
  ש"ח. 1,000סך של  -משתתפים  50-בגין אירועים ומסיבות שבהם למעלה מ  .ב  

  
ימים  5-לא יאוחר מ ,ישולם במשרדי הוועד המקומי /מסיבההתשלום בגין האירוע  

  קודם למועד שנקבע לקיום האירוע/מסיבה.
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ככל שהוועד המקומי אישר קיום אירוע פרטי בבית העם, יופקד על ידי אחראי   .18
שיק לביטחון על במועד חתימת טופס הזמנת האירוע,  ,ידי הוועד המקומיהאירוע ב

תשלום בגין תיקון נזקים בבית העם, ככל שיהיו, אשר הש"ח, להבטחת  3,000סך של 
כי לא נגרמו מצא ילאחר שיוחזר לאחראי האירוע לאחר השבת מפתחות בית העם ו

  נזקים לבית העם וציודו.
  
  
  
  
  
  
  
  
  


