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תקנוןשימושבמבניציבור–מושבבןשמן
כללי:
.1

.2
.3
.4

מועדוןהמושבוהמבנההטרומיבמתחם הגניםבמושב )צהרון ילדיביה"ס( )להלן" :מבניי
הציבור"( ישמשו וישרתו אתכלל תושבי מושב בן שמן במגווןאירועים ופעילויות ,בכפוף
לתנאיםשיפורטולהלן.
השימושבמבניהציבור,לאיותרלמישחבבתשלומימיסיםלמושב.
השימושבמבנייהציבורהינואךורקלתושבימושבבןשמן.
תפעול מבניי הציבור על פי תקנון זה יהיה תחת אחריותם של גלית רשתי וניר גנצ'רסקי
)להלן":אחראימבנייהציבור"(  .

מבנייהציבוריופעלולטובת:
.5
א .צהרוןלילדיביה"סהיסודי.
ב .הרצאות.
ג .חוגים.
ד .כלשימושציבוריאחר,כפישיוחלטעלידיהועדהמקומי,אולםלאלשימושפרטי.
.6
כלמשתמשבמבנייהציבור,בכלסוגשלפעילות,יהיהכפוףלתקנוןזהויישאבאחריות
לסדר,ניקיוןולשלמותולאחרהשימושבו.
כל בעיה ו/או תקלה במבני הציבור תדווח מיידית ע"י המשתמש לאחראי מבני הציבור
.7
ולטיפולם.
מפתחות המועדון יהיו באחריות אחראי מבניי הציבור ומזכירות המושב ,וימסרו לגורם 
.6
המשתמשעפ"ירישוםותיאוםמבעודמועד,במזכירותהמושבבלבד.
.7לאתותרהוצאתציודקבועממבניהציבור)ריהוט,מכשיריחשמל,כסאות  .(..
לאיותרשימושבציודשלצהרוןילדיביה"סלמשתמשיםהשוניםאלאלילדיצהרוןביה"ס.
.8איןלעשןבשטחמבנייהציבור)כוללנרגילות(.
    .9אין להכניס משקאות אלכוהול למבניי הציבור ,אלא באישור הועד המקומי באירועים 
מושביים.
  .10חל איסור על בישול אוכל בשטח מבניי הציבור ,אלא בכפוף לאישור הועד המקומי 
באירועיםהמיועדיםלכך.
   .11על מנת לשמור על השקט בסביבת מבניי הציבור ולמנוע הפרעה לשכנים ,יש לוודא כי 
הפעלתמוזיקהתתאפשררקעדהשעה.23:00
.12לאתתאפשרתליהישירה/הדבקהשלקישוטים,פוסטריםותמונותעלקירותמבנייהציבור ,
אלא אם יאושר הדבר על ידי אחראי מבניי הציבור ו/או מפעילות צהרון ילדי ביה"ס .ככל 
שיתלוקישוטיםו/אואביזרים–יסיראותםהמשתמשמידעםתוםהשימוש.
.13כלתושבהמבקשלערוךשימושציבוריבמבניהציבור,ימלאטופסהזמנהבמזכירותהמושב.
  .14תאריך השימוש במבני הציבור יאושר למזמין אך ורק לאחר תיאום עם אירועים אחרים,
ובלבדשהאירועלאמתנגש עםחוגיםהמתקיימיםבמבניהציבורועםשעותפעילותצהרון
ילדיביה"ס.
.15באירועיילדים/נוער,מזמיןמבניהציבוריהיההורהשלהילד/נוערהמזמין,והואיחתוםעל
טופסההזמנהוחתימתומהווההתחייבותלפעולולנהוגעלפיכלליתקנוןמבנייהציבור.
.16המשתמשיםבמבניי הציבורמתחייבים לנקות,לכבותאורות ,ולכבותמזגניםבסיוםהשימוש
במבניהציבור,ולהשיבולקדמותו.
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טופס שימוש במבני הציבור
שם המשתמש__________________:

טל'____________________:
נייד_____________________:

תאריך השימוש המבוקש ,_____________:משעה ________ עד _________.
סוג האירוע  :חוג

 הרצאה

 אחר )פרט( _______________.

גורמים חיצוניים המוזמנים לנתינת שירות:
שם מלא

טלפון

מרצה
תקליטן
צוות הפעלה
שונות

הערה :על המשתמש ובאחריותו ליצור קשר עם אחראי מבני הציבור יומיים לפני האירוע
לתיאומים אחרונים.
התחייבות כללית:
 .1אני מתחייב/ת אישית לנקות את מבני הציבור במהלך האירוע ולאחריו באופן
יסודי ,ולא להשאיר שום חפץ או מכשיר וכד' מעבר לשעות בהן השכרתי את מבנה
הציבור.
 .2הנני מתחייב לוודא כי ככל שיכנס למבנה הציבור מפעיל חיצוני ,אוודא מולו שהוא
מחזיק בפוליסת ביטוח ביחס לנזקים שעשויים להגרם לצד ג'.
הערות מיוחדות:
הריני מאשר/ת כי קיבלתי וקראתי את תקנון השימוש במבני הציבור ,ומתחייב/ת לפעול
בהתאם.
על החתום:
________________________

___________

שם מלא וחתימה

טלפון

________________________

___________

שם מלא וחתימה

טלפון
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