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הוועד המקומי  -כפר חיבת ציון
מיסודם של ציוני רוסיה
כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
ד.נ .חפר 38885

טלפון 04-6365283 :פקס04-6301024 :

י' באלול תשע"ה23.8.15 ,
לחברים ולתושבים שלום,
בתקופה האחרונה מספר חברים ביקשו לבדוק שוב את כללי הפעלת בית העם והמבואה החדשה תוך
התייחסות בעיקר לשני מרכיבים:
א .השימוש בבית העם מבחינת שעות השימוש והפעלת מוזיקה.
ב .דמי השכירות
בישיבה האחרונה של הועד המקומי (בתאריך  )19.8.15היה נושא זה בין נושאי הדיון .להלן סיכום
ההחלטות שהיו בעבר וההחלטות שנתקבלו בישיבה האחרונה:
א .בעניין השימוש בבית העם ,במבואה ובגן מבחינת שעות השימוש והפעלת מוזיקה
ההחלטה בעבר כפי שפורסמה לציבור ,הייתה לקיים עד  10אירועים פרטיים בשנה .אם השוכר יהיה אדם
שאינו תושב הכפר ,הוא יחויב להפסיק את המוזיקה החיצונית עד השעה .23.00
בעבור שוכר שהוא חבר או תושב הכפר לא נקבעה מגבלה כזו.
בישיבה האחרונה הוחלט ,בנוסף לאמור לעיל ,שגם שוכרים לאירוע פרטי שהם חברים או תושבים בכפר
יתבקשו למתן מאד או להפסיק את המוזיקה החיצונית בשעה . 24.00
עם זאת ,אנו חוזרים ומבקשים מכל החברים לגלות התחשבות לשמחות של חברי הכפר ובניהם .יש מעט
אירועים כאלה בשנה ואנחנו שמחים עם כל משפחה שמוצאת לנכון לחגוג בכפר.
ב .בעניין התשלום שתושבי הכפר נדרשים לשלם עבור השימוש במבואה החדשה ,באולם בית העם ובגן
שלידם .
מספר חברים ביקשו לבחון שוב את דמי השכירות למבואה העומדים על  1300ש"ח בטענה שהסכום
גבוה מידי עבור חברים או תושבים בכפר.
לא היו הסתייגויות לגבי התשלום לשכירת כל בית העם שעומד על .₪ 1800
התקיים דיון חוזר בישיבה האחרונה וההחלטה ,בשלב זה ,היא לא לשנות את התעריפים.
אנו מזכירים שהתשלום הוא עבור השימוש במבואה המחודשת (בה הושקעו מאות אלפי  )₪עם מטבח,
שירותים ,מיזוג ,מקרן ,מסך ,מערכת הגברה ,חשמל ,מים .הסכום כולל גם התחייבות של הכפר לניקוי
המקום לפני ואחרי האירוע.
הוועד חוזר ומתחייב לדון שוב בכל הנושאים הקשורים להפעלת בית העם בעוד כתשעה חודשים
(לאחר ש"נצבור" ניסיון של שנת הפעלה במקום) ולהפיק לקחים על סמך הפעילות בשנה זו.
בברכת שנה טובה,
הועד המקומי.

