ועד מקומי – חיבת ציון מיסודם של ציוני רוסיה

בס"ד

כ"א אדר תשע"ה12.3.15 ,

החלטות הועד בנושא הפעלת בית העם והגן שלפניו
א .השימוש בכל חלקי בית העם עבור אירועי הכפר של ועדת תרבות ייעשה ,כנהוג עד עתה ,ע"ח
תקציב הכפר.
ב .תנועת הנוער תמשיך להשתמש במקלט שמתחת לבית העם  +השירותים שליד הבמה .במידת
הצורך תוכל להשתמש בחלק של בית העם ללא כל שימוש במבואה.
ג .תינתן אפשרות לקיים אירועי תרבות של המועצה  -המתנ"ס האזורי -עד  5פעמים בשנה ,ללא
תשלום .באירועים אלה יהיה נוכח נציג ועדת תרבות כדי לוודא שימוש נכון במקום ובציוד.
ד .השכרת המקום והציוד תיעשה במחירים זהים לחברים ולדיירים.
ה .ההשכרה תחייב חתימה על הסכם לשימוש זהיר ועל פי חוק  +צ'ק ביטחון שייפדה ע"י הועד
במקרה של נזק או שימוש שלא בהתאם להוראות שיירשמו בחוזה.
ו .השכרת המבואה במחיר של  .₪ 1300ההשכרה תכלול שימוש בחשמל ,מים ,ריהוט (שולחנות
מכל הסוגים וכסאות) ,פלטות שבת ,מייחם ,מקרר ,ניקיון לפני ואחרי האירוע (שייעשה ע"י
הכפר) ,מערכת ההגברה של המבואה ומסך להקרנת תמונות.
השוכר ייתן צ'ק ביטחון ע"ס .₪ 3000
בסיום האירוע ,השוכר יידרש לסדר את המקום ,לפנות לפחים שמחוץ לבית העם את האשפה
שתצטבר ולטאטא את כל אזור המבואה.
ז .השכרת כל בית העם (מבואה  +האולם) במחיר של  ,₪ 1800באותם התנאים והמגבלות של סעיף
ו' ,ללא שימוש במסך ההקרנה .השוכר ייתן צ'ק בטחון בסך .₪ 3,000
ח .השכרת המקום לאנשים מחוץ לכפר תתאפשר לכל היותר  10פעמים בשנה ,במחיר של ₪ 5000
לאירוע  +צ'ק ביטחון של  ₪ 5,000ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף ו' .ההשכרה תיעשה
לאחר אישור של חברות ועדת בית העם ,בהתאם לחוק המגביל את שעות השימוש בלילה למניעת
רעש והפרעה לשכנים.
ט .שימוש בדשא וברחבה שלפני בית העם (ללא כניסה לבית העם ולמבואה ,כלומר ללא שימוש
בשירותים ,במטבח ,בריהוט וכו') במחיר של  ₪ 500לאירוע קטן.
י .השכרת ציוד לבתים פרטיים או לרחבה ולמדשאה (ללא השימוש באולם ובמבואה):
כסא 4 -ש"ח
כפר חיבת ציון ,מיקוד 38885
ועד מקומי:

טלפון046365283 :

hibztzion@gmail.com

פקס046301024 :

ועד אגודהagoudahibat@gmail.com :
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שולחן עגול₪ 8 -
השולחנות המתקפלים לא יושכרו.
השולחנות המלבניים הישנים .₪ 5 -המחיר ישתנה לאחר שיפוץ השולחנות.
כל ציוד אחר לא יושכר לבתים פרטיים.
יא .כל התשלומים ייעשו אצל מזכירת הועד המקומי ולאחר קבלת דרישת תשלום מהאחראיות על
בית העם.
יב .הועד מחויב לדאוג לאחזקה ,ניקיון ושמירה קפדניים של החלקים ששופצו ,להמשך שיפוץ בית
העם ולקנייה של ציוד חדש ,הכול על פי הצרכים והאמצעים שיעמדו לרשותו.
יג .כל ההחלטות הנ"ל יהיו תקפות לתקופת ניסיון של שנה .לאחר שנה ,הוועד ידון שוב בנושא זה
ויחליט האם וכיצד לשנות אותן.
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