
 

 

 

 14.3.2022אושר בוועד: 

 אירועים פרטיים - שימוש בגיציהנוהל 

 )ואינו רלוונטי לאירועים קהילתיים המתקיימים בה(.  להסדיר קיום אירועים פרטיים בגיציה באנוהל זה  .1

בגיציה ולהזמין אליו  פרטי יכולים לקיים אירוע  21מעל גיל  שהינםהמתגוררים בשריד רק חברי אגודה קהילתית  .2

 . אורחים

 האירוע יוזמן אצל רכז/ת התרבות והקהילה מבעוד מועד. .3

 תדירות האירועים הפרטיים בגיציה: .4

 יוכלו להתבצע ללא הגבלה.    - )ללא השמעת מוזיקה רועשת( אירועים פרטיים שקטים .א

 : ים שאינם שקטיםפרטי יםאירוע .ב

 .בחודש 2  – אנשים 50עד 

 אנשים.   100מעל  שאינו שקטיתקיים אירוע פרטי בחודש. לא  1 -אנשים  50מעל 

יתקיים   כמו כן לא (.קהילתיים אירועים שאינם שקטים בכל חודש )כולל אירועים 3 –בכל מקרה לא יהיו יותר מ  .ג

 . )כולל אירועים קהילתיים(    באותו סופ"ששאינו שקט  אחד אירועמ יותר

שיהיו הבדלים  אפשר. בהתאם לשיקול דעתה הסכום שייגבה עבור כל אירוע ייקבע מעת לעת על ידי מנהל/ת האגודה .5

העלות תפורסם  .ייגבה סכום גבוה יותר אירוע עם מספר משתתפים רב יותרעבור , כאשר בעלות בין סוגי האירועים

 לחברים.

 :, בין היתרבגיציה יחתום על כתב התחייבות שבו הוא יתחייב פרטישעורך אירוע חבר כל  .6

 .האירועכל זמן גיציה בלהיות נוכח אישית ב .א

 אירוע, לרבות בזמן האירוע. לכי הוא מתחייב לטפל בכל תלונה שתגיע בקשר  .ב

 . מסיבות/אירועיםקיום צורך ל לגיציה אישור בטיחות אושיון יהוא יודע שאין רכי  .ג

 .באופן בלעדי כי האירוע כולו, על כל היבטיו ועל כל מה שמתרחש בו, הוא באחריותו האישית .ד

הוא יהיה   –אירוע בקשר עם הכתוצאה מקיום האירוע או כלשהו, מכל סוג, לרכוש או לאדם, נזק ייגרם ו במידה .ה

 . אותו במלואועליו לשלם והבלעדית באחריותו 

ישפה אותם  הוא  -בגין האירוע  כלשהןתביעות דרישות או או אל נושאי המשרה שלה במידה ויופנו אל שריד  . ו

 לשלם.  שיצטרכוכל פיצוי   וכןהוצאה עלות וכל  הםל  ישלםו



של הילד שעורך את הורה , ה21שמתחת לגיל שלו  ה/ילדהשל  אירועבמידה והאירוע יוזמן על ידי חבר אגודה לצורך  .7

באופן אישי בכל זמן האירוע ולהיות אחראי על כל המתרחש. למותר לציין כי    גיציהנוכח בהמסיבה חייב להיות 

 שתיית אלכוהול.  במקום  לא תהיה  18במסיבות של ילדים מתחת לגיל 

  –, ימים ו' ושבת 23:00ה בשעה -)ימים א בהתאם להוראות החוק בשעות הרלוונטיותגיציה תונמך המוזיקה ב .8

24:00 ) . 

לצורך   לפני האירוע, בצירוף מספר הטלפון שלו,ימים  3על חבר המקיים אירוע בגיציה למסור על כך הודעה לציבור  .9

בנוגע  התלונכל האחריות לטיפול בועליו להיות זמין לכך בכל משך האירוע.  ,טיפול בתלונות בזמן האירוע, אם יהיו 

  היא של החבר מזמין.במהלך האירוע אירוע ל
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