
 נהלי השכרת המקום ושימוש בציוד –בית העם 

 2019עלויות השכרה של בית העם וציוד לשנת נספח א': 

 
 :כללי .1

 

 העם משמש את התושבים בקהילה לאירועים שונים.-מבנה בית .א

 כמו כן משמש המקום לחוגים לשכבות הגיל השונות מילדים דרך הנוער וכלה בקשישים. .ב

 המקומי.המקום שופץ ומתוחזק ע"י הועד  .ג

 
 :המטרה .2

 

העם, ותכולתו הפנימית, ריהוט, ציוד הגברה וציוד אחר המשמש את הקהילה -לשמור על מבנה בית .א

 באירועי התרבות השונים.

  

 השיטה: .3
 

 הגדרת נהלים ברורים לשימוש בבית העם ובציוד הנמצא בתוכו. .א

 הגדרת משתמשים. .ב

 הגדרת מורשים לפתיחת ומסירת ציוד.  .ג

 וקבלת ציוד.הגדרת שעות הזמנת  .ד

 

 :הגדרות .4
 

האדם שנבחר ע"י הועד המקומי לנהל את בית העם במושב ולהיות  – אחראי בית העם מטעם הקהילה .א

 אחראי על הציוד הנמצא בתוך בית העם.

 תושב המושב אשר משלם מיסים למועצה אזורית ע"ח ודמי חברות בקהילה. – חבר קהילה .ב

קולי הנמצא בבית העם, ומוסמך -אדם מהקהילה שעבר הדרכה בתפעול הציוד האור – מפעיל מורשה .ג

 להפעיל אותו באירועי המושב השונים.

כל השולחנות, כסאות, ארונות וכו', שנרכש מכספי הועד המקומי ומס קהילה ומאוחסן בבית  –ריהוט  .ד

 העם.

ם המתרחשים בתוך האולם מערכת הגברה שמותקנת באולם, ומשמשת לאירועי –מע' הגברה נייחת  .ה

 )הרצאות, אספות כלליות, אירועים אחרים הקשורים לקהילה(.

ית העם ומשמש את הקהילה לאירועים הנעשים קולי המאוחסן בב-כלל הציוד האור –ציוד הגברה נייד  .ו

 הזכרון, מסיבת שבועות, "לילה לבן" וכו'.טקס יום  –מחוץ לבית העם כדוגמא 

ציוד המאוחסן בתוך בית העם ומשמש את מארגני האירועים במושב בתוך בית העם  – ציוד ו. תרבות .ז

 ומחוצה לו.

 



 :אחראים .5

 ניתן להזמין את בית העם וציוד מ: .א

 054-8051104 –רמה שושני  (1

  054-8051104 –חמי רזניק  (2

 קולי:-מוסמכי הפעלת ציוד אור .ב

 אודי אופיר. (1

 דיוויד מירון. (2

 מיכה ברדה. (3

 רני גלעד. (4

 אלי שוח. (5

 

 ימי ושעות הזמנת האולם והציוד: .6

 טלפונית: .א

 .21:00ועד  19:00יום ראשון מהשעה  (1

 .19:30עד  16:30יום שלישי מהשעה  (2

 מייל: .... .ב

 

 :נהלי השכרה  .7

 :הזמנת בית העם .א

 יום( לפני האירוע, הקודם זוכה למעט: 31הזמנת האולם תתבצע עד חודש קלנדרי ) (1

 חתונה של בת/בן מקהילת חגלה בלבד. (א

 מצוה של בת/בן מקהילת חגלה בלבד.בת/בר  (ב

 מסיבת גבורות/יובל. (ג

 בתאום מראש. –בריתות  (ד

, התשלום יעשה מול דמי רצינות לשמירת המועד₪  200בעת ההזמנה ישלם המזמין סכום של  (2

 .מזכירות הועד המקומי

 דמי הרצינות חלק מהתשלום הכולל.ידה והאירוע יתבצע במועדו, יהוו במ (3

 ימי עסקים לפני מועד האירוע. 10ביטלו בהתראה של לפחות העם ניתנת ל-הזמנת בית (4

 מידה ולא בוטלה ההזמנה ובמידה והאירוע לא התבצע, דמי הרצינות לא יוחזרו למזמין.ב (5

 :קבלת והחזרת מפתח .ב

שעות לפני האירוע, ידאג המשכיר לאסוף את המפתח של בית העם מאחד האחראים  24עד  (1

 המצויינים לעיל.

 העם.-הציוד הקיימת ויוודא שכל הציוד הרשום נמצא בביתהעם ויספור את כמות -לביתהמשכיר יגיע  (2

 שעות מסיום אירוע, ולאחר שבוצע נקיון יסודי באתר  36עד  (3

 תמונות המתארות את הנקיון שנעשה בתוך בית העם. 3על המשכיר להחזיר את המפתח עם לפחות  (4

 עם המפתח לידי האחראי.בסיום האירוע ימלא המשכיר דף משוב וישיבו יחד  (5



במידה ולפני ו/או תוך כדי האירוע, נגרם נזק לציוד, המשכיר ישלם לועד המקומי את עלות הנזק  (6

 שנגרם. 

 

 שימוש בציוד האור קולי הנמצא באולם )מערכת הגברה נייחת + מקרן וידאו(: .ג

 .יעשה לטובת האירועים הציבוריים בלבד, הניידבציוד האור קולי השימוש  (1

, תתוסף עלות השימוש לעלות שכירת הנייח ויבקש השוכר לבצע שימוש בציוד האור קולי במידה (2

 האולם.

  בציוד לעיל. על אופן השימושע"י אחראי בית העם השימוש יעשה רק לאחר מעבר הדרכה  (3

  

  



 

 2019עלויות השכרה של בית העם וציוד לשנת נספח א': 
 

 השכרת אולם
 

 בש"ח  עלות אחריות סוג אירוע ספ'
 )כולל הריהוט(

 כולל מע"מ

 הערות

ברית מילה, בר   (1
 מצווה, חתונה

 ₪  700 בעל השמחה

 עם הגברה ₪ 1000

 -שעות לפני אירוע ו 36ולל סגירת המקום עד כ
 שעות אחרי סיום האירוע. 12

הדרכה על המערכת לאחר שימוש בהגברה הקבועה בבית העם 
 ע"י אדם מהקהילה שהוסמך להפעיל את המערכת.

 ₪  450 בעל השמחה אירוע פרטי  (2

 עם הגברה ₪ 800

 אולם לא יסגר לקהל לפני ואחרי האירועה

הדרכה על המערכת לאחר שימוש בהגברה הקבועה בבית העם 
 ע"י אדם מהקהילה שהוסמך להפעיל את המערכת.

 10 -חוג קבוע מעל  (3
 משתתפים/ות

  שעה₪/ 80 החוגבעל 

אסיפת ועד   (4
 חקלאי/קהילה

  ללא עלות המושב

שעות  24במידה ולא בוצע ניקוי של האולם תוך  200 מקצועית מנקה נקיון אולם  (5
 מסיום אירוע.

אירוע חיצוני , כולל   (6
שירותים וחשמל 
 מהמזכירות)דשא(

 חבר בקהילה בלבד ! 350 בעל השמחה

 
 לאירוע פרטי מחוץ לכותלי בית העם: השכרת ציוד

 

 מחיר ליח' סוג הציוד ספ'
)₪( 

עלות ציוד 
 לרכישה

 הערות

   5 פלסטיכסא   (1

   25 שולחן עגול  (2

   50 פוטון זוגי  (3

   20 שולחן מלבני  (4

   30 חם גדול-מי  (5

   25 חם קטן-מי  (6

 


