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 .1כללי נוהל שימוש לפעילות חד פעמית במבנה של המועצה
נוהל שימוש לפעילות חד פעמית במבנה של המועצה
מרכז קהילתי "מפגשים" מפעיל את מתקני הספורט ביישוב ומייחס חשיבות
נוהל שימוש לפעילות חד פעמית במבנה של המועצה

רבה
ומעודד קיום פעילויות ספורט לרווחת תושבי מזכרת בתיה .לשם כך מעמיד המרכז
הקהילתי את מתקני הספורט הפתוחים לשימוש גורמים שונים ציבוריים ופרטיים מתוך
ומחוץ ליישוב ,רובם ללא תשלום וחלקם בתשלום.
מגרש הכדורגל מצולם  24שעות ביממה.

 .2מטרה
להגדיר את מדיניות המרכז הקהילתי למתן רשות שימוש במגרש הכדורגל היישובי
לגורמי פנים וחוץ ולפרט את החובות והזכויות של המורשה להשתמש במגרש.

 .3אחריות
מרכז הקהילתי "מפגשים"  -מנהל מח' הספורט היישובי.

 .4הגדרות
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

מגרש – מגרש הכדורגל בשכונת בר לב.
גורם חוץ – פרט ,מוסד או מסגרת ארגונית שאינם מהווים יחידה במרכז הקהילתי
או כלולים בו.
הוועדה  -ועדה לבקשות חריגות.
טופס בקשה  -טופס בקשה לשימוש במגרש הכדורגל  -ראה נספח .1
אירוע – פעילות ספורט בלבד.
המרכז – המרכז הקהילתי "מפגשים"
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 .5שיטה
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

הנוהל יופץ ויפורסם לציבור.
המרכז חייב ככל מוסד ציבורי ,לקיים את פעילותו ואת המערך הכספי שלו ,על פי
כללי מינהל תקין.
בקשות לקיום משחקי כדורגל ו/או אירוע אחר יועברו באמצעות מזכירות המרכז
למנהל מח' הספורט או מי מטעמו.
פעילות במגרש תתקיים תמורת תשלום או ללא תשלום ,בהתאם ללוח התעריפים
המפורט בנספח .2
במקרים חריגים תועבר הבקשה לשימוש במגרש הכדורגל לוועדה לבקשות חריגות
שתידון בבקשה ותקבל החלטה.

 5.6הוועדה לבקשות חריגות:
 5.6.1הוועדה תורכב ממנכ"ל המרכז  -יו"ר הועדה ,נציג שיקבע ע"י יו"ר הנהלת
המרכז ומנהל מחלקת הספורט.
 5.6.2הוועדה תתכנס בהתאם לצורך.
 5.6.3הוועדה תפעל על פי נהלי העבודה המחייבים של כל ועדות המרכז.
 5.7הנחיות וקריטריונים למתן זכות שימוש במגרש:
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5

מגרש הכדורגל ישמש אך ורק לפעילות ספורט בהתאם לייעודו ,אלא אם כן
אושר אחרת ע"י ראש המועצה.
זכות ראשונים לשימוש במגרש הכדורגל ,בכל ימות השבוע ,יהיה לביה"ס
לכדורגל ולקבוצות הליגה תוך התחשבות בצרכי הקהילה.
שימוש במערכות הגברה וכריזה ,יהיה בתיאום ואישור מראש.
חל איסור להתחבר למערכות תשתיות כמערכת החשמל ,המים והתאורה.
למתחם המגרש.
שימושחיים
הכנסת בעלי
חל איסור על
הכדורגל
במגרש
נוהל
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5.7.6
5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10
5.7.11
5.7.12
5.7.13
5.7.14
5.7.15
5.7.16
5.7.17
5.7.18
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חל איסור על כניסת כלי רכב מכל סוג שהוא למגרש או על העמדת כלי רכב
על המדרכות הצמודות.
בתום האירוע חובה לאסוף מהשטח את כל האשפה והציוד שהובא למקום.
אין לפגוע בצמחיה ובדומם בשטח המגרש ובשטחים סביבו.
חל איסור על הפעלת מנגלים או הבערת אש.
השימוש במגרש הכדורגל לא יחרוג מחוקי העזר של המועצה.
משחק בנעלי ספורט/כדורגל בלבד.
אסורה האכילה בתחום מגרש הכדורגל.
אסור העישון בתוך מגרש הכדורגל.
אסור להכניס אופניים וכסאות ישיבה לשטח מגרש הכדורגל.
לא תתאפשר כניסה לתחומי המגרש של קהל ואנשים שאינם בעלי
תפקידים.
קבוצה שלא תעמוד בהנחיות לא יותר לה שימוש חוזר במגרש.
לא תתקיים כל פעילות בשבת/חג מכניסה ועד יציאה של השבת/חג  ,למעט
משחקים רשמיים של ההתאחדות לכדורגל.
החניה מותרת אך ורק באזור החניה המאושר )בצד המזרחי של המגרש(

נוהל שימוש במגרש הכדורגל
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 5.8הזמנת שימוש במגרש:
 5.8.1גורמי פנים:
א .מוסדות החינוך הרשמיים ביישוב המעוניינים להשתמש במגרש ,ימלאו
טופס בקשה )נספח  (1ויגישו אותו למזכירות המרכז הקהילתי עד שבועיים
לפני קיום האירוע.
ב .מזכירות המרכז הקהילתי תמסור למבקש הנחיות והתניות לקיום האירוע
ותעביר את הטופס למחלקת הספורט לטיפול מנהל המח' או מי שמונה על
ידו לטפל בנושא.
ג .האחראי לנושא במח' הספורט יבדוק באם המגרש פנוי במועד המבוקש
ומנהל מחלקת הספורט יאשר בחתימה את הבקשה.
ד .פעילות זו תהיה פטורה מתשלום ותאושר לביצוע לאחר התיאום על
גבי טופס הבקשה בחתימת מנהל מח' הספורט.
 5.8.2גורמי חוץ:
א .כל גורם חוץ המבקש להשתמש במגרש ,ימלא טופס בקשה )נספח  (1ויגיש
אותו למזכירות המרכז הקהילתי עד שבוע לפני מועד האירוע.
ב .מזכירות המרכז הקהילתי תמסור למבקש הנחיות והתניות לקיום האירוע
ותעביר את הטופס למחלקת הספורט לטיפול מנהל המח' או מי שמונה על
ידו לטפל בנושא.
ג .האחראי לנושא במח' הספורט יבדוק באם המגרש פנוי במועד המבוקש
ומנהל מחלקת הספורט יאשר בחתימה את הבקשה.
ד .המבקש יהיה רשאי להשתמש במגרש הכדורגל אך ורק לאחר ששילם את
התשלום שנקבע )ראה נספח  ,(3הפקיד במזכירות המרכז הקהילתי
המחאה לביטחון לפקודת המרכז הקהילתי  -למוטב בלבד על סך .₪ 1,000
וקיבל עותק של הבקשה חתום.
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ה .ההמחאה תהווה עירבון במידה ויגרם נזק למגרש ,לציוד ,למתקן או
למבנה .ההמחאה תוחזר למבקש בתום הפעילות ולאחר שהאחראי על
המגרש אישר על גבי הטופס כי לא נגרם כל נזק.
 5.8.3מזכירות המתנ"ס:
א .תבדוק באם המגרש פנוי במועד המבוקש .באם ניתן לאשר את
הפעילות ,תתמחר מזכירות המתנ"ס את האירוע בהתאם ללוח
התעריפים שבנספח .2
ב .תקבל מהמבקש המחאה בהתאם לתמחור האירוע וכן המחאה לביטחון
ע"ס .₪ 1,000
ג .תעביר את טופס הבקשה לחתימת מנהל מח' הספורט.
ד .תמסור למבקש את טופס הבקשה חתום וכן הנחיות והתניות
לקיום הפעילות.
ה .תעביר לאחראי מגרש הכדורגל עותק חתום של טופס הבקשה.
 5.9הבאת ציוד הנדרש לפעילות ,השכרתו ,הפעלתו וביטוחו מעבר למה שהוסכם
עליו בטופס הבקשה ,יהיו על אחריות המבקש ועל חשבונו.
 5.10בגמר הפעילות ,אחראי המבקש לפנות את כל הציוד הנוסף שהובא על ידו
עד למועד שנקבע בטופס הבקשה.
 5.11בכל מחלוקת לגבי אישור הפעילות ,תמחור הפעילות וכיוצ"ב ,תועבר
הבקשה לוועדה והחלטתה תהיה סופית.



נוהל שימוש במגרש הכדורגל
הנושא :השכרת מגרש הכדורגל היישובי – נספח 1

אישר:

חתימה:
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לוח תעריפים לשימוש במגרש
מס'

הגורם המבקש

המבנה המבוקש

1

תושבים/גופים פרטיים מגרש כדורגל מלא
חצי מגרש כדורגל
 /אימוני קבוצות
תוספת תאורה לשעה
כדורגל
תוספת מבנה חדרי
הלבשה ושירותים )ללא
מקלחות(
מגרש כדורגל
מחלקות המועצה,
מוסדות חינוך ויחידות
צבא מאומצות

4

עמותות וארגונים
בישוב הפועלים
בשיתוף עם המועצה
עמותות וארגונים
התנדבותיים  /תנועות
נוער
כוחות הביטחון:
צה"ל ,משטרה
אירוע המתקיים בערב
חג/שישי/שבת

3

5
6
9

תעריף לשימוש
חד פעמי
)לשעתיים(

₪ 500
₪ 300
₪ 45
₪ 100
בהתאם
להחלטת ועדה
לבקשות
חריגות
 30%הנחה
 40%הנחה
 20%הנחה
תעריף בסיס
בתוספת 20%

• התעריף הנקוב בלוח התעריפים מתייחס לדמי השימוש במגרש הכדורגל ובמתקנים
הרשומים בלבד ,ואינו כולל עלויות נוספות כגון :סדרנים ,אבטחה ,ניקיון ,מערכת
הגברה וכיו"ב.
• התעריפים הנקובים בלוח התעריפים נכונים עד ליום  31/6/2014או עד להחלטה אחרת.

