
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 אמנת מועדון החברים
 
 ייעוד: .1

המועדון מיועד בראש וראשונה לפעילויות של המושב )פעילויות של הוועדות השונות, אירועי חגים, וכו'(. 
, חתונות, ימי הולדת וכו'(, מיצווה-יפרטיים של חברים )בר םלמרות זאת, המועדון יכול לשמש גם לאירועי

יזומים ע"י וועדות(, אירועים מסחריים )בזארים וכו'(, התכנסויות לחוגים, אירועי תרבות חיצוניים )שאינם 
 של גופים חיצוניים )של המועצה לדוגמא(.

 
נוער  עפעילות הנוער תתבצע במועדון נוער. לא תהיה פעילות נוער במועדון חברים, למעט מקרים של אירו

תתפים. פעילויות שאינן כלל מושבי, אשר לא ניתן לקיים במועדון נוער בשל הכמות הרבה של המש
במסגרת יישובית  )מסיבות כתה וכו'( יוגבלו לגילאי בי"ס יסודי בלבד )וכמובן בהשגחת מבוגר בכל זמן 

 האירוע(.  
 במקרה של ספק לגבי אישור שימוש במועדון לפעילות מסוימת, יובא הדבר להכרעת מזכירות.

 
 פוליטית במובנה הרחב. אוסרת שימוש במועדון לכל פעילות  הערה: החלטת אסיפה

 
 תשלום: .2

כתוצאה מהשימוש המסיבי במועדון, יש לו בלאי גדול, והוא מצריך תחזוקה שוטפת. התשלומים הניגבים 
את עלות התחזוקה )יתרת העלות מכוסה מתקציב הישוב(.  חלקיתבעבור שימוש במועדון מכסים 

 לפיכך,כל הפעילויות במועדון למעט פעילויות המושב מחויבות בתשלום דמי שימוש הבאים:
 
 

 למספר שעות )לא יום שלם(אירוע פרטי של חבר יעד 
 שהמשתתפים לא חברי יעד.

 לשעה  ₪ 100

אירוע פרטי )אך לא מסחרי( בהשתתפות חברי יעד )מוזמן ע"י 
 חבר יעד( 

 ליום אחד  ₪ 500
 שישבת –לסופשבוע מלא  ₪ 650

 :להודיע לשוכר –בתוך המועדון  עלאירו שימוש במקרן
 (נוסף לעלות שכירת המועדון)בבתשלום הוא השימוש 

 
50 ₪  

  ₪ 50 שכירת מקרן + מסך לאירוע 

  ₪ 50 שכירת בידורית לאירוע 

  ₪ 25 שכירת פריט נוסף מבין פריטי הציוד האורקולי  

  מע"מ כולללחודש  ₪ 60   הוגים המתקיימים בשטח הספרייח

 לשעה  ₪ 50 השכרת ספרייה לאירוע פרטי 

 חוגים )בהשתתפות חברי יעד( 
 

  מע"מ. כולל לחודש ₪ 200
 מע"מ כוללליום מזדמן  ₪ 50או 

 /בזארעסקי/מסחרי עאירו
 .חוץתושב על ידי שמוזמן 

 + מע"מ לשעה  ₪ 150
 ליום + מע"מ ₪ 750עד תקרה של 

 
 . ייתכן וישתנו בעתיד בהתאם לעלויות התחזוקה.2022התעריפים הנ"ל נכונים ל 

 
 תחזוקת מועדון: .3

(,  םוהשירותיבאחריות המשרד הפעלת מנקה לתחזוקה שוטפת של המועדון )ניקיון ריצפה, מטבחון, 
והשלמת חומר מתכלה )ניר טואלט, מטליות ניגוב, שקיות אשפה וכו'(. פעם בחודש, יתבצע ניקיון יסודי 

 יותר )כולל חלונות, מזגנים, מקרר(. 
 מזמין האירוע.באחריות  –בתום כל אירוע יתבצע ניקיון של המועדון 

מזגנים וכו'( ותדווח למשרד על תקלות, אם ו. מועדון תבצע בדיקה חודשית של המועדון )תקינות תאורה, 
 יש.

 



 
 
 
 
 
 
 

 
     

 נוהל קבלת/החזרת מועדון:
שימוש במועדון יתואם ישירות עם המשרד )בשל העומס הרב, מומלץ לתאם כמה חודשים מראש(. שיריון 

)כל האירועים  המועדון יעשה במתכונת של "כל הקודם זוכה", תוך מתן עדיפות לאירועים קהילתיים.
 ן באתר המושבי(מופיעים ביומ

קבלת והחזרת מפתח תעשה ישירות מול ו.מועדון, בעת מסירת המועדון וקבלתו יחתום המשתמש על דף 
 נציג ו.מועדון יהיה נוכח בעת החזרת המועדון בתום האירוע. –הנחיות לשימוש במועדון 

יצור קשר עם אחד מחברי ו. המועדון  המזמין –המפתח יימצא בקופסת קודן ליד דלת הכניסה למועדון 
 קוד פתיחה.ויקבל 

 
 שימוש במועדון: .4

המשתמשים מתבקשים להקפיד על הניקיון ועל שימוש הולם במועדון וסביבתו )ובכלל זה,לא תותר כניסת 
, המארגנים מתבקשים לנקות את המועדון באופן בסיסי, להחזיר ציוד ע(. בסיום אירוארבעהולכי על 
לכבות כל מכשירי החשמל והתאורה, לוודא נעילת חלונות ודלתות, איר את המקרר ריק, להשלמקומו, 

 לקופסת הקודן.ולהחזיר המפתח 
 

על כל תקלה )מזגנים, נזילות, חלונות, וילונות וכו'( או לכלוך יש להודיע לו.מועדון. במידה ובמהלך אירוע 
 בעלות התיקון. עבלאי טבעי(, יישא מארגן האירוניגרם נזק למועדון או לציוד )למעט נזק שהוא תוצאה של 

 
מכיוון שהמועדון שוכן במרכז הישוב, בסמוך לבתי מגורים, פעילות רועשת במועדון או מחוצה לו תסתיים 

 לכל המאוחר בחצות.
 
 שימוש בציוד: .5

 כללי:
שימוש בציוד  .  לא יעשהלל ציוד המחסן( בתאום עם ו.תרבותבאירועי מושב, ניתן להשתמש בכל הציוד )כו

 פרטיים, והוא יישאר נעול. םו.תרבות לאירועי
 

 השאלת ציוד בתחומי המועדון:
 באירועים פרטיים / מסחריים ניתן להשתמש ב:

 כסאות 

 שולחנות 

 מיחם 

 מיקרוגל 
 
 

 השאלת ציוד לאירועים פרטיים בבתי התושבים:
 ציוד זה מחוץ לתחומי המושב.אין להוציא ועים פרטיים רק כסאות ו/או מיחם. ניתן להשאיל לאיר

  אך ורק בתיאום עם ו.מועדון. ללא עלות, –ההשאלה 
 בהתאם לנוהל המפורט מטה. –השאלת ציוד אור קולי 

 
 

 ציוד אלקטרוני:נוהל השאלת 
 
 שימוש במערכת ההגברה או המקרן יעשה בתאום ואישור ו.ציוד אלקטרוני. ה
 

לפני האירוע )כל הקודם זוכה( ולתאם עם אחד מחברי שעות  48את הציוד יש להזמין מראש, לפחות 
הצוות מועד לקבלת הציוד )הדרכה קצרה לגבי הפעלת הציוד תינתן עם מסירתו. ההפעלה של הציוד 

במהלך האירוע תעשה על ידי משאיל הציוד(. את הציוד יש להחזיר מיד בתום השימוש לטובת 
 המשתמשים האחרים.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 להשאיל: רשימת הפריטים אותם ניתן

 

 (2015-עלות )נכון ל כולל פריט

 ערכת מועדון

 

זוג מקולים מוגברים על לקיר 

 המועדון

 מקרן צמוד לתקרה

 מסך למקרן צמוד לקיר

 שלט למקרן

 מיקרופון רגיל אחד

 ערכת חיבורים לכל הנ"ל

 מפתח לקופסת החיבורים

50 ₪ 

 בידורית ניידת

 

 בידורית נטענת

 דיסק )מותקן בבידורית(-רדיו

 מיקרופון אלחוטי אחד

 ערכת חיבורים

50 ₪  

 (₪ 25 –)כפריט נוסף 

 מקרן

 

 מקרן נייד + תיק נשיאה

 מסך נייד

 ערכת חיבורים

50 ₪ 

 ( ₪ 25 –)כפריט נוסף 

 

 להפעלה באירועים קהילתיים:ציוד 
 יל ציוד זה רק במידה ונמצא מפעיל/ה המכיר/ה את הציוד ומיומן/ת בהפעלתו.פעניתן לה

 

 מוגבר, עמוד, ערכת חיבורים JBCרמקול  רמקול

 מיקרופונים רגילים, אלחוטיים, מקלט למיק' אלחוטי, ערכת חיבורים מיקרופונים

  מיקסר 
 

 
 


