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 רישוי ואכיפה

 
 ___________ תאריך

                                                                                             
 ציבורי במקום אירוע לקיום בקשה

 העירייה  במתקן לשימוש התחייבות כתב
 

 :פרטית מסיבה לקיום העירייה של במתקן להשתמש רשות קיבלתי כי בזאת ת/מאשר הנני
 

 רח' הקוממיות -מרכז רובע א'   ) ( פארק בזק-רח' העצמאות   ) ( גן שעשועים-) (אמפי
 

 ) ( פארק ברוך )הכניסה מרח' ששת הימים(   ) (פארק הגומי/הצופים   ) ( חורשה )דרך עפרון(
 

 : הבאים בתנאים לעמוד מתחייבת מטה ה/החתום אני
 

 אשפתונים/גינון/השקיה מערכת/עצים/המתקנים וכל נקי יהיה שהמקום לדאוג ת/מתחייב אני  1.
 .שקבלנו כפי תקין במצב יהיו     

 
 .האירוע למקום הקרוב האשפה לפח ותושלך אשפה בשקיות תרוכז . האשפה2
 
 .האירוע כל במהלך שהוא סוג מכל חיות להפעיל מוחלט איסור חל  3.

 
  .איש 60 עד באירוע המותרת המשתתפים . כמות4
 
 .בפארק ולהשתמש לשהות התושבים לכלל יפריע לא בפארק הפרטי . האירוע5
 
 .ומוזיקה הגברה מערכות להפעיל אין 16:00 עד 14:00 השעות בין מנוחה . בשעות6

 .לתושבים מטרד תגרום שלא סבירה רעש רמת על לשמור יש וכן    
  06:00. עד 23:00 משעה ציבוריים בשטחים אירועים יתקיימו לא    
 .במקום והמים החשמל למערכות להתחבר מוחלט איסור חל 7.
 

 בתוקף וביטוח למתקנים בטיחות אישורי להציג חייב מתנפחים ומתקנים משחק מתקני להפעלת עסק בעל 8.
 .החינוך משרד ל"מנכ הוראות פ"ע תהייה המתקנים הפעלת    
 
 .יתדות י"ע ולא משקולות באמצעות תתבצע המתקנים עגינת .9
 

 למשתתפים או לי שיגרם נזק כל בעד לעירייה תביעה כל לי ואין באחריותי במקום השימוש. 10
 .באירוע      
 .מהאירוע כתוצאה פגיעה או לנזק אחריות כל אין לעירייה. 11
 

 .האירוע בזמן ציבורי לרכוש ייגרם אשר נזק כל על אותי תחייב העירייה כי לי ידוע .12
 

 וכד'(. מנגלים מדורות (שהוא סוג מכל אש להבעיר מוחלט איסור חל. 13
 

  משטרה./העירוני השיטור י"ע ייסגר האירוע מנוחה הפרעת או רעש מטרד יהווה והאירוע במידה. 14
 

 : ______________ נייד מס:_____________ז"ת: _________________ מלא שם
 ______ :סיום שעת ______ : התחלה שעת    ___________ :האירוע תאריך
 ___________________ :חתימה ___________________________________ פרטית: כתובת

 
 .האירוע בזמן פקח / שוטר בפני להציג יש הטופס את

 
 __________________ ואכיפה לרישוי האגף מנהל ,ברוך אנגל באישור

 וחתימה חותמת                                                                         


