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 הנחיות לקיום אירוע במרחב הציבורי
מאפשרת קיום אירועים הפתוחים לציבור הרחב ואשר אינם  המועצה המקומית כפר שמריהו

 כפר. למטרת רווח במרחב הציבורי של ה

 

 הגשת בקשה וקבלת תשובה

בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי, יש להגיש לפחות שלושה שבועות לפני קיום האירוע, כדי 

יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח את הבקשה למייל  .לאפשר את בחינתה

Rishuy@kfar.org.il 

 .ימי עבודה 12מגיש הבקשה תוך שלח במייל לית המועצהתשובת   •

 .שלא לאשר את הבקשה, יכלול המענה את סיבות הסירוב מועצהבמקרה בו תחליט ה  •

 

 ?מהם השיקולים לבחינת הבקשה

 .התאמה בין אופי האירוע למקום המבוקש  •

 .זמינות המקום המבוקש במועד המבוקש  •

 ).אי חסימת כבישים ומדרכותהבטחת מעבר חופשי ובטוח למשתמשים במרחב הציבורי )  •

 

על עריכת האירועים הבאים: בר/בת מצווה, ברית מילה/בריתה, מסיבת אירוסין, חל איסור 

 "ב.צמסיבת חינה, חתונה וכיו

 השימוש בגינה הינו לרווחת התושבים, אנא שמרו על הסדר והניקיון בשטח הגינה.

 

 

 בברכה                                                                                    

 ליאור גולן ישראלי                                                          

 מנהלת מחלקת פיקוח עירוני ורישוי עסקים                                                                

                                              המועצה המקומית כפר שמריהו                                                                      
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 בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי                                     

 מגיש הבקשה

 __________________ מלא: _______________________                         ת.ז:___שם  

 : _______________________דואר אלקטרוני

 : ___________________טלפון נוסףנייד: __________________________      טלפון 

 איש קשר בשטח לניהול האירוע

 מלא: _________________________      טלפון נייד:_____________________שם  

 פרטי האירוע

 ___________________ מספר המשתתפים )הערכה(: ________________       ועסוג האיר 

 : _______________     שעת התחלה __________ שעת סיום ____________תאריך האירוע

 מיקום האירוע

 כתובת מלאה : _______________                    מקום חניית אורחים:_________________

 רותים כימיים או כתובת מגורים לשימוש בשירותים___________________ מיקום הצבת שי

 האירוע יתקיים תחת התנאים הבאים:

 .19:30ולא יאוחר מהשעה  16:00עד  14:00לקיים את החגיגה בין השעות  חל איסור .1
 לעשות שימוש בשרותי הסעדה ) קייטרינג(. חל איסור .2
 להבעיר אש חל איסור  .3
 אירועחל איסור לתחום את ה .4
 חל איסור על הצבת מתנפחים מכל סוג שהוא .5
 ותאורה מים, אין להתחבר לתשתיות הגן לרבות חשמל .6
 אין להשתמש באלכוהול, נרגילות במתחם הגן .7
 אין להשתמש בגנרטור .8
 אין להציב שירותים כימיים ללא היתר .9

 חל איסור מוחלט לקטוף, לעקור, לגדוע או להשחית עצים וצמחים בגן .10
ובין  16:00עד  14:00מוש בבידורית בעצמה סבירה, למעט בין השעות ניתן לעשות שי .11

 בבוקר. 8:00-ל 19:30
להורות על  מועצה המקומיתככל שתתקבלנה תלונות בדבר מטרד רעש, בסמכות ה .12

 הפסקת השימוש בבידורית.
בתום האירוע יש לנקות את אזור האירוע ולהחזירו לקדמותו. במידה והמקום ימצא  .13

 לכפר שמריהובהתאם להוראות חוק עזר וזאת  תתבצע אכיפה כנגד בעל האירוע מלוכלך,
 שמירת הסדר והניקיון.

 
                                                                                              ______________________ 

 חתימת מגיש הבקשה                                                                                                        


