עין חרוד איחוד
EIN HAROD IHUD
טלTel: 04-6486981 :
פקסFax: 04-6486563 :
Web: www.en-harod.org

 18מרץ 3116

נהל אירועים בבריכה
הוחלט במועצה  18מרץ .3116

הקדמה:
נוהל זה בא לתת מענה להתנהלות של אירועים רועשים בבריכה החורגים מעבר לשעה .36:11
הבריכה נמצאת בלב המשק ומסביב לה שכונות מגורים .קיומם של אירועים רועשים במשך
השנים בבריכה יצר חיכוכים בין החוגגים לדיירי הסביבה ובין הדיירים לממסד .ברור שזהו מצב
לא רצוי מבחינה חברתית ויש לנסות להגיע להסכמות .עד עתה נהוג היה לקיים מספר אירועים
מצומצם במשך השנה (על אצבעות יד אחת) שנמשכו עמוק אל תוך הלילה .קיומם התקבל
בהבנה וסובלנות אצל דיירי האזור .אולם ישנו תהליך של הגדלת מספר האירועים (או הבקשות
לקיים אירועים כאלה) ונוצר צורך מצד אחד לתת תשובה למצוקות הדיירים ומצד שני להגדיר את
צורת הפעילות כדי לאפשר לציבור לנצל את המקום (הבריכה).

 .1א .בכל ימי הפעילות בבריכה לא יופעל רמקול לכיוון המזרחי.
ב .באירועים לא יופעל רמקול לכיוון המזרחי אחרי .30:11
 .3אירוע פרטי הוא אירוע המאורגן על ידי חבר או קבוצת חברים ואינו פתוח לכלל הציבור.
 .6באירוע פרטי אין להשמיע מוסיקה בעזרת אמצעי הגברה מעבר לשעה .36:11
 .0אירוע ציבורי.
א .אירוע ציבורי הוא אירוע המאורגן על ידי גוף ציבורי (מזכירות  ,חינוך ,תרבות  ,ענף ,
מפעל.)...
ב .באירוע ציבורי ניתן יהיה להשמיע מוזיקה רועשת עד השעה .11:11
ג .מהשעה  11:11ואילך אין להשמיע מוסיקה באזור הפתוח של הבריכה .ניתן להעביר את
הרמקולים לתוך הפאב פנימה.
ד .מספר האירועים הציבוריים בשנה לא יעלה על שישה ויהיה בעיקר בחגים ומועדים
מיוחדים.
אחריות:
 .1לכל אירוע תהיה כתובת שמית אחת בלעדית ומולה ניתן יהיה לתאם או לקבול על רעש,
שעות וכו .שחרגו .
 .3אחראי האירוע מחויב להיות במקום האירוע לכול משכו וזמין טלפונית.
חריגים:
למזכירות תהיה אפשרות לחרוג מכללים אלה במקרים מיוחדים על פי שיקול דעתה ובידוע
הגורמים הרלוונטיים.
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