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 עירונית בגינה מסיבה לקיום והתחייבות בקשה טופס

 
 אירוע מסוג: _______________ בקשה לקיים 

 משעה ________ עד שעה________  בתאריך_____________

 מספר מבוגרים______  מספר ילדים______

  
 , כדלהלן: מתחייב/תהנני 

  האירוע. לשמור על הסדר הציבורי, על הצמחייה ועל ניקיון הגינה במהלך ובתום

לדאוג לניקיון המקום ובתום האירוע לרכז את כל שקיות האשפה בתיאום עם _________ מס' 

 טל': ______________. 

מחרת, בהתאם לתקנות ל 7:00 – 23:00ובין השעות  16:00 – 14:00על השקט בין השעות  לשמור

 1992 -תשנ"ג (מניעת רעש)למניעת מפגעים 

 .ובאופן שלא יפריע לשכנים ולסביבה מש בבידורית באופן סבירתשלהיש 

 בריכת מים.  /על שימוש במתנפחים/מתקני מיםמוחלט חל איסור 

 חל איסור מוחלט להשתמש בחשמל או מים עירוניים. אין להשתמש בגנרטור. 

 בגן, אין לבשל ואין להשתמש בבלון גז.אין להבעיר אש 

עטית מסיכה על בנושא המלחמה בנגיף הקורונה, לרבות על הנחיות משרד הבריאות  לשמור החוב

המשתתפים, הצהרת בריאות והקפדה על מטר בין  2הפה והאף, מדידת חום, שמירת מרחק של 

     המספר המותר להתקהלות בשטח פתוח. 

  .ולקב"ט העיר 106 למוקד העירוני מידיבאופן חריג  על כל אירוע  לדווח   יש

 האחריות לביטחון המשתתפים חלה על בעל האירוע בלבד, ולא תהיה לבעל האירוע ו/או

 מונוסון.  –למשתתפי האירוע כל עילה לתביעה כנגד עיריית יהוד 

 
 אני מצהיר בזאת, כדלהלן: 

מי מטעמה )להלן : "העירייה"( מאחריות אנו פוטרים את עיריית יהוד מונוסון ו/או אני / "
בקשר לכל נזק ו/או אובדן )ישיר ו/או עקיף( שייגרם לרכוש ו/או לציוד אשר בבעלות מי מאתנו 

נזק ו/או אובדן )ישיר ו/או עקיף( לוכן  אירועו/או באחריותנו ו/או בשימוש מי מאתנו בקשר ל
 .או בקשר עם מעשה ו/או מחדל שלנו/שיגרם למי מאתנו ו/או למוזמנים הנובע ו/או כתוצאה ו

מתחייבים לשאת בעלות תיקונו של כל נזק שיגרם לגן כתוצאה מקיום כמו כן, אני / אנו 
 האירוע". 

 
 מס' ת.ז. ________________)יש לצרף צילום ת.ז.(    שם פרטי ומשפחה______________

 ____________לפון ___מספר ט                ____________________כתובת__________

     חתימה __________________                                      ___________________תאריך    

 
 בברכה,

 חיים אוריון קב"ט
 מנהל מחלקת הבטחון, בטיחות ושע"ח
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