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נוהל שימוש בחדרים במרחבי "הגג"
כללי
בניין "הגג" של עיריית נתניה והמחלקה לצעירים מהווה משאב חשוב במרכז העיר שמטרתו לשרת את צעירי העיר
בגילאים  . 18-35המחלקה לצעירים מעוניינת להסדיר את השימוש במרחבים השונים על ידי פרטים וארגונים על מנת
לאפשר פעילות למען הצעירים ברמה מיטבית והוגנת לכל הגורמים.
" .1הגג" – הינו מרכז הצעירים של נתניה הכולל בתוכו מספר חללים המשמשים לפעילויות שונות עבור צעירים בעיר.
המיקום הפיסי של "הגג" הינו רחוב יהושע שטמפפר  ,4נתניה" .הגג" מופעל על-ידי המחלקה לצעירים בעמותה
לחינוך בלתי פורמלי בנתניה
" .2מרחבי הגג" – חללי פעילות אשר ניתנים לשימוש בהתאם ללוח זמנים ולצרכי המחלקה לצעירים:
" .2.1חדר הרצאות" – מיועד להתכנסות של עד  50אנשים ,ניתן להשכיר את החדר בתיאום מראש בהתאם לזמינות
החדר ולצרכי המחלקה לצעירים .חל איסור על הכנסת דברי מאכל לחדר ,העישון אסור בהחלט.
" .2.2כתת לימוד" – מיועד להתכנסות של עד  20אנשים ,ניתן להשכיר את החדר בתיאום מראש בהתאם לזמינות
החדר ולצרכי המחלקה לצעירים ,חל איסור על הכנסת דברי מאכל לחדר ,העישון אסור בהחלט.
" .3הקפסולה" – הינה מרכז יזמות ומרחב עבודה משותף ליזמים בגילאי  .21-40המיקום הפיסי של "הקפסולה" הינו
בתוך בניין "הגג" (רחוב יהושע שטמפפר  ,4נתניה)" .הקפסולה" הינה שירות עירוני המופעל על-ידי המחלקה
לצעירים בעמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה.
" .4מרחבי הקפסולה" – חללי עבודה הפתוחים לשימוש למנויים.
" .4.1המרקחה" – מרחב עבודה משותף ,כל מנוי רשאי לשבת ולהשתמש במחשב נייד או מחשב לוח על בסיס מקום
פנוי .המרחב הינו מרחב שקט ,כלומר :לא יתאפשרו שיחות טלפון ,לרבות שיחות וידאו (סקייפ וכד') ,אין לנהל
שיחות בקול רם ,מותר להחזיק שתייה במקום אך לא דברי מאכל מכל סוג שהוא ,העישון אסור בהחלט ,אין
להשמיע מוזיקה בכל עוצמת שמע שהיא.
" .4.2המעבדה" – משמשת כחממה לארגונים חברתיים ,ארגונים חברתיים שהם עמותה/מלכ"ר יכולים להגיש
מועמדות לקחת חלק בחממה בהתאם לתנאים שיפורסמו בקול קורא .החדר מחוץ לתחום בכל שעות היום.
" .4.3המבחנה" – חדר ישיבות המיועד להתכנסות של עד  15אנשים ,כל מנוי רשאי להשתמש בחדר בתיאום מראש.
המרחב מאפשר רעש ,כלומר :יתאפשרו שיחות טלפון ,לרבות שיחות וידאו (סקייפ וכד') ,ניתן לנהל שיחות
בקול רם ,מותר לאכול ולשתות ,העישון אסור בהחלט .יש להשתמש בכלי כתיבה מחיקים בלבד על השולחן
והמחיצות השקופות.
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" .4.4אחד על אחד" – חדר פגישות המיועד להתכנסות של עד  4אנשים ,כל מנוי רשאי להשתמש בחדר בתיאום
מראש .המרחב הינו מרחב מאפשר רעש ,כלומר :יתאפשרו שיחות טלפון ,לרבות שיחות וידאו (סקייפ וכד'),
ניתן לנהל שיחות בקול רם ,מותר להחזיק שתייה אך לא דברי מאכל מכל סוג שהוא ,העישון אסור בהחלט.
שימוש בחדרים בבניין "הגג"
 .5השימוש בחדרים במבנה הגג יתאפשר לכל פרט או ארגון אשר יעמוד בתנאים הבאים ובכפוף לזמינות החדר ואישור
מנהלת המחלקה לצעירים:
 .5.1ארגון עסקי :פרט או ארגון הרשום כ -ח.פ/.ע.מ/.ע.פ .או לחילופין אדם או ארגון המבקש להשתמש במרחבי
הגג או הקפסולה לצורך רווח.
 .5.1.1ארגונים מסוג זה ישלמו עבור השימוש בחדרים בבניין "הגג" את מחיר המחירון הנקוב באתר
"הקפסולה" ומתעדכן מעת לעת (ט.ל.ח).
 .5.2עיריות ומועצות מקומיות :ארגונים מסוג זה (לרבות עיריית נתניה) ישלמו עבור השימוש בחדרים בבניין "הגג"
את מחיר המחירון הנקוב באתר "הקפסולה" ומתעדכן מעת לעת (ט.ל.ח).
 .5.3עמותות שירות לאומי :ארגונים הרשומים ברשם העמותות ופעילותם המרכזית היא הפעלת מתנדבי שירות
לאומי בעיר נתניה.
 .5.3.1ארגונים אלו זכאים לערוך עד  2אירועים בשנה קלנדרית ב"-מרחבי הגג" :אירוע פתיחת שנה ואירוע סוף
שנה .האירועים יכולים להתקיים במועד אחד כל פעם (סה"כ  2מועדים) ,בתיאום חדר אחד בלבד עבור כל
אירוע (סה"כ  2אירועים) .כל אירוע לא יעלה על  8שעות סה"כ .למען הסר ספק ,לא ניתן לפצל את המועדים
ו/או את השעות.
 .5.3.2ארגונים מסו ג זה ישלמו עבור השימוש בחדרים בבניין "הגג" את מחיר המחירון הנקוב באתר
"הקפסולה" ומתעדכן מעת לעת (ט.ל.ח).
 .5.4ארגונים המפעילים מלגות לסטודנטים :ארגונים שעיקר פעילותם היא הפעלת מלגאים הלומדים במוסדות
אקדמיים המוכרים ע"י המל"ג וצריכים לבצע התנדבות כלשהי בקהילה ו/או פעילות קהילתית כלשהי כתנאי
לקבלת מלגה.
 .5.4.1ארגונים מסוג זה זכאים להשתמש בחדרים בבניין "הגג" עד  8פעמים בשנה קלנדרית ,חדר אחד בכל מועד
בו זמנית ,עד  3שעות ברצף ועל בסיס מקום פנוי.
 .5.5עמותות ,מלכ"רים וארגונים חברתיים :ארגונים הרשומים ברשם העמותות כעמותה או מלכ"ר.
 .5.5.1ארגונים מסוג זה זכאים להשתמש בחדרים בבניין "הגג" בהנחה של  25%ממחיר המחירון בתנאי שמדובר
בפעילות קבועה לפחות אחת לשבוע במשך  3חודשים רצופים.
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 .5.5.2קרן נתניה (ע"ר) :הקרן פעלה למען שיפוץ בניין "הגג" במטרה לסייע להקמת המחלקה לצעירים ולכן
זכאית להשתמש בחדרים בבניין "הגג" ללא תשלום בכפוף לזמינות החדרים ולאישורה של מנהלת
המחלקה לצעירים.
 .5.6ארגוני הבוגרים של תנועות הנוער בעיר נתניה :זכאים לתאם חדרים בבניין "הגג" ללא עלות ובתנאי שהפעילות
מתאימה לחדר ומשתתפי הפעילות בני  18לפחות .כל זאת בכפוף לזמינות החדרים.
שימוש בחדר
 .6ציוד קבוע ונייד בחדרים  -יש לשמור על תקינות הציוד בזמן השימוש בכל תקופת השימוש:
 .6.1במקרה של תקלה או נזק יש להודיע מיד למנהלת המחלקה לצעירים או לאחד מעובדי המחלקה שנמצאים
במקום באותה העת.
 .6.2באחריות המשתמש לכבות את כל המכשירים החשמליים בחדר בתום הפעילות ,לרבות :תאורה ,מיזוג אויר,
מקרן ומחשוב.
 .6.3המשתמש יישא בעלויות נזק שייגרם באופן ישיר על-ידו כתוצאה משימוש ישיר או עקיף בציוד לרבות גניבה
ו/או אובדן של ציוד.
 .7מיזוג אויר – יש להשתמש במערכות מיזוג האוויר בחדרים לפי הוראות הצוות .כמו כן ,באחריות המשתמש לכבות
את המיזוג בחדר בתום השימוש .המשתמש יישא בעלויות נזק שייגרם באופן ישיר על-ידו כתוצאה משימוש ישיר
או עקיף במערכות מיזוג האוויר.
 .8ניהול תקין – החדר יימסר למשתמש בהתאם לימים ולשעות שנקבעו ,יש לשמור על הסדר והניקיון בחדר ולהחזירו
בתום זמן השימוש למצב בו התקבל ,לרבות :סידור כסאות ו/או שולחנות והחזרת ציוד נייד למקומו.
הזמנת חדר וביטול הזמנה
 .9אופן ההזמנה – ניתן לוודא את זמינות החדר/ים באמצעות יצירת קשר בדואר אלקטרוני או בטלפון .אולם ,ההזמנה
תתבצע אך ורק באמצעות טופס מיועד באתר האינטרנט .הזמנת החדר תכנס לתוקף רק לאחר התשלום (סעיף .)14
 .10תשלום – התשלום עבור הזמנת החדר יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי עבור מלוא הסכום.
 .11ביטול הזמנה  -ניתן לבטל את ההזמנה בהתראה של  24שעות בלבד .ביטול בהתראה קצרה יותר יחויב בתשלום של
 50%מעלות ההזמנה.

