
  

  לאירועים" היכל ריבה"השכרת אולם 

 חייב להתאים ולכבד את –סוג האירועים וצביונם , משמש כבית כנסת" היכל ריבה"אולם  .1
 .המקום

בעלי אופי , קהילהלאירועים שקטים ב" היכל ריבה" שימוש באולם תאפשרכ "הנהלת ביה .2
 .רותולהבדיל אזכ, שבע ברכות, בריתות, סעודות שבת, קידושים:  כגון,דתי

לא ו, איננה מעודדת אירועים פרטיים בשעות הערב של ימות החולכ "ככלל הנהלת ביה .3
 .תאפשר אירועים רועשים או אירועים פרטיים עם שימוש במערכת הגברה

 .ש באולם יותנה בשמירה על הנהליםשימו .4
 ת על האולם/ האולם על בסיס מקום פנוי תהה באמצעות פניה לאחראיכירתבקשה לש .5

הרישום ביומן האולם יהיה הרישום הקובע .  האחראי על הרישום ביומן האולםשיהיה גם
  .לעניין הזמנת האולם

052- או 6769145-03 :כיום האחראית על האולם היא נעה ברדה פרטי התקשרות .6
3229948 com.rihut‐erez@noa 

  .נה ובו התחייבות לשמירה על הנהליםמזמין האירוע יחתום על טופס הזמ .7
כפוף לתשלום מראש בהתאם לתעריפים ,  למועד האירועמפתחות האולם ימסרו סמוך .8

 .המפורסמים
אין להביא לאולם , כמו כן. שימוש באולם יותנה בשירותי הסעדה בעלי כשרות אורתודוקסית .9

 משקאות תוצרת חוץ ללא כשרות מוכרת

לנתק פלטות החימום , לכבות אורות ומזגנים, ור על הציודעל מזמין האירוע להתחייב לשמ .10
ולארגן חזרה את , לסגור חלונות , את כל שאריות האוכלפסולת וכן לפנות , מהחשמל

 ).סעיף זה יפורט בטופס הזמנת האולם(לחנות האולם לפי התרשים שינתן לו שו

 .כאמור לא יתאפשר שימוש במערכת הגברה, מזמין האירוע יתחייב על אירוע שקט וסולידי .11
 יש להחזיר את האולם מסודר 23:00 עד לשעה ;22:30אירוע בשעות הערב יוגבל לשעה  .12

 . ומפונה

 .מהתקרהאין לתלות קישוטים על קירות האולם או  .13
 . האולםהחזרת מפתחות האולם מיד בתום האירוע בתיאום עם אחראי  .14
  תעריפי השכרת האולם .15

  )1( הקהילה לחבר  
  משלם דמי חבר

  משלם למי שאינו
  דמי חבר

  )3;2 ( ₪ 1,800   ₪ 600  אירוע ביום חול
  ללא תשלום  ללא תשלום  קידוש בשבת לכלל המתפללים

  )4(אין אפשרות    600₪  קידוש פרטי או ארוחה פרטית בשבת
ערב ( ארוחות פרטיות בשבת 2

  )5) (וצהריים
  אין אפשרות   ₪ 1,000

  

  :הערות(*)

 .או אחד מצאצאיו, משלם דמי חברת קהילה / לאירוע שנשוא האירוע הוא חברמתייחסירוע של חבר הקהילה א .1

   . לאחר השלמת ריהוט האולםיעודכנו שאינו משלם דמי חברמחירי השכרת האולם למי  .2
שיוחזר במלואו בתום האירוע במידה ולא , לים שק1,000ס "ק ביטחון ע'יופקד גם צ, בהזמנת אירועים פרטיים .3

  .היו נזקים לאולם או לציוד שבו והאירוע הסתיים בשעה שעליה הוסכם
  . לפנות להנהלת בית הכנסת לקבל אישור חריג לשימוש באולם בשבתותשאינו משלם דמי חבר יוכלמי  .4
 .שיעור באותן שעותבאולם סעודה שלישית תתאפשר רק במידה ולא מתקיים  .5


