סימוכין0109-20984 :

הנדון :נוהל עריכת פעילות בגינות ציבוריות בעיר
עיריית רמת גן מקיימת פעילויות שונות ומגוונות ברחבי העיר למען איכות החיים
ורווחת התושבים.
מטרת נוהל זה לאפשר לתושבי העיר לערוך מסיבות וימי הולדת בגינות ציבוריות תוך
שמירה על המרחב הציבורי ,ניקיונו ובטיחותו.
בהתאם לנוהל ,על מבקש הבקשה לפנות אל מזכירות העירייה ולמלא את טופס "בקשה
והתחייבות לקיום מסיבה בגינה עירונית"  -המונגש באתר העירייה.
יש לשלוח את הבקשה לכתובת המייל/Michal-o@ramat-gan.muni.il :
 pazit@ramat-gan.muni.ilאו בטלפון03-6753521/0 :
לאחר סבב חתימות הגורמים המאשרים ,אשר יבוצע ע"י מזכירות העירייה ,ינתן אישור
סמנכ"ל העירייה.
להלן רשימת הגנים המורחבת בפריסה ברחבי העיר ,יובהר כי האישור ינתן אך ורק
לפעילויות בגינות המפורטות ברשימה זו:
צפון העיר:
גן חרוזים – שכונת חרוזים
גן צלינה – שכונת ותיקים
מרכז העיר:
גן השקדיה – שכונת הגפן
גן שאול – שכונת חשמונאים
הר הבנים  -שכונת יד לבנים
גן אברהם – שכונת בן גוריון (באחריות ואישור הפארק הלאומי)
מרום נווה  -על המדשאה ליד אולם הספורט
גן אלקס – שכונת בורכוב
גן אהרונסון – שכונת הבילויים
גן אלי כהן (במדשאה מול הבמה)  -שכונת רמת עמידר
גן טבנקין – רחוב טבנקין
גן נווה יהושע  -שכונת נווה יהושע
מזרח העיר:
גן הבנים – שכונת רמת אפעל
דרום מזרח העיר:
פארק ואדי כופר (גן ידידה)  -שכונת רמת עמידר

דרום העיר:
גן אחווה – שכונת רמת השקמה
מיקומים בהם ניתן פעילות עם מתנפחים:
גן תל אביב – על המדשאה
פארק מרום נווה – שכונת מרום נווה (באחריות ואישור הפארק הלאומי)
פארק קונביץ – שכונת קרית קריניצי (באחריות ואישור הפארק הלאומי)
פארק לאומי (באחריות ואישור הפארק הלאומי)
לאישור במיקומים תחת אחריות הפארק הלאומי יש לפנות למייל:
Liran-n@ramat-gan.muni.il

בברכה,
אביחי בן שטרית ,עו"ד
סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש
העתקים:
מר מוטי כהן ,מנכ"ל העירייה
מר עזרא נחום ,סמנכ"ל תפעול
מר שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה
מר חיים קאפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה
מר אלברט אוחיון ,מנהל אגף שפ"ע
מר אייל בן דוד ,מנהל מחלקת גנים ונוף
מר בני פלס ,מנהל מחלקת קידום עסקים באגף שפ"ע
גב' מירב שורץ ,מתאמת פעילות מועצת העיר והנהלת העיר
מר ירון שמואלי ,מנכ"ל הפארק הלאומי

טופס בקשה והתחייבות לקיום פעילות בגינה ציבורית בעיר
בקשה לקיים__________________________________________ :
המיקום________________________________________ :
בתאריך______________ :

בין השעות____________________ :

מספר ילדים _____________ :מספר מבוגרים______________ :
הנני מתחייב/ת:
 .1לשמור על הסדר הציבורי ,על הצמחייה ועל ניקיון הגינה במהלך ובתום האירוע.
 .2שמירה על השקט בין השעות  14:00 – 16:00ובין השעות  23:00ל 07:00 -למחרת ,בהתאם
לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,תשנ"ג 1992-ושימוש בבידורית באופן סביר.
 .3חל איסור על שימוש במתנפחים/מתקני מים (למעט בגנים המאושרים בנוהל) ,אסור לקיים חיבור
לחשמל/חיבור למים ,בלון גז ובישול.
 .4חל איסור על כניסת רכבים/אופנועים למתחם הגינה.
" .5אנו פוטרים את עיריית רמת גן ו/או מי מטעמה (להלן " :העירייה") מאחריות בקשר לכל נזק
ו/או אובדן (ישיר ו/או עקיף) שייגרם לרכוש ו/או לציוד אשר בבעלות מי מאתנו ו/או באחריותנו
ו/או בשימוש מי מאתנו בקשר למסיבה וכן נזק ו/או אובדן (ישיר ו/או עקיף) שיגרם למי מאתנו
ו/או למוזמנים הנובע ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם מעשה ו/או מחדל שלנו".

___________________
שם פרטי ומשפחה

___________________ ________________ ____________ __________
תאריך
חתימה
מספר טלפון
כתובת

אישורים הגורמים הרלוונטיים:
אישור וחתימת אגף ביטחון ואכיפה:
______________________________________________
אישור וחתימת מחלקת קידום עסקים:
______________________________________________
אישור וחתימת מחלקת גנים ונוף:
______________________________________________
אישור וחתימת חברת הפארק הלאומי (במידת הצורך):
______________________________________________
אישור וחתימת מחלקת תרבות:
______________________________________________

