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 נוהל רישוי אירועים המוניים

 

 מבוא .1
 

המוניים הינם מתכון לאירועים טרגיים לפעמים לאור העומס או ההשתתפות של כמות אנשים  אירועים

 בלתי צפויה ומאחר שבאירועים המוניים היו מקרים טרגיים בעבר כמו ב: 

 

 לקראת התכנסות במהלך נפגעו ועשרות צעירים 3 נהרגו שבו 1995 בשנת ערד פסטיבל 

 .המוני מופע

 1997 בשנת גן רמת באצטדיון המכבייה פתיחת בטקס שקרס המכביה גשר אסון . 

 נהרגו באסון . 15 -ה המכביה של הפתיחה טקס בעת הירקון נחל מעל התמוטט הגשר

 .נפצעו 69 -ו ספורטאים ארבעה

 חיילת ,נהרגה ל"צה קצינת העצמאות יום לטקס החזרות במהלך ,בירושלים הרצל הר 

 שעליה הבמה על קרס תאורה כשגשר ,קל נפצעו חיילים 5 - כ ועוד בינוני נפצעה נוספת

 .צעדו

 שיש להכרה מובילים ובעולם בארץ המוניים אירועים במהלך ומוות פציעות של רבים מקרים

 שתכנונם הוכיחה אלו אירועים חקירת .משתתפים רבי אירועים לקראת כהלכה להיערך

 .לקויים היו להם שקדמו והיערכות
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 הגדרות .2
 

 - הנערך "ציבורי עינוג" של משתתפים רב אירוע הוא פעמי חד המוני אירוע הגדרה 2.1

 ,כפרה ברחובות, בטיילת,בפארקים אירועים ,למשל .מלכתחילה לכך יועד שלא במבנה או פתוח במקום

 .המבוקש לשימוש יועדו שלא אחרים סגורים ובמקומות באולמות

 

 הטיפול. ח"התשכ עסקים רישוי לחוק בהתאם ,עסק ברישיון החייב פעמי חד אירוע 2.2

 שכן .עסק רישיון בהוצאת המחויב רגיל בעסק טיפול מהליך שונה במסלול נמצא האירוע שלבי בכל

 אין לרוב ,זמן מבחינת קצר עצמו האירוע ,מוגבר פעילות ובקצב קצר בזמן נעשות לאירוע ההכנות

 .אחת זמן בנקודת רבים קהלים פוקדים האירועים ואת האירוע במהלך ליקויים לתקן אפשרות

 

יש להגיש במשרדי מחלקת רישוי עסקים בבניין המועצה כפר קרע,  לרישיון לאירוע המוני בקשה  2.2

 הואיל ימים לפני האירוע. 40לכל אירוע המוני שיתקיים בתחומי שיפוט המועצה המקומית עד 

 לאירוע בקשה להגיש יהיה ניתן ,מראש לחזות היה אפשר שאי במקרים דחוף צורך נוצר ולעיתים

י עסקים ממנהל רישו אישור יידרש הבקשה הגשת לצורך  ,יום 21 – עד  קצר זמן בפרק המוני

 מיו"ר המועצה. ואישור 

 

 בידי וחתומים ערוכים בטיחות ונספח ,בטיחות בתכנית המשולבת ,עסק תכנית לצרף יש לבקשה 2.4

 .לצורך בהתאם נוספים גורמים אישורי להמציא יש לבקשה מוסמך מקצוע בעל

 להגיש יהיה ניתן ,בחתימתו התכניות את יאשר שהמהנדס לאחר ורק  ,הנדסה מחלקת י"ע ייבדקו התכניות

 עסקים. ורישוי מידע במרכז הבקשה את

 

 בטיחות בסידורי ופתרונותיהן הבטיחות בעיות כל יפורטו בו מפורט בטיחות נספח יצורף לתכנית 2.5

 לאחר ידווח ובו ,ידו בחתימת שיוגש ,באתר שלו הביקורת בסיום ח"דו להכין יידרש המהנדס .באתר

 .האירוע לתחילת בסמוך ,בנספח שצוינו הליקויים ותוקנו הבטיחות סידורי כל בוצעו כי בדיקתו

 

בשטח שיפוט מ.מ. כפר קרע לא יאושרו אירועים חוץ מתהלוכות בצביון דתי ללא  – חגי מוסלמים 2.6

 מוסיקה וללא זיקוקין דינור. 

 

יש צורך באישור ראש המועצה או מי שהוא הסמיך לתת אישור כזה בכתב )ממלא  אירועים בשצ"פ 2.7

 מקום ראש המועצה או מהנדס העיר (
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 לנותני-  הפניות הרישיון מבקש יקבל ,הבקשה הגשת עם מיד הרישוי לגורמי בקשה המצאת 2.8

 מועדי את הרישוי גורמי עם לתאם נדרש .בהקדם הרישוי גורמי דעת חוות את לקבל מנת על האישור

 .למלא שיידרש המקצועיות הדרישות ואת באתר שלהם הביקור

 

 וקבלת- זה מהליך הנובעות דרישות בכל דהיעמ לאחר ,תתבצע העסק רישיון מסירת רישיון קבלת 2.9

 . הרישוי מגורמי הדרושים האישורים כל

 

 

 

 

 :הנוהל מתייחס תקנות והנחיות אליהם חוקים .2
 

 1962 ח"התשכ עסקים רישוי חוק  3.1

 

 1000 – א"התשס , ) כלליות הוראות ( עסקים רישוי חוק תקנות 3.2

 

 5/11/1013 מיום עסקים רישוי צו  3.3

 

 1961 – ג"תשכ ציבוריים במקומות הבטיחות חוק 3.4

 

  1992 ח"התשנ מוגבלויות עם לאנשים שוויון חוק 3.5

 

 החינוך משרד של מתנפחים הפעלת נוהל 3.6 

 

 1002 -ח"תשס ,בספורט אלימות איסור חוק 3.7

 

 . ואירועים לירידים הבריאות משרד הנחיות  3.8
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באופן ישיר לעינוג ציבורי באירועים סקירה של החוקים הקיימים הקשורים  .4

 המוניים :

 

 חוק רישוי עסקים 4.1

הרישוי  החוק קובע על מי חלה חובת הוצאת רישיון עסק, מתי העיסוק נדרש בהוצאת רישיון, תהליך

לכל נושא אירועים  חסותיעצמו, מסמכים שיש להמציא לצורך הוצאת הרישיון, בהתאם לכך בחוק יש התי

 ציבור.המוניים ועינוג 

 

 מטרת החוק : 4.1.1

 . שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; איכות הסביבה.  1

 מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות; משטרה.. 2

 בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו; משרד הכלכלה..  3

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות; .  4

 משרד החקלאות.

 בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים; משרד הבריאות. . 5

 קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות. .6

 

 עינוג ציבורי 4.1.2

 -"עינוג ציבורי" הצגות של  .)ב( 3 סעיף : "לגבי עינוג ציבורי כולל ההגדרה בחוק רישוי עסקים

 תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט,

 וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם

 הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים ". העיקרית היא חינוכית, אף אם

 

 תקנות חוק רישוי עסקים 4.2

 תקנות רישוי עסקים מסדירות את "המסלול" והדרך להוצאת רישיון, בהתאם לכך יש התייחסות

 למסמכים שיש להמציא לרשות הרישוי, התכניות, טפסים נדרשים, הגדרת בעל מקצוע מוסמך

 יש תכנית לרישיון, אלמנטים נדרשים בתכנית, הגדרת נותני האישור והוצאתשרק הוא יכול להג

  הרישיון.

 התקנות מתייחסות למפרטים אחידים שגורמי הרישוי מפרסמים ומחייבים את העסקים. תהליך

 השגה על החלטת הרשות או גורמי הרישוי ואשרות לערער על החלטות.
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 צו רישוי עסקים : 4.3

 מפרט את מסלול הרישוי שעסקים טעוני רישוי חייבים לקבל לצורך קבלת רישיוןצו רישוי עסקים 

 העסק . בהתאם לכך הצו מתייחס למהויות בעלי אופן זמני הנוגעים לעניין ומגדיר אותם

 כחייבים בהוצאת רישיון עסק כדלקמן:

 

 . א' מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון 7.7

  -ג' קרקס  7.7

תחת כיפת ( בתהליך הנייה )  –ה' אמפיתיאטרון מקום אחר לעריכת אירועי תרבות , בידור וספורט  7.7

 משתתפים או יותר. 500 -השמים , שנועדו ל 

 . ז' יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע 7.7

 . ט' מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים 7.7

  י' יריד מזון. 7.7

 ב' מחנה נוער 7.7

  א' מתקני שעשועים 7.10

 

 האירוע: בהתאם לסוג הפעילות והאירוע נוספים לרשימה זאת מהויות נוספות בהתאם לסוג 4.3.1

לא יתאפשר מכירה או הגשה של משקאות משכרים  – הגשת משקאות משכרים 2.2א. פריט 

 מהתושבים(  99.99%שיתקיימו בכפר קרע )בגלל האוכלוסייה המוסלמית שמהווה  באירועים

 ב' הכנה ומכירת מזון. 2.1ב. פריט 

 ב' מקום למכירת מזון ומוצרי צריכה שאין בו טיפול במזון, ועוד' . 2.7ג. פריט 

 א' 7.2לא במבנה מסודר פריט שד. קייטנה 

 

 בחוק והכללת הנושא בצו רישוי עסקים נמצא שאירועים בהתאם להגדרת עינוג ציבורי 4.3.2

במבנה או בשטח  המוניים של תרבות, ספורט, ומופעי בידור מחויבים ברישוי עסק בין אם הם נערכים

 פתוח.

 

 1962 – ג"תשכ ציבוריים במקומות הבטיחות חוק 4.4

 המשמשים לטקסים מקומות .שונות התקהלויות מתקיימות בהם לציבור הפתוחים מקומות על חל החוק

 .העסק ברישיון בטיחות תנאי לגביהם נקבעו שלא ושמחות

 תקנות הבטיחות נקבעו ומכוחו ציבוריים במקומות מתקהלים של ובטיחותם שלומם את להסדיר בא החוק

 בטיחות שונים לרבות בנושאים הסדרים הקובעות , 1929 – ט"התשמ) אסיפות) ציבוריים במקומות
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 בתחומי המצויים-  ובריאות ציבורי סדר ,הציבור שלום ,סביבה איכות , ומתקנים מבנים של פיזית

 . שונות רשויות של אחריותן

 האחראי על, חל הוא עליהם במקומות מתקהלים של לבטיחותם האחריות את מטיל הבטיחות חוק

 אחר למלא אותו ומחייב במקום בפועל המחזיק או האירוע מארגן, העסק רישיון בעל במקום לבטיחות

 האחריות בצד  .והבניה התכנון בדיני לעמוד החובה את זה ובכלל הבטיחות בתקנות הקבועות הדרישות

 הנוכח ,ומעלה פקד בדרגת משטרה לקציןאחריות  המחוקק מקנה באירוע לבטיחות האחראי על המוטלת

 .במהלכו או האירוע התחלת לפני בסמוך ,כאמור במקום

 

 .עזרה ראשונה :בעניין תקנות לקבוע ,הפנים לביטחון השר עם בהתייעצות ,הפנים שר את הסמיך החוק

 סדרנים של וסימני ההיכר ,לרשותו ושיעמדו באסיפה לבטיחות האחראי ידי על שיתמנו בטיחות סדרני

 .המקסימלי המספר מודעה בדבר הצגת האסיפה למקום להיכנס הרשאים של המקסימלי המספר .אלה

 ;בשכנותה והנמצאים באסיפה הגנת המשתתפים לשם סידורים .הקהל לבטיחות הנוגעות אחרות מודעות

 בפעילות המשתתפים של ובטיחותם שלומם ועל הסדר הציבורי על שמירה לשם התנהגות וכללי הוראות

 פעילות הספורט. זירת לעניין לרבות ,ספורט

 

עירונית שאינם דורשים התייחסות המועצה המקומית כפר קרע לעניין קיום אירועים ביוזמה  4.5

 רישיון עסק

 ציבורים בשטחים לאירועים או אחר או חינוכי ,עירוני במוסד המתקיימים ההתייחסות לאירועים

י הבטיחות השונות ושאינם חייבים ברישיון עסק. יש לעמוד בכל תנא המועצה יחידות ביוזמת המתקיימים

 מרות שאין הוא חייב רישיון עסקוהשמירה על סדר ציבורי ולהיות מתואמים עם גורמי הרישוי ל

 ל יוזם האירוע ו/או מפיק האירוע.האחריות בדיווח ע

 

 1998 ח"התשנ מוגבלויות עם לאנשים שוויון חוק 4.6

 ,ביותר והכללי הבולט החוק הוא 1992 -ח"התשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק

 זה חוק" :לחוק 1 בסעיף מוצגת החוק מטרת .מוגבלות עם אנשים של בזכויותיהם העוסק ,במדינתישראל

 את ולעגן )זמנית מגבלה או קבועה לקות ,דהיינו( מוגבלות עם אדם של וחירותו כבודו על להגן מטרתו

 המיוחדים לצרכיו הולם מענה לתת וכן ,החיים תחומי בכל בחברה ופעילה שוויונית להשתתפות זכותו

 ."יכולתו מלוא מיצוי תוך ,ובכבוד בפרטיות ,מרבית בעצמאות חייו את לחיות לו שיאפשר באופן

 שירות ובמתן בכניסה מוגבלות עם אנשים להפלות אסור :לעניין התייחסות שיש נמצא לחוק בהתאם

 .לציבור הפתוח במקום

 נגיש לאנשים ושירות נוחה גישה ולאפשר ,לציבור הניתן שירות או לציבור הפתוח מקום כל להנגיש יש

 .המוגבלויות סוגי כל עם
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  2012 החינוך משרד של מתנפחים הפעלת נוהל 4.7

 ואין מתנפחים מאחר במתקנים העוסק האירופי לתקן מותאם מתנפחים הפעלת בעניין החינוך משרד נוהל

 הנדרשים. ההנחיות והדגשים את ומציג מפורט שהנוהל נמצא ) להכנתו עד ( בנושא ישראלי תקן

 

 

 מפגעים מניעת חוק 4.8

 בשנת בכנסת נחקק ,א"תשכ מפגעים למניעת החוק

 ומניעת– ריחות מניעת ,רעש מניעת נושאים בשלושה עוסק החוק . 1961 בשנת לתוקפו ונכנס 1961

 לזיהום. סביר תיבל או חזק לריח ר.סבי בלתי או חזק לרעש אדם יגרום לא" :כי וקובע אוויר זיהום

 לעוברים או מקום המצוי בקרבת לאדם ,להפריע עשוי או ,מפריע הוא אם .האוויר של סביר בלתי או חזק

 חודשי שישה של עונש ומטיל ,בו פגעו אם ,אלה מפגעים על להתלונן אדם לכל מתיר החוק ."ושבים

 .אלה למפגעים הגורמים נגד צו מניעה לתת המשפט לבית החוק מתיר כן .העבריינים על וקנס מאסר

 

 2008 -ח"תשס ,בספורט אלימות איסור חוק  4.4.1

 .בספורט וגזענות אלימות תופעת עם התמודדות לצורך נועד החוק

 עסק רישיון – בעל אחראי יהיה בטיחות אחראי ובאין ,בטיחות אחראי ספורט לאירוע אחראי החוק מגדיר

 ;עסקים רישוי חוק לפי ספורט לאירוע עסק רישיון מבקש או

 צפייה לשם ,ספורט פעילות בזירת המתקיימת ,הבטיחות בחוק כהגדרתה ,אסיפה "ספורט אירוע"

 שמספר ספר בבתי הספורט התאחדות או החינוך משרד שמארגנים כאמור אסיפה למעט ,ספורט בפעילות

 ; 1,000 על עולה אינו ,במשוער ובין בפועל בין ,בה והצופים המשתתפים

 חלקים: לארבעה החוק את לחלק ניתן

 .האירוע לקיום סף תנאי ,ספורט אירוע לקיום התנאים .א

  .ספורט אירוע לקיים ניתן לא בלעדיהם ספורט באירוע נדרשים תפקידים בעלי .ב

– חומרים הכנסת בגין פלילית סנקציה קביעת ,השוטרים של האכיפה סמכויות הרחבת ועונשין– אכיפה .ג

  . למגרש אסורים

 .בספורט אלימות למניעת המועצה כינון .ד

 . ואירועים לירידים הבריאות משרד הנחיות 4.4.2

 )ה( 7.7 ,מופעים לעריכת מקום )א( 7.7 פריטים לעניין הנחיות הוציא הבריאות משרד

 או יריד 'ז 7.7 פריט .השמים כיפת תחת וספורט ובידור תרבות אירועי לעריכת אחר מקום ,אמפיתיאטרון

 .קבע של במבנה שלא תערוכה

 .הבריאות משרד אישור את ולקבל ההמוני האירוע רישוי במסלול אלו בהנחיות לעמוד נדרש
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 ,ובטיחות מזון למזון התייחסות יש כך בתוך ,בהם נדרש שהאירוע הדרישות את מציינות אלו הנחיות

 .שירותים ,מזון דוכני שפכים סילוק ,שתיה מי אספקת ,תשתיות

 . לקהל אפקטיבי שטח לפי הנדרשות הסניטריות הקבועות לעניין תחשיב נמצא אלו בהוראות

 .כיורים 3 – ו ,אסלות 2 נדרש אירוע שטח ר"מ 1000 לכל

 משתתפים מספר לפי חישוב

 .אחד וכיור אסלות 2 – נוספים 600 לכל .כיורים 4 ו ,אסלות 4 איש 1,000 – עד גברים 

 .אחד וכיור אסלות 2 – נוספים 600 לכל .כיורים 5 ו ,אסלות 4 נשים 1,000 – עד נשים

 

 

 .דוכן להפעלת בקשה טופס למלא נדרש דוכן לכל

 

 

 הליך רישוי לאירוע המוני .5

  מידע מוקדם 5.1

ית ע"י ניתן לקבל במחלקת רישוי עסקים במועצה המקומ בנושא אירועים המוניים מידע מוקדם 5.1.1

 .מנהל המחלקה לרישוי עסקים

 074-7558664ל  מראש בטלפון הגעה לתאם נדרש הבקשה הגשת והמשך פגישה תיאום לצורך 5.1.2

 .עסק רישיון להוצאת רגיל תהליך לעומת עצמו בתהליך השונות בדבר המגיש את לעדכן נדרש 5.1.2

 .השונים הרישוי מגורמי בעצמו האישורים את להביא צריך והמגיש ,ביד הפניה נמסרת הנוכחי בתהליך

 אינפורמציה מועברת שבו מאוד חשוב מאוד שלב הינו המוקדם המידע נתינת שלב 5.1.4

 .המבוקשת הפעילות בדבר בכתב מקצועיות והנחיות

 המשתתפיםפר מס ,שבו המורכבות האירוע סוג את לעומק להבין נדרש המוקדם המידע מתן בשלב 5.1.5

 .רישיון מהוצאת פטור מתן או עסק ברישיון הצורך בחינת

 

 טעון רישוי  –בחינת הצורך בהוצאת רישיון. אירועים המוניים  5.2

 העסק בעל - את המחייבות המהויות מופיעות בצו המופיע לחלוקה בהתאם עסקים רישוי צו 5.2.1

 .רישיון בהוצאת

 לפעילות אישור להמציא שחייבים הרישוי גורמי מיהם בצו מסומן למהות בהתאם  5.2.2

 .המבוקשת

 מבנה רק חל – ל"הנ הפריט .מזון ללא קבע במבנה ,וירידים מופעים לעריכת מקום 'א 7.7 פריט 5.2.2

 למבנה מתייחס ל"הנ הפריט אישר .פתוח בשטח זה בפריט שימוש לעשות אין לכך בהתאם .קבע של
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 בית של פריט כמו זה לנושא רלוונטי פריט להוסיף נדרש באירוע מזון ומוגש במידה .מזון ללא בלבד

 .  משקאות הגשת ,מזנון , אוכל

 .המשטרה הינו המרכזי הרישוי גורם

 – שבמידה לב לשים יש .עצמה הפעילות לעצם מתייחס ל"הנ הפריט קרקס 'ב7.7 פריט 5.2.4

 אישור לרבות החקלאות משרד אישור לקבל יש חיים בעלי הכולל במופע ומדובר

 .משטרה ואישור חיים בעלי מצער

 - כיפת תחת וספורט בידור , תרבות אירועי לעריכת אחר מקום אמפיתיאטרון 'ה7.7פריט   5.2.5

אין אמפיתיאטרון בכפר קרע  –)אין התייחסות לנושא  –יותר  או משתתפים 500 - - ל שנועדו , השמים

 שיפוט המועצה המקומית כפר קרע(  או בתחום

 רק רישיון-  בהוצאת מחויבים ותערוכה יריד. קבע של במבנה שלא תערוכה או ירידז'  7.7פריט 5.2.6 

 .הגג לרבות בנין– והבניה התכנון חוק להגדרת בהתאם מבנה . למבנה מחוץ בחוץ כשהם

 המזון תברואת לעניין הבריאות משרד של באישור נדרש מזון יריד - מזון יריד ' י7.7 פריט   5.2.7

 באירועים ההפקה את מחייב הבריאות משרד , הדוכנים את מאשר הבריאות משרד לכך בהתאם .ביריד

 .זמן היריד כל במשך במקום הפעילות על שתפקח בחברה אלו

 - של לפעילות מתייחס שעשועים מתקני של פריט שעשועים מתקני 7.10 פריט  5.2.8

 רישוי וגורמי ,משטרה אישור מצריכים ל"הנ המתקנים ,במקום שמוצבים מתקנים

 .ועוד בודק חשמלאי כגון לצורך בהתאם

 קבועים במבנים שנעשית פעילות להשתלב יכולה המוניים אירועים של זו לפעילות5.2.9 

משקאות משכרים לא יותר  4.8יש לציין שפריט  –ב ועוד פריטים נוספים 7.7 פריט פתוח קולנוע :כגון

 בתחומי מועצה מקומית כפר קרע באירועים המוניים. 
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  :עסק רישיון בהוצאת החייבת פעילות  6.

 רישוי בחוק כהגדרתו ציבורי עינוג .לכך מיועד שלא במקום שנערך ציבורי עינוג של אירוע כל 6.1

 .עסקים רישוי בצו ומפורט עסקים

 .איש 500 - על עולה הצופים מספר קהל תפוסת 6.2

 

 .יריד או משקאות או מזון מכירת יש במקום6.3 

 

 בר ,חתונה :ברישיון לכך מיועד שלא במקום שנערכים ואירועים שמחות של אירוע כל 6.4

 .הספר לבית מחוץ המונית תלמידים חגיגת ,מסיבה ,מצווה

 אירוע לצרכי המיועד תחום במקום צופים 500 על העולה קהל בנוכחות ספורט אירועי 6.5 

 .הספורט

 ,קהל הפעלת כמו משנה אירועי מצבר המורכבת המונית ציבורית התרחשות של אירוע 6.6

 .וכד אמנים פינות ,הרקדה

 .גדולה תפאורה ,התכנסות אוהל כמו גדולים זמניים הנדסיים מתקנים נבנים בו אירוע  6.7

 משיכה מוקד מהווה שהאירוע וניכר מפורסם זמר מופיע מופע מתקיים שבו אירוע  6.8

 דרוש שאינו כאירוע האירוע את להציג מנסים שלעיתים למרות אלו במקים , משמעותי

 .עסק רישיון בהוצאת ולחייב דעת שיקול תוך זאת לבחון רישוי

 אבל ,רישוי טעון לא הספר בית בתוך האירועים כל כי נאמר החינוך משרד ל''מנכ חוזר  6.9

 עסק רישיון להוציא יש אזי ... רישוי הטעונה בפעילות ס''ביה לכותלי מחוץ ביציאה

 .עסק רישיון בהוצאת נדרש ספר בית של השמיים כיפת תחת אירוע לכך בהתאם

 של פעילות או ,יער בתוך קייטנה ,הנוער תנועות של המוניים ואירועים ,קיץ מחנות  6.10

 .עסק רישיון בהוצאת נדרשים הקבוע למבנה מחוץ המוני אירוע שמהוות נוער תנועות
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 רישוי טעוני שאינם עסקים .7

 :כגון עליהם חל אינו עסקים רישוי שצו עסקים

 ציבוריות עצרות 7.1

 .ציבוריות הפגנות או פוליטיות הפגנות 7.2

 עסק ברישיון טעון אינו מחאה אוהל של האירוע 7.2

 .האירוע עיקר את מהווה שאינה הפגנה במסגרת אומן הופעת 7.4

 כניסההש , מסחריות למטרות שלא ,משפחותיהם ובני המוסד לתלמידי ,חינוכי במוסד אירועים 7.5

 .משפחותיהם בני או המוסד לתלמידי מוגבלת בהם 

 אירוע ,מתחם או מוסד חנוכת ,לרחוב שם הכרזת ,זיכרון טקס :פנימיים עירוניים אירועים 7.5.1

 .עירוני במוסד האגף לעובדי פנימי עירוני

 .העבודה במקום הנערך המוסד לעובדי עבודה במקום אירוע 7.6

 . המדינה בהפקת המדינה של אירוע  7.7

 רחוב אמני 7.8

 חודש הרמדאן או שיעורי דת שנערכים במסגדים במסגרת שנערכות סעודות דתיים, אירועים 7.9

 סדנאות יצירה לילדים  7.17

 פעילות ישנה זו לפעילות לעיתים -  עסק רישיון בהוצאת טעון אינו עצמו המרוץ -מרתון מרוץ 7.11

 .רישיון בהוצאת שנדרשת מלווה 

  

 

 לאירוע רישיון מהוצאת פטור . 8

 לחליפין או ,עסק רישיון הוצאת חובת בדבר שאילתה טופס י"ע להינתן יכול הפטור  8.1.1

 .בכתב מענה או ל"הדוא באמצעות במענה

 באירוע העניין בעל מחויב עסק רישיון מהוצאת הפטור ,עירוני באירוע ומדובר במידה  8.1.2

 רה על סדר ציבורי ורכוש ציבורי. הבטיחות הנדרשים לאירועים ושמי  בדרישות לעמוד

מנהל מחלקת רישוי עסקים  י"ע יינתן המוני לאירוע עסק רישיון הוצאת מחובת פטור הודעת מתן  8.1.3

 עם משלוח הודעה בכתב לראש המועצה המקומית כפר קרע.

 הפטור האירוע לגבי נוספים מערכתיים שיקולים לשקול נדרש הפטור נתינת בעת  8.1.4

 לעמוד שעליו שונים באישורים צורך ויש במידה לכך בהתאם . עסק רישיון מהוצאת

 לוודא צורך אין רישוי טעון באירוע מדובר ולא מאחר . במפורש זאת לציין יש בהם

 .מעקב או ביצוע בדבר

 המועצה תדרוש באירועים שאינם טעוני רישוי את אישור המשטרה וקיום הוראות אבטחה.  8.1.5
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 לרישיון בקשה הגשת .9

ר הבקשה, אפש הגשת לצורך חלקת רישוי עסקים בבניין המועצה,למ להגיע נדרש הבקשה מבקש 9.1

 074-7558664לתאם פגישה בטלפון 

 .עסקים רישוי בתקנות כמצוין 2 מס לטופס בהתאם לרישיון בקשה להגיש יש 9.2

 על.מלא בטיחות נספח יצורף אליהן ,בטיחות בתוכנית המשולבת עסק תכנית לצרף יש לבקשה 9.3

 ."מוסמך מקצוע בעל"ו בטיחות מהנדס יחתום התוכנית

 לנגישות )וסביבה ,תשתיות ,מבנים ( ס"מתו נגישות מורשה דעת חוות לצרף יש לבקשה9.4 

 נגישות מורשה דעת לחוות התייחסות לתת יש בנוסף .השונים וחלקיו מבנה / למתקן פיזית

 יידרש כן כמו .מתאימה ותכנית נלווים מסכים בצירוף חתומה תהיה התכנית .השירות

 .בוצעו דרישותיו שכל ומוודא במקום הפעילות את ללוות מתחייב לנגישות שהמורשה

  באירועים עם מזון חובה לעמוד בתנאים ובדרישות משרד הבריאות. 9.5

 :בתכנית להופיע שחייבים נושאים  9.6

 :האירוע של יםיכלל פרטים  1.

 .הפרויקט /האירוע שם  .א

 .המידע ומספר רישוי תיק מספר  .ב

 .רישיון ומספר "מוסמך מקצוע בעל" הבקשה עורך  .ג

 האירוע מיקום  .ד

 .האירוע מועדי  .ה

 המגיש וחתימת חותמת  .ו

 בטיחות לתכנית מקרא 2.

 אויר תצלום 3.

 ) האירוע לגודל בהתאם ( 1:5000 או 1:2500 - סביבה תרשים 4.

 ) האירוע לגודל בהתאם ( 1:500 – גדולים אירועים 1:250 – מ"קנ האירוע מתחם 5.

 באירוע הקהל תפוסת 1)

 .האירוע וגבולות היקפית גדר 2)

 .עמודים עצים מכשולים ושיפעים גבהים האתר של טופוגרפיה 3)

 .ויציאות ( כניסות4

 .ספקים רכב לכלי וחניה גישה 5)

 .בנפרד חנון כל ותפוסת האירוע לבאי חניה (6

 .הצלה לרכב ופינוי חירום ( נתיב7

 .טכניים ונתונים מיבנה כל חתך לרבות שנבנים הנדסאים מתקנים (8
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 .אופייני דוכן ותרשים דוכנים כולל בשטח קיימים מתקנים או מבנים (9

 – ),כיורים ,שירותים( וזמניים קבועים סניטאריים מתקנים (10

 .מזון והספקת להכנה שרות שטחי (11

 .באירוע המופעל דוכן סוג כל של אופייני ודגם למזון הגשה ( מתקני12

 .והפקה הצלה רכבי ק"חפ ( עמדת13

 למי מתקנים ופריסת עצמאי למקור או לרשת חיבורה ,שתיה מי אספקת רשת ( 14

 .דישון , ןקולחי כגון אחרים לצרכים או אש לכיבוי מים הזנת סימון .באתר שתיה

 .שומן מפריד , השפכים סילוק ואופן לביוב חיבור נקודות (15

 .כיסאות על ישיבה מקומות ,לקהל ( טריבונות16

 .לצפייה ומקומות,נכים שירותי ,מהחניון נסיעה מסלולי ,מוגבלות עם ואנשים לנכים האתר הנגשת ( 17

 .אשפה מכלי וגודל מיקום ( 18

 .חשמל ורשת תאורה ומתקני גנרטורים ( 19

 .אש כיבוי לרכבי המתנה עמדת לרבות בשטח שיפוזרו אש כיבוי ואמצעי דרישות (20

 .קרקעי על או קרקעי תת גז צובר עם גז רשת / גז בלוני ( 21

 קהל לכניסת אסור ושטח לקהל שטח סימון ( 22

 כריזה מערכת ( פיקוד23

 .זיקוקים הפעלת עמדות מיקום ( 24

 .ומשלן מתוכננות משקלות ,עוגנים מספר ,לקרקע המיתקנים עיגון ( הצגת25

 .האירוע הנהלת ומשרדי קופות (26

 )משקלות ,עוגנים( צד ברוח ועמידה יציבות לצורך המתקנים ( תכנון27

 הבטיחות ונספח התכניות התאמת את המאשר בטיחות מהנדס אישור ( המצאת28

 פרטי שם :הפריטים את הכולל מלא באופן לחתום נדרש האישור על .לדרישות

 .חתימה ,המהנדסים בפנקס רישום מספר ,תאריך ,ומשפחה
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 : הבאים הנושאים את יכלול הבטיחות נספח .17
 

 האירוע תיאור 17.1

 ___________________________________________ :האירוע מקום

 __________________________________________ :האירוע מועד

 _____________________________________:ציבורי או פרטי אירוע

 )בו המתוכננת והפעילות האירוע של מפורט תיאור ( : האירוע תיאור

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________ 

 :באירוע המשתתפים על מידע 10.2

 ___________ כצופים המשתתפים למספר צפי .הרחב לציבור פתוח האירוע א.

 ________________:שחולקו הזמנו מספר .למוזמנים סגור האירועב. 

 _________________:שימכרו כרטיסים מספר .הרחב לציבור נמכר האירועג. 

 ____________________________________________:אחר אירועד. 

 .בקשה הגשת לצורך הרישוי מחלקתל להגיש שיש ונספחים טפסים 10.3

 . )ותקנותיו עסקים רישוי חוק פ"ע( .עסק לרישיון בקשה טופס א.

 העתקים 5 (אחד מקצוע בבעל שניהם את לשלב ניתן( יחותב. תוכנית עסק משולבת בתוכנית בט

 )בהמשך כמפורט( לאירוע בטיחות נספח ג.

 – הבריאות למשרד האישור לאחר שתועבר נפרדת תוכנית מזון בטיחות תכנית ד. 

 .דוכן כל של טכנית פרשה

 .האירוע מתרחש בו הנכס או המקרקעין בעל אישור ה. 

 .האירוע למקום קבועה ביטוח תעודת או לאירוע' ג צד ביטוח תעודתו. 

 לביטוח נילווה הטופס( אירועים קיום בגין ביטוחים תקפות אישור טופס ז. 

 ) הביטוח חברת י"ע למילוי .עסקים רישוי באגף למפיק שיימסר

 מרשם אישור : לצורך החשבון רואה / דין עורך אישור להציג תידרש חברהח. 

 כולל מטעמה החתימה מורשה בדבר אישור וכן החברה רישום על החברות

 .החברה חותמת

 להגיש יש. עסקים רישוי מחלקתב ימסרו הטפסים (פעמי חד באירוע מזון דוכן להפעלת בקשה טופסט. 

 לצרף יש ,באירוע המשתתפים המזון גופי כמספר טפסים

 ) המציג העסק של עסקים לניהול ורישיון יצרן רישיון

 ) ציבור עובד /לרכב מעבר תו ( לאירוע כניסה אישוריי. 
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 מינויים נדרשים לאירוע המוני  17.4

 דואר אלקטרוני  טלפון  כתובת  שם מלא  הגדרת התפקיד

 בעלי הרישיון:

1. 

 

2. 

 

3. 

 

    

בעל מקצוע מוסמך 

החותם על 

 התוכנית 

    

     מהנדס הבטיחות 

 מפיק בפועל

 

    

 מנהל האירוע 

 

    

מהנדס 

 קונסטרוקציה 

    

     חשמלאי מוסמך

אתר הקמת מנהל 

 האירוע

    

אחראי בטחון 

 באירוע 

    

אחראי על סידורי 

מניעת דליקות 

 באירוע 

    

     יועץ בטיחות מזון

חברת הגז ושם 

 האחראי לביקורת 

    

איש קשר מטעם 

ההפקה לרישוי 

 עסקים 

    

 אחר: 

 

    

 אחר:
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 מתקנים הנדסיים שייבנו באתר האירוע  17.5

 

 כמויות  סוג המתקן 

  

  

  

  

  

  

  

 

 סעיפים שיופיעו במסמך בטיחות )חובה(  17.6

 .) להיות שאמור האירוע לגבי במלל פרוט ( .האירוע של כללי תיאור 1.

 .כללים מאפיינים קיימים מכשולים ,היקפו ,השטח תיאור :האירוע שטח 2.

 ,פרוע ,משפחות ,נוער ,ילדים .מבוגר ,צעיר( .וסיווג סיכון במונחי והגדרתו צפויה קהל תפוסת :קהל 3.

 .)התנהגות צפי ,חופשית כניסה ,כרטיסים ,מוזמן

 .באתר מיוחדים מתקנים מיגון ,חיצוני ,פנימי גידור :האתר גידור 4.

 .ולמציגים לקהל השערים של הנדסי ותאור חירום ויציאת כניסה פתחי :ויציאה כניסה 5.

 שיקבע מספור פי על אותם ולמספר מתקן לכל פרוט לתת יש .באתר שיוקמו ארעיים מתקנים 6.

 .שתוגש העסק וניהול הבטיחות בתוכנית

 .מתוכנן ועומס מידות מיקום.באתר שיוקמו במה ומתקני במות :במות 7.

 .באתר שיוקמו פרסום מתקני :פרסום 8.

 .באתר שיוקמו ושתייה מזון מתקני :מתקנים ושתייה מזון 9.

 .ומשטרה הצלה לרכבי חירום ודרך לאתר גישה דרכי :לאתר דרכים 10.

 לחניה והאפשריים הקשורים החניונים כל את לציין יש .לאירוע וחניה תנועה סידורי :וחנייה תנועה 11.

 .בהם המקומות ומספר באירוע

 החניה פתרון למערך האירוע תכנית במסגרת להכין יש :מוגבליות עם ואנשים לנכים נגישות12. 

 למקום האירוע. עד מהחניה מוגבלות עם ואנשים לנכים והנגישות

 ,בגובה עבודה ,שילוט ,גידור :האתר הקמת בזמן הבטיחות נוהלי :ואחריות האתר בהקמת בטיחות . 13

 ,ההקמה בשלב ציוד מיגון ,מורם לציוד מתחת תנועה מניעת ,העובדים מיגון ,מורשים מלא כניסה מניעת

 .האתר הקמת על ומפקח אחראי מינוי

 אישורים .מוסמכת וחברה בטיחות כולל באתר זיקוקים הפעלת נהלי :ופירוטכניקה זיקוקים 14.

 .נדרשים

 המזון על פקוח נוהל כולל .לאירוע המזון תכנית :בטיחות ושתייה מזון15. 

 .באירוע והתברואה
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 .תברואי פיקוח וצוות לאירוע מזון בטיחות יועץ מינוי :מזון בטיחות יועץ 16.

 .באירוע בישול גז ובטיחות גז מערך פריסת :בישול גז17. 

 

 .לאירוע והביטחון האבטחה ותוכנית ,נדרש מאבטחים מספר כולל האבטחה מערך :באירוע אבטחה 18.

 .הצורך במידת כוחות תגבור

 .לאירוע הביטחון קצין מינוי :ביטחון קצין 19.

 .לקדמותו– האתר החזרת האירוע ולאחר באירוע ותברואה ניקיון : :ונקיון תברואה 20.

 הניקיון לשמירת והערכות . ברזיות כולל נכים ושירותי רגילים שירותים מערך פריסת :שירותים21.

 .ובסביבתם בהם

 

 .דרכם שאיבדו וצופים ילדים ואיתור מודיעין נקודת :מודיעין 22.

 .לביקורות זמנים לוחות , ק"חפ ,כרטיסים סימון ,עבודה נוהלי :משטרה 23.

 .לאירוע והשירות הציוד שנותנות וחברות חירום נוהל ,אמבולנסים ,חובשים מספר :רפואי פינוי 24.

 בידוד או לאירוע הצלה מערך לציין חובה ים או בריכה ,מים מקווה ליד באירוע :מים מקווי ביטחון .25

 )במים רחצה אין אם גם( .המים אתר

 כיבוי וצוותי כבאיות ,מדויק פירוט תוך בשטח שיוצב ציוד ,נדרש אש כיבוי מערך :אש כיבוי 26.

 ,לאירוע נדרשים

 .באירוע אש כיבוי בטיחות על אחראי מינוי :אש כיבוי אחראי 27.

 .והכוונה חירום תאורת ,תיאורה אמצעי ,מוארים אזורים :באירוע תאורה 28.

 הכוונה ,וכניסות יציאות ,האירוע בתוך הכוונה ,לאירוע הכוונה :שילוט 29.

 .החירום לשירותי הכוונה ושילוט אלכוהול מכירת איסור ,מודיעין ,ושירותים תברואה למתקני

 .לחירום וכריזה הגברה מערכות :הגברה 30.

 הביקורות למערך תכנית הכנת לרבות . ובמהלכו האירוע תחילת לפני נדרשות ביקורות : ביקורות 31.

 . בפועל שבוצעו מוודא ומי הנדרשות

 כמה נמשך האירוע אם חוזרות וביקורות האירוע תחילת לפני נדרשים אישורים :מוקדמים אישורים 32.

 .ימים

 ,כוח למקורות גישה ,התחשמלות מפני באירוע והמשתתפים הקהל לבטיחות הנחיות :חשמל בטיחות 33.

 .מוקדמת בדיקה כולל בעומס המערכת ועמידת חליפיות כוח מערכות ,מקצר דליקות מניעת

 וסכנת החלקה ,חשמל בטיחות ,רטיבות ,גשם מפני הערכות מערך :אויר מזג ופגעי ורטיבות גשם 34.

 .'וכד הצפות ,רוחות ,גשם כמו צפויים אוויר מזג פגעי

 פעילות שעות הגבלת ,אקוסטי מומחה יעוץ י"ע רעש מטרדי לצמצום הערכות :רעש מטרדי מניעת 35.

 .ההגברה מערכות וכיווני

 בהם השימוש ותקפות לבטיחות אישורים וקבלת הרמה במתקני בטיחות :הרמה מתקני 36.
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 היפגעות ואמצעים למניעת הנחיות הכנת :סגולה אור ותאורה ליזר במערכות בשימוש בטיחות .37

 .האירוע ובמהלך בהכנות אנשים

 ,וכד רעלים ,נפיצים ,דלקים לרבות מסוכנים בחומרים לשימוש הנחיות הכנת :מסוכנים חומרים 38.

 .האירוע לאתר שכנים אכסון ומתקני האירוע במהלך

 מיוחדים אמצעים ונקיטת מיוחדות הנחיות פרסום ,אתגרי ספורט של במקרה :אתגרי ספורט 39.

 .והקהל המשתתפים לבטיחות

 הבטיחות המערך את לתכנן יש שעשועים מתקני מופעלים ובאירוע במידה :שעשועים מתקני 40.

 ,גיל לעניין התיחסות אלו דרישות בהם שמשתמש מהקהל ודרישות הגבלות לציין יש .בהם בשימוש

 .ועוד רפואיות הגבלות , מתאים ביגוד, גובה , משקל

 תוכנית להכין יש חיים בעלי של פעילה השתתפות יש בו באירוע :חיים בעלי 41.

 . לחיות והמתקנים החיים מבעלי הקהל להגנת בטיחות

 חירום ובמצב בשגרה האירוע על הפקוד הגדרת ,קים"והחפ לים"החמ מערך תכנון :ושליטה פיקוד 42.

 .האירוע על האחיד הפקוד והגדרת ההצלה כוחות כל בין האינטגרציה כולל

 .אשפה פינוי לרבות .האירוע בסיום לקדמותו האתר החזרת תכנון :לקדמותו האתר השבת 43.

 :באירוע הבטיחות ניהול 44.

 .לאירוע הבטיחות תכנית ועקרונות מדיניות :הבטיחות מדיניות .א

 לאירוע שטח תיק הכנת :שטח תיק .ב

 .בשטח מפגעים סקר הכנת :וסיכונים מפגעים סקר .ג

 כל של ותיעוד הערכה,זיהוי שיכלול סיכונים סקר תהליך וביצוע מצב הערכת :הסיכונים הערכת .ד

 שכנים לאירוע. למקומות זיכה לרבות האירוע שמעלה הסיכונים

 הכנת צפויים סיכונים תרחישי ויצירת הסיכונים הערכת של תהליך ביצוע :הסיכונים בקרת .ה

  הפחתתם או הסיכונים ביטול לצורך ואמצעים תגובות

 ,אבטחה ,כיבוי אש :לקראתם והערכות צפויים חירום למצבי הערכות :חירום מצבי תכנון .ו

 .'וכד קהל פינוי ,אישים אבטחת ,חבלני פיגוע אירועי ,אויר מזג ,קהל התנהגות ,מתקנים קריסת

 .באתר צוותי הפעולה כל תדריך לרבות למניעתם והערכות סולקו שלא בטיחות מפגעי איתור  .ז

 .הסיכונים ניהול מערך לתיעוד תכנית :תיעוד .ח

 המשתתפים באירוע  מתמשך. ותדרוך הלקחים הפצת ,יישומם ,לקחים הפקת נוהל .ט

 רוח 45.

 .בהם לעמוד מתוכננים השונים שהמתקנים המכסימלית הרוח את להציג יש  .א

 אנשים ולהרחיק האירוע את להפסיק יש הבטיחות שמבחינת הרוח עוצמת את להציג יש  .ב

 .מהמתקנים

 .האירוע של והשליטה הניהול ובמערכת ק"בחפ הרוח מדידת אמצעי את להציג יש  .ג
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 המתקנים באירוע.  לחיזוק המתוכננים היתדות או והמשקלות העוגנים מערכת את להציג יש  .ד

 רחצה ומתקני מים 46.

 .מסביבה בבטיחות והטיפול באירוע שמשתתפים מים ומקווי בריכות הצגת

 .מים למקווה בסמיכות באירוע הנדרשים המצילים פרמס 47.

 כתוצאה לסביבה מטרד שיהוו חשש שיש או במבנה שאינם חיצונים אירועים 48.

 – בכל הנדרש הדציבל עוצמת לעניין אקוסטקאי דעת חוות להמציא יש מרעש

 .האירוע שלבי

  של הנמכה לרבות הרעש נושא על פיקוח תכנית להכין יש לרעש פיקוח תכנית 49.

 .האירוע לסגירת לאפשרות עד המוזיקה

 - חירום במקרי אירוע לעצירת נוהל להכין יש אירוע כדי בתוך הפסקת נוהל. 57

 מקרר ,החלקה סכנת קיימת שבו לאירוע גשם מקרה כגון ,שונים תרחישים בגין

 שהתחיל לאירועים מענה לתת צריף הנוהל , בסמוך הנמצא חמור בטחוני

 רבה קהל תפוסת ישנה שבהם ואירועים בפעילות התחילו או לדרך ויצאו

 .לבעיות גורם שאינו באופן הקהל את לפזר צורך שיש ומשמעותית

 – . באירוע העוסקים כל של מחייב ללבוש להתייחס יש לבוש  51.

 .הקמה עובדי .1

 .סדרנים  .2

 .תפקיד בעלי  .3

 .בפעילות המשתתף קהל של מיגון ואמצעי לבוש .4

 .באתר הנמצא אחר אדם כל או פעלולנים / שחקנים / המציגים של מיגון אמצעי  .5

 

 לפני יומיות לבדיקות התייחסות מערך יש , אחד מיום יותר שנמשכים אירועים מתמשכים אירועים  52.

 של המתקן מחודשת הפעלה

 

  טופס ביקורת עצמית לפני אירוע – 17.6.1
 חובה לצרף לטפסים לפני הרישוי   –נא להדפיס מתוך הנספחים 

 

 

 מוגבלות עם אנשים נגישות 17.7

 .האתר של בהנגשה הקשורים 17.7.1

 .האתרהתאמת  לשם הנדרשות ההוראות את וכוללת נגישות מורשה י"ע חתומה התכנית 17.7.2

 דרכי גישה .באירוע הקהל לתפוסת מתאים ובמספר תקנית לחנייה :התייחסות יש בתכנית 17.7.2

 .גלגלים כיסא בתוך התנידות המאפשרות נאותות
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 .מדרגות במקום לעליה תקניים או שיפועים "רמפות" ישנם במקום 17.7.4

 באירוע לרבות צפייה המאפשרת במה ,מיוחדים צרכים עם לאנשים ייעודית במה במקום 17.7.5

 .בסמיכות הנמצאים מותאמים ושירותים בסמוך שנמצא מלווה

 בודקים ומאשרים את התכנון מהנדסי לכך בהתאם . תכנון מהנדסי י"ע נבדקות תכנית 17.7.6

 : ובהם בתכנית להופיע החייבים הנושאים כל

 .האירוע של הבטיחות תכנית10.8.1 

 – .המוצבים המתקנים לרבות האתר של תכנית תסריט10.8.2 

  תברואה למתקני להוראות בהתאם נדרשות סניטריות קבועות10.8.3 

 ויציאות כניסות 10.8.4

 מקסימלית קהל תפוסת 10.8.5

 .למקום התכנון והתאמת האתר בחינת 10.8.6

 . מוגבלות עם אנשים הנגשת סידורי 10.8.7

 .האירוע לטובת חניה סידורי בחינת 10.8.8

 .עסק תכניות קבלת לצורך עסקים רישוי לתקנות בהתאם התכניות בחינת10.8.9 

 את לסיים מנת על ורישוי מידע למרכז חוזר המגיש ,לקבלה התכנית את מאשר שהמהנדס לאחר10.8.2 

 .לרישיון הבקשה הגשת תהליך

 .הרלוונטיות המהויות למספר בהתאם עסקים רישוי אגרת תשולם 17.8.2

 - רישוי חוק לפי עסק לרישיון בקשה 1 מספר טופס . לרישיון בקשה טופס מילוי10.8.4 

 .עסקים

 י"ע שאושרה התוכנית והתאמת הבקשה מסמכי בודקת המוניים אירועים אחראית 10.8.5

 .תכנון מהנדסי

 יפו א"ת עיריית ל"למנכ ימשנה"ע ציבורי בשטח שימוש אישור לרבות מסמכים קבלת 10.8.6

 .ציבורי בשטח מתנהל והאירוע במידה

 הנכס בעל אישור להמציא נדרש מבנה בתוך או פרטי בשטח מתנהל אירוע כאשר 10.8.7

 .הנכס בעל פרטי לרבות בכתב יהיה תמיד ל"הנ האישור

 .בחברה ומנהלים חברה רישום אישור 10.8.8

 .יפו אביב תל עיריית לטובת. 'ג צד ביטוח אישור  17.8.9
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 : הרישוי מסלול בחירת לצורך רישוי גורמי 10.8.10 

 הרישוי רשות. 

 מרחב משטרה:__________ 

 הנדסי תכנון 

 הבריאות משרד 

 אש כיבוי. 

 התברואה אגף 

 בחוף באירועים(.חופים מחלקת( 

 מסוכנים מבנים מדור. 

 חיות משתתפות בו באירוע( .וטרינר( 

 וחניה רוכלים בעיות בהם באירועים( .הפקוח אגף( 

 התנועה במערך שינויים או ציבורית ותחבורה חניה תאום נדרש בהם באירועים ( התנועה אגף 

 ).הקבוע

 הסביבה איכות 

 כושר מתקני - הספורט מנהל  

 במיוחד גדולים אירועים מבצע פקודת העירייה ל"סמנכ – 

 עירוניות ורחבות העיר שדרות ,ציבוריים בגנים לפעילות )ע"שפ( העיר פני שיפור אגף 

 מסוכני מבנים למחלקת הפניה לשלוח יש עירוני אירוע הינו והאירוע במידה  

 17.8.11 כיפת תחת פעמים חד אירועים לגבי הסביבה להגנת היחידה בהנחיות לעמוד יש 

 :ב"מצ השמים

 באמצעי למשלוח בנוסף האירוע מפיק עם ידנית בצורה השונים הרישוי לגורמי תועבר הבקשה 17.8.12

 .)'וכד ,פקס ,שליח( ביותר המהירים הקיימים והשילוח הדואר

 רכזת י"ע ירכזו והממצאים התשובות ריכוז , עסקים רישוי לאגף תשובתם ישלחו הרישוי גורמי 10.8.13

 .המוניים אירועים

 ,החסרים האישורים בדבר המוניים אירועים רכזת י"ע ביקורת תערך יום מדי 10.8.14

 .התייחסות קבלת לשם וההפקה הרישוי לגורמי חוזרת פניה תהייה לכך בהתאם
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  :אירועים לעריכת אישור .11

יו"ר המועצה או את מי שהסמיכו בכתב  של באישור נדרשים הציבורי במרחב המוניים אירועים 11.1

 לכך 

  האתר מנהל אישור נדרש עירוני אתר 11.2

 .בנכס הזכיות בעל או/ו המחכיר ,המקום בעל של אישור נדרש פרטי במקום 11.3

 

 

 בחוק המותרת הפעילות לשעת מעבר המוניים אירועים  12.

 העזר לחוק בהתאם הפעילות מותרת שבהם לשעות מעבר המוניים אירועים לקיים אין 12.1

 . 6:00 עד 13:00 ומשעה , 12:00-16:00 השעות בין אירועים לקיים אין כך בתוך

 13:00 לשעה מעבר שמותרת פעילות ישנה בהם שונים מועדים ישנם השנה במשך 12.2 

 .פורים , לבן לילה ,העצמאות יום ובהם

 

 

 וירידים רוכלות  13.

 תוגש ,ההמוני האירוע של הנדרשים התנאים במסגרת תהייה .מזון רוכלות לרבות ,רוכלות כל 13.1

 ללא מרכולתם את למכור נוספים רוכלים יורשו לא .האירוע במסגרת ל"הנ הפעילות את שתשלב תכנית

 .מפורטת התייחסות

 תברואה תנאי לנוהל בהתאם הבריאות משרד אישור יידרש מזון רוכלות וקיימת במידה 13.1 

 . וירידים לאירועים נאותים

 של פרטני באישור נדרשים הפרטי בשטח והן הציבורי בשטח הן , לקהל פתוחים ירידים  13.3

 .העירייה ל"למנכ משנה

 

 

 ביטוח  14.

 ביטוח לטובת פוליסת להמציא נדרש ,הציבורי במרחב ושנערך פרטי גורם י"ע שנערך המוני אירוע לכל

 .לאירוע שקשור נזק בכל העירייה את לכסות מטרתה הפוליסה . יפו אביב תל עיריית
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 רישוי גורמי של סירוב .15 

- ,המחלקה מנהל ,האגף מנהלת את בהקדם ליידע נדרש ! מסרב רישוי וגורם במידה סירוב 15.1.1 

 .הרישוי גורמי של סירוב בדבר עירוני פיקוח

 הגורם את וכן הבקשה מגיש את לעדכן האפשרי בהקדם הסירוב טופס את להוציא נדרש 15.1.2

 .סורב שהעסק המטפל

 , הפלילית המחלקה ,המשטרה את לעדכן נדרש , הסירוב למרות מתקיים והאירוע במידה 15.1.3

 . העירוני פיקוח

 ל"למנכ משנה את לעדכן נדרש "הסירוב למרות" שמתקיים עירוני באירוע ומדובר במידה 15.1.4

 .באירוע הקיימת "התקלה" שדבר העירייה

 

 :רישיון הוצאת לפני לאירוע שנדרשו אישורים . 16

 . עסקים רישוי למחשב וסרוקים נמצאים המסמכים שכל לוודא יש העסק רישיון הוצאת לפני

 

 .לשימוש המקרקעין או הנכס אישור בעל

 .הרישוי רשות

 __________:מרחב משטרה

 .עסקים רישוי באגף תברואה מהנדס

 .הבריאות משרד

 .אש כיבוי

 התברואה אגף

 )בחוף באירועים(.חופים מחלקת

 לידיעה .מסוכנים מבנים מדור

 )חיות משתתפות בו באירוע( .וטרינר

 בעיות בהם באירועים( .הפקוח אגף

 )וחניה רוכלים

 לידיעה

 נדרש בהם באירועים ( .התנועה אגף

 או ציבורית ותחבורה חניה תאום

 ).הקבוע התנועה במערך שינויים

 לידיעה הסביבה איכות
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 – כושר מתקני הספורט מנהל

 – מבצע פקודת העירייה ל"סמנכ

 במיוחד גדולים אירועים

 לפעילות )ע"שפ( העיר פני שיפור אגף

 ורחבות העיר שדרות ,ציבוריים בגנים

 .עירוניות

 

 :לרישיון תנאים להוסיף נדרש במזון טיפול בהם שיש בעסקים . 17

 תברואי פיקוח של בליווי הרישיון בעל נדרש בעייתי או רגיש מזון מוגש שבו אירוע בכל 17.1

 כמצוין מזון ירידי לגבי הבריאות משרד בדרישות יעמוד העסק .האירוע פעילות משך בכל

 . וירידים לאירועים נאותים תברואה בתנאי

 הבישול שלב , ההכנה ממשלב במזון הטיפול שלבי בכל יתבצע הפיקוח 17.2

 . ללקוח הספקתו ועד היריד בתוך , ההובלה בשלב והכנה

 אמצעי בדיקת תהייה .והקירור החימום ובאמצעי המזון של בכניסה 'טמפ בדיקת תהייה 17.3

 .מראש החימום או הקירור

 .לאתר הוצאתו לפני מוכן המזון בו במטבח המזון הכנת במקום ביקורת תתבצע 17.4

 סוג מכול מזון דגימות ישמור התברואי הפיקוח .ללקוח המזון והגשת במזון הטיפול דרך 17.5

 .האירוע ממועד שעות 22 של זמן למשך בקירור מזון של

 

 רישיון והוצאת טיפול סיום  18.

 .הרישוי לתיק יסרקו האישורים , ורישוי מידע במרכז מתקבלים האישורים שכל לאחר18.1

 .העסק של המסמכים כל עם יחד

 רשות כתנאי הקשורים מראש אותם לתת שיש רלוונטים נוספים תנאים כולל הרישיון 18.2

 ככל יקבל הרישיון שבעל נדרש לכך בהתאם . ועוד הבריאות משרד ,אש כיבוי ,הרישוי

 .הרישיון את המוקדם

 .משטרה רישיון התקבל לא שעדין למרות עסק רישיון לאירוע יופק 18.3

 במקביל ישלח העירוני לפיקוח האגף למנהלת וישלח האגף למחשב יסרק הרישיון 18.4

 . עסקים רישוי מחלקות מנהל + 106 מוקד ,זלוף רובי מר העירייה למנכל למשנה

 משטרה אישור 18.5

 ובהתאם לאירוע סמוך ,העסק לרישיון האירוע התאמת את בודק המשטרה נציג 18.5.1

 והנושא במידה .לתקן שיש דברים או תקלות וישנם במידה בפניהם מתריע לכך

 .המשטרה נציג אישור ללא יפתח לא האירוע בעייתי
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 .לקהל יפתח האירוע , האירוע פעילות את מאשר המשטרה שנציג לאחר 18.5.2

 לכך בהתאם ! הסתיים שהאירוע לאחר רק לאירוע האישור את שולחת המשטרה 18.5.3

 פתיחת לצורך כתנאי המשטרה אישור את שמחייבים תנאים כולל העסק רישיון

 .האירוע

 משלוש באחת תעשה הבקשה מבקש או הבטחות מהנדס או למפיק רישיון מסירת 18.5.4

 :הבאות הדרכים

 ,מראש חתום הרישיון את הרישיון לבעל או למפיק תמסור הרישוי רשות 18.5.5.1

 אירוע לעריכת עסק רישיון לקבלת משטרה תנאי בדבר תצהיר ( .ב"המצ בטופס

 .משטרה אישור למעט האישורים כל קבלת לאחר .) המוני

 

 על לחתום נדרשים אינם א"ת עיריית י"ע שנערכים המוניים אירועים 18.5.5.2

 .הרישיון קבלת בטרם .זה נוהל

 

 - האירוע תחילת לפני ביד הרישיון את ימסור המשטרה נציג 'ב חלופה 18.5.5.3

 .המקום את שאישר לאחר

 . ל"הדוא באמצעות ישלח הרישיון 'ג חלופה 18.5.5.4

 

 גמר תעודת או בניה היתר ללא עסקים 19.

 אירוע לערוך בקשו המוניים אירועים מספר . בנייתו נסתיימה שטם במבנה המוני אירוע אישור נוהל

 .גמר ותעודת 2 לטופס המתייחסים הנדרשים האישורים כל את קיבל שהמבנה לפני המוני

 .העירונית הרשות מטעם העיר מהנדס של אישור יידרש בניה באתר אירוע לכל 19.1

 – מבחינת בטוח שהאירוע אישור את לקבל נדרש אתר בטיחות ממונה הבניה לאתר 19.2

 .בשטח שנמצאים והחומרים הציוד המבנה

 המתוכננת שהפעילות יאשר כן כמו .האתר בתחום ל"הנ הפעילות את לאשר צריך הבניה אתר מנהל 19.3

 מיגון של הגנה אמצעי ללא זאת כל .במקום לשוהים מלאה הגנה לספק יכול והאתר באתר להתקיים יכולה

 .אפוד ,עבודה נעלי ,כובע הכולל אישי

 .חצרים הפקעת אישור דהיינו האירוע לטובת החצר הפקעת את בחתימתו יאשר הבניה אתר מנהל 19.4

 כל על לאתר האחריות את לקבל נדרש לרישיון הבקשה מגיש ההפקה מטעם בטיחות מהנדס 19.5

 .המתקן התאמת לשם לדרוש שיש הדרישות

 הכלכלה משרד עם בנוסף העניין את לתאם הבניה אתר מנהל נדרש זו מעין חריגה פעילות בכל 19.6

 .מחוזי מפקח
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 זמן לרבות האירוע עריכת בעת בניה פעילות שום מתקיימת לא האירוע שבאזור לוודא יש19.7 

 .ההתארגנות

 .הבניה עבודות מתבצעות בהם לשטחים האירוע שטח בתוך מעבר או גישה תתאפשר לא 19.2

 

 השגה ועדת 20.

 כך ובתוך עסק רישיון להוצאת סירוב בדבר בכיר עירוני לגורם השגה מאפשר עסקים רישוי חוק

 .המוניים אירועים

 לעריכת בקשה אישור אי בדבר במועצה לגורם השגה השגה להגיש ניתן מועצה מקומית כפר קרע  מצד

 .בעניין הרישוי רשות מאת סירוב קבלת או המוני אירוע

 

 רישיונות תוקף 21.

 אורכה ותתבקש במידה . חודשים 3 על תעלה שלא מוגבלת לתקופה יהיה המוני לאירוע הרישיון תוקף

 חודשים 3 בעוד ל"הנ התוקף את להאריך המחלקה מנהל או עסקים רישוי אגף מנהל בסמכות שתנומק

 .היותר לכל נוספים


