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שם הנוהל: רישוי אירועים חד 

 פעמיים תחת כיפת השמיים

 3מתוך  1עמוד  2 מספר הנוהל:

 ערך: חל על: רישוי עסקים פרק: רישוי עסקים

 תאריך תחולה

1.7.2018 

 עדכון אחרון

 

 1:  מהדורה

 

 -כללי .1

, תקנות חוק רישוי 1968-עיריית קרית שמונה פועלת בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח

בנוגע לחובת  5.11.2013, צו רישוי עסקים מיום 200-)הוראות כלליות(, התשס"אעסקים 

הוצאת רישיון עסק והמסמכים שיש להמציא לצורך כך בנושא אירועים המוניים ועינוג 

 ציבורי.

 :מטרה .2

 שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. .2.1

 הנמצאים במקום.מניעת סכנות לשלום הציבור ושמירה על בטיחות  .2.2

 בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. .2.3

 רציונאל: .3

ת שמונה רואה בקיום אירועי תרבות, ספורט ופנאי חלק מרכזי מיצירת חיי יעיריית קרי  .3.1

 עיר תוססים ומפותחים.

מטרתנו היא להנגיש את היכולת לארגן אירועים גדולים, חד פעמיים המתקיימים 

כיפת השמיים, כך שיתאפשר קיום מגוון גדול ככל האפשר של במרחבים ציבוריים ותחת 

האוכלוסיות  אירועים, הנבדלים אחד מהשני באופיים ותוכנם, אשר ייתנו מענה למגוון

 והקהלים החיים בעיר.

 

מטרת הנוהל הינה ליצור תנאים אשר יאפשרו קיום אירועים בצורה בטיחותית, מסודרת,  .3.2

גם אלה  -יקיון ועל איכות חייהם של כלל תושבי העירהנגישים לכולם, תוך שמירה על הנ

, מתן מענים בקבועי זמן רוע, לצד שמירה על גמישות ביצועאשר אינם משתתפים באי

 מהירים ובעלויות מידתיות.

 

כל אחד מנותני האישורים )כיבוי והצלה, משטרה, מד"א, תברואה( אמון על הבטחת   .3.3

באירוע. מחלקת רישוי עסקים הינה הגורם  קיום נאות של התחומים עליהם הוא אחראי
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המתכלל, אשר תפקידו לרכז את האישורים מכלל הגורמים ולהבטיח את העמידה בכלל 

 הדרישות, מנק' מבט רחבה.

 

 הגדרות: .4

 הנערך" ציבורי עינוג" של( איש 500 מעל) משתתפים רב אירוע הוא פעמי חד המוני אירוע .4.1

, בפארקים אירועים, למשל) תקף עסק ישיוןבר לכך יועד שלא סגור או פתוח במקום

 יועדו שלא אחרים סגורים ובמקומות באולמות, העיר בכיכרות, העיר ברחובות, בטיילת

 (.לזאת

כמשמעותו בצו רישוי עסקים: הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט,  -"עינוג ציבורי" .4.2

וכל עינוג כיוצא דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, 

באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרי 

 היא חינוכית.

מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק שיוויון זכויות  -"מקום ציבורי" .4.3

לאנשים עם מוגבלויות, או חלק ממנו, העומד לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים 

 ממנו.

)ב( לחוק רישוי עסקים, שקביעתו כטעון רישוי 1שר מן המנויים בסעיף  -"נותן אישור" .4.4

 )א( לחוק.6נעשתה בהתייעצות עמו, או מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 

באירועים המוניים נותני האישור אשר נדרש לקבל את הנחיותיהם ואישורם הינם 

ספים נדרשים בהתאם משטרה, מד"א והרשות הארצית לכבאות והצלה. אישורים נו

 לסוג האירוע ותוכנו

 לחוק רישוי עסקים. 7התנאים שקבע נותן האישור לפי סעיף  -"תנאי נותן האישור" .4.5

לתקנות רישוי עסקים )הוראות  1כהגדרתם בסעיף  -"בעל מקצוע/ בעל מקצוע מוסמך" .4.6

 (: מי שקבע או הסמיכו שר הפנים2012-)כולל תיקון התשע"ג 2000-כלליות(, התשס"א

 לכך.

לחוק שיוויון  1מא19בסעיף מורשה לנגישות השירות, כהגדרתו  -"מורשה נגישות" .4.7

 . 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח

  -אחריות וסמכות .5

  -מחלקת רישוי עסקים .5.1

קליטת הבקשה, קביעת חבות הרישוי של האירוע, הנחיית מנהל האירוע על תהליך  .א

 .ור, שליחת הבקשות לנותני האישהרישוי
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עידכון המוקד העירוני, שיטור עירוני ומשטרה לגבי אירועים המתקיימים במרחב  .ב

 הציבורי שנקבע לגביהם שהם אינם דורשים רישיון עסק.

, מעקב אחר התקדמות תהליך תיכלול קבלת האישורים וההנחיות מכלל הגורמים .ג

 הרישוי מול מנהל האירוע.

 ליווי מנהל האירוע בתהליך מול כלל הגורמים. .ד

 חתימה על רישיון העסק ביום האירוע. .ה

 

  -מנב"ט  .5.2

 תוכנית הבטיחות של האירוע. בקרת .א

 

 -רשות החנייה .5.3

מתן הנחיות לגבי עמדות חפ"ק של רכבי החירום וההצלה, ועמדות רכבי הפקה  .א

 וספקים.

אישור ההנחיות וקביעת המיקומים של חניות הנכים, בהתאם להוראות התוכנית  .ב

ולא מונה מורשה נגישות לאירוע, מתן הנחיות לגבי  של מורשה הנגישות. במידה

 כמות ומיקום חניות נכים נדרשות, בהתאם לצפי הקהל.

 הסדרי החנייה המתוכננים.  כתיבת .ג

 ביצוע הסדרי חנייה מיוחדים ביום האירוע ואכיפתם לפני וביום האירוע. .ד

 

 -פיקוח איכות סביבה ותברואה  .5.4

 ותה.פיקוח על פינוי פסולת האירוע בצורה נא .א

ביצוע סיור במקום לאחר האירוע, לשם הבטחת השארת האזור נקי ומפונה  .ב

 מפסולת.

 

  –פיקוח רישוי עסקים  .5.5

 פיקוח על דוכני מזון המופעלים באירוע. .א

טיפול במקרים של אירועים המוניים במרחב הציבורי, אשר מתקיימים ללא יידוע  .ב

 כנדרש.העירייה וללא שביצעו תהליך של קבלת/פטור מרישיון עסק 

 

 -מחלקת גבייה .5.6

 גביית אגרות רישוי עסקים. .א

 גביית דוח"ות שחולקו עקב האירוע.  .ב

 

 -מגן דוד אדום 5.7

 א. מתן הנחיות להצבת רכבי פינוי ואנשי הצלה באירוע 
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 ב. מתן אישור על עמידה בתנאים ביום האירוע

 

 -הרשות הארצית לכבאות והצלה 5.8

 אירועא. ביצוע סיור מקדים באתר עם מנהלי ה

 בנוגע לבטיחות אשב. מתן הנחיות 

 ג. מתן אישור על עמידה בתנאים ביום האירוע

 

 -משטרה 5.9

 א. ביצוע סיור מקדים באתר עם מנהלי האירוע

 ב. מתן הנחיות בנוגע לבטיחות ושמירת הסדר הציבורי

 ג. מתן אישור על עמידה בתנאים ביום האירוע

 

 :השמיים כיפת תחתיים חד פעמ אירועים לאישור מנחים עקרונות .6

 .האקולוגי ובאיזון בסביבה פגיעה מהווים אינם אשר אירועים .6.1

, קרובה מגורים בסביבת לתושבים והפרעה רעש מוקד מהווים אינם אשר אירועים .6.2

 .בשגרת מנוחה תקינהבשעות אשר עלולות לפגוע 

 -מ למעלה נמשכים אינם אשר ואירועים יום לאירועי אישור יינתן באזורי שכונות מגורים .6.3

 .  שעות 8

בסעיף  שצוינו לשעות מעבר שימשכו לאירועים חריגים אישורים לתת רשאית העירייה .6.4

 .בלבד דעתה שיקול פי על וזאת, 4.3-ו 4.2

לרשות שמור שק"ד לחייב את מנהל האירוע לקבל הנחיות או אישורים מסויימים, אף  .6.5

 או חשמלאי מוסמך.אם האירוע עצמו אינו טעון רישוי. לדוגמא אישור משטרה 

 שכן, מהרגיל שונה הרישיון בקבלת טיפול הליך אך, עסק ברישיון חייב פעמי חד אירוע .6.6

 .מוגדר פעילות ובקצב קצר בזמן נעשות לאירוע ההכנות

 בכל לעמוד האירוע מפיקי על. המלא עסקים רישוי הליך את מחליף אינו זה נוהל .6.7

 דרישות בכל לעמוד ועליהם, סקיםע רישוי חוק פ"ע לאירוע הנדרשים הקריטריונים

 הבריאות ומשרד הכבאות שירותי, המשטרה ידי על שנקבעו כפי והתברואה הבטיחות

 . העירייה ידי ועל

 .דעתה שיקול על פי זה נוהלמעת לעת  לשנות רשאית העירייה .6.8

 :שיטה .7

 הגשת בקשה לפתיחת רישיון עסק לאירוע המוני -שלב א'
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  .האירוע לפני יום 45עד  עסקים רישוי במחלקת הגישל יש המוני אירוע לאישור בקשה .7.1

לפני האירוע תתאפשר רק באישור מיוחד של  30-הגשת בקשה בטווח זמן של פחות מ .7.2

 מנהלת מחלקת רישוי עסקים או מנהל אגף תעשייה, עסקים ותיירות.

מחלקת רישוי עסקים רשאית להגדיר אירועים גדולים או מורכבים במיוחד, אשר יידרשו  .7.3

 יום לפני האירוע. 60גיש את הבקשה עד לה

 בפתיחת הבקשה, על המבקש לכלול את הפרטים/מסמכים הבאים: .7.4

טופס פתיחת   -2לרבות התכנים )ראה נספח   האירוע פרטי את המתאר מכתב.  7.4.1

 .בקשה(

 -3העתקים )ראה נספח  3 -של תיכנון האירוע על גבי מפה של המקום  תרשים. 7.4.2

 .דוגמא(

)אירועים עירוניים אינם  האירוע נערך בו /מנהל האתרהקרקע מבעל בכתב אישור 7.4.3

 אישור בעל הקרקע/מנהל האתר(. -4נדרשים להגיש מסמך זה( )ראה נספח 

 (המהנדסים רשם מטעם שהוסמך) מוסמך מקצוע בעל ל ידיע חתומה עסק כניתת 7.4.4

 .(1)ראה הנחיות מחייבות לתכנית בנספח 

)ראה הנחיות מחייבות  מוסמך בטיחות מהנדס י"ע וחתומה ערוכה בטיחות כניתת 7.4.5

 .(1לתכנית בנספח 

 שליחת הבקשה לנותני האישור והטמעת הנחיות מקצועיות -שלב ב'

מיד עם קבלת הבקשה יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור על מנת לקבל את  .7.5

עם גורמי הרישוי את בהקדם אם לת על מבקש הרישיון .חוות דעת גורמי הרישוי בהקדם

 מועדי הביקור שלהם באתר ואת קבלת הנחיותיהם המקצועיות.

את אופן יישומן בתוכנית העסק  יש להטמיעלאחר קבלת ההנחיות המקצועיות  .7.6

לנותני האישור לשם ולשלוח חזרה את המסמכים המעודכנים ובתוכניות הרלוונטיות, 

 קבלת אישור סופי.

 מקדימים והנפקת רישיון עסק עדכון תנאים -שלב ג'

בתום שלב ההכנות המקדימות יחתים מבקש הרישיון את נותני האישור על טופס   .7.7

כי  המאשר טופס עמידה בתנאים מקדימים( -5"עמידה בתנאים מקדימים" )ראה נספח 

 בוצעו הפעולות הבאות:

 התקבלה בקשה לקבלת רישיון עסק.  .7.7.1

 יבות למנהל האירוע.בוצע סיור במקום והועברו הנחיות מחי   .7.7.2
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 ההנחיות הוטמעו בתוכניות האירוע.  .7.7.3

לפני  ימים 3עד על טופס זה לחזור חתום ע"י כל הגורמים למחלקת רישוי עסקים, 

 האירוע בצירוף המסמכים המעודכנים של האירוע לאחר הטמעת ההנחיות המקצועיות.

ים המבצעים, אישורי הזמנה/חוזי התקשרות חתומים עם הגורמ לטופס הנ"ל יש לצרף .7.8

קת את האמונים על קיום הנחיות נותני האישורים )כגון חברת אבטחה, חברה המספ

 .שירותי רכבי הפינוי ומע"ר(

 ישלחלאחר קבלת כל האישורים הנדרשים, תונפק תעודת רישיון עסק לאירוע, אשר ת .7.9

 הכול אם, האירוע יחתמו על אישור לפתיחת אלו גופים. הכבאות ולרשות למשטרה

, וכן יחתמו פעם נוספת בסגירת האירוע, המאשר כי הוא נוהל לפי באתר תקין איימצ

תעודת הרישיון תהה תקפה בכפוף לחתימות אלה, ולחתימת מנהל רישוי  .ההנחיות

 עסקים.

 חתימה על רישיון העסק ביום האירוע -שלב ד'

 לשם אישור הבקשה, יש לכלול את הפרטים/מסמכים הבאים: .8

  .ומסודר נקי האירוע מקום רתלהשא התחייבות טופס .8.1

 .מאושרים ע"י רשות החנייה -וחנייה תנועה הסדרי .8.2

 , חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך. אבטחה כניתת .8.3

 תוכנית נגישות  .8.4

 (קונסטרוקציה מהנדס) ארעיים למבנים אישור  .8.5

 מוסמך. בודק חשמלאי אישור .8.6

  אש כיבוי אישור .8.7

  משטרה אישור .8.8

 א"מד הנחיות .8.9

 כיסוי ביטוחי .8.10

  :הבריאות שרדמ אישור .8.11

  וירידים לאירועים נאותים תברואה תנאי .8.11.1

  מחברות המגיע והן במקום המבושל מזון הן) מזון מוגש בהם באירועים .8.11.2

 .מזון דוכן להפעלת בקשה טופס למלא יש( מסודרות קייטרינג

 

 :פעמי חד לאירוע עסק רישיון להוצאת פטור .9

 .עצרות ציבוריות, הפגנות ואוהל מחאה .9.1

 .חינוכי, לתלמידי המוסד ובני משפחותיהם, שלא למטרות מסחריות אירועים במוסד .9.2
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 .קהללצפיית ה טריבונות או במה בהקמת כרוכה שאינה ספורטאומנות ו פעילות .9.3

אירועים עירוניים פנימיים: טקס זיכרון, הכרזת שם לרחוב, חנוכת מתחם או מוסד,  .9.4

 .אירוע פנימי לעובדים

 .קבע של מיבנה בתוך תערוכה .9.5

 סדנאות יצירה ודוכני יד שנייה. אירוע של .9.6

 .ומוסדותיה המדינה או הצבא י"ע המאורגן המוני אירוע .9.7

, מילה ברית, מצוה  בר: כמו, לאורחים מזון בהגשת גם המשולב כנסת בבית דתי טקס .9.8

 לבית מחוץ חגיגה כולל שלא בתנאי תורה ספר הכנסת, חתן שבת, לתורה עליה, חתונה

 בעלת קייטרינג מחברת מזון, הדתי הטקס לאורחי ישלהג ניתן כן כמו'. וכד הכנסת

 חדר יוקצה הכנסת שלבית ובלבד הכנסת בית תחומי בתוך, עסק לרישיון יצרן רישיון

 .להגשה האוכל לסידור מיוחד

 הנחיות או חוקים אליהם מתייחס הנוהל: .10

 1968חוק רישוי עסקים התשכ"ח  .10.1

 2000-תקנות חוק רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א .10.2

 2013 -צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג .10.3

 1998-חוק שיוויון לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח .10.4

 הנחיות משרד הבריאות לירידים ואירועים .10.5

 

 נספחים: .11

 זמנים ושלבי ביצוע -תרשים זרימה .11.1

 תיאור ופרטי האירוע -טופס פתיחת בקשה .11.2

 דוגמא. -תרשים תיכנון האירוע על גבי מפה .11.3

 ישור מבעל קרקע/מנהל אתר לקיום האירוע במקום.טופס א .11.4

 טופס התחייבות להשארת מקום האירוע נקי. .11.5

 טופס למפעיל דוכן מזון. .11.6

 פירוט המידע שיש לכלול בתוכנית העסק ותוכנית הבטיחות .11.7

 דף קשר בעלי תפקידים .11.8

 פירוט מתקנים הנדסיים .11.9
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 נספח לנוהל אירועים המוניים תחת כיפת השמיים

 

 בתוכנית: נושאים שיש לתת להם התייחסות -תוכנית בטיחותו עסקתוכנית  .1

 

 ים של האירוע:יפרטים כלל .א

 ותיאור כללי הפרוייקט -שם האירוע -

 מנהל האירוע, ת.ז -

 "בעל מקצוע מוסמך" ומספר רישיון שהינו ,שם כותב התוכניות -

 , גודל השטחמיקום האירוע -

 מועדי האירוע -

 תפוסת קהל צפויה -

 חותמת וחתימת המגיש -

 

 העתקים וקובץ דיגיטלי 3-. בלום אווירתצ .ב

ולפי חוק רישוי עסקים,  , בהתאם לגודל האירוע 1:5000או  1:2500 –תרשים סביבה  .ג

 העתקים וקובץ דיגיטלי 3-. ב1968-תשכ"ח

ולפי חוק רישוי  , בהתאם לגודל האירוע1:500או  1:250קנ"מ  -מתחם האירוע .ד
 ליהעתקים וקובץ דיגיט 3-. ב1968-עסקים, תשכ"ח

 גדר היקפית, גבולות .ה

 סימון מכשולים ותנאי שטח בולטים -טופוגרפיה .ו

 + נוהל כניסה ויציאה כניסות ויציאות .ז

 גישה וחניה לכלי רכב ספקים ובעלי תפקידים באירוע .ח

 חניה לבאי האירוע ותפוסות של חניון בנפרד .ט

 נתיב חירום ופינוי לרכב הצלה .י

 ים.מתקנים הנדסאיים שנבנים, לרבות מאהלים ודוכנ .יא

 מתקנים סניטאריים קבועים וזמניים )שירותים, כיורים( .יב

 עמדת חפ"ק רכבי הצלה והפקה .יג

 טריבונות ומתחמי ישיבה לקהל .יד

הנגשת האתר לנכים ואנשים עם מוגבלויות, מסלולי גישה מהחניות, שירותי נכים  .טו

 ומקומות ייעודיים לצפיה.

 גנרטורים, מתקני תאורה ורשת חשמל .טז

 אמצעי כיבוי אש .יז

 זבלוני ג .יח

 סימון שטח לקהל ושטח אסור לכניסת קהל .יט

 מתחמי הלבשה והמתנה לאומנים .כ
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 פיקוד מערכת כריזה .כא

 עמדת מודיעין .כב

 מיקום עמדות הפעלת זיקוקים .כג

 פירוט לגבי עיגון המתקנים לקרקע .כד

 קופות ומשרדי הנהלת האירוע .כה

אישור מהנדס בטיחות המאשר את התאמת התוכניות ונספח הבטיחות לדרישות  .כו

. על האישור נדרש לחתום באופן מלא הכולל שם מלא, תאריך, מספר נותני האישור

 רישום בפנקס המהנדסים, חתימה.

 

 

 נספח בטיחות

 

 תיק אתר, אשר יכלול את הפרטים הבאים: .א

 מיקום .1

 דרכי גישה .2

 מנהל אתר )במידה ויש( .3

מאפיינים הדורשים התייחסות מיוחדת כגון: אתר טבע ודרישות ייחודיות  .4

, מבנים לשימור, מבנים נטושים/מסוכנים, סמיכות לציר לשמירה על הסביבה

 תנועה מרכזי, קשיי נגישות

 מפגעים פיזיים, העלולים להוות סכנה בטיחותית. .5

 

 תיק ניהול סיכונים, אשר יכלול את הפרטים הבאים: .ב

 תסקיר מפגעים בשטח והמענים להם .1

 .הערכת סיכונים והמענים להפחתתם, וכן תיכנון המענים בקרות אירוע .2
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 בעלי תפקידים ואנשי קשר: .ג

 

 דואר אלקטרוני טלפון שם מלא הגדרת תפקיד

    בעל הרישיון

    מנהל אירוע

 -מנהל הרישוי

איש קשר מול 

מחלקת רישוי 

 עסקים

   

    מהנדס בטיחות

בעל מקצוע 

מוסמך החותם 

על תכנית 

 האבטחה

   

    מורשה נגישות

מהנדס 

 קונסטרוקציה

   

חשמלאי 

 מךמוס

   

מנהל בטיחות 

באירוע מטעם 

 ההפקה

   

מנהל פינוי 

 והצלה

   

 

 מתקנים הנדסיים שיוקמו באתר האירוע .ד

 

 כמות פירוט סוג המתקן

 אוהלים

1. 

2. 

.... 

  

 במות

1. 

.... 

  

   דוכני מזון

   דוכנים אחרים
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   מערכות הגברה, כולל מסכים

   מערכות תאורה וחשמל

   תאי שירותים ניידים

   טריבונות

   גדרות

   מתקני שעשועים ומתנפחים
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