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משתתפים בשטח פתוח  500  -הנחיות לאירועים מתחת ל  

ל   מתחת  אירוע  עסקים  לרישוי  החדשה  לרפורמה  מהליך    500בהתאם  פטור  משתתפים 

על   רישיון, היא  האירוע  על  הבלעדית  האירועוהאחריות  של  והמתכנן   .המפיק 

את   להבטיח  מנת  על  הבאים  הכללים  לפי  לפעול  ממליצה  במועצה  עסקים  רישוי  מחלקת 

 .וביטחונם של המשתתפים  שלומם

 יום לפני מועד האירוע   30ירוע תוגש למחלקת רישוי עסקים לפחות בקשה עקרונית לקיום א 

 יש למלא את טופס הבקשה לקיום אירוע.  .1

 יש להגיש תוכנית חתומה על ידי יועץ בטיחות מוסמך. .2

 יש להגיש אישור בעל הקרקע לקיום האירוע.  .3

 במידה ויש במות/מבנים/קונסטרוקציה יש להגיש אישור קונסטרוקטור.  .4

 חשמל/מערכות הגברה/תאורה יש להגיש אישור חשמלאי. אם יש  .5

 יש לידע את קב"ט המועצה ואחראי הביטחון מטעם הישוב.  .6

 יש לידע את תחנת כיבוי האש הקרובה או מתנדבי הכיבוי בישוב.  .7

 יש להקצות סדרנים לפי גודל האירוע ובהתאם להנחיות המשטרה.  .8

 בישוב )ככל שקיים(.  יש לעדכן את צוות מגיש עזרה ראשונה/נהגי אמבולנס .9

 יש לוודא נוכחות חשמלאי לאורך האירוע.  .10

באירוע שבו מוגש מזון יש לפתוח פריט רישוי בנפרד מול מחלקת רישוי    -דוכני מזון .11

 עסקים של מועצה אזורית אשכול. 

 . 4.8ככל שיש באירוע אלכוהול, יש לציין זאת בבקשה לרישיון עסק פריט רישוי  .12

 ( 1989חות במקומות ציבוריים )אספות תשמ"ט יש לעמוד בחוק תקנות הבטי .13

במקום בו יופעלו זיקוקים חובה לדאוג לאישור רישיון מפעיל הזיקוקים ואישור חבלן   .14

 משטרה. 

 בסיומו של כל אירוע יש לוודא כי הפסולת מפונה בהתאם להוראות כל דין.  .15

 

להחזירו  משתתפים, יש למלא את הטופס ו  500יודגש בזאת, כי גם אם האירוע מתחת ל 

 .יום לפני האירוע  30רישוי עסקים לא פחות מ  למח'

 רישוי עסקים תחליט אם חלות הנחיות נוספות.   לאחר בחינת הבקשה, מחלקת
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 בקשה לקיום אירוע תחת כיפת השמיים או אירוע במבנה קבע 

 להלן מס' פרטים שיש למלא על מנת שנוכל לבחון אם לאירוע נדרש רישיון:

 האירוע: שם 

 ( כולל ת.ז וטלפון )פרטי מארגני האירוע: 

 ( כולל ת.ז וטלפון)פרטי מנהל האירוע:  

 טלפון+ פקס/מייל ליצירת קשר: 

 פרט בקצרה:  (מה כוללת הפעילות ) מהות הפעילות 

 מיקום האירוע, תאריך ושעות פעילות: 

 בכרטיסים/אחר: סוג האירוע: פתוח לקהל הרחב/סגור למוזמנים בלבד/ כניסה 

 במידה ומדובר במקום סגור יש לציין מה כמות  ) כמות האנשים הצפויים לשהות במקום האירוע 

 : (המשתתפים המותרת במקום

האם באמצעות קבלן, יזם פרטי, רוכלות והאם ) האם האירוע כולל מכירת מזון ושתייה/ הכנת מזון  
 פרט:  (יש ברשות היזם רשיונות עסק/יצרן לפעילות זו

 האם האירוע כולל מכירה/צריכה אלכוהול? כן/לא 

 האם האירוע כולל מתנפחים, פרט: 

 האם האירוע כולל הופעת אמן/ים כן/לא 

 פרטי האומן: 

 ני תאורה. פרט: האם יוקמו במות/ מבנים קונסטרוקטיביים ובכללם מתק 

 האם תופעל מערכת הגברה או כל מערכת חשמל אחרת, פרט: 

 האם יוקם אוהל, אם כן מה גודלו? 

 האם מתוכן שימוש בחומרים, אמצעים או אפקטים שיש בהם סיכון כגון: זיקוקי דינור, אש וכדומה. 

  



 מחלקת רישוי עסקים  - סביבה וקיימותאגף 

 עסקים מאושרים באשכול 

; 08-9929115/626; 08-9929627 einat@erc.org.il 

 

 שם מלא של מפיק/מנהל אירוע ____________________ 

 ____________________________ מספר תעודת זהות: 

 טלפון נייד: __________________________________ 

 

 

 איש.  500 -הריני להצהיר בחתימתי מטה כי האירוע הינו מתחת ל

 חתימת מפיק/מנהל אירוע: _______________________ 

 


