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 אירועים חד פעמיים תחת כיפת השמייםנוהל 

 
  :אירוע המוני חד פעמי תחת כיפת השמייםכללי/ הגדרות:  .1

מחוץ  ציבורישל "עינוג ציבורי" הנערך במקום  איש( 500)מעל ים אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפ
 .במסגרת רשיון עסק תקף ועד לכךי שלאהמועצה ו ילשטח המחנה של יישוב

 :רועים חד פעמיים תחת כיפת השמייםעקרונות מנחים לאישור אי .2

 אירועים אשר אינם מהווים פגיעה בסביבה ובאיזון האקולוגי. .2.1

 קמ(. 5)עד  ם מוקד רעש והפרעה לתושבים בסביבת מגורים קרובהאירועים אשר אינם מהווי .2.2

 .  שעות 8 -משכים למעלה מנבקרבת ישובים יינתן אישור לאירועי יום ואירועים אשר אינם  .2.3

וזאת על פי שיקול  2.3המועצה רשאית לתת אישורים חריגים לאירועים שימשכו מעבר לשעות שצוינו בסעיף  .2.4
 דעתה בלבד.

או  הכוללת השמעת מוזיקה אלקטרוניתו ציבוריריקודים בשטח  ה שעיקר מהותהמסיבל עסק רשיוןלא יינתן  .2.5
 מכירת אלכוהול ומוצריו., עם או ללא מוזיקה רמה אחרת

הנדרשים  קי האירוע לעמוד בכל הקריטריוניםנוהל זה אינו מחליף את הליך רישוי עסקים המלא. על מפי .2.6
על ידי  מוד בכל דרישות הבטיחות והתברואה כפי שנקבעולאירוע ע"פ חוק רישוי עסקים, ועליהם לע

 . המשטרה, שירותי הכבאות ומשרד הבריאות ועל ידי המועצה האזורית

 .המועצה רשאית לשנות מעת לעת נוהל זה על פי שיקול דעתה .2.7
 
 התנאים:   .3

       משטרה, כבאות, מהנדס בטיחות, תברואה ומשרד  -מארגני האירוע יקבלו את אישור כל גורמי הרישוי .3.1
 הבריאות.

            מוכרת שביצעה בעבר אירועים במקום ללא אירועים  חברת הפקותהמסיבה תנוהל ותאורגן ע"י  .3.2
 , מכירה היטב את התנאים וקיבלה את המלצת הגורמים המעורבים במתן האישורים.חריגים

          בין נציגי המועצה למארגנים אשר יטפלו במפגעי  ה וקשר רציףבמהלך המסיבה יתקיים שיתוף פעול .3.3
 רעש או מפגעים אחרים הנגרמים כתוצאה מפעילות המסיבה.

        , ובכל מקרה לא צמוד לסופי ם לפני מועד האירועיחודשי לפחות ייקבעו מראש אירועיםמועדי ה .3.4
 .האירועפגע כתוצאה מפעילות להיבסמיכות לאירועים אחרים שעלולים שבוע ארוכים או 

ובכלל זה   ידאגו מראש להפעיל את כל האמצעים שניתן על מנת למזער את מפגעי הרעש האירועמארגני  .3.5
 .אישור יועץ סאונד

יום  30 ויביאו את כל האישורים הנדרשים טרם פתיחת תיק רישוי עסק עד  מארגני האירוע יחתמו על התנאים .3.6
 מיום קיום האירוע. 

במקום בו המועצה סבורה כי יש צורך באישור מינהל מקרקעי ישראל לביצוע האירוע בשטח  –ינהל אישור המ .3.7
  יום ממועד האירוע. 30המציא למועצה אסמכתה לכך פתוח. ידאג המבקש ל



 

  

 
כהגדרתו לעיל, כדי לגרוע מסמכויות   אירוע המוני חד פעמי תחת כיפת השמייםאין בנוהל זה שחל כאמור רק על  .4

יחולו בשינויים  2והעקרונות המנחים בסעיף  ישוי והמועצה ביחס לאירועים אחרים תחת כיפת השמייםרשות הר
 המחויבים גם על אירועים אחרים אלה.


