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 כללי  .1

 מחלקת רישוי עסקים מכוח חוק רישוי עסקים אמונה על רישוי, פיקוח ואכיפה על העסקים שבתחומה.  1.1

 וצו רישוי עסקים .  נלווים לנוהל חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים  1.2

 מטרת הנוהל: 2

 .לאירועים תחת כיפת השמיים הגדרת כללים לתהליכי עבודה הנוגעים להגשת בקשה לרישיון עסק  2.1

 הגדרות:  3

(  "עינוג 7איש(. תחת קבוצת רישוי ) 500הוא אירוע רב משתתפים )מעל - "אירוע המוני חד פעמי"  3.1

  ציבורי"

כהגדרתם  הנערך במקום ציבורי במרחב המועצה, לרבות פארקים וגנים לאומים ו -תחת כיפת השמיים  3.2

 תקף.שלא יועד לכך במסגרת רישיון עסק בחוק ו

 עקרונות מנחים לאישור אירועים חד פעמיים תחת כיפת השמיים: 4

 אירועים אשר אינם עלולים להוות מפגע סביבתי כהגדרתו בחקיקה ובאיזון האקולוגי.  4.1

 אירועים אשר אינם עלולים להוות מוקד רעש והפרעה לתושבים באזור מגורים. ככלל, ומבלי לגרוע 4.2

  ק"מ, למעט אירועים בגנים לאומיים  5ת אזור מגורים של עד מכלליות האמור, לא יאושר אירוע בקרב

 כהגדרתם בחוק.

 . 23:00שעות, ובכל מקרה יסתיים עד  8ככלל אישור יינתן לשעות היום בלבד. משך האירוע לא יעלה על  4.3

וזאת על פי   2.3המועצה רשאית לתת אישורים חריגים לאירועים שימשכו מעבר לשעות שצוינו בסעיף  4.4

 דעתה בלבד. שיקול 

לא יינתן רישיון לאירוע שעיקר מהותו השמעת מוזיקה אלקטרונית או מוזיקה אחרת אשר יכולה להוות   4.5

 מפגע רעש.

 איש  בו זמנית.  2500מספר המשתתפים באירוע לא יעלה על  4.6
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  500אירוע  הכולל מכירת ואו/הגשת אלכוהול ומוצריו יידרש רישיון גם אם מספר המשתתפים קטן מ  4.7

 איש.

מגיש הבקשה לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים לאירוע ע"פ חוק רישוי עסקים. ועליו לעמוד בכל    על 4.8

 דרישות הבטיחות, התברואה, אגף הנדסה, משטרת ישראל, כב"ה, משרד הבריאות והמועצה האזורית. 

 המועצה רשאית לשנות מעת לעת נוהל זה על פי שיקול דעתה.  4.9

 התנאים:  5

 ישיון העסק יוגשו למחלקת רישוי עסקים המסמכים הבאים:לקבלת ר טרם הגשת הבקשה  5.1

 אישור חתום ממחזיק הקרקע/מקום להסכמתו לעריכת האירוע. 5.1.1

 תוכנית האירוע כולל צפי משתתפים.  5.1.2

 לוחות זמנים מתוכננים.  5.1.3

 יום לפני עריכת האירוע. 45( יוגשו עד 3.1מסמכים אלו )סעיף  5.2

המורכבת  ה)ועד  יום ותחווה דעתה  14ועדה למניעת סמים ואלכוהול תבחן  את המסמכים בתוך  5.3

 ( ומנהל רישוי עסקים  מאנשי מקצוע במועצה מתחום הרווחה והחינוך, ונציגי ציבור

 מוכרת שביצעה בעבר אירועים ללא אירועים חריגים חברת הפקותהאירוע ינוהל ע"י  5.4

  בין נציגי המועצה למארגנים אשר יטפלו במפגעי ולה וקשר רציף במהלך האירוע יתקיים שיתוף פע 5.5

 רעש או מפגעים אחרים הנגרמים כתוצאה מהאירוע.

מקבלי רישיון  האירוע יחתמו על התנאים ויביאו את כל האישורים הנדרשים טרם פתיחת תיק רישוי  5.6

 יום מיום קיום האירוע.  30עסק עד  

במקום בו המועצה סבורה כי יש צורך באישור רשות מקרקעי  – )רשות מקרקעי ישראל( אישור רמ"י 5.7

יום טרם ממועד    30ישראל לביצוע האירוע בשטח פתוח, ידאג המבקש להמציא למועצה אסמכתה לכך 

 האירוע. 
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וע אין בנוהל זה שחל כאמור רק על אירוע המוני חד פעמי תחת כיפת השמיים  כהגדרתו לעיל, כדי לגר 5.8

מסמכויות רשות הרישוי והמועצה ביחס לאירועים אחרים תחת כיפת השמיים והעקרונות המנחים  

 יחולו בשינויים המחויבים גם על אירועים אחרים אלה. 2בסעיף 


