
 
                              

 אירועים  נהליהכשרת מקורס 
 שאינם דורשי רישוי

 מנהלי תרבות ברשויות המקומיות בשיתוף עם איגוד                               

 מבוא 

 מחייבים היערכות שונה לפי סוג האירוע, מאפייניו והיקפו.הברשויות אירועים רבים מתקיימים מדי שנה 

 . לפי חוק רישוי עסקיםמתקיימים על עסק אירועים המוניים טעוני רישוי 

או  םחינוכיי, םעירוני ותהמתקיימים במוסד איש 500-אירועים מתחת ל ה' , 77עם שינוי פריט הרישוי 

 תנדרשעם זאת הרשות , אינם טעוני רישוי  עסק,  השונות הרשותביוזמת יחידות , בשטח ציבוריאירועים 

בטיח את שלום הציבור, משיך ולהלבצע פעולות שונות כדי להבאמצעות מנהלי האירועים ובאחריותם 
 בריאותו וביטחונו.

דרישות החוק, התקנות, חוזרי המנכ"ל,  התיאום הנדרש וכן ללמד את להקניית ידע בדברהקורס מיועד 
ל ניהול הבטיחות עיושם דגש בקורס . איש 500מתחת ל  הנהלים והפרוצדורה הנדרשת לקיום אירוע

להורדת נדרשות באירוע בגישה של ניהול סיכונים, והכרת גורמי הסיכון העיקריים באירוע והבקרות ה
 הסיכונים לרמה קבילה.

 מטרות הקורס

  (2וחלק  1)חלק  העוסק בבטיחות באירועים המוניים 5688ישראלי תקן הכרת 
  א( בנושא "הנחיות ביטחון באירועים  2חוזר משרד החינוך הוראות הקבע תשע"ג, עג/ הכרת(

)א( בנושא  5חוזר משרד החינוך תשע"ג,  הוראות הקבע עג/ המתקיימים בתוך המוסד החינוכי".
 -נוהלי ביטחון בבתי ספר –)ב(  5חינוך תשס"א / חוזר משרד ה.  "ניהול שגרת הבטיחות"

 ספרית.  ובפעילות חוץ בית  הביטחון בטיולים

 באירוע שאינו דורש רישוי הגדרת סמכותם ואחריותם של בעלי התפקידים. 
  לניהול אירועים שאינם דורשים רישויעריית תל אביב הכרת נוהל 

  עריית ירושלים -)תרשים זרימה( תהליך העבודה הנדרש לקיום האירועהכרת  
 הכרת גורמי סיכון למשתתפים ולקהל באירוע. 

 הלכה למעשה תהליך ניהול סיכונים לאירוע . 

 ברשות כתיבת "תכנית בטיחות" לאירוע . 

לבוגרי הקורס תהיה הבנה טובה יותר בשלבי ייזום אירוע וניהולו, ויינתנו להם כלים שיסייעו להם לנהל 
 בטיחותי ככל הניתן, ובהתאם לדרישות כל דין ודרישות רלוונטיות אחרות.  את האירוע באופן

 אוכלוסיית היעד

, מנהלי מתנ"סים, מנהלי בתי רכזי תנועות נוער )בוגרים(רכזי תרבות ופנאי, מפיקים, מנהלי מח' תרבות, 
הפקות רשות המקומית העוסקים בתחום מערכת החינוך, בעלי תפקידים בהספר, בעלי תפקידים ב

 .אירועים

 יעוץ וניהול אקדמי

 גריפל ד"ר אבי

מנהל המחלקה  –שלי להמןמנכ"ל היכל התרבות פ"ת, מר  -מר אריה ימיני – ייעוץ וניהול מקצועי

 ע. ירושלים לתיאום ביין אגפי ופרוייקטים מיוחדים )אירועים המוניים(

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 5שעות ) 40 היקף השעות בקורס:

 15:30 – 08:30בין השעות ' גיום   הלימודים:יום 

 , ר"ג1רח' הראשונים מרכז תרבות "בית דורון"  מקום הלימודים:

 2017 בדצמבר 5  רס:הקופתיחת מועד 

 9.01, 2.01, 26.12, 19.12, 5.12להלן מועדי המפגשים: 

 חובות הקורס

 .מן הקורס 85%. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  ממפגשי הקורס 100%נוכחות של 

,  של משרד החינוך  לגמול השתלמותהעומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות 
 בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

 שכר לימוד 

 ) מחיר מסובסד( שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.  ₪   1,650

 



 
 )כללי( הקורס נושאי

 

 

  ברשויות.עקרונות הפקת אירועים 
  

  בתחומי הרשות המקומית. מבוא לנוהל אירועים שאינם דורשים רישוי 
 

 ניהול קהל באירועים והצגת תוכנית בטיחות 

 

  כמודל לאירועים שאינם דורשים רישוי ומשמעויותיופנימי של עריית תל אביב נוהל היכרות עם.  

 

  (2וחלק  1)חלק  העוסק בבטיחות באירועים המוניים 5688תקן ישראלי 

 

 חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

 

  . חוק הבטיחות במקומות ציבוריים 
 

 מדרג אמצעי הבקרה להפחתת סיכונים באירוע, ניהול סיכונים ותוכנית בטיחות לאירוע 
 

 נוהל תגובה בחרום, בניית תכנית אבטחה וביטחון 
 

  המוני עאירודרישות בטיחות לקיום 

 

  :אחריות מזמין העבודה והקבלןעבודות בניה באתר האירוע 

 

  ורפואה בחרום, כיבוי אש מד"א והנחיות התארגנות 

 

 חקירת אירועים ותאונות באירוע והפקת לקחים 

 

 התמודדות עם אש וחומרים מסוכנים , החשמל וסכנותיו 

 

 נוהל,  ביצועי זרימה תאום פעולות ונהלים. תרשים -ממשקים עם גורמים ברשות לקראת אירוע 

 . ירושלים ערייתפנימי 

 

 מוש במרחב הציבורי , שימוש בשטח ויידוע בעלי הקרקעיאישור ש 

 

 הסדרי , הנחיות רישוי עסקים, יידוע משטרה וקבלת הנחיות , תיאום ויידוע אנשי המקצוע ברשות

,ביטוח ,שמירה על הניקיון וחוקי קרקע ב שימושאישור , ופרסומם ע"פ הצורךתנועה וחניה 

 בחשבון אירועים במקביל.יש לקחת  הרעש,
 

 מתקני משחק ומתנפחים 

 אחריות ממלאי תפקידים 
 

  חוק הנגישות 

 יתכנו שינוייםי 
 

 מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:

www.masham.org.il 

 במסך הראשי של   יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי , למחלקת הדרכה. לרישום מקוון
"הדרכה"  חפשו "רישום לפעילויות" והירשמו לפי הנחיות שם . לקובץ מפורט יותר המתאר את 

 תהליך הרישום כנסו ל "אודות"  . 

 register@masham.org.il,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

 לנירה .   03-6844253או  -לתמיכה טכנית  -03-6844227או  
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