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 TIPFree Style    31  סגנון חופשיטיפ

 לניהול ותפעול אתרי רחצה ונופש -באינטרנט ובפייסבוק   מגזין אלקטרוני 
 מקבוצת ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ

 2017 בספטמבר 12 - זתשע"  אלול  אכ"
 

 באתרי רחצה  (המוניים)אירועים 
 מאת: דוד לבקוביץ                                                        

 

 פתח דבר 

 

במרכזי ספורט ונופש )קאנטרי ש בריכות השחייהבכמו אתרי רחצה במים ימתקיאירועים רבים 

לים אתרי "פורום מנכ" חברים מקבוצת הווטספ  של שאילתות קבות בענכתב מאמר זה  קלאב(. 

 ,פריט רישויכ להבהיר וליצור אבחנה ברורה בין  אירועים הטעונים רישיון עסק המאמר מטרת ."רחצה

  .שאינם מחייבים רישיון עסקלבין אלו 

קת ללהתייעץ עם מח רצוי    , אירוע קיום לצורך עסק ברישיון הצורך לגבי ספק של מקרה בכל

 רישוי עסקים שברשות המקומית שבו מצוי האתר. 

  טעוני רישוי אירועים  

 

הנערך במקום  , "עינוג ציבורי" ת רישוי של צבקבואירוע רב משתתפים כ מוגדראירוע המוני ככלל 

במשטחי אירועים  - בקאנטרי קלאב למשל. קיים רישיון עסקפריט של שלא יועד לכך ב ,רתוח או סגופ

קיום רישיון עסק לבריכה איננו מייתר את הצורך  -דוגמה ל. בוהמצויים במקומות סגורים ו/או הנופש 

 .1משתתפים או יותר 500 -נועדו לתחת כיפת השמיים ש המוני לאירועברישיון עסק 
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הצגות של תיאטרון או  "..." כדלקמן: עינוג ציבורי)ב( לחוק רישוי עסקים קובע הגדרה של " 3סעיף 

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

אה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצ

 "....חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים

 ושם הטעונים רישיון עסק  רישוי שונים  פריטינמנים  , "עינוג ציבורי"  7.7בקבוצה   2בצו רישוי עסקים

  משתתפים או יותר. 500 -ל המתייחס לאירועים תחת כיפת השמים 'ה 7.7פריט   לציין את ראוי 

של עינוג ציבורי ניתן לקבוע כי נדרש רישיון עסק לאירועים  7.7מעבר לכך ראוי לציין כי מעיון בקבוצה 

 ה' כמפורט להלן:  7.7נוספים לאלו שבפריט 

  ,אירוע של התרחשות ציבורית המונית המורכבת מצבר אירועי משנה כמו הפעלת קהל

 .'והרקדה, פינות אמנים וכד

 .אירוע בו נבנים מתקנים הנדסיים זמניים כמו אוהל התכנסות, תפאורה גדולה 

 א'(7.7)פריט  ברישיון עסקפעילות זו במבנה סגור שלא מיועד ל מופעים וירידים.. 

 עסק המיועד לכך אין לו רישיון שנערכים במקום ש( בר מצווהו חתונה)כגון שמחות  אירועי

 (.7.9)פריט 

 

 שאינם מחייבים רישיון עסק  אירועים  

 

 כגון:אירועים שלא נכללו בפרק הקודם אינם מחויבים ברישיון עסק 

  מזון דוכני או אמניםל, לקה או טריבונות במה בהקמת אירועים שאינם כרוכים . 

 )הופעת אומן בודד בסגנון אומן רחוב )ללא במה, מקום לקבל ומתקני תאורה 

 איש. 500אינם כוללים מופע אומנים לקהל שאינו עולה על ירועי הפעלה לילדים שא 

  .טקסים ואירועים פוליטיים 

על כל  , על אף  העובדה שאירועים אלו אינם מחויבים ברישיון עסקש גישדיחד עם זאת חשוב לה

 פעולות לבצע נדרש .אירוע מכל סוג ובכל גודל חל חוק הבטיחות במקומות ציבוריים על כל תקנותיו

  וכיו"ב.  רפואיכגון הערכות לאמצעי פינוי  ובטחונו בריאותו, הציבור שלום את להבטיח מנת על

הכנות לאירוע וניהולו בזמן ה תהליךלכן יש חשיבות רבה למינוי גורם המקצועי שיהיה אחראי על  

 ורישיון עסק. רשות רישויליווי של בהעדר  זאת , אמת
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 סיכום ותובנות 

 

הערכות לקיום אירוע המוני לרבות לשם לדרישות והלפרט ולהרחיב את בכתבה זו  מצאתי לנכון לא 

מחייבים  ,המוניים או לא המוניים ,אירועיםקבלת רישיון העסק, אולם למותר לציין כי תכנון וביצוע 

 מתאימה.ותפעולית הערכות בטיחותית 

למרכיבי הבטיחות מעבר  ,באתרי רחצה מחייבים התייחסות מיוחדתיתרה מזו, קיום אירועים 

מגביר את אף שהבריכה אינה פעילה בעת האירוע,  ,מים כגון בריכה האירוע בסמוך למקווהכלליים. 

לכן יש לתת את הדעת לכך ולמנוע התקרבות לשטחי המים באמצעים טביעה.  מ למשל הסיכונים

ורך ידע גם צשימנע כניסה לשטח המים ובמקרה ה, ואפילו איוש מצילתקני, פיקוח   שונים כגון גידור

 להציל.

 קת רישוי עסקים שברשות המקומית שבו מצוי האתרללהתייעץ עם מחרצוי כי אציין שוב בסיפא 

   .אירוע קיום לצורך עסק ברישיון אם קיים צורך 
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 שמורותכל הזכויות 

אישור  אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום והקלטה( ללא
 בע"מ.ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה  -מ בכתב מראש 

מיד  על מקורות י להסתמך תעל דיוקם ועדכונם עד ליום הפרסום. יחד עם זאת,  ראו מאמרנעשה הכל כדי להעמיד את הדברים שב
 והוראות והנחיות רשויות הרישוי םהחקיקה המעודכני

 
 

 

 

 


