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 19.5.2021 תאריך:   לכב'   לכב'   לכב'

  ר אמיר אוחנה מ  מר אריה דרעי  מר בנימין נתניהו

  ים השר לביטחון פנ  שר הפנים   ראש הממשלה 

 

   לכב'   לכב'    לכב'

 מתניהו אנגלמןמר   איציק שמולי מר   בני גנץ מר 

   מבקר המדינה   שר העבודה והרווחה  שר המשפטים  

 

 לכב'   לכב'    לכב'

 רנ"צ יעקב שבתאי  רב טפסר דדי שמחי   מר אביחי מנדלבליט 

 מפכ"ל משטרת ישראל  נציב כבאות והצלה  היועץ המשפטי לממשלה 

 

 לכב'

 מר חיים ביבס 

 יו"ר מרכז השלטון המקומי 

 

 מחדל מתמשך  -תתפים בישראלהעדר חקיקה ותקינה להסדרת קיום אירועים רבי מש הנדון:

 

 מבוא

במדינת ישראל אין חקיקה המסדירה את אופן קיומם וניהולם של אירועים רבי משתתפים. זאת  

למרות שברור לכל כי אירוע בו משתתפים אלפי, עשרות ומאות אלפי אנשים לא יכול להתקיים  

ת קפדניות, במשולב עם  בסטנדרט בטיחותי ללא חקיקה ותקינה מחייבים, בנוסף להכנות בטיחותיו

 מערכת אכיפה יעילה.  

רב   אירוע  שבכל  לכך  גורמים  מחייבות,  מקצועיות  הנחיות  והעדר  תקינה  העדר  חקיקה,  העדר 

 משתתפים ניתנים פתרונות אד הוק, והתוצאה היא התרחשות אסונות פעם אחר פעם.

האירועים רבי המשתתפים, שאלת מועד התרחשותו של האסון הבא אינה    לכלללא הסדרה מחייבת  

 אם אלא מתי )לצערנו אנו חיים במציאות של אסון רודף אסון(.  
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אסון   הרצל,  הר  שאסון  כשם  ממש  להתרחש,  צריכים  היו  לא  זאב  גבעת  ואסון  מירון  הר  אסון 

לו היו יכולים להימנע אילו  המכביה ואסון פסטיבל ערד לא היו צריכים להתרחש. כל האסונות הל

 תחום האירועים ההמוניים היה מוסדר בכללותו. 

נקדים ונאמר כי תחום האירועים ההמוניים מוסדר, פחות או יותר, רק ככל שהוא טעון רישיון   

עסק.  התנאים לקיומם של אירועים המוניים שאינם טעונים רישיון עסק אינו מוסדר והתחום פרוץ  

 לחלוטין. 

ואיר )אירועים  מאחר  עסק  רישיון  הוצאת  מחויבים  אינם  שבהם,  הגדולים  ודווקא  רבים,  ועים 

דתיים, אירועים המאורגנים על ידי המדינה, עצרות, הפגנות ועוד(, הרי שהצורך הדחוף בהסדרת  

עסקים טעוני  יתר ה התחום חשוב שבעתיים. כמו כן הכרחי להסדיר במקביל את תחום הבטיחות ב

 ו פרוץ לחלוטין.  רישוי שכן גם תחום זה הינ ה

ישראל   ממשלת  ידי  על  שהוקמה  בינמשרדית  בוועדה  וחבר  הפורום,  ממייסדי  משי,  אלחנן  מר 

להסדרת נושא האירועים ההמוניים שהוקמה לאחר אסון המכביה, שב והתריע בפני כמעט כל גורם  

 רונות(. רלוונטי על כך, אך ללא מענה. ) מצורפים למכתב זה חלק ממכתביו של מר משי בשנים האח

 במכתב זה מפורטים ההסדרים הרגולטיביים הקיימים ואלו הנדרשים. 

 רקע היסטורי

באסון ערד נהרגו שלושה צעירים באירוע המוני, ומאוחר יותר התברר שמערך הבטיחות והרישוי  

שלו לקה בכשלים חמורים. בעקבותיו ובעקבות אסון המכבייה )בו קרס גשר ארעי וכתוצאה מכך  

חייהם   את  ו  4קיפחו  בראשות    69  - ספורטאים  בינמשרדי  צוות  ישראל  ממשלת  הקימה  נפצעו( 

לביטחון הממשלה    המשרד  משרדי  כל  נציגי  חברים  היו  שבו  דאז(  המשטרה  )משרד  פנים 

והפרקליטות וכן נציג הרשויות המקומיות.  אשר גרנר ואלחנן משי, ממייסדי הפורום, היו חברים  

 בצוות זה.  

הצוות בחן לעמקם את הכלים והצרכים באישור קיומם של אירועים המוניים וקבע כי הנושאים  

 , על מנת שאסונות כאלו לא יחזרו על עצמם.  הבאים טעונים טיפול

 הצוות הכין טיוטה של פרק חדש לחוק רישוי עסקים בנושא אירועים המוניים.  .א

 הצוות הכין טיוטה של תקנות רישוי עסקים לאירועים המוניים.  .ב

הצוות קבע כי חובה לקבוע מי הוא האחראי המקצועי לבטיחות באירועים )"מהנדס הבטיחות"   .ג

 טיחות"(, מה היא הכשרתו והכישורים המקצועיים הנדרשים ממנו.או "מורשה ב

העבודה   .ד במשרד  יהיה  המוניים  באירועים  הבטיחות  בנושא  המתכלל  הגוף  כי  המליץ  הצוות  

והרווחה. נושא זה הובא לפני שנים לדיון המשרד ראש הממשלה וטרם הוכרע עד עצם היום  

 הזה.  

 אירועים.הצוות המליץ להכין תקן ישראלי לבטיחות ב .ה
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המלצות אופרטיביות  האמור לעיל מהווה את עיקר המלצות הצוות, כאשר בפועל כלל דו"ח הצוות 

 1, אשר אומצו בחלקן בלבד על ידי משטרת ישראל.נוספות רבות

 דו"ח הצוות האמור הונח, בין היתר, בפני הוועדה הפרלמנטרית שהוקמה בעקבות אסון המכביה. 

ר כי בעקבות אסון ערד ואסון המכביה הקימה ממשלת ישראל צוות  : " יש להזכיהוועדה המליצה

, דו"ח מפורט הנוגע לטיפול באירועים המוניים.  הדו"ח כולל  1999בינמשרדי אשר הגיש, בספטמבר  

לפעול   ויש  אומצו  טרם  אלה  המלצות  תקנות.  והתקנת  חקיקה  לשינוי  באשר  מפורטות  המלצות 

 2ישראל בהקדם האפשרי". להפיכתם לחלק מספר החוקים של מדינת 

 המלצות הצוות, והוועדה הפרלמנטרית בעקבותיו, רובן ככולן, נותרו אות מתה!! 

חוק רישוי עסקים לא עודכן ; חוק הבטיחות במקומות ציבוריים לא עודכן; לא נקבעו כל נהלים 

אירועים;  מסודרים לקיומם של אירועים המוניים באופן כללי ללא קשר לדרישה לרישוי אותם  

אף משרד לא לקח על עצמו את האחריות לטיפול בנושא הבטיחות באירועים ציבוריים )משרד  

העבודה האחראי על בטיחות באופן כללי טוען כי הדבר אינו בתחום אחריותו(; כתיבתו של תקן 

. החלק השלישי החשוב ביותר 3לאירועים המוניים אמנם החלה, אך פורסמו שני חלקים שלו בלבד

 ; 4היה אמור לקבוע תקנים למתקנים הנדסיים והנחיות לבטיחות המתקנים לא נכתבש

חלקי התקן שכן נכתבו, אינם ניתנים לעיון ציבורי חופשי שכן , למרות שפורסמו על ידי גוף ציבורי  

)מכון התקנים(, יש לרוכשם בכסף מלא. העדר פירסום פומבי וחופשי של התקנים הללו, ותקנים  

 . בפועל גישה מהציבור הרחב לתוכנם בכלל, מונע

 סקירת החקיקה הקיימת 

 המסדירים קיומם של "אירועים המוניים".  עיקריים  בישראל קיימים שני חוקים

התשכ"ח    -האחד עסקים  רישוי  והנהלים     1968חוק  תקנותיו  עסקים"(,  רישוי  "חוק  )להלן: 

ב  המוניים"  "אירועים  של  קיומם  מסדירים  מכוחו,  משתתפים  שפורסמו  ומעלה,    500הם  איש 

 והמחייבים הוצאת רישיון עסק. 

התשכ"ג   - השני ציבוריים  במקומות  הבטיחות  במקומות    1962  -חוק  הבטיחות  "חוק  )להלן: 

ציבוריים"( ותקנותיו המסדירים את סדרי הבטיחות ב "אסיפות" ו"עצרות" . חוק זה חל על חלק  

שיון עסק וגם אלו אשר חוק רישוי עסקים לא חל  גם אלו החייבים ברי, גדול מהאירועים ההמוניים

 עליהם. 

 
מסקנות דיוני הצוות המובאות כאן מבוססות על זיכרונם של חלק מחברי הצוות , שכן לא ניתן היה לאתר   1

 פומבי של דו"ח הצוות האמור, ולמעט אזכורו בדו"ח הוועדה הפרלמנטרית, לא מצאנו לו זכר.   פירסום
2  https://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/vaadat_chakira_maccabia.htmסעיף ה.   3  , פרק 

 
 בטיחות באירועים המוניים  -5688ת.י.   3
חשוב לציין כי גם החלקים שכן נכתבו, למרות היותם מחייבים בעלי עסקים, אינם פתוחים לעיון הציבור ויש    4

 לרוכשם בכסף מלא. 

https://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/vaadat_chakira_maccabia.htm
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ן כי על קיומו של חוק זה מופקד משרד הפנים, אשר גם הוא, עד היום לא קבע תקנות נהלים  יצוי

 בכול הקשור לאירועים רבי משתתפים.  ,והנחיות ליישומו

 החקיקה הקיימת לא חלה על כל "אירוע המוני" 

, אך קיימים אירועים המוניים רבים אחרים  אירועים טעוני רישוי בלבדעל  חוק רישוי עסקים חל  

עליהם החוק לא חל, וקיומו של אירוע כאמור אינו מחייב הוצאת רישיון עסק. אירוע הר מירון  

   .ואירוע גבעת זאב הינם רק חלק מאירועים כאלו

 אירועים שאינם טעוני רישיון עסק:  

לחוק רישוי עסקים נקבע כי מי שהוסמך   36בסעיף   - אירוע המאורגן על ידי  הרשות המקומית -

רישיונות לעסקים בתחומה, רשאי לקבוע את אותם התנאים, שהיו   ידי הרשות להוציא  על 

נדרשים מכל בעל עסק אחר, לעיסוקה של הרשות המקומית. עוד נקבע, כי דין אי קיום תקנות  

 על ידי בעל עסק הטעון רישוי. או תנאים על ידי הרשות המקומית דינו כדין אי קיום תנאים 

מהאמור לעיל עולה כי רשות מקומית המארגנת אירוע המוני טעון רישוי צריכה לעמוד בכל  

 תנאי הרישיון כפי שנדרש בעל עסק אחר, אך לא נדרשת הוצאת רישיון בפועל. 

י  לפקודת הפרשנות, חוק רישו   42על פי הוראות סעיף     -אירוע המוני המאורגן על ידי המדינה -

נוסיף כי, הוראות ה"פטור" בסעיף האמור אינן חלות על תאגידים    5עסקים אינו חל על המדינה. 

דהיינו המדינה.  שאיננו  אחר  מאוגד  ממשלתי  גוף  כל  או  משפטית    -ממשלתיים  אישיות  כל 

 שאיננה המדינה תהיה מחויבת בהוצאת רישיון עסק.) מלבד רשות מקומית כאמור(.  

אינו חל על המדינה, טקס דתי או כל "אירוע המוני"    במקומות ציבורייםחוק הבטיחות  מאחר וגם  

המדינה ידי  על  הנערכים  חוק    -אחר  הוראות  ו/או  עסקים  רישוי  חוק  להוראות  כפופים  יהיו  לא 

 הבטיחות במקומות ציבוריים.

אירוע דתי לא ייחשב ל"עסק" כמשמעותו בחוק רישוי עסקים ולפיכך אינו טעון    -טקס דתי -

. עם זאת, הוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים יחולו על אירוע דתי המתקיים  רישיון

 במרחב הציבורי, שאינו מאורגן על ידי המדינה. 

על אירוע דתי שאינו מתקיים במרחב ציבורי, )כגון בית כנסת ובית מדרש( לא חלה כל חקיקה  

, מלבד הוראות חוק  שנועדה לשמור על ביטחונם ובטיחותם של משתתפי האירועים הדתיים

 התכנון והבניה המתייחסות לתפוסתו המקסימלית של אותו מבנה המשמש לצרכים הדתיים. 

חגים  חתונות, ב התמונות בהן אנו חוזים חדשות לבקרים מראות כי גם במקומות אלו מתכנסים, ב

להכיל   המבנה  נועד  אותו  האנשים  מספר  על  מונים  עשרות  העולה  אנשים  מספר  ובמועדים 

 
לפקודת הפרשנות ]נוסח חדש[ קובע כי: "אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל   42סעיף   5

   עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש".

לא נאמר במפורש כי על מדינה חלה חובה  ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים   מאחר ובחוק רישוי עסקים  

 הרי שעל המדינה לא חלה חובה כזו.  -להוציא רישיון עסק בגין עסקים המפורטים בצו
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 מלכתחילה.  

סון בגבעת זאב הוכיח כי יש להסדיר אירועים במקומות התכנסות דתית בהם נוכח מספר חריג  הא

 של משתתפים. 

על כל מארגן אירוע    ותהתוצאה של האמור לעיל היא כי החובות לשמירת בטיחות המשתתפים, החל

כפוף  איש ומעלה, אינם חלים על המדינה או על מי שמארגן אירוע שאינו    500המוני שבו נוכחים  

גם אם באירועים אלו משתתפים מאות אלפי אנשים, ובפועל המשטרה נאלצת    -לחוק רישוי עסקים

 "לייצר" בכל פעם דרישות לאירועים כאלו ואחרים.  

 

תוכנית   את  לאשר  הרשאי  מקצוע  מבעל  הנדרשים  וההכשרה  הכישורים  מהם  קביעה  העדר 

 הבטיחות של אירוע המוני 

  , עסקים  רישוי  חוק  פי  על  על  הן  ציבוריים  במקומות  הבטיחות  חוק  פי  על  והן  ונהליו  תקנותיו 

ידי המשטרה, יש לקבל חוות דעת בעל מקצוע מוסמך    –תקנותיו   בטרם יאושר אירוע המוני על 

 לבטיחות האירוע.  

עם זאת, נכון למועד מכתב זה, קיים הבדל מהותי בין  הדרישות המקצועיות מהגורם המאשר את  

כאשר נדרש רישיון עסק לבין העדר דרישות כאמור, כאשר האירוע אינו נדרש  בטיחותו של האירוע  

 לרישיון עסק ונפרט.  

 לחוק רישוי עסקים 34תיקון  -אירועים הטעונים רישיון עסק

תיקון   סעיף    34במסגרת  גם  תוקן  עסקים  רישוי  מורשה  2)א()3לחוק  לאישור  בדרישה  העוסק    )

 משתתפים. בטיחות לקיום אירוע רב 

 וכך נכתב:  

"לא יינתן רישיון או היתר זמני לעסק של עינוג ציבורי שהוא אירוע מרובה קהל המתקיים  

תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע, אלא אם כן אישרה המשטרה כי לאירוע ניתן  

שהרשה  בטיחות  מורשה  מאת  לקיומו,  הדרושים  הבטיחות  סידורי  קיום  לעניין  אישור 

זה   השר לעניין  שקבע  להוראות  בהתאם  החברתיים,  והשירותים  והרווחה  העבודה  שר 

 האמור לפי חוק זה או לפי כל דין".

ביום   לתוקף רק  ייכנסו  זה  סעיף  הוראות תיקון    -, דהיינו 1.1.22הוראות  לחוק    34הגם שמרבית 

הוראות  , לשם קביעת  שנים  3ניתנה לשר העבודה והרווחה ארכה של  הרי ש  1.1.19נכנסו לתוקפן ב  

בעניין כישוריו והכשרתו של מורשה בטיחות שהוא האדם עליו יישען כל נושא הבטיחות בקיום  

 האירוע. 

שנים, וטרם נקבעו כל הוראות כאמור על ידי   3היום אנו מצויים כחצי שנה לפני תום תקופת אותן  

 השר הרלוונטי.
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העבודה   משרד  כי  לוודא  יש  בטיחות.  מורשה  לאישור  הנוגעת  מחייבת  חקיקה  עדיין  אין  כיום 

 והרווחה יעמוד לפחות ביעד שהציב לו חוק רישוי עסקים. 

 

 6.ה7.7מפרט המשטרה לפריט 

פורטו דרישותיה    -לשם מתן אישורה להנפקת רישיון עסק לאירוע המוני  , במפרט דרישות המשטרה

מומחה לעניין הבטיחות, וכשירותו המקצועית של בעל המקצוע המוסמך לתת  לקבלת חוות דעת  

 חוות דעת מקצועית בעניין בטיחות האירוע.  

הדרישות  1בסעיף   על  העונה  אדם  יהיה  המקצועי  המורשה  כי   נכתב  המשטרה  לנוהל  )טו(  

 המקצועיות הבאות:  

אדריכלות הרשום בפנקס  הנדסאי בנין או הנדסאי     :בעל מקצוע מוסמך יהיה אדם שהשכלתו

מהנדס   ההנדסאים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד העבודה והרווחה; או  

התשי"ח והאדריכלים,  המהנדסים  בחוק  כמשמעותו  רשום  או  רשוי  אדריכל  או    - אזרחי 

 - 2 2 :)להלן החוק( הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים באחד מהמדורים הבאים1958

 ארכיטקטורה.  –יהול הביצוע נ -הנדסת מבנים 

אינו    ,יןיצו  ואף  תקנות  מהווה  אינו  מחייב,  רגולטיבי  חקיקתי  הסדר  מחליף  אינו  זה  שפרסום 

 מפורסם כמפרט אחיד מחייב.

לקיום   המשטרה להסדרת הדרישות  ידי  על  שנעשתה  המקיפה  העבודה  מחשיבות  להפחית  מבלי 

ביד יש  חוק רישוי עסקים,  ינו דרישות המשטרה אשר פורסמו באתר  אירועים המוניים במסגרת 

 האינטרנט שלה בלבד. 

 

 אירועים שאינם טעונים רישיון עסק 

הרי שההסדרים שנקבעו    - בכל הנוגע לאישור  מורשה בטיחות באירועים שאינם טעונים רישיון עסק

 על ידי המשטרה על פי חוק רישוי עסקים אינם חלים.  

ממונה על  של הההכשרה    דרישותחוק הבטיחות במקומות ציבוריים ותקנותיו אינם מסדירים את  

יתר  ומובן שלא קיימת כל הסדרה של כש  ,הבטיחות ביחס לכל  או קיומו,  ירות ממונה בטיחות, 

האירועים שמנינו לעיל ואינם נדרשים לאישור לא לפי חוק רישוי עסקים ולא לפי חוק הבטיחות  

 במקומות ציבוריים.  

 
טי  את דרישותיה להוצאת רישיון עסק לכל פרי 2020משטרת ישראל פרסמה , באתר האינטרנט שלה, בשנת  6

 .ה, בכלל זאת.  ) להלן: "המפרט המשטרה"(.  7.7הרישוי, ופריט 

-https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/regulation-group7 -קישור לדרישות המשטרה
entertainment-leisure-sport/he/publications_business_license_7_Article%207.7e.pdf 
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קיומם של    תו לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים מעולם לא הותקנו תקנות המסדיר  -יתרה מכך 

שיון עסק, מכל מין וסוג שהוא. כל שקיים כיום הוא דרישות  אירועים המוניים שאינם טעונים רי

 המשטרה לגבי אירוע המוני הטעון רישיון עסק.  

ממכלול האמור לעיל עולה כי עד היום, טרם הוסדרו הדרישות המקצועיות מהאדם המאשר את  

בת אין דרישות , אין תקינה מחייבטיחותו של אירוע. כאמור, התוצאה היא שהשוק בעניין זה פרוץ

בקרבת   זאב אשר התרחשו  גבעת  אירוע  גם  וככל הנראה  מירון  ואירועי הר  מקצועיות מחייבות 

 זמנים מצמררת מעידים על כך.

 

 העדר הסדרה רגולטורית של תחום הבטיחות ביתר העסקים טעוני רישיון 

ור לאירועים  פחות או יותר, נושא אישורי הבטיחות בכל הקש   ,הגם שבחוק רישוי עסקים  הוסדר

המוניים, הרי שבכל הנוגע להסדרת בטיחות הציבור בעסקים טעוני רישוי נותר הנושא פרוץ וללא  

 כל הסדרה. 

הצורך בהסדרת נושא הבטיחות, קביעת המשרד האחראי על תורת הבטיחות באירועים, הסמכת  

הצ )להבדיל מביטחון  הציבור  ובטיחות  באירועים  לבטיחות  ברמות השונות  עליו  האחראים  יבור 

מופקדת משטרת ישראל( בכול הנוגע לעסקים טעוני רישוי, קביעת בעלי המקצוע המורשים למתן  

אישורים בתחום הבטיחות בעסקים וההכשרה שנדרשת לשם קבלת הרשאה ל "מהנדס בטיחות"  

 או "מורשה בטיחות" נזנח במשך השנים. 

הגשת דו"ח הצוות הבינמשרדי  עם    1999הנושא הובא לפתחו של משרד ראש הממשלה עוד בשנת  

כ   לפני  ושוב  לעיל,  על    9האמור  יהיה אחראי  נקבע אפילו איזה משרד  עתה לא  שנים, אלא שעד 

 קביעת הנהלים והתנאים ל"מהנדסי בטיחות". 

 כל שנאמר לעיל בעניין אי קביעת תקנים או הסדרת חוקית אחרת כלשהיא , נכון גם בעניין זה.  

רה כלשהיא של תחום הבטיחות באירועים המוניים, הרי שבכול  התוצאה היא שאם קיימת הסד

 הנוגע לבטיחות עסקים אחרים, לא קיימת הסדרה כלשהיא.

 סיכום ומסקנות 

ככל שמדובר באירועים רבי משתתפים אין כל הסדרה מחייבת בחוק לא לגבי תקני הבטיחות,  לא  

כשרה הנדרשים מאנשי המקצוע  לגבי הדרישות ממארגני אירועים כאלו ולא לגבי הכשירות והה

 בטוח למשתתפיו.  להתקייםהעומד המאשרים כיום בפועל כי אכן האירוע  

ההסדרים היחידיים הקיימים בפועל הם ההסדרים הנוגעים לאירועים החוסים תחת חוק רישוי  

 עסקים. 

המאורגנים על ידי המדינה, כך  כך הם כל האירועים    -אירועים רבים שאינם טעוני רישיון  קיימים 

לכך   עדים  אנו  אלו  באירועים  דווקא  ועוד.  בכלל  טקסים  הם  כך  דתיים,  וטקסים  אירועים  הם 

 עשרות ומאות אלפי אנשים. בהם  שמשתתפים 
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רבי   האירועים  לכל  הבטיחות  הסדרי  פרוץההותרת  בישראל  להוביל    ,משתתפים  וימשיך  מוביל 

 , אסון הר הרצל, אסון הר מירון, אסון גבעת זאב. אסון המכביה -בהכרח לאסונות אותם חווינו

המלצות צוות מומחים מקצועיים שמונו על ידי ממשלת ישראל עצמה בעקבות אסון המכביה לא  

 וועדה פרלמנטרית שמונתה בעניין.   בהמלצות הצוות אומצו על ידייושמו, למרות 

חיי   הפקרת  כדי  עד  ומגיע  מתמשכת  הינה  הנושא  בהסדרת  מההכרח  כפי    ,אזרחיםההתעלמות 

 רק לאחרונה.  , יותר מפעם אחת,שנוכחנו

במועד כתיבת מכתב זה בקושי יבש הדם על רצפת בית הכנסת המאולתר בגבעת זאב, וכבר הגופים  

( מטילים את האחריות זה על זה. מצב כזה הוא בלתי אפשרי ונובע  לכאורהאו אחראים  האחראים )

זה הוא הגוף האחראי  ירורה א מהמחדל הממשלתי המתמשך לאורך שנים בשלו אין היום קביעה ב

 על הבטיחות באירועים אלו. 

על אירועים רבי משתתפים    רהלכאוהשעות הקודמות לאירוע בגבעת זאב בהן כל הגופים האחראים  

לא יכול שיקרו שוב. על כן יש לנקוט לאלתר את    -ת האירוע עשלא דאגו למניהתכתבו זה עם זה תוך  

 הצעדים הבאים:

הו - לחדד את  המוניים  יש  אירועים  המארגנות  רשויות מקומיות  שיחייבו  באופן  ראות החוק 

 לעמוד בדרישות חוק רישוי עסקים לאירועים מסוג זה. 

 

המקיים אירועים המוניים, ובכללם אירועים המוניים המהווים טקס דתי    על כל גוף     יש להחיל  -

, וזאת לשם  הבטחת  ואירועים המאורגנים על ידי  המדינה את אותם סטנדרטים של בטיחות

 שלומם וביטחונם של אנשים הלוקחים חלק באירועים אלו. 

 

יש לקבוע באופן ברור מיהו הגוף האחראי על יישום הוראות הבטיחות, לכשיותקנו הוראות   -

אלו, מהו הגוף האחראי על קיומם של אירועים רבי משתתפים בין אם מדובר באירוע טעון  

 ירוע אחר בו משתתפים מספר רב של אנשים. רישיון עסק ובין אם מדובר בכל א

 

יש ליישם באופן מלא את כל יתר המלצות הצוות הבינמשרדי שהוקם בעקבות אסון ערד ואסון   -

 המכביה. 

 

 ללא ביצוע המלצות אלו אין לנו ספק כי האירוע הבא הינו שאלה של מתי ולא שאלה של אם. 

 

 בברכה

 בישראל פורום רישוי עסקים 

 


