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 156152סימוכין:
 לכבוד

 רנ"צ יעקב שבתאי, מפכ"ל
 משטרת ישראל

 שלום רב,

 היבטי בטיחות ושלום הציבור –רועים במרחב הציבורי יאהנדון: 

במרחב הציבורי, בהיבטים של  םאירועילהווי ידוע לך, כי מזה שנים רבות מוסדרים 
 בטיחותם ושמירה על שלום הציבור במהלך התקיימותם, ע"י משטרת ישראל.

, קיים מפרט מלא וברור של המשטרה, תחת כיפת השמייםאירועים טעוני רישוי ביחס ל
)בקישור שלהלן:  המתייחס להיבטים של בטיחות ושלום הציבור כאחד

-leisure-entertainment-group7-https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/regulation

sport/he/publications_business_license_7_Article%207.7e.pdf) . 

המתקיימים תחת כיפת השמיים שאינם טעוני רישוי, קיימת ההסדרה שבחוק  םבאירועי
אלה טיפלה המשטרה בהיבטי  םבאירועיגם  –הבטיחות במקומות ציבוריים, וכאמור 

 הבטיחות והשמירה על שלום הציבור. 

מצערים שהובילו לפגיעה בנפש, החליטה  םאירועיונה, בעקבות מספר נראה כי בעת האחר
שלה -לשנות את מדיניותה ואת נוהגה רב השנים, והיא דורשת, כתנאי לאישורההמשטרה 

, כי הרשות המקומית תאשר את תכנית הבטיחות המוגש ע"י יועץ הבטיחות םהאירועיאת 
 . איכותה של התכניתמטעם מארגן האירוע, ותערוב ל

מדובר בשינוי חד צדדי שנעשה ע"י המשטרה, בחלק מהרשויות המקומיות, ואנו מתנגדים 
 – םהאירועילו נחרצות. לא יתכן שמשטרת ישראל תתנער מאחריותה להיבטי בטיחות 

ותטיל אחריות זו על הרשויות  –אחריות אותה נטלה על עצמה עשרות רבות בשנים 
 המקומיות. 

חד להודיע כי היא אינה אחראית להיבטי בטיחות האירוע, מ –גם הקו בו נוקטת המשטרה 
ומאידך להתנות אישורה בכך שהרשות המקומית תיקח אחריות על היבטי הבטיחות של 

, שאינו מקובל. או שהמשטרה אחראית, ואז תתכבד ותפעל בהתאם, שגויהוא קו  –האירוע 
ם בהם יש לה או שהמשטרה אינה אחראית, ואז תתכבד ותיתן את אישורה בהקשרי

אחריות, לשיטתה, ללא תנאים ודרישות ביחס להיבטים שלגביהם טוענת היא כי אינה 
 אחראית להם.

רישוי ואישור הרשויות המקומיות אינן מוכנות, ואינן מסוגלות, לקחת על עצמן את היבטי 
שר העבודה, הרווחה תכניות הבטיחות. נושא זה מסור לפי חוק, באירועים טעוני רישוי, ל

ומן הראוי כי הטיפול בהיבטי בטיחות האירועים יבוצע ע"י  –והשירותים החברתיים 
משרדו, בכל סוגי האירועים המתקיימים תחת כיפת השמיים )בין טעוני רישוי ובין שאינם 

 טעוני רישוי(.

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/regulation-group7-entertainment-leisure-sport/he/publications_business_license_7_Article%207.7e.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/regulation-group7-entertainment-leisure-sport/he/publications_business_license_7_Article%207.7e.pdf


 

 

פנינו לקראת אירועי הקיץ. לאחר משבר הקורונה הגלובאלי, חשובה פי כמה היכולת לתת 
מאירועי תרבות, בידור, ספורט וכו'. לא זה הזמן לשנות  תליהנולתושבים את האפשרות 

מנוהל ונוהג של שנים רבות, לייצר עובדות בשטח שאינן מתכתבות עם החקיקה הקיימת, 
 רועים תחת כיפת השמיים.ימא תליהנוציבור באופן העלול לפגוע ביכולת ה

 נשמח להבהיר עמדתנו ככל שנדרש.

 

 
 בברכה,

 
 שלמה דולברג

 ימנהל כלל
 
 
 
 
 

 העתק:
 השר לבטחון פנים -ח"כ עמר בר לב
 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים -ח"כ מאיר כהן
 המקומי עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטוןראש  -מר חיים ביבס

 בישראל האזוריראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון  -מר שי חג'ג'
 15 -יפו ויו"ר פורום ה-ראש עיריית ת"א -מר רון חולדאי
 נים תכנון ובניהראש עיריית לוד ויו"ר ועדת פ -מר יאיר רביבו
 ראש מועצה מקומית קרית עקרון ויו"ר ועדת בטחון -מר חובב צברי

 )היוצא( מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים -יקו( אדרימר משה )צ'
 מנכ"ל המשרד לבטחון פנים )הנכנס( -מר תומר לוטן

 החברתיים מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים -ד"ר אביגדור קפלן
 משנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(, משרד המשפטים -מר ארז קמיניץ

 )פלילי(המשנה ליועמ"ש לממשלה  -עו"ד עמית מררי
 בישראל האזורימנכ"ל מרכז השלטון  -מר איציק אשכנזי

 15-מנכ"ל פורום ה -עו"ד איתן אטיה
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה

 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
 מנהלת מחלקת חברה, מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ -עו"ד רות דיין מדר

 יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים ברשויות המקומיות-יועמ"ש עיריית ת"א -עו"ד עוזי סלמן
מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית נתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים  -מר נפתלי קאיקוב

 יפו וסמנכ"ל רגולציה-שוי עסקים בעיריית תל אביבמנהלת אגף רי -גב' איילת וסרמן
 באיגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט      

 , ע. ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי תרבותמנהל האגף לתרבות ואומנויות -ןרממר יורם ברוו
 מהנדס העיר מודיעין מכבים רעות ויו"ר איגוד מהנדסים ברשויות המקומיות -אדר' צחי כץ

 ואדריכלי רשויות מקומיות מנכ"ל איגוד מהנדסי  -דוננפלד' גיא ראד


