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 27.5.21    לכב'      לכב' 

 ארז קמיניץ      עמית מררי 

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה    ליועץ המשפטי לממשלה משנה  

 )משפט פלילי( 

 

 תחוםהמסדירה את ההעדר חקיקה  -אירועים המוניים הנדון: 

מכתב לידינו  ידיכם    ,הגיע  על  הוצא  אירו  ענייןב    24.5.21ביום  אשר  לאישור  פרטי  האחריות  ע 

 בתחומי רשות מקומית.  המתקיים במרחב הציבורי

על פניו נראה כי מכתב זה נועד "להשליט סדר" בשאלה מי הוא הגורם האמור לאשר את תוכנית  

באופן המבטיח את    כי האירוע יתקיים  וודא באחריות איזה גורם לו  הבטיחות של אירוע כאמור 

שאינו טעון  המדובר כמובן באירוע  האם זו הרשות המקומית או המשטרה.    -שלום המשתתפים בו

אשר לכך שעריכת חופה במרחב הציבורי, אינו אירוע  , ונראה כי לא קיימת מחלוקת ברישיון עסק

  הטעון הוצאת רישיון כאמור.

אף אחד משני הגורמים אינו יכול להתנער    , לשיטתכם,כי  כםן לקרא מבין השיטין במכתבעוד נית 

ח חובותיה החוקיות והמנהליות ובין  ומכ  רשות המקומית, בין אם זו אחריות הומאחריותבפועל  

 זו המשטרה.  אם

 רב. בלבול דווקא  עלול ליצור, שנועד ככל הנראה להסדיר את הסוגייה, מכתבכם  -עם זאת

.  לפחות מאז אסון המכביה, כמעט בכול פורום אפשרי מזההשאלה אליה מתייחס מכתבכם נדונה  

קיבלה החלטה מסודרת, ובכלל זה  ללא שאיזו מן הרשויות האמונות על העניין    ) עשרות שנים!(

 משרד ראש הממשלה עצמו. 

ה האם הרשות המקומית  לשאל  ניתן לצמצם את תחום האירועים ההמוניים במרחב הציבורילא  

 יות על תחום הבטיחות באירועים אלו. א או המשטרה אחר

ן  על פי חוק רישוי עסקים, למשל, הגורם המקצועי שאמור לקבוע הכשרות וכשירות מקצועיים לעניי 

כאשר האישור  ,  דווקא  משרד העבודה והרווחה  הוא,  אישור בטיחותו של אירוע המוני הטעון רישוי  

המשטרה.   של  אישורה  מתן  לשם  יידרש  אחריותהמקצועי  הרשות  קביעת  של  המקצועית  ה 

מבלי  ,  מעין "שינוי סדרי עולם" שהיו נהוגים עד כה בתחום האירועים ההמוניים  המקומית מהווה

 .בכללותהשניתן פתרון לסוגיה 
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יכול לתת את  נותן ואינו  , מכתבכם אינו   ת באירועים המונייםהעדר חקיקה מוסדרת בעניין בטיחוב

 ם. ן אמיתי וכולל להסדרתהמענה הנדרש לפתרו

, והן  עיריית ירושלים, במענה לעתירה שהגישה חסידות גור  הןהתייחסה  האמור  למכתבכם    -ועוד

 (.3616/21בית המשפט העליון באותה עתירה עצמה. ) בג"ץ 

המצויה שנים רבות    -כי מדובר בשאלה סבוכה )ואנו נוסיףדעתו  פט הנכבד את  ש שם הביע בית המ

)סעיף    , וכי מוטב ששאלה זו תוכרע בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה(!!על המדוכה ללא הכרעה 

 בית המשפט(. להחלטת 10

הסוקר את הסוגיה    לגורמים שונים  19.5.21שהוצא על ידינו עוד ביום    מכתבמצרפים למכתב זה,  אנו  

ההמונייםהחקיקתית   האירועים  החקיקתי  בשאלת  הכשל  על   ומצביע  השנים,  החמור    לאורך 

 אלו.קיומם של אירועים הסדרת בשאלת 

מיידי   מענה  לתת  יש  כי  ההבנה  כל  היומיום,  עם  לכ  לבעיות  עליונה  חשיבות  שקיימת  הצורך ך 

י וכי  לשטיח  מתחת  אל  שוב  יטואטא  לא  מקיף  חקיקתי  האפשרי  נתן  יבפתרון  פתרון בהקדם 

 עסק,  ןאירועים המוניים שאינם טעונים רישיו לומקיף לשאלת קיומם ש  מובנה ,חקיקתי מוסדר

גם   נושא הבטיחוכמו  אירועים  בגדר  הטעונים רישיון עסק אך אינם    ,ת בעסקים אחריםהסדרת 

 המוניים. 

 

 בברכה

 הפורום לרישוי עסקים בישראל

 


