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הנדון :הנחיות רישוי ובטיחות לאירועים ותערוכות במרכז הירידים
לקוח נכבד,
לנוחיותך ,ריכזנו עבורך מידע הכרחי וחשוב לגבי הרישיונות וההיתרים הקיימים בידי מרכז
הירידים והנהלים לשמירה על כללי הבטיחות והרישוי במקום:
לביתני מרכז הירידים הרישיונות התקפים לפריטים הבאים:
 .1מקום לעריכת מופעים ,תערוכות וירידים.
 .2חנות למכירה מעל  500מ"ר [כגון – יריד חשמל ,שוק מעצבים וכדומה].
 .3הגשת  /מכירת משקאות משכרים.
 . 4חובה על המפיק להתעדכן לגבי הרישיונות מול קב"ט מרכז הירידים לפני כל אירוע (הנ"ל
נתון לשינוי).
בשטחי החוץ של מרכז הירידים קיים רישיון לקיום תערוכות בלבד.
כל אירוע אשר דורש חריגה מרישיונות אלו [לדוגמא מופע אמן בשטחי חוץ ,אולם
שמחות וכיו"ב] – דורש הוצאת רישיון פרטני לקיום אירוע.
 הליך הוצאת רישיון כזה הינו באחריות הלקוח אל מול הרשויות
 ביום האירוע על הלקוח לדאוג למתן אישור סופי לאירוע ע"י המשטרה
 על הלקוח להציג את רישיון קיום האירוע לקב"ט מרכז הירידים טרום תחילת האירוע
כתנאי לפתיחתו.
כל אלמנט באירוע עליו אין למרכז הירידים רישוי [כגון בעלי חיים ,מתקנים מתנפחים וכדומה]
מצריך הוצאת רישיון  /ביטוח ייעודי בהתאם לאלמנט עצמו ולהנחיות קצין הבטיחות ,וכפוף
לאישור ותיאום מראש מול נציגי מרכז הירידים ,בהמשך יינתן פירוט.
בכל אירוע ,באחריות הלקוח להמציא את האישורים הבאים:
 .1אישורי בטיחות:
א .אישור יועץ בטיחות:
השכרת שירותי יועץ בטיחות לטובת אירוע הינה באחריות ועל חשבון הלקוח וזאת בכפוף
לרשימה של יועצי בטיחות מומלצים מטעם מרכז הירידים.
תכנית ונספח הבטיחות יועברו ע"י הלקוח עד  4ימים לפני האירוע לקב"ט מרכז הירידים,
לבדיקה כללית ובמידת הצורך לשם מתן הערות.
ביום הא ירוע יינתן אישור סופי ע"י יועץ הבטיחות של הלקוח טרום תחילת האירוע ,כתנאי
לפתיחת האירוע.
קב"ט מרכז הירידים יסייר במהלך כל האירוע בכל חלקיו (הקמות ,אירוע ופירוק).
ב .מינוי ממונה בטיחות:
בכל אירוע בו תבוצע עבודת הקמה מכל סוג (לרבות ,אך לא רק הקמת במה ,גב במה ,גשרי
תאורה ,טריבונות ,קונסטרוקציות ,מסכי לד וכיו"ב) על הלקוח למנות ממונה בטיחות מטעמו
לכל שעות ההקמה והפירוק של אותם מתקנים ,זאת בהתאם לדרישת החוק והתקנות בנושא.

אישור על מינוי ממונה בטיחות יוצג לקב"ט מרכז הירידים כתנאי לתחילת עבודות ההקמה
לאירוע.
למען הסר ספק ,מינוי ממונה בטיחות אינו מבטל כל דרישה אחרת המובאת במסמך זה.
 .2אישור מהנדס חשמל:
השכרת שירותי מהנדס חשמל לאירוע הינה באחריות ועל חשבון הלקוח ובכפוף לרשימה
מומלצת של מהנדסי חשמל אשר תינתן ע"י מרכז הירידים.
תכנית חשמל לאירוע תועבר ע"י הלקוח עד  4ימים לפני האירוע ,לחשמלאי ראשי של מרכז
הירידים.
בעת ההקמה תבוצע ביקורת של מהנדס החשמל ובליווי חשמלאי מטעם מרכז הירידים ובסופה
יינתן אישור סופי לאירוע ,טרום פתיחתו.
 .3תכנית אבטחה:
תכנית אבטחה לאירוע תועבר לקב"ט מרכז הירידים ע"י הלקוח עד  4ימים לפני האירוע.
ק ב"ט מרכז הירידים יסייר במהלך האירוע בכל חלקיו (הקמות  ,אירוע ופירוק) כדי לוודא את
יישומה של התכנית.
יש להתעדכן מול קב"ט מרכז הירידים לגבי כמויות האבטחה ובעלי התפקידים הרלוונטיים
לאירוע (הדבר תלוי בכמות הקהל ,תוכנית הבטיחות ואופי האירוע).
תוכנית האבטחה הינה נגזרת של תוכנית הבטיחות ,אופי האירוע ,והנחיות רישוי עסקים
כל אירוע מעל  1000איש מחוייב לפי חוק במנהל בטחון מאושר ע"י משטרת ישראל ,וצופה
סורק חמוש אחד או יותר (לפי כמות אנשים) וזאת בנוסף לצוות האבטחה הקיים של האירוע.
כל המאבטחים אשר נמצאים באינטראקציה עם הקהל במהלך האירוע (כניסות ראשיות ,יציאות
חירום ויציאה כללית) ,מחויבים לשאת תעודת בודק בטחוני מוסמך מטעם משטרת ישראל.
במידה ורישוי מרחב ירקון ירצה לבצע ישיבה מקדימה על האירוע ,המפיק יהיה חייב לעמוד
בתנאי המשטרה לאחר שיוצגו לו בתחנה.
הנחיות בטיחות חשובות לאירועים:
 .1נקודות גז:
הפעלת מתקנים המופעלים ע"י בלוני גז (כאשר יש אש גלויה ,כגון טבון ,כיריים וכיוצ"ב) בתוך
הביתנים אסורה בהחלט.
שימוש במתקנים המופעלים ע"י בלוני גז בשטחי חוץ או מחוץ לביתנים תתאפשר בכפוף להצגת
המתקן בתכנית הבטיחות אשר מוגשת טרום האירוע ובאישור ותיאום מראש מול נציגי מרכז
הירידים.
הפעלת המתקן בפועל ביום האירוע מותנית באישור סופי של טכנאי גז רמה ב.
התיאום מול טכנאי הגז יבוצע ע"י ההפקה  /המארגן.
 .2מיכלי גז:
הצבת מכלי גז  /מכלים דחוסים [לדוגמא מיכל למילוי בלוני הליום וכיו"ב] בתוך הביתן אסורה
בהחלט.
הצבת מכלי גז  /מכלים דחוסים מחוץ לשטחי הביתן מותנית בחסימת היקפם [ע"י מחסה  /שקי
חול] ,במקרה זה אין צורך באישור טכנאי גז.
 .3פירוטכניקה [זיקוקים  /עשן  /קונפטי]:
הפעלת פירוטכניקה בתוך הביתנים תתאפשר בכפוף לאישור מפעיל מורשה ולאישור יועץ
בטיחות ובאישור ותיאום מראש מול נציגי מרכז הירידים .יש לעדכן את קב"ט מרכז הירידים

בנושא בישיבת התיאום לאירוע .הצגת כלל האישורים הסופיים הינה באחריות ועל חשבון
הלקוח.
הפעלת פירוטכניקה בשטחי חוץ מצריכה אישור יועץ בטיחות אשר כולל את הפריטים הבאים:
אישור מפעיל חומרי נפץ וחומרים מסוכנים ,אישור משטרה ובדיקת חבלן טרום ההפעלה ,עדכון
כיבוי אש ובמידת הצורך הצבת כבאית במקום ,גידור אזור ההפעלה ואישור מנהל התעופה
לתיאום ההפעלה.
כלל אישורים אלו יועברו לקב"ט מרכז הירידים ע"י יועץ הבטיחות שנשכר ע"י הלקוח ,כחלק
מהאישור הסופי לאירוע וכתנאי להפעלת פירוטכניקה.
חשוב (!) קב"ט מרכז הירידים חייב להיות מעודכן בנושא עד  4ימים לפני האירוע .במידה ולא
יעודכן – לא תופעל הפירוטכניקה גם לאחר הצגת אישור יועץ הבטיחות.
 .4תצוגת כלי רכב:
במידה ויוצגו כלי רכב באירוע ,על הנושא להופיע בתכנית הבטיחות אשר תועבר לקב"ט מרכז
הירידים עד  4ימים לפני האירוע .אין להניע רכבים בתוך ביתני מרכז הירידים בזמן אירוע!
במהלך האירוע עצמו כלי הרכב יהיו ריקים מדלק ומצברי כלי הרכב יהיו מנותקים.
האחריות לנושאים אלו הינה של הלקוח ובאישור ובתיאום מראש מול נציגי מרכז הירידים.
 .5עמדות כיבוי אש ,ארונות חשמל ועמדות מערכת כריזה (ככלל כל מערכות החרום /
חיוניות):
אין לחסום מעבר לעמדת כיבוי אש /ארונות חשמל; בנוסף ,יש להשאיר מרווח של מטר בכל
כיוון לעמדה על מנת לאפשר פתיחת ארון הכיבוי /החשמל(.ללא שום חסימה הכוללת גב במה
או קונסטרוקציה אחרת -המעבר יהיה נקי מהכל)
יש לאפשר גישה חופשית לעמדות הכריזה ,ואין להסתיר את המיקום ע"י וילון או כל אמצעי
אחר .אין להשתמש בעמדות הכיבוי לצרכים של התערוכה!
 .6פתחים ויציאות חירום:
פתחים ויציאות חירום הינם אותם פתחים אשר סומנו ככאלה בתכנית הבטיחות המאושרת ואשר
צריכים להיות פנויים מכל גורם מפריע [ציוד ,במות ,מציגים וכיו"ב] .כמו כן אין לחסום/לכסות
שלטי יציאת חרום או כל שילוט חרום מכל סוג שהוא .אחריות ההפקה להסתיר כל שלט אשר
לא הוגדר בתוכנית הבטיחות כיציאת מילוט.
 .7הגשת  /מכירת אלכוהול:
בכל מקרה של הגשת  /מכירת אלכוהול יש להציב שילוט מתאים [מעל גיל  18בלבד].
 .8בעלי חיים:
בכל מקרה בו יש להכניס בעל חיים לשטח מרכז הירידים ,על ההפקה לדאוג לאישור וטרינר
של עיריית תל אביב בתוקף לאירוע הספציפי .במידה וקונספט האירוע הינו הצגת בעלי חיים
[כגון :תערוכת החיות ,תערוכת חקלאות וכיו"ב] יש להוציא רישוי מלא לאירוע בקטגוריה
המתאימה ,באחריות ההפקה.
הכנסת בעלי חיים לשטחי מרכז הירידים תיעשה באישור ותיאום מראש מול נציגי מרכז הירידים.
 .9עבודה בגובה:
כל ביצוע עבודה בגובה יבו צע רק ע"י עובדים בעלי רישיון עבודה בגובה ובלבשם את ציוד
הבטיחות הנדרש והכל בהתאם לתקנות העבודה לגובה.

במקרה של עבודה בגובה ,תידרש נוכחותו המלאה של ממונה הבטיחות ,כמוזכר בסעיף 1ב.
נושא הבטיחות באירוע הוא באחריותו של הלקוח ,אשר מחויב לפעול בהתאם לכללי הבטיחות
והוראות הדין.
בכלל זאת ,כל ביצוע עבודה בגובה יבוצע רק ע"י עובדים בעלי רישיון עבודה בגובה ובלבשם
את ציוד הבטיחות הנדרש והכל בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
במקרה של עבודה בגובה ,תידרש נוכחותו המלאה של ממונה הבטיחות ,כמוזכר בסעיף 1ב
לעיל.
יש לציין שאי עמידה בתנאים אלו עלולה בין היתר ,גם לגרור עיכוב בפתיחת האירוע ו/או
בסיומו ,עקב עצירת הקמות ו/או פירוקים.
למען בטיחות כלל באי מרכז הירידים ,נודה לתשומת ליבכם המרבית בקשר להנחיות
כאמור לעיל.
קב"ט מרכז הירידים ואגף התפעול ישמחו לעמוד לשירותכם במענה לכל שאלה ועניין
בטלפון .03-7504644

