
 השרון לב אזורית מועצה
 מרכז כפרי יעף – יעבץ כפר – הס כפר – ינוב – חרות – הדר גנות – גאולים – דרור בני

 תנובות – אפרים שער – משה צור – פורת – שריד עין ורד עין – עזריאל – עוז ניצני – נורדיה -משמרת

 .מקום של חלום השרון לב
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 איש( 500)עד  המוניים אירועים לעריכת עסקים לרישוי בקשה טופס
 

 .האירוע קיום לפני יום 14 עסקים רישוי למחלקת להגיש יש איש 500 עד המוני לאירוע בקשה

  יש להגיש רישוי עסקים מלא. ,משתתפים 500 מעלעם אלכוהול, או באירוע המוני  באירוע

 ניתן לפנות למשרד רישוי עסקים להסבר וקבלת הנחיות.

 
 הישוב שם 
 ת האירוע/שם מנהל 
 ת האירוע/ז מנהל"ת 
 פ הישוב.ח 
 נייד טלפון 
 ל"דוא 
 האירוע קיום תאריך 
 שעת התכנסות 
 שעת סיום 
 של מדויק מיקום 

 ההתכנסות
צפי מספר  

 משתתפים
 בטיחות אחראי שם 
 בטחון אחראי שם 
 האירוע אופי 

             מזון דוכני הפעלת
 הדוכנים מספר 

 עם מזון דוכני הפעלת אישורי לוודא האירוע מנהל באחריות
 אפיה / בישול

 ברזים מספר 
 שירותים תאי מספר 

 משכרים משקאות
 18 גיל מעל אירוע מצלמה ,עמדה שילוט
 סימון ,מצלמה ,עמדה שילוט

 מועדונים מאבטח או בגירים
 כולל מעורב אירוע

 קטינים
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 במידה* הבמה גובה 
 05 מעל הבמה וגובה

 אישור לצרף יש מ"ס
 מהנדס

 הבמה שטח 

 הגברה מערכת לא - /כן   -
 חשמלאי באישור
 מוסמך

 באחריות זיקוקים לא - /כן   -
 ,מפעיל זיקוקים

 חבלן אישור לוודא
 ואישור ,משטרה

 ביטוח
 מתנפחים אירוע החינוך משרד ל"מנכ חוזר פ"ע

 

 יועץ בטיחות וחשמלאי של בתוקף שנתי חד אישור מחייב מבנה בתוך אירוע 
 .למבנה הראשית בכניסה קבוע ושילוט מוסמך

 
 .הבטיחות יועץהמלצת  פ"ע תאושר המשתתפים כמות 

 
 
 
 

  : הישוב חותמת + האירוע ת/מנהל חתימת

 

 

 

 

_      

 הביטחון מחלקת מנהל                                      עסקים רישוי מנהלת
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