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 י' אלול תשפ"א 
 2021אוגוסט  18

 
 

13.7.21שהתקיים בתאריך   3פרוטוקול שולחן עגול מספר   
 בנושא: אסדרת עיסוק מורשה בטיחות לאירועים מרובי קהל 

 
 נוכחים:

עיסוקים, משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ראש מטה, אגף בכיר אסדרת  -אסף סגל  
מנהל תחום רישוי בטיחות לאירועים המוניים, אגף בכיר אסדרת עיסוקים, משרד העבודה,   -בארי שרעבי 

 הרווחה והשירותים החברתיים
סטודנטית, רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים -מור דאויס  

עיסוקים יועץ לאגף בכיר אסדרת   -נפתלי טוביה  
קמ"ד רישוי, משטרת ישראל   -ליאור דמארי  

רכז רישוי ארצי, משטרת ישראל  -אודי כהן  
אגף רישוי עסקים, עיריית תל אביב  -אסף אדלשטיין  

יועמ"ש, בטחון פנים   -אור רוזנמן  
יועץ משפטי, בטחון פנים  - בר לוי כהן  

טיוב רגולציה, בטחון פנים  - אבישי לדאני  
ה רישוי עסקים, משרד הפנים טיוב רגולצי -אבישי לוין  

אגף יועץ משפטי, עיריית ירושלים  -עו"ד חיים נרגסי  
אכף יועץ משפטי, עיריית ירושלים   -עו"ד מורן רביבו  

 
 נוכחים בזום: 
מנהלת אגף בכיר אסדרת עיסוקים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  -מיכל אבגנים  

ריית נתניה מנהל אגף רישוי עסקים, עי -נפתלי קאיקוב  
מחלקת בידוק ובקרה רישוי עסקים, עיריית נתניה   -צפריר פדלון  

מנהל מחלקת שירות לקוחות, עיריית נתניה  -מוטי מלר  
מנהלת אגף רישוי עסקים, עיריית תל אביב -איילת ווסרמן  

ר"צ רישוי עסקים, עיריית ירושלים  -אמיר עבדאללה  
רישוי עסקים , מ.א עמק הירדן  -רני אוחנה  

רישוי עסקים ואיכות סביבה, מ.א גליל עליון  -י פלררונ  
רישוי עסקים, מ.א אשכול   -בשמת גליו  

יו"ר, לשכת ממוני הבטיחות בישראל   -עו"ד רוני שדה  
רמ"ד בטיחות , צה"ל  -מתן משה בר און   

קמ"ד בטיחות, צה"ל   -איציק חליס  
ראש מחלקת רישוי והגנה מאש, כבאות והצלה - טיראן שמר  

מפע"ר , משרד העבודה והרווחה, מינהל בטיחות  -חזי שוורצמן  
 
 

 רקע:

 [, קובע : 19.7.18[ לחוק רישוי עסקים ]2. ]א[ ]3לסעיף   34 תיקון 

'' לא יינתן רישיון או היתר זמני לעסק של עינוג ציבורי שהוא אירוע מרובה קהל המתקיים תחת כיפת  
המשטרה כי לאירוע ניתן אישור  לעניין קיום סידורי  השמיים או שלא במבנה של קבע, אלא אם כן אישרה  

הבטיחות הדרושים לקיומו, מאת מורשה הבטיחות שהרשה לעניין זה שר העבודה, הרווחה והשירותים  
 .החברתיים, בהתאם להוראות שקבע השר האמור לפי חוק זה או לפי כל דין''

 . לפי המאוחר -תאו במועד שבו הורשה מורשה בטיחו  1.1.22כניסה לתוקף" ביום 

מטרת הישיבה היא להציג בפני הנוכחים את ההחלטות שהתקבלו עד כה במסגרת האסדרה במטרה לתקפן  
 פעם נוספת ושמיעת חוות העדת של כל הנוגעים בדבר. 

 מהלך הישיבה:

לכולם על שיתוף הפעולה ועל הנכונות  ביקשה להודות  ,  מנהלת אגף בכיר לאסדרת עיסוקים  ,מיכל אבגניםגב'  
נדרשת הצדקה רגולטורית לכל אחת    בחקיקה ולכן  עיסוק  הגבלתמיכל הדגישה כי אסדרה משמעותה    לסייע.

הנוכחים.מ בפני  שיוצגו  הגופים    החלטות  מכלל  שנאסף  הרב  הידע  סמך  על  התבססו  ההחלטות  כל 
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המקצועית  העמדה  בגיבוש  האגף נמצא כרגע בישורת האחרונה    הרלוונטיים, לאורך כל תהליך האסדרה.
האסדרה. לצורך  ראשית  לחקיקה  מעמיק,    שתתורגם  באופן  נשקלה  שנאמרה  אמירה  כל  כי  להדגיש  יש 

 וההחלטות התקבלו לאחר עבודה קשה בה הצליח האגף להגיע לתובנות אחידות מתוקפות. 

 בשלב הראשון, בכוונת המשרד לפעול בשני מישורים במקביל: 

ההכשרה הראשונית לביצוע הפעולות,  הגדרת ייחודי    -"דור המדבר"  לצורך הכרה ב הוראת שעה   .א
 . הפעולות ברמה כללית , תקנות ביצוע ותקנות שמגדירות את העיסוק בתחום

התנאים והנורמות, לרבות הכשרה, ייחודי פעולות,    קביעה של  - העיסוק  אסדרת   -חקיקה ראשית  .ב
   משטר הרישום והרישוי, ההתמחויות ועוד.

ניתוח העיסוק, הגדרת אירוע מרובה קהל, תפקיד מורשה    תהליך שעשה האגף, לרבות כל ה  הוצג  לנוכחים
עקרונות   בישראל,  הקיים  המצב  מאפייני  המורשה,  של  האחריות  ותחומי  המוניים  באירועים  הבטיחות 

 האסדרה והחלטות שהתקבלו.

 - ליווי של מורשה הבטיחות לעניין נוכחות באירוע .1

רישוי   פריט  ע"פ  של  7.7כיום  מ.ה  מקצוע/מוסמך,  בעל  של  נוכחות  נדרשת    משתתפים   5,000  -המשטרה, 
 ומעלה. 

 .  בכל סוג אירוע הדגיש כי מורשה הבטיחות חייב להיות נוכח משלב התכנון עד לשלב סיום –נפתלי קאיקוב 

ומציינת שסכנה    5,000  באירוע, לא מקבלת את העניין מעל  מורשה הבטיחות חייב להיות  –איילת וסרמן  
להתרחש   עסק   100או  ,  500עם  יכולה  רישיון  טעון  לא  שהוא  באירוע  להיות  ויכולה  הסכנה    -משתתפים 

לא מבינה למה האסדרה לא כוללת גם אירועים  בכלל,    הסופי.מתחילה מתהליך הקמת הבמות עד לשלב  
 רישיון עסק.  םשלא טעוני

משתתפים ויותר. מה קורה עם אירועי "עינוג ציבורי"    500הגדרתם אירוע מרובה קהל של    -טייןאסף אדלש
מתייחס לאירועים שהם עינוג    34תיקון    משתתפים? )כגון: יריד או תערוכה, קרקסו ועוד(.   500  -שהם פחות מ 

 .ה. 7.7 -ציבורי ולא רק ל

ונושא אירועים ההמוניים מאוד מגוון.    -רונן פלר  מדגיש שאופי    צריך להיזהר בקביעת המספרים מאחר 
  המטרה היא   , מה שמגדיל את המורכבות של הסטנדרטים.ההאירוע מאוד תלוי ומשתנה ביחס לאוכלוסיי 

 למצוא פתרון לעניין הליווי שהדברים יהיו ברורים ואין צורך להעמיס על הבירוקרטיה. 

 נקודות:  2- מתייחס ל -שדהעו"ד רוני  

יה מנהל אירוע  , ברגע שיהע אדם אחד שיהיה אחראי על האירועצריך לקבו   -הנקודה המשמעותית   .א
הוא יבין שהאחריות שלו, הכל על הכתפיים שלו והוא יבצע את העבודה שלו  ,  אחד הכל יראה אחרת

,  האירוע   חראי על יהיה אלא מסכים עם ההחלטה שמורשה הבטיחות  ללא קשר לנוכחות המורשה.  
מתייחס לאסון מרון  ]  יש אחראי אחד וזה לא מורשה הבטיחות, המורשה צריך לייעץ למנהל האירוע  

 שלא היה אחראי באירוע[. 
צריך להעמיד לסדר היום, האם כל אירוע שדורש רישוי צריך נוכחות של מורשה    -לעניין המספרים .ב

לפי   נוכחות  לקבוע  או  הרשויות    כמותהבטיחות  של  הדעה  את  מקבלים  אם  המשתתפים.  של 
נוכחות מורשה בטיחות אז    אלפי צריך להיערך להכשרה של    יהמקומיות שבכל אירוע רשוי צריך 

אני מציע ע"מ למנוע בלבול,  האירועים כגון: ביום העצמאות.  מורשה בטיחות ע"מ לתת מענה לכלל  
)מ   7.7  -צריך לשקול שתהיה הלימה מוחלטת ל  משתתפים ומעלה(, כדי להרגיל את כל    5,000-ה' 

 המשק שהמספרים גבוהים.  

מהן הסמכויות של מורשה הבטיחות באירוע עצמו אחרי שהוא אישר את האירוע והעסק קיבל   - אור רוזנמן
 ? רישיון

צריך להיערך למקרים שהיקף הקהל עלול להשתנות ומגיע עוד קהל  בלי סמכות אין אחריות!    -חיים נרגסי
 . האחריות תישאר של המשטרה  ,מה עושים תוך כדי? חייבים לתת לו אחריות וסמכות אם לא  מעבר למתוכנן.
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 - אחריות מורשה הבטיחות .2

  פיקוד אבל בסופו של דבר ה  ותחתיו כל בעלי התפקידים.  באחריותמנהל האירוע הוא זה שנושא    - אודי כהן
  והשליטה באירוע זה של המשטרה.

, ללא קבלת סמכויות בכלל, כל מה  לעצור את האירוע  מורשה הבטיחות חייב לקבל סמכויות   -חיים נרגרסי
 שהוא יאמר תוך כדי האירוע לא שווה כלום כי האירוע כבר מאושר ועם רישיון עסק. 

ברגע    מורשה הבטיחות חייב לקבל סמכות לעצור אירוע גם אם מנהל האירוע מחליט אחרת.  - אסף אדלשטיין
 שהוא מזהה סכנה מיידית ופוטנצייאל לאסון, כבעל מקצוע הוא צריך לעצור את האירוע. 

,  עץזו לא אחריות המורשה לעצור את האירוע, במידה ומרגיש כי קיימת סכנה, חובה עליו ליי  -רוני שדה
 ולהתריע למנהל האירוע ולמשטרה.  להודיע

יש עוד אירועים    איש וקיימים בהם סיכונים רבים?  005  -מה קורה עם אירועים שהם מתחת ל  - טיראן שמר
 .ה'.7.7 -שהם עינוג ציבורי הדורשים רישיון עסק. זה לא נכון להיצמד בהגדרה ל 

"עינוג ציבורי". לרשויות    - בצו רישוי עסקים  7להתייחס לכל פרק  מורשה הבטיחות צריך    -אסף אדלשטיין 
, ללא  7המקומיות צריך להיות סמכות לדרוש את מורשה הבטיחות בכל אחד מהפריטים המופיעים בפרק  

 קשר לכמות הקהל. 

כולל כל   -)א.ס לחוק רישוי עסקים 34מדגיש כי מדובר על אירועים "עינוג ציבורי" מתוקף תיקון   -אסף סגל 
 . אירוע עינוג ציבורי כהגדרתו בחוק תחת כיפת השמיים(

 חקיקה ראשית:  .3

   -רקע והכשרה

 כל ממונה בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות בתוקף עם שנתיים ניסיון כממונה בטיחות.  .א

 קהל"  ים מרובי"מורשה בטיחות באירוע  -שעות  140  -קורס הכשרה ייעודי של כ .ב

 הנדסי כבסיס הכשרה:לא יידרש רקע 

למצוא הצדקה לדרישה של ממונה בטיחות    לא הצלחנובהתאם לניתוח העיסוקים שביצע האגף,   .א
 בעבודה עם רקע הנדסי, כתנאי לביצוע תפקידי מורשה הבטיחות. 

 תוכנית הלימודים קיבלה "בוסט" בתחומי הליבה הרלוונטיים, לשם הגדלת הידע בתחומים אלה.  .ב

 .over rulingש כאינטגרטור ואינו אמור לעשות משמ -מומחה של מומחים .ג

 תפקיד מורשה הבטיחות כמומחה לניהול קהל לא קשורה לרקע הנדסי. .ד

  נדרש הנדסאי/מהנדס מענף הבניה / אדריכלות.  .תנגדים בתוקף להורדת הרקע ההנדסימ  -אסף אדלשטיין
משמעותי הקשור בקונסטרוקציה  הכשלים שקרו הינם מעולם הבנייה, ההכשרה חייבת לכלול תחום עיסוק 

ולכן רק הנדסאי או מהנדס בניה או אדריכלות יכול להיות בקיא בתחום זה. הנושא חודד לאחר אסון ורסאי  
תחום רישוי עסקים התחיל לחייב הגשת תכנית לרישיון עסק שתעשה רק ע"י איש מקצוע כהגדרתו    שבו כל

ם בתחומים  התכנון והבניה כולל תקנות שונות הקשוריבחוק התכנון והבניה ורישוי עסקים. כמו כן, חוק  
להתעלם מכל הנושא הזה ולשים את כל אנשי המקצוע    , הל"ת, כבאות אש ועוד.שונים הקשורים בבטיחות

 בצד בגלל קאדר של יועצי בטיחות שלא עונים להגדרה, זו תהיה טעות. 

משטרה וכבאות יגידו שלא נדרש איש  אמשיך את דבריו של אסף ואומר כי אני הופתע אם ה  -איילת וסרמן
אדם יגיש בקשה להיתר בנייה, מבלי שהוא מהנדס/הנדסאי/אדריכל. אי אפשר  מקצוע. לא יעלה על הדעת כי  

 לפתוח את זה לכולם. 

ע"פ ניתוח העיסוקים שביצע האגף, מורשה הבטיחות יידרש להיות אינטגרטור, לקחת אישורים    -אסף סגל 
  להיות בעל יכולת  , התפקיד השני הואבנוסףו  קונסטרוקטור, גפ"מ, אש, חשמל וכו'()  בעלי המקצועכלל  מ

לזהות כשלים וויזואלית. השאלה היא מקצועית בלבד, מהו הטיעון ע"מ לדרוש רקע הנדסי מתחום הבנייה  
 על הקונסטרוקטור?  over rulingוהאדריכלות אם בפועל הוא לא נדרש לעשות 
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מעבר לנדרש בתנאי הקבלה לקורס ממונה בטיחות לא יתרום מאום לתפקודו    רקע הנדסי  -עו"ד רוני שדה
ניהול הקהל. הוא  עיסוקו המרכזי  שכן  הבטיחות  של    של מורשה  "מומחה  להיות  צריך  מורשה הבטיחות 

ולומר   לבוא  במומחים.  להבין  צריך  הוא  החשמל,  את  לתכנן  ולא  במה  לתכנן  אמור  לא  הוא  מומחים". 
 להיות מהנדס/הנדסאי/אדריכל, זו דעה שנועדה לשמר את הקליקה הקיימת בשוק.  שמורשה הבטיחות צריך

הדבר יגדיל את ההוצאה של בעל האירוע כי הוא יצטרך להביא גם מורשה בטיחות וגם    -אסף אדלשטיין
מעולם של    רוב הכשלים שהיו במדינה נובעיםלדעתי  מבחינה מקצועית,  בנוסף,  חוות דעת של איש מקצוע.  

 בנייה ולכן חשוב שמורשה הבטיחות יבוא מעולמות אלה ע"מ לזהות את הכשלים מבעוד מועד. תכנון ו

.ה "בעל  7.7עמדת המשטרה היתה שיהיה איש מקצוע עם רקע הנדסי כפי שמוגדר בפריט רישוי    -אודי כהן 
. יחד עם זאת, אני יכול לומר לכם שיש כיום ממוני בטיחות בעבודה שהם יותר טובים מכל  "מקצוע מוסמך

המהנדסים שקיימים בתחום. בסופו של דבר, משרד העבודה בחן את הדברים ועשו את השיקולים שלהם.  
חושב שגם  וזה עובד מצויין. לכן, אני    7,000ומעל    7,000בנוגע למדרג, אנחנו קבענו אצל מנב"ט מדרג של עד  

זה בסדר גמור. לגבי חוק רישוי עסקים חשוב לי להדגיש כי הרשות המקומית יכולה    5,000כאן במדרג של עד  
נכתב  "  :, מה שנקרא1995  -.ה' שנכתב לאחר אסון ערד ב7.7לקבוע ולהוסיף דרישות משלה. בנוגע לפריט  

מברך על המהלך של משרד   ציבורי". ומאז בלי עין רעה, לא התרחש שום אסון באירוע שמוגדר "עינוג "בדם
 העבודה, אגף בכיר לאסדרת עיסוקים ולכל העוסקים בתהליך האסדרה. 

ולוודא שמורשה הבטיחות יגיע עם    אנחנו מאסדרים עכשיו מקצוע וצריך לשאוף למצויינות  -נפתלי קאיקוב
ארגז כלים ע"מ שיוכל לתת מענה הכי מקצועי משלב התכנון עד לסיום ופירוק האירוע. כפי שאמר והסביר  
קודם אסף אדלשטיין, אנחנו יודעים היום מי רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק ואני חושב כי ע"מ ליצור את  

רמה הנכונה, צריך לשמור על המתווה הזה ובמידת הצורך  הקהילה הנכונה וע"מ להביא את כל המקצוע ל
להכשיר ממוני בטיחות ללא רקע הנדסי ולתת להם את הזמן ע"מ לעבור את ההכשרה ההנדסית הרלוונטית.  
גם אם מאז אסון ערד לא התרחש שום אסון באירוע שהוא "עינוג ציבורי" כפי שאמר אודי כהן, אם אנחנו  

הבא האסון  את  למנוע  ברמה    רוצים  בטיחות  מורשה  וליצור  להשקיע  צריכה  המדינה  סיכונים,  ולצמצם 
 אקדמאית ומקצועית. 

 רישום -מנגנון רגולטורי משולב .4

נבחנה חלופה של קביעת מורכבות אירוע ע"י יצירת מטריצה עם כלל גורמי הסיכון ולייצר מדרג של מס'  
 רמות סיכון של מורשה הבטיחות. 

 להלן המסקנות: 

לרדת   .א ניתן  פרמטר  בכל  כי  אירוע/אופי האירוע  סיכון/אזור  גורמי  ע"פ  מורכבות  להגדיר  ניתן  לא 
 .מדויקתלרזולוציות שמשתנות כל הזמן וההגדרה לא תהיה 

ובמהלך   .ב לאירוע  עד  להשתנות  יכולים  סיכון  וגורמי  האירוע  ומאפייני  דינמי  מאוד  המוני  אירוע 
 האירוע. 

 קבוע את דרגת המורשה המתאים לאירוע בהתאם לרמת הסיכון. אין גוף שמוכן לקחת אחריות ול .ג

 קבל הכשרה ע"מ לתת מענה מקצועי לכלל גורמי הסיכון באירוע. ממורשה בטיחות   .ד

 בעל פוטנציאל לייצר סרבול ועודף בירוקרטיה.   .ה

  בוגרלאחר ביצוע הכשרה ייעודית, יוכל    לכן נקבע כי הפרמטר במעבר מרישום לרישוי יהיה היקף הקהל.
 משתתפים.   5,000של עד בהיקף באירועים כמורשה בטיחות לשמש  ההכשרה הרשום בפנקס

 ? 5,000למה הוחלט עד 

בהנחה שמעל להיקף זה האירוע מקבל אופי מורכב    5,000המשטרה המליצה על היקף קהל של עד   .1
 יותר. 

לכ  .2 מענה  רשום לתת  בטיחות  למורשה  יאפשר  זה  השנתי  70%  -היקף  במטרה    מהיקף האירועים 
 לאפשר התמחות משמעותית.

לרבות   .3 אירוע,  כל  עם  להתמודדות  הכלים  את  המורשה  יקבל  ההכשרה  במסגרת  כי  להדגיש  יש 
 משתתפים.  5000  -אירועים של מעל ל
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?   6,000או    5,000,  4,000זה לא נכון. מה זה משנה אם זה    5,000לבוא ולהחליט היקף של    -אסף אדלשטיין 
בנוסף, יש פה בעיה של חופש העיסוק, ברגע שניתן למורשה רישיון לעסוק במקצוע, תהיה לי בעיה כרשות  

ל מטריצת  . העברנו לכם הצעה ש5,000מקומית לומר למורשה בטיחות שהוא לא יכול לעסוק כי האירוע מעל  
יידע לסווג את דרגתו בהתאם למטריצה. קביעה רק    מורשה הבטיחותסיכונים שצריך לדייק אותה ועל פיה  

 , זו קביעה פשטנית, אינה נכונה ואנחנו לא מקבלים אותה. 5,000של 

ניתן לייצר מטריצת סיכונים מדוייקת וחד    -בארי שרעבי רוב יועצי הבטיחות אמרו אמירה ברורה כי לא 
גורמי  משמע וקיימים  דינמי  כן, האירוע מאוד  לפרשנות. כמו  יהיו "תחומים אפורים" הנתונים  ותמיד  ית 

 סיכון ומאפייני אירוע שמשתנים בסמוך/תוך כדי האירוע. 

 למטריצת סיכונים. את דרגת המורשה בהתאם  סווגאין גוף שמוכן לקחת אחריות ול -אסף סגל

יות ברור, שקוף וכל אחד יודע מה הוא עושה בתהליך. אין כאן  מדובר על תהליך שחייב לה  -נפתלי קאיקוב
מקום לשיקול דעת. בבטיחות לא מתעסקים עם שיקול דעת. שיהיה ברור, לא הכיבוי, לא המשטרה ולא אף  

 אחד, יקחו את זה ע"פ שיקול דעת. 

סגל  שתכשי  -אסף  מקיפה  ייעודית  הכשרה  לו  לתת  יודעים  אנחנו  כי  ההחלטה  עם  שלמים  אותו  אנחנו  ר 
. כמו כן, השוק יעשה  5,000תאורטית לתת מענה לכל גורמי הסיכון ולכן הפרמטר יהיה היקף הקהל של עד  

 את שלו. 

שדה רוני  עד    -עו"ד  רשום  מורשה  שיוגדר  מעל    5,000ברגע  רשוי  ומורשה  משתתפים,    5,000משתתפים 
מה עצמם.  את  לכסתח  כדי  רשוי  בטיחות  מורשה  רק  ויקחו  יחמירו  של  הרשויות  לעתירות  יגרום  זה  לך 

מציע   אני  ולהיפגע.  להיתקע  עלולים  אירועים  וכך  העיסוק  בחופש  פגיעה  של  בטענה  רשומים  מורשים 
את   בתקנות  ויחייב  כאן  שהציעו  כפי  בטיחות  מורשה  של  דרגות  עם  סיכונים  מטריצת  יקבע  שהרגולטור 

 הרשויות המקומיות לסווג את דרגת המורשה.  

 שויות דרך לסווג ולקבוע ואנחנו לא מקצועיים לכך. אין לר -איילת וורסמן

 תנאי המעבר מרישום לרישוי:

יוכל לפנות לקבלת רישיון שיאפשר לו לשמש כמורשה  , מורשה בטיחות רשום בעל ניסיון של שנתיים לפחות
 זאת בתנאי שעמד באחד מהתנאים הבאים: בטיחות בכל אירוע מרובה קהל,

עד    500אירועים מרובי קהל שהם "עינוג ציבורי" בהיקפים של     30ביצע כמורשה בטיחות רשום   .א
 מינימום שנתיים.משתתפים בתקופה של  5,000

ציבורי" בהיקפים של    30ביצע כמורשה בטיחות רשום   .ב "עינוג  עד    500אירועים מרובי קהל שהם 
 מינימום שנה. של מורשה בטיחות רשוי, בתקופה של   עם ליווי משתתפים  5,000

 הסיבות שהוחלט על תקופת ההתמחות הנ"ל: 

צ .א משטרה,  מקומיות,  רשויות  בטיחות,  יועצי  עם  האגף  שביצע  והתייעצויות  וגופים  מסקר  ה"ל 
עולה כי הניסיון בשטח מהווה נדבך קריטי בהפיכת מורשה בטיחות ללא ניסיון באירועים   נוספים,

 המוניים, למורשה בטיחות מקצועי ומיומן. 

רוב הגופים התייחסו לתקופה של בין שנה לשנתיים, תוך מתן דגש על מס' האירועים שעליו לבצע   .ב
 שנה. באירועים  30-ל  10כאשר הטווח נע, בין 

בעבודה, בטיחות  ממונה  של  הכשירות  חובות  יחולו  רשוי  בטיחות  מורשה  על   גם 
 לרבות דרישת שימור כשירות.

 .אירועים בשנה  30ולפחות  שנים    5לפחות     תקופת התמחות של  צריך ם זה מעט מאוד.  שנתיי  -אסף אדלשטיין
בסיסיים )אלכוהול, סוג קהל, אומן וכו'( ע"מ לוודא  האירועים גם לפי גורמי סיכון    30חובה לסווג את    כמו כן,

יכול להיווצר מצב, בו רוב האירועים שיבוצעו ע"י מורשה הבטיחות,    שהמורשה אכן התנסה במגוון אירועים.
יהיו אירועים קטנים ללא סיכונים מהותיים, ימרחו על תקופה של יותר משנתיים ואז לאחר מכן המורשה  

 ללא הגבלה שבפועל אין לא באמת ניסיון באירועים גדולים ומורכבים. יקבל רישיון לכל אירוע 

 שנים תיצור מונופול בשוק. 5תקופת התמחות של  -חיים נרגסי 
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חייבים לפתוח  ,  מורשי בטיחותשל    ות"קליק"  ייצור,  שנים  5  -צעה להגדיל את ההתמחות להה   -עו"ד רוני שדה
אירועים עם ליווי לא תהיה ישימה אלא אם   30השניה של ביצוע את המשק לתחרות. יתרה מכך, האופצייה 

 הרגולטור יחייב אותם. אין לאותם מורשים רשויים אינטרס ללוות את המורשים הרשומים. 

מאפיון מצב השוק הקיים, כי רוב המשרדים הגדולים שעוסקים כיום בתחום,  אנחנו יודעים לומר    -אסף סגל
 ודה ע"מ לתת את השירות למס' אירועים במקביל.מעסיקים אצלם ממוני בטיחות בעב

חייבים להתייחס לנקודה שהעלה רוני שדה ולא לתת למצב שבו תיווצר קליקה של מורשי    -נפתלי קאיקוב
להבטיח את הלימוד, הדרך, הניסיון, ההשקעה והזמן של מורשי הבטיחות,  אנחנו חייבים  כמו כן,  בטיחות.  

   יוכלו לבצע את כל סוגי האירועים.יהיו מקצועיים ו הםהבטיח ש ע"מ ל

רוזנמן  נהיה בטוחים שהוא מיומן מספיק לבצע    -אור  וכך  רישוי  יעבור בחינת  כי מורשה הבטיחות  מציע 
 אירועים ללא הגבלה. 

 - הוראת שעה "דור מדבר" .5
 כל ממונה בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות בתוקף עם שנתיים ניסיון כממונה בטיחות.  .א

 "מורשה בטיחות באירוע מרובה קהל"  -שעות  140  -הכשרה ייעודי של כקורס  .ב

בלפחות   .ג מוסמך"  מקצוע  "בעל   / מקצוע"  כ"בעל  "עינוג    30שימש  המוגדרים  המוניים  אירועים 
 שנים.  5ציבורי" בלפחות 

. הכוונה להתחיל  יקבל ישירות רישיון לאחר מעבר החקיקה, כל מי שיקבל רישום במסגרת הוראת השעה
 . 2021קורס הראשון באוקטובר את ה

לא "דור    החלטות  -רוני שדה לגבי אלה שהם  "דור המדבר".  כל הנושא של  מאוד סבירות שמסדרות את 
בחופש   פגיעה  זו  ראשית,  לחקיקה  עד  בתחום  לעסוק  יוכלו  ולא  כולם  עם  יחד  הקורס  את  ויעשו  מדבר" 

ת בלבד שרק הם יוכלו לעסוק בתחום.  העיסוק. צריך ליצור מצב שאנחנו לא מקבעים אוכלוסייה מסויימ
לכל מורשה בטיחות שיסיים את הקורס ללא ניסיון באירועים המוניים שיוכל  נוספת  צריך לבצע הוראת שעה  

איך תבדקו את הביצוע    -לגבי הוכחת ניסיון  לעסוק כמורשה בטיחות רשום ולא לאפשר רק ל"דור המדבר".
נתנו הרשויות או ע"ס אישור מהמשטרה שפלוני אלמוני היה  ? ע"ס אישורי רישוי עסקים שאירועים  30של  

 .םאירועי יועץ בטיחות באותם 

 זה בדיוק שאלה שאנו מעלים לדיון ורוצים לשמוע מכם.  -אסף סגל

 והיום הכל סרוק ומסודר.  כל המידע נמצא שם, כל אירוע חייב בתיק רישוי -אסף אדלשטיין

ההוכחה צריכה להיות של המורשה בטיחות ולא דרך הרשויות המקומיות. מי שהכין את    - נפתלי קאיקוב
תוכנית הבטיחות לאירוע וליווה את האירוע צריך להוכיח את נסיונו ולא חתימות של מנכ"ל חברה או מלווה  

 כזה או אחר.

המקומיות. הוא יידרש  מי שצריך להוכיח את הניסיון זה מורשה הבטיחות עצמו ולא הרשויות    - איילת וסרמן
 להמציא מסמכים שיוכיחו את נסיונו. 

ו מברך על הדיון,    -מתן בר אור האסדרה מאוד חשובה. חשוב להתייחס לעניין "דור  יש כאן שיח מקצועי 
 ולא כולם מוגדרים "עינוג ציבורי".  המדבר" בצה"ל כי מתקיימים כל יום אירועים רבי משתתפים

 נבצע בחינה והתייחסות נפרדת.  "דור המדבר" לגביולכן   צה"לעל  ל"עינוג ציבורי" לא ח  -אסף סגל
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