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 שיוןירשימת אירועים שאינם חייבים בר

 סוג האירוע                
חייב האם 

 ? שיוןיבר
 הערות              

 

טקס דתי בבית כנסת המשולב גם בהגשת מזון 

לאורחים, המפורט: בר מצוה, ברית מילה, חתונה, 

עליה לתורה, שבת חתן, הכנסת ספר תורה בתנאי 

שלא כולל חגיגה מחוץ לבית הכנסת וכד'. כמו כן ניתן 

להגיש לאורחי הטקס הדתי, מזון מחברת קייטרינג 

מי בית בעלת רישיון יצרן לרישיון עסק, בתוך תחו

הכנסת ובלבד שלבית הכנסת יוקצה חדר מיוחד 

לסידור האוכל להגשה. תתאפשר מוזיקת רקע שלא 

לא תתאפשר . תשמע כלל מחוץ לכותלי בית הכנסת 

הופעת להקה או זמר או מופע כלשהו שאינם חלק 

אפשרו ריקודים, למעט ריקוד מהטקס הדתי. לא ית

המהווה חלק מהטקס הדתי )ריקוד עם ספר תורה(. חל 

איסור על פעילות בישול מזון או טיפול במזון לרבות 

 איסור הקמת "מנגלים" מחוץ לכותלי בית הכנסת. 

 לא

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

רוע המוני המאורגן ע"י הצבא או המדינה יא

 ומוסדותיה
 לא

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

 לא תערוכה בתוך מיבנה של קבע 

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

פעילות הנערכת בתוך בית הספר לתלמידי בית הספר 

שלא בתשלום, ושנערכת על ידי צוות בית הספר או 

 , טיול או צעדהמתנ"ס 
 לא

בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך.

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

    מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

פעילות ספורט שאינה כרוכה בהקמת במה או 

  אמנים או דוכני מזוןטריבונות לקהל, 
 לא

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

 המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 
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 לא דוכני החתמה 

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

שכוללת נאומים לרבות זמר עצרת מחאה או זיכרון 

 אחד או כמה שאינם מהווים את עיקר האירוע
 לא

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

מחאה או הפגנה או כל מטרה אחרת שאינה  מיצעד

 מקהילה קהל רב מוזמן
 לא

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

שימחה  הכנסת ספר תורה שאינה כרוכה בהקמת אתר

 מחוץ לבית הכנסת
 לא

קב"ט רועים עם ייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

 לא )הפנינג( ר שמחה פתוחאתתהלוכות שאינם נגמרות ב

קב"ט  רועים עםייש לתאם את הא

המועצה, אגף איכות הסביבה 

המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו

 במקום האירוע. והניקיון 

שימו לב! אם האירוע נערך בשטח 

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור 

 

 קב"ט רועים עם ילתאם את הא יש     משתתפים                          לא           055אירוע שנועד ל עד 

 המועצה, אגף איכות הסביבה                                                                                           

 המשטרה לגבי האבטחה התנועה ו                                                                                          

 במקום האירוע. והניקיון                                                                                           

 שימו לב! אם האירוע נערך בשטח                                                                                           

 מועצה.ציבורי, נדרש אישור                                                                                           


