משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
האגף לרישוי עסקים

י' אדר תשע"ח
 25פברואר 2018
לכבוד
מנהל רישוי עסקים
מנהלי תחום רשויות במחוזות משרד הפנים
מנהלי מחלקת תרבות
שלום רב,
הנדון :יום עיון ארצי ברישוי עסקים בנושא :היערכות הרשות לקיץ -אירועים חד-פעמיים
בדגש על נותן אישור -המשטרה
לקראת אירועי הקיץ הקרבים ,האגף לרישוי עסקים ומפעם גליל מערבי שמחים לבשר על קיום
יום עיון ארצי בנושא אירועים חד-פעמיים בדגש על גורם הרישוי :משטרה.
ביום זה יינתנו דגשים על כל היבטי דרישות המשטרה ברישוי אירועים ח"פ ,במטרה להקל ולפשט
את הליך הרישוי לעוסקים ברישוי.
היום מיועד לעוסקים בארגון וביצוע אירועים ברשות המקומית ומהמגזר הפרטי.
נושאי היום:


רקע מקצועי באירועים חד -פעמיים



דרישות המשטרה לניהול האירוע -ע"פ פריט  .7.7ה' -דגשים והבהרות



היערכות הרשות המקומית לרישוי אירועים חד -פעמיים -על-פי דרישות המשטרה



תרחישים אינטגרטיביים



שולחנות עגולים עם נציגי המחוזות מהמשטרה



שאלות ותשובות

יום העיון יתקיים ביום רביעי21/3/12 ,
המיקום :מכללת מגמות ,דרך אם המושבות  ,44פתח תקוה
הרשמה
אנא מלאו את טופס ההרשמה המצ"ב והעבירו אלינו בפקס או למייל עד לתאריך 1/3/12
את ההמחאה יש לרשום לפקודת מועצה אזורית משגב.
כתובת המפעם :מפעם גליל מערבי ,ד.נ .משגב ,מועצה אזורית משגב ,מיקוד .20179
 פקס04 - 9904105 :


מייל למענה על שאלות limors@misgav.org.il :



טלפון 04 – 9904100 : 
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העלות למשתתף:
העלות למשתתף -עובד רשות -הינה .₪ 250
העלות למשתתף מהסקטור הפרטי.₪ 350 -
העלות כוללת כיבוד וארוחת צהרים קלה.
נוהל הרשמה:
מספר המקומות מוגבל! ע"מ להבטיח את השתתפותכם בכנס ,יש להירשם מראש עד לתאריך
ה .1/3/12 -ההרשמה עד תאריך זה בצירוף אישור השתתפות מהמפעם ,תבטיח את כניסתכם
ליום העיון .לאחר תאריך זה המפעם לא יוכל להתחייב להשתתפות משתלמים ללא האישור.
תינתן העדפה לעובדי הסקטור הציבורי.
ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
יש להסדיר את התשלום עד ל 15/3/12-אך ניתן גם ביום האירוע.
ניתן לשלם בהעברה בנקאית ,בהמחאה בנקאית או בכרטיס אשראי (באמצעות הספח המצורף).

שימו לב !
מי שלא יסדיר תשלום עבור יום העיון לפני מועד פתיחת יום העיון או ביום עצמו,
לא יוכל להשתתף.

הודעות ביטול תתקבלנה עד יום  15/3/12בפקס מס' . 04 – 4404105
במידה ותתקבל הודעת ביטול לאחר מכן או לא תתקבל כלל – הרשות תחויב במלוא התשלום.

בברכה
אבי לנגבהיים
מנהל מפעם גליל מערבי
זבולון ומורדות הכרמל

העתקים:
מר רועי דהן -מנהל אגף בכיר לפיתוח ההון האנושי ,משרד הפנים ,ירושלים.
אשר גרנר ,יו"ר הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים.
רפ"ק אברהם צימבר ,קצין רע"ס ארצי ,משטרת ישראל.
נפתלי קאיקוב ,יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ברשויות מקומיות.
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לכבוד
מזכירות מפעם גליל מערבי מ.א .משגב
ד.נ .משגב 20179
דוא"לlimors@misgav.org.il :
פקס04-9904105 :
טופס הרשמה – יום עיון ארצי ברישוי עסקים בנושא :היערכות הרשות לקיץ-
אירועים חד-פעמיים בדגש על המשטרה
הריני מאשר/ת את השתתפותי ,ביום עיון בתאריך  21/3/12ומתחייב להסדיר את התשלום
עבורו.
פרטי הלומד:
שם משפחה

שם פרטי

ת.ז( __/__/__/__/__/__/__/__/__ .נא להקפיד על  4ספרות)
כתובת פרטית
טלפון בעבודה

טלפון נייד
@

כתובת מייל:
מקום העבודה:
תפקיד

ותק בתפקיד (מס' שנים /מס' חודשים)

השכלה

שאלה שהייתי רוצה לשאול את נציגי המשטרה ביום העיון:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאה בסך  ₪ 350 / ₪ 250לפקודת מועצה אזורית משגב
 תשלום הרשות המקומית .יש לצרף אישור הגזבר בספח המצורף למטה.
 תשלום באמצעות כרטיס אשראי ,בסך  ₪ 350/₪250מלא את הפרטים בספח המצורף
בעמוד הבא.
ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשות המקומית _____________________ :תשתתף בעלות יום עיון
_______________________
עבור (שם המשתתף)__________________________________ :
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בסכום בגובה .₪ 250:ההשתתפות תועבר ישירות למועצה אזורית משגב (עבור מפעם גליל
מערבי).
חתימת הגזבר וחותמת הרשות __________________________________________
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל15/3/12-
חתימת המשתתף____________________ :

ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך ( ₪ 350 / ₪ 250מהסקטור הפרטי)
(לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ,מלא את הפרטים הבאים):
סוג הכרטיס ____________________
מס' הכרטיס
/
תוקף הכרטיס

/

/

/
מס' תשלומים :רגיל  3-18 /בקרדיט ____________

 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס __________
ת.ז .של בעל הכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/

חתימת בעל הכרטיס_______________
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הוראות הגעה למכללה:


למגיעים עם רכב :ניתן להכניס ב" wazeמכללת מגמות" -נמצאת במתחם שנקרא "פארק
עופר" .פנייה ימינה אחת לפני המתחם של "מכללת מגמות" אשר נמצאת ב"פארק עופר" ,קיים
מגרש חנייה בחינם -אשר נמצא בצומת מרטין גהל ודרך אם המושבות ,יש לחצות את הכביש
ולהיכנס למתחם.



למגיעים עם רכבת :יש לרדת בתחנת "קרית אריה" ,פתח תקווה .ניתן מהרכבת ללכת ברגל/
לקחת קו  46אשר מגיע עד "מפעל דובק" ,הנמצא בעבר השני של אם המושבות (צריך לחצות את
הכביש כדי להגיע למכללה) /לקחת מונית ל"פארק עופר -מכללת מגמות".



במתחם עצמו :כשנכנסים מהמפל לעלות עם השביל מצד שמאל למפל ,עד סוף הנחל -המכללה
נמצאת בצד שמאל ,כשהולכים לאורך השביל ,לשים לב שמסעדת "אלפרדו" לימינכם.
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