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 לקיום אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי רישיוןבקשת 
 

תקנות הנהיגה , ואת 5002חוק הנהיגה הספורטיבית תשס"ו לפני מילוי הטופס יש לקרוא היטב את 
חוק ו )לחץ כאן לקישור(, 5000-הספורטיבית )רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי(, תש"ע

  )לחץ כאן לקישור( 5002איסור אלימות בספורט, תשס"ח, 
 

על גבי  לנהיגה ספורטיביתן לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי, יגיש בקשה לרשות שיויהמבקש ר

מראש לפני  עבודה-לפחות עשרה ימיבצירוף כל הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים, , שלהלןטופס ה

 קיום האירוע. 

 

כל שאלה שבטופס האמור  ימלא כל פרט וישיב תשובה נכונה ומלאה על )האחראי לאירוע הספורט( המבקש

כל מסמך שתבקש ף ויצר ,או מי מטעמו גה ספורטיבית,ילנההרשות  מנהל נוספת שתישאל ע"יועל כל שאלה 

על ההצהרות . על המבקש ומנהל אירוע הספורט, אם מונה כזה, לחתום בכל עת לנהיגה ספורטיביתהרשות 

 בסוף הטופס.

 

רשות לנהיגה משרדי ההנדרשים ולהעביר לריים המקויש להדפיס את הטופס, לצרף את המסמכים 

  .ספורטיבית

 
 הוראות כלליות חשובות:

 קיים בוקש לענף בו מאותו לכללים טכניים, כללי אירוע, וכללי מסלול  -כללי נהיגה ספורטיביים .1

קיום מועד חודש לפני לכל הפחות לקבל אישור עקרוני של  היועץ המקצועי צריכים   אירוע

 שעות לפני האירוע. 42 הרשות מם באתרופרסו .האירוע

מכירים את החוק, התקנות באירוע שכל בעלי התפקידים לכך לדאוג  הרישיון לאירועעל מבקש  .4

 והכללים והתחייבו לפעול לפיהם.

 

 .מועד ושעותובהתאמה לתנאיו לגבי רישיון האירוע יינתן בכפוף להצגת רישיון עסק  .3

 

 שבוע לפני קיום אירוע. לכל הפחות תשלום אגרההוכחה לעל המבקש להציג  .2

 

לפני מועד  יפורסמו שלושה שבועות רשימת כלים( ו)הכוללות רשימת משתתפים  קנות משלימותת.  5

קיום מועד רשימה סופית ומעודכנת תוגש לרשות שבוע לפני  .באתר ההתאחדות האירועקיום 

 לרשות.וגש יש מובנה,באמצעות טופס האירוע 

 בבוקריינתן לכל המאוחר חודש לפני האירוע. אישור סופי יינתן  יום אירוע במסלוללקאישור עקרוני . 6

  האירוע.

ויש  מהווה תנאי לאישורו של אירוע, –)כולל ביטוח לנהגים +צד ג'(  הצגת פוליסת ביטוח לאירוע.  7

 שבוע לפני מועד האירוע. -להציגה לכל הפחות

רישיונות נהיגה ספורטיבית ורישיונות כלים  קתיבדמוטלת החובה לערוך מזכיר האירוע על . 8

 .בטרם תחילת האירוע ,תחרותיים בהתאם לחוק והתקנות

 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/92DA665B-6318-4719-8E61-9043901D5194/21508/6912.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/03B69550-AA33-4CDC-AEB2-7E56AC9F273B/11410/2182.pdf
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 פרטי המבקש

מספר תעודת זהות *)האחראי לאירוע הספורט(.................................  רישיוןשם מבקש ה*

.................................. 

 ...............................            מיקוד..............................כתובת.....................*

 ...................................ניידטלפון  טלפון........................................................     *

 רוני................................................ליה.......................................כתובת דואר אלקטיפקסימ

 מספר תאגיד*שם התאגיד             * –אם המבקש הוא מטעם תאגיד 

 מורשי חתימה בתאגיד ומספרי זהות...............................................................................*

 

 ___________מספר תעודת זהות*..........................................שם מנהל אירוע הספורט ........*

 ...................................ניידטלפון  טלפון........................................................     *

 ...........................................ליה.......................................כתובת דואר אלקטרוני.....יפקסימ

 

הות___________________ זמספר תעודת *מנהל הביטחון ........................................................ שם*

 מספר תעודת ההסמכה שלו _______________*

 ...................................ניידטלפון      טלפון........................................................ *

 ליה.......................................כתובת דואר אלקטרוני................................................יפקסימ

 

ות___________________ מספר תעודת זה*שם ממונה הבטיחות ........................................................*

 מספר תעודת ההסמכה שלו _______________*

 ...................................ניידטלפון  טלפון........................................................     *

 

 

 ....................................ליה.......................................כתובת דואר אלקטרוני............יפקסימ

 

 

 

 של בעלי התפקידים הנוטלים חלק באירוע.בתוקף יש לצרף צילום תעודת זהות ותעודות הסמכה 
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פרטי אירוע *

 הספורט
 

סוג 
 האירוע

סוג * 
הכלים 

התחרותיי
ם 

המשתתפי
 ם באירוע

 פרמס
הכלים 

התחרות
יים 

המשתת
ף 

באירוע 
לא יעלה 

 על

 פרמס
הצופים 

המשוער 
לא יעלה 

 על

 תיאור 
מסלול 

המירוץ 
 הארעי

)סוג 
משטח 

וכל 
אפיון 

מיוחד 
 נוסף(

אורך 
ורוחב 

מסלול 
המירוץ 

 הארעי
מועד/י 

 האירוע/ים

פר מס** 
סדרנים 

לא 
 יפחת מ

פר מס** 
שוטרים 

נדרש 
לא 

 יפחת מ
א לבקרים   פרמס

 יפחת מ

                   תחרות

פעילות 
ספורטי

בית 
                   חרתא

                   אימון

                   דירוג

הצבה 
                   בתחרות

                   ניסוי

                   הדרכה

 שימוש בכלים תחרותיים בעלי רישיון כלי תחרותי בתוקף בלבד. יותר *

 ** לפי דרישת משטרת ישראל.
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הפעילות המותרת בארוע: נא לסמן את *

 הבחירה המתאימה:

 ראלי 

 ספרינט 

 אוטוקרוס / ראליקרוס 

 ג'ימקאנה 

 ראלי רייד 

 עבירות 

 דראג 

 אינדורו 

 מוטוקרוס / סופר קרוס 

 קארטינג 

 דו גלגלי כביש 
 
 

*מקום האירוע: 
____________________________

______       

          
  מסלול: הסוג *

 מסלול סגור 

   מסלול שאינו
          סגור

 
 

*רוחב מינימלי של 
מסלול המירוץ 

במטרים: 
________________

_____________          
אופן תיחומו של מסלול המירוץ ואמצעים נוספים *

           למניעת חדירה של קהל למסלול:

                    
פרטים על אבטחה ושמירת *

המסלול, הקהל באזורי הסדר 
             חנייה:הו

                    
פרטים על אבטחת כביש כניסה *

מפה אה ויציאה לאתר )ר
             מצורפת(:

                    
א בזה )אם נדרשים אישורי מיתקנים הדרושים לצורך קיום האירוע, כגון: מנופים, במות, מגדלים, תאורה וכיוצ*

 יש לצרפם( )ראה מפה מצורפת(: –בדיקה והצבה 

                    

                פרטים על *
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 )יש לסמן את הבחירה המתאימה( האירוע *

 מגורים באזור מתקיים 

 מגורים באזור מתקיים אינו  

 החיים  בשגרת סבירה בלתי פגיעה תהיה לא אך, מגורים באזור מתקיים האירוע  ; 

 החיים בשגרת פגיעה למניעת לסידורים באשר פרטים להלן*

..........................................................     ............. ........................ 

 

 )יש לסמן את הבחירה המתאימה(האירוע *

 חינוך מוסד בקרבת מתקיים 

 חינוך מוסד בקרבת  מתקיים אינו  

אבטחת ציר פינוי 
 מהאתר:

                    
פרטי אישור הזמנת כיבוי אש; פרטים וסימון מיקום בשטח על מפת *

       מסלול המירוץ:

                    
פרטי אישור הזמנת שרות רפואי; פרטים וסימון מיקום בשטח על *

       מפת מסלול המירוץ:

  
 
 

כתובת 
ומספר 

הטלפון 
של בית 
החולים 
הקרוב 
ביותר, 
הזמין 

לקבלת 
נפגעים: 
______
______

_____ 
                   
מיקום בשטח פרטי אישור הזמנת שירותי חילוץ והצלה, אם נדרש;  פירוט וסימון ה*

     על מפת מסלול המירוץ:

                    
תיקונים בכלים תחרותיים בתחנות בדיקות ופרטים וסימון המקומות לעריכת *

     השירות, כמפורט במפה:
מיקום וסוג מערכות התקשורת שיועמדו לרשות נושאי התפקידים באתר: 

__________   
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 * ;להלן *האירוע מתקיים בקרבת מוסד חינוך, אך לא תהיה פגיעה בלתי סבירה בקיום הלימודים

ם פרטים באשר לסידורים למניעת פגיעה בקיו

 הלימודים.....................................................................................

 

 

 והיקפו: נהגיםפרטים על ביטוח *    

 והיקפו: __________________ פרטים על ביטוח צד ג' 

 –( התש"ע האם פרטי הביטוח והיקפו תואמים את האמור בתקנות הנהיגה הספורטיבית )חובת ביטוח

5002____________________ ? 

 

 

  מסמכים שיש לצרף )נא לסמן במקומות המתאימים ולפרט כנדרש(:

את הפרטים  תכוללה, וסביבתו של מסלול המירוץ)הנדסית / גיאוגרפית / צילום אויר( מפה עותקים של  4]  [ 

לפחות, למסלול פתוח:  1:555)קנה מידה נדרש: למסלול סגור:  :המפה גבי על מסומנים כשהםהבאים 

 גדולים במיוחד, יש לבקש אישור מהרשות לקנה מידה אחר(. מסלולים בשטחיםל. 1:55,555מקסימום 

 

  קישור וקטעי גישה כבישי .א

מתווה של השטח או הקרקע שבו ממוקם המסלול, כולל מיקומם של שבילי הליכה או רכיבה  .ב

 העוברים בשטח המסלול או בסמוך לו.

 ל.המסלו סימון .ג

 קווי התחלה וסיום. .ד

 (.pitsמיקום רחבת הטיפולים ותחנות השירות ) .ה

 .מיקום תחנת בדיקות טכניות של בוחני הכלים התחרותיים .ו

 יציעים ומיקום הצופים )אזור הקהל(. .ז

 מיקום יציאות החירום. .ח

 .מיקום חנייה לקהל .ט

 .שערי כניסה ויציאה לקהל .י

 .שערי כניסה ויציאה למתחרים .יא

 .תפקידיםביתני/מיקום בעלי ה .יב

 .סימון הגידור .יג

 .מחסומי הגנה בין המסלול למתחמים .יד

 .מיקום האמבולנס)ים(, רכבי החילוץ, נקודות העזרה הראשונה והצוות הרפואי .טו

 מיקום הציוד לכיבוי אש. .טז

 מיקום הדגלנים. .יז

 מיקום אזורי בדיקת הכלים התחרותיים. .יח
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 .מיקום שלטי הפרסום .יט

לים להיות העצם הראשון בו יפגע כלי תחרותי, כל מבנה או מכשול, אשר ממוקמים כך שהם עלו .כ

 .שירד מהמסלול

 .מיקום כל מצלמות הטלוויזיה/וידאו/קולנוע, המיועדות לסקר אירוע נהיגה ספורטיבית .כא

 .מיקום עמודי תאורה .כב

 .מיקום של מבנים וציוד נוספים בשטח המתחם )מבני שירותים, מתקנים, משרד וכד'( .כג

 

אם  וש במסלול המרוץ המאפשרת למבקש לקיים אירוע נהיגה ספורטיביתאישור על  זכות החזקה ושימ] [ 

 >צירוף קובץ< .המבקש אינו בעל זכות

אישור מהבעלים של המסלול או מכל גורם אחר שאישורו נדרש להשתמש במסלול לצורך אירוע נהיגה ] [ 

 ספורטיבית. >צירוף קובץ<

 >צירוף קובץ< .חוק רישוי עסקים( –)להלן  02921-רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח] [ 

ידרש אישור מהרשות המקומית כי מתקיימים כל  –לחוק רישוי עסקים  69אירוע שחל עליו סעיף ] [ 

 התנאים שהיו נדרשים לאירוע נהיגה ספורטיבית אילו היה האירוע טעון רישיון עסק. >צירוף קובץ<

קצין משטרה, כי נעשו הסידורים המתאימים לשם שמירה על  אישור :[ לאירוע שאינו מצריך רישיון עסק  ]

בטחון הציבור במסלול המרוץ ובקרבתו ולשם הבטחת הסדר הציבורי בעת קיום אירוע הנהיגה 

 הספורטיבית, ואין בקיום האירוע כדי לפגוע באופן בלתי סביר בסדרי התעבורה באזור. >צירוף קובץ<

, כי במסלול המרוץ ובקרבתו 02222-בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט[ אישור מאת רשות כבאות, כהגדרתה  ]

 הוצבו אמצעי כיבוי לפי דרישתה. >צירוף קובץ<

הבטיחות במקומות ציבוריים(  –)להלן  02953-] [ אישורים לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג

 .ות בספורט(חוק איסור אלימ –)להלן  45002 –תשס"ח ור אלימות בספורט, וחוק איס

 >צירוף קובץ< 

  

 ] [ לא נדרש אישור  לצורך קיום האירוע לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים.

[  עמדת  ההתאחדות.......................................לעניין קיום כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בעניינו,  ]

 >צירוף קובץ< .לגבי האירוע

 בעל ידע וניסיון מטעם ההתאחדות על בטיחות המסלול. ידי גורם -] [  אישור על

] [ אישור רו"ח כי מבקש הרישיון בעל יכולת כספית וכלכלית לקיים אירוע נהיגה ספורטיבית בסדר הגודל 

 המבוקש >צירוף קובץ<

[ צילום תעודות זהות ותעודות הסמכה של בעלי התפקידים הנוטלים חלק באירוע, כמפורט בבקשת  ]

 . >צירוף קובץ<הרישיון

 )טופס מקורי(] [  אישור תשלום אגרה. 
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פירוט ואסמכתאות של השלטים, המודעות, אשר באזור המסלול ובסביבתו, ושל  –נדורו י[  במסלול א ]

ההודעות בתקשורת בדבר האירוע, מועד האירוע, מיקומו המדויק וכללי התנהגות לקהל הצופים. >צירוף 

 . קובץ<

 קידים כי הם מכירים את החוק, והתקנות הכללים והתחייבויות לפעול לפיהם.הצהרת בעלי תפ ] [ 

 

 נא לשלוח את המסמכים המצוינים לעיל למשרדי הרשות לנהיגה ספורטיבית.

 

 בקשה שלא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים לא תידון.

 

 הצהרת מבקש הרישיון

והתחייבות מצדי לכך שהאירוע יעמוד בכל  מהווה הסכמה רישיוןאני החתום מטה, מצהיר כי הגשת הבקשה ל

 .ולפי כל דין דרישות החוק, התקנות וכללי הנהיגה הספורטיבית אשר חלים על האירוע המבוקש

 

] [   כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים, וכן  לא הורשעתי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה 

 .  רישיוןאו נסיבותיה, אין זה ראוי לתת לי 

 

] [ אני מתחייב להודיע בכתב לרשות לנהיגה ספורטיבית על כל שינוי שיחול בפרטי הבקשה, מייד עם קרות 

 השינוי, ולפעול לפי הנחיותיה.

 הכלליםוכי הם מכירים את החוק, התקנות  תתפים באירוע הצהירו בפניו ובכתבבעלי התפקידים המש  ] [

 והתחייבו לפעול לפיהם.

 

למיטב ידיעתי כל כי מטה, בשם התאגיד ........................................................, מצהיר  [  אני החתום ]

הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים, וכי התאגיד, וכל בעל שליטה בו או נושא משרה בו לא 

  . רישיוןתאגיד ל אין זה ראוי לתתהורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, 

 

 

------------------     -----------------    -------------------     -----------------------       ------------ 

 שם  המבקש          מס' זהות              חתימת  המבקש           חותמת התאגיד             תאריך  

 הרישיון הוא   מטעם תאגיד( )אם מבקש                      

 אישור

 

מאשר בזאת כי  -אני הח"מ, עו"ד  /רו"ח של התאגיד _________________  מספר תאגיד _________

 _______________ הם מורשי החתימה של _______________________ וחתמו בפני על בקשה זו.

 

________________ __________________   ________________  _______________ 

 תאריך   חותמת                 חתימה           שם ושם משפחה    
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 אם נדרש מינוי מנהל אירוע( ***הצהרת מנהל ארוע הספורט )

שהאירוע יעמוד בכל דרישות החוק, התקנות וכללי הנהיגה הספורטיבית  מתחייבאני החתום מטה,  .1

 .דין ולפי כל אשר חלים על האירוע המבוקש

אני מתחייב להודיע בכתב לרשות לנהיגה ספורטיבית על כל שינוי שיחול בפרטי הבקשה, מייד עם  .4

 קרות השינוי, ולפעול לפי הנחיותיה.

 .4558 -אני מתחייב לקיים את  הוראות חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח  .3

ושר, שלגביו ניתן ני מתחייב שלא להתיר לאדם לנהוג נהיגה ספורטיבית במסלול המרוץ המאא .2

 .4555–תשס"ו לחוק הנהיגה הספורטיבית,  12עיף הרישיון אלא אם התקיימו התנאים האמורים בס

 

------------------     -----------------    -------------------            ------------ 

 תאריך     שם  המבקש          מס' זהות              חתימת  המבקש             

 
 
 

 ***  בהתאם לאמור בחוק איסור אלימות בספורט.


