
 

 

 בס"ד

 _________ תוקף: 

 המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ע"ר

 נוהל הקצאת שטח למשפחות באירוע ל"ג בעומר באתר קבר רשב"י במירון

 

"רקע )להלן:  המרכז  : בהתאם להחלטות הממשלה, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים 

ר רבי שמעון בר יוחאי במירון. יחד  "(, אמון על ניהול ותיאום אירועי ל"ג בעומר באתר קבהארצי

 עם זאת, בהתאם להחלטות אלה, שמירת הסדר הציבורי הינה באחריות משטרת ישראל.

ל נהגו משפחות לשהות בסמוך לציון הרשב"י החל מסמוך  ועד  במשך שנים רבות  אחר חג הפסח 

  נת לאפשר את שימור הנוהג, גיבש המרכז הארצי נוהל להסדרת לאחר הילולת ל"ג בעומר. על מ

 . נהוג בנוהג זהשפחות המבקשות לן למ הקצאת המקרקעי אופן  

על בסיס מקום פנוי בלבד וכפוף להקצאה בפועל של מקרקעין לטובת    , וניסיוני  מדובר בהסדר זמני

לדאוג   המרכז  של  ולחובתו  ישראל  משטרת  להוראות  כפוף  וכן  ישראל,  מקרקעי  מרשות  הענין 

לאתר ביום ההילולה. המרכז הארצי    בראש ובראשונה לרווחתו ובטיחותו של הקהל הרב המגיע

 איננה מתחייבת לקיומו של מתחם המשפחות בכל שנה ושנה והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי. 

 מקומות בלבד. מספר זה כפוף לשינויים.  24בשלב זה, מספר מתחמי ההקצאה למשפחות עומד על 

תחם המשפחות וכן  מקבלי ההקצאה מחוייבים לעמוד בתנאי הרישוי שתקבע משטרת ישראל למ

 בנוהל הקבוע במסמך זה. 

המתחם   כי  הרשב"ימודגש  לאתר  בסמוך  ברציפות  לשהות  בכוונתן  אשר  למשפחות  בכל  מיועד   ,

 תקופת ההקצאה. 

סמכויות  לחוק  ובהתאם  ישראל  ממשלת  להחלטת  בהתאם  שינויים  יתכנו  הקורונה,  נגיף  עקב 

 והתקנות על פיו. 2020-(, תש"ףמיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה

עקב  שהוצאו  הוצאות  או  שייגרמו  נזקים  בגין  תשלום  או  חבות  בכל  יישא  לא  הארצי  המרכז 

 שינויי הנסיבות הקשורות לנגיף הקורונה ו/או למשטרת ישראל ו/או ממשלת ישראל.

 

 :הנוהל

ו דרך ומתגוררים עימ   הסמוכים על שולחנומשפחה מוגדרת כך: בית אב לרבות צאצאיו   .1

 קבע.

 אין זכות למשפחה מסוימת לקבל מתחם יותר מאשר למשפחה אחרת. .2

ימים לפני מועד ההילולה ותסתיים עד   14תקופת השהיה במתחם המשפחות תחל החל מ   .3

ימים לאחריה, כפוף לעמידה בתנאי הוראות נוהל זה. הכנסת הציוד למתחם תסתיים    5

 בעומר ובכפוף להנחיות משטרת ישראל.ימים קודם למועד תחילת הילולת ל"ג   10לפחות 

  –כל שנה    –משפחה שמעוניינת לקבל מתחם למשך מלוא תקופת השהיה, נדרשת להגיש   .4



 

 

את בקשתה למתחם על גבי טופס בקשה המצורף לנוהל זה. הבקשות צריכות להגיע פיזית  

  עד י'   –בדואר רשום  –המרכז הארצי(    –למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים )להלן  

 בכסלו של כל שנה. המרכז הארצי ישלח לגופים את החלטתו עד טו' טבת.  

והחלטת המרכז הארצי תינתן בהקדם   31.12.2020בשנת תשפ"א, הבקשות יוגשו עד ליום  

 האפשרי לאחר מכן ובכפוף להחלטות שיתקבלו בנושא הקורונה. 

ס .5 בצירוף  שלו  הזהות  תעודת  של  איכותי  צילום  לבקשתו  לצרף  המבקש  עם  על  מלא  פח 

 פירוט של כל בני משפחתו.  

המחאה .6 לבקשתו  לצרף  המבקש  של    על  על₪,    7,500בסך  הרשום  בנק  , שמו  מחשבון 

הרישוי   בתנאי  עמידתו  להבטחת  הקדושים,  המקומות  לפיתוח  הארצי  המרכז  לפקודת 

)להלן:   זה  לנוהל  המצורף  התחייבות  כתב  על  לחתום  וכן  הארצי  המרכז  ובהוראות 

 "(. רבוןהעי"

הרישוי   תנאי  של  הפרה  של  מקרה  בכל  העירבון  את  להפקיד  רשאי  יהא  הארצי  המרכז 

ו/או הוראות המרכז הארצי ו/או כתב ההתחייבות ו/או נוהל זה. בתום אירוע ל"ג בעומר  

וככל וימצא כי המבקש לא הפר את תנאי הרישוי והוראות המרכז הארצי, המבקש יהא  

 באמצעות איסוף עצמי ממשרד המרכז הארצי. זכאי לקבל את ההמחאה בחזרה

, מחשבון בנק הרשום על שמו  ₪,  1,200בסך של    יצרף המבקש לבקשתו המחאהבנוסף,   .7

עבור השתתפות בהוצאות החשמל,   לפקודת המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

והתוכניות המסמכים  ועריכת  התשתיות  חיבורי  האשפה,  פינוי  להמים,  תופקד  פירעון  . 

סוג   מכל  החזרים  יינתנו  ולא  מתחם  להקצאת  בקשתו  תתקבל  אשר  מבקש  של  המחאה 

 שהוא. 

החלקות   .8 גודל  המשפחות,  לבחינת הבקשות, קביעת מתחמי  ביחס  הדעת הבלעדי  שיקול 

משטרת  בתיאום  הארצי  למרכז  נתונה  וכיוצ"ב  ההקצאה  שטח  משפחה,  לכל  שיוקצו 

 ישראל.  

ידי המרכז הארצי, יעלה על מספר המתחמים הקיים    ככל ומספר הבקשות המאושרות על  .9

כלל   בין  הארצי,  המרכז  של  ועו"ד  רו"ח  בפיקוח  הגרלה,  תיערך  אז  כי  שנה,  באותה 

 המבקשים אשר בקשתם אושרה.

מבקש אשר הוא או בני משפחתו או אורחיו לא יעמדו בנהלי המרכז הארצי ותנאי הרישוי    .10

כי  ימצא  אם  לרבות  ההקצאה,  תקופת  רק    במהלך  הינו  במתחם  המבקש  של  השימוש 

בסמוך ליום ההילולה )ולא לכל תקופת ההקצאה( ו/או ככל ותתקבל אצל המרכז הארצי 

הודעה בכתב מאת משטרת ישראל בגין התנהלות המבקש ו/או בני משפחתו ו/או אורחיו  

בקשות   לקבל  שלא  רשאי  יהיה  המרכז  המשטרה,  של  הרישוי  בתנאי  עמידה  אי  ו/או 

לתקופה  עתידיות   עתידיות  בהילולה/הילולות  מקרקעין  שטח  להקצאת  המבקש  של 

 שיקבע המרכז או לצמיתות וכן לממש את העירבון. 

 זכות המבקש למתחם הינה אישית ולא ניתנת להעברה ו/או להסבה לצד ג' כלשהו.  .11

 


