
 
 

 

1 

 ר אירוע תחת כיפת השמייםטופס אישו

 

 שם האירוע                                                           מיקום האירוע                                                                                     

בין השעות                                                            תפוסת קהל                                                                                           
                  

 
 מנהל האירוע                                                       מנהל האבטחה                                     בעל מקצוע                              

 

שלב מקדמי   לא רלוונטי לא תקין תקין >

 קבלת בקשה/ הפנייה מהעירייה    
 ח ועדכון גורמי פיקודדיוו    
  "פתיחת תיק וסריקת הבקשה ומסמכים רלוונטיים ל"שירת הסירנה    
 בדיקת מודיעין ובעלי תפקידים    
  ה' 7.7עפ"י חתימה התנאים    
 תכנית בטיחות ראשונית מילולית / גראפית חתומה ע"י בעל מקצוע    
 נספח ד' -החתמת מנהל אירוע    
 מהנדס החתמת יועץ בטיחות /    
 עמ"ט/ פגישת תיאום / סיור שטח    
 תיאום וזימון מארגנים, מד"א, כב"ה, וגורמים נוספים לקפ"ק    
 הצפת פערים עדכון מפקדים    
  הערכות מבצעית    

 

לא  תקין  < טרום האירוע 
 תקין

לא 
 רלוונטי

 החתמת נספח ד', כולל בדיקת ר.פ לבעלי תפקידים    
 רוע: מאבטחים/ בודקים ביטחוניים/ סדרנות/ דרישת סד"כ לאי

 שוטרים
   

 הגשת תכנית אבטחה לאירוע חתום ע"י מנב"ט האירוע    
 רשימת שמית כלל כוחות אבטחה לאישור    
 בדיקת גידור האתר כולל שלב הקמות    
 וידוא קיום שטח ויסות קהל    
 וידוא שלטי כניסות/ יציאות תקינים    
 רים בחשיכה וידוא שלטים מוא    
 אישור מד"א ועמידה בדרישותיהם כולל נספח הערכות    
 אישור כבוי אש ועמידה בדרישותיהם כולל נספח הערכות    
  ה'  7.7עמידה בהליך הרישוי ע"פ פריט    
 אישור תוכניות ברמה תחנה/מרחב    
 פקודת מבצע וורד מאושרת ק' אגם / קמב"צ    
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לא  תקין  יום האירוע< 
 תקין

לא 
 רלוונטי

 תכנית עסק מעודכנת    
 הצבת שלט תפוסת קהל -מספר צופים מרבי    
 גדר היקפית חיצונית תקינה    
  אתר בקרבת מים/ים/בריכה    
 שילוט -פתחי כניסה    
 שילוט-פתחי יציאה ודרכי מילוט    
 חלוקה לגושים    
 מעברים פנויים/ מושבים/ מדרגות המובילות לצופים    
 טריבונה /תקן / תיקני    
 מעברים בקדמת במה גידור) לחץ, רגיל( קדמת במה    
 תאורה ומערכת חשמל    
  אישור תקינות כלל מערכות החשמל, כולל גיבוי תאורת חירום / מערכת

 כריזה+ גיבוי
   

 שילוט כניסות / יציאות/ יציאות חירום/ מעברים    
 עמדה לילדים אובדים    
 ודרכי גישה לרכבי חירום מעברים    
 רחבת הערכות רכבי חירום    
 מערכת טמ"ס ומצלמות אבטחה    
  ( כולל שילוט 158תקן  2מיגון מכלי גז + אישור טכנאי גז)סוג    
 'היתר מפקח אזורי לנושא חומרי נפץ/ אישור זיקוקין / לייזר וכו    
  שילוט-כרטיס כניסה/ קופות    
 הסדרי כניסה/ יציא    
 פתיחת שערים    
 קיום אירועים נוספים באתר    
 פק"מ אבטחה מאושר חתום ע"י מנב"ט מוסמך    
 נוכחות בעלי תפקידים    
 בדיקות ביטחוניות    
 דוכני מזון/ רוכלות    
 העברת כספים    
 תכנית הסדרי תנועה וחנייה, כולל פריקה וטעינה    
 מהעמדות ומתקני מים לשתייה בקדמת ב    
 נומרטורים/ מגנו מטרים בכניסה    
 בהתאם למדיניות -הכנסת נשק    
 מיקרופון פורץ לחירום כולל גיבוי    
 'אישור מבנים ארעיים -נספח א    
 אישור מנועי הרמה    
 אישור מהנדס מכונות    
 בודק חשמל -'נספח ב    
 'ענוסח בעל מקצו -אישור סופי של מהנדס הבטיחות -נספח ג    
  /בדיקה והתאמת כוחות אבטחה / בקרת סדרני ספורט/ בודק ביטחוני

 תרבות ובידור) קדמת במה(
   

 אישור כב"ה, כולל נספח הערכות    
 אישור מד"א/ גוף הצלה מאושר כולל נספח הערכות    
 הקמת חפ"ק אחוד    
 הוספת תנאים/ גריעתם    
  תחנה/ מרחב/ מחוז –נספחי אישור    
 ת רישיון עסק לרשות המקומיתהוצא    

 
 


