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תיאור כללי של האירוע.
שטח האירוע :תיאור השטח ,היקפו ,מכשולים קיימים  ,מאפיינים כללים.
קהל  :תפוסת קהל צפויה והגדרתו במונחי סיכון וסיווג( .צעיר ,מבוגר ,פרוע ,מוזמן ,כרטיסים ,כניסה
חופשית ,צפי התנהגות.
גידור האתר :גידור פנימי ,חיצוני ,מיגון מתקנים מיוחדים באתר.
כניסה ויציאה :פתחי כניסה ויציאת חירום ותאור הנדסי של השערים לקהל ולמציגים.
מתקנים ארעיים שיוקמו באתר  .יש לתת פרוט לכל מתקן ולמספר אותם על פי מספור שיקבע בתוכנית
הבטיחות וניהול העסק שתוגש.
במות :במות ומתקני במה שיוקמו באתר.
פרסום :מתקני פרסום שיוקמו באתר.
מזון ושתייה מתקנים :מתקני מזון ושתייה שיוקמו באתר.
דרכים לאתר :דרכי גישה לאתר ודרך חירום לרכבי הצלה ומשטרה.
תנועה וחנייה  :סידורי תנועה וחניה לאירוע .יש לציין את כל החניונים הקשורים והאפשריים לחניה באירוע
ומספר המקומות בהם.
נגישות לנכים ואנשים עם מוגבליות :יש להכין במסגרת תוכנית העסק גם את מערך החניה והנגישות לנכים
ואנשים עם מוגבלות תנועה מהחניה עד למקום האירוע.
בטיחות בהקמת האתר ואחריות  :נוהלי הבטיחות בזמן הקמת האתר :גידור ,שילוט ,עבודה בגובה ,מניעת
כניסה מלא מורשים ,מיגון העובדים ,מניעת תנועה מתחת לציוד מורם ,מיגון ציוד בשלב ההקמה ,מינוי
אחראי ומפקח על הקמת האתר.
זיקוקים ופירוטכניקה :נהלי הפעלת זיקוקים באתר כולל בטיחות וחברה מוסמכת .אישורים נדרשים.
מזון ושתייה בטיחות :תוכנית המזון לאירוע .כולל נוהל פקוח על המזון והתברואה באירוע.
יועץ בטיחות מזון :מינוי יועץ בטיחות מזון לאירוע וצוות פיקוח תברואי.
גז בישול :פריסת מערך גז ובטיחות גז בישול באירוע.
אבטחה באירוע :מערך האבטחה כולל מספר מאבטחים נדרש ,ותוכנית האבטחה והביטחון לאירוע.
תגבור כוחות במידת הצורך.
קצין ביטחון :מינוי קצין הביטחון לאירוע.
תברואה וניקיון :ניקיון ותברואה באירוע.
שירותים :פריסת מערך שירותים רגילים ושירותי נכים כולל ברזיות  .והערכות לשמירת הניקיון בהם
ובסביבתם.
מודיעין :נקודת מודיעין ואיתור ילדים וצופים שאיבדו דרכם.
משטרה :נוהלי עבודה ,סימון כרטיסים ,חפ"ק  ,לוחות זמנים לביקורות.
פינוי רפואי :מספר חובשים ,אמבולנסים ,נוהל חירום וחברות שנותנות הציוד והשירות לאירוע.
ביטחון מקווי מים :באירוע ליד מקווה מים ,בריכה או ים חובה לציין מערך הצלה לאירוע או בידוד אתר
המים( .גם אם אין רחצה במים)

1





















כיבוי אש :מערך כיבוי אש נדרש ,ציוד שיוצב בשטח תוך פירוט מדויק ,כבאיות וצוותי כיבוי נדרשים
לאירוע,
אחראי כיבוי אש :מינוי אחראי על בטיחות כיבוי אש באירוע.
תאורה באירוע  :אזורים מוארים ,אמצעי תיאורה ,תאורת חירום והכוונה.
שילוט :הכוונה לאירוע ,הכוונה בתוך האירוע ,יציאות וכניסות ,הכוונה למתקני תברואה ושירותים,
מודיעין ,איסור מכירת אלכוהול ושילוט הכוונה לשירותי החירום.
הגברה :מערכות הגברה וכריזה לחירום.
ביקורות  :ביקורות נדרשות לפני תחילת האירוע.
אישורים מוקדמים  :אישורים נדרשים לפני תחילת האירוע וביקורות חוזרות אם האירוע נמשך כמה ימים.
בטיחות חשמל :הנחיות לבטיחות הקהל והמשתתפים באירוע מפני התחשמלות ,גישה למקורות כוח ,מניעת
דליקות מקצר ,מערכות כוח חליפיות ועמידת המערכת בעומס כולל בדיקה מוקדמת.
גשם ורטיבות ופגעי מזג אויר  :מערך הערכות מפני גשם ,רטיבות ,בטיחות חשמל ,החלקה וסכנת פגעי מזג
אוויר צפויים כמו גשם ,רוחות ,הצפות וכד'.
מניעת מטרדי רעש :הערכות לצמצום מטרדי רעש ע"י יעוץ מומחה אקוסטי ,הגבלת שעות פעילות וכיווני
מערכות ההגברה.
מתקני הרמה :בטיחות במתקני הרמה וקבלת אישורים לבטיחות ותקפות השימוש בהם.
בטיחות בשימוש במערכות ליזר ותאורה אור סגולה :הכנת הנחיות ואמצעים למניעת היפגעות אנשים
בהכנות ובמהלך האירוע.
חומרים מסוכנים :הכנת הנחיות לשימוש בחומרים מסוכנים לרבות דלקים ,נפיצים ,רעלים וכד ,במהלך
האירוע ומתקני אכסון שכנים לאתר האירוע.
ספורט אתגרי :במקרה של ספורט אתגרי ,פרסום הנחיות מיוחדות ונקיטת אמצעים מיוחדים לבטיחות
המשתתפים והקהל.
מתקני שעשועים :במידה ובאירוע מופעלים מתקני שעשועים יש לתכנן את המערך הבטיחות בשימוש
בהם.
בעלי חיים :באירוע בו יש השתתפות פעילה של בעלי חיים יש להכין תוכנית בטיחות להגנת הקהל מבעלי
החיים.
פיקוד ושליטה :תכנון מערך החמ"לים והחפ"קים ,הגדרת הפקוד על האירוע בשגרה ובמצב חירום כולל
האינטגרציה בין כל כוחות ההצלה והגדרת הפקוד האחיד על האירוע.
השבת האתר לקדמותו :תכנון החזרת האתר לקדמותו בסיום האירוע.
ניהול הבטיחות באירוע:
א .מדיניות הבטיחות :מדיניות ועקרונות תוכנית הבטיחות לאירוע.
ב .תיק שטח :הכנת תיק שטח לאירוע
ג .סקר מפגעים וסיכונים :הכנת סקר מפגעים בשטח.
ד .הערכת הסיכונים :הערכת מצב וביצוע תהליך סקר סיכונים שיכלול
זיהוי ,הערכה ותיעוד של כל הסיכונים שמעלה האירוע לרבות זיכה
למקומות שכנים לאירוע.
ה .בקרת הסיכונים :ביצוע תהליך של הערכת הסיכונים ויצירת תרחישי סיכונים צפויים הכנת תגובות
ואמצעים לצורך ביטול הסיכונים או הפחתתם .
ו .תכנון מצבי חירום :הערכות למצבי חירום צפויים והערכות לקראתם :כיבוי אש ,אבטחה ,קריסת
מתקנים ,התנהגות קהל ,מזג אויר ,אירועי פיגוע חבלני ,אבטחת אישים ,פינוי קהל וכד'.
ז .איתור מפגעי בטיחות שלא סולקו והערכות למניעתם לרבות תדריך כל צוותי הפעולה באתר.
ח .תיעוד :תוכנית לתיעוד מערך ניהול הסיכונים.
ט .נוהל הפקת לקחים ,יישומם ,הפצת הלקחים ותדרוך המשתתפים
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תכולת נספח בטיחות


תיאור האירוע.



פירוט המתקנים שיבנו באתר.



סידורי כיבוי אש נדרשים והאחראי עליהם.



סידורי אבטחה נדרשים ,מספר מאבטחים והאחראי עליהם.



סדרנות ושיטור ,מספרי סדרנים ושוטרים בשכר.



מתקני תברואה שיוקמו באתר על פי מספר המשתתפים.



היקף המשתתפים באירוע.



פירוט מתקני המזון וסוגי המזון והשתייה שינתנו באתר והממונה עליהם.



לוחות זמנים להקמת האתר ומועדי הביקורות הנדרשות ע"י גורמי הרישוי



מתקני החשמל שיוקמו באתר ואמצעי הבטיחות בהם



גידור ,שערים ,מחסומים ,מחסומי לחץ ויציאות חירום.



פינוי רפואי נדרש ומתוכנן.



מוקדי בקרה ושליטה.



קשר באתר.



מערכות הגברה ושליטה.



דרכי גישה ומילוט.



חניונים וסידורי חניה.



נגישות ומתקנים לנכים ואנשים מוגבלי תנועה.



אקוסטיקה ומניעת מטרדי רעש.



תכנון עמידת המתקנים בפני רוח מכסימלית בעוצמה



תכנון עוגני חיזוק ,חוזק כבלים ומשקל המשקלות עיגון כולל מרווח בטיחות עודף.



תכנון שבשבת למדידת רוח עם מוניטור בחמ"ל



אבטחה ויציבות המתקנים בפני רוח.



הגדרת רוח מכסימלית ,על פי התכנון ,לעמידות המתקנים .



הגדרת רוח "במרווח בטיחות" שמעבר לה יופסק האירוע ויורחק הקהל
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