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 :מילות מפתח
 . מבנים ניתנים לפירוק, הערכת סיכונים, ביטחון, אמצעי בטיחות, מתקני שעשוע, אפשורות בידור, בטיחות המונים, בטיחות קהל

 
Descriptors: 
crowd safety, entertainment facilities, safety measures, security, risk assessment, demountable structures. 

 

 עדכניות התקן
 .כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה, ולפחות אחת לחמש שנים, התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן

 .המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו
 .יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן,  ברשומות כגיליון תיקוןמסמך המתפרסם

 

 רשמיות התקן
 נכנסים לתוקף) במלואם או בחלקם(תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי . יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים

 . יותר לכניסה לתוקףאלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר,  יום מפרסום ההודעה ברשומות60

 

 סימון בתו תקן
 ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, כל המייצר מוצר

 :לסמנו בתו תקן, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, רשאי

 

 זכויות יוצרים
 .התקנים הישראליללא רשות מראש ובכתב ממכון , תקן זה או קטעים ממנו, בכל אמצעי שהוא, להעתיק או לפרסם,  אין לצלם©
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 הקדמה

 באירועים)1(תקן זה הוא חלק בסדרת תקנים הדנים בבטיחות
)1(

 . המוניים
 :חלקי הסדרה הם אלה

 1 חלק 5688י "ת -  דרישות: מערכת ניהול הבטיחות– בטיחות באירועים המוניים
 2 חלק 5688י "ת - הנחיות: בטיחות באירועים המוניים

 
 מבוא

של תקן ישראלי בנושא בטיחות באירועים  על חלקיו פותח כמענה לצורך בקיומו 5688י "התקן הישראלי ת

גם (נלווה -הצורך הוא לקח). המסחר והתעסוקה, התעשייה(ת "שהציג אגף הפיקוח במשרד התמ, המוניים

שנתמנה לאחר אסון ערד על , "משרדי לנושא אירועים המוניים-הצוות הבין"מעבודתו של ) אם לא מפורש

 . 1999גיש את סיכומיו בספטמבר  וה22.10.95 מיום 6215' פי החלטת הממשלה מס

וכן לממלאי תפקידים ולנושאים באחריות בתחומי הבטיחות ) 3.2הגדרה (תקן זה מיועד למנהל האירוע 

 .והבריאות באירוע

 ):1ראו ציור ( הבטיחות באירועים המוניים מורכב משלושה רבדים )1(ִתקנּון
הוא הקמת מערכת לניהול , 1 חלק 5688י "ת, כפי שבא לידי ביטוי בתקן ישראלי זה, הרובד העליון .א

מערכות ניהול ", 18001י "הבסיס להכנת רובד זה היה התקן הישראלי ת. הבטיחות באירוע

 :שינויים עיקריים-ונערכו בו שני מקבצי, "שות דרי–בטיחות וגיהות בתעסוקה 
כך , הָסבה  של דרישות שנועדו מלכתחילה לשמש ארגון קבוע המקיים פעילות יציבה לאורך זמן -

 ;פעמיים-שיתאימו למאפיינים הייחודיים של אירועים חד
כך שעמידה בהן תהיה מדד תקף ככל האפשר לקיום מערכת , העמקה ופירוט של הדרישות -

 . ספקת ניהול איכותי של הבטיחותהמ
עניין ההקמה וההפעלה של מערכות לניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית הולך ומוטמע בשנים 

המטרה היא לנהל את הבטיחות בארגון . האחרונות בתחומי התעשייה והשירותים בישראל

ולשלב את ניהול הבטיחות ,  הכרוכים בפעילותו)1(באמצעות בקרה שיטתית ורצופה על הסיכונים

הרעיון ליישם זאת בעולם הייזום וההפקה , במועד הפרסום של תקן זה. הקיימתבמערכת הניהול 

וככל הנראה יידרשו הדרכה וליווי מקצועיים לצורך , של אירועים המוניים נמצא עדיין בחיתוליו

 .קליטתו והטמעתו של התקן בעולם זה

 מיפוי מפורט של כל הוא, 2 חלק 5688י "כפי שבא לידי ביטוי בתקן הישראלי ת, הרובד האמצעי .ב

התקנים , התקנות, ושל החוקים, היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים

 הנחיות בטיחות בסיסיות 2נוסף על כך כולל חלק . והדרישות הקיימים לגבי כל אחד מהם

 .היות שהן מתייחסות לסיכונים שכיחים או חמורים באירועים המוניים, וחשובות

באחרים , בחלקם קיימות דרישות מפורטות: קה והתקינה בנושאים אלה אינה אחידהרמת התחי

ברובד זה ניתנות הפניות . ויש גם היבטים שבהם טרם נקבעו דרישות כלל,  דרישות ברמה כללית–

 תקנים ישראליים –למסמכי דרישות התואמים את התחיקה בארץ , לחוקים ולתקנות רלוונטיים

 וכן הפניות לתקנים ולמסמכים זרים –והנחיות מחייבות של רשויות ) מחייבים ולא מחייבים(

 . שהם רלוונטיים לנושאים הממופים ואינם עומדים בסתירה לתחיקה הישראלית
                                                 

 .ראו רשימת מונחים בסוף התקן 
(1)  
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התקנות והתקנים העדכניים והתקפים , בכל מקרה מחויב מנהל האירוע לעמוד בדרישות החוקים

 .במועד האירוע

 התקנים בכל היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים הרובד התחתון הוא ריכוז של כל .ג

 :ריכוז זה ייעשה באחת הדרכים האלה. המוניים
 ; קביעת תקן ישראלי קיים כמענה לצורך -
 . הכנת תקן חדש כדי לגשר על פער מזוהה -

 
 

  תקנּון הבטיחות באירועים המוניים– 1ציור 

 
 כולל 2 חלק 5688י "התקן הישראלי ת. את הרובד העליוןכולל , 1 חלק 5688י "ת, תקן ישראלי זה

 .במועד פרסום תקן זה טרם הושלם הרובד התחתון. את הרובד האמצעי
 : הערה

 .בספריית מכון התקנים הישראלי, על שני חלקיו, ניתן לעיין בכל המסמכים הנזכרים בתקן זה

ם המוניים בהתאם לדרישות  ישים לארגונים המבקשים לקיים אירועי- על שני חלקיו -התקן 

 בלתי חיוניים )1(עמידה בדרישות התקן תבטל סיכונים. התקנות והתקנים הרלוונטיים, החוק

ותפחית ככל האפשר את הסיכונים הנותרים שנחשפים להם אנשים המעורבים באירוע או 

 .י אורחועובר, קבלנים וספקי שירותים ועובדיהם, צופים,  משתתפים ישירים–הנמצאים בסביבתו 

 :עמידה בדרישות התקן תסייע לארגונים
 ;את ניהול הבטיחות, מאירוע לאירוע שבתחום אחריותם, לתחזק ולשפר בהדרגה, ליישם .א
לתעד ולהציג לאחרים את התאמת הארגון לדרישות ניהול הבטיחות ואת עמידתו בתקני  .ב

 .הבטיחות הרלוונטיים
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 : המעוניין בכך יימצאו שלושת אלהאם בארגון, עמידה בדרישות התקן תתאפשר
 המחויב לבטיחות ומממש את מחויבותו זו בגילוי רצוף של עניין ניהולי ובהקצאת מנהל  -

 ;משאבים מתאימים
 ;בעל ידע וניסיון בזיהוי סיכונים ובקביעת דרכים נכונות להפחתתם,  וחכםצוות מקצועי -
 .מימוש המשימות שנקבעו בעל יכולת לפעולה יסודית ופרטנית למערך ארגוני -

 יחיד או )1(ולהתקיים באתר, אירוע המוני יכול להימשך משעות אחדות ועד לשבועות אחדים 

, שיקול דעת, לפיכך, ביישום תקן זה באירוע מסוים יש להפעיל. במקומות רבים בעת ובעונה אחת

התאמה להיקפו ויש לגזור מכלל הדרישות המוצגות את הדרישות הרלוונטיות לאירוע המסוים ב

 .בזמן ובמקום ולהכנות ולהיערכות הצפויות לקראתו

היכולה לשמש כלי עזר לעריכת בדיקה עצמית של העמידה בדרישות , בנספח ד מוצעת רשימת תיוג 

 .התקן
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 חלות התקן .1
 .חל על אירועים המוניים, 2 חלק 5688י "יחד עם התקן הישראלי ת, תקן זה 
 .תחת כיפת השמים או באתרים אחרים, ם בתוך מבנהאירוע המוני יכול להתקיי 

 : חלה על, על שני חלקיו, האחריות לעמידה בתקן זה

המתכננים ומקיימים אירועים המוניים , הקיימים דרך קבע, )לרבות יחידים(ארגונים  .א

 ;בים או אירוע המוני יחידר
 פעמי לצורך קיום אירועים המוניים רבים -המוקמים באופן חד, )לרבות יחידים(ארגונים  . ב

 .או אירוע המוני יחיד
ומתייחס להיבטי ,  חל על תהליך ניהול הבטיחות באירוע5688י "חלק זה של סדרת התקנים ת

 .ופירוק, עול וביצועתפ, היערכות והקמה, תכנון, ארגון, מדיניות בטיחות

כמו כן אין היא . ולא של ארגונים, לבחינה ולאישור של אירועים, סדרת תקנים זו מיועדת לתכנון 

. עסק לקיום אירועים מסוג זה-חלה על אירועים הנערכים דרך קבע במקומות שיש להם רישיון

המבוצעים , םתוספות והתקנות באתרים קיימי, סדרת התקנים חלה על שינויים, יחד עם זאת

 .לצורך התאמת האתר למאפיינים ולצרכים ייחודיים של האירוע ההמוני המתוכנן

 
 אזכורים .2

  מהדורתם האחרונה –תקנים ומסמכים לא מתוארכים (תקנים ומסמכים המאוזכרים בתקן זה  
 ):היא הקובעת

 תקנים ישראליים

 2 חלק 5688י "ת - הנחיות: בטיחות באירועים המוניים

 18001י "ת -  דרישות–ת ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה מערכו

 תקנות ומסמכים ישראליים, חוקים
 ) אירועים המוניים–תיקון (חוק רישוי עסקים 

 1954-ד"התשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה
 1971-א"התשל, )נוסח חדש(פקודת המשטרה 

 
 הגדרות .3

 : אלה כוחן יפה בתקן זהתוהגדר

 
 המוני רועיא 3.1

שמספר המשתתפים הצפוי , כהגדרתו בחוקציבורי התכנסות מאורגנת של קהל באתר לשם עינוג 

לשם לרבות , לכל מטרה, או התכנסות מאורגנת אחרת באתר,  בני אדם או יותר1000בה הוא 

למעט אספה ( בני אדם או יותר 3000שמספר המשתתפים הצפוי בה הוא ו, הרצאה או ויכוח

 ). 1971-א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת המשטרה 83 עיףותהלוכה כהגדרתה בס
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   אירוע מנהל 3.2

 .לארגון האירוע ולניהולולשמש אחראי ההמוני אירוע השיון לקיום ירהמי שמונה על ידי מבקש 

יש למנות לתפקיד זה רק ,  לתוקף)" אירועים המוניים–תיקון (חוק רישוי עסקים  "עד לכניסת

 . המונייםאירועים של ניהול למתאימים לארגון ווניסיון הכשרה  , בעל כישוריםאדם שהוא

 

   )1(מפיק בפועל 3.3
עבודות ההקמה של לשמש אחראי באתר האירוע לניהול ולביצוע מי שמונה על ידי מנהל האירוע 

 .הכשרה וניסיון מתאימים לשמש בתפקיד זה, והוא בעל כישורים, והפירוק

 
   יועץ בטיחות לאירוע המוני 3.4

יהיה יועץ ,  עד לכניסת החוק לתוקף.) אירועים המוניים–תיקון (בחוק רישוי עסקים כפי שייקבע 

 .הכשרה וניסיון מתאימים לשמש בתפקיד זה, בעל כישוריםאדם רוע המוני בטיחות לאיה

 
   בטיחות באירועעוזר  3.5

 . במימוש מחויבויותיו לבטיחות באזור האירועהאירועאדם המסייע למנהל 

 
   איש מקצוע בבטיחות 3.6

אנשי , עצי בטיחות לאירוע המונייו: שם כולל לבעלי תפקידים בתחום הבטיחות באירוע המוני

 .בטיחות באירועועוזרי , מקצוע בנושאי בטיחות שונים

 
  ) 1(בטיחות 3.7

 .באתר או בתהליך מסוים, של סיכונים) הפחתה(שליטה בסיכונים וצמצום  
   : הערה

 . כי  בטי חות  מוחל טת  א ינה ניתנת  לה ש גה, בהגדרה  זו  טמו ן המ סר
 .]ונטיים לאירועים המוניים מובאת בנספח בבטיחות רלו-רשימת היבטי[ 

 
 ) 1(סיכון-גורם 3.8

, אדםלפגיעה בבריאות או נזק אחר תהליך או מצב שיש בו פוטנציאל לגרימת , חומר, )1(ִמתקן, גוף

 ). צירוף שלהםלאו (לרכוש או לסביבה 
  :הערה
הסיכון מצטרף אירוע או -םפוטנציאל הנזק מתממש רק אם לגור. הסיכון קיים באופן תמידי-גורם, ככלל

 ). תנאי סביבה קיצוניים, החלטה לקויה, תפעול שגוי, תקלה טכנית: לדוגמה(מצב יוזם 
אם אין לו הצדקה הוא מהווה . הסיכון במערכת מוצדק בתועלת כלשהי המופקת ממנו-קיומו של גורם

 . ויש לבטלו או לסלקו, )3.10ראו הגדרה (מפגע 
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     )1(סיכון  3.9
ושל חומרת ,  של ההסתברות או השכיחות של התרחשות אירוע הגורם לפגיעה או לנזקצירוף

 .התוצאות הצפויות מהתרחשותו של אירוע זה
  :הערה

 ). בתרחישים מסובכים יותר(או אינטגרציה ) בתרחישים פשוטים(הצירוף הוא מכפלה , בהיבט הכמותי

 
 מפגע   3.10

 .לרכוש או לסביבה או נזקאות לאדם בבריאו מכשול הצפוי לגרום פגיעה מצב 
   : הערה

 . ולכן  חובה  ל סלקו  או  לת קנו, בכך  ש אין בו כ ל ה כר ח) 3.8ראו  הגדרה  (סיכון -מפגע  שונה  מגו רם 

 
 סקר מפגעים 3.11

 .תהליך שיטתי של איתור מפגעים במקום שבו מתקיימת או מתוכננת פעילות

 
    )1(תאונה 3.12

לרכוש , סיכון או של מפגע ונגרם נזק לבריאות-וטנציאל של גורםשבו ממומש הפ, פעמי-אירוע חד

 .או לסביבה
   : הערה 

 .כולל  גם  מ חל ה הנגר מת  כ תוצאה  מן  ה אירוע ה המוני" ת אונה "המונח  ,  לעניין תקן ז ה

 
 ) 1(תקרית  3.13

אך לעתים תוך , סיכון או של מפגע ללא פגיעה באדם-אירוע שבו ממומש הפוטנציאל של גורם

 .ק קל לרכוש או לסביבת העבודהגרימת נז
 .נחשב גם הוא תקרית") כמעט תאונה("אירוע שבו כמעט מומש הפוטנציאל של גורם סיכון 

  :הערה

למונח האנגלי יש משמעות שלילית , ברם". אירוע"כ" incident" תורגם המונח 18001י "בתקן הישראלי ת

ובין במובן " מקרה"בין במובן של (ת נייטרלית יש משמעו" אירוע"ואילו למונח העברי , )בהקשר לבטיחות(

שהוא גם המונח המקובל בתחום , "תקרית"לכן הוחלף התרגום בתקן זה ל"). הופעה מתוכננת"של 

 .המקצועי

 
    )1(ניהול סיכ ונ י ם 3.14

 במטרה לבטלם או לפחות , סיכוניםלהערכה ולבקרה של, זיהוילשיטתי ו שלבי מובנה- רבתהליך

 .אפשר הככלם צמצמל
  :הערה

 , )3.15הגדרה (סיכון -זיהוי גורמי) א: (הם) בהקשר של תקן זה(השלבים בתהליך ניהול הסיכונים 
 ).2ראו ציור ) (3.17הגדרה (בקרת סיכונים ) ג(, )3.16הגדרה (הערכת סיכונים ) ב(
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       )1(סיכון-זיהו י גור מי  3.15

 .ימים באתר או בתהליךסיכון הקי-איתור ותיעוד של גורמי, חיזוי
  :הערה

 ).3.14הגדרה (סיכון הוא השלב הראשון בתהליך ניהול הסיכונים -זיהוי גורמי

 
    ) 1(הערכת סיכו נ ים 3.16

 : תהליך הכולל
 ;סיכון כלשהם-לאחר זיהוי קיומם של גורמי, מיצוי תרחישים אפשריים של תאונה או תקרית -
 ;הסיכון-נות או תקריות עקב קיומם של גורמי   הערכה של הסבירות להתרחשות תאו-
 ;אם יתרחשו, הערכה של תוצאות התאונות או התקריות -
 ;חישוב אינטגרטיבי של רמת הסיכון הנגזרת מן ההערכות הקודמות -
הכלכלית , הציבורית, פרשנות של תוצאות החישוב בדרך של הערכת המשמעות הערכית -

 .והמדינית או הפוליטית של הסיכונים
 :ותהער

 ).3.14הגדרה (הערכת סיכונים היא השלב השני בתהליך ניהול הסיכונים   .1
מיצוי אופני כשל וביצוע הערכות  ()1(בתעשיות עתירות סיכונים מקובל להפריד בין ניתוח סיכונים .2

בתקן זה ניתן לראות ). בחינת המשמעות של רמת הסיכון המתקבלת(לבין הערכת סיכונים ) כמותיות

 . שני צעדים אלה כשלב אחד

 
    )1(בקרת סיכו ני ם 3.17

 .הפחתתםלביטול סיכונים או ם ל והפעלה של אמצעיבחירה
  .להתרעה ולנטרול, לניטור, לזיהוי,  אמצעים לגילוי:לדוגמה
  :ותהער

 ). 3.14הגדרה (בקרת סיכונים היא השלב השלישי בתהליך ניהול הסיכונים  .1
בקרת הסיכון באמצעים ) ב(, הסיכון-סילוק גורם) א: (מלץ לבקרת סיכונים הואסדר העדיפויות המו .2

 .שימוש באמצעי מגן אישיים) ד(, בקרת הסיכון באמצעות שיטות עבודה בטוחות) ג(, הנדסיים
סקר "אין הצדקה לשימוש הרֹוֵוַח במונח , )3.11הגדרה (כי בניגוד לסקר מפגעים , מן האמור לעיל נובע

מציג תהליך מקצועי " סקר"ושימוש במונח ,  ניהול סיכונים הוא תהליך מקצועי ומורכב":סיכונים

 .יתר-ומורכב זה בפשטנות
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  תהליך ניהול סיכונים– 2ציור 

 
 אתר קבוע 3.18

י ואשר הפעלתו מחייבת רישו, המנוהל על ידי גורם קבוע, בנוי במלואו או בחלקו, אתר מתוחם

 . קבוע
 .אולם ספורט, אולם אירועים, אמפיתאטרון,  איצטדיון:לדוגמה

 
 מתקן זמני 3.19

 .מתקן או מבנה המוקם לצורך האירוע בלבד ומפורק בסיומו
שינויים , וכמו כן התקנות, מתקן גז, מעבר, שער, גדר, מחיצה, סככה, אוהל, מגדל, יציע,  במה:לדוגמה

עים לצורך התאמת האתר הקבוע למאפיינים ולצרכים ייחודיים של המבוצ, ותוספות באתרים קבועים

 .האירוע ההמוני המתוכנן
 : הערה

לפי סוג המתקן " זמניות"בכוונת משרד הפנים לקבוע משך מרבי ל, במסגרת הכנת תקנות למבנים זמניים

 .ואופי השימוש בו

 
 תשתית זמנית 3.20

 .ומותשתית המוקמת לצורך האירוע בלבד ומפורקת בסי
 .צנרת גז, צנרת מים,  רשת חשמל:לדוגמה

 
 תוכנית בטיחות לאירוע 3.21

ומשמש , הבטיחות באירוע המוניהסיכונים ולניהול המרכז את המידע הנדרש לניהול יחיד מסמך 

  .המסמך מכיל תרשימים ומידע מילולי. גם כמכשיר לניהול הבטיחות ולמילוי דרישות החוק

זיהוי 
גורמי 
סיכון

 הערכת סיכונים

בקרת סיכונים

, הסתברות וחּומרה, תרחישים
 ,סִכימת הסיכון

הערכת המשמעות

 תיעוד, איתור

 ,החלטות, שיקולים
 משוב ופיקוח, ביצוע
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  :הערה
 .המתייחס לאירוע יחיד והמאבד את תוקפו בתום האירוע, פעמי-תוכנית בטיחות לאירוע היא מסמך חד

שהמחזיקים במקומות " תוכנית בטיחות"מסמך ל) אם כי אינו זהה(מסמך זה מקביל במאפייניו העיקריים 

 .על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מסוימים צריכים להכין) קבועים(עבודה 
וכמו כן באתרים קבועים , במתקנים זמניים. נספח ג מציג רשימת תיוג לתכולת תוכנית בטיחות לאירוע

 להכין תוכנית בטיחות לאירוע במתכונתה יש צורך, )להלן 3.22ראו הגדרה (שעבורם לא הוכן תיק שטח 

 .המלאה

 
   תיק שטח   3.22

 . באתר זהמרכז את המידע הנדרש לניהול הבטיחות וה, הקיים לעתים באתר קבועמסמך 
  :הערה

שרשויות שונות מחייבות הכנת תיק שטח , בית מלון או ברכת שחייה, דוגמת מפעל, קיימים אתרים קבועים

לרבות סרטוטים (תוכנית האתר הקבוע , תיאור של האתר הקבועל להכיל תיק השטח יכו. עבורם

תיאור , הגדרת מספר מרבי של נוכחים והתפלגותם בשטח, פירוט רישיונות והיתרים תקפים, )מאושרים

פירוט ציוד , הכשרות והדרכות של בעלי תפקידים בתחום הבטיחות, ארגון(מערך הבטיחות באתר הקבוע 

מידע על תרגול , פירוט נהלים לשגרת בטיחות ולתגובה למצבי חירום, )קות תקופתיותבטיחות ונתוני בדי

ורשימות איכון לבעלי תפקידים , מידע בטיחותי המופץ לנמצאים באתר הקבוע, תקופתי של מצבי חירום

 .מרכזיים
 לעתים משמשים גם". תיק מפעל"כגון , בדרישות הרשויות מכונה מסמך זה לעתים במונחים אחרים

מכיוון שהוא המקובל על , "תיק שטח"בתקן זה משמש המונח ". תיק אתר"או " תיק מתקן"המונחים 

 .העוסקים בייזום ובהפקה של אירועים המוניים
מתייחס , הוא מסמך הנערך לאורך זמן, במקרים שבהם הוא קיים כמענה לדרישות הרשויות, "תיק שטח"

באירוע המוני הנערך באתר . יים הנערכים באתר קבוע זהלאתר קבוע ומתעדכן באופן שוטף בהתאם לשינו

; תיק השטח יכול להוות מרכיב מוכן מראש בתוכנית הבטיחות לאירוע, קבוע שעבורו הוכן תיק שטח

אלא רק בהכנת אותם מרכיבים של תוכנית הבטיחות לאירוע שאינם , במקרה כזה אין צורך בהכנתו מחדש

 . כלולים בו
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 טיחות באירועים המונייםמערכת ניהול הב .4
). 3ראו ציור (בהיערכות ובביצוע של אירועים המוניים יופעל תהליך ָסדור של ניהול בטיחות , בתכנון

בסעיפים הבאים מפורטות דרישות לתכולות . תרשים זרימה כללי לתהליך זה מוצג בנספח א

 . ולמאפיינים הארגוניים והמקצועיים של תהליך ניהול הבטיחות
 : הערה

שלב הביצוע נפתח בתדריך לבעלי התפקידים ; שלב ההיערכות נפתח עם תחילת הפעילות באתר האירוע

 .ולסדרנים לקראת תחילת האירוע

 

 

 

 
 

 
  רכיבים עיקריים של תהליך ניהול הבטיחות באירועים המוניים– 3ציור 

 

הפקת 
לקחים 
 ושיפור

ניהול בטיחות באירוע

 מדיניות ועקרונות

 ארגון

 תכנון

היערכות

 ביצוע

 מ
 ע
 ק
 ב
 
 ה
 נ
 ה
 ל
 ה

הפקת
לקחים
 ושיפור
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 קר ונות מדיני ות  וע 4.1
תיתן ביטוי מובהק לעקרונות , ובפרט פעילותו של מנהל האירוע, פעילות מערך הניהול של האירוע

 : אלה
 , אחריות המנהלים לבטיחות -
 , שליטה מרכזית על הבטיחות -
 , ַיִּתירּות בניהול הבטיחות -
 .שיפור מתמיד -

 
  :משמעות העקרונות היא כמפורט להלן

כל מנהל של אתר :  ומתועדת לבטיחות של המנהלים בכל הרמותברורה,  כוללתאחריות .א

אחראי לכל היבטי הבטיחות באתרים ובפעילויות , משנה-וכל קבלן וקבלן, או של פעילות

עוברי , לרבות צופים(ובפרט לבטיחותם של אנשים הקשורים להם , הנתונים לסמכותו

, ות חל על כל דרגי הניהולעקרון האחריות לבטיח). אורח ותושבים בסביבת אתר האירוע

 . לפי העניין, בחוזים ובהסכמים, מינוי-משמעי בכתבי-והוא מקבל ביטוי חד
השליטה המרכזית תתבסס על רישום .  על הבטיחות באמצעות גוף יחידשליטה מרכזית .ב

 .של כל האתרים והפעילויות הנוטלים חלק באירוע, המתעדכן באופן שוטף, מלא
נדרשות הן עמידה בדרישות כל דין וקבלת רישיונות ואישורי : הבטיחותַיתירּות בניהול  .ג

היתירות נדרשת מכיוון . והן בדיקה מקצועית בפועל של האתרים והפעילויות, פעולה

 . אנושיות אינן יכולות להיות מושלמות-שמערכות טכנולוגיות
ון המאפשר ומנגנ, קיום תהליך של תחקיר והפקת לקחים מכל אירוע: שיפור מתמיד .ד

 .יישום לקחים רלוונטיים הן במהלך האירוע עצמו והן באירועים הבאים

ההגדרה והמימוש של עקרון אחריות המנהלים לבטיחות ושל עקרון השליטה המרכזית על 

עקב ריבוי הארגונים , הבטיחות מחייבים תשומת לב קפדנית במיוחד באירועים המוניים

או מפיק  )1(מפיק טכני, )1(מפיק אמנותי, )1(חברת הפקה, )1(יזם(המעורבים בתכנונם ובביצועם 

 .והאופי הזמני והמוגבל של ההתקשרויות ביניהם) יועצים וקבלנים, מנהל אירוע, )1(בפועל

בכך יינתן ביטוי למחויבותם של . רצוי שעקרונות ניהול הבטיחות יוצגו בכתב, באירועים מורכבים

 .המשתתפים והקהלמזמין האירוע ומנהל האירוע לבטיחות 

 
 ארגון מערך ה בטיחות 4.2

מתאימים וניסיון הכשרה  , בעל כישוריםשיהיה, לכל אירוע המוני ימונה מנהל אירוע .א

 .המונייםאירועים של ניהול ללארגון ו
, תקנות, חוקים: כגון(מנהל האירוע יהיה מעודכן באופן שוטף בכל הדרישות הרלוונטיות 

 ). ותנאי הרשויות השונות,תקנים
יהיה נוכח באתר האירוע במהלך כל , מטעמו) 3.3הגדרה (מפיק בפועל האו , מנהל האירוע

 .הביצוע והפירוק, פעילויות ההיערכות
 לבטיחות באירוע בכל שלביו מכל ההיבטים , בין השאר, מנהל האירוע יהיה אחראי  

 . הרלוונטיים
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לפי הצרכים ומידת ). 3.4הגדרה (רוע המוני מנהל האירוע ימנה יועץ בטיחות לאי .ב

. ימנה מנהל האירוע אנשי מקצוע נוספים בנושאי בטיחות שונים, המורכבות של האירוע

, יועץ הבטיחות לאירוע ההמוני ואנשי המקצוע האלה ידווחו ישירות למנהל האירוע

 .הנושא באחריות הבטיחותית
 האחריות האישית הכוללת לבטיחות מן מינוי אנשי מקצוע בנושאי בטיחות לא יסיר את

 .המנהלים והקבלנים ברמות הניהול השונות

במקרים שבהם החוק מחייב הסמכה פורמלית של בעל מקצוע או קובע דרישות אחרות  .ג

 .ימנה מנהל האירוע רק מי שעונה על הדרישות, לגביו

, ה מזהאו מתנהל במספר אתרים נפרדים ומרוחקים ז, אם האירוע רחב היקף במיוחד .ד

עוזר תפקידו של . בהתאם לנדרש) 3.5הגדרה " (בטיחות באירועעוזרי "ימנה מנהל האירוע 

עוזרי . בטיחות באירוע הוא לסייע למנהל האירוע במימוש מחויבויותיו לבטיחות באתר

 .בטיחות באירוע יהיו בעלי כישורים וסמכויות מתאימים לביצוע התפקיד

יכלול בהתקשרויות עם קבלנים וספקים דרישות והנחיות מפורשות בנושאי מנהל האירוע  .ה

 .בטיחות

 . מנהל האירוע יקיים מנגנון לקבלה ולהפצה של מידע רלוונטי בתחום הבטיחות .ו
) לרבות קבלנים ועובדיהם(המנגנון יופעל בין המנהל לבין עובדיו ועובדי ארגונים אחרים 

בין היתר יעביר מנהל האירוע לעובדים מידע . צועבהיערכות ובבי, הנוטלים חלק בתכנון

 .)3.12הגדרה  (ותקריות) 3.10הגדרה (ויקבל מהם מידע על מפגעים , על סיכונים

 
 תכנון  הבטיחו ת באירוע  4.3

  עיקרי תהליך התכנון–כללי  4.3.1
 .יועץ הבטיחות לאירוע המוני יהיה שותף לתכנון האירוע על כל מרכיביו

 ).4ראו ציור (בסעיפים הבאים מוצגים באופן מפורט מרכיבי תהליך התכנון 
 ). 4.3.2סעיף (הבסיס לתכנון יהיה רישום מפורט של תכולת האירוע 

 –שיתייחס לשלושת המרכיבים של אתר האירוע ותוכנו , על פי מידע זה ייערך תכנון בטיחות

 תשתיות זמניות , )4.3.3סעיף ; 3.18הגדרה (תשתית קבועה ומבנים קבועים באתר קבוע 
המוקמים לצורך האירוע בלבד ומפורקים בסיומו ) 3.19הגדרה (ומתקנים זמניים ) 3.20הגדרה (

 ). 4.3.5סעיף ( גופו )1(ותכולת המופע, )4.3.4סעיף (
 שיתייחס לכל המרכיבים והפעילויות , הערכה ובקרה של סיכונים, ייערך תהליך של זיהוי

 ). 4.3.6סעיף (
העלולים להתפתח , במקביל לתהליך בקרת הסיכונים ייערך גם תכנון של התגובה למצבי חירום

 ). 4.3.7 סעיף(כתוצאה מקיומם של הסיכונים הנותרים 
שתיכתב לצורך תיעוד התכנון , )3.21הגדרה " (תוכנית הבטיחות לאירוע"כל אלה ימצאו ביטוי ב

 ). 4.3.8סעיף (וקבלת הרישיון לאירוע 
 .בנספח ב, לעיל 3.7כאמור בהגדרה , רשימת היבטי בטיחות רלוונטיים לאירועים המוניים מובאת
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  תכנון הבטיחות באירועים המוניים– 4ציור 

 
 הגדרת תכולת האירוע 4.3.2

יבוצע רישום מלא של כל האתרים שאמורות להיערך בהם פעילויות כלשהן במסגרת  .א

 . האירוע ההמוני
פעמית -הרישום לא יהיה פעולה חד, לאור השכיחות של שינויים בתכנון אירועים המוניים

 .ופן שוטף ובצמוד לביצוע שינויים בתכנון האירועוהתיעוד יעודכן בא, "חי"אלא תהליך 
 .אתרי טיול וכדומה, במקרים מורכבים יישקל הצורך לכלול ברישום גם מתקני אכסון

לכל . יבוצע רישום מלא של כל הפעילויות האמורות להיערך במסגרת האירוע ההמוני .ב

 . פעילות יוערך מספר המשתתפים והצופים בה
 והתיעוד יעודכן באופן שוטף ובצמוד לביצוע שינויים בתכנון ,"חי"הרישום יהיה תהליך 

 .האירוע
 . כדוגמת היסעים, במקרים מורכבים יכלול הרישום גם פעילויות נלוות

 . במקום ובזמן, יוגדרו במפורש גבולות האירוע .ג

ר
י
ש
ו
תשתית          קבועה    ם

 ומתקנים        קבועים

מתקנים          זמניים

 תכולת           המופע

 ניהול סיכונים

 תכנון למצבי חירום
 כנית בטיחות לאירועות
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,  האם נכללות באירוע פעילויות מקדימות או מאוחרות של המשתתפים או של הקהל:לדוגמה

או אירוח המשתתפים על ידי גורמים שאינם בשליטת מנהל , טיולים, (precamps)" כנהמחנות ה"

 . האירוע

): ג-א(תיקבע ותתועד בכתב תכולת ניהול הבטיחות הנגזרת משלושת הסעיפים הקודמים  .ד

 . הפעילויות וגבולות האירוע, רישום האתרים
אירועי , תכולת מופעים, מתקנים זמניים, אתרים קבועים: דוגמות לתכולת ניהול הבטיחות

, תחבורה ותעבורה, שירותים, מתקני שעשועים לילדים, רוכלים, מתקני מזון, צופים, שוליים

 . אכסון

 
 תכנון השימוש בתשתית קבועה ובאתרים קבועים 4.3.3

בתהליך התכנון ייבדקו קיומם ותקפותם של האישורים הנדרשים בתחיקה להפעלת  .א

 .האתר הקבוע
חברת החשמל , אישורי רשויות הכבאות, אישורי הפעלה ממשטרת ישראל,  רישיון עסק:לדוגמה

 . בדיקת קונסטרוקציות ולוחות חשמל, תסקירי בדיקה למעליות ולמתקני הרמה ולחץ, וחברת הגז

ייבדקו קיומם ותקפותם של כתבי מינוי והסמכות לבעלי תפקידים בתחום הבטיחות  .ב

 .בהתאם לדרישות באתר הקבוע
 .מגיש עזרה ראשונה, ממונה בטיחות אש, ממונה בטיחות: וגמהבעלי תפקידים לד

 .תיבדק עדכנותו, לאתר הקבוע" תיק שטח"אם יש  .ג
 .3.22תכולת תיק השטח מפורטת בהגדרה 

שמועדן , בינוי או שיפוץ באתר הקבוע, ייבדק אם קיימות תוכניות לביצוע פעולות הרחבה .ד

 . חופף למועד האירוע ההמוני
 תיבחן השלכתן על בטיחות האירוע וייקבעו דרכים להפחתת –ות כאלה אם קיימות תוכני

 .הסיכונים הנגזרים מכך

 . לפי הצורך, תתוכנן הדרכה לבעלי תפקידים קבועים או זמניים באתר הקבוע .ה
ההדרכה תתייחס למאפייני . הבטיחות באירוע ולסדרניםלעוזרי , למשל, ההדרכה תיועד

 .ותינתן על ידי אדם מקצועי ומיומן בנושא זה, וע המתוכנןבטיחות ייחודיים של האיר

מועד הביצוע של הסקר יאפשר . באתר הקבוע) 3.11הגדרה (יבוצע ויתועד סקר מפגעים  .ו

 .הסרה מבוקרת של כל המפגעים לפני קיום האירוע

 
 תכנון תשתיות זמניות ומתקנים זמניים 4.3.4

סיכון -חילה אם קיימים בו גורמיייבדק ת, כאשר האירוע נערך באתר שאינו אתר קבוע .א

 .גלויים או מוסתרים העשויים להשפיע על התכנון)  3.8הגדרה (
 .זיהום קרקע; קרקעית- צנרת תת:לדוגמה  

יתועד וייחתם על ידי אנשי מקצוע , התכנון של תשתיות זמניות ומתקנים זמניים יבוצע .ב

 . מוסמכים בכל מקרה שבו הדבר נדרש על פי חוק
 .2 חלק 5688י "תקנים בנושא זה מפורטים בתקן הישראלי תתחיקה ו

במקרים מסוימים תיערך בחינה של התכן על ידי גורם מקצועי שאינו קשור לתכנון  .ג

 .ולהקמה
 .2 חלק 5688י "פירוט בנושא זה מובא בתקן הישראלי ת
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, כןיוגדרו ויתועדו מגבלות לשימוש בתשתיות זמניות ובמתקנים זמניים בהתאמה לת .ד

 .ובפרט מספר האנשים ומשקל הציוד המרביים המורשים להימצא בהם או עליהם
יוגש התכנון של תשתיות זמניות ומתקנים זמניים , כאשר הדבר נדרש מתוקף חוק .ה

 . לאישור הרשויות המוסמכות
ואישורי הרשויות לתכנון כאשר , מסמכי התכנון של תשתיות זמניות ומתקנים זמניים .ו

 .ירוכזו ויישמרו בידי מנהל האירוע, הם נדרשים
ואמצעי , אמצעים לתקשורת חיצונית, יתוכננו אמצעים לתקשורת בין בעלי התפקידים .ז

 .כריזה לקהל
 . ייבחנו ההשלכות של הצבת המתקנים הזמניים על תנועת הקהל ובטיחותו .ח

ועה למצבורים או קרבת דרכי התנ,  הגבלות שמטילים המתקנים הזמניים על התנועה:לדוגמה

 .זמניים של חומרים מסוכנים
 ותנועת כלי רכב של הקהל ) לצורכי גישה או מילוט(דרכים זמניות ,   תכנון אתרי חניה .ט

  .ייעשה על ידי מהנדס תנועה
לעומסי התנועה הצפויים , להגדרת הצרכים, בתכנון יש להתייחס לתנאי השטח הקיימים

 .ולהשפעה על הסביבה
 .בל אישור מקצין תנועה במשטרת ישראלהתכנון חייב לק

 

 תכנון המופע 4.3.5
האבזרים והחומרים הנוטלים בו , לרבות פירוט המשתתפים, המופע יתועד באופן מפורט .א

 .חלק או הקשורים אליו
יעודכן התיעוד באופן שוטף ובצמוד לביצוע , לאור שכיחותם של שינויים בתכנון מופעים

 .בחומרים הקשורים לתכנים אלהשינויים בתוכני המופע ובאבזרים ו
 . תיעוד פרטי המופע ייבחן על ידי יועץ הבטיחות לאירוע המוני .ב

 .בטיחות חומרים מסוכנים, בטיחות מכונות ומתקני הרמה,  מניעת דלקות וכיבוי אש:לדוגמה
- עם גורמי)1(תיבחן באופן מפורט בטיחות המשתתפים במופע והקהל הנוכח בו במישקים .ג

 .שורים לאירועסיכון הק
דוגמת נשיאת לפידים על ידי (ייבחנו הן מישקים המהווים חלק מתוכנית המופע 

דוגמת מיקום המשתתפים ביחס (והן מישקים הנגזרים מן ההיערכות למופע ) משתתפים

 ).נור וחומרים מסוכנים אחרים המיועדים לשימוש-למיקומם של זיקוקין די
ינה יוצרת על התשתית הקבועה  ועל המבנים הקבועים ייבדק כי תכולת המופע המתוכנן א .ד

 .שתשתית ומבנים אלה אינם מתוכננים ומאושרים לעמוד בהם, עומסים
תיכלל , עניין נוספים-המונים וגופים בעלי-כאשר מעורבים במופע גורמי תקשורת .ה

 .בתיאום עימם, מעורבותם במסגרת תכנון המופע
 עקיפת –ועקב כך , צים חיצוניים ברגע האחרוןמטרת תיאום זה היא למנוע הטלת אילו

 .התכנון הבטיחותי לצורך עמידה באילוצים אלה
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וכמו כן תתוכנן ההדרכה ,  סדרנים בהתאמה להיקף האירוע ולמאפייניומערךיתוכנן  .ו

 .הנדרשת לסדרנים
רים האישו). דוגמת רשות הכבאות(לפי הצורך יוגש התכנון לאישור רשויות מוסמכות  .ז

  .יישמרו בידי מנהל האירוע

 

 ניהול סיכונים 4.3.6

הערכה ובקרה ,  זיהוי–במסגרת התכנון של אירוע המוני ייערך תהליך של ניהול סיכונים  .א

 ). 3.17עד  3.14הגדרות (
 :לדוגמה. היקף התהליך ותכולתו יהיו תואמים לגורמים הנבחנים

רישוי ואישורים נדרשים , כן  ניתן להסתמך על קיום מסמכי ת-באתרים קבועים  -

 .בצירוף ממצאי סקר מפגעים מעודכן, )אם קיים" (תיק השטח"הנמצאים ב 
, סיכון- יש לבצע תהליך של זיהוי גורמי-במתקנים זמניים ובאשר לתכולת המופע  -

 .סיכון באופן מפורט-ולהעריך את הסיכונים מכל גורם 

 :א תתייחס לכל המרכיבים האלההי, בנושאים שבהם תבוצע הערכת סיכונים מפורטת .ב
לרבות התכנסות , הפעילויות המתוכננות מתחילת ההיערכות לאירוע ועד לסיומו -

 ;המשתתפים והצופים והתפזרותם
לצופים ולעוברי אורח במהלך , פעילויות אחרות הקשורות למשתתפי האירוע -

 ;האירוע
ובפרט לעבודת , פעילויות הקשורות לתהליכי ההקמה של מתקנים זמניים באתר -

 ;קבלנים ועובדיהם
לסילוק הפסולת , פעילויות הקשורות לפירוק מתקנים זמניים בתום האירוע -

 ;ולהשבת האתר למצבו המקורי
הן אלה המיועדים למופע והן אלה שצוות ההקמה , אבזרים וחומרים, ציוד -

 ;וההפקה משתמש בהם לביצוע משימותיו
חריגה מתנאי , מתקנים קבועים או זמנייםליקוי או כשל העלולים להתרחש ב -

 .או אירוע חיצוני חריג, התנהגות חריגה של צופים, המופע
הערכת הסיכונים תכלול גם בחינה של המישקים ושל הזיקה הבטיחותית בין האירוע לבין  .ג

 .מבנים ומתקנים הנמצאים בשכנות לאתר האירוע
או למתקנים זמניים ,  קבועיםהכוונה למתקנים" מתקנים הנמצאים בשכנות"במונח 

 .הצפויים להימצא בשכנות לאתר במועד האירוע
הערכת הסיכונים תתייחס לאפשרות של סמיכות בזמן ובמקום בין תהליכי הקמה של  .ד

, אם צפויה סמיכות כזאת. מתקנים זמניים לבין אימונים ותרגולים של משתתפי האירוע

 .יוכנו עבורה הנחיות מפורשות בכתב
 .רכת הסיכונים תעודכן בכל מקרה של שינוי מהותי בתוכנית האירוע ובתכולתוהע .ה
 .השגה-הערכת הסיכונים תיעשה כך שלקחיה והמלצותיה יהיו מציאותיים ובני .ו
 . ממצאיה ולקחיה יתועדו, הערכת הסיכונים .ז
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וע על סמך ממצאי הערכת הסיכונים ולקחיה יבצע מנהל האירוע שינויים בתכנון האיר .ח

 .או יפעיל אמצעים להפחתת סיכונים ולהשגת רמת הבטיחות הנדרשת, ובתכולתו
אחריות מנהל האירוע חלה גם על האפקטיביות של האמצעים וגם על העמידה במועדים 

 .הנדרשים להפעלתם
וייכלל הן בהדרכה , מידע באשר לסיכונים הנותרים בתום תהליך הפחתת הסיכונים יתועד .ט

 למשתתפים ולקהל –פה - בכתב או בעל–שיימסרו , נחיות לאירועלעובדים והן בה

 .הצפויים להיחשף לסיכונים אלה

 
 תכנון למצבי חירום 4.3.7

על פי מאפייני האירוע והערכת הסיכונים יתוכננו ההיערכות הנדרשת למצבי חירום וכמו  .א

 :כגון, כן הפעילות שתבוצע במצבי חירום
 ;היערכות לכיבוי דלקות -
 ;היערכות למתן עזרה ראשונה לנפגעים ולפינוים -
ושליטה באירועים , אבטחה הנוגעת לאירועים חיצוניים ולאירועים פנימיים -

 ;חריגים 
 ;מעלה המשתתפים באירוע-אבטחת אישים רמי -
 .פינוי הקהל -

במונח ; )ע"פח: להלן(הכוונה לפעילות חבלנית עוינת " אירועים חיצוניים"במונח 

יתר בשערים או ליציאת התנהגות הקהל משליטה -הכוונה לדוחק"  פנימייםאירועים"

 .במתחם או ביציעים
תכנון ההיערכות והתגובה למצבי חירום ייעשה ויתועד בהשתתפות גורמי השליטה  .ב

 .והחירום הנוגעים בדבר
רון  יימצא להן פת–ואם יזוהו כאלה , ייערך חיפוש סתירות בין דרישות של גורמים שונים .ג

 . מוסכם בשלב התכנון
לעומת , ע"דרישה לגידור היקפי במסגרת האבטחה מפח: דוגמות לסתירות אפשריות

או ; דרישה לאפשרות של מילוט המוני מהיר במקרה של אירוע המתרחש בתוך האתר

לעומת הצורך בתנועה , דרישות לבידוק ולחציצה פנימית הנובעות מצורכי אבטחת אישים

 .רכי מילוט לקהל הרחבשוטפת ובטוחה ובד
 .בהדרכה שתינתן לבעלי התפקידים ייכלל מידע רלוונטי על התכנון למצבי חירום .ד

 
 תוכנית בטיחות לאירוע 4.3.8

 . תוכנית בטיחות לאירוע, בסיוע יועץ הבטיחות לאירוע המוני שמינה, מנהל האירוע יכין .א
 :התוכנית תשמש לשלוש מטרות

 ; לניהול האירועכלי לריכוז המידע הנדרש -
 ;מכשיר לניהול הבטיחות באורח יעיל -
 .אמצעי למילוי דרישות החוק -

 .תכולת תוכנית הבטיחות לאירוע תתאים לראשי הפרקים המפורטים בנספח ג .ב 
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 היערכות לאירוע 4.4
 היערכות לשימוש באתרים קבועים 4.4.1

 . סולקו המפגעים שזוהו בסקר המפגעיםי .א
 .כדי לאפשר בקרה ניהולית על התהליך, התיקונים יתועדו

תינתן ההדרכה המתוכננת בנוגע למאפייני בטיחות ייחודיים של האירוע , בהתאם לצורך .ב

 .לבעלי תפקידים קבועים וזמניים באתר הקבוע, המתוכנן

 .ולתגובה למצבי חירוםתיבחן התאמת ההנחיות והנהלים לשגרת בטיחות  .ג

 . תיערך ביקורת של תשתית הבטיחות ונתיבי המילוט .ד
 .לפי הצורך יעודכנו הנהלים בהתאמה ללקחי הביקורת

 הקמת תשתיות זמניות ומתקנים זמניים והיערכות להפעלתם 4.4.2
להקמה או לבדיקה של מתקנים זמניים על ידי , להספקה, כאשר קיימות דרישות לייצור .א

 .יבוצעו פעולות אלה בהתאם לדרישות, צוע מוסמכיםאנשי מק
 בדיקות עריכתבמהלך ההקמה ובעת יועץ בטיחות לאירוע המוני יבקר באתר האירוע  .ב

כדי לפקח על ביצוע ההקמה בהתאם לתכנון ,  ולדרישות הרשויותבהתאם לצורך, הרישוי

 .הבטיחותי
שויות הנדרשים ירוכזו ויישמרו בידי מסמכי הבדיקה של מתקנים זמניים ואישורי הר .ג

 .מנהל האירוע
המבצע או גורם מוסמך אחר מגבלות על השימוש המותר , אם יוטלו על ידי המתכנן .ד

 .התיעוד יישמר בידי מנהל האירוע. הן יתועדו בכתב, במתקן זמני
 .הספק, תנאי מזג אוויר, מספר משתתפים,  משקל:לדוגמה 

ידי בודק מוסמך - זמניים המחויבים בתסקיר בדיקה עללא ייעשה שימוש במתקנים .ה

 .לפני בדיקת המסמכים המעידים כי הם בדוקים ותקינים) דוגמת מתקני הרמה(
תינתן הדרכה לבעלי תפקידים במתקן הזמני בנוגע למאפייני בטיחות ייחודיים של המתקן  .ו

 .ושל האירוע המתוכנן
 .הבטיחות באירוע מידע על הגבלת מספר המשתתפיםולעוזרי  יינתן לסדרנים :לדוגמה 

לרבות , זמן קצר לפני תחילת האירוע ייערך סקר מפגעים נוסף באתר האירוע כולו  .ז

 . סקר זה ישמש הזדמנות אחרונה להסרת מפגעים. במתקנים הזמניים ובסביבתם 
ושאין , וטשאין חסימות או נעילות בפתחי המיל, בפרט יוּוָדא שנתיבי המילוט פנויים

 .פיגומים או בורות שנותרו מתהליך ההקמה של מתקנים זמניים, מכשולים

 היערכות למופע 4.4.3
 ההכנות לאירוע ייושמו לקחי הערכת הסיכונים וההנחיות בעניין סיכונים במהלך .א

הנובעים מסמיכות אפשרית בין ההקמה של מתקנים זמניים לבין האימונים והתרגולים 

 .של משתתפי האירוע
היא תמומש במלואה , אם במופע נדרשת התנהגות בטיחותית מסוימת מצד המשתתפים .ב

 .גם בחזרות למופע
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 תאונות ותקריות בשלב ההיערכות למופע 4.4.4
ירוכזו ויתועדו נתונים על , ייאספו, אם יתרחשו תקריות או תאונות במהלך ההיערכות לאירוע

דוגמת נסיבות התקרית והגורמים , קחיםוכן פרטים החיוניים להפקת ל, ההתרחשות ותוצאותיה

 . לה
לא רק באתר , הנגזרים מלקחי התקריות, לפי הצורך יופצו לידיעה ויבוצעו שיפורים בטיחותיים 

תהליך (הספציפי אלא גם באתרים ובפעילויות שלא נמצאו במוקד התקרית שממנה הופק הלקח  

 ").תיקוני רוחב"המכונה גם  

 
 ביצוע האירוע 4.5

, ץ בטיחות לאירוע המוני יימצא באתר האירוע במהלך בדיקות הרישוי הסופיותיוע .א

שמונה על ידי , איש מקצוע בבטיחות. ובמהלך הפירוק בתום האירוע, בתחילת האירוע

 .ישהה באתר האירוע במשך כל האירוע, )4.2ראו סעיף (מנהל האירוע 
י מקיף לסדרנים ולבעלי לקראת תחילת האירוע יקיים מנהל האירוע תדריך בטיחות .ב

 .לפי הצורך ייערך גם תרגיל פינוי שלדי. התפקידים
תדריכים מפוצלים יתקיימו רק בהעדר ; יתקיים תדריך אחד משותף לכל בעלי התפקידים

 .אפשרות אחרת ותוך בקרה על התאמה מרבית ביניהם
  .מנהל האירוע יקיים מנגנון למעקב ולשליטה על הבטיחות במהלך האירוע  .ג

 .למנגנון זה תהיה יכולת להפעיל את ההיערכות המתוכננת למצבי חירום
המתקנים והמבנים , איש מקצוע בבטיחות יבחן מדי יום את תקינותם של התשתיות .ד

אם . ויבדוק אם קיימים בהם ליקויים ומפגעים המחייבים תיקון מיידי, באתר האירוע

 .הם יתוקנו מיד, יתגלו ליקויים ומפגעים כאלה
 . מנהל האירוע יקיים מנגנון לאיסוף ולריכוז של נתונים על תאונות ותקריות .ה

המידע יכלול לא רק ציון של ההתרחשות ותוצאותיה אלא גם פרטים החיוניים להפקת 

 .דוגמת נסיבות התקרית והגורמים לה, לקחים
 מנהל האירוע יקיים מנגנון שיאפשר הפצה מהירה של הנחיות לביצוע שיפורים .ו

בטיחותיים במהלך האירוע גם באתרים ובפעילויות שלא נמצאו במוקד התקרית שממנה 

 ").תיקוני רוחב("הופק הלקח 
מנהל האירוע יקיים בקרה בטיחותית על הפעילויות הקשורות לפירוק מתקנים זמניים  .ז

להשבת האתר למצבו , לסילוק פסולת וחומרים מסוכנים מן האתר, בתום האירוע

 .ולמניעת השפעות סביבתיות לאורך זמן כתוצאה מקיום האירוע,  הצורךהמקורי לפי

 
 מעקב ובקרה  4.6

 החל מתחילת –מנהל האירוע יקיים מעקב ובקרה ניהולית רצופים על ההיבט הבטיחותי  .א

 . שלב התכנון וכלה בהשבת האתר למצבו המקורי לאחר סיום האירוע

שות שיזוהו במערכת ניהול הבטיחות  בטיחותיים וחולמפגעים, סיכונים שיש להפחיתם .ב

 . מיד–ולפי הצורך , עצמה יטופלו בעדיפות גבוהה
 לאירוע ועד תום פעולות הפירוק והפינוי יערוך מנהל האירוע ההיערכותהחל מתחילת  .ג

 . באמצעות יועץ הבטיחות לאירוע המוני, מעקב ובקרה בטיחותיים רצופים על הפעילויות
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לאירוע ישהו מנהל האירוע ויועץ הבטיחות לאירוע המוני באתר החל מתחילת ההיערכות  .ד

 .ככל הנדרש, האירוע

 . יקיים מנהל האירוע מעקב ובקרה על תקריות ותאונותלאירועהחל מתחילת ההיערכות  .ה
דיות בתחקור יבשלב הביצוע תינתן העדפה למי. בשלב ההיערכות ייעשה גם תיעוד מפורט 

 .ובתיקון

 
 ורהפקת לקחים ושיפ 4.7

 ריכוז לקחי העבר ישמש מכשיר בידי מזמיני אירועים המוניים ומנהלי אירועים לשיפור  .א
 .מתכננים או מנהלים, הבטיחות באירועים נוספים שהם מזמינים

שבו יופקו ויתועדו לקחים בהיבטי , בתום כל אירוע המוני יקיים מנהל האירוע תחקיר .ב

 . הבטיחות
אלא גם פעולת מערך ניהול הבטיחות , ת וכשלים טכנייםתקריו, יתוחקרו לא רק תאונות

 .וכן יופצו למזמין ולגורמים רלוונטיים אחרים, הלקחים יתועדו. עצמו
 :מסמכים אלה, במשך שבע שנים לפחות, מנהל האירוע ישמור בידיו .ג

 מסמכים עיקריים הנוגעים להיבטי הבטיחות באירוע ההמוני - 
 ;)מסמכי אישור ורישוי, תסקירי בדיקות,  תכולהמגבלות,  מסמכי תכן:לדוגמה( 

אם התרחשו במהלך ההיערכות והביצוע של , נתונים על תקריות ותאונות -

 ;האירוע ההמוני 
 .ריכוז של הלקחים הבטיחותיים שהופקו בתחקיר בתום האירוע - 
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   תרשים זרימה לתהליך ניהול הבטיחות באירוע המוני–נספח א  
 )נורמטיבי(

 
 .    המ ספר ים ב סוגריים  ה ם  מספ רי ה סעי פים  המ תאימי ם ב תקן: הערה

 

 

 

 

 

 

 

 

קביעת מדיניות 
 )4.1(ועקרונות  

ארגון מערך 
 )4.2(הבטיחות  

  תכולת הגדרת
 )4.3.2(האירוע  

תכנון מתקנים 
 )4.3.4(זמניים  

תכנון השימוש 
 )4.3.3(בתשתית 

 תכנון המופע
)4.3.5( 

 ניהול סיכונים
)4.3.6( 

תכנון למצבי חירום 
)4.3.7( 

תוכנית בטיחות 
 )4.3.8(לאירוע 

 

 )4.6(מעקב ובקרה  

הקמת מתקנים 
 )4.4.2(זמניים  

היערכות באתרים 
 )4.4.1(קבועים  

 היערכות למופע
)4.4.3( 

 , ביצוע האירוע
)4.5(פירוק וסילוק  

 הפקת לקחים
 )4.7(ושיפור  

 , האירועביצוע 
)4.5(פירוק וסילוק  
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   היבטי בטיחות רלוונטיים לאירועים המוניים–נספח ב  

 )נורמטיבי(

 
התקן . נספח זה מפרט בכותרות כלליות את היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים

לתקנים ולדרישות הקיימים עבור כל אחד מהיבטים , לתקנות,  מפנה לחוקים2 חלק 5688י "הישראלי ת

 .ומציג דרישות עיקריות בכל נושא, אלה

 ;)אישורים והיתרים, רישוי(דרישות החוק מיוזם האירוע ומהנהלת האירוע  .1
 ;תחזוקה ופירוק, תפעול,  הקמה,תכנון: מבנים ומתקנים זמניים .2
 ;ניעת דלקותסיכוני אש ומ .3
 ;מכשירים וציוד, בטיחות מכונות .4
 ;בטיחות חשמל .5
 ;רעש מזיק .6
 ;אוורור וחימום .7
 ;)רעלים וחומרי הדברה, לרבות דלקים(חומרים מסוכנים  .8
 ;תאורה .9

 ;לייזר והקרנה על מסכים .10
 ;נור ופירוטכניקה- דיןזיקוקי .11
 ; בטיחות בפעילויות מיוחדות .12
 ; ליד מקווי מים ובתוכםפעילויות .13

 ;")extreme(" ספורט תחרותי או אתגרי  .14
 ;מירוצים ולוליינות בגבהים, מופעי ראווה .15
 ;מתקני שעשועים ומתקני ספורט עממיים .16
 ;בטיחות קהל .17
 ;עזרה ראשונה וטיפול רפואי .18

 ;ורווחת קהל) crowd safety(ניהול בטיחות קהל  .19
 ;ועבעלי חיים באיר .20
 ;)קייטרינג (והסעדהן מזו .21
 ;ניקיון ופינוי פסולת .22
 ;בטיחות בתעבורה .23
 .איכות הסביבה .24
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   רשימת תיוג לתכולת תוכנית בטיחות לאירוע–נספח ג  
 )נורמטיבי (

 
מסמך יחיד המרכז את המידע הנדרש לניהול הבטיחות , כאמור לעיל, תוכנית הבטיחות לאירוע היא

תוכנית . החוקוגם אמצעי למילוי דרישות , מסמך זה משמש גם מכשיר לניהול הבטיחות. באירוע המוני

 .נוח לשימוש" מסמך עבודה"הבטיחות לאירוע צריכה להיות 

והשינוי אושר , לא ייעשה שינוי בפרטי תוכנית הבטיחות לאירוע אלא אם אין לשינוי השפעה על הבטיחות

ית שינוי שיש לו השפעה על הבטיחות מחייב עדכון תוכנ. בכתב על ידי יועץ הבטיחות לאירוע המוני

 .הבטיחות והגשתה לאישור הרשויות כנדרש

 .וחלק הכולל מידע מילולי, חלק הכולל תרשימים וסרטוטים: בתוכנית הבטיחות שני חלקים

 
 תרשימים וסרטוטים .1-ג

 . ויהיו מפורטים ומדויקים, למרכיביו ולסביבתו, התרשימים יתייחסו למתחם האירוע 1.1-ג
המידע הכלול בתרשימים יהיה תואם . כנית מדידההתרשימים יהיו מבוססים על תו 1.2-ג

 . לקיים בשטח במועד האירוע
גדרות ושערים , תשתיות זמניות ומתקנים זמניים, בתרשימים יסומנו אתרים קבועים 1.3-ג

, שטחי היערכות, שטחי חניה, מעברים ונתיבי תנועה לאדם ולרכב, )לשגרה ולחירום(

 .ועוד" טרילייםשטחים ס", שטחי התארגנות ולוגיסטיקה
 .התרשימים יהיו חתומים על ידי גורם מקצועי 1.4-ג 
יהיו חתומים על ידי המתכנן , שתוכננו לצורך האירוע, סרטוטי תכן של מתקנים זמניים 1.5-ג

 .וילוו במסמכי חישובים מפורטים וחתומים

 
 מידע מילולי .2-ג

ראשי הפרקים ". חות לאירועתוכנית הבטי"להלן מפורטים ראשי הפרקים של המידע שייכלל ב

אם האירוע . מתאימים לאירוע המוני הנערך בשטח שאין בו תשתית מוכנה לאירועים כאלה

-אזי ניתן לראות בתיק השטח מרכיב מוכן, תיק שטח מעודכןשעבורו קיים , מתקיים באתר קבוע

 הבטיחות במקרה זה תכלול תוכנית. מראש בתוכנית הבטיחות לאירוע ואין צורך להכינו מחדש

ונוסף על כך אותם מרכיבים ברשימה , לאירוע עותק של תיק השטח הקיים של האתר הקבוע

תיבחן התאמת התכולה של תיק השטח הקיים למאפייני ,  עם זאת.שלהלן שאינם כלולים בתיק זה

 ).תכולת האירוע, מספר המשתתפים: לדוגמה(האירוע המתוכנן 

 
 מתחם האירוע 2.1-ג

השטח , המבנים והחומרים הקיימים בו, הגישות אליו, תחםהמ: תיאור של .א

 ;לרבות מתקנים קרובים וריכוזי חומרים מסוכנים, והסביבה
 ;פונקציונליות, תפוסה, חציצה וגידור, תיחום שטחים: מבנה המתחם וחלוקתו .ב
 .פירוט רישיונות והיתרים תקפים .ג
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 מאפיינים ראשיים של האירוע 2.2-ג
 ;  המשתתפים והצופים והתפלגותם בשטחמספר מרבי של .א
 ;מאפייני הקהל .ב
גנרטורים , חשמל, אוהלים וסככות, לרבות מבנים ומתקנים זמניים(תשתית  .ג

 ;)דרכים זמניות, ותאורה
 ;)היגיינה ונוחיות, כגון מזון(פירוט שירותים לקהל ומתקנים נלווים  .ד
 ;מתקני שעשועים לילדים .ה
 .באים למתחם לצורך האירועחומרים מסוכנים המו .ו

 תוכנית האירוע 2.3-ג
 ;החל בהתכנסות וכלה בפיזור, תוכנית מפורטת של תכולת האירוע ולוח הזמנים .א  

 ;ותוכניות תנועה של המשתתפים, רחבות היערכות למשתתפים באירוע .ב
ואופן , בפרט בכניסה לאתר האירוע וביציאה ממנו, תוכניות תנועה של הקהל .ג

 ; הכוונהה
 ;בנתיבי התנועה שבמתחם וביציעים, תכנון סדרנים בשערים .ד  

 ;דרכי גישה אליהם והגבלות נדרשות על התנועה בסביבת האתר, שטחי חניה .ה
 ;השלכות האירוע על הסביבה .ו
תכנון השליטה על האירוע והתקשורת בו בין בעלי תפקידים לבין עצמם ובינם  .ז

 ;)מערכות כריזה וכדומה, לרבות עמדות פיקוד ושליטה(הל לבין הק
 .סילוק פסולת והשבת האתר למצבו המקורי, פינוי ציוד, תוכנית לפירוק .ח

 תכנון בטיחותי   2.4-ג
 ;לקחים והנחיות הנגזרים מהערכת הסיכונים, תיעוד ממצאים .א  

, נהלים, והכשרהארגון : כגון(פירוט מערך הבטיחות הנדרש והמתוכנן באירוע  .ב

 ;)בדיקות מתקנים
תכנון ההדרכות וההשתלמויות הנדרשות בנושאי בטיחות באירוע לאנשי צוות  .ג

 ;ולממלאי תפקידים
 ;דרישות בטיחות לקבלנים ולספקים .ד  
 ;הביצוע והפירוק, ההיערכות, דרישות בטיחות לתהליכי ההקמה .ה  

היערכות הנדרשת או הפניה למסמכים ופירוט ה, זיהוי תרחישי חירום אפשריים .ו

, הכנת דרכי פינוי ומילוט, הכשרה, נהלים, שליטה: כגון(המפרטים היערכות זו 

מידע , תכנון ותרגול ההכוונה, עזרה ראשונה ופינוי נפגעים, אמצעי כיבוי אש

 .)לנמצאים באתר
 .סעיף זה יוכן בשיתוף עם גורמי החירום הרלוונטיים  

 ותפעולהכנה , ארגון 2.5-ג
 ;מבנה ארגוני של מערך הבטיחות וממלאי תפקידים בתחום הבטיחות .א
 ;רשימות איכון ודרכי התקשרות לבעלי תפקידים מרכזיים .ב
 ;)כיבוי אש, א"מד, משטרה: כגון(דרכי התקשרות לשירותי חירום  .ג
 .לוח זמנים לביצוע ההנחיות שבתוכנית הבטיחות לאירוע .ד
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 ג לבדיקה עצמית של  מערכת ניהול הבטיחות באירוע המוני  רשימת תיו–נספח ד  
 )למידע בלבד (

 
 :דגשים בביצוע המבדק

 . בביצועאך יש למקד את המבדק , תיעוד הוא כלי עזר חשוב .א
יש לשים לב לכך שמידת הרלוונטיות . יצוינו במפורש שאלות שאינן רלוונטיות לאירוע הספציפי .ב

 ).ביצוע וכדומה-סף, היערכות, תכנון(ק בשלב שבו נערך המבדק של השאלות תלויה באופן מובה

 
       הנושא   הסעיף

 בתקן 

 

 מדיני ות  ועקר ונות  4.1
: כגון(באיזו מידה קיים ביטוי מובהק לעקרון אחריות המנהלים בכל הרמות לבטיחות באירוע  .א

 ? )חוזים והסכמים, כתבי מינוי, התבטאות בעל פה ובכתב
 ?האם קיימת שליטה מרכזית על הבטיחות באירוע באמצעות גוף יחיד .ב
 ? ביקורת רישוי ובדיקה בפועל– ממומש עקרון היתירות בניהול הבטיחות באירוע האם .ג
 ? הפקת לקחים בטיחותיים ויישומם, באיזו מידה יש תהליך של שיפור מתמיד בדרך של תחקיר .ד

 
 ארגון מערך ה בטיחות 4.2

 ?האם מונה לאירוע מנהל אירוע .א
ובאיזו מידה הוא , מתאימיםוניסיון כשרה ה , בעל כישוריםבאיזו מידה מנהל האירוע הוא .ב

  ?התקנות והתקנים הרלוונטיים, מעודכן בדרישות החוק
נוכח באתר האירוע במהלך כל פעילויות , או מפיק בפועל מטעמו, האם מנהל האירוע .ג

 ?הביצוע והפירוק, ההיערכות
 ?האם מונה יועץ בטיחות לאירוע המוני .ד
 ?מתאימיםהכשרה וניסיון  , בעל כישוריםאירוע המוני הואבאיזו מידה יועץ הבטיחות ל .ה
 ? בהתאמה לצרכים ולמורכבות האירוע, האם מונו אנשי מקצוע נוספים בנושאי בטיחות .ו
 ?האם אנשי המקצוע בתחום הבטיחות מדווחים ישירות למנהל הנושא באחריות הבטיחותית .ז
 ?כה מתאימה ותקפההאם אנשי המקצוע בתחום הבטיחות הם בעלי הסמ .ח
 ?היקף או באירוע הנערך באתרים נפרדים-באירוע רחב" בטיחות לאירועעוזרי "האם מונו  .ט
 ?הבטיחות לאירוע הם בעלי כישורים וסמכות מתאימים לביצוע התפקידעוזרי באיזו מידה  .י
 ? עם קבלנים וספקיםבאיזו מידה נכללות דרישות בטיחות והנחיות בטיחות בהתקשרויות.  יא
 ?  באיזו מידה קיים מנגנון לקבלה ולהפצה של מידע רלוונטי בתחום הבטיחות .יב

 
 תכנון  הבטיחו ת באירוע  4.3

 ?יועץ הבטיחות לאירוע המוני שותף לתכנון האירוע על כל מרכיביו  האם. א

 

 



 )2006 (1 חלק 5688י "ת

 26

 הגדרת תכולת האירוע 4.3.2
 ? האם קיים רישום מעודכן של כל האתרים שאמורות להיערך בהם פעילויות במסגרת האירוע .א
 ?האם קיים רישום מעודכן של כל הפעילויות האמורות להיערך במסגרת האירוע .ב
 ? האם מוגדרים במפורש גבולות האירוע במקום ובזמן .ג
 ? הפעילויות והגבולות, ת הנגזרת מרישום האתריםהאם מוגדרת תכולת ניהול הבטיחו .ד

 

 תכנון השימוש בתשתית קבועה ובאתרים קבועים 4.3.3
 ? האם קיימים כל האישורים הנדרשים בחוק להפעלת האתר הקבוע .א
 ? האם קיימים הסמכות וכתבי מינוי תקפים לבעלי תפקידים בתחום הבטיחות באתר הקבוע .ב
 ?  והאם הוא מעודכן– האם קיים תיק שטח לאתר הקבוע .ג
 ? שמועדן חופף למועד האירוע, האם נבדק אם מתוכננות פעילויות בינוי או שיפוץ באתר הקבוע .ד
האם מתוכננת הדרכה לבעלי תפקידים באתר הקבוע בנוגע למאפייני בטיחות ייחודיים של  .ה

 ?האירוע
 ?האם נערך ותועד סקר מפגעים באתר הקבוע .ו
הביצוע של סקר המפגעים מאפשר הסרה מבוקרת של כל המפגעים לפני קיום באיזו מידה מועד  .ז

 ?האירוע

 

 תכנון תשתיות זמניות ומתקנים זמניים 4.3.4
, גורמי סיכון גלויים או מוסתרים) אם אינו אתר קבוע(האם נבדק אם קיימים באתר  .א

 ?המשפיעים על התכנון
כאשר , על ידי אנשי מקצוע מוסמכיםהאם תכנון של תשתיות זמניות ומתקנים זמניים מבוצע . ב

 ?נדרש
 ?האם תכנון תשתיות זמניות ומתקנים זמניים מתועד וחתום כנדרש .ג
כאשר , האם תכנון תשתיות זמניות ומתקנים זמניים נבדק על ידי גורם מקצועי בלתי תלוי .ד

 ?נדרש
 ?האם נקבעו מגבלות לשימוש במתקנים זמניים בהתאמה לתכן .ה
 ?כאשר נדרש, מאושר על ידי רשויות מוסמכותהאם התכנון  .ו
 ? האם מנהל האירוע שומר בידיו את מסמכי התכנון של מתקנים זמניים .ז
 ?האם מנהל האירוע שומר בידיו את אישורי הרשויות לתכנון .ח
 ?האם תוכננו אמצעים לתקשורת פנימית וחיצונית ולכריזה .ט
 ? ים על תנועת הקהלהאם נבחנו השלכות של הצבת המתקנים הזמני .י
 דרכים זמניות ותנועה נערך על ידי אנשי מקצוע שעברו הכשרה ,  האם התכנון של אתרי חניה.יא

  ? לכך ואושר על ידי קצין תנועה במשטרת ישראל

 

 תכנון המופע 4.3.5
 ? באיזו מידה קיים תיעוד מפורט ומעודכן של המופעים .א
 ? ות לאירוע המוניהאם פרטי המופע נבחנו על ידי יועץ בטיח .ב
 ? האם נבחנה בטיחות המשתתפים והקהל במישקים בינם לבין גורמי סיכון הקשורים לאירוע .ג
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 ? האם נבדקו העומסים שיוצרת תכולת המופע על התשתית הקבועה ועל המתקנים הקבועים .ד
 ?האם התכנון מתואם עם גורמי התקשורת ההמונית וגופים בעלי עניין אחרים .ה
 ?וההדרכה הנדרשת לסדרנים, אם תוכננו מערך סדרנים בהתאמה להיקף האירוע ולמאפייניו ה.ו
 ?והאישורים נשמרים, )כאשר נדרש( האם התכנון אושר על ידי רשויות מוסמכות .ז

 

 ניהול סיכונים 4.3.6
 ? האם מבוצע תהליך של ניהול סיכונים לאירוע .א
 ? עילויות המתוכננות והקשורות לאירועבאיזו מידה הערכת הסיכונים מתייחסת לכל הפ .ב
 ? לרבות עבודת קבלנים, האם הערכת הסיכונים מתייחסת לתהליכי הקמה .ג
 ? האם הערכת הסיכונים מתייחסת לתהליכי הפירוק והשבת האתר לקדמותו .ד
 ? החומרים והאבזרים הרלוונטיים, האם הערכת הסיכונים מתייחסת לכל הציוד .ה
 ? לכשלים ולמצבים חריגים באירוע, ת הסיכונים מתייחסת לליקוייםבאיזו מידה הערכ .ו
באיזו מידה הערכת הסיכונים כוללת בחינת המישקים בין האירוע לבין מבנים ומתקנים  .ז

 ? שכנים
האם הערכת הסיכונים בוחנת סמיכות בין הקמת מתקנים זמניים לבין תרגולים לקראת  .ח

 ? האירוע
 ?תעדכנת בכל מקרה של שינוי מהותי בתוכנית האירוע ובתכולתוהאם הערכת הסיכונים מ .ט
 ?השגה-האם המלצות הערכת הסיכונים הן בנות .י
 ? ממצאיה ולקחיה, באיזו מידה מתועדים הערכת הסיכונים. יא
 ? האם בוצעו שינויים בתכנון האירוע ובתכולתו לאור ממצאי הערכת הסיכונים ולקחיה .יב
 ? נהל האירוע אמצעים לשיפור הבטיחות על סמך ממצאי הערכת הסיכוניםבאיזו מידה מפעיל מ. יג
 ? באיזו מידה מימוש הלקחים של הערכת הסיכונים הוא אפקטיבי ומבוצע במועד .יד
באיזו מידה נכלל מידע על הסיכונים הנותרים בהדרכה לעובדים ובהנחיות למשתתפים . טו

 ? ולקהל

 
 תכנון למצבי חירום 4.3.7

 ? תוכננו ההיערכות הנדרשת והפעילות שתבוצע במצבי חירוםהאם .א
 ?האם תכנון ההיערכות והתגובה למצבי חירום נעשה בהשתתפות גורמי השליטה והחירום .ב
 האם נמצא –ואם זוהו סתירות , האם נבדק אם קיימות סתירות בין דרישות של גורמים שונים .ג

 ? להן פתרון מוסכם בשלב התכנון
 ? מידע רלוונטי על תכנון למצבי חירום בהדרכה לבעלי התפקידיםהאם נכלל .ד

 
 תוכנית בטיחות לאירוע 4.3.8

 ? האם הוכנה תוכנית בטיחות לאירוע .א
 ? )נספח ג לתקן(באיזו מידה תכולת תוכנית הבטיחות לאירוע עונה על הדרישות . ב
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 היערכות לאירוע 4.4
 היערכות לשימוש באתרים קבועים 4.4.1

 ?באיזו מידה סולקו המפגעים שזוהו בסקר המפגעים באתר הקבוע .א
 ?באיזו מידה התיקונים שבוצעו מתועדים .ב
 ? האם ניתנה ההדרכה המתוכננת לבעלי תפקידים באתר הקבוע .ג
 ?האם נבחנה התאמת ההנחיות והנהלים לשגרת בטיחות ולתגובה למצבי חירום .ד
 ? ונתיבי המילוטהאם בוצעה ביקורת של תשתית הבטיחות .ה

 הקמת תשתיות זמניות ומתקנים זמניים והיערכות להפעלתם 4.4.2
 ?הקמה ובדיקה של מתקנים זמניים מבוצעים על פי דרישות מחייבות, הספקה, האם ייצור .א
,  בדיקות הרישויעריכתבמהלך ההקמה ובעת האם יועץ בטיחות לאירוע המוני מבקר באתר  .ב

 ?ומפקח על הביצוע בהיבט הבטיחותי, שויותבהתאם לצורך ולדרישות הר
 ?האם מסמכי הבדיקה של מתקנים זמניים חתומים כנדרש .ג
 ?נשמרים בידי מנהל האירוע, ואישורי הרשויות, האם מסמכי הבדיקה של מתקנים זמניים .ד
 ?  מתועדות–האם מגבלות שהוטלו על השימוש המותר במתקן זמני  .ה
 ?לפני שימוש במתקנים המחויבים בתסקיריםהאם נבדקו תסקירי בדיקה . ו
 ? האם ניתנה הדרכה לבעלי תפקידים במתקנים הזמניים .ז
לרבות במתקנים הזמניים , של מפגעים באתר האירוע" סקר הזדמנות אחרונה"האם בוצע  .ח

 ? ובסביבתם
 ?באיזו מידה הוסרו מפגעים שהתגלו בסקר המפגעים האחרון .ט

 היערכות למופע 4.4.3
  מידה מיושמים לקחי הערכת הסיכונים בעניין סמיכות מקום בין סיכוני הקמה לבין   באיזו.  א

 ?  חזרות ותרגולים
 ?האם המשתתפים מתנהגים בחזרות למופע בהתאמה לדרישות הבטיחות למופע עצמו.  ב

 תאונות ותקריות בשלב ההיערכות למופע 4.4.4
הפקת לקחים מתקריות במהלך באיזו מידה נאספים ומתועדים נתונים ופרטים חיוניים ל .א

 ? ההיערכות
 ?באיזו מידה מיושמים לקחי תקריות .ב

 ביצוע האירוע 4.5
, האם יועץ הבטיחות לאירוע המוני נמצא באתר האירוע במהלך בדיקות הרישוי הסופיות .א

 ?ובמהלך הפירוק בתום האירוע, בתחילת האירוע
 ?ך האירועהאם איש מקצוע בבטיחות שוהה באתר האירוע כל מש. ב
 ? האם נערך תדריך בטיחותי מקיף לכל הסדרנים ובעלי התפקידים באירוע. ג
 ?המתקנים והמבנים באתר מדי יום, האם איש מקצוע בבטיחות בוחן את תקינות התשתיות .ד
 ? האם קיים מנגנון למעקב ולשליטה בטיחותיים במהלך האירוע. ה
 ? ם על תאונות ותקריותהאם קיים מנגנון לאיסוף ולריכוז של נתוני .ו
 ?האם קיים מנגנון להפצה מהירה של הנחיות ולביצוע שיפורים בטיחותיים במהלך האירוע .ז
סילוק פסולת והשבת האתר , באיזו מידה מקיים מנהל האירוע בקרה על פירוק מתקנים זמניים .ח

 ?למצבו המקורי
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 מעקב ובקרה  4.6
 ? קרה בטיחותיים בשלב התכנוןבאיזו מידה מקיים מנהל האירוע מעקב וב .א
 ? סיכונים שיש להפחיתם ומפגעים, בעדיפות הנדרשת, באיזו מידה מטופלים בשלב התכנון .ב
האם מבוצעים במהלך ההיערכות לאירוע ובמהלך הביצוע מעקב ובקרה בטיחותיים רצופים על  .ג

 ?הפעילויות
מוני באתר האירוע מתחילת באיזו מידה שוהים מנהל האירוע ויועץ הבטיחות לאירוע ה .ד

 ?ההיערכות
 ?באיזו מידה מקיים מנהל האירוע מעקב ובקרה על תאונות ותקריות. ה

 

 הפקת לקחים ושיפור 4.7
האם מנהל האירוע משתמש בריכוז לקחים בטיחותיים מאירועים המוניים שנערכו בעבר  .א

 ?לשיפור הבטיחות באירועים נוספים
 ?  בדבר היבטי הבטיחות וניהול הבטיחותהאם מנהל האירוע מקיים תחקירים .ב
 ?האם תחקירי הבטיחות מתועדים ומופצים לנוגעים בדבר .ג
האם מנהל האירוע שומר בידיו לאורך זמן מסמכים הנוגעים לניהול הבטיחות באירועים  .ד

 ? וריכוז לקחים שהופקו בתחקירי אירועים, מסמכים הנוגעים לתקריות באירועים, המוניים
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 רשימת מונחים

 
event    רועאי -

site    אתר -

safety    בטיחות -

risk control  בקרת סיכונים   -

hazard    סיכון-גורם -

risk assessment  הערכת סיכונים   -

hazard identification  סיכון  -זיהוי גורמי -

production company  חברת הפקה   -

promoter  יזם -

performance    מופע -

interface  מישק   -

art director  מפיק אמנותי   -

line producer  מפיק בפועל   -

technical producer  מפיק טכני   -

installation    מתקן -

risk management  ניהול סיכונים   -

risk analysis  ניתוח סיכונים   -

risk  סיכון   -

accident  תאונה   -

standardization    ִתקנּון -

incident,  mishap  תקרית   -

 




