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                         המטרה: .1

                                              .לסלק/להפחית  סיכונים הנשקפים למשתתפים בפעילות המונית .1.1

 ואירועים אחרים. למסגר פעילות אירועי סמינר / אירוע מפעלי מרוכז .1.1

  .כפוף לנוהל .1.1

 :הגדרות .1

ברשות  אירוע שבו שרותי הכבאות מתבקשים ע"י משטרת ישראל או מחלקת הרישוי עסקים    " אירוע ציבורי" .1.1

 .המקומית לתת התייחסות לנושא הבטיחות האש באירוע ללא קשר לצפי הקהל באירוע

באירוע ציבורי לצרכי בישול , חימום מזון אשר אינם  " חומר בעירה או חומר העשוי לשמש כחומר בעירהמטען אש"  .1.1

 .נישאים ע"י הקהל המשתתף באירוע

למניעת התפשטותן או להצלת  , כיבויצורך המתקנים, וחומרים המשמשים למניעת דליקות ל " ציוד,סידורי כבאות"  .1.1

  .ורכוש נפש

יערות, פארקים, נחלים, ואתרים שאינם מחויבים ) כגון  "סיווג ג אירועים ציבורים המתקיימים תחת כיפת השמיים" .1.2

 .באישור כבאות קבוע ( דרישות הכבאות יקבעו בהתאם לאופי האירוע והסיכונים שמתקיימים בו

 :השיטה .1

 .הנוהל חל על אירוע המוני החל בתוך מבנה או תחת כיפת השמיים או באתרים אחרים .1.1

 ,סדור של ניהול בטיחות אשר יכלול את הדרישות הבאותבעת הפעלת המהלך התארגנות לאירוע המוני יופעל נוהל  .1.1

 יש לקבל את האישורים הבאים: .1.1

 .אישור מהנדס קונסטרוקציה     1.1.1

 .אישור חשמלאי  מוסמך לתקינות מערכת החשמל     1.1.1

 .אישור יועץ בטיחות     1.1.1

 .( אישור ספיקות ולחצים ) אופיין רשת מים     1.1.2

 .אישור הדרכה ממדריך מוסמך לכיבוי אש     1.1.5

 לנוהל  6.7ועל תקינות המערכת כנדרש בסעיף  158על התאמת המתקן  לדרישות ת"י  1אישור מתקין גז ברמה     1.1.6

 .515מס הוראה   500כיבוי אש פרק             

 .שטח הנכס וגבולותיו    1.1.7

  .הדרכים הגובלות עם הנכס    1.1.8

 .מטר מגבולות הנכס10כל בנין הנמצא במרחק     1.1.9

 .עצמים שיש בהם להפריע את הפעלת רכבי הכיבוי  1.1.10

 .על גבי התכנית יש לסמן דרכי גישה לרכבי כבאות והצלה  1.1.11

 .מגופיםו ההסניקסימון קווי צנרת מים כולל פרוט קוטר הצינור ומיקום ברזי כיבוי אש , ברזי   1.1.11

 .מצעי כיבוי וסידור מניעת דליקותא  1.1.11

 .חומרים דליקים ושימוש בגפ"מ  1.1.12

 .מתקני חשמל  1.1.15

 .יציאות וכניסות ) דרכי מילוט(  1.1.16

 ' (.שולחנות וכו אפיון הפעילות במתחם  ) מושבים, במה ,  1.1.17

 1:500/ 1:1000 באירועים המתפרסים על שטח גדול תוגש בנוסף תכנית סביבה  בקנ"מ  1.1.18

 .לתרשים תצורף תכנית בטיחות  ) הנחיות תכנון( של יועץ בטיחות לאירוע  1.1.19
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 הסדרת ממוני בטיחות בעבודה כ  "מורשה  בטיחות" אנחנו בדרך ל               

 הקרובים.או יותר וכן להכשרה בלעדית לממוני בטיחות שתתקיים במהלך החודשים  ניסיוןשל וותק ושנתיים נדרש ל 

 

יופקד בידיהם ויאפשר להם לבצע  ארגון הממונים על הבטיחות פעל רבות על מנת שהתפקיד החדש "מורשה בטיחות"

 פעילויות נוספות על תפקידם במקצוע ממונה הבטיחות.

 יוזכר כי הנושא הוא בחקיקה

 וסף כאמור "מורשה בטיחות"יאפשר לממוני הבטיחות לרכוש את התפקיד הנ 07/1018לחוק רישוי עסקים   12תיקון 

א' משטרת ישראל איפשרה לממוני הבטיחות לעסוק בתחום אירועים המוניים  77נכון להיום אין הסדרה ולפי סעיף 

 וההצלחה וההישג נזקפים  לארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 יחידות. 11מתוך  1נמצא בטיפול אגף בכיר להסדרת עיסוקים  הכפוף לזרוע העבודה הנושא                                                                        

 

 1965ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל משנת                              

 תמיד כאן ושם בשבילך.

הארגון מנוהל על ידי חברי הנהלה וחברים אחרים תוך שמירה על טוהר מידות וניקיון  .1

 כפיים בפיקוח רשם העמותות וב:

 .2021אישור ניהול תקין  .2

 (. 9001) ניהול האיכות  .בקרה וביקורת מכונות התקנים .3

 ON LINEחשיפת מידע  ו אתר נגיש לכל המדינה .4

 קבוצות ווטס אפ  הגדולות ביותר. .5

 

 היה לנו ... מה יש לנו ומה יהיה לנו.מה 

 אפיקי תקשורת בשרשרת של אחוות ממונים. .א

מרכז מידע וידע מהעוסקים במלאכת הקודש ספריית מידע אנושית  +  .ב

 .מהמפע"ר וצוותיו

 .מכללות הגדולות במדינהעם בנק השיתוף פעולה פורה  .ג

 .סיוע במציאת ובהתאמת מקומות עבודה .ד

 ייעוץ משפטי.תמיכה וליווי מקצועי וכן  .ה

 קידום מעמד הממונה בשלבי התפתחות מתקדמים. .ו

ביצוע מהלכים פרודוקטיבי שבחלקו פורסם וחלקו יפורסם כדוגמת הישג  .ז

 הטיפול באירועים המוניים לידי ממוני הבטיחות. השבת נושא
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נמשיך להעניק לחברי הארגון ולמצטרפים חדשים ימי עיון בחינם  .ח

             "חינם"במבצע  SAFETY HUBת אפליקציית בטיחוט.  ב ושימוש

 לזמן מוגבל.

 

" עם תמונה,                                    "vipחבר כרטיס נעניק לכל מצטרף חדש " .ט

וזיהוי ממונה הבטיחות נחשב לאחד הכלים הפופולריים לרישום 

 בכל מקום.

 שקל ליום ונעניק לך המון.    .י

 

 08-8598301/2לטובי או ירדן   ו בבקשה חייג

 תודה.        /http://www.memunim.org.il אתרכתובת ההיכנסו 

 נושאים.מבה פסקי דין ויהעצומה, נהלים, אמנת הממונים, 

 

 אתכם בכל רגע.
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