תובנות ממכתבי האזהרה  -ועדת
חקירה לאסון מירון
הצגת עקרונות בלבד – ללא נקיטת עמדה והתייחסות פרטנית
לבעל תפקיד
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ערך :ישראל סינגר ,יו"ר ועדת התוכן הפורום לביטחון ואבטחה

כללי
•

•

•
•

בהמשך למכתבי האזהרה שנשלחו על ידי ועדת החקירה
לאסון מירון נערכה חשיבה בפורום לביטחון ולאבטחה
בישראל והעלו מספר נושאים לדיון ולחשיבה ברמה
המערכתית הכוללת.
אין בכך כדי להביע עמדה שיפוטית לגבי אף גורם /בעל
תפקיד ברמה האישית.
הפורום מעצם הגדרתו ויעודו ,נדרש גם לחשיבה בהקשר
למקומו ולתפקידו של מנהל האבטחה באירוע מעיין זה
המרכז קהל רב תחת כיפת השמים.
האמור לעייל ,מקבל ביטוי בעבודת מטה שמוביל הפורום
בהקשר למעמדו ולתפקידו של מנהל האבטחה בישראל.

תובנות מרכזיות
•

•
•
•

החלטות ממשלה  +דו"ח מבקר המדינה -מחייבים
ביצוע ומעקב.
פריט רישוי  7.7ה – מודל מחייב להערכות באירוע
המוני – תחת כיפת שמים.
תנאי הרישוי לאירוע – חובת מימוש וביצוע כולל פיקוח
ובקרה על ידי גורמי – פיקוד ,מקצועיים וניהול.
מתחייב קשר הדוק בין תוכנית ההערכות והאבטחה
לתוכנית הבטיחות שנערכו על ידי מהנדס
הבטיחות.

תובנות מרכזיות
•
•
•
•
•
•

מנהל אבטחה ראשי באירוע :
חובת מינוי – אדם מוכשר (בעל הכשרה מקצועית).
בעל יכולת וכשירות  -לממש את התפקיד והאחריות.
חובת נוכחות -פיזית בשטח האירוע – במהלכו ועד
לסיומו.
נדרש להכין תוכנית אבטחה על פי פריט הרישוי
7.7ה – על כל מרכיביו והדרישות ,מתואם עם תוכניות
הבטיחות.
מינוי מנהלי אבטחה גזרתים  -לנוכח מורכבות
המשימה והאירוע.

תובנות מרכזיות
• הגבלת קהל באירוע – תנאי מרכזי בתכנון וביישום,
כולל מניעת יצירת צפיפות קהל ,הקפדה על
כניסות  ,מעברים ויציאות פנויים מקהל וחסימה –
דגש על מתחמי ההדלקות.
• איסור הקמת מבנים  /גשרים בלתי חוקיים ושלא
בהתאם לתקני בטיחות והייתרי בנייה – מסכנים
את הקהל עקב חריגה מתנאי הבטיחות.
• חובת שימור  ,פיתוח ותחזוקה – לאתר שנערכים
בו אירועים לקהל דוגמת האתר במירון.

תובנות מרכזיות
•

•
•
•

חובת הכשרת  +תרגול  +תדרוך (כולל לאר"ן) –
לכל המשתתפים באבטחת האירוע.
פיקוח ובקרה – משימת מנהלים ומפקדים כחלק
ממעורבותם האירוע.
חובת דיווח  +התרעה – על ליקויים וחריגות.
תוכנית הערכות – צריכה להבנות על סמך אירועי
ולקחי העבר והתאמתה למציאות הקיימת.

תודה על ההקשבה

