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 תקוה-עיריית פתח
 ל"לשכת מנכ 

 
 

 
 מקלטים –בטיחות 6ה

 
 :בהוראות אלו

שמחצית גובהו לפחות נמצא מתחת לפני , מרחב תת קרקעי לכל תכלית –" מרתף", "מקלט"
 6מפלס הקרקע הגובל אותו

 

אלא אם , 20.03.0.13שבנייתו הושלמה אחרי , לא תיעשה עבודה כמקום קבע בחדר מרתף .0
 .שהחדר מתאים לייעודו, אישר מפקח עבודה אזורי בכתב

 .השומרים על קשר רציף ביניהם, שני עובדים לפחותעבודה במקלטים מחייבת צוות בן  .3

כת עזרה ראשונה כחלק ובער טלפון נייד למקרה חירום/במכשיר התקשרותהעובדים יצוידו  36
 6מהציוד הנדרש לעבודה

משקפי מגן , כפפות, מגפי בטיחות, נעלי בטיחות: י הצורך"יש להשתמש בציוד מגן אישי עפ 06
 6ומסיכת נשימה

 6אין לעשן או להדליק אש במקלט 56

 6יש לשמור על כללי הרמה נכונה בעת טלטול משאות 6.

 6מתאיםי חשמלאי מוסמך בעל רישיון "עבודות חשמל יבוצעו ע 76

 6י גורמים מורשים בלבד"עבודות הדברה וריסוס לצרכים תברואיים יבוצעו ע 86

יש לבצע מקצה המקלט הרחוק אל עבר דלת ( כמו ריסוס או צביעה)עבודות כוללניות  16
 6היציאה של המקלט

 6עבודה במקלט שהוצף במים מותרת אך ורק לאחר שנשאבו ממנו המים 146

מחוץ למקלט ללא השגחה ואין לנעול את המקלט אין להשאיר את המפתח צמוד למנעול  116
 6מבפנים

 .אין לגשש באפילה. תאורת חירום/מחייבת שימוש בפנס ,שאינו מואר ,כניסה למקלט .03

 .יש לרדת אל המקלט בזהירות ולהשתמש במאחז היד .02

 6חרקים ובעלי חיים אחרים, יש להיזהר מזוחלים 106

 6התברואה י הנחיות אגף"יש לפעול עפ, באם נתקלים בפגרי חיות 156

, עובש, רטיבות: יש לגלות ערנות ולנקוט בפעולות אחזקה מתקנות בכל מקרה של גילוי 1.6
 6סולמות או מעקות רעועים וכל מכשול אחר, שילוט פולט אור חסר

יש לפנות , רטיבות, התרופפות בטון, תקרות או סדקים, בכל מקרה של חשיפת זיון קירות 176
 6הנחיותיוי "ללא דיחוי למהנדס בנין ולפעול עפ

 6אחת לשנה יש לזמן חשמלאי מורשה לבדיקת בידוד המתקן ותקינות מערכת הארקה 186

י פיקוד העורף "אין לאחסן במקלט חפצים שאינם מורשים ע -יש לשמור על ניקיון המקלט  116
 6ואין לאחסן בו חומרים דליקים או רעילים

 .את דלת הכניסה לנעולהחירום ו יציאות, חובה לסגור את מכסי הביוב ,בתום העבודה .31

 6הקפד על כללי היגיינה אישית בתום העבודה ולפני אכילה 016
 

 


