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ה3בטיחות – תרבות

בהוראות בטיחות אלו:
"היכל"  -היכל תרבות ,אולם אירועים ,אודיטוריום ,מוזיאון וכל מקום המשמש דרך קבע
לאסיפות3
"המנהל"  -מנהל ההיכל או מי מטעמו3

 .0כללי
 131הבאים בשערי ההיכל יקבלו תדרוך מאת המנהל ,תוך שימת דגש על הנחיות אלו
לרבות דרכי הגישה ,איסור פעולות שונות והיתרים שונים לביצוע העבודה3
 130זרים לא יורשו להיכנס להיכל ללא הסכמתו וידיעתו של המנהל3
 133אין להתיר כניסת אנשים לאולם מעבר למספר המכסימלי כפי שנקבע לו3
 131אין להתיר כניסת בעלי חיים העלולים להזיק או לגרום לבהלה ואין להציב כל דבר
העלול להוות מכשול או לגרום להפרעה3
 130אין להתיר כניסת חומרים מסוכנים או אביזרים שיש עימם סיכון אל ההיכל3
 131בעת קיום אירועים יש להימצא בהיכל מספר מספיק של סדרנים לצורך הכוונת
הציבור כפי שנקבע ע"פ החוק או דרישות המשטרה לפי הגבוה מבין השניים3
 131מנהל ההיכל או מי שמונה מטעמו יוודאו שבהישג ידם את כל מספרי הטלפון של
שירותי ההצלה למקרה חירום 3רשימת הטלפונים תיתלה במקום קבוע ובולט לעין3
אמצעי הקשר אל שירותי החירום חייבים להיות זמינים3
 131בהיכל יימצא ציוד עזרה ראשונה והחייאה3
 131על העובדים בהיכל ובפרט בעת עבודה על במת האירועים חלה החובה להשתמש בציוד
מגן אישי לרבות נעלי בטיחות וקסדת מגן3
 1315כל תערוכה חדשה על כל מתקניה חייבת בבדיקה ואישור פרטני ע"י יועץ בטיחות
המומחה לנושא טרם פתיחתה3
 1311הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ו/או הוראות הבטיחות
האחרות המקובלות בעירייה ו/או מהתנאים לרישיון העסק3

 .3מניעת דליקות
031
030
033
031
030

אין לעשן בכל חלקי מבנה ההיכל ,למעט מקומות שהותרו לשם כך עפ"י חוק3
אין להכניס חומרים העלולים להתפוצץ או להתלקח אל שטח ההיכל3
עבודה באש גלויה כגון :ריתוך ,ניסור מיכני וכל עבודה שיש עימה הבערת אש או
ניצוצות או חום חייבת להיעשות ע"פ "הוראות הבטיחות – עבודה באש גלויה"
ובאישור מנהל ההיכל או מי מטעמו3
על האחראי בהיכל לוודא שכל יציאות החירום פתוחות ונתיבי המילוט פנויים3
המנהל ידאג לאחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש לתקינות ולזמינות הציוד לכיבוי אש
כנדרש בנוהל העירוני "בדיקת מערכות חשמל וציוד לכיבוי אש"3
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 .2חשמל
 331אין לבצע תיקון ,בדיקה ,התקנה ,שינוי ,פירוק או תחזוקה כלשהי במתקן חשמלי ע"י
מי שאינו חשמלאי מוסמך כנדרש בחוק החשמל3
 330אין לבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי3
 333בהיכל לא ימצאו מוליכים חשופים תחת מתח3
 331בכל מקרה של עבודות תיקון ותחזוקה בציוד או מתקן חשמלי יש לנתקו תחילה
ממקור האנרגיה ,לוודא את הניתוק ,לנעול את המפסק ע"י התקן נעילה אמין אשר
יהיה בשליטת מבצע העבודה ולסמן זאת בשלט אזהרה מתאים "אין להפעיל –
המכונה בטיפול" או "אסור לחבר" 3ניתוק הזרם וחיבורו יעשה באישור המנהל ,ובלבד
שיקבע גורם יחיד3
 330כבלי חשמל לא יהוו מכשול ,לא יונחו בתוך נוזלים וימוגנו באמצעי הגנה נאותים
במקומות שקיימת סכנת פגיעה בהם3
 331פנסי התאורה יהיו תקינים ,ממוגנים ומבודדים ,ויותקנו באופן שימנע את נפילתם 3יש
לחבר לכל פנס כבל אבטחה תקני ,נוסף על החיבור הקיים3
 331ציוד חשמלי ,תאורה מיטלטלים וכבלים מאריכים יהיו תקניים ויוזנו דרך ממסר פחת
להגנה מפני התחשמלות3
 331אין לכוון מכשירים הפולטים קרני לייזר אל העיניים3
 331המנהל ידאג לבדיקות מערכות החשמל ולתקינות הציוד והמתקנים החשמליים
בתחום ההיכל כנדרש בנוהל העירוני "בדיקת מערכות חשמל וציוד לכיבוי אש"3
 3315אחת לשבוע יבדוק המנהל את מערכת הכריזה ,תאורת האפילה ותאורת ההתמצאות
בהיכל3
 3311כל מערכות החשמל ,התאורה והקול חייבים באישור מוקדם של חשמלאי-בודק טרם
הפעלתם3

 .4עבודה בגובה
131
130
133
131
130
131

כל הפתחים והמפלסים המורמים בהיכל יגודרו ע"פ חוק למניעת נפילה3
לא יעבוד ולא יועסק אדם בעבודה בגובה ,אלא אם כן הוכשר כדין למטרה זו ,והוא
נושא אישור תקף מתאים להדרכה לסוג העבודה בגובה3
כל מקום עבודה שממנו עלול ליפול אדם מגובה העולה על  0מטרים יגודר/יוצב מעקה
שימנע את נפילתו ובאין אפשרות זו מעשית ינקטו אמצעים אחרים למניעת נפילה
בהתאם ל"הוראות הבטיחות – עבודה בגובה"3
אין להימצא מתחת למתקן מורם או מתחת למקום בו מתבצעת עבודה במפלס גבוה
יותר ,וכן אין לעבוד במפלס גבוה יותר מעל עבודה המתבצעת במפלס נמוך יותר ,אלא
אם כן קימת חציצה נאותה ביניהם3
סולמות אינם משמשים כאמצעי לעבודה ממושכת בגובה 3יעשה אך ורק שימוש
בסולמות תקינים ואשר עונים לדרישות התקן ובהתאם ל"הוראות בטיחות –
סולמות"3
בנית פיגומים תיעשה בהתאם "לפרק ג' :פיגומים" בתקנות הבטיחות בעבודה(עבודות
בניה)3
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 .5מתקני הרמה
031
030
033
031
030
031
031
031
031

אין להשתמש בציוד החייב בבדיקות תקופתיות (מעליות ,אביזרי הרמה ,במות הרמה,
צוגים ,מתקנים להרמת מסך וכו') ללא תסקיר בדיקה תקף המאפשר את הפעלתם3
במת ההרמה תופעל אך ורק ע"י מי שמונה לשם כך בכתב ,מלאו לו  11שנים והודרך
בידי אדם בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת
ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה3
טרם השימוש בבמה יש להעמידה על משטח יציב ולפלס את המייצבים3
במת הרמה לא תועמס מעבר לעומס העבודה הבטוח ,קרי מספר העובדים המכסימלי
הרשאים לעלות עליה ומשקל הציוד כפי שנקבע לה3
הפעלת הצוגים (חשמליים וידניים) תיעשה אך ורק ע"י הצוות הטכני של ההיכל3
אין להעמיס את הצוגים והמסכים מעבר למותר כפי שנקבע ע"י הבודק המוסמך3
כל ציוד תלוי יש לחבר בכבל אבטחה תקני3
אין להרים בני אדם באמצעות הצוגים ,אקרני המסך3
בזמן הורדת/הרמת צוג/מסך ,יש לוודא שאין עומדים אנשים תחתיהם ויש לקרוא
"צוג/מסך יורד/עולה"3

