הנחיות בט יחות בעבודה למעצבים  /קבלנים ב תערוכות
מבוא:
א .הנחיות אלה הנן בנוסף לכל האמור בתקנות והחוקים ואינם גורעים ו /או מפחיתים בכל דרך שהיא מכל חובותיו של הקבלן על פי
כל דין .כמו כן אין ההנחיות מטילות ו/או מוסיפות חובה כלשהי למארגן התערוכה.
ב .על הקבלן לבצע את עבודתו בהתאם להוראות "פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל  ,"0791- -ובכלל זה כל התקנות
והצווים שהותקנו מכוחה .כמו כן עליו לקיים כל הוראה בטיחותית שניתנת ע"י ממונה בטיחות  /מנהל "מרכז הירידים והקונגרסים
בישראל" או בא כולו.
ג .ביצוע עבודה בניגוד לסעיפים הנ"ל עלול לגרום להפסקת עבודת הקבלן .
.1

כללי:
קבלן נכבד ,עבודתך תבוצע בשטח "מרכז הירידים והקונגרסים בישראל"  .על מנת למנוע נזקים לגוף ,לנפש ולרכוש ,הנך נדרש
להקפיד על קיום החוקים והתקנות השונות ,בתחום הבטיחות והגהות בעבודה הקיימות במדינה.
שיתוף הפעולה שלך נדרש למניעת תאונות בעבודה לכלל העובדים ובניהם גם עובדיך ,קרא בעיון את הנחיות המפורטות ופעל
בהתאם.

.2

פעולות לביצוע לפני התחלת העבודה:
א .קרא בעיון רב את הנחיות אלה.
ב .ארגן ותדרך את עובדך לפיהן.

.3

עובדים וכלי רכב:
א .עובדים מתחת לגיל  01לא יורשו לעבוד.
ב .אין להעסיק עובדים זרים לא חוקיים ,הן אם הם עובדים שלך או עובדים של קבלן משנה המועסק על ידך.
ג .יש להציג אישור לביצוע הדרכת בטיחות לכל העובדים ,בהתאם לעבודתם.
ד .כל עובד חייב לשאת תעודה מזהה.
ה .כל עובד המועסק ישירות על ידך ו/או על ידי קבלן משנה שלך חייב להיות מצויד בבגדי עבודה ונעלי בטיחות תקניים ,עובדים
לבושים במדי צה"ל או נועלים נעלים פתוחות לא יורשו לעבוד.
ו.

העבודה תתבצע בשעות העבודה המקובלות ב"מרכז הירידים והקונגרסים בישראל" ,עבודה מחוץ לשעות המקובלות תאושר
ע"י מנהל "מרכז הירידים והקונגרסים בישראל" או בא כוחו.

.4

כללי התנהגות בשטח "מרכז הירידים והקונגרסים בישראל":
א .אין להסתובב בשטח כלשהו ,פרט לאזור ביצוע העבודה.
ב .העישון אסור ,פרט לשטחים המורשים.
ג .חל איסור מוחלט להשתמש בציוד השייך ל"מרכז הירידים והקונגרסים בישראל".
ד .הציוד לכיבוי אש מיועד למקרה דליקה בלבד ,במקרה של שימוש במטף ו/או ציוד כיבוי אחר חובה לדווח מיידית לקב"ט או
ממונה בטיחות של "מרכז הירידים והקונגרסים בישראל".

.5

הנחיות לביצוע העבודה:
א.

עבודה באש גלויה אסורה בהחלט !

ב.

עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בהתאם לסוג רישיונו ובתיאום עם חשמלאי "מרכז הירידים והקונגרסים בישראל"
(אם נדרש תיאום) .

ג.

השימוש במכשירים חשמליים מטלטלים תבוצע דרך מפסק חשמל לזרם דלף ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.

ד.

תיקון מכשירים חשמליים יעשה אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך לכך.
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ה .הקבלן מתחייב שכל המכשירים החשמליים המטלטלים יהיו תקניים ותקינים בהתאם לדרישות "חוק החשמל התש י"ד –
 "0791ותיקוניו.
ו.

כבלי החשמל המאריכים יותקנו  /יונחו באופן שלא יפריעו לתנועת כלי רכב ו/או הלכי רגל ויהיו מאובטחים ע"י סרט הדבקה.

ז.

תאורה מטלטלת תופעל במתח של  41וולט או סוללות.

ח .עובדים יצוידו בציוד מגן אישי מתאים לסוג ואופי העבודה אותה מבצעים ובהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה.
ט .כל "עבודה בגובה" ,כהגדרתה ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה התשנ"ז –  )4119תבוצע אר ורק לאחר עמידה
בדרישות הבאות:
י.

הצגת הסמכות העובדים הנדרשים.

יא .הצגת תסקירי בטיחות מטעם בודק מוסמך לציוד ואביזרי הרמה ומכונות הרמה לממונה הבטיחות.
יב .עמידה בכל דרישות התקנה המתאימות לסוג העבודה.
יג .פיגומים וסולמות יהיו תקניים ותקינים ,בפיגומים יש לקבוע את משטחי העבודה ולהתקין מעקה בטיחות תקני מסביב למשטח
העבודה.
יד .ציוד הרמה (מנופים ,מלגזות ,חגורות וכו') יאושר לשימוש רק אם יוצג תסקיר בטיחות בתוקף ,שהונפק על ידי בודק מוסמך
מטעם משרד המסחר התעשייה והתעסוקה.
טו .כל עובד המפעיל ציוד הרמה יהיה בעל תעודת הסמכה לכך ,שהונפקה על ידי גוף מוסמך לכך.
טז .עבודה בחומרים מסוכנים ,על פי הגדרתם בחוק ,אסורה בהחלט.
יז .עבודה ב"מקום מוקף" ,כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה ,תתבצע בהתאם להוראות הפקודה.
יח .בעבודות השחזה ,ריתוך וכיו"ב ,אשר בתהליך העבודה נוצרים גצים ,יש להשתמש ביריעות ברזנט חסין אש להגנה מפני
דליקה .כמו כן ימצא בסמוך למקום ציוד כיבוי אש מוכן להפעלה מיידית .העבודה תתבצע לאחר קבלת אישור בכתב של
ממונה הבטיחות.
יט .פתחים,בורות,חפירות ותעלות לא יושארו ללא כיסוי,גידור ושילוט תקניים ותקינים.
כ.

כלי רכב חייבים ברישיון וביטוח מקיף תקפים ויופעלו ע"י מפעילים מורשים בלבד.

 .6ניקיון ,סדר ודרכי גישה:
א.

על הקבלן לשמור על סדר וניקיון במהלך ביצוע העבודה ,לסלק מידית מפגעי בטיחות ,ציוד לקוי ,שאריות ופסולת העלולים
לגרום לפגיעה בבני אדם ,רכוש ו/או לגרום לדליקות.

ב.

דרכי גישה לרבות יציאות חירום תהיינה חופשיות ונגישות בכל עת.
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