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 לניהול בטיחות )חוברת הנחיות(  מנחה  
 לעובדי במה וצוות טכני באולמות

לבטיחות בעבודה של עובדי במה, צוותים טכניים   חיות(נ)חוברת ה  עוסק בפיתוח מנחה  להנ"  הפרויקט

וזאת   והכנת המופעים,  כגון הקמת תפאורה, הכנת הבמה, שימוש באבזרים במופע,  בעבודות  ושחקנים 

 ועדים להופעות. יבאולמות סגורים המ

ורכישת הבנה טובה יותר של הבטיחות, דרישות כל דין,  ך שפותח, יביאו  יהיא שהפרויקט, והמדר  הכוונה

 . באולמות כלים המאפשרים זיהוי סיכונים ועבודה בטוחה יותר לעוסקים בענף הבמה

ולהעריך סיכונים.   ידעו כיצד לזהות  יותר,  ינקטו בשיטות עבודות בטוחות  ידעו כיצד מהעובדים   נהלים 

ו לנהל את הבטיחות באופן מקצועי,  ידעו מה לדרוש מעובדי קבלן, וכך ישפרו את תרבות הבטיחות ויעל 

 ועוד.  נגניםמרים, זרקדנים, את רמת הבטיחות הן לעובדי הבמה והן למשתתפים במופעים כגון שחקנים, 

 

בטיחות שותפים   בראיגוד מנהלמוסדות תרבות,    פורוםלהכנת המנחה  ושי תרבות  קרן ויות המקומיות 

ומקווי רוצים  אנו  פיו מנוף של הביטוח הלאומי.  על  לקוד בטיחות  יהפוך מנחה הבטיחות  כי בהמשך  ם 

 .בארץהתרבות  גופיכל יפעלו 

 

 בימים אלו אנו מתחילים בהרשמות להדרכות שיתקיימו בארבע ערים: 

 הבימהתיאטרון  –תל אביב  ❖

 מדיטק  -חולון  ❖

 טק נמס –ירושלים  ❖

 חיפה תיאטרון  –חיפה  ❖

 רינג'הפתיאטרון  –ע ר שבבא ❖

שייכנסו לתוקף כל עולם התרבות    שלהשתתפות בהדרכה חשובה מאוד כדי להבין את הנהלים החדשים  

את  כתבאבי גריפל שגם  'את ההדרכות יוביל דר. 15:00עד   09:00שעות משעה  6משך כל הדרכה  בקרוב.

 ים., אליו יצטרפו מרצים נוספים מתחומים שונ החוברת

 

 דות וגופי התרבות לפורום. שקלים אותם ישלמו מוס 100השתתפות ביום הדרכה כרוכה בתשלום של 

 איש בלבד. 30 –ל מספר המשתתפים בכל הדרכה מוגבל 

 הקישור הבא:פשר באמצעות הדרכה תתאההרשמה ל

https://www.forumtarbut.org.il/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa/   

 א:בפירוט ה לקבוצות לפי ה קהקיימו בחלותההדרכות י

 מנהלי מוסדות, ומנהלי היכלי תרבות  .1

 ם יצוותים טכני .2

 . עצמאייםשל המוסדות וממוני בטיחות  .3

ישריין   אחד  ה כל  את  שמלו  כפי  הקבוצה  לאופי  בהתאם  להדרכה  באתרמועד  ובמקום ופיע  בתאריך   ,

 אימים לו. המת

 

 לכולם המשך עבודה בטוחה יטוח הלאומי ומאחלים וף והבן מנאנו מודים לקר

 

 8822128-052: עפרה עמרם  שאלות לגבי ההרשמהופרטים 
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