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לכבוד

ראש מחלקת רישוי והגנה מאש,טפסר משנה טיראן שמר
נציבות רשות הכבאות וההצלה

  אנחנו             זה             בישראל- מקצוענים             הבטיחות             ממוני             לשכת             עמותת             התייחסותהנדון: 
         בניין             שלד             של             אלסטיות             שיפור             ו/או             מבנים             לחיזוק             פחמן             סיבי             ביריעות             שימוש      ל

580700185 מס' עמותה

שבנדון. העמותה , נרשמה23.3.2020 בתאריך.1

: העמותה מטרות ואלה.2

בישראל הבטיחות ממוני לכלל דין כל לפי יציג ארגון הקמת.1

המלצות לפי היתר בין הבטיחות ממוני של המקצועי קידומם למען לפעול.2

אדם". "וועדת

ימי כמות הפחתת ידי על היתר בין הבטיחות ממוני של רווחתם למען לפעול.3

ימי ביצוע בגין התשלום הגבלת ו/או דין לפי הבטיחות מממונה הנדרשת העיון

עיון. יום  ₪ לכל100 על יעלה שלא באופן העיון

הבטיחות מממוני רבים כי העובדה ולאור העמותה של השנייה מטרתה במסגרת.3

התייחסות את בפניך להביא לנכון באש, מצאתי הבטיחות בתחום בישראל, עוסקים

וכדלקמן: שבנדון לנושא העמותה

שיפור ו/או בניין שלד לחיזוק בפיתרונות גובר שימוש ישנו לאחרונה.1

יוצר הללו בפתרונות פחמן, השימוש סיבי יריעות ידי על שלו האלסטיות

ג’ חלק והבניה התכנון לתקנות בהתאם בניין שלד של אש הגנת לגבי השלכות

.בבניינים אש בטיחות –

כי בתחום, מצאתי מקצועיים גורמים מספר עם והיוועצות לנושא מחשיפתי.2

סיבי רצועות של יישום ידי על תקרה של חיזוק הם ביותר הנפוצים היישומים

עמודים ו/או נושאות קורות עטיפת של ויישום עליה וערב שתי בצורת פחמן

.לחזקם בכדי יריעות ידי על נושאים

שריפה לאלמנט( בעת כציפוי )מיושמים חשופים לעיל המתוארים היישומים.3

 ככל921 לת"י בהתאם לשריפה הבאות, תגובה הדרישות בשתי לעמוד ועליהם
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מהווים והם  מאחר931 לת"י בהתאם בדקות אש ועמידות בבניין ציפוי/חיפויי

.בניין משלד חלק

לנתונים בארץ, נחשפתי פה המשווקים היצרן אחד של בהרצאה שצפיתי לאחר.4

:הבאים

מערכת ישנה לעיל, לחלקם תוארו אשר אלה מלבד שונים יישומים ישנם(1

כתחליף התקרה בתוך מיושמים כימיים, חלקם עיגונים ו/או מתכת עיגוני

.ועוד לברזל

האירופאים לתקינה המתאימה סדורה תכנונית מערכת יש ליצרן(2

השלד מתכנן שריפה, אשר לעת התייחסות כולל האמריקאית והתקינה

הגנה ללא שימוש שכזה, למשל חיזוק של תכנון בעת בהם להתחשב צריך

מאש בהגנה ושימוש התקרה כל על מאש בהגנה היריעות, שימוש על מאש

.בלבד יריעות על

שימוש העושים היצרן של מוסמכים קבלנים ידי על לרוב מבוצע היישום(3

פתרונות ברובם הפתרונות יישום לטובת היצרן של ייעודיים בחומרים

.צמנטיים

של מאש ההגנה לפחות( לפתרונות זה )ליצרן המקסימלית האש עמידות(4

.בלבד  דקות45  עד30 של מקסימום להחזיק יכולות לרצועות היצרן

איפוקסיים וחומרים פחמן סיביי של עירוב על מדובר מהיישומים בחלק(5

.שריפה בעת מושפעים אשר

פחמן סיבי ברצועות שימוש נעשה שבו בפרויקט כי לידיעתי הובא לאחרונה.5

שונים, החל אש מיגון מקבלני שונים אש הגנת פתרונות תקרה, ניתנו לחיזוק

הוא זה האם ברור ולא אחרים טייםנצמ לפתרונות ועד תופח אקרילי בצבע

.המתאים הפתרון

רשות של המומחים לועדת יועלה זה נושא באם לעיל, אשמח המופעים הנתונים לאור.4

נשמח כן זה, כמו בנושא מסודרות הנחיות שינתנו מנת על וההצלה הכבאות

.בנושא בדיונים להשתתף

סבג איציק                                                                                                                   

אש לבטיחות המקצועי התא יו"ר                                                                                                   

)ע.ר( בישראל הבטיחות ממוני לשכת                                                                                                 

עותק

וההצלה- יועמ"ש הכבאות רשות נציבות


