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ו

כ ל לי
מבנים רבים הפזורים ברחבי הארץ מהווים מוקד סיכון בין אם בגלל ריבוי המשתמשים בהם ובין
אם בגלל מורכבותם וריבוי המתקנים במבנה.

מ טר ה

.2

 .2.1מטרת תיק בטיחות האש  -תיק השטח הנה היערכות מוקדמת לאירוע ,לרבות אירוע שריפה ,של
השוהים במבנה ושל שירותי הכבאות.
 .2.2תיק השטח ישמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה ,ולטיפול
באירועים בחלקיו השונים של המבנה  -בזמן אמת.
 .2.3מטרת הוראה זו הנה הגדרת עקרונות אחידים לאופן הכנת תיק שטח למבנה ,כאשר לכל מבנה
עליו חלה הוראה זו תינתן בתוך התיק הרחבה בסעיפים הרלוונטיים ,כמתחייב מאופי המבנה.
בהוראה זו ,״אירוע״  -שריפה ,התמוטטות חלק ממבנה או כל אירוע אחר המהווה סכנה לשוהים
במבנה.
ת חו ל ת הו ר א ה :

.3

.3.1.1
.3.1.2

מבני מגורים רבי קומות שגובהם מעל  29מ' מהכניסה הקובעת.
מבנים המפורטים בנספח א' להוראה זו.

הוראה זו לא תחול על מבנים בהם נדרש תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים
מסוכנים) .התשנ״ג .1993 -
.4

ה שי ט ה
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4

מבנים חדשים  -בעל הנכס  /היזם יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח עם סיום הבניה ולפני אכלוס
המבנה.
מבנים קיימים  -בעל הנכס יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח במסגרת הביקורת התקופתית של
שירותי הכבאות ,המתבצעת במבנה.
כל הפריטים המתוארים בתיק השטח יסומנו על גבי תוכניות המבנה ,וכן ישולבו תצלומים בגוף
התיק.
לאחר קבלת תיק השטח מידי בעל הנכס ,תרכז רשות הכבאות את הנתונים העיקריים מתוך התיק
ע״ג הטופס המופיע בנספח ב' להוראה זו .טופס זה ,לאחר מילויו ,יימצא בחדר המבצעים לשימוש
בשלבים הראשונים של האירוע.
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 . 5ת כו ל ת תי ק ה ש ט ח
תיק השטח יכלול את הפרטים הבאים:
 .5.1מידע על המבנה:
 .5.1.1כתובת מדויקת.
 .5.1.2דרכי התקשרות בעת אירוע :
בעלי תפקידים חיוניים במבנה לפי הפירוט הבא :תפקיד ,שם ,טלפון בעבודה ,טלפון בבית,
טלפון נייד.
 .5.1.3תיאור המבנה ,דרכי הגישה ,רחבות היערכות לכיבוי אש ודרכי החדירה למבנה :
 .5.1.3.1מיקום המבנה  :ציון כתובת מדויקת בתוספת פרטים מזהים על מפה  /תצלום אווירי.
 .5.1.3.2תיאור כללי של המבנה :תיאור האתר ,סיווג המבנה ,שימוש עיקרי וייעוד המבנה.
 .5.1.3.3דרכי גישה למבנה :כביש  /גשר  /אחר.
 .5.1.3.3.1פירוט כושר הדרך לשאת את רכבי הכיבוי.
 .5.1.3.3.2פירוט מכשולים בדרכי גישה.
 .5.1.3.4מיקום רחבות כינוס והיערכות.
 .5.1.3.5דרכי חדירה למבנה.
 .5.1.3.6מיקום רחבות פינוי אנשים מהמבנה.
 .5.2תיאור סביבת המבנה  -מגורים (מבנים צמודי קרקע  /בניינים גבוהים  /רבי-קומות)  /מסחר /
תעשייה וכד׳.

.5.3.1
.5.3.2
.5.3.3
.5.3.4
.5.3.5
.5.3.6
.5.3.7
.5.3.8
.5.3.9

ברז אספקת מים ראשי למבנה.
ברז אספקת מים עירוני (מחוץ לגדר המבנה).
ברז אספקת מים חיצוני (בתוך גדר המבנה).
ברזי כיבוי פנימיים (בתוך המבנה).
גלגלוני כיבוי אש בתוך המבנה.
מערך משאבות מים.
ברז מתזים ראשי למבנה.
ברזי מתזים קומתיים.
מאגר מים לכיבוי אש ונפחו.
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 .5.3תיאור מערכות אספקת המים והציוד לגילוי וכיבוי אש במבנה על כל אגפיו (לרבות החניון):

 .5.3.11מערכות כיבוי במבנה ,ובכלל זה מערכות לכיבוי אוטומטי באמצעות מים (ספרינקלרים)
או באמצעות חומר כיבוי אחר.
 .5.3.12מערך גילוי אש ועשן:
מיקום מרכזת גילוי אש ועשן ראשית.
.5.3.12.1
מיקום מרכזת גילוי אש ועשן משנית.
.5.3.12.2
 .5.3.13לחצני אזעקה והתרעה במבנה.
 .5.3.14מערכת לשחרור חום ועשן  -מיקומה וצורת הפעלתה.
 .5.3.15מערכות על לחץ.
 .5.3.16מערכות אוטומטיות בארונות חשמל ראשיים:
מערכת גילוי אש ועשן.
.5.3.16.1
מערכת כיבוי.
.5.3.16.2
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 .5.3.17מטפים במבנה.
 .5.4תיאור מפורט של המבנה:
מעל הכניסה הקובעת ו
מהן
 .5.4.1מספר קומות
מ״ר.
לכניסה הקובעת .שטח כל קומה במבנה
.
 .5.4.2עבור מבנה מגורים :מספר הדירות בקומה טיפוסית
.
סה״כ הדירות במבנה:
 .5.4.3עבור מבנה שאינו מיועד למגורים :מס׳ האנשים המרבי ,העשויים לשהות במקום ,וכן
שעות פעילות המקום.
 .5.4.4תיאור החניון:
 .5.4.4.1דרכי גישה לחניון.
 .5.4.4.2פרטי גובה ורוחב הכניסה לחניון.
 .5.4.4.3מבנה החניון :על קרקעי  /תת-קרקעי ,פתוח  /סגור.
 .5.4.4.4מספר קומות החניון.
 .5.4.4.5אמצעי שחרור עשן בקומות החניון.
 .5.4.5אגפים בבניין.
הערה  :עבור מבנה מגורים ,יפורטו בסעיף זה גם השטחים המסחריים שבקומת הקרקע.
 .5.4.5.1מחסנים  -תיאור מיקום לפי קומות וסידורי בטיחות האש במחסנים (ובכלל זה
אמצעי שחרור חום ועשן).
 .5.4.5.2מעליות  -תיאור כמות ומיקום המעליות ,לרבות מעלית לאלונקות.
 .5.4.5.3תיאור הפירים במבנה (חשמל ,גז ,תקשורת ,אשפה ,מעליות) ומקומות נמוכים (כגון:
מרתפים).
קומות מתחת

 .5.5מערך החשמל והאנרגיה במבנה :
.5.5.1

.5.5.2
.5.5.3

מערך החשמל יכלול תיאור של :חדר חברת חשמל (מתח גבוה) ,מיקום השנאים ,חדר
החשמל ,לוחות החשמל הראשיים והקומתיים ,גנרטור החירום ? 8 ,ס ,חדר משאבות
ומיקום מפסקי החירום לכבאים .התיאור יכלול מיקום לפי קומות ,סוג החדר וסידורי
בטיחות האש בחדר.
מערך הדלק יכלול תיאור של :כמות וסוג הדלק המאוחסן ,פירוט מקומות ניתוק
אפשריים.
מערך הגפ״מ יכלול תיאור של :שם חברת הגז ומס׳ הטלפון שלה להתקשרות בעת חירום.
כמו כן ,יינתן תיאור על מיקום האחסון ,צורת האחסון ,כמות הגפ״מ ומקומות אפשריים
בזמן תקלה ואירוע.

 .5.6מערך המילוט מהמבנה  -תיאור מפורט של :
.5.6.1
.5.6.2
.5.6.3
.5.6.4
.5.6.5

חדרי מדרגות ,סיווג ,מספר ומיקום.
דרכי מילוט מהמבנה.
מערכת כריזה.
מערך הקשר הפנימי (טלפון כבאים  /פאנל פיקוד כבאים)  -תיאור הפאנל על כל אמצעי
השליטה במערכות החירום.
מחסום  /שער וכל גורם אחר העלול לעכב את פעילות כוחות הכיבוי וההצלה.

 .5.7תרשימים ,תוכניות הנדסיות ותמונות:
.5.7.1

תרשים שטח  -יכלול רחובות ,הידרנטים ,ברזי הסנקה ,רחבות היערכות ,מקום אחסון
דלק ,גפ״מ ,חומ״ס וכו׳.
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תוכניות הנדסיות של המבנה והחניונים יכללו קומה טיפוסית  -תוך ציון מעליות,
פרוזדורים ,חדרי מדרגות ,ציוד כיבוי ,ארונות חשמל ? 8 ,ס ,גז ,תקשורת ,גנרטור ,דלתות
מילוט ,לחצני חירום ,מפסקי חירום לכבאים וכן יתר הפריטים המפורטים בתיק השטח
(סעיפים  5.7 - 5.4לעיל).
צילומים :לוח חשמל ראשי ,מגופים ראשיים ,מגופים לניתוק מערכות אנרגיה ומערכות
בטיחות אש ספציפיות ,ככל שיידרשו ע״י רשות הכבאות.

 .5.8לגבי מבנים שמופיעים בנספח א'  -יש לכלול גם את הנושאים הבאים:
 .5.8.1הערכת סיכונים :
 .5.8.1.1פירוט גורמי סיכון במבנה.
 .5.8.1.2פירוט מוקדי סיכון במבנה.
 .5.8.1.3פירוט גורמים העלולים לעכב את פעולות כוחות הכיבוי וההצלה.
 .5.8.1.4פירוט האירועים בעלי השכיחות הגבוהה ביותר .לצורך סעיף זה ,״אירוע״ הנו אירוע
שריפה או התמוטטות חלק מבניין.
האירועים יבחרו לאחר התייעצות עם רשות הכבאות.
 .5.8.2פירוט הפעילויות לביצוע בזמן אירוע  /תקלה במבנה :
 .5.8.2.1אחריות וסמכות הפעלת הנוהל  -יש להגדיר מי הגורם המוסמך להפעיל את הנוהל
ומהם הקריטריונים להפעלתו.
 .5.8.2.2השלבים בטיפול באירוע והמשימות העיקריות בכל אחד מהשלבים:
א .שלב ראשון  -התגובה המיידית -
 )1קבלת ההודעה על האירוע ,איסוף ורישום פרטים  -מקום מדויק ,סוג האירוע
(שריפה  /התמוטטות חלק ממבנה) ,סוג התקלה ,נפגעים וכו׳.
 )2דיווח והפעלה -
♦ גורמים פנימיים :בעלי תפקידים ,צוותים מפעליים.
♦
♦
❖ גורמי חוץ ושירותי חירום להצלה ולשליטה.
 )3השתלטות על מוקד האירוע תוך ביצוע הערכת סיכונים ראשונית.
 )4פינוי עובדים ומבקרים לנקודות ריכוז.
 )5תיאום פעולות עם כוחות הביטחון וההצלה.
ב .שלב שני  -המענה הראשוני :
 )5המשך השתלטות על האירוע תוך סיוע לגורמי החירום.
 )6המשך פעולות הערכת סיכונים בשיתוף גורמי החירום.
 )7העברת פיקוד למפקדה משולבת ,ייעוץ בנושאים הקשורים במבנה ובפעילות
המתבצעת בו.
 )8השלמת פינוי עובדים ומבקרים ממקום הסכנה.
ג .שלב שלישי  -המענה המשלים :
 )9סיום השתלטות על האירוע.
ד .שלב רביעי  -שלב השיקום :
 )11סילוק הפסולת וההריסות.
 )12שיקום והשמשת מערכות.
 )13החזרת המצב לקדמותו.
 )14ביצוע בקרת נזקים.
 )15תחקיר ,הפקת לקחים ויישומם .
 .5.8.2.3ארגון מערך החירום  -בהתאם לטבלה שלהלן ועפ״י מאפייני המפעל  /העסק וצרכיו.
מספר האנשים בצוות/מספר הצוותים ייגזר ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות שבו,
ובלבד שיינתן מענה לכל התפקידים שבעמודה א׳ בטבלה זו.
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השיקום

 .5.8.2.4קשר ושליטה בטיפול באירוע
פירוט אמצעי השליטה בהם ייעשה שימוש על מנת לשלוט באירוע .לדוגמא :שימוש
באמצעי קשר-טלפון ,קשר אלחוטי ,איתורית וכו׳ ,כולל פירוט סדר הדיווח לגורמי
החירום להצלה ולשליטה:
א .משטרת ישראל/צה״ל/פיקוד העורף.
ב .כבאות והצלה.
ג.
סדר דיווח על פי החלטות מנהל האירוע למעט
ד.
סעיפים א׳  -ב׳ להלן.
ה.
 .5.8.3היערכות בעלי המבנה לטיפול באירוע :
 .5.8.3.1נהלי פינוי ע״י בעלי המבנה בעת אירוע  -בהתאם לאירועים שפורטו בסעיף .5.8.1.4
 .5.8.3.2נהלי היערכות לטיפול באירוע ע״י בעלי המבנה  -בהתאם לאירועים ,שפורטו בסעיף
 .5.8.1.4הנהלים יתייחסו לפעולות הראשוניות שיבוצעו ע״י בעלי המבנה  /העסק עד
להגעת כוחות ההצלה ,כגון :כריזה ,ניתוק מערכות האנרגיה.
 .5.8.3.3הפעלת כוח האדם ,שהוכשר לכך ,והציוד שברשותם.
 .5.8.3.4דרכי הקשר והחבירה עם כוחות כיבוי האש וכוחות החירום האחרים בזמן אירוע.
 . 6הג ש ת תי ק ה ש ט ח ו ע ד כו נו
.6.1
.6.2
.6.3
.6.4

.6.5

תיק השטח יוגש במסמך מודפס וכן ע״ג תקליטור בפורמט שיתואם עם רשות הכבאות.
בעת ההגשה תצורף הצהרה חתונה ע״י מנהל המפעל  /העסק  /המבנה בדבר נכונות הנתונים
הכלולים בתיק .בהצהרה הנ״ל ייכלל גם שמו של מכין התיק.
על כריכת תיק השטח יירשם שם המבנה והכתובת בצירוף תמונה וטלפון חירום .בנוסף לכך,
יירשם שם המבנה ,כתובתו ומס׳ טלפון החירום גם על צידו הצר של התיק.
תיק השטח יעודכן ע״י בעל המבנה לפחות אחת לשנה .עדכונים יועברו לרשות הכבאות בכל פעם
שחל שינוי מהותי במבנה ,כאשר נוספו או נגרעו מוקדי סיכון וכאשר חל שינוי בפרטי בעלי
התפקידים או דרכי ההתקשרות לצורך דיווח  /תקשורת בעת אירוע.
במידה ולא חל שינוי מהותי בפרטים המצוינים לעיל ,יודיע על כך בעל המבנה בכתב לרשות
הכבאות.
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נספח א'
פי רו ט ר שי מ ת ה מ בני ם

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

הנדרשים

ל ה כין תי ק ש ט ח

אולמות שמחה ששטחם המקורה עולה על  750מ״ר והם חלק ממבנה  -יוגש כחלק מתיק השטח של
המבנה ,אם המבנה נדרש לכך.
אצטדיונים ואולמות ספורט עם מושבים מעל  1,000מקומות ישיבה.
בנקים  -מבנים בני  2קומות או יותר מעל  1,000מ״ר.
בתי אבות  /בית גיל הזהב  -בעלי  50מיטות ומעלה.
בתי מלון ופנימיות מעל  35מיטות (לא יידרש תיק שטח נפרד עבור פעילויות המתקיימות במתקן ,כגון
אולם שמחות).
מבני תעשייה ,בתי מסחר ,שיווק ושירות לציבור ששטחם עולה על  2,000מ״ר.
בתי קולנוע ,אולמות לכנסים ,תיאטרון ,בתי עינוג כהגדרתם בתקנות שירותי הכבאות ששטחם עולה על
 1.000מ״ר.
מבני משרדים ששטחם עולה על  2,000מ״ר או בעלי  4קומות ויותר.
מבני מוזיאונים ששטחם עולה על  1,000מ״ר.
מרכז מסחרי ומרכולים ששטחם עולה על  2,000מ״ר או בעלי  4קומות ויותר.
קניון.
מסוף נוסעים בתחבורה ציבורית (כגון :תחנה מרכזית לאוטובוסים ,תחנת רכבת) ששטחו עולה על
 5.000מ״ר.
אוניברסיטאות ומכללות  -התייחסות לכל הקמפוס בכללותו.
בתי חולים ומוסדות רפואיים ששטחם עולה על  500מ״ר  -התייחסות לכל הקמפוס בכללותו.
כפרי נוער  -התייחסות לכל הקמפוס בכללותו.
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2009
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נספח ב'
נתונים עיקריים לשלבים הראשונים לטיפול באירוע
שם העסק/מבנה ________________________
כתובת________________________________
טלפון  _______________ :המפתחות נמצאים
מיקום מפסק זרם ראשי __________________ :
גנרטור  :קיי ם/ל א קיי ם.

מיקום ברזי כיבוי עיקריים "_______________ 3
בעלי תפקידים בעסק/מבנה ________________
שם העובד

תפ קיד

טל' בבי ת

ניי ד

כ תובת

סיכונים עיקריים

חומרים מסוכנים
שם ה חומר

מ ס' או״ מ

שם ה חומר

נתונים חיוניים נוספים
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עדכון

עמוד 1
מתוך 4

תחולה
חובת הגשת נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש והשימוש במקרא האחיד כמפורט בהוראה זו  -החל מ1-
באפריל .2010
עם זאת ,ני תן לעשות שימוש בהנחיות המצ״ב ובכלל זה במקרא האחיד גם טרם המועד המצוין לעיל.
מספר נתונים לבדיקה :
1

מסמך החלטת ועדה בתוקף

2

או פיין רשת מים

3

שם המבקש +מס׳ :ח.פ/ת.ז/עוסק/עמותה +כתובת וטל׳

4

חתימות  :עורך הבקשה +ת.ז/ח.פ +טל׳ +כתובת

5

בעלי הנכס  :ת.ז/ .ח.פ

6

תיאור הבקשה תואמת בין התוכנית להחלטת ועדה

7

גוש ,חלקה ,מגרש

8

שימוש עיקרי לבניין -יי עודו בגוף התוכנית

9

כתובת מלאה של הבניין :רחוב ,מספר  ,עיר בגוף התוכנית

10

מס׳ בקשה ע״ג התכנית בהתאם להחלטת ועדה

11

מס׳ תיק בנין ע״ג התכנית בהתאם להחלטת ועדה

12

ע״ג התוכנית תרשים סביבה  :רחובות סמוכים

13

חתך גובה :

14

שטחים לחישוב:

נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש
עבור כל בנין ,כנדרש בתקנה  11א' ,יוגש נספח תי אור אמצעים לבטיחות אש שבו יפור טו הנתונים שלהלן,
כולם או חלקם ,ככל שהם נוגעים לבנין לפי תקנות אלה:
(א) הנספח יוג ש על רקע הבקשה להיתר בניה.
(ב) תיאור הבניין;
( )1סיווג ע״פ גובה -רגיל /גבוה  /רב קומות /רב קומות מעל  42מטרים.
( )2גובה קומה עליונה -יפורט גובה המפלס של הכניסה לקומה העליונה השימושית מעל מפלס הכניסה
הקובעת לבנין.
( )3סיווג על פי שימוש  -מגורי ם /מסחר  /התקהלות  /תעסוקה וכף.
) (4קביעת רמת הסיכון על פיו תוכנן המבנה תוך קביעת אספקת המים לצרכי כיבוי הכוללת :מערכת
המתזים ,ההידרנטים הפנימיים ו ברזי הכיבוי החיצוניים .
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עדכון

(ג) על גבי תוכנית האתר י סו מנו מרכיבי דרך גישה ורחבת הערכות לרכבי כיבוי והצלה ,בהתאם לענין לפי
הנתונים הבאים :
( )1מיקום הרחבה הכולל סי מון מוסכם.
( )2מידו ת הרחבה.
( )3עומס רכב מירבי על הרחבה ועל דרך הגישה.
( )4מרחק בין הרחבה ו קיר הבנין הכולל את חלון החילוץ.
( )5רוחב דרך הגישה.
()6

רדיו סי סבוב.

()7

סי מון סף מונמך של אבני שפה.

()8

ציון גובה נקי ממכשולים.

(ד) תפוסה של כל קומה
בצמוד לתשריט של כל קומה יפור טו הפרטים הבאים (הפרטים יערכו ויכללו בטבלה)
( )1תיאור השימוש בקומה /או חלק מהקומה (במידה ולקומה מספר יעודי ם)
( )2שטח הקומה או שטח של כל חלק בקומה הכוללים שטחים שימו שיי ם.
( )3מקדם תפוסה לפי השימוש באותה קומה.
( )4תפוסה בקומה על פי חישוב כמוגדר בתקנות או על פי תכנון ,הגדול מבין השניים.
בעמודה השמאלית בטבלה יש ל ציין האם סידורי היציאה הקיימים בקומה עונים לדרישה.

דוגמת טבלה  11ב' ( ) 1ת חישובי תפוסה ודרבי מוצא בקומה ____

35

 17.5ס״מ

2

י2

מ

2

90
ס״מ

£

כמות

רוחב

כמות

^^

משרדים

350

10

מספר
יציאות
נדרשות

י׳

תיאור
השימו
ש
בקומה
או חלק
מהקומ
ה

שטח
במ״ר

מקדם
תפוסה מ״ר
/נפש -פרק
ב׳ סימן י״ב
טבלה
3.2.12.2

סה״כ רוחב כולל
כמות
של
אנשים היציאות
מחושבת המחושבות

מספר יציאות
מתובננות

האם עונה
על
הדרישה

90

סה״כ
קומה
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(ה) דרכי מוצא מן הבניין תוך פירו ט מרכיבי הן העיקריים כמפורט מטה -
( )1בצמוד לתשריט של כל קומה בטבלה מרכזת ,י צויינו
מרחקי הליכה ,פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף המותרים בהתאמה לייעוד ול סידורי כיבוי
אש כמפורט בטבלה . 3.2.15.5

עם מתזים :
נדר ש

מתוכנן

ללא מתזים :
מתוכנן

נדר ש

מרחק הליכה
מרחק מהלך
משותף
פרוזדור ללא
מוצא
( )2אורך מרחק הליכה י סו מן בתוכנית הקומה בצורה גרפית מנקודות מאפינות בקומה( .לא
נדרש לסמן מכל חדר ,אלא מהחדרים הרחוקים ביו תר ,הגבוליים).
( )3אורך מהלך משותף י סו מן בתוכנית הקומה בצורה גרפית מנקודות מאפינות בקומה( .לא
נדרש לסמן מכל חדר ,אלא מהחדרים הרחוקים ביו תר ,הגבוליים).
( )4אורך פרוזדור ללא מוצא י סו מן בתכנית הקומה  -לכל פרוזדור ללא מוצא.
( )5מרחק בין יצי או ת י סו מן בצורה גרפית ע״ג התוכנית של כל קומה .ע״ג כל תוכנית י סו מן
האלכסון של הבנין ו אורכו .בצמוד לתוכנית של כל קומה  ,יירשם החישוב למרחק המחייב לפי
שליש או חצי האלכסון .
( )6רוחב יצי או ת בכניסה למוצא בטוח או אל מחוץ לקומה י סו מן ע״ג התוכנית ו או רוחב
מדרגות

(ו) חלוקת הבנין לאגפי אש
קירו ת אש ודלתות אש בתשריט כל קומה י סו מנו על פי המקרא האחיד עם ציון ז מן עמידות האש
בשעות( .בספרות או צבע מזהה) על פי קביעת עורך הבקשה.

(ז) עמידות אש של חלקי הבנין השונים ומרכיביו
יפורט בטבלה .

סיווג שלד הבנין לפי עמידות אש (בשעות ( בהתאמה למפורט בטבלה 3.3.2.1
סוג שלד הבנין

מרכיבי שלד הבניין

עמידות אש בשעות

קירות חוץ נושאים
קירות פנים נושאים
עמודים
קורות או אגדים
רצפה
גג
קירות חוץ שאינם נושאים
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(ח) סיווג חומרי הבניה והגימור על-פי תגובותיהם בשריפה
על פי ת״י  921יפורט בהתאם ליעוד הבניין כולו או הקומה או האגף
)ט( סידורי אספקת מים לכיבוי אש
מיקום ברזי כיבוי והסנקה י סו מנו בתכנית האתר.
בתוכנית האתר ובתוכנית כל קומה רלוונטי ת י סו מן מיקום עמדות כיבוי.
בסוף הבקשה להיתר תצורף סכמת מים לכיבוי אש.
דו״ח בדיקת רשת מים {״ אופיין רשת״( יצורף לנספח  11א׳ .
אם יו ת קן מאגר מים ,י סו מן מי קו מו ע״ג תוכנית ויפור טו נתוני נפח מאגר מים למערכת
ספרינקלרים ו ברזי שריפה.
(י) סידורי שליטה בעשן מחלקי הבנין השונים
בכל תכנית י סו מנו צלמיות של פינוי עשן בחלקים הרלוונטיי ם (טבעי /מאולץ) ונתוני שליטה בעשן .
(י״א) מיקום ציוד כיבוי אש
על גבי התוכניות י סו מן סוג הציוד .הסימון יהיה ע״פ המקרא האחיד.
(י״ב) אזורי ם בבנין שבהם יש להתקין מערכות גילוי אש ועשן ,מערכות כיבוי אש או טו מ טי
ומערכות כריז ת חירום.
י צויינו על כל התכניות הרלוונטיות.
(י״ג) שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת החירום -
על גבי כל תוכנית רלוונטי ת ,שלטי ההכוונה ו איזורי ם עם תאורת החירום י סו מנו בצורה גרפית .
הסימון על התוכניות יהיה לפי המקרא האחיד.
(י״ד) מיקום לוח פי קוד כבאים  -י סו מן ע״ג התוכנית הרלוונטית.
(ט״ו) מיקום לוח חשמל ה מזין את מערכות החירום ,מיקום מערכות גז ,מעלית כבאים ומעלית
נושאת אלונקה -
מיקום לוח חשמל חרום  :י סו מן בתכנית בה נמצא הלוח.
מיקום צובר גז י סו מן בתכנית בה נמצא הצובר.
מיקום פיר גז

י סו מן בתכנית בה נמצא הפיר

( ט״ז) מוצא אופקי -במידה ודרך המוצא כוללת מוצא אופקי  -י סו מן בתוכנית כולל ניתוח הנדסי.
(י״ז) על גבי הנספח יצורף כחלק ממנו מקרא.
(י״ח) נספח תיאור אמצעי בטיחות יוג ש בהדפסה צבעונית .לא יו צגו פרטים נוספים  ,לרבות מספרי
סעיפים מהתקנות  ,אלא על פי החלטת עורך הבקשה.
בבדיקת הנספח יש להתייחס לסעיפי הנספח כפי שהם מפורטים לעיל.
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פירו ט נספח תאור אמצעי□ ל ב טי חו ת את:
כח בת הע רכ ות ט ר רכ ב כבא ות והצלה
(מסי צבע ( -ז6־ז )

חלון חילוץ

חל ו ן ה ילת !

אלרונט בע ל עת יד ות אט ל  80 -ו ד ל ות (מסי צבע) 1(1110-
אלת נט ר ע ל עת יד ות אט ל  0 -ב ו ד ל ות (מסי צבע) 1-6)1-

אלת נט בע ל עת יד ות אט ל  90 -ד ל ות

(מסי צבע) 3 4 -

אלת נט ר ע ל עת יד ות אט ל  60 -ד ל ות

(מסי צבע) 8 4 -

. 1א|30/30| .

ד לת אט ר ע לת עת יד ות אט ל 30 -ד ל ות ר י ד ו ד
ו 30 -ד ל ות מטל תה יל י ו יצ יר ות עפ״ י ת״ י 1212

ד .א |30/60| .

ד רת אט ד ע ר ת עת יד ות אט ל 30 -ד ל ות ר י ד ו ד
ו 60 -ד ל ות מטר תה יר י ו יצ יר ות עפ״ י ת״ י 1212

ד .א 130/901 .

ד רת אט ר ע רת עת יד ות אט ל 30 -ד ל ות ר י ד ו ד
ו 90 -ד ל ות מטר תה יר י ו יצ יר ות עפ״ י ת״ י 1212
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ד רת אט ר ע לת עת יד ות אט ל 30 -ד ל ות ר י ד ו ד
ו 80 -ו ל ל ות מט ר תח יר י ו יצ יר ות על י י ת״ י 1212
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שחרור העשן יהיה על י די אנוצעים מפנייה (מפוחים ל ש חרור ע שן)

1_=1

^

!^ש

־ ■־

מנוע לפתיחת בל ת  /חלון להכנסת אוויר צח כחלל נו תעיכ ת השליטה ב ע שן

ע נוב ת כי בוי אש המכיל :בכד כי בוי אש  + " 2ר ל ר לון "  3x4עם בכד פתיחה
מהיכה 2 +ז כנו לי ם  15מ ,כל אחב+מטף כי בוי אבלה או ש״ע נואושב
במשקל  6ל״ר ב תוב אבון תי לני ב תיבו ת  120* 30 * 80ס״נו
ב לב ל ו ו כי בוי אש "  3/4נותאים לת״י  2206חלק ו.
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מסור (א,ב  ,ר) תקני
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^

אזו ר מורו ע״י מעב כת רלאי אש וע שו מ תוכננ ת עפ״י ת״י  ,1220חלק .3
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אזו ר עה לחצן אז על ה י ר ני של מעי ושלוי אש ,ימולה בלב בת פתחי יציאב
אזו ר עה צופר אזעקה מ שולב עם נצנץ ,ימולה ב ל ב ב ת פתחי יציאה
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^
^

אזוב נוורן ע״י נועככת מ תזי מים אוטומטית מ תוכננ ת עפ״י ת״י .1596
חיוור החינון וסור הנו עננ ת נזפובט עב רבי הנחפח
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^ עפ״י ת״י  ,5556חלל 2

אזור
מחסה

!ח ל ט ל" אזו ב מחסה"
נועככת ת פ חו ר ה

הו  -סי ט רי ת הננוצאת ב תו כ " אזו ב המחסה"

!פלט "י צי א ה" מואר בר ,ו ו ו ל ב ו  -י ר ו ל (עם חץ או ללא חץ)
רו ב ל ל ב ת ב  15ט״נו ו עו בי ל או ת לא יל טו מ 15-נרנו ( ע פ״י טעיה ) 3,2,18.1
צה הבי תוב נווררעפ
לחלט תו ת לו ת או ל ל ח ת סו פל מל ח ת החחמל חל ה בניו  /מ קור חשמל עצ מאי
למבול □ על לו ל לו ת נ ט ענו ת לנו א פ שלו ת ז מן ת או ל ל חל  60ל לו ת ל פ לו ת.
נו ל ל ת או ל ל י לי ל ע ל״י ת״י  ,20ל ל ל .2.22
יצי א ה

כםלם "י צי א ה" מואר בו,ווו ל ב ו  -י ר ו ל (עם חץ או לל א חץ)
י רוב ה הבתב  20ס״נו ו עו בי האות לא יקטו מ 20 -מ״ת ( ע פ ״י ס עי ף ) 5.2.18.1
צב ר כי תו ב רזו דר,׳,פ
לחלח תו תלו ת או לל ח ת לו פ ל תלחת לל חנול חל ל ב ניו  /ת לו ל לחנול עצ מאי
לנו לו ל ל על □וללות נ ט ענו ת ל ת א פ חלו ת ז מן ת או ל ל חל  60ל לו ת ל פ לו ת.
חוף ל ת או ל ל י לי ל עפ״י ת״י  ,20ל ל ל .2.22
שלטי□ מסומנים ע□  2חצי□ ה□ שלטי□ ע□ כי תו ל ל ש ני צי לי לשלט.
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עפ״י פ ל ל ב'□ ,ימו י ל; ס עיל 3.2.18.1
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תפסל ז ל ם ח״ח ל א שי לשטחים ב צי בו כיי ם
תפסל ז כ ם ב רנ כ טו ב ( ב ע ז כ ת מפתח כרו חב)
מפסל ח פ על ת מפוחים ל ש חכוב ע שן תפיח שחכוב ע שן
מפסל ח פ על ת מפוחים ב ש חכוב ע שן ב חניוני ם
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3.4.8.9
3.4.8.10
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מס' הוראה
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שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה

עדכון

דף מס' 1
מתוך 45

מערכות גי לוי ו כי בוי

סימן א'  :פרשנות
הגדרות

3.4.1.1

" אזור התרעה"  -שטח תחום הגילוי של מערכת או חלק ממערכת גילוי אש או
עשן.
" ברז כיבוי א ש"  -ברז מתאים לתקן ת״י  448חלקים  1,3המיועד לכיבוי אש
בקוטר " 2או " 3עם מצמד מסוג ״שטורץ״ ,גלגל פתיחה עבור הברז ״ 2עם או
בלי מתקן שבירה
"גלאי עצמאי"  -גלאי עם התרעה קולית המכיל סוללת גיבוי ,המחובר לרשת
החשמל ללא רכזת העומד באחד מהתנאים האלה :
 .1מאושר לפי  -ת״י  1220חלק 5
 .2מאושר ע״י מעבדת  81/0^ 217א ^ ארה״ב.
! מאושר לפי תקן
"גלגלון כיבוי א ש"  -גלגלון עם צינור לחץ המתאים לת״י ( 2206להלן  :גלגלון).
" חיבור כבאים להסנקת מים" -מ60110ממ1€0מ 1^ 6ז3ק 6ס  6ז ! ז חיבור צינור
מים בקוטר ״ 3או ״ , 4הכולל שסתום אל חוזר ,חיבור מהיר מדגם שטורץ,
מכסה ושרשרת (להלן  :חיבור כבאים) .
" טלפון כבאים" -מערכת תקשורת קווית לשימוש צוותי ההצלה והכיבוי
בתחום הבניין (להלן  -טלפון כבאים) .המצויידת בספק כוח עצמי בהתאמה ל-
 ? ? ^ 72א.
"לוח פיקוד כבאים"  -מערכת פיקוד ובקרה המקבלת אינפורמציה ממערכת
בטיחות אש ,והמאפשרת הפעלה של חלק ממערכות הבניין המסייעות בכיבוי
אש ,פינוי עשן וכל רכיב אחר הקשור למניעת התפשטות אש או עשן.
"לחצן אזעקה"  -לחצן המשמש להעברת התרעה של גילוי אש העומד בדרישות
ת״י  1220חלק  6מערכות גילוי אש :הוראות התקנה ודרישות כלליות( 1להלן-
ת״י  1220חלק .)6
"ל חץ שיו רי" 6זט6^88זק - £6811^ 1הלחץ הדינמי הנרשם בעת הפעלת
מערכת המים עבור הספיקה המתוכננת.
"מאגר מי ם"  -מיכל אגירה למים על קרקעי ו/או תת קרקעי בקיבולת שנקבעה
על ידי עורך הבקשה העומד בדרישות ת״י .1596

 1י״פ התשס״ד ,עמ' . 3659
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"מבואה קומתית משותפת"  -שטח שיש אליו גישה לכל אחד מדיירי הבניין.
"מנגנון אימות אזעקת א ש"  -רכיב ברכזת הגילוי ,הדורש לפחות שתי התראות
אש לפני הפעלה של החייגן האוטומטי או הפעלה של רכיב אחר במערכת הגילוי.
״מעבדה מוכרת״  -מעבדה שהוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות ואושרה על ידי הממונה על התקינה והוכרה על ידי נציבות כבאות
והצלה.
״מערכת בטיחות אש״  -מערכת המסייעת בגילוי ,התרעה ,כיבוי או מניעת
התפשטות של אש או עשן.
״מערכת גילוי אש״  -מערכת ידנית או אוטומטית לגילוי אש או עשן ,להפעלת
אמצעי התרעה ,כיבוי אוטומטי ,מערכות שליטה בעשן ומערכות בנין אחרות.
"מערכת כיבוי אש אחרת"  -מערכת ידנית או אוטומטית המיועדת לכיבוי
שריפות בגז כיבוי ,אבקה יבשה או חומרי כיבוי אחרים .
"מערכת כיבוי אש מבוקרת"  -מערכת כיבוי אש המבוקרת ע״י מערכת בקרה .
״מערכת למסירת הודעות

? 0^110״  -מערכת כריזת חירום להעברת

הודעות העומדת בדרישות ת״י  1220חלק .3
"פרוזדור משותף"  -שטח מעבר שיש אליו גישה לכל אחד מדיירי הבניין .ליותר
מדייר אחד בבנין.
" קו מים א מין"  -צינור המחובר לרשת אספקת מים בקוטר ״ 4לפחות ,המזין
את הספקת המים לנכס .ספיקת המים ולחץ העבודה יעמדו בדרישות נתוני
התכנון שנקבעו על ידי עורך הבקשה בהתאמה לתקן.
"רכז ת גילוי א ש"  -יחידת פיקוד ובקרה של מערכת גילוי וכיבוי אש

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

2

500

 2ינ
ר צג
0 2א

פרק

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה

עדכון

דף מס' 3
מתוך 45

סימן ב׳  :מערכות גילוי אש ,התרעה ,כריזה ובקרה

כללי

3.4.2.1

אמצעי
הפעלה
של
מערכת
גילויאש

3.4.2.2

(א) בבניין או חלק מבניין יתקיימו דרישות חלק ג׳ למערכות גילוי אש ,התרעה,
כריזה ובקרה ;
(ב) בבניין או חלק מבניין ,המיקום והסיווג של מערכת גילוי אש ,התרעה ,כריזה
ובקרה יהיו כמפורט בסימן ח' ;
(ג) מערכות גילוי אש והתרעה הנדרשות בחלק ג' יתוכננו ,ויותקנו על פי ת״י
 1220על כל חלקיו ;
(ד) כל מערכת גילוי אש תכלול רכזת גילוי ,חייגן אוטומטי ובנוסף אחד או
שילוב של רכיבים אלו -
( )1גלאי
( )2אמצעי הפעלה ידני
( )3צופר אזעקה
( )4רכיב התראה אקוסטית
( )5רכיב התראה חזותית
( )6לחצן אזעקה
(ה) הותקנו מתזים ,יחובר רגש הזרימה ומרכיבים נוספים לרכזת גילוי אש
כנדרש בפרט  .3.4.3.3ו; 3.4.3.4 -
(ו) פרט משנה (ד) ו(-ה) לא יחולו על בניינים הכוללים גלאים עצמאיים בלבד
(ז) מערכת כריזה ה הנדרשת בחלק ג' יתוכננו ,ויותקנו על פי  ? ? ^ 72א.
ההפעלה של מערכת גילוי אש תהיה ע״י אחד או שילוב של אמצעים אלה :
( )1הפעלה ידני ת;
( )2הפעלת מערכת לגילוי אש;
( )3הפעלת מערכת כיבוי אש.
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( 3.4.2.3א) כאשר נדרש בפרק זה ,להפעיל מערכת בטיחות אש עקב קבלת התרעה
ממערכת גילוי אש ,מערכת זו תופעל ישירות על ידי המערכת לגילוי אש ועשן.
מערכת לבטיחות אש תכלול אחד או שילוב של :
 .1שחרור דלתות ממצב של מ6ק  ^ 01^ 0או שחרור של אלמנטים אחרים
 .2יצירת על לחץ אויר לחדר מדרגות מוגן פרוזדור מוגן
 .3תפעול מערכת לשליטה בעשן
 .4ביטול נעילה של דלתות
 .5קריאה למעלית ,ירידה לקומת הכניסה ופתיחת הדלתות ,והפסקת
היכולת להפעלתה באופן רגיל ;
 .6עצירת דרגנועים.
 .7פונקציות אחרות שיקבעו ע״י עורך הבקשה לבטיחות אש
(ב) משטר ההפעלה של המערכות והאמצעים לבטיחות אש יהיה על פי החלטת
עורך הבקשה לבטיחות אש.

התרעה
ברכזת
גילויאש
ואזור
התרעה

 3.4.2.4ההתרעה ברכזת גילוי אש ו אזור ההתרעה יעמדו בדרישות אלה :
(א) ההתרעה ברכזת גילוי אש תהיה אור קולית כנדרש בת״י .1220
(ב) כל קומה ,למעט קומות קיימות ,תהיה לפחות אזור התרעה אחד למעט אם
הותר אחרת בחלק ג׳.
(ג) פרט משנה (ב) לא יחול כאשר ניתנת הקלה או הוראה אחרת במקום אחר
בפרק זה.
(ד) שטח אזור התרעה לא יעלה על  2,000מ״ר ,ואורך אזור התרעה לא יעלה על
 90מטר.
(ה) אם ההתרעה לגילוי מתקבלת ממערכת מתזים ,מותר שגודל האזור ממנו
מתקבלת התראת האש יהיה בגודל המירבי המותר למערכת מתזים בהתאמה
לדרגת סיכון האש כפי שמוגדר בתקן ישראלי .1596
(ו) כאשר הבניין מוגן ע״י מערכת מתזים ,מותר שמערכת המתזים תופיע
כ״אזור אחד״ ברכזת גילוי אש.

אופני
הזנה
חשמלית
לרכזת
גילויאש

3.4.2.5

(א) ההזנה החשמלית של רכזת גילוי אש תהיה מרשת החשמל של הבנין וגיבוי
מסוללות נטענות למשך ז מן הנדרש בתקן ישראלי ת״י .1220
(ב) כאשר נדרש גנרטור חירום בחלק ג׳ ,תחובר מערכת הגילוי גם לגנרטור.
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( 3.4.2.6א) המיקום של לוח פיקוד כבאים יהיה בסמוך לכניסה הראשית לבניין לפי
קביעת עורך הבקשה לסידורי בטיחות אש בתאום עם רשות כבאות.
(ב) לוח פיקוד כבאים יכלול אחד או שילוב של הרכיבים הנדרשים בתקנה  11א׳
בהתאם למערכות החירום שיותקנו בבניין.
(ג) הלוח יהיה בנוי מתכת ואם מותקנת דלת ,כוללת צוהר זכוכית כך שניתן
לצפות בפנל ללא פתיחה.
(ד) בכל בנין שחלה עליו תקנה  11א׳ ושנדרש להתקין בו מערכת אוטומטית
לכיבוי או גילוי אש יותקן לוח פיקוד כבאים

לחצן
אזעקה

3.4.2.7

מיקום
לחצן
אזעקה

3.4.2.8

מרחק בין
לחצני
אזעקה
מנגנון
אימות
אזעקת
אש

3.4.2.9

(א) בכל בנין ,למעט בנין למגורים שאינו גבוה או רב קומות ולמעט מבנים
חקלאיים ,יותקנו לחצני אזעקה ;
(א) לחצן אזעקה ישמש רק עבור התרעות אש ;
(ב) תותר גם אפשרות של חיווי לרכזת כיבוי אש והודעה לעמדת שמירה.
(הלחצן מכותב לקומבינציה להודעה לשומר) ;
(ג) כל לחצן אזעקה יהיה נגיש וקל לזי הוי ;
(ד) עבור מערכות גילוי אש אוטומטיות או מערכות עם רגשי זרימה ,יסופק
לפחות לחצן אזעקה אחד.
(א) בסמוך לכל כניסה למוצא בטוח יותקן לחצן אזעקה.
(ב) בכל אגף אש יותקן לפחות לחצן אזעקה אחד.
(ג) לחצני אזעקה יותקנו גם לפי הנדרש בסימן ח׳
בכל קומה יותקנו לחצני אזעקה שמרחק ההליכה האופקי ביניהם לא יעלה על
 60מטר.

( 3.4.2.10א) בשימושים אלו ,מערכת הגילוי מותר שתכלול ׳מנגנון אימות אזעקת אש׳
(06מ6ט^86

81!1^6סק)  :התקהלות ,חינוך ,מעון יום ,מרפאה ,בתי סוהר,

בתי מלון ,בית מעצר ,בית חולים ,מסחר ,תעסוקה,
(ב) מנגנון אימות אזעקת אש יעמוד בדרישות ה ? ? ^ 72 -א

מערכת
התרעה
אורקולית
צופרי
אזעקה

3.4.2.11

התרעת אש תהיה חזותית או אקוסטית או השילוב שלהם ותעמוד גם בדרישות
חלק ח׳ ( 1אנשים עם מוגבלויות) ,למעט אם צויין אחרת בפרק זה.

 3.4.2.12נדרשה בסימן ח׳ מערכת צופרי אזעקה ,יתקיימו במערכת הדרישות האלה :
(א) צופרי אזעקה לפינוי יישמעו בכל הבנין
(ב) בחדר מדרגות מוגן לא יידרש צופר להתרעה לפינוי הבניין
(ג) במעלית לא יידרש צופר להתרעה לפינוי הבניין
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נדרשה בסימן ח׳ התרעה קולית ,יתקיימו במערכת הדרישות האלה :
(א) רכיבי המערכת להתרעה קולית יהיו בעלי עוצמה ומפוזרים בבניין כך שבעת
הפעלתם ,עוצמת ההתרעה תהיה יותר חזקה מרמת הרעש הרגילה של הבניין.
(ב) רכיבי המערכת להתרעה קולית ייצרו התרעה אקוסטית בעלת אופי שונה
מהאופי האקוסטי הקיים בבניין.
(ג) כאשר דיירי הבניין אינם מסוגלים להימלט מן הבניין בכוחות עצמם עקב
מוגבלות גופנית או נפשית ,או עקב הגבלה פיזית (בית מעצר ,בית סוהר וכו'),
כפי שנדרש ב ??^ . 72 -א .התרעה

יותר להשתמש ב^ 0^6 -

תשלח רק לאנשי הסגל המקצועי האמורים לפנות את הדיירים מאותו חלק
הבניין .ההתרעה תכלול אמצעים לזי הוי מהיר של המקום ,קומה או בנין
שאותם יש לפנות.
מערכת
למסירת
הודעות

 3.4.2.14נדרשה בסימן ח' מערכת למסירת הודעות ,יתקיימו במערכת הדרישות האלה :
( )1מערכת למסירת הודעות תודיע באמצעים אקוסטיים או באמצעים חזותיים
רק על שריפה או מקרה חירום אחר.
( )2על אף האמור בפרט משנה ( ,)1מותר שהמערכת למסירת הודעות תשמש גם
למטרות אחרות על פי אישור רשות כבאות.
( )3התרעה קולית יכולה לכלול הוראות לפינוי הבניין או למעבר בין חלקי
הבניין.
( )4ההתרעה על שריפה או מקרה חירום אחר ״תגבר״ על כל התרעה אחרת
בבניין.
( )5המערכת תתוכנן ותותקן על פי תקן.
( )6הודעה תימסר בשפה העברית

טלפון
כבאים

3.4.2.15

התרעה
לשירותי
כבאות
והצלה

3.4.2.16

(א) בנוסף לדרישות בסימן ח׳ ,טלפון כבאים יותקן גם במקומות אלו :
( )1בבניין שגובהו יותר מ 42 -מטר ,בכל קומה יותקן טלפון כבאים בלובי קומתי
ובקומת הכניסה.
(ב)בבנין הכולל קומות תחתיות שגובה רצפתן הנמוך ביותר גדול מ 8 -מטר,
יותקן טלפון כבאים בכל קומה תחתית בלובי הקומתי.
(ב) טלפון כבאים יעמוד בדרישות

 ??^ .א

בפרק זה ,נדרשה התרעה לשירותי כבאות והצלה  ,יתקיימו דרישות אלה :
( )1המערכת לגילוי אש תעביר באופן אוטומטי הודעה לתחנת הכיבוי על ידי
חייגן טלפון אוטומטי ;
( )2החיבור יהיה ישיר לתחנת הכיבוי או למוקד בקרה פרטי המאויש  24שעות ;
( )3נוסח ההודעה יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת״י  1220חלק .3
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סי מן ג'  :מערכות כיבוי אש או טו מ טיו ת ב מי ם

מערכת
כיבוי אש
במים

( 3.4.3.1א) מערכת כיבוי אש אוטומטית במים תותקן על פי תקן ישראלי ת״י - 1596
מערכות מתזים  :התקנה.
(ב) במיקום ובסיווג של מערכות לכיבוי אש יתקיימו דרישות סימן ח׳.
(ג) באזורים המוגנים ע״י מערכת מתזים לא תחול החובה להתקנת מערכת של
גלאי חום אוטומטית ,גם אם מערכת כזו נדרשה במקום אחר בתקנות אלה.
(ד) הותקנה מערכת מתזים במקום מערכת כיבוי אחרת ,המתזים יעמדו
בדרישות פרטי משנה (א) ו (ב).

מערכת
כיבוי אש
במים
בחדראו
אולם

( 3.4.3.2א) אם בבנין נמצא חדר או אולם שנדרשו בו בלבד ,מתזים לפי תקנות אלה,
מותר לחבר עד  6מתזים למערכת המים לצריכה של הבנין ,בתנאי שספיקת
המים לא תפחת מ 6 -ליטר\ לדקה\מ״ר לכל שטח החדר .החיבור לרשת המים
יהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי  .1596אין צורך באישור מעבדה.
(ב) מגוף הניתוק יותקן במקום נגיש ,קל לזי הוי ומשולט .המגוף יהיה מבוקר
מצב (סגור \ פתוח) ,כמוגדר בתקן ישראלי .1596

מערכת
כיבוי אש
מבוקרת

( 3.4.3.3א) כאשר נדרש בתקנות אלה שמערכת כיבוי האש תהיה מבוקרת ,מערכת
הבקרה תעמוד בדרישות תקן  ??^ . 72א ותספק התרעה קולית על כל פגם
במערכת .רכיבים מבוקרים יכללו לפחות :
( )1ברז שליטה  01 ¥3.1'¥68ז1מ00
( )2הספקת חשמל או דלק למשאבת מים של מערכת המתזים
( )3נתוני מצב פעולה של משאבת מים (דומם\פועל)
( )4במאגר מים  -גובה המים ,טמפרטורה של המים ,לחץ מים
( )5במידה והותקנה מערכת מתזים יבשה  -עמידה בלחץ אויר מינימלי.
(ב) התרעה קולית וויזו אלי ת תתקבל ברכזת גילוי אש .במידה וקיימת עמדת
בקרה מאוישת ההתרעה תתקבל גם בעמדה זו.

התרעה
ממערכת
מתזים

3.4.3.4

מערכת מתזים תכלול רגש זרימה תיקני המספק אות לרכזת גילוי אש  ,במצב
שבו מתרחשת זרימת מים עבור מתז אחד או יותר.
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סי מן ד'  :מערכות כיבוי אש או טו מ טיו ת אחרות

מערכות
כיבוי אש

3.4.4.1

בבניין אשר תכונות מטעני האש הנמצאים בו ניתנים לכיבוי או שליטה ע״י
מערכת אוטומטית שאינה מערכת מתזים ,ואשר נדרש בו על פי הטבלאות

אוטומטיות

אחרות

בסימן ח׳ להתקין מערכות כיבוי אש אוטומטית במים ,אפשר להתקין מערכת
כיבוי אחרת לפי אחד מהתקנים הנדרשים בטבלה .3.4.4.1

טבלה  3.4.4.1מערכות כיבוי אש אחרות

טור א'
סוג מערכת הכיבוי
( )1מערכת קצף
(מ 8! 6ץ 8מ גס £מ 810מ ג ק ^1 ^1§11מג -,מט1ג> ) ^0^-, ₪6

)מערכת 2ס )0 2
8

) מ 8! 6ץ

x116 8מ0כ 1זג ( 0110

מערכות קבועות להצפה במים )(3
) מ 8! 6ץ

8

 ^ ) x611 8ץ ג זק 8ז! 6ג 0

( )4מערכות להצפה בקצף
 8מ 8! 6ץ 8ז^16מ 1זק 8ז ! 6ג^-מ ג§6 £0ט061

( )5מערכת כיבוי אש באבקה יבשה

טור ב'
תקן נדר ש
1מג -,מט ^0 ^-, ^ 6111־! 1 £01ג 1מג? ? ^. 11 , 81א
מ ג  ? 0מ810מ גק^^ 1§^-
x116מ ! 6 0ג  0מ ! 1 0ג 1מג? ? ^. 12 , 81א 010
מ18^1ט§מ§ ^118^816^8
x61ץג !ק ^ £16! 8־! 1 £01ג1מג? ? ^ 15, 81א ?1
מ0160110ז ? 8^816^8 £0! ?1!6
 0£מ110ג 11ג8£מ^ 6 1ן ! 11 £0ג1מג ??^ 16, 81א
£61ג ^  -מג1 ? 0מג ^161מ!1ק:61•8ןג ^' -מג? 0
 8^816^ 8ץג! ק8
תקן ישראלי ת״י  5356חלק .1

( 8מ 8! 6ץ 1 8ג 10ט 0116ץז ) 0

( )6מערכת כיבוי אש באבקה רטובה

תקן ישראלי ת״י  5356חלק .2

 8! 6₪8ץ 1 8ג 10ט^ 6! 0^6

( )7תרחיף מים מי קרוני
 8ט 8! 6ץ 18! 8ט ז !6ג ^

) כיבוי אש בגז )8
ט 8!6ץ

8

x1^8^18^8 8מ§6ג מג! 0166

( )9מערכת כיבוי אש אחרת

מערכת
כיבוי
אחרת
מבוקרת

3.4.4.2

 £61 ^ 181? 1! 6ג ^ מ11 0ג11מג ??^ 750, 81א
 8^816^ 8מ? 10160110
תקן ישראלי ת״י .1597

מאושרת ע״י ^ ? ? א.

(א) אם הותקנה מערכת כיבוי אחרת במקום מערכת מתזים מבוקרת ,הפעלת
המערכת האחרת תגרום להפעלת רכזת גילוי אש.
(ב) אם הותקנה מערכת כיבוי אחרת אשר איננה באה במקום מערכת מתזים
מבוקרת ,ונדרשה מערכת גילוי אש ,אז הפעלת המערכת האחרת תגרום
להפעלת רכזת גילוי אש.
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ב רזי כיבוי א ש ,מערכות כיבוי אש ידניו ת ו ציוד כיבוי אש מטלטל

( 3.4.5.1א) בקרבת הכניסה לבנין בגבולות הנכס במרחק שלא יעלה על  30מטרים ולא
קטן מ 4-מטרים מקיר חיצוני של הבנין יותקן ברז כיבוי אש בקוטר " 3עם
חיבור אחד לפחות.
(ב) במפלס קומת הקרקע ,במבואת הכניסה ,יותקן ברז כיבוי.
(ג) בכל חדר מדרגות המשמש כחלק מדרך מוצא ,בכל קומה בפודסט הקומתי,
יותקן ברז כיבוי בקוטר " 2בתוך חלל חדר המדרגות .הברז יותקן בשטח שאינו
משמש כמעבר חופשי לפי תרשים.3.4.5.1 .
שטח שאינו ד רו ע
למעבר חופשי

תרשים 3.4.5.1

(ד) מרחק ההליכה בין ברזי כיבוי לא יעלה על  60מטר.
(ה) הדרישה בתקנה פרטי משנה (א) עד (ד) לא יחולו על בנין מגורים שאינו גבוה
או רב קומות ,לרבות בניין מגורים צמוד קרקע.
(ו) התקנת ברז הכיבוי תהיה בהתאם לתקן ישראלי  ,4290הידרנט עילי לכיבוי
אש  :התקנה

שילוב
ברזי כיבוי
אש בבניין
הכולל
מתזים

3.4.5.2

בבנין הכולל מערכת מתזים בשילוב עם ברזי כיבוי אש ,הספקת המים תעמוד
בדרישות תקן ישראלי .1596
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ברז כיבוי
אש עבור
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3.4.5.3

גלגלון
כיבוי אש

3.4.5.4

עמדת
כיבוי אש

3.4.5.5

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש
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ינואר
2012

עדכון
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(א) במרחק שלא יעלה על  100מטרים מהכניסה למגרש המשמש חניון כלי רכב
לא מקורה ,יותקן ברז כיבוי בקוטר ״.3
(ב) רשות הכבאות רשאית ליתן פטור מהתקנת ברזי כיבוי למחזיק ולבעלים של
חניון פתוח לא מאויש ,הנמצא במרחק העולה על  100מטרים מתשתיות מים
ובלבד ששטחו אינו עולה על  3000מ״ר ולא יחנו בו רכבי משא עם ציוד או עם
חומרים מסוכנים.
(א) בכל מפלס קומתי בקרבת פתחי הכניסה לקומה ,או במקום אחר בקומה
שיקבע על ידי עורך הבקשה יותקן גלגלון כיבוי אש .מיקום הגלגלון ואורך
הצינור ייתן כיסוי מתאים לכל שטח הקומה .במידת הנדרש יותקנו גלגלונים
נוספים שיבטיחו כיסוי לכל שטח הקומה.
(ב) המזנק המחובר לגלגלון יהיה מתאים לספיקת מים של  40ליטר/דקה לפחות
בלחץ עבודה של  1.4בר.
(ג) על בנין מגורים צמוד קרקע לא יחול פרט משנה (א) .לבנין מגורים צמוד
קרקע יותקן גלגלון בתחום המגרש .אפשר שגלגלון אחד ישרת עד  4יחידות דיור
אם יש להם כניסה משותפת.
(ד) לבנין מגורים מדורג צמוד קרקע יותקן גלגלון בקרבת הכניסה לכל דירה.
(א) נדרשה בסימן ח׳ עמדת כיבוי אש בבנין ,העמדה תכלול ברז כיבוי אש
בקוטר ״ 2בשילוב גלגלון כיבוי אש  2 ,זרנוקים ״ 2ומזנק רב שימושי .
(ב) נדרש בסעיף (א) עמדת כיבוי אש ,מיקום העמדה יהיה בכל מפלס קומתי
בקרבת פתחי הכניסה לקומה ,או במקום אחר בקומה שיקבע על ידי עורך
הבקשה .מיקום העמדה ואורך הצינור ייתן כיסוי מתאים לכל שטח הקומה.
(ג) הותקנה עמדת כיבוי אש ,לא תחול הדרישה בפרט 3.4.5.4.

ציוד כיבוי
אש
מטלטל

3.4.5.6

(א) מטפי כיבוי אש מטלטלים יותקנו בבנין או בחלק מהבנין בהתאם לדרישות
המפורטות בת״י  129חלק ; 2
(ב) במגרש המשמש חניון כלי רכב לא מקורה המאוייש בעמדת שמירה יותקנו 2
מטפי כיבוי בסמוך לנקודה המאויישת בהתאמה לדרישות המפורטות בת״י 129
חלק .2
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סי מן ו' מערכת אספקת מים לכיבוי אש
אספקת
מים
למערכת
כיבוי אש

3.4.6.1

אספקת
מים
למערכת
כיבוי אש
בבניין
רב-קומות
אספקת
מים לברזי
כיבוי אש

3.4.6.2

(א) אספקת המים לכיבוי אש תעמוד בספיקת מים ובלחץ שיורי כפי שנדרש
בפרק זה ;
(ב) אספקת המים לכיבוי אש יהיה מקו מים אמין.
(ג) מערכת מתזים או ברזי שריפה שלא ניתן להזינם מקו מים אמין העומד
בדרישות התכנון של אותה מערכת תחובר למערכת הגברת לחץ ולמאגר מים ;
(ד) התקנת מערכת אספקת מים לכיבוי אש תעשה בהתאם למפורט בת״י
 - 1205.1״התקנת מתקני תברואה ובדיקתם מערכות שרברבות :מערכת
הספקת מים קרים וחמים״ (להלן  :ת״י .)1205.1
(א) בבנין רב-קומות יותקן במפלס גג הבנין מאגר מים לכיבוי אש לברזי
השריפה והגלגלונים בנפח שלא יקטן מ 15 -קוב.
(ב) מותר שמאגר זה ישמש למערכת מי-שתיה ,ובתנאי שיעמוד בדרישות
הל״ת.

3.4.6.3

(א) הספקת מים לברזי כיבוי אש תהיה כמפורט להלן :
 )1עבור ברז כיבוי אש בקוטר ״ ,2ספיקת המים תהיה לא פחות מ250 -
ליטרים דקה בלחץ שאירי של  1.4בר.
 )2עבור ברז כיבוי אש בקוטר ״ ,3ספיקת המים תהיה לא פחות מ450 -
ליטר/דקה בלחץ שאירי של  1.4בר.
 )3לחץ סטטי בברז כיבוי אש לא יעלה על  7בר.
 )4דרישות אלה יתקיימו כאשר  2ברזי כיבוי אש בקוטר ״ 3ו/או  2ברזים
בקוטר ״ 2פועלים בו זמנית.
(ב) על אף האמור בפרט משנה (א) ,אספקת מים לברזי כיבוי אש המותקנים
בבנין אשר בו מותקנת מערכת כיבוי אוטומטית במים על פי ת״י  ,1596יהיה
בהתאמה לדרישות אספקת מים המפורטות בת״י .1596
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חיבור
כבאים
להסנקת
מים לברזי
כיבוי אש
בבניין

3.4.6.4

מאגרמים

3.4.6.5

אישור
ביצוע
מערכות
גילויאש

3.4.7.1

אישור
ביצוע
מערכת
למסירת
הודעות
וטלפון
כבאים
אישור
ביצוע
למערכות
כיבוי אש

3.4.7.2

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

(א)

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 12
מתוך 45

לבנין בעל  3קומות ומעלה למעט בנין למגורים יותקן בחזית הבנין
חיבור להסנקת מים בקוטר ״ 3לשימוש שירותי הכבאות בעת הצורך.

(ב)

מיקום חיבור ההסנקה יהיה נגיש ,בחזית הבניין ובסמוך לכניסה
הראשית לבניין.

(ג)

החיבור יהיה עם מכסה מתאים ושלט הכוונה ועליו יהיה רשום ״חיבור
הסנקה לברזי שריפה״ אותיות בגוון אדום על גבי רקע לבן בגודל
מינימלי של  6ס״מ.
(א) נדרש מאגר מים בסימן ה׳ או בפרט  ,3.4.6.1יחולו עליו דרישות פרט זה
ולא תחול על הבנין הדרישה לקו מים אמין.
(ב) מאגר מים המהווה חלק ממערכת כיבוי אש ,יכול לשמש גם עבור
מערכות מים אחרות של הבנין.
(ג) מאגר מים המשמש למי שתייה יעמוד גם בדרישות הל״ת.
(ד) קיבולת המאגר תקבע ע״י עורך הבקשה.
(ה) המאגר יכול להיות על קרקעי או תת-קרקעי או השילוב ביניהם.
(ו) המאגר יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת״י  , 1596פרק  23הספקת מים.

סי מן ז' אי שור התקנה למערכות גי לוי ו כי בוי אש ו ש מיר ת מסמכים
(א) התקנת מערכת גילוי אש תאושר על ידי מעבדה מוכרת.
(ב) על אף האמור בפרט משנה (א) דרישה זו לא תחול על -
( )1מערכות הכוללות עד  10גלאי אש ; מערכות אלו יבוצעו ויאו שרו
ע״י חברות בתו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש.
( )2גלאי אש עצמאי.
(א)התקנת מערכת למסירת הודעות תאושר על ידי מעבדה מוכרת ;
(ב) התקנת מערכת טלפון כבאים תאושר על ידי מעבדה או חברה בתו תקן.

3.4.7.3

(א) התקנת מערכת כיבוי אש במים תאושר על ידי מעבדה מוכרת .
(ב) על אף האמור בפרט משנה (א) דרישה זו לא תחול על -
( )1מערכות הכוללות עד  10מתזים ; מערכות אלו יבוצעו ויאושרו
ע״י חברות בתו תקן לתחזוקת מערכות כיבוי אש במים
( )2מתז בודד.
(ג) התקנת מערכות כיבוי אש אחרת תאושר על ידי מעבדה מוכרת

שמירת
מסמכים

3.4.7.4

כל המסמכים המתארים את מערכות גילוי וכיבוי אש וההוראות לתחזוקה,
לפיקוח ,ולבקרה יישמרו במקום מאושר למשך כל אורך חיי המערכת.

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

12

פרק
500

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 13
מתוך 45

סי מן ח' מיקו ם ו סיווג מערכות לגילוי א ש ,לכיבוי אש ומערכות אחרות

כללי

3.4.8.1

דרישה
להתקנת
מתזים
במוצא
בטוח

3.4.8.2

(א) במיקום ו סיווג מערכת לגילוי אש ,מערכת לכיבוי אש ומערכת למסירת
הודעות יתקיימו דרישות סימן זה.
(ב) עורך הבקשה לבטיחות אש יסווג את הבניין לפי אחת האפשרויות הקיימות
בסימן זה.
(ג) בנין שלא נמצא בסימן זה ,יסווג בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין
השימושים המפורטים בטבלאות על פי החלטת עורך הבקשה בהסכמת רשות
הכבאות.
כאשר יש דרישה להתקנת מתזים בכל הבנין ,במוצא בטוח יותקנו המתזים לפי
הדרישות הבאות :
א .בחדר מדרגות מוגן  -מתז אחד במפלס תחתון ומתז בתקרה עליונה
ב .במערכת מדרגות חיצוניות  -אין דרישה
ג.

במוצא אופקי  -משני צידי המוצא האופקי לפי דרישות פרק זה

ד .בפרוזדור מוגן  -יש דרישה
ה .בפרוזדור פתוח מוגן  -אין דרישה
ו.

בגג מוגן  -אין דרישה

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

13

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין
להתקהלות
שימוש
מס

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.3

)(1

א .לתפוסה של
 50-100נפש
ב .בית תפילה במבנה
בודד שתפוסתו
 50-300נפש
עבור תפוסה של
 101-300נפש

)(3

לתפוסה של יותר מ-
 300איש

)(2

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 14
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש להתקהלות יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים  1-3וכנדרש בפרק ט׳.

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

בקומת ההתקהלות ובקומות
מתחתה

כנדרש בפרק ט׳

כנדרש בסימן ל״ב לפרק ט׳

א .בכל חלקי הבנין1,2
ב .כנדרש בסימן ל״ב לפרק
ט׳ ,למעט זירת החלקה על
קרח.

א .כנדרש בפרק ט׳
ב .בארים ודיסקוטקים
נדרש מתזים בתפוסה
מעל  100איש

בכל חלקי הבנין

א .בכל חלקי הבנין1,2
ב .כנדרש בסימן ל״ב לפרק ט׳,
למעט זירת החלקה על רח.
ג .בהתקהלות מעל  1,000איש
מערכת גילוי אש תשלח
התרעה לשירותי כבאות

א .נדרש בקומה המכילה
את ההתקהלות
ב .כנדרש בפרק ט׳
ג .בארים ודיסקוטקים
נדרש מתזים בתפוסה
מעל  100איש

בכל חלקי הבנין

הערות

הערות :
 .1במידה וחלק מהבניין משמש להתקהלות ,וחלק זה מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש להתקהלות.
 .2במידה וחלק מהבניין משמש להתקהלות ,וחלק זה אינו מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק המשמש
להתקהלות.
 .3עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
 .4בבריכת שחיה ,מעל פני המים ומעל מפלי מים לא תחול הדרישה למתזים.
 .5בהתקהלות יש להתקין עמדות כיבוי.

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי
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פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין
לחינוך
מס
)(1

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

עדכון

תחולה
ינואר
2012

דף מס' 15
מתוך 45

 3.4.8.4בבנין או חלק מבנין המשמש לחינוך לרבות בית ספר ,יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים .1-3

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

בבניין חד קומתי

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

הערות

המכיל עד  6כיתות
)(2

בבנין המכיל  7כתות

(א) בכל חלקי הבניין1,2

או יותר ,ושאינו

(ב)הותקנה בבנין מערכת

גבוה או רב קומות

כיבוי אש אוטומטית במים,
יותקנו לחצני אזעקה

א .בכל שטחי המבנה כאשר שטח

בכל חלקי הבנין1,2

אגף האש גדול מ 2,250 -מ״ר,
ב .בחלקי בניין תת -קרקעיים
אשר שטחם עולה על  140מ״ר.

ומתקני התרעה אור -קוליים
בלבד.
)(3

בבנין גבוה או רב

בכל חלקי הבניין 1,2

בכל חלקי הבניין 1,2

בכל חלקי הבנין1,2

קומות
הערות :
 .1במידה וחלק מהבניין משמש לחינוך ,וחלק זה מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לחינוך.
 .2במידה וחלק מהבניין משמש לחינוך ,וחלק זה אינו מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לחינוך
 .3עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
 .4בבניין או חלק מבניין המשמש לחינוך יותקנו עמדות לכיבוי אש

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי
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פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי׳
כיבוי וכריזה בגן ילדים

)(1

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 16
מתוך 45

 3 4 8 5בבניין או חלק מבניין המשמש לגן ילדים ,יתקיימו אחת מהדרישות המפורטות בסעיפים .1-2

בנין המכיל עד 8

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

בכל חלקי הבנין1,2

אין דרישה

אין דרישה

הערות

כיתות גן או עד 2
קומות
)(2

בנין המכיל  9כתות

בכל חלקי הבנין1,2

בכל חלקי הבנין1,2

ויו תר או בנין מ3 -

למעט בנין המכיל קומת קרקע

קומות ומעלה.

בלבד ויציאה ישירה החוצה מכל

בכל חלקי הבנין1,2

כתת לימוד
הערות :
 .1במידה וחלק מהבניין משמש לגן ילדים ,וחלק זה מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לגן ילדים.
 .2במידה וחלק מהבניין משמש לגן ילדים ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לגן ילדים.
 .3עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
 .4עבור סעיף ( )2בבניין או חלק מבניין המשמש לגן ילדים יותקנו עמדות לכיבוי אש

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

16

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכית גיליי׳
כיבוי וכריזהבמעון יום

)(1

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 17
מתוך 45

 3 4 8 6בבניין או חלק מבניין המשמש למעון יום ,יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים .1-2

הבנין המכיל עד 4

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

בכל חלקי הבנין1,2

אין דרישה

אין דרישה

הערות

כיתות למעון יום או
קומת קרקע בלבד
)(2

בנין המכיל  5כתות

בכל חלקי הבנין1,2

בכל חלקי הבנין1,2

בכל חלקי הבנין1,2

ויו תר או בנין מ 2-
קומות ומעלה ;
או מיקום בקומה ג׳
ומעלה.
הערות :
 .1במידה וחלק מהבניין משמש למעון יום ,וחלק זה מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש למעון יום.
 .2במידה וחלק מהבניין משמש למעון יום ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש למעון יום.
 .3עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
 .4בבניין או חלק מבניין המשמש למעון יום לפי סעיף ( ,)2יותקנו עמדות לכיבוי אש

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי
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פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין
לבריאות
מס
)(1

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 18
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש למוסדות בריאות יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים .1-3

3.4.8.7

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

בתי חולים-

בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבנין

אין דרישה

בנין המכיל עד 16

הערות

למעט חדרי הניתוח

מיטות אישפוז
)(2

בנין המכיל מעל 16

בכל חלקי הבנין.

מיטות אישפוז
)(3

מרפאות

בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבנין

למעט חדרי הניתוח
בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבנין -

א .בנין המכיל 4

א.ששטחו עולה על  2,000מ״ר ,או

מיטות טיפול או

ב .בנין של  2קומות או יותר או

יותר.

ג .בבנין המכיל קומה אחת או

בכל חלקי הבנין

יותר מתחת למפלס קומת הכניסה
הערות :
.1
.2
.3
.4

במידה וחלק מהבניין משמש לבית חולים או מרפאה ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לבית
חולים או מרפאה.
במידה וחלק מהבניין משמש לבית חולים או מרפאה ,וחלק זה אינו מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים
על החלק המשמש לבית חולים או מרפאה.
בפרט זה ,בית חולים הכולל מספר מבנים והמרחק בין המבנים גדול מ 4-מטר ,תפוסת הבנין או כמות המיטות יחושבו בנפרד עבור כל בנין .אפשר
שהבניינים יחוברו ביניהם באמצעות מעבר מקורה ובכניסה מהמעבר המקורה לבנין תותקן דלת אש.
בפרט זה ,בבנין המכיל יותר מאגף אש אחד ,עבור כל אגף אש ,תפוסת האגף או כמות המיטות יחושבו בנפרד עבור כל אגף.

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי
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פרק
500

.5
.6
.7
.8
.9
.10

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 19
מתוך 45

בבנין בריאות תותקן התראה חזותית בלבד.
אגף חדרי ניתוח יהווה אגף אש נפרד הכניסה אליו באמצעות דלתות אש
בבית חולים ,כאשר לא ניתן או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניין בו-זמנית ,רק לדיירי ם הנמצאים באזור שבו התרחש אירוע חירום תופעל מערכת
האזעקה באופן מיידי .התראות לשאר חלקי הבניין יישלחו באופן מבוקר כדי לאפשר תהליך פינוי מוסדר של כל הבניין.
בבית חולים מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאות
עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
בבית חולים ובמרפאות יש להתקין עמדות לכיבוי אש.

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזהבבית סוהר
או ביתמעצר

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.8

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 20
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש לבית סוהר או בית מעצר יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפים .1-3

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

)(1

בנין המכיל עד 16
מיטות.

בפרוזדורים בלבד.

בכל חלקי הבנין

אין דרישה

)(2

בנין המכיל מעל 16
מיטות

)(3

בנין המכיל קומה
אחת או יותר מתחת
למפלס קומת
הכניסה הקובעת
לבנין

מס

הערות

בחדרי שינה שתפוסתם עד 4
איש אין צורך בגילוי עשן.

בכל חלקי הבנין למעט

בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבנין

בחדרי שינה שתפוסתם עד 4
איש אין צורך בגילוי עשן.

בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבנין

הערות :
 .1בבית סוהר או בית מעצר ,כאשר לא ניתן או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניין בו-זמנית ,רק לדיירי ם הנמצאים באזור שבו התרחש אירוע חירום
תופעל מערכת האזעקה באופן מיידי .התראות לשאר חלקי הבניין יישלחו באופן מבוקר כדי לאפשר תהליך פינוי מוסדר של כל הבניין.
 .2בבית סוהר או בבית מעצר יש להתקין עמדות לכיבוי אש.
 .3עבור דרישות לחניונים ראה פרט .3.4.8.20

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

20

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי׳
כיבוי וכריזה בבניין
למוסדלאוכלוסיותבעלי
צרכים מיוחדים

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 21
מתוך 45

 3.4.8.9בבנין או חלק מבנין המשמש למוסד לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות
בסעיפים .1-3

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

)(1

בנין המכיל עד 16
מיטות.

בכל חלקי הבנין

אין דרישה

אין דרישה

)(2

בנין המכיל מעל 16
מיטות או יותר.

בכל חלקי הבניין

בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבניין

)(3

בנין המכיל קומה
אחת או יותר מתחת
למפלס קומת
הכניסה הקובעת
לבנין

בכל חלקי הבניין

בכל חלקי הבניין

בכל חלקי הבניין

מס

הערות

הערות :
 .1במוסדות לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים ,כאשר לא ניתן או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניין בו-זמנית ,רק לדיירי ם הנמצאים באזור שבו התרחש
אירוע חירום תופעל מערכת האזעקה באופן מיידי .התראות לשאר חלקי הבניין יישלחו באופן מבוקר כדי לאפשר תהליך פינוי מוסדר של כל הבניין.
 .2במוסדות לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים יש להתקין עמדות לכיבוי אש.
 .3עבור דרישות לחניונים ראה פרט .3.4.8.20
 .4לענין פרט זה אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים יהיו מוסדות סגורים או מוסדות הכוללים אוכלוסייה תחת פיקוח .

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

21

פרק
500

מס' הוראה
550

מערכות גילוי׳כיבוי
וכריזהבבניןמגורים

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3 4 8 10

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 22
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש למגורים יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים 1-6

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

הערות

)(1

מגורים -
בית חד -משפחתי
ודו -משפחתי

)(2

מגורים עד שתי
קומות מעל מפלס
הקרקע -
בית הנתון לסיכון
אש

בדירת המגורים ,גלאי
עצמאי 2בכל קומה בתוך
הדירה.
הגלאי יותקן באזור הכניסה
לחדר\חדרי השינה.
בדירת המגורים ,גלאי
עצמאי 2בכל קומה בתוך
הדירה.
הגלאי יותקן באזור הכניסה
לחדר\חדרי השינה.

אין דרישה

אין דרישה

בכל דירה יותקן
מטף  3ק״ג אבקה.
ראה פרט 3.4.5.6

יש דרישה .הספקת המים למערכת

אין דרישה

בכל דירה יותקן
מטף  3ק״ג אבקה.

מס

המתזים תהיה מהקו העירוני ,ללא
דרישה למאגר ומשאבות ;
או לחלופין ,תותקן מערכת גילוי
אש.

הערות :
 .1בפרט זה ,״בית הנתון לסיכון אש" הוא-
א .בית שחומרי הגמר החיצוניים (קירות חוץ) עשויים עץ בדרגת דליקות הנמוכה מ  5.3.3והנמצא בקרבת יער.
ב .בית ששלדו עשוי מעץ ועמידות האש של הקיר החיצוני היא פחות מ 45 -דקות
 .2גלאי עצמאי לא חייב להיות מחובר לרכזת גילוי

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

22

פרק
500

מס
)(3

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

שימוש

גילוי אש ועשן

מגורים -
בנין עד גובה של 13
מ'

בדירת המגורים ,גלאי
עצמאי 1בכל קומה בתוך
הדירה.
הגלאי יותקן באזור הכניסה
לחדר\חדרי השינה.

עדכון

דף מס' 23
מתוך 45

מתזים
(א) חדר אשפה.
(ב) בכל חלקי הבנין התת
קרקעיים.
(ג) מערכת המתזים תחובר
לרשת המים של עמדות
הכיבוי ולא יידרש מאגר
ומשאבות

כריזה בחירום

הערות

אין דרישה
בכל דירה יותקן
מטף  3ק״ג אבקה.
ראה פרט 3.4.5.6

הערות :
 .1גלאי עצמאי לא חייב להיות מחובר לרכזת גילוי
 .2אם נדרשה מערכת מתזים ,היא יכולה להופיע כ״אזור אחד״ ברכזת גילוי אש

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

23

פרק
500

מס
)(4

מס' הוראה
550

שימוש
מגורים -
בנין גבוה 13-29
מטר

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

גילוי אש ועשן

עדכון

דף מס' 24
מתוך 45

מתזים

א .בדירת המגורים,
גלאי עצמאי בכל
קומה בתוך הדירה.
הגלאי יותקן באזור
הכניסה לחדר\חדרי
השינה.
ב .בכל מבואה ופרוזדור
קומתי משותף
יותקנו לחצני אזעקה
ידניים וצופרי
אזעקה אור קוליים
(נצנצים) בלבד.

(א) במחסן הצמוד לדירה
הנפתח אל המבואה
הקומתית ,חדרי אופניים,
מחסן עגלות ,חדר אשפה
(ב) בכל חלקי הבנין התת
קרקעיים.
(ג) מערכת המתזים תחובר
לרשת המים של עמדות
הכיבוי ולא יידרש מאגר
ומשאבות

כריזה בחירום

הערות

אין דרישה

בדירה יותקן מטף
כיבוי אש  3ק״ג
אבקה.

הערות :
 .1גלאי עצמאי לא חייב להיות מחובר לרכזת גילוי
 .2אם נדרשה מערכת מתזים ,היא יכולה להופיע כ״אזור אחד״ ברכזת גילוי אש

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

פרק
500

מס
() 5

מס' הוראה
550

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

הערות

מגורים -

א .בדירת המגורים,
גלאי עצמאי בכל
קומה בתוך הדירה.
הגלאי יותקן באזור
הכניסה לחדר\חדרי
השינה.
ב .בכל מבואה ופרוזדור
קומתי משותף
ג .בחדר מדרגות מוגן
במפלס תקרה
עליונה של חדר
המדרגות ובכל
השטחים
המשותפים ,חדרים
טכניים משותפים,
למעט שטחי חניה
לכלי רכב
כנדרש בסעיף ()5

א .בדירה במבואת הכניסה
ובמטבח בלבד
ב .בכל שאר חלקי הבנין למעט-
מוצא בטוח.

אין דרישה

בדירה יותקן מטף
כיבוי אש  3ק״ג
אבקה.

בנין רב -קומות
 29עד  42מטר

)(6

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 25
מתוך 45

מגורים -
בנין רב -קומות
מעל  42מטר

יש דרישה בכל חלקי בנין.
למעט -מוצא בטוח

יש דרישה בחלקי בנין אלו
בלבד:
א .בדירה במבואת הכניסה
ב .במבואה ובפרוזדור
הקומתי המשותף
ג .בחדר מדרגות מוגן
ד .בפרוזדור מחסנים
ה .בחדר לרווחת הדיירים
כדוגמת חדר כושר

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

בדירה יותקן מטף
כיבוי אש  3ק״ג
אבקה.

25

פרק
500

מס' הוראה
550

תחולה
ינואר
2012

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

עדכון

דף מס' 26
מתוך 45

הערות לסעיפים : 3-6
 .1במידה וחלק מהבניין משמש למגורים ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש למגורים.
 .2במידה וחלק מהבניין משמש למגורים ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש למגורים.
 .3עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
 .4אזעקה של גלאי עצמאי בדירה תשמע בתוך דירת המגורים ולא תפעיל את מערכת גילוי האש של הבנין
 .5גלאי עצמאי לא חייב להיות מחובר לרכזת גילוי

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

פרק
500

מס' הוראה
550

מערכות גילוי׳כיבוי
וכריזהלמעונות
סטודנטים
מס
)(1
)(2

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.11

עדכון

תחולה
ינואר
2012

דף מס' 27
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש למעון סטודנטים יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים 1-2

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

מעונות סטודנטים -
סיווג א'
מעונות סטודנטים -
סיווג ב'

כנדרש בפרט - 3.4.8.10
מגורים
כנדרש בפרט  - 3.4.8.15בית
מלון

כנדרש בפרט  - 3.4.8.10מגורים

כנדרש בפרט  - 3.4.8.10מגורים

כנדרש בפרט  - 3.4.8.15בית
מלון

כנדרש בפרט  - 3.4.8.15בית
מלון

הערות

הערות :
 .1מעונות סטודנטים ימוינו לשני סוגים  :סוג א׳ וסוג ב׳ .
 .2מעון סטודנטים סיווג א׳  :המעון כולל יחידות דיור .בכל יחידת דיור ישנם חדרי שינה הנפתחים לחלל משותף המשמש חדר מגורים או אזור לימוד או כל
פעילות אחרת .מתוך החלל המשותף נפתחת דלת לפרוזדור המשרת מספר יחידות דיור.
 .3מעון סטודנטים סיווג ב׳  :המעון כולל חדרי שינה עם דלת ישירה לפרוזדור.
 .4במעונות סטודנטים מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאות
 .5עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

27

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין
לדיור מוגן
מס
)(1

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.12

תחולה
ינואר
2012

עדכון

בבנין או חלק מבנין המשמש לדיור מוגן יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים 1-2

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

דיור מוגן -

 .1בשטחי הבניין
המשותפים.
 .2בתוך דירת המגורים -
גלאי עצמאי או גלאי
מחובר למערכת במיקום
מרכזי בדירה.
הגלאי העצמאי הוא דרישה
מינימום ומותר להתקין
גלאי עם מערכת.

אין דרישה

צמוד קרקע (שטיח,
עד  2קומות).
מכל יחידת דיור
קיימת יציאה ישירות
אל חוץ הבניין או
יציאה באמצעות מוצא

דף מס' 28
מתוך 45

כריזה בחירום

הערות

בטוח

)(2

דיור מוגן -
בנין שאינו גבוה
ורב -קומות.

 .1בשטחי הבנין המשותפים.
 .2בתוך דירת המגורים -
גלאי עצמאי במיקום
מרכזי

בכל חלקי הבנין

יש דרישה בחלקי בנין אלו
בלבד :
 .1חדר או אולם המשמש
להתקהלות יעמוד בדרישות פרק
ט׳
 .2קומה או אגף סיעודית

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

28

פרק
500

)(3

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

דיור מוגן -

בכל חלקי הבניין

בנין גבוה
ורב -קומות

תחולה
ינואר
2012

עדכון

בכל חלקי הבניין

דף מס' 29
מתוך 45

יש דרישה בחלקי בנין אלו
בלבד :
 .1חדר או אולם המשמש
להתקהלות יעמוד בדרישות פרק
ט׳
 .2קומה או אגף סיעודית

הערות :
 .1במידה וחלק מהבניין משמש לדיור מוגן ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לדיור מוגן
 .2במידה וחלק מהבניין משמש לדיור מוגן ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לדיור מוגן
 .3בדיור מוגן ,כאשר לא ניתן או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניין בו-זמנית ,רק לדיירי ם הנמצאים באזור שבו התרחש אירוע חירום תופעל מערכת
האזעקה באופן מיידי .התראות לשאר חלקי הבניין יישלחו באופן מבוקר כדי לאפשר תהליך פינוי מוסדר של כל הבניין.
 .4עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

29

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין לבית
אבות
שימוש
מס
)(1

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.13

בית אבות -
לתפוסה של עד 16
דיירים.

)(2

בית אבות -
לתפוסה מעל 16
דיירים.

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 30
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש לבית אבות יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים .1-2

גילוי אש ועשן
(א) בכל חלקי הבניין.
(ב) על אף האמור בפרט
משנה (א) ,אין
דרישה בגילוי עשן
בפרוזדור פתוח.

בכל חלקי הבניין.
אין צורך בגילוי עשן
בפרוזדור פתוח.
צופרים המותקנים בשטחים
המשותפים של המגורים,
ישמעו בתוך חדרי השינה.

מתזים

כריזה בחירום

אין דרישה

אין דרישה

כל הבנין

בכל חלקי הבנין

הערות

בתפוסה מעל 300
איש יידרש טלפון
כבאים

הערות :
 .5במידה וחלק מהבניין משמש לבית אבות ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לבית אבות
 .6במידה וחלק מהבניין משמש לבית אבות ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לבית אבות
 .7בבית אבות סיעודי ,כאשר לא ניתן או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניין בו-זמנית ,רק לדיירי ם הנמצאים באזור שבו התרחש אירוע חירום תופעל
מערכת האזעקה באופן מיידי .התראות לשאר חלקי הבניין יישלחו באופן מבוקר כדי לאפשר תהליך פינוי מוסדר של כל הבניין.

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

30

פרק
500

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 31
מתוך 45

 .8בבית אבות מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאות
 .9עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
 .10בבית אבות יש להתקין עמדות כיבוי אש
סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין לבית
הארחה
שימוש
מס
)(1

)(3

3.4.8.14

בית הארחה ,צימר-
שאינו נתון לסכנת
אש .עד  6יחידות
נופש
בית הארחה ,צימר-
נתון לסכנת אש1
עד  6יחידות נופש
בודדות

בבנין המשמש ל׳בית הארחה-צימר׳ יתקיימו אחת מהדרישות המפורטות בסעיפים 1,2

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

גלאי עצמאי אחד בכל יחידת
הארחה

אין דרישה

אין דרישה

בכל חלקי הבנין

אין דרישה

אין דרישה

הערות :
 .1בפרט זה  -״נתון לסכנת אש״  -נמצא ביער או בנוי משלד עץ או חומר דליק אחר
 .2בצימרים שיש ביניהם הפרדה של  3מטר או יותר ,ייחשבו כבניינים נפרדים.
 .3בית הארחה צימרים יכלול לא יותר מ 6 -יחידות הארחה.

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

הערות

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין לבית
מלון
מס

)(1

)(2

)(3

שימוש

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.15

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 32
מתוך 45

בבניין או חלק מבניין המשמש לבית מלון יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפים 1-4

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

בחדרי השינה גלאי עצמאי

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

יש דרישה

יש דרישה

יש דרישה

בתי מלון-
צמוד קרקע (שטיח ,עד
 2קומות).
תהיה יציאה מכל
יחידת דיור אל החוץ
ללא הגבלת כמות
יחידות האירוח
יש דרישה בכל חלקי
בתי מלון-
23
בנין עד  2קומות
הבניין2,3
אשר לכל אחד
מחדרי האירוח
קיימת יציאה
ישירות אל החוץ או
יציאה באמצעות
פרוזדור פתוח מוגן.
ללא הגבלת כמות
יחידות האירוח.
יש דרישה בכל חלקי
בתי מלון-
בכל בנין שאינו כלול הבניין2,3
בסעיפים ( )1ו)2( -
בתקנה זו

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

הערות

עבור בנין הכולל
מעל  100יחידות
אירוח ,יש להוסיף
טלפון כבאים

32

פרק
500

מס
)(4

הערות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 33
מתוך 45

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

בתי מלון-
בנין המכיל קומה
מתחת לקומת
הכניסה הקובעת,

בכל חלקי הבניין2,3

יש דרישה בכל חלקי הבניין2,3

יש דרישה בכל חלקי הבניין.2,3

הערות

:
הדרישות החלות בפרט זה לבית מלון ,חלות גם על בית הארחה ,אכסנית נוער ובית ספר שדה
במידה וחלק מהבניין משמש לבית מלון ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לבית מלון.
במידה וחלק מהבניין משמש לבית מלון ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לבית מלון
עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
בבית מלון המכיל מספר מבנים שהמרחק האופקי ביניהם  4מטר או יותר ,ייחשבו כבניינים נפרדים .אפשר שהבניינים יחוברו ביניהם באמצעות
מעבר מקורה ובכניסה מהמעבר המקורה לבנין תותקן דלת אש
באכסניה או בית ספר שדה חדר אירוח ייחשב לפי תפוסה בפועל  ,ולא פחות מ 4 -מיטות
בבית מלון יותקנו עמדות כיבוי אש

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

33

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי׳
כיבוי וכריזה בבנין
למסחר
מס
)(1

)(2

)(3

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.16

שימוש

^

מסחר ,קבוצה
שטח המסחר עד 300
מ״ר ,וקומה אחת
בלבד
מסחר ,קבוצה 8
שטח המסחר
 301 - 3,000מ״ר

מסחר ,קבוצה ^
שטח המסחר גדול
מ 3,001 -מ״ר

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 34
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש למסחר י ת קיי מו אחת או שילוב הדרי שו ת המפורטות בסעיפים 1-9

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

הערות

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

(א)במידה ו אין צורך
במתזים לפי הערה  ,2יותקנו
גלאים.
(ב) במידה והותקנו מתזים,
יותקנו גם צופרים ונצנצים.

דרישה בהתאם להערה 6

כריזה לכל חנות מעל  500מ״ר

היציאה הראשית
מהחנות היא
ישירות אל חוץ
הבנין
היציאה הראשית
מהחנות היא
ישירות אל חוץ
הבנין.

(א) יש דרישה ,אם שטחי
המסחר כוללים יותר מקומה
אחת.
(ב)במידה ואין צורך בגלאים,
יותקנו נצנצים צופרים.

יש דרישה

כריזה בכל שטחי המסחר

מופרדת פירושוקיר90
דקות

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

היציאה הראשית
מהחנות היא
ישירות אל חוץ
הבנין

34

פרק
500

)(4

מס' הוראה
550

קניון

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

( )1הפעלת מערכת ההתראה יש דרישה בכל הבנין
תהיה באמצעות מערכת
המתזים.
( )2חובת התקנת גלאים
במעבר הציבורי המשותף.
( )3יש דרישה למערכת גילוי
בחנויות ,אם שטחי המסחר
כוללים יותר מקומה אחת.
( )4יותקנו צופרים ונצנצים.

דף מס' 35
מתוך 45

יש דרישה

הערות :
 .1במידה וחלק מהבניין משמש למסחר ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש למסחר.
 .2במידה וחלק מהבניין משמש למסחר ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש למסחר
 .3עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
 .4קבוצה ^  :שטח המסחר עד  300מ״ר ,וקומה אחת בלבד.
 .5קבוצה  : 8שטח המסחר  301 - 3,000מ״ר
 .6בקבוצה  ,8הדרישה למתזים תעמוד בתנאים אלה-
א .בכל השטח המיועד למסחר בבנין הכולל שלוש קומות או יותר המיועדות למסחר
ב .בכל השטח המיועד למסחר ,אם השטח גדול מ 1,000 -מ״ר
ג .בכל הקומה התחתית הכוללת יותר מ 200 -מ״ר המיועד למסחר או אחסון או טיפול בסחורה או חומרים מסוכנים
 .7קבוצה ^  :שטח המסחר גדול מ 3,000 -מ״ר
 .8קניון  :בנין המכיל חנויות הנפתחות לעבר מעבר ציבורי מקורה משותף ושטחו המסחרי כולל המעבר המשותף גדול מ 2,000 -מ״ר
א .במצב של קניון סגור ,תהיה דרישה לגלאים במעבר הציבורי המשותף
ב .במצב של קניון מחובר לבית-חולים ,דיור מוגן ,מגורים או כל שימוש אחר הכולל שינה ,יותקנו גלאים בשטחי המסחר
ג .נשאר מצב של קניון עומד בנפרד או מתחת לבנין משרדים
 .9בכל חנות שנדרשה בה התקנת מתזים ,יותקן ברז שליטה מבוקר ורגש זרימה
 .10במצב של פאואר-סנטר  -אין צורך בגלאים בשטחי המסחר.
 .11במסחר יש להתקין עמדות לכיבוי אש  .קבוצה ^ ו קניון

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

35

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין
לתעסוקה ומשרדים
שימוש
מס

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.17

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 36
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש לתעסוקה או משרדים יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפים 1-4

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

הערות

תעסוקה ו מ שרדי ם
)(1

א .עד  1,000מ״ר
קומה אחת במפלס
הכניסה הקובעת

אין דרישה.
מעל  500מ״ר יותקנו
לחצנים ידניים וצופרים.

אין דרישה

אין דרישה

)(2

ב .בנין ששטחו
העיקרי המיועד
למשרדים בכל
קומותיו עד 1,000
מ״ר

אין דרישה.
יש להתקין לחצנים ידניים
ו צופרים.

יש דרישה.

אין דרישה

)(3

ג .מ 1,000 -עד 3000

)(4

ד .מעל  3,000מ״ר

תותקן מערכת גילוי אש
ועשן בשטחי הפרוזדורים
המשמשים חלק מדרך מוצא
תותקן מערכת גילוי אש
ועשן בשטחי הפרוזדורים
המשמשים חלק מדרך מוצא

בכל חלקי הבנין

אין דרישה

בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבנין

הערות
.1
.2
.3
.4
.5

הדרישה מתייחסת
לשימוש

:
במידה וחלק מהבניין משמש לתעסוקה ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לתעסוקה.
במידה וחלק מהבניין משמש לתעסוקה ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לתעסוקה
עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
תעסוקה  -ראה הגדרה חדשה בחלק ג׳
אין צורך בעמדות כיבוי אש

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

36

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין
לתעשייה
מס

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.18

שימוש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 37
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש לתעשיה יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים 1-5

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

הערות

תעשיה רגילה
)(1

בנין ששטחו הכולל
עד  500מ״ר

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

)(2

בנין ששטחו הכולל
יותר מ 500 -מ״ר
ולא יותר מ1000 -
מ״ר

בפרוזדורים המשמשים חלק יש דרישה.
מדרך מוצא  ,בנוסף למתזים
תותקן מערכת גילוי אש
צופרים
לחצנים,
ועשן,
ונצנצים

אין דרישה

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

בנין או חלק מבנין
המופרד אש ולא
חלים על הבנין
דרישות אחרות
בתקנות אלו.

37

פרק
500

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

בבניין שמתקיימת
)(3
בו אחת מהדרישות
האלה:
(א) שטח אגף האש
עולה על  1,001מ״ר
(ב) השטח הכולל
של הבנין עולה על
 2,000מ״ר
(ג)הבנין מכיל 3
קומות או יותר
בבניין שמתקיימות
)(4
בו כל הדרישות
האלה:
(א) חומר גלם,
התהליך והמוצר
המוגמר הינם
מחומר לא דליק.
(ב) מטען חומרי
האריזה אינו עולה
על שווה ערך של 10
ק״ג עץ למ״ר
(ג)  400/0משטח
קירו ת החוץ פתוח
או שיבוצע ניתוח
הנדסי ל פינוי עשן.
)(5

תעשיה מיוחדת
ו חומרי ם מסוכני ם
(לפי צו חומרים
מ סוכני ם)

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 38
מתוך 45

בפרוזדורים המשמשים חלק
מדרך מוצא  ,בנוסף למתזים
תותקן מערכת גילוי אש
ועשן ,לחצנים ,צופרים
ונצנצים

בכל חלקי הבניין

בכל חלקי הבניין

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

יש דרישה לגי לוי ו כי בוי על פי סקר סיכוני ם .הסקר יו כן על י די עורן־ הבקשה ויוג ש לרשות הכבאות.6

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

38

פרק
500

הערות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 39
מתוך 45

:
במידה וחלק מהבניין משמש לתעשייה ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לתעשיה.
במידה וחלק מהבניין משמש לתעשייה ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לתעשייה
עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
בנין לתעשייה הכולל חומ״ס ברמה בינוני או גבוה ,מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאות
בבניין לתעשייה יש להתקין עמדות לכיבוי אש
רשות הכבאות רשאית לדרוש סקר סיכונים ולהתאים את הדרישות לסידורי הכבאות בהתאמה לממצאי הסקר .רשות הכיבוי אף תוכל להוריד או
להוסיף דרישות ע״פ ממצאי הסקר

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווגמערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין
לאחסון
שימוש
מס

)(1

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

3.4.8.19

אחסון טובין רמת
סיכון נמוכה ורגילה
בנין או חלק מבנין
המשמש כמחסן
ששטחו עד  750מ״ר
בקומת קרקע וגובה
איחסון לא יעלה על
 3.70מטר.

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 40
מתוך 45

בבנין או חלק מבנין המשמש לאחסון יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפים 1-4

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

אין דרישה

בכל חלקי הבנין המשמש כמחסן.
יש דרישה עם חיבור לרשת
העירונית כפי שקיימת

אין דרישה

אין דרישה לגילוי.
יש דרישה לצופרי אזעקה
אור-קוליים (נצנצים) בלבד

בכל חלקי הבנין המשמש כמחסן

אין דרישה

בכל חלקי הבנין המשמש
כמחסן יותקנו לחצני אזעקה
ידניים וצופרי אזעקה אור 
קוליים (נצנצים) בלבד

בכל חלקי הבנין המשמש כמחסן

אין דרישה

)(2

בנין או חלק מבנין
המשמש כמחסן
ששטחו מעל 750
מ״ר או שגובה
האחסון עלה על
 3.70מטר.
שטח הקומה מתחת
למפלס הכניסה הנו
 140מ״ר או יותר.

)(4

איחסון טובין ,רמת יש דרישה לגילוי וכיבוי על פי סקר סיכונים .הסקר יוכן על ידי עורן־ הבקשה ויוגש לרשות הכבאות6
סיכון גבוה כמוגדר
ב ת"י 1596

)(3

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

רות

40

פרק
500

הערות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 41
מתוך 45

:
במידה וחלק מהבניין משמש לאחסון ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לאחסון.
במידה וחלק מהבניין משמש לאחסון ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לאחסון
עבור דרישות לחניונים ראה פרט 3.4.8.20
באחסנה מעל  750מ״ר מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאות
יש להתקין עמדות לכיבוי אש
רשות הכבאות רשאית לדרוש סקר סיכונים ולהתאים את הדרישות לסידורי הכבאות בהתאמה לממצאי הסקר .רשות הכיבוי אף תוכל להוריד או
להוסיף דרישות ע״פ ממצאי הסקר

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

41

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווג מערכות גילוי,

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 42
מתוך 45

 3.4.8.20בבנין או חלק מבנין המשמש לחניון כלי רכב יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפים 1-6

כיבוי וכריזה בבנין
לחניון

מס

שימוש
חניון כלי רכב עילי
או תת קרקעי שאינו
חניון פתוח
חניון ששטחו עד
 150מ״ר

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

)(2

א .חניון ששטחו
 150מ״ר עד  500מ״ר
למעט חניון עבור
בנין מגורים
צמוד קרקע

אין דרישה

בכל שטח החניון

אין דרישה

)(3

ב .חניון ששטחו 500
מ״ר או יותר

)(4

ג .בנין רב קומות
המשמש חניון
כלי רכב
חניון מקורה פתוח

לחצני אזעקה ידניים וצופרי
אזעקה אור -קוליים
(נצנצים) בלבד
לחצני אזעקה ידניים וצופרי
אזעקה אור -קוליים
(נצנצים) בלבד

בכל שטחי החניון

בכל שטחי החניון

בכל חלקי הבנין

בכל חלקי הבניין

)(5

חניון מקורה פתוח
בשטח עד  500מ״ר

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

)(6

חניון מקורה פתוח
בשטח מעל 500
מ״ר

לחצני אזעקה ידניים וצופרי
אזעקה אור -קוליים
(נצנצים) בלבד

אין דרישה

אם החניון כולל  2קומות ויותר
יש דרישה

)(1

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

הערות

42

פרק
500

מס' הוראה
550

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 43
מתוך 45

הערות :
 .1במידה וחלק מהבניין משמש לחניון ,וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לחניון.
 .2במידה וחלק מהבניין משמש לחניון ,וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניין ,תחולנה הדרישות המחמירות יותר בין כל השימושים על החלק
המשמש לחניון
 . 3מחסנים המהווים חלק מהחניון יעמדו גם בדרישות סימן ב׳ לפרק ה׳ (פינוי עשן).

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

פרק
500

מס' הוראה
550

סיווג מערכות גילוי׳
כיבוי וכריזה בבנין

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 44
מתוך 45

 3.4.8.21בבנין המשמש למבני משק יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפים 1-6

לחניון

מס

שימוש

גילוי אש ועשן

מתזים

כריזה בחירום

מבני מ ש ק

)(2

סככות לבעלי חיים,
לרבות דיר ,סככות
לפרות או עגלים,
סככת סוסים.
לול

אין דרישה

)(3

מכון חליבה

אין דרישה

אין דרישה

)(4

מרכז מזון ,מכון
לתערובת
מתבן3

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

)(6

חממות ,בתי רשת

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

)(1

)(5

אין דרישה1,2

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה
אין דרישה

הערות :
 .1בסמוך לכניסה למבנה יותקן ברז כיבוי " 3וארון כיבוי.
 .2מסביב למבנה יותקנו הידרנטים כל  200מטר
 . 3מתבנים ימוקמו במרחק של לפחות  20מטר אחד מהשני.

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

הערות

מס' הוראה
550

פרק
500

סיווג מערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין

שם ההוראה
מערכות גילוי וכיבוי אש

תחולה
ינואר
2012

עדכון

דף מס' 45
מתוך 45

 3.4.8.22בבנין או אולם המשמש לבריכת שחיה או מפלי מים יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפים 1-2

לבריכת שחיה או מפל
מים

מס

גילוי אש ועשן

שימוש

מתזים

כריזה בחירום

הערות

בריכה או מפל מים
)(1
)(2

בריכת מים לשחיה
מעל פני המים
מפלי מים ,מעל
השטח המיועד למפל

סיווג מערכות גילוי,
כיבוי וכריזה בבנין עם
שימוש אחר

3.4.8.22

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

אין דרישה

לפי סוג הבנין בו נמצאת
הבריכה
לפי סוג הבנין בו נמצא המפל

(א) סוג בנין שלא הוגדר בסימן זה ,סיווגו יהיה בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין השימושים המפורטים בסימן זה.
קביעת השימוש הדומה תהיה ע״י עורך הבקשה ובאישור רשות כבאות.
(ב) בהעדר התאמה ,הקביעה תהיה על פי סקר סיכונים שיערך על ידי עורך הבקשה ,ויאושר ע״י מהנדס הועדה בהתייעצות
עם רשות הכבאות

הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי

45

מדינת י שר אל
משרד הפנים
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מספר 8/2020

ירושלים ,סמן התש״פ
מני 2020
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חוזר המנהל הכללי 8/2020
כ״ה סיון ,תש"פ 17 ,יוני2020 ,
לכבוד:
ראשי הרשויות מקומיות
תבנית תיק מפעל לפי תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(
תקנה  4לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) ,התשנ״ג  ,1993 -מחייבת את בעליו או מנהלו
של מפעל מסוכן ,כהגדרתו בתקנות ,להכין ולהחזיק תיק מפעל לטיפול במקרים של תקלות
ותקריות ,העלולות להתרחש במפעל ולהוות סכנה לבני אדם ולסביבה .עוד נקבע ,כי העתק תיק
המפעל יימסר לרשות הרישוי ויעודכן מזמן לזמן.
בחוזר מנכ״ל משרד הפנים מיום  5.6.1997פורסמה תבנית תיק מפעל ,אשר על בסיסה נתבקשו
רשויות הרישוי המקומיות לדרוש ממפעלים מסוכנים להכין את תיקי המפעל בהתאם לחובה
שבדין.
בשל חלוף הזמן ושינויים מקצועיים בתחום ההיערכות לחירום ,מפורסמת בזאת תבנית תיק
מפעל חדשה ,אשר נכתבה על ידי היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים ,בתיאום עם
הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה ,הרשות הארצית לכבאות והצלה ,פיקוד העורף,
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד הבריאות ומשטרת ישראל .בהמשך לכך,
אושרה התבנית על ידי הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים.
תבנית תיק המפעל החדשה על נספחיה מפרטת את כלל שלבי הטיפול באירוע ,תוך התמקדות
בשלב התגובה המיידית .היא מחליפה ומבטלת את התבנית הקודמת מיום .5.6.1997
רשויות הרישוי המקומיות מתבקשות להביא את תבנית תיק המפעל החדשה לידיעת כלל
המפעלים המסוכנים הקיימים בתחומן וכן להורות למפעלים מסוכנים המחזיקים בתיק מפעל על
פי המתכונת הישנה ,לעדכן את תיק המפעל על פי התבנית החדשה בתוך  3שנים לכל המאוחר.

בברכה,
מרדכי כהן
המנהל הכללי

2

חוזר המנהל הכללי 8/2020
כ״ה סיון ,תש"פ 17 ,יוני2020 ,

תבנית להכנת תיק
מפעל
כנדרש בתקנה  4לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) ,התשנ״ג .1993 -

מהדורת יוני 2020

המסמך מתמקד בשלב התגובה המיידית ,אך מוצגים בו כל שלבי הטיפול באירוע ונדרש בנספחיו
מידע תומך עבור השלבים הללו.
מסמך זה מחייב כולו ,על כל חלקיו ,לרבות המבוא ,כל הפרקים והנספחים.

3

חוזר המנהל הכללי 8/2020
כ״ה סיון ,תש"פ 17 ,יוני2020 ,
תוכן העניינים

עמוד

נושא
תיק המפעל  -מסגרת
מבוא  -מטרה ,שיטה
 .1המטרה
 .2שיטה  -תיאור השלבים בטיפול באירוע והמשימות העיקריות

5-6

פרק א'  -אחריות ,מבנה הצוותים ,בקרה
 .1אחריות בעל העסק
 .2צוותים ובעלי תפקידים למשימות בשלבים השונים
 .3מעקב ובקרה :טבלאות בקרה שעל המפעל לנהל
טבלת מעקב אחר עדכון תיק המפעל  3השנים האחרונות
.3.1
.3.2
טבלת מעקב תרגול אחר תרחישי חירום במפעל  3 -השנים האחרונות
.3.3
טבלת מעקב אחר אישור תרחישי המפעל

7-9

פרק ב'  -נוהל תגובה מיידית לאירוע חירום במפעל
1
הגורם המוסמך להפעיל את הנוהל
 .2הקריטריונים בעסק להפעלת הנוהל בהתאמה לתרחישים
3
קבלת ההודעה על האירוע ,איסוף ורישום פרטים לדיווח ראשוני
 .4דיווח והפעלה  -גורמים פנימיים (בעלי תפקידים ,צוותים מפעליים) ,גורמי חוץ ושירותי חירום
להצלה ולשליטה
דיווח לגורמים פנימיים  -מטה החירום ,גורמים נוספים וצוותי חירום מפעליים
4.2
4.3
דיווח לגורמי חוץ ושירותי חירום להצלה ולשליטה
נתונים נדרשים בדיווח
4.4
 .5בקרת נזקים במוקד האירוע ,גילוי ,זיהוי והערכת סיכונים ראשונית ,קבלת החלטות לגבי אוכלוסיית
המפעל (עובדים ומבקרים) ותיאום פעולות עם כוחות הביטחון וההצלה
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כ״ה סיון ,תש"פ 17 ,יוני2020 ,
תיק המפעל  -מסגרת
מבוא  -מטרה ,שיטה
.1

המטרה  -היערכות המפעל לאירוע חירום בחומרים מסוכנים ,באמצעות:
 .1.1הערכת הסיכונים הנשקפים מהפעילות בחומרים מסוכנים בעסק ותכנון דרכי
ההתמודדות איתם ,לרבות:
א .הגדרת התנאים המטאורולוגיים האופייניים לעסק.
ב .איתור הרצפטורים הציבוריים העלולים להינזק בעת אירוע חומרים מסוכנים.
ג .תכנון מוקדם של דרכי ההתמודדות עם הסיכונים מחומ״ס ,באמצעות ניתוח
תרחישים.
 .1.2הגדרת האחריות ,הסמכויות וסדר הפעולות בעת אירוע חירום בחומרים מסוכנים
המתרחש בתחום העסק או כולל רעלים או פסולת השייכים לו ,וכן כל אירוע בחומרים
מסוכנים המתרחש בעת הובלה בכלי רכב השייך לו.
 .1.3ריכוז הנתונים המקצועיים הנדרשים בעת אירוע.
 .1.4תרגול המפעל בתרחישי אירוע החירום.

.2

השיטה  -תיאור השלבים בטיפול באירוע והמשימות העיקריות
 .2.1שלב ראשון  -התגובה המיידית
א .קבלת ההודעה על האירוע ,איסוף ורישום פרטים  -מקום מדויק ,סוג החומר,
סוג התקלה ,נפגעים וכו׳.
ב .דיווח והפעלה
 )1גורמים פנימיים :בעלי תפקידים וצוותים מפעליים.
 )2גורמי חוץ ושירותי חירום להצלה ולשליטה.
ג.

בקרת נזקים במוקד האירוע ,תוך ביצוע גילוי ,זיהוי והערכת סיכונים ראשונית.

ד .החלטה על פינוי עובדים ומבקרים לנקודות ריכוז ,או הסתגרות ,בהתאם
למאפייני האירוע.
ה .חבירה לכוחות הביטחון וההצלה ותיאום הפעולות עימם.
 .2.2שלב שני  -המענה הראשוני:
א .העברת פיקוד למפקדה משולבת וייעוץ בנושאים הקשורים באירוע חומ״ס.
ב .השלמת פינוי עובדים ומבקרים ממקום הסכנה.
ג.

ביצוע סריקות ופינוי נפגעים מהמוקד.

ד .ביצוע פעולות השתלטות ראשוניות וצמצום עוצמת המוקד .המשך פעולות גילוי וזיהוי
והערכת סיכונים ,בשיתוף צוותי כיבוי והצלה.
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כ״ה סיון ,תש״פ 17 ,יוני2020 ,
 .2.3שלב שלישי  -המענה המשלים:
א .ביצוע פעולות משלימות להצלת חיים.
ב .השתלטות על מוקד האירוע והפסקת דליפה או שחרור של החומר.
ג.

ביצוע פעולות גילוי וזיהוי והערכת סיכונים לשלילת ממצאים ומזהמים באוויר.

 .2.4שלב רביעי  -שלב השיקום:
א .סילוק הפסולת המסוכנת וההריסות.
ב .שיקום והשמשה של מערכות.
ג.

החזרת המצב לקדמותו.

ד .ביצוע בקרת נזקים.
ה .תחקיר ,הפקת לקחים ויישומם.
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כ״ה סיון ,תש"פ 17 ,יוני2020 ,
פרק א'  -אחריות ,מבנה הצוותים ,בקרה
 .1אחריות בעל העסק
מנהל המפעל יאשר בחתימתו את תיק המפעל ,לרבות הנוהל והתרחישים.
שם מנהל המפעל אשר אישר את המהדורה העדכנית_________________________ :
חתימת מנהל המפעל _________ :תאריך_____________ :
יודגש ,כי הנוהל מהווה בסיס להיערכות ויש להתאימו למהות העסק ,החומרים
המסוכנים המוחזקים בו ואירועי החומ״ס העלולים לקרות בתחומו.
 .2צוותים ובעלי תפקידים למשימות בשלבים השונים
טבלת צוותים לשלבי טיפול באירוע  -בסעיף זה ,נדרש המפעל להגדיר את סוגי ומרכיבי הצוותים
הנדרשים לטיפול בכל אחד משלבי האירוע.
בהמשך ,בפרק ב'  -מתמקד תיק המפעל בשלבי התגובה המיידית והמענה הראשוני בלבד.
 .2.1להלן טבלה ראשית ,המפרטת באופן כללי את תפקידיהם של צוותי החירום באירוע
ומשימותיהם העיקריות בשלבים שהוגדרו לעיל .מערך החירום המפעלי יאורגן בהתאם
לטבלה זו בהתאם למאפייני המפעל וצרכיו.
 .2.2המפעל יכין טבלאות צוותים ומשימות תואמות לטבלה זו .לכל צוות יפורטו משימותיו
לפי השלבים.
.2.2.1המשימות יפורטו בטבלה שלהלן באופן כללי בלבד.
.2.2.2מספר האנשים בצוות ומספר הצוותים ייגזרו ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות
שבו.
מס'

תפקיד הצוות

.1

מטה החירום

.2

צוותי החירום ,בהתאמה

משימה

התגובה

המענה

המענה

כללית

המידית

הראשוני

המשלים

השיקום

לתפקידים המתוארים בפרק ב',
סעיף .4.2.2
.3
.3

מעקב ובקרה :טבלאות בקרה שעל המפעל לנהל

טבלאות בקרה שעל המפעל לנהל :יש למלא את כל הפרטים הנדרשים.
 .3.1טבלת מעקב אחר עדכון תיק המפעל  3 -השנים האחרונות:
תאריך עדכון

דווח לרשות

מהות העדכון *

(*) מהות העדכון :שוטף ,שנתי ,שינויים בעסק לרבות החלפת מנהל ,החלפת בעלי תפקידים.
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 .3.2טבלת מעקב תרגול אחר תרחישי חירום במפעל  3 -השנים האחרונות
סוג תרחיש

חובת

תאריך

תיאור התרחיש

משתתפים

תרגול

התרגול

המתורגל ופירוט

צוותי

גופים

אחת ל

ש/ח

החומרים (שם,

המפעל

חיצוניים

אריזה/כמות ,מצב
צבירה(
שנה

״תקרית״ -
דליפה ,שפך ,פיזור או
דליקה של חומר
מסוכן במהלך ייצור
או באחסנה ,לרבות
דליקה מחוץ לגדר
המפעל בעלת
פוטנציאל השפעה על
חומ״ס במפעל *
דליקה  -ללא נוכחות

שנה

חומ״ס

אם

(אלא
כן

תורגלה
באותה שנה
דליקה שבה
מעורבים
חומרים
מסוכנים)

נפיצים

שנה

(במידה ורלוונטי)

לסירוגין

רעידת אדמה

אחת
לשנה
אירוע
מתקפת

מלחמתי,
טילים

על

מצבורי חומ״ס
* יש לתרגל כל שנה תרחיש אחר מהתרחישים המופיעים בטבלת
תמצית התרחישים בפרק ב סעיף ( ,)5.2שעניינו דליפה ,שפך ,פיזור
או דליקה של חומר מסוכן ובסמוך לחומר מסוכן.
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.3.2.1אחת לשנתיים לפחות ,יש להוסיף לתרגיל של תרחיש ״תקרית״ ,כמפורט בטבלה
שלהלן ,מאפיין של חריגה אל מחוץ לגבול המפעל .זאת על ידי:
.3.2.1.1

היערכות למימוש פקודת השת״פ עם משטרת ישראל.

.3.2.1.2

יצירת קשר עם מוקד החירום ברשות המקומית ,ללא חובה למסור
נתונים.

.3.2.2יפורט בטבלה תרגול ב 3 -השנים האחרונות ,כולל השנה השוטפת.
.3.2.3בעל העסק רשאי לשלב מספר תרחישים בתרגיל חירום אחד ,אך יש להפריד בין
תרחישים שהתורה לטיפול בהם שונה (למשל  -אין לשלב תרגיל של אירוע חומ״ס
רגיל עם תרגיל של אירוע חומ״ס שמקורו ברעידת אדמה).
.3.2.4שינוי בתדירות התרגול של תרחישי חירום מותנה באישורה של רשות הרישוי.
החלטתה של רשות הרישוי תינתן על בסיס פנייה מבעל העסק .
 .3.3טבלת מעקב אחר אישור תרחישי המפעל (המפורטים בפרק ב׳ טבלה  5.2ובפרק ד׳):
סוג תרחיש

אישור התרחיש
תאריך אישור התרחיש שם מנהל המפעל
על ידי מנהל המפעל

״תקרית״  -דליפה ,שפך ,פיזור
או דליקה של חומר מסוכן
דליקה  -ללא נוכחות חומ״ס
נפיצים
רעידת אדמה
מתקפת טילים /אירוע מלחמתי
במצבורי חומ״ס
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חוזר המנהל הכללי 8/2020
כ״ה סיון ,תש״פ 17 ,יוני2020 ,
פרק ב׳  -נוהל תגובה מידית לאירוע חירום במפעל
 .1הגורם המוסמך להפעיל את הנוהל  -שם___________ :תפקיד_____________ :
בהיעדרו (ממלא מקום)  -שם_________________ :תפקיד______________:

 .2הקריטריונים להפעלת הנוהל ,בהתאמה לתרחישים שפורטו לעיל:
< .2.1יש לפרט>.

 . 3קבלת ההודעה על האירוע ,איסוף ורישום פרטים לדיווח ראשוני:
 .3.1עם גילוי האירוע בעסק ,על מגלה האירוע לדווח למי שנקבע כ״מקבל הדיווח הראשוני״
(אחראי משמרת ,שער ,מוקד ביטחון וכדומה).
מגלה האירוע :הדיווח הראשוני יכול להינתן על ידי גורם אקראי במפעל .לכן יש להדריך
ולהטמיע אצל כל עובד במפעל ,מתי לחשוד כי מדובר באירוע חומ״ס (חירום) ,למי וכיצד יש
לדווח על כך .מקבל הדיווח הראשוני ירכז ממגלה האירוע את המידע הנחוץ (כמפורט
בהמשך) לגבי האירוע ויתעד אותו .פירוט המידע הראשוני הנדרש:
נושא הדיווח

התוכן

המועד שבו התרחש האירוע ומשך הזמן שחלף

תאריך ,השעה המשוערת שבה החל האירוע ומשכו.

עד הגילוי והדיווח הראשוני
מיקום האירוע

שם או מספר המבנה שבו מתרחש האירוע ,או
מיקומו היחסי של האירוע ביחס למוסר הדיווח

החומר המעורב באירוע ומידע מרבי ככל הניתן

שם מסחרי ,שם כימי ,מספר או״ם ,קוד פעולת
חירום ,כמות משוערת

תיאור האירוע על פי הנראה לעין

כגון :שפך ,דליפה ,שריפה ,עשן ,רעשי פיצוץ,

יש לשמור על מרחק בטוח ממקום האירוע.

ריאקציה כימית בין חומרים ,היווצרות ענן של חומר

סוג התקלה ,מקור הכשל

מיטב המידע ככל שניתן לדעת במועד הדיווח ,כגון:
כשל טכני  -קריעת אטם ,כשל אנושי -אי סגירת ברז.

מספר נפגעים ,ככל שישנם ,מיקומם ומצבם

מיטב המידע ,ככל שניתן לקבוע ממקומו של המדווח

 .4דיווח והפעלה  -גורמים פנימיים (בעלי תפקידים ,צוותים מפעליים( ,גורמי חוץ ושירותי
חירום להצלה ולשליטה
 .4.1מקבל הדיווח הראשוני יבצע פעולות מיידיות (לפי הגדרה מראש) ויעביר את הדיווח
למטה החירום בעסק ולבעלי תפקידים נוספים ,כפי שנקבע מראש.
הדיווח יועבר גם באמצעים טכנולוגיים ,שיבטיחו את העברתו במהירות ובדייקנות.
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 .4.2גורמים פנימיים  -מטה החירום ,גורמים נוספים וצוותי חירום מפעליים:
.4.2.1

טבלת מטה החירום וגורמים נוספים:

* מספר האנשים במטה החירום ייגזר ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות שבו ,ובלבד
שיינתן מענה לכל התפקידים שבטבלה זו .ניתן לקבוע לאדם אחד יותר מתפקיד אחד.
שם מלא תפקיד

תפקיד

במפעל

טלפון
בעבודה

טל' נייד טלפון
בבית

מירס/

איתורית מחליף

מנהל מטה החירום (מנהל המפעל או
נציגו)
מהנדס המפעל
הערכת סיכונים ,גילוי וזיהוי (אחראי
רעלים או מי מטעמו)
ממונה בטיחות
ממונה בטיחות אש (אם קיים)
וכן בעלי תפקידים נוספים בהתאם לצורך ולמאפייני המפעל (כמו גודל ומורכבות) ,לרבות:
אחראי/ת שליטה ובקרה (לאירוע
גדול)
אחראי/ת על בקרת תהליכי ייצור
אחראי/ת ניהול משאבי אנוש
אחראי/ת על תיאום עם צוותי
החירום המפעליים
אחראי/ת על תיאום מול רצפטורים
(בהתאם לצורך)
אחראי/ת על תיאום עם גורמי חילוץ
והצלה חיצוניים ,נציג המפעל בחפ״ק
אחוד

לכשיוקם,

קשר

למוקד

הסביבה
אחראי/ת ביטחון
אחרים
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טבלת צוותי החירום במפעל:

.4.2.2

* מספר האנשים בצוות ומספר הצוותים ייגזרו ממאפייני המפעל וממצבי הפעילות שבו,
ובלבד שיינתן מענה לכל התפקידים שבטבלה זו ומספר האנשים בצוות התגובה במוקד
האירוע וצוות הכיבוי לא יפחת משניים .ניתן לקבוע לאדם אחד יותר מתפקיד אחד.
מס׳ צוות חירום
*

שם

תפקיד/

טלפון

טלפון

מלא

מקום

בעבודה

נייד

איתורית

עבודה
.1

מנהל צוות חירום

.2

צוות כיבוי (לפחות 2

.3

אנשים)

וכן צוותים נוספים בהתאם לצורך ולמאפייני המפעל (כמו גודל ומורכבות) ,לרבות:
.4

צוות

.5

האירוע

.6

במוקד

תגובה

(לפחות  2אנשים)

.7

צוות

.8

האירוע ,במעגל הקרוב

.9

מקום

לבידוד

והרחוק

.10

צוות טיפול באוכלוסיית

.11

המפעל ,פינוי וסריקה

.12
.13

צוות

.14

ראשוני

רפואי

טיפול

.15
.16

צוות חילוץ

.17

(לפחות  2אנשים)

.18
.19

קבלני ומפעילי ציוד כבד

.20

ואמצעים טכניים

.21
.22

צוותים ייעודיים אחרים,

.23

למאפייני

.24

בהתאם

המפעל ,כדוגמת ״בקרת
תהליכי ייצור״.
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.4.3גורמי חוץ ושירותי חירום להצלה ולשליטה:
טבלת הגורמים שלהם יש לדווח:
מס״ד

אמצעי קשר 1

תפקיד

אמצעי קשר 2

סדר דיווח מחייב
1

כיבוי אש

2

משטרת ישראל

3

מוקד הסביבה (יש לדווח בתוך  15ד׳ מגילוי אירוע חומ״ס,
מתוקף רישיון העסק והיתר הרעלים(

דיווח ליתר הגורמים שלהלן ,בהתאם למאפייני האירוע
4

צה״ל/פיקוד העורף ,לפי העניין

5

במקרה של הרעלת מים או מזון  -לשכת הבריאות האזורית

6

מוקד החירום של הרשות המקומית

7

מד״א

רצפטורים ציבוריים חיצוניים ,שהאירוע יכול להשפיע עליהם  -פרטי הגורמים
8

רצפטור( ...הפנייה לפרק ג׳ ,מוסף א׳ ,סעיף ) 4

9

רצפטור)"( ...

10

רצפטור("( ...

11

רצפטור)"( ...

12

אחרים
.4.4הדיווח יכלול לפחות את הנתונים המפורטים להלן ,על פי זמינותם:
נושא הדיווח
.1

תוכן

התאריך והשעה שבהם התרחש האירוע

 .2מיקום האירוע ונקודת החבירה עם איש הקשר מטעם העסק
שם מסחרי ,שם כימי ,מספר או״ם,

 .3החומר המעורב באירוע

קוד פעולת חירום
 .4תיאור התרחיש או סוג התקלה והאם התקלה נמשכת
 .5מספר הנפגעים ,ככל שישנם ,מיקומם ומצבם
 .6אופן ההגעה למקום התקרית
 .7לפי בקשת כוחות החירום ,יציע העסק מיקום להקמת חפ״ק.
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 . 5בקרת נזקים במוקד האירוע ,גילוי ,זיהוי והערכת סיכונים ראשונית ,קבלת החלטות לגבי
אוכלוסיית המפעל (עובדים ומבקרים) ותיאום פעולות עם כוחות הביטחון וההצלה
 .5.1מטה החירום בעסק יבצע הערכת מצב ,המבוססת על הערכות סיכונים פרטניות על פי
הנתונים המדויקים של האירוע וינחה לגבי ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך
השתלטות על מוקד האירוע והפסקתו.
 .5.2להלן טבלת תמצית התרחישים שפורטו ונותחו על ידי המפעל .ככל שהעסק בחן תרחיש
של מרחקי הפרדה ,ניתן להוסיפו לטבלה.
חובה שאחד התרחישים יכלול דליקה מחוץ למפעל ,שעלולה להשפיע על חומרים
מסוכנים הנמצאים או מאוחסנים במפעל (אם תרחיש כזה אינו כלול בטבלה שבהמשך,
יש לנמק מדוע)
התרחיש (מחולל האירוע):

תרחיש 1

תמצית :סוג האירוע (דליפה ,שפך ,פיזור ,דליקה של
חומר מסוכן ,דליקה פנימית של חומ״ס וללא
מעורבות חומ״ס ,דליקה מחוץ לגדר ,העלולה
להשפיע על חומ״ס במפעל),
פירוט של נתוני התרחיש:
שם המתקן במפעל ומיקומו
תיאור התהליך (אחסון ,שימוש ,שינוע) שבמהלכו
אירע התרחיש
סוג החומר המסוכן בתהליך המעורב בתרחיש
הכמות המרבית של החומר המסוכן בתהליך [ק״ג]
כמות החומר המרבית בתרחיש [בק״ג]
מצב הצבירה של החומר המסוכן המעורב בתרחיש
מספר או״ם
קבוצת סיכון של החומר המסוכן המעורב בתרחיש
קוד חירום של החומר המסוכן המעורב בתרחיש
לחץ [אטמוספירה]
טמפ' [מעלות צלסיוס]
טווח ההשפעה של התרחיש המתואר במטרים או בקילומטרים:
על פי  ^ 0 2 -ק * *
על פי  ^ 0 3 -ק * *
גורם מושפע מהתרחיש  -במפעל
גורם מושפע מהתרחיש  -רצפטורים ציבוריים
בטווח הסיכון
שיטת טיפול מומלצת באירוע המתואר בתרחיש
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התרחיש (מחולל האירוע(:

תרחיש 2

תרחיש 1

תרחיש 4

תרחיש 3

אמצעים וחומרים לטיפול באירוע* ומיקומם
* דוגמאות :ערכות אטימה ,רסס מים ,כדורים להפחתת נידוף ,שרוולי ספיגה ,חול ,אמצעי
שאיבה ,חומרי ספיגה אחרים.
** מוגדרים בהיתר הרעלים ובחוזר מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה ״מדיניות מרחקי הפרדה״.
 5.3אוכלוסיית המפעל  -מטה החירום בעסק ינחה לגבי ההתנהגות של אוכלוסיית המפעל,
לרבות עובדי המפעל וכל הנמצאים בו ,על פי הערכת המצב .יש להתייחס לטבלה הבאה
בהתאמה לטבלת התרחישים שלעיל:
תרחיש

תרחיש 2

תרחיש 1

תרחיש 4

תרחיש 3

צורך בהפעלת מערכת אזעקה/כריזה
פינוי  /הסתגרות
כאשר

ההנחיה היא ״הסתגרות״

-

מיקום ושטחי כינוס .כאשר ההנחיה היא
פינוי  -ציר הפינוי (בהתאם לכיוון רוח
שכיח(
נתונים לגבי רכבי פינוי

 5.4רשימת רצפטורים ציבוריים בסביבת המפעל ,לרבות בסיסי צה״ל ומתקנים של משרד
הביטחון ,מתקנים חיוניים ,מוסדות ציבור ,מפעלים שכנים ,אוכלוסייה שכנה וקידוחי
מים.
יש לפרט רצפטורים ברדיוס הסיכון המרבי ,המוגדר על פי החומרים המסוכנים במפעל ,על פי
חוזר מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה ,״מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים״,
מהדורה מעודכנת ממרץ ( 2014באתר המשרד להגנת הסביבה).
לגבי נפיצים ,יוגדר הרדיוס על פי מיטב הידע והטכנולוגיה לקביעת מרחקי הפרדה מנפיצים.
לחילופין ,ייקבע הרדיוס לגבי כל אחד מסוגי החומרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
מס'

מוסד/מתקן/

תיאור

כמות

המרחק

בכיוון

מפעל/שכונה

ועיסוק

אנשים

מהמפעל

מהמפעל

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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 5.5רצפטורים ציבוריים בטווח הסיכון  -מטה החירום ימליץ לגופי החירום ויעדכן אותם
כיצד לנהוג ,בהתאם לצורך ולהתפתחות האירוע.
 5.6מטה החירום יחליט לגבי השלמת דיווח לכוחות החירום וכל גורם רלווטי נוסף ,בהתאם
לצורך.
 5.7מטה החירום ינהל את התיאום והחבירה עם כוחות הביטחון וההצלה ככל הנדרש.
 5.8אמצעי קשר ושליטה בטיפול באירוע
5.8.1

יש לפרט לגבי כל אמצעי את הגורמים שהוא נועד לשרת בעת אירוע חירום -
קבוצות היעד :מטה החירום ,אנשי המפעל ,גופי החירום החיצוניים,
רצפטורים חיצוניים וכו׳.

5.8.2

יש לפרט מכשירים שיפעלו בעת אירוע חירום ,גם כאשר יש חשש לקריסת
מערכות תקשורת.

5.8.3

פירוט האמצעים:

מס״ד

ייעוד

.1

מערכות ואמצעי אזעקה

קבוצת

היעד

(פנימי/חיצוני)

.2
.3
.4
.5

מערכות ואמצעי כריזה

.6
.7
.8
.9

אמצעי קשר ייעודיים נל״ן/
קווי/אלחוטי/לווייני/אחר

.10
.11
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 5.9פירוט האמצעים הנדרשים לצורך השתלטות על מוקד האירוע:
מפעל יבטיח את קיום האמצעים ,על פי ניתוח הסיכונים והתרחישים הרלוונטיים

5.9.1

למפעל.
5.9.2
מס'

פרטי ציוד מגן אישי במפעל ומיקומם:

קבוצת

סוג/דגם

האמצעים

אמצעי

מיקום

כמות

מיועד עבור

מיקום

החומרים

המפתחות על

האחראי

שם

המפתחות

ופרטי

הקשר

עמו
.1

חליפות מגן ,לרבות

.2

וחליפות

מנ״פ

ייעודיות אחרות

.3

מסיכות גז

.4
.5
.6

מסנן

.7

ציוד מיגון אחר
5.9.3
מס'

אמצעי גילוי וזיהוי נייחים וניידים:

קבוצת

סוג/דגם

נועד

האמצעים

האמצעי

וגילוי

ניידים

*

לזיהוי מספר

מיקום

אמצעים

חומרים:

סף

תחתון סף עליון של

של

ריכוז ריכוז החומר

החומר

להתרעה

להתרעה
.1
.2
.3
.4

נייחים,

.5

לרבות

.6

גלאים
ומצלמות
5.9.4

אמצעים לטיפול בדליפה/שפך:

מס'

קבוצת האמצעים

.1

אמצעים להקטנת קצב הנידוף

סוג/דגם האמצעי

.2
.3

שרוולי ספיגה

.4
.5

מערומי חול

.6
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משאבות

.7
.8

*

.9

* יש לציין גם אמצעים נוספים כגון :מאצרות ,קירות מיגון ,כלי קיבול וכו׳.
 5.10נתונים מטאורולוגיים אופייניים  -יש לפרט את הנתונים האופייניים והשכיחים לאזור
המפעל לאורך כל היממה
עונה

שעה/חלק ביממה

6

כיוון רוח שליט ואופייני

עוצמת רוח

מצב יציבות

המשך הטיפול בשלבים הבאים של האירוע ,כפי שפורטו בפרק א׳ ,יבוצע בהתאם
להתפתחות האירוע ומאפייניו הייחודיים ,בהתאמה לנתוני האירוע.
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פרק ג׳  -מוספים
מוסף א :נתוני המפעל הנדרשים בעת אירוע
 .1פרטי המפעל  -יש לשלב עותק תקף של רישיון העסק.
 .2חומרים מסוכנים ודליקים במפעל  -יש לצרף את נספח א׳ של היתר הרעלים שבתוקף.
 .3מתקני ייצור ואתרי אחסון חומ"ס
מס׳

מס׳/שם

חומרים

מסוכנים,

מתקן או אתר אחסון

ונפיצים

עיקריים

דליקים כמות במתקן
הנמצאים

(משקל או נפח)

באחסון ובתהליך ייצור
.1
.2
.3
 .4רשימה של ציוד טכני מסוכן שנמצא במפעל ועלול להוביל לסיכונים ,לרבות :ציוד בלחץ גבוה,
מתקנים הפועלים בטמפרטורות גבוהות ,כגון תנורי היתוך למתכות ופולטי קרינה
רדיואקטיבית.
 .5מפות ותרשימים:
 .5.1בצמוד לתיק המפעל ,יחזיק המפעל במסמכי הרישוי העדכניים אשר הוגשו בתהליך
הרישוי ,כנדרש בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) פרקים ה׳-ו׳ .זאת ,לרבות תרשים
סביבה ( ,) 1:2,500מפה מצבית ( ) 1:250ותוכניות העסק (.)1:100
 .5.2מומלץ למפעלים גדולים ומורכבים להחזיק בתיק המפעל ,בנוסף לאמור בסעיף הקודם,
מפה או תצ״א הכוללים את כל שטח המפעל ,בקנה מידה שיאפשר לעשות בהם שימוש
בעת אירוע חירום .בהתאם לצורך ,ניתן להעלות את המידע על מספר מפות או תצ״א ,תוך
שמירה של התאמה מלאה ביניהן .על המפה או התצ״א יסומנו:
א .קואורדינטות ,חץ צפון ,מקרא וכל מידע נוסף הנדרש להתמצאות קלה.
ב .מיקומם של כל החומרים המסוכנים במפעל ,לרבות :מתקנים ,אזורי אחסון,
צוברים וצנרת עיליים וטמונים ואזורי אחסון של פסולת חומרים מסוכנים.
ג .טווחי הסיכון על פי התרחישים (תוך סימון מעגלים נפרדים לנקודות הקצה
השונות ,כגון  ) ? ^ 0 2 , ? ^ 0 3 -והרצפטורים הציבוריים בתוך המעגלים.
ד .מיקומם של חומרי ספיגה ,אמצעי גילוי וזיהוי וציוד מיגון.
ה .מיקום רחבת החנייה של רכבי הכיבוי.
ו .המיקום של ציוד כיבוי ואספקת מים.
 )1מאגרי מים ומתקני מים מקומיים.
 )2פריסה של קווי צנרת מים לכיבוי וברזי כיבוי.
 )3קווים חיצוניים של הזנת מים (רשת עירונית למילוי חוזר וכו׳).
 )4אספקת מים רזרבית (מפעל שכן וכו׳).
 )5ברזי הסנקה לספרינקלרים.
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 )6עמדות כבוי.
ז .פתחי המבנה לצורך כניסת כבאים.
ח .צירי תנועה למילוט ופינוי של אוכלוסיית המפעל וגישה למתקני החומ״ס ,לרבות
סימון צנרת עילית (מעל פני הקרקע) ,העלולה להפריע לתנועת רכב הצלה וחירום.
ט .מקלטים וחדרים להסתגרות.
י .מערכות אנרגיה.
 )1אספקת חשמל ציבורית (מקורות הזנה).
 )2אספקת חשמל מקומית.
 )3עמודים וחוטי חשמל (עיליים וקרקעיים).
 )4נקודות ניתוק זרם חשמל במפעל  -מפסק ראשי ולמתקנים השונים.
 )5מערכות מיזוג אוויר.
 )6מערכות הסקה (דלק ,גז).
 )7גנרטורים לחירום (יש לפרט את הספק).
יא .מיקומים אפשריים להקמת חפ״ק ומקום כינוס של כוחות החירום וההצלה בעת
אירוע חומ״ס.
יב .מיקומים חשובים:
 )1מנחתים מוסדרים בקרבת המפעל.
 )2מיקום של מקורות מים ,קידוחי מים ותשתיות מים בקרבת המפעל.
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מוסף ב׳ :טיפול באוכלוסיית המפעל
 .1פירוט של נתוני אוכלוסיית המפעל לפי ראשי הפרקים הבאים:
 .1.1סה״כ כוח אדם כללי  -עובדים ,עובדי כ״א ועובדי קבלן.
 .1.2כוח אדם במשמרות.
 .1.3התייחסות למחלקות שיש בהן ריכוז עובדים גדול יחסית.
התייחסות למחלקות שקיימת בהן פעילות הכוללת עבודה עם חומרים

.1.4

מסוכנים (למשל ,מתקן
במפעל שבו מתקיים תהליך ייצור רציף או מנתי).
 .2נתונים אודות כלי רכב פרטיים וציבוריים הנמצאים במפעל בשעות העבודה ויכולים לסייע
לפינוי אוכלוסייה  -אם יוחלט על כך.
מס׳

סוג

האמצעי

כמות

כושר הסעה

מיקום

.1
.2
 .3נוהל טיפול באוכלוסיית המפעל בעת אירוע ,שבו יפורטו :
 .3.1שיקולים לפינוי או הסתגרות של אנשי המפעל בעת אירוע.
 . 3.2פירוט השיטה שתבטיח כי קיים מידע עדכני לגבי אוכלוסיית המפעל וכי כל
האוכלוסייה מבצעת את ההחלטות בדבר פינוי או הסתגרות.
.3.2.1״אוכלוסייה״  -לרבות עובדים ,אורחים ,קבלנים וכל השוהים
במפעל .יצוינו גם אוכלוסיות מיוחדות ,בדגש על אנשים עם
מוגבלויות ואנשים התלויים באחרים לצורך הפינוי או ההסתגרות.
 . 3.3פינוי:
.3.3.1פירוט צירי פינוי (בהתחשב בכיווני הרוח השכיחים) ,אם הוחלט על
כך.
.3.3.2הנחיות לעובדים לגבי ביצוע הפינוי.
.3.3.3קביעת שטחי ריכוז או כינוס לאנשי המפעל (לפחות שתי חלופות),
הגדרת הציוד הנדרש והגדרת בעלי תפקידים.
 . 3.4הסתגרות:
.3.4.1פירוט מקומות להסתגרות ,אם הוחלט על כך.
.3.4.2הנחיות לעובדים לגבי ביצוע ההסתגרות.
 .3.5אספקת מזון ומי שתייה במפעל בעת אירוע ,כולל התייחסות לאפשרות של
פגיעה באיכותם ,לפני האירוע או במהלכו.
הערה :בסעיף זה מדובר במקרים שבהם המים או המזון נפגעים כתוצאה מאירוע חומ״ס.
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מוסף ג'  :אמצעי חילוץ ,כיבוי ושינוע לטיפול באירוע
בנוסף לאמצעים המפורטים בנוהל התגובה המיידית.
 .1אמצעי שינוע במפעל:
סוג

מס׳

האמצעי

.1

רכב להובלה

כמות

כושר הרמה/נשיאה

מיקום

.2
.3

ציוד הרמה נייד ,כגון

.4

מלגזות ועגורנים

.5

צמ״ה

.6

כלי קיבול ניידים ,כגון

.7

מכליות ומיכל נגרר
חילוץ

והצלה:

.8

רכבי

.9

אמבולנס ,כבאית וכו׳.

.10

אחר

 .2אמצעי כיבוי וחילוץ
 .2.1צנרת הכיבוי המפעלית מוזנת:
א .ישירות מהרשת העירונית או הציבורית

כן/לא

ב .ממאגר המים של המפעל

כן/לא

ג .בו זמנית מצנרת עירונית ,ציבורית או בית משאבות

כן/לא

 .2.2חיבור אחר? ______________________________________________
פירוט ברזי השריפה ,מגופי הניתוק ,שסתומים חד-כיווניים ,פורקי לחץ וכו׳ יסומן על גבי
המפה באופן גרפי.
 .2.3מערכות קצף לכיבוי
א .סוג הקצף  ...............תואם כיבוי חומרים  / ..................יישום לד׳/מ״ר ....................
ב .ייעוד הקצף ............................................................................................................
ג .שטח וזמן יישום (הנחות יסוד לתכנון).......................................................................
ד .כמות הקצף במערכת...............................................................................................
ה .כמות הקצף הנוסף באגירה או אחסון ......................................................................
ו .תיאור של מערכת הכיבוי בקצף (טבעת קצף מוכן היקפית/קו קצף מוכן/מאגר קו
מרכזי/מכלי מינון מקומיים/מזנקים/הזרמה למכלים/מערכות מתיזים/משפכים
ואחרים).
פירוט............................................................................................................................ :
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 . 2.4ריכוז אמצעים לטיפול בדליקות
סוג

מס״ד

האמצעים

.1

רכב כיבוי

.2

מזנקי מים או קצף

.3

הידרנטים

.4

וילון מים או קיטור

.5

מטפים

כמות

דגם

פאנל פיקוד כבאים (תיאור
הפאנל

על

כל

השליטה

אמצעי
במערכות

החירום)
מערכות שחרור עשן
מערכות כיבוי אוטומטי
בלוחות חשמל
מערכות כיבוי בגז (לציין
את שם הגז)
.6

מתזים אוטומטיים

.7

תותחי מים

.8

עגלות קצף

.9

גלגלונים

.10

עמדות כיבוי אש

.11

ציוד אחר
 . 2.5מאגרי מים

מס״ד

נפח ממ״ק

מקום המאגר

.1
.2
 . 2.6קווי הזנה חיצוניים למילוי חוזר של מים
מס״ד

קוטר

קו הזנה ציבורי

ספיקה

1
2
סה״כ הזנה אלטרנטיבית במהלך שריפה או תקרית  ................ .............ממ״ ק
 . 2.7כושר שאיבה דיזל/חשמל
מס'

משאבת כיבוי

ספיקה

מק״ש בלחץ

1
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2
סה״כ כושר שאיבה בו זמנית  .....................................מק״ש

בלחץ.

 . 2.8צנרת הכיבוי במפעל (ניתן לסמן על המפה ,בנוסף ,סימון גרפי לפי קטרים(
מס״ד

קוטר צנרת תואמות

הצנרת
באזור/שטח/

באינצ'ים

מתקן/מבנה

תיאור מילולי של צנרת הכיבוי

לספיקה ( -טבעת היקפית סגורה ,טבעות משנה וכר)
מק״ש

1
2
3
הצנרת במפעל תואמת ספיקה כוללת של .........................................מק״ש
בלחץ עבודה של ........................................אטמוספרות
 . 2.9מערכות גילוי וכיבוי אוטומטיות במתזים (ספרינקלרים)
מס״ד

מבנה /מתקן

סוג המערכת

לד^מ״ר

שטח יישום

1
2
. 2.10
מס״ד

מערכות לגילוי אש ,דליפה או אדים דליקים

מבנה/מתקן

סוגי המערכת

1
2
. 2.11

ציוד כיבוי קבוע ומטלטל (כמויות)

מס'

סוג

קוטר באינצ'ים

.1

ברזי כיבוי עם זקיף

6

.2

4

.3

3

.4

2

.5

זרנוקים

2
3

.6
.7

מזנקים

2
3

.8
המשך

סוג

.9

מזנקים ניידים

ספיקה

.10
.11

כמות

מזנקים קבועים
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.12
המשך

סוג

תכולה

.13

מטפה אבקה

 6ק״ג

.14

 12ק״ג

.15

 50ק״ג

.16

 250ק״ג

.17

מטפה הלון

 3ק״ג

.18

 6ק״ג

.19

 12ק״ג
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מוסף ד׳  :נתונים הדרושים למשטרת ישראל
 .1נציגי המפעל בחפ"ק האחוד (לפחות  2אנשים(:
טלפון
טלפון
איתורית/
תפקיד
נייד
שם מלא בעבודה
מירס

טלפון
בבית

כתובת

איתורית/
מירס

טלפון
בבית

כתובת

 .2מערך האבטחה במפעל
טלפון
תפקיד
שם מלא בעבודה
מנב״טים
מאבטחים
בודקים
ביטחוניים

טלפון
נייד

הערות

הערות

 .3מיקום מומלץ להקמת חפ"ק:
 . 3.1המפעל יבחר  2מיקומים לפחות שבהם ניתן למקם חפ״ק אחוד ,אם המשטרה תחליט
שיש צורך בהקמתו ,לצורך ניהול אירוע החורג מגבולות המפעל.
 . 3.2המיקום ייבחר באופן שיאפשר הפעלה בטוחה של החפ״ק ,בהתחשב בכיווני הרוח
השכיחים במפעל ובמקומות העיקריים שבהם מוחזק חומ״ס במפעל ועלולים להתרחש
בהם אירועים (בהתאם לתרחישים שנבחרו בטבלה .)5.2
 . 3.3המיקומים שנבחרו יסומנו על גבי תרשים הסביבה ועל גבי המפה המצבית של המפעל,
המצורפים לתיק המפעל.
 .4מצלמות:
המפעל יסמן על המפה המצבית שבתיק המפעל את כל המצלמות שהותקנו במפעל  -במידה
וקיימות.
 .5מוקד הפעלה:
המפעל יציין אם קיים מוקד או מטה הפעלה קבוע לחירום ,את מיקומו ואת האמצעים
הקיימים בו ,לרבות :מפות ,אמצעי קשר ותקשורת ,יומנים ,דו״חות וכדומה.
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פרק ד׳ :נתוני עזר
בפרק זה יש לפרט את המידע שלהלן.
 .1דפי מידע (גיליונות בטיחות) מקוצרים של החומרים המסוכנים במפעל ,תוך פירוט המידע
הנדרש בעת אירוע לגבי כל אחד מהחומרים.
 .2הנחיות לניתוח תרחישים והערכות סיכונים
 .2.1תמצית התרחישים תפורט בטבלת ריכוז התרחישים שבפרק ב׳ ,סעיף .5.2
 .2.2בקרת אישורי התרחישים תפורט בפרק א׳ ,סעיף .3.3
 .2.3המפעל ינתח תרחישי אירוע חירום:
א .התרחישים שינותחו יהיו בעלי השכיחות המסתברת הגבוהה ביותר והסיכון הגבוה
ביותר.
ב .ינותחו תרחישים על פי הסוגים או המחוללים הבאים:
 )1״תקרית״ ,כהגדרת התקנות ,לרבות פח״ע ,תאונה ,או דליקה
בחומ״ס.
 )2דליקה מחוץ לעסק בעלת פוטנציאל השפעה על החומ״ס
בעסק.
 )3דליקה בתוך שטח העסק  -בנוכחות או שלא בנוכחות
חומ״ס.
 )4נפיצים.
 )5רעידת אדמה,*.
 )6מתקפת טילים ,כולל פגיעה במצבור החומ״ס הגדול ביותר*.
 )7אירוע בעת הובלה ,על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה.
 )8בעסק העוסק בחומרים הנכללים בחוזר מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה בנושא
מדיניות מרחקי הפרדה ,יכלול המפעל גם את התרחיש הקבוע במדיניות זו ,על פי
הכללים המפורטים במסמך.
 )9במפעל שהוכן עבורו תיק היערכות לאירוע מלחמתי במתאר חומ״ס (״פק״ל
אופציות״ ע״י פקע״ר ,יכלול המפעל גם את התרחיש שנקבע או אושר למפעל על
ידי פיקוד העורף.
(*) בתרחישים של רעידת אדמה ומתקפת טילים ,יש לשים דגש על שרשרת אירועים
המתרחשת בו בזמן ,היעדרות מספר גדול של אנשים מצוותי החירום והרס תשתיות
של קשר ,חשמל ,מים ודרכי גישה.
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 .2.4תרחישים שהוכנו על פי דרישת נציגי משטרת ישראל ,המשרד להגנת הסביבה ,אגף
הפיקוח על העבודה ,שירותי הכבאות וההצלה ופיקוד העורף.
הגורם הדורש רשאי להגדיר גם את שיטת הניתוח.
 .2.5יצורפו נתונים ,נוסחאות ,חישובים ופלטי מחשב ,שהמפעל השתמש בהם לצורך ניתוח
התרחישים.
 .2.6תוצרי הניתוח יפורטו בחלקים הרלוונטיים בתיק המפעל (כגון :טבלה בסעיף  5.2בפרק
ב׳).
 .2.7התרחישים ינותחו בהתאם לתנאי המטאורולוגיה הנדרשים בחוזר מנכ״ל המשרד
להגנת הסביבה בנושא מדיניות מרחקי הפרדה ,או לפי טבלת התנאים המטאורולוגיים
האופייניים למפעל (טבלה בסעיף  5.10בפרק ב׳).
 .2.8בניתוח התרחישים יפורטו רצפטורים ציבוריים ,הנכללים בחוזר מנכ״ל המשרד להגנת
הסביבה בנושא מדיניות מרחקי הפרדה ועל פי הכללים הנקבעים בחוזר זה.
 .2.9תמונות של לוח החשמל הראשי ,מגופים ראשיים לגפ״מ וגז טבעי ומגופים לניתוק
צנרת חשמל.
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נספח  : 1ריכוז הגדרות ומושגים
במוסף זה יפרט המפעל מושגים המקובלים בשימוש במפעל ועלולים שלא להיות מובנים על
ידי גורמי המפעל והרשויות הבודקות את התיק ,כגון מונחים בראשי תיבות ,שמות קוד,
קיצורים ,מונחים מקצועיים וכדומה.

נספח  :2עמידה בדרישות פיקוד העורף/מרכז חומ״ס
צו נצור* לחירום מטעם פיקוד העורף ונהלי חלופה למיגון המפעל ,במידה וניתנו על ידי פיקוד
העורף:
 .1יש לצרף תיעוד.
 .2פירוט מוכנות העסק לעמידה בדרישות הצו הנצור ונהלי החלופה למיגון ,כמפורט בטבלת
היערכות מיוחדת בשעת חירום ,להלן:
פעילות

פירוט המוכנות

לו״ז מתוכנן

חומרים ,אמצעים ,כ״א ,הפנייה לנהלים ,דרכי
תקשורת
נוכחות צוות חירום 24/7
נוהל חלופה למיגון
דיווח מלאים יומי
בקשות שינוע חומ״ס

*צו נצור  -צו מפיקוד העורף המכיל הנחיות לביצוע בשעת חירום .הצו ותוכנו מתואמים בשגרה
מול המפעל במידה ויש בו צורך.
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נספח  :3הנחיות לבחירת וכתיבת תרחיש אירוע חירום בחומ"ס ,הנובע מרעידת אדמה
מ ס מ ך הנ חיו ת ל הי ע ר כו ת ל ת ר חי ש אי רו ע חו מ רי ם מ סו כני ם ש מ קו רו
ב ר עי ד ת א ד מ ה

 .1כללי:
א .על המפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים להיערך לאירוע רעידת אדמה
ולקיים פעולות למניעה ואפחות של אירוע חומ״ס כתוצאה מרעידת
אדמה .לשם כך ,על המפעלים לפעול בהתאם להנחיות המשרד להגנת
הסביבה בנושא בחינת ושיפור עמידותם של מפעלי חומ״ס בפני רעידות
אדמה ולהיעזר ב״מדריך לפתרונות שיפור עמידות בפני עומסים
סיסמיים למתקני חומרים מסוכנים״ ובמסמכים נוספים שניתן למצוא
באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
ב .מסמך זה מתאר את ההיערכות הנדרשת לאירוע חומ״ס שמקורו ברעידת
אדמה ,בהתבסס על ההיבטים המיוחדים של האירוע .המסמך מפרט
המלצות לשיפור ההיערכות לאירוע ,שיאפשרו לצמצם את הסיכון
לבריאות הציבור והסביבה.
ג .פרק א׳ להלן מפרט את ההיבטים המיוחדים של האירוע .בנוהל
החירום בתיק המפעל יש להתייחס לכלל ההיבטים ולהציע מענה
המאפשר לצמצם את השפעתם.
ד .בהכנה של תכנית המענה ניתן להיעזר בחומרים מקצועיים שהוכנו
במשרדי הממשלה השונים בישראל ,או בחומרים המקצועיים הרבים
הקיימים במדינות ה.0 £ 0 0 -
ה .ההיבטים המפורטים בפרק א׳ שלהלן ,מבוססים על מסגרת להיערכות
שהופצה ע״י ״ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה״ ,על
לקחים שהופקו מאירועי רעידת אדמה שהתרחשו בשנים האחרונות
ברחבי העולם וכן על עבודות מחקר וסקירות ספרות שנעשו בישראל
בשנים האחרונות.
 .2פרק א׳ :היבטים מיוחדים של אירוע חומרים מסוכנים שמקורו ברעידת
אדמה
אין להתייחס לרשימת ההיבטים שלהלן כרשימה סופית ומוחלטת ,אלא
כרשימה חלקית ,המפרטת את ההיבטים המיוחדים העיקריים בלבד.
א .היעדר התרעה
אירוע רעידת אדמה מתרחש באופן פתאומי וללא התרעה מוקדמת.
משמעות הדבר היא שיש להשקיע את מירב המשאבים לצמצום
הסיכונים בשלב ההיערכות לאירוע.
ב .היעדר תמונת מצב לגבי היקף האירוע
בשונה מתקלה בשגרה או אירוע מלחמתי ,רעידת אדמה עלולה לגרום
לנזקים במרחב גיאוגרפי רחב (במושגים של מדינת ישראל  -בכלל מרחב
המדינה) .כאשר האירוע יתרחש ,לא ניתן יהיה לחזות את היקף ההשפעה
על קבלת חומרי גלם ,הגעת עובדים ,יכולת התפקוד של הספקים ויכולת
הפצת המוצרים.
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ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

ט.

היעדר כוחות חירום
מכיוון שרעידת אדמה היא אירוע רחב היקף ,כוחות החירום לא יגיעו
למרבית המקומות .בנוסף לכך ,יתכן שחלק מכוחות החירום ייפגעו
והגישה למקומות רבים תהיה מוגבלת עד כדי בלתי אפשרית עקב פגיעה
בתשתיות .בהתאם לכך ,תתבסס תכנית המענה ב 48-24-השעות
הראשונות של האירוע על היכולות הפנימיות של המפעל ,או לכל היותר
על סיוע ממפעלים הסמוכים.
פגיעה ברשתות התקשורת
סביר שרעידת אדמה תפגע גם בתשתיות התקשורת ,כאשר עומס על
המתקנים שלא נפגעו יגרום לקריסתם לתקופה של שעות עד ימים .אי
לכך ,יתבסס המענה המתוכנן על הנחה של היעדר תקשורת באופן
מוחלט ,למעט מכשירי קשר פנימיים הפועלים באמצעות קשר ישיר או
מערכות תקשורת של צה״ל ושל ארגוני החירום (משטרת ישראל ,שירותי
הכבאות ומד״א) ,זאת מכיוון שהמתקנים של מערכות אלה עמידים
ברובם בפני רעידות אדמה.
פגיעה בתשתיות תחבורתיות
רעידת אדמה בעוצמה גבוהה תפגע בהכרח ברשת הכבישים ומסילות
הברזל באזור גיאוגרפי נרחב .בנוסף לפגיעה הפיזית ,ייחסמו חלק
מהכבישים בשל מכוניות עזובות או תקועות וחלק מהכבישים ייחסמו
עבור כוחות המענה .משמעות הדבר היא שיש להתייחס למפעל כמנותק
תחבורתית מכל הכיוונים ,ללא יכולת לקבל אספקה ,תגבור של צוותי
הכוננות ,חומרים נדרשים לטיפול ו/או אמצעים שאינם נמצאים בתחום
המפעל.
פגיעה בתשתיות חשמל
לפי ניתוחים שבוצעו במשרד האנרגיה ולפי לקחים מאירועים בעולם ,יש
להיערך להיעדר אספקת חשמל למפעל לתקופה של  48שעות לפחות .בשל
כך יש להתייחס למערכות ולתהליכים שלצורך תפקודם נדרש חשמל
ולבחון את ההשפעה של היעדר אספקת חשמל בהיבט של גרימת אירוע
חומ״ס.
פגיעה בתשתיות מים
בדומה למערכות החשמל ,צפויה פגיעה גם במערכות אספקת המים .על
המפעל להיערך לפעילות חיונית נדרשת על סמך מאגרי המים הנמצאים
בתחומו וזאת בתנאי שנבדקה עמידותם של המאגרים לרעידות אדמה.
הדגש הוא על מים הנדרשים למערכות הכיבוי ולתהליכי הכלה ,מיום
וכדומה ,כחלק מהטיפול באירוע חומ״ס.
פגיעה ברכיבי מערכת -צנרת ,מאצרות ,מתקנים ומבנים שהמערכת
נמצאת בתוכם
בשונה מכל אירוע אחר ,במהלך רעידת אדמה תיתכן פגיעה בחלקי
מערכת רבים .בנוסף לכך ,מבנים שבהם ממוקמת המערכת ייפגעו וגם
אם לא יתמוטטו ,הם יסכנו את העובדים או ימנעו גישה לרכיבים שונים.
משמעות הדבר היא שייתכנו מצבים שבהם רכיב מסוים שמשחרר
חומ״ס או שפך של חומ״ס יימצא באזורים שאין יכולת גישה אליהם.
בנוסף לכך ,מאצרות עלולות לזוז ממקומן או להתבקע ,מה שיגרום לשפך
חריג של חומ״ס.
עזיבה של העובדים
הרצון הטבעי של כל אדם בבעת רעידת אדמה הוא לברר את שלום
משפחתו וקרוביו .בהיעדר תקשורת ,הדרך היחידה למילוי רצון זה היא
להגיע פיזית לבתיהם של הקרובים .יש להיערך לכך שרוב העובדים,
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לרבות עובדים חיוניים וחברי צוותי החירום ,יעזבו את המפעל על מנת
לברר את מצב משפחותיהם .בשל כך ,אמור המענה בעת רעידת אדמה
להסתמך על המספר המינימלי האפשרי של עובדים מתורגלים ,מתוך
קבוצת עובדים גדולה המוכשרת לטפל באירוע.
י .שריפות
רעידות אדמה מלוות בשריפות העלולות להגביר את מספר הנפגעים.
היעדר כוחות חירום ופגיעה בתשתית תחבורתית ובתשתיות המים
והחשמל ,יהפכו את הנושא לקריטי ,עקב פגיעה ביכולת ההתרעה על
השריפה וביכולת הטיפול בה.
יא .עובדים רבים שנפגעו
יש להיערך למצב שבו לפחות חלק מעובדי המפעל ייפגעו בעת הרעידה
מהתמוטטות של חלקי המבנה או המתקנים ,מפריצת חומ״ס ,משריפות
או מנפילה .יש להיערך לטיפול רפואי בעובדים שייפגעו וכמו כן להתייחס
להשפעה של נוכחות עובדים פצועים על שאר העובדים ועל יכולת
התפקוד שלהם במצב כזה.
יב .צונאמי
בישראל קיימת סכנת צונאמי בים התיכון ,כתוצאה מרעידת אדמה
בעוצמה גבוהה באגן הים התיכון או באזור בקע ים המלח ובקעת הירדן.
גם בים סוף יכול להיווצר צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה בעוצמה
גבוהה מול חופי סיני .בים המלח ובכינרת יכול להיווצר נחשול מים
(הנקרא  )8610^ 6כתוצאה מרעידת אדמה .מפעלים הנמצאים במרחק של
עד  500מ׳ מחוף הים התיכון 100 ,מ׳ מחוף ים סוף או  50מ׳ מחופי ים
המלח או הכינרת ,יתייחסו בניתוח התרחיש גם לאפשרות של הצפה
לאחר רעידת אדמה.
יג .פגיעה ממפעלים סמוכים
בעת רעידת אדמה סביר שתהיה פגיעה במספר מפעלים סמוכים .יש
להיערך לכך שפגיעה במפעל סמוך תשפיע על המפעל (אפקט דומינו).
לדוגמה ,התפשטות שריפה ממפעל סמוך או תגובה כימית בעלת
פוטנציאל נזק כתוצאה משחרור חומ״ס משני מפעלים סמוכים.
 .3פרק ב׳  -עקרונות לבניית תכנית מענה להיבטים שהוזכרו בפרק א׳:
א .ככלל ,מומלץ לקיים תהליך סדור של יצירת ניהול המשכיות עסקית
וחוסן בטחוני ,בהתאם להוראות תקן ישראלי ( 24001מערכות ניהול
חוסן תפקודי של ארגון מנחת״א) ,תקן 688 ( 22301 150מ0 ^ 81
ץ11טמ!1מ  )0 0או כל תקן אחר לניהול ההמשכיות העסקית
או החוסן הביטחוני ,אשר נכתב על ידי גוף תקינה השייך לאחת ממדינות
ה.0 £ 0 0 -
ב .רכישת מערכות קשר פנימיות בכמות הנדרשת לתפעול האירוע.
ג .רכישת טלפון לווייני לצורך תקשורת עם גורמי חוץ.
ד .הקמת מאגרי מים עמידים ורכישת מכלי מים קטנים ,שיפוזרו בסמוך
למוקדי סיכון שיוגדרו ע״י המפעל .יש להקפיד על כך שמים המיועדים
לשתייה יוחלפו בהתאם ללוח זמנים קבוע מראש.
ה .רכישת גנרטורים בהספק המינימלי הדרוש להפעלת מערך התגובה
לאירוע והחזקת מלאי דלק לתפקוד הגנרטור במשך  72שעות.
ו .התקנת מערכות אל-פסק (  ) ^ ? 8בכל המחשבים והמערכות הקריטיות.
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ז.
ח.
ט.
י.

יא.
יב.

יג.

רכישה של מלאי אמצעים להכלה של שפך חומ״ס באמצעים פסיביים
(כגון חול ,יריעות סופגות ,יריעות ניילון ועוד).
וידוא קיום של ערכות עזרה ראשונה וערכות הג״ס בכמות ובמיקום
הנדרשים למניעת התפשטותו של האירוע.
רכישת אמצעי תחבורה פשוטים (אופניים ,אופנוע שטח, ^ ^ ^ £ ,
טרקטורון וכדומה) שיאפשרו יכולת תנועה מחוץ למפעל.
הכשרת בעלי תפקידים במפעל לחילוץ מתוך הריסות ,מתן טיפול רפואי
ראשוני ,כיבוי שריפות ובחינת עמידות של מבנים לאחר רעידת אדמה
(מהנדסים).
הקמה והכשרה של צוותים ייעודיים למשימות שהוזכרו בסעיף י' לעיל.
בנהלי החירום של המפעל יש להתייחס למצב של ריבוי אירועים במפעל
המלווה בכוח אדם מצומצם  -כלומר ,עקרונות לקביעת סדר עדיפויות
לטיפול ,הגדרה שונה של תפקידים לצוותי החירום ,אופן הטיפול וכו'.
זיהוי רכיבים שעלולים להיפגע או לזוז ממקומם בעת רעידת אדמה,
לחסום דרכי גישה או לפגוע במערכות קריטיות לטיפול באירוע.

יד .התקנת מערכות התרעה מקומיות ,המסוגלות לזהות את תחילת הרעידה
ולאפשר התרעה של עד עשרות שניות בין תחילתה לבין הגעת הגלים
הסיסמיים ההרסניים.
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המרכז
לבטיחות אש

נושאי ההדרבה

מיחס
•

מבוא

•

מערכת גילוי אש ועשן

•

מערכת כיבוי במתזים

•

מערכת שחרור עשן (טבעי /לא טבעי)

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

_

_ _ __ _ _

 1)120־ תזכורת
האש הינה התוצאה של שרשרת תגובה כימית בין חומר דליק אחוז חמצן מסויים
באוויר וטמפ' מתאימה
האש מתבטאת על ידי פליטת אור ,חום ותוצרי לוואי ,העלולים לסכן את
בריאותינו

י

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
והעת
למצבי חירום
למצב

מבוא  -ה31וו ת
את האש אנו יכולים לחוש על ידי כל אחד מחמשת החושים:
ראייה  -להבות ,עשן
שמיעה -רחשושים ופצפוצים
ריח  -ריח תוצרי הלוואי ,חומר הנשרף
טעם -החומר הנשרף
מישוש  -קרינת החום הנפלטת

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

מבוא  -ת1טרת
נוכל להשוות את החיישנים הטבעיים שלנו לחיישנים שנרצה שיסייעו לנו בגילוי
סיכון אש:
ראייה  -קולט גלי אור (קרינה ו/או צורות שונות)
שמיעה -קולט גלי קול
ריח  -קולט גאזים בעלי הרכב (ריח) מיוחד
טעם  -קולט חומרים כימיים בעלי הרכב ״חודי
מישוש  -קולט אנרגיית חום ו/או לחץ

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

מערבת גילו• אש וע 0ן
הגדרה
הינה שם כללי למערכת מתקנים העובדים יחדיו על מנת לגלות ולהזהיר
אנשים דרך אמצעים ויזואלים וקוליים בהימצאות  -אש ,עשן ו/או גאזים רעילים
(פחמן חד חמצני)
גילוי האש והעשן יכול להתבצע על ידי המערכות הקונסרבטיביות (רכזות גילוי
אנלוגיות וגלאים שונים)
גילוי האש והעשן יכול להתבצע גם בטכנולוגיות מתקדמות כמו:
שימוש במצלמות טלוויזיה במעגל סגור שניתוח התמונה מתבצע על ידי
אלגוריתמים היודעים "לזהות" אש מסוגים שונים וכן התפתחות והתפשטות עשן

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

מערכת גילו• אט וע 0ן
ההבדל בין הרצו■ למצו•
נכון שבסופו של דבר אנו רוצים לגלות את הסיכון באמצעים שונים ומגוונים...
אך תקנות הבנייה כיום מחייבות אותנו במינימום מסויים שנתמך גם בתקנים
ישראליים
כמובן שנוכל להוסיף כראות עינינו אך מעבר לרצון הטוב נוסף גם שיקול כלכלי

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

מערבת גילו ,אש וע 9ן
תקן ישראלי 1220
מערכת גילוי אש ועשן ,התקנתה ,תחזוקתה וחיבור אמצעי הגילוי וההתראה
יושבים תחת תקן ישראלי  1220המחולק לתשעה חלקים:
 - 1גלאי עשן

 - 10התקנים לאיתות שמע

 -2יחיד ת בקרה

 -11תחזוקה

 - 3הוראות התקנה ודרישות

 - 13התקן התרעה חזותית

 - 4גלאי חום
 - 5גלאי עשן עצמאיים
 - 6התקנים לאיתות ידני

ס
ח
למצביחי

דיאגרמה מערבת הגילוי
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ה מו ס
לבטיחות אש
למצסחיחם

דיאגרמה מערכת הגילוי

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

מערגה גילו■ אש וע 0ן
גלאים
כפי שראינו על פ׳ השוואת חמשת החושים לחיישנים מכאניים או דיגיטלי□,
ישנם סוגי גלאים שונים שאותם יש להתאים למערכת הגילוי לפי הצרכים
המתבקשים
צרכים אילו יצטרפו לתוכנית אשר תאושר על ידי מעבדה מוסמכת טרם
ההתקנה וכן בדיקה נוספת ואישור יתבצעו לאחר התקנת המערכת

המרכז
לבטיחות אש

מ!"?'ח■״ס

תפקיד מערכות הכיבוי
 -לתת מענה כיבוי ראשוני ולעיתים גם סופי של מטען האש במבנה/מתחם

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

תפקיד מעיבות הביבו•
מערבת 01110
הגדרתה של מערכת מתזים:
לבודד ולקרר את מוקד האש במבנה עד להגעת כוחות החירום
בעקרון מתזים יפעלו באופן מכאני (פריצת המתז כתוצאה מטמפ' הגורמת
לנוזל בתוך אמפולת זכוכית אשר מתפשט וגורם לזכוכית להתנפץ ולמכסה
המתז "לזוז" מעוצמת לחץ המים האגור בצנרת

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

תפקיד מערכות ה 0בו•
כיבו• אוטומט■  -הוסר■ מגו■ 0 *110
כיבוי אוטומטי יכול להתבצע על ידי מטפים ,היכולים להכיל חומרי כיבוי שונים (
אבקה ,גז) אשר מקובעים בדרך כלל מעל למטען האש ויפעלו או על ידי מנגנון
דומה למתז (אמפולה והפעלה מכאנית)
או על ידי מערכות הנתמכות בגלאים הנותנות את ה"^  "0להפעלת המערכת
ושחרור חומר הכיבוי ( כמו למשל בארונות חשמל שישנה דרישה)

המוכז
לבטיחות אש

תפקיד מערכות וידו ף עשן
 לתת מענה לנידוף החום והעשן במבנה/מתחםמערכות שחרור עשן טבעי ( חלונות ,רפרפות)
מערכות שחרור מבוקר (מפוחים)

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום
כיום "השמיים הם הגבול" לסוגי מערכות גילוי וכיבוי
"אין מה לעשות" אך נדרש מינימום ובכפוף לחוקים ותקנים
חשוב מאוד לנתח את הצרכים על פי ייעוד המבנה לתכנון והתקנת המערכות
השונות ( לפעמים גם לא צריך את המערכת המשוכללת ביותר)
במידה וקיימות מערכות גילוי ,כיבוי ונידוף עשן וישנה דרישה לבצע אינטגרציה
יש לבצע משטר הפעלות על ידי חברה המתחזקת את מערכת הגילוי בתיאום
עם החברות שסיפקו והתקינו את מערכות הכיבוי ונידוף העשן

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

רונות למניעת דליקות
הוכן ונ ע ר ך ע ל ידי :
מור ׳נוב ס ק׳

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום
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עקרונות מניעת דליקות
חמצון  -תהליך כימי של התרכבות החמצן בחומר• .
חמצון איטי  -אינו מלווה בחום גבוה ופליטת אור .לדוגמא  :החלדה• .
חמצון מהיר  -פליטת כמויות גדולות של חום בפרק זמן קצר •
בליווי גלי אור.
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עקרונות מניעת דליקות
בעיר ה  /שריפה  -ח מצון מהיר ה מ תפ ת ח תוך כדי פלי ט ת אור• ,
חום גבו ה ע שן ול הבו ת ,או צירוף של מרכיבי ם אלו.
אש  -האור ו הל הב ה ה מופיעי ם ונראי ם לעין ב שע ת שריפו ת חו מר• .
שריפ ה/בעיר ה• :
שריפה נו צ ר ת כ תוצ א ה מ ה תרכבו ת חו מר בעיר ה ע ם ה ח מצן המצוי •
ב א ט מו ספיר ה (כ.) 2 1 0/0-
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עקרונות מניעת דליקות
בהתהוותה של השריפה נוצר תהליך כימי מהיר הפולט חום •
בטמפרטורות גבוהות ומקרין אור בגוונים של צהוב כתום אדום ולבן
לעיתים ,כתלות ב טמפר טורת הבעירה.
ישנם ב ט ב ע תהליכים רבים בהם מתרכבים חומרים שונים עם חמצן •
ופולטים חום בטמפרטורות נמוכות ב של התהליך האיטי של התרכבות
החומר כגון קורוזיה (שיתוך).
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התנאים להיווצרות הבעירה
על מנ ת שתיווצר אש ותפרוץ נדרשים שלושה גורמים והם :חומר •
דליק ,גורם מחמצן ,שכאשר מתקיימים בניהם מ ג ע ויחס כמות׳
מתאים ,ומקור הצתה המדוברים :חומר ,חמצן ,חום.
אותם שלושת הגורמים שבשל קיומם בכפיפה אחת ,עלולה לפרוץ •
אש .קיומם של שלושת המרכיבים יחד בתנאים הללו הנו מ צ ב שכיח
מ אוד וגם נפוץ כמו שכיחות ההצתות והשריפות.
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מ 0ו  0 7הבעירה
בזרי בעי!
^ [ ־ 71

־בבות כימית של חומר
(או חומר המגיב

בצורה דומה לחמצן] בתנאי

דנזוטר  -ע ץ.

/

\ ^ 1ר .מרד .גפט
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מקור ההצתה
צריך שיספק באופן מספיק חום שיצליח להביא א ת חומר הבעירה •
לטמפרטורת ההצתה שלו .אותה ריאקציה כימית הנוצרת בין 3
המרכיבים וביחסיהם המתאימים נקרא " ריאקציה אקסותרמית" והיא
מכונה ב תו אר " :אש".
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בעירה  -דלק•□
בכדי שחומר הדלק והחומר המחמצן יתרכבו ביניהם ויבערו  ,עליהם •
להיות ב מ צ ב צבירה יי גזי".
החמצן שבאוויר הוא תמיד גז ולכן ניתן להניח בצורה כללית שנוכחותו •
של הדלק היא הגורם הממשי לפוטנציאל השריפה .ישנם מ ספר חומרי
דלק שבוערים ב קלו ת רבה יותר מאשר חומרים אחרים ובטמפרטורות
נמוכות יותר.
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תכונות התנהגות של חומרים
)  $ס  ^ $ה כ ר ת תכונות התנהגות חומרים מגיליון הבטיחות של החומר( •
יש לה תרומה ניכרת ב ש ל ב המניעה בב חיר ת סידורי מניע ת דליקות •
המתאימים לאותו החומר.
 .1כלל אצבע -כל חומר ע" מ שיבער חייב ל שנות א ת ה מ צ ב צבירה שלו •
ל מ צ ב צבירה גזי(.מה שבוער אלו האדים שמרחפים ע"פ החומר
הבוער)
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תכונות התנהגות של חומרים
 .2נקודת הבזקה -הטמפרטורה המינימאלית שבה חומר מפיק אדים •
וב ת ערו ב ת עם אוויר
וב עז ר ת מקור הצתה חיצוני יוצת( .לכל חומר נקודת הבזקה משלו) •
ההבזקה גבוהה יותר החומר נחשב לבטוח יותר
ככל שנקודת
ביחס לחומרים אחרים.
 .3נקודת הבעירה -הטמפרטורה המינימאלית בה ק צ ב התאיידות •
האדים המתלקחים
ע"פ החומר הבוער מ א פ שר בעירה רצופה גם ל א ח ר סילוק הגורם
המצית.
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תכונות התנהגות של חומרים
 .4נקודת התלקחות (-התלקחות עצמית) הטמפרטורה המינימאלית •
שבה חומר מפיק
אדים ו ב ת ערו ב ת עם אוויר וללא מקור הצתה חיצוני יוצת• .
(לכל חומר נקודת התלקחות משלו) •
 .5תחום הנפיצות -ריכוז של אדים של חומר באוויר שמעליו או מתחתיו •
ל א תיתכן בעירה.
ככל שתחום הנפיצות רחב יותר החומר נחשב למסוכן יותר ביחס •
לחומרים אחרים

*.״ 073-7440444 0 . 04-6261410

* ש  60.00ז ^ 6ח@  06וח 0

מרכז"דני ה1״ .קיסריה

שב ארצו ת הברית ,דירגה ^ ק ק ^ ה א גו ד ה הלאומית לבטיחות אש ה• :
נוזלים דליקים ונוזלים בעירים ל מ ס פ ר קבוצות ותת-קבוצות סיכון
ב א מ צ עו ת נקודת ההבזקה וטמפרטורת הרתיחה כמתואר להלן:
קבוצות סיכון של נוזלים דליקים:
 נוזלים בעלי נקודת הבזקה נמוכה מ 2 2 . 8 -מ"צוטמפרטורת רתיחה נמוכה מ 3 7 . 8 -מ"צ.

• 01^ 55

 נוזלים בעלי נקודת הבזקה נמוכה מ 2 2 .8 -מ"צ • 0 1 ^ 5 5 1 8וטמפרטורת רתיחה גבוהה מ 3 7 . 8 -מ"צ.
 נוזלים בעלי נקודת הבזקה גבוהה מ 2 2 . 8 -מ"צ • 0 1 ^ 5 5 1 0וטמפרטורת רתיחה נמוכה מ 3 7 . 8 -מ"צ.

*״ 073-7440444 0 . 04-6261410

* ש  60.00ז ^ 6ח@  06וח 0

מרכז"דני ה1״ .קיסריה

קבוצות סיכון של נוזלים דליקים• :
• 0 1 ^ 5 5 11
כל הנוזלים שבעלי נקודת הבזקה גבוהה מ  2 2 .8 -מ"צ ועד • 6 0
מ"צ.
• 0 1 ^ 5 5 111£
כל הנוזלים שבעלי נקודת הבזקה גבוהה מ 6 0 -מ"צ ועד  9 3מ"צ• .
• 0 1 ^ 5 5 1116
כל הנוזלים שבעלי נקודת הבזקה הגבוהה מ 9 3 -מ"צ• .
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מוצקים מתאדים ובוערים במספר
דרכים
מוצקים מסוימים הופכים בחימום ,ב ה מרא ה או סובלימציה ,ישירות •
ל מ צ ב גזי (אדים) .האדים יבערו במנגנון הרגיל.
מוצקים אחרים הופכים קודם לנוזל  -נקודת ההיתוך שלהם נמוכה •
יותר מנ קו ד ת הבעירה ,ורק אז פולטים אדים ,אשר בוערים במנגנון
הרגיל.
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מוצקים מתאדים ובוערים במספר
דרכי□
ל דוג מ א• :
הפחמן שבפחם הוא חומר דלק מורכב ,שפולט חומרים דליקים •
כאשר הוא מחומם.
החומרים האלה נדלקים ,התהליך הזה מזרז א ת ק צ ב החמצון של •
הפחמן ,ותהליך הבעירה נמשך.
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מוצקים מתאדים ובוערים במספר
דרכים
בשיקולים ע ל סיכוני אש ומניעתה ,יש ל ה ת ח ש ב גם בתחומי •
הנפיצות של החומרים המצויים ב ס כנ ת הצתה ,ב של תוספת סיכון
הנובע ת מהאפ שרו ת לפיצוץ.
ל דוג מ א• :
גז אצטילן שתחום הנפיצות שלו הוא  8 2 / - 2 .5 /מסוכן יותר מגז •
בישול שתחום הנפיצות שלו הוא .9 / - 1.8 /
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גורמים להיווצרות חום והצתה
רשלנות ואי זהירות ,משחקי ילדים ,אש גלויה ב ק ר ב ת חומרים •
דליקים.
חיכוך בין גופים ,היוצרות חשמל סטטי• .
מכשירי חשמל פגומים ,עומס יתר ,כשל חשמלי• .
מג ע בין חומרים כימיים שונים ,ריאקציה• .
איתני ט ב ע  -ברקים ,ה תפרצו ת הר געש ,ריכוז קרני שמש• .
התלקחות עצ מי ת  -ריקבון כתוצאה מחוסר אוורור ועליית •
טמפרטורה.
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הת 009ות חום עשן וא  0בדליקה
הולכה -קונדוקציה :ה ע ב ר ת חום בין מוצקים כגון -במוטות ברזל• ,
לוחות מ ת כ ת תנו ע ת פרודות החום בתוך המוצק.
הסעה -קונבקציה :מ ע ב ר חום בנוזלים או בגזים תוך כדי תנועה כגון• :
ב מ ע ר כ ת הסקה  ,זרימת אוויר כלפי מ ע ל ה או למטה ,רוח.
קרינה-רדיאקציה -קרן אור :קרינה טרמית אינפרא אדומה הנ פל ט ת •
מגוף
הפולט חום לחלל ,ה מו ע ב ר ת בזווית ישרה לכל הכיוונים גם כנגד •
לכיוון הרוח

*״ 073-7440444 0 . 04-6261410

* ש  60.00ז ^ 6ח@  06וח 0

מרכז"דני ה1״ .קיסריה

התפשטות חום עשן וא  0בדליקה
דוגמאות להתפ שטות חום ועשן• :
תנור חימום ע ל סליל לוהט• .
פירים אנכיים  /אופקיים כמובילי אש חום ועשן• .
ת ע לו ת תשתית חשמל ,תקשורת ,מיזוג אוויר• .
פירים כביסה ,אשפה ,מעלית• .
העשן הינו הגורם ל מ ע ב ר האש מקומה לקומה כשאין פינוי מתאים •
ב מ בנ ה לחום ועשן .העשן מ תרכז ב ח ל ל מגיע ל טמפרטורת
ההתלקחות נדלק ומתפוצץ.
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השפעות החום העשן והאש על המבנה
והתשתיות שבמבנה
קונסטרוקציית המבנה :עיוות איבוד חוזק ,סדקים ,התפרקות• ,
קריסה.
מערכו ת גפ"מ ודלק-עיוות צורה ,קריעה ,דליפה ,ה תב קעו ת מכלים •
מערכו ת חשמל -ה שב ת ת תאורה ,מעליות ,מ ער כו ת הזעקה •
והתראה ,מיזוג אוויר ,גלאים ,מ שאבות ,גנראטור ,מכונות ״צור,
מכשור רפואי חשמלי.
מערכו ת מים -עיוות צנרת ,קריעה ,דליפה ,הצפה ,הצטברות משקל •
ע ל תקרות ל א מנוקזות ,קריסה
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השפעות החום העשן והאש על
המשתמשים במבנה
חסימת אפשרויות מילוט• .
הילכדות ב מ ל כו ד ת אש• .
שיבוש כושר תפקוד ,נשימה  ,התמצאות• .
ה תפוצצות עשן• .
פציעה• .
חנק מחוסר חמצן• ,
.ס  0שאיפ ת גז •
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תפקיד ממונה בטיחות א 0
במניעת דליקות במקום העבודה
מניעתדליקות:
אם נמנע יצירת תנאים שיאפשרו פריצת שריפה •
נוריד את עקומת הסבירות של התלקחות האש •
כל המהלכים לטיפול במניעת שריפות נעשים לפני פרוץ השריפה •
 )1תכנון• .
 )2נהלים והנחיות• .
 )3רכישה והתקנתציוד וחומרי כיבוי • .
 )4תחזוקה נאותה של ציוד הכיבוי • .
 )5הדרכת עובדים• .
 ) 6תרגול  .תרגול  .תרגול!!! •
•
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מניעת דליקות הינה מניעת מפגש בין
שלושת גורמי האש
(חמצן ,חומר וחום)

•

על החמצן אין לנו של ט ה מכיוון ש ה א מצי בכל מקם ואנו גם זקוקים •
לו להמשך הקיום.
החומר הנו עובדה קי מ ת המוצרים שמשתמש בהם האדם עשויים
מחמר בעל פוטנציאל לבעירה.
המרכיב היחידי שיכול להיות לנו שליטה עליו הנו מרכיב החום ולכן
.עלינו להקפיד ל מ נ ע מפגש בין הח ם ל ב י החמצן והחומר

•

•

גם כאשר אנו משתמשים בחום לצר כינו יש לדאוג ש ה א יהיה אך ורק
.במקומות הרצויים ,ובכמות הנדרשת בלבד
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•

מניעת אש
השיטה הטובה והיעילה ביותר למניעת אש היא פשוט להשתמש ,ככל •
האפשר ,בחומרים שהם תחליפים לא דליקים לחומרים דליקים המקובלים,
או להשתמש בחומרים בעלי תכונות דליקות נמוכות ,אשר ממלאים את
הפונקציות הנדרשות לשימוש בהם.
למספר חומרים יש נטייה נמוכה לתגובה בהשוואה לאחרים ,לכן נטייתם •
להצתה תהיה נמוכה יותר .זהו יתרון מול חומרים בעלי ״ תגובתיות ״
גבוהה.
הרחקת חומר הדלק מהחומרים המחמצנים ,ומניעת קיומם של מקורו ת •
הצתה ,מצ מצ מי ם את האפשרות להצתת חומרים.
מצבי חיכוך כגורמים להיווצרות חום ,או מכות הגורמות לני צוץ שהוא מקור •
לחום והצתה ,חייבים להילקח בחשבון כגורמי הצתה במצבים שונים.

*״ 073-7440444 0 . 04-6261410

* ש  60.00ז ^ 6ח@  06וח 0

מרכז"דני ה1״ .קיסריה

פעולות שעל הממונה לנקוט למניעת
דליקות
פרסום הוראות ונהלים בטיחות באש ה ע ל א ת ר מ ת המודעו ת • .
ביקורות ובקרות• .
פיקוח ע ל קבלני חוץ• .
הדרכה ותרגול מעשי• .
תרגול עם כוחות סיוע חיצוניים• .
התקנת אמצעים ל ה ת מו ד דו ת עם אירוע אש ושמירה ע ל כשירותם• .
גיבוש צוות חירום פנים מפעלי• .
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עיקרון הכיבוי בכל סוג שריפה מבוסס על ״ סילוק ״ של לפחות
אחת מצלעו ת משולש האש  .קיי מו ת שתי שיטות כיבוי עיקריות:

סוני הדליקות

9

^

6
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תכולת עמדת אש תקנית
הידרנט ✓
2זרנו קי ם ✓

מזנ ק✓
ג ל ג לון ✓

מטפה אבקה  6ק ״ ג ✓
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תכולת עמדת אש תקנית
ז רנו ק ✓

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירש

 0ו  4ו 04-626

073-7440444 0 .

* ש  60.00ק ^ 6ח @  06וח 0

 9 .מרכז"רני הי״ .קיסריה

@1ו  0 0מ 1ןא£0£מוז^ו/¥ץ

מים משמשים לכיבוי • :
פלסטיק וגומי ,עץ ונייר ,גזים דליקים .אסור לשימוש בשריפות עם •
חשמל ועם חומרים כימיים.

0וג■ המטפים

ו ו ו 1= 0 3

 60 .ז 6\^!1ח @  06ו!01

-ז \ ^ 3 } 6

מרכז ״דמ הי״ קיםריה

©1ו  00מ1דא£0£מוז^/ו/\/י

•מטפי אבקה משמשים לכיבוי:
•חשמל ,דלקים ,פלסטיק וגומי ,ע ץ ונייר
(מוצקים) ,גזים דליקים וחומרים כימיים
ומתאימים למקומות פתוחים וסגורים.

י־ ^ ש ■ <**1ד

' ר ן  4ן• ——*,
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׳מטפי הלון/הלוטרון/הלוקרבון
׳מתאימים בעיקר לדליקות חשמל
ואלקטרוניקה
י דלקים  ,פלסטיק וגומי ,עץ ונייר,
י גזים דליקים וחומרים כימיים
י הלון בריכוז גבוה ב מ בנ ה סגור-
וי חץ 19
1
 0 1״ ף חחסטרח

רעיל !!!

9

^

יוז בו ח •יאור 1סי*יי■
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•מטפי 0 0 2
•מתאימים בעיקר לדליקות
חשמל ואלקטרוניקה
• דלקים  ,פלסטיק וגומי,
• עץ ונ״ר ,גזים דליקים
וחומרים כימיים
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מיועד לכיבוי מוצקים ונוזלים דליקים
הוא מ ב צ ע פ עו ל ת קירור והשנקה .

 0ו  4ו 073-7440444 0 . 04-626

* ש  60.00ז ^ 6ח@  06וח  9 . 0מרכז"דני ה1״ .קיסריה 1€5ו  0 0מ 1וא £0£מח^/¥ו/¥ץ

בדיקת תקינות המטפה
מחוג מורה ע ל ירוק<

ניצרה ב מ קו מ ה <

חבק מ אב ט ח א ת הנ צ ר ה <
בדיקה ויזואלית של ה מ ט פ ה <
הפעל ה
טו רו ף נוגרה

יוז כי ת יי צו ר ומיזיי•
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אופן השימוש במטפה
קרע א ת החותם ע״י סיבוב
הנצרה
שחרר הנצרה •
כוון לבסיס השריפה •
לחץ ע ל הידית •
סרוק בסיס האש •
ו

ו

1

1

ז ז

•ז־ולוי■]
* !! 1ז]
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המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

שיקולי בטיחות אש
בתכנון הנדסי של מבנים

¥

לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

מטרות שילוב שיקולי אש בתכנון מבנים

לצמצ ם למינימום האפשרי את הגורמים והתנאים העלולים
לגרום לתקרית אש בבניין ובכך להגן על המשתמשים ב מבנ ה
להבטיח ככל הניתן את שלמות המבנה במקרה של תקרית אש
לתכנן ככל הניתן את אמצעי כיבוי האש הנדרשים למבנה בהתבסס ע ל חוקים,
תקנות ,תקנים ומפרטים רלוונטיים.
ממונה ע ל בטיחות האש :של המוסד /מ פ ע ל יהיה מעורב כבר בשלבים המוקדמים
ביותר של תכנון פרויקט הבנייה/השיפוץ/ההרחבה ,זה השלב בו קובעים את
הפרוגראמה של המבנה ,הציוד ,ושיטות עבודה.

המרכז
לבטיחות אש ה <9 0 0עי  0העיקר״  0על רטת
בטיחות הפדו״קס
ל^מח־״ם
ממונה:
על בטיחות האש ,יועץ/ממונה בטיחות בעבוד ה
מתכנן:
אדריכל /מהנדס
מאשר:
מדורי מניעת דליקות של רשויות הכיבוי האזוריות

* דרגות סיכון בתכנון

והערמת
למצבי חירום
מטען אש  :מסי ק״ג של חומר בעיר ל מ״ר ,שטח רצפה מחושב
לפי ערך קלורי של עץ (לצורך קביעת אלמנטים עמידי אש)
גורמי הצתה  :פירוט וחשיבות כל גורמי ההצתה הרלוונטיים לפי
אופי השימוש ב מבנ ה

״עוד המבנה  :תעשייה ,אחסון ,מעבדו ת ,מקום התקהלות וכדו' ,נדרש
להתחשב באופי המבנה (רגיל ,גבוה ,רב קומות וגורד שחקים)

 .י ^,,״י| 61הגדרות גובה בניין

ג ג י והערכות
למצבי חירום

בניין נמוך  :ע ד  13מטר גובה.
בניין גבוה  :בין  13ל 29 -מטר גובה.
בניין רב קומות  :בין  29ל 4 2 -מטר גובה.
גורד שחקים  :מ על  4 2מטר גובה.

״ דרגות סיכון בתכנון

והערמת
למצבי חירום

דרישות ותקנות :התאמת החוקים ,התקנות ותקנים רלוונטיים לייעוד המבנה

צרכים אחרים :צרכים אובייקטיביים התלויים ב ד רג ת הסיכון כגון :מחסן חומ״ס
מ פ על שכן מסוכן וכדו'
עלויות ביצוע :עלות הפתרונות לא תשפיע ע ל שיקול׳ יועץ בטיחות האש בתכנון

3״״״ מבוא לדליקות
מוטלזיחס התנהגות של חומרי הבניה והגימור בעת שריפה
מס״ד

מ ספר התקן

מהות התקן

1

755

ת ג ו ב ו ת ב ש ר י פ ה ש ל חומרי בניה  -שיטות ב די ק ה

2

921

3

931

וסיווג (דליקות ,עשן ועיוות צו ר ה)
מסווג בניינים  ,ו א פ ש רו ת השימוש ב חו מ רי בניה
לפי תגו בו תי ה ם ב ש ר י פ ה (חומרי הבנייה העונים
ל ה ג ד ר ו ת סיווגי ה דלי קו ת ב ת קן ) 7 5 5

 : 755בודק

ק ב י ע ת ע מי דו ת א ש ש ל אלמנטי בניין

 : 921מגדיר

 : 931קובע

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

התנהגות מל חומו• הבמה
והגימור בעת שריפה

בדיקות דליקות :בבדיקת דליקות של חומרי בנייה וגימור לפי ת״י 7 5 5
מודדים  3ערכים:
דרג ת התלקחות  :מ 1 -דליק ע ד  6לא דליק
דרג ת צפיפות עשן :מ 1 -מוציא עשן ע ד  4לא מוציא עשן כלל
דרג ת עיוות צורה :מ 1 -עיוות צורה ע ד  4לא מתעוות כלל

^

והערכות״
ג ג.י יש",
^

דליקות/בעירות

למצביחיחם מתקנות התכנון והבנייה  -פר שנו ת

"חומר דליק"  :כמשמעותו בתקן הישראלי ת'^  7 5 5תגובות בשריפה של חומרי
בניה  -שיטות בדיקה וסיווג(להלן  -ת'וי )7 5 5
"חומר לא דליק"  :כמשמעותו ב ת|יי ) ^ 1 . 4 . 4 ( 7 5 5

סיווג חומרי בניה  :חומרי בניה לפי תגובתם בשריפה ע"פ האמור בתקן ישראלי
.755

והעונות״ ^ דליקות/בעירות
 5. 1 ^ 0יש",

למצב חירום התנהגות של חומרי הבניה והגימור בעת שריפה

ערכים אלה מהווים מ ד ד ל הגדר ת מ צב אפשרי של ממדי השריפה ,קצב
התפשטות האש ותוצרי השריפה (תופעות לוואי של השריפה) בהיבט עיוות צורה
של האלמנט בבניין
תקן ישראלי  921מ ל מ ד האם החומר מתאים לשימוש בבניין ב ע ל ״עוד מוגדר
לחלקו המוגדר :כל זאת בהתאם להגדרות עמידות האש בתקן ( 7 5 5קירות
הפרדה ,גבס אדום ,רצפה ותקרות עמידות אש וכדי)

לבטיחות אש
והעונות
למצבי חירום

עמידות אס(ה)931 ,,,

עמידות האש  :היא היכולת של חלקי מבנה להיות יציבים מספיק בתנאי
שריפה (התכונה של אלמנט בבניין  :קיר ,דלת ,תקרה) וכן ,לשמש חוצץ בפני
התפשטות השריפה ולאפשר לשלד המבנה יתירות בזמן אירוע שריפה.

ב״,״ מטרות עמידות האש

והערכות
למצבי חירום

למנוע קריסת המבנה ופגיעה באנשים
ליצור הפרדות למניעת מ ע ב ר אש ועשן ותוצרי השריפה מ אג ף אש אחד ב מבנ ה
ל אגף אש אחר
דרג ת העמידות :מ ת קבל ת ע'^ בדיקה בתנור ע"פ שלושה ערכים.
בידוד ,יציבות ,שלמות  -בפרק זמן שנחשב " זמן עמידות אש"
על מנת ל ד ע ת האם חומר מסוים מתאים לשימוש ע"פ ״עוד הבניין ומיקומו בבניין,
ניתן לעיין בתקן ישראלי . 931

.

ג ו והערכות
 #ל למצביחיחם

עמידות האש  -אזכורים

5

תקנות תכנון ובנייה (סעיף (7.43.00ד))

זמן עמידות אש הזמן שבו האלמנטים השונים של שלד מקונסטרוקציית פלדה חייבים
להיות עמידי אש ,כמוגדר בתקן הישראלי ת'^  ,931יהא מספר השעות המסומן לצידם

תקנות תכנון ובנייה תיקון (מסי  )3תשס"ח2008 -
" ע מידו ת אש"  -פרק זמן שרכיב מסוים של בניין עו מד בו בבדיקה המתוארת בתקן
הישראלי ת'^  931חלק  - 1.1עמידות אש של אלמנטי בניין  -שיטות בדיקה :דרישות
כלליות

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

אלמנטים עמידים בא 0

אלמנט עמיד אש  :חלק בבניין ב ע ל עמידות אש למשך  90דקות
לפחות ,כמוגדר בתקן ישראלי .931

לנטישת אש
והערכות
למצבי חירום

אלמנטים עמידים באש

דל ת אש  :דל ת ב ע ל ת סגירה עצמית הנפ תח ת כלפי חוץ (כוון מילוט) אלא אם
נאמר אחרת .על הדלת להוות אלמנט עמיד אש למשך זמן שלא יפחת מ30 -
דקות בהתאם לתקן ישראלי .1212

"״״

והערמת
למצבי חירום

אלמנטים עמיד■□ באש

קיר אש  :קיר המיועד לחיוץ הבניין לחלקים או ל הפרד ת בניינים סמוכים ,כדי
להגביל את התפשטות האש.
הקיר יהיה בנוי מאלמנטים עמידי אש (,כפי שמוגדר בתקן ישראלי  )931מ ר צ פ ת
הקומה ועד לתקרה של הקומה באופן רציף -אלא אם מוגדר אחרת.

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

אלמנטים עמידים בא 8

מחיצת אש  :מחיצה שמיועדת להגביל את התפשטות האש שלא תתפשט
שעתיים לפחות (  1 2 0דקות) כמוגדר בת״י .931

״״״אש אגפי א  0וחללים ממוגנים
והעונות
למצבי חיוום

מטרת החלוקה:
צמצום נזק בנפ ש ורכוש.
מניעת התפשטות האש מ אגף אחד למשנהו שעטוף בתקרות,
רצפות ,קירות ודלתות עמידי אש.
משך עמידות מתבסס על:
סוג מטען האש
סיכוני וסיכו״ הצתה.
ערך כספי ורגשי של התכולה.
אסטרטגיות עבור הארגון.

^

״ אגפי אש וחללים ממוגנים

והעונות
למצבי חירום

שטח באזור/אגף אש  :צריך להיות ע ד  1 5 0 0מ"ר.
פתחים באזור/אגף אש  :כל הפתחים חייבים להיות מוגנים
אף הם ,מ שמעות התקנת דלתו ת וחלונות אש ,מדפי אש ב ת עלו ת
מיזוג אוויר ,אטימת מעברי צנר ת וכו'
דרכי מילוט :לכל אגף יש להבטיח לפחות שתי דרכי מילוט
מוגנות אש

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

אגפי א  0וחללים ממוגנים

פירים:
גם פירים אנכיים כולל חדרי מדרגות ,פיר מעלית ,פירי מאור
ואוורור החוצים את הבניין לגובהו ופוגעים בשלמות אגפי האש
הקומתיים מחייבים מיגון מפני התפשטות האש.
כל פיר אנכי מחייב קירות ודלתות אש ,וכן פתח לשחרור עשן
בחלקו העליון ששטחו יהיה  5 0/0משטח החתך של הפיר.

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

אגסי אש וחללים ממוגנים

חלוקה אנכית (כל מפלס קומתי אגף אש נ פרד)
חלוקה אופקית ע" פ רמות סיכון אש הפרדה בין יציאות חירום.
ע מידו ת האש של חלקי הבניין אלמנטים ע" פ ת^ 931

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

עמידות אש דרישות
פרוט

מס״ד

משך עמידות
אש בדקות

1

קומת חניון:
.1

קירות ותקרות.

 . 2דלתות אש

2

30

מעברים אנכיים:
 2.1בין קומת המרתף ליתר חלקי הבניין.

120

 2.2בין קומות מעל מפלס הקרקע.

120

 2.3דלת גישה במפלסי הקומות.

3

120

30

מעברי כבלים בין הקומות ובין אגפי האש:
 3.1יועברו בתוך שרוולי מתכת,בין השרוול
לבין הרצפה או הקיר יאטמו בעזרת חומר
עמיד אש העומד בתו תקן מתאים.
 3.2החלל בתוך השרוול ובין הכבלים ייאטם
בעזרת חומר עמיד אש העומד בתו תקן מתאים.
רצוי חומר גמיש שיאפשר החלפה מבלי לשבור
קירות.

120
120

ייייי:;,״,
והערמת
למצבי חירום

אגפי א 0וחללים ממוגנים
.

דוגמאו ת מתקן ישראלי :931

קיר ע מיד אש למשך  120דקות יהיה עשוי מהחלופות הבאות.
 )1בלוקי בטון חלולים עם תחתית  +טיח משני הצדדי ם.
 )2בלוקי בטון בעובי  20ס" מ עם תחתית  +טיח.
 )3בטון ללא זיון או בטון תפוח עם טיח משני הצדדים  10ס" מ.
 )4בטון מזוין  7.5ס" מ עם טיח משני הצדדי ם.

^,״ * דרך גישה לבניין
והעונות
למצבי חירום

תקנות תכנון ובנייה סימן כ' (סעיפים )3.2.19.1-3.2.19.6
דרך גישה לרכבי הצלה וכיבוי ,כולל מנוף/סולם גבוהים,
הדרך צריכה לאפ שר לרכב כבאות והצלה להגיע בדרך
הקצרה ובחופשיות למבנה בעת אירוע.
תנאים מחייבים:
גישה חופשית לרכב כבאות ל חזי ת אחת לפחות בכל בניין *
רוחב הדרך לפחות  4מטרים.
מרווח עילי נקי ממכשולים  4.2מטרים.
לאפ שר גישה למבנה עד למרחק מינימאלי  4מטר מ מנו.

* דרך גישה לבניין
והערמת
למצבי חירום

תנאים מחייבים:
יכולת לשאת עומס רכב במשקל  34טון(מ שקל כבאית עמוסה)
הדרך תהיה ישרה בקטע של  10מטרים אחרונים.
רוחב שער כניסה בדרך גישה  4.20-מטר.
רדיו ס סיבוב של ציר הדרך  12מטר.
בדרך הגישה לא יהיו מכסי תאי בקרה (מים ,חשמל ,טלפוני ם ,גז,
ביוב ,ני קוז אלא אם כן ע מידו ת דרך מכסה ביוב ,מכסה תעלות
מותאם למשקל רכב כיבוי  34טון) .

רחבת היערכות
והעונות
למצבי חיתם

רחבת ההיערכות משמשת לפריסת רכבי כיבוי והצלה בז מן האירוע ומהווה חלק
מדרך הגישה הקרובה לבניין.
במקומות בהם מסיבה טכנית לא ניתן להכשיר מיקום הרחבה בכל מקרה
יאפשר הגעת סולם מנוף הידראולי בעל אורך מקסימאלי של  42מטר למפלס
חלון במילוט בכל קומה בבניין

* דרך גישה לבניין
והערמת
למצבי חירום

תנאים מחייבים:
רוחב  6מטר.
אורך  12מטר.
מרחק מקסימאלי מחלק בולט בבניין עד  12מטר.
במרחק שלא יעלה על  15מטר יותקן ברז שריפה בקוטר " . 3
מספר רחבות ההיערכות יאפ שרו הגעה לחלונות המילוט
כאשר המרחק המקסימאלי בין חלון לחלון לא יעלה על  50מי.

 *,מערכת מים לכיבוי
והערמת
למצבי חירום

תכנון מערכות המים ייעשה כנדר ש בחוק התכנון והבניה ובתקנים המתאימים.
התקנת אמצעי אספקת מים ו ברזי כיבוי ובהתאם ל הגדרו ת המבנה כמפורט
בתקנות או לפי דרישה של שירותי הכבאות.
לעיתים המשאבה העירונית אינה מצליחה לייצר ספיקות המתאימות לאופי
הכיבוי במבנה ולכן צריך להוסיף מיכל איגום ומשאבה בהתאם.

(ח
1
< ג ) והערמת

ב ״ ״ מערגת 0ים לכיבוי  -שלבי הגנון

1

למצבי חירום

| י  ^ ,״1
ו בי צו ע

תכנון
מערכת
אישור מעבדה
מוסמכת
\

התקנה וחיבור

הגשה ל מדור בטיחות אש
הרשותהארציתלכיבוי והצלה

אישור מעב
מוסמכת

יחי ,״ מערכת אספקת המים
והערמת
למצבי חיחם

ת״י  448חלק  ,1וחלק 3

ב חזי ת כל בניין מגורים בסמוך לכניסה הראשית לבניין יש להתקין ברז
שריפה ״  3עם ראש מפוצל .
בכל רחבה המיועדת לרכב כיבוי והצלה יותקן ברז שריפה בקוטר ״ 3עם
ראש מפוצל( .במיד ה והמרחק מההידרנט בכניסה הראשית אינו עולה על
 25מ' ניתן לאחד ביניהם).
ספיקת המים תהיה  450ליטר/דקה ובל חץ  4אטמוספרות בכל ברז כיבוי
ובתנאי שהלחץ לא יגדל מעל  7אט' ולא יקטן מ 2-אט' בעת הפעלת שני
ברזי ם יחד.

^

.
^

* תכולת עמדת כיבוי

והערמת
למצב חיחם

תקנות תכנון ובניה  -תיקון מסי  - 2תשס״ח  2008סימן גי
סידורי בטיחות נוספים
סעיף  ( 21.1.3.9א) (,ב) ()1-5

ברז כיבוי בקוטר " 2בהתאם לת'^  448חלק  1וחלק  3בספיקה של  250ליטרים לדקה
לפרק ז מן שלא יפחת מ 60-דקות ,ובל חץ ממוצע של  4אטמוספירו ת ,באופן שהלחץ
לא יעלה על  7אטמוספירו ת ולא יפחת מ 2-אטמוספירו ת
צינור לחץ (גלגילון) בקוטר "  /ובאורך  30מטרים עם מזנ ק מסוג סילון ריסוס המחובר
באופן קבוע לקצה הצינור
זרנוקי ם ב אורך  15מטרים כל אחד;

^,״ ,,,תכולת עמדת כיבוי
והעונות
למצבי חיתם

תקנות תכנון ובניה  -תיקון מם'  - 2תשס״ח  2008סימן ג'
סידורי בטיחות נוספים
סעיף  ( 21.1.3.9א) (,ב) ()1-5

מזנ ק רב-תחומי מסוג סילון ריסוס בספיקה של  250ליטרים
לדקה
מטפה כיבוי שמשקל האבקה בו  6ק"ג.

^׳,״* מטפים
והערמת
למצבי חירום

מיקום מטפי□ וסוג בהתאם לסכנות וסיווג האש מרחק  15מ'
בין מטף למטף כפוף ל ת^  129חלק .2

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

דרכי יציאה ומילוט
תקנות תכנון ובנ״ה סימן יג' (סעיפים )3.9.13.1-3.9.13.9
יציאה אופקית :יציאה אל מוצא בטוח ללא
מדרגו ת או כב שי ם(ר מפו ת).
יציאה אנכית :יציאה אל מוצא בטוח כאשר יש בדרכה מדרגו ת

ל ב טי חו ת א ש

דרכי יציאה ומילוט

ו ה ע ר כו ת
ל מ צ ב י חי רו ם

דרך מכל בניין ומכל חלק מבניין תהיה יציאה ללא הפרעה
אל מוצא בטוח.
מקומות בהם תהיה יותר מיציאה אחת:
בנין ששטחו עולה על  100מ״ר.
הוא מיועד להכיל למעלה מ 60 -בני אדם.
הוא מיועד לאחסנת חומ״ס לייצור או ל שימו ש.

ל ב טי חו ת א ש

דרכי יציאה ומילוט

ו ה ע ר כו ת
ל מ צ ב י חי רו ם

רוחב היציאות :יקבע ע״פ כמות מס' י חידות הרוחב הנדרש
בהסתמך על מקדם התפוסה.
ביציאה אנכית  :החישוב יתבסס על  60איש ליחידה.
ביציאה אופקית  :החישוב יתבסס על  90איש ליחידה.
רוחב יציאת חירום :לא יקטן מ 90 -ס״מ ומתבסס על מס'
יחידות הרוחב הנדרש בתקנות.

^,״ ,,,דרכי יציאה ומילוט
ו ה ע ר כו ת
ל מ צ ב י חי רו ם

יחידת יציאה  :ערך קבוע של  55ס" מ מוערך כרוחב כתפיים של אדם .תמיד
יחושב בי חידו ת שלמות (אין חלקי יחידה) ויעוגל כלפי מעלה.
כל יציאה מינימום גודל ה יהיה  2י חידות יציאה ( 110ס" מ) פרט לדיר ה יוצא
דופן החוק מגדיר שלא תפחת מ 90 -ס" מ.

^,״ ,,,מקדם תפוסה
והערכות

למצבחחם תקנות תכנון ובנייה סימן יב'
מקדם תפוסה :מקדם תפוסה ע" פ ״ עוד המבנה מספר האנשים שמותר
להכניס לתוך חלק של בניין.
בחישוב מקדם התפוסה אנו סוכמים את כלל שטח הבניין,
ולפי טבלה המגדירה את השימוש בחלק מ הבניין ,מוגדר שטח מיני מלי
לנפ ש ב מ״ר.
מקדם התפוסה של בניין הוא סכום מקדמי התפוסה של כל חלקיו למעט
פרוזדורי ם ו חדרי מדרגו ת.

.
' • #י

* מקדם תפוסה
והערמת
למצבי חיתם

טבלאות מקדם לנפש
יובלרו  — *.2.12.2מקדמי הפיסה [במייר לנפע.׳)
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ד!עיטד־ 1דולמדר

31

חררי חדלים <עזיבה)

!1

32

בית הרהר ,בית מעצר
תא מעצר ,תא מאסר

4.5

33

מגדרים
בכיין רירדח

18

ברני מלדן דמערנדת סטדרנטים

18

אדלם מי טו ת באכסניה

13
5

ברדטו
נטו תא מעצר אד תא
מאסר

■34
35
36

דיו ר מדגך
תעעויה
תעעויה רגילה (כמד מעוררים>

37
38

תעעויה מירחרת

39

רנעעויה מסדפנח

40

בית מ?־ *!בה
עסקים

41

מ שרדי ם

10
בהתאם לתפדסר
המחובבבח אף לא
ידוזר מ100-
בהתאם לחםדםה
המתרפבבת אף לא
ידחר מ100-
5
10

שטח המידער
למטרו ת עי ק רי דת
שטח המידער
למטרו ת עי ק רי דת
שטה הרירדת ב רו טו
נטר ז^ולם
נטר **דלפ ייעדר
נטר ז^ולם ייעדר

נטר אולם יי צו ר

נטר ז^ולם ייעדר
שטח המיועד
למטרו ת עי קרי דת

עיר ז־,
ז*לר׳ישוו־ג
דזכזי־נ־י־^ייז
ר פי פ ־ ט
3,2.12.3

,״ מרחקי הליכה

והערמת
למצבי חימם

תקנות תכנון ובנ״ה סימן טו

מרחק הליכה ״ מדד בין יציאה
מ חדר בדיר ה או בבנ״ן ל חדר
מדרגו ת או דרך יציאה  -בהתאם
לטבלה בתקנות  -בדוג מ א
המצ״ב.
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^אש

והערכות
למצבי חירום

פרוזדור

המעבר מחלק בבניין ל חדר המדרגו ת או אל דרך יציאה אחרת
יהיה באמצעות פרוזדורי ם או מעברים חופשיים ממכשול ונוחים לגישה .רוחב
הפרוזדור :מהווה חלק מדרך מוצא בטוח יהיה רוחב מינימאלי כדל הלן:
חוק תכנון ובניה חלק ב'  :אמצעי יציאות מהבניין
"רו חב פ רוזדור ומעבר בדרך יציאה מחלק של בניין לא יפחת מ 90-ס" מ אם הוא
מיועד להכיל עד  50אנשים ,ומ 110-ס" מ אם הוא מיועד להכיל יותר מ 50-אנ שי ם"

המוכז
עווו דו ר
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום
גובה הפרוזדור :מהווה חלק מדרך מוצא בטוח יהיה  2.20מ'.

אורך הפרוזדור :במיד ה ואורכו של פ רוזדור המקשר בין שני חדרי מדרגו ת
מוגנים עולה על  50מטר ,יחולק הפרוזדור ע|יי מחיצת אש ובה דל ת
הנפתחת ל שני הכיוונים.
פרוזדור מקשר :בכל קומה שלישית לפחות יהיה פ רוזדור מקשר בין  2חדרי
מדרגו ת ממוגני ם.

המרכז
| | לבטיחות אש
והעוכות
,0
למצבי חיתם

פתחי יציאת חום ועשן

פתחי יציאת חום ועשן נחשבים בגגו ת או בקירות בהם קיימת אפ שרות פתיחה
וסגירה ידני ת או אוטומטית בז מן שריפה.
פתחי שחרור חום ועשן מותקנים מראש ומסייעים בעת דליקה לפעולו ת הבאות:
 )1גילוי מהיר של מיקום האש ע״י עשן היוצא מהמבנה.
 )2מתן אפשרות וז מן למילוט מהמבנה.
 )3מניעת התפשטות האש והעשן לי תר חלקי המבנה וסילוקם החוצה.
 )4הגנה על הקונסטרוקציה של המבנה ומניע ת התחממותה.
 )5הורדת נז קי השריפה ונזקים תרמיים לציוד.

לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

חדר מדרגות

חדר מדרגו ת יהיה אגף אש נ פרד לכל אורכו ויו פרד מיתר חלקי הבניין ב עזר ת
קירות אש בעלי ע מידו ת אש  90דקות לפחות.
הכניסה אליו תהיה דרך דל ת אש בעלת ע מידו ת אש של  30דקות כיוון פתיחת
הדלת יהיה כלפי חוץ לכיוון המילוט.
רוחב מינימאלי של חדר מדרגו ת יהיה  1.10מטר .גובה  2.10מטר.
לא יותקן בחלל המדרגו ת מחסן פרט לזה שנועד לשרת את החדר מדרגו ת.
שום חדר או חלל לא יובילו ל חדר המדרגות אלא באמצעות פ רוזדו ר שהכניסה
ממנו ל חדר המדרגו ת היא דרך דל ת אש בלבד.
הפרוזדור המקשר יהיה נקי ממכשולים.

מ
ם
ה
לבטיחות אש

עשן
לשחרור
שטחים
אחוזי
■

לסצביחירום

תקנות תכנון ובנייה  :פרק ח'

והערכות

"שטח נטו של פתח שחרור עשן הפתוח באופן קבוע ,יהיה  20/0לפחות
משטח חלק הבניין שהוא משרת או  0.3מ״ר לפחות ,הגדול מבניהם ,זול ת
אם נאמר אחרת בתקנות אלה; ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת
מ תזי ם ,ניתן להקטין את שטח הפתח נטו ,כך שיהיה  1.5/לפחות משטח
חלק הבניין שהוא מ שר ת".

^

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
ג ג י והעת
למצבי חירום
למצב

התייחסות לחו0''0

הוראות המתייחסות לאחסון חומ"ס( :רעילי ם,דלי קי ם ,פציצי ם)
ת"י  158התקנת מיכלי גז  12ו 48 -ק"ג בבנייני מגורים ואחרים.
ת"י  462התקנת צוברי ג פ" מ למבנים שאינם בנייני תעשיה
מלאכה וחקלאות.
ת"י  762התקנת צוברי גפ" ם ל מבני תעשייה מלאכה או חקלאות.
3

הוראות המתייחסות ל מיזוג אוויר
תקן  1001מלכודו ת עשן ,אוורור חדרי מצברי ם ,חדרי גנר א טור ,ח
מרתפים ,חניונים.

המרכז

 2י״

גילוי וכיבוי אש אוטומטיות

למצבי חירום

ת"■  1220מערכות גילוי אש ועשן.
ת"•  1596מערכות כיבוי אוטומטיות במים.

*
1

י

^■״״ גלאי עשן

ג ג! והערכות
למצבי חירום

.

תקן ישראלי 1220

לכל סוג של גלאי קיימת תת חלוקה המתייחסת לרגישות,
תנאי הפעלה,יעילות ,ועלות.
 )1גלאי עשן )2 .גלאי חום )3 .גלאי אור.
מרכיבים נלווים :לוח בקרה ראשי הכולל הפעלה
מרחוק ,לחצני
אזעקה ,נוריות איתור ,מנגנון אזעקה חזותי וקולי -
חיבור למערכת
חשמל חירום.
תרומה הסגולית של מערכת :מגלה ,מזעיקה ,סוגרת
פותחת דלתות מפעילה משביתה תהליכים ועוד.

י^,״

והערכות
למצבי חירום

תקנות החשמל

חוק החשמל ת שי"ד .1954
 )1כל הארונות במבנה יהיו עשויים מתכת.
 )2כל מערכות וצנר ת רשת החשמל יהיו ב סיווג .4.4
 )3מערכת החשמל לא תותקן ולא תעבור בקרבה לצנר ת המיועדת להובלת
חומרים ונוזלי ם דליקים.
 )4תהיה הפרדה אגף אש בין קומה לקומה בפירי ם ומעברים בין אגף אש ל אגף
אש בחומר תקני ע מיד אש למשך  2שעות

לבטיחות אש
והעונות
למצבי חיוום

ג נ ר טו ר

חדר גנרטור יבנה מחומרים עמידי אש למשך שעתיים לפחות עם דל ת אש עמידה
למשך  30די.
אספקת דלק (סולר) תהיה ממיכל יומי,יותקן התקן אוטומאטי להפסקת הזרימה בשעת
שריפה הן מהמיכל תת קרקעי והן מהמיכל היומי.
הגנרטור מעבר לצרכים הרגילים יספק חשמל גם עבור המתקנים הבאים:
 .1הארת חדרי מדרגו ת ויציאות מהמבנה.
 .2אספקת חשמל לגופי תאורת חירום בכל חלקי המבנה.
 .3הפעלת מערכת כיבוי אש אוטומטית.
 .4הפעלת מפוחי הוצאת עשן.

 * 1והערכות
למצבי חירום

גנרטור

עבור הגנרטור יותקן מפסק בורר "תל ת מצבי":
 .1גנרטור
 .2חשמל
 .3מפסיק גנרטור (מדומ ם)

))! שילוט ותאורת□■רום
והעונות
למצביח תם תקנות תכנון ובניה  -סימן ׳" ח :שילוט וסימון דרכי מוצא
תאורת התמצאות :גופי התאורה יותקנו בחלקי הבניין השונים במטרה
להאיר את דרך המילוט זה כולל .1 -פרוזדורי ם  .2מקשרים  .3חדרי מדרגו ת.
 .4מערכת מדרגו ת חיצונים .5 .חניונים .6 .מעליות .7 .חדרי מכונות וחשמל.
גופי התאורה יהיו עצמאיים ,בעלי מתח נמוך הנטענים ומופעלים אוטומטית
ויהיו מחוברים לרשת החשמל ללא מתג המאפשר ניתוק.
משך ז מן בעירתם של גופי התאורה לא יקטן מ 90 -דקות .עוצמת ההארה
הממוצעת  10לוקס על גבי הרצפה.
בכל מפלס קומתי בתוך חדר מדרגו ת ובלובי מעליות יותקן שלט המציין
את מספר הקומה השלט יהיה מסוג פולט אור.

והעונות
למצבי חירום

מערכת כריזה

תותקן מערכת כללית שתכסה את כל שטח המבנה.
המערכת תישלט מרכזי ת מהכניסה ולובי.
במבנים בהם קיים חדר בקרה תהיה נקודת שליטה נוספת.
במקומות ריכוז ציבוריים כגון אולמות ,בתי קולנוע ,חנויות מעל  500מ״ר תותקן קופסת
הפעלה מקומית שתאפשר הפעלת המערכת.
המערכת תצויד בספק כוח עצמי לאפשר הפעלה ללא אספקת זרם מרשת החשמל.

לבטיחות אש
והעונות
למצבי חירום

סיכום

ליווי פרויקט בנייה  /שינוי ייעוד הוא ללא ספק אחד מתפקידיו המרכזיים של ממונה
בטיחות האש.
מה שלא שולב בשלב התכנון או לא הותקן בשלבי ההקמה קשה להביאו למצב רצוי.
שיתוף פעולה ותאום בין כל הגורמים הרלוונטיים ,יבטיח התאמת הדרישות בטיחות
האש למבנה ובכך ליישם את דרי שות החוק והתקנות ,כדי להגן על האדם והרכוש.

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

חודה על ההקשבה

לשי״!״^

תפקיד ממונה בטיחות אש

והעונות
למצבי חיחם
הוכן ונערך על
מור ינובסק

תפקיד ממונה בטיחות אש

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • הכרת חוקים  ,תקנות,תקים.

• הכרתהציוד והאמצעים השנים (כבאי מפעלי,תערוכות)
• הכרת מקומות העבודה.
• הכרתהיסטוריית בטיחותהאש בארגון.
• הכרה/הכנת נספחתאור אמצעים (תוכנת בטיחותאש).
• הכרה/הכנת תיקשטח.
• התאמת ציד ואמצעים לארגון.
• הקמת מערכתארגוניתלבטיחותאש

תפק■! ממונה בטיחות אש

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • שיפור תוכנית בטיחותאש קיימת.

• הדרכת והכשרותמערך בטיחותאש.
• כתבת נהליםלשגרה ולשעת חירום.
• עבודה עם רשויות הכבוי .
• עבודה מול יועצי כבו׳ אש וקבלנים.
• עבודה מול הנהלתהארגון.
• פיקוח ובקרה ארגונית.
• השתלבות בהתפתחותארגונית -בשלב תכנון,שינויים ותוספות

הכרת חוקים ,תקנות,תקנים

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • דיני כבאות.

• חוקי תכנוןובנה רלוונטיים.
• פקדת הבטיח/ת בעבודה סימוןט" ו  -הסדרי בטחתלשעת
דליקה  ,סעיפים.120-123
• תקנים ישראלים ותקני .

רלוונטיים.

• מפרטים טכניים והוראות תחזוקה.

הכרת ציוד ואמצעים לכיבוי אש

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • מטפיםלסוגיהם והיכולתשלהם.
• זרנוקים ,מזנקים ,גלגל/נים.

• לחצי ספיקה הנדרשים בצנרתלכיבוי אש.
• רחבותלכבאות.
• ברזי סניקהלכבאות.
• מערכתכריזה.
• מערכותגילוי אש ועשן.
• מערכותכיבוי אוטומטיות(ספרינקלרים /מתזים)
• מערכותגילוי וכיבוי למקומותמיוחדים(ארונותחשמל)
• מערכת נשימה פתוחה מנ"פ.
• מערכות ניתוקאוטומטיות(מיזוג ,גזים,דלתותאש מנגנוני סגירה חשמלית)
• תאורתהתמצאות/חירום.
• שילוט.

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

הכרת מקומות עבודה
כניסותויציאותכולל יציאות חירום.
תהליכי עבודה וסיכוני אש אופייניים.
סוגי אוכלוסיות הנמצא/ת במקום.
יכולת האוכלוסייהלטפל באירועי אש.
חומרים מסוכנים סיווג  ,מיקם ,הגנה ,השתתפות בתהליכי עבודה.
ציוד קיים.
נהלים קיימים.

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

הכרת היסטוריה של בטיחות האש
וחומ"ס בארגון
• תקלות  /תקריות /תאונות שאירעו בעבר (תוצאות :פגיעה בעובדים/
פגיעה בציוד)
• אירועי כמעט ונפגע.
• דוחות ביקורת לציוד /אמצעים )פנימיות וחיצוניות(.
• תקלות שחזרו על עצמן בתדירו ת גבוהה.
• דוחות של הרשות הארצית לכבאות והצלה.

התאמת ציוד ואמצעים לארגון

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • לאחר הכרת תוכנית בטיחות אש קיימת ,יש לבדוק שהציוד קיים.
• יש לבדוק שהציוד מתאים למקומות ולחומרים המשתתפים
•

בתהליך העבודה.

• אם חסר השלמת הפער /שינוי החלפת חומרי הכיבוי בהתאמה.
• מיקום הציוד ואופן אחסנה.
• סימון ושילוט.

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

הקמת מערכת ארגונית לבטיחות אש
וחומ״ס
• נאמני בטיחות אש.
• חוליות /צוותי כיבוי אש.
• מטה חירום ומנהלי אירוע חרום.
• צוות חסימה ובידוד הזירה.
• צוות התערבות לטיפול וחילוץ באירועי אש וחומ״ס
• צוות עזרה ראשונה.
• צוותי סריקה ופינוי מפעלי.
• תרגול בתדירו ת גבוהה לשמירה על כשירות

שיפור תכניות בטיחות אש קיימות

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • בדיקת נספח תיאור אמצעים והתאמתה למפעל כפי שהוא היום.
• בדיקת תיק שטח ועדכונו.
• במידה ונדר שות תכניות ולא קיימות הכנתם ואישורם ברשויות
המתאימות:
• נספח תיאור אמצעים -רשות הכבאות.
• תיק שטח -רשות הכבאות.
• תיק מפעל  -רשות הכבאות ,פקע״ר ,מ שרד הגנה״ס.

הדרכות והכשרות

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • בחינה והגדרת הצרכים להדרכות והכשרות ,מרמת המחלקה.
• ההדרכות יכללו הקניית ידע בסיסי להתמודדות עם:
• אירועי אש וחומ״ס וריענון אחת לשנה לפחות לכלל עובדי המפעל
כנדרש מתקנות הבטיחות בעבודה הדרכה ומסירת מידע
לעובדים.
• הדרכה מעשית על שימוש והפעלת האמצעים שבמפעל.
• הכשרה ספציפית למנהלי וצוותי חירום.
• הכנת גאנט השלמת פערי הדרכה וביצוע תרגילים.

נהלים לשגרה ולמצב חירום

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • נהלי שגרה המטפלים במניעת דליקות.

• הנהלים ״כתבו לאחר בחינת כלל תהליכי העבודה במפעל,
•

ניהול סיכונים ואפשרות לפריצת אש וחומ״ס.

• נהלים לבדיקה ותחזוקה שוטפת של ציוד כיבוי.
•

 .1מי בוד ק?

•

 .2מה בוד ק?

•

 .3אחת לכמה ז מן?

•

 .4איך מ תעד?

•

 .5למי מדווח על תקלות /איך משלים פערים?

• נהלי חירום ״כתבו ע"פ תרחישים אפשריים.

עבודה עם רשות כבאות והצלה

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • קשרי עבודה תקינים עם רשויות הכיבוי חיוניים לקידום בטיחות
האש בארגון.
• ניתן להתייעץ עם שרותי הכיבוי בנושא לא ברור.
• להזמינם לסיורים או לדיונים ולבעיות ספציפיות.
• בכל ביקורת של שרותי הכבאות יש להתלוות למפקח מניעת
דליקות ,לראות את הממצאים בשטח ,לתת פתרונות נכונים
לליקויים שנמצאו במהלך הביקורת אם אפשרי.
• יש להתייחס לדוח בכובד ראש ,לטפל בו ברצף עד לקבלת אישור
רשות הכבאות.

והערכותאעבודה מול יועצי בטיחות אש וקבלני
י-׳!-״
למצבי חירום

• לעיתים קיים צורך לעבוד עם קבלנים נותני שרותי אספקה ותחזוקה
למערכות ואמצעים במגוון רחב של תחומים.
•

 .1ציוד ומערכות לגילוי וכיבוי קבוע ומיטלטל.

•

 .2מערכות מיזוג/חשמל/מפוחים לבקרה ופינוי עשן.

•

 .3חומרי בידוד ואיטום.

•

 .4תיק בטיחות אש/תיק שטח  /תיק מפעל/הדרכות.

• גלה מעורבות ,שאל שאלות מקצועיות  ,וודא שהשרות אותו אתה מזמין
מתאים לצרכי הארגון ,עמוד על טיב השרות,
•

בקש חוות דע ת מלקוחות של הספק ,אל תפחית בערכך ובידע
המקצועי שלך.

מעורבות מולהנהלת הארגון

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • דע שאי עמידה בדרי שו ת שרותי הכיבוי ואי הקצאת
משאבים מתאימים עלולה להביא לשלילת רישיון העסק .
• שאף למעורבות גבוהה של הנהלת הארגון בנושא ,זה מאפשר להם
לקבל החלטות ברמה האסטרטגית להקצאת משאבים.
• הצג תמונת מצב עיתית להנהלת הארגון.
• רכז נתונים מדויקים לדיוני הנהלה כולל עלויות משוערות כדי לאפשר
תכנון תקציב לטווח קרוב ורחוק.
• תן פתרונות סבירים לבעיות בבטיחות אש כולל משמעויות של אי טיפול בסוגיה
מסוימת.
• "ל א הכול עולה כ סף"

פיקוח ובקרה

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • זה אחד מהחשובים ביותר שבלעדיו ניתן להעריך שממונה בטיחות אש
לא יצליח למלא תפקידו כנדר ש.
• קבע דרכי עבודה לביצוע פיקוח ובקרה בארגון.
•

 .1קבלת דוחות על ביצוע טיפולים חודשיים.

•

 .2תאום ,בקרה ,טיפול ,מעקב על ביצוע בדיקה טרמוגרפית ותחזוקה
למערכת החשמל

•

 .3ביקורות תקופתיות למערכות גז ומערכות וציוד כיבוי אש על ידי
גורם מוסמך.

פיקוח ובקרה

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום •

המשך

 .4נוהל עבודה עם קבלני חוץ ,פיקוח ,בקרה ,הצבת צופה אש,
( איטום מעברים ,חומרי בידוד ,חשמל ,מים ,בקרת עשן)

•

 .5הדרכות ותרגילים מחלקתיים וכלל מפעליים.

•

 .6ביצוע סיורים יזומים ואקראיים בשוטף לעמידה מקרוב על סידורי
הבטיחות באש וחומרים מסוכנים.

•

 .7תחקיר אירועי תאונה /כמעט ונפגע הפקת לקחים ויישום.

השתלבות בהתפתחות ארגונית

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • ארגונים עוברים שינויים במסגרת התפתחות העסקית ,שינויים אלה
גוררים צורך בהתאמת מערך הכיבוי וטיפול במניעת דליקות.
• אם הוגדר יועץ חיצוני ,יש להיפגש איתו ולבדוק את התוכנית והמענה
בשלב התכנון לתחום כיבוי אש.
• אם לא הוגדר יועץ ,הכן תוכנית על בסיס הידע שלך כממונה בטיחות
אש .העזר בחומר מקצועי כגון :דיני כבאות ,תקנים ,פב״ט ,חוק התכנון
והבנייה.
• שקול האם נדר ש לך יועץ חיצוני.

ה מו ס
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום • אמץ מודל של " שיפור מ ת מיד" בצע בדיקה עצמית ומחזורית היכן

שיפור מתמיד

ניתן לשפר את הבטיחות בארגון.
• בדוק התאמת נהלי השגרה והחירום.
• בדוק ישימות נהלי שגרה וחירום.
• בדוק עדכון של רשימות צוותי החירום ודרכי תקשורת.

המרכז
לבטיחות אש
והערכות
למצבי חירום

