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 תקציר מנהלים

הרשות הארצית לכבאות והצלה אחראית מכוח חוק לפעול לכיבוי שריפות, למניעת התפשטותן, 

להצלת חיי אדם ורכוש מדליקות וכן לפעול למניעת דליקות לחילוץ והצלת לכודים ולפעול באירוע 

מתוקף תפקידיה אלה מביעה הרשות את עמדתה ביחס להוראות הנוגעות חומרים מסוכנים. 

אש נדרשים למבנים חדשים במסגרת תהליכי הרגולציה של מנהל התכנון. במקרים לאמצעי בטיחות 

המתאימים נקבעות גם הנחיות עבודה במסגרת מעמדנו כגורם מייעץ לרשות המקומית בהליכי 

 תכנון ובניה )עד הטמעתן בתקנות(. 

ם חדשות יש כי בדירות מגוריקובעת "מערכות גילוי וכיבוי אש"  550הוראת נציב  2012החל משנת 

 במבואת הכניסה לחדרי השינה.  להתקין גלאי עשן המחובר לרשת החשמל בבניין

גלאי עשן הוא אמצעי התרעה פשוט וזול, הנותן התרעה מוקדמת בעת שריפה, ומאפשר מילוט 

והזעקת כוחות כיבוי בשלב מוקדם של השריפה. בעת אירוע שריפה, המרכיב הקריטי ביותר הוא 

 מרכיב הזמן ועל כן גילוי מוקדם מציל חיים. 

לשם גיבוש טיוטת פרק ד'  התכנוןועדת מילוט ובטיחות אש במנהל התכנסה  האחרונותבשנים 

. אחת מהמלצות וכריזה אש כיבוי, אש גילוי, התרעה מערכותלתקנות התכנון והבניה שעוסק ב

הועדה היתה לשנות את ההוראה ביחס להתקנת גלאי עשן בדירות מגורים: ההנחיה הורחבה 

א שכאשר מותקן להתקנת גלאי בכל חדר שינה ולא רק במבואת חדרי שינה. הסיבה להרחבה זו הי

לגלאי עשן המותקן במבואה של חדרי השינה. גלאי עשן בחדרי השינה זמן ההתרעה מוכפל בהשוואה 

לאור הרחבה זו הוחלט לאפשר חלופה נוספת לסוג הגלאי שיותקן: הקבלן רשאי להתקין בחדרי 

 שנים. 10-להתקין גלאי עצמאי עם סוללה ל אוהשינה גלאים המחוברים לרשת החשמל 

וגם בעת שריפה  ההתרעתי מענהשנים גם משפרת את ה 10-פת התקנת גלאי עצמאי עם סוללה לחלו

בהשוואה למצב ₪  9,861,760-נמוכה בכ הכוללת המשקיתלציבור )העלות העלות  את מפחיתה

  הקיים(.

תיקון תקנות התכנון והבניה הוא תהליך ארוך וממושך. בכל שנה נבנות בישראל עשרות אלפי דירות, 

שכיום כפופות להוראה שמחייבת התקנת גלאי במבואה ולא בתוך חדרי השינה. משמעות העיכוב 

 בהחלת ההוראה הוא שעוד ועוד דירות יבנו עם גלאים מחוץ לחדרי השינה.

על רקע התמשכות הליכי החקיקה, ולאור החשיבות שבצמצום הסיכון לחיי אדם הוחלט לתקן את 

 זהיחוי את התיקון שהוחלט לבצע בתקנות התכנון והבניה. תיקון כדי לעגן ללא ד 550הוראת נציב 

 אפשר למשק ליהנות מחיסכון בעלויות הדיור וגם מהגנה מאש משופרת בכל הדירות שיבנו.י

תוקף תיקון הוראת הנציב מיידי. עם זאת, כדי לאפשר למשק להיערך לתיקון )אף, שכאמור, הוא 

, אם יבחר 1.2.22אי לפעול על פי ההוראה הישנה עד ליום מהווה חסכון משקי( הרי שקבלן יהיה רש

 בכך. 
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 רקע כללי

 על". הרגולטורי הנטל הפחתת" שעניינה 2118' מס החלטה ישראל ממשלת קיבלה 22.10.2014 ביום

, חדשה רגולציה בחינת של הליך לכלול חייב חדשה רגולציה עדכון או הכנת תהליך, זו החלטה פי

 הממשלה. ראש משרד ידי-על שפורסם ממשלתי למדריך בהתאם

 הטוב באופן מטרתה את תשיג הממשלתית שהרגולציה תמוודא( RIA) "חכמה רגולציה" שיטת

השיטה מסייעת למקבלי  בנוסף. ציבורה לעו ממשלהה לע עלויות שפחות כמהיצירת  תוך, ביותר

לממשלה  תמסייע שיטה זו .רצויות לא השלכות ולמנועאת השפעות הרגולציה  לצפות ההחלטות

 ים ולהשוואות בין חלופות שונות.לנתח את הבעיה איתה מתמודד
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 הבעיההגדרת  –חלק א 

 והאינטרס הציבורי המוגן רקע .א

הרשות הארצית לכבאות והצלה אחראית מכוח חוק לפעול לכיבוי שריפות, למניעת התפשטותן, להצלת חיי  .1

אדם ורכוש מדליקות וכן לפעול למניעת דליקות לחילוץ והצלת לכודים ולפעול באירוע חומרים מסוכנים. 

מבנים לאש נדרשים הוראות הנוגעות לאמצעי בטיחות את עמדתה ביחס להרשות מביעה מתוקף תפקידיה אלה 

נקבעות גם הנחיות עבודה במסגרת מתאימים הבמסגרת תהליכי הרגולציה של מנהל התכנון. במקרים  חדשים

 )עד הטמעתן בתקנות(.  מעמדנו כגורם מייעץ לרשות המקומית בהליכי תכנון ובניה

וי וכיבוי אש יש להתקין "מערכות גילוי וכיבוי אש" קובעת אילו מערכות גיל 550הוראת נציב  2012החל משנת  .2

המחובר לרשת במבנים שונים. כך למשל, ההוראה קובעת כי בדירות מגורים חדשות יש להתקין גלאי עשן 

 בבניין, במבואת הכניסה לחדרי השינה.  החשמל

גלאי עשן הוא אמצעי התרעה פשוט וזול, הנותן התרעה מוקדמת בעת שריפה, ומאפשר מילוט והזעקת כוחות  .3

כיבוי בשלב מוקדם של השריפה. בעת אירוע שריפה, המרכיב הקריטי ביותר הוא מרכיב הזמן ועל כן גילוי 

 מוקדם מציל חיים. להתקנת גלאי עשן בכל דירת מגורים עלויות משקיות.  

 

 י הבעיה וסיבותיהזיהו .ב

לשם גיבוש טיוטת פרק ד' לתקנות התכנון  ועדת מילוט ובטיחות אש במנהל התכנוןהתכנסה  האחרונותבשנים  .4

ועדה המייעצת לוועדת המשנה -תת היאועדה זו . וכריזה אש כיבוי, אש גילוי, התרעה מערכותוהבניה שעוסק ב

. הרכבה כולל נציגי ציבור ומשרדי ממשלה: בראשה עומד נציג מנהל של המועצה הארצית במנהל התכנון

נציג אש, נציג התאחדות הקבלנים, הבטיחות התאחדות מהנדסי נציג הכבאות, נציג התכנון, וחברים בה 

 במשרד. את תהליך גיבוש טיוטת התקנות ליווה גם נציג אגף מדיניות רגולציה ועודהתאחדות האדריכלים 

 . מ"רה

ועדת המילוט הוצגו לוועדת המשנה של המועצה הארצית במנהל התכנון ואושרו על ידה. טיוטת פרק המלצות  .5

 ד' המוצעת נמצאת כיום בהליכי חקיקה לשם הטמעתה בתקנות התכנון והבניה. 

 אחת מהמלצות הועדה הייתה לשנות את ההוראה ביחס להתקנת גלאי עשן בדירות מגורים: .6

בכל חדר שינה ולא רק במבואת חדרי שינה. הסיבה להרחבה זו היא ההנחיה הורחבה להתקנת גלאי  .6.1

שבמקרה שריפה באחד החדרים, גלאי בחדר בו מתרחשת השריפה יזהה אותה בתוך חצי דקה עד דקה 

וחצי מפרוץ השריפה. מנגד, לגלאי הנמצא במבואה ייקח זמן כפול לזהות את השריפה, שכן העשן יכול 

פני שכמות משמעותית ממנו תצא אל המבואה ותפעיל את הגלאי. עיכוב להצטבר זמן רב בתקרת החדר ל

זה מגביר את הסיכון לחיי אדם ומקטין את סיכויי המילוט של דיירי הדירה. לכן גלאי עשן במבואה 

 ות אפקטיבי מגלאי עשן בתוך חדר השינה.חפ

להתקין בחדרי השינה לאור הרחבה זו הוחלט לאפשר חלופה נוספת לסוג הגלאי שיותקן: הקבלן רשאי  .6.2

שנים. עלות  התקנת גלאים  10-להתקין גלאי עצמאי עם סוללה ל אוגלאים המחוברים לרשת החשמל 

 עצמאיים פחותה משמעותית מעלות הגלאי המחובר לרשת החשמל, כפי שיפורט בהמשך.
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התקנת גלאי מחובר  ותהמחייב 24.3.4וסעיף  30.3.4.5סעיף  ,NFPA 101ת והמלצה זו מבוססת על הורא .7

לחשמל עשן בכל חדר שינה. לאור העלות של גלאים המחוברים לרשת החשמל החליטה וועדת המילוט להוסיף 

  22.3.4.1.1סעיף NFPA 5000שנים. הקלה זו תואמת את הוראת  10-חלופה של התקנת גלאי עשן עם סוללה ל

קנת גלאי עשן המחובר לחשמל בחדרי שינה , שאינן מחייבות הת907.2.10סעיף    IBCוכן את הוראת תקן 

 בדירות מגורים. 

תיקון תקנות התכנון והבניה הוא תהליך ארוך וממושך. בכל שנה נבנות בישראל עשרות אלפי דירות, שכיום  .8

כפופות להוראה שמחייבת התקנת גלאי במבואה ולא בתוך חדרי השינה. משמעות העיכוב בהחלת ההוראה 

 בנו עם גלאים מחוץ לחדרי השינה.הוא שעוד ועוד דירות י

על רקע התמשכות הליכי החקיקה, ולאור החשיבות שבצמצום הסיכון לחיי אדם הוחלט לתקן את הוראת נציב  .9

החלטה זו הוצגה להתאחדות "בוני כדי לעגן ללא דיחוי את התיקון שהוחלט לבצע בתקנות התכנון והבניה.  550

 הארץ" אשר בירכו עליה.

 בחירת שיטה רגולטורית –חלק ב 

. כמו כן חדשות דירות 49,840בכל שנה נבנו בישראל , האחרונות השנים חמשממוצע ב כי עולה 1"סלמ מנתוני .10

 חדרי שינה.  177,872בממוצע  ובכל שנה נבנ

חובה להתקין במבואה גלאי עשן המחובר לרשת החשמל. במסגרת התיקון  – 1במצב הנוכחי חלה חלופה מספר  .11

 .3-ו 2מוצע לקבוע חלופות נוספות, המוצגות כאן כחלופות 

 )גלאי עשן המחובר לרשת החשמל במבואה( ללא שינוי במדיניות הנוכחית – 1חלופה  .א

בבניין,  המחובר לרשת החשמלכי בדירות מגורים חדשות יש להתקין גלאי עשן  קובעת כיום 550הוראת נציב  .12

 נותנת מענה לצורך בצמצום זמני ההתרעה משריפה בזמן שינה.  לאחלופה זו במבואת הכניסה לחדרי השינה. 

אותה יש  9vבנוסף, בגלאי זה סוללת גיבוי ₪.  400-עלות התקנת גלאי עשן המחובר לרשת החשמל היא כ .13

 לכל סוללה.  ש"ח 12בעלות של לשנה להחליף אחת 

גלאי עשן המחובר לחשמל במבואת חדרי השינה של כל  התקנתהמשקית השנתית הממוצעת ל עלותמשמע, ה .14

ש"ח(. בנוסף יש להביא בחשבון את הזמן שנדרש לעיסוק  412* דירות  ₪49,840 ) 20,534,080 ואדירת מגורים ה

שעלול לפגוע באפקטיביות של בהחלפת סוללה וכן את הסיכון לכך שהסוללה לא תוחלף במועד )כל שנה(, מה 

 .חלופה זו

 גלאי עשן עצמאי בחדרי השינה – 2חלופה  .ב

נקבעה חובה להתקנת גלאי עשן בחדרי  לצורך בצמצום זמני ההתרעה משריפה בשעת שינהכדי לתת מענה  .15

 שנים.  10-קובעת כי ניתן להתקין גלאים עצמאיים עם סוללה ל 2חלופה השינה בדירות מגורים. 

משמע, העלות המשקית השנתית הכוללת ₪.  60-כ היאשנים  10-עלות התקנת גלאי עשן עצמאי עם סוללה ל .16

  .₪( 60 * חדרים ₪177,872 ) 10,672,320של חלופה זו הינה 
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 גלאי עשן מחובר לרשת החשמל בחדרי השינה – 3חלופה  .ג

שינה נקבעה חובה להתקנת גלאי עשן כאמור, כדי לתת מענה לצורך בצמצום זמני ההתרעה משריפה בשעת  .17

להתקין בכל אחד מחדרי השינה גלאי עשן  רשאי קובעת כי הקבלן 3בחדרי השינה בדירות מגורים. חלופה 

 .המחובר לרשת החשמל

אותה  9vבנוסף, בגלאי זה סוללת גיבוי ₪.  400-עלות התקנת גלאי עשן המחובר לרשת החשמל היא ככאמור,  .18

 לכל סוללה.  ש"ח 12בעלות של לשנה יש להחליף אחת 

חלופה זו יקרה יותר ₪(.  412 חדרים * ₪177,872 )= 73,283,264העלות המשקית השנתית של חלופה זו היא  .19

 מהמצב הקיים, אך, כאמור, היזם רשאי לבחור בחלופת גלאי עשן עצמאי שזולה יותר משמעותית. 

 ות, יש להחליף אחת לעשר שנים. הן את הגלאי המחובר למערכת והן את הגלאי מופעל הסולל .20

 

 השוואת תועלות ועלויות של השיטות השונות .ד

 המצב הקיים למול שתי החלופות שמגדילות את סיכויי ההימלטות: –להלן השוואת החלופות  .21

זמן התרעה מפני שריפה  עלות משקית שנתית חלופה

 בזמן שינה

גלאי  – (מצב קיים) 1חלופה 

מחובר לרשת החשמל 

 במבואה

20,534,080 ₪  

דירות ממוצע בנית  49,840)=

עלות ₪  412* לשנה בישראל 

 (גלאי מחובר לחשמל

 נמוך

עצמאי גלאי עשן  – 2חלופה 

 השינה בחדרי 

10,672,320 ₪  

ממוצע בנית  177,872)=

 ₪ 60 לשנה בישראל * חדרים

 שנים( 10-עלות גלאי ל

 גבוה

גלאי עשן מחובר  – 3חלופה 

 השינהלרשת החשמל בחדרי 

73,283,264 ₪  

ממוצע בנית  177,872)=

 412 *לשנה בישראל חדרים 

 עלות גלאי מחובר לחשמל( ₪

 גבוה

 

 ההתרעתי מענהגם משפרת את ה –התקנת גלאי עשן עצמאי בחדרי השינה  – 2מבחינת החלופות עולה שחלופה  .22

בהשוואה למצב ₪  9,861,760-נמוכה בכ הכוללת המשקיתלציבור )העלות העלות  את מפחיתהוגם בעת שריפה, 

  הקיים(.
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 סיכום

איננו מספק שכן הרגולציה הקיימת מחייבת התקנת גלאי עשן במבואת  במצב הנוכחי זמן ההתרעה מפני שריפה .23

חדרי השינה, מצב המכפיל את זמן ההתרעה לעומת גלאי עשן המותקן בחדרי השינה עצמם. עיכוב זה מגביר 

 את הסיכון לחיי אדם ומקטין את סיכויי המילוט של דיירי הדירה. 

שיפור של המצב הן בפרמטר מהווה  חדרי השינהים בכלל כי האפשרות של התקנת גלאמניתוח החלופות עולה  .24

 של הגנה מאש והן מבחינת עלויות הרגולציה המושתות על הציבור. לכן חלופה זו היא החלופה המועדפת.

 לכן הוחלט לתקן את הוראת הנציב ולקבוע שבדירות חדשות יותקנו גלאי עשן עצמאיים בתוך חדרי השינה. .25

תנה לתיקון תקנות התכנון והבניה, תאפשר למשק ליהנות מחיסכון בעלויות הדיור תיקון הוראת הנציב ללא המ .26

 וגם מהגנה מאש משופרת בכל הדירות שיבנו. 

תוקף תיקון הוראת הנציב מיידי. עם זאת, כדי לאפשר למשק להיערך לתיקון )אף, שכאמור, הוא מהווה חסכון  .27

 , אם יבחר בכך. 1.2.22נה עד ליום משקי( הרי שקבלן יהיה רשאי לפעול על פי ההוראה היש

 


