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 15.8.18מיום  1מס' דיון  - בבטיחות אש וועדת מומחים מורחבתהחלטות 
 
 

 
חברי הוועדה 

 נוכחים:
 וחבר הועדה יו"ר -טפסר, חיים תמם 

 חבר ומ"מ יו"ר הועדה – חקיקה ותקינה, יצחק שמעוני, רמ"ח מ/טפסר
 חבר –, עמית גולדמן, רמ"ח דן מ/טפסר
 חבר –, אלי שרביט, רמ"ח חוף מ/טפסר
 חבר–, ברוך יונה, רמ"ח ירושלים מ/טפסר

 וםחברה/רכזת הפור-רמ"ד הגנה מאש ומכוני בקרה ,להב, שרה ארייך
חברי ועדה 
נציגי ציבור 

 נוכחים:

 חבר-מהנדס שמואל נתנאל
 חבר-דס יואב אלדאגמהנ

 חבר-אדריכל אורי זרובבל
משתתפים 

מוזמנים 
 נוכחים

 רמ"ד אזורים כפריים ותשתיות –רשף, יורי נוביצקי 
 משקיף. הגיע לקראת סוף התכנסות הועדה. –מהנדס ג'קי פרידמן 

חברי ועדה 
 שנעדרו

  חבר –, ראובן בר אל, רמ"ח מרכז מ/טפסר
 חבר  –, אוסקר פוקס, רמ"ח צפון מ/טפסר

 חבר-רשף, חיים בר, מ"מ רמ"ח דרום
 אש בטיחות יועץ מערבי אפרים בדימוס טפסר רב

 וםחברה/רכזת הפור-רמ"ד הגנה מאש ומכוני בקרה ,להב, שרה ארייך רשם:

 
 
 

 סיכומים/החלטות נושא מס' סידורי

1 
ניתוק  – 3חלק  1220תקן ישראלי 

 אוטומטי ללוחות חשמל.

הבהרה: למרות האמור בתקן רשימת שימושים שהם תומכי חיים 
לא יהיו בהם ניתוק אוטומטי כדלהלן:בתי חולים, בתי אבות, 

 סיעודי, בתי סוהר.

2 

מתבקשת הבהרה לגבי הצורך 

בגנרטור חרום למשאבות הגברת לחץ 

 בבניינים גבוהים.

י מקרים: א. מתוקף חוק התכנון הצורך בגנרטור יכול שיהיה בשנ

והבניה )אין דרישה לגנרטור בבניין מגורים גבוה(. ב. מתוקף 

 תכנון שהינו באחריות המתכנן.

3 

 26מסמך "קניון וניהולו" מתאריך 

 2017למרץ 

הנושא נדון במסמך "קניון וניהולו". במקרים בהם יש עסק סרבן, 

בנפרד לאותו כחלק משת"פ של הנהלת הקניון, תערך ביקורת 

עסק, והוא יבחן בנפרד לכל האישורים הנדרשים. במידה ונדרש 

 לצו סגירה, יוצא לו צו סגירה.

4 

מסמך הנחיה "שימוש בתעשייה 

ובמחסנים בפנלים מבודדים" 

סימוכין:  2013לאוגוסט  12מתאריך 

05619113 

 22בהתייחס למסמך הפחתת הרגולציה של הנציב מתאריך 

 הבהרה למבנים העשויים מפנל מבודד: להלן 2017לאוגוסט 

בחישוב כמות מטען האש יש לקחת בחשבון את מטען  .א

האש של כלל הקירות החיצוניים )ללא תקרה(, ובמידה 

 -בלמ"ס-
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ניתן ליישם את  –ק"ג עץ/למ"ר  10 -ומטען האש קטן מ

 דרישת החלטת הרגולציה ממכתב הנציב.

במבנים שבהם רק הגג עשוי מפנל מבודד לא יחולו עליו  .ב

דרישות מסמך "שימוש תעשיה ומחסנים בפנלים 

, וסידורי הבטיחות יהיו 12.8.13מבודדים מתאריך 

 בהתאם לשימוש.

5 

לא ברורה ההגדרה  –מערכת שלהבת 

 של מתחם

שטח מוגדר שמתאפיין בפעילות מסוימת "הגדרה:  -"מתחמים"

מוגדרת מראש עם בעלים אחד משותף ,עם מספר מבנים בתוכו 

  ". פעילות שונה ) משרדים, מלאכה, כיתות לימוד וכו' (בעלי אופי 

מתחם יכול להיות אחת מאלה: קניון, בית חולים, אוניברסיטה, 

 , וכו'.מכון ויצמן, קיבוץ, מושב שיתופי

6 

 מ"ר )נדרש לספרינקלרים 2000-במידה וקיים מבנה של יותר מ הפרדות אש בין עסקים
**כאשר יש בו עסקים המופרדים כאגף אש נפרד  –כתוצאה מכך( 

ויציאה ישירות אל החוץ, לא נדרשת מערכת ספרינקלרים במידה 
 ולא נדרשו למערכת זו בתנאים להיתר(.

 )מוחרגים למקרה זה: מבנים מסוג ביג, פאוור סנטר ודומיהם(


