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   9.מערכות גילוי וכיבוי אש:   ' פרק ד"

  פרשנות:  ' סימ� א

  

  

שטח תחו� הגילוי של מערכת או חלק ממערכת גילוי אש או  – "התרעהאזור "

  .עש�

  הגדרות 3.4.1.1

כיבוי אש למיועד ה 1,3י�  חלק448י " ברז מתאי� לתק� ת� "ברז כיבוי אש"

 ע� או 2"ל פתיחה עבור הברז גלג, "שטור"" ע� מצמד מסוג 3"או  2"בקוטר 

  בלי מתק� שבירה

   

המחובר לרשת ,  קולית המכיל סוללת גיבויהתרעה גלאי ע� – "גלאי עצמאי"

  :אחד מהתנאי� האלה החשמל ללא רכזת העומד ב

   5 חלק 1220י  " ת�מאושר לפי   .1

 .ב" ארה ANSI/UL 217 י מעבדת"עמאושר  .2

  .אירופאילפי תק� מאושר  .3

   

     ).גלגלו�: להל� (2206י "לת  גלגלו� ע� צינור לח" המתאי�� "י אשגלגלו� כיבו"

"�חיבור צינור  Fire Department Connection �"חיבור כבאי� להסנקת מי

,  שטור"דג�מחיבור מהיר , הכולל שסתו� אל חוזר  ,4" או 3"בקוטר  מי�

  . )חיבור כבאי�: להל�  (מכסה ושרשרת

   

"�ורת קווית לשימוש צוותי ההצלה והכיבוי מערכת תקש– "טלפו� כבאי

 �המצויידת בספק כוח עצמי בהתאמה ל).   טלפו� כבאי��להל� (בתחו� הבניי� 

NFPA 72.  

   

"�מערכת פיקוד ובקרה המקבלת אינפורמציה ממערכת   – "לוח פיקוד כבאי

� המסייעות בכיבוי יוהמאפשרת הפעלה של חלק ממערכות הבני, בטיחות אש

  .עש� וכל רכיב אחר הקשור למניעת התפשטות אש או עש�פינוי , אש

   

 לחצ� המשמש להעברת התרעה של גילוי אש העומד בדרישות – "לחצ� אזעקה"

 �להל� (1הוראות התקנה ודרישות כלליות:  מערכות גילוי אש6חלק   1220י "ת

  .)6 חלק 1220י  "ת

לבדיקה  

  159ישיבה 

הלח" הדינמי הנרש� בעת הפעלת  – Residual preassure" לח" שיורי"

  .עבור הספיקה המתוכננת מערכת המי� 

   

"�או תת קרקעי בקיבולת שנקבעה / מיכל אגירה למי� על קרקעי ו�" מאגר מי

  .1596י "העומד בדרישות  תעל ידי עור- הבקשה 

  גרגורי 

  רקע חגי  

                                                
 .3659' עמ, ד"פ התשס"י 1
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     .�גישה לכל אחד מדיירי הבניייש אליו  שטח ש� "מבואה קומתית משותפת"

הדורש לפחות שתי התראות ,  רכיב ברכזת הגילוי–" מנגנו� אימות אזעקת אש"

  .פעלה של החייג� האוטומטי או הפעלה של רכיב אחר במערכת הגילויאש לפני ה

. ת.ש 

  לאשר

הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת  מעבדה ש–" מעבדה מוכרת"

   כבאותנציבות  ה על ידי מעבדות ואושרה על ידי הממונה על התקינה והוכר

  .והצלה

   

כיבוי או מניעת , התרעה,  מערכת המסייעת בגילוי�" מערכת בטיחות אש"

  . התפשטות של אש או עש�

   

להפעלת , או עש�  מערכת ידנית או אוטומטית לגילוי אש�" מערכת גילוי אש"

  .ת ומערכות בני� אחרומערכות שליטה בעש�, כיבוי אוטומטי, אמצעי התרעה

   

 מערכת ידנית או אוטומטית המיועדת לכיבוי � "מערכת כיבוי אש אחרת"

  .חומרי כיבוי אחרי� או אבקה יבשה , שריפות בגז כיבוי

   

     .י מערכת בקרה " אש המבוקרת עי מערכת כיבו� "מערכת כיבוי אש מבוקרת"

  מערכת כריזת חירו� להעברת–" Public Address מערכת למסירת הודעות"

  .3 חלק 1220י " בדרישות תתהודעות העומד

   

 ליותר .גישה לכל אחד מדיירי הבניי�יש אליו ש מעבר שטח � "פרוזדור משות#"

  .מדייר אחד בבני�

   

 המזי� ,  לפחות4"בקוטר  אספקת מי�המחובר לרשת צינור  � "קו מי� אמי�"

 נתוני  בדרישותיעמדוספיקת המי� ולח" העבודה .  את הספקת המי� לנכס

  .התכנו� שנקבעו על ידי עור- הבקשה בהתאמה לתק�

   

     של מערכת גילוי וכיבוי אשבקרה פיקוד ו יחידת – "רכזת גילוי אש"
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  כריזה ובקרה  , התרעה, מערכות גילוי אש:  ' סימ� ב

  

  

, התרעה, מערכות גילוי אשל ' חלק ג� יתקיימו דרישותיבבניי� או חלק מבני) א(

   ;רהכריזה ובק

3.4.2.1  

 

  כללי

  

כריזה , התרעה, מערכת גילוי אששל המיקו� והסיווג , �יבבניי� או חלק מבני) ב(

  ;'חכמפורט בסימ� יהיו  ובקרה 

   

י "יותקנו  על פי תו, יתוכננו' בחלק ג הנדרשות התרעהגילוי אש ומערכות ) ג(

  ; על כל חלקיו1220

   

אחד או בנוס0 אוטומטי ו חייג� ,י רכזת גילומערכת גילוי אש תכלול כל ) ד(

  �  של רכיבי� אלו שילוב 

 גלאי )1(

 אמצעי הפעלה ידני )2(

 צופר אזעקה )3(

 רכיב התראה אקוסטית )4(

 רכיב התראה חזותית )5(

  לחצ� אזעקה )6(

    

יחובר רגש הזרימה ומרכיבי� נוספי� לרכזת גילוי אש ,  הותקנו מתזי�) ה(

  ;3.4.3.4 �ו. 3.4.3.3כנדרש בפרט 

    

      לא יחולו על בנייני� הכוללי� גלאי� עצמאיי� בלבד) ה(�ו) ד(פרט משנה ) ו(

      .NFPA 72ויותקנו  על פי , יתוכננו' מערכת כריזה ה הנדרשת בחלק ג) ז(

  :  אמצעי� אלה  שילוב שלי אחד או "ההפעלה של מערכת גילוי אש תהיה ע

  ;הפעלה ידנית )1(

 ;אשגילוי למערכת הפעלת  )2(

  . הפעלת מערכת כיבוי אש )3(

  

  אמצעי 3.4.2.2

הפעלה 

של 

מערכת 

  גילוי אש
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 התרעהעקב קבלת בטיחות אש מערכת להפעיל , נדרש בפרק זהכאשר ) א(

. גילוי אש ועש�למערכת ה על ידי ישירות ופעלמערכת זו ת , אשממערכת גילוי

  :ל  או שילוב שדכלול אחת לבטיחות אש מערכת 

 � אחרי� או שחרור של אלמנטיHold Openשחרור דלתות ממצב של  .1

 יצירת על לח" אויר לחדר מדרגות מוג� פרוזדור מוג�  .2

 תפעול מערכת לשליטה בעש� .3

 ביטול נעילה של דלתות .4

והפסקת ,  ירידה לקומת הכניסה ופתיחת הדלתות, קריאה למעלית .5

 ;היכולת להפעלתה באופ� רגיל

 . עצירת דרגנועי� .6

 י עור- הבקשה לבטיחות אש"פונקציות אחרות שיקבעו ע .7

יהיה על פי החלטת והאמצעי� לבטיחות אש שטר ההפעלה של המערכות מ) ב( 

  .עור- הבקשה לבטיחות אש

הפעלת  3.4.2.3

מערכת 

בטיחות 

 אש

ומשטר 

  הפעלה

  :ההתרעה ברכזת גילוי אש ואזור ההתרעה יעמדו בדרישות אלה 

  .1220י " כנדרש בת  תהיה אור קוליתרכזת גילוי אשבההתרעה ) א(

תהיה לפחות אזור התרעה אחד למעט א� ,  קומות קיימותלמעט, כל קומה) ב(

  .'הותר אחרת  בחלק ג

לא יחול כאשר ניתנת הקלה או הוראה אחרת במקו� אחר ) ב(פרט משנה ) ג(

  .בפרק זה

ואור- אזור התרעה לא יעלה על , ר" מ2,000שטח אזור התרעה לא יעלה על ) ד(

  . מטר90

מותר שגודל האזור ממנו , תזי�א� ההתרעה לגילוי מתקבלת ממערכת מ) ה(

מתקבלת התראת האש יהיה בגודל המירבי המותר למערכת מתזי� בהתאמה 

  .1596כפי שמוגדר בתק� ישראלי לדרגת סיכו� האש 

מותר שמערכת המתזי� תופיע , י מערכת מתזי�"כאשר הבניי� מוג� ע) ו(

  .ברכזת גילוי אש" אזור אחד"כ

התרעה  3.4.2.4

ברכזת 

 גילוי אש

זור וא

  התרעה

ההזנה החשמלית של רכזת גילוי אש  תהיה מרשת החשמל של הבני� וגיבוי ) א(

  . 1220י "מסוללות נטענות למש- זמ� הנדרש בתק� ישראלי ת

 .תחובר מערכת הגילוי ג� לגנרטור', כאשר נדרש גנרטור חירו� בחלק ג) ב(

  

אופני  3.4.2.5

הזנה 

חשמלית 

רכזת ל

  גילוי אש
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י� לפי יפיקוד כבאי� יהיה בסמו- לכניסה הראשית לבנ לוח המיקו� של ) א(

   .  ע� רשות כבאות בתאו� בטיחות אש  לסידורי קביעת עור- הבקשה

'  א11הנדרשי� בתקנה יכלול אחד או שילוב של הרכיבי� לוח פיקוד כבאי� ) ב( 

  .י�יבהתא� למערכות החירו� שיותקנו בבנ

כוללת צוהר זכוכית כ- שנית� , דלתהלוח יהיה בנוי מתכת וא� מותקנת ) ג(

  . לצפות בפנל ללא פתיחה

ושנדרש להתקי� בו מערכת אוטומטית ' א11בכל בני� שחלה עליו תקנה ) ד(

  לכיבוי או גילוי אש יותק� לוח פיקוד כבאי� 

  

3.4.2.6  �מיקו

לוח פיקוד 

�  כבאי

מבני� למעט בני� למגורי� שאינו גבוה או רב קומות ולמעט  , בכל בני�) א(

  ;יותקנו לחצני אזעקה, חקלאיי�

   ;לחצ� אזעקה ישמש רק עבור התרעות אש) א( 

  . והודעה לעמדת שמירה לרכזת כיבוי אשאפשרות  של חיווי תותר ג� )  ב(

  ;)הלחצ� מכותב לקומבינציה להודעה לשומר(      

  ; לחצ� אזעקה יהיה נגיש וקל לזיהויכל) ג(

יסופק , מטיות או מערכות ע� רגשי זרימהעבור מערכות גילוי אש אוטו) ד(

  .לפחות לחצ� אזעקה אחד

לחצ�  3.4.2.7

  אזעקה

  .בסמו- לכל כניסה למוצא בטוח יותק� לחצ� אזעקה) א(

  .בכל אג0 אש יותק� לפחות לחצ� אזעקה אחד) ב(

  'לחצני אזעקה יותקנו ג� לפי הנדרש בסימ� ח) ג(

3.4.2.8  �מיקו

לחצ� 

  אזעקה

ו לחצני אזעקה שמרחק ההליכה האופקי ביניה� לא יעלה על בכל קומה יותקנ

  . מטר60

מרחק בי�  3.4.2.9

לחצני 

  אזעקה

'                           מנגנו� אימות אזעקת אש'מערכת הגילוי מותר שתכלול , בשימושי� אלו) א(

(positive alarm sequence)  : בתי סוהר, מרפאה, מעו� יו�, חינו-, התקהלות ,

  , תעסוקה, מסחר, בית חולי�,  בית מעצר, תי מלו�ב

  NFPA 72 � יעמוד בדרישות ה אימות אזעקת אשמנגנו�) ב(

  '  מנגנו� אימות אזעקת אש'להתקי� ' כאשר מותר בסימ� ח!! להעביר לטבלאות : חגי 

מנגנו�  3.4.2.10

אימות 

אזעקת 

  אש

  

  

  

בדרישות ג� עמוד תו חזותית או אקוסטית או השילוב שלה� אש תהיה התרעת

  .למעט א� צויי� אחרת בפרק זה, )אנשי� ע� מוגבלויות (1 'חלק ח

מערכת  3.4.2.11

התרעה 

  אור קולית

  : האלה  דרישותיתקיימו במערכת ה, מערכת צופרי אזעקה  'חבסימ� נדרשה 

   בכל הבני�יישמעוצופרי אזעקה לפינוי ) א(

  לפינוי הבניי�בחדר מדרגות מוג� לא יידרש צופר להתרעה ) ב(

  במעלית לא יידרש צופר להתרעה לפינוי הבניי�) ג(

  

צופרי  3.4.2.12

  אזעקה
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  : יתקיימו במערכת הדרישות האלה ,  התרעה קולית 'חבסימ� נדרשה 

רכיבי המערכת להתרעה קולית יהיו בעלי עוצמה ומפוזרי� בבניי� כ- שבעת ) א(

  .עש הרגילה של הבניי�עוצמת ההתרעה תהיה יותר חזקה מרמת הר, הפעלת�

 אקוסטית בעלת אופי שונה התרעה קולית ייצרו התרעה המערכת לרכיבי) ב(

  .מהאופי האקוסטי הקיי� בבניי�

כאשר דיירי הבניי� אינ� מסוגלי� להימלט מ� הבניי� בכוחות עצמ� עקב  )ג(

, )'בית סוהר וכו, בית מעצר(או עקב הגבלה פיזית , מוגבלות גופנית או נפשית

התרעה . NFPA 72 � כפי שנדרש בprivate operating mode  �תר להשתמש ביו

תשלח רק לאנשי הסגל המקצועי האמורי� לפנות את הדיירי� מאותו חלק 

קומה או בני� , ההתרעה תכלול אמצעי� לזיהוי מהיר של המקו�. הבניי�

  .שאות� יש לפנות

התרעה  3.4.2.13

  קולית

  :יתקיימו במערכת הדרישות האלה ,  הודעות מערכת למסירת 'חבסימ� נדרשה 

י� זותימערכת למסירת הודעות תודיע באמצעי� אקוסטיי� או באמצעי� ח) 1(

  .שריפה או מקרה חירו� אחרעל רק 

 ג� תשמשהמערכת למסירת הודעות שמותר , )1(על א0 האמור בפרט משנה ) 2(

   .למטרות אחרות על פי אישור רשות כבאות

� או למעבר בי� חלקי ייכולה לכלול הוראות לפינוי הבני קולית התרעה) 3(

  .הבניי�

על כל התרעה אחרת " תגבר"ההתרעה על שריפה או מקרה חירו� אחר ) 4(

  . בבניי�

  .תק� על פי � ותותק�תוכנהמערכת ת) 5(

   מסר בשפה העברית יהודעה ת) 6(

מערכת  3.4.2.14

למסירת 

  הודעות

  : יותק� ג� במקומות אלו פו� כבאי� טל, 'סימ� חבנוס0 לדרישות ב) א(

  בכל קומה יותק� טלפו� כבאי� בלובי קומתי , מטר42 �י� שגובהו יותר מיבבנ) 1(

   .ובקומת הכניסה

,  מטר8 �בבני� הכולל  קומות תחתיות שגובה רצפת� הנמו- ביותר גדול  מ)ב(

  .יותק� טלפו� כבאי� בכל קומה תחתית בלובי הקומתי

   NFPAעמוד בדרישות   טלפו� כבאי� י) ב(

טלפו�   3.4.2.15

�  כבאי

  :יתקיימו דרישות אלה ,  התרעה לשירותי כבאות והצלה נדרשה , בפרק זה

 תעביר באופ� אוטומטי הודעה לתחנת הכיבוי על ידי אשהמערכת לגילוי ) 1( 

   ;חייג� טלפו� אוטומטי

   ;  שעות24ש  החיבור יהיה ישיר לתחנת הכיבוי או למוקד בקרה פרטי המאוי)2(

   .3 חלק 1220י "נוסח ההודעה יהיה בהתא� לתק� ישראלי ת) 3(

התרעה  3.4.2.16

לשירותי 

כבאות 

  והצלה
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  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  7777' ד� מס

 � 45מתו

 

  הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי         
 

7

 
   במי�אוטומטיות ת כיבוי אשומערכ:  ' גסימ� 

    

  

 – 1596י "מערכת כיבוי אש אוטומטית במי� תותק� על פי  תק� ישראלי ת) א(

  .התקנה: מערכות מתזי� 

  .'חדרישות סימ� תקיימו סיווג של מערכות לכיבוי אש יב ומיקו�ב) ב(

י מערכת מתזי� לא תחול החובה להתקנת מערכת של "באזורי� המוגני� ע) ג(

  .ג� א� מערכת כזו נדרשה במקו� אחר בתקנות אלה, גלאי חו� אוטומטית

המתזי� יעמדו , הותקנה מערכת מתזי� במקו� מערכת כיבוי אחרת )ד(

  ).ב(ו ) א(שנה בדרישות פרטי מ

מערכת  3.4.3.1

כיבוי אש 

�  במי

, מתזי� לפי תקנות אלה, א� בבני� נמצא חדר או אול� שנדרשו בו בלבד) א(

בתנאי שספיקת , של הבני�לצריכה למערכת המי�   מתזי�6 מותר לחבר עד 

החיבור לרשת המי�  .חדר  לכל שטח הר"מ\ לדקה\ ליטר6 �המי� לא תפחת מ

  .אי� צור- באישור מעבדה. 1596ות תק� ישראלי לדריש יהיה בהתא�

 יהיה מבוקר 0 המגו. קל לזיהוי ומשולט, מגו0 הניתוק יותק� במקו� נגיש)ב(

    .1596כמוגדר בתק� ישראלי , ) פתוח\סגור  (מצב

מערכת  3.4.3.2

כיבוי אש 

� במי

בחדר או 

�  אול

ערכת מ, תהיה מבוקרת כיבוי האשכאשר נדרש בתקנות אלה שמערכת ) א(

כל פג�  על ת קוליהתרעה ותספק NFPA 72הבקרה תעמוד בדרישות תק� 

  : יכללו לפחות רכיבי� מבוקרי� . מערכתב

 control valves  ברז שליטה) 1(

  למשאבת מי� של מערכת המתזי� או דלק הספקת חשמל ) 2(

  )פועל\דומ� ( של משאבת מי�נתוני מצב פעולה )3(

  לח" מי�, טמפרטורה של המי�,   גובה המי��במאגר מי� ) 4(

  . מינימלילח" אוירעמידה ב –יבשה מתזי� מערכת במידה והותקנה ) 5(

עמדת במידה וקיימת . ברכזת גילוי אש   תתקבל קולית וויזואליתהתרעה) ב(

  . ההתרעה תתקבל ג� בעמדה זובקרה מאוישת

  מערכת  3.4.3.3

כיבוי אש 

  מבוקרת

  

  

 במצב, לרכזת גילוי אש  המספק אות יקנימתזי� תכלול רגש זרימה תמערכת 

  .שבו מתרחשת  זרימת מי� עבור מתז אחד או יותר

 התרעה 3.4.3.4

ממערכת 

�  מתזי
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    אחרותאוטומטיותמערכות כיבוי אש :  ' דסימ� 

    

  

י " לכיבוי או שליטה עני� ניתי� בוהאש הנמצאני מטעתכונות  אשר �בבניי

 על פי הטבלאות  בוואשר נדרש, תזי� מערכת מהמערכת אוטומטית שאינ

מערכת אפשר להתקי� ,  במי�להתקי� מערכות כיבוי אש אוטומטית' חסימ� ב

   .3.4.4.1 התקני� הנדרשי� בטבלהאחד מלפי כיבוי אחרת 

מערכות  3.4.4.1

כיבוי אש 

  אוטומטיות

  אחרות

 

 
     מערכות כיבוי אש  אחרות  3.4.4.1  טבלה

  
  

'טור א 'טור ב   
מערכת הכיבויסוג    תק� נדרש 

  מערכת קצ0 ) 1(
(Low-, medium-, and high-expansion foam system) 

NFPA 11, Standard for Low-, Medium-, and 

High-Expansion Foam 
 Co2מערכת ) 2(

(Carbon dioxide systems) 
NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide 

Extinguishing Systems 
  קבועות להצפה במי�מערכות) 3(

(Water spray fixed systems) 
  

NFPA 15, Standard for Water Spray Fixed 

Systems for Fire Protection 

 מערכות להצפה בקצ0) 4(
Deluge foam-water sprinkler systems 

  

NFPA 16, Standard for the Installation of 

Foam-Water Sprinkler and Foam-Water 

Spray Systems 
  מערכת כיבוי אש באבקה יבשה) 5 (

(Dry chemical systems)  
  .1 חלק 5356י "תק� ישראלי ת

  מערכת כיבוי אש באבקה רטובה) 6 (
Wet chemical systems  

  .2 חלק 5356י "תק� ישראלי ת

   תרחי0 מי� מיקרוני) 7( 
Water mist systems 

NFPA 750, Standard on Water Mist Fire 

Protection Systems 
  גזכיבוי אש ב) 8(

Clean agent extinguishing systems 

 

  .1597י "תק� ישראלי ת

  מערכת כיבוי אש אחרת ) 9(

 
  . NFPAי "מאושרת ע

  
  

הפעלת , מבוקרת זי�תא� הותקנה מערכת כיבוי אחרת במקו� מערכת מ) א(

. רכזת גילוי אשהמערכת האחרת תגרו� להפעלת   

אחרת אשר איננה באה במקו� מערכת מתזי� כיבוי  הותקנה מערכת א�) ב(

גרו� תאז הפעלת המערכת האחרת ,  אשונדרשה מערכת גילוי, מבוקרת

.רכזת גילוי אש פעלת הל  

מערכת  3.4.4.2

כיבוי 

אחרת 

  מבוקרת
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  מטלטלכיבוי אש וציוד  מערכות כיבוי אש ידניות, ברזי כיבוי אש' סימ� ה

 

  

 מטרי� ולא 30כניסה לבני� בגבולות הנכס במרחק שלא יעלה על בקרבת ה) א(

 ע� 3" מטרי� מקיר חיצוני של הבני�  יותק� ברז כיבוי אש בקוטר �4קט� מ

  . חיבור אחד לפחות

3.4.5.1  

  

  

ברז כיבוי 

  אש

      . יותק� ברז כיבוי, במבואת הכניסה, במפלס קומת הקרקע) ב(

 , בפודסט הקומתיבכל קומה, - מוצאהמשמש כחלק מדר בכל חדר מדרגות) ג(

בשטח שאינו הברז יותק� .  בתו- חלל חדר המדרגות2"יותק� ברז כיבוי בקוטר  

   .3.4.5.1. תרשי�משמש כמעבר חופשי לפי 

  

  

  �   3.4.5.1תרשי

  

  .  מטר60מרחק ההליכה בי� ברזי כיבוי לא יעלה על ) ד(

    

יחולו על בני� מגורי� שאינו גבוה לא )  ד(עד ) א(הדרישה בתקנה פרטי משנה ) ה(

   .לרבות בניי� מגורי� צמוד קרקע, או רב קומות

הידרנט עילי לכיבוי , 4290כיבוי תהיה בהתא� לתק� ישראלי ההתקנת ברז ) ו( 

  התקנה: אש

  )ה (לתק� את סעי0ו.  בעריכה המשפטיתלהעביר לפרק המגורי�חגי 

    

הספקת המי� תעמוד , כיבוי אשבבני� הכולל מערכת מתזי� בשילוב ע� ברזי 

  . 1596בדרישות תק� ישראלי 

3.4.5.2 

 

שילוב 

ברזי כיבוי 

אש בבניי� 

הכולל 

�  מתזי
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המשמש חניו� כלי רכב מגרש  מטרי� מהכניסה ל100במרחק שלא יעלה על ) א(

  .3"יותק� ברז כיבוי בקוטר , לא מקורה

חזיק ולבעלי� של רשות הכבאות רשאית לית� פטור מהתקנת ברזי כיבוי למ) ב(

 מטרי� מתשתיות מי� 100הנמצא במרחק העולה על , חניו� פתוח לא מאויש

ר ולא יחנו בו רכבי משא ע� ציוד או ע� " מ3000ובלבד ששטחו אינו עולה על 

  .חומרי� מסוכני�

3.4.5.3  

  

ברז כיבוי 

 עבור אש

חניו� רכב 

  לא מקורה

או במקו� אחר בקומה , בכל מפלס קומתי בקרבת פתחי הכניסה לקומה  )א( 

מיקו� הגלגלו� ואור-  .הבקשה יותק� גלגלו� כיבוי אש שיקבע על ידי עור-

 במידת הנדרש יותקנו גלגלוני� .ת� כיסוי מתאי� לכל שטח הקומהיהצינור י

 .נוספי� שיבטיחו כיסוי לכל שטח הקומה

ות דקה לפח/ ליטר40המזנק המחובר לגלגלו� יהיה מתאי� לספיקת מי� של ) ב(

  . בר1.4בלח" עבודה של 

 לבני� מגורי� צמוד ). א( על בני� מגורי� צמוד קרקע לא יחול פרט משנה )ג (

 יחידות דיור 4ישרת עד אחד אפשר שגלגלו� . קרקע יותק� גלגלו� בתחו� המגרש

  . כניסה משותפתא� יש לה� 

  . רהלבני� מגורי� מדורג צמוד קרקע יותק� גלגלו� בקרבת הכניסה לכל די) ד(

3.4.5.4  

  

  

גלגלו� 

  כיבוי אש

 ברז כיבוי אש העמדה תכלול,  עמדת כיבוי אש בבני� 'חבסימ� נדרשה ) א(

   .  ומזנק רב שימושי2"נוקי� זר 2 ,  בשילוב גלגלו� כיבוי אש2"בקוטר 

בכל מפלס קומתי מיקו� העמדה יהיה ,  אשעמדת כיבוי) א(נדרש בסעי0 ) ב(

ר בקומה שיקבע על ידי עור- ו במקו� אחא, בקרבת פתחי הכניסה לקומה

  . מיקו� העמדה ואור- הצינור יית� כיסוי מתאי� לכל שטח הקומה. הבקשה

  .3.4.5.4לא תחול הדרישה בפרט , הותקנה עמדת כיבוי אש) ג(

3.4.5.5  

  

  

עמדת 

  כיבוי אש

 לדרישות מטפי כיבוי אש מטלטלי� יותקנו בבני� או בחלק מהבני� בהתא�) א(

  ;2 חלק 129י "ת בתהמפורטו

3.4.5.6  
  

ציוד כיבוי 
אש 

  מטלטל

 2במגרש המשמש חניו� כלי רכב לא מקורה המאוייש בעמדת שמירה יותקנו ) ב(

 129י "מטפי כיבוי בסמו- לנקודה המאויישת בהתאמה לדרישות המפורטות בת

  .2חלק 
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    מערכת אספקת מי� לכיבוי אש'וסימ� 

   

    

דרש נבספיקת מי� ובלח" שיורי כפי שתעמוד   אשאספקת המי� לכיבוי) א(

  ;זה בפרק

  .אספקת המי� לכיבוי אש יהיה מקו מי� אמי�)  ב(

מערכת מתזי� או ברזי שריפה שלא נית� להזינ� מקו מי� אמי� העומד ) ג (

  ;בדרישות התכנו� של אותה מערכת תחובר למערכת הגברת לח" ולמאגר מי�

י "בוי אש תעשה בהתא� למפורט בתמערכת אספקת מי� לכי התקנת )ד(

מערכת : התקנת מתקני תברואה ובדיקת� מערכות שרברבות "– 1205.1

  ).1205.1י "ת: להל�" (הספקת מי� קרי� וחמי�

3.4.6.1  

  

אספקת 

 �מי

למערכת 

  כיבוי אש

  

  

קומות יותק� במפלס גג הבני� מאגר מי� לכיבוי אש לברזי �בבני� רב) א(

  .  קוב15 � שלא יקט� מהשריפה והגלגלוני� בנפח

ובתנאי שיעמוד בדרישות  , שתיה�מותר שמאגר זה ישמש למערכת מי) ב (

  . ת"הל

אספקת   3.4.6.2

 �מי

למערכת 

 כיבוי אש

בבניי� 

  קומות�רב

  :הספקת מי� לברזי כיבוי אש תהיה כמפורט להל�  )א(

 250 �מי� תהיה לא פחות מה ספיקת ,2"ברז כיבוי אש בקוטר עבור  )1

 .   בר1.4בלח" שאירי של ליטרי� דקה 

 450 �מי� תהיה לא פחות מהספיקת , 3"ברז כיבוי אש בקוטר עבור  )2

 . בר1.4דקה בלח" שאירי של  /ליטר

 . בר7לח" סטטי בברז כיבוי אש לא יעלה על  )3

 ברזי� 2או / ו3" ברזי כיבוי אש בקוטר 2דרישות אלה יתקיימו כאשר  )4

 . פועלי� בו זמנית2"בקוטר 

אספקת מי� לברזי כיבוי אש המותקני� , )א(משנה ור בפרט על א0 האמ) ב(

יהיה , 1596י "בבני� אשר בו מותקנת מערכת כיבוי אוטומטית במי� על פי ת

  .1596י "בהתאמה לדרישות אספקת מי� המפורטות בת

  נתנאלפי מכתבי� של חגי ו

3.4.6.3  

  

  

ספקת א

מי� לברזי 

  כיבוי אש
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ותק� בחזית הבני� יני� למגורי�  קומות ומעלה למעט ב3לבני� בעל   )א(

 . לשימוש שירותי הכבאות בעת הצור-3" בקוטר ת מי�הסנקלחיבור 

בחזית הבניי� ובסמו- לכניסה , מיקו� חיבור ההסנקה יהיה נגיש  )ב(

 .הראשית לבניי�

חיבור "החיבור יהיה ע� מכסה מתאי� ושלט הכוונה ועליו יהיה רשו�   )ג(

� על גבי רקע לב� בגודל אותיות בגוו� אדו" הסנקה לברזי שריפה

  .מ" ס6מינימלי של 

  חיבור   3.4.6.4

�  כבאי

הסנקת ל

  מי� לברזי 

  כיבוי אש

  בבניי�

יחולו עליו דרישות פרט זה , 3.4.6.1או בפרט ' נדרש מאגר מי� בסימ� ה  )א(

  .  ולא תחול על הבני� הדרישה לקו מי� אמי�

ר יכול לשמש ג� עבו, מאגר מי� המהווה חלק ממערכת כיבוי אש  )ב(

 .מערכות מי� אחרות של הבני�

 .ת"מאגר מי� המשמש למי שתייה יעמוד ג� בדרישות הל  )ג(

 .י עור- הבקשה" קיבולת המאגר תקבע ע  )ד(

 . קרקעי או השילוב ביניה��המאגר יכול להיות על קרקעי או תת  )ה(

  .   הספקת מי�23פרק  , 1596י " תק� ישראלי תהמאגר יעמוד בדרישות  )ו(

  

3.4.6.5 �  מאגר מי

      שמירת מסמכי�ואש  אישור התקנה למערכות גילוי וכיבוי 'זסימ� 

  . תאושר על ידי מעבדה מוכרתמערכת גילוי אש התקנת  )א( 

  – תחול  עללא  זו דרישה) א(על א0 האמור בפרט משנה ) ב(

מערכות אלו יבוצעו ויאושרו    ; גלאי אש10  עדמערכות הכוללות  ) 1(   

   .רכות גילוי אשי חברות בתו תק� לתחזוקת מע"ע  

  .גלאי אש עצמאי) 2(  

אישור  3.4.7.1
ביצוע 

מערכות 
 גילוי אש

   ;תאושר על ידי מעבדה מוכרת למסירת הודעותמערכת התקנת )א(

  . או חברה בתו תק� תאושר על ידי מעבדה התקנת מערכת טלפו� כבאי�) ב(

אישור  3.4.7.2
ביצוע 
ת מערכ

למסירת 
 הודעות

טלפו� ו
� כבאי

  .מוכרת אושר על ידי מעבדה ת  במי� אשכיבוימערכת ת התקנ) א(

  – תחול  עללא  זו דרישה) א(על א0 האמור בפרט משנה  ) ב(

 מערכות אלו יבוצעו ויאושרו ; מתזי�10מערכות הכוללות  עד  ) 1(  

  י חברות בתו תק� לתחזוקת מערכות כיבוי אש במי�"ע  

  .מתז בודד) 2(  

  וכרתת תאושר על ידי מעבדה מהתקנת מערכות כיבוי אש אחר) ג(

אישור  3.4.7.3
 ביצוע

למערכות 
 אשכיבוי 

,  וההוראות לתחזוקה אשכל המסמכי� המתארי� את מערכות גילוי וכיבוי

.בקרה יישמרו במקו� מאושר למש- כל אור- חיי המערכתלו, פיקוחל  

שמירת  3.4.7.4

�  מסמכי
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  ות אחרותבוי אש ומערככיל, מיקו� וסיווג מערכות לגילוי אש  'ח סימ� 

  

    

 ומערכת למסירת מערכת לכיבוי אש, ת לגילוי אשרכבמיקו� וסיווג מע) א(

  . יתקיימו דרישות סימ� זההודעות

� לפי אחת האפשרויות הקיימות ייעור- הבקשה לבטיחות אש יסווג את הבנ) ב(

  .סימ� זהב

יותר מבי� דומה לו בהלשימוש  בהתא�יסווג , סימ� זהבני� שלא נמצא ב) ג(

רשות   בהסכמתעור- הבקשה החלטת על פי בלאות השימושי� המפורטי� בט

  .הכבאות

3.4.8.1  

3.9.1 

  כללי

במוצא בטוח יותקנו המתזי� לפי , כאשר יש דרישה להתקנת מתזי� בכל הבני�

  :הדרישות הבאות 

  מתז בתקרה עליונהו מתז אחד במפלס תחתו� –בחדר מדרגות מוג�   .א

  אי� דרישה – צוניותבמערכת מדרגות חי  .ב

 זהלפי דרישות פרק משני צידי המוצא האופקי  –במוצא אופקי   .ג

 דרישהיש  –בפרוזדור מוג�   .ד

  אי� דרישה–בפרוזדור פתוח מוג�   .ה

   אי� דרישה–בגג מוג�   .ו

דרישה   3.4.8.2

להתקנת 

 �מתזי

במוצא 

  בטוח
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  .'וכנדרש בפרק ט 1�3מפורטות בסעיפי� אחת הדרישות היתקיימו התקהלות המשמש לאו חלק מבני� בבני� 
  

, מערכות גילויסיווג  3.4.8.3

כיבוי וכריזה בבני� 

  להתקהלות

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

  'כנדרש בפרק ט  'ב לפרק ט"כנדרש בסימ� ל 
  

בקומת ההתקהלות ובקומות 
  מתחתה

  לתפוסה של. א
   נפש50�100 
בית תפילה במבנה . ב

     ובודד שתפוסת
   נפש50�300

)1(  

  'כנדרש בפרק ט  .א בכל חלקי הבני� 

בארי� ודיסקוטקי�   .ב
נדרש מתזי� בתפוסה 

    איש100מעל  

 

1,2בכל חלקי הבני� .א
 

פרק ב ל"בסימ� לכנדרש    .ב
זירת החלקה על  למעט, 'ט

  .קרח

  עבור תפוסה של 
   נפש 101�300

      
  

)2(  

  'כנדרש בפרק ט  .א בכל חלקי הבני�  

� ודיסקוטקי� בארי  .ב
נדרש מתזי� בתפוסה 

   איש100מעל  
 

1,2בכל חלקי הבני� .א
 

', ב לפרק ט"כנדרש בסימ� ל  .ב
למעט זירת החלקה על 

 .קרח

 איש 1,000בהתקהלות מעל    .ג
מערכת גילוי אש תשלח 
  התרעה לשירותי כבאות

 �תפוסה של יותר מל
   איש 300

)3(  

  :הערות 

 .תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש להתקהלות, ה מופרד משאר חלקי הבניי�וחלק ז, במידה וחלק מהבניי� משמש להתקהלות .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק המשמש , וחלק זה אינו מופרד אש משאר חלקי הבניי�,  במידה וחלק מהבניי� משמש להתקהלות .2
 .להתקהלות

 3.4.8.20עבור דרישות לחניוני� ראה פרט  .3

 . המי� ומעל מפלי מי� לא תחול הדרישה למתזי� מעל פני , בבריכת שחיה .4
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   .1�3אחת הדרישות המפורטות בסעיפי� יתקיימו ,  לרבות בית ספרבבני� או חלק מבני� המשמש לחינו-

  
, מערכות גילויסיווג  3.4.8.4

כיבוי וכריזה בבני� 

  לחינו+

  מס  וששימ  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

� חד קומתי יבבני  אי� דרישה אי� דרישה אי� דרישה  

   כיתות6המכיל עד 

 )1(  

  1,2בכל חלקי הבני�  

  

בכל שטחי המבנה כאשר שטח   .א

 , ר" מ2,250 �אג0 האש גדול מ

 קרקעיי� �תתבחלקי בניי�   .ב

  .ר" מ140אשר שטח� עולה על 

  

  1,2בכל חלקי הבניי�) א(

בני� מערכת בהותקנה )ב(

 ,טומטית במי�כיבוי אש או

אזעקה   לחצנייותקנו 

 קוליי�  � אורהתרעהומתקני 

  .בלבד

 כתות 7 בבני� המכיל

ושאינו  , או יותר

   גבוה או רב קומות

 )2(  

גבוה או רב בבני�   1,2 י�יבכל חלקי הבנ  1,2 י�יבכל חלקי הבנ  1,2בכל חלקי הבני�  

 קומות

)3(  

  
  :הערות 

 .תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לחינו-, �יק זה מופרד משאר חלקי הבניוחל, � משמש לחינו-יבניהבמידה וחלק מ .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , �ימשאר חלקי הבניאש וחלק זה אינו מופרד , י� משמש לחינו-יבנה במידה וחלק מ .2
 המשמש לחינו-

 3.4.8.20פרט עבור דרישות לחניוני� ראה  .3

 � המשמש לחינו- יותקנו עמדות לכיבוי אשיי� או חלק מבנייבבנ .4
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   .1�2הדרישות המפורטות בסעיפי� מיתקיימו אחת , ג� ילדי�י� המשמש ליי� או חלק מבניבבנ
  

, מערכות גילויסיווג  3.4.8.5

  ג� ילדי�כיבוי וכריזה ב

      גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

  

  

1,2כל חלקי הבני�ב אי� דרישה אי� דרישה
 8בני� המכיל עד   

 2  עדאוכיתות ג� 

  קומות

)1(  

1,2בכל חלקי הבני�  
  1,2בכל חלקי הבני� 

בני� המכיל קומת קרקע למעט 

בלבד ויציאה ישירה החוצה מכל 

 כתת לימוד

1,2בכל חלקי הבני�
 כתות  9בני� המכיל  

 3 � מ או בני� ויותר

  . ומעלהקומות

  

)2(  

  
  :הערות 

 .תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לג� ילדי�, י�יוחלק זה מופרד משאר חלקי הבנ, י� משמש לג� ילדי�יבנהלק מבמידה וח .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , �יוחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבני, � משמש לג� ילדי�יבניה במידה וחלק מ .2
 .המשמש לג� ילדי�

 3.4.8.20 דרישות לחניוני� ראה פרט עבור .3

 � המשמש לג� ילדי� יותקנו עמדות לכיבוי אשיי� או חלק מבנייבבנ )2(עבור סעי0  .4
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   .1�2יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפי� ,  יו��מעוי� המשמש לי� או חלק מבניבבני
  

, מערכות גילויסיווג  3.4.8.6

   יו��מעוכיבוי וכריזה ב

      גילוי אש ועש�  מתזי�  בחירו�כריזה   הערות

  

  

1,2בכל חלקי הבני� אי� דרישה אי� דרישה
 4הבני� המכיל עד   

 או � יו�ולמעכיתות 

  קומת קרקע בלבד

)1(  

1,2בכל חלקי הבני�  
  1,2בכל חלקי הבני� 

 

1,2בכל חלקי הבני�
 כתות  5בני� המכיל  

 �2ויותר או בני�  מ 

  ;קומות ומעלה

' או מיקו� בקומה ג

  .להומע

)2(  

  
  :הערות 

 .מעו� יו�תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש ל, י�יוחלק זה מופרד משאר חלקי הבנ, מעו� יו�י� משמש ליבנהבמידה וחלק מ .1

החלק תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על , �יוחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבני, מעו� יו�י� משמש ליבנה במידה וחלק מ .2
 .מעו� יו�המשמש ל

 3.4.8.20עבור דרישות לחניוני� ראה פרט  .3

   יותקנו עמדות לכיבוי אש,)2( לפי סעי0 מעו� יו�� המשמש לי� או חלק מבנייבבני .4

  

  ?  כתות בקומת קרקע 13מה קורה ע� בני� של . לא ברור) 1(הניסוח של סעי0 

   לכתובאולי ? 10 מה קורה ע� מעו� יו� בקומה � 2      לסעי0 
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  . 1�3הדרישות המפורטות בסעיפי�  יתקיימו אחת בריאותמוסדות בבני� או חלק מבני� המשמש לשניה או בני� יל 
  
  

, מערכות גילויסיווג  3.4.8.7

כיבוי וכריזה בבני� 

  בריאותל

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

  בכל חלקי הבני� אי� דרישה 

 למעט חדרי הניתוח

  בכל חלקי הבני�

  

�  �בתי חולי

 16בני� המכיל עד 

  מיטות אישפוז

) 1(  

  בכל חלקי הבני� בכל חלקי הבני�  

 למעט חדרי הניתוח

 16בני� המכיל מעל  . בכל חלקי הבני�

  מיטות אישפוז

) 2(  

  
  

  �בכל חלקי הבני�  בכל חלקי הבני�

  או, ר" מ2,000ששטחו עולה על .א

   קומות או יותר או 2בני� של . ב

בבני� המכיל קומה אחת או . ג

  יותר מתחת למפלס קומת הכניסה

  בכל חלקי הבני�

 

  מרפאות 

 4מכיל הבני� . א

או טיפול מיטות 

 . יותר

)3(  

  
  :הערות 

 של פרט זה על החלק המשמש לבית תחולנה הדרישות, משאר חלקי הבניי�אש וחלק זה מופרד , במידה וחלק מהבניי� משמש לבית חולי� או מרפאה .1
 .החולי� או מרפא

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� , משאר חלקי הבניי�אש וחלק זה אינו מופרד , במידה וחלק מהבניי� משמש לבית חולי� או מרפאה .2
 .על החלק המשמש לבית חולי� או מרפאה

אפשר .  תפוסת הבני� או כמות המיטות יחושבו בנפרד עבור כל בני�,  מטר��4 המבני� גדול מבית חולי� הכולל מספר מבני� והמרחק בי, בפרט זה .3
 .ובכניסה מהמעבר המקורה לבני� תותק� דלת אש שהבנייני� יחוברו ביניה� באמצעות מעבר מקורה

 .בנפרד עבור כל אג0תפוסת האג0 או כמות המיטות יחושבו , עבור כל אג0 אש, בבני� המכיל יותר מאג0 אש אחד, בפרט זה .4
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 .בבני� בריאות תותק� התראה חזותית בלבד .5

 אג0 חדרי  ניתוח יהווה אג0 אש נפרד הכניסה אליו באמצעות דלתות אש .6

רק לדיירי� הנמצאי� באזור שבו התרחש אירוע חירו� תופעל מערכת , זמנית�נית� או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניי� בוכאשר לא , בבית חולי� .7
 .התראות לשאר חלקי הבניי� יישלחו באופ� מבוקר כדי לאפשר תהלי- פינוי מוסדר של כל הבניי�.  מיידי באופ�האזעקה

 ילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאותמערכת גבבית חולי�  .8

  3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .9

 . יש להתקי� עמדות  לכיבוי אש  ובמרפאות בית חולי�ב  .10
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  . 1�3פי� הדרישות המפורטות בסעי או שילוב יתקיימו אחתבית סוהר או בית מעצר  מבני� המשמש לבבני� או חלק

  
, מערכות גילויסיווג  3.4.8.8

בית סוהר כיבוי וכריזה ב

  או בית מעצר

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

  .בפרוזדורי� בלבד בכל חלקי הבני� אי� דרישה  

 4תפוסת� עד  בחדרי שינה ש

  . איש אי� צור- בגילוי עש�

  

 16בני� המכיל עד 
  .מיטות

  

) 1(  

בכל חלקי הבני� למעט  בכל חלקי הבני� בכל חלקי הבני�  

 4בחדרי שינה שתפוסת� עד  

  . איש אי� צור- בגילוי עש�

  
 

  16בני� המכיל מעל 
  מיטות

) 2(  

� המכיל קומה בני  בכל חלקי הבני� בכל חלקי הבני� בכל חלקי הבני�  
אחת או יותר מתחת 

למפלס קומת 
הכניסה הקובעת 

 לבני�

)3(  

 
  :הערות 

 אירוע חירו� רק לדיירי� הנמצאי� באזור שבו התרחש, זמנית�כאשר לא נית� או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניי� בו, בית סוהר או בית מעצרב .1
  . יי� יישלחו באופ� מבוקר כדי לאפשר תהלי- פינוי מוסדר של כל הבניי�התראות לשאר חלקי הבנ.  מיידיתופעל מערכת האזעקה באופ�

 .יש להתקי� עמדות  לכיבוי אש בבית סוהר או בבית מעצר .2

   .3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .3
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ת בבני� או חלק מבני� המשמש למוסד לאוכלוסיות בעלי צרכי� מיוחדי� יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטו

  . 1�3בסעיפי� 
, מערכות גילויסיווג  3.4.8.9

 � יכיבוי וכריזה בבני
מוסד לאוכלוסיות בעלי ל

�  צרכי� מיוחדי

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

  בכל חלקי הבני� אי� דרישה אי� דרישה  

  

 16בני� המכיל עד 
  .מיטות

  

) 1(  

  י� ילקי הבנבכל ח בכל חלקי הבני� י�יבכל חלקי הבנ  

  
 

  16בני� המכיל מעל 
 . מיטות או  יותר

) 2(  

בני� המכיל קומה   י�יבכל חלקי הבנ י�יבכל חלקי הבנ �יבכל חלקי הבני  
אחת או יותר מתחת 

למפלס קומת 
הכניסה הקובעת 

 לבני�

)3(  

 
  :הערות 

       רק לדיירי� הנמצאי� באזור שבו התרחש, זמנית�ל דיירי הבניי� בוכאשר לא נית� או לא רצוי לפנות את כ, מוסדות לאוכלוסיות בעלי צרכי� מיוחדי�ב .1
 .התראות לשאר חלקי הבניי� יישלחו באופ� מבוקר כדי לאפשר תהלי- פינוי מוסדר של כל הבניי�.  מיידיאירוע חירו� תופעל מערכת האזעקה באופ�

 .אשבמוסדות לאוכלוסיות בעלי צרכי� מיוחדי� יש להתקי� עמדות  לכיבוי  .2

 .3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .3

  . לעני� פרט זה אוכלוסיות ע� צרכי� מיוחדי� יהיו מוסדות סגורי� או מוסדות הכוללי� אוכלוסייה תחת פיקוח  .4
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  1�6בבני� או חלק מבני� המשמש למגורי� יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפי�  
  

כיבוי , מערכות גילוי 3.4.8.10

  ה בבני� מגורי� וכריז

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

בכל דירה יותק� 
  .ג אבקה" ק3מט0  

 3.4.5.6ראה פרט 

 

גלאי , בדירת המגורי� אי� דרישה אי� דרישה
בתו-  קומהבכל  2עצמאי
   .הדירה

הגלאי יותק� באזור הכניסה 
  .חדרי השינה\לחדר

 �  �מגורי
משפחתי  �בית  חד

  תיחשפמ�ודו

) 1(  

 בכל דירה יותק�
  .ג אבקה" ק3מט0  

  

 למערכת מי�ההספקת . יש דרישה    דרישהאי�

ללא , קו העירוניהמתזי� תהיה מה

   ;דרישה למאגר ומשאבות

תותק� מערכת גילוי , או לחלופי�

  .אש

  

גלאי , בדירת המגורי�
בתו-  קומהבכל  2עצמאי
  . הדירה

הגלאי יותק� באזור הכניסה 
  .שינהחדרי ה\לחדר

מגורי�  עד שתי 
קומות מעל מפלס 

  �הקרקע 
הנתו� לסיכו� בית 
  אש 

) 2(  

 
  :הערות 

  �הוא" הנתו� לסיכו� אשבית ", בפרט זה .1

 . והנמצא בקרבת יער5.3.3עשויי� ע" בדרגת דליקות הנמוכה מ  ) קירות חו"(בית שחומרי הגמר החיצוניי�   .א

  דקות45 �ני היא פחות מבית ששלדו עשוי מע" ועמידות האש של הקיר החיצו  .ב

 גלאי עצמאי לא חייב להיות מחובר לרכזת גילוי .2
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  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

  
בכל דירה יותק� 

  .ג אבקה" ק3מט0  
 3.4.5.6ראה פרט 

 

 . חדר אשפה  )א( אי� דרישה

בכל חלקי הבני� התת    )ב(
 . קרקעיי�

מערכת המתזי� תחובר   )ג(
של עמדות לרשת המי� 

הכיבוי ולא יידרש מאגר 
  ומשאבות

  
 

 

גלאי , בדירת המגורי�
בתו-  קומהבכל  1עצמאי
  . הדירה

הגלאי יותק� באזור הכניסה 
  .חדרי השינה\לחדר

 

 �   –מגורי
 13בני� עד גובה של 

  'מ

)3(  

 
  :הערות 

 גלאי עצמאי לא חייב להיות מחובר לרכזת גילוי .1

 ברכזת גילוי אש" אזור אחד"כ ופיע היכולה להיא , א� נדרשה מערכת מתזי� .2

  כאשר בניי� מגורי� עד , .9.7.1.1) 3( סעיNFPA  0 �ה
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  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

ותק� מט0 בדירה י
ג " ק3כיבוי אש 

  .אבקה
  

במחס� הצמוד לדירה   )א( אי� דרישה
הנפתח אל המבואה 

, חדרי אופניי�, הקומתית
 אשפהחדר , מחס� עגלות

 בכל חלקי הבני� התת   )ב(
 . קרקעיי�

מערכת המתזי� תחובר   )ג(
לרשת המי� של עמדות 
הכיבוי ולא יידרש מאגר 

  ומשאבות
  
 

, בדירת המגורי�  .א
בכל גלאי עצמאי 

. בתו- הדירה קומה
הגלאי יותק� באזור 

חדרי \הכניסה לחדר
  .השינה

בכל מבואה ופרוזדור   .ב
 קומתי  משות0

יותקנו לחצני אזעקה 
רי ידניי� וצופ

אזעקה אור קוליי� 
 . בלבד) נצנצי�(

 �    �מגורי

 29�13גבוה  בני� 

  מטר

)4(  

 
  :הערות 

 גלאי עצמאי לא חייב להיות מחובר לרכזת גילוי .1

 ברכזת גילוי אש" אזור אחד" כ ופיעיכולה לההיא , א� נדרשה מערכת מתזי� .2
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  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

ט0 בדירה יותק� מ
ג " ק3כיבוי אש 

 .אבקה

  אי� דרישה
 ?מדוע אי� דרישה : חגי 

     מבואת הכניסה בדירה ב. א
  בלבד מטבחבו     
      �חלקי הבני� למעטשאר בכל . ב

  . מוצא בטוח     
  
  
 

, בדירת המגורי�  .א
בכל גלאי עצמאי 

. בתו- הדירה קומה
הגלאי יותק� באזור 

חדרי \הכניסה לחדר
 .השינה

זדור בכל מבואה ופרו  .ב
 קומתי משות0

בחדר מדרגות מוג�    .ג
במפלס תקרה 

עליונה של  חדר 
המדרגות ובכל 

השטחי� 
חדרי� , המשותפי�

, טכניי� משותפי�
למעט שטחי חניה 

  לכלי רכב

 �   –מגורי

  קומות�רב בני� 

   מטר42 עד 29

)5(  

בדירה יותק� מט0 

ג " ק3כיבוי אש 

  .אבקה

  

יש דרישה בחלקי בני� אלו 
  :בלבד

  בואת הכניסהבדירה במ  .א

במבואה ובפרוזדור   .ב
 הקומתי המשות0

 בחדר מדרגות מוג�  .ג

 בפרוזדור מחסני�  .ד

בחדר לרווחת הדיירי�   .ה
  כדוגמת חדר כושר

  

  . יש דרישה בכל חלקי בני�
  מוצא בטוח �למעט

   
  

 )5(סעי0 כנדרש ב

 

 �   –מגורי

  קומות�רבבני� 

  מטר 42מעל 

)6(  



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  26262626' ד� מס

 � 45מתו

 

  הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי         
 

26

  
  :3�6י� פעיס להערות 

 .תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש למגורי�, וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניי�, מש למגורי�במידה וחלק מהבניי� מש .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניי�, במידה וחלק מהבניי� משמש למגורי� .2
 .המשמש למגורי�

 3.4.8.20ה פרט עבור דרישות לחניוני� רא .3

 אזעקה של גלאי עצמאי בדירה  תשמע בתו- דירת המגורי� ולא תפעיל את מערכת גילוי האש של הבני� .4

 גלאי עצמאי לא חייב להיות מחובר לרכזת גילוי .5
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יבוי כ, מערכות גילוי 3.4.8.11  1�2בבני� או חלק מבני� המשמש למעו� סטודנטי� יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפי� 

 למעונות וכריזה

�   סטודנטי

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

 � 3.4.8.10כנדרש בפרט   מגורי�� 3.4.8.10כנדרש בפרט     מגורי�� 3.4.8.10כנדרש בפרט  
  מגורי�

 �  �מעונות סטודנטי
  'סיווג א

) 1(  

 בית – 3.4.8.15כנדרש בפרט  
 מלו�

בית  – 3.4.8.15כנדרש בפרט 
 מלו�

 בית – 3.4.8.15כנדרש בפרט 
  מלו�

 �  �מעונות סטודנטי
  'סיווג ב

) 2(  

  
   :ות הער

  . 'וסוג ב'  סוג א:ני סוגי� מעונות סטודנטי� ימוינו לש. 1

� או אזור לימוד או כל  חדרי שינה הנפתחי� לחלל משות0 המשמש חדר מגוריבכל יחידת דיור ישנ�. כולל יחידות דיורהמעו� : '  אסיווג מעו� סטודנטי� . 2

    .ידות דיוריח מספר  נפתחת דלת לפרוזדור המשרתמשות0 מתו- החלל ה. פעילות אחרת

  .  חדרי שינה ע� דלת ישירה לפרוזדורכוללהמעו� : '  בסיווגמעו� סטודנטי� . 3

  מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאותבמעונות סטודנטי� . 4

  3.4.8.20 אה פרטעבור דרישות לחניוני� ר. 5
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, מערכות גילויסיווג  3.4.8.12  1�2בבני� או חלק מבני� המשמש לדיור מוג� יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפי� 

כיבוי וכריזה בבני� 

  דיור מוג�ל

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

י� יבשטחי הבנ. 1  אי� דרישה    
  .המשותפי�

       � רת המגורי�בתו- די. 2 
או גלאי גלאי עצמאי      

     במיקו�  רכתמעמחובר ל
  .בדירה מרכזי     

הגלאי העצמאי הוא דרישה 
מינימו� ומותר להתקי� 

  .גלאי ע� מערכת

   –דיור מוג� 

, שטיח(צמוד קרקע 

    .) קומות2עד 

כל יחידת דיור מ

קיימת יציאה ישירות 

  או הבניי� חו"אל 

צא  באמצעות מויציאה

  בטוח

  

)1(  

  יש דרישה בחלקי בני� אלו   
  :בלבד 

חדר או אול� המשמש . 1
להתקהלות יעמוד בדרישות פרק 

  'ט
  סיעודית או אג0 קומה. 2

  בכל חלקי הבני�

 
 .בשטחי הבני� המשותפי�. 1
       � בתו- דירת המגורי�. 2

     גלאי עצמאי במיקו�      
   מרכזי     

 

   –דיור מוג� 

בוה שאינו גבני� 

  . קומות�ורב

  

) 2(  
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  יש דרישה בחלקי בני� אלו   
  :בלבד 

חדר או אול� המשמש . 1
להתקהלות יעמוד בדרישות פרק 

  'ט
   סיעודית או אג0 קומה. 2

  י�יבכל חלקי הבנ  י�יבכל חלקי הבנ
לא ברור מה זה : חגי 

 .שטחי� משותפי�

   –דיור מוג� 

  גבוה בני� 

  קומות�ורב

) 3(  

  

  

  :הערות

 תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לדיור מוג�, וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניי�, ק מהבניי� משמש לדיור מוג�במידה וחל .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניי�, במידה וחלק מהבניי� משמש לדיור מוג� .2

 המשמש לדיור מוג�

רק לדיירי� הנמצאי� באזור שבו התרחש אירוע חירו� תופעל מערכת , זמנית�נית� או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניי� בוכאשר לא , דיור מוג�ב .3

   יעעעעי20.11.11תוספתת של חגי . התראות לשאר חלקי הבניי� יישלחו באופ� מבוקר כדי לאפשר תהלי- פינוי מוסדר של כל הבניי�.  מיידיהאזעקה באופ�

 3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .4
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  .1�2בבני� או חלק מבני� המשמש לבית אבות יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפי� 

  
, מערכות גילויסיווג  3.4.8.13

בית לכיבוי וכריזה בבני� 

  אבות

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

  אי� דרישה  
  

 . בכל חלקי הבניי�  )א(   אי� דרישה

על א0 האמור בפרט   )ב(
אי� , )א(משנה 
 בגילוי עש� דרישה

  .בפרוזדור פתוח
  
  

   – בית אבות

 16לתפוסה של עד   

  .דיירי�

  

) 1(  

 300בתפוסה מעל 

איש יידרש טלפו� 

  כבאי�

  . בכל חלקי הבניי� כל הבני�  בכל חלקי הבני�
אי� צור- בגילוי עש� 

  .בפרוזדור פתוח
קני� בשטחי� צופרי� המות

, המשותפי� של המגורי�
  .ישמעו בתו- חדרי השינה

  

   – בית אבות

 16לתפוסה מעל  

   .דיירי�

  

) 2(  

  
  :הערות

 תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לבית אבות, וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניי�, במידה וחלק מהבניי� משמש לבית אבות .5

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניי�, אבותבמידה וחלק מהבניי� משמש לבית  .6

 המשמש לבית אבות

רק לדיירי� הנמצאי� באזור שבו התרחש אירוע חירו� תופעל , זמנית�נית� או לא רצוי לפנות את כל דיירי הבניי� בוכאשר לא , בבית אבות סיעודי .7

  . התראות לשאר חלקי הבניי� יישלחו באופ� מבוקר כדי לאפשר תהלי- פינוי מוסדר של כל הבניי�.  מיידיאופ�מערכת האזעקה ב



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  31313131' ד� מס

 � 45מתו

 

  הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי         
 

31

 בבית אבות מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאות .8

 3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .9

  עמדות כיבוי אשבבית אבות יש להתקי�  .10

  
, מערכות גילויסיווג  3.4.8.14  1,2הדרישות המפורטות בסעיפי� מימו אחת  יתקי'צימר�בית הארחה'בבני� המשמש ל

בית לכיבוי וכריזה בבני� 

  הארחה

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

 בכל יחידת גלאי עצמאי אחד  אי� דרישה  אי� דרישה  
  הארחה

  

  �צימר, בית הארחה
שאינו נתו� לסכנת 

 יחידות 6עד . אש
  נופש

 )1(  

 �צימר, בית הארחה  בכל חלקי הבני�  אי� דרישה  אי� דרישה  
  1נתו� לסכנת אש

 יחידות נופש 6עד 
   בודדות

) 3(  

  
   : ותהער
   נמצא ביער או בנוי משלד ע" או חומר דליק אחר�" נתו� לסכנת אש" �בפרט זה . 1
  .ייחשבו כבנייני� נפרדי�,  מטר או יותר3בצימרי� שיש ביניה� הפרדה של . 2
  .  יחידות הארחה6 �בית הארחה צימרי� יכלול לא יותר מ. 3
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, מערכות גילויסיווג  3.4.8.15  1�4יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפי�  � המשמש לבית מלו�יי� או חלק מבנייבבנ

בית לכיבוי וכריזה בבני� 

  מלו�

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

            

לא ברור : גי חח

 1ההבדל בי� סעי# 

  #2 זלסעי

  בחדרי השינה גלאי עצמאי  אי� דרישה  אי� דרישה
  
  
  

  �בתי מלו�
עד , שטיח(צמוד קרקע 

  ).   קומות2
תהיה יציאה מכל 
  יחידת דיור אל החו"

ללא הגבלת כמות 
  רוחייחידות הא

)1(  

   דרישהיש  
  
  

בכל חלקי יש דרישה   אי� דרישה
  2,3י�יהבנ

  �מלו�בתי 
  קומות 2בני� עד 

אשר  לכל אחד  
מחדרי האירוח 
קיימת יציאה 

ישירות אל החו" או  
יציאה באמצעות 
. פרוזדור פתוח מוג�
ללא הגבלת כמות 
  .יחידות האירוח

)2(  

עבור בני� הכולל  
 יחידות 100מעל  
יש להוסי0 , אירוח

  טלפו� כבאי�

בכל חלקי יש דרישה   יש דרישה  יש דרישה
  2,3י�יהבנ
  
  

  �בתי מלו�
בכל בני� שאינו כלול 

) 2 (�ו) 1(בסעיפי� 
  בתקנה זו

)3(  
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  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

  .2,3י�יבכל חלקי הבניש דרישה   
  

  2,3י�יבכל חלקי הבנ  2,3י�יבכל חלקי הבניש דרישה 
  
 

  �בתי מלו�
 הבני� המכיל קומ
מתחת לקומת 

   , הכניסה הקובעת
  

)4(  

  
    :ותהער

 אכסנית נוער ובית ספר שדה, בית הארחה חלות ג� על ,לבית מלו� החלות בפרט זה הדרישות .1

 .מלו�תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לבית , וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניי�, מלו�במידה וחלק מהבניי� משמש לבית  .2

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק ,  אינו מופרד משאר חלקי הבניי�וחלק זה, במידה וחלק מהבניי� משמש לבית מלו� .3
 מלו�המשמש לבית 

  3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .4

אמצעות אפשר שהבנייני� יחוברו ביניה� ב . ייחשבו כבנייני� נפרדי�,  מטר או יותר4 המרחק האופקי ביניה�  ש המכיל מספר מבני�מלו�בבית  .5
  מעבר מקורה ובכניסה מהמעבר המקורה לבני� תותק� דלת אש

  מיטות4 �ולא פחות מ, באכסניה או בית ספר שדה חדר אירוח ייחשב  לפי  תפוסה בפועל  .6

   אשעמדות כיבויבבית מלו� יותקנו  .7
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, מערכות גילויסיווג  3.4.8.16   1�9בבני� או חלק מבני� המשמש למסחר יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפי�  

 וכריזה בבני� כיבוי

  למסחר

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

היציאה הראשית 
מהחנות היא 

ישירות אל חו" 
  הבני�

  Cקבוצה , מסחר אי� דרישה אי� דרישה  אי� דרישה
 300עד שטח המסחר 

וקומה אחת , ר"מ
 בלבד

)1(  

היציאה הראשית 
 היא מהחנות

ישירות אל חו" 
  .הבני�

  
 90מופרדת פירושו קיר 

  דקות 
  

במידה ואי� צור- )א( 6דרישה בהתא� להערה   ר" מ500כריזה לכל חנות מעל 
יותקנו , 2במתזי� לפי הערה 

  .גלאי�
, במידה והותקנו מתזי�) ב(

 .יותקנו ג� צופרי� ונצנצי�

  Bקבוצה , מסחר
  שטח המסחר 

 ר" מ301 � 3,000 

) 2(  

יאה הראשית היצ
מהחנות היא 

ישירות אל חו" 
  הבני�

  כריזה  בכל שטחי המסחר
  

שטחי א� , יש דרישה) א(  יש דרישה
 יותר מקומה י�כוללהמסחר 

  .אחת
, במידה ואי� צור- בגלאי�)ב(

  .יותקנו נצנצי� צופרי�
  

  Aקבוצה , מסחר
ול שטח המסחר גד

  ר" מ3,001 �מ

) 3(  

  



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  35353535' ד� מס

 � 45מתו
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 התראההפעלת מערכת ה )1(   בכל הבני�יש דרישה  יש דרישה  
תהיה באמצעות מערכת 

  .המתזי�
חובת התקנת גלאי� ) 2(

  .במעבר הציבורי המשות0
יש דרישה למערכת גילוי ) 3(

א� שטחי המסחר , בחנויות
  .כוללי� יותר מקומה אחת

  .יותקנו צופרי� ונצנצי�) 4(

  )4(  קניו�

    :הערות

 .מסחרתחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש ל,  משאר חלקי הבניי�וחלק זה מופרד אש, מסחרבמידה וחלק מהבניי� משמש ל .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניי�, מסחרבמידה וחלק מהבניי� משמש ל .2
 מסחרהמשמש ל

  3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .3

  . וקומה אחת בלבד, ר" מ300 עד שטח המסחר : Cקבוצה  .4

 ר" מ301 � 3,000 שטח המסחר  : Bקבוצה  .5

 �הדרישה למתזי� תעמוד בתנאי� אלה, Bבקבוצה  .6

 בכל השטח המיועד למסחר בבני� הכולל שלוש קומות או יותר המיועדות למסחר  .א

 ר" מ1,000 �א� השטח גדול מ, בכל השטח המיועד למסחר  .ב

 ר המיועד למסחר או אחסו� או טיפול  בסחורה או חומרי� מסוכני�" מ200 �בכל הקומה התחתית הכוללת יותר מ  .ג

 ר" מ3,000 �ול משטח המסחר גד : Aקבוצה  .7

 ר" מ2,000 �בני� המכיל חנויות הנפתחות לעבר מעבר ציבורי מקורה משות0 ושטחו המסחרי כולל המעבר המשות0 גדול מ: קניו�  .8

 מעבר הציבורי המשות0תהיה דרישה לגלאי� ב, במצב של קניו� סגור  .א

 יותקנו גלאי� בשטחי המסחר, מגורי� או כל שימוש אחר הכולל שינה, דיור מוג�, חולי��במצב של קניו� מחובר לבית  .ב

 נשאר מצב של קניו� עומד בנפרד או מתחת לבני� משרדי�  .ג

  יותק� ברז שליטה מבוקר ורגש זרימה, בכל חנות שנדרשה בה התקנת מתזי� .9

 .  אי� צור- בגלאי� בשטחי המסחר–ר  סנט�במצב של פאואר .10

   וקניו� Aקבוצה  . יש להתקי� עמדות  לכיבוי אש במסחר .11



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  36363636' ד� מס

 � 45מתו
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, מערכות גילויסיווג  3.4.8.17  1�4בבני� או חלק מבני� המשמש לתעסוקה או משרדי� יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפי�  

כיבוי וכריזה בבני� 

  תעסוקה ומשרדי�ל

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�   בחירו�כריזה  הערות

        �   תעסוקה ומשרדי

  . אי� דרישה  אי� דרישה  אי� דרישה  
 יותקנור " מ500מעל 

  . לחצני� ידניי� וצופרי�

ר " מ1,000עד . א
קומה אחת במפלס 
  הכניסה הקובעת

  

) 1(  

  

הדרישה מתייחסת 

  לשימוש 

  . יש דרישה  אי� דרישה
  

  . אי� דרישה
חצני� ידניי� יש להתקי� ל

  .וצופרי�
  

בני� ששטחו . ב
העיקרי המיועד 
למשרדי� בכל 
 1,000קומותיו עד 

  ר "מ
  

) 2(  

תותק� מערכת גילוי אש  בכל חלקי הבני� אי� דרישה  
ועש� בשטחי הפרוזדורי� 

 המשמשי� חלק מדר- מוצא

  3000 עד 1,000 � מ .ג
 

)3(  

לוי אש תותק� מערכת גי בכל חלקי הבני� בכל חלקי הבני�   
ועש� בשטחי הפרוזדורי� 
 המשמשי� חלק מדר- מוצא

  )4( ר" מ3,000מעל . ד

    :הערות

 .תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש לתעסוקה, וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניי�, במידה וחלק מהבניי� משמש לתעסוקה .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , לקי הבניי�וחלק זה אינו מופרד משאר ח, במידה וחלק מהבניי� משמש לתעסוקה .2
 המשמש לתעסוקה

  3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .3

  ' ראה הגדרה חדשה בחלק ג–תעסוקה  .4

 עמדות כיבוי אשאי� צור- ב .5



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  37373737' ד� מס

 � 45מתו
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, מערכות גילויסיווג  3.4.8.18  1�5בבני� או חלק מבני� המשמש לתעשיה יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפי�  

כיבוי וכריזה בבני� 

  תעשייהל

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

   תעשיה רגילה        

בני� או חלק מבני� 
המופרד אש ולא 
חלי� על הבני� 
דרישות אחרות 

  .בתקנות אלו

הכולל בני� ששטחו   אי� דרישה  אי� דרישה  אי� דרישה
  ר" מ500עד 

) 1(  

  

  אי� דרישה   
  

 . יש דרישה
  

בפרוזדורי� המשמשי� חלק 
בנוס0 למתזי� , מדר- מוצא 

תותק� מערכת גילוי אש 
צופרי� , לחצני�, ועש�

  ונצנצי�
 

  הכולל בני� ששטחו
ר " מ500 �יותר מ

 1000 �ולא יותר מ
  ר"מ

) 2(  



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  38383838' ד� מס

 � 45מתו
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פרוזדורי� המשמשי� חלק ב י�יבכל חלקי הבנ י�יבכל חלקי הבנ  
נוס0 למתזי� ב, מדר- מוצא 

תותק� מערכת גילוי אש 
צופרי� , לחצני� ,ועש�

  ונצנצי�

� שמתקיימת יבבני
בו אחת מהדרישות 

  :האלה
אג0 האש שטח )  א(

ר " מ1,001עולה על 
שטח הכולל      ה) ב(

  עולה על של הבני�
  ר" מ2,000

 3הבני� מכיל )ג(
 קומות או יותר

)3(  

מרות כל האמור לל

בסעיפי� 

  .הקודמי�

א מתקיימי� א� ל

כל התנאי� אז יש 

  .לפעול לפי סעי0 ה

  טאטאט

� שמתקיימות יבבני  אי� דרישה  אי� דרישה  אי� דרישה
בו כל הדרישות 

  :האלה
, חומר גל�) א(

התהלי- והמוצר 
המוגמר הינ� 

  .מחומר לא דליק
מטע� חומרי ) ב(

האריזה אינו עולה 
 10על שווה ער- של  

   ר"ג ע" למ"ק
 משטח 40%) ג(

 חו" פתוחהקירות 
או שיבוצע ניתוח 
  .הנדסי לפינוי עש�

  

)4(  

  . 6 ויוגש לרשות הכבאות  על ידי עור- הבקשההסקר יוכ� . על פי סקר סיכוני�יש דרישה לגילוי וכיבוי 
  

 

תעשיה מיוחדת 
 �וחומרי� מסוכני

) �לפי צו חומרי
� )מסוכני

)5(  

  



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  39393939' ד� מס

 � 45מתו
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    :הערות

 .תעשיהתחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש ל, ופרד אש משאר חלקי הבניי�וחלק זה מ, היתעשיבמידה וחלק מהבניי� משמש ל .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניי�, היתעשיבמידה וחלק מהבניי� משמש ל .2
 היתעשיהמשמש ל

  3.4.8.20 עבור דרישות לחניוני� ראה פרט .3

 מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאות,  ברמה בינוני או גבוהס"ה הכולל חומיעשיבני� לת .4

  יש להתקי� עמדות  לכיבוי אשיה יתעשבבניי� ל .5
רשות הכיבוי א0 תוכל להוריד או . רשות הכבאות רשאית לדרוש סקר סיכוני� ולהתאי� את הדרישות לסידורי הכבאות בהתאמה לממצאי הסקר .6

  פ ממצאי הסקר"עלהוסי0 דרישות 



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  40404040' ד� מס

 � 45מתו
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, מערכות גילויסיווג  3.4.8.19  1�4בבני� או חלק מבני� המשמש לאחסו� יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפי�  

כיבוי וכריזה בבני� 

  אחסו�ל

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  רות

אחסו� טובי� רמת         
 סיכו� נמוכה ורגילה

  

.  המשמש כמחס�כל חלקי הבני�ב  אי� דרישה  
יש דרישה ע� חיבור לרשת 

  העירונית כפי שקיימת

 בני� או חלק מבני�   אי� דרישה
המשמש כמחס� 

ר " מ750 ששטחו עד 
וגובה בקומת קרקע 

 איחסו� לא יעלה על  
  .מטר 3.70
  

) 1(  

  

  . לגילויאי� דרישה  המשמש כמחס�בכל חלקי הבני� אי� דרישה  
אזעקה צופרי יש דרישה ל

 בלבד) נצנצי�(קוליי� �אור

בני� או חלק מבני�  
המשמש כמחס� 

 750 ששטחו מעל 
ר או שגובה "מ

האחסו� עלה על  
 .מטר 3.70

) 2(  

 המשמש בכל חלקי הבני�  המשמש כמחס�בכל חלקי הבני� אי� דרישה  
 יותקנו לחצני אזעקה כמחס�

�ידניי� וצופרי אזעקה אור
 בלבד) נצנצי�(קוליי� 

ומה מתחת שטח הק
למפלס הכניסה הנו  

 .ר או יותר" מ140

)3(  

  )4(  מחס� אוטומטי  יש להשלי� יש להשלי� יש להשלי�  

6 ויוגש לרשות הכבאות  על ידי עור- הבקשההסקר יוכ� . על פי סקר סיכוני�יש דרישה לגילוי וכיבוי 
רמת , איחסו� טובי� 

סיכו� גבוה כמוגדר 
  1596י "בת

 

)4(  



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  41414141' ד� מס

 � 45מתו
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  : הערות 

 .אחסו�תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש ל, וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניי�, אחסו�ה וחלק מהבניי� משמש לבמיד .1

תחולנה הדרישות המחמירות יותר בי� כל השימושי� על החלק , וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניי�, אחסו�במידה וחלק מהבניי� משמש ל .2
 אחסו�המשמש ל

  3.4.8.20  לחניוני� ראה פרטעבור דרישות .3

 ר מערכת גילוי אש תשלח התרעה לשירותי כבאות" מ750באחסנה מעל  .4

  יש להתקי� עמדות  לכיבוי אש .5
רשות הכיבוי א0 תוכל להוריד או . רשות הכבאות רשאית לדרוש סקר סיכוני� ולהתאי� את הדרישות לסידורי הכבאות בהתאמה לממצאי הסקר .6

  אי הסקרפ ממצ"להוסי0 דרישות ע
  

  
  �ילבדוק את חוק רישוי עסקי� יש ש� גדלי� שוני� של הבני: ועדת משנה הערה 

היא כנראה מכוונת . יש לבדוק את ההערה הזו



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  42424242' ד� מס

 � 45מתו
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, מערכות גילויסיווג  3.4.8.20  1�6בבני� או חלק מבני� המשמש לחניו� כלי רכב יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפי�  

בני� כיבוי וכריזה ב

  חניו�ל

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

חניו� כלי רכב עילי         
או תת קרקעי שאינו 

 חניו� פתוח

  

 עד    ששטחוחניו�  אי� דרישה  אי� דרישה  אי� דרישה  
  ר"מ 150

) 1(  

  
 חניו� ששטחו  .  א אי� דרישה בכל שטח החניו� אי� דרישה  

 ר" מ500ר עד "מ 150
  חניו� עבורלמעט

  בני� מגורי� 
  צמוד קרקע

  

) 2(  

לחצני אזעקה ידניי� וצופרי  בכל שטחי  החניו� בכל שטחי החניו�  
 קוליי� �אזעקה אור

 בלבד) נצנצי�(

 500ששטחו חניו� . ב
 ר או יותר "מ

)3(  

לחצני אזעקה ידניי� וצופרי  בכל חלקי הבני� בכל חלקי הבניי�  
 קוליי� �אזעקה אור

   בלבד)נצנצי�(

בני� רב קומות . ג
  המשמש חניו� 

 כלי רכב

)4(  

    חניו� מקורה פתוח        

חניו� מקורה פתוח   אי� דרישה  אי� דרישה  אי� דרישה  
  ר" מ500בשטח  עד  

  

)5(  

 קומות ויותר 2א�  החניו� כולל   
  יש דרישה 

לחצני אזעקה ידניי� וצופרי   אי� דרישה
 קוליי� �אזעקה אור

  בלבד)  נצנצי�(

ניו� מקורה פתוח ח
 500בשטח  מעל  

  ר"מ

)6(  



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  43434343' ד� מס

 � 45מתו
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  : הערות 

 .חניו�תחולנה הדרישות של פרט זה על החלק המשמש ל, וחלק זה מופרד אש משאר חלקי הבניי�, חניו�במידה וחלק מהבניי� משמש ל .1

ות יותר בי� כל השימושי� על החלק תחולנה הדרישות המחמיר, וחלק זה אינו מופרד משאר חלקי הבניי�, חניו�במידה וחלק מהבניי� משמש ל .2
 חניו�המשמש ל

  ).פינוי עש�(' לפרק ה' מחסני� המהווי� חלק מהחניו� יעמדו ג� בדרישות סימ� ב .3
 

 
  היא כנראה מכוונת. יש לבדוק את ההערה הזו



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  44444444' ד� מס

 � 45מתו
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� . וד
, ערכות גילוימסיווג  3.4.8.21  1�6 יתקיימו אחת או שילוב הדרישות המפורטות בסעיפי�  למבני משקבבני� המשמש 

כיבוי וכריזה בבני� 

  לחניו�

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  כריזה בחירו�  הערות

   מבני משק      

אי� דרישה אי� דרישה אי� דרישה  
1,2

, סככות לבעלי חיי� 
סככות , לרבות דיר

, לפרות או עגלי�
  .סככת סוסי�

) 1(  

  )2 (  לול אי� דרישה אי� דרישה אי� דרישה  

  )3( מכו� חליבה אי� דרישה אי� דרישה שהאי� דרי  

 מכו� ,מרכז מזו� אי� דרישה אי� דרישה אי� דרישה  
 לתערובת

)4(  

3מתב� אי� דרישה אי� דרישה אי� דרישה  
 )5(  

  )6( בתי רשת, חממות אי� דרישה אי� דרישה אי� דרישה  

  
  : הערות 

 . וארו� כיבוי3"בסמו- לכניסה למבנה יותק� ברז כיבוי  .1

  מטר200יב למבנה יותקנו הידרנטי� כל מסב .2

 . מטר אחד מהשני20מתבני� ימוקמו במרחק של לפחות  .3



  פרק

500500500500 
  הוראה' מס

555550505050 
  ש ההוראה
 בוי אשבוי אשבוי אשבוי אשמערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכימערכות גילוי וכי

  תחולה
ינואר ינואר ינואר ינואר 
2012201220122012 

  עדכו�
 

  45454545' ד� מס

 � 45מתו

 

  הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי         
 

45

  
, מערכות גילויסיווג  3.4.8.22  1�2בריכת שחיה או מפלי מי� יתקיימו אחת הדרישות המפורטות בסעיפי�  לבבני� או אול� המשמש 

כיבוי וכריזה בבני� 

 או מפל לבריכת שחיה

�  מי

  מס  שימוש  גילוי אש ועש�  מתזי�  חירו�כריזה ב  הערות

      �   בריכה או מפל מי

לפי סוג הבני� בו נמצאת   
 הבריכה

  בריכת מי� לשחיה אי� דרישה אי� דרישה
  מעל  פני המי�

) 1(  

מעל ,  מפלי מי� אי� דרישה אי� דרישה לפי סוג הבני� בו נמצא המפל  
  השטח המיועד למפל

) 2(  

  
  
  
  

. סימ� זהבהתא� לשימוש הדומה לו ביותר מבי� השימושי� המפורטי� בסיווגו יהיה , סימ� זהגדר בבני� שלא הוסוג ) א( 

  .י עור- הבקשה ובאישור רשות כבאות"קביעת השימוש הדומה תהיה ע

י מהנדס הועדה בהתייעצות "ויאושר ע,  הקביעה תהיה על פי סקר סיכוני� שיער- על ידי עור- הבקשה, בהעדר התאמה) ב(

  שות הכבאות  ע� ר

  . יעביר במיידי לחגי. שמואל  יכי� רקע לסקר סיכוני�.  כספי ביקש הגדרה לסקר סיכוני� :184ישיבה 
  

, מערכות גילויסיווג  3.4.8.22

ע� כיבוי וכריזה בבני� 

  שימוש אחר

  

 
  


