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 כ"ד אלול תש"ף

    אל:

 
 

 תקן ישראלי להתקנה, בדיקה, שימוש ותחזוקה
 של מערכת כיסוי רדיו תקשורתי )מערכת קשר(, לכוחות חירום והצלה,

 בבניינים רבי קומות וחניונים תת קרקעים.

 
: התקן הישראלי להתקנה, תחזוקה, בדיקה ושימוש במערכת כיסוי רדיו תקשורתי, לכוחות חירום והצלה, NFPAתקן  .1

 Two-Way Radio)  9.6, סעיפים  2019מהדורה   NFPA 1221בבניינים רבי קומות, מבוסס על תקן 

Communications Enhancement Systems.) 

 

 ישימות:  .2

 מערכת כיסוי רדיו תקשורתי מאושרת, תותקן בבניינים רבי קומות חדשים בהתאם לדרישות הבאות:

 מטר. 42בניין מגורים שגובהו עולה על  2.1

 בניין רב קומות. –מטר  29בניין בכל שימוש אחר  )כגון: מסחר, תעשיה משרדים( יחויב מעל גובה  2.2

מטר יחוייב בהתקנת מערכת כיסוי רדיו תקשורתי הכוללת תמיכה בשני ערוצים  70בניין שגובהו עולה על  2.3

 בלתי תלויים.

 קומות/מפלסי מרתף )מתחת לפני הקרקע( יחויבו בכיסוי בכל שטח המרתף. 2בניינים הכוללים מעל  2.4

 מבנה קיים, בהתאם לחשיבות המבנה, בהתאם להחלטת רשות כיבוי והצלה )להלן "הרשות"(. 2.5

 

 לת המערכת:עקרון פעו .3

המערכת עושה שימוש בערוץ תקשורת יעודי של הרשות הכולל זוג תדרים לשידור וקליטה. כאשר לוחם אש, 

, משדר בערוץ זה, המערכת קולטת את האות, משמיעה ומציגה אותו בקונסולה של המערכת )ראה בתוך הבניין

אש הנמצאים בבניין על ערוץ זה.(, וכן מגבירה ומשדרת אותו, בכל שטח הבניין, לכל לוחמי ה12סעיף   

 PL/DPL ,IDהמערכת משדרת חזרה לכל שטח הבניין, את אות האודיו וכן את כל האותות הנילווים אליו )כגון 

וכו'( באופן שיקלטו באופן מלא ותקין במכשירי הקשר הנישאים של לוחמי האש הנמצאים בבניין על ערוץ זה 

קרה בבניין(.)וכן בקונסולה הנמצאת בחדר הפיקוד וב  

באופן זה מתאפשר כיסוי של כלל שטח הבניין וכן הגדלה של טווח השידור שבו לוחמי האש יכולים לדבר 

 ישירות בינם לבין עצמם בכל שטח הבניין.

המערכת תציג בצג הקונסולה את מיקומו )ברמת קומה( של כל לוחם אש, אשר משדר ברגע נתון, במכשיר 

(12הקשר שלו. )ראה סעיף   

 

 מערכת כיסוי רדיו תקשורתי: .4

כל מרכיבי המערכת , יתוכננו, יותקנו, ייבחנו, ויתוחזקו בהתאם להוראות היצרן והדרישות כפי שמפורטות  4.1

 במסמך זה.

של הרשות לצורך  שיאשפר חיבורה בעת אירוע למערכת  השו"ב IP VPNהמערכת תכלול ממשק תקשורת  4.2

 שליפת נתונים והצגתם, בזמן אמיתי, כגון שמות לוחמי האש המשוייכים למכשירי הקשר הנישאים.
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ממשק התקשורת יאפשר בנוסף חיבור של המערכת המותקנת בבניין למרכז פיקוד ושליטה של  4.3

 הרשות )משל"ט(, בעת התרחשות אירוע חירום, ויאפשר האזנה לרשת הקשר בזמן אמת.

שק למערכת השו"ב של הרשות ייעמוד בדרישות הטכניות כפי שהוגדרו על ידי הרשות.הממ  

 רמות שרידות, של תשתית הכבילה של המערכת יהיו באופן הבא: 4.4

 יעשה שימוש בכבלים מוגני אש )פלנום(. 4.4.1

( וההזנה שלו מיחידת הבקרה הראשית, יותקנו באיזור מוגן אש )פיר תקשורת, Riserהכבל האנכי ) 4.4.2

דרגות(, במידה ולא ניתן להתקינם באיזור המוגדר כמוגן אש,  יותקנו במעטפת מוגנת אש חדר מ

 )תעלה/צינור מתכת(.

 תכן המערכת יאושר על ידי רשות כיבוי והצלה או כל גורם שהוסמך על ידה. 4.5

המערכת המותקנת תיבדק והבדיקה תבוצע, תתועד ותיחתם על ידי גורם ייעודי שהוסמך על ידי רשות  4.6

 י והצלה לבצע את הבדיקה.כיבו

 קיום בצוותא עם מערכות אחרות )אי הפרעה( : .5

לא תותקן מערכת העובדת בתדרי רשות כיבוי והצלה )או הגורמת להפרעה לתדרים אלו(, כפי שהוקצו  5.1

לרשות על ידי משרד התקשורת, ללא תיאום מוקדם ואישור של רשות כיבוי והצלה או כל גורם שהוסמך על 

 ידה.

כת כיסוי הרדיו התקשורתי, יחזיק בהיתר של המשרד להגנת הסביבה להקמה והפעלה של מוקד יצרן מער 5.2

 של מקורות קרינה. 3שידור מסוג 

 מעבר למעטפת הבניין, במטרה למנוע הפרעות חיצוניות לבניין. RFתכן המערכת ימזער את קרינת  5.3

בבניין ואשר גורם להפרעה או ירידה מנהל או בעל הבניין ינטרל וידאג לתיקון כל ציוד אחר המותקן  5.4

 בביצועים של מערכת כיסוי הרדיו התקשורתי המותקנת בבניין.

מערכת כיסוי רדיו תקשורתי המותקנת בבניין וחולקת תשתיות עם מערכות אחרות המותקנות בבניין,  5.5

להלן,  7 – ו 6ביצועי המערכת לא יפגעו ולא ירדו מתחת לרמת הביצועים הנדרשת כפי שמוגדרת בסעיפים 

 זאת ללא התחשבות בנפח התעבורה של המערכות האחרות.

 התקנה, אישור והיתר : .6

 דרישות התקנה: 6.1

 אישור לפני התקנה: תכניות יוגשו לאישור הרשות או כל גורם שהוסמך ע"י הרשות, לפני ההתקנה. 6.1.1

הסמכה מתקין מורשה: המערכת תותקן ע"י מתקין מורשה, בעל רשיון חשמלאי, אשר עבר הכשרה ו 6.1.2

 על ידי יצרן המערכת.

בדיקות קבלה: לאחר סיום התקנת המערכת בבניין, בעל הבניין או מנהל הבניין ידאג לביצוע  6.1.3

שטח כיסוי. הבדיקות  90%בדיקות כיסוי כדי לוודא שהכיסוי בכל קומה עומד בדרישות מינימום של 

 יבוצעו באופן הבא :

 ווים )שטחי בדיקה(.שטחים ש 20-כל קומה בבניין תחולק לרשת של כ  .1

הבדיקה תבוצע באמצעות מכשיר קשר נישא מכוייל של הרשות, מדגם העדכני ביותר שבשימוש  .2

 הרשות.

 DAQ 3 (Delivered Audioקריטריון המעבר של הבדיקה הינו איכות שמע של לפחות  .3

Quality.) 

 כשלון במקסימום של שני שטחי בדיקה לא סמוכים לא תגרום לכשלון הבדיקה. .4

שטחי בדיקה שווים.  40 –קרה ששלושה משטחי הבדיקה, נכשלו בבדיקה, הקומה תחולק ל במ .5

כשלון של מקסימום ארבעה שטחי בדיקה לא סמוכים, לא יגרום לכשלון הבדיקה. במידה 

שטחי בדיקה, יש לשנות את תכן המערכת בקומה כך  40והמערכת נכשלת בבדיקת הכיסוי של 

 .90%שתעמוד בדרישת הכיסוי של 

יבחר מיקום בדיקה שהינו בערך במרכז שטח הבדיקה, תבוצע בדיקה באמצעות מכשיר הקשר  .6

הנישא אל מול הקונסולה המותקנת בפאנל הכבאים בלובי הבניין או בחדר השליטה והבקרה 
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לאחר בחירת מיקום הבדיקה, המיקום ייצג את כלל שטח הבדיקה. כשלון בבדיקה,  של הבניין.

 ר, יחשב ככשלון של שטח הבדיקה.במיקום הבדיקה הנבח

ערך הספק השידור של המשדר )לאחר מגבר במידה וקיים( ימדד ותוצאות הבדיקה ישמרו  .7

 בקובץ אצל בעל הבניין, כך שניתן לחזור על הבדיקות במסגרת הבדיקות השנתיות.במקרה

שקובץ התוצאות בדיקה לא נמצא, על בעל הבניין לחזור על בדיקות הקבלה במטרה לכייל 

 מחדש את ערך ההגברים.

( Spuriousכחלק מההתקנה, יעשה שימוש בספקטרום אנלייזר כדי לוודא שפליטות השווא ) .8

 עומדים ברמה הנדרשת לפי התקן.

,  מרכיבי המערכת האקטיבים FCC Part 15: המערכת תהיה מאושרת לעמידה בתקן FCCתאימות  6.1.4

 .FCC  :47 C.F.R. Part 90 יעמדו בתקן RFשהינם התקנים פולטי 

 לאחר ביצוע של בדיקות קבלה מוצלחות, יופק היתר למערכת כיסוי הרדיו התקשורתי. 6.2

 כיסוי רדיו : .7

 כיסוי רדיו יסופק בכל הבניין, ויוגדר באחוזים משטח הרצפה כפי שיפורט להלן. 7.1

( של עד עשירית שנייה maximum propagation delayוד בדרישות ההתפשטות )המערכת תעמ 7.2

(100mSEC.כפי שהוגדרו על ידי רשות הכיבוי וההצלה ) 

 7.4רמת הכיסוי הנדרשת )באחוזים משטח הרצפה(, כפי שהוגדרה על ידי הרשות, תהיה כמוגדר בסעיפים  7.3

 .7.5 –ו 

פנל כבאים, מרכז בקרה ושליטה של הבניין, חדרי משאבות  שטחים קריטיים: לשטחים קריטיים, כולל איזור 7.4

כיבוי, מדרגות חירום, מעברי חירום, לובי מעליות, מקומות בהם מותקן ציוד אש ייעודי וכן כל איזור ושטח 

 משטח הרצפה. 99%שיוגדר מראש על ידי הרשות כקריטי, ינתן כיסוי של 

 משטח הרצפה. 90%ניין ינתן כיסוי רדיו של שטחים כלליים של הבניין:  לשטחים כלליים של הב 7.5

הצורך במערכת כיסוי רדיו: בניינים ומבנים שלא תומכים ברמת הכיסוי הנדרשת, יצויידו במערכת כיסוי  7.6

 רדיו תקשורתי מאושרת, כדי לתמוך ברמת הכיסוי הנדרשת עבורם.

 עצמת האות : .8

ת במכשיר הקשר הנישא של לוחם האש (: עצמת האות המינימאלית כפי שנקלטDownlinkאותות נקלטים ) 8.1

, כזו שתאפשר תקשורת קולית סבירה, כפי שמוגדרת על ידי הרשות, בכל שטח הבניין 95dBm-תהיה 

 עבור DAQ 3.0עצמת האות הנקלט תהיה מספקת כדי לספק איכות שמע של לפחות  הנדרש לכיסוי.

 מערכת קשר אנלוגית או דיגיטאלית.

( : עצמת האות המינימאלית כפי שתקלט במערכת הכיסוי רדיו תקשורתי Uplinkאותות משודרים ) 8.2

)במבוא המקלט(, כזו שתאפשר תקשורת קולית סבירה, כפי שמוגדרת על  95dBm-המותקנת בבניין תהיה 

עצמת האות הנקלט תהיה מספקת כדי לספק איכות שמע של  ידי הרשות, בכל שטח הבניין הנדרש לכיסוי.

 מערכת קשר אנלוגית או דיגיטאלית. רעבו DAQ 3.0לפחות 

 

תדרי מערכת הרדיו: מערכת כיסוי הרדיו התקשורתי תהיה מסוגלת לתמוך בכל תדרי הרדיו כפי שמוגדרים  8.3

על ידי הרשות ואשר מיועדים לכיסוי רדיו תקשורתי בתוך בניינים או מבנים.  המערכת תתמוך בכל שיטות 

 קשר של הרשות.האפנון בהן נעשה שימוש על ידי מערכות ה

 

  Downlink –וה  Uplink –רשות הכיבוי וההצלה תנהל רשימה של כל זוגות תדרי ה  רשימת תדרים מוקצים : 8.4

 הרלוונטים למערכת, ותפיצם ליצרנים/מתקינים המוסמכים של המערכת.

 המערכות יהיו ניתנות לשדרוג כדי לאפשר מקרים בהם הרשות משנה או מוסיפה תדרים שינוי תדרים: 8.5

 למערכת, כדי לקיים כיסוי רדיו כפי שתוכנן במקור.
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 מרכיבי מערכת : .9

וכן הכבלים בהם יעשה שימוש בהתקנת המערכת, יאושרו מראש על ידי   RF –משדרי ה  אישור מרכיבים : 9.1

 FCC  (Part 90.))משדר, מקלט, ממסר( העומדים בתקן  RFהרשות. יעשה שימוש רק בהתקנים פולטי 

כגון:  RF –( הכוללת את כלל מרכיבי המערכת המטפלים ב CCUיחידת הבקרה הראשית ) המרכיבים:מארזי  9.2

(, במידה ומותקנים במרחק UPSמימסר, משדר, מקלט, מגבר, פילטרים וכן מרכיבי מערכת גיבוי האנרגיה )

כפי שמוגדר  המארז יצבע בצבע אדום NEMA4  (IP66.)החדר שליטה ובקרה של הבניין, יארזו במארז מסוג 

 על ידי הרשות.

בהם יעשה שימוש במערכת, יעמדו בדרישות הבאות, בנוסף לכל דרישה  RF –התקני ה  : RFהתקנים פולטי  9.3

 אחרת המוגדרת על ידי הרשות:

 .FCC Part 90יעמדו בתקן  RFהתקנים פולטי  .1

כפי שיוגדר על ידי  יהיו מתאימים הן לתקשורת אנלוגית והן לתקשורת דיגיטלית RFכל ההתקנים פולטי  .2

 הרשות בזמן ההתקנה של המערכת.

 

( ומערכת 220VACהמערכת תוזן משני מערכות אספקת כח בלתי תלויות, מערכת ראשית ) מקורות כח למערכת: .10

(, כל שאר מרכיבי CCUהמערכת תוזן בנקודת הזנה אחת בלבד, ביחידה הראשית של המערכת ) (.UPSמשנית )

בעת אבדן של מקור הכח  ( ולא יכללו ממשק למקור מתח חיצוני.CCUהיחידה הראשית )המערכת יוזנו באמצעות 

הראשי, המערכת תעבור אוטומטית להזנה ממקור הכח המשני, סוללות מקור הכח המשני יטענו כל עוד ישנו מתח 

 ממקור כח ראשי.

 –בהתאם למוגדר ב  ( תהיה באמצעות קו מתח ייעודי,220VACמקור כח ראשי: אספקת כח ראשית ) 10.1

NFPA 72. 

 מקור הכוח המשני יהיה אחד מהבאים :  -ספק כח משני  10.2

 שעות עבודה של המערכת. 6( , בעלת קיבולת המאפשרת  UPSמערכת מצברים ייעודית ) .1

שעות עבודה של המערכת והמאושרת  6מערכת כוח אלטרנטיבית )גנרטור( בעלת קיבולת המאפשרת  .2

 על ידי הרשות.

תקינות מקורות הכוח של המערכת, הן הראשית והן המשנית ינוטרו  ת של ספקי הכח:ניטור תקינו 10.3

 באופן שוטף.

 תחזוקה: .11

 מערכת כיסוי הרדיו התקשורתי תתוחזק כך שתהיה מבצעית בכל זמן שתדרש, בהתאם למפורט להלן:

יין שעלול בדיקה ווידוא עמידה בדרישות: המערכת תבדק פעם בשנה או במידה ובוצע שינוי  מבני בבנ 11.1

  להשפיע על ביצועי המערכת.

 הבדיקה תכלול את הבדיקות הבאות: 11.2

 .6.1.3בדיקת כיסוי כפי שמפורט בסעיף  .1

 בדיקה של הספק שידור כולל, כדי לוודא שההספק לא השתנה. .2

מקור מתח משני )סוללה( יבדק תחת עומס למשך שעה כדי לוודא שהוא יתפקד כנדרש בעת נפילת  .3

הבדיקה תוארך לשעתיים, במידה ובמהלך השעה תאובחן בעיה במערכת הגיבוי )סוללה(  מתח ראשי.

 קינות הסוללה.ת עד לוידוא

 כל המרכיבים האקטיביים יבדקו לוידוא עבודה תקינה בהתאם למפרט היצרן. .4

 בסיום הבדיקה יוכן דו"ח, שיוודא תקינות המערכת, הדו"ח ימסר לגורם שיקבע ע"י הרשות. .5

אנשי הרשות, או מי שהוסמך מטעמה יהיו רשאים להכנס לבניין בכל זמן כדי  לבצע  ין:בדיקות בבני 11.3

 בדיקות בבניין לוידוא עמידה בדרישות הכיסוי.

 תפעול וניטור תקינות המערכת: .12

 פאנל תפעול וחיווי ייעודי )"קונסולה"(: 12.1
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כחלק מהמערכת וישולב פאנל תפעול וחיווי ייעודי למערכת כיסוי הרדיו התקשורתי )קונסולה(, יסופק  .1

הקונסולה תכלול לפחות את המריכיבם  בפאנל כבאים או יותקן בחדר הפיקוד והבקרה של הבניין.

 הבאים:

לצורך שידור או קליטה של שמע במערכת כיסוי הרדיו. לשידור  - PTTשפופרת עם לחצן  1.1

 באמצעות השפופרת ינתן עדיפות על פני כל אות שמע אחר הנקלט במערכת.

המאפשר הצגה של כלל האותות הנקלטים ממכשיר הקשר הנישא של לוחם האש.   -צג גרפי   1.2

של  לוחם האש )או שמו במידה והוזן במערכת השו"ב(  וכן את  ID –בפרט יוצג, בזמן אמת ה 

כמו כן תציג חיוויים בנוגע לתקינות מרכיבי המערכת כפי שיוגדרו  מיקומו בבניין )ברמת קומה(.

 לן.לה 2בסעיף 

 היחידה תופעל רק באמצעות "מפתח כבאים" ייעודי כפי שיוגדר על ידי הרשות. –מפתח כבאים  1.3

הזיכרון השליף מיועד להקלטה של כלל תעבורת הקשר בזמן   -( disk on keyזיכרון שליף ) 1.4

 האירוע, לצרכי תחקור.

( הן מחזורי והן יזום, Built In Testמערכת כיסוי הרדיו התקשורתי תכלול מנגנון בדיקה עצמית מובנה ) .2

הקונסולה  של המערכת תחווה ותתריע )התראה  שיבדוק ויוודא תקינות מרכיבי המערכת המרכזיים.

הקונסולה תציג, בצג היחידה, חיווי בנוגע לתקנית  אורקולית( בנוגע לתקינות של כלל מרכיבי המערכת.

 כל אחד ממרכיבי המערכת הבאים:

 הספק שידור נמוך. 2.1

 יתר. טמפרטורת 2.2

 תקין. 220VACמתח  2.3

 .220VACאיבוד של מתח  2.4

 תקלה/כשל במטען סוללה. 2.5

 שעות(. 6 -הקיבולת הנדרשת ל   70%-"סוללה נמוכה" )מתחת ל  2.6

 כשל באחת או יותר מאנטנות המערכת )כולל ציון ספציפי של האנטנה תקולה(. 2.7

 אקטיבי. RFתקלה במכלול  2.8

 כשל/תקלה באחד ממרכיבי המערכת. 2.9

( "  של מערכת כיסוי הרדיו, יהיה CCUממשק התקשורת בין הקונסולה ובין "יחידת הבקרה הראשית ) .3

 מנוטר לתקינות.
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 טכניים: מאפיינים .13

רשות כיבוי והצלה, תנהל מסמך הכולל מידע טכני, המתייחס לדרישות הטכניות הנדרשות מהמערכת,  13.1

 אשר יכלול כמינימום את הבאים:

 ערוצים ותדרים נדרשים. .1

 ( ואותות התראת חירום )מצוקה(.IDקודי זיהוי ) .2

 מפרט קונסולה. .3

 מפרטי התקנה. .4

 למערכת השו"ב של הרשות. IP VPNמפרט התממשקות ייעודי  .5

 (.Propagation Delayהשהיית התפשטות מירבית ) .6

 .רשימה של מרכיבי מערכת מאושרים. .7

 ישיר של המערכת.מידע טכני תומך אחר, אשר נדרש לתכן  .8

  

 

 

   

 

 

 

 העתק:

 רמ"ח תקשו"ב –טפסר/מ דוד פוניס 

 רמ"ד קשר –מיכאל קנטר  רב רשף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 סגן טפסרמשה בוקריס, 
 ראש ענף קשר                    

 כבאות והצלה בישראל
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 נספח טכני מאפייני ממסר –א נספח 

 

מבצעת כבאות והצלה לישראל שימוש בממסרי קשר באתר בניה במהלך ביצוע פעולות חילוץ והצלה  .1

 עבודה . /

 בעל הממסר / אתר העבודה יקבל אישור צריבה לערוץ החבירה הארגוני. .2

 מצ"ב מפרט הטכני של הממסר: .3

 VHF  mhz 136-174תחום תדרים  .א

 16מספר ערוצים עד  .ב

 6.25Khz/12.5Khz  – סרט רוחב .ג

 FMאפנון  .ד

 -+ 0.5ppmיציבות תדר  .ה

 אוהם 50התנגדות אנטנה  .ו

 C to +60˚C˚30–עבודה בטמפ'  .ז

 V DC 13.6מתח עבודה  .ח

 " 19גודל פיזי   .ט

 אמפר 50W   15צריכת זרם מקסימלית בשידור  .י

 וואט 50הספק  .יא

 MIL-STG-810תקן  .יב

 Tone, 5-Tone CTCSS, DTCS, DTMF-2סיגנליזציה   .יג

 שניות 120אפשרות הגבלה ל Time Out Timer .יד

 התראה מתח נמוך .טו

 אנלוגי / דיגיטלי   mixmodeרות לעבודה באפש .טז

 וואט 5רמקול פנימי בהספק של לפחות  .יז

 דופלקסר .יח
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 אביזרים נוספים .4

  10Uארון תקושרות  .א

 שעות דיבור ( 3סוללת גיבוי ) מאפשרת עבודה של  .ב

 וולט 12 –וולט  220שנאי / מטען  .ג

 אנטנה / כבל זלגה  .5

 שטח כינוס, חפ"ק(מטר מפתחיו )  500מאפשר תקשורת בתוך האתר ו .א

 מטר. 50מרחק מקסימלי מאזור העבודה  .ב

 רבי קומות / מבנה טמון -מאפיינים נוספים   .6

 פאנל כבאים  –הפעלה בעזרת מפתח  .א

 יכולת הקלטה / תחקור  .ב

 תצוגה / חיווי מקור השידור וזיהוי המכשיר . .ג
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 תקשורתיפאנל הפעלה )קונסולה( למערכת כיסוי רדיו )מכ"ר( 
 :תיאור

קומות כחלק מפאנל כבאים )במקום פאנל הפעלה של "טלפון -פאנל ההפעלה מיועד להיות מותקן בבניין רב

 כבאים"(, מותקן בלובי הבניין.

הפאנל מאפשר הפעלה, בעת חירום, של מערכת כיסוי רדיו )מכ"ר( המותקנת בבניין, באופן שיאפשר כיסוי רדיו 

 בכל רחבי הבניין )כולל חניונים(. האש הפועלים -מלא ללוחמי 

המערכת מאפשרת למפקד האירוע לנהל את האירוע מהקונסולה, כולל שליטה על מיקום הכוחות בבניין. 

  .14, חלק 1220מאפיינים פונקציונליים וטכניים של פאנל ההפעלה, מוגדרים בתקן ישראלי 

 רצ"ב דוגמאות לקונסולות )להמחשה בלבד( :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1נה תמו

קונסולה לערוץ 
 אחד
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 : 2 תמונה

קונסולה לשני 
 ערוצים


