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 נספח בטיחות אש– תיאור אמצעים לבטיחות אש

 
 

על פיו תוכנן המבנה תוך קביעת אספקת המים לצרכי כיבוי הכוללת:  קביעת רמת הסיכון .1
 . מערכת המתזים, ההידרנטים הפנימיים וברזי הכיבוי החיצוניים

 
 והצלה כבאות לרכבי היערכות ורחבת גישה דרך .2

 .לפחות מטר 0.44ברוחב ו ____________________ נמצאת ב דרך הגישה אל המבנה .1.1

 11 אל דרך הגישה מטר, רדיוס הסיבוב החיצוני 12 אל דרך הגישה הפנימירדיוס הסיבוב  .1.2
 .מטר

, המבנה מוגדר כבניין מטר 1מטר אורך וברוחב  12רחבת היערכות בגודל של  .1.1
המרחק המקסימאלי של רחבת ההיערכות מהחלק הבולט *  נמוך/רגיל/גבוה/רב קומות

 ] * מחק את המיותר [ .מטר * 12/  1של הבניין לא יעלה על 

המעיד בגמר בניה  מתכנן שלד הבנייןדרך הגישה ורחבת ההיערכות תאושר על ידי מהנדס  .1.0
כי הרחבה להצבת מנוף גבהים/רכב כיבוי והצלה ונתיב דרך הגישה לרחבה תוכננו ובוצעו 

טון למ"ר  11נשיאה רכב כיבוי של  ובעלת יכול 1חלק  011ות"י  012על פי הנדרש בת"י 
 .1 חלק 011לפחות. באישור המהנדס יש לציין את העומס המתוכנן כנדרש בת"י 

 אישור מהנדס כאמור יימסר בעת הבקשה לביקורת גמר בניה במבנה. .1.1
 

 קומה כל של תפוסה .1

 מפורט בצמוד לכל תכנית בכל מפלס במבנה. .1.1

 
 ןמרכיביה כל פירוט תוך הבניין מן מוצא דרכי .0

ללא מפתח  מכיוון המילוט יהיה ניתן לפתוחהדלתות הקיימות בדרכי המוצא  את כל .0.1
 נשלף.

 ] יש לרשום את פירוט כלל דרכי המוצא מהמבנה וכלל מרכיביהן [. .0.2
 

 אש לאגפי הבניין חלוקת .1

 אגף אש בבניין מחושב לפי שטח בנוי מקורה ברוטו, להלן אגפי האש וחישובם: .1.1
 ____________________ 1אגף אש  .1.1.1
 ____________________ 2אגף אש  .1.1.2

 
 ומרכיביו השונים הבניין חלקי של אש עמידות .1

 עמידות אש של חלקי הבניין תהיה ____________  .1.1
 

 בשריפה תגובותיהם פי על והגימור הבניה חומרי סיווג .7

_________ חלק  121סיווג חומרי בניה וגימור יהיה בהתאמה מלאה לתקן ישראלי ת"י  .7.1
 .[ יעוד המבנהירלוונטי לפי ר החלק ה] ירשם מספ

חומרי איטום פירים ומעברים יהיו בהתאם למשך זמן עמידות אגף האש ובהתאמה  .7.2
 .111מלאה לתקן ישראלי ת"י 

 .בניה לגמר כבאות לביקורת בקשה בעת לפי תקן ישראלי רלוונטי יימסרו מעבדה אישורי .7.1
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 אש לכיבוי מים אספקת סידורי .8

 .לפי סכמת מים שבתכנית יבוי אש ועמדות כיבוי אש תהיה נפרדתצנרת המים לברזי כ .8.1
  .לפי סכמת מים שבתכניתקלרים( תהיה נפרדת צנרת המים למערכת כיבוי אש )ספרינ .8.2
 הוא: _________________הסיכון  סיווג המבנה לפי דרגת 121בהתאם להוראת נציב  .8.1

______ ל/ד כמות המים הנדרשת לברזי הכיבוי בהתאם לדרגת הסיכון ____ .8.1.1
 באר. 7 – 2.1בלחץ דינמי בין 

)ספרינקלרים( בהתאם לדרגת הסיכון  כיבוי אשכמות המים הנדרשת למערכת  .8.1.2
יום מתאריך  14_________ , תצהיר מהנדס מתכנן יוגש אל רשות הכבאות עד 

 אישור כבאות להליך היתר.מתן 
 .1י ראש כפול בקוטר "ובעל 0ברזי הכיבוי החיצוניים בהיקף המבנה יהיו על גבי זקף " .8.0
נפח מאגר המים לצריכת המים הכוללת בהתאמה לדרגת הסיכון במבנה _____ מ"ק  .8.1

 .ולפרק זמן לחימה של _____ דקות
 1111משאבות המים לצרכי כיבוי אש יענו לנקבע בהוראות תקן ישראלי  .8.1
)אחרי גמל המים של המבנה( תימסר בעת הבקשה  בתחום הנכסבדיקת אופיין רשת מים  .8.7

 לביקורת כבאות לגמר בניה.
 .בניה לגמר כבאות לביקורת בקשה בעת רלוונטי יימסרוישראלי  לפי תקן מעבדה אישורי .8.8

 
 השונים הבניין מחלקי בעשן שליטה סידורי .1

 סידורי שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים יהיו על ידי: .1.1
 ן חישובו [.פפתחים קבועים ] פירוט גודל הפתח, מיקומו ואו .1.1.1
 [. חישובו ןפואו מיקומו, הפתח גודל פירוט] ומטיים פתחים אוט .1.1.2
 ן ] פירוט ספיקת המפוחים, מיקומם ואופן חישובם [.מפוחים לניהול עש .1.1.1
 [. החישוב ואופן המיקומ, נתוני המערכת פירוט] מערכת על לחץ  .1.1.0
 כבאות לביקורת בקשה בעת לפי תקן ישראלי רלוונטי יימסרו מעבדה אישורי .1.1.1

 .בניה לגמר
 

 אש כיבוי יודצ מיקום .14

תהיה בצורה כזו  / מטפה כיבוי אש פריסת עמדות כיבוי אש / גלגילוני כיבוי אש .14.1
 שיינתן כיסוי לכל נקודה בכל המבנה.

 כבאות לביקורת בקשה בעת לפי תקן ישראלי רלוונטי יימסרו מעבדה אישורי .14.2
 .בניה לגמר

 
 אוטומטי אש כיבוי ועשן; מערכות אש גילוי מערכות להתקין יש שבהם בבניין אזורים .11

 חירום כריזת ומערכות

לפי ב ] יפורט מיקום החללים בהם תותקן המערכת [ ומערכות גילוי אש ועשן יותקנו  .11.1
 .1חלק  1224הוראות תקן ישראלי 

מערכות כריזה יותקנו ב ] יפורט מיקום החללים בהם תותקן המערכת [ ולפי הוראות  .11.2
 .1חלק  1224תקן ישראלי 

מטיות במים יותקנו ב ] יפורט מיקום החללים בהם תותקן מערכות כיבוי אוטו .11.1
 .1111המערכת [ ולפי הוראות תקן ישראלי 

יותקנו ב ] יפורט מיקום החללים בהם תותקן  אחרותמערכות כיבוי אוטומטיות  .11.0
 _______.המערכת [ ולפי הוראות תקן ישראלי 

 לגמר כבאות רתלביקו בקשה בעת לפי תקן ישראלי רלוונטי יימסרו מעבדה אישורי .11.1
  .בניה
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 החירום ותאורת המוצא בדרך הכוונה שלטי .12

תאורת חירום תותקן בכל חלקי המבנה, חדרי המדרגות ודרכי המוצא בהתאם לתקן  .12.1
  24ישראלי ת"י 

שלטי הכוונה אל היציאות יותקנו בכל דרכי המוצא במבנה ובצורה כזו שיראו מכל  .12.2
 נקודה.

 
 מפסק, חירום גנרטור הפעלת מפסק ראשי חשמלי פסקמ הכולל כבאים פיקוד לוח מיקום .11

 כריזת הפעלת ומערכת אש וכיבוי גילוי מערכת של בקרה לוח, בעשן שליטה מערכות הפעלת
 םחירו

 :כוללבכניסה הראשית אל המבנה ו לוח פיקוד כבאים מותקן .11.1

 מפסק חשמל ראשי .11.1.1

 מפסק הפעלת גנראטור חירום )במידה וקיים( .11.1.2

 ור חירום )במידה וקיים(לוח בקרה וחיווי גנראט .11.1.1

 מפסק הפעלת מערכות שליטה בעשן )במידה וקיים( .11.1.0

 לוח בקרה של מערכות גילוי אש ועשן )במידה וקיים( .11.1.1

 לוח בקרה מערכת טלפון כבאים )במידה וקיים( .11.1.1

 מערכת הפעלת כריזת חירום )במידה וקיים( .11.1.7

 
 ומעלית באיםכ מעלית, גז מערכותהחירום, מיקום  מערכות את המזין חשמל לוח מיקום .10

 אלונקה נושאת

 לוח החשמל המזין את מערכות החירום נמצא ב ___________ .10.1

 118מקום צובר גז / מערכת הגז במבנה בהתאם להוראות תקן ישראלי ת"י  .10.2

 מעלית נושאת אלונקה במבנה הינה מעלית מס' ________. .10.1

 מעלית כבאים במבנה בינה מעלית מס' _______. .10.0

 לגמר כבאות לביקורת בקשה בעת ראלי רלוונטי יימסרולפי תקן יש מעבדה אישורי .10.1
 בניה.

 
ק ג', לחלק ב' בפרן ה' סימ דרישותבו  שמתקיימים אופקי מוצא כוללת המוצא דרך אם .11

אל  ופינוים האופקי המוצא דרך האנשים תנועת את המסביר הנדסי ניתוח גם יכלולהנספח 
 קרה של שריפה או אירוע חירום אחרמחוץ לבניין במ

 בנה קיים מוצא אופקי במקומות הבאים:במ .11.1

11.1.1. _______________________ 

11.1.2. _______________________ 

המוצא האופקי ופנויים אל  ךניתוח הנדסי המסביר את תנועת האנשים דר להלן פירוט .11.2
 :מחוץ למבנה

11.2.1. _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
 


