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 1.8מפרט אחיד לפריט 

 למעט בבתי חולים  חדר מתים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

פי התוספת לצו רישוי עסקים, משרד הבריאות הוא נותן אישור בפריט ל : עהערה
 הפטור מכתיבת מפרט אחיד ,זה
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 עניינים תוכן
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 4..........................................................................................תנאים רוחביים - 2פרק 

 6.........................................................(תצהירהארצית לכבאות והצלה )הרשות  - 3פרק 
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 הגדרות כלליות - 1פרק 

 

 בעל מקצוע מוסמך .1.1

החוק(, והוא אחד  -ב לחוק רישוי עסקים )להלן 6מי ששר הפנים הסמיכו לעניין סעיף  .1.1.1

 מאלה:

חוק  -)להלן  195-כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח מהנדס רשוי (1)

המהנדסים(, הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק 

 המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה.

במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי  (2)

 תקנות ייחוד פעולות(: -הלן )ל 1967-וייחוד פעולות(, התשכ"ז

מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית  (א)

 או ארכיטקטורה.

 הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות. (ב)

  בעל עסק .1.2

לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו  .1.2.1

 פועל העסק.או בניהולו 

 גורם מוסמך ארצי .1.3

 כל אחד מאלה, לפי העניין: .1.3.1

ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק, או עובד בכיר אחר מקרב  עובדיה שהוא  (1)

 הסמיך לעניין זה.

המנהל הכללי של המשרד נותן האישור, או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא  (2)

 הסמיך לעניין זה.

 באות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.נציב כבאות והצלה, או קצין כ (3)

המפקח הכללי של משטרת ישראל, או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין  (4)

 זה.

 הוראות לצד המפרט האחיד .1.4

)ג( לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי 2ג7מסמכים ותנאים כאמור בסעיף  .1.4.1

פרסומם כדי לפטור מן -באי וק,  ואולם איןב לח11עד  8-ג ו6ב, 6החוק, לרבות לפי סעיפים 

 להגישם או למלאם. הדרישה

 החוק .1.5

 .1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .1.5.1

 התקנות .1.6

 .2000-תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א .1.6.1

 מפרט, מפרט אחיד .1.7
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לחוק, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני  1ג7מפרט, לפי סעיף  .1.7.1

ד לחוק מעסק מהסוג האמור 6פי סעיף -לחוק, והמסמכים הנדרשים על 7סעיף האישור לפי 

 בתחילת המפרט והוראות לצד  המפרט האחיד, המופיעות במפרט.

 נותן אישור .1.8

השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  .1.8.1

הסמיכו לתת אישור, לעניין עסק שר החקלאות ופיתוח הכפר או שר הבריאות, או מי שהם 

 1שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמם, לשם הבטחת המטרות כאמור בסעיף 

 לחוק.

 צו רישוי עסקים .1.9

 .2013-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג .1.9.1

 רישיון .1.10

 רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז. .1.10.1

 רשות הרישוי .1.11

 המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך. ראש הרשות -בתחום רשות מקומית  .1.11.1

 מי ששר הפנים הסמיכו לכך. -מחוץ לתחומה של רשות מקומית  .1.11.2

 שינוי בעלות .1.12

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו, וכן  .1.12.1

 .1968-העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 

 תנאים רוחביים - 2פרק 

 

 הוראות לצד המפרט האחיד

אין באמור במפרט זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה, ומקבלת אישורים  .2.1

מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מפרט זה אינו מהווה רישיון. המנהל עסק ללא רישיון 

 עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות אין באמור במפרט זה כדי לפטור בעל עסק  .2.2

 הדין אינן מופיעות במפרט.

סקים טעוני אם קיימים בעסק סוגי עסקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים )ע .2.3

יחולו עליהם התנאים המסוימים לעסקים מסוגם, בין שהם , 2013-רישוי(, התשע"ג

 ם בו, והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם.מפורטים במפרט האחיד ובין שאינם מפורטי

לבקשה לרישיון יצורפו, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך: תרשים סביבה, מפה  .2.4

לתקנות. בנוסף, יצורפו לבקשה מסמכים  12-15מצבית ותכנית עסק, כמפורט בתקנות 

 המפורטים במפרט זה, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה. 

, לא 1965-תר לשימוש חורג, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"הלעסק שפעילותו דורשת הי .2.5

 יינתן רישיון לתקופה ארוכה מתוקפו של ההיתר.
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 רישיון יוצג בעסק במקום נראה לעין. .2.6

 לחוק.  7נותן אישור או רשות הרישוי רשאים להוסיף תנאים ברישיון לפי סעיף  .2.7

או מסמך שנדרש ממנו במפרט  המבקש רישיון, או בעל רישיון, רשאי להגיש השגה על תנאי .2.8

זה, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק. את ההשגה יש להגיש לגורם מוסמך ארצי 

 .2000-המופיע בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א 9בהתאם לטופס 

ימים מיום  30לגורם המוסמך לדון בהשגות מטעם נותן האישור, לפי טופס ההשגה, בתוך  .2.9

פי המפרט האחיד. הנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטות באתר. עותק קבלת הדרישה ל

)סכום ₪  323של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי. עבור כל השגה יש לשלם אגרה בסך 

המתעדכן מעת לעת(. יודגש כי הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של החלטה, כל עוד לא 

 ליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.הח

 יון או פקיעתוביטול ריש .2.10

לא יהיה תוקף לרישיון עסק או להיתר זמני אם חלו שינויים מהרשום בו או במסמכים  .2.10.1

 המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו וסוג העיסוק. 

רישיון עסק יבוטל אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה לתרשים הסביבה, המפה המצבית או  .2.10.2

 תכנית העסק, לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

 .2.10.2היתר זמני יפקע בנסיבות האמורות בסעיף  .2.10.3

ר רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון מטעמים אחרים, לאחר התייעצות עם נותן אישו .2.10.4

)א( לחוק, שאי קיומה משמש עילה 1המופקד על קיום מטרה מן המטרות האמורות בסעיף 

 לביטול, ולאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

לחוק )עיסוק  14במקרה של יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף  .2.10.5

ה של תקנות הנוגעות לעניין(, ניתן להוציא ללא רישיון, הפרת תנאי מתנאי הרישיון או הפר

 לחוק. 20לעסק צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 

 אות במפרט האחידהור .2.11

בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי  .2.11.1

 הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.

  תחילה .2.12

)תנאים רוחביים(  2-)הגדרות כלליות( ו 1ההוראות המפורטות בפרקים  מועד תחילתן של .2.12.1

למפרט זה הוא ביום פרסומו של המפרט. מועד תחילתן של ההוראות המפורטות ביתרת 

רק על ההוראות ה בהתאם לאמור בכל פרק, ויחול הפרקים המופיעים במפרט זה יהי

 המפורטות באותו הפרק.
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 לכבאות והצלההרשות הארצית  - 3פרק 

עונה על תנאי מסלול "אישור על יסוד תצהיר" בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, 

 2013-התשע"ג

 

מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרק זה הוא במועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר 

לגבי הוראות שלא )כ' טבת, תשפ"ד(, לפי המוקדם מביניהם, ואולם  1.1.2024הזמני או ביום 

 נדרשו בעבר, בכתב, מן העסק, לפי כל דין:

 1.1.2024ימים ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או ביום  90תחילתן תהיה בתוך  (1

 .טבת, תשפ"ד(, לפי המוקדם מביניהם)כ' 

תחילתה של אותה  -ערכות כיבוי או גילוי אוטומטיות אם נכללה בהן דרישה להתקנת מ (2

)כ' טבת,  1.1.2024דרישה תהיה שנה ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או ביום 

 תשפ"ד(, לפי המוקדם מביניהם.

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .3.1

 ., והתקנות על פיו2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב .3.1.1

ייה לתקנות התכנון והבנייה )בקשה דיני התכנון והבנייה, לרבות חלק ג' לתוספת השנ .3.1.2

 .בטיחות אש בבניינים - 1970-להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

 .החוק(, והתקנות על פיו -)להלן  1968-חוק רישוי עסקים התשכ"ח .3.1.3

 הגדרות .3.2

לרבות אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן  -" סידורי בטיחות אש והצלה" .3.2.1

 ארעי, והמיועדים בין השאר לכל אחד מאלה: 

 .מניעת דליקות והתפשטותן (1)

 .קיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקותכיבוי דליקות, צמצום נז (2)

 .ם והקלת פעולות למילוטם ולחילוצםמילוט וחילוץ לכודי (3)

 .הצלת חיי אדם ורכוש (4)

 .דרכי התקשרות (5)

 צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.כל  (6)

 .ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן -" ציוד כיבוי" .3.2.2

 .תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקניםתקן ישראלי רשמי או  -" תקן ישראלי )ת"י(" .3.2.3

 אחד מאלה:  -" גורם מוסמך" .3.2.4

 גורם מוסמך נושא

 תקינות מטפים מיטלטלים

קר מטפים מורשה בהתאם לתקן תחזוקאי או מב

 - מטפים מיטלטלים 1חלק  129ישראלי ת"י 

 תחזוקה

 תקינות מערכת החשמל ותאורת החירום

בעל רישיון בתוקף לעבודות חשמל לפי חוק 

ותקנותיו, אשר רשאי  1954-החשמל, התשי"ד

 אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונולתת 
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 כללי .3.3

מפרט זה מתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש הבסיסיות והחיוניות לצמצום הסכנה  .3.3.1

בעל לחיים ולרכוש באירוע כבאות והצלה, וביצועו אינו מבטיח מניעת דליקות ונזקיהן. 

תוך כדי נקיטה והתקנת סידורי בטיחות אש והצלה , העסק יפעיל את העסק בכל עת

הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בעסק, מספר ההולמים את היקף הפעילות בעסק, רמת 

 השוהים בו, מיקומו, שטחו ולפי כל דין, ולכל הפחות לפי מפרט זה.

אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין, לרבות  .3.3.2

 דיני התכנון והבנייה. 

ות מפרט זה כדי לגרוע , אין בהורא3.3.2-ו 3.3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .3.3.3

מהדרישות הקבועות בדיני התכנון והבנייה לצורך קבלת היתר בנייה או ההוראות לעניין 

המשך אכלוס הנכס, ובכל מקום שבו יש התייחסות במפרט לדרישות הנוגעות לבטיחות 

 אש בעסק, הן יבואו נוסף לדרישות תקנות אלו. 

ליידע על כך את רשות הכבאות, ועשויות  לא התקיימו בעסק דיני התכנון והבנייה, חובה .3.3.4

לחול לגביו דרישות נוספות בהתאם לקביעת נותן האישור, עד להסדרת עמידתו בהוראות 

 דיני התכנון והבנייה.

כי תתקיים התאמה מלאה בין מבנה העסק,  הפניות במפרט לתקן ישראלי )ת"י( מחייבות .3.3.5

בעל העסק או מי  ,הקבועות בתקן דרישותתכולתו וסידורי בטיחות אש והצלה בו, לבין ה

שמונה מטעמו לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן ולוודא שתתקיים 

 התאמה מלאה של העסק כנדרש.

הדרישות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק, ובעל העסק  .3.3.6

ת המפרט ולתנאי אחראי לכך שלא יתבצעו כל שינויים בעסק העומדים בסתירה להוראו

 הרישיון.

 תחזוקת סידורי בטיחות אש והצלה: .3.3.7

סידורי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל רישיון העסק יוודא את  (1)

תחזוקת  -ולה אחרת הנדרשת לצורך כך )להלן ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פע

 אמצעי כיבוי אש והצלה(.

תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי )ת"י( התקף  (2)

בהתאם להוראות  -נותן האישור והוראות היצרן, ואם ניתנו הוראות נוספות על ידי 

 אלו.

תיקון הוראות הנציב שאליהן מפנה מפרט זה יחול על העסק, בהתאם להוראות סעיף  .3.3.8

 ( לחוק.4)ג()7

 שילוט .3.4

בהם כיוון היציאה  במקומותם שבהם נכתב "יציאה" מעל פתחי העסק ובעסק יותקנו שלטי .3.4.1

 מהעסק לא נראה באופן ברור.

סנטימטרים  15גובה האותיות יהיה  .על גבי רקע ירוק הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן .3.4.2

 סנטימטר לפחות. 1המרווח בין האותיות יהיה  .מילימטרים לפחות 15יהיה  לפחות ועוביין

קן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על לשלטים תות .3.4.3

גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי  .דקות 60סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 
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מנורות לתאורת חירום, והוא יופעל בעת  -: דרישות מיוחדות מנורות 2.22, חלק 20ת"י 

 הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל. 

 כיבויציוד  .3.5

עם מזנק צמוד,  3/4מ"ר יותקן גלגלון כיבוי אש עם זרנוק בקוטר " 200בעסק ששטחו עד  .3.5.1

 . ית הצינורות לגלגלון תהיה ממתכתכך שייתן מענה לכיסוי כל שטח העסק. תשת

 אם קיימת הפרדת אש ועשן בין חלקי העסק, יש להתקין ציוד כאמור בכל אחד מחלקיו.

נה עמדות כיבוי אש, כך שיתנו מענה לכיסוי כל שטח מ"ר תותק 200בעסק ששטחו מעל  .3.5.2

 העסק.

 כל אחת מעמדות הכיבוי תכיל: .3.5.3

 .2ברז כיבוי בקוטר " (1)

 .מ' כל אחד 15באורך  2קים בקוטר "זרנו 2 (2)

 .2מזנק בקוטר " (3)

 .עם מזנק צמוד 3/4גלגלון עם צינור בקוטר " (4)

 ק''ג.  6מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של  (5)

 ס''מ. 30ס''מ, ועומק  80מ, רוחב ס'' 120גובה  לא יפחתו מ:הציוד יאוחסן בארון שמידותיו 

 על הארון יותקן שלט פולט אור שייכתב בו: ''עמדת כיבוי אש''. 

 תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה עשויה ממתכת. .3.5.4

ל מטפה אחד על כל ק''ג, ביחס ש 6בעסק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של  .3.5.5

מ"ר, וזאת בנוסף למטפי הכיבוי שנדרש להציב בעמדת כיבוי )אם נדרש(. אחד המטפים  200

 יוצב בקרבת לוח החשמל. 

מטפים  1, חלק 129ת"י  בדיקת מטפי הכיבוי ותחזוקתם תעשה לפי האמור בתקן ישראלי .3.5.6

 תחזוקה.  - מיטלטלים

 בכל עת. ,תקיןציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק במצב  .3.5.7

 מערכת החשמל  .3.6

 1954-ה לחוק החשמל התשי"דמערכת החשמל המותקנת במקום תתוכנן ותבוצע בהתאמ .3.6.1

 חוק החשמל( ותקנותיו. -)להלן 

 על גבי לוח חשמל יותקן שלט פולט אור שבו ייכתב "חשמל, לא לכבות במים". .3.6.2

 מערכת החשמל תיבדק אחת לחמש שנים. .3.6.3

 אישורים  .3.7

העסק בכל עת את המסמכים המפורטים להלן, ויציגם או ימסרם בעל העסק ישמור בשטח  .3.7.1

 לאדם המוסמך לבדוק עמידת העסק בדרישות לעיל:

אישור גורם מוסמך שמטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי ת"י  (1)

 תחזוקה, ונמצאו תקינים.  - מטפים מיטלטלים ,1חלק  129

אישור גורם מוסמך כי מערכת החשמל המותקנת במקום נבדקה ונמצאה תקינה  (2)

בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, כולל תאורות החירום המותקנות במקום. על 

האישור לכלול התייחסות למיקום מפסק חשמל ראשי לשעת חירום )אם קיים(, 

ל החיבור לתקינותו וכן טבלה המפרטת את מיקום לוחות החשמל, מספרם ואת גוד

 באמפר של כל לוח. 
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 נספחים .3.8

את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה, כולל תיקיית טפסים אחידים לאישורים,  .3.8.1

 ממנו. םולהוריד הרשות הארצית לכבאות והצלה אפשר למצוא באתר


