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

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

 כיטקטורה.המהנדסים הרשום במדור לאר

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

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

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

 או ארכיטקטורה.

 ייחוד פעולות.הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות  (ב)

  בעל עסק .1.2

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

 או בניהולו פועל העסק.

 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.

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

 הסמיך לעניין זה.

 נציב כבאות והצלה, או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה. (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 2ג7ותנאים כאמור בסעיף מסמכים  .1.4.1

פרסומם כדי לפטור מן -ב לחוק,  ואולם אין באי11עד  8-ג ו6ב, 6החוק, לרבות לפי סעיפים 

 הדרישה להגישם או למלאם.

 החוק .1.5

 .1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .1.5.1

 התקנות .1.6

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

 מפרט, מפרט אחיד .1.7

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 7האישור לפי סעיף 

 בתחילת המפרט והוראות לצד  המפרט האחיד, המופיעות במפרט.

 נותן אישור .1.8
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, השר לביטחון הפנים, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, השר להגנת הסביבה .1.8.1

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

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

 לחוק.

 צו רישוי עסקים .1.9

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

 רישיון .1.10

 רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז. .1.10.1

 רשות הרישוי .1.11

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

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

 שינוי בעלות .1.12

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

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

 עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

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

 הדין אינן מופיעות במפרט.

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

, יחולו עליהם התנאים המסוימים לעסקים מסוגם, בין שהם 2013-ישוי(, התשע"גר

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

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-ה, התשכ"הלעסק שפעילותו דורשת היתר לשימוש חורג, לפי חוק התכנון והבניי .2.5

 יינתן רישיון לתקופה ארוכה מתוקפו של ההיתר.

 רישיון יוצג בעסק במקום נראה לעין. .2.6

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

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

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

 .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

ההשגה מפורטות באתר. עותק  קבלת הדרישה לפי המפרט האחיד. הנחיות לגבי אופן הגשת
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)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 

 החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

 ביטול רישיון או פקיעתו .2.10

ק או להיתר זמני אם חלו שינויים מהרשום בו או במסמכים לא יהיה תוקף לרישיון עס .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 

 הוראות במפרט האחיד .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 

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

 המפורטות באותו הפרק.
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 משרד הבריאות - 3פרק 

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .3.1

 . 1940פקודת בריאות העם  .3.1.1

 . 2013-שתייה ומתקני מי שתייה(, התשע"ג-תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי .3.1.2

 .1970-הוראות למתקני תברואה )הל"ת(, התש"ל .3.1.3

 1992-תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, תשנ"ב .3.1.4

 .1983-במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"גחוק למניעת העישון  .3.1.5

 1983-חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג .3.1.6

 .2013-חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים התשע"ג .3.1.7

 . 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 43התנאים המיוחדים לקיוסקים ,מכוח סעיף  .3.1.8

 הגדרות .3.2

 -בפרק זה 

 שתיה.מבנה המיועד לאגירה, לויסות ולאספקת מי  - בריכה .3.2.1

והתוספות והשינויים להוראות הללו  1970-הוראות למתקני תברואה התש"ל - הל"ת .3.2.2

(2002 ,2007 ,2012). 

כהגדרתם בתקנות בריאות העם )התקנת מכשיר  - מז"ח,  מתקין מוסמך וראש מערכת מים .3.2.3

 .1992-מונע זרימת מים חוזרת(, תשנ"ב

כהגדרתם בתקנות בריאות העם )איכותם  -י שתיה, מערכת אספקת מים, ספק מים מ .3.2.4

 .2013-שתייה ומתקני מי שתייה(, התשע"ג-התברואית של מי

ראש מערך ארצי לבריאות  -כל אחד מבעלי תפקידים אלה במשרד הבריאות  - מנהל .3.2.5

הסביבה נהל המחלקה לבריאות הסביבה, סגן ראש מערך ארצי לבריאות הסביבה, מ

 במחוז.

מערכת אספקת מים אשר מתקיים בכולה או  - מערכת אספקת מים שאינם מי שתייה .3.2.6

 בחלק ממנה אחד מהתנאים הבאים:

 המערכת מכילה צנרת, אבזרים או מכשירים האסורים לפי כל דין לשימוש למי שתייה.  (1)

 במערכת מוזרמים, בשימוש אקראי או אחר מים, או חומרים, שאינם מי שתייה. (2)

 אש.ערכת מים בה אין תחלופת מים כנדרש לפי כל דין, לרבות מערכות כיבוי מ (3)

מערכת לסילוק שפכים הכוללת ביבים, תאי בקרה, מתקני שאיבה ומתקני  - מערכת ביוב .3.2.7

  .טיהור לשפכים

 .1962-כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב - מערכת הביוב של הרשות .3.2.8

ערכת המובילה מים ממערכת אספקת המים של הרשות אל מ - מערכת מי השתיה בעסק .3.2.9

העסק, החל ממונה המים הראשי ועד לחיבור לקבועות בתוך העסק או בחצריו, ובכלל זה 

 הקבועות.כל צנרת המים בעסק, ספיחיו ואביזריו ובכלל זה 

מערכת הכוללת את כל צנרת השפכים, כולל ספחים ואביזרים,   - מערכת שפכים בעסק .3.2.10

מהקבועות בתוך הבניין או בחצר הבניין ובכלל זה ביב הבניין, עד לתא הבקרה שמתחבר 

למערכת ביוב של הרשות או גבול המגרש, לפי העניין, ובכלל זה התא, וככל שקיים בעסק 

 .מיתקן שאיבת שפכים ומיתקן לטיהור שפכים  -

http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/Mta06.pdf
http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/Mta07.pdf
http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/Mta14.pdf
http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/halat_2012.pdf
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יה ומתקני מי שתי-תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי - תקנות מי שתיה .3.2.11

 .2013-שתייה(, התשע"ג

כל מקום שמוכרים בו אחד או יותר מהמצרכים הבאים: משקאות קלים )לא  - קיוסק .3.2.12

אלכוהוליים( בבקבוקים או באריזות סגורות ע"י היצרן, עוגות, כעכים, לחמניות, ממתקים 

ו/ או גלידה, ואינו כולל מקום בו מגישים או מכינים מאכלים מבושלים, מטוגנים או 

 סלטים. 

לפקודת המלאכות  7ים המיוחדים שנקבעו מכוח סעיף התנא - תנאים מיוחדים לקיוסקים .3.2.13

ואשר העתקים מהם הונחו בלשכת המנהל הכללי של משרד הבריאות  (והתעשיות )הסדרתן

מצורפים כנספח למפרט זה )להלן: תנאים מיוחדים  - ובלשכות הבריאות המחוזיות

 לקיוסקים(.

 כללי .3.3

, המצורפים כנספח התנאים המיוחדים לקיוסקיםעל העסק יחולו הסעיפים הבאים, מתוך  .3.3.1

 .23-20ה, -ב19, 18, 15-12, 8, 6-5, 3-1למפרט זה: 

 בעסק יימכרו מוצרים מיצרנים בעלי רישיון עסק או רישיון יצרן, לפי העניין, בלבד. .3.3.2

 תימכר בכלים חד פעמיים.גלידה  .3.3.3

מבלי לגרוע מהוראות התנאים המיוחדים לקיוסקים, מוצרים בתפזורת המותרים למכירה  .3.3.4

בקיוסק, יאוחסנו במכלים נקיים ויוצגו למכירה כשפתח המכלים בגובה מטר אחד לפחות 

  מן הרצפה.

, עד בעל העסק ישמור את האריזה המקורית של היצרן, עבור המוצרים הנמכרים בתפזורת .3.3.5

 לסיום מכירת המוצרים האמורים.

 המוצרים יימכרו בשקיות חדשות ונקיות המיועדות לממכר מזון. .3.3.6

 איסור עישון ומניעת עישון .3.4

בעל העסק יבטיח קיום הוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון  .3.4.1

 ר:, מבלי לגרוע מהאמו1983-התשמ"ג

 חל איסור על עישון בבית העסק.  (1)

 אין להחזיק בבית העסק כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים.  (2)

בעל העסק יקבע בו שלטים המורים על איסור העישון, כמפורט בתקנות הגבלת העישון  (3)

 , ויחזיקם במצב תקין. 1984-במקומות ציבוריים )קביעת שלטים(,תשמ"ד

או החזקת מוצר  בעל העסק חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות של עישון (4)

 טבק או כלי לעישון כשהם דלוקים בבית העסק.

 אין להחזיק מאפרה בבית העסק.  (5)

 הגבלות על שיווק של מוצרי טבק .3.5

 1983-בעל העסק יעמוד בהוראות חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג .3.5.1

מכרים מוצרי )בסעיף זה: החוק( והתקנות לפיו. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור, בעסק בו נ

 .טבק או מוצרי עישון, יחולו הוראות חלק זה

חל איסור על מכירת מוצר טבק ומוצר עישון לקטין, וכן השכרה והשאלה של מוצר המשמש  .3.5.2

 לעישון, לקטין. 

http://business.gov.il/small-lobby/documents/special-conditions-for-kiosks-new.pdf
http://business.gov.il/small-lobby/documents/special-conditions-for-kiosks-new.pdf
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א לחוק, 8בעל העסק יציג במקום בולט בבית העסק, הודעה המפרטת את הוראות סעיף  .3.5.3

-בק )צורת הצגתה של הודעה(, תשס"הבהתאם לתקנות הגבלת הפרסומת של מוצרי ט

2005. 

אין להציב מכונה למכירת מוצרי טבק וכן מכונה למכירת מוצרי טבק ומוצרים נוספים,  .3.5.4

 בבית העסק ומחוצה לו.

אין לשווק או להפיץ מוצר טבק אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות  .3.5.5

 בהגרלת פרסים או בתחרות. 

 בעל העסק לא יפיץ מוצרי טבק ללא תמורה.  .3.5.6

 איסור מכירת חומר אסור בהפצה .3.6

 2013-מבלי לגרוע מהוראות חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים התשע"ג .3.6.1

בעל העסק לא ימכור או יציג למכירה חומר אסור להפצה, כהגדרתו  - ומהוראות כל דין

 בחוק האמור.

 מי שתייה .3.7

עסק הנמצא בתוך מבנה מסחרי, אשר יש בו שירותים הפתוחים למעט  -בחלק זה, "עסק"  .3.7.1

 לציבור.

ידי חיבור למערכת על  לעסק יסופקו מי שתיה באיכות הנדרשת לפי תקנות מי שתייה, .3.7.2

 אספקת מים או למתקן הפקה של ספק מים.

 בעל העסק ינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת איכות מי השתיה בעסק. .3.7.3

 א ירשה לאחר לגרום לשינוי לרעה באיכות מי השתיה בעסק.בעל העסק לא יגרום ול .3.7.4

בעל העסק ידווח לספק המים בכל מקרה של חשש לפגיעה באיכות המים המסופקים לעסק  .3.7.5

 ויפעל בהתאם להוראות משרד הבריאות לשיקום המערכת.

בעסק תהיה אספקת מים קרים, וכן אספקת מים חמים ככל שנדרש לפי הל"ת ובהתאם  .3.7.6

 ור לעיל.לדרישות כאמ

בכל מקרה של ביצוע עבודות בנייה או חידוש של מערכות אספקת המים בעסק, מערכות  .3.7.7

 מי השתייה יתוכננו ויותקנו בהתאם להוראות כל דין ובין היתר הדרישות המפורטות להלן: 

 : קבועות ושרברבות.3: הספקת מים, ופרק 2: הגדרות, פרק 1הל"ת פרק  (1)

 תקנים מחייבים: (2)

מערכות שרברבות:  -, התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 1205.1 תקן ישראלי ת"י (א)

 (.1205תקן ישראלי ת"י  -אספקת מים קרים וחמים )בפרק זה  מערכות

בנייני מגורים וסביבתם תחזוקת בניינים:  - 2, חלק 1525תקן ישראלי ת"י  (ב)

 (.1525ת"י -מערכות שירות ) בפרק זה -הקרובה 

 ם הבאים במגע עם מי שתייה., בדיקת מוצרי5452תקן ישראל ת"י  (ג)

 הנחיות משרד הבריאות:  (3)

הנחיות  -וחיטוי מערכות אספקת מים )להלן  הנחיות משרד הבריאות לניקוי (א)

 לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי שתיה(.

https://www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf 

 בעל העסק אחראי בכל עת לתקינותה של מערכת המים.  .3.7.8

 בעסק בריכת מי שתייה:ככל שקיימת  .3.7.9
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בעל העסק יבצע ניקוי וחיטוי של בעל העסק יבטיח את תחלופת המים בבריכה כך שכל  (1)

 נפח המכל יוחלף במים טריים לפחות פעם בשלושה ימים.

תכנון מערכת בריכה, התקנתה והפעלתה ייעשו באופן המאפשר אספקת מים גם בעת  (2)

 ניקויה.

יאפשרו, להנחת דעתו של המהנדס, דגימת  בצנרת הבריכה יותקנו ברזי דיגום אשר (3)

 .המים במערכת הכניסה והיציאה מהבריכה

בחצר ובסביבתה הבריכה יוחזקו רק הציוד והחמרים הדרושים לתחזוקת והפעלת  (4)

 הבריכה ולטיפול במימיה.

 פנים הבריכה יהיה חלק וללא פינות חדות באופן המאפשר את ניקויה. (5)

 .5452ולתחזוקת הבריכה יעמדו בהוראות ת"י כל החומרים המשמשים לטיפול במים  (6)

 פתחי הכניסה לבריכה יהיו סגורים ונעולים בכל עת פרט לזמן שעובדים בה. (7)

, ובהתאם 1525בעל העסק יבצע ניקוי וחיטוי של בריכת השתייה, בהתאם לת"י  (8)

 להנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים, או לפי דרישת המנהל.

ספקת מים שאינם מי שתייה )כיבוי אש או מערכת אחרת(, ככל שיש בעסק מערכת לא .3.7.10

המערכת על אביזריה, תותקן ותוחזק תוך נקיטת אמצעים שיש בהם כדי למנוע שימוש 

 למטרות שתייה ולכל הפחות אמצעים אלו:

בנקודת המוצא של המערכת יותקן שילוט קבע המפרט את סוג הזורם והמזהיר כי  (1)

 , על חלקיו.3864הוראות תקן ישראלי ת"י המים אינם ראויים לשתייה לפי 

צנרת מערכת אספקת מים שאינם מי שתייה יהא בגוונים אחרים מגווני צנרת אספקת  (2)

 .659לפי הוראות תקן ישראלי ת"י  –מי השתייה 

בעל העסק יפריד בין מערכת מי השתייה למערכת שאינה מי שתייה, כנדרש בהל"ת )לפי  .3.7.11

 (.1חלק  1205ת"י 

ככל שנדרשת התקנת מז"ח בעסק לפי ההוראות האמורות בהל"ת, אחזקתו ובדיקתו  .3.7.12

 תיעשה בהתאם להוראות אלה:

 התקנת מז"ח ובדיקתו יהיו בידי מתקין מוסמך בלבד. (1)

דרישות התקנה  –מונעי זרימה חוזרת  4426מז"ח יותקן וייבדק לפי הוראות ת"י  (2)

 ובדיקות באתר.

 במצב תקין בכל עת. בעל העסק יחזיק את המז"ח (3)

 שפכים .3.8

שפכי העסק יסולקו באמצעות חיבור למערכת הביוב של הרשות בלבד. כל פתרון או חיבור  .3.8.1

אחר חייב לקבל אישור מראש של משרד הבריאות ולהתבצע בהתאם לאישור המנהל 

 ולהנחת דעתו. 

מערכות  -בכל מקרה של ביצוע עבודות בנייה או חידוש של מערכות השפכים בעסק  .3.8.2

שפכים בעסק יתוכננו ויותקנו לפי הוראות כל דין ובין היתר לפי תקנים והוראות ה

 המפורטים להלן:

מערכת נקזים ואוורים בבניין  - 4קבועות שרברבות ומחסומים פרק  - 3הל"ת, פרק  (1)

 ביב הבניין. - 5ופרק 
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קבועות שרברבות  -: התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 1205.3תקן ישראלי ת"י  (2)

 ם. ואבזריה

ביוב הבניין ותיעול  - : התקנת מתקני תברואה ובדיקתם1205.4תקן ישראלי ת"י  (3)

 .הבניין

בעל העסק אחראי בכל עת לתקינותה של מערכת השפכים בעסק וידאג לתחזוקה התקינה  .3.8.3

 והשוטפת של המערכת כאמור ולמניעת מפגעים תברואיים  ומטרדים.

לה במערכת השפכים לא תגרום בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הדרושים לכך שתק .3.8.4

 להצפה בעסק.

 סידורים תברואיים בשירותים .3.9

]טבלה  להל"ת 3רק במידה וקיימים בעסק שירותים ומתקני תברואה, מספרם יחושב לפי פ .3.9.1

 )א([. 3.6.3.10

 .ליד הכיורים יוצב ציוד  לסבון נוזלי, מגבות נייר ומכלים לאיסוף אשפה .3.9.2

 שעות פתיחת העסק.יבוצעו פעולות ניקיון שוטף בכל  .3.9.3

 פסולת  .3.10

בעל העסק יאסוף, ימיין, יטפל ויפנה פסולת מהעסק על פי כל דין ובתדירות אשר תמנע  .3.10.1

 ק ומחוצה לו, ומבלי לגרוע מהאמור:מפעים תברואיים ומטרדי ריח בעס

בכמות ובמקומות המבטיחים  בעל העסק יציב מכלי קיבול לאיסוף פסולת מוצקה, (1)

 ניקיון.

 נפח קיבול המבטיח אחסנת כל הפסולת המוצקה הנוצרת מהעסק. המכלים יהיו בעלי (2)

 המכלים יהיו שלמים, תקינים ובעלי מכסים למניעת חדירת מזיקים לתוכם. (3)

 בעל העסק ישמור על מצב תברואי תקין בחדר האשפה. (4)

 דיווחים ואחזקת מסמכים .3.11

של חמש בעל העסק ישמור את התוצאות, הנתונים, האישורים והמסמכים כלהלן לתקופה   .3.11.1

 שנים ויעבירם לרשות הבריאות לפי דרישה:

אישור התקנת מז"ח ופנקסי בדיקת מז"ח כמפורט בתקנות בריאות העם )התקנת  (1)

 . 1992-מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, תשנ"ב

אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגרי מי שתייה ואוגרי מים חמים ככל שיש בעסק  (2)

 מיתקנים כאמור.

 איכות מי שתייה ובדיקות שפכים, במידה ובוצעו. תוצאות בדיקות (3)

בעל העסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי  .3.11.2

 הרישיון, שלושה חודשים לפחות לפני השינוי, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.

 טפסים ופרוצדורות  .3.12

 דרשים במפרט זה:מפורטים כלל האישורים והפרוצדורות להפקתם הנ להלן .3.12.1

ככל שנדרשת התקנת מז"ח בעסק, בהתאם להוראות האמורות, אחת  - בדיקת מז"ח (1)

אשר  )לשנה לפחות יפנה בעל העסק למתקין מוסמך )מרשימת המתקינים המוסמכים

 הסמכתו בתוקף, לשם אישור קיום מז"ח ובדיקתו.

בעסק, מיקומו, וכן בדיקתו בהתאם  על אישור זה לכלול התייחסות לקיום מז"ח (2)

 .1992-לתקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, תשנ"ב
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בעל העסק ינהל יומן בדיקות אשר ישמר בתחום העסק, בו יתועדו תאריכי בדיקות אלה  .3.12.2

 ותוצאותיהן, וכן שם המתקין המוסמך וחתימתו.

ינהל יומן  אשר ישמר בתחום העסק, ככל שקיימת בעסק בריכת מי שתייה, בעל העסק  .3.12.3

 לרישום פעולות חיטוי וניקוי בריכות אגירה למי שתייה ואוגרי מים חמים ככל שישנם.
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 הרשות הארצית לכבאות והצלה - 4פרק 

ועונה על תנאי מסלול "אישור על  מ"ר 300ששטחו עד קיוסק מכירתו:  -מזון לרבות משקאות 

 2013-יסוד תצהיר" בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .4.1

 ., והתקנות על פיו2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב .4.1.1

בקשה דיני התכנון והבנייה, לרבות חלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה ) .4.1.2

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

 החוק(, והתקנות על פיו. -)להלן  1968-רישוי עסקים התשכ"ח חוק .4.1.3

 הגדרות .4.2

לרבות אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן  -" סידורי בטיחות  אש והצלה" .4.2.1

 ארעי, והמיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה: 

 והתפשטותן.דליקות מניעת  (1)

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

 ם והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם.מילוט וחילוץ לכודי (3)

 הצלת חיי אדם ורכוש. (4)

 דרכי התקשרות; (5)

 כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה. (6)

 ן.ומניעת ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות -" "ציוד כיבוי .4.2.2

 תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים.תקן ישראלי רשמי או  -" תקן ישראלי )ת"י(" .4.2.3

 אחד מאלה:  -" גורם מוסמך" .4.2.4

 גורם מוסמך נושא

 תקינות מטפים מטלטלים

תחזוקאי או מבקר מטפים מורשה בהתאם לתקן 

 -מטפים מטלטלים  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 

 כללי .4.3

מפרט זה מתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש הבסיסיות והחיוניות לצמצום הסכנה  .4.3.1

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

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

את היקף הפעילות בעסק, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בעסק, ממספר השוהים 

 בו, ממיקומו, משטחו ולפי כל דין, ולכל הפחות לפי מפרט זה.

ע מהדרישות הקבועות על פי כל דין, לרבות אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרו .4.3.2

 דיני התכנון והבנייה. 

, אין בהוראות מפרט זה כדי לגרוע 4.3.2-ו 4.3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .4.3.3

מהדרישות הקבועות בדיני התכנון והבנייה, לצורך קבלת היתר בנייה, או ההוראות לעניין 
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ייחסות במפרט לדרישות הנוגעות לבטיחות המשך אכלוס הנכס, ובכל מקום בו ישנה הת

 אש בעסק, הן יבואו בנוסף לדרישות תקנות אלו. 

לא התקיימו בעסק דיני התכנון והבנייה, חובה ליידע על כך את רשות הכבאות, ועשויות  .4.3.4

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 .4.3.5

תכולתו וסידורי בטיחות אש והצלה בו, לבין הדרישות הקבועות בתקן; ובעל העסק, או מי 

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

 התאמה מלאה של העסק כנדרש.

שות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק, ובעל העסק הדרי .4.3.6

אחראי לכך שלא יתבצעו כל שינויים בעסק, העומדים בסתירה להוראות המפרט ולתנאי 

 הרישיון.

 תחזוקת סידורי בטיחות אש והצלה: .4.3.7

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.

 4ג7ת הנציב אליהן מפנה מפרט זה, יחול על העסק בהתאם להוראות סעיף תיקון הוראו .4.3.8

 לחוק.

 שילוט .4.4

בעסק יותקנו שלטים שבהם נכתב "יציאה" מעל פתחי העסק ובמקומות בהם כיוון היציאה  .4.4.1

 מהעסק לא נראה באופן ברור.

סנטימטרים  15הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק; גובה האותיות יהיה  .4.4.2

 1מילימטרים לפחות; המרווח בין האותיות יהיה לפחות  15לפחות ועוביים יהיה 

 סנטימטר.

לשלטים תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על  .4.4.3

גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי . דקות 60המאפשרות זמן תאורה של  סוללות נטענות

מנורות לתאורת חירום, והוא יופעל בעת  -דרישות מיוחדות  מנורות: 2.22, חלק 20ת"י 

 הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל. 

 תאורת חרום  .4.5

 מ"ר ומעלה תותקן תאורת חירום.  150בעסק ששטחו  .4.5.1

תאורת החירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או מערכת  .4.5.2

הכוללת מצבר נטען. גופי תאורת חרום יהיו מוזנים מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה, 

משני מעגלי הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות. גופי תאורת החירום יתאימו לתקן 

 .מנורות לתאורת חירום -מנורות: דרישות מיוחדות  2.22חלק , 20ישראלי ת"י 

 ציוד כיבוי .4.6
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עם  3/4אש עם זרנוק בקוטר "מ"ר, יותקן גלגלון כיבוי  200מ"ר ועד  50-בעסק ששטחו מ .4.6.1

מזנק צמוד, כך שייתן מענה לכיסוי כל שטח העסק. תשתית הצינורות לגלגלון תהיה 

ממתכת; אם קיימת הפרדת אש ועשן בין חלקי העסק, יש להתקין ציוד כאמור בכל אחד 

 מחלקיו.

עמדות כיבוי אש כך שיתנו מענה לכיסוי כל שטח  תותקנהמ"ר  200בעסק ששטחו מעל  .4.6.2

 העסק.

 כל אחת מעמדות הכיבוי תכיל: .4.6.3

 .2ברז כיבוי בקוטר " (1)

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

 .2מזנק בקוטר " (3)

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

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

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

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

 תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה מתכת. .4.6.4

בקרבת  ק"ג 6מ"ר יוצב מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של  200בעסק ששטחו עד  .4.6.5

 לוח החשמל, וזאת בנוסף למטפי הכיבוי שנדרש להציב בעמדת כיבוי )אם נדרש(.

ק"ג,  6מ"ר יוצבו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של  200בעסק ששטחו מעל  .4.6.6

וזאת בנוסף למטפי הכיבוי שנדרש להציב בעמדת כיבוי )אם נדרש(. אחד המטפים יוצב 

 בקרבת לוח החשמל.

 בכל עת.יה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקין יהציוד הכיבוי  .4.6.7

 מערכת החשמל  .4.7

 1954-ה לחוק החשמל התשי"דמערכת החשמל המותקנת במקום תתוכנן ותבוצע בהתאמ .4.7.1

 חוק החשמל( ותקנותיו. -)להלן 

 על גבי לוח חשמל יותקן שלט פולט אור שבו ייכתב "חשמל, לא לכבות במים". .4.7.2

 מערכת החשמל תיבדק אחת לחמש שנים. .4.7.3

 אישורים  .4.8

בעל העסק ישמור בשטח העסק בכל עת את המסמכים המפורטים להלן, ויציגם או ימסרם  .4.8.1

 לאדם המוסמך לבדוק עמידת העסק בדרישות לעיל:

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

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

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

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

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

אמפר  ספרם ואת גודל הלתקינותו וכן טבלה המפרטת את מיקום לוחות החשמל, מ

 של כל לוח.

 נספחים .4.9
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אחידים לאישורים ניתן את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה כולל תיקיית טפסים  .4.9.1

 ולהורידם ממנו.למצוא באתר הרשות הארצית לכבאות והצלה 

 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה - 5פרק 

 קיוסקמכירתו:  -מזון לרבות משקאות 

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .5.1

 .2012-הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב חוק הרשות .5.1.1

בטיחות אש בבניינים לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר,  -חלק ג'  .5.1.2

 1970-תנאיו ואגרות(, התש"ל

 הגדרות .5.2

אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן ארעי,  -" אמצעי בטיחות אש והצלה" .5.2.1

 ומיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה: 

 .ת דליקות והתפשטותןמניע (1)

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

 .ולחילוצםמילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם  (3)

 .הצלת חיי אדם ורכוש (4)

 .דרכי התקשרות (5)

 כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה. (6)

 אחד מאלה:  -" גורם מוסמך" .5.2.2

הלאומית להסמכת מעבדות, לפי חוק הרשות מעבדה שהוסמכה על ידי הרשות  (1)

ת שלגביהם נדרש , בתחומים ובסוגי בדיקו1997-הלאומית להסמכת  מעבדות, תשנ"ז

 .האישור

 מי שיש לו תו תקן לתחזוקת מערכת בתחום שלגביו נדרש האישור. (2)

חלק מדרך מוצא, לרבות פרוזדורים ומעברים,  - (Exit Access) "גישה למוצא בטוח" .5.2.3

שתחילתו בכל נקודה שהיא בעסק וסופו בכניסה למוצא בטוח או מחוץ לעסק או בדלת 

 יציאה חיצונית.

לא גלאי עם התראה קולית המכיל סוללת גיבוי, המחובר לרשת החשמל ל - "גלאי עצמאי" .5.2.4

 :רכזת העומד באחד מהתנאים האלה

 .גלאי עשן עצמאיים - מערכות גילוי אש 5חלק   1220"י ישראלי תמאושר לפי תקן  (1)

 .ארה"ב ANSI/UL 217מאושר על ידי מעבדת  (2)

 .מאושר לפי תקן אירופאי (3)

 ש.א-עמידות - דלתות אש 1212לי ת"י כמשמעותה בתקן ישרא -" דלת אש" .5.2.5

נתיב יציאה מעסק, הפנוי ממכשולים והכולל אחד או  - (Means of Egress)" דרך מוצא" .5.2.6

 יותר ממרכיבים   אלה:

 .גישה למוצא בטוח (1)

 .יציאה (2)

 .מוצא בטוח (3)
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-הנדסאי רשום, כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -" הנדסאי" .5.2.7

 .בסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישור, אשר עוסק בתחום ו2012

סיווג בשרפה של מוצרי בנייה  755תו בתקן ישראלי ת"י כמשמעו -" חומר לא דליק" .5.2.8

 .בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה שיטות -ואלמנטי בניין 

חומר המשמש לציפוי, כיסוי או חיפוי, לרבות: טפטים, ציפוי עץ,  -" חומר ציפוי וגימור" .5.2.9

 .PVCשטחים, פרקט, תקרות עץ, בד, או

-הארצית לכבאות והצלה, תשע"בחוק הרשות  -" חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה" .5.2.10

2012. 

 .1953-חוק התקנים, התשי"ג -" חוק התקנים" .5.2.11

חלק מדרך מוצא שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח  - (Exit Discharge)" ציאה"י .5.2.12

 או בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב, בין במישרין ובין דרך שטח פתוח.

, אשר 1958-תו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"חמהנדס רשום, כמשמעו -" מהנדס" .5.2.13

 .בסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישורעוסק בתחום ו

חלק מדרך מוצא, המופרד משאר חלקי העסק על ידי אלמנטים  - (Exit)" מוצא בטוח" .5.2.14

 .מוביל אל היציאה או אל מחוץ לעסקעמידי אש ודלתות אש וה

ידי השר -סמך לכך עלרשות הכבאות וההצלה, שהולעניין פרק זה, עובד  -" נותן אישור" .5.2.15

 .לביטחון פנים

 .ם המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתןציוד, מתקנים וחומרי -" ציוד כיבוי" .5.2.16

הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות  -" רשות הכבאות והצלה" .5.2.17

 .2012-צית לכבאות   והצלה, התשע"בהאר

 .לחוק התקנים 12שניתנה לפי סעיף  ר התאמה לתקןתעודת בדיקה בדב -" תעודת בדיקה" .5.2.18

 .ן ישראלי כמשמעותו בחוק התקניםתקן ישראלי רשמי או תק -" תקן ישראלי )ת"י(" .5.2.19

-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל -" תקנות התכנון והבנייה" .5.2.20

1970. 

 תנאים מוקדמים .5.3

 בקשה( יצורפו המסמכים המנויים להלן: -רישיון עסק או להיתר זמני )להלן לבקשת  .5.3.1

 לאחר שנחתם - 529הוראת נציב אפיון רשת המים המזינה את העסק, שייערך בהתאם ל (1)

 ידי אחד מאלה:-על

 .מהנדס (א)

  .הנדסאי (ב)

 .גורם מוסמך (ג)

ן רשת תחול רק במקומות בהם קיימת מערכת מתזים או תידרש   וייפדרישה לא

 מערכת מתזים.

ניתן א לתקנות התכנון והבניה. 11תקנה לבטיחות אש, כאמור בנספח תיאור אמצעים  (2)

להגיש העתק מנספח תיאור אמצעים לבטיחות אש שצורפה לבקשה להיתר בניה, 

 ובלבד שיצורפו אליו כל אלה: 

 .העתק מהיתר הבנייה (א)
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הצהרה בחתימת ידו של המבקש, לפיה לא נעשה שינוי פנימי או שינוי בשימוש של  (ב)

 .או מקצתו, מיום הכנת הנספח האמורהבניין המשמש את העסק, כולו 

מ"ר  100לא תחולנה על עסק ששטחו הכולל הוא עד , 5.3.1הדרישות הקבועות בסעיף  .5.3.2

 איש. 50ומיועד להכיל עד 

 רישום ודיווח .5.4

לנותן האישור על כוונה לניתוק יזום של מערכות כיבוי אש על ידו וזאת בעל העסק יודיע  .5.4.1

לעניין סעיף זה, "מערכת כיבוי אש" . פני היום בו מתוכנן הניתוקלכל הפחות שבעה ימים ל

פי דין: גלאים, -אחת מהמערכות הבאות, במידה שמתקיימת לגביה חובת התקנה על -

 ן.לחץ ושחרור עש-מתיזים, גנרטור, מערכת על

חת ממערכות כיבוי אש חדלה בעל העסק יודיע לנותן האישור באופן מיידי בכל פעם שא .5.4.2

 .מלפעול

 כללי .5.5

בעל העסק יפעיל את העסק תוך נקיטה והתקנת אמצעי בטיחות אש והצלה ההולמים את  .5.5.1

היקף הפעילות בעסק, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בעסק, ממספר השוהים בו, 

 ממיקומו, שטחו ולפי כל דין. 

אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין, לרבות  .5.5.2

 התכנון והבנייה.  דיני

, אין בהוראות מפרט זה כדי לגרוע 5.5.2-ו 5.5.1יפים לי לגרוע מכלליות האמור בסעמב .5.5.3

מהדרישות הקבועות בתקנות התכנון והבנייה, לצורך קבלת היתר בנייה, כפי שחלו במועד 

בו הוגשה הבקשה להיתר בנייה, ובכל מקום בו ישנה התייחסות במפרט לדרישות הנוגעות 

 ות אש בעסק, הן יבואו בנוסף לדרישות תקנות אלו. לבטיח

תכולתו  ,כי תתקיים התאמה מלאה בין מבנה העסק הפניות במפרט לתקן ישראלי מחייבות .5.5.4

ובעל העסק, או מי מטעמו , ה בו, לבין דרישות הקבועות בתקןואמצעי בטיחות אש והצל

כי תתקיים התאמה שמונה לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן ולוודא 

 מלאה של העסק כנדרש.

הדרישות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק, ובעל העסק  .5.5.5

אחראי לכך שלא יתבצעו כל שינויים שהם בעסק העומדים בסתירה להוראות המפרט 

 ולתנאי הרישיון.

 תחזוקת אמצעי בטיחות אש והצלה: .5.5.6

ב תקין בכל עת, ובעל רישיון העסק יוודא את אמצעי בטיחות אש והצלה יימצאו במצ (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 התקף והוראות  (2)

 בהתאם להוראות אלו. -הוראות נוספות ע"י נותן האישור  היצרן, ואם ניתנו

 דרכי גישה .5.6

 דרכי הגישה לעסק יהיה פנויים מכל מכשול. .5.6.1

 הפרדות ועמידות אש .5.7
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דרישות אלו  אמורות להתקיים במידה ונדרשו בתנאים להיתר בניה או בשינוי מהותי 

 שמשנה את תנאי ההיתר.

בעסק תהיה הפרדת אש ועשן בין שטח המשמש לאחסנה לבין שאר חלקי העסק, וכן בין  .5.7.1

 העסק לשאר חלקי הבניין האחרים. ההפרדה האמורה תבוצע באמצעות:

קירות בעלי עמידות אש למשך שעתיים לפחות. הקיר יהיה בנוי מלבנים או מבלוקים  (1)

 או מבטון.

פתחי כניסה או יציאה בין השטח המשמש לאחסנה לבין שאר חלקי העסק, וכן בין  (2)

או חלון בעלי עמידות אש ת ידי דל-העסק לשאר חלקי הבניין האחרים יסגרו על

דקות לפחות ושעומדים  90דקות לפחות וכשל תחילי ויציבות שמשכו  30ה  שמשכ

 אש.-עמידות - אש-דלתות 1212בתקן ישראלי ת"י 

חומרי הציפוי והגימור שבהם ייעשה שימוש במבנה או במבנים, לרבות מבנים יבילים  .5.7.2

השימוש בחומרי בניה לפי תגובותיהם  921המשמשים את העסק יעמדו בתקן ישראלי ת"י 

 755בשריפה. בדיקת אי דליקותם וסיווגם של החומרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י 

תוצאות הבדיקה.  שיטות בדיקה וסיווג לפי -נטי בניין סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמ

 שימוש בחומרי ציפוי וגימור כולל הן שימוש הן פנימי והן שימוש חיצוני. -לעניין סעיף זה 

 דרכי מוצא .5.8

 פתחי יציאה .5.8.1

מ' נטו לפחות. פתחים נוספים ידרשו  0.9בעסק יהיה פתח יציאה אחד ברוחב של  (1)

יכה ועד נקודה בתוך המבנה לאורך מסלול ההלבמידה והמרחק אל פתח היציאה מכל 

 ר.מט 30אל היציאה עולה על 

 .עת בכל מכשול מכל דרכי המוצא, לרבות פתחי היציאה יהיו פנויים .5.8.2

הותקן מנעול על דלת בדרך המוצא, יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון המילוט בלא מפתח  .5.8.3

 .נשלף

 ידית בהלה .5.9

  לא נדרש .5.9.1

 שילוט .5.10

בדרכי המוצא בעסק יותקן שילוט וסימון, כמפורט בסימן י"ח לפרק ב' לתוספת השנייה  .5.10.1

 לתקנות התכנון והבניה. 

 בעסק יותקנו שלטים פולטי אור כמפורט מטה: .5.10.2

 .על גבי לוחות חשמל -"חשמל, לא לכבות במים"  (1)

 .בסמוך למפסק במקום בולט ונגיש - ""מפסק זרם ראשי (2)

 ."עמדת כיבוי אש" (3)

 .בסמוך לברז -פה" "ברזי שרי (4)

 .בסמוך לברז -"ברזי הסנקה לעמדות"  (5)

 .בסמוך לברז -ברזי הסנקה למתזים" " (6)

 .י הדלת בכל מקום בו נדרשת דלת אשעל גב -אש, החזק סגורה"  "דלת (7)

 .דר הסקה/דוודים/מיזוג/אשפה וכו'("חדר שירות" )בהתאם לשימוש הח (8)
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ס"מ לפחות,  3כתיב האותיות יהיה הכיתוב על השלט יהיה בגוון אדום על רקע לבן, גובה  .5.10.3

 מ' לפחות מגובה הרצפה. 1.5מ"מ לפחות, השלט ימוקם בסמוך למתקן בגובה  7עוביין 

 תאורת חרום  .5.11

בעסק תותקן תאורת חירום שתתחיל לפעול ותאיר את דרכי המוצא במקרה של כשל  .5.11.1

 בהספקת החשמל או נפילה במתח החשמל.

אנשים או  6-מעברים המשרתים יותר מתאורת החירום תותקן מעל פתחי העסק וב .5.11.2

מטרים, בפרוזדורים ובחדרי מדרגות, לאורך דרך המוצא ולאורך  15שאורכם עולה על 

 מעברי מילוט, כולל מעברי מילוט אחוריים, בשטח העסק. 

תאורת החירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או מערכת  .5.11.3

רת טעינה, הכוללת מצבר נטען. גופי תאורת חרום יהיו מוזנים מרכזית לגיבוי חשמלי מבוק

 משני מעגלי הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות.

- מנורות: דרישות מיוחדות 2.22, חלק 20ת"י תקן ישראלי גופי תאורת החירום יתאימו ל .5.11.4

 מנורות לתאורת חירום.

 אספקת מים )כולל ברזי כיבוי( .5.12

הדרושים על מנת שאספקת המים תהא בכמות ובלחץ  בעל העסק ינקוט בכל האמצעים .5.12.1

 הדרושים לשם פעולתו התקינה של כלל ציוד הכיבוי שיש להתקינו בעסק.

 ציוד כיבוי .5.13

מ"ר יותקנו עמדות כיבוי אש בסמוך לפתחי היציאה ובמקומות  300בעסק ששטחו מעל   .5.13.1

 נוספים כך שיתנו מענה לכיסוי כל שטח העסק.

 יל:כל אחת מעמדות הכיבוי תכ .5.13.2

 .2ברז כיבוי בקוטר " (1)

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

 .2מזנק בקוטר " (3)

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

 ק''ג.  6מטפה אבקה במשקל של  (5)

 ס''מ.  30ס''מ, ועומק  80ס''מ, רוחב  120הציוד יאוכסן בארון שמידותיו לכל הפחות: גובה 

 על הארון ייכתב: ''עמדת כיבוי אש''.  

 תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה מתכת. .5.13.3

ק''ג. מספר המטפים יתאים לתקן  6בעסק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של  .5.13.4

התאמה, התקנה וסימון. בדיקת המטפים  - מטפים מיטלטלים 2, חלק 129ת"י  ישראלי

 תחזוקה.  - מטפים מיטלטלים 1, חלק 129ת"י  בתקן ישראליותחזוקתם תעשה לפי האמור 

 ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקין, בכל עת. .5.13.5

  מערכת מתזים .5.14

 .לא נדרש .5.14.1

 מערכת גילוי אש ועשן .5.15

 .לא נדרש .5.15.1

 מערכת חשמל  .5.16
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מתקני החשמל בעסק יבדקו באופן תקופתי בהתאם להנחית רשות הכבאות וההצלה  .5.16.1

 עדכון" ועל פי כל דין. -ופתית למתקני חשמל "בדיקה תק

 מערכת שליטה בעשן .5.17

 .לא נדרש .5.17.1

 מערכת מיזוג אוויר .5.18

 .לא נדרש .5.18.1

 מערכת למסירת הודעות )כריזת חירום( .5.19

 .לא נדרש .5.19.1

 חומרים מסוכנים .5.20

 ש.לא נדר .5.20.1

 היערכות לחרום .5.21

 .לא נדרש .5.21.1

 גנרטור חירום .5.22

 .לא נדרש .5.22.1

  הדרכה .5.23

 .לא נדרש .5.23.1

 לוח פיקוד כבאים .5.24

 .לא נדרש .5.24.1

 חירוםנוהל  .5.25

 .לא נדרש .5.25.1

 מערכת גפ"מ .5.26

 ש.לא נדר .5.26.1

 תיק שטח  .5.27

 .לא נדרש .5.27.1

 אינטגרציה -משטר הפעלות מערכות בטיחות אש  .5.28

 .לא נדרש .5.28.1

 אישורים  .5.29

"ב ר מסמכים, אישורים, דיווחים וכיובכל מקום בו צוין במסמך תנאים זה כי יש להעבי .5.29.1

שבשטח לנותן האישור, יועבר המידע הנדרש לראש מדור בטיחות אש בתחנה האזורית 

של  המופיעה באתר האינטרנט אחריותה ממוקם העסק, לפי רשימת הכתובת והטלפונים

 הרשות הארצית לכבאות והצלה או לגורם אחר שפרטיו ימסרו לבעל העסק.

על פי דרישת נותן האישור, ימציא בעל העסק מסמכים ואישורים על תקינות ציוד הכיבוי,  .5.29.2

 ובכלל זה:

אישור גורם מוסמך, כי חומרי הציפוי והגימור שבהם נעשה שימוש במבנה המשמש  (1)

השימוש בחומרי בניה לפי  921את העסק נבדקו ועומדים בתקן ישראלי ת"י 

 תגובותיהם בשריפה. 

אישור כי כל ציוד הכיבוי במים )עמדות כיבוי, גלגלונים, ברזי כיבוי, זרנוקים, מזנקים(  (2)

 .נבדק ונמצא תקין
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 1, חלק 129ת"י ור כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי איש (3)

תחזוקה, ונמצאו תקינים. האישור יינתן על ידי אדם שהוסמך  - מטפים מיטלטלים

 .ידי הרשות לכבאות והצלה-לכך על

ה לחוק אישור כי מערכת החשמל המותקנת במקום, נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמ (4)

חוק החשמל( ותקנותיו, כולל תאורות החירום  -)להלן  1954-החשמל התשי"ד

המותקנות במקום. על האישור לכלול התייחסות למיקום ותקינות מפסק חשמל ראשי 

לשעת חירום וטבלה המפרטת את מיקום לוחות החשמל, מספרם ואת גודל האמפר 

אשר  ידי בעל רישיון לעבודות חשמל לפי חוק החשמל,-של כל לוח. האישור יינתן על

 רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו. 

 שונות .5.30

 .אין .5.30.1

 ספחיםנ .5.31

הרשות הארצית  את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה ניתן למצוא ולהוריד באתר .5.31.1

 לכבאות והצלה.


