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 ב' 8.6מפרט אחיד לפריט 

או חניון המשמש ניון בתשלום, ח :הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשיםמכני כלי רכב וציוד 

 ז' 8.6מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף  500מעל  באי מרכז מסחרי הסמוך לו ששטחם
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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.

 כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.נציב כבאות והצלה, או קצין  (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 -חוק,  ואולם אין באיב ל11עד  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-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

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

 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.

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-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.



 

5 

 

 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 

 החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

 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

 אחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו. תכנית העסק, ל

 .2.10.2היתר זמני יפקע בנסיבות האמורות בסעיף  .2.10.3

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

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

 ר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.לביטול, ולאח

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

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

 לחוק. 20לעסק צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 

 ט האחידהוראות במפר .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 1מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרקים  .2.12.1

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

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

 המפורטות באותו הפרק.
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 משטרת ישראל - 3פרק 

 

)י"ז טבת, תשפ"א(, ובכלל  1.1.2021מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרק זה הוא ביום 

שבמועד התחילה אין לו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או עסק שביום התחילה זה לגבי עסק 

 היה לו רישיון או היתר זמני.

 

 לעניין הנוגעות חוק הוראות .3.1

 .2005-ה"התשס, הציבור ביטחון על שמירה לשם סמכויות חוק .3.1.1

 .כולל 29 תיקון עד, 1968-ח"התשכ, עסקים רישוי חוק .3.1.2

 (.2012-ג"התשע תיקון כולל) 2000-א"התשס עסקים רישוי תקנות .3.1.3

 .2013-ג"התשע(, רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי צו .3.1.4

 הגדרות .3.2

 הל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.המבקש להפעיל עסק, לרבות מנ - בעל העסק"" .3.2.1

השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות  - "שטח העסק" .3.2.2

שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים שטח היציאות והיציעים 

 ומטבחים.

פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית  - רשומה"" .3.2.3

טחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי ימקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הב

 וההתמצאות.חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינות גופי תאורת השילוט 

 .אחרת משפטית התאגדות כל או עותומנית אגודה, שותפות, מ"בע חברה - "תאגיד" .3.2.4

 .העסק ממוקם בו  טריטוריאלית בתחנה הרישוי קצין - "הרישוי קצין"  .3.2.5

, עסקים רישוי חוק להוראות בהתאם לכך שהוסמך מי - "המשטרתי האישור נותן" .3.2.6

 .1968-ח"תשכ

 הוראות נוספות .3.3

בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת בעת קבלת החלטה  .3.3.1

תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, 

לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית 

 ציבור.על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום ה

 . הבקשה לפסילת עילה להוות יכולות הבדיקה תוצאות .3.3.2

 הקלות .3.4

 .מטר פטור מתנאי המשטרה בפריט זה 500חניון בתשלום עד  .3.4.1

 תנאים מוקדמים .3.5

 נספח א'. - יש לצרף נתונים כלליים של העסק )יירשם ע"י בעל/מנהל העסק( .3.5.1

 את מהם אחד כל לצד ויציין בעסק העובדים כל של רשימה לבקשה יצרף העסק בעל .3.5.2

 .האישיים פרטיו ואת תפקידו
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לבקשה תצורף תכנית תנועה וחנייה חתומה ע"י מהנדס תנועה אשר תאושר ע"י רשות  .3.5.3

 הרישוי בשטח בו נמצא העסק.

 תשתיות .3.6

העסק יתוחם/יגודר/יסומן כך שלא יאפשר מעבר כניסה ויציאה לכלי תחבורה, אלא דרך  .3.6.1

 שערים ייעודיים.

 אבטחה .3.7

 אבטחה פיזית.בעסק זה לא תידרש  .3.7.1

 בשל בעסק האבטחה מערך שינוי על להורות רשאי מטעמו משטרה קצין או/ו האישור נותן .3.7.2

 שינוי לרבות, זאת המחייב בנסיבות שינוי או/ו מיוחדים מאפיינים, העסק מיקום

לעת בכפוף לאישור חטיבת  מעת המשטרה ידי על מוערכים שהם כפי ובאיומים בהתראות

 .האבטחה

 )טמ"ס(  במעגל סגור טלוויזיהמצלמות  .3.8

 1.3בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס( ברזולוציה גבוהה של  .3.8.1

 מגה פיקסל  לפחות או שווה ערך. 

 יכלול לא והקפדה כי הצילום המערכת תותקן במקומות תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט .3.8.2

 פרטיים. שטחים

 הצופה מצלמה, הכניסה של החיצוני בצידה, תוצב גלר להולכי ויציאה פעילה כניסה בכל .3.8.3

 מהפתח.' מ 10 של רדיוס עד הכניסה לדלת מחוץ

 פרטי את כזה שתתעדנה באופן, מצלמות לכלי רכב תוצבנה בכל כניסה ויציאה פעילה .3.8.4

 .שישנם כאלה )כניסה ויציאה מהחניון( ככל, במקום האבטחה אנשי ואת. ז.ל כולל ,הרכב

 העסק תוצבנה מצלמות אשר יכסו את היקף העסק החיצוני באופן רציףהחיצוני של בהיקף  .3.8.5

 .מ' 30בחפיפה עד למרחק 

 מצלמות יוצבו בחנייה באופן שיצלמו את המתרחש באופן מלא בחנייה. .3.8.6

 כגון: שערי חירום, אזור הומי קהל וכו'. רגישים במקומות יוצבו מצלמות .3.8.7

 .וטומטיא וצמצם אוטומטית חשיפה בעלות במצלמות להשתמש יש .3.8.8

 .בחשיכה צילום תאפשר ס"הטמ מצלמות מערכת .3.8.9

 . FPS 25 -מ פחותה תהיה לא הצילום מהירות .3.8.10

 .תאורה וגופי חלונות כגון בהיר אור למקור ישירות יכוונו לא המצלמות .3.8.11

 החיצוניות יזהו באופן ברור דמות אדם. המצלמות .3.8.12

 .צילומה ממועד לפחות, יום 14 למשך תישמר ההקלטה .3.8.13

 .ס"הטמ מצלמות שמאפשרות גבוהה הכי ברזולוציה תתבצע ההקלטה .3.8.14

 הוצאת ותאפשר, ('וכו תוכנות, )צורבים להקלטות הפקה יכולת תאפשר ההקלטה מערכת .3.8.15

  .נתיקה מגנטית תמונות, למדיה/קבצים

 .לפחות שעה למשך חשמל הפסקת של למקרה גיבוי תכלול המערכת .3.8.16
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 האזור כי המודיע שלט ייתלה לעסק, מחוץ המצולמים האזורים בקרבת וכן לעסק כניסהב .3.8.17

 .מצולם

 תאורה .3.9

 דרכי את תאיר אשר תאורה לעסק מחוץ תופעל, החשיכה בעת פעילות העסק בשעות .3.9.1

 . מהעסק היציאות ואת לעסק הגישה/כניסה

 .עת בכל תקינה תהיה החיצונית התאורה .3.9.2

 מעברים : .3.10

 .זמני באופן אפילו ,במעברים חפץ כל יותקן ולא יושם לא .3.10.1

 .עת מכשול בכל מכל פנויים העסק, יהיו בשטח המעברים .3.10.2

 ייחוד פעולות  .3.11

 .י,  אלא אם ניתן לכך רישיון כדיןלא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישו .3.11

 זיהוי   .3.12

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים  .3.12.1

 הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

 מסירת תנאים .3.13

 

 מוסר התנאים:    __________________________________________________

 שם                   דרגה                  תפקיד                      חתימה    

 

 מקבל התנאים:   __________________________________________________

 שם                             מס' זהות                                   חתימה                                            

  

 _________/_____/_____.תאריך: 
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 ) יירשם ע"י בעל/מנהל העסק(נתונים כלליים של העסק -נספח א' 

 

 עובדים________ ח.פ/ע.מ_________שם העסק:   __________   מספר 

 טלפון בעסק: ____________  מספר פקס'___________

 

 נתונים כלליים של העסק

 

 טלפון משפחה שם כללי

 

 פלאפון

     בעל העסק

 

 מנהל העסק

 

    

  מהות/ייעוד העסק

 

 

 

 

 תיאור כללי של העסק

 

 

 

 

 

 

 

 גודל העסק

 

 

 קיבולת קהל מקסימלית

 

 

 מספר טלפונים בעלי תפקידים בעסק

 

     בעל העסק

 

     מנהל העסק

 

     אחראי משמרת
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קב"ט/אחראי ביטחון/נאמן 

 ביטחון/ חברת אבטחה

    

 אמצעי מיגון ואבטחה בעסק

 

 חלקי לא קיים קיים סוג המיגון

 

 הערות

אבטחה פיזית וחמושה 

 )מאבטחים/בודקים(

 

    

 

     גדר היקפית

 

    מוקד בקרה

 

 

     מערכת אזעקה וחיבור למוקד

 

מצלמות / מערכת 

 טמ"ס/כספת
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 הרשות הארצית לכבאות והצלה - 4פרק 

 

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

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

 .)כ' טבת, תשפ"ד(, לפי המוקדם מביניהם

של אותה תחילתה  -אם נכללה בהן דרישה להתקנת מערכות כיבוי או גילוי אוטומטיות  (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 .4.1

 והתקנות על פיו. 2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 4.1.1

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

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

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

 הגדרות .4.2

הידרנט לכיבוי אש,  - 448ברז לכיבוי אש המתאים לתקן ישראלי ת"י  - "ברז כיבוי אש" .4.2.1

 אים: על חלקיו, לפי פירוט הקטרים הב

 .2על זקף בקוטר " 2" (1)

 .3על זקף בקוטר " 2*2" (2)

 .3על זקף בקוטר " 3" (3)

 .4על זקף בקוטר " 3" (4)

 .4על זקף בקוטר " 2*3" (5)

 .6על זקף בקוטר " 4" (6)

 .6על זקף בקוטר " 2*3" (7)

ברז כיבוי אש הממוקם בתחום הנכס, מחוץ למבנה, אחרי  -"ברז כיבוי אש בתחום הנכס"  .4.2.2

 מד המים של הנכס ומחובר לרשת המים העירונית, או למאגר מים ומשאבות.

ברז כיבוי אש הממוקם מחוץ לתחום הנכס, לפני מד המים של  - "ברז כיבוי אש עירוני" .4.2.3

 הנכס ומחובר לרשת המים העירונית.

 אחד מאלה:  -" גורם מוסמך" .4.2.4

 ורם מוסמךג נושא

 תקינות מטפים מיטלטלים

תחזוקאי או מבקר מטפים מורשה, בהתאם לתקן 

 - טלטליםמטפים מי - 1, חלק 129ישראלי ת"י 

 תחזוקה
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-הנדסאי רשום, כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -" הנדסאי" .4.2.5

 , אשר עוסק בתחום ובסוג הבדיקות שלגביהם נדרש האישור.2012

 -תגובות בשריפה של חומרי בנייה  755כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י  -" חומר לא דליק" .4.2.6

 שיטות בדיקה וסיווג.

-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב -" חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה" .4.2.7

2012. 

 .1953-חוק התקנים, התשי"ג -" וק התקניםח" .4.2.8

, אשר 1958-ים והאדריכלים, התשי"חמהנדס רשום, כמשמעותו בחוק המהנדס -" מהנדס" .4.2.9

 עוסק בתחום ובסוג הבדיקות שלגביהם נדרש האישור.

לעניין פרק זה, עובד רשות הכבאות וההצלה, שהוסמך לכך על ידי השר  -" נותן האישור" .4.2.10

 לביטחון פנים.

לרבות אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן  - "סידורי בטיחות אש והצלה" .4.2.11

 ארעי ומיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה: 

 מניעת דליקות והתפשטותן. (1)

 כיבוי דליקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות. (2)

 מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם. (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" .4.2.12

הרשות הארצית לכבאות והצלה, שהוקמה בתוקף חוק הרשות  -" רשות הכבאות וההצלה" .4.2.13

 .2012-הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב

 שינוי של כל אחד מאלה במבנה: -"שינוי מהותי"  .4.2.14

 מרחק הליכה. (1)

 מספר דרכי מוצא. (2)

 שינוי ייעוד. (3)

 לחוק התקנים. 12תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן, שניתנה לפי סעיף  -" תעודת בדיקה" .4.2.15

 תקן ישראלי רשמי, או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים. -" תקן ישראלי )ת"י(" .4.2.16

ואגרות(,  תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו -" תקנות התכנון והבנייה" .4.2.17

 .1970-התש"ל

 סמכים נוספיםמ .4.3

 בקשה( יצורפו המסמכים המנויים להלן: -רישיון עסק או להיתר זמני )להלן לבקשת  .4.3.1

זמינות רשת  - 529ק, שייערך בהתאם להוראת נציב אפיון רשת המים המזינה את העס (1)

 מים ופריסת ברזי כיבוי, לאחר שנחתם על ידי אחד מאלה:

 .מהנדס (א)

  .אדריכל (ב)

 .הנדסאי (ג)

 .גורם מוסמך (ד)
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דרישה לאפיון רשת המים תחול רק במקומות שבהם קיימת או נדרשת מערכת מתזים. 

הדרישה לאפיון רשת המים כאמור לא תחול על עסק שקיים בו מאגר מים בעל היתר 

 בנייה כדין ואושר על ידי מעבדה מוכרת.

תר בכפוף לדרישה של רשות הכבאות וההצלה, על בעל העסק להגיש אחד או יו (2)

 מהמסמכים הבאים:

ובה מפורטים כלל סידורי בטיחות האש  1:100תוכנית של העסק בקנה מידה  (א)

 וההצלה הנדרשים או הקיימים בעסק מסוג זה.

 העתק מהיתר הבנייה. (ב)

לחוק רישוי עסקים, לגבי עסק  1א8 אישור של מהנדס הוועדה המקומית לפי סעיף (ג)

 שאינו מקיים את דיני התכנון והבנייה.

לא תחולנה על עסק שאינו מכיל חומרים מסוכנים , 4.3.1הקבועות בסעיף  הדרישות .4.3.2

 איש. 50מ"ר והוא מיועד להכיל עד  100)חומ"ס(, שטחו הכולל הוא עד 

 רישום ודיווח .4.4

על כוונה לניתוק יזום של מערכות כיבוי אש לכל  לרשות הכבאות וההצלהבעל העסק יודיע  .4.4.1

אחת מהמערכות  -ין סעיף זה, "מערכת כיבוי אש" שעות לפני מועד הניתוק. לעני 48הפחות 

-פי דין: גלאים, מתזים, גנרטור, מערכת על-הבאות, אם מתקיימת לגביה חובת התקנה על

 לחץ ושחרור עשן.

בעל העסק יודיע לנותן האישור על כוונה לבצע עבודות בנייה בעסק, לרבות כל שינוי פנימי,  .4.4.2

לות לפגוע בסידורי בטיחות האש וההצלה בעסק, גם אם אינו טעון היתר, הפוגעות או עלו

לכל הפחות שבעה ימים לפני היום שבו אמורות העבודות להתחיל. יתכן, כי עסק שבו 

יתבצעו עבודות כמפורט בסעיף זה יידרש לעמוד בדרישות נוספות בהתאם לקביעתו של 

 נותן האישור.

 כללי .4.5

לה שהן בסיסיות וחיוניות מפרט זה מתייחס לדרישות לגבי סידורי בטיחות אש והצ .4.5.1

לצמצום הסכנה לחיים ולרכוש באירוע כבאות והצלה. ביצועו אינו מבטיח מניעת דליקות 

ונזקיהן. בעל העסק יפעיל את העסק בכל עת תוך נקיטה והתקנה של סידורי בטיחות אש 

והצלה ההולמים את היקף הפעילות בעסק ואת רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות 

 ספר השוהים בו, ממיקומו ומשטחו, לפי כל דין ולכל הפחות לפי מפרט זה.בעסק, ממ

אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין, לרבות  .4.5.2

 דיני התכנון והבנייה. 

, אין בהוראות מפרט זה כדי לגרוע 4.5.2-ו 4.5.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .4.5.3

עות בדיני התכנון והבנייה לצורך קבלת היתר בנייה, או ההוראות לעניין מהדרישות הקבו

המשך אכלוס הנכס. בכל מקום במפרט שיש בו התייחסות לדרישות הנוגעות לבטיחות אש 

 בעסק, הן יבואו בנוסף לדרישותיהן של תקנות אלה.  

הכבאות  אם דיני התכנון והבנייה אינם מתקיימים בעסק, חובה ליידע על כך את רשות .4.5.4

וההצלה ועשויות לחול לגביו דרישות נוספות בהתאם לקביעתו של נותן האישור, עד 

 להסדרת עמידתו של העסק בהוראות דיני התכנון והבנייה.
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התאמה מלאה בין מבנה העסק, תכולתו  הפניות במפרט לתקן ישראלי )ת"י(  מחייבות .4.5.5

וסידורי בטיחות האש וההצלה בו, לבין הדרישות הקבועות בתקן. בעל העסק, או מי שמונה 

מטעמו לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן ולוודא התאמה מלאה של 

 העסק כנדרש. 

בעל העסק  הדרישות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק. .4.5.6

 אחראי לכך שלא יתבצעו בו שינויים העומדים בסתירה להוראות המפרט ולתנאי הרישיון.

 תחזוקת סידורי בטיחות אש והצלה: .4.5.7

סידורי בטיחות האש וההצלה יימצאו בכל עת במצב תקין. בעל רישיון העסק יוודא  (1)

תחזוקת  -)להלן  ביצוע של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך זה

 אמצעי כיבוי אש והצלה(.

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

תתבצע בהתאם  -והוראות היצרן. אם ניתנו על ידי נותן האישור הוראות נוספות 

 להוראות אלה.

 4ג7 תיקון הוראות הנציב שמפרט זה מפנה אליהן יחול על העסק בהתאם להוראות סעיף .4.5.8

 לחוק רישוי עסקים.

 דרכי גישה .4.6

 דרכי הגישה לעסק תהיינה פנויות מכל מכשול בכל עת. .4.6.1

 אספקת מים )כולל ברזי כיבוי( .4.7

בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שאספקת המים תהא בכמות ובלחץ  .4.7.1

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

מ"ר, ליד המבנה יותקנו ברזי כיבוי אש בתחום הנכס בקוטר  800בעסק ששטחו הכולל מעל  .4.7.2

 1הידרנט לכיבוי אש חלק  448בהתאם לתקן ישראלי ת"י  4על זקף בקוטר של " 3של "

מ' מהמבנה כברז מן  120כיבוי אש עירוני במרחק של עד  ,, לעניין זה, ייחשב ברז3וחלק 

 המניין.

 ציוד כיבוי .4.8

 ק''ג, בסמוך לעמדה מאוישת )אם 6מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל  2יוצבו בעסק  .4.8.1

- 1, חלק 129קיימת(. בדיקת המטפים ותחזוקתם תעשה לפי האמור בתקן ישראלי ת"י 

 תחזוקה.   - מטפים מיטלטלים

 ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק בכל עת במצב תקין. .4.8.2

 אישורים  .4.9

מסמכים, אישורים, בכל מקום במסמך תנאים זה שבו צוין כי יש להעביר לנותן האישור  .4.9.1

"ב, יועבר המידע הנדרש למדור הגנה מאש בתחנה האזורית שבשטח אחריותה דיווחים וכיו

ממוקם העסק, לפי רשימת הכתובות ומספרי הטלפון המופיעה באתר האינטרנט של 

 ם אחר, שפרטיו יימסרו לבעל העסק. הרשות הארצית לכבאות והצלה, או לגור

כאשר לא נעשה בעסק שינוי מהותי, ימציא בעל העסק על פי דרישתו של נותן האישור  .4.9.2

מסמכים הכוללים אישורים ותעודות בדיקת תחזוקה לגבי תקינותו של ציוד הכיבוי ובכלל 

 :זה
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אלי אישור מגורם מוסמך, כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישר (1)

 מטפים מיטלטלים: תחזוקה ונמצאו תקינים.  - 1, חלק 129ת"י 

 נספחים .4.10

את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה, כולל תיקיית טפסים אחידים לאישורים,  .4.10.1

 ולהורידם ממנו.הרשות הארצית לכבאות והצלה  ניתן למצוא באתר


