
                                                   

     

                        

 

 דרישות בטיחות אש 

 רוכלות מזון  -א 6.6–פריט 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .1

 ;2112-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב .1.1

 הגדרות .2

אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן ארעי,  -" אמצעי בטיחות אש והצלה .2.1

 ומיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה: 

 מניעת דליקות והתפשטותן; .2.1.1

 כיבוי דליקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות; .2.1.2

 מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם; .2.1.3

 הצלת חיי אדם ורכוש; .2.1.4

 דרכי התקשרות; .2.1.5

 ך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.כל צור .2.1.6

 .158גז פחממני מעובה כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י  –" גפ"מ" .2.2

 ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן; -" ציוד כיבוי" .2.3

 תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים; -" תקן ישראלי )ת"י(" .2.4

 

 כללי .3

 אש והצלה:תחזוקת אמצעי בטיחות  .3.1

שיון העסק יאמצעי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל ר .3.1.1

יוודא את ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך כך 

 תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה(. –)להלן 

תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי התקף  .3.1.2

בהתאם  –, ואם ניתנו הוראות נוספות ע"י נותן האישור והוראות היצרן

 להוראות אלו.

 

 ציוד כיבוי .4

 . ק''ג 6של  במשקלבעסק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה  .4.1

 1, חלק 129ותחזוקתם תעשה לפי האמור בתקן ישראלי ת"י הכיבוי  בדיקת מטפי .4.2

   מטפים מיטלטלים: תחזוקה.

 ויוחזק במצב תקין, בכל עת.ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין  .4.3

 גפ"ממערכת  .5

מיתקנים  158המשמשת את העסק תענה לנדרש בתקן ישראלי ת"י  גפ"ממערכת ה .5.1

 לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים.

בעסק, יתוחזקו והמנדפים הקיימים הגפ"מ מערכת, המכשירים והאביזרים לצריכת  .5.2

 .במצב תקין, בכל עת

 

 

 אישורים  .6

בעל העסק ישמור בשטח העסק בכל עת את המסמכים המפורטים להלן, ויציגם או  .6.1

 ימסרם לאדם המוסמך לבדוק עמידת העסק בדרישות לעיל:



                                                   

     

                        

 

ת"י תקן ישראלי אישור כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם ל .6.1.1

מטפים מיטלטלים: תחזוקה, ונמצאו תקינים. האישור יינתן על  1, חלק 129

 ידי הרשות לכבאות והצלה;-שהוסמך לכך עלידי אדם 

אישור על בדיקת התאמתה ותקינותה של מערכת הגז לדרישות תקן ישראלי  .6.1.2

לפי תקנות הגז שיון לעבודת גפ"מ י. האישור יינתן על ידי בעל ר158ת"י 

, אשר רשאי 2116-)בטיחות ברישוי( )רישוי עסקים עבודות בגפ"מ( תשס"ו

 )במידה וקיים( לסוג רישיונוליתן אישור כאמור, בהתאם 

 נספחים .7

את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה ניתן למצוא ולהוריד באתר  .7.1
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