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  תחולה

 1-החל מ -חובת הגשת נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש והשימוש במקרא האחיד כמפורט בהוראה זו 

  .2010באפריל 

  עם זאת, ניתן לעשות שימוש בהנחיות המצ"ב ובכלל זה במקרא האחיד גם טרם המועד המצוין לעיל. 

    נתונים לבדיקה :פר מס

    מסמך החלטת ועדה בתוקף 1

    אופיין רשת מים 2

    שם המבקש +מס' :ח.פ/ת.ז/עוסק/עמותה +כתובת וטל' 3

    חתימות : עורך הבקשה +ת.ז/ח.פ +טל' +כתובת 4

    בעלי הנכס : ת.ז. /ח.פ 5

    תיאור הבקשה תואמת בין התוכנית להחלטת ועדה 6

    גוש, חלקה, מגרש  7

    בגוף התוכנית וייעוד -יןישימוש עיקרי לבנ 8

  (במידה וקיים) גוף התוכנית, עיר בפר מס ,ובין: רחיכתובת מלאה של הבנ 9

    מס' בקשה ע"ג התכנית בהתאם להחלטת ועדה 10

    ע"ג התוכנית תרשים סביבה : רחובות סמוכים  11

    חתך גובה : 12

  שטחים לחישוב: 13

  

  נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש

יוגש נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש שבו יפורטו הנתונים שלהלן, כולם או חלקם, ככל  עבור כל בנין

  ן לפי תקנות אלה:ישהם נוגעים לבני

   .הנספח יוגש על רקע הבקשה להיתר בניה) א(

  ין; יאור הבני) תב(

  .מטרים 42גבוה / רב קומות/ רב קומות מעל / רגיל -סיווג ע"פ גובה) 1(  

    מפלס הכניסהשימושית מעל ה המפלס של הכניסה לקומה העליונה יפורט גובה -) גובה קומה עליונה2(   

   .ןיהקובעת לבני       

  תעסוקה וכו'. מגורים /מסחר / התקהלות / -ל פי שימוש סיווג ע) 3(    

  מערכת  הכוללת: לצרכי כיבויהמים  אספקתתוך קביעת  קביעת רמת הסיכון על פיו תוכנן המבנה) 4(      

   . נייםהידרנטים הפנימיים וברזי הכיבוי החיצוההמתזים,       
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   , בהתאם לענין לפידרך גישה ורחבת הערכות לרכבי כיבוי והצלה(ג) על גבי תוכנית האתר יסומנו מרכיבי 

  הנתונים הבאים :   

  מיקום הרחבה הכולל סימון מוסכם. )1(

 .מידות הרחבה )2(

 מרחק בין הרחבה וקיר הבנין הכולל את חלון החילוץ. )3(

 .רוחב דרך הגישה  )4(

  .בובירדיוסי ס  )5(

 .ון סף מונמך של אבני שפהסימ  )6(

  .ציון גובה נקי ממכשולים  )8(

  (ד) תפוסה של כל קומה

  בצמוד לתשריט של כל קומה יפורטו הפרטים הבאים (הפרטים יערכו ויכללו בטבלה) 

  (במידה ולקומה מספר יעודים)מהקומה  ) תיאור השימוש בקומה /או חלק1(

  .ללים שטחים שימושייםשטח של כל חלק בקומה הכו) שטח הקומה או 2(

  לפי השימוש באותה קומה. ) מקדם תפוסה3( 

  כמוגדר בתקנות או על פי תכנון, הגדול מבין השניים. ) תפוסה בקומה על פי חישוב4(

  בעמודה השמאלית בטבלה יש לציין האם סידורי היציאה הקיימים בקומה עונים לדרישה.

  
  ___ בקומה ) חישובי תפוסה ודרכי מוצא1ב' ( 11דוגמת טבלה 

  

האם עונה 
על 

  הדרישה
 

מספר יציאות 
  מתוכננות

 

מספר 
יציאות 
 נדרשות

רוחב כולל 
  היציאות  של

 המחושבות

סה"כ 
כמות 
  אנשים

 מחושבת

מקדם 
תפוסה מ"ר 

פרק  -נפש/
ב' סימן י"ב 

טבלה 
3.2.12.2 

שטח 
 במ"ר

תיאור 
השימו

  ש
בקומה 
או חלק 
מהקומ

 ה

רוחב כל  
אחת 
   מהיציאות

  כמות   רוחב  כמות

 90 2 90 
 ס"מ

 משרדים 350 10 35 ס"מ 17.5 2

          

          

סה"כ          
 קומה 
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  – כמפורט מטההעיקריים  מרכיביהן (ה) דרכי מוצא מן הבניין תוך פירוט 

  בטבלה מרכזת, יצויינו  בצמוד לתשריט של כל קומה) 1(
ולסידורי כיבוי לייעוד מותרים בהתאמה הלך משותף מרחקי הליכה, פרוזדור ללא מוצא ומה

  . 3.2.15.5אש כמפורט בטבלה 

  

 ללא מתזים: עם מתזים: 
 מתוכנן נדרש מתוכנן נדרש  

     מרחק הליכה
מרחק מהלך 

 משותף
    

פרוזדור ללא 
 מוצא

    

  

לא ( .יסומן בתוכנית הקומה בצורה גרפית מנקודות מאפינות בקומהרחק הליכה אורך מ  )2(

  .לסמן מכל חדר, אלא מהחדרים הרחוקים ביותר, הגבוליים) נדרש

לא ( בצורה גרפית מנקודות מאפינות בקומה. אורך מהלך משותף יסומן בתוכנית הקומה )3(

  .לסמן מכל חדר, אלא מהחדרים הרחוקים ביותר, הגבוליים) נדרש

  .ור ללא מוצאלכל פרוזד -אורך פרוזדור ללא מוצא יסומן בתכנית הקומה   )4(

. ע"ג כל תוכנית יסומן התוכנית של כל קומהמרחק בין יציאות יסומן בצורה גרפית ע"ג   )5(

האלכסון של הבנין ואורכו. בצמוד לתוכנית של כל קומה , יירשם החישוב למרחק המחייב לפי 

  אלכסון .שליש או חצי ה

ע"ג התוכנית ואו רוחב  יסומןבכניסה למוצא בטוח או אל מחוץ לקומה רוחב יציאות  )6( 

  מדרגות

  

  ן לאגפי אשיחלוקת הבני(ו) 

 יסומנו על פי המקרא האחיד עם ציון זמן עמידות האש ריט כל קומהשקירות אש ודלתות אש בת
  (בספרות או צבע מזהה) על פי קביעת עורך הבקשה.בשעות. 

  

  ל חלקי הבנין השונים ומרכיביועמידות אש ש) ז(

  .יפורט בטבלה 

   3.3.2.1סיווג שלד הבנין לפי עמידות אש (בשעות ) בהתאמה למפורט בטבלה 
  

 שעות עמידות אש ב  מרכיבי שלד הבניין  סוג שלד הבנין 

   קירות חוץ נושאים  
    קירות פנים נושאים 

    עמודים 

     קורות או אגדים 

    רצפה 

    גג 

    קירות חוץ שאינם נושאים 
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  פי תגובותיהם בשריפה-סיווג חומרי הבניה והגימור על(ח)  

  הבניין כולו או הקומה או האגף  יפורט בהתאם ליעוד 921על פי ת"י 

  סידורי אספקת מים לכיבוי אש(ט) 

  . האתרמיקום ברזי כיבוי והסנקה יסומנו בתכנית 

  מיקום עמדות כיבוי. ת יסומן בתוכנית האתר ובתוכנית כל קומה רלוונטי

  סכמת מים לכיבוי אש.  תצורףבסוף הבקשה להיתר 

 .דו"ח בדיקת רשת מים ("אופיין רשת")

נפח מאגר מים למערכת  יפורטו נתוני, יסומן מיקומו ע"ג תוכנית ויותקן מאגר מיםאם 

   ספרינקלרים וברזי שריפה.

  סידורי שליטה בעשן מחלקי הבנין השונים )(י

   עי/ מאולץ) ונתוני שליטה בעשן .ל תכנית יסומנו צלמיות של פינוי עשן בחלקים הרלוונטיים (טבבכ

  

  מיקום ציוד כיבוי אש) י"א(

  .ע"פ המקרא האחיד. הסימון יהיה סוג הציוד על גבי התוכניות יסומן

מטי אזורים בבנין שבהם יש להתקין מערכות גילוי אש ועשן, מערכות כיבוי אש אוטו )י"ב(

   .ומערכות כריזת חירום

  

  – ) שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת החירוםי"ג(

. בצורה גרפית רלוונטית, שלטי ההכוונה ואיזורים עם תאורת החירום יסומנו תוכנית כל על גבי 

  .מקרא האחידהסימון על התוכניות יהיה לפי ה

  נטית.יסומן ע"ג התוכנית הרלוו - ) מיקום לוח פיקוד כבאיםי"ד(

  

) מיקום לוח חשמל המזין את מערכות החירום, מיקום מערכות גז, מעלית כבאים ומעלית ט"ו(

   – נושאת אלונקה

 יסומן בתכנית בה נמצא הלוח.מיקום לוח חשמל חרום: 

  .צובריסומן בתכנית בה נמצא ה  מיקום צובר גז

   פיריסומן בתכנית בה נמצא ה  מיקום פיר גז 

  .ניתוח הנדסייסומן בתוכנית כולל  –במידה ודרך המוצא כוללת מוצא אופקי  -מוצא אופקי(ט"ז) 

  יצורף כחלק ממנו מקרא.(י"ז) על גבי הנספח 

    לא יוצגו פרטים נוספים, לרבות מספרי (י"ח) נספח תיאור אמצעי בטיחות יוגש בהדפסה צבעונית.

  סעיפים מהתקנות , אלא על פי החלטת עורך הבקשה.     

  .בבדיקת הנספח יש להתייחס לסעיפי הנספח כפי שהם מפורטים לעיל     

  
  
  

  (י"ט) סימון באמצעות הערה כללית
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התקנת אמצעי הבטיחות הבאים, תצוין בהערה כללית לצד התכנית של כל קומה בסמוך לנתוני 

  )), וללא צורך בסימונם המפורט על גבי התכניות:1(-ב11התפוסה (טבלה 

  .המערכת כריז .1

" 3חלק  1220תכתב ההערה: "התקנת מערכת כריזה אשר עומדת בדרישות תקן ישראלי 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ובהתאם להוראת נציב כבאות והצלה ול

  (לפי העניין)". 1970-ואגרות), תש"ל

  ."שלט "אין להשתמש במעלית בשעת שריפה .2

רה כי אין להשתמש במעלית בשעת תכתב ההערה: "סמוך למעליות יותקן שלט המו

  שריפה".

  .קבוע בחדר מדרגות מוגן פולט אור טוליש .3

התכנון והבניה תכתב ההערה: "בחדרי המדרגות יותקן שילוט פולט אור כנדרש בתקנות 

  ".1970-(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל

  .ק"ג 6מטפה כיבוי ידני באבקה יבשה במשקל של  .4

יותקנו בהתאם  129ק"ג העומדים בתקן ישראל  6יבשה תכתב ההערה: "מטפי אבקה 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), להוראת נציב כבאות והצלה או ל

 (לפי העניין)". 1970-תש"ל

  ת.ללא רכז יםעצמאיאש ועשן גלאי   .5

בהתאם להוראת נציב כבאות והצלה או עצמאיים  אש ועשן גלאי"התקנת  :ההערהתכתב 

  ".(לפי העניין) 1970-נות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"לתקל

  .מערכת גלאי אש ועשן .6

, 1220תכתב ההערה: "התקנת מערכת גילוי אש ועשן העומדת בדרישות תקן ישראל 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו בהתאם להוראת נציב כבאות והצלה ול

 העניין)".(לפי  1970-ואגרות), תש"ל

  .מערכת מתזי מים אוטומטית .7

, בהתאם 1596 קן ישראליתתכתב ההערה: " התקנת מערכת מתזים העומדת בדרישות 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), להוראת נציב כבאות והצלה ול

  (לפי העניין)". 1970-תש"ל

, כפי שהם מפורטים במערכת בוקשמבנה המ לשכלל סידורי בטיחות האש יותקנו בהתאמה ליעוד 

  .כבאות והצלה אתרומפורסמים ב "שלהבתה"
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