כבאות והצלה לישראל
אגף הגנה מאש

מחוז צפון – תחנת גליל גולן
יום רביעי ט' אייר תשפ"א
8129228981
מס' תיק880922-1 :
סימוכין89812999981202 :

לכבוד
צבי הלר
שמחת הרשבי שעי קהל תולדות אהרון ,הדלקת תולדות אהרון לג בעומר-מירון
עין יעקב , 2ירושלים ,ישראל

א.ג.נ,.

הנדון :קביעת סדרי בטיחות אש (דו"ח בסיסי)
(מס' מזהה לקוח) 508088085 :

שם הלקוח :שמחת הרשבי שעי קהל תולדות אהרון
שם העסק :הדלקת תולדות אהרון לג בעומר-מירון
בעל העסק:
ייעוד-92 :קבוצה  - 2עינוג ציבורי ,נופש וספורט  -92.92 -עינוג ציבורי  92.92 -ה-אמפיתאטרון ,מקום אחר לעריכת
ארועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים שנועדו ל 199-משתתפים או יותר 92.92 - .ה -90אירוע חד פעמי
דרגת סיכון :דרגה 2
מהות התיק :הדלקת תולדות אהרון ל"ג בעומר-מירון
הדלקה במתחם תולדות אהרון ביום חמישי בתאריך 8029228981 :בשעה  82:99צפי  1999איש
כתובת המקום:מירון .הדלקת תולדות אהרון לג בעומר-מירון.

בתוקף הסמכות שהוענקה לנו ,לפי סעיף ( 2א) בפרק ב ,ובפרק ה'  ,לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,
התשע"ב –  8918ולתנאים המיוחדים לפי סעיף  2לחוק רישוי עסקים ,הנני קובע את סדרי בטיחות אש
למבנה2מפעל2מוסד שפרטיו רשומים לעיל ,כדלקמן:
.1
.8
.0
.2
.1

להבטיח את סידורי הכבאות ודרכי המילוט הקיימים ,ואלה שנקבעו בנספח הרצ"ב ,לשימוש מיידי ללא
הפרעות ומכשולים.
לבצע ביקורת תקופתית ותחזוקה מתאימה לציוד ,אביזרים וחומרים למערכת ההתרעה ,גילוי וכיבוי
בהתאם לצרכים הטכניים ובהתאמה לתקנים ישראליים והוראות היצרן.
לא לבצע שינויים ותוספות במבנים ,בייעוד ובתהליכים ללא קבלת היתר מוקדם משרותי הכבאות לקביעת
סידורי כבאות עדכניים.
למלא ללא דיחוי נוסף אחר הדרישות הנוספות לסידורי בטיחות אש המפורטים בנספח הרצ"ב.
הננו להביא לידיעתך כי בהתאם לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה הנך רשאי להגיש השגה בכתב אל
נציגי מדור בטיחות אש על סידורי בטיחות האש המופיעים במסמכנו זה וזאת עד לתאריך .0/6//60/02
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סיכום ביקורת
 .1אסמכתאות
א .בהסתמך על הביקורת שנערכה ע"י נציגנו  -אדרי יעקב ,בתאריך , 1029228981 :בנוכחות המלווה
צבי הלר מטעמכם ,להלן הדרישות והאישורים הרלוונטיים.
ב .ערך לחישוב שובר( 1999 :מ"ר2ק"מ2מספר משתתפים).
ג .סטטוס הביקורת :בבדיקה.
ד .טלפון לבירורים :מפקח2ת יעקב אדרי *2092 :מזכירות*2092 :
 .2סידורי בטיחות אש
להלן הדרישות והאישורים הנדרשים כחלק מהתנאים לקבלת אישור מטעמנו:
רשימת דרישות
#

תאור דרישה

הערות המפקח

1

מטפה אבקה  9ק'ג .הערה :יותקנו בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 180
חלק  8מטפים מיטלטלים ;.ובמקומות הבאים .1:כאשר קיימת במה עד
 199מ''ר 8 -יח';  .8כאשר קימת במה מעל  199מ''ר 2 -יח';  .0במבנים
ארעיים ואוהלים בשטח כולל עד  299מ''ר  1-יח';  .2במבנים ארעיים
ואוהלים בשטח כולל מעל  299מ''ר  19 -יח'.
 .1ליד גנראטור  2לוח חשמל ראשי  2נוזלים דליקים  -תוצב לפחות מטף
אבקה  9ק''ג אחד בצמוד לכל מוקד;
 .9לכל שני דוכנים צמודים יותקן מטפה אבקה  0ק''ג 1-יח' ,במידה
והמרחק בין הדוכנים עולה על  0מטר יותקן מטפה אבקה  0ק''ג לכל דוכן;
 8 .2מטפה אבקה  9ק"ג בקרבת מקום הכנה לירי זיקוקין וכן בקרבת
מקום ירי הזיקוקין.
כניסות חירום ודרך מעבר לרכב ביטחון; יהיו פנויים מכול מכשול בכל זמן
האירוע לצורך פעילות כיבוי והצלה.
רכב כיבוי;  .1חובה כאשר אירוע מתקיים במבנים ארעיים ואוהלים
בשטח כולל שמעל  299מ''ר.
 . 8במקרים בהם מחליט מפקד תחנה אזורית שיש סיכוני אש מיוחדים
ואחרים
ברז כיבוי ' , 8ובמרחק שלא יעלה על  09מטר מהבמה 2סיכוני אש ובתנאי
שייתן כיסוי מלא לשטח מבנה האירוע....ליד כל ברז כיבוי יהיה ארון כיבוי
שיכיל ציוד הבא...:א)  8זרנוקי '....8ב) מזנק '.8כמות הברזים לא יפחת מ-
 ;8במבנה ארעיים ואוהלים :
 .1בשטח כולל עד  299מ"ר יותקן ברז אחד
 .8בשטח כולל מעל  299מ''ר יותקנו שני ברזים.
הדרכת עובדים תבוצע על-ידי מי שמתקיים בו אחד מאלה:
א) עבר השתלמות "ממונים לבטיחות אש" והשתלמות "מדריך בטיחות",
במוסד שהוכר ע"י משרד הכלכלה ו2או ע"י רשות הכבאות; ב) סיים קורס
מדריכים מטעם בית הספר הארצי לכבאות והצלה והיה עובד של איגוד
ערים או של מחלקה לשירותי כבאות ברשות מקומית או ברשות הארצית
לכבאות והצלה לפחות  2שנים ברציפות; ג) עובד הרשות הארצית לכבאות
והצלה שהינו בוגר קורס מדריכים מטעם בית הספר הארצי לכבאות
והצלה או שאושר ע"י מפקד המחוז לביצוע הדרכות לגורמי חוץ ומונה לכך
בהתאם להוראת השעה שפורסמה ע"י אגף ההדרכה ברשות הכבאות; ד)
מי שאושר ע"י נציב הכבאות לאחר שהציג מסמכים המעידים על הכשרתו
וניסיונו.
העובדים בעסק יעברו הדרכה בתחום בטיחות אש ,אשר תכלול ,בין השאר,
את הנושאים הבאים:
מושגים בסיסים בהתנהגות האש ; סיווג שריפות (סיכונים ומניעתם
בהתאם לסקר סיכונים מקומי )
העשן וסכנותיו; נוהל תגובה לאירוע חירום ,כולל דרכי התקשרות לגורמים
הרלוונטיים; הפעלת אמצעי הכיבוי בשעת אירוע; כללי התנהגות בשעת
שריפה והוראות להימלטות2הישרדות; כיבוי אדם בוער; סיור להכרת
עמדות הכיבוי ויציאות החירום;תרגול מילוט עובדים בשעת שריפה;
תרגול מעשי בהפעלת מטפים; גלגילונים ועמדות כיבוי;במפעלים עם
חומ"ס -כללי התנהגות באירוע חומ"ס(בנוסף) .
יזם האירוע  2יועץ 2מהנדס בטיחות יגיש לבדיקה תכנית בטיחות שתכלול
תרשים מתחם האירוע (תכנית פיתוח שטח) ,בקנה מידה  1:819על גביו
יפורטו הנושאים הבאים .1 :שטח הנכס וגבולותיו;  .8הדרכים הגובלות עם

יש להציב בסמוך לבמה 2מתקן הדלקה כ 1-מטפי
כיבוי אש מסוג אבקה  9ק"ג

8
0

2

1

9

באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום
הדרישה לעיל
נדרש להציב רכב כיבוי אש+צוות כבאים במסגרת
פקודת מירון
יש לדאוג ולוודא שבעמדת הכיבוי האש הקבועה
שליד הבמה2מתקן הדלקה יימצאו הציוד הכיבוי אש
הנדרש

יש להציג ביום הארוע הנוכחי כפי הנדרש לעיל את
אישור הדרכה

יש להציג לפני הארוע כפי המצויין לעיל
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#

הערות המפקח

תאור דרישה
הנכס;  .0כל בניין הנמצא במרחק  19מטר מגבולות הנכס;  .2הפרעות
לפעילות רכבי כיבוי;  .1יסומנו דרכי הגישה לרכבי כיבוי;  .9קווי צנרת
המים וקוטרם ,מיקום ברזי הכיבוי אש וברזי הסנקה ומגופים;
 .2אמצעי כיבוי וסידורי מניעת דליקות;  .2חומרים דליקים ושימוש
בגפ"מ;  .0מתקני חשמל;  .19דרכי מילוט;  .11אפיון הפעילות במתחם;
 .18לתרשים תצורף תכנית הבטיחות (הנחיות תכנון) של יועץ הבטיחות
לאירוע;  .10באירועים בשטח גדול יש להגיש תכנית סביבה בקנ"מ
1:199 21:1999

2

אזור מגודר מחוץ לבניין; באזור מגודר מחוץ לבניין ,שאינו מקורה ,יהיו
שתי דרכי מוצא לפחות ,נפרדות ומרוחקות זו מזו בשיעור של לפחות שליש
אורך האלכסון של האזור המגודר; בעבור תפוסה גדולה מ 9999-אנשים
יהיו  0דרכי מוצא לפחות ,בעבור תפוסה גדולה מ 0999-אנשים יהיו  2דרכי
מוצא לפחות.
חל איסור מוחלט למקם כבלי חשמל מעל מתקן ההדלקה

0

פס הפרדה 2בידוד בין הקהל לעמדת ההדלקה הינו  2-9מטר.

19

יש לתקין פלטות פח 2זכוכית בחזית האחורית אשר ימנעו נפילת גיצים

11

שילוט; יותקנו שלטים שבהם נכתב" :יציאה" או "יציאת חירום" מעל
פתחי היציאה .יותקן שילוט מורה על מעברים המוליכים ליציאה .יותקן
שילוט תקני לציון לוח חשמל ,עמדות כיבוי אש ,מתקני בטיחות.
כתובת וסמלי אש יהיו לפי הוראה מספר  182בטיחות באירועים שנעשה
בהם שימוש באש – משואות ,סיסמאות אש ותהלוכות לפידים.

2

18

באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום
הדרישה לעיל

באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום
הדרישה לעיל
באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום
הדרישה לעיל
באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום
הדרישה לעיל
באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום
הדרישה לעיל
באחריות מנהל הארוע ומארגני הארוע ליישום
הדרישה לעיל

רשימת אישורים נדרשים
#

תאור דרישה

הערות הדרישה
בייעוד

תקינות

הערות המפקח

1

מהנדס2יועץ בטיחות אש :אישור ליישום
נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש;.
ובמידה ונידרש :
 .1אישור מעיד על תקינות מערכת מתקן
ההדלקה
 .8קיום תנאי ההדלקה :ניכוש עשביה,
מרחקי בידוד ,כבלי חשמל וכו'

ובמידה ונידרש :
 .1אישור מעיד על
תקינות מערכת מתקן
ההדלקה
 .8קיום תנאי ההדלקה:
ניכוש עשביה ,מרחקי
בידוד ,כבלי חשמל וכו'

לא הוגש
אישור

8

אישור כי מערכת החשמל המותקנת
במקום ,נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה
לחוק החשמל התשי''ד( 1012 -להלן  -חוק
החשמל) ותקנותיו ,כולל תאורות החירום
המותקנות במקום .על האישור לכלול
התייחסות למיקום ותקינות מפסק חשמל
ראשי לשעת חירום וטבלה המפרטת את
מיקום לוחות חשמל ,מספרם ואת גודל
האמפר של כל לוח .האישור יינתן על-ידי
בעל רישיון לעבודות חשמל לפי חוק
החשמל ,אשר רשאי לתת אישור כאמור,
בהתאם לסוג רישיונו.
נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי
שניתן להוריד מאתר
 ;www.102.gov.ilכולל התייחסות
לתקינות גנרטור.
אישור תחזוקאי  2מבקר מטפים בהתאם
לסוג המטפה כפי שנדרש בת"י  180חלק .1
נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי
שניתן להוריד מאתר www.102.gov.il
אישור של מבצע הדרכה ,על ביצוע הדרכה
לעובדי העסק 2נכס בתחום בטיחות אש.

כולל התייחסות
לתקינות גנרטור.

לא הוגש
אישור

יש להציג ביום הארוע הנוכחי אישור
בדיקה של מהנדס2יועץ בטיחות אש כפי
המצויין לעיל בתיאור הדרישה והערות
לדרישה בייעוד
בנוסף יש להציג אישור קונסטרוקטור
ליציבות המתקנים הבמה,הדלקה ,יציעים,
רמקולים וכו' בשטח הארוע עפ"י חוק
תכנון הבניה
יש להציג ביום הארוע הנוכחי אישור
בדיקה של חשמלאי בודק למכלול מערכות
החשמל של מתחם הארוע ההדלקה
ומתקני החשמל בהתאם

לא הוגש
אישור

יש להציג אישורי תקינות שנתית למטפי
הכיבוי האש עפ"י ת"י  180ע"י מבקר שנתי
או תחזוקואי מוסמך

לא הוגש
אישור

יש להציג ביום הארוע הנוכחי כפי הנדרש
לעיל את אישור הדרכה

0

2
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 .3הערות והתניות :
ניתן לשלוח את האישורים באופן הבא:
א .בפקס:
ב .בדואר אלקטרוני :מפקח2ת יעקב אדרי tservice@102.gov.il :מזכירות:
tservice@102.gov.il
יש לוודא קבלת האישורים.
 .4אגרה לתשלום
רצ"ב אגרה מספר  8020991על סך  ₪ 8001.99לתשלום המוגשת לפי הנדרש בחוק הרשות הארצית
לכבאות והצלה.
בכבוד רב,
טפסר2מ שמעון שאולי
מפקד תחנה אזורית

בטיחות אש
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