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חוק התכנון והבניה גובר על תקן  •

.סמכות כבאות אש •

עדכניות תכנית הבטיחות •

.בפועללביצוע אי התאמה בין תכניות בטיחות מאושרות •

.הקפאת צורה –) נוהל ( לפני ביצוע אישור תכנית בטיחות •

) . המשמעות הקפאת שינויים ( חוסר יכולת לבדוק ולאשר תכניות לפני ביצוע •

.) והמשמעויות מאישור התכנית בכיבוי אש ( שינויים ועידכונים בתכניות הבטיחות כחלק מתהליך התכנון •

? אניליזות וכד, מי רשאי לתכנן מערכת הוצאת עשן להגיש חישובים•

?באחריות מי לחתום –חתימה על גרמושקה •

)  ?? היתר שינויים ?? היתר מקורי ( חלות התקן למועד קבלת היתר הבניה •

.י המכון הבודק לפני התקנה אלא רק במועד מסירת הבניין "והתאמתו לתקן ע)ניהול עשן ( אי בדיקה של תכנון מע הוצאת עשן •

.)בידוד צנרת מים קרים , CFD,  סוגי ציפויי חומרים :  ( חוסר בהנחיות ברורות •

.חדרי פלנום יטאות חדרים נקיים , חדרי מחשב עם פלנום רצפה , מחסנים , חניונים–או נתון לפרשנות חל התקן אותם ניבחן האם חללים •

תוצאה נידרשת  –) יכולת תחזוקה, גישה לציוד , מיקום תריסי יניקת עשן( התקן בציון עובר או לא עובר י "עפהגדרת פרמטרים לבדיקה •
.מה הפרמטרים לקביעה מתי נידרש לבצע פיצוי אוויר להוצאת עשן מתי נידרש ומתי לא נידרש •

??מתי לא ומתי באופן חלקי , מי מחליט מתי כן -במבנים ישנים 1חלק 1001דרישה לחתימה על עמידה בתקן •

מפרויקטים  לקחים 



נידרש לשמור על התקן על פיו אוכלס המבנה או  4האם בשיפוץ מבנה שאינו מחייב טופס •

הזדמנות לשדרג לתקן החדש אם הדבר אפשרי  שזו 

?? עמידה בתקן –מבנים לשימור •

.התקן אינו נותן מענה לבנינים בהקמה •

.)במידה ונידרש ( באחריות הבעלים אולם התקן אינו נאכף מלבד במועד חידוש רשיון עסק –תחזוקה •

)  אם קיימת ( חברת הניהול , תקציב , איכות התחזוקה נקבעת על פי החלטת יזם •

) ???? מכשיר פאקס ( תפקידה ואחריותה –חברת ניהול •

לוח כבאים  •

חניונים  •

) .  עמידות חומרים במבנים 931תקן (בידוד עם סילפס בציפוי גזה , בידוד ארמפלקס בציפוי סרט פלסטי •

)  ?? תכנית בטיחות ( מתי נידרש ומתי לא  –הוצאת עשן ואיזון כמויות אוויר •

מדפי עשן •

שיטות וסיווג לפי תוצאות הבדיקה  –תגובות בשריפה של חומרי בניה –755חייבים עמידה בתקן –)שאינם ממתכת ( מפזרים •

)? שמן בתהליך האפיה  , הכנת מזון ( ?? 1001/6האם נידרש לעמוד בתקן –פיצריה •

?1001/6האם נידרש לעמוד בתקן -)תנור חימום לחמים ולחמניות קפואות ( ? מטבח מחמם •

שימוש לא נכון בפלנום אוויר בדירות  : נושאים שאין לגביהם הקפדה למרות שכתובים בתקן במפורש •

מפרויקטים  לקחים 



פלנום רצפה ותקרה  / חדר מכונות המשמש לאוויר חוזר או צח/ הולכת אוויר בפלנום 
) NFPA 90B( עם התיחסות בהערה בעברית 1001/1.2ובתקן ) NFPA90A( 1001/1.1מצויין בתקן •

 NFPA-90A3.3.9 Plenum. A compartment or chamber to which one or–1001/1.1תקן •
more air ducts are connected and that forms part of the air 
distribution system. 
3.3.10 Return System. An assembly of connected ducts, air 
passages, or plenums and fittings through which air from the 
space or spaces to be conditioned is conducted back to the 
heat exchanger. 
 
3.3.23* Plenum. A compartment or chamber to which one or 
more air ducts are connected and that forms part of the air 
distribution system. 
3.3.23.1 Air-Handling Unit Room Plenum. An individual 
room containing an air-handling unit(s) used to gather air 
from various sources and combine the air within the room 
before returning it to the air-handling unit. 
3.3.23.2 Apparatus Casing Plenum. A sheet metal construction 
attached directly to a fan enclosure, fan coil unit, airhandling 
unit, or furnace bonnet for the purpose of connecting 
distribution ducts. 
3.3.23.3 Ceiling Cavity Plenum. The space between the top 
of the finished ceiling and the underside of the floor above 
or the roof and used to supply air to the occupied area or to 
return air to or exhaust air from the occupied area. 
3.3.23.4 Raised Floor Plenum. The space between the top 
of the finished floor and the underside of a raised floor and 
used to supply air to the occupied area or to return air to or 
exhaust air from the occupied area. 



פלנום רצפה ותקרה  / חדר מכונות המשמש לאוויר חוזר או צח/ הולכת אוויר בפלנום 
) NFPA 90B( עם התיחסות בהערה בעברית 1001/1.2ובתקן ) NFPA90A( 1001/1.1מצויין בתקן •

NFPA-90A–1001/1.1תקן •

4.3.11.5 Raised Floor Plenum. 
4.3.11.5.1 The space between the top of the finished floor 
and the underside of a raised floor shall be permitted to be 
used to supply air to the occupied area or return or exhaust air 
from or return and exhaust air from the occupied area, provided 
that the conditions in 4.3.11.5.2 through 4.3.11.5.6 are 
met. 

4.3.11.4 Air-Handling Unit Room Plenum. 
4.3.11.4.1 Individual rooms containing an air-handling 
unit(s) shall gather air from various sources and combine the 
air within the room before returning it to the air-handling 
unit. 

4.3.11.6 Wall or Ceiling Finish in Plenums. 
4.3.11.6.1 Wall or ceiling finish in plenums, except as indicated 
in 4.3.11.6.2, shall be noncombustible or shall exhibit a 
flame spread index of 25 or less and a smoke developed index 
of 50 or less, when tested in accordance with ASTM E 84, Standard 
Test Method for Surface Burning Characteristics of Building 
Materials, or ANSI/UL 723, Standard for Test for Surface Burning 
Characteristics of Building Materials, at the maximum thickness 
intended for use. 



NFPA-90B–1001/1.2תקן 
4.3.7 Use of Concealed Ceiling Spaces as Supply or Return 
Plenums. Where concealed ceiling spaces are to be used for 
air chambers or plenums, the following shall apply: 
(1) Such installations shall be limited to detached singlefamily 
dwellings. 
(2) No concealed ceiling space plenum shall serve more 
than one story of a detached single-family dwelling. 
(3) This shall not preclude separate installations on each 
floor of the detached single-family dwelling. 
(4) The concealed space plenum shall be separated from 
any other concealed spaces. 
(5) The plenum or concealed ceiling spaces shall be enclosed 
completely with construction not more flammable 
than 25.4 mm (1 in.) (nominal) wood boards. 
(6) Plenum or concealed ceiling spaces shall not be used for 
storage or occupancy. 
(7) Accessible abandoned materials shall be deemed to be 
storage and shall not be permitted to remain. 
(8) No ventilating system shall discharge into such plenum 
or concealed ceiling spaces. 
(9) Units supplying such plenum or concealed ceiling 
spaces shall be designed to limit the temperature of the 
air discharged into the supply plenum or chamber to 
74°C (165°F). 
(10) Where units incorporate heating elements, heated surfaces, 
or combustion chambers that develop temperatures 
higher than 74°C (165°F), such components shall 
be designed to prevent direct radiation onto combustible 
material when the unit is installed. 
(11) The installation of the unit supplying such plenum or 
concealed ceiling spaces shall not produce negative pressure 
in the attic where the attic is the source of air for 
combustion for fuel-fired equipment 
 



1.2חלק 1001דרישה בתקן 



.פלנום באופן ברור ברשימת ההגדרות NFPA90A/Bמצויין בתקנים •

בפירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האמריקאי 1.2חלק 1001בתקן •

קיימת הגדרה לפלנום רצפה ולפנום תקרה  ,ישנה התיחסות לפלנום •

.NFPA90Aבמפורט ב 1.1חלק 1001/1קיים בתקן -)קיר ורצפה , תקרה , חדר( פירוט לפלנום •

ובכך לחסוך צורך  ) קירות / תקרה / רצפה ( במבנים חדשים ניתן להוליך את כבלי החשמל בצינורות שיונחו ביציקת הבטון של החדר 
. בציפוי הכבלים בחומר חסין אש

התקן מכסה שימוש בחדר כפלנום  •

מוגדרת ככניסת אוויר  –כניסת אוויר צח לפלנום אוויר צח •

.  המשמעות קיים פירוט לגבי חדרי מחשב ואו מבנים בהם מסופק אוויר דרך הרצפה לחלל החדר–התקן מפרט במדוייק לגבי רצפת פלנום •

נראה כי התקן מכסה אותו  -אין התיחסות בתקן לנושא חדרים נקיים •

אין התיחסות לנושא קורות  , בעיקר אין פרמטרים המגדירים את התוצאה הנידרשת לתכנון נכון –אין התיחסות בתקן לנושא חניונים •
.ומשמעותם בתכנון מערכת הוצאת העשן בחניון )  תעלות חשמל וכד , שילוט ( והפרעות זרימה נוספות 

מסקנות מהמפורט  בתקן לגבי פלנומים והמשמעויות מהם  



NFPA 92 B–3חלק 1001תקן 

,  התקן דן בניהול עשן בחללים גדולים •
קניונים ואטריומים  

חניון הינו חלל גדול ובו מערכת לניהול עשן  •

Chapter 1 Administration 
1.1* Scope. 
1.1.1 This standard provides methodologies for estimating 
the location of smoke within a large-volume space due to a fire 
either in the large-volume space or in an adjacent space. 
1.1.1.1 These methodologies comprise the technical basis for 
assisting in the design, installation, testing, operation, and 
maintenance of new and retrofitted smoke management systems 
for the management of smoke within the space where the 
fire exists or between spaces not separated by smoke barriers. 
1.1.1.2 Buildings within the scope of this standard include 
those with atria, covered malls, and similar large-volume spaces. 
1.1.1.3 This standard is not intended to apply to warehouses, 
manufacturing facilities, or other similar spaces. 
1.1.1.4 This standard does not provide methodologies to assess 
the effects of smoke exposure on people, property, or mission 
continuity. 
1.1.2 The algebraic approaches to smoke management contained 
in this standard assume either that the smoke removal 
will be by mechanical means or that the smoke will fill the 
large space. 

NFPA 92B 
Standard for 
Smoke Management Systems in Malls, Atria, 
and Large Spaces 
 



באחריות מתכנן מערכת  גילוי אש–) 10.2014( 3חלק 1220י "ת–גלאי עשן במערכת מיזוג אוויר או בסמוך לה 

 מיזוג של יציאה פתחי מול גלאים של התקנה מחייבים השטח תנאי שבהם במקומות
 של היציאה פתח מול' מ 1.5- מ גדול במרחק האפשר במידת הגלאים יותקנו, אוויר
' מ 0.76- מ גדולה תהיה לא הגלאי ליד האוויר זרימת ומהירות, האוויר מיזוג

, האוויר מיזוג מפתח האפשר ככל רחוק הגלאי יותקן, אפשרי אינו הדבר אם. לשנייה
 .מ"ס 11- מ קטן יהיה לא מהקיר שמרחקו בתנאי
 יוקטנו), צפה רצפה כגון (לשנייה' מ 0.76- מ גדולה האוויר זרימת שמהירות במקום
 הקשור בכל הגלאי של היצרן להוראות להתייחס ויש הגלאים של" כיסוי"ה שטחי

 מופרד חדר אם.- יניקה גלאי להתקין או האוויר זרימת ולמהירות אוויר להחלפת
.(  ,החלל מגובה 15%- מ קטן לתקרה מחיצה בין והמרחק, מדפים או מחיצות בעזרת
 ציור ראו (נפרדים כחדרים המדפים או המחיצות ידי על המופרדים האזורים ייחשבו

1 
 לפחות ואחד, קומות 4 לכל לפחות אחד גלאי יותקן מדרגות חדרי כגון בחללים- 

 בתעלות. קיים אם, במעלית מכונות חדר בתקרת גלאי יותקן.- החלל של העליון בחלק
 ההשגחה ששטח ובתנאי, החוזר האוויר באזור לפחות אחד גלאי יותקן אוויר מיזוג
 .ר"מ 2,000- מ גדול יהיה לא לגלאי
 :הערה
 אחד גלאי לפחות או, נוסף גלאי יותקן ר"מ 2,000- מ גדולים השגחה שטחי עבור

 .נפרד גילוי לאזור יחובר גלאי כל. אש אזור מכל החוזר האוויר בתעלת
1 ציור  

 



NFPA 90 A–תחזוקה 

אחריות התחזוקה הינה על בעל הנכס•

ניבדק  אף גורם  / הנושא אינו מתוחזק•
רשמי מלבד במועד חידוש רשיונות עסק  



מכשולים ומהמורות בעתיד  
) 1001/8תקן ( תקן לתכנון חניונים •

מי עושה מתי ומדוע  –ואנליזת מילוט  CFD–בחינת מערכות להוצאת עשן •

התמודדות מול חברות נוספות שבוחנות עמידה בתקן •

) .למתכנן (ואחריות ) לאחד ( סמכות •

התמודדות עם ידע מקצועי אל מול הנחיות לא מקצועיות של  •

. פ ובעלי סמכות "מנה, אדריכלים , יזמים 

התמודדות מול ידע המפורט בתקנים והפרשנות שלו  •

"תחזוקת מבנים לקויה " עמידה בתקן תחזוקה אל מול •

????האם אין הגזמה בכל התהליך  •



תודה על ההקשבה 
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