
(  תקנות התכנון והבניה ) הוראות מנהל התכנון 

2021אינטגרציה –536הוראות מכר ,



גורמי האש

חומר בעירה•

חומר הצתה  •

חמצן•

גודל להבה•



המטרה

מניעת דליקות•
בטיחות אנשים באירוע•
הגנה בפני נזקי רכוש•



האמצעים

(.חשיבה מעשית ומבצעית )תכנון נכון•

.שימוש בחומרים בבניין לא דליקים•

(מדורי אש)הפרדה לאזורי אש •

טיפול בגורמי האש  •

.  מערכות כיבוי אש ידניות•

.מערכות כיבוי אש אוטומטיות•

מערכות כיבוי אש בגז•

(.MIST) מערכת כיבוי בטיפות מים •

(סגירת אוויר צח)אי הפעלת מערכות •





במבנים  תכנון מערכת כוללת להגנה בפני אש

עשן  /התפתחות אירוע אשלמנועהינה NFPAהרעיון המרכזי של המערכות בתיקני ה •
. ובעיקר להקטין את הסיכוי להתפתחותו לאירוע ללא שליטה

.קובע את עקרונות הבטיחות בתקנות התכנון והבניה–מנהל התכנון •

.קבלן מבצע–כיבוי אש •

.בדיקה לתקינות המערכת-מעבדות / מכון תקנים •

מתן מענה למבנה בחשיבה מבצעית בתוצאה של מילוט דיירי הבניין ללא פגע ושמירה על •
.הרכוש ככל שניתן

עד " לארועלתת מענה בעצמם " ככל שהבניין גבוה ומורכב יותר כך יידרש מהדיירים •
.להגעת צוותי הכיבוי

.העברת האחריות לבעלי הנכסים•

תפקוד שהוגדר בתקנות התכנון והבניה מותקנות מערכות / שטח / במבנים מעל גודל •
.מתזיםמשולבות הכוללות גלאי עשן ומערכת 

.ככל שהמבנה פשוט יותר כך יותקנו בו פחות מערכות•

.מגדיר את רמת הסיכון של המבנה( זמינות רשת)529יועץ הבטיחות בסיוע הוראת מכר •

הוראות התקנה : מערכות גילוי אש"1220מערכת גלאי העשן מותקנת על פי הוראות תקן •
.המערכת נדרשת בתחזוקה שוטפת ובבדיקה שנתית". ודרישות כלליות

NFPA-13תקן המתבסס על1596מותקנת על פי תקן המתזיםמערכת •

.בתחזוקה שוטפת ובבדיקה שנתית1928מתבצעת על פי הוראות תקן המתזיםתחזוקת •



מערכות בטיחות אש משולבות  
נבדקה  , י חברת מוסמכת"למרות שכל מערכת עצמאית הותקנה ע

,י מעבדה"ע

קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות מתוכנן המשלב את פעולת כל 
.י צוות ההצלה המקומי והדיירים בנכס"ומתורגל ע, המערכות 

:עקרונות תכנון 

מערכות דיווח וכריזה•

(גלאים) מערכות גילוי והפעלה•

(מדורי אש)תכנון מראש של הפרדות אש •

דרכי ומרחקי מילוט •

זמינות וכמות מים•

חשמל קבוע להפעלת מערכות•

שליטה בעשן ואספקת אויר צח•

צינורות  ) וידניות ( ספרינקלרים)מערכות כיבוי אש אוטומטיות •
(  כיבוי



•







יעדים לתכנון והשיג נדרש ,מטרות –עשן / ניהול אירוע אש 

גילוי •

זיהוי•
פינוי והצלת אנשים  •

כיבוי •

פינוי עשן•

שמירה על רכוש•
























