
 
 

il.org.il-info@nfpa|il.org.il-www.nfpaע"ר(|העמותההישראליתלמיגוןמפניאש)

 08-9447720יבנה,1שידלובסקי

 7.8.18מיום פגישת הפורום יכום ס –פורום "בטיחות אש בביניינים" 

, דוד  חיים קפלן, סטנלי מילינרבישי בן חיים, חנן פילו, אאבי חזן, : שמואל נתנאל,  משתתפים

 .קנטור, יוסף דהרי

 .שמואל נתנאלעדכון יו"ר העמותה  .1
תקנות הרשות הארצית לכבאות לאחרונה התפרסמה טיוטה ל -שינויים רגולטוריים  .א

חזקה, בדיקה, תחזוקה ותרגול של סידורי בטיחות אש בבניין גבוה ובבניין רב אוהצלה )

.מדובר בקובץ תקנות מפורטות אשר כבר נדון בוועדת הפנים של הכנסת ובדיון קומות(

שמואל נתנאל. התקנות מגדירות דרישות מפורטות לתחזוקת יו"ר העמותה לקח חלק 

 מערכות הכיבוי, בין הדרישות ניתן למנות את הנושאים הבאים : 

 פינוי תרגול לפחות לשנה אחת לבצע יש ,מטר 42 מעל שגובהו נכסב. 

 לניהולו, לנכס אש בטיחות תיק הכנת לוודא האחראי חובת: המידע ושמירת תיעוד 

 .חזקתואו

  אש יימצאו בכל עת בנכס, במצב תקין, שמיש, הסידורי בטיחות האחראי יוודא כי 

 .פנויונגיש 

 : בדיקה חיצונית חזותית של סידורי בטיחות  –אחת לחודש בדיקות תקופתיות

הפעלת ניסיון של תאורת החירום ושל מערכת הכריזה  -אחת לשישה חודשים  ,האש

 .בטיחות האשתחזוקת סידורי  -, אחת לשנה בחירום

  משאותרו ליקויים בסידורי בטיחות האש, חלה על האחראי חובה לוודא את תיקונם

 ימי עבודה. 14ללא דיחוי, ולכל היותר תוך 

העמותה תומכת במהלך ותנסה לסייע בניתוח הכלכלי . ובמידה ולחברי פורום יש  מידע 

 ות.על הנעשה בתחום זה במדינות בעולם , נעביר הידע לנציבות הכבא

התקיימה פגישת עבודה בין נציגי  2018במחצית יוני  – NFPAשיתוף פעולה עם  .ב

בראשות הנשיא ג'ים פולי. הם יקחו  NFPAהעמותה בראשות שמואל נתנאל לבין הנהלת 

  .2019מרץ  27חלק בכנס השנתי שתקיים העמותה ב 

 

י מתנהלת עבודת מטה במסגרת פורום תעשיה לעבד קוד אתי .   – קוד אתי / תו איכות .2

הטיוטה שיאפשר בבוא היום להעניק "תו איכות" למי שיקיימו אותו מקרב חברי העמותה. 

במסגרת "פורום בטיחות המגובשת שמרכז חבר הוועד המנהל עקיבא הלמן תעלה לדיון 

קוד אתי לעמותה ועבודת המטה כעת תשתלב הוכן . בשלבי הקמת העמותה  "אש בביניינים

. לאחר הדיונים בפורומים תעלה טיוטה מגובשת לאישור הוועד המנהלעם מה שהוכן בזמנו.

במקביל לאישור הקוד האתי תוקם ועדת אתיקה ויתאפשר לחברי העמותה להשתמש ב "תו 

 איכות".

                               : NFPA 101 -מטר  281בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל  .3

 128שמעון אבודרהם התמנה ליו"ר תת הוועדה : בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל 

ומ    NFPA101כין נייר לגבי הנושאים שניתן לאמץ מ החלה לה. הוועדה NFPA 101 -מטר 

NFPA5000   במסמכי רקע כגון  נעזרת.הוועדהIBC (International Building Code)  מסמך,

נציבות הכבאות בנושא , ותעסוק בפרמטרים העיקריים של התקן : דרכי מוצא, מעליות 

ד'. הנושא ופינוי במעליות, עמידות השלד מפני אש, אזורי מחסה , אספקות מים מיוחדות וכ

 ידון במפגש הבא של הפורום.
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 מיגון פלדה .4

מיגון  , מיגון של תעלות  נושאבעמדה נייר להכיןהצורךבן חיים העלה חבר הפורום, אבישי

אשר דן במיגון בהתזה  1733בתחום מיגון הפלדה יש את תקן ' .מעבירים וכד םאיטו ,פלדה 

 אך בפועל לא קיים. היה אמור להכתב פרק עבור מיגון בצבע + מיגון בלוחותו צמנטית

תוך התייחסות לנוהל של  ההרעיון הוא ליזום מהלך,  לאסוף ידע הקיים בעולם בתחום ז

. שמואל נתנאל ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה - 2חלק   1733ולתקן  מת"י 

במכון התקנים על מנת שתתקיים עמ"ט  רדו גורה, ראש ענף בטיחות אשקד"ר ריישוחח עם 

 מתואמת.

:                                                                   NFPA 25, 1928ת"י –תחזוקת מערכות במים  .5

 96התקן כיום הוא מיושן משנת לתפקיד יו"ר ועדה זו.  הוועד המנהל מינה את סטנלי מילינר

הוועדה תשווה בין התקן האמריקאי לתקן הישראלי המיושן ותצביע על הפערים  .ולא עודכן

הוועדה  תתיחס גם להוראת נציב דה בנושא חידוש התקן.העיקריים לצורך הכנת נייר עמ

  מ'( משאבות להידרנטים וכו'. 100)אספקת מים לבניינים מעל  519

 

 ריכוז נושאים להמשך טיפול: .6
 

משנה בראשות ועדת – NFPA 101 -מטר  128בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל  .א

 שמעון אבודרהם.

 נלי מילינרטמשנה בראשות סועדת  – NFPA 25, 1928ת"י –תחזוקת מערכות במים  .ב

 נתנאל.שמואל  –מיגון פלדה , תאום עם ד"ר ריקרדו גורה  .ג
 הלמןעקיבא  –קוד אתי  .ד

 

 במשרדי העמותה. 17:00בשעה  2.12הישיבה הבאה תתקיים ביום א'  .7

 

 

 

 בברכה                          

 

 שמואל נתנאל יו"ר הפורום                                             
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