המועצה האזורית לכיש
הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
נוהל הפנייה לרשות הארצית לכבאות והצלה

המועצה הארצית לתכנון ובניה ,אישרה בישיבתה מתאריך  6/12/2011את ההצעה לתקנות התכנון ובניה חלק ג'-
בטיחות אש בבניין -פרק ד' מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש.
 .1לפי הוראת נציב  550כאמור בסעיף  )3()2()1(3.4.8.10להלן הדרישות למבנים צמודי קרקע חד קומתיים /דו
קומתיים:
א .ברז כיבוי " 3על קו מים " 4בהתאם לתקן .448
ב .גלגלון כבוי " 3/4בהתאם לתקן 2206
ג .מטף כיבי  3ק״ג מסוג אבקה יבשה
ד" .גלאי עצמאי" -גלאי עם התראה קולית המכיל סוללת גיבוי המחובר לרשת החשמל ללא רכזת.
ה .בכל חלק מהבניין המשמש כמחסן יותקן מתז עם חיבור לרשת המים הביתית.
 .2יודגש כי ההפניה לכבאות תידרש החל מחודש ינואר ( .2014כל בקשה חדשה שהוגשה לועדה המקומית
מתאריך  1/1/14תחויב בדרישה זו )
 .3מבנים המחייבים הפנייה לכבאות :בנייה חדשה ,תוספת למבנה (ולא משנה גודל התוספת המבוקשת) ,מבנים חקלאיים
(למעט חממות)  ,מבני ציבור ,מבנים יבילים ,מחסנים מעל  12מ"ר וכל בניה שאינה קונבנציונאלית( בניה קלה
מפאנלים ,עץ ,פלסטיק,גבס) .בקשות שאינן מחייבות הפניה לכיבוי הן מחסן פלסטיק ,מצללות ,שינו״ בחזיתות(
פתחים) ,תוספת ממ"ד למבנה קיים ,תוספת בריכה וכל תוספת אחרת למבנה הקיים בהיתר כדוגמת תוספת חדר,
מרפסת ,מחסן עד  12מ"ר ,שינויים פנימיים .הנחיות להגשת הבקשה להיתר
א .הבקשה להיתר תוגש לכבאות בהתאם לנוהל המקובל ב 2-העתקים צבעוניים .הבקשה תכלול את דרישות כבאות
שלעיל והן ״ושמו בתכנית קומת קרקע/קומה א' /מרתף .
ב .ברז הכיבוי " 3יסומן ע"ג מפת המדידה או ע"ג תרשים הסביבה בסמוך למבנה במרחק שלא יעלה על  100מ'
מהמבנה.
ג .גלגלון ימוקם בסמוך לכניסה הראשית מחוץ למבנה .ניתן למקם ע"ג החומה /גדר או על קיר חיצוני של המבנה
בסמוך לברז כיבוי בשטח המגרש.
ד .מטף כיבוי יסומן ע"ג הבקשה להיתר בתוך המבנה בסמוך לכניסה הראשית .
ה .גלאי עצמאי יסומן ע"ג הבקשה באזור החלל המרכזי של המבנה ,מסדרון המוביל לחדרי השינה בגובה תקרה
מבוקשת .מסי גלאי העשן יהיו כמספר הקומות במבנה .תתכן דרישה אחרת של כיבוי במידה ואזור חדרי השינה
מפוצלים.
ו .מתז אוטומטי יסומן במרכז מבנה המיועד למחסן.
 .4לא יתאפשר שימוש משותף של אמצעי הכיבוי למבנים צמודים (בעלי קיר משותף).
 .5המלצת כיבוי אש להיתר תחויב באגרה אשר תשולם בנפרד וישירות לכיבוי דרך בנק הדואר בשובר שינופק בנפרד.
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