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חוברת הדרכה על מסלול בתצהיר

אזרח יקר
הרצון להקל את הנטל המוטל עליך ומתוך אמון מלא כי הנך אדם
אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות
התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש ,יצרה הרשות הארצית
לכבאות מסלול קצר ונוח ,הנקרא מסלול בתצהיר.
מסלול זה עבר בכנסת בחוק ההסדרים בתאריך  32לדצמבר 3102
ויכנס לתוקפו מיד עם חתימת שר הפנים על צו רישוי עסקים
המתוקן.
במסלול זה נכללים  001פרטי רישוי שחלקים מהם בגדלים שונים (כפי
שמפורט בהמשך החוברת) יהיו במסלול זה.
חוברת זו נועדה להקל עליכם ולתת בידכם את ההסבר המפורט כדי
לעמוד בתנאי המסלול בתצהיר.

תרשים זרימה של מסלול בתצהיר שעליך לעשות.
 בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה.
 הרשות תסביר ללקוח כי העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ועליו לפעול על פי המסמכים
המצורפים.
 .0חוברת הסבר והדרכה.
 .3מפרט אחיד עם הדרישות.
 .2טופס תצהיר

 בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ומגיש לרשות המקומית את טופס
התצהיר מאומת ע"י עורך דין.
 הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים)
 רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון מדגמים בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל
העסק בתנאי התצהיר

מבנה הפריט האחיד והסבר על יישומו.
 .0הוראות חוק הנוגעות לעניין
 .1.1חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב;3103-
הסבר :מקור הסמכות של רשות הכבאות.
 .3הגדרות
" .1.1אמצעי בטיחות אש והצלה"  -אמצעים המותקנים בנכסים ,דרך קבע או באופן ארעי,
ומיועדים ,בין השאר ,לכל אחד מאלה:
מניעת דליקות והתפשטותן;
.3.0.0
כיבוי דליקות ,צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות;
.3.0.3
מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם;
.3.0.2
הצלת חיי אדם ורכוש;
.3.0.2
דרכי התקשרות;
.3.0.1
כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.
.3.0.2
 .1.1ציוד כיבוי"  -ציוד ,מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן;
" .1.2תקן ישראלי (ת"י)"  -תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים;
הסבר :הגדרות המשמשות את הכתוב במפרט האחיד בתצהיר שנועדו להבנת
הדרישות של המפרט.
 .3כללי
.2.1

תחזוקת אמצעי בטיחות אש והצלה:
 .2.1.1אמצעי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת ,ובעל רישיון העסק
יוודא את ביצוען של הבדיקות ,הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך
כך (להלן – תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה).
 .2.1.1תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי
התקף והוראות היצרן ,ואם ניתנו הוראות נוספות ע"י נותן האישור –
בהתאם להוראות אלו.
הסבר :הסבר על התחזוקה השוטפת אותה צריך/כה לקיים בעל/ת העסק

 .2לאחר סעיפים  ,2 ,3 ,0המופיעים לעיל שהנם סעיפים כלליים לכל המפרט האחיד בתצהיר
המשך המפרט מציין את הדרישות הנדרשות לאותו סוג עסק.
 .1בכל מקום בו יש אזכור של תקן ישראלי כל שעליכם לעשות הוא לדרוש מאותו מקום בו
רכשתם את ציוד הכיבוי את אישור התקן הנלווה לציוד ולשמור את אישור התקן בתיק
המסמכים.
 .2מפורטים מטה תוך צירוף צילומים של אמצעי הכיבוי הנדרשים.
 .7כמו כן מצורף טופס התצהיר שאותו תקבלו :יש למלא את הטופס בכל השדות בכתב יד קריא
וברור

ציוד כיבוי הנדרש להתקנה
ציוד הכיבוי הרשום מטה נותן הסבר מפורט על אמצעי הכיבוי הנדרשים להתקנה.
אופן אחזקתם והתייחסות לאישור הנלווה ההסבר מתייחס לכלל ציוד הכיבוי.
הציוד הנדרש לסוג העסק שלך מפורט בתוך המפרט האחיד אותו ניתן למצוא באתר:
http://www.102.gov.il

 .1עמדת כיבוי אש
עמדת כיבוי אש תקנית  ,שתכלול :ברז כיבוי בקוטר  1צול 1 ,זרנוקים בקוטר  1צול
באורך  11מ' כל אחד ,מזנק בקוטר  1צול ,גלגלון בקוטר  2/3צול עם מזנק צמוד'
ומטפה אבקה במשקל של  6ק"ג .הציוד יאוכסן בארון כיבוי בגובה  111:ס"מ,
ברוחב  01ס"מ ,ובעומק  21ס"מ מסומן בסימון תיקני במילים' :עמדת כיבוי אש'.
תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה מתכת

זרנוק תקני "( 1צול) באורך  11מטר

 .2גלגלון
גלגלון כיבוי אש בקוטר  2/3צול עם מזנק צמוד .תשתית הצינורות לגלגלון תהיה מתכת
גלגלונים שהותקנו לאחר  11.16.1112יש לעמוד בדרישות ת"י  1116חלק " 1גלגלון כיבוי אש:
דרישות תכן ,התקנה ותחזוקה".
"
כאשר רוכשים גלגלון חדש יש לדרוש מספק אישור שגלגלון אכן עומד בתקן  2222חלק 2
ולשמור אישור לעיל בתיק מסמכים
.
גלגלון קיים

גלגלון חדש עומד בתקן  2222חלק 2

 .2מטפה
מטפה אבקה  6ק'ג .יותקנו בהתאם לדרישות המפורטות בת"י  111חלק  1מטפים מיטלטלים.

מתלה למטפה אבקה
המטפה יותקן במקום בולט המאפשר גישה נוחה ,בגובה  0.3מטר ,או על משטח מתאים.
המטפה ימוקם כך שהגישה אליו לא תסכן את המשתמש בו.
המטפים יותקנו ליד פתחי כניסה ויציאה וכן לאורך נתיבי מעבר.
כל מטפה ייתלה על התקן תלייה מתאים או יותקן בתושבת מתאימה או בתוך ארון ,כך
שסימונו ייראה .אם המטפה מותקן בארון יש לוודא שפתיחת דלתות הארון לא
תפריע במעברים.
יש להימנע מהתקנת מטפה במקומות שבהם  11ºצ' או יותר.
מרחק ההליכה למטפה לא יהיה גדול מ 01 -מ'.
כאשר רוכשים מטפה אבקה יש לדרוש את אישור תקן ישראלי  921לשמור בתיק המסמכים.

 .3שילוט מואר

בעסק יותקנו שלטים שבהם נכתב "יציאה" מעל פתחי העסק ובמקומות בהם כיוון היציאה
מהעסק לא נראה באופן ברור
הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק; גובה האותיות יהיה  11סנטימטרים
לפחות ועוביים יהיה  11מילימטרים לפחות; המרווח בין האותיות יהיה לפחות  1סנטימטר.
לשלטים תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על סוללות
נטענות המאפשרות זמן תאורה של  61דקות; גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי ת"י ,11
חלק  1.11מנורות :דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת חירום ,והוא יופעל בעת הפסקת
חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.
כאשר רוכשים שילוט עם תאורת חירום חדש יש לדרוש מספק אישור שהמוצר עומד בתקן
ישראלי  22חלק .2.22
יש לשמור את האישור לעיל בתיק מסמכים

 .6תאורת חירום

תאורת החירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או מערכת מרכזית
לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה ,הכוללת מצבר נטען .גופי תאורת חרום יהיו מוזנים משני מעגלי
הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות .גופי תאורת החירום יתאימו לתקן ישראלי ת"י ,11
חלק  1.11מנורות :דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום
כאשר רוכשים תאורת חירום חדשה יש לדרוש מספק אישור שהמוצר עומד בתקן ישראלי 22
חלק .2.22
יש לשמור את האישור לעיל בתיק מסמכי

 .0חשמל.
מערכת החשמל המותקנת במקום צריכה להיות בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד( 1113-להלן
– חוק החשמל) ותקנותיו.

יש לבצע בדיקת חשמל כללית לעסק כולל לוח החשמל אחת לחמש שנים ולדרוש אישור מחשמלאי
מוסמך או בודק בעל רישיון המוסך לתת אישור..
יש לשמור את האישור בתיק המסמכים

 ..1מערכת גילוי
למערכת גילוי אש ועשן תפקיד מרכזי בזיהוי שריפה או עשן.

תקן ישראלי  1111דן בהתקנת מערכת גילוי אש ועשן .לאחר התקנת מערכת ע"י חברה בתו תקן
מקבלים אישור מעבדה  ,יש לשמור אותו בתיק מסמכים.
יש לבצע בדיקות תחזוקה תקופתיות למערכת גילוי אש ועשן ולשמור אישור בתיק מסמכים.

תצהיר
תצהיר בעלים  /בעל זכות חתימה בתאגיד בבקשה לרשיון עסק – במסלול אישור
על יסוד תצהיר – לעניין כבאות
לפי סעיף (6ג) לחוק רישוי עסקים ,ולצו של שר הפנים מיום .....

אני הח"מ ,____________ ,בעל/ת תעודת זהות מספר __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
שם המצהיר

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
 .0הנני עושה תצהירי זה ,לביסוס בקשתי  /בקשת תאגיד* __________________________
(שם תאגיד ,ומספר תאגיד) לקבלת רשיון עסק ,במסלול אישור על יסוד תצהיר -לעניין
כבאות ,בהתאם לסעיף (2ג) לחוק רישוי עסקים.
 .3אני בעליו  /מורשה/י חתימה בתאגיד* ,של עסק ששמו ___________________________
מכתובת _______________________________________________ (להלן :העסק).


אם הבקשה מוגשת מטעם תאגיד :ייחתם התצהיר על ידי מורשי החתימה של התאגיד,
בצירוף חותמת התאגיד .לתיק המסמכים ,המתואר בסעיף  9להלן ,יצורף מסמך המעיד
על סמכות החתימה של מורשי החתימה.

 .2שטחו המבונה הכולל של העסק הוא ______ מ"ר ,בהתאם לתוכנית המדידה של העסק.
תוכנית המדידה מצורפת לתיק המסמכים ,המתואר בסעיף  9להלן.
העסק או חלק ממנו אינו מתחת לקרקע ,אינו חלק מקניון ,אינו חלק ממרכז מסחרי
.2
ששטחו המבונה עולה על  3,111מ"ר ,ואינו חלק ממבנה המשמש ליותר משימוש אחד (כגון
מסחר ומשרדים ,מסחר ומגורים וכדו').
העסק הוא חלק ממבנה המשמש ליותר משימוש אחד ,אך מצוי בקומת הכניסה של
המבנה ,שטחו המבונה של העסק אינו עולה על  211מ"ר ,והוא אינו בית מרקחת ששטחו
המבונה מעל  311מ"ר או מסעדה ששטחה המבונה מעל  11מ"ר או מכבסה.
 .1עיסוקו של העסק ____________________________________________________.
ידוע לי שמחייב את העסק פריט רישוי שמספרו _____________________________
ושמו ______________________________________________ (להלן :פריט הרישוי),
אשר בהתייחס אליו פורסם המפרט שלהלן (סמן/י את הנכון):
מפרט אחיד ,לרבות מסמכים לצד המפרט
מפרט תנאים באתר האינטרנט של רשות הכבאות וההצלה (בהעדר מפרט אחיד)
 .2קראתי והבנתי את הוראות ותנאי המפרט בהתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש לצורך
קיום הדינים הנוגעים לכבאות ,וכן את ההוראות אליהן מפנה המפרט (בתצהיר זה :דרישות
המפרט).
 .7ביצעתי בעסק את כל דרישות המפרט.
 .8קיבלתי את כל האישורים הנדרשים בהתאם למפרט.
 .9ידוע לי שאני נדרש/ת להחזיק בבית העסק תיק מסמכים ,בו יהיו תצהירי זה ,כל האישורים
הנדרשים בהתאם למפרט ,ומסמכים נוספים כאמור בתצהיר זה (בתצהיר זה :תיק
המסמכים) .ידוע לי שאני נדרש/ת להציג את תיק המסמכים ,בכל עת ,בפני נציג רשות
הכבאות וההצלה.
 .01ידוע לי שמחובתי להבטיח כי דרישות המפרט יתקיימו בעסק בכל עת.

 .00העדר סייג לאישור העסק על יסוד תצהיר – בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשתי ,במסגרתה
מוגש תצהירי זה – לא בוטל רשיון או היתר שניתן לעסק ,למבקש ,למי ששולט בעסק או
במבקש או למי שנשלט על ידי מי מהם ,בשל אחת או יותר מהנסיבות הבאות:
א .הוגשו תצהיר או מסמכים כוזבים;
ב .הופר או חדל להתקיים תנאי ,מהתנאים שהותנו על ידי רשות הרישוי ו/או רשות הכבאות
וההצלה;
ג .חלו בעסק שינויים מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו על ידי לרשות הרישוי.
 .03סמן והשלם רק אם נדרש:
הנני סבור/ה כי דרישת המפרט __________ אשר בהתייחס אליה לא נדרש במפרט
אישור מאת גורמי מקצוע ,מחייבת ידע מיוחד שאינו בתחום מומחיותי ,ולכן תצהירי
בהתייחס לדרישה זו ,ניתן בהתאם לאישור שקיבלתי ממר/גב'* ___________ ת.ז
___________ ,שהוא/י איש/ת מקצוע בתחום של ___________ ואשר אישורו/ה מצורף
לתצהירי זה.
 .02ידוע ומובן לי שמי שביודעין מוסר תצהיר שקר ,לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר ,דינו -
מאסר שלוש שנים.
 .02ידוע לי כי מבלי לפגוע בהוראות כל דין ,מסירת תצהיר שקרי או אי קיום דרישות המפרט
בעסק בכל עת ,תביא לביטול רשיון העסק ,בכפוף לשימוע ,ויפגעו ביכולתי להגיש תצהיר
דומה בעתיד.
 .01זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימת המצהיר/ה

__________________
שם המצהיר/ה

* מחק/י את המיותר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד_______________ ,שכתובתי_________________________________,
מאשר/ת כי בתאריך____________ הופיע/ה בפני גב'/מר* _________________________,
מספר ת.ז ,_____________ .המוכר/ת לי באופן אישי  /אשר הזדהה/תה בפני באמצעות תעודת
זהות* ,ולאחר שהזהרתיה/ו כי עליה/ו להצהיר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי ת/יהיה
צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתה/ו דלעיל
וחתם/מה עליה בפני.

* מחק/י את המיותר

___________________
__________ ,עו"ד

