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 תקציר מנהלים

 ישראלהרשות הארצית לכבאות והצלה בהמשרד לביטחון הפנים ושל דוח מסכם מסמך זה הוא 

 בתחום בטיחות האש. ונכסים שאינם טעוני רישוי ברגולציה על בעלי עסקיםלהפחתת הנטל 

נועדה להפחית את הסיכונים לפגיעה כתוצאה משריפה או התפשטות שריפה בגין  בטיחות האשית ירגולצ

 אי נקיטת אמצעי הגנה הולמים את העסק ורמת סיכונו. 

ודורש עמידה  ונכסים שאינם טעוני רישוי בעסקיםתיות ם כך מבצע הרגולטור ביקורות תקופלש

 בדרישותיו.

 נכסלשם טיוב הרגולציה מבוצעים מספר צעדים, בדגש על ניהול סיכונים לצורך התאמת רמת סיכון ה

שלהן בהפחתת הסיכונים לפגיעה  תועלתה הדרישות הרגולטיביות אל מול עלות ובחינתלדרישות הנלוות 

 . כתוצאה משריפות

 מבוצעים צעדים שונים להפחתת הבירוקרטיה, לצורך הקלה על בעלי עסקים.כמו כן, 
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 פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים – 'חלק א

 רקע כללי .1

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', 22.10.2014, מתאריך 2118החלטת ממשלה מס' ל בהתאם

זה מציג את עיקרי  מסמךנדרשים כלל משרדי הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. 

המוטל על הרגולטורי להפחתת הנטל  כבאות והצלה לישראלהנושאים שעלו בתהליך ואת תכנית 

 .ונכסים שאינם טעוני רישוי ברישוי עסקים בטיחות אשהציבור בתחום 

דוח זה מתאר את הבחינה, ניהול הסיכונים והאיזונים במונחים של עלות תועלת שנעשתה בתחום 

, וכן הקלות נוספות בתחומים אחרים שהתבררו יחות אש לכלל העסקים טעוני רישוידרישות בט

 אגב הבחינה שנעשתה, כפי שיפורטו להלן.

 של הרגולטור בתחוםעיקרי הפעילות  .2

 תחומים עיקריים בהם הכבאות הינם גורם מנחה: 4קיימים 

 אלף עסקים. 150-רישוי עסקים, כ  (1)

 אלף נכסים 350-כ –נכסים שאינם טעוני רישוי )מבני חינוך, בריאות, משרדים ועוד(  (2)

 אלף בניינים. 110-כ –מבני מגורים  (3)

 היתרי בניה  (4)

 קיומם את להסדיר מטרתו זה "חוק קבע: 2012 –"ב חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע

 כיבוי ,באש הבטיחות הגברת ,ורכוש אדם חיי הצלת לשם ,במדינה והצלה כבאות שירותי של

  ."דליקות ומניעת דליקות

מערך הכבאות נערך ליישום חוק זה הן בהיבט המבצעי והן בהיבט המניעתי. בהיבט המבצעי כל 

אדם פועל מערך הכבאות בשריפות, אירועי חומ"ס, הצלה  פעולה הנדרשת לשם הצלת חיים

בחירום. בהיבט  ם אויים אדמתאונות דרכים ואו כל פעולה אחרת הנדרשת במצב של סיכון ח

 : המניעתי פועלת הרשות הארצית בשתי מישורים

והתורה האמריקאית לבטיחות אש  בתחום של יצירת רגולציה על בסיס ניהול סיכונים שיטתי 2.1

קה ובאם חלילה פרצה בכדי למזער למינימום האפשר את האפשרות לפרוץ דלי N.F.P.A)-)ה

 שלא תוכל להתפשט.  לשמור אותה כך

לשם  ונכסים שאינם טעוני רישוי עסקים, בחלק השני מבצעת הכבאות ביקורות במפעלים 2.2

 פיקוח על ביצוע אמצעי הבטיחות וסידורי הכבאות הנדרשים על פי חוק.
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  י לפעילותהבסיס החוק .3

  לצורך יכולת יישום החוק נעזר מערך הכבאות בחוקים והתקנות הבאים:

 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה. 3.1

 חוק התכנון והבניה 3.2

 חוק רישוי עסקים ותקנותיו. 3.3

 חוק החשמל ותקנותיו. 3.4

 חוק לבטיחות במקומות ציבוריים. 3.5

 חוק למניעת שריפות בשדות. 3.3

 

 תקנים ישראליים ובין לאומיים .4

 תקנים ישראליים 4.1

4.2 N.F.P.A - תקנים אמריקאים (National fire protection association) 

4.3  IFC – International Fire Code 

 תקנים זרים נוספים 4.4

 

 היתרים ורשיונות הניתנים על ידי הרגולטור  .5

כבאות על עמידה באמצעי הבטיחות וסידורי הכבאות כפי שנדרשים י אישורהכבאות מנפיקה  

 בהחיותיה הן בתחום רישוי עסקים והן בתחום נכסים שאינם טעוני רישוי. ב

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים .6

 עם רשויות מקומיות, הגורמים המאשרים עם מספר של רגולטורים, כגון: קיים ממשק עבודה             

קלאות, העבודה, משרד הח ת הסביבה, משרד הבריאות, משרד)הגנ רישוי עסקים האחרים בצו

 .משטרת ישראל(, מנהל התכנון, מנהל המים ומשרד הפנים

 

 פעילות הרגולטור על הרחבות  .7

בנוסף עסקים אלא  150,000 -כבאות והצלה לישראל פועלים לא רק בעסקים טעוני רישוי שהם כ 7.1

כמו  .)מבני חינוך, מבני בריאות, משרדים ועוד(נכסים טעוני ושאינם טעוני רישוי 350,000 -כב

חלק מהתנאים להיתר בניה שעל היזם להבטיח בבניה של בניין דרישות בטיחות האש הנם  ,כן
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וסדות חינוך, מוסדות זם, בעלי מפעלים, משרדי ממשלה, מבעל עסק, י חדש. קהל היעד הנו

בריאות, מוסדות רווחה או כל ארגון המקיים פעילות עסקית בתוך מבנה או מחוץ למבנה כגון 

 יים.אירוע תחת כיפת השמ

 האמריקאיים.  N.F.PA -על תקני ה הרגולציה של מערך הכבאות נשענת בעיקרה 7.2

להשלים את כתיבת התקנות לנכסים שאינן טעוני רישוי, להדק את שיתוף  תוכניות עתידיות הנן 7.3

לטיוב  ולהמשיך בהתאם לתכנית החומש 2018באפריל  1-פתחו בי הבקרה שנהפעולה עם מכונ

 למשרד לביטחון פנים.כפי שהועברה  הרגולציה,

 

 כוח אדם .8

 11 -מטה נציבות בהמורכבים ביחס הבא:  איש 280בתחום בטיחות האש בכבאות עובדים סך הכול 

 .תחנות האזוריותי מדורים בשרא 28 - יתרוהאשי מחלקות, ר 7 -מחוזות ב ,איש
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 סיכום השיח מול בעלי העניין - 'חלק ב

 סיכום תהליך השיח  .1

משרד החינוך, מרכז שלטון מקומי ומשרד  הארגונים הבאים:בוצעו שיחות ודיונים עם  1.1

  הבריאות.

 

 רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין. .2

 לבין היישום בשטח.מדיניות הרגולטורית הנקבעת בנציבות קיים פער גדול בין ה  2.1

  ן.הרשויות המקומיות בעמידתדרישות מכבידות המקשות על   2.2

 דרישות רטרואקטיביות מבניות במבנים קיימים.  2.3

 .אי אבחנה בדרישות בין עסק חדש לעסק קיים  2.4

 אי התאמת הדרישות בעסק לרמת הסיכון.  2.5

התקציב המוקצה לתחום בטיחות האש בבתי החולים היה יכול להיות מוקצה לטובת טיפול   2.3

 רפואי בחולים.

ם (עקב חוסר כח אדם ) איכילוב, אסף אי ביקורת כבאות במרכזים רפואיים ) מבנים מרובי  2.7

 הרופא, שיבא (

 ירידה של הנחיות כלפי השטח –מפקדי מחוזות חיכוכים בין נציבות כבאות ו  2.8

והדבר מצריך מתפקדות ישנות המערכות דרישות למערכות בטיחות אש חדשות למרות שה  2.2

  עלויות רבות על בתי החולים.

 יועצי בטיחות אש מוסמכיםחוסר ב 2.10

 מסלול אקדמי להנדסת בטיחות אש פרט לתואר שני באר שבעחוסר ב 2.11
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 להפחתת הנטלהרגולטור תכנית  - 'חלק ג

ביצוע דיונים עם  בות לסיום המפרט האחיד,יכולל ההתחי שבוצעה 2018תכנית לטיוב הרגולציה לשנת 

שאר האפיונים  ,ם, עריכת ערעורים ומתן מענה מהיר, עריכת כנסים להטמעת התהליכיארגונים עסקיים

  נמצאים ברמה של עבודה.

 לו"ז משימה
מדד 

 הערות סטטוס תפוקה/תוצאה
ביצוע הערכת השפעת 

רגולציה, על פי 
המתודולוגיה הממשלתית, 

 31.12.2018 מבני חינוך –לייעוד 

דוח טיוב 
רגולציה קיים 

והמלצותיו 
לא בוצע   מיושמות  

עמ"ט בוצע וכעת נבחן 
בתוך ועדת בטיחות 

הפנימית האש 
 בכבאות

ביצוע הערכת השפעת 
רגולציה, על פי 

המתודולוגיה הממשלתית, 
 31.12.2018 מבני בריאות –לייעוד 

דוח טיוב 
רגולציה קיים 

והמלצותיו 
 בוצע מיושמות

עמ"ט לבתי חולים 
בוצע ולא נמצאו 

הבדלים גדולים מול 
הרגולציה 

 האמריקאית
בניית טופס מקוון להשגות 

העסקים לטובת בעלי 
 31.12.2017 והנכסים באתר הכבאות

טופס מקוון 
לא בוצע   באוויר  נמצא בתהליכי עבודה 

פרסום כתובות מיילים של 
 31.12.2017 כלל מדורי בטיחות אש

כתובות מיילים 
בוצע  מפורסמים   

פרסום פריטי הרישוי 
 31.12.2017 באתר הכבאות

פריטי רישוי 
בוצע  מפורסמים   

 15.4.2018 צו הפסקה מנהלי
צו הפסקה 

בוצע  מנהלי קיים   
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 2018בשנת  רגולציה שבוצעוהליכי טיוב  –חלק ד' 

 בתי ספר וגני ילדים– טיוב רגולציה מבני חינוך .1

יועצים חיצוניים, מרכז השלטון  ,הרגולציה של משרד החינוךבוצעה עבודה משותפת לטיוב  .1.1

נותחו המענים המבצעים כיום, כמות אירועי דליקות במבני המקומי והמשרד לביטחון הפנים, בה 

חינוך בפילוחים שוים של איומי ייחוס, מענים בשטח ועוד השוואה לתקינה האמריקאית ואומדן 

 עלויות על פי מיפוי המבנים שהתקבל ממשרד החינוך.

 :גלאים  -העיקרית  בדרישה – להלן התוצר שהתקבל .1.2

 מושפעים
מרכיבי 
 הרגולציה

דרישות  -0 חלופה
 כבאות היום

 -חלופה א
דרישות התקינה 

האמריקאית 
-)אימוץ תקן ה
NFPA 101) 

דרישות  -חלופה ב
התקינה 

האמריקאית ) 
-אימוץ תקן ה

IFC) 

רשויות 
מקומיות 

 ומשרד החינוך

אומדן עלויות 
 שוטפות

 ₪ מיליון  0 ₪ מיליון  1.5  ₪ מיליון  84

אומדן עלויות 
 חד פעמיות

 ₪ מיליון  0 ₪ מיליון  12 ש"ח מיליון 320

 

 בתי חולים – טיוב רגולציה מבני בריאות .2

בוצעה עבודה מול משרד הבריאות בו הועלו עומסים על פי שיח עם בעלי העניין המצוין לעיל.  .א

 בוצעה בדיקה של דרישות מבניות אל מול הנחית הנציב להפחתת הרגולציה.

 להלן התוצר שהתקבל: .ב

ארה"ב דרישות  ישראל  דרישה
(101 (NFPA 

ארה"ב דרישות 
((IFC 

בכל המקומות הציבוריים,  מתזים
במתקנים הטכניים, בכל 

השטחים שהם מתחת 
למפלס הכניסה הקובעת 

ובכלל זה חניוני רכב. מעל 
מיטות נדרש  100-מ' ו 12

 גם בכל שאר חלקי הבניין

בתי אבות, בתי 

חולים ומתקני 

טיפול למוגבלים, 

בניינים גבוהים 

מ'( 23 )מעל  

בתי חולים, בתי 

אבות, בתי חולים 

לחולי נפש, מכוני 

גמילה ומכוני בריאות 

 אמבולטוריים
 522על פי הוראת נציב  משאבות

ולחץ מים של הרשות 
 המקומית

 NFPA 20על פי  

נדרש בכל  בכל בתי החולים גלאים
המסדרונות 

במתקני טיפול 
 למוגבלים 

גלאים אוטומטיים 
וקבוצה   I-2בקבוצה 

I-1 

מערכת אזעקת אש 
 אוטומטית

 1-2-ו I-1בקבוצות  בכל מבני בריאות בכל בית חולים
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 מדינת ישראל
 
 
 
 
 

 המשרד לביטחון הפנים
 לישראלכבאות והצלה 

 אגף בטיחות אש וחקירות

 לא נדרש לא נדרש  גילוי בלוח חשמל

, בית 2 -בית חולים בינוני ברזי כיבוי
 4 –חולים גדול 

 לא נדרש לא נדרש

יותקן בכל בית חולים,  ארון כיבוי אש
בכל בנין: בכל מפלס חד 

כל כניסה  קומתי, ליד
לחדרי מדרגות. לאורך 

הפרוזדורים של כל מפלס 
קומתי, אם המרחקים בין 
הכניסות לחדרי מדרגות 

מ'. בכניסה  40עולים על 
למקומות הבאים אם 
המרחק עד הגלגילון 
 20הקרוב ביותר עולה על 
מ': מקומות אחסון 

כלליים, מקומות לשירותי 
משק, מקומות ציבוריים, 

מקומות לשירותים 
דסיים, יחידות מנהלה, הנ

 מקומות שירותי רפואי

 לא נדרש לא נדרש

 

  

 הליכי טיוב רגולציה ברפורמה ברישוי עסקים .3

(, קולנוע, 10 -ל 3-הארכת תוקפי רישיון למספר רב של עסקים, כגון: מסעדות, אולמי שמחות ) מ .א

 ( ועוד. 5 -ל 1-תאטרון, לונה פארק )מ

 800העברת פריטי הרישוי ממסלול רישוי רגיל לרישוי בתצהיר או היתר מזורז, כגון: חנות מעל  .ב

 מוסכי פחחות, חניון בתשלום, מוסכים ועוד.מלונות, מ"ר, 

קידום הקמת מרכזי שירות משותפים ברשויות המקומיות, לטובת הכוונה וייעוץ לבעלי עסקים  .ג

 (.2020חדשים וקיימים )ינואר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019תכנית העבודה לטיוב הרגולציה לשנת  -לק ה'ח
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 מדינת ישראל
 
 
 
 
 

 המשרד לביטחון הפנים
 לישראלכבאות והצלה 

 אגף בטיחות אש וחקירות

 כמות מושפעים מדד תפוקה/תוצאה צפי סיום משימה

ביצוע עבודת הערכת השפעת 

רגולציה, על פי המתודולוגיה 

 חינוך –הממשלתית, לייעוד 

31.12.2012 

 

דוח טיוב רגולציה קיים 

 והמלצותיו מיושמות

 

 מוסדות 24,000

 

ביצוע עבודת הערכת השפעת 

רגולציה, על פי המתודולוגיה 

הממשלתית, לייעוד – תעשיה, 

 מסחר ואחסון – מטען אש

31.12.2012 

 

דוח טיוב רגולציה קיים 

 והמלצותיו מיושמות

 

 מבני מסחר 84,000

 מבני תעשיה 24,000

 מבני אחסון 13,000

ביצוע הערכת השפעת רגולציה, על 

פי המתודולוגיה הממשלתית, 

 בריאות -לייעוד

31.12.2012 

 

דוח טיוב רגולציה קיים 

 והמלצותיו מיושמות

 בתי חולים 33

 מרפאותאלפי 

ביצוע הערכת השפעת רגולציה, על 

פי המתודולוגיה הממשלתית, 

 תחזוקת מבנים –לייעוד 

31.12.2012 

 

קיים דוח טיוב רגולציה 

 והמלצותיו מיושמות

מבני עסקים,  150,000

נכסים שאינם טעוני  420

בנייני  110,000רישוי ו

 מגורים

בניית טופס מקוון להשגות לטובת 

בעלי העסקים והנכסים באתר 

 הכבאות

31.12.2020 

 

אלף בעלי נכסים  570 ירוטופס מקוון באו

 ועסקים

טיוב בניית תכנית עבודה להטמעת 

שבוצעו בשנים האחרונות הרגולציה 

 ויישומה

תכנית עבודה קיימת  31.12.2012

 ומיושמת

אלף בעלי נכסים  570

 ועסקים

העברת נכסים שאינם טעוני רישוי 

 למודל תצהיר 2-ו 1ברמות סיכון 

 נכסים 300,000 הוצאת הנחיה 31.12.2012

 

 

 

 


