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לכבוד
המהל/ת הכללי/ת
כבדי,
הדון :פתרון בעיות רגולציה במפעלך בתחום כיבוי אש
הרשות הארצית לכבאות והצלה והתאחדות התעשייים בישראל ,פועלות בשיתוף פעולה
הדוק ,בכדי לאזן בין הדרישות בבטיחות אש לבין הצורך בהפחתת הטל הרגולטורי .במסגרת
הפעילות המשותפת מצורפים הסברים על אופי העבודה של התעשיין אל מול רשות הכבאות:
עשה:
 ראשית ודא מול הרשות המקומית את פריט הרישוי של העסק שלך בהתאם לכתוב
בצו רישוי עסקים.
לדוגמא :פריט רישוי  10.2פלסטיק ומוצריו :ייצור ,עיבוד ,מחזור
 לאחר שיש בידך את מספר פריט הרישוי עליך לוודא על פי תוים שיש לך כבעל
המקום על גודל השטח הבוי של המפעל.
 כאשר בידך שתי תוים אלו עשה את הפעולות הבאות:
 oהכס לאתר הרשות הארצית לכבאות והצלה , 102.gov.il ,תחת קטגורית
"שירותים" כס ל"דרישות כבאות לרישוי עסקים" במידה ומדובר בעסק לפי
קבלת היתר ביה כס ל"דרישות כבאות להיתרי ביה" .לאחר מכן לחץ על
כפתור "לאיתור מידע".
 oבחר את הקטגוריה המתאימה בהתאם לגודל המבה ולחץ עליה .יפתח לך
מסמך הדרישות כפי שכתבו בפריט הרישוי.
 oהדפס את מסמך הדרישות.
 oהעבר את המסמך שבידך לטופס אקסל כך שיש בידך כלל הדרישות
והאישורים הדרשים בפריט הרישוי.
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 oהוסף בטופס האקסל  3טורים :טור דרישה תקיה ,טור דרישה לא תקיה,
טור הערות.
 oהל את טופס האקסל ,כך שיש מעקב של המפעל אחרי תקיות של האמצעים
לכיבוי המותקים במפעל.
 oכאשר יגיע מפקח מטעם רשות הכבאות לביקורת הראה לו את המעקב שעשית
בהתאם לפריט רישוי ואת האישורים שהכת בהתאם לדרש בפריט הרישוי.
פעולה זו תקל על המפקח את העבודה ותצמצם בהרבה את זמן שהותו ויצור
שיתוף פעולה חיובי בין מערך הכבאות לבין התעשייים.

הערה חשובה :כל הפעולות הרשומות מעלה :ידיעת מס' פריט הרישוי ,גודל המבה,
הדפסת הדרישות ,ביית טופס אקסל .הן פעולות חד פעמיות האורכות לא יותר מ 4-שעות
עבודה .פעולות אלו יקו לכם יכולת שליטה על העשה במפעל שלכם כי כידוע לכם החוק
העביר את האחריות על בעלי המפעל.
 במידה וקיימות בעיות טכיות לביצוע דרישות במועדן פו לתחת הכיבוי האזורית
למדור הגה מאש אשר שם מתהל תיק הכיבוי שלכם והגישו בקשה לקביעת אבי דרך
ליישום הדרישות.
אל תעשה:
 אל תבצעו דרישות בוגע לכיבוי אש ,מבלי לוודא כי אכן הן הכרחיות .במידה ואיכם
בטוחים באשר לדרישות ,התייעצו עם האחראי לתחום כיבוי האש בהתאחדות
התעשייים – אלעד צר.
 במידה והפקח דרש דרישות שאין תואמות את דרישות הכבאות המפורטות באתר
הרשות הארצית לכבאות והצלה ,אל תבצעו אותן לפי שאתם מתייעצים עם האחראי
לתחום כיבוי האש בהתאחדות התעשייים.
 אל תמתיו לדקה האחרוה! לפי הפיקוח השתי מטעם הרשות הארצית לכבאות
והצלה ,וודאו כי הכם עומדים בדרישות .הדבר יקצר לכם את זמן קבלת האישור.
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 אל תזרקו אישורים של התקת מערכות כיבוי ,יתכן כי תצטרכו להגיש אותם בעתיד
לרשות הכבאות וההצלה.
 אל תיקחו יועץ בטיחות לפי שבדקתם כי היועץ מקצועי ,אמין ובעל יסיון .יועץ לא
מקצועי יכול להוביל לבזבוז כספים מיותר ואף לאי עמידה בדרישות הכבאות בזמן
הדרש.
בכל שאלה בושא הכם מוזמים לפות לאגף כלכלה ,לראש תחום ארגיה ותשתיות
ומומחה תחום כיבוי אש בהתאחדות התעשייים ,אלעד צר בטלפון  050-7194700דוא"ל:
elad@industry.org.il

בברכה,

רובי גיל
מכ"ל התאחדות התעשייים
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