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 א.נ., 

מענה לפנייתך בעניין "בקשה למידע עמידת מערכות כריזה בחירום הנדון: 
 בהוראות נציב הכבאות"

  סימוכין:
 להלן.,  – 9/7/2019תשובתנו הראשונית אליך, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .1
 "ב ולהלן.מצ – 7/6/2019פנייתך אל כבאות והצלה לישראל )על צרופתה(, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  .2

 
 בהמשך לפנייתך ולתשובתנו, הראשונית, נשיבך כלהלן:  .א

, שהנו תקן 1220התקן הרלוונטי לנושא מערכות גילוי אש והתרעה הוא ת"י  .1
רשמי. נכון להיום אין בתקן הסדרה של תחום "מובנות הדיבור" למערכות התרעת 

 אש. 

עה, מפנה לתקן , שעניינה, בין השאר, מערכות גילוי אש והתר550הוראת נציב  .2
 הרשמי האמור. 

"מערכת למסירת  3.4.1.1, מגדירה בסעיף 550בכלל האמור, הוראת נציב  .3
. בהמשך 3חלק  1220" כמערכת העומדת בדרישה ת"י Public Addressהודעות 

)ג( כי "מערכות גילוי אש והתרעה הנדרשות 3.4.2.1קובעת ההוראה בסעיף 
 על כל חלקיו".  1220בחלק ג' יתוכננו ויותקנו על פי ת"י 

)ז( מצוין, בשוגג, כי מערכת הכריזה הנדרשת בחלק ג' תתוכנן 3.4.2.1בסעיף 
יצא  2014. מכיוון שמדובר בטעות סופר, כבר בשנת NFPA 72ותותקן על פי 

 מכתב הבהרה לפיו יבדקו מערכת הכריזה בחירום רק בהתאם לתקן הרשמי. 

ם היום, יחד עם זאת נוכח פנייתך, למיטב הבנתנו בהתאם להנחיה זו פועלים ג
 תתוקן טעות הסופר גם בגוף ההוראה. 

בנוהל כבאות והצלה לישראל, בנושא מעבדות בדיקה בתחום מערכות  -לשאלתך  .4
)המופיע לנוחיותכם באתר האינטרנט של  5002גילוי וכיבוי אש וציוד כיבוי מספר 

( ישנו פירוט על www.gov.il/BlobFolderכבאות והצלה לישראל מצ"ב קישור 
תהליך בחינת המועמדות, ההסמכה וההכרה של כל מעבדה המבצעת בדיקות 

ה של טכנולוגיות ותקנים תכנון, התקנה ובדיקה של מערכות, ובצידו, רשימ
 לבדיקה. 

לשם הרחבת היריעה, נבקש להביא לידיעתך כי בימים אלו מתבצעת במכון  .5
, ובכלל 1220התקנים, בחינה מקיפה של ועדה מקצועית בדבר אפשרות שינוי ת"י 

 . NFPA 72האמור נבחנת האפשרות לבחון את אימוץ רחב יותר של קוד 

 לידיעתך,  .ב

 
 בכבוד רב,

 
 אגמוןיריב 

 משרד המבקר ותלונות הציבור

 נציבות כבאות והצלה
 039532224פקס: 

 

 
 
 
 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/testing_laboratories_procedure/he/laboratories_protocol1.pdf


 
From:  יריב אגמון 
Sent: Tuesday, July 9, 2019 4:15 PM 
To: > 
Subject:  מערכות כריזה בחירום בהוראות נציב הכבאותפנייתך בעניין: "בקשה למידע עמידת " 

 ., א.נ

 פנייתך בעניין "בקשה למידע עמידת מערכות כריזה בחירום בהוראות נציב הכבאות"הנדון: 

 מצ"ב ולהלן. – 7/6/2019פנייתך אל כבאות והצלה לישראל )על צרופתה(, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום  סימוכין:

 
 פנייתך שבסימוכין, התקבלה.  .1

אבקש לעדכן כי הדברים נבדקים, אולם מפאת מורכבות הבקשה, נדרש עדיין זמן נוסף,  .2
 לצורך מיצוי הבדיקה. 

  עם סיום הבדיקות, נשיבך.  .3

 
 רב, בכבוד

 
 יריב אגמון

 משרד המבקר ותלונות הציבור

 נציבות כבאות והצלה
 039532224פקס: 

 
 

From:]  
Sent: Wednesday, June 12, 2019 10:12 AM 
To:  חופש מידע<hofeshmeida@102.gov.il> 
Subject: Re: בקשה למידע עמידת מערכות כריזה בחירום בהוראות נציב הכבאות 

 ב"ה

 שלום רב.

 לא קיבלתי אישורכם על קבלת הבקשה למידע במסגרת חוק חופש המידע.

 בברכה

 

 בתאריך יום ו׳, 7 ביוני 2019 ב-14:21 מאת 

 לכבוד מר יריב אגמון
  הממונה על חופש המידע 

  נציבות כבאות והצלה
 

 שלום רב.

 לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע. מצורף מכתב

 אבקש את טיפולך.

 בתודה

 
 בוצע תשלום האגרה

, 

mailto:hofeshmeida@102.gov.il

