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 14.05.2020( מתאריך TR-0017-1) 158הנחיות הרשות לארגונים המבקשים הסמכה לבדיקות התקנה שלמערכות גז לפי ת"י  למסמךהציבור הערות דיון ב

 משה יעיש  –אילן בנימין; הרשות הארצית לכבאות והצלה  –משרד האנרגיה נציגי מעבדות;  משתתפים:

 אילן לנדסמן, חיים דלי, אבי קויתי, יקיר ג'אוי  -הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

 אני מצרף את הערותיי בטבלה מטה התייחסות למסמך )בחר באחת האפשרויות בתיבת הבחירה(: 
מספר 
 הסעיף

מספר 
 פסקה/טבלה/תרשים 

סוג  
 1ההערה

 סטטוס )למילוי ע"י הרשות( הערות טקסט מוצע/ 2טקסט מקור

נציבות כבאות   –משרד לביטחון פנים  ע  2.0
 והצלה

הרשות הארצית   -משרד לביטחון פנים 
 לכבאות והצלה

הסבר: חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה  
 החליף את חוק שירותי כבאות

 מקובל 

 שירותי  בחוק כהגדרתה – כבאות רשות ע  2.0
 מערכת אשר 1959 – ט"השתי ,הכבאות

 בתחומה  נמצאת הגז

כהגדרתה   – הרשות הארצית לכבאות והצלה
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,  ב

 2012- תשע"ב
הסבר: חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה  

 החליף את חוק שירותי כבאות

 מקובל 

 משרד באתר  כמוגדר – מ"גפ מתכנן ע  2
 והגז  הדלק מינהל ,האנרגיה

 משרד על פי כמוגדר  – מ"גפ מתכנן
 והגז  הדלק מינהל ,האנרגיה

כמוגדר על פי משרד   – 2רמה גפ"מ מתקין 
   האנרגיה, מינהל הדלק והגז

 
 הסבר: הוספת הגדרות לתפקידים  

 מקובל 

 כמנהל גורם יגדיר הארגון - טכני מנהל ע  4.2
 תעודה בעל שיהיה ,)מקצועי מנהל( טכני

 שנים 5 של ותק עם '2 רמה מתקין' של
 לבצוע ואחראי  2 רמה כמתקין לפחות

 . חלקיו על 158 י"ת לפי בדיקות
 תעודה בעל ה יהי במעבדה בודק – בודק

 2 לפחות של ותק עם ' 1 רמה מתקין' של

הארגון יגדיר גורם   – מנהל טכני בתחום
כמנהל טכני בתחום )מנהל מקצועי(, אשר 

 תנאים הבאים: באחד מהיעמוד 
 מהנדס -  יהיה מהנדס רשום .א

 ידי על המוכר ממוסד בהשכלתו
  ,בישראל גבוהה להשכלה המועצה
 המהנדסים בפנקס הרשום

 המהנדסים תקנות לפי והאדריכלים

הארגון יגדיר   – מנהל טכני בתחום
בתחום )מנהל  גורם כמנהל טכני  

תנאים  באחד מהמקצועי(, אשר יעמוד 
 הבאים:

 מהנדס -  יהיה מהנדס רשום .א
 על המוכר ממוסד בהשכלתו

 גבוהה להשכלה המועצה ידי
 בפנקס הרשום ,בישראל
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 לפי בדיקות לבצוע מוסמך ,)שנתיים( שנים
 . חלקיו על 158 י"ת

 )בפנקס רישום( והאדריכלים
בעל רישיון מתכנן  , 1960 –א "התשכ
עם  ,ממשרד האנרגיהלפחות גפ"מ 
 בתכנוןלפחות שנים  7של וותק 

לפי תקן   טכניות בדיקות ובביצוע
 . על חלקיו  158ישראלי ת"י 

 מהנדס - רשוימהנדס יהיה  .ב
 ידי על המוכר ממוסד בהשכלתו

  ,בישראל גבוהה להשכלה המועצה
 לפי חוק פי על רשוי מהנדס ושהינו
 והאדריכלים המהנדסים תקנות

 – ז"התשכ(, פעולות וייחוד רישוי(
  בעל רישיון מתכנן גפ"מ ,1967

עם וותק   ,ממשרד האנרגיה לפחות
 ובביצוע בתכנוןלפחות  שנים 5של 

לפי תקן ישראלי ת"י   טכניות בדיקות
 . על חלקיו 158

 בעל שהינו מעבדה עובד –  במעבדה בודק
 ממוסד  מהנדס או הנדסאי של השכלה
 גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר

  2רמה גפ"מ בעל רישיון מתקין  ,בישראל
  3של עם וותק , ממשרד האנרגיהלפחות 

טכניות   בדיקות ובביצוע לפחות בתכנון שנים
 . על חלקיו  158לפי תקן ישראלי ת"י 

 
של הרשות הארצית   5002הסבר: לפי נוהל 

  TR-0003-1לכבאות והצלה ולפי נוהל מספר 
של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
הקבלה להגדרות תפקידים מנהל טכני 

בתחום ובודק במעבדה בתוספת הרישיונות  
 המסופקים על ידי משרד האנרגיה בתחום. 

 לפי והאדריכלים המהנדסים
 המהנדסים תקנות

(  בפנקס רישום(והאדריכלים
בעל רישיון , 1960 –א "התשכ

ממשרד לפחות מתכנן גפ"מ 
 5של עם וותק  ,האנרגיה

 ובביצוע בתכנוןלפחות שנים 
לפי תקן   טכניות בדיקות

 . על חלקיו  158ישראלי ת"י 
 מהנדס - רשוימהנדס יהיה  .ב

 על המוכר ממוסד בהשכלתו
 גבוהה להשכלה המועצה ידי

 רשוי מהנדס  ושהינו ,בישראל
 תקנות לפי חוק פי על

 והאדריכלים המהנדסים
(,  פעולות וייחוד רישוי(

בעל רישיון   ,1967 – ז"התשכ
ממשרד  לפחות מתכנן גפ"מ

 5של עם וותק  ,האנרגיה
 ובביצוע בתכנוןלפחות  שנים

לפי תקן   טכניות בדיקות
 . על חלקיו  158ישראלי ת"י 

 שהינו מעבדה עובד –  במעבדה בודק
 מהנדס או הנדסאי של השכלה בעל

  המועצה ידי  על המוכר ממוסד
בעל רישיון  ,בישראל גבוהה להשכלה

ממשרד  לפחות  2רמה גפ"מ מתקין 
לפחות   שנים  3של עם וותק , האנרגיה

טכניות לפי   בדיקות ובביצוע בתכנון
 .על חלקיו 158תקן ישראלי ת"י 

 
לאחר בירור של הרשות מול המעבדות  

נשלח מידע מחלק מהמעבדות 
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  השכלהלגבי ניסיון וכות כיום המוסמ
עומד   –של המנהל הטכני והבודקים 

הצבת  וכם על סעם זאת . בהצעה לעיל
 . משרד האנרגיהע'''י הדרישות 

יש מקרים בהם עשויות להיות דרישות   ע  4.4
ייחודיות למערכות גז, של רשות הכבאות  

 והצלה  באותכ ו/או לנציבות 

למערכת גז המותקנת במבנה  יש מקרים בהם 
נוספות  עשויות להיות דרישות מסוים, 

שמטרתן בטיחות אש ומניעת דליקות, מתוקף  
, מפרטים כבאות והצלה הוראות נציב

קנות מכוח  ותאחידים לפי חוק רישוי עסקים 
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב 

- 2012 
הסבר: הדרישות הנוספות הן לסוגי עיסוק  

או שימוש במבנה, והן מעוגנות בתקנות,  
מפרטים אחידים והוראות נציב כבאות  

 והצלה.  

 מקובל 

גבוהים, מרכזי קניות  בניינים עבור מבנים:  ע  4.4
ומסחר, קניון, מעונות, בתי מלון, בתי  

חולים, בתי אבות, מעונות ילדים, אכסניות  
נוער, בתי עינוג ומקומות להתקהלות ציבור  

 לרבות עסקים טעוני רישוי. 

ה פועלת  עבדמת ה על מנת להבטיח שבכל ע
לפי ההנחיות המעודכנות של הרגולטור הוחלט  

הנוהל מחייב את  נוהל. מה סעיף זהלהוציא 
המעבדה לעקוב אחר הנחיות הרגולטור  

 העדכניות. 

 דיון פנימי ברשות 

 הבדיקה  בתעודת להגדיר צריכה  המעבדה ע  4.4
 רשות של מיוחדות דרישות קיימות האם

 הכבאות 

 הבדיקה  בתעודת להגדיר צריכה  המעבדה
 רשותה של מיוחדות דרישות קיימות האם

 והצלה  כבאותהארצית ל
הסבר: חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה  

 החליף את חוק שירותי כבאות

 מקובל 

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,    - 1959 ט"התשי  ,הכבאות שירותי חוק ע  5.3
 2012- תשע"ב

הסבר: חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה  
 שירותי כבאותהחליף את חוק 

 מקובל 

 

 =עריכהע  =טכניתט  =כלליתסוג ההערה: כ   1
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 אנא העתק מהמסמך את הטקסט המקורי שלגביו הנך מעוניין להעיר    2


