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  הרשות הארצית לכבאות והצלה בטיחות אש מחוז יו"שאופן הגשת תכנית לאשור 

 
 ברצוני להביא לידיעתכם את אופן הגשת תכנית הבטיחות לצורך מתן היתר בנייה.

 
)ניתן למצוא את  בימי קבלת קהל המחלקהת /רכזאל  ככלל ניתן להגיש תכנית בטיחות .1

ובתחתית  www.102.gov.il והצלהבאתר הרשות הארצית לכבאות הימים והשעות 
לשלוח באמצעות דואר ישראל או חב' שליחויות כולל מכתב נלווה  וכן ניתן (מסמך זה

 התכנית המוגשת. המפרט את מהות

 

 הרשום מטה: הגשת תכנית תיעשה ע"פ .0

 .1695 –(, תש"ל תקנות תכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות הוראות .א

(, 3' מס תיקון( )ואגרות תנאיו, להיתר בקשה) היוהבני התכנון תקנותהוראות  .ב
 .0552 ח"התשס

 .0519 –תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו הוראות  .ג
 

 א' 11ההגשה תוגש, בנוסף לאמור לעיל, ע"פ נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש תקנה  .3
 בשלושהשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד" "אופן הג 030נציב והוראת 
מדיה  ובצירוף , עותק אחד הדפסה צבעונית והנוספים בהדפסת שחור לבןעותקים

בנוסף לתכניות יצורפו המסמכים , PDF/DWFבקובץ  (USB/CD)על גבי  דיגיטאלית
 הבאים:

 

 החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה / גיליון דרישות הוועדה. .א

פיון רשת מים ממעבדה מוסמכת ע"ג קו המים הקרוב ביותר אל המבנה בדיקת א .ב
 .)כאשר הבקשה היא עבור מבנה חדש( עליו מוגשת הבקשה להיתר

לטפל בנושא  ומאת עורך הבקשה הראשי המאשר ליועץ הבטיחות מטעמ חוייפוי כ .ג
 תכניות הבניה מול הרשות הארצית לכבאות והצלה.

 

למתן היתר יינתן לאחר בדיקת שלוש העותקים מסמך תנאי אישורנו/התנגדותנו  .6
 הנדרשים .

 

בנושא שינוי חלוקה פנימית של חלל מבנה קיים / שינוי ייעוד החלל במבנה קיים,   .5
תכנית הבטיחות תוגש בהתאם לאמור לעיל  עם רישום מדויק של תיאור הבקשה/מהות 

  הבקשה.

 

 ת תקנות התכנון והבנייה.אין במכתבנו זה לגרוע מכל הוראות, חוקים ותקנים לרבו .9

 
 בברכה,

 
 רשף –משה יעיש 

 רמ"ד בטיחות אש
 מחוז יו"ש

 
  יצחק שמעוני, רמ"ח בטיחות אש וחקירות – טפסר העתק: 

mailto:yos-fp@102.gov.il
http://www.102.gov.il/

