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כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה 

אגף הגנה מאש
                 "גלאי עשן מציל חיים"

 

 

תמצית 
(התמצית מובאת לצורך הנגשה, הנוסח המחייב מופיע בגוף הנוהל) 

עיקרי ההוראה 

נוהל זה נועד להסדיר את הליך ההגשה והטיפול בבקשה להכרה בגורם מוסמך כמשמעו בהוראת 

נציב 536 משטר הפעלות - אינטגרציה. 

 

עיקרי השינויים מהמהדורה הקודמת 

נוהל חדש. 

 

1. כללי 

1.1. בהתאם להוראת נציב 536 "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה" (להלן – הור' 

נציב 536) בדיקת משטר ההפעלות תתבצע ע"י מכון התקנים הישראלי או מעבדה מוכרת 

לתקן ישראלי ת"י 1220 חלק  3: מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות, בכל אחד 

מהמקרים הבאים: 

1.1.1.  בהתקנה; 

1.1.2. בעת החלפת רכזת; 

1.1.3. בעת שינוי במערכת הגילוי או הכיבוי שלא הופיע בתעודת המעבדה המקורית 

שניתנה למערכת. 

1.2. אם קיים אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה מוכרת כאמור, ניתן שהבדיקה 

התקופתית תבוצע על ידי גורם מוסמך העומד בדרישות הסף המפורטות בסעיפים 9.2.2 עד 

 .9.2.6

1.3. במקרה של סתירה בין האמור בנוהל זה לאמור בהור' נציב 536, יגבר האמור בהור' נציב 536. 

 

הרשות הארצית לכבאות והצלה 
נהלי אגף הגנה מאש 

שם הנוהל:  קביעת "גורם מוסמך" לביצוע בדיקת משטר הפעלות לפי הוראת נציב 536 

סטטוס: בתוקף   מספר מהדורה: 1  מספר נוהל: 17 

גורם מאשר: ראש אגף הגנה מאש   תאריך תחילת תוקף: 17.6.2021  תאריך פרסום: 17.6.2021 

סיווג: כללי   
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2. הגדרות  

[כלל המונחים בנוהל זה יפורשו בהתאם להגדרה שבצידם בהור' נציב 536, למעט המונחים שלהלן] 

2.1. אתר האינטרנט -  אתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה לישראל;  

2.2. גורם מוסמך – כהגדרתו בסעיף 9 להור' נציב 536; 

2.3. מרכז הדרכה אזרחי מוכר – מרכז הדרכה המוכר על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה 

לישראל בהתאם לנחיותיה למתן הכרה במרכזי הדרכה אזרחיים המפורסם באתר 

האינטרנט וכפי שיעמוד בתוקפו מעת לעת; 

2.4. מכון התקנים הישראלי – כמשמעו בחוק התקנים, התשי"ג-1953; 

2.5. המוסד לבטיחות ולגיהות – כמשמעו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954; 

 

3. בקשה לאישור כגורם מוסמך 

3.1. המבקש לקבל אישור גורם מוסמך בהתאם לסעיפים 9.2.2, 9.2.3 ו-9.2.4 להור' נציב 536 יגיש 

למוקד הארצי של הרשות הארצית לכבאות והצלה לישראל (להלן –  רשות הכבאות) את כל 

המסמכים הבאים: 

3.1.1. בקשה לאישור כגורם מוסמך המצורפת בנספח א' לנוהל זה; 

3.1.2. טופס "הצהרת גורם מוסמך לביצוע בדיקה תקופתית למשטר הפעלות לפי הוראת 

נציב 536" [ההצהרה היא נספח א' להור' נציב 536]; 

3.1.3. צילום תעודה מזהה; 

3.1.4. צילום רישיון מהנדס רשום במדור הרלבנטי לפי הסעיף בהור' נציב 536 שלפיו הוא 

מבקש אישור; 

3.1.5. בהיעדר עמידה בדרישת הניסיון בסעיף הרלבנטי להור' נציב 536, יצורף צילום 

מתעודת סיום הכשרה אשר השלים המבקש ברשות הכבאות או אצל גורם אחר 

שאושר על ידה. 

3.2. המבקש לקבל אישור גורם מוסמך בהתאם לסעיף 9.2.5 להור' נציב 536 יגיש למוקד הארצי 

של רשות הכבאות את כל המסמכים הבאים: 

3.2.1. בקשה לאישור כגורם מוסמך המצורפת בנספח א' לנוהל זה; 

3.2.2. טופס "הצהרת גורם מוסמך לביצוע בדיקה תקופתית למשטר הפעלות לפי הוראת 

נציב 536" [ההצהרה היא נספח א' להור' נציב 536]; 

3.2.3. צילום תעודה מזהה; 

3.2.4. צילום רישיון מהנדס רשום או תעודת הנדסאי; 

3.2.5. צילום מתעודת סיום הכשרה אשר ניתנה למבקש על ידי רשות הכבאות או גורם 

אחר המאושר על ידה; 
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3.2.6. אישור העסקה של המבקש בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי; 

3.2.7. צילום תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי שהמבקש מועסק על ידה. 

3.3. אישור גורם מוסמך בהתאם לסעיף 9.2.6 להור' נציב 536 יבוצע בשני שלבים מצטברים:  

3.3.1. בשלב הראשון - המבקש יגיש למוקד הארצי של רשות הכבאות את כל המסמכים 

הבאים: 

3.3.1.1. צילום תעודה מזהה; 

3.3.1.2. בקשה לאישור כגורם מוסמך המצורפת בנספח א' לנוהל זה; 

3.3.1.3. פירוט ניסיון בהגנה מאש של 10 שנים לפחות בהתאם לסעיף 9.2.6 להור' 

נציב 536, הכולל התייחסות מפורטת הן לסוג הניסיון, תוכן הניסיון והכל 

בחלוקה לפי שנים. 

מח' רישוי והגנה מאש בנציבות תבחן את המסמכים, את טיב הניסיון שהציג 

המבקש ואת משך הזמן בו הוצג הניסיון. הוחלט על ידי מח' רישוי והגנה מאש 

שהמבקש עמד בדרישות הניסיון בהתאם לסעיף 9.2.6, תנפיק לו אישור בחתימתה.  

3.3.2. בשלב השני – המבקש יגיש למוקד הארצי של רשות הכבאות את כל המסמכים 

הבאים: 

3.3.2.1. טופס "הצהרת גורם מוסמך לביצוע בדיקה תקופתית למשטר הפעלות לפי 

הוראת נציב 536" [ההצהרה היא נספח א' להור' נציב 536]; 

3.3.2.2. צילום מתעודת סיום הכשרה אשר ניתנה למבקש על ידי רשות הכבאות או 

גורם אחר המאושר על ידה. 

 

4. אופן הגשת המסמכים והטיפול בבקשה 

4.1. בקשה לאישור כגורם מוסמך תוגש באמצעות נספח א' ולהנחיות נוהל זה למוקד הארצי 

   tservice@102.gov.il  :בכתובת דוא"ל

4.2. הוגשה בקשה שאינה ברורה או שחסרים בה פרטים או צרופות בהתאם לנוהל זה, תועבר 

למגיש הבקשה הודעה על בקשה להשלמת מסמכים, בהתאם לנוסח שבנספח ב' והבקשה לא 

תטופל עד להשלמות כאמור.  

4.3. הוגשה בקשה ונמצא כי היא עומדת בדרישות נוהל זה, אישור יועבר למגיש הבקשה בהתאם 

לנוסח שבנספח ג'. 

4.4. בקשה לפי נוהל זה כמוה כהסכמה לפרסום שמו של מקבל האישור ופרטי ההתקשרות עמו 

באתר האינטרנט של רשות הכבאות. רשימה זו תתעדכן מעת לעת ורשאית רשות הכבאות 

לעשות בה שימוש ככל שתמצא לנכון.  

4.5. הטיפול בבקשה יתבצע על-ידי מחלקת רישוי והגנה מאש, באגף הגנה מאש בנציבות. 

mailto:tservice@102.gov.il
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5. הוראות נוספות 

5.1. תחילתו של נוהל זה מיום פרסומו באתר האינטרנט.  

5.2. אישור כגורם מוסמך בהתאם לנוהל זה יהיה ללא הגבלת זמן ולא יהיה צורך לחדשו.  

5.3. מבלי לפגוע באמור, לרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן – רשות הכבאות) הסמכות לשלול 

אישור שניתן לגורם מוסמך, בגין העילות הבאות: 

5.3.1. המחזיק באישור פעל בניגוד להור' נציב 536; 

5.3.2. המחזיק באישור קיבל את האישור למרות שלא עמד בדרישות הור' נציב 536 או 

בהוראות נוהל זה; 

5.3.3. המחזיק באישור קיבל את האישור על יסוד העובדה שהוא מועסק בחברה בעלת תו 

תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש, חדל מלעבוד בחברה זו או שחברה בה הוא מועסק 

חדלה מלשאת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש.    

 

 

רשימת נספחים 

נספח א' – טופס הגשת בקשה לאישור גורם מוסמך 

נספח ב' – הודעה על צורך בהשלמת מסמכים 

נספח ג' – דוגמה לטופס מתן אישור לגורם מוסמך 

נספח ד' – הודעת סירוב לבקשת אישור גורם מוסמך 

נספח ה' – הודעת על ביטול אישור לגורם מוסמך 

נספח ו' – תרשים זרימה מסכם לנוהל 

נספח ז' – טבלת ריכוז שינויים בנוהל 
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נספח א'   

                     תאריך __________ 

עבור: 
מוקד שירות ארצי 

הרשות הארצית לכבאות והצלה לישראל 
 

טופס בקשה לאישור גורם מוסמך  בהתאם להור' נציב 536 

 

מודגש כי אי מילוי ההנחיה כנדרש ובמלואה עלולה לגרום לעיכוב או סירוב הבקשה 

 

  

פרטים אישיים: 

מספר הזהות 

         

שם פרטי  שם משפחה 

☐ צילום תעודה מזהה של המבקש. 
☐ צילום תעודת סיום הכשרה מרשות הכבאות או גורם אחר המאושר על ידה. 

☐ צילום רישיון מהנדס במדור הרלבנטי להגשת הבקשה. 
☐ צילום תעודת הנדסאי. 

☐ אישור העסקה של מבקש בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש. 
☐ צילום אישור תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי של החברה בה מועסק  

     המבקש. 

☐ פירוט ניסיון בהגנה מאש של 10 שנים לפחות למבקש בהתאם לסעיף 9.2.6  
     להור' נציב 536. הפירוט יוגש בדף נפרד עם פירוט סוג הניסיון ולפי חלוקה  

     של שנים.  

צרופות 
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נספח ב'  

 

לכבוד: 

[המבקש אישור להכרה כגורם מוסמך] 

 

א.ג.נ.,  

הודעה על השלמת מסמכים לבקשה לקבלת אישור לגורם מוסמך  
 

1. בקשתך לקבלת אישור לגורם מוסמך בהתאם להוראת נציב 539 "משטר הפעלות מערכות 

בטיחות אש – אינטגרציה" (להלן – הור' נציב 536) נתקבלה ביום ______. בחינת הבקשה 

מעלה כי היא לא הוגשה בהתאם לנוהל "הליך קביעת גורם מוסמך לביצוע בדיקת משטר 

הפעלות לפי הור' נציב 536" (להלן: "נוהל"). 

 

2. הריני להודיעך כי לשם המשך הטיפול בבקשה הינך נדרש להשלים את המסמכים כדלקמן: 

 (X-מסומנים ב)             

3. תשומת ליבך, כי עד להשלמת המסמכים כאמור לא ימשך הטיפול בבקשה. 

 

    בברכה,  

 _______________                 

מח' רישוי והגנה מאש 

 

☐ צילום תעודה מזהה של מבקש האישור. 

☐ צילום רישיון מהנדס בהתאם למדור הרלבנטי בו רשום המבקש בפנקס המהנדסים והאדריכלים ע"פ חוק  
     המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958. 

☐ צילום תעודת הנדסאי של המבקש. 

☐ צילום תעודת סיום הכשרה של המבקש מאת הרשות הארצית לכבאות והצלה או גורם אחר שאושר על ידה. 

☐ אישור העסקה של המבקש בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש. 

☐ צילום אישור תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש של החברה בה מועסק המבקש. 

☐ אחר ___________________________________________________________________________. 
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נספח ג' 

 
 

[דוגמה לאישור גורם מוסמך] 

 

אישור גורם מוסמך על-פי הוראת נציב 536 

 

1. הריני לאשר בזאת כי    בעל/ת ת.ז   מוכר על ידי הרשות הארצית 

לכבאות והצלה (להלן – רשות הכבאות) בהתאם לנדרש עפ"י סעיף 9 להוראת נציב 536 

"משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה" (להלן : "הור' נציב 536"). 

 

2. אישור זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. 

 

3. אישור זה אינו מוגבל בזמן, למעט אם שונתה ההוראה או הוחלט על ידי רשות הכבאות 

לבטלו מטעמים שימסרו למחזיק האישור. 

 
4. אם המחזיק באישור קיבל את האישור על יסוד העובדה שהוא מועסק בחברה בעלת תו 

תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש, חדל מלעבוד בחברה זו או שחברה בה הוא מועסק חדלה 

מלשאת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש – תוקף האישור יתבטל. 

 

 

 

 

 

 

 ______________________

מח' רישוי והגנה מאש 
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נספח ד' 

 
הודעה על סירוב למתן אישור למבקש להיות גורם מוסמך בהתאם להוראת נציב 536  

 
 

1. בקשתך לקבלת אישור להיות גורם מוסמך בהתאם להוראת נציב 536 "משטר הפעלות 

מערכות בטיחות אש – אינטגרציה" נתקבלה ביום ______. בבחינת הבקשה עולה כי היא 

לא הוגשה בהתאם לנוהל "הליך קביעת גורם מוסמך לביצוע בדיקת משטר הפעלות" 

(להלן: "הנוהל"). 

 

2. לאור האמור, הריני להודיעך על סירוב לבקשה למתן אישור מהטעמים הבאים: 

 (X-מסומנים ב)

  

☐ מבקש האישור לא הציג הכשרה המתאימה.  

☐ ההכשרה שבוצעה על ידי מבקש האישור לא בוצעה על ידי רשות הכבאות או על ידי גורם  
      אחר שאושר על ידי רשות הכבאות.  

☐  מבקש האישור אינו מועסק על ידי חברה או שהחברה בה הוא מועסק אינה בעלת תו תקן  

     לתחזוקת מערכות גילוי אש. 

☐ אחר____________________________________________________________. 
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כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה 

אגף הגנה מאש
                 "גלאי עשן מציל חיים"

נספח ה' 

 

לכבוד: 

[מחזיק אישור לגורם מוסמך] 

 
הודעה על ביטול אישור לגורם מוסמך 

 
 

1. הריני להודיעך על ביטול אישור לגורם מוסמך מס' ______________ שניתנה בהתאם לנוהל 

הליך קביעת "גורם מוסמך" לביצוע בדיקת משטר הפעלות, ביום ______ מהטעמים הבאים 

 :(X-מסומנים ב)

 

    

 

 

 ______________________

מח' רישוי והגנה מאש 

 
 

 
 
 
 

☐ המחזיק באישור פעל בניגוד להור' נציב 536; 

☐ המחזיק באישור קיבל את האישור למרות שלא עמד בדרישות הור' נציב 536 או בהוראות נוהל 
זה; 

☐  מחזיק אישור קיבל את האישור על יסוד העובדה שהוא מועסק בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת 

מערכות גילוי אש, חדל מלעבוד בחברה זו או שחברה בה הוא מועסק חדלה מלשאת תו תקן 

לתחזוקת מערכות גילוי אש.    

☐ אחר_______________________________________________________________. 
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נספח ו' 

 
תרשים זרימה – מסכם לנוהל בקשה לאישור גורם מוסמך ארצי 

לפי ס' 9.2.2 / 9.2.3 / 9.2.4 / 9.2.5        לפי סעיף 9.2.6 

              להור' נציב 536        להור' נציב 536 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבקשה מוגשת למוקד הארצי

מועברת לבחינה של מח' רישוי 
והגנה מאש בנציבות

השלמת מאושרת
מסמכים

לא 
מאושרת

בקשה לאישור מקדמי להכרה בניסיון 
בהגנה מאש מוגשת למוקד הארצי

מועברת לבחינה של מח' רישוי 
והגנה מאש בנציבות

לא מאושרת
מאושרת

פרטי המבקש יפורסמו באתר רשות הכבאות
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נספח ז' 

 

טבלת עיקרי שינויים שבוצעו בנוהל 

 

 

תיאור השינוי  סעיפים מושפעים  תאריך ביצוע 

עדכון 

   

   

   

   


