
                  
 
 

 

   
 של הרשות הארצית לכבאות והצלה.טופס זה הורד מאתר האינטרנט 

 עמודים( 3סה"כ  -נכסים/רישוי 4)טופס מס'  אין לערוך שינויים בטופס זה
 

 כבאות והצלה לישראל מוקד שירות ומידע 
 tservice@102.gov.il דוא"ל *4964 0772704121בטלפון:  17:00עד  8:00בימים א' עד ה' בשעות  מענה טלפוני

 

 כבאות והצלה לישראל

 
 אגף הגנה מאש

 

 
 רישוי עסקים/נכסים

 
  4טופס מס'  

 11חלק  1220ת"י  פי תקן ישראלי-אישור תחזוקה מערכת גילוי אש על 
 – 11חלק  1220ישראלי ת"י חברת ביטוח בהתאם לנספח ג לתקן \טופס דיווח לשירותי כבאות

 מערכות גילוי אש: תחזוקה
 

 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה( 30.03.02בהתאם לדרישה מס' )
 

 תאריך: ___________
 :לכבוד

 מאש מדור הגנה  - מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל
 tservice@102.gov.ilבאמצעות דוא"ל 

 
 כללי

 בתאריך: ______________________________ בוצעה בדיקת תחזוקה למערכת גילוי האש שהותקנה 
 

 במוסד /עסק/מפעל  בשם: _______________________________ )להלן: "המוסד"(.
 

 תאריך התחזוקה הבאה יהיה :_______________________________
 

 __________________________________ שם המחזיק בנכס: _________________________
 

 כתובת הנכס: _______________________________________________________________ 
 

 שם חברת התחזוקה: __________________________________________________________ 
 

 כתובת חברת התחזוקה: _______________________________________________________ 
 

 השם הפרטי ושם המשפחה של הטכנאי:___________________________________________
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 ( מתחזק של חברת תחזוקה שאין לה תו תקן, יצרף למסמך זה תעודת בדיקה מאת מעבדה מאושרת 3)
, ולבדוק את 1953-התשי"ג ,א של חוק התקנים 12מכון התקנים הישראלי וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה על פי סעיף  - מעבדה מאושרת (4)

 יקה מתאימה על כךש לתקן ולתת תעודת בדהתאמת המערכות לגלוי א
 

 (1דף מס'  - 4)טופס 

 :עסקנכס/פרטי בית ה

 ת"ז / ע.ר / ע.מ / ח.פ מהות העסק שם העסק תיק ברשות הכבאות 'מס

                     

 :הנכס/עסקכתובת 

 ת"ד מיקוד מס' בית גוש, חלקה, מגרש / רחוב יישוב

     

 איש קשר ראשי:פרטי התקשרות 

 כתובת דואר אלקטרוני ניידטלפון  'מס תפקיד שם מלא
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 של הרשות הארצית לכבאות והצלה.טופס זה הורד מאתר האינטרנט 

 עמודים( 3סה"כ  -נכסים/רישוי 4)טופס מס'  אין לערוך שינויים בטופס זה
 

 כבאות והצלה לישראל מוקד שירות ומידע 
 tservice@102.gov.il דוא"ל *4964 0772704121בטלפון:  17:00עד  8:00בימים א' עד ה' בשעות  מענה טלפוני

 

 כבאות והצלה לישראל

 
 אגף הגנה מאש

 
 

 )כן / לא( ³*11חלק  1220האם לחברת התחזוקה תו תקן לפי התקן הישראלי ת"י 
 מתחזק של חברת תחזוקה שאין לה תו תקן יצרף למסמך זה תעודת בדיקה מאת מעבדה מאושרת. -אם לא 
 אישור תו תקן מס': _________________ תוקף האישור: ________________________ –אם כן 

 תאריך פקיעת תוקף תעודת ההסמכה של המתחזק: _____________________________________ 
 

 נוסף מידע

 :הנדרשים הפרטים את ולמלא ,להלן המפורטות האפשרויות משלוש אחת לסמן יש
 . התקן לדרישות מתאימה הבדיקה ותוצאת, 3חלק  1220 י"ת הישראלי לתקן בהתאם נבדק האתר 

 :_________ בדיקה תאריך __________ :הבודקת המעבדה שם ___________ :תעודה מספר  
 לתחזוקת בהתעדה תחזוקה חברת עם התקשרות לחוזה )בנכס המחזיק או( הנכס בעל מטעם אישור  
 .לפחות אחת שנה למשך , תקן תו מנהלת ידי על שאושרה אש גילוי  
 
 __________ ך:תארי :___________ חתימה _____________  בנכס(: המחזיק או( הנכס בעל שם  
 : מבנה שינוי בוצע האם)בנכס המחזיק או( הנכס בעל מטעם הצהרה  

 מבנה שינוי בוצע לא      
 )זה לטופס המצורף בנספח מפורט השינוי( מבנה שינוי בוצע      

 
 התקן לדרישות מתאימה אינה הבדיקה ותוצאת 3 חלק 1220 י"ת הישראלי לתקן בהתאם נבדק האתר
 ______________________ קת :הבוד המעבדה שם______________ ה:תעוד מספר

 :הנדרשות הפעולות
 . ליקויים סילוק בדיקת .א
 במהדורתה ,3 חלק 1220 י"ת הישראלי לתקן בהתאם חיובית שתוצאתה בדיקה תעודת הגשת .ב

 1220 י"ת הישראלי התקן דרישות לפי מעודכן תחזוקה אישור בצרוף ,הבדיקה למועד התקפה
 .11לק ח

 __________ ת:הבודק המעבדה שם ________________ ה:תעוד מספר
 

 לתחזוקת בהתעדה תחזוקה חברת עם התקשרות לחוזה)בנכס המחזיק או( הנכס בעל מטעם אישור
 .לפחות אחת שנה למשך , תקן תו מנהלת ידי על שאושרה אש גילוי מערכות

 
 ___________ך:תארי ____________ ה:חתימ ______________בנכס( מחזיק או( הנכס בעל שם

 
 3 חלק 1220 י"ת הישראלי לתקן בהתאם נבדק לא האתר

 : הנדרשות הפעולות
 , 3 חלק 1220 י"ת הישראלי התקן של האחרונה למהדורה בהתאם אש גילוי למערכת ביקורת ביצוע

 לפי מעודכן תחזוקה אישור בצירוף , חיובית שתוצאתה ,התקן לדרישות המתאימה בדיקה תעודת והצגת
 . 11 חלק 1220 י"ת הישראלי התקן דרישות

 ____________________ ת:הבודק המעבדה שם ______________ ה:תעוד מספר
 לתחזוקת בהתעדה תחזוקה חברת עם התקשרות לחוזה )בנכס מחזיק או( הנכס בעל מטעם אישור

 . לפחות אחת שנה למשך , התקן תו מנהל ידי על שאושרה אש גילוי מערכות
 ______________ ך:תארי__________ ה:חתימ______________ ס(בנכ מחזיק או( הנכס בעל שם

 הערה
 3 חלק 1220 י"לת התאמה בדיקת לבצע נדרש זו תקופה בתום שנה 12 הוא לתקן להתאמה הבדיקה תעודת תוקף

 .) הראשונה( המלאה הבדיקה במועד תקפה שהייתה התקן למהדורת בהתאם מוכרת/ מאושרת מעבדה ידי על
 

 (2דף מס'  - 4)טופס 
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 של הרשות הארצית לכבאות והצלה.טופס זה הורד מאתר האינטרנט 

 עמודים( 3סה"כ  -נכסים/רישוי 4)טופס מס'  אין לערוך שינויים בטופס זה
 

 כבאות והצלה לישראל מוקד שירות ומידע 
 tservice@102.gov.il דוא"ל *4964 0772704121בטלפון:  17:00עד  8:00בימים א' עד ה' בשעות  מענה טלפוני

 

 כבאות והצלה לישראל

 
 אגף הגנה מאש

 
 הציוד המתוקן באתר

 רכזת גילוי אש מסוג )נא סמנו את סוג הריבוע המתאים(: (א)
 

 מערכת אזורית 
 מערכת אנלוגית 
  כתובתיתמערכת 
 מערכת אינטראקטיבית 

 
 מדגם: _______________

 תוצרת חברת: ______________________
 

 חתימה: _______________________ תאריך: ________________________
 חותמת החברה: __________________________________________

 
 :____________________תוצרת חברת: _____________________  (5)גלאי מדגם (ב)

גלאי   גלאי מדגם: _____________________ תוצרת חברת: _____________________ 
גלאי מדגם:   מדגם: _____________________ תוצרת חברת: _____________________

גלאי מדגם:   _________________________ תוצרת חברת: _________________
 _____________________ תוצרת חברת: _____________________

 
 רשימת מספרי הטלפון שאליהם מחייב החייגן: _____________________  –חייגן  (ג)

         _____________________  
               

 :מסקנה
המערכת שנבדקה מתאימה לדרישות התקן 

 11חלק  1220הישראלי ת"י 
 :מסקנה

נא לסמן במקום 
 המתאים

  

המערכת שנבדקה אינה מתאימה לדרישות התקן 
. להלן רשימת 11חלק  1220הישראלי ת"י 

 הליקויים:

 

 להלן רשימת הליקויים 
1.   
2.   
3.   
4.   
 

                                          
                                       

 חותמת חברת התחזוקה :__________________________________                                              
 
 
 
 
 
 
 
 הוסף שורות לפי מיני הגלאים. (5)

 

 (3דף מס'  -  4)טופס
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