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   אישור מתכננים 

ה נבנה בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו המבנ -עורך הבקשה  \אדריכל  2.1
 ותוכניות ההיתר המאושרות ע"י הרשויות המוסמכות

  

הנני מאשר את יכולת הנשיאה לקונסטרוקציה התת קרקעית  -מהנדס קונסטרוקציה  2.2
ת לרכב כיבוי אש בהתאם לתקנות. חומרי הבנייה בנתיב דרך הגישה ורחבת היערכו

והציפויים במבנה בוצעו בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה. אישור עמידות אש של 
סיווג שלד הבניין לפי  3.3.2.1שלד הבניין בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה )טבלא 

 עמידות אש(.

  

ת מעברים ורטיקליים ואופקיים למעבר ביצוע הפרדות אש ואטימ -מהנדס פיקוח הבנייה  2.3
אש ועשן כולל צביעת כבלי החשמל בבניין בהתאם לתקנות ולמפורט על גבי נספח 

 תיאור אמצעים לבטיחות אש

  

המערכות נבדקו ונמצאו תקינות ופועלות כנדרש לרבות: אישור  -מהנדס חשמל בודק  2.4
ימן י"ז וסימן י"ח גופי תאורת ביצוע בהתאמה לדרישות חוק החשמל הרלוונטי ותקנות ס

עוצמתה המינימאלית של תאורת החירום לא  2.22חלק  20החרום מתאימים לת"י 
יציאה מתאימים \דקות לפחות. שלטי התמצאות 60לוקס בכל נקודה ולמשך  1תפחת מ 

פנל -. תקינות מפסקי חירום1419. ארונות החשמל מתאימים לת"י 2.22חלק  20לת"י 
אספקת חשמל למערכות החירום. הצהרה בדבר עוצמת הזרם בלוחות כבאים. תקינות 

 החשמל )גובה אמפר(.
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 על כל חלקייה 529והוראות מכ"ר מספר  1596, 1205דרישות ת"י ל

  

ביצוע תוואי דרך הגישה ורדיוסי הסיבוב לרכב אש בהתאמה לתקנות  -מהנדס תנועה  2.7
 ודרישות רשות הכיבוי

  

ביצוע כלל האמצעים לבטיחות אש בהתאם לתקנות. נספח בטיחות  -יועץ בטיחות אש  2.8
 "אש "מאשר אכלוס המבנה

  

אישור מתקין חברת הגז המעיד כי מערכת הגז המותקנת במקום תוכננה בהתאמה  2.9
 1חלק  158לנקבע בתקן ישראלי 
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