
 

 

 2022ספטמבר  22תאריך הדפסה :  
 4מתוך  1עמוד 
 2222631פרויקט מס' 

 8225459-1תעודה מס' 
 

 שנבדק. לאתרתעודת הבדיקה מתייחסת רק 
השימוש בסמליל הרשות  .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצע כמתחייב 
 מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

 ISO/IEC 17020הבדיקות בוצעו בהסמכה לתקן 
 ידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח ונוסף לתעודת הבדיקה לצורך שלמות המידע. המ (1)

 

 

 

 1-8225459תעודת בדיקה מס' 
 )*( 8225459תעודה זו מחליפה ומתקנת  תעודה 

 
 :פרטי המזמין

 חגי אביתרלידי מר :                             מ"בע אש מיגון מערכות -אביתר חגי שם המזמין:

 טבעון קרית  313 ד.ת מענו:

 514472844 ח.פ :

 contact@evyatarsystems.comמייל:                                                             28.08.2022   : תאריך ההזמנה

 

 תיאור מערכת המתזים הנבדקת:

 לכיבוי אש באמצעות מתזים מערכת

 6מכללת עמק יזרעאל מבנה  :שם הפרויקט

 מכללת עמק יזרעאל :הפרויקטכתובת 

 

 מהות הבדיקה: 

 (NFPA-13) 2019 יולי  מהדורה -1596בדיקת מערכת מתזים והתאמתה לדרישות התקן הישראלי ת"י 

 :המערכת  של תכנון בדיקה ראשונה

 07.09.2022נערכה בתאריך:  הבדיקה

 סיכום:

 מתאים לדרישות התקן בכפוף לתנאים המצוינים בתעודה זו.התכנון  1

 נדרש המשך בדיקות התקנה והפעלת המערכת במבנה והבדיקה כולה אינה שלמה בלעדיהן. 2

 1.3.5*תיקון בסעיף 

 שם החותם: אלון זיתון                                                                              עקיבא הלמן  שם החותם: 

 תפקיד: הנדסאי טכני                                                                                           נהל טכניתפקיד: מ    

 21.09.2022תאריך:                                                                                           21.09.2022  תאריך:    

 הכבאותשרותי   העתקים:

 



 

 

 2022ספטמבר  22תאריך הדפסה :  
 4מתוך  2עמוד 
 2222631פרויקט מס' 

 8225459-1תעודה מס' 
 

 שנבדק. לאתרתעודת הבדיקה מתייחסת רק 
השימוש בסמליל הרשות  .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצע כמתחייב 
 מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

 ISO/IEC 17020הבדיקות בוצעו בהסמכה לתקן 
 ידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח ונוסף לתעודת הבדיקה לצורך שלמות המידע. המ (1)

 

 

 

 תכנון: 1

 :נתוני התוכניות על פיהן בוצעו הבדיקות 1.1

 חגי אביתר שם המתכנן:

 הערות תאריך מהדורה קוד זיהוי שם התוכנית

 1:100קנ"מ  08.08.2022 למכרז 0 3 מערכת ספרינקלרים קומה א

 1:100קנ"מ  08.08.2022 למכרז 0 4 מערכת ספרינקלרים קומה ב

מערכת ספרינקלרים קומת 

 קרקע

 1:100קנ"מ  08.08.2022 למכרז 0 2

מערכת ספרינקלרים קומת 

 מרתף

 1:100קנ"מ  08.08.2022 למכרז 0 1

 mihlelet emek 1חישוב הידראולי 

izrael mivne 6 ko 

---- 11.08.2022 Ohg2 

 mihlelet emek 2חישוב הידראולי 

izrael mivne 6 ko 

---- 11.08.2022 lh  

 פנימית / חגי אביתר 25.07.2022 ---- ---- בדיקת מים
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 שנבדק. לאתרתעודת הבדיקה מתייחסת רק 
השימוש בסמליל הרשות  .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצע כמתחייב 
 מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

 ISO/IEC 17020הבדיקות בוצעו בהסמכה לתקן 
 ידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח ונוסף לתעודת הבדיקה לצורך שלמות המידע. המ (1)

 

 

 

 תפוסת הסיכון שנקבעה ע"י המתכנן: 1.2

 

סמן  רמת סיכון

 

 אזורי ההתקנה

 אולם הרצאות,חדר כושר,  ,משרדים, חדרי לימוד  (LH)        קלה         

 מטבח,  ( OH1)     1רגיל 

 חדר טכני,  (OH2)     2רגיל 

     (EH1)     1גבוה 
 

 

   (EH2)      2גבוה 

   ( S Oתפוסת סיכון מיוחדת )

   אחסון

 

 :להלן תנאי התכנון –התכנון  1.3

 חסת לאזורים המסומנים ע"ג התוכניות בלבד.יהבדיקה מתי 1.3.1

 לעיל. 1.2תפוסת הסיכון במבנה לא תעלה על המצוין בטבלה  1.3.2

מקור אספקת המים עבור הספרינקלרים וההידרנטים הינו רשת המים העירונית ומתבסס על בדיקת אופיין  1.3.3

, לחץ  95psiלהלן נתוני הבדיקה: לחץ סטטי:  25.07.2022מתאריך  'חגי אביתר'רשת מים חיצונית של חברת 

 504gpmקה: , ספי 60psiשיורי: 

 להלן נתוני הלחץ הנדרשים בהתאם לחישובים ההידראוליים: 1.3.4

הספרינקלרים בראש מערכת תספק רשת המים העירונית  – LHב  הקומ 2חישוב  1.3.4.1

268.3gpm@33psi  עבור הספרינקלרים וההידרנטים הפנימיים ותספק במבוא לגמל המים

268.3gpm@40psi .עבור הספרינקלרים וההידרנטים 

רשת המים העירונית תספק בראש מערכת הספרינקלרים  -  2ohgמרתף  1חישוב  1.3.4.2

353gpm@33psi  עבור הספרינקלרים וההידרנטים הפנימיים ותספק במבוא לגמל המים

503gpm@48psi .עבור הספרינקלרים וההידרנטים 

 אין הערות. – 6"בקוטר  קיימת רכת מדידת מים ראשיתמערכת המתזים מתוכננת להתחבר למע 1.3.5

 אין הערות. –עבור כל קומה  4"/3ת "ות שליטה קומתיוותחנ 4תוכננה תחנת הפעלה ראשית " 1.3.6
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 שנבדק. לאתרתעודת הבדיקה מתייחסת רק 
השימוש בסמליל הרשות  .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצע כמתחייב 
 מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

 ISO/IEC 17020הבדיקות בוצעו בהסמכה לתקן 
 ידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח ונוסף לתעודת הבדיקה לצורך שלמות המידע. המ (1)

 

 

 

 אינו חלק מתעודה זו.על כן וכננת מערכת כיבוי אלטרנטיבית ותבאזור השנאים מ 1.3.7

 p.a.d.iבמידה וקיים חדר מכונות מעלית יש לתכנן ולהתקין מערכת  1.3.8

 אין הערות לפריסת הצנרת והמתזים. 1.3.9

 ערות כלליותה 1.3.10

 הנוגעות נוספות הערות ייתכנו בשטח ההתקנה בבדיקת ל"הנ התכנון אישור אף על 1.3.10.1

 .המערכת לתכנון

 חתומה. תכנןיש להעביר הצהרת מ 1.3.10.2

ס"מ נדרש להתקין בנוסף מתז  20רניזים בהם מותקן מתז צידי ושרוחבם עולה על קב 1.3.10.3

 להוראות היצרן.תלוי בתחתית הקרניז. את המתזים הצידיים נדרש להתקין בהתאם 

על פי דרישת רשות הכבאות הארצית יש לבצע בדיקת אופיין רשת מים בעת ביצוע  1.3.10.4

 בדיקת התקנת המערכת.

בבדיקת ההתקנה יש להעביר הצהרה חתומה ע"י מנהל העבודה או נציג המתקין על  1.3.10.5

 וכן על ביצוע בדיקות לחץ לצנרת. תקרקעי-ביצוע שטיפות לצנרת תת

 

 **סוף תעודת בדיקה
 


