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 .1רקע
 .1.1בטכניון קיימות מערכות גילוי אש ועשן.
 .1.2המערכות מחוברות לרכזות אזוריות ביחידות ובפקולטות השונות אשר מספקות התרעה אודות
גילוי עשן במקום ספציפי לפי חדרים.
 .1.3התרעות אש מהרכזות מתקבלות במוקד הביטחון ע"י חייגן אוטומטי.
 .1.4ניתן לנטרל את הגלאי באופן מקומי ביחידה  /בפקולטה או מהרכזת האזורית ,הממוקמת
בביטחון וביחידת הבטיחות (להלן" :נטרול גלאים" או "נטרול גלאי אש").
 .2מטרות
 .2.1מטרת הנוהל להגדיר את הנדרש במהלך נטרול גלאים בטכניון-רבתי כדי למנוע אזעקות אש,
התרעות שווא או לקראת עבודות בינוי צפויות.
 .2.2נוהל זה אינו מתייחס לפרויקטים בהם השטח נמסר לאחריות קבלן חיצוני והופרד משטח
הטכניון בגידור ותיחום.
 .3הגדרות
 .3.1עבודה חמה – כל עבודה המחייבת נטרול גלאי אש ואזעקת אש לא רצויה בבניין ,כגון :עבודה
היוצרת עשן מקומי או ענני אבק ,עבודה על מערכת המתזים ,ריתוך וחיתוך בלהבת גז ,ריתוך
חשמלי ו/או חיתוך בעזרת דיסק וכל עבודה היוצרת ניצוץ או אש גלויה.
 .3.2נטרול גלאי אש – השבתה זמנית של הגלאי/ם לצורך עבודה בחום או באבק.
 .3.3מנהל פרויקט – הגורם המקצועי מטעם הטכניון ,פנימי או חיצוני ,שמונה מטעם הטכניון לנהל
את התכנון ,הביצוע והפיקוח של פרויקט בינוי ,עד לשלב המסירה.
 .3.4המזמין – מזמין העבודה ,שהוסמך על ידי הטכניון להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודת בנייה
או בנייה הנדסית או כל עבודה אחרת.
 .3.5אחראי בניין – מי שהגדרת תפקידו כוללת טיפול בתחזוקת בניין ומולו מתבצע תיאום לכל
עבודה בתוך הבניין.
 .4סמכות ואחריות
 .4.1ראש אגף בינוי ותחזוקה  -אחראי לאכיפת הנוהל בכל הפרויקטים ובתי המלאכה שבאחריותו
וכן לפיקוח ובקרה על יישום נוהל זה בכל שטחי הטכניון-רבתי.
 .4.2ממונה בטיחות – אחראי להנפקת אישור בטיחות לכל עבודה בחום/אש ,הדרכת המבצעים
בשטח וביצוע בקרה ופיקוח על יישום הנחיותיו.
 .4.3ממונה בטיחות אש – אחראי למתן אישור על נטרול הגלאים באזור העבודה ולקביעת משך זמן
הנטרול.
 .5שיטה
 .5.1הוראות כלליות
 .5.1.1כל עבודה בבניין ,המחייבת נטרול גלאי אש ,תתואם עם ממונה בטיחות האש ביחידת
הבטיחות לפחות  24שעות לפני ביצוע העבודה.
 .5.1.2כל 'עבודה חמה' (ריתוך ,אש גלויה) מחייבת תיאום מראש מול ממונה בטיחות מטעם
יחידת הבטיחות.
 .5.1.3תיאום העבודה מול ממונה בטיחות האש הוא באחריות המזמין או מנהל הפרויקט.
 .5.1.4בהתאם לשיקול דעת הממונה לבטיחות אש ,יוחלט באם לבצע ניתוק יומי של גלאי העשן
או ניתוק לטווח ארוך יותר ,בכפוף לשיקול דעתו של ממונה הבטיחות הרלוונטי.
 .5.1.5חל איסור מוחלט לכסות גלאים בכל צורה שהיא.
 .5.1.6חל איסור מוחלט לנטרל גלאים באופן עצמאי ,ללא אישור ממונה בטיחות אש.
 .5.1.7העבודה תאושר רק לאחר ניתוק המערכת על-ידי מי שהוסמך לכך או ממונה בטיחות
אש או חברה חיצונית מוסמכת.
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 .5.1.8באחריות אחראי הבניין ו/או נאמני בטיחות לנתק את הגלאים ביחידה/בפקולטה עליה
הם אמונים ,ובכפוף לתיאום מול ממונה בטיחות האש.
 .5.1.9באחריות אחראי הבניין להחזיר את הגלאים לפעילות ביחידה עליה הוא אמון בתום
העבודה.
 .6תחולה ותוקף
 .6.1נוהל זה יחול על כל עובדי הטכניון ,שהם נאמני בטיחות ו/או אחראי בניין ו/או מנהלי
פרוייקטים ,אשר במסגרת עבודות ביחידתם  /בפקולטה שלהם מתבצעות עבודות ,המצריכות
נטרול גלאים.

זהבה לניאדו
סמנכ"ל תפעול
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