חידושים בתחיקה ובתקינה
הצעת חוק חדשה של הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' ,)3
התשע"ו .2016-להלן חלק מההצעה כפי שפורסמה ברשומות:
כללי
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב( 2012-להלן  -החוק) ,הקים את הרשות הארצית בשירותי
הכבאות והצלה (להלן  -הרשות) וביצע רפורמה מקיפה בשירותי הכבאות וההצלה בישראל .בשל הניסיון
שהצטבר מאז הקמת הרשות ,ובשל כמה ליקויים שהתגלו בו ,מוצע לערוך בו תיקונים כפי שיפורט להלן.
מוצע לשנות את הביטוי "צוות כיבוי מפעלי" ל"צוות כיבוי והצלה מפעלי" בכל מקום שהוא מוזכר בחוק.
כמו כן מוצע לתקן את ההגדרה "מפעל" כך שיכלול גם מקום שנקבע לפי סעיף קטן (ב) כי מתקיים בו סיכון
מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים ,ובמקביל לקבוע בסעיף קטן (ב) כי רשימת סוגי המפעלים שיחולו עליהם
הוראות הסעיף ,שאותה יקבע השר לביטחון פנים ,תיקבע גם בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר
הכלכלה ,לגבי מפעלים שמתקיים בהם סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים.
כמו כן ,מוצע לקבוע כי הנציב לא ידרוש כי לצוות הכיבוי וההצלה כאמור תהיה הכשרה לפעול באירוע
חומרים מסוכנים אלא לגבי מפעל מהסוג שנקבע לפי סעיף קטן (ב) כי מתקיים בו סיכון מיוחד לאירוע
חומרים מסוכנים.
סעיפים  6 ,5 ,3 ,2ו9-
סעיף  31לחוק ,שעניינו "צוות כיבוי מפעלי" מסדיר ,בין השאר ,את סמכותו של הנציב להורות בצו לבעל
מפעל ,לקיים במפעלו צוות כיבוי שיפעל באירוע דליקה בלבד עד הגעת כוחות הכבאות וההצלה למקום,
ויסייע לרשות עם הגיעה למקום .מוצע לקבוע כי צוות כיבוי כאמור שיוסמך על ידי הנציב יפעל באירועי
כבאות והצלה ,גם אם אין מדובר באירוע דליקה דווקא ,לרבות מתן מענה מידי באירועי חומרים מסוכנים.
מובהר ,כי המסגרת להכשרת צוותי הכיבוי וההצלה המפעליים בתחום החומרים המסוכנים תיקבע בנהלים
פנימיים של רשות הכבאות ,אשר יגובשו לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה.

חידושים בתקינה
בקובץ התקנות  7726מיום  9בנובמבר  2016פורסמו תיקונים לתקנות התכנון והבנייה (הקמת מתקן גז
בלחץ נמוך מאוד) (תיקון) התשע"ז.2016-
וכן תיקונים לתקנות התכנון והבנייה (רישוי מתקני גז טבעי) (תיקון) התשע"ז.2016-
בקובץ התקנות  ,7733מיום  24בנובמבר  ,2016פורסמו תיקונים לתקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה
לרשת חלוקה) ,התשע"ז.2016-
בקובץ התקנות  7734מיום  27בנובמבר  2016פורסם תיקון לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון)
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