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חשיבות ניהול סיכונים  
סביבתי

גישה ניהולית להיערכות ולהערכות לסיכונים אפשריים מכל סוג
שמירה על חיי אדם

בסיס לזיהוי ופעולת מניעה ובקרת סיכונים
הקטנת הסיכוי לנזק אפשרי וגודל הנזק היכול להתרחש

ממקד תהליכי שיפור אירגוניים ובכך מזעור הסיכונים



תהליך ניהול סיכונים מייצר 

פרקטיות
מודעות
שקיפות

איכות
בטיחות
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מהווה בסיס למערכת התנהלותית מסודרת

ציות לדרישות רגולטוריות ולתקנות
בקרת בטיחות ואיכות
ניצול אפקטיבי של זמן

עידוד ניהול סיכונים
שקיפות ודיווח סביבתי
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וכל אלו הם נגזרת
חסכון  -ל

תועלת
שמירה על חיי אדם והסביבה

מזעור נזקי רכוש
תוצאות מיטביות ושיפור



ניהול סיכונים בהקשר למערכות  
כיבוי אש
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רקע קצר למערכות כיבוי אש
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,גדולהחוםכמותוסופגיםמתחממים.האשמוקדאתמקרריםהמים-א

נותניםלאהם–החמצןאתומסלקיםמתפשטיםוהםעולהנפחם

.מתקררהאזורלבעירהחמצןובהעדרהאשלאזורלחדורלחמצן

קצף  , מערכות כיבוי האש בארץ ובעולם בנויות ברובן על מערכות מים

.וזורמים נוספים

:המים מהווים אחד מאמצעי הכיבוי היעילים ביותר מהסיבות הבאות
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ופיסיקתהזרימהחוקי,ביותרהיעיליםהכיבוימאמצעיאחדמהוויםהמים-ג
ועקרונותהכיבוימערכותאתמתכנניםאנושבעזרתםאלוהםהנוזלים

.המשפיעיםוהגורמיםהפרמטריםלהכרתבסיסמהוויםההידראוליקה

,חוםמגןבלבושהלבושכיבויאישולכןאדםלבנימסוכניםלאמים-ב

למוקדעדמרוחקמיםממקורבמיםהמוזןזרנוקבעזרתלהגיעיכול

.עליהולהשתלטהאש



סכמות צנרת ואביזרים. 3

תכנון מערכות כיבוי אש 
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הדינמית והקשר בין  ) מדעי המים(מתבסס על הכרת ההידראוליקה 
.  'וכושימוש במים , כל המרכיבים שמטפלים בהעברת מים

משקלו , לחץ הנוזל: מתבסס על מספר פרמטרים והגדרות יסוד כגון
.'וכוספיקה , יחסי מהירות, גובה, )צפיפותו היחסית(הסגולי 
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שימוש בנוסחת ברנולי

.  תוספת הלחץ הנדרשת= הפרש המהירות + הפרש הגובה + הפרש הלחץ 
.  היות ואנו לא נמצאים בעולם אידיאלי אנו מחויבים להוסיף גם את ההפסדים

P2-P1+(ρ2h2-ρ1h1)+V2
2 ρ 2-V1

2 ρ 1=P-PL

:  את חישוב ההפסדים מבצעים באמצעות נוסחת ברנולי
נוסחת ברנולי מבצעת השוואה בין מצב הנוזל בנקודה אחת למצבו בנקודה  

.שניה כמעט באותם ערכים בתוספת הפרש לחצים
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שימוש בנוסחת הייזן וויליאמס למדידת הפסדי הלחץ

בזרימה נגרמים מפלי לחץ בגלל חיכוך המים בדופן הצנרת וחיכוך בין טיפות  
.שינוי קוטר הצנרת גורם למפל לחץ, זווית, קשת, כל אביזר. המים

".הייזן ויליאמס"הנוסחה הבסיסית לחישוב הפסדים הינה 

:כאשר
P = מפל הלחץ במטרים לכל מטר אורך

.של צינור
L =אורך הצינור במטרים.
Q = כמות המים הזורמת בליטרים לדקה-ספיקה.
D =מ"קוטר פנים הצינור במ.
C = צינור מברזל יציקה–100מקדם החומר ממנו עשוי הצינור

צינור פלדה–120
מ נחושת פלסטיק"צינור פלב–140

עולים  הפסדיםגדולה יותר ההספיקהככל ש: מסקנה
.קטניםהפסדיםגדול יותר השהקוטרוככל 

PL =6.05xQ
1.85

x10
5

D
4.87

xC
1.85
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שימוש בתקנים
 National Fire Protection(התקנים הישראלים והתקנים האמריקאים המשלימים 

Association (  הם אלו שעל פיהם אנו קובעים את הדרישות בנוגע למערכות הכיבוי
:השונות

למערכות ספרינקלריםN.F.P.A.13-ו1596תקן ישראלי 
N.F.P.A 20משאבות כיבוי במים
N.F.P.A 22מאגר כיבוי אש.

:אבקה ואחזקה כגון, תקנים נוספים משלימים למערכות קצף
16,N.F.P.A. 11,למערכות קצף

33,31 ,N.F.P.A 17מערכות אבקה
N.F.P.A. 25 1928אחזקת מערכות כיבוי וכן תקן ישראלי

נתמקד במערכת ספרינקלרים על בסיס מים  
.  המהוות רוב מוחלט של מערכות הכיבוי האוטומטיות

התקן הרלוונטי לתכנון מערכת הספרינקלרים הוא
).1596תקן ישראלי (N.F.P.A 13תקן 
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בהיתרימחייבותהחוקרשויותדליקותלמניעתבנוגעסיכוניםמניהולכחלק

לתכנוןהכבאותשירותישלואישורםדעתםחוותלקבלהחדשיםבניה

.ממנהכחלקהאשבטיחותוסידוריהבניה

המותאמתהאדריכלותכלעלהמבנהתכנוןשלואישורבחינהכוללהתהליך

לביצועיםוביקורתפיקוחמכןולאחרבוהמותקנותהאשבטיחותומערכותבו

.המבנהאכלוסלאישורכתנאיבפועל



14

המערכותותקינותהאשבטיחותסידוריעלהשוטפתמהשמירהכחלק

בדיקות,מוסמכותמעבדותכגוןמורשיםמקצועגורמישלבדיקותנדרשות

בדיקות,מוסמכותמעבדותכגוןמורשיםוקבלניםמהנדסיםשלוהצהרות

.מורשיםוקבלניםמהנדסיםשלוהצהרות

באמצעותסיכוניםלהפחתתהמלצותמתןתוךשוניםשריפהתרחישיניתוח

וכןאשכיבוימערכותוהתאמתבמבנההפעילויותשלנכונהוחלוקהתכנון

.חייםמצילותנוספותמערכות
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בתרחיש הבא נראה כיצד באירוע שריפה במבנים צמודים ששימשו 
:  כמחסן וחנות נמנו כשלים רבים
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השריפהלתרחישהביאוהבאיםהכשליםכיהאירועמסקנות
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ניתןומבוקרנכוןסיכוניםניהולבעזרת

,צפוייםלאתרחישיםולמזערלמנוע

.אדםחייוהצלתהנזקהפחתת
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הכשרה והדרכה מתאימה של עובדים בתפקיד ממוני בטיחות
אמצעי בטיחות ותרחישים, הכרת גורמי סיכון

זיהוי ופעולת מניעה ובקרת סיכונים כחלק ממהלכי חירום מובנים 
)איכות הסביבה ועוד, שירותי כבאות והצלה(הידועים עם רשויות החוק 

צורות ותהליכים ולקבוע את גורמי הסיכון  , ביקורת ובחינת שיטות

סיכוניםניהולוקידוםלהטמעהלפעוליש
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לכל אלו יש השפעה ישירה על  
תהליכים ומוצרים, מאפייני האיכות
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תודה על ההקשבה
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