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  23.06.20עדכון שני  הנדון: החלת מפרט הנדסי חדש לתכנון מרחבים מוגנים

 

המקבלים אישור   בפיקוד העורף עבודת מטה רחבה שמטרתה הרחבת סל הפתרונות הבשנה האחרונה בוצע .1

בפתרונות חדשים העולים מהמשק ומיסודם של פתרונות קיימים מהשענות  פיקוד העורף מכח חוק הג"א , 

. התוצר של בהיבטי מיגון  מרחבים מוגניםבתכנון על "תורה שבעל פה" למסמך מפורט המסדיר את ה

מרחבים מוגנים" שפורסם במערכת רישוי זמין של פיקוד העורף ב  פרט לתכנון הנדסיו "מעבודה זו הינ

   .  2020בחודש אפריל 

ן של מרחבים  ריך מפרט סוגיות שונות בתכנון מרחבים מוגנים לרבות מתן פתרונות נוספים לתכנוהמד .2

 תקנות החוק.ים כשווי ערך לפתרונות המופיעים במוגנה

ואכן מאז עודכן עד כדי פרסום   2019כבר באוקטובר  תבקרב קבוצת עבודה להתייחסויומפרט זה פורסם   .3

 .  20הגרסה האחרונה באפריל 

התקיים  במחלקת מיגון דיון מקצועי בהשתתפות מהנדסי קונסטרוקציה רבים בנושא   22.06.20בתאריך  .4

 המפרט לתכנון קונס' במרחבים מוגנים . 

שבחירה באופציות גמישות   שותפים לדעהמדריך מטעם מחלקת מיגון , כלל המשתתפים ואף צוות כותבי ה  .5

זו לשון  שהרי ) .  תכנון המרחב המוגן מחייבת רמה גבוהה של ניתוח הסיכונים הכרוכים בכךיותר של 

 גמישות הפקע"רית אותה מאפשר אותו חוק בדיוק ( השיח הוא על פרמטרים ל –תקנות החוק 

הקיים במשק במסמך אסדרה של אותה גמישות פקע"רית במתן   שותפים לצורךכלל המשתתפים בכנס  .6

על מרבית פרקיו של המדריך , אך עם זאת , מעלים חשש מפני השלכות  םאפשרויות נוספות ואף מסכימי

ובכללן יכולת המהנדסים במשק לעשות שימוש בגמישות מוצעת זו תוך כדי   שאינן קשורות לחוק הג"א

לאור כך יוקם צוות חשיבה בפקע"ר לצורך טיוב המדריך  מול תקנים ותקנות אחרות . הבטחת מחויבותם ל

 לכדי מסמך שנותן למשק את הגמישות שהוא זקוק לה אך עם פחות גורמי סיכון .  

  יותר . חרלדחות את פרסום המדריך למועד מאוההחלטה התקבלה  על מנת לאפשר תהליך זה .7

 ידיעתכם.  .8
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