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רישוי עסקי
*

תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976

בתוק %סמכותי לפי סעיפי  173ו 216לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,תש"ל
) 1970להל  הפקודה( ,וסעי11 %א לחוק רישוי עסקי  ,תשכ"ח) 1968להל  החוק( ,אני מתקי
תקנות אלה:
פרק א' :כללי
הגדרות

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005

 *.1בתקנות אלה –
"אש גלויה"  להבה ,ג ,.ניצו .חשמלי או מקור כלשהו בעל אנרגיה מספקת לגרו
להתלקחות של גזי או נוזלי המאוחסני במיתק;
"בעל מיתק" – כל אחד מאלה:
) (1בעל רישיו העסק או מבקש הרישיו ,לפי העני;
) (2אד שבהשגחתו ,בפיקוחו או בהנהלתו פועל העסק;
) (3הבעל הרשו או המחזיק בנכס שבו מצוי העסק;
"מאצרה" – שטח שעליו בנוי מכל או מכלי לנפט והמוק %בדפנות מתאימות למניעת
התפשטות הנוזל מחוצה לו;
"גדר" – קיר בנוי או גדר רשת מתכתית חזקה בגובה של  2.5מטרי לפחות ובה לפחות
שני שערי מרוחקי ככל האפשר זה מזה;
"גדר רשת צפופה"  גדר בגובה שלא יפחת מ 1.8מטר ,וחלקה התחתו בגובה  0.6מטר
לפחות עשויה מחומר אטו ובלתי דליק וחלקה העליו עשוי מרשת צפופה או מחומר אטו
ובלתי דליק;
"גפ"מ"  גז פחממני מעובה;
"דופ איסו  (bund wall) "%הדופ המקיפה את השטח שעליו בנוי מכל או מכלי לנפט
והבנויה בהתא לדרישות תקנות אלה;
"רשות הרישוי" – כמשמעותה בחוק;
"חוות מכלי "  אתר להחסנת נפט נוזלי בכמויות העולות על  150מטר מעוקב )להל –
מ"ק( לרבות מסו;(terminal) %
"חוות מכלי גפ"מ"  אתר בו מאוחס גפ"מ בכמות העולה על  10ק"ל במכלי נייחי
למטרה מסחרית;
"יחידת ניפוק" )  (dispenserמכשיר המשמש לניפוק נפט ממכל האיחסו ,בי א
המשאבה מותקנת ביחידת הניפוק ובי בתו 3המכל;
"מחס אספקה מרכזית"  מתק הנועד להספקה מרכזית של גפ"מ בלח .בינוני לבניני
מגורי  ,לבניני מלאכה ,תעשיה ולמטרות חקלאיות;
"מחס גפ"מ"  אתר שבו מאחסני למטרות מסחריות גפ"מ במכלי ובגלילי אשר תק

* פורסמו ק"ת תשל"ז מס'  3602מיו  19.10.1976עמ' .126
תוקנו ק"ת תשמ"א :מס'  4201מיו  5.2.1981עמ'  – 411תק' תשמ"א .1981מס'  4242מיו  16.6.1981עמ' 1094
 תק' )מס'  (2תשמ"א.1981
ק"ת תשמ"ו מס'  4916מיו  24.3.1986עמ'  – 702תק' תשמ"ו.1986
ק"ת תשס"ה מס'  6376מיו  13.3.2005עמ'  – 550תק' תשס"ה ;2005תחילת שישה חודשי מיו פרסומ ור'
תקנה  55לעני תחולה.
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תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

ישראלי ת"י ) 70מכלי לגזי פחממניי מעובי ( )גזי נפט מסחריי ( חל עליה  ,וכ כל מחס
לאספקה מרכזית של גפ"מ";
"מחס פרטי"  אתר שבו מאחסני ומשתמשי בנפט נוזלי לצרכי מפעל כמשמעותו
בפקודה ,בכמות שאישר המפקח הראשי למפעל או לסוג של מפעלי ;
"מחס סיטוני" – אתר שבו מאחסני נפט סוג ג' בכמות שאינה עולה על  50מ"ק לש
מכירה לקמעונאי במכליות;
"מכלית" – כלי רכב להובלת מוצרי נפט;
"מכל"  מכל לגפ"מ או מכל לנפט ,לפי העני;
"מכל גפ"מ" – כלי קיבול לגפ"מ המתאי לתק הישראלי ת"י  158חלק  – 1מיתקני
לגזי פחמימניי מעובי )גפ"מ( :מאגרי  ,או בהתא לשיטת בניה מקובלת ושאישר המפקח
הראשי;
"מכל נפט" – כלי קיבול לנפט נוזלי המתאי לאחד מהתקני הישראלי ת"י  4468חלקי
 1ו ,2מכלי דלק מרותכי מפלדה או ת"י  4571חלק  1מכלי דלק תתקרקעיי בעלי דופ כפולה:
ייצור והגנה קתודית ,לפי העני או תק אחר שאישר מפקח העבודה הראשי;
"מפקח עבודה"" ,מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח העבודה הראשי" – כמשמעות בחוק
ארגו הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;1954
"מיתק" – חוות מכלי  ,חוות מכלי גפ"מ ,תחנת תדלוק ציבורית ,מחס גפ"מ ,תחנת
תידלוק פנימית ,מחס פרטי ומחס סיטוני;
"נפט"  כל נוזל או גז פחממני מתלקח ,לרבות גפ"מ ,גז טבעי וכל חומר מתלקח אחר
ששר העבודה הכריז עליו כנפט לעני תקנות אלה ,למעט משחות סיכה ,שמני סיכה ואספלט;
"נפט נוזלי"  נפט ,למעט גפ"מ וגז טבעי;
"נפט סוג א" –
) (1נפט שנקודת ההבזקה שלו אינה עולה על  20מעלות צלזיוס באחת מ הבדיקות
כלהל:
)א( Abel Apparatus Method HIP 170/59
)ב( ;Tag Closed Tester Method ASTM D 58-64
) (2נפט גולמי ,גפ"מ וגז טבעי;
"נפט סוג ב'"  נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על  20מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור
בהגדרת נפט סוג א' ,א 3אינה עולה על  55מעלות צלזיוס בבדיקת Pensky Martens Closed Tester
;Method ASTM D 93-66
"נפט סוג ג'" – נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על  55מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור
בהגדרת "נפט סוג ב'";
"נקודת סיכו" – כל אחד מאלה:
) (1פתחי יציאה של שסתומי שחרור לח ,.אוורור וניקוז המורכבי על מכל או
צינור;
) (2שסתומי מוברגי או אוגני למיניה המורכבי על מכלי או צינורות וכ
נקודות אחרות שבה מתבצע חיבור או ניתוק של הצינורות;
) (3מדי מפלס גובה ,נפח או לח .המורכבי על מכל או צינור;
) (4משאבות ,מדחסי גז ומכלי ניקוז ,למעט פתחי יציאה של שסתומי שחרור לח,.
אוורור ,מדי גובה ,נפח ולח .המצוידי בנחיר עוצר של  2מ"מ ,וכ משאבות ,מדחסי
גז ומכלי ניקוז המהווי חלק ממיתק מילוי או פריקה של מכליות וקרונות;
"פתח מכל"  כל פתח או חיבור למכלת שדרכ עלולי להימלט אדי לחלל האוויר
החופשי ,כגו צינור אוורור ,צינור מילוי דלק למכל ופתח מדידה;
"רשת צפופה"  רשת עשויה ברזל מגולב או מתכת בלתי מחלידה ,שבה עובי התיל
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לפחות  0.6מ"מ וגודל החללי אינו עולה על  12x12מ"מ;
"תחנת תדלוק פנימית" – אתר לאסחנת נפט לתדלוק רכב לצריכה עצמית ובכמות שאינה
עולה על  100מ"ק;
"תחנת תדלוק ציבורית" – אתר לאחסנת נפט למכירה לציבור לש תדלוק רכב או למטרות
אחרות ,לרבות תחנת תדלוק פנימית שכמות הנפט המאוחסנת בה עולה על  100מ"ק;

תחולה
תק' תשס"ה2005

) *.2א( תקנות אלה לא יחולו על אחסנת נפט במכל או במכלי שקיבול פחות מ 450ליטר
נפט סוג א' או פחות מ 2200ליטר נפט סוג ב' או סוג ג' ,או פחות מ 2200ליטר נפט סוג ב' וג',
ובלבד שקיבול הכולל לא יעלה על הכמויות האמורות.
)ב( תקנות אלה יחולו על אחסנת נפט בתחנת תדלוק פנימית או ציבורית ג בכמות
הפחותה מזו המפורטת בתקנת משנה )א(.

חובה לקבל רישיו
תק' תשס"ה2005

* .3

בקשת רישיו
תק' תשס"ה2005

 *.4בקשה לרישיו יגיש בעל המיתק לרשות הרישוי בהתא להוראות תקנות רישוי עסקי
)הוראות כלליות( ,התשס"א ;2000בתכניות שיצר %יצוינו ג כל פרטי המיתק באופ ברור,
לרבות קיבול מכלי הנפט לסוגיו ,וכ פירוט קווי מתח ומיתקני חשמל למתח גבוה ועליו ,המצויי
במרחק של עד  35מטרי מהמיתק.
) *.5בוטלה(.

נקיו המתק

*.6

כל מיתק יוחזק במצב נקי ,לרבות מעשבי בר.

אחסנת חפצי!
תק' תשס"ה2005
כלי קיבול מטלטלי!
תק' תשס"ה2005

*.7

לא יאחס אד ולא ירשה לאחס במיתק חפצי וסחורות אלא בהתא לתנאי הרשיו.

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

אוורור מבני!

מניעת שריפות
ואמצעי כיבוי אש
תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

)א( לא תית רשות הרישוי רישיו אלא א כ מפקח עבודה אישר את המיתק.
)ב( לא יאחס אד נפט אלא במקו שאישר מפקח עבודה.
)ג( לא ישנה אד מיתק אלא באישור מפקח עבודה.

 *.8לא יעורמו כלי קיבול מטלטלי המכילי נפט אחד על גבי השני בגובה העשוי לסכ את
חוזק או את יציבות הערימה; גלילי גפ"מ יאוחסנו במאונ ,3בי שה מלאי או ריקי  ,פרט
לגלילי חסרי שסתו בטיחות ,שיאוחסנו במאוז או במאונ.3
 *.9מבני לאחסנת כלי קיבול מטלטלי המכילי נפט ייבנו מחומר בלתי דליק ,מאווררי
בפתחי אוורור מפולשי ומרושתי ברשת צפופה קרוב לרצפה וקרוב לתקרה.
) *.10א( לא תיעשה במיתק עבודה באש גלויה אלא באישור מוקד ובכתב לכ 3מאת אד
האחראי להפעלת המיתק ולאחר שננקטו אמצעי בטיחות נאותי למניעת דליקה.
)ב( לא יעש אד במיתק אלא במקומות שקבע מראש לכ 3האחראי להפעלת המיתק;
במקו שנקבע כאמור יוצב שלט נאה לעי.
)ג( ציוד חשמלי בחוות גפ"מ ובמחס גפ"מ הנמצא בשטח פתוח בתתו  15מטר מנקודת
סיכו יהיה מוג נגד התפוצצות ) (Explosion Proofלפי הוראות ת"י  60079ציוד חשמלי לשימוש
באטמוספרות נפיצות של גזי  :דרישות כלליות )להל – ת"י .(60079
)ד( בשטח פתוח של מיתק ,בתחו  15מטרי ממכלי  ,מאבזרי המותקני על צינורות,
וכ מיחידות ניפוק ומערכות ניקוז לנפט סוג א' ,יהיה ציוד חשמלי מוג נגד התפוצצות ) Explosion
 (Proofבהתא לת"י  60079או בעל בטיחות עצמותית ) ;(Instrinsically Safeהוראה זו תחול על
תחנת תדלוק ציבורית או פנימית לגבי יחידות הניפוק והמשאבות; ואול הדרישה לקיו ציוד
מוג התפוצצות או בעל בטיחות עצמותית בתו 3וסביב יחידות הניפוק ,בתחנת תדלוק ציבורית
ובתחנת תדלוק פנימית ,חלה במרחק של  6מטרי מהיחידה ,לגבי נפט סוג א' ,ו 1.5מטרי לגבי
נפט סוג ב' וג' עד גובה החלל שבו נמצאת המשאבה או יחידה המניה ,ובלבד שגובה זה לא יפחת
מ 1.5מטרי .
)ה( בכל מיתק ייקבעו ציוד ,מכשירי ואבזרי ויוחזקו חומרי מתאימי למניעת אש
ולכיבוי אש ,לפי דרישת רשות הכבאות; הציוד ,המכשירי  ,האבזרי והחומרי כאמור ,יוחזקו
במצב תקי ומוכני לשימוש בכל עת; עובדי המיתק יודרכו בהפעלת האמצעי האמורי .
6
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ
מינוי אחראי
תק' תשס"ה2005
כניסה למכלי!

הארקות
תק' תשס"ה2005

 *.11בחוות מכלי ובחוות מכלי גפ"מ ימונה אד אחראי להפעלת ; שמו ומענו וכ מספר
הטלפו שבו נית להשיגו יצויינו על שלט שיוצב במקו נראה לעי.
 *.12לא יכנס אד ולא ירשה לאחר להיכנס למכל ,אלא לאחר נקיטת כל אמצעי הבטיחות
הדרושי ולאחר קבלת אישור בכתב מאת בעלי המיתק או מי שהוסמ 3לכ.3
 *.13בחוות מכלי ובחוות מכלי גפ"מ –
) (1המכלי ומערכת הצינורות המשמשת למילוי רכב ולמילוי כלי קיבול אחרי
יהיו מוארקי ; ההארקה תבוצע בהתא למפרט בתק אמריקאי  NFPA 77או תק
מתאי אחר שיאשר מפקח העבודה הראשי מראש;
) (2בטר ממלאי או מרוקני כלי קיבול או תובלה לנפט יחוברו אלה באמצעות
מולי 3אל המכל או המכלי  ,כ 3שתיווצר השוואה פוטנציאלית חשמלית ביניה .

מרחקי! מקווי חשמל
תק' תשמ"א1981

13א) *.א( המרחק האפקי ממרכז קו מתח נמו 3עד  1000וולט בעל תילי לא מבודדי לפתח
מכל וליחידות ניפוק יהיה  5מטר לפחות.
)ב( המרחק האפקי ממרכז קו מתח גבוה עד  33ק"ו ע תילי לא מבודדי לפתח מכל או
ליחידת ניפוק יהיה  9מטר לפחות בשטח בי עירוני ו 8מטר לפחות בשטח עירוני.
)ג( המרחק האפקי בי התיל החיצוני של קו מתח גבוה מעל ל 33ק"ו יהיה –
) (1לגבול המיתק   10מטר לפחות;
) (2לפתח מכל ,ליחידת ניפוק לנפט סוג א' ולגפ"מ   25מטר לפחות;
) (3לפתח מכל ,ליחידת ניפוק לנפט סוג ב' או ג'   15מטר לפחות.
)ד( בחוות מכלי ובחוות גפ"מ כל קו מתח חשמלי עילי אשר יכול לשחרר מספיק אנרגיה
להדלקת תקרובת נפיצה עלידי ניתוק ,קצר או הארקה יגמר מחו .לאזור המכלי ומחו .למערכת
הניקוז של נפט סוג א'.

סטיות מרחקי!
תק' תשמ"א1981

13ב *.המפקח הראשי רשאי לקבוע סטיות מ המרחקי שנקבעו בתקנה 13א ובתנאי שיקבע
בכל מקרה ומקרה ,א המרחק מפתחי מכל או מיחידת ניפוק לעמודי החשמל מצדיק זאת לדעתו;
א המרחק בי עמודי החשמל קט מ המקובל ,א קיימת הגנה מתחת לתילי המונעת נגיעת
במיתקני או באדמה או א המיתק הוא בשטח עירוני.

מקלטי!

 *.14אד הבונה מקלט יקפיד שנפט ואדי נפט לא יצטברו בו.
פרק ב' :חוות מכלי

כמויות מותרות
תק' תשס"ה2005

 *.15לא יאחס אד ולא ירשה לאחס נפט בחוות מכלי בכמות העולה על זו שאישר המפקח
האזורי או שלא בהתא לתנאי ולסייגי שהוא קבע.

גידור

 *.16חוות מכלי תגודר בגדר.

איסורי! ושילוט
בחוות מכלי!
תק' תשס"ה2005

16א *.בחוות מכלי –
) (1לא יעש אד ולא ישתמש בטלפו נייד או במכשיר קשר שאינו עומד בדרישות תקנה
)10ג( ו)ד( ,למעט במבנה המצוי בתוכה;
) (2יותק שלט אזהרה בנוסח "אי לעש ואי להשתמש בטלפו נייד או מכשיר קשר
שאינו מוג התפוצצות למעט במבנה" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעי גרפיי .

תק' תשס"ה2005

) *.17בוטלה(.

איסור הכנסת
גפרורי! ומצית
אחסנת נפט סוג א'

 *.18לא יכניס אד לחוות מכלי גפרורי ומציתי אלא בהסכמת האחראי להפעלתה.

מרחקי! בי מכלי!
על קרקעיי!

 *.19נפט סוג א' יוחס במכלי בעלי גגות צפי  ,או במכלי בעלי סידורי נאותי מיוחדי
שאישר מראש המפקח הראשי.
 *.20המרחק בי דפנות שני מכלי על קרקעיי סמוכי יהיה כלהל:
) (1כאשר אחד מה מכיל נפט סוג א' או סוג ב'  לא פחות ממחצית צירו %הקטרי
7
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תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ

מרחקי! בי מכלי!
לגדר

מאצרה
תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005

של המכלי  ,ולא פחות מ 6מטר;
) (2כאשר שני המכלי מכילי נפט סוג ג'  לא פחות מ 6מטר.
 *.21המרחק בי דופ מכל על קרקעי ובי גדר חוות מכלי יהיה כלהל:
) (1למכל לנפט סוג א' או סוג ב'  לא פחות מ 15מטר;
) (2למכל נפט סוג ג'  לא פחות מ 6מטר.
) *.22א( מכלי על קרקעיי יותקנו במאצרה.
)ב( הקיבולת של מאצרה למכלי לנפט סוג א' או סוג ב' תהיה שווה לפחות לקיבולת
הכוללת של המכלי שבתוכה.
)ג( הקיבולת של מאצרה למכלי לנפט סוג ג' תהיה לפחות  110%מהקיבולת של המכל
הגדול שבתוכה.
)ד( דופ מאצרה תהיה –
) (1בגובה הדרוש ליצירת הקיבולת כאמור בתקנות משנה )ב( ו)ג(;
) (2אטומה למעבר נפט;
) (3מסוגלת לעמוד בפני הלח .ההידרוסטטי של עמוד מי במלוא גובהה מצדה
האחד;
) (4בנויה מאדמה ,בטו או חומר בעל תכונות דומות לשלה.
)ה( המרחק מדופ מכל נפט אל דופ המאצרה לא יעלה על  30מטר במאצרה המכילה
מכל אחד ,ועל  15מטר במאצרה המכילה יותר ממכל אחד.
)ו( לא תיבנה מאצרה משותפת למספר מכלי נפט אלא א מתקיימי אלה:
) (1קיבולת המכל הגדול ביותר שבתוכה אינו עולה על  3,000מ"ק;
) (2ס 3הכל של קיבולת מכלי הנפט שבתוכה אינו עולה על  6,000מ"ק;
) (3מספר מכלי הנפט מסוג א' או ב' אינו עולה על ארבעה.

ניקוז מאצרה
תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005

) *.23א( לכל מאצרה תהיה מערכת ניקוז מצויידת במגופי הניתני להפעלה בנוחות.
)ב( הניקוז במאצרה יהיה כלפי חו .וללא מעבר דר 3שכנתה.
)ג( מערכת הניקוז תיאס %למפריד נפט נאות אשר ימנע יציאת הנפט אל מחו .לשטח
החווה.

דרכי! לרכב כיבוי
אש

 *.24חוות מכלי תוק %לאור 3הגדרות מבפני בדר 3למעבר רכב כיבוי אש ,וכ דרכי גישה
ומעבר אחרי  ,אשר –
) (1רוחב לא יקט מ 3.0מטר;
) (2חוזק יתאי למעבר בכל עונות השנה לרכב הנעה ב 4גלגלי בעל משקל של
לפחות  27טו;
) (3יאפשרו לרכב להתקרב לדופ מכל נפט עד למרחק של  30מטר ממנו;
) (4יהיו בה מפרצי עקיפה לרכב חונה לפחות כל  100מטר ,וכ אפשרות סיבוב
הרכב בקצה של דר 3מוצא.

סטיות מרחקי!
וקבילות
תק' תשס"ה2005

 *.25המפקח הראשי רשאי לאשר מרחקי קטני מאלה שנקבעו בתקנות  20ו 21והוא רשאי
להתיר סטיה מהקיבולת האמורה בתקנה )22ו( ומהוראת תקנה )23ב( א לאחר התייעצות ע
רשות הכבאות בכל האמור במניעת אש וכיבוי אש הנסיבות מצדיקות זאת לדעתו.

תק' תשס"ה2005

פרק ג' :חוות מכלי גפ"מ
כמויות מותרות

גידור

 *.26לא יאחס אד ולא ירשה לאחס גפ"מ בחוות מכלי גפ"מ בכמות העולה על זו שאישר
המפקח הראשי ,או שהסכי לה שר הבטחו או מי שהסמי 3לכ 3או שלא בהתא לתנאי ולסייגי
שה קבעו.
 *.27חוות מכלי גפ"מ תגודר בגדר.
8
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תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ
אמצעי כיבוי אש

אחסנת גפ"מ

מרחקי! בי מכלי!

מרחקי! בי מכלי!
לגדר למבנה וכו'
תק' תשמ"א1981
תק' תשמ"א1981

מניעת נזילה

דרכי! לרכב כיבוי
אש
סטיות מרחקי!

 *.28בכל חוות מכלי גפ"מ –
)א( ייקבעו ציוד ,מכשירי ואבזרי ויוחזקו חומרי מתאימי לכיבוי אש בהתא
לדרישת רשות הכבאות; אלה יקויימו במצב תקי וראוי לשימוש בכל עת.
)ב( עובדי החווה יודרכו בהפעלת אמצעי אלה.
) *.29א( גפ"מ בחוות גפ"מ יוחס במכלי קבועי  ,המחוברי בצנרת למערכת פריקה או
מילוי.
)ב( השטחי שמתחת למכלי גפ"מ על קרקעיי יוכשרו בצורה אשר תבטיח ,במקרה של
נזילה ניקוז מהיר של גפ"מ נוזלי ,אל אתר מרוחק  10מטר לפחות מכל מכל גפ"מ אחר; קיבולת
האתר לניקוז הגפ"מ הנוזלי יהיה שווה ל 50%לפחות מקיבולת המכל הגדול ביותר המתנקז אליו.
)ג( הגפ"מ במכלי מקוררי יאוחס בהתא להוראות המפקח הראשי.
) *.30א( המרחק בי דפנות מכלי גפ"מ אופקיי על קרקעיי סמוכי יהיה לא פחות מ150
ס " מ.
)ב( המרחק בי דפנות מכלי גפ"מ כדוריי על קרקעיי סמוכי יהיה לא פחות מקוטר
המכל הגדול שביניה .
)ג( המרחק בי דופ מכל לבי נקודת מילוי או פריקה של מכלית או קרו גפ"מ ,או לקצה
משטח מילוי או איחסו לגלילי גפ"מ ניידי יהיו לא פחות מ 10מטר.
)ד( המרחק בי מכל גפ"מ לבי מכלי לאחסנת מוצרי נפט מסוג ב' או ג ,יהיה לא פחות
מ 15מטר.
) *.31א( המרחק בי דופ מכל גפ"מ על קרקעי נייח לגדר למשרד ,למחס ,לבית מלאכה
וכיוצא באלה יהיה לא פחות מ 20מטר.
)ב( המרחק בי נקודת סיכו לגדר ,למשרד ,למחס ,לבית מלאכה וכיוצא באלה יהיה לא
פחות מ 20מטר.
)ג( לעני תקנת משנה )ב(" ,נקודות סיכו" ה נקודות סיכו המפורטות להל:
) (1פתחי יציאה של שסתומי שחרור לח ,.אוורור וניקוז המורכבי על מכל או
צנרת;
) (2שסתומי מתוברגי או מאוגני למיניה המורכבי על מכלי או צנרת;
) (3מדי מפלס גובה ,נפח או לח .המורכבי על מכל או צנרת;
) (4משאבות ,מדחסי גז ומכלי ניקוז.
למעט פתחי יציאה של שסתומי שחרור לח ,.אוורור ,מדי גובה ,נפח ולח .המצויידי בנחיר עוצר
של  2מ"מ ,וכ נקודות כאמור המהוות חלק ממיתק מילוי או פריקה של מכליות וקרונות.
 *.32בחוות מכלי גפ"מ יינקטו אמצעי יעילי להנחת דעתו של המפקח הראשי למניעת נזילת
הגפ"מ מחו .לחווה.
 *.33חוות מכלי גפ"מ תצוייד בדרכי ודרכי גישה ומעבר ,כאמור בתקנה .24
 *.34המפקח הראשי רשאי לקבוע מרחקי קטני מאלה הקבועי בתקנות  30ו 31א לדעתו
הנסיבות מצדיקות זאת.
פרק ד' :תחנות תדלוק ציבוריות

תדלוק בגפ"מ
תק' תשס"ה2005

34א) *.א( בתחנת תדלוק ציבורית שבה מתבצע תדלוק בגפ"מ יקוימו ,לגבי המיתקני לתדלוק
רכב בגפ"מ ,דרישות תק ת"י  5512מיתקני לתדלוק רכב בגז פחממני מעובה )גפ"מ( במהדורה
המעודכנת )להל – ת"י .(5512
)ב( הוראות תקנות  35עד  47לא יחולו על מיתקני לתדלוק רכב בגפ"מ.

כמויות מותרות
תק' תשס"ה2005

 *.35לא יאחס אד ולא ירשה לאחס נפט בתחנת תדלוק ציבורית בכמות העולה על זו שאישר
המפקח האזורי או שלא בהתא לתנאי ולסייגי שהוא קבע.
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ
הטמנת מכלי!
וכיסוי!
תק' תשס"ה2005

הגנת מכלי! תת
קרקעיי!
תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005

 *.36לא יאוחס נפט אלא במכלי תת קרקעיי – שמתקיימי בה שניי מאלה:
) (1ה כוסו בשכבת אדמה בעובי של  0.6מטר לפחות או הוטמנו כאמור בתקנה
 ;38אול א אי זה מעשי להטמי מכלי בתו 3הקרקע רשאי המפקח הראשי להתיר
לכסות את המכל בשכבת אדמה בעובי של  0.6מטר לפחות ושוליה יעובדו בשיפוע או
בקירות מג כ 3שתימנע חשיפת המכל מפאת גשמי ורוחות;
) (2המרחק בי שני מכלי נפט סמוכי וכ המרחק בי מכל לגבול המגרש יהיה לא
פחות מ 0.5מטר.
 *.37לא יוחס נפט אלא במכלי שהוטמנו מחו .למסלולי תנועת רכב והשטח שמעליה מוג
מפני עליית רכב באחד מאלה:
) (1אבני שפה בגובה  0.15מטר לפחות מסביב השטח בו טמוני המכלי ;
) (2עמודי מג מצינורות ברזל בקוטר שלא יפחת מ" ,3בגובה שלא יפחת מ0.9
מטר מעל לקרקע ובמרחקי שאינ עולי על  1.5מטרי זה מזה;
) (3גדר או מעקה שה בגובה של לא פחות מ 0.9מ'.

הטמנת מכל מתחת
למסלול רכב
תק' תשס"ה2005

 *.38מקו שאי זה מעשי למלא אחר הוראות תקנה  ,37מותר להטמי בתחנת תדלוק ציבורית
מכל או חלק ממנו מתחת למסלול רכב או במקו שמעליו עלול לנוע רכב או מתחת לתוואי של
יחידת ניפוק או כל תוואי אחר ,א מתקיימי שני אלה:
) (1מעל המכל שכבת אדמה בעובי של  0.4מטר לפחות ומעליה הוצב משטח בטו מזוי
שממדיו בולטי באופ אופקי  1מטר לפחות מעבר לקצות המכל; בבטו המזוי יתקיימו
דרישות ת"י  :466חוקת הבטו ות"י  :412עומסי במבני – עומסי אופייניי  ,טבלה 12
סוג כלי רכב );(2
) (2כוות איש ) (Manholeבמשטח בטו תכוסה במכסה בעל חוזק שווה למשטח בטו.

מרחקי! מפתחי מכל
לדרכי! ומבני!
תק' תשס"ה2005

 *.39פתח מכל נפט יהיה מרוחק בהתא לסוג הנפט המאוחס בו כלהל:
נפט סוג
נפט
ב' או ג
סוג א'
במטרי

) (1ממדרכה לרשות הציבור
) (2ממדרכה לרשות הציבור א יש הפרדה עלידי רשת צפופה
המשתרעת  1מטר לפחות משני צדי הפתח
) (3ממדרכה פנימית
) (4מגבול המגרש שאינו לאור 3מדרכה או לאור 3דר 3לרשות
הציבור
) (5מגבול המגרש שאינו לאור 3מדרכה או לאור 3דר 3לרשות
הציבור א יש הפרדה בגדר רשת צפופה כמפורט בפיסקה )(2
) (6מפתח מבנה בו אי אש גלויה
) (7מפתח כניסה למזנו ,מסעדה ,מטבח ומכל מבנה בו קיימת אש
גלויה
) (8מפתח כאמור בפיסקה ) (7א יש הפרדה בגדר רשת צפופה
המשתרעת  1מטר לפחות לשני צדי מעבר פתח המבנה וכ 1
מטר מעבר לפתח המכל
) (9ממבני הנמצאי על מגרש גובל
) (10ממבני הנמצאי על מגרש גובל א יש הפרדה עלידי רשת
צפופה המשתרעת  1מטר לפחות מעבר לשני צדי פתח המכל
) (11מגנרטור חשמלי

4.5

0.5

1.5
1.5

0.5
0.5

1.5

0.5

0.5
1.5

0.5
0.5

4.5

0.5

1.5
4.5

0.5
1.5

1.5
4.5

0.5
1.5
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ
4.5

) (12מבריכות ביוב של רשת הביוב הציבורית

1.5

מרחקי! ממכל
תתקרקעי למבנה
תק' תשס"ה2005

) *.40א( המרחק מקצה מכל תתקרקעי עד לקיר מבנה שאי בו אש גלויה יהיה  0.5מטר
לפחות.
)ב( המרחק מקצה מכל תת קרקעי עד לקיר החיצוני של מרת %יהיה לא פחות מ 1מטר;
אול מותר להקטינו עד ל 50ס"מ א מתקיי אחד מאלה:
) (1פני המפלס העליו של המכל יהיה מתחת לריצפת המרת %הנמו 3ביותר;
) (2המכל יכיל נפט סוג ג';
) (3המכל יוטמ בבריכה מביטו אטו לנפט המאוחס במכל;
) (4המכל הוא מכל משני.

רישוי עבודת ריתו(

 *.41לא תבוצע בשטח תחנת תדלוק ציבורית עבודת ריתו 3אלא א קיבל מנהל התחנה אישור
לכ 3מאת מפקח העבודה האזורי.
 *.42לא ימלא אד מכל ולא ירשה למלא מכל בנפט בטר השווה הפוטנציאל החשמלי בי
המכל למכלית שממנה פורקי .

איסורי! בתחנת
תדלוק ציבורית
תק' תשס"ה2005

42א *.בתחנת תדלוק ציבורית –
) (1לא ישתמש אד מחו .לרכב בטלפו נייד או במכשיר קשר ולא יעש;
) (2נהג חייב לדומ את מנוע הרכב בעת התדלוק;
) (3אד לא יתדלק רכב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב הודמ ;
) (4בעל המיתק יתקי שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אי
להשתמש מחו .לרכב בטלפו נייד או במכשיר קשר; אי לעש בשטח התחנה וחובה
לדומ את מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעי גרפיי ; השלט
יותק במקו בולט לעי ולא יוסתר ,וגודלו יהיה לא פחות מ 40ס"מ על  50ס"מ.

אוורור מכלי!

 *.43מכל נפט יצוייד בצינור אוורור שמתקיימי בו כל אלה:
) (1קטרו לא פחות מ";1 1/2
) (2פתחו העליו מוטה כלפי מטה ומצוייד ברשת מתכתית שממדי נקביה לא יעלו על 3x3
מ"מ או בבול להבות נאות;
) (3גובה פתחו העליו יהיה  3.5מטרי לפחות מעל לפני הקרקע שבסביבתו ובמרחק של
 1.5מטרי לפחות מחלונות ומפתחי מבני אחרי ;
) (4יותק כ 3שברדיוס של  2.5מטרי מהקו האנכי של קצהו העליו לא תהיה כניסה
למרת %או למבנה תת קרקעי אחר.

תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005

השוואת פוטנציאל
חשמלי
תק' תשס"ה2005

תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ה2005

מרחקי! מיחידת
ניפוק לדרכי! ומבני!
תק' תשס"ה2005

) *.44א( דופ יחידת ניפוק יהיה מרוחק בהתא לסוג הנפט המוחס בו כאמור להל:
נפט
סוג א'
במטרי

)(1
)(2
)(3
)(4

)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

מפתח מכל לנפט סוג א'
מפתח מכל לנפט סוג ב' או ג'
ממדרכה לרשות הציבור
ממדרכה לרשות הציבור המופרדת מיחידת הניפוק בגדר רשת צפופה
המשתרעת לפחות
 4.5מטרי לכל צד של יחידת ניפוק לנפט סוג א'
)(1
 1.5מטרי לכל צד של יחידת ניפוק לנפט סוג ב' או ג'
)(2
מגבול מגרש בלתי מגודר שאינו לאור 3מדרכה או דר 3לרשות הציבור
מגבול מגרש כאמור בפיסקה ) (5א יש הפרדה בגדר רשת צפופה לפחות
ל 1.5מטרי מכל צד של יחידת הניפוק
מפתח מבנה שאי בו אש גלויה
מפתח משרד ומחס שמני
מפתח מסעדה ,מזנו ,בתישימוש או מפתח מבנה אחר בו קיימת אש

3.5
3.5
4.5

1
0.5
1.5

1

1.5


0.5
0.5

0.5
0.5
1

0.5
0.5
0.5
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נפט סוג
ב' או ג'

המאגר המשפטי הישראלי

תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ
)(10
)(11

גלויה
מפתח כאמור בפיסקה ) (9א קיימת הפרדה בגדר רשת צפופה המשתרעת
לפחות  1.5מטרי משני צדי יחידת הניפוק
מפתח מקלט או מרת%

4.5

1

1.5
4.5

0.5
1

)ב( לעני תקנת משנה )א( –
"מרת – "%כל מבנה אשר מפלס רצפתו נמו 3ממפלס המשטח אשר מסביב ליחידת
הניפוק;
"פתח" – כל פתח אשר שפתו התחתונה פחות מ 0.6מטר מפני הקרקע הסמוכה לו.
חניוני! מקורי!

תק' תשמ"א1981
סטיות מרחקי!

תק' תשמ"א1981

) *.45א( לא תותק יחידת ניפוק בחניו מקורה אלא בהיתר מאת המפקח הראשי ובכפו%
לתנאי שקבע.
)ב( לא יתיר המפקח הראשי התקנת יחידת ניפוק בחניו מקורה אלא א קיי אוורור
טבעי מספיק לפיזור אדי הנפט ,ובהעדר אוורור טבעי מספיק  מותק אוורור מלאכותי נאות.
)ג( לא יתיר המפקח הראשי התקנת יחידת ניפוק לנפט סוג א' במקו שמפלסו נמו3
ממפלס דר 3הגישה אל יחידת הניפוק.
) *.46בוטלה(.
 *.47המפקח הראשי רשאי לקבוע –
) (1מרחקי קטני מ האמור בתקנות  39 ,36ו ,44א לדעתו הנסיבות מצדיקות
זאת.
)) (2בוטלה(.
פרק ה' :מחסני גפ"מ

תק' תשס"ה2005

) *.48בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

) *.49בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

) *.50בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

50א) *.בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

) *.51בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

) *.52בוטלה(.

מחס אספקה מרכזית
של גפ"מ
תק' תשס"ה2005

 *.53מחס אספקה מרכזית יותק בהתא לתק ישראלי ת"י  158חלק  :1מיתקני לגזי
פחמימניי )גפ"מ( :מאגרי  ,פרקי א' ,ב' ,ד' וה'.

תק' תשס"ה2005

53א) *.בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

53א*.1

תק' תשס"ה2005

53ב) *.בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

) *.54בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

) *.55בוטלה(.

תק' תשס"ה2005

55א) *.בוטלה(.

תדלוק בגפ"מ
תק' תשס"ה2005

55ב) *.א( בתחנת תדלוק פנימית שבה מתבצע תדלוק בגפ"מ יקוימו ,לגבי המיתקני לתדלוק
רכב בגפ"מ ,דרישות תק ת"י .5512
)ב( הוראות תקנות  56עד  65לא יחולו על מיתקני לתדלוק רכב בגפ"מ.

כמויות מותרות
תק' תשס"ה2005

 *.56לא יאחס אד ולא ירשה לאחס נפט בתחנת תדלוק פנימית בכמות העולה על זו שאישר

)בוטלה(.

פרק ו' :תחנות תדלוק פנימיות
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תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ
המפקח האזורי או שלא בהתא לתנאי ולסייגי שהוא קבע.
אחסנת נפט סוג א'

 *.57נפט סוג א' יוחס במכלי תת קרקעיי בלבד.

אחסנת נפט סוג ב' או
ג'
תק' תשס"ה2005

 *.58נפט סוג ב' או סוג ג' יוחס במכל תת קרקעי ,או במכל על קרקעי בהתא לתקנה .60

הטמנת מכלי! כיסוי!
והגנת!
אחסנת נפט סוג ב'
או סוג ג' במכל
עלקרקעי
תק' תשס"ה2005

 *.59מכלי תת קרקעיי יותקנו ,יוטמנו ,יכוסו ויוגנו בהתא לתקנות  37 ,36ו.38
 *.60אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל עלקרקעי מותרת בתנאי שלהל:
) (1המכלי מותקני במאצרה שקיבולה עולה ב 10%לפחות על קיבול המכל הגדול
שבה;
) (2למאצרה פתחי ניקוז המצוידי במגופי נאותי הניתני להפעלה מבחו;.
) (3המרחק בי דופ מכל לדופ המאצרה יהיה  0.5מטר לפחות במכל שקיבולו אינו עולה
על  30מ"ק ,ו 2מטרי לפחות במכל שקיבולו עולה על  30מ"ק או שהקיבול הכולל
במאצרה עולה על  150מ"ק;
) (4המרחק בי דפנות שני מכלי סמוכי לא יפחת ממחצית צירו %הקטרי של המכלי ,
ובלבד שלא יפחת ממטר אחד;
) (5המרחק בי דופ מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה כקוטר המכל ,לפחות,
ובלבד שלא יפחת מ 2מטרי ואי הכרח שיעלה על  6מטרי ;
) (6המרחק בי דופ מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה חופשית לרכב כיבוי אש ויהיה
ברוחב של  3מטרי לפחות;
) (7השטח המגודר יהיה במרחק של  3מטרי לפחות מגבול המגרש אלא א כ קיי
לאורכו קיר אטו בגובה של  1.8מטרי לפחות.

תק' תשס"ה2005

) *.61בוטלה(.

מרחקי! מפתח מכל
לדרכי! ומבני!
מרחקי! מיחידת
ניפוק לדרכי! ומבני!

 *.62המרחק מפתח מכל לדרכי ומבני יהיה בהתא לתקנה .39

תק' תשס"ה2005

 *.63המרחק בי יחידת ניפוק לפתח מכל ,למדרכה ציבורית ,לגבול מגרש ,לפתח מבנה ,פתח
מקלט או פתח מרת %יהיו בהתא לתקנה .44
 *.64המרחק האפקי מקו חשמל לפתח מכל וליחידות ניפוק יהיה בהתא לתקנה .46

סטיות ממרחקי!
תק' תשס"ה2005

 *.65המפקח האזורי רשאי לקבוע –
) (1מרחקי קטני מ האמור בתקנות  62 ,39 ,37 ,36ו 63א לדעתו הנסיבות מצדיקות
זאת;
) (2סטיות מ המרחקי שנקבעו בתקנה 13א א המרחק מפתח מכל או מיחידת ניפוק
לעמודי חשמל מצדיק זאת לדעתו ,או א המרחק בי עמודי החשמל קט מ המקובל או
א התחנה היא בשטח עירוני.

איסורי! בתחנת
תדלוק פנימית
תק' תשס"ה2005

65א *.בתחנת תדלוק פנימית –
) (1לא ישתמש אד מחו .לרכב בטלפו נייד או במכשיר קשר ולא יעש;
) (2נהג חייב לדומ מנוע הרכב בעת התדלוק;
) (3אד לא יתדלק רכב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב הודמ ;
) (4בעל המיתק יתקי שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אי
להשתמש מחו .לרכב בטלפו נייד או במכשיר קשר; אי לעש בשטח התחנה וחובה
לדומ מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעי גרפיי ; השלט
יותק במקו בולט לעי ולא יוסתר ,וגודלו יהיה לא פחות מ 40ס"מ עד  50ס"מ.

תק' תשס"ה2005

פרק ז' :מחסני פרטיי
כמויות מותרות
תק' תשס"ה2005

 *.66לא יאחס אד ולא ירשה לאחס במחס פרטי נפט בכמות העולה על זו שאישר המפקח
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תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ
האזורי או שלא בהתא לתנאי ולסייגי שהוא קבע.
אחסנת נפט סוג א'
תק' תשס"ה2005

 *.67נפט סוג א' יוחס במכלי תתקרקעיי שהוטמנו ,כוסו והוגנו בהתא לאמור בתקנות ,36
 37ו.38

אחסנת נפט סוג ב' או
ג'
תק' תשס"ה2005

 *.68נפט סוג ב' או סוג ג' יוחס כאמור להל:
) (1במכלי תתקרקעיי שהוטמנו ,כוסו והוגנו בהתא לתקנות  37 ,36ו;38
) (2במכלי עלקרקעיי –
)א( בכמות העולה על  500מ"ק בהתא לתקנות  22 ,21 ,20ו;23
)ב( בכמות שאינה עולה על  500מ"ק בתנאי שלהל:
) (1המכלי מותקני במאצרה שקיבולה  110%לפחות של קיבולת
המכל הגדול שבה;
) (2למאצרה פתחי ניקוז המצויידי במגופי נאותי הניתני להפעלה
מבחו;.
) (3המרחק בי דופ מכל לדופ המאצרה יהיה מטר אחד לפחות במכל
שקיבולו אינו עולה על  30מ"ק ,ו 2מטר לפחות א הקיבול של מכל כל
שהוא עולה על  30מ"ק או הקיבול הכולל במאצרה עולה על  150מ"ק;
) (4המרחק בי דפנות שני מכלי סמוכי יהיה לא פחות ממחצית צירו%
הקטרי של המכלי  ,ובלבד שלא יקט ממטר אחד;
) (5המרחק בי דופ מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה לפחות
כקוטר המכל ,ובלבד שזה לא יקט מ 2מטר ואי חובה שיהיה גדול מ6
מטר;
) (6המרחק בי דופ מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה חפשית לרכב
כיבוי אש ויהיה ברוחב של לפחות  3מטר;
) (3בחביות בכמות שאינה עולה על  10מ"ק בתנאי שלהל:
)א( חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;
)ב( שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של לפחות  100ס"מ
מעל לקרקע;
)ג( השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות  3מטר מגבול המגרש ,אלא א
קיי לאורכו קיר אטו בגובה של  180ס"מ לפחות.

תק' תשס"ה2005

) *.69בוטלה(.

סטיות מרחקי!
וקיבולת
תק' תשס"ה2005

 *.70המפקח האזורי רשאי לאשר מרחקי ותנאי שוני מהאמור בפרק זה א נסיבות המקרה
מצדיקות זאת לדעתו.
פרק ח' :מחסני סיטוניי

תק' תשס"ה2005
כמויות מותרות
תק' תשס"ה2005

 *.71לא יאחס אד ולא ירשה לאחס במחס סיטוני נפט בכמות העולה על הכמות שאישר
המפקח האזורי או בניגוד לתנאי ולסייגי שקבע באישורו.

אחסנת נפט סוג ב' או
ג'

 *.72נפט סוג ב' או סוג ג' יוחס במכל תתקרקעי ,או במכל עלקרקעי בהתא לתקנה  74או
בחביות בהתא לתקנה .75
 *.73מכלי תתקרקעיי יותקנו ,יוטמנו ,יכוסו ויוגנו בהתא לתקנות  37 ,36ו.38

הטמנת מכלי! כיסוי!
והגנת!
אחסנת נפט במכל על
קרקעי
תק' תשס"ה2005
אחסנה בחביות
תק' תשס"ה2005

 *.74אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל עלקרקעי מותרת בכפו %לקיו התנאי המפורטי
בתקנה .60
 *.75אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' בחביות מותרת בתנאי שלהל:
) (1הכמות המוחסנת אינה עולה על  10מ"ק;
) (2חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;
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תקנות רישוי עסקי )אחסנת נפט( ,תשל"ז1976
נוסח מלא ומעודכ
) (3שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של לפחות  1מטר מעל לקרקע;
) (4השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות  3מטר מגבול המגרש אלא א קיי לארכו
קיר אטו בגובה של  1.8מטרי לפחות.
מרחקי! מיחידת
מילוי מכליות
תק' תשס"ה2005

 *.76המרחק בי יחידת מילוי מכליות ,למדרכה לרשות הציבור ,לגבול מגרש ,לפתח מבנה,
לפתח מקלט ולפתח מרת %יהיה בהתא לתקנה .44

סטיות מרחקי!
וקיבולת
תק' תשס"ה2005

 *.77המפקח האזורי רשאי לאשר מרחקי ותנאי שוני מהאמור בפרק זה ,א נסיבות המקרה
מצדיקות זאת לדעתו.
פרק ט' :הוראות שונות

עונשי
תק' תשס"ה2005

77א *.העובר על הוראה מהוראות תקנות 42א או 65א דינו קנס כאמור בסעי)61 %א() (1לחוק
העונשי ,התשל"ז.1977

הוראות מעבר

 *.78המפקח הראשי רשאי לפטור מפעל או מקו עסק ,שהיו קיימי ערב תחילת של תקנות
אלה ,מהחובה למלא אחרי הוראות אלה ,כול או מקצת לתקופה שהוא יקבע.
 *.79תחילת של תקנות אלה ביו השלושי לאחר פרסומ.

תק' תשס"ה2005

) *.80בוטלה(.

תחילה

משה ברע

כ' בסיו תשל"ו ) 18ביוני (1976

שר העבודה
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