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 גדרותה

 )"תיקו התש(

  בתקנות אלה  .1

 ;יכות הסביבה או ראש רשות מקומית מפקח שמינה השר לא" מפקח"

 ;1973ג"התשל, )עסקי טעוני רישוי( בצו רישוי עסקי 163יט ר עסק לפי פ" תחנת דלק"

 

 קיו כללי נ

 )"תיקו התש(

ובלי , דעתו של המפקחלהנחת, תחנת דלק וכל המיתקני שבה יוחזקו תמיד במצב נקי .2

 .אות תקנות אלהלגרוע מכללות הוראה זו יחולו עליה שאר הור

 

 יכלי ומיתקנימ

 )ח"תיקו התשנ(

 :תחנת דלק יהיו מיתקני אלהב )א( .3

 ;מיכלי להחזקת אשפה )1(

 ;מקו מיועד להחזקת אריזות ריקות )2(

 ;לבני או חומר יציב דומה אחר, בנוי בטו, בית שימוש )3(

 .מיתק לשטיפת ידיי )4(

יהיו זמיני לשימוש הציבור ) א(משנה המכלי והמיתקני האמורי בתקנת  )ב(

 . פתוחה לקהלקבשעות שבה תחנת הדל

 

 'גרוטאות וכו, חזקת אשפהה

 .גרוטאות וכיוצא באלה יוחזקו במיכלי המיועדי לכ, פסולת, אשפה .4

 



 החזקת אריזות ריקות

 )"תיקו התש(

 . במקו שהורה המפקחאריזות ריקות ירוכזו ויוחזקו במקו שיועד לכ בתכנית הבני או .5

 

 קו בית השימושמ

 .שימוש לבי משאבת הדלק הרחוקה ביותר לא יעלה על ארבעי מטרההמרחק בי בית  .6

 

 אי בבית השימושת

בכל תא יהיה אשנב ;אחד לגברי ואחד לנשי, בית השימוש יכיל לפחות שני תאי נפרדי .7

 .איוורור

 

 יוד התאצ

  בתא בית שימוש יהיו  .8

 ;אסלה )1(

 ;מחובר לרשת מי זורמי, מיתק לשטיפת האסלה )2(

 .נייר טואלט )3(

 

 יפוי הקירותצ

יהיו מצופי ,  מטר1.50עד לגובה של , הקירות הפנימיי של בית השימוש מהרצפה .9

 .והשטח הנותר יהיה מסוייד או צבוע בצבע בהיר, בחרסינה או צבועי בצבע שמ

 

 לתות בית השימושד

 .לתות בית השימוש ייסגרו אוטומטיתד .10

 

 תיפוי הדלתות והחלונוצ

 .דלתות בית השימוש וחלונותיו יהיו צבועי בצבע שמ בהיר .11

 

 ילוט הדר לבית השימושש

 .יוצב שלט המכוו אל בית השימוש, במקו הנראה לעי, בקרבת המשאבה .12

 

 ר מוארתד



 .עות הלילה שבה התחנה פתוחה לקהלבית השימוש והדר אליו יהיו מוארי בש .13

 

 יתק לשטיפת ידיימ

 ולידו יימצאו , המיתק לשטיפת ידיי יהיה בתו בית השימוש או בקרבתו .14

 ;או סבו נוזלי במיכל מיוחד, סבו )1(

 .מגבות נייר או מיתק לייבוש ידיי הפולט אויר מחומ )2(

 

 חילהת

 .ששה חדשי מיו פרסומ ברשומותתחילת של תקנות אלה היא בתו  .15
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