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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010

	- )להלן	 לפועל,	התשכ"ז-11967	 לחוק	ההוצאה	 ו–88	 7ב	 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
ועדת	 ובאישור	 משולב[,	התשמ"ד-21984,	 ]נוסח	 בתי	המשפט	 לחוק	 	108 סעיף	 ולפי	 החוק(,	

חוקה,	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	23א	לתקנות	ההוצאה	לפועל,	התש"ם-31979	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 	�1
יבוא:

"בקשה	למסירת	
מידע

בבקשה	למסירת	מידע	כאמור	בסעיף	7ב	לחוק,	יציין	הזוכה	את	23א�
הגורם	שממנו	מתבקש	המידע	ואת	פרטי	המידע	המבוקשים�

צו	למסירת	מידע	
לפי	סעיף	7ב)א(	
או	)א1(	לחוק,	

והמצאתו

על	23ב� ויתור	 כתב	 יסוד	 על	 לפועל,	 ההוצאה	 רשם	 	ציווה	 )א(
כאמור	 גורם	 כל	 על	 לחוק,	 7ב)א(	 לסעיף	 בהתאם	 סודיות,	
בסעיף	7א)א()2(	לחוק	למסור	לידיו	מידע	על	החייב	לפי	טופס	
6	לתוספת	הראשונה,	או	ציווה	רשם	ההוצאה	לפועל	או	מנהל	
לשכת	ההוצאה	לפועל,	בהתאם	לסעיף	7ב)א1(	לחוק,	על	גורם	
מן	הגורמים	המפורטים	בתוספת	השלישית	לחוק	למסור	לידיו	
את	כתובתו	של	החייב	לפי	טופס	6א	לתוספת	הראשונה,	ימציא	

מנהל	לשכת	ההוצאה	לפועל	את	הצו	לאותו	גורם�

	גורם	שהומצא	לו	צו	למסירת	מידע	לפי	תקנה	זו,	ימסור	 )ב(
המצאת	 מיום	 ימים	 	10 בתוך	 לפועל	 ההוצאה	 לשכת	 למנהל	

הצו,	את	מלוא	המידע	המבוקש	שברשותו	כנדרש	בצו�

מסירת	מידע	לזוכה	
על	כתובת	החייב	

והשימוש	בו

המידע	23ג� את	 לזוכה	 ימסור	 לפועל	 ההוצאה	 לשכת	 	מנהל	 )א(
בדבר	כתובת	החייב	שנמסר	לו	כאמור	בסעיף	7ב)א1(	לחוק�

	שוכנע	רשם	ההוצאה	לפועל	כי	המידע	שהתקבל	בדבר	 )ב(
של	 כתובתו	 את	 לשנות	 הוא	 רשאי	 נכון,	 החייב	 של	 כתובתו	
החלטת	 על	 הודעה	 שהתקבל;	 למידע	 בהתאם	 בתיק	 החייב	
הרשם	תומצא	לזוכה	ולחייב	לכתובת	כפי	ששונתה	בהחלטת	

הרשם�

צו	למסירת	מידע	
לפי	סעיף	7ב)א2(	

לחוק,	והמצאת	הצו

	התקיימו	התנאים	האמורים	בסעיף	7ב)א2(	לחוק,	והחליט	23ד� )א(
על	 לצוות	 בקשה,	 פי	 על	 או	 מיוזמתו	 לפועל,	 ההוצאה	 רשם	
גורם	מן	הגורמים	המפורטים	בטור	א'	בחלק	א'	בתוספת	השניה	
לחוק,	למסור	לידיו	מידע	על	החייב,	תישלח	התראה	לחייב	לפי	
טופס	6ב	שבתוספת	הראשונה;	לא	תישלח	התראה	לחייב	על	פי	
תקנת	משנה	זו	אם	הומצאה	לו	כבר	בעבר	התראה	באותו	תיק	

לפי	תקנת	משנה	זו�

ימים	 	7 בתוך	 החוב	 נפרע	 ולא	 לחייב	 ההתראה	 	נשלחה	 )ב(
מיום	המצאת	ההתראה	ולא	נתן	רשם	ההוצאה	לפועל	החלטה	
מידע	 צו	מסירת	 לפועל	 ימציא	מנהל	לשכת	ההוצאה	 אחרת,	

לפי	טופס	6ג	לתוספת	הראשונה	לאותו	גורם�

__________
ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ט,	עמ'	42� 	1

ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	2
ק"ת	התש"ם,	עמ'	386;	התש"ע,	עמ'	316	ועמ'	602� 	3

החלפת	תקנה	23א	
והוספת	תקנות	

23ב	עד	23יא
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	גורם	שהומצא	לו	צו	למסירת	מידע	לפי	תקנה	זו,	ימסור	 )ג(
למנהל	לשכת	ההוצאה	לפועל,	בתוך	10	ימים,	את	המידע	שיש	

בידיו	בהתאם	לצו�

	התקבל	מידע	כמפורט	בצו	מגורמים	המפורטים	בפרטים	 )ד(
1,	ו–6	עד	9	בתוספת	השניה	לחוק,	רשאי	מנהל	לשכת	ההוצאה	
בקשתו	 לפי	 הזוכה	 לידי	 ישירות	 המידע	 את	 למסור	 לפועל	
ואולם	לא	יימסר	לזוכה	מידע	מגורם	המפורט	בפרט	1	לתוספת	

השניה	לחוק	על	גובה	הכנסתו	של	החייב�

	התקבל	מידע	כמפורט	בצו	מגורמים	המפורטים	בטור	א'	 )ה(
לפועל	 ההוצאה	 רשם	 רשאי	 לחוק,	 השניה	 לתוספת	 א'	 בחלק	

למסור	מידע	לזוכה	בהתאם	לאמור	בסעיף	7ב)ד(	לחוק�

ו–)ה(	אלא	 )ד(	 	לא	יימסר	מידע	לזוכה,	לפי	תקנות	משנה	 )ו(
אם	כן	המידע	מצוי	בתיק	שבו	הוא	זוכה�

לבקשת	 מידע	 התקבל	 )ו(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 )ז(
זוכה	בתיק	המתנהל	בתיק	איחוד,	תישלח	הודעה	על	כך	לכלל	
במידע	 לעיין	 המבקש	 זוכה	 האיחוד;	 בתיק	 שנכללו	 הזוכים	
ששילם	 ובלבד	 אלה	 לתקנות	 בהתאם	 בקשה	 יגיש	 שהתקבל	
ההוצאה	 לתקנות	 ו–4א3	 4א2	 בתקנות	 לקבוע	 בהתאם	 אגרה	

לפועל	)אגרות,	שכר	והוצאות(,	התשכ"ח-41968�

למסרו	 שניתן	 מידע	 לפועל	 ההוצאה	 בלשכת	 	התקבל	 )ח(
לזוכה	לפי	תקנות	משנה	)ד(	ו–)ה(,	תימסר	על	כך	הודעה	לזוכה	
לעיין	 רשאי	 יהיה	 והוא	 המידע	 קבלת	 מיום	 ימים	 	10 בתוך	
לזוכה	באמצעות	 במידע	בלשכה;	התאפשרה	העברת	המידע	

תקשורת	בין	מחשבים,	יועבר	המידע	בתוך	פרק	הזמן	האמור�

מסירת	צו	לגורם	
שיש	לו	כמה	

משרדים	או	סניפים

ניתן	צו	לפי	תקנות	23ב	ו–23ד	והיו	לגורם	מוסר	מידע	משרדים	23ה�
או	סניפים	בכמה	מקומות,	יומצא	הצו	למשרד	הראשי	שלו,	או	
למקום	אחר	כפי	שיוסכם	בין	מערכת	ההוצאה	לפועל	והגורם	

מוסר	המידע,	ויראו	אותו	כאילו	הומצא	לכל	שאר	סניפיו�

צו	למסירת	מידע	
לפי	סעיף	7ב)א3(,	

לחוק	והמצאתו

ציווה	רשם	ההוצאה	לפועל,	בהתאם	לסעיף	7ב)א3(	לחוק,	על	23ו�
לחוק	 השניה	 לתוספת	 ב'	 חלק	 של	 א'	 בטור	 המנויים	 גורמים	
למסור	מידע	לפי	המפורט	בטור	ב'	לצדו,	תחול	תקנה	23ד)א(	עד	

)ג(,	בשינויים	המחויבים�

תוכן	צו	למסירת	
	מידע	שנשלח
בדרך	ממוכנת

נשלחו	23ז� כאילו	 יראו	 ממוכנת,	 בדרך	 מידע	 למסירת	 צו	 נשלח	
טפסים	6	עד	6ג	לתוספת	הראשונה,	לפי	העניין,	ותוכנם	יחול	

על	הגורם	מוסר	המידע�

דרך	המצאת	צווים	
ומסירת	מידע

	צווים	ומידע	לפי	סעיף	7ב	לחוק	יכול	שיימסרו	באמצעות	23ח� )א(
תקשורת	בין	מחשבים�

שאינה	 בדרך	 אלה	 בתקנות	 כאמור	 מידע	 גורם	 	מסר	 )ב(
במעטפה	 לפועל	 ההוצאה	 ללשכת	 המידע	 יישלח	 ממוכנת,	
אטומה;	פרטי	המידע	שיתקבלו	בלשכת	ההוצאה	לפועל	יוקלדו	

למערכת	המיכון�
__________

ק"ת	התשכ"ח,	עמ'	2132;	התשס"ט,	עמ'	1236� 	4
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יישמר	23ט�אבטחת	מידע מידע(	 	- )להלן	 לפי	תקנות	אלה	 	מידע	שהתקבל	 )א(
במאגר	מידע	בדרך	שתבטיח	הגנה	מפני	דליפת	מידע	מהמאגר	
או	פריצה	אליו,	וכן	מפני	העברה,	עיון,	מחיקה,	שימוש,	שינוי	
אופן	 על	 ופיקוח	 בקרה	 ותאפשר	 כדין	 רשות	 בלא	 העתקה	 או	
ב'	 פרק	 מהוראות	 לגרוע	 כדי	 באמור	 אין	 במאגר;	 השימוש	
וסדרי	 ושמירתו	 מידע	 החזקת	 )תנאי	 הפרטיות	 הגנת	 לתקנות	

העברת	מידע	בין	גופים	ציבוריים(,	התשמ"ו-51986�

	מידע	שהתקבל	לפי	סעיף	7ב	לחוק	יימחק	על	ידי	מערכת	 )ב(
ההוצאה	לפועל	מתיק	ההוצאה	לפועל	עם	סגירתו�

בקשה	לעיון	
ולתיקון	המידע

מערכת	23י� שבמאגר	 אודותיו	 על	 במידע	 לעיין	 רשאי	 	חייב	 )א(
ההוצאה	לפועל�

	בקשת	החייב	לעיין	במידע	תוגש	בכתב	ויפורטו	בה	מספרי	 )ב(
התיקים	שבהם	הוא	מבקש	לעיין�

או	 מצג	 באמצעות	 לרבות	 דרך,	 בכל	 יהיה	 במידע	 	עיון	 )ג(
קבלת	תדפיס	או	העתק	של	מסמך,	הכל	כפי	שיורה	מנהל	לשכת	

ההוצאה	לפועל�

או	 ברור	 שלם,	 נכון,	 שאינו	 ומצא	 במידע	 שעיין	 	חייב	 )ד(
לתקן	 בבקשה	 לפועל	 ההוצאה	 לרשם	 לפנות	 רשאי	 מעודכן,	
את	המידע	או	למחקו;	לבקשת	החייב	יצורפו	תצהיר	ומסמכים	
15ב,	 עד	 	15 שבתקנות	 ההוראות	 ויחולו	 בה	 האמור	 לאימות	

הנוגעות	לחייב�

	אישר	הרשם	לתקן	את	המידע	או	למחקו,	תישלח	הודעה	 )ה(
לו	 נמסר	 אם	 ולזוכה	 המידע	 את	 שמסר	 לגורם	 לחייב,	 כך	 על	
בה	 אין	 המידע	 לתיקון	 רשם	 החלטת	 23ד;	 תקנה	 לפי	 המידע	
המידע	 את	 לתקן	 המידע	 את	 שמסר	 הגורם	 את	 לחייב	 כדי	

ברישומיו�

לכך	23יא�הארכת	מועדים לפי	שיקול	דעתו,	אם	ראה	 לפועל	רשאי,	 רשם	ההוצאה	
טעם,	בנסיבות	העניין,	להאריך	את	המועדים	שנקבעו	בתקנות	

23ב)ב(	ו–23ד)ג(�"

בתקנה	123א	לתקנות	העיקריות,	במקום	תקנת	משנה	)א(	יבוא:	 	�2

	הורה	רשם	ההוצאה	לפועל,	בלא	בקשת	זוכה,	על	עיקול	בידי	צד	שלישי	תישלח	 ")א(
הודעה	על	כך	לצד	השלישי	ולזוכה�"

בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות	- 	�3

	אחרי	טופס	5	יבוא: )1(

"טופס 6

)תקנה	23ב	ו–23ז(

אל:	������������������������������

לשכת	ההוצאה	לפועל	ב�������������������������������������������������������	מס'	תיק	�����������������������������
__________

ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	858� 	5

תיקון	תקנה	123א

תיקון	התוספת	
הראשונה
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צו למסירת מידע

לפי	סעיף	7ב)א(	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967

מכוח	סמכותי	וכתב	ויתור	על	סודיות	המידע	שמסר	לי	החייב,	הנכם	מתבקשים	למסור	
לידי	רשם	ההוצאה	לפועל	כל	מידע	על	החייב	�����������������������������,	מס'	זהות		��������������������������	

המצוי	בידכם�

עליכם	 השניה,	 בתוספת	 א'	 בחלק	 א'	 בטור	 המפורטים	 מהגורמים	 גורם	 הנכם	 אם	
להעביר	מידע	ומסמכים	כמפורט	בחלק	א'	בטור	ב'	בתוספת	השניה	לחוק	ההוצאה	

לפועל,	התשכ"ז-1967�

את	המידע	עליכם	למסור	לידי	רשם	ההוצאה	לפועל	בתוך	10	ימים�

ניתן	בתאריך	�������������������������������������

�����������������������������������������������																																																																																						
																																																																																																				רשם	ההוצאה	לפועל

טופס 6א

)תקנות	23ב	ו–23ז(

אל:	�������������������������������

לשכת	ההוצאה	לפועל	ב	�������������������������������������������������	מס'	תיק	��������������������������������������	

צו למסירת מידע בדבר כתובתו של החייב

לפי	סעיף	7ב)א1(	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967

מכוח	סמכותי	לפי	סעיף	7ב)א1(	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967,	הנכם	מתבקשים	
למסור	לידי	רשם/מנהל	ההוצאה	לפועל	כל	מידע	בדבר	כתובתו	של	החייב����������������������,	

מס'	זהות		���������������������������������	המצוי	בידכם�

את	המידע	עליכם	למסור	לידי	רשם/	מנהל	לשכת	ההוצאה	לפועל	בתוך	10	ימים�

ניתן	בתאריך	�������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������																																																						
																																																															מנהל	לשכת	הוצאה	לפועל/	רשם	הוצאה	לפועל

טופס 6ב

)תקנות	23ד)א(	ו–23ז(

אל:	�����������������������������������������

לשכת	ההוצאה	לפועל	ב������������������������������������������������	מס'	תיק	����������������������������������������������	

התראה לפני מתן צו למסירת מידע

בכוונת	רשם	ההוצאה	לפועל	לצוות	על	גורמים	המפורטים	בטור	א'	בחלק	א'	בתוספת	
השניה	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967,	למסור	לרשם	מידע	על	אודותיך�

הצו	ייכנס	לתוקף	בתום	7	ימים	מיום	המצאת	ההתראה,	אלא	אם	כן	יפרע	את	החוב	
או	תינתן	החלטה	אחרת	בידי	רשם	ההוצאה	לפועל�
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לתשומת	לבך,	לא	תישלח	לך	התראה	נוספת	בתיק	זה;	בהסתמך	על	התראה	זו	יהיה	
רשאי	רשם	ההוצאה	לפועל	לצוות	על	מסירת	מידע	על	אודותיך	גם	בעתיד�	

טופס 6ג

)תקנות	23ד)ב(	ו–23ז(

אל:	������������������������������������

לשכת	ההוצאה	לפועל	ב	����������������������������������������������������������	מס'	תיק	���������������������������������

צו למסירת מידע

לפי	סעיף	7ב)א2(	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967

מכוח	סמכותי	בחוק,	הנכם	מתבקשים	למסור	לידי	רשם	ההוצאה	לפועל	כל	מידע	על	
החייב	����������������������������������,	מס'	זהות	�������������������������������������,	המצוי	בידכם,	כמפורט	בחלק	

א'	בטור	ב'	בתוספת	השניה	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967�

את	המידע	עליכם	למסור	לידי	רשם	ההוצאה	לפועל	בתוך	10	ימים�

ניתן	בתאריך	�������������������������������������

�����������������������������������������������																																																																																						
																																																																																																				רשם	ההוצאה	לפועל"

	טופס	24	-	יימחק� )2(

מועד	תחילתה	של	תקנה	23ד)ז(	-	עשרה	חודשים	מיום	פרסומן	של	תקנות	אלה�	 	�4

על	אף	האמור	בתקנות	23ב)ב(	ו–23ד)ג(	לתקנות	העיקריות,	כנוסחן	בתקנה	1	לתקנות	 	�5
23ב)ב(	 בתקנות	 כאילו	 יראו	 אלה,	 תקנות	 של	 תחילתן	 מיום	 שנה	 של	 בתקופה	 אלה,	
	20 בפרט	 כמפורט	 לגורם	 שניתן	 מידע	 למסירת	 צו	 לגבי	 העיקריות,	 לתקנות	 ו–23ד)ג(	

בתוספת	השניה,	במקום	"10	ימים"	נאמר	"30	ימים"�

כ"ה	בשבט	התש"ע	)9	בפברואר	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-63(

שר	המשפטים 	 	

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס' 2(, 
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	158ו2	ו–265	לחוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-11965	)להלן	-	 	
החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה,	נציבות	שוויון	זכויות	לאנשים	
עם	מוגבלות	ועם	ארגונים	הפועלים	לקידום	זכויותיהם	של	אנשים	עם	מוגבלות,	בהסכמת	שר	

האוצר,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתוספת	השניה	לתקנות	התכנון	והבניה	)בקשה	להיתר,	תנאיו	ואגרות(,	התש"ל-21970,	 	�1
בחלק	ח'1,	אחרי	פרק	א'	יבוא:

תחילה

הוראת	שעה

הוספת	פרק	ב'

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1

ק"ת	התש"ל,	עמ'	1841;	התשס"ט,	עמ'	598;	התש"ע,	עמ'	266� 	2
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"פרק ב': נגישות בנייני מגורים

סימן א': פרשנות

בפרק	זה	-250�8הגדרות

שלהן	 יותר	 או	 דיור	 יחידות	 	6 בו	 שיש	 מבניין	 חלק	 	- "אגף"	
כניסה	משותפת	או	חדר	מדרגות	משותף;

"בניין	מגורים	חדש"	-	בניין	או	חלק	מבניין,	שיש	בו	6	יחידות	
מדרגות	 חדר	 או	 משותפת	 כניסה	 שלהן	 יותר,	 או	 דיור	
משותף,	והיתר	לבנייתו	או	לשימוש	בו	ניתן	אחרי	יום	י'	

בחשוון	התשס"ז	)1	בנובמבר	2006(;

"שטח	משותף"	-	שטח	בבניין	מגורים	חדש	המיועד	לשמש	את	
כלל	דיירי	בניין	המגורים�

היתר	להקמת	בניין	מגורים	חדש	יינתן	רק	אם	מולאו	התנאים	251�8בניין	מגורים	חדש
המפורטים	בפרק	זה�

שינויים	במהלך	
בנייה

הוראות	פרק	זה	לא	יחולו	על	היתר	שיינתן	לשינויים	במהלך	252�8
בנייה	 שטחי	 תוספת	 בהם	 אין	 אשר	 מגורים	 בניין	 של	 בניה	
העולה	על	15	מטרים	רבועים,	והיתר	לבנייתו	ניתן	לפני	תחילתו	

של	פרק	זה�

סימן ב': דרך נגישה

דרך	נגישה	בבניין	
מגורים	חדש

לשימוש	260�8 המיועדת	 העיקרית	 הדרך	 שהיא	 נגישה,	 	דרך	 )א(
הציבור,	או	בסמוך	לה	ככל	הניתן,	תוביל	ממדרכה	או	משביל,	

אל	כניסה	נגישה	של	בניין	מגורים	חדש�

הכניסות	 אחת	 אל	 נגישה	 מחניה	 תוביל	 נגישה	 	דרך	 )ב(
הנגישות	שבאותו	בניין	או	אגף,	לפי	העניין,	אל	מבואה	ואל	

מעלית	בבניין	מגורים	חדש	ואל	הכניסות	ליחידות	הדיור�

	דרך	נגישה	תוביל	מהמבואה	של	בניין	מגורים	חדש	אל	 )ג(
השטחים	המשותפים,	לרבות	חצר,	בריכת	שחייה,	חדר	כושר,	
מיחידות	הדיור	אל	מרחב	מוגן	קומתי,	מחסן	משותף,	מיחידות	
הנמצא	 אשפה	 לאצירת	 מקום	 אשפה,	 מצנח	 תא	 אל	 הדיור	
נועד	לשימוש	משותף	 גג	הבניין	ככל	שהוא	 בתחום	המגרש,	
של	הדיירים,	ולמעט	שימוש	שהוא	תיקון,	התקנה	או	תחזוקה	

של	מיתקנים�

	בבניין	מגורים	חדש	שבו	יותר	מאגף	אחד	יחולו	הוראות	 )ד(
פרט	זה	על	כל	אגף	והשטחים	המשותפים	בו�

דרך	נגישה	בשטחי	
חוץ	של	בניין	
מגורים	חדש

בדרך	נגישה	בשטחי	חוץ	של	בניין	מגורים	חדש	יחולו	הוראות	261�8
פרטים	54�8,	55�8	ו–56�8	וכן	הוראות	ת"י	1918	חלק	1	בסעיף	הדן	
בפני	הדרך	ובמכשולים	בדרך,	ובחלק	2	בסעיפים	הדנים	בפני	

הדרך,	רוחב	הדרך,	שיפוע	הדרך,	מכשולים	בדרך	וכבש�

דרך	נגישה	בתוך	
בניין	מגורים	חדש

הוראות	262�8 יחולו	 חדש	 מגורים	 בניין	 בתוך	 נגישה	 	בדרך	 )א(
פרט	60�8	וכן	הוראות	ת"י	1918	חלק	1	בסעיף	הדן	בדרך	נגישה	

ובמכשולים	בדרך�
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	בדרך	נגישה	בתוך	בניין	מגורים	חדש,	רוחב	פרוזדור	בין	 )ב(
מ–130	 קטן	 שיהיה	 יכול	 לדירה,	 הכניסה	 פתח	 לבין	 המעלית	

סנטימטרים,	ובלבד	שיתקיימו	בו	תנאים	אלה:

	רוחבו	לא	יפחת	מ–110	סנטימטרים; )1(

	המרחק	בין	קצה	מבואת	המעלית	לדלת	הדירה	לא	 )2(
יעלה	על	7	מטרים;

	על	אף	האמור	בפסקאות	)1(	ו–)2(,	רוחב	המסדרון	יכול	שיהיה	 )3(
המסדרון	 רוחב	 מידות	 שסכום	 ובלבד	 סנטימטרים,	 מ–110	 קטן	
ורוחב	הפתח	יהיה	210	סנטימטרים	לפחות,	כאשר	אחד	הממדים	

אינו	קטן	מ–90	סנטימטרים,	כמתואר	בתרשים	262�8)ב(�

4
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  90.

 ': 

  



8.270)(  ,
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)(,  
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 .

	דלת	כניסה
נגישה	לבניין	
מגורים	חדש

	כוח	הפעלה	בדלת	הכניסה	הנגישה	לבניין	מגורים	חדש	263�8 )א(
יהיה	לפי	דרישות	ת"י	1918	חלק	1�3�

	בדלתות,	מחיצות	וקירות	שקופים	בשטחים	המשותפים	 )ב(
המשמשים	את	הציבור	יחולו	הוראות	פרטים	79�8	עד	82�8�

	שער	כניסה
למגרש

בדרך	264�8 למגרש	 רגל	 להולכי	 כניסה	 בשער	 הפתח	 	רוחב	 )א(
נגישה	יהיה	לפי	ת"י	1918	חלק	2	ולא	פחות	מ–90	סנטימטרים�

	הותקן	מחסום	לרכב,	בכניסה	לחצר,	במקום	המשמש	דרך	 )ב(
נגישה,	יישאר	בצדו	מעבר	חופשי	ברוחב	90	סנטימטרים	לפחות�

סימן ג': מקומות חניה

	חניה	בבניין
מגורים	חדש

בבניין	270�8 לחניה	 המיועד	 באזור	 הנגישים,	 החניה	 	מקומות	 )א(
מגורים	חדש,	יימצאו	קרוב	ככל	האפשר,	לכניסה	הנגישה	לבניין�

המגרש	 בתחום	 להתקינה	 אפשרות	 שאין	 נגישה,	 	חניה	 )ב(
או	בתוך	בניין	מגורים	חדש,	מטעמים	של	תכנון	והנדסה,	יכול	
שתהיה	מחוץ	לתחום	המגרש,	אך	קרוב	ככל	הניתן	לכניסה	אל	
הבניין,	ובלבד	שתהיה	דרך	נגישה	ממקום	החניה	האמור	אל	

כניסה	נגישה	לבניין�
שתהיה	 יכול	 נגישה	 חניה	 )א(,	 בפסקה	 האמור	 אף	 	על	 )ג(
מחוץ	לתחום	המגרש	אם	חניה	זו	קרובה	יותר	לכניסה	נגישה	
כאמור	 חניה	 שמרחק	 ובלבד	 יותר,	 טובה	 נגישות	 ומספקת	

מכניסה	נגישה	לא	עולה	על	50	מטרים�
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מקומות	חניה	
נגישים

רגיל	271�8 נגישים	לרכב	 יוקצו	מקומות	חניה	 בבניין	מגורים	חדש,	
פי	 על	 הנדרשים	 החניה	 מקומות	 כל	 סך	 מתוך	 גבוה	 ולרכב	
תקנות	החניה	או	מסך	כל	מקומות	החניה	המתוכננים,	הגבוה	

מביניהם,	כמפורט	בטור	ב'	בטבלה	שלהלן:

טור	א'
מספר	כללי	של	מקומות	חניה

טור	ב'
מספר	מזערי	של	מקומות	חניה	נגישים

לרכב	גבוהלרכב	רגילמספר	כולל

30-611-
75-31211

100-76321
150-101321
200-151422
300-201532

301633

	שיפוע	חניה
נגישה

שיפוע	פני	השטח	של	מקום	החניה	הנגיש	בבניין	מגורים	חדש	272�8
יכול	שיהיה	עד	5�2	אחוזים�

מידות	חניה	נגישה	
לרכב	רגיל	ולרכב	

גבוה

	מידות	מקומות	החניה	הנגישים	בבניין	מגורים	חדש	יהיו	273�8 )א(
לפי	המידות	הקבועות	בת"י	1918	חלק	2	ובכפוף	לאמור	בפרט	

274�8)א(�

	על	אף	האמור	בפרט	משנה	)א(,	יכול	שמקום	חניה	נגיש	יהיה	 )ב(
במידות	של	מקום	חניה	רגיל	ובלבד	שיתקיימו	בו	תנאים	אלה:

	מקום	החניה	צמוד	ומקביל	למיסעה	או	לדרך	נגישה	 )1(
המצויה	באותו	מפלס;

	היה	למעבר	המשמש	חלק	ממקום	חניה	נגיש,	קטע	 )2(
משופע,	יימצא	קטע	זה	בצמוד	למדרכה	ואורכו	לא	יעלה	
על	שליש	מאורכו	של	מקום	החניה,	כמתואר	בתרשימים	

273�8א	ו–273�8ב

6
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)2(  
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מקום	חניה	לרכב	
גבוה

כל	274�8 סך	 שבו	 במקום	 	,2 חלק	 	1918 בת"י	 האמור	 אף	 	על	 )א(
כל	 סך	 או	 החניה	 תקנות	 פי	 על	 הנדרשים	 החניה	 מקומות	
מקומות	החניה	המתוכננים	אינו	עולה	על	75,	גובה	מקום	חניה	

נגיש	לרכב	גבוה	לא	יפחת	מ–20�2	מטרים�

	מקום	החניה	לרכב	גבוה	יכול	שיהיה	מחוץ	לחניון	תת– )ב(
קרקעי	או	מחוץ	לבניין	ובלבד	שיימצא	בתחום	המגרש,	אף	אם	

נקבעה	בתכנית	הוראה	אחרת	לעניין	מקומות	חניה�

	על	אף	האמור	בתכנית	החלה	על	המקרקעין,	אפשר,	שמטעמי	 )ג(
השטח	 תוספת	 כי	 המקומית	 הוועדה	 תקבע	 והנדסה	 תכנון	
הנדרשת	בעבור	ממדי	מקום	חניה	נגיש	לרכב	גבוה	ביחס	לממדי	
מקום	חניה	נגיש	לרכב	רגיל	תבוא	על	חשבון	שטח	המיועד	להיות	

שטח	פרטי	פתוח	או	שטח	לגינון	בתחום	המגרש�

	חניה	נגישה	לרכב	גבוה,	שאין	אפשרות	להתקינה	בתחום	 )ד(
תכנון	 של	 מטעמים	 חדש,	 מגורים	 בניין	 בתוך	 או	 המגרש	
ככל	 קרוב	 אך	 המגרש,	 לתחום	 מחוץ	 שתהיה	 יכול	 והנדסה,	
נגישה	ממקום	 ובלבד	שתהיה	דרך	 הניתן	לכניסה	אל	הבניין,	

החניה	האמור	אל	כניסה	נגישה	לבניין�

	על	אף	האמור	בפרט	משנה	)ב(,	חניה	נגישה	לרכב	גבוה	 )ה(
יותר	 קרובה	 זו	 חניה	 אם	 לתחום	המגרש	 מחוץ	 יכול	שתהיה	
שמרחק	 ובלבד	 יותר,	 טובה	 נגישות	 ומספקת	 נגישה	 לכניסה	

חניה	כאמור	מכניסה	נגישה	לא	עולה	על	50	מטרים�

סימן ד': מעלית ומעלון

מעלית	או	חלופה	
אחרת	בבניין	
מגורים	חדש

מפלס	280�8 בין	 הגובה	 הפרש	 שבו	 חדש,	 מגורים	 בבניין	 או	 באגף	
בקומה	 השוכנת	 הדירה	 מפלס	 לבין	 לבניין	 הקובעת	 הכניסה	
נגישות	 התאמת	 תבוצע	 מטרים,	 מ–10	 נמוך	 ביותר	 הגבוהה	

הכוללת	אחד	מאלה	לפחות,	על	פי	בחירת	מבקש	ההיתר:
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	,70 חלק	 	2481 ת"י	 לפי	 לפחות	 	1 מטיפוס	 	מעלית	 )1(
ות"י	1918	חלק	1�3	בסעיף	הדן	במעליות	וחלק	4	בסעיפים	
הדנים	בשילוט	הכוונה	אל	המעלית,	שילוט	בתא	מעלית	

ותקשורת	במעלית	וכן	הוראות	פרט	281�8)ד(;

	פיר	למעלית	מטיפוס	1	לפחות,	לפי	ת"י	2481	חלק	70	 )2(
אשר	יתקיימו	בו	דרישות	אלה:

	תתאפשר	בו	התקנת	מעלית	אשר	פתח	התא	 )א(
בה	יהיה	ברוחב	80	סנטימטרים;

	190/160 יהיו	 הפיר	 של	 הפנימיות	 	מידותיו	 )ב(
	190 היא	 העומק	 מידת	 כאשר	 לפחות	 סנטימטרים	
סנטימטרים	ועומק	הבור	בתחתיתו	150	סנטימטרים,	
וזאת	כדי	לאפשר	התקנת	מעלית	מטיפוס	1	בכל	סוג	

הפעלה	שלה	)הידראולית	או	חשמלית(;

	במסמכי	הבקשה	להיתר	יסומן,	בתכנית	ובחתך,	 )ג(
תחתון,	 או	 עליון	 מכונות,	 לחדר	 המיועד	 המקום	
הדרכים	 וכל	 המעלית	 למנוע	 המיועד	 מקום	 או	

הנגישות	כאמור	בפרט	260�8;

	מעלון	אנכי	יהיה	לפי	ת"י	2252	חלק	32; )3(

	התאמת	נגישות	במקום	מעלית	ומעלון	המאפשרת,	 )4(
הדיור	 יחידות	 כל	 של	 הנגשה	 בעתיד,	 תאפשר	 או	

במבנה;

או	 אגף	 על	 יחול	 לא	 	)4( עד	 	)1( בפסקאות	 	האמור	 )5(
בניין	לפי	פרט	זה,	שמהנדס	הוועדה	אישר,	לאחר	שנועץ	
שתיים	 כי	 וסביבה	 תשתיות	 למבנים,	 נגישות	 במורשה	
ה'1א	 פרק	 הוראות	 לפי	 נגישות	 שבו	 הדיור	 מיחידות	
לחוק,	וכי	שאר	יחידות	הדיור	בבניין	תוכננו	כך	שיהיה	
ניתן	לבצע	בהן	התאמות	נגישות	בהתאם	להוראות	פרק	

ה'1א	כאמור�

מעלית	בבניין	
מגורים	נגיש

	באגף	או	בבניין	מגורים	חדש	שבו	הפרש	הגובה	בין	מפלס	281�8 )א(
בקומה	 השוכנת	 הדירה	 מפלס	 לבין	 לבניין,	 הקובעת	 הכניסה	
הגבוהה	ביותר	עולה	על	10	מטרים,	תיבנה	מעלית	מטיפוס	1,	
לפי	ת"י	2481	חלק	70	ות"י	1918	חלק	1�3	בסעיף	הדן	במעליות	
וחלק	4	בסעיפים	הדנים	בשילוט	הכוונה	אל	המעלית,	שילוט	

בתא	מעלית	ותקשורת	במעלית�

תהיה	 ומעלה,	 נוסעים	 ל–8	 מעלית	 שנדרשה	 	מקום	 )ב(
המעלית	מטיפוס	2	לפי	ת"י	2481	חלק	70�

	על	אף	האמור	בת"י	2481	חלק	70,	אין	חובה	להתקין	אות	 )ג(
שמע	או	הודעה	קולית	לציון	מקומו	של	תא	המעלית	ומערכות	

עזר	לשמיעה	מסוג	סליל	השראה�

	במעלית	כאמור	בפרט	זה	יחולו	הוראות	אלה: )ד(

__________
י"פ	התשס"ב,	עמ'	807� 	3
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ת"י	 לפי	 המעלית	 משקוף	 על	 יצוין	 הקומה	 	מספר	 )1(
1918	חלק	1�3	בסעיף	הדן	בסימון	הקומה	במעלית;

תירשם	 עליו	 או	 הפיקוד	 בלוח	 לחיץ	 כל	 	ליד	 )2(
משמעותו	בכתב	ברייל	שהתקיימו	בו	הוראות	ת"י	1918	

חלק	4	בסעיף	הדן	בכתב	ברייל;

יחולו	 ובתחנה	 המעלית	 בתא	 הפיקוד	 	בלחיצי	 )3(
הוראות	הטבלה	שדנה	בהתקני	פיקוד	בת"י	2481	חלק	70	

בסעיפים	שדנים	ב:

	זיהוי	החלק	הפעיל	של	הלחצנים; )1(

	זיהוי	פני	הלוח; )2(

	לחיצים	לקומת	היציאה	מהבניין; )3(

	מיקום	הסמל; )4(

	סמל; )5(

	גובה	התבליט; )6(

	מרחק	בין	חלקים	פעילים	של	לחיצים� )7(

	יחולו	הוראות	ת"י	2481	חלק	70	בסעיף	הדן	באותות	 )4(
בתא	לגבי	גובה	המחוון	וגובה	מספרי	הקומות	בלבד�

	על	מעלית	עם	פיקוד	יעדים	יחולו	הוראות	פרט	124�8� )5(

סימן ה': מדרגות

מדרגות	בבניין	
מגורים	חדש

	בתי	אחיזה	במדרגות	יהיו	בהתאמה	לדרישות	ת"י	1918	290�8 )א(
אחיזה	 בבתי	 הדנים	 בסעיפים	 בהתאמה,	 	3�1 חלק	 או	 	2 חלק	

במדרגות,	למעט	במשטחי	ביניים�

הוראות	 יחולו	 לא	 חדש	 מגורים	 בניין	 בתוך	 	במדרגות	 )ב(
מהלך	 לפני	 אזהרה	 משטחי	 התקנת	 בדבר	 	3�1 חלק	 	1918 ת"י	

מדרגות�

	בשלח	המדרגה	הראשונה	והמדרגה	האחרונה	בכל	מהלך	 )ג(
מדרגות	בתוך	בניין	מגורים	חדש	יהיה	סימון	לפי	הוראות	ת"י	
1918	חלק	1�3	בסעיף	הדן	באמצעי	אזהרה	למדרגות;	הוראות	
אלה	לא	יחולו	על	המדרגה	הראשונה	במהלך	המדרגות	העולה	

הראשון	במפלס	הכניסה�

	לפני	ירידה	במדרגות	בשטחי	חוץ	של	בניין	מגורים	חדש	 )ד(
הדן	 בסעיף	 	2 חלק	 	1918 ת"י	 הוראות	 לפי	 אזהרה	 סימן	 יהיה	

במשטחי	אזהרה	לפני	מהלך	מדרגות�

סימן ו': התאמות נוספות

	תיבות	דואר
	בבניין	מגורים

חדש

לתיבות	מכתבים	כאמור	בחלק	י"ג,	תיווסף	תיבת	מכתבים	אחת	291�8
נגישה	ומיקומה	יתאים	לדרישות	ת"י	1918	חלק	1	בסעיף	הדן	

בטווח	הגעה	לחזית	ובטווח	הגעה	לצד,	לפי	העניין�
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אמצעי	הפעלה	
	בבניין	מגורים

חדש

בניין	292�8 של	 המשותף	 בשטח	 הכלל,	 לשימוש	 הפעלה,	 אמצעי	
מגורים	חדש,	יעמדו	בדרישות	ת"י	1918	חלק	1�

לפתיחה	293�8מערכת	קשר	פנים ניתנת	 אינה	 דלתו	 אשר	 חדש	 מגורים	 	בבניין	 )א(
חופשית	מבחוץ,	ומתוכננת	בו	מערכת	קשר	פנים	)אינטרקום(,	
היא	תהיה	לפי	ת"י	1918	חלק	4	בסעיפים	הדנים	במערכות	קשר	

פנים	ואינטרקום�

חיווי	 גם	 כניסה	לבניין	תכלול	 פנים	בדלת	 	מערכת	קשר	 )ב(
קולי	לציון	שחרור	מנגנון	הנעילה	של	הדלת�

	הותקן	לוח	עם	מספרי	הדירות	עליו	במערכת	קשר	פנים	 )ג(
בכניסה	לבניין,	יהיו	המספרים	בולטים	מפני	השלט	ויתקיימו	
4	בסעיפים	הדנים	בשילוט	 1918	חלק	 ת"י	 בהם	התנאים	של	

מישושי�

סימן ז': פטורים ודרישות מופחתות

פטור	מחובת	
התייעצות

דיור	300�8 יחידות	 מ–100	 פחות	 בו	 שיש	 חדש	 מגורים	 	בניין	 )א(
פטור	מחובת	התייעצות	עם	מורשה	לנגישות	השירות�

התייעצות	 מחובת	 פטור	 יהיה	 לא	 חדש	 מגורים	 	בניין	 )ב(
בו	 יש	 אם	 )א(	 פרט	משנה	 לפי	 לנגישות	השירות	 מורשה	 עם	
שימושים	אלה:	עמדת	בידוק	ביטחוני,	עמדת	מודיעין,	בריכת	
הכולל	 אירועים	 לקיום	 מקום	 כנסת,	 בית	 כושר,	 חדר	 שחייה,	

יותר	מ–60	מושבים�

פטור	לתוספת	בנייה	
אשר	אין	בה	תוספת	

יחידות	דיור

היתר	301�8 פי	 על	 שנבנה	 חדש,	 מגורים	 בניין	 שאינו	 מגורים	 בניין	
לתוספת	 היתר	 לו	 ושניתן	 זה	 פרק	 של	 תחילתו	 לפני	 שניתן	
לדירה	או	בניין	שאינו	כולל	תוספת	יחידות	דיור,	פטור	ממילוי	

התנאים	המפורטים	בפרק	זה�

פטור	ודרישות	
מופחתות	מהתקנת	
דרך	נגישה	לבניין	

מגורים	חדש

	בניין	מדורג	שהוא	בניין	מגורים	חדש,	המתוכנן	על	מגרש	302�8 )א(
אשר	שיפוע	פני	הקרקע	מהמדרכה	ועד	הכניסה	העיקרית	עולה	
על	8	אחוזים,	פטור	מדרך	נגישה	אל	הכניסה	לבניין	ובלבד	שלא	

מותקנת	בו	מעלית�

	על	אף	האמור	בפרט	260�8)ג(,	במקום	שתוכננו	שטחי	חצר	 )ב(
משותפים,	מגוננים	או	מרוצפים,	במפלסים	שונים,	יכול	שדרך	

נגישה	תוביל	רק	אל	החצרות	המצויות	במפלס	דרך	נגישה�

	במגרשים	ששטחם	קטן	מ–5�1	דונם	ניתן	לבצע	את	הדרישות	 )ג(
המופחתות	המפורטות	להלן,	כולן	או	חלקן,	אם	מורשה	נגישות	
מבנים	אישר	כי	מסיבות	הנדסיות	לא	ניתן	לבצע	את	התאמות	

הנגישות	הנדרשות	על	פי	תקנות	אלה:

חלק	 יכול	שתהיה	 	8�260 בפרט	 כנדרש	 נגישה	 	דרך	 )1(
ממיסעה,	ובלבד	שתהיה	בסמוך	לדרך	העיקרית	המשמשת	

את	הציבור;

	יכול	שהדרך	הנגישה	תהיה	מהחניה	בלבד	אם	לא	 )2(
משביל	 או	 מרחוב	 המגרש	 אל	 נגישה	 דרך	 להתקין	 ניתן	

ציבורי;
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	דרך	נגישה	בשיפוע	שלא	יעלה	על	8	אחוזים	יכולה	 )3(
להיות	בלא	משטחי	ביניים,	ובלבד	שאורכה	לא	יעלה	על	

15	מטרים;

מורשה	 עם	 התייעצות	 לאחר	 המקומית,	 	הוועדה	 )4(
לנגישות	מבנים,	רשאית	לאשר	דרך	נגישה	בשיפוע	שלא	

יעלה	על	10	אחוזים;

נגישה,	 כניסה	 תהיה	 לא	 לבניין	 הקובעת	 	הכניסה	 )5(
נגישה	 דרך	 אשר	 נגישה	 כניסה	 לבניין	 שקיימת	 ובלבד	

מובילה	אליה	ממקום	חניה	נגיש�

	מתוכננת	מעלית	בבניין	מדורג,	אשר	מסיבה	טופוגרפית- )ד(
הנדסית	ניתן	לו	פטור	מדרך	נגישה	אל	הכניסה	העיקרית,	תהיה	
דרך	נגישה	אחרת	אל	המעלית	ומהמעלית	אל	הדירות	שהיא	

משרתת�

פטור	מהתקנת	דרך	
נגישה	לתוספת	

יחידות	דיור	לבניין

מהנדס	הוועדה	המקומית	לאחר	שהתייעץ	עם	מורשה	נגישות	303�8
נגישה	 דרך	 מהתקנת	 לפטור	 רשאי	 וסביבה,	 תשתיות	 מבנים	
לתוספת	יחידות	דיור	לבניין	מגורים	שאינו	בניין	מגורים	חדש,	
אם	תוספת	יחידות	הדיור	עולה	על	50%	מיחידות	הדיור	בבניין	
המגורים;	פטור	זה	לא	יחול	במקום	שבו	ניתן	להתקין	דרך	נגישה	

לתוספת	יחידות	הדיור	בלבד�

פטור	באישור	
הנציב

מי	שחייב	בהתאמת	נגישות	רשאי	לבקש	פטור	מביצוע	התאמת	304�8
לבניין	מגורים	חדש	כמפורט	 יותר,	 או	 נגישות	מסוימת,	אחת	
ובהתקיים	 ו–)ה(	לחוק	 )ד(	 158ו2	 זה,	לפי	הוראות	סעיף	 בפרק	

נסיבות	אלה:

מסיבות	 לביצוע	 ניתנת	 אינה	 הנגישות	 	התאמת	 )1(
הנדסיות;

עלולות	 הנגישות	 התאמות	 קיים	 לבניין	 	בתוספת	 )2(
לפגוע	 או	 ממנו,	 חלק	 או	 הקיים	 הבניין	 ביציבות	 לפגוע	
בסידורי	הבטיחות	והמילוט,	ובלבד	שאין	אפשרות	לקבוע	

סידורי	בטיחות	או	מילוט	חלופיים;

מהותית	 פגיעה	 למנוע	 כדי	 מתחייב	 הפטור	 	מתן	 )3(
ערכים	 בשל	 ייחודו	 עקב	 המקום	 של	 המיוחד	 באופיו	

היסטוריים,	ארכאולוגיים,	אדריכליים	או	ערכי	טבע;

158ו2	 לפי	סעיף	 	עלות	התאמת	הנגישות	הנדרשת	 )4(
אחוזים	 	0�5 על	 העולה	 מאוד,	 גבוה	 נטל	 מטילה	 לחוק	
מעלות	הקמת	הבניין	או	הפרויקט,	לפי	העניין;	לעניין	זה,	
"עלות	הקמת	הבניין	או	הפרויקט"	-	העלות	הכוללת	של	
הקמת	הבניין	או	הפרויקט,	לפי	העניין,	בלא	עלות	הקמת	
הכניסה	 מפלס	 בין	 הגובה	 הפרש	 שבו	 בבניין	 המעלית	
הקובעת	לבניין	לבין	מפלס	הדירה	השוכנת	בקומה	הגבוהה	
ביותר	נמוך	מ–10	מטרים,	אך	לרבות	עלות	הקמת	המעלית	
הקובעת		 הכניסה	 מפלס	 בין	 הגובה	 הפרש	 שבו	 בבניין	
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לבנין	לבין	מפלס	הדירה	השוכנת	בקומה	הגבוהה	ביותר	
ולרבות	עלות	הקרקע,	אגרות,	מסים,	 גבוה	מ–10	מטרים	

היטלים,	שכר	תכנון	או	ביצוע	ביסוס�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	180	ימים	מיום	פרסומן,	והן	יחולו	על	בקשה	להיתר	שהוגשה	 	�2
לוועדה	המקומית	ביום	התחילה	או	לאחריו�

י"ז	בשבט	התש"ע	)1	בפברואר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-347(

שר	הפנים 	 	

צו הגז )בטיחות ורישוי( )גז טבעי דחוס(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	2	ו–30	לחוק	הגז	)בטיחות	ורישוי(,	התשמ"ט-11989	)להלן	-	 	
החוק(,	בהסכמת	שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה,	שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים	והשר	

לביטחון	הפנים	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:	

בצו	זה	-	 	�1
"אירוע	גט"ד"	-	אירוע	בקשר	למיתקן	גט"ד	אשר	כתוצאה	ממנו	יש	לבצע	פליטת	גז	טבעי	
מהמיתקן,	שיש	בו	כדי	לסכן	גוף	או	רכוש,	שמצריך	פינוי	של	אנשים	מהמיתקן	או	

מסביבתו	או	המצריך	פנייה	לגורמי	הצלה;

"גז	טבעי"	-	כהגדרתו	בחוק	משק	הגז	הטבעי,	התשס"ב-22002;

"גז	טבעי	דחוס",	"גט"ד"	-	גז	טבעי	הנדחס	למיתקן	גז	המיועד	לכך	בנפח	של	50	ליטרים	
החלוקה	 מרשת	 או	 ההולכה	 ממערכת	 חלק	 המהווים	 למיתקנים	 למעט	 לפחות,	
ידי	 על	 ולמעט	מיתקנים	שהוקמו	 הגז	הטבעי	 כמשמעותם	של	אלה	בחוק	משק	
ספק	גז	טבעי	לפי	סעיף	10	לחוק	משק	הגז	הטבעי,	ולעניין	הנעת	כלי	רכב	-	גז	
 ISO/TR 15403-2 - Natural Gas - Natural gas for use as a טבעי	העומד	בתקן	

;compressed fuel for vehicles - Part 2: Specification of the quality

"המנהל"	-	"המנהל"	לענייני	גז	טבעי	כהגדרתו	בסעיף	3)ב(	לחוק;

"מיתקן	גט"ד"	-	מיתקן	גז	המשמש	לטיפול,	לדחיסה,	לאחסון,	למילוי,	למדידת	ולהורדת	
צינורות,	 מבנים,	 לרבות	 גט"ד,	 של	 לקירור	 או	 לחימום	 לניפוק,	 גט"ד,	 של	 לחץ	
כאמור,	 במיתקן	 הקשורים	 מיטלטלים,	 או	 קבועים	 ואבזרים	 מכשירים,	 מכונות,	
למעט	מיתקנים	קבועים	או	מיטלטלים	המיועדים	לשינוע	ולאחסון	המותקנים	על	
גבי	כלי	תחבורה,	ולמעט	מכל	דלק	ואבזרים	המותקנים	ברכב	והמיועדים	להנעת	

כלי	רכב	בגט"ד;

"עבודת	גט"ד"	-	תכנון,	ייצור,	בדיקה,	הקמה,	פיקוח,	הפעלה,	תחזוקה,	שינוי,	פירוק	או	
ביצוע	פעולות	בעת	אירוע	גט"ד,	והכל	בנוגע	למיתקני	גט"ד;

"שינוע"	-	הובלת	גט"ד	באמצעות	רכב	מסחרי	כהגדרתו	בחוק	שירותי	הובלה,	התשנ"ז-
31997	)להלן	-	חוק	שירותי	הובלה(�

	לא	יקים	אדם	מיתקן	גט"ד,	לא	יפעילו	ולא	יבצע	עבודת	גט"ד,	בלחץ	העולה	על	 )א( 	�2
260	אטמוספרות�	

תחילה	ותחולה

__________
ס"ח	התשמ"ט,	עמ'	108;	התשס"ח,	עמ'	128� 	1

ס"ח	התשס"ב,	עמ'	55� 	2
ס"ח	התשנ"ז,	עמ'	222� 	3

ק"ת	התשס"א,	עמ'	446� 	4

הקמה	והפעלה	
של	מיתקן	גט"ד

הגדרות
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בהתאם	 אלא	 גט"ד,	 עבודת	 יבצע	 ולא	 יפעילו	 לא	 גט"ד,	 מיתקן	 אדם	 יקים	 	לא	 )ב(
להוראות	ותקנים	אלה:

	לעניין	תחנה	למילוי	גט"ד	- )1(

;prEN 13638:2005 NGV Filling stations

	לעניין	מיתקני	גט"ד	למדידת	גז	טבעי	והורדת	לחץ	- )2(

 EN 12186:2000 Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for
;transmission and distribution - Functional requirements

	לעניין	מיתקני	אחסון	נייחים	לגט"ד	- )3(

	1	ASME VIII. Pressure Vessels - Division;	או	 )א(

�Directive 97/23/EC Of The European Parliament And of the Council	 )ב(

לא	ישנע	אדם	גט"ד	אלא	בהתאם	לאמור	בחוק	שירותי	הובלה,	ובתקנות	שירותי	הובלה,	 	�3
התשס"א-42001�

לא	יקים	אדם	מיתקן	גט"ד	אלא	אם	כן	-	 	�4
ישראל	 משטרת	 שתגדיר	 והאבטחה	 המיגון	 דרישות	 מתקיימות	 הגט"ד	 	במיתקן	 )1(

בהתאם	לסוג	המיתקן	ומיקומו;

	למיתקן	מונה	קצין	ביטחון	שאישרה	משטרת	ישראל; )2(

	הממונה	על	הביטחון	במשרד	התשתיות	הלאומיות	אישר	את	תכנית	האבטחה	 )3(
שהכין	קצין	הביטחון	של	המיתקן,	בהתאם	להנחיות	משטרת	ישראל;

שביקש	 מי	 על	 התשנ"ח-51998,	 ציבוריים,	 בגופים	 הביטחון	 להסדרת	 חוק	 	חל	 )4(
יבוצעו	 ו–)3(	 	)1( והוראות	פסקאות	 	,)2( יחולו	הוראות	פסקה	 גט"ד,	לא	 להקים	מיתקן	

בתיאום	עם	ממונה	הביטחון	לפי	החוק	האמור�

	במיתקן	הגט"ד	הותקנו	אמצעי	גילוי	ואזעקה,	ציוד,	מכשירים,	אבזרים	וחומרים	 )5(
מתאימים	לכיבוי	ומניעת	דליקות,	בהתאם	לסידורי	כבאות	או	להוראות	בכתב	שתקבע	

רשות	הכבאות�

ההוראות	והתקנים	האמורים	בסעיפים	1	ו–2	מופקדים	לעיון	הציבור	במשרדי	רשות	 	�5
הגז	הטבעי,	וכל	אדם	זכאי	לעיין	בהם	בלא	תשלום	במקום	האמור�

אין	בהוראות	צו	זה	כדי	לגרוע	מהוראות	כל	דין� 	�6

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�7

ד'	באדר	התש"ע	)18	בפברואר	2010(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-3764(

שר	התשתיות	הלאומיות 	 	
__________

ק"ת	התשס"א,	עמ'	446� 	4
ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	348� 	5

הפקדה

שמירת	דינים

תחילה

שינוע	גט"ד

מיגון,	אבטחה	
וגילוי	אש




