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 נספח א'

 הגדרת רמת סיכון תחנת התדלוק לצורך קביעת אספקת המים הנדרשת
 

סמן בעיגול את המספר בעמודה המאפיינת את תחנת הדלק הנבדקת וציין את המספר במלבן הניקוד, סה"כ מלבני  .1
 הסיכון. הניקוד מגדיר את רמת

 
 סוג אחסנה                  .א

 עילי תת קרקעי  ניקוד
  1 2 

 
 סוגי דלקים בשימוש            .ב

 + דלק( גזמשולב ) בלבד גז דלק בלבד  ניקוד
  1 2 3 

 
 אופן תפעול תחנת התדלוק           .ג

 לא מאוישת מאוישת  ניקוד
  1 2 

 
 מספר עמדות תדלוק        .ד

 14מעל  14 – 7 6 – 1  ניקוד
  1 2 3 

 
 מרחק מתחנת כיבוי )בשעות העומס(            .ה

 דקות 30מעל  דקות 30 – 10 דקות 10עד   ניקוד
  1 2 3 

 
 מיקום תחנת התדלוק          .ו

 בתוך מבנה לא בתוך מבנה  ניקוד
  1 10 

 
 יבור(שכנים )אשר לא משמשים להתכנסות צרחק ממבנים מ                                                                 .ז

 מ' 7.5-פחות מ מ' 15 – 7.5 מ' 15מעל   ניקוד
  1 3 5 

 
 ספות(אמרחק מאתר המשמש להתכנסות ציבורית )למעט מקום                                                                 .ח

 מ' 15-פחות מ מ' 40 – 15 מ' 40-יותר מ  ניקוד
  1 5 10 

 
 

 סה"כ ניקוד
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 כבאות והצלה לישראל

 נציבות כבאות והצלה 
 הגנה מאשאגף 

 :הערות .2

 

 :א' לעיל 1הווים השלמה לאמור בסעיף מ - 18מרחקים מזעריים ממגורים ומוסדות כמצוין בתמ"א  .א
 רקעיים ואי המשאבות במרחק  אווירי של:ק-"בתחנת תדלוק יהיו צינורות האוורור של המכלים התת    

לפחות מהבניין הקרוב ביותר הנועד לשימוש למגורים, מלונאות או שימוש דומה כולו או מקצתו,  מטר 40 (1)
 בין שהוא קיים ובין שהקמתו אושרה בתכנית.

מטר לפחות ממוסד, שהוא בית חולים, מעון לקשישים, מוסד חינוך או נוער וכיוצא באלה, בין שהמוסד  80 (2)
 קיים ובין שהקמתו אושרה בתכנית כאמור."

 חנויות נוחות, הממוקמות בתחום תחנת התדלוק, לא ייחשבו כ"מבנים שכנים". -ז' לעיל  1לעניין סעיף  .ב

בני  50בניין או חצר בניין, המיועדים כולם או מקצתם, לשמש להתקהלות של  -אתר המשמש להתכנסות ציבורית  .ג
 אדם או יותר, לאחת המטרות הללו:

   
 -. אולם רב1

 תכליתי
. בתי 8

 . אולם סנוקר22 . פאב15 תפילה

. אולם 2
 . מסעדה16 . מוזיאון9 אספות

. זירת החלקה על 23
 קרח

. אולם 10 . אודיטוריום3
 תערוכות

. מבנה 17
כגון  שעשועים,

פארק או קרקס 
 קבוע או זמני

 . אולם לוויות24

. מועדון 4
 . ספריה11 חברים

. מזח ימי, 18
בשלוש  התחום

צדדים במים 
 והמשמש לבידור

. רציף המתנה 25
לתחבורה ציבורית, 

אולם המתנה 
ה המונית, להסע

מסוף אווירי ומסוף 
 ימי

. חדר 5
 . קולנוע12 הרצאות

ם ספורט, . אול19
מגרש ספורט 
 ומתקן ספורט

 

. חדר 6
 ישיבות

13 .
  . אצטדיון20 תיאטרון

. אולם בית 7
 המשפט

. אולם 14
 יקודיםר

. אולם כדורת 21
  )באולינג(

 
 

 הבאים לא יוגדרו כאתרים המשמשים להתכנסות ציבורית: האתרים
מקומות בשטח פתוח, בהם מתקיימים אירועי התקהלות זמניים או שאינם זמניים, כגון כיכר עירונית, רחוב,  (1)

 מדרכה, פארק, גן ציבורי, גן לאומי, שמורת טבע וחוף הים.

 חלקי בניין אלה: (2)

 חינוך, משרדים, בית מלון, מסחר, משרדים ותעשייה.אולם או אזור המתנה בבניין המשמש למגורים,  (א)

 אולם המתנה בבנק או בסניף דואר. (ב)

 מעבר ציבורי משותף בקניון. (ג)

 מערכות נתיב מסילות קבוע להסעת המונים. (ד)
מקום לאספות  ח': 1מהווה השלמה לאמור בסעיף  –מרחק מזערי ממקום אספות כמצוין בתקנות התכנון והבניה  .ד

 מתחנת התדלוק. מטר 30-יפחת מיהיה במרחק אשר לא 
 

 


