
טיס), מכלי מזיקים וכימיקאלים רעלים פיזור (הגבלת הרוקחים תקנות
התשל"ט-11979

לפקודת 70 סעיף לפי והסמכות הרוקחים, לפקודת 47 סעיף לפי סמכותי בתוקף
לפקודת 8 וסעיף הממשלה, 32 לחוק־יסוד: לפי סעיף לעצמי שנטלתי ,1940 העם, בריאות
העבודה שר החקלאות, שר  עם התייעצות ולאחר התש"ח-1948, והמשפט,  השלטון סדרי

אלה: תקנות מתקין אני והתיירות, המסחר התעשיה, שר והרווחה,

-הגדרות אלה 1. בתקנות
המשמש חקלאי, בשטח מבנה למעט  ,1940 העם, בריאות בפקודת  כמשמעותו - "בית"

אדם; בני מצויים בו בעת שלא לעבודה,

הרוקחים. כמשמעותם בפקודת - ו"כימיקאל מזיק" "רעל"

הגבלות פיזור
וכימיקאלים רעלים

טיס מכלי מזיקים
התשנ"ב) (תיקון

- רעל או כימיקאל מזיק מכלי טיס 2. לא יפזר אדם, במישרין או בעקיפין,
ממנו; 120 מטרים של במרחק בית או מעל (1)

ממנה; דרך או במרחק 12 מטרים מעל (2)

דרך; או בית  לכיוון לריסוס  המיועד  השטח מכיוון  נושבת  הרוח כאשר  (3)
דולקת בשטח. עשן ידי אבוקת לפני הריסוס ובמהלכו על ייבדק כיוון הרוח

מיוחדות הוראות
התשנ"ב) (תיקון

שר התייעצות עם לאחר לאיכות הסביבה השר 2, רשאי בתקנה האמור אף (א) על .3
- החקלאות שר ועם הבריאות

פלוני, מזיק כימיקאל או  רעל פיזור בלעדיהם  ובין בתנאים  בין להתיר (1)
(1)2 מהמרחקים האמורים בתקנה הקצר במרחק בעת היותו מכלי טיס שיקבע,

ו־(2);

טיס; שאסור לפזרם מכלי כימיקאלים מזיקים לקבוע רעלים או (2)

רעלים של פיזור  לחלוטין ייאסר שבהם מקומות או אזורים לקבוע  (3)
טיס. וכימיקלים מזיקים מכלי

ברשומות. (א)(2) ו־(3) יפורסמו כאמור בתקנת משנה קביעות (ב)

משרדו. עובדי מבין בכתב מי שהסמיך לרבות - "שר" זו, בתקנה (ג)
_________________

.1003 עמ' ,(22.4.1979) התשל"ט ,3971 ק"ת .1
פרסומו). מיום ימים 15 התיקון (תחילת עמ' 1114 ,(31.5.1992) התשנ"ב ,5446 ק"ת תיקון:
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המסמך הוכן עבור משרד הבריאות ע"י הוצאת הלכות. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות בע"מ



התשל"ט-1979 טיס), מכלי מזיקים וכימיקאלים רעלים פיזור (הגבלת הרוקחים תקנות

ממנו.שמירת דינים לגרוע ולא דין כל על להוסיף באות אלה תקנות .4

פרסומן.תחילה יום לאחר שלושים אלה של תקנות תחילתן .5

(1979 במרס 15) התשל"ט באדר ט"ז

ק ט ס ו ש ר ז ע י ל א
הבריאות שר
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המסמך הוכן עבור משרד הבריאות ע"י הוצאת הלכות. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות בע"מ




