תקנות הנמלי )טעינה ופריקה של שמני ( ,תשל"ו 1975

1

בתוק סמכותי לפי סעי  60לפקודת הנמלי ]נוסח חדש[ ,תשל"א  ,1971וסעי ) 20ב( לחוק
רשות הנמלי  ,תשכ"א  ,1961ולאחר התייעצות ע רשות הנמלי  ,אני מתקי תקנות אלה:

פרק ראשו  :הגדרות

הגדרות
]תיקוני  :התשמ"א ,התשמ"א )מס'  ,(2התשמ"ט[
.1

בתקנות אלה –

"בעל" – הבעל ,החוכר ,המפעיל או הקברניט של כלי שיט ,הבעל של מטע השמ  ,וכ סוכנו של כל
אחד מה ;
"דוברת דלק" – כלי שיט ,בי א הוא מונע בכוחות עצמו ובי א הוא נגרר ,המשמש לתדלוק כלי
שיט;
"האמנה" – האמנה הבינלאומית בדבר בטיחות החיי בי  ,1960 ,או כל אמנה המתקנת אותה
ושישראל צד לה;
"הזרמת שמ " – פריקה וטעינה מכלי שיט או אליו לרבות פריקת מי נטל שמנוניי ותדלוק כלי
שיט;
"המנהל" – מנהל אג הספנות והנמלי במשרד התחבורה;
"חפשי מגזי " ,לעני מכלית – שהגזי הפחמימני הנמצאי בכל מכלי ומדורי המכלית
ובמערכת הצינורות והמשאבות הקשורות אליה  ,למעט מכלי שמ וצינורות המשמשי את מנועי
המכלית בלבד ,ה בריכוז כה נמו שבבדיקה על ידי מד נפיצות לאדי יורה מכוו המונה על
אפס ,ובלבד שמד הנפיצות יהיה מאושר על ידי מכו התקני הישראלי או מכוני תקני
המקובלי בתעשית הדלק;
"כלי שיט" – כמשמעותו בחוק הספנות )כלי שיט( ,תש" ; 1960
"כלי שיט קט " – כל כלי העשוי לשוט שתפוסתו ברוטו עד  100טונות והמונע בכוח מנוע;
"מדרי הציוד והתפעול" – ספר המפרש את המערכות ,הציוד ,התפעול והמטלות אשר על פיו
נדרשי לפעול בעלי תפקידי  ,בהתא להוראות שאישר המנהל או מי שהסמי ;
"מי נטל שמנוניי " – מי נטל המכילי לפחות  15חלקי שמ לכל מיליו חלקי מי )(15 p.p.m.
ובלבד שתכולת השמ תיקבע לפי השיטה  D 2778.74של האגודה האמריקאית לבדיקת חמרי )
;(ASTM
"מכלית" – כלי שיט אשר מרבית נפח המטע שלו בנוי או מותא לנשיאת שמ בצובר ,בי שהוא
טעו שמ או ריק או טעו מי נטל ,לרבות כלי שיט המותא להובלת תפזורת ,עפרות או שמ
לסירוגי והמוביל שמ הלכה למעשה;

"מיל" – מיל ימי ב  1,852מטר;
"מסו " – כל מקו המשמש לריתוק כלי שיט לצור תדלוק או לצור הזרמת שמ  ,לרבות
מיתקני החו ;
"מפקח ימי" – מפקח כלי שיט כמשמעותו בתקנות הנמלי )בטיחות שיט( ,תשכ"ה; 1965
"מפקח למניעת זיהו הי " – כמשמעות מפקח בפקודת מניעת זיהו מי י בשמ ]נוסח חדש[,
התש" ; 1980
"נתב" – מי שמועסק כדי כנתב;
"ציוד בעל רמת בטיחות גבוהה גופו" – כל מכשיר הבנוי כ שכאשר הוא מותק ומופעל באופ
ובתנאי שקבע מוסד מדעי מוסמ או חברת סיווג או מכו תקני או רשות ממלכתית מוסמכת,
כל ניצו חשמלי אשר יתהווה תו כדי הפעלתו ,במכשיר גופו או באחד ממעגלי החשמל הקשורי
איתו ,לא יוכל לגרו התלקחות גזי או אדי ;
"צנרת" – לרבות צינורות גמישי ;
"קצי משמרת" – קצי הסיפו או קצי המכונה האחראי אותה עת במשמרת או מי שהקברניט
או קצי המכונה הראשי מינה אותו להיות אחראי במשמרת ,הכל לפי העני ;
"רחצה בשמ גלמי" – שיטת ניקוי מכלי מטע תו כדי פריקתו;
"רכב מכל" – רכב כמשמעותו בפקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ,תשל"א , 1971המשמש להובלת
שמ בצובר או בחביות;
"שמ " – שמ או דלק מכל סוג ,לרבות שמ אדמה גולמי ,תזקיקי שמ אדמה גולמי ,שאריות
זיקוק שמ אדמה גולמי ,שיירי שמ  ,משקעי שמ ובוצת שמ  ,למעט שמני מהחי והצומח;
"תדלוק" – הספקת שמ לכלי שיט לצור תפעולו.

פרק שני :כניסה למימי החופי ולנמלי

חובת הודעה
.2

הקברניט או הבעל יודיע למנהל הנמל לפחות  36שעות לפני הגיע המכלית לנמל.

דגל או מאור
.3

בכל עת שהותה בתחו המי הפנימיי ובתחומי נמל ,חייבת מכלית –
) (1להני דגל אדו
החמה ועד שקיעתה;

כמתואר בתוספת הראשונה ,במש כל שעות היו

למ זריחת

) (2להדליק אור אדו במקו הנראה לעי מלוא האופק עד למרחק שני מיל לפחות,
במש כל שעות הלילה ולא יאוחר מרבע שעה לפני שקיעת החמה ועד רבע שעה לאחר
זריחתה.

הצגת שלט אזהרה
)א( כל מכלית חייבת בכל עת שהותה בתחו נמל להציג ליד כבש האניה במקו נראה
.4
לעי  ,שלט אזהרה שעליו כתוב באופ ברור ונראה לעי  ,באותיות שגודל  10סנטימטר לפחות,
"אסור לעש ולהשתמש באש גלוייה – הגישה אסורה למבקרי ללא רשות
No Unauthorised Persons
)ב (

No Smoking

."No Naked Lights

שלט אזהרה כאמור בתקנת משנה )א( יוצג ג במקו נראה לעי בכניסה למסו .

הצגת סמני אזהרה על כלי שיט מתדלקי
.5

הוראות תקנות  3ו 4יחולו בשינויי המחוייבי  ,ג על –
)(1

דוברת דלק;

) (2כל כלי שיט הנמצא בתחו מסו או בתהלי של תידלוק בכל מקו אחר בתחו
מימי החופי  ,המי הפנימיי או נמל.

הגבלות בדבר שיוט כלי שיט קטני
)א( לא ישיט אד כלי שיט קט בסמו לכלי שיט או דוברת דלק המזרימי שמני או
.6
בסמו למכלית שאינה חפשית מגזי  ,אלא ברשות מפורשת מאת מנהל הנמל ובכפו להוראותיו
ואלא א נתקיימו בו כל אלה:
) (1מנוע השריפה הפנימית שלו הינו מהסוג המוג בפני התפוצצות ומתאי
לעבודה ליד גזי מתלקחי ;
)(2

מפלט הגזי של מנועו מכוסה בסתרש ;

)(3

כל הציוד החשמלי שלו הינו ציוד בעל רמת בטיחות גבוהה גופו;

)(4

הוא מדופ מסביבו בפגושי גומי;

) (5הוא מצויד ברשיו שיט המתיר לו במפורש להתקרב לכלי שיט ,לדוברת דלק
או למכלית כאמור.

)ב( המשיט כלי שיט קט בסמו לכלי שיט או דוברת דלק המזרימי שמ  ,או בסמו
למכלית שאינה חפשית מגזי  ,חייב להישמע להוראות השיט והבטיחות של קברניט כלי השיט או
קצי המשמרת שלו או האחראי על דוברת הדלק או המסו  ,ולבצע מיד.
)ג(

משיט כלי שיט קט יהיה מצוייד בהוראות הבטיחות שהוציא מנהל הנמל לעני זה.

ניתוב מכלית
)א( כל מכלית בהכנסה לנמל תהיה טעונה מי נטל או שמ או שניה  ,הכל לפי העני ,
.7
באופ הדרוש לניתוב ולריתוק בטוח של המכלית וכפי שנקבע בספר היציבות של המכלית ,ובלבד
שבשו מקרה לא יפחת שוקע המכלית בחרטו ובירכתיי מ 2.5%מהאור המירבי של
המכלית.
)ב( לא תנותב מכלית לנמל ולא תרותק במסו אלא א שוכנע הנתב כי היא טעונה מי
נטל או שמ  ,או שניה  ,הכל לפי העני ובכפו להוראת תקנה )א(.
לעני תקנה זו" ,ספר היציבות" – כל מסמ או מידע מאושרי שסופקו לקברניט
)ג(
המכלית בהתא להוראות כל אמנה בינלאומית החלה בנושא ושישראל צד לה.
סגירת שסתומי ופתחי המכלי
שסתומי ופתחי מכלי המטע במכלית ,למעט מכלי חפשי מגזי  ,יהיו סגורי בכל מש
.8
ביצוע פעולות הניתוב ,הריתוק או הניתוק של מכלית בנמל או במסו .
חובת זהירות ואיסור פגיעה במיתקני נמל
)א( לא ישיט קברניט כלי שיט ,לא יעגינו ולא יעשה כל מעשה או דבר אחר באופ העלול
.9
לסכ  ,להזיק או לפגוע בבני אד  ,בצינורות תת ימיי או צפי  ,במצופי המסו  ,ברצי או בכל
מיתק אחר המשמש את המסו או את הנמל.
)ב( בלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה )א( ,לא תושט מכלית שאינה חפשית מגזי
ולא תנותב באזור המעג הסגור של נמל אלא מיד ובמישרי למסו .
איסור פריקת שמ ללא פיקוח על ידי אנשי מוסמכי
]תיקו התשמ"א )מס' [(2
9א .קברניט מכלית או חובל ראשי או קצי משמרת לא יעשו כל פעולה להתחלת פריקת שמ
ולא ירשו לכל אד אחר לעשות כל פעולה בקשר ע פריקת שמ אלא א נוכחו לדעת ללא ספק
סביר שבכל התפקידי החייבי באיוש ,כמוגדר במדרי הציוד והתפעול ,מוצבי אנשי
המוסמכי כמפורט להל :
)א( בתפקיד קצי בקרת מטע במכלית ,מוצב אד אשר נטל על עצמו אחריות כוללת
לרחצה בשמ גלמי והוסמ לכ .
)ב(

לביצוע מטלה המוגדרת במדרי הציוד והתפעול מוצב אד שהוסמ לכ .

פרק שלישי :פעולות בעת שהייה במסו או ליד דוברת דלק

דיווח פרטי המטע
 .10ע גמר פעולות הריתוק ,יודיע בעל המכלית או קברניטה למנהל הנמל או לאחראי על
המסו  ,לפי העני  ,את הפרטי הנדרשי להל  ,על גבי הטופס בתוספת השניה:
)(1

כמות כל סוג של מטע שמ שבמכלית ומקו החסנתו;

)(2

כמות מי הנטל השמנוניי שבמכלית ומקו החסנת ;

)(3

כמות מי הנטל שאינ שמנוניי שבמכלית ומקו החסנת .

חובת הורקת מי נטל למסו
) .11א(
המסו .

כל כמות מי הנטל השמנוניי כאמור בתקנה  (2) 10תוזר מהמכלית אל מתקני

)ב( בלי לפגוע באמור בתקנת משנה )א( ,א ארעה תקלה אשר בגללה אי אפשר להזרי
מי נטל למיתקני המסו  ,מותר להוריק את מי הנטל שאינ שמנוניי לי לאחר שהופרדו
מהשמני .
לא תבוצע פעולת הזרמת מי נטל שאינ שמנוניי לי כמפורט בתקנת משנה )ב(
)ג(
אלא באישור המנהל ,בכתב או במברק.

כבלי גרירה
) .12א( ע גמר פעולת ריתוק של כלי שיט למסו יוודא הקברניט או קצי המשמרת כי
הותק כבל גרירה למקרה חירו בחרטו ובירכתי כלי השיט ,בצורה ובאופ המפורטי להל :
)(1

הכבלי יהיו מפלדה;

)(2

כל אחד מהכבלי יהיה בחוזק המותא לגרירת כלי השיט;

)(3

הכבלי יהיו קשורי בביטחה על כלי השיט;

) (4בקצה הכבלי תותק לולאה אשר תתלה מעבר לדופ כלי השיט בגובה פני
הי  ,ותישאר במצב זה ,ביחס לפני הי  ,כל עוד רתוקה המכלית במסו .
)ב(
פונה לרצי .

בכלי שיט הרתוק ליד רצי  ,יותקנו הכבלי כאמור בתקנת משנה )א( בצד שאינו

אמצעי גישה לכלי שיט במסו
) .13א( לפני תחילת הזרמת השמ יוודא הקברניט או קצי המשמרת כי בכלי השיט מותק
כבש מתאי המאפשר גישה בטוחה אל כלי השיט ,ובלבד שהזוית שבי הכבש והמישור האפקי לא
תעלה בשו מקרה על ארבעי וחמש מעלות.

)ב(

למ שקיעת החמה ועד זריחתה יהיה כבש הגישה מואר באור מתאי .

שוכנע קברניטו של כלי שיט כי מצב הי אינו מאפשר גישה בטוחה לכלי השיט
)ג(
באמצעות כבש ,תעשה כל עליה לכלי שיט וירידה ממנו בסול חבלי תקי בהשגחתו ובפיקוחו
של קצי המשמרת ,בהתא להוראות האמנה.
אמצעי פינוי לשעת חירו
 .14ע גמר פעולות ריתוק כלי השיט במסו ועד ליציאתו מהמסו תהיה סירת הצלה אחת
לפחות מורדת בכלי השיט מצד הי לגובה נקודת העליה לסירה או כבש נטישה לשעת חירו
המשולב בסול חבלי שיותק בירכתי האניה ,באופ שיאפשר פינוי ומילוט מהירי ובטוחי
בשעת חירו .
ציוד כיבוי אש בכלי שיט
) .15א( הקברניט או קצי המשמרת של כלי השיט הבא להזרי שמני יוודא כי שני מכשירי
כיבוי אש מטיפוס "כימי יבש" יימצאו משני צידי הסעפת כשתכולת כל אחד מה היא לפחות 12
ק"ג חומר כימי; מכשירי אלה יהיו בנוס על מכשירי הכיבוי הנמצאי על כלי השיט בהתא
לתכנית הבטיחות של כלי השיט.
)ב( מבלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה )א( ,חייב קברניטה של מכלית או קצי
המשמרת שלה ,בבואו להזרי שמני  ,לוודא כי –
) (1שני צינורות כיבוי אש גמישי ע זרנוקי ערפל יחוברו משני צידי הסעפת
למערכת צנרת כבוי האש ,במידה והמכלית אינה מצויידת בתותחי כיבוי אש
קבועי ;
) (2בכל מש ביצוע פעולות הזרמת השמני תימצא במכלית משאבה פועלת
באופ שכל הצנרת הקבועה לכיבוי אש תהיה תחת לח מי כשהיא מוכנה לפעולה
מידית.
הסדרי עישו
) .16א( קברניט של מכלית חייב לקבוע באזור המבנה הסגור של המכלית מקומות המותרי
לעישו ; מקומות אלה יסומנו בצורה מתאימה.
)ב( לא יציג אד אש גלוייה ולא יעש על סיפו מכלית או בסמו לה ,אלא במקומות
המותרי לעישו .
לא יציג אד אש גלוייה ולא יעש על סיפו כלי שיט או במרחק שלא יקט מ50
)ג(
מטר מכלי השיט בעת הזרמת שמ .

איוורור ומצב הפתחי במכלית
) .17א( לפני תחילת הזרמת שמ למכלית או ממנה ובכל מש הזרמת השמ  ,לפי העני ,
יוודא הקברניט או קצי המשמרת כי נעשו הפעולות האלה:
) (1הופעלה מערכת האיוורור של חדר המשאבות ומערכת זו לא תופסק כל עוד
נמשכת הזרמת השמ ;

) (2הפתחי והכניסות למבני הפוני אל סיפו המכלית סגורי ומסומני
בכתב ברור שאי לפתח ; כניסה תסומ מבפני ומבחו כ " :אסור לפתוח
 ;"Forbidden to Openפתח הכניסה מהסיפו למטבח האניה יראו אותו כפתח
לעני פסקה זו;
) (3הפתחי והכניסות למבני אשר אינ פוני ישירות אל סיפו המכלית
סגורי ומסומני באופ ברור כי מותר לפתח רגעית לש כניסה או יציאה; כניסה
תסומ מבפני ומבחו כ " :נא לשמור סגור ;"Keep Closed
)(4

כל החלונות במבני ובגו המכלית סגורי ;

) (5צוהרי חדר המשאבות ,חדר המכונות ,המטבח וכל צוהר אחר נסגרו ,אלא א
בתכנית הבטיחות של כלי השיט נקבע כי עליה להיות פתוחי לצרכי איוורור;
) (6פעולת של מזגני אויר קטני הקבועי בפתחי החלונות וכל מזגני אויר
אחרי אשר אינ חלק ממערכת מיזוג האויר המרכזית הופסקה ,וה לא יופעלו כל
עוד נמשכת הזרמת השמ ; יחידות מערכת מיזוג האויר המרכזית יופעלו במידת
האפשר במעגל סגור;
) (7ברדסי המאווררי יופנו לכיוו שממנו הסיכוי הסביר הקט ביותר שגזי
פחמימני יחדרו לתו מבנה המכלית;
)(8

כל כיסויי המכלי על סיפו כלי השיט נסגרו ונשמרי סגורי ;

) (9כל המכלי
המיועדת לכ ;

המיועדי

להזרמת שמ נפתחו לאויר דר מערכת האיוורור

) (10כל פתח בכיסוי למכל שמ ריק או מלא ,אשר בכוונת הקברניט או קצי
המשמרת ,להשאירו פתוח בעת הזרמת השמ  ,מכוסה בסתרש  ,אלא א כ אותו
מכל חפשי מגזי ; כל ארובה במכלית כוסתה בסתרש תקי ונקי.
)ב( מבלי לפגוע באמור בתקנה משנה )א() ,(2פתח הכניסה לחדר המשאבות ,יראו אותו
לעני תקנות אלה ,כפתח לפי פסקה ) (3לתקנת המשנה האמורה ,ובלבד שלא יכנסו אנשי לחדר
המשאבות ללא ידיעתו ואישורו של קצי המשמרת; אול א בתכנית הבטיחות של כלי השיט
נקבע כי פתח הכניסה לחדר המשאבות חייב להיות פתוח לצרכי איוורור – לא תחול הוראת תקנת
משנה זו.
)ג(
יהיו נעולי .

כל הפתחי  ,החלונות והכניסות החייבי להיות סגורי לפי תקנת משנה )א( לא

סיכו בדבר נהלי הזרמת שמ
) .18א( לפני תחילת הזרמת השמ יסוכמו נהלי הזרמת השמ בי קברניט כלי השיט או קצי
המשמרת שלו לבי האחראי על המסו או דוברת הדלק או רכב המכל ,לפי העני  ,כמפורט להל :
) (1הלח המירבי בצנרת בעת פעולות הזרמת השמ  ,ביחידות קילוגר
לסנטימטר מרובע ,או ביחידות קילו ניוטו למטר מרובע );(KN/m2
)(2

קצב הזרימה המירבית של השמ בצנרת ,ביחידות של מטר לשנייה;

) (3קצב הזרימה האיטית של השמ בצנרת ,לצור מניעת גלישת שמ מכלי
השיט ,ביחידות של מטר לשניה;

)(4

הספיקה המירבית של השמ בצנרת ,ביחידות של מטר מעוקב לשעה;

)(5

פרק הזמ הדרוש להתראה מוקדמת לש עצירת פעולות הזרמת השמ ;

) (6דרכי הקשר בי קצי המשמרת בכלי השיט ובי האחראי על הזרמת השמ
במסו או בדוברת הדלק או ברכב המכל ,ובלבד שהקשר ביניה יקויי באחת או
יותר מ הדרכי המנויות בתקנה  19ובכפו להוראות תקנה זו;
) (7סימני מוסכמי לבקרה של פעולות הזרמת השמ  ,אשר יכללו את הסימני
לפעולות המפורטות להל  ,לפחות:
)א(

מצב הכ לתחילת פעולת ההזרמה;

)ב(

התחלת פעולת ההזרמה;

)ג(

מצב הכ להפסקת פעולת ההזרמה;

)ד (

עצירת פעולת ההזרמה;

)ה(

עצירת חירו של כל פעולות ההזרמה;

)ו(

האטה לזרימה איטית.

)ב( הסיכו לעני האמור בפיסקאות ) (2) ,(1ו ) (3לתקנת משנה )א( ייקבע בהתא
לדרישות ולאפשרויות של מקבל השמ ; ופרק הזמ שייקבע לפי פסקה ) (5לתקנת המשנה
האמורה יהיה הגדול מבי שני פרקי הזמ הדרושי לצדדי .

דרכי קשר
) .19א( הקשר בי קברניט כלי שיט או קצי המשמרת שלו ,לבי האחראי במסו או בדוברת
הדלק או ברכב המכל יתקיי באחת או יותר מ הדרכי המנויות להל :
) (1קשר טלפו  ,בתנאי שהמערכת מסוג "קו ישיר" המיועדת לקשר בלעדי בי
קצי המשמרת לבי האחראי להזרמת השמ במסו או בדוברת הדלק ,וחיוג אינו
נדרש להפעלתה;
) (2קשר אלחוט )תג"מ( ,בתנאי שבשני המכשירי ערו ההאזנה פתוח כל מש
פעולות הזרמת השמ וערו השידור והקליטה מיועדי לקשר בלעדי בי קציני
המשמרת של המכליות במסו ובי האחראי להזרמת השמ במסו או בדוברת
הדלק;
) (3קשר באמצעות לוחות בקרה שבה מופיעה ההודעה בכתב ברור וזוהר ,בתנאי
שהופעת ההודעה בלוח הבקרה תהיה מלווה באות קולני המעיר תשומת לב;
) (4קשר באמצעות שמיעה ,בתנאי שקצי המשמרת והאחראי על הזרמת השמ
במסו או בדוברת הדלק או ברכב המכל יהיו ממוקמי אחד לגבי השני כשה
רואי ושומעי האחד את האחר ,באופ שאי ביניה מחיצות ,שהמרחק בקו ישר
ביניה אינו עולה על  30מטר ושבסביבת לא מופעלי מנועי ולא קיימי רעשי
העלולי למנוע או לשבש שמיעת ההודעה.
)ב( כל אחד ממכשירי הקשר המפורטי
גבוהה במכשיר גופו.

בתקנת משנה )א( יהיה בעל רמת בטיחות

בלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה )א( ,ייקבע מיקומו של מכשיר הקשר בכלי
)ג(
שיט ,במסו  ,בדוברת הדלק או ברכב המכל באופ שמיד ע קבלת הודעה נית יהיה לנקוט
בפעולה מיידית ויעילה.
)ד( הקשר בי קברניט כלי השיט או קצי המשמרת שלו לבי האחראי במסו או
בדוברת הדלק או ברכב המכל יקויי בשפה אחת ויחידה .במקרי בה אותה שפה אינה שגורה
בפי הצדדי להזרמת השמ יקויי הקשר בשפה האנגלית.

ציוד חשמלי נייד במכלית
) .20א( לא יופעל ולא יימצא ציוד חשמלי נייד )להל – הציוד( על סיפו מכלית או דוברת
דלק או בסמו אליה ,אלא א הציוד –
) (1הוא בעל רמת בטיחות גבוהה גופו ,ואישור על כ מוטבע עליו או שבידי
הקברניט תעודה בת תוק המאשרת זאת; הציוד נמצא במצב כשירות תקי  ,הוא
מתוחזק היטב ולא נעשו בו שינויי טכניי ; או
) (2נמצא בתו מכל מיוחד המאושר לצור זה על ידי חברת סיווג ,מכו תקני ,
מוסד מדעי מוסמ  ,או רשות ממשלתית מוסמכת ובידי הקברניט תעודה בת תוק
המאשרת את השימוש בציוד חשמלי נייד בתו אותו מכל.
)ב( לעני תקנה זו" ,ציוד חשמלי נייד" – כל ציוד חשמלי אשר אינו מותק בקביעות בגו
המכלית ואינו מופיע בתור שכזה בתכניות כלי השיט ,ושאושר על ידי חברת סיווג או המנהל או מי
שהוא הסמי לכ .

איסור הפעלת משדרי
.21

בכל מש ביצוע פעולות הזרמת שמ –
) (1לא יפעיל קצי הרדיו בכלי השיט ,ולא יורשה לו או לכל אד אחר ,להפעיל את
משדרי כלי השיט שבחדר האלחוט למעט מכשירי תדירות גבוהה מאד )תג"מ( בהספק שלא
יעלה על שני ווט במכשיר;
)(2

יהיו אנטנות כל המשדרי מנותקות ובהארקה.

איסור פעולות במכלית בעת הזרמת שמ
 .22בכל מש הזרמת השמ לא ייעשו ולא תורשה עשיית כל אחד מהמעשי המנויי להל ,
במכלית ובדוברת דלק:
)(1

כניסה למכל אשר רוק משמ ;

)(2

ניקוי או רחיצת מכל מטע ;

)(3

איורור מכל לצור הפיכתו למכל חפשי מגזי ;

)(4
רעש;

ביצוע עבודה כלשהיא על הסיפו העלולה לגרו להיווצרות גיצי  ,פליטת חו או

) (5טעינת אספקה למכלית ,אלא א אישר זאת האחראי על המסו  ,ובלבד שטעינת
האספקה מבוצעת בירכתי המכלית או בחרטומה ושאי האספקה מועברת על סיפו
המכלית באזור מכלי המטע .

נקיטת אמצעי מוקדמי בעת הזרמת שמ
 .23לפני ובעת ביצוע פעולות הזרמת השמ יוודא קברניט כלי השיט או קצי המשמרת כי
ננקטו האמצעי המפורטי להל :
) (1כל קצוות הצנרת המיועדת להזרמת שמ בכלי השיט ,אשר אינ
העברת השמ ושדרכ תתכ שפיכת שמ  ,סגורי ואטומי באוג אטו ;

בשימוש בעת

) (2כל שסתומי היציאה לי שבכלי השיט ,אשר דרכ תתכ שפיכת שמ לי  ,סגורי
ונעולי ומסומני בסימני אזהרה שאי לפתח כל עוד נמשכת הזרמת השמ ;
)(3

כל אביקי כלי השיט סגורי ואטומי ;

) (4מתחת לסעפת ומתחת לכל חיבור בצנרת מוצב מגש טפטו בנפח המספיק לקלוט
את כל השמ שנותר בצינור לאחר גמר הזרמת השמ  ,ובלבד שנפח מגש טיפטו במכלית
לא יפחת מ 1000ליטר;
) (5הצינורות הגמישי או זרועות המסו  ,וכל הצנרת המתחברת לסעפת ולצנרת כלי
השיט בכלל ,מחוזקי ונתמכי כראוי בעת ביצוע פעולות הזרמת השמ ;
) (6נעשו ונשמרו כל הסידורי הנחוצי שלא יופעל מאמ יתר על הצנרת עקב תנועות
כלי השיט במסו ;

) (7בקרבת מקו התחברות צנרת המסו לצנרת כלי השיט וליד כל צינור המשמש בעת
הזרמת השמ יימצא מלאי של נסורת ע  ,או חומר סופגני אחר לצור ניקוי שפיכת שמ ;
כמות הנסורת בכלי השיט לא תפחת מ 1,000ק"ג וכמות חומר סופגני אחר תחושב בהתא
להנחה שקילוגר נסורת ע יבשה משמש לספיגת שלושה קילוגר שמ ;
)(8

כל שפיכת שמ על כלי השיט או במסו תנוקה במהירות וביעילות.

נקיטת אמצעי נוספי
 .24בעת ביצוע פעולות הזרמת השמ יוודא קברניט כלי השיט או קצי המשמרת והאחראי
במסו את נקיטת האמצעי המפורטי להל :
) (1שסתומי המכלי והסעפת שדרכ זור שמ לא ייסגרו נגד כיוו זרימת השמ כל
עוד נמשכת ההזרמה וכל עוד לא נסגרו שסתומי האספקה;
)(2

הזרמת השמ בשלב הסופי של מילוי מכל תבוצע בהזרמה איטית;

) (3נתגלתה דליפה או טפטו בצנרת או במקו
השמ עד לאחר תיקו מקור הדליפה או הטפטו ;

חיבור בי צינורות ,תופסק הזרמת

) (4בכל מש העברת השמ ישגיח אד בעל כישורי מתאימי מאנשי צוות המכלית
שלא תיגר גלישת שמ מהמכל;
) (5חבלי ,כבלי ועבות הרתיקה וכל אמצעי הרתיקה האחרי יהיו תחת השגחה מתמדת
באופ שנית יהיה לרפות או לצמצ את הרפיו  ,לפי העני  ,כדי למנוע מאמ יתר על
הצנרת ,המיתקני או הסעפת.

איסו שיירי שמ לפני ההנתקות מהמסו
 .25לאחר סיו הזרמת השמ ולפני ההינתקות מהמסו יוודא קברניט מכלית או קצי
המשמרת כי שיפולי חדרי המשאבות והמכונות נקיי משיירי שמני וכי כל השמני שהצטברו
בחדרי המשאבות או המכונות הוזרמו למכל מיועד במכלית או למיתק המיועד לכ במסו או
לדוברה המיועדת לאיסו שיירי שמני .

איסור הטלה לי של חומר ספוג בשמ
 .26קברניט כלי השיט או קצי המשמרת או האחראי במסו או בדוברת הדלק או ברכב המכל,
לפי העני  ,אחראי לכ שכל חומר ,כאמור בתקנה  (7)23הספוג בשמ לא יוטל לתו מי הי .

חובה להודיע על שפיכה לי
 .27קברניט כלי שיט או האחראי על המסו או על דוברת הדלק או על רכב המכל יודיע למנהל
הנמל ולמפקח ימי מיד ובאמצעי הקשר המהירי ביותר על כל מקרה של שפיכת שמ לי .

איסור שימוש בכימיקלי
)תיקו התשמ"ט(
) .28א( נשפ שמ בכלי שיט או במסו או לי לא ישתמש אד ולא יורה לאחר להשתמש
בחומרי כימיי לצור סילוקו ,העלמתו או הדברתו של השמ  ,אלא באישור בכתב מאת מפקח
למניעת זיהו הי ובהסכמת מנהל הנמל.
)ב( לעני תקנה משנה )א(" ,חמרי כימיי " – חמרי אשר על ידי פיזור על פני שמ
וערבול יוצרי פיזור יציב של השמ בתו המי ואשר אושרו בידי המנהל הכללי של המשרד
לאיכות הסביבה.

פעולות המנוע וכושר התמרו
) .29א( הקברניט וקצי המכונות הראשי של כלי שיט יגרמו לכ שבעת השהייה במסו לא
יקט כוח ההנעה העיקרי וכושר התמרו של כלי השיט ,אלא א קיבל הקברניט רשות בכתב לכ
מאת מנהל הנמל.
)ב( בכל מקרה של תקלה העלולה לפגוע בכושר ההנעה והתמרו של כלי השיט ינקטו
הקברניט וקצי המכונות הראשי של כלי השיט מיד בכל האמצעי הדרושי לתיקו התקלה לש
החזרת כלי השיט למצב תקי וכשיר לתמרו ולשיוט.

הודעה על פגיעה בכושר התמרו
 .30בלי לגרוע מהאמור בתקנה  29יודיע הקברניט או קצי המכונות הראשי מיד למנהל הנמל
על מקרה שיש בו כדי לפגוע בכושר ההנעה או התמרו של כלי השיט או כל סיבה אחרת אשר
בגללה לא יוכל כלי השיט לעזוב את המסו בכוחות עצמו.

נוכחות אנשי צוות
 .31קברניטו של כלי שיט המרותק למסו יבטיח כי בכל מש שהיית כלי השיט במסו יימצאו
בכלי השיט אנשי צוות בעלי כישורי מתאימי ובמספר מספיק לצור שמירה על בטיחותו
והפעלת כל המכונות הדרושות לש הנעתו ותמרונו.

חובת התראה
 .32בעת הזרמת שמ יודיע קצי המשמרת בכלי שיט או האחרי במסו או בדוברת הדלק
למוסר השמ –
) (1בעוד מועד ומוקד ככל האפשר כי נדרשת האטה בקצב הזרימה או הקטנת לח
במשאבות;
)(2

לפחות  15דקות מראש כי בכוונתו להורות על הפסקת הזרמת השמ .

איסור הזרמת שמ ללא כל ההכנות
) .33א( קברניט כלי שיט או קצי המשמרת או האחראי במסו או בדוברת דלק לא יעשו כל
פעולה להתחלת הזרמת שמ ולא ירשו לכל אד אחר לעשות כל פעולה בקשר ע הזרמת שמ
אלא א נוכחו לדעת ללא ספק סביר ,כי כל ההכנות כמפורט בפרק זה בוצעו והושלמו כנדרש,
ולעני כלי שיט – לאחר שיאשרו זאת בחתימה על גבי הטופס שבתוספת השלישית.
)ב( מבלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה )א( ,לא יוזר שמ מכלי שיט או ממסו
או מדוברת דלק או מרכב המכל אלא א היה הקברניט או קצי המשמרת או האחראי במסו או
בדוברת הדלק או ברכב המכל ,לפי העני  ,משוכנע כי מקבל השמ מוכ להזרמת השמ  ,ולאחר
שהודיע על כ באחת מדרכי הקשר המפורטי בתקנה  19ואישר זאת בחתימתו על גבי הטופס,
בכפו להוראות תקנה זו.
אי האמור בתקנת משנה )א( בכלל ובהוראה בדבר חובת אישור וחתימת הטופס
)ג(
בפרט ,גורע מחובת קיו הוראות תקנות אלה בכל מש שהיית כלי השיט במסו ואי באישור
ובחתימה על הטופס לפי תקנה זו ,כדי לגרוע מחובתו של כל אד אשר הפיקוח על הזרמת השמ
הועבר לידו ,בחילופי משמרות או באופ אחר ,מלקיי את כל הוראות התקנות האלה.

ניתוק וניתוב מכלית ממסו
 .34לא יצווה קברניט מכלית על הינתקות מהמסו ושיוטה ולא יורה אד לקברניט לעשות כ ,
ולא ינתב מכלית אלא א שוכנעו הקברניט והנתב כי המכלית טעונה שמ או מי נטל או שניה
באופ הדרוש לניתוק ושיוט בטוח ,כמפורט בתקנה .7

פרק רביעי :אמצעי למניעת שריפות ולכיבוי אש

הגדרות
.35

בפרק זה –

"מזח" – כל מקו התקשרות של מכלית במסו .
"מפקח כבאות ראשי" – כמשמעותו בסעי  22לחוק שירותי הכבאות ,תשי"ט. 1959
"סירת כוננות" – כלי שיט קט המשמש בתפקידי כוננות כיבוי אש.

הצבת בני אד בכוננות כיבוי אש
) .36א( ליד כל מזח יימצא אד בכוננות כיבוי אש בכל מש ריתוקה של המכלית במסו ;
ובמסו בו רתוקות מכליות למצופי תשייט סירת כוננות בקירבת המכליות ,כשהיא מאויישת
ובכוננות בכל מש ריתוק המכליות.
)ב( לבני האד שיימצאו בכוננות במזח ובסירת הכוננות תהיה אפשרות להשתלב
ביעילות במערכת הקשר שבי המסו והמכלית ,כמפורט בתקנה  19ובאופ שיאפשר דיווח מהיר
במקרי חירו .

ציוד כוננות כיבוי אש
.37

)א(

כל מזח וסירת כוננות יצויידו –
) (1בציוד מתאי לכיבוי אש ובכלל זה בזרנוקי שיאפשרו התזת קצ מהירה
ויעילה על המכלית ולתו מכליה;
)(2

בציוד אישי לכיבוי אש ,שיכלול:
)א(

תלבושת דוחה מי העשויה מחומר מתאי להגנת הגו מפני כוויות;

)ב(

מגפיי וכפפות מגומי או חומר אחר שאינו מולי חשמלי;

)ג(

קסדת מג ;

)ד(

פנס יד מוג מפני התפוצצות ,בעל כושר תאורה של  3שעות לפחות;

)ה(

גרז כיבוי;

)ו(

מכשיר נשימה בעל תכולה עצמית;

)ז(

חבל הצלה עמיד בפני אש באור ובחוזק מתאימי .

)ב( ציוד הכיבוי המפורט בתקנת משנה )א( יהיה לפי תק שאישר מכו התקני
הישראלי ,ובאי תק ישראלי – לפי אישור מפקח כבאות ראשי.
התקנת ציוד בקצה צנרת המסו

 .38בקצה צנרת המסו המשמשת להזרמת שמ  ,המתחבר ע סעפת המכלית ,יותק ציוד
שיאפשר את ניתוקה המהיר של הצנרת בעת חירו ובכלל זה מגו פרפר למניעת שפיכת שמ בעת
ניתוק חירו .
נהלי כוננות כיבוי אש במסו
 .39האחראי על המסו יקבע נהלי לקיו סדרי משמרות כיבוי אש ולאופ ביצוע פעילות
משמרות הכוננות; הנהלי יפורסמו בעברית ובאנגלית ויוצגו במזח ובסירת הכוננות; תוכ
הנהלי יובא לידיעת קברניט המכלית.
כשירות ותירגול לכוננות כיבוי אש
) .40א( האחראי על המסו יוודא כי האנשי הממוני על כיבוי אש במסו והמשמשי
בתפקידי כוננות כיבוי אש ,יהיו בעלי הכשרה נאותה ,בהתא לדרישות מפקח כבאות ראשי או מי
שהוא הסמי לכ .
)ב( אחת לשלושה חדשי ייער תירגול כוננות כיבוי אש; התירגול יכלול :בדיקת כוננות
צוות כיבוי אש ,בדיקת אמצעי תקשורת ,בדיקת ציוד כיבוי אש והפעלתו.

פרק חמישי :תקינות המסו

הגדרה
.41

בפרק זה" ,מסו " – לרבות דוברת דלק.

חובה החזקה ותפעול תקי
.42

)א(

מתפעל המסו או הממונה עליו )להל – האחראי על המסו ( יוודא כי –
) (1לפני ביצוע ריתוק כלי השיט ובכל עת הזרמת השמ תהיה כל צנרת המסו
לרבות אבזרי ההרמה ,ההזרמה וכל הציוד והמיכשור המשמשי במישרי או
בעקיפי לצור ביצוע הזרמת השמ – במצב תקי ושמיש;
) (2בכל עת הזרמת השמ יהיו במסו עובדי כשירי ומיומני במספר מספיק
לצרכי תפעול ופיקוח על שסתומי המסו  ,ביצוע פעולות הזרמת השמ וקיו הקשר,
בכפו להוראות בתקנות אלה.

)ב( האמור בתקנת משנה )א( אינו גורע מהחובה לשמור ולהחזיק את הצנרת ,המגופי
והמשאבות במערכת הזרמת השמ בכלי השיט וברכב המכל ,לפי העני  ,במצב תקי ושמיש לפני
ובעת הזרמת השמ .

חובת רישו
)תיקו התשמ"ט(

) .43א( צינורות גמישי של מסו המשמשי להזרמת שמ ייבדקו בהתא להוראות היצר
באופ ובמועדי שקבע ,ובלבד שלעני הוצאת הצינורות משימוש ובדיקת בחו ייושמו
המבחני המפורטי להל  ,הכל לפי העני ולפי המועד המוקד יותר:
) (1מבח מש הזמ בו נמצא הצינור בשימוש כלהל :
סוג הצינור

מש הזמ

צינור צ )(Floating

שנתיי

צינור תת ימי )(Submarine

שנתיי

צינור מעקה המכלית )(Tanker Rail

שנה

צינור ראשו מהמצו )(First off the Buoy

שנה

) (2מבח כמות ההזרמה המבוצעת דר הצינור כלהל –
קוטר הצינור
במילימטרי

כמות הזרמה
במיליוני מטרי מעוקבי

באינצ'י

750

30

36

600

24

24

500

20

16

400

16

12

300

12

8

)ב( האחראי על המסו ינהל רישו מפורט לגבי אופ ההחזקה והשימוש בצינורות
הגמישי ; הרישו ייער בהתא לטפסי שבתוספת הרביעית )להל – טפסי הרישו (.
לטפסי הרישו יצורפו הוראות היצר  ,תעודות בדיקה ,וכל מסמ אחר המכיל מידע
)ג(
או הנחייה בקשר ע אופ הטיפול והשימוש בצינור הגמיש;
)ד( האמור בתקנות משנה )א( עד )ג( לא יחול לגבי צינורות גמישי אשר קטר הפנימי
קט מ " ,5ובלבד שצינורות אלה יוחזקו ויישמרו במצב תקי ושמיש.

פיקוח על רישו
) .44א( טפסי הרישו יימצאו בפיקוחו ובשליטתו של האחראי על המסו ולא יוציא
האחראי על המסו מפיקוחו ומשליטתו ולא יעביר לאחר.
)ב( האחראי על המסו רשאי להסמי עובד בעל כישורי מתאימי לבצע ולנהל את
הרישו בטפסי הרישו )להל – מבצע הרישומי (.
)ג(

מבצע הרישומי והאחראי על המסו יחתמו בשולי כל עמוד שבטפסי הרישו .

רישו מלא ונכו
.45

לא יירשמו בטפסי הרישו אלא פרטי מלאי ונכוני לגבי כל עני הטעו רישו לפיה .

מועד הרישו
 .46כל רשומה הטעונה רישו
הדבר אליו היא מתייחסת.

בטפסי הרישו

תירש

בה

ככל האפשר מיד לאחר אירוע

הצגת טפסי הרישו
)תיקו התשמ"ט(
 .47האחראי על המסו חייב להציג את טפסי הרישו לפי דרישת מפקח ימי ,מפקח למניעת
זיהו הי או קברניט כלי שיט.

הוראה על הפסקת הזרמת שמ
)תיקו התשמ"ט(
) .48א( מפקח ימי או מפקח למניעת זיהו הי  ,שהוצגו בפניו טפסי הרישו בהתא
לתקנה  ,47ונמצא כי הפרטי לא נרשמו בהתא לתקנה )43א( או שמתו פרטי הרישו עולה כי
לא בוצעו הבדיקות הנחוצות ,רשאי להורות על הפסקת הזרמת שמ מהמסו או אליו כל עוד לא
הוכח להנחת דעתו כי הבדיקות והרישומי שביצוע נדרש ,בוצעו והושלמו.
)ב( האחראי על המסו יציית להוראת מפקח ימי או מפקח למניעת זיהו הי כאמור
בתקנת משנה )א(.

פרק ששי :הזרמת שמ מרכב מכל

הצגת שלט אזהרה
 .49בכל עת שהותו של רכב מכל בתחו נמל יוצג עליו ,במקו בולט ונראה לעי  ,שלט אזהרה
בגודל של  40 × 40ס"מ לפחות; צורת השלט וצבעו יהיו לפי תוית מס'  3שבתוספת השלישית
לתקנות הנמלי  ,תשל"א" 1971חומר מתלקח נוזל".

פעולות בעת הזרמת שמ מרכב מכל
)תיקו התשל"ו(
.50

לא יוזר שמ מרכב מכל לכלי שיט אלא א מתקיימי כל התנאי שלהל :
)(1

הזרמת שמ מרכב המכל לא תפריע לפעולות טעינה ופריקה בכלי שיט;

) (2רכב המכל חונה במקביל לכלי השיט והמרחק המירבי בינו לבי כלי השיט קט ככל
האפשר ,ובשו מקרה אינו עולה על  3מטר;
) (3כל מערכת הצינורות של רכב המכל המשמשת להזרמת שמ מתאימה ליעודה
ונמצאת במצב תקי ושמיש;
)(4

בשני קצוות הצינור הגמיש של רכב המכל מותקני מגופי ;

)(5

הצינור הגמיש מחובר לצנרת כלי השיט בהברגה או בברגי ;

)(6

רכב המכל מצוייד ב 5ק"ג נסורת ע או חומר סופגני אחר ,כמפורט בתקנה .(7) 23

פעולות לאחר סיו הזרמת השמ
.51

ע סיו פעולות הזרמת השמ מרכב מכל לכלי השיט חייב נהג רכב המכל –
) (1לבצע ולוודא כי בוצעו פעולות סגירת מגופי הצינור הגמיש ,ובכל מקרה לא יטולטל
צינור גמיש אלא א שני מגופיו סגורי ;
)(2

להרחיק את רכב המכל מאזור עגינת כלי שיט בנמל.

הזרמת שמ מחביות על גבי רכב מכל
) .52א( הזרמת שמ מחביות המובלות ברכב מכל תבוצע באמצעות צינורות גמישי מחביות
שעל גבי רכב המכל ישירות אל כלי השיט.
)ב(

חביות המכילות שמ לא יורדו מרכב המכל למסו .

הדברת זיהו במסו
.53

ארעה שפיכת שמ מרכב המכל למסו  ,חייב נהג רכב המכל –

)(1

לנקותה במהירות ובצורה סבירה והולמת;

) (2להודיע למנהל הנמל על כל זיהו שארע כאמור ושאי באפשרותו לנקות כאמור
בפסקה ).(1

פרק שביעי :כללי

חובת הודעת תוכ התקנות
 .54בעל כלי שיט חייב להביא לידיעת קברניט כלי שיט ,טר כניסתו לראשונה לנמל בישראל,
את תכנ של הוראות תקנות אלה.

סמכויות מנהל הנמל
 .55מבלי לגרוע מהוראות תקנות אלה רשאי מנהל הנמל בבואו להשתמש בסמכויותיו לפי
פקודת הנמלי להורות לקברניט כלי שיט לעשות כל מעשה או להימנע מעשיית כל מעשה ,כפי
שייראה לו נחו לש שמירת בטיחות כלי השיט וחיי בני אד שבו ובקרבתו.

נהלי הזרמת שמ והפעלה תקינה
 .56נהלי הזרמת שמ והפעלה תקינה של ציוד הזרמת שמ שלא נקבעו בתקנות אלה ,יהיו
אות הנוהלי המפורטי בחוברות ההדרכה הנקובות להל :
)(1

International Oil Tanker and Terminal Safety Guide
שבהוצאת ;International Terminal Safety Group

)(2

)Tanker Safety Guide (Petroleum
שבהוצאת .International Chamber of Shipping

חובת הפסקת הזרמת שמ מחמת סכנה
 .57קברניט כלי השיט או קצי המשמרת או האחראי במסו או בדוברת הדלק או ברכב מכל,
לפי העני  ,חייבי להורות על הפסקת הזרמת שמ  ,א קיימת לדעת אחד מה סכנה לבטיחות
חיי בני אד .

אנית נוסעי במסו
) .58א( אנית נוסעי שמצויי בה למעלה משניי עשר נוסעי לא תנותב למסו  ,לא תרותק
ולא תתודלק במסו .
)ב (

לעני תקנה זו" ,אנית נוסעי " – כמשמעותה באמנה.

שמירת דיני
.59

תקנות אלה באות להוסי על כל חיקוק אחר.

חובה
.60

בתקנות אלה ,מקו שמוטלת חובה ולא נקבע במפורש על מי היא מוטלת יראוה כמוטלת –
)(1

לעני כלי שיט – על הקברניט או על בעל כלי השיט ,או על שניה כאחד;

)(2

לעני מסו – על מתפעל המסו או על הממונה עליו או על שניה כאחד;

) (3לעני דוברת דלק – על מתפעל דוברת הדלק או על הממונה עליה ,או על שניה
כאחד;
)(4

לעני רכב מכל – על נהג רכב המכל או על בעליו ,או על שניה כאחד.

חובה המוטלת על יותר מאד אחד
 .61כל חובה המוטלת בתקנות אלה על יותר מאד אחד אשר מולאה בידי אחד החייבי בה
פוטרת את השאר.

חובה המוטלת על קצי המשמרת
 .62כל חובה המוטלת על קצי המשמרת תמולא בידי קצי המשמרת בסיפו או קצי המשמרת
במכונה כאמור להל :
) (1כל מעשה שיש לעשותו לצור מילוי החובה והנעשה כרגיל וכנהוג בידי קצי סיפו
ייעשה בידי קצי הסיפו במשמרת;
) (2כל מעשה שיש לעשותו לצור מילוי החובה והנעשה כרגיל וכנהוג בידי קצי מכונה
ייעשה בידי קצי המכונה במשמרת.

אחריות בחבר בני אד
 .63נעברה עבירה לפי תקנות אלה בידי חבר בני אד  ,אחראי לביצועה ג כל מי שבשעת ביצוע
העבירה היה חבר מינהלה פעיל ,מנהל או פקיד אחראי של אותו חבר ,ובשותפות – מי שהיה אותה
שעה שות בה ,למעט שות מוגבל ,א לא הוכיחו אחד משני אלה:
)(1

העבירה נעברה שלא בידיעת ;

)(2

ה נקטו בכל האמצעי הנאותי להבטחת קיומ של תקנות אלה.

עונשי
)תיקו התשמ"ג(
 .64העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,שלא נקבע לה עונש בחיקוק אחר ,דינו – קנס
חמישי אל שקלי או מאסר ששה חדשי .

ביטול
.65

בטלות –
)(1

תקנות נמל אילת )טעינת נפט ופריקתו( ,תשכ"ו; 1965

)(2

תקנות נמל אשדוד )טעינת נפט ופריקתו( ,תשכ"ז; 1966

)(3

תקנות נמל אשקלו )טעינת נפט ופריקתו( ,תש"ל; 1970

)(4

תקנות נמל חיפה )טעינת נפט ופריקתו( ,תשכ"ד; 1964

)(5

תקנות הנמלי )פטרוליו וקרביד סידני(;1926 ,

תחילה
.66

תחילת של תקנות אלה ביו הששי לאחר פרסומ .

הש
.67

לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנמלי )טעינה ופריקה של שמני ( ,תשל"ו. 1975

תוספת ראשונה
)תקנה (2
דגל המציי טעינה ,פריקה או נשיאה של חמרי מסוכני

הדגל – ארכו  100סנטימטרי  ,רחבו 100
סנטימטרי  ,או אור ורוחב גדולי מאלה
באותו יחס ביניה ; צבעו אדו וקצהו
הרחוק מ התור ייקמט על ידי משולש
שווה שוקיי שקודקודו זווית ישרה ,כפי
שנקבע בקוד הסימני הבינלאומי 1969
כסימ היכר.

תוספת שניה
)תקנה (10

הודעה על כמות וסוג המטע /מי הנטל/מקו אחסנת במכלית
הנני להודיע כי המכלית ......................................................................................................
אשר פרטיה ה כדלקמ :
רשו ב ............................................................................................................................
תפוסה ברוטו/נטו
הבעלי ............................................................................................................................. :
מע הבעלי ....................................................................................................................... :
.......................................................................................................................
מע למכתבי ................................................................................................................... :
סוכ מקומי....................................................................................................................... :
חוכר................................................................................................................................ :
הגיעה ביו  .......................................לנמל  ..............................כאשר הודעה על בואה נמסרה
ל בתארי  .......................................טעונה בהתא לפירוט הבא:

הנושא

מספר המכל
1

סוג המטע
כמות המטע

2

סוג המטע
כמות המטע

3

סוג המטע
כמות המטע

4

סוג המטע
כמות המטע

וכיוצא באלה

סוג המטע
כמות המטע

מכל ימי

מכל אמצעי

מכל שמאל

תסבולת האניה ) ..........................................בקו טעינה קיצי(
ס כל המטע באניה ) ...................................אינו כולל מי נטל(
ס כל מי הנטל השמנוניי באניה ...............................................................
ס כל מי הנטל שאינ שמנוניי באניה .......................................................
אני החתו מטה ..........................................

.........................................
קברניט/תפקיד אחר

מצהיר שכל הפרטי שרשמתי בטופס זה תואמי את האמת וידוע לי כי אהיה צפוי לעונשי
הקבועי בחוק בשל כל רישו כוזב שערכתי בטופס זה.
.........................................

.......................................

תארי ושעת מסירה

חתימה

תוספת שלישית
)תקנה (33

דו"ח בקורת כלי השיט
ש כלי השיט

ש המסו

תארי

שעה

הסעי
בתקנות

.1

הא דגל אדו מונ ?

5 ;(1)3

.2

הא אור אדו דולק?

5 ;(2)3

.3

הא מוצג שלט הזהרה מפני עישו ושימוש באש 5 ;4
גלויה?

.4

הא אמצעי הגישה לכלי השיט תקיני ומתאימי
לתנאי הי ?

13

.5

הא סירת הצלה הורדה ומוכנה בנקודת העליה?

14

.6

הא כבלי גרירה לשעת חירו מותקני ?

12

.7

הא מערכת האורור של חדר המשאבות מופעלת?

)17א(

.8

הא הופסקה פעולת
בפתחי חלונות?

של מזגני אויר הקבועי

.9

הא מערכת מיזוג האוויר המרכזית מופעלת
)17א()(6
במעגל סגור ,וכניסות אויר בלתי בטוחות סגורות?

)17א()(6

.10

הא ברדסי המאווררי מופני לכוו הנכו ?

)17א()(7

.11

הא המכלי פתוחי לאוויר דר מערכת האוורור
המיועדת לכ ?

)17א()(9

.12

הא בצנרת כבוי האש יש לח מי והא מערכת
)15ב(
הצנרת מוכנה לשימוש מידי?

.13

הא ציוד כיבוי האש הוכ לשימוש?

15

.14

הא נקבעו וסומנו מקומות מותרי לעישו ?

)16א(

.15

הא מבוצעות ההוראות בדבר איסור אש גלויה או )16ב()ג(
עישו ?

 .16הא
בברור?

כל הדלתות החצוניות סגורות ומסומנות )17א();(3)(2
)17ג(

* סמ ב  +בא התשובה לשאלה חיובית וב – בא התשובה שלילית.

האחראי
בכלי
*
השיט

האחראי
במסו *

.17

הא כל החלונות במבני ובגו כלי השיט סגורי ?

)17א();(4
)17ג(

.18

הא כל הצוהרי סגורי ?

)17א()(5

.19

הא כיסויי כל המכלי סגורי ?

)17א()(8

.20

הא הארובות והפתחי בכיסויי המכלי מכוסי
בסתרש ?

)17א()(10

.21

הא הציוד החשמלי הנייד מנותק או מסוג 20
המאושר לשימוש?

.22

הא אנטנות כל המשדרי מנותקות ובהארקה?

(2)21

.23

הא ציוד הקשר הינו מסוג המאושר לשימוש?

)19ב(; (1)21

.24

הא סוכמו נוהלי הזרמת השמ ?

18

.25

הא דרכי הקשר שסוכ עליה ומיקו
הקשר מאפשרי התקשרות יעילה ותקינה?

נקודת

.26

הא כלי השיט מרותק למסו
מאמצי על צנרת הזרמת השמ ?

.27

הא הצינורות הגמישי אשר דרכ מוזר שמ ,
הינ במצב תקי ?

19

באופ המונע

מחוברי  ,מחוזקי

(6)23

)42א()43 ;(1
(5)23

.28

הא הצינורות הגמישי
ונתמכי כראוי?

.29

הא זרועות המסו מחוברות לסעפת כלי השיט 23א)(5
כראוי?

.30

הא כוח ההנעה וכוח האד בכלי השיט מאפשרי
שיט ותמרו מידי?

31 ;29

עלול להשפ שמ ,

.31

הא כל פתחי הצנרת ,דרכ
סגורי באוג אטו ?

.32

הא כל השסתומי אשר אינ בשימוש סגורי ,
(2)23
חתומי ומסומני ?

.33

הא מוצבי מגשי טפטו מתחת לסעפת ומתחת
(4)23
לחיבורי הצנרת?

.34

הא כל האביקי סגורי ואטומי ?

(3)23

.35

הא מצויה נסורת ע או חומר סופגני אחר בכלי
(7)23
השיט ובהישג יד על הסיפו ?

(1)23

.36

הא לדעת בוצעו והושלמו כל ההכנות להזרמת )33א(
השמ ?

.37

הא הנ משוכנע כי הצד השני מוכ להזרמת )33ב(
השמ ?

אני הח"מ .......................
ש

 ...........................מצהיר כי כל תשובותי בטופס זה שנערכו לאחר
תפקיד בכלי השיט

שבדקתי את כל הטעו בדיקה לפיה בנוכחות אד אחראי מטע המסו – ה אמת .ידוע לי כי
אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק בשל כל רישו כוזב שערכתי בטופס זה.

אני הח"מ  ........................... ......................מצהיר כי כל תשובותי בטופס זה שנערכו לאחר
תפקיד במסו
ש
שבדקתי את כל הטעו בדיקה לפיה בנוכחות קברניט/קצי משמרת – ה אמת .ידוע לי כי אהיה
צפוי לעונשי הקבועי בחוק בשל כל רישו כוזב שערכתי בטופס זה.

הערה :הטופס יוכ וייחת בשני עתקי שכל אחד מה יראו אותו כמקור.

תוספת רביעית
)תקנה (43

טופס א'
רישו בדיקות צינור גמיש
.1

מיקו הצינור ...........................................................................................................

.2

ש היצר .................................................................................................................

.3

ש )מסחרי( של הצינור ..............................................................................................

.4

מספר סידורי )מוטבע( של הצינור .................................................................................

.5

קוטר פנימי של הצינור ...............................................................................................

.6

אור הצינור ..............................................................................................................

.7

התארכות מקורית תחת לח .......................................................................................

.8

תארי קבלת הצינור במיתק ......................................................................................

.9

תארי הכנסת הצינור לשימוש במיתק ........................................................................

.10

פרטי השימוש ............................................................................................................

.11

תארי הוצאה משימוש ..............................................................................................

תוצאות הבדיקה
תארי

התארכות תחת לח

אור ללא הפעלת מאמ

באחוזי

הערות

במילימטרי
צינור חדש

טופס ב'
רישו פרטי השימוש בצינור גמיש )שמספרו המוטבע ………(.
שאיבה במטרי מעוקבי
תארי

בפעולה
אחרונה

בס הכל

שעות בשימוש
בפעולה
אחרונה

בס הכל

הערות

רשימת מונחי ותרגומ האנגלי

סתרש

Flame Arrestor

תדלוק

Bunkering

תסבולת
סעפת

Deadweight
Manifold

רמת בטיחות גבוהה במכשיר גופו
מכונות הנעה
שסתו יציאה לי
אביק
ברדסי מאווררי
מגש טיפטו
עבות
כיסוי מכל
פתח בכיסוי מכל

Intrinsically Safe
Propulsion Machinery
Overboard Discharge Valve
Scupper
Ventilator Cowls
Drip Tray
Hawser
Tank Lid
Ullage Hole

כ"ג בחשו תשל"ו ) 28באוקטובר (1975
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