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 .1941, )ייצור כלורת האשלג(אלה תיקראנה תקנות המלאכות והתעשיות תקנות  .1

 

 ירושפ

 לצור תקנות אלה  .2

, לטחינה, לייבוש, פירושו מקו שהוכ במיוחד והמשמש א ורק לייצור" חרושתמיתק או בית"

 ;לאריזה או להחסנה של כלורת האשלג

וחמצ שנוסחתה בכימיה היא פירושה תרכובת כימית של כלורת האשלג " כלורת האשלג"

KCIO3 והיא בי בגבישי ובי באבקה; 

 .פירושו בני המשמש להחסנת כלורת האשלג" מחס"

 

 שיונותר

או לשינויו או , חרושתהרשות למת רשיונות לא תת רשיו ליסוד מיתק או מפעל או בית .3

 .להרחבתו בלא אישור בכתב מאת מפקח העבודה הראשי

 

 נאי הייצורת

מפקח העבודה הראשי רשאי לקבוע את כל אות התנאי המיוחדי שהוא חושב אות  .4

 .לרצויי לייצור כלורת האשלג

 

 יטול רשיונותב

א ימצא מפקח העבודה הראשי בכל זמ שהוא שהמקו שנית רשיו בעדו נעשה בלתי .5

טחו הציבור לבטל כל או כי מכל טע אחר יש צור למע ב, מתאי למטרה שלשמה נית הרשיו

או שהמקו , או כי המקו שהרשיו נית בעדו אינו מתאי למטרה שלשמה נית הרשיו, רשיו

או א אד שנית לו רשיו עובר על כל תנאי , שהרשיו נית בעדו זקוק לתיקוני או שינויי

פיצויי או לדרוש רשאית הרשות למת רשיונות לבטל את הרשיו בלי הודעה ובלי לשל , מתנאיו

או לעשות בו את , מאותו אד להוציא לפועל במקו שהרשיו נית בעדו את כל אות התיקוני

וא לא יעשה , י מפקח העבודה הראשי"כל אות השינויי שיפורטו בכתב במש הזמ שייקבע ע

את רשאית הרשות למת רשיונות לבטל , ל במש הזמ שנקבע"את התיקוני והשינויי הנ

לצרכי תקנה זו רשאי מפקח העבודה הראשי בכל זמ שהוא להיכנס למקו שרשיו נית . הרשיו

 .בעדו ולערו בו בקורת

 גרשי למיתק או לבית חרושתמ



חרושת אלא במקו שהרשות למת רשיונות לא יינת רשיו להקמת כל מיתק או בית .6

 .תכריז עליו כעל אזור מאושר לייצור כלורת האשלג

 

 קמת גדרותה

אפשר יהא לטפס עליה או בקיר חרושת וכל מחס יוקפו בגדר שאיכל מיתק או בית .7

 .י מפקח העבודה הראשי"שיאושר ע

 

 יקוחפ

י "חרושת תתנהלנה בהתא לתנאי שייקבעו עפכל הפעולות בתו כל מיתק או בית .8

 .כוחו האחראי של בעל הרשיו לבני בפיקוחו של בא4תקנה 

 

 גרשימ

אפשר החרושת המוקפי גדר שאיהמיתק או בית, יש להחזיק במצב נקי את המגרש .9

לטפס עליה או המוקפי קיר ואסור לערו עליה שו סחורה העלולה להתלקח ושו פסולת 

 .צמחי ואשפה

 

 נאי ההחסנהת

 .אשיי מפקח העבודה הר"אי להחסי את כלורת האשלג אלא לפי תנאי שיאושרו ע .10

 

 מצעי זהירות מפני אשא

אפשר לטפס עליה או לקיר להעלות אש או אורות חשופי מבפני לגדר שאי, אסור לעש .11

ואסור להרשות לכל אד שיש ברשותו גפרורי או כל חומר , החרושת או המחסהמיתק או בית

ט על הבני יש להדביק במקו בול. מתלקח להיכנס לאזור המוק אותה גדר או אותו הקיר

 .מודעות בעני זה בשלוש השפות הרשמיות

 

 כשירי לכיבוי אשמ

חרושת וכל מחס צריכי להיות מצויידי במכשירי אוטומטיי כל מיתק או בית .12

 .דעתו של מפקח העבודה הראשילכיבוי אש כדי הנחת
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