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על הכרזה
בטחוני מפעל

עסק כי לקבוע המדינה, שבבטחון מטעמים רשאי, הבטחון שר (א) 29א.

או באחזקה באריזה, בעיבוד, בייצור, בפיתוח, עוסקים שבו רישוי טעון
 לחימה ציוד בתיקון או לחימה ציוד או הדף חומרי נפץ, חומרי של באחסנה

בטחוני. מפעל הוא

ברשומות; פרסום טעונה אינה (א) קטן סעיף לפי קביעה (ו) (ב)
הרשות לראש למנהלו, או העסק לבעל תימסר עליה הודעה

היחידה ולמנהל מקצתו, או כולו העסק, נמצא שבתחומה המקומית
29ב. בסעיף כאמור בטחוניים מפעלים לרישוי

קביעה על יודיע בטחוניים מפעלים לרישוי היחידה מנהל (2)
היחידה. לחברי (א) קטן בסעיף כאמור

לתחום מחוץ מקצתו, או כולו המצוי, עסק לגבי קביעה על הודעה (ג)
5(א)(2). סעיף לפי הסמיכו הפנים ששר למי גם תימסר מקומית, רשות

לתוקף ייכנסו כאמור קביעה ביטול או בטחוני כמפעל עסק קביעת (ד)
למנהלו. או העסק לבעל עליהם שהודע מיום ימים 30

לרישוי היחידה
בטחוניים מפעלים

 (להלן בטחוניים מפעלים לרישוי יחידה תוקם זה פרק לענין (א) 29ב.
הרכבה: וזה היחידה),

היחידה; מנהל יהיה והוא  הפנים שר נציג (ו)

הבריאות; שר נציג (2)

הסביבה; לאיכות השר נציג (3)

המשטרה; שר נציג (4)

והרווחה; העבודה שר נציג (5)

הבטחון; שר נציג (6)

ראשי מבין הפנים שר שימנה המקומיות הרשויות נציג (7)

המקומיות. הרשויות

היחידה מנהל רשאי ו7א, 7 ,6 סעיפים מהוראות לגרוע מבלי (ב)

תפקידו. למילוי הנוגע ענין בכל ביחידה להיוועץ

הרישוי רשות
בטחוניים למפעלים

למפעלים הרישוי רשות הוא היחידה מנהל ,5 בסעיף האמורי אף על 29ג.
בטחוניים.
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נציגי סמכויות
ביחידה השרים

 בטחוני מפעל לענין 29ד.

שר אותו עלידי בלעדי באופן שהוסמך כמי ביחידה שר נציג יראו 0)
תפקידיו, את למלא כאמור שר מנציגי נבצר ו7א; 7 ,6 סעיפים לענין

ביחידה; כנציגו אחר למנות השר רשאי

לענין הסמיכו ששר מי של סמכויות ביחידה הבטחון שר לנציג יהיו (2)
המדינה. בטחון על שמירה של למטרה הכל ו7א, 7 ,6 סעיפים

ראש שמיעת
המקומית הרשות

בטחוני, למפעל רשיון יינתן ולא 6 סעיף לפי מוקדם אישור יינתן לא 29ה.

הבטחוני, המפעל נמצא שבתחומה המקומית הרשות לראש ניתנה כן אם אלא
היחידה בפני דברם להשמיע הזדמנות לנציגו, או מקצתו, או כולו

במליאתה.

רשיון לפיתוקף הקביעה של כניסתה ערב בתוקף שהיה לעסק שניתן רשיון (א) 29ו.
היחידה. מנהל בידי ניתן כאילו ויראוהו בתוקפו יעמוד לתוקף, 29א(א) סעיף

של לתוקף כניסתו ערב בתוקף שהיה בטחוני, למפעל שניתן רשיון (ב)

בירי ניתן כאילו ויראוהו בתוקפו יעמוד 29א(א), סעיף לפי הקביעה ביטול
.5 סעיף לפי רישוי רשות

בידיהתראה תהיה זה חוק לפי התראה ליתן הסמכות ,14 בסעיף האמור אף על 29ז.
ובין היחידה מנהל ביוזמת בין שתינתן יכול כאמור התראה היחידה; מנהל

ביחידה. שר נציג דרישת עלפי

הפסקה צו
מינהלי

תהיה מינהלי הפסקה צו ליתן הסמכות ,20 בסעיף האמור אף על (א) 29ח.
שר של נציג בקשת עלפי ובין ביוזמתו בין בלבד, היחידה מנהל בידי

ביחידה.

הפסקה צו ליתן ביחידה שר נציג של לבקשה היחידה מנהל סירב (ב)
בדבר יכריע אשר הפנים, שר לפני הענין את היחידה מנהל יביא מינהלי,

הצו, הוצאת את ביקש שנציגו השר ועם הבטחון שר עם התייעצות לאחר
הפנים. שר החלטת פי על יפעל היחידה מנהל

כניסה זה,זכות לענין שהסמיך מי או היחידה מנהל ,28 בסעיף האמור אף על (א) 29ט.
לקבוע כדי בטחוני, למפעל להיכנס רשאים בלבד, והם היחידה, חברי וכן

חוק הוראות בו מתקיימים אם לבדוק כרי או מפעל לאותו רשיון למתן תנאים
פיו. על שניתן רשיון תנאי לרבות פיו, על והתקנות זה

יסמיך שהוא אנשים היחידה למנהל להציע רשאים היחידה חברי (ב)
(א). קטן סעיף לענין

עבודת סדרי
היחידה

כללים לקבוע הבטחון, שר עם בהתייעצות רשאי, הפנים שר (א) 29י.
 בדבר

רשומות לאבטחת המתייחסים היחידה של העבודה סדרי (1)
ומידע;

ושל היחידה חברי של הבטחונית התאמתם לקביעת הדרכים (2)
מטעמה; או במסגרתה הפועלים

בטחוני. למפעל הכניסה סדרי (3)

ברשומות. פרסום טעונים אינם (א) קטן סעיף לפי כללים (ב)



לגבי תקנות
בטחוניים מפעלים

לאחר אלא בטחוניים מפעלים לגבי זה חוק לפי תקנות יותקנו לא 29יא.
הבטחון.'' שר עם התייעצות
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ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הפנים שר

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח


