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חוק חומרי נפץ )תיקון מס' 5(, התשפ"ב-2022*

בחוקחומרינפץ,התשי"ד-54פ11)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1פתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"כליהסעה"יבוא: )1(

לפקודת 172א בסעיף כהגדרתו העבודה במקום מחזיק - במפעל" ""מחזיק
הבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-70פ21,לענייןמקוםעבודהשהוא

מפעלחומרינפץ;

"מפעלחומרינפץ"-מקוםשמייצריםבוחומרינפץאושמשתמשיםבובחומרי
נפץבהליךייצורםשלמוצרים;

"מפעלחומרינפץביטחוני"-מפעלחומרינפץשנקבעכיהואמפעלביטחונילפי
סעיףפ2אלחוקרישויעסקים,התשכ"ח-68פ31,וששרהביטחוןקבעשהוא
מפעלחומרינפץביטחונילענייןחוקזהופרסםעלכךהודעהברשומות;";

ההגדרה"ביתחרושתלחמרינפץ"-תימחק; )2(

בהגדרה"שר",בסופהיבוא"ולענייןמפעלחומרינפץביטחוני-שרהביטחון"; )3(

בהגדרה"מפקח",במקום"מישנתמנה"יבוא"עובדהמדינהשהוסמך"; )4(

אחריההגדרה"מפקח"יבוא: )5(

""מפקחבכיר"-עובדמדינהבכירבמשרדהביטחון,ששרהביטחוןהסמיכו
לענייןהוראותלפיחוקזההנוגעותלמפעליחומרינפץביטחוניים;

"הוועדההמייעצת"-הוועדהשמונתהלפיסעיף20אפ"

בסעיף2לחוקהעיקרי,במקום"בביתחרושתלחמרינפץ"יבוא"במפעלחומרינפץ"פ2פתיקוןסעיף2

בסעיף3לחוקהעיקרי,בסופויבוא"אובמפעלחומרינפץביטחוני"פ3פתיקוןסעיף3

בסעיף4לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף4

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מפעלחומרינפץ"; )1(

במקום"ביתחרושתלחמרינפץ"יבוא"מפעלחומרינפץ"פ )2(

אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:5פהוספתסעיף4א

"מינויממונה
בטיחותחומרינפץ

במפעלחומרינפץביטחוניימונהממונהבטיחותחומרי4אפ )א(
נפץפ

שרהביטחון,בהתייעצותעםהוועדההמייעצת,יקבע )ב(
אתתנאיהכשירותוההכשרהשלממונהבטיחותחומרינפץפ"

תיקוןכותרתפרק
חמישי

בכותרתפרקחמישילחוקהעיקרי,במקום"סמכויותעזר"יבוא"סמכויותפיקוחואכיפה"פ6פ

לפניסעיף11לחוקהעיקרייבוא:7פהוספתסעיף10א

"הסמכתמפקחים
במפעליחומרינפץ

ביטחוניים

שרהביטחוןרשאילהסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחים10אפ )א(
שיהיונתונותלהםהסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקן,לגבי

מפעליחומרינפץביטחונייםפ

התקבלבכנסתביוםד'בשבטהתשפ"ב)6בינואר2022(]בישיבהשהחלהביוםג'בשבטהתשפ"ב)5בינואר *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1473,מיוםכ"הבכסלוהתשפ"ב)פ2בנובמבר

2021(,עמ'250פ
ס"חהתשי"ד,עמ'64;התשע"ח,עמ'832פ 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש16,עמ'337פ 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'204פ 3

הערות



681 ספרהחוקים50פ2,ד'בשבטהתשפ"ב,2022פ1פ6

לאיוסמךמפקחלפיסעיףזה,אלאאםכןמתקיימיםבו )ב(
כלאלה:

משלושה יאוחר לא הודיעה, ישראל משטרת )1(
חודשיםמיוםקבלתפרטיהעובד,כיהיאאינהמתנגדת
להסמכתומטעמיםשלביטחוןהציבור,לרבותבשל

עברוהפלילי;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורהשרהביטחון;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורהשר )3(
הביטחון,ולענייןסמכויותאכיפה-כפישהורהשר

הביטחוןבהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםפ"

בסעיף11לחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף11

בסעיףקטן)ב(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לבדוקבמקוםכאמורבפסקה)1(אתסדריהעבודהואתסידורי ")1א(
הציוד המכונות, המיתקנים, את גם השאר ובין הנפץ, חומרי בטיחות

ותהליכיהעבודה;

לברראתהסיבותוהנסיבותשלתאונותהקשורותלחומרינפץ;"; )1ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לבדוקכלפנקס,תעודה,דיןוחשבוןאומסמךאחר,שניהולם,קיומם )3("
אוהגשתםהיאחובהעלפיחוקזה,ולהעתיקמהם;

ליטולדוגמהשלמוצר,מוצרבינייםאוחומרגולמי,לאחרשהודיע )4(
עלכךלמחזיקבמפעל,וכןלצלםכלחומר,מיתקן,מכונה,מבנהאותהליך

עבודה;

על כמשמעותובחוקארגוןהפיקוח אזורי באישורמפקחעבודה )5(
למחזיק להורות מפקחבכיר,לפיהעניין, או העבודה,התשי"ד-54פ41,
במפעללערוךבדיקהשיורהעליה,שלמוצר,מוצרבינייםאוחומרגולמי,

ולמסורלואתתוצאותהבדיקהבתוךתקופהשיקבעהמפקחפ";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילוי ")ד(
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידישר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו )2(
שלמפקח,שאותהיציגעלפידרישהפ"

בסעיף12לחוקהעיקרי-פפתיקוןסעיף12

בכותרתהשוליים,אחרי"צו־הפסק"יבוא"וצובטיחות"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

במקום"מהוראותיושל"יבוא"מההוראותלפי"; )א(

לאיוסמךמפקחלפיסעיףזה,אלאאםכןמתקיימיםבו )ב(
כלאלה:

משלושה יאוחר לא הודיעה, ישראל משטרת )1(
חודשיםמיוםקבלתפרטיהעובד,כיהיאאינהמתנגדת
להסמכתומטעמיםשלביטחוןהציבור,לרבותבשל

עברוהפלילי;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורהשרהביטחון;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורהשר )3(
הביטחון,ולענייןסמכויותאכיפה-כפישהורהשר

הביטחוןבהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםפ"

תיקוןסעיף11בסעיף11לחוקהעיקרי-8פ

בסעיףקטן)ב(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לבדוקבמקוםכאמורבפסקה)1(אתסדריהעבודהואתסידורי ")1א(
הציוד המכונות, המיתקנים, את גם השאר ובין הנפץ, חומרי בטיחות

ותהליכיהעבודה;

לברראתהסיבותוהנסיבותשלתאונותהקשורותלחומרינפץ;"; )1ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לבדוקכלפנקס,תעודה,דיןוחשבוןאומסמךאחר,שניהולם,קיומם )3("
אוהגשתםהיאחובהעלפיחוקזה,ולהעתיקמהם;

ליטולדוגמהשלמוצר,מוצרבינייםאוחומרגולמי,לאחרשהודיע )4(
עלכךלמחזיקבמפעל,וכןלצלםכלחומר,מיתקן,מכונה,מבנהאותהליך

עבודה;

על כמשמעותובחוקארגוןהפיקוח אזורי באישורמפקחעבודה )5(
להורותלמחזיק לפיהעניין, מפקחבכיר, או העבודה,התשי"ד-54פ41,
במפעללערוךבדיקהשיורהעליה,שלמוצר,מוצרבינייםאוחומרגולמי,

ולמסורלואתתוצאותהבדיקהבתוךתקופהשיקבעהמפקחפ";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילוי ")ד(
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידישר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו )2(
שלמפקח,שאותהיציגעלפידרישהפ"

תיקוןסעיף12בסעיף12לחוקהעיקרי-פפ

בכותרתהשוליים,אחרי"צו־הפסק"יבוא"וצובטיחות"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

במקום"מהוראותיושל"יבוא"מההוראותלפי"; )א(

ס"חהתשי"ד,עמ'202פ 4
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במקום"סכנהתכופהלחייאדם,רשאיהמפקח"יבוא"סכנהלשלומואו )ב(
לבריאותושלאדם,רשאיהמפקח-";

הסיפההחלבמילה"לצוות"תסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא: )ג(

לחייבאתמפעלחומריהנפץשבובוצעהפעולהכאמורברישה, )2("
בצוחתוםבידו,לנקוטאמצעיםכמפורשבצולשםהרחקתהסכנה,בתוך

תקופהשיקבעבצו;צוכזהייקרא"צובטיחות"פ";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

צולפיסעיףזהיומצאלמחזיקבמפעלבמסראלקטרוניכהגדרתובחוק ")א1(
חתימהאלקטרונית,התשס"א-52001,עםאישורמסירהשניתןבאמצעיאלקטרוני,
של שמו בנקיבת אובמסירהאישית;טעות מסירה עםאישור רשום בדואר

המחזיקבמפעללאתפגעבחוקיותצושהומצאלפיסעיףקטןזהפ

ניתןלגבימפעלחומרינפץצו־הפסקאוצובטיחות,לרבותצולהארכת )א2(
תוקפושלצוכאמור,רשאיהמחזיקבמפעללטעוןאתטענותיובענייןהצולפני
המפקחלאיאוחרמ־14ימיםממועדנתינתו,אולםאיןבאמורכדילעכבאת
ביצועהצו,אלאאםכןהמפקחהורהעלכך;שוכנעהמפקחכיהמפעלעמדבכל

הוראותהבטיחותהמחייבות,יבטלאתהצופ";

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,בכלמקום,אחרי"צו־הפסק"יבוא"אוצובטיחות"פ )4(

הוספתסעיפים
12או־12ב

אחריסעיף12לחוקהעיקרייבוא:10פ

"צושיפורבמפעל
חומרינפץביטחוני

נוכחמפקחכיבמפעלחומרינפץביטחונילאמקוימת12אפ )א(
הוראתחיקוקאוהוראהשנקבעהבהיתר,שעניינהבטיחותם
שלחומרינפץ,רשאיהואבצו)בחוקזה-צושיפור(,לחייב
אתהמפעללנקוטצעדיםשיפרטבצולשםקיומהשלאותה
הוראה,בתוךתקופהשיקבעבצו;הוראותסעיף12)א1(עד)ג(

יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלצושיפורפ

מחזיקבמפעלחומרינפץביטחונייודיעבכתבלמפקח )ב(
עלביצועצוהשיפורבתוךהתקופהשנקבעהבצולביצועופ

צו12בפעתירה צו־הפסק, על לעתור רשאי נפץ חומרי במפעל מחזיק
בטיחותאוצושיפורלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאבית

משפטהשלום,בתוך45ימיםמיוםשנמסרלוהצופ"

ביטולסעיפים
13ו־14

סעיפים13ו־14לחוקהעיקרי-בטליםפ11פ

בסעיף15לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:12פתיקוןסעיף15

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיקבעשרהביטחון,בהיתרשהואנותןלפיחוק ")ג(
זהלמפעלחומרינפץביטחוני,תנאיםאוסייגיםנוסףעלהתנאיםוהסייגיםשנקבעו
בתקנות,אלאלאחרהתייעצותעםשרהפניםוכןעםשרהכלכלהוהתעשייהאוהשר

להגנתהסביבה,לפיהענייןפ

נתןשרהביטחוןהיתרלפיחוקזהלמפעלחומרינפץביטחוני,יודיעעלמתן )ד(
ההיתרותנאיולשרהכלכלהוהתעשייה,לשרהפנים,לשרלביטחוןהפניםולשרלהגנת

הסביבהפ"

ס"חהתשס"א,עמ'210פ 5
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בסעיף17לחוקהעיקרי-13פתיקוןסעיף17

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )1(

הרואהאתעצמונפגעמהוראהשלקציןמשטרהלפיסעיףזהרשאילעתור ")ד(
עליהלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום,בתוך45ימים

מיוםשניתנהלוההוראהפ";

סעיףקטן)ה(-בטלפ )2(

הוספתפרק
חמישי1

אחריסעיף18לחוקהעיקרייבוא:14פ

"פרק חמישי1: הטלת עיצום כספי על מפעל חומרי נפץ 
ביטחוני

הפרמפעלחומרינפץביטחוניהוראהמההוראותלפיחוקזה,18אפעיצוםכספי
כמפורטלהלן,רשאימפקחבכירלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשלמיליוןשקליםחדשים:

ייצר,החזיק,אחסן,מכר,קנה,ייבאאוייצאחומרנפץ, )1(
בלאהיתר,בניגודלהוראותסעיפים8,6,5,3,2אופ;

העבירחומרנפץממקוםלמקוםבלאהיתראובאמצעות )2(
אדםשאיןבידוהיתר,בניגודלהוראותסעיף10;

הפרצו־הפסקאוצובטיחותשניתןלולפיסעיף12)א( )3(
)1(או)2(;

הפרצושיפורשניתןלולפיסעיף12אפ )4(

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמפקחבכיריסודסבירלהניחכימפעלחומרינפץ18בפ )א(
ביטחוניהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף
18א)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעלהמפרעיצום
כספילפיאותוסעיף,ימסורלוהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(פ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמפקחהבכיר,ביןהשאר, )ב(
אתאלה:

פירוטהמעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה( )1(
המהווהאתההפרה,ומועדביצועההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמפקח )3(
הבכירלפיהוראותסעיף18ג,וכייראואתההודעהעל
כוונתחיובכדרישתתשלוםאםהמפרלאיממשאת

הזכותהאמורה,כאמורבסעיף18ד)ד(;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף18ה

ושיעורהתוספתפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף18ב,18גפזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהמפקחהבכיר,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהמפקחהבכירלהאריךאת

התקופההאמורהמטעמיםמיוחדיםשיירשמופ

תיקוןסעיף17בסעיף17לחוקהעיקרי-13פ

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )1(

הרואהאתעצמונפגעמהוראהשלקציןמשטרהלפיסעיףזהרשאילעתור ")ד(
עליהלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום,בתוך45ימים

מיוםשניתנהלוההוראהפ";

סעיףקטן)ה(-בטלפ )2(

הוספתפרקאחריסעיף18לחוקהעיקרייבוא:14פ
חמישי1

"פרק חמישי1: הטלת עיצום כספי על מפעל חומרי נפץ 
ביטחוני

הפרמפעלחומרינפץביטחוניהוראהמההוראותלפיחוקזה,18אפעיצוםכספי
כמפורטלהלן,רשאימפקחבכירלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשלמיליוןשקליםחדשים:

ייצר,החזיק,אחסן,מכר,קנה,ייבאאוייצאחומרנפץ, )1(
בלאהיתר,בניגודלהוראותסעיפים8,6,5,3,2אופ;

העבירחומרנפץממקוםלמקוםבלאהיתראובאמצעות )2(
אדםשאיןבידוהיתר,בניגודלהוראותסעיף10;

הפרצו־הפסקאוצובטיחותשניתןלולפיסעיף12)א()1( )3(
או)2(;

הפרצושיפורשניתןלולפיסעיף12אפ )4(

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמפקחבכיריסודסבירלהניחכימפעלחומרינפץ18בפ )א(
ביטחוניהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף
18א)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעלהמפרעיצום
כספילפיאותוסעיף,ימסורלוהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(פ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמפקחהבכיר,ביןהשאר, )ב(
אתאלה:

פירוטהמעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה( )1(
המהווהאתההפרה,ומועדביצועההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמפקח )3(
הבכירלפיהוראותסעיף18ג,וכייראואתההודעהעל
כוונתחיובכדרישתתשלוםאםהמפרלאיממשאת

הזכותהאמורה,כאמורבסעיף18ד)ד(;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף18ה

ושיעורהתוספתפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף18ב,18גפזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהמפקחהבכיר,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהמפקחהבכירלהאריךאת

התקופההאמורהמטעמיםמיוחדיםשיירשמופ
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החלטתהמפקח
הבכירודרישת

תשלום

המפקחהבכיריחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענו18דפ )א(
לפיסעיף18ג,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף18ופ

החליטהמפקחהבכירלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
תשלום(,ובהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצוםהכספי

המעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבפ

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המפקחהבכיראתנימוקיהחלטתופ

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף18ג,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורפ

הפרהחוזרת
והפרהנמשכת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה18הפ )א(
הפרההחלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהפ

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף
18א,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלה

הוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעפ

מפקחבכיראינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך18ופסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבפרקזה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(פ

שרהביטחון,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמקרים, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכום

הנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,ובשיעוריםשיקבעפ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת18זפ )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
המפקחהבכיר,כאמורבסעיף18ד)ד(-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתמשפטלפיסעיף18יגאו
הוגשערעורעלפסקדיןבעתירהכאמור,ועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהמפקחהבכיראובידיביתהמשפט
-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בעתירהאובערעור,לפיהענייןפ

סכוםהעיצוםהכספיהקבועבפרקזהיתעדכןב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינוי
המדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרוב
שהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ
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סכום על הודעה ברשומות יפרסם הבכיר המפקח )ג(
העיצוםהכספיהמעודכןלפיסעיףקטן)ב(פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

מיום18חפ ימים 30 בתוך הכספי העיצום את לשלם המפר על
מסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף18דפ

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום18טפ על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם

בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-61פ61,עדלתשלומופ

פריסתתשלום
העיצוםהכספי

המפקחהבכיררשאי,לבקשתהמפר,להחליטעלפריסת18יפ )א(
התשלוםשלהעיצוםהכספיבהתחשבבסכוםהעיצוםהכספי
המצדיקות אחרות מיוחדות ובנסיבות המפר על שהוטל
12 פריסהכאמור,ובלבדשמספרהתשלומיםלאיעלהעל

תשלומיםחודשייםפ

לאשילםהמפרתשלוםבמועדו,יראואתהחלטתהמפקח )ב(
הבכירעלפריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן)א(כבטלה,יתרת

החובתעמודלפירעוןמיידיויחולוהוראותסעיף18טפ

חוק18יאפגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5פפ71פ

עיצוםכספיבשל
הפרהשלהוראות

לפיחוקזהולפי
חוקאחר

עלמעשהאחדהמהווהכמההפרותשלהוראותלפיחוקזה18יבפ
המנויותבסעיף18אאוהוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותר

מעיצוםכספיאחדפ

עלהחלטהסופיתשלהמפקחהבכירלפיפרקזהניתן18יגפעתירה )א(
בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית עתירה להגיש
משפטהשלום,בתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהפ

)א(כדילעכבאת איןבהגשתעתירהלפיסעיףקטן )ב(
ביצועההחלטה,אלאאםכןהסכיםלכךהמפקחהבכיראו

שביתהמשפטהורהעלכךפ

הכספי, העיצום ששולם לאחר המשפט, בית החליט )ג(
לקבלעתירהכאמורבסעיףקטן)א(אוערעורעלפסקדין
בעתירהכאמור,והורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכום
הפרשי בתוספת הופחת, אשר ממנו חלק כל או ששולם

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילמפקחבכירעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר18ידפפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את הביטחון משרד של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי, העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
מועדביצועההפרהונסיבותההפרה;

סכום על הודעה ברשומות יפרסם הבכיר המפקח )ג(
העיצוםהכספיהמעודכןלפיסעיףקטן)ב(פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

מיום18חפ ימים 30 בתוך הכספי העיצום את לשלם המפר על
מסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף18דפ

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום18טפ על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם

בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-61פ61,עדלתשלומופ

פריסתתשלום
העיצוםהכספי

המפקחהבכיררשאי,לבקשתהמפר,להחליטעלפריסת18יפ )א(
התשלוםשלהעיצוםהכספיבהתחשבבסכוםהעיצוםהכספי
המצדיקות אחרות מיוחדות ובנסיבות המפר על שהוטל
12 פריסהכאמור,ובלבדשמספרהתשלומיםלאיעלהעל

תשלומיםחודשייםפ

לאשילםהמפרתשלוםבמועדו,יראואתהחלטתהמפקח )ב(
הבכירעלפריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן)א(כבטלה,יתרת

החובתעמודלפירעוןמיידיויחולוהוראותסעיף18טפ

חוק18יאפגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5פפ71פ

עיצוםכספיבשל
הפרהשלהוראות

לפיחוקזהולפי
חוקאחר

עלמעשהאחדהמהווהכמההפרותשלהוראותלפיחוקזה18יבפ
המנויותבסעיף18אאוהוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותר

מעיצוםכספיאחדפ

עלהחלטהסופיתשלהמפקחהבכירלפיפרקזהניתן18יגפעתירה )א(
בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית עתירה להגיש
משפטהשלום,בתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהפ

)א(כדילעכבאת איןבהגשתעתירהלפיסעיףקטן )ב(
ביצועההחלטה,אלאאםכןהסכיםלכךהמפקחהבכיראו

שביתהמשפטהורהעלכךפ

הכספי, העיצום ששולם לאחר המשפט, בית החליט )ג(
לקבלעתירהכאמורבסעיףקטן)א(אוערעורעלפסקדין
בעתירהכאמור,והורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכום
הפרשי בתוספת הופחת, אשר ממנו חלק כל או ששולם

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילמפקחבכירעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר18ידפפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את הביטחון משרד של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי, העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
מועדביצועההפרהונסיבותההפרה;

ס"חהתשכ"א,עמ'2פ1פ 6

ס"חהתשנ"ה,עמ'170פ 7
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סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפרפ )6(

הוגשהעתירהלפיסעיף18יגעלהחלטתהמפקחהבכיר )ב(
דיןבעתירה עלפסק ערעור הוגש או כספי להטילעיצום
דבר )א(,את קטן המפקחהבכיר,לפיסעיף כאמור,יפרסם

הגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםפ

הבכיר המפקח יפרסם לא זה, בסעיף האמור אף על )ג(
פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפי
סעיףפ)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8פפ81,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיףפ)ב(לחוקהאמורפ

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטליהיה )ד(
לתקופהשלארבעשניםפ

לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי הביטחון שר )ה(
הפרטיםהאמוריםבסעיףזהפ

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותו18טופ )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיף18א,המהווהעבירהפ

בשל כוונתחיוב, בכירלמפרהודעהעל מסרמפקח )ב(
הפרההמהווהגםעבירה,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשל
אותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקות
זאת;התגלועובדותחדשותכאמורוהוגשנגדהמפרכתב
אישוםלאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכום
פסיקת חוק לפי וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ששולם

ריביתוהצמדהמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתופ

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדומפקחבכירהליכיםלפי

פרקזהבשלאותההפרהפ"

בסעיףפ1)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)2(יבוא:15פתיקוןסעיףפ1

הפרצו־הפסקאוצובטיחותשניתןלולפיסעיף12)א()1(או)2(; ")2א(

הפרצושיפורשניתןלולפיסעיף12א;"פ )2ב(

במקוםסעיף20לחוקהעיקרייבוא:16פהחלפתסעיף20

"אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן20פ כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
עובד בידי או התאגיד בידי פ1 סעיף לפי עבירה למניעת
מעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(

לחוקהעונשין,התשל"ז-77פ1פפ

ס"חהתשנ"ח,עמ'226פ 8

ס"חהתשל"ז,עמ'226פ פ
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נעברהעבירהלפיסעיףפ1בידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתו
לפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדי

למלאאתחובתופ

בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותף )ג(
למעטשותףמוגבל,אובעלתפקידאחרבתאגידהאחראי

מטעםהתאגידעלהתחוםשבונעברההעבירהפ"

הוספתסעיפים
20אעד20ד

אחריסעיף20לחוקהעיקרייבוא:17פ

על20אפ"הוועדההמייעצת פיקוח לעניין מייעצת ועדה ימנה הביטחון שר )א(
ואלה ביטחוניים, נפץ חומרי במפעלי נפץ חומרי בטיחות

חבריה:

נציגציבורשהואבעלתואראקדמישנילפחות )1(
בתחוםהנוגעלעניין,והואיהיההיושבראש;

שנינציגיציבורבעלירקעוניסיוןבתחוםחומרי )2(
הנפץוהבטיחותבעבודהבחומרינפץ;

נציגציבורבעלרקעוניסיוןבתחוםהאסדרה; )3(

הבטיחות בתחום וניסיון רקע בעל ציבור נציג )4(
בתעשייהפ

אם אלא המייעצת הוועדה כחבר אדם ימונה לא )ב(
לוהתאמהביטחוניתמתאימהלכך;לענייןזה, כןנקבעה
שירותהביטחון בחוק "התאמהביטחונית"-כמשמעותה

הכללי,התשס"ב-102002פ

הנוגע בכל הביטחון לשר תייעץ המייעצת הוועדה )ג(
למדיניותהבטיחותבחומרינפץ,להתקנתתקנותלפיסעיף
להפעלתסמכויותיולפיחוקזהולמדיניותהפיקוח 24)ד(,

והאכיפההמינהלית,לגבימפעליחומרינפץביטחונייםפ

הוועדההמייעצתתבחןאתנוהליהפיקוחוהאכיפה, )ד(
אתאמצעיהפיקוחוהאכיפהשננקטוואתההיתריםשניתנו
לפיחוקזה;מפקחבכיריעבירלוועדההמייעצתמידעעל
פעולותהפיקוחוהאכיפהשננקטו,לרבותצוויםועיצומים
והאכיפה, הפיקוח בפעולות שעלו ממצאים ועל כספיים,
וממונהבטיחותחומרינפץיעבירלהמידעעלאירועיבטיחות

חומרינפץשאירעובמפעלפ

הוועדההמייעצתתגישלשרהביטחון,עדה־31במרס )ה(
בכלשנה,דוחלענייןהפיקוחעלבטיחותהפעילותבחומרינפץ
במפעליחומרינפץביטחונייםבשנהשקדמהלהגשתהדוח,
ובכללזהעלהפרותשלהוראותלפיחוקזהאוליקוייבטיחות
שנמצאוומעקבאחרתיקונם,וכןעלאמצעיהאכיפהשננקטו
בשלהם;הדוחיכולשיכלולהמלצותלשיפורהבטיחותשל
פעילותבחומרינפץבמפעליחומרינפץביטחונייםולשיפור

פעולותהפיקוחוהאכיפהבמפעליםכאמורפ

נעברהעבירהלפיסעיףפ1בידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתו
לפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדי

למלאאתחובתופ

בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותף )ג(
למעטשותףמוגבל,אובעלתפקידאחרבתאגידהאחראי

מטעםהתאגידעלהתחוםשבונעברההעבירהפ"

הוספתסעיפיםאחריסעיף20לחוקהעיקרייבוא:17פ
20אעד20ד

על20אפ"הוועדההמייעצת פיקוח לעניין מייעצת ועדה ימנה הביטחון שר )א(
ואלה ביטחוניים, נפץ חומרי במפעלי נפץ חומרי בטיחות

חבריה:

נציגציבורשהואבעלתואראקדמישנילפחות )1(
בתחוםהנוגעלעניין,והואיהיההיושבראש;

שנינציגיציבורבעלירקעוניסיוןבתחוםחומרי )2(
הנפץוהבטיחותבעבודהבחומרינפץ;

נציגציבורבעלרקעוניסיוןבתחוםהאסדרה; )3(

הבטיחות בתחום וניסיון רקע בעל ציבור נציג )4(
בתעשייהפ

אם אלא המייעצת הוועדה כחבר אדם ימונה לא )ב(
לוהתאמהביטחוניתמתאימהלכך;לענייןזה, כןנקבעה
בחוקשירותהביטחון "התאמהביטחונית"-כמשמעותה

הכללי,התשס"ב-102002פ

הנוגע בכל הביטחון לשר תייעץ המייעצת הוועדה )ג(
למדיניותהבטיחותבחומרינפץ,להתקנתתקנותלפיסעיף
להפעלתסמכויותיולפיחוקזהולמדיניותהפיקוח 24)ד(,

והאכיפההמינהלית,לגבימפעליחומרינפץביטחונייםפ

הוועדההמייעצתתבחןאתנוהליהפיקוחוהאכיפה, )ד(
אתאמצעיהפיקוחוהאכיפהשננקטוואתההיתריםשניתנו
לפיחוקזה;מפקחבכיריעבירלוועדההמייעצתמידעעל
פעולותהפיקוחוהאכיפהשננקטו,לרבותצוויםועיצומים
והאכיפה, הפיקוח בפעולות שעלו ממצאים ועל כספיים,
וממונהבטיחותחומרינפץיעבירלהמידעעלאירועיבטיחות

חומרינפץשאירעובמפעלפ

הוועדההמייעצתתגישלשרהביטחון,עדה־31במרס )ה(
בכלשנה,דוחלענייןהפיקוחעלבטיחותהפעילותבחומרינפץ
במפעליחומרינפץביטחונייםבשנהשקדמהלהגשתהדוח,
ובכללזהעלהפרותשלהוראותלפיחוקזהאוליקוייבטיחות
שנמצאוומעקבאחרתיקונם,וכןעלאמצעיהאכיפהשננקטו
בשלהם;הדוחיכולשיכלולהמלצותלשיפורהבטיחותשל
פעילותבחומרינפץבמפעליחומרינפץביטחונייםולשיפור

פעולותהפיקוחוהאכיפהבמפעליםכאמורפ

ס"חהתשס"ב,עמ'פ17פ 10
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שבשנתיים20בפניגודעניינים מי המייעצת הוועדה לחבר ימונה לא )א(
שבחמש מי - הוועדה ראש יושב ולעניין למינוי, שקדמו
השניםשקדמולמינוי,היהעובדמשרדהביטחוןאועובד

מפעלחומרינפץביטחוניאויועץחיצונישלמימהםפ

כחבר יכהן ולא המייעצת הוועדה לחבר ימונה לא )ב(
כאמורמישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגוד

עניינים,אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובוועדהפ

חברהוועדההמייעצתלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ג(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםפ

להימצא עלול שהוא המייעצת הוועדה לחבר נודע )ד(
)ג(, במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או
יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראשהוועדהולאיטפל
בנושאכאמורבאותוסעיףקטן;היהחברהוועדהכאמור

היושבראש,יודיעעלכךלשרפ

בסעיףזה- )ה(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-68פ111;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברהוועדההמייעצת-ניגודעניינים
ביןמילויתפקידוכחברהוועדהוביןענייןאישיאו
תפקידאחר,שלואושלקרובואושלתאגידשהואאו

קרובובעליענייןבו;

"ענייןאישי",שלחברהוועדההמייעצת-לרבותענייןאישי
שלקרובו,ענייןשלתאגידשהואאוקרובוהםבעלי
ענייןבו,אוענייןשלגוףשהואאוקרובוהםמנהלים

אועובדיםאחראיםבו;

הורה,הורה זוג, בן הוועדההמייעצת- חבר "קרוב",של
הורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,
גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,
נכדאונכדה,לרבותחורגיםאוכלאדםהסמוךעל

שולחנופ

סדריעבודה
ומנייןחוקי

הוועדההמייעצתתקבעאתסדריעבודתהככלשלא20גפ )א(
נקבעובחוקזהאולפיופ

מנייןחוקילקיוםישיבותהוועדההמייעצתהואהיושב )ב(
בסעיף כאמור נציג מהם אחד ציבור, נציגי שני וכן ראש

20א)א()2(,ואחד-כאמורבסעיף20א)א()3(או)4(פ

שרהביטחוןידווחלוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת20דפדיווחלכנסת )א(
עדה־30ביוניבכלשנה,לגביהשנהשקדמהלה,עלכלאלה:

ס"חהתשכ"ח,עמ'234פ 11
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פעולותהפיקוחשבוצעולפיפרקחמישיבמפעלי )1(
חומרינפץביטחוניים;

שאירעו נפץ לחומרי הנוגעים בטיחות אירועי )2(
במפעליחומרינפץביטחוניים;

אמצעיאכיפהשננקטוכלפימפעליחומרינפץ )3(
ביטחוניים,ובכללזהעיצומיםכספייםשהוטלולפי

פרקחמישי1פ

לדיווחשרהביטחוןלפיסעיףקטן)א(יצורףדוחהוועדה )ב(
המייעצתשהוגשלולפיסעיף20אפ"

בסעיף22לחוקהעיקרי-18פתיקוןסעיף22

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

גוףביטחוני,אולם- )1("

גוףביטחונייקבעבפקודותאובנהלים,לפיהעניין,הוראותלעניין )א(
בטיחותהפעילותבחומרינפץ;פקודותונהליםכאמורייקבעובהתאם
לצרכיםהמבצעייםשלהגוףוככלהאפשרבהתאםלתקנותשנקבעולפי

סעיף24)ד(;

לאיקנהגוףביטחוניחומרנפץאלאממישבידוהיתרמכירהולא )ב(
ימכורגוףביטחוניחומרנפץאלאלמישבידוהיתרקנייה;

גוףביטחוניימנהאחראיבטיחותחומרינפץ;"; )ג(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בסעיףזה,"גוףביטחוני"-כלאחדמאלה: ")א1(

צבאהגנהלישראל; )1(

משטרתישראל; )2(

שירותבתיהסוהר; )3(

בתחום פעילותן שעיקר הממשלה ראש משרד של סמך יחידות )4(
ביטחוןהמדינה;

יחידותויחידותסמךשלמשרדהביטחון,למעטמפעליחומרינפץ )5(
ביטחונייםפ";

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטליםפ )3(

בסעיף24לחוקהעיקרי,אחריסעיף)ג(יבוא:פ1פתיקוןסעיף24

לחומרי הנוגע חוקזהבכל )א(,הסמכותבביצוע האמורבסעיףקטן אף על ")ד(
נפץבמפעליחומרינפץביטחוניים,תהיהנתונהלשרהביטחוןוהואיקבעבתקנות,
בהתייעצותעםשרהכלכלהוהתעשייה,שרהפנים,השרלביטחוןהפנים,השרלהגנת
הסביבהוהוועדההמייעצת,הוראותלענייןבטיחותשיחולועלמפעליםכאמור,ובכלל
זההוראותלענייןייצור,בחינה,ניסוי,החזקה,החסנהוייבואשלחומרינפץ,שימוש
בהםוהעברתםממקוםלמקום,ולענייןדיווחעלאירועיבטיחותועלנקיטתאמצעי

בטיחותהנוגעיםלחומרינפץפ"

פעולותהפיקוחשבוצעולפיפרקחמישיבמפעלי )1(
חומרינפץביטחוניים;

שאירעו נפץ לחומרי הנוגעים בטיחות אירועי )2(
במפעליחומרינפץביטחוניים;

אמצעיאכיפהשננקטוכלפימפעליחומרינפץ )3(
ביטחוניים,ובכללזהעיצומיםכספייםשהוטלולפי

פרקחמישי1פ

לדיווחשרהביטחוןלפיסעיףקטן)א(יצורףדוחהוועדה )ב(
המייעצתשהוגשלולפיסעיף20אפ"

תיקוןסעיף22בסעיף22לחוקהעיקרי-18פ

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

גוףביטחוני,אולם- )1("

גוףביטחונייקבעבפקודותאובנהלים,לפיהעניין,הוראותלעניין )א(
בטיחותהפעילותבחומרינפץ;פקודותונהליםכאמורייקבעובהתאם
לצרכיםהמבצעייםשלהגוףוככלהאפשרבהתאםלתקנותשנקבעולפי

סעיף24)ד(;

לאיקנהגוףביטחוניחומרנפץאלאממישבידוהיתרמכירהולא )ב(
ימכורגוףביטחוניחומרנפץאלאלמישבידוהיתרקנייה;

גוףביטחוניימנהאחראיבטיחותחומרינפץ;"; )ג(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בסעיףזה,"גוףביטחוני"-כלאחדמאלה: ")א1(

צבאהגנהלישראל; )1(

משטרתישראל; )2(

שירותבתיהסוהר; )3(

בתחום פעילותן שעיקר הממשלה ראש משרד של סמך יחידות )4(
ביטחוןהמדינה;

יחידותויחידותסמךשלמשרדהביטחון,למעטמפעליחומרינפץ )5(
ביטחונייםפ";

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטליםפ )3(

תיקוןסעיף24בסעיף24לחוקהעיקרי,אחריסעיף)ג(יבוא:פ1פ

לחומרי הנוגע חוקזהבכל )א(,הסמכותבביצוע האמורבסעיףקטן אף על ")ד(
נפץבמפעליחומרינפץביטחוניים,תהיהנתונהלשרהביטחוןוהואיקבעבתקנות,
בהתייעצותעםשרהכלכלהוהתעשייה,שרהפנים,השרלביטחוןהפנים,השרלהגנת
הסביבהוהוועדההמייעצת,הוראותלענייןבטיחותשיחולועלמפעליםכאמור,ובכלל
זההוראותלענייןייצור,בחינה,ניסוי,החזקה,החסנהוייבואשלחומרינפץ,שימוש
בהםוהעברתםממקוםלמקום,ולענייןדיווחעלאירועיבטיחותועלנקיטתאמצעי

בטיחותהנוגעיםלחומרינפץפ"
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תקנותראשונות
והוראותמעבר

תקנותראשונותלפיסעיף24)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יותקנובתוך2118פ )א(
חודשיםמיוםפרסומושלחוקזהפ

עדלקביעתתקנותראשונותלפיסעיףקטן)א(,יחולועלמפעלממפעלי)ב( )1(
מערכתהביטחוןועלמפעלחומרינפץביטחוניהוראותבטיחותשנקבעולפי
פסקה)2(,ובכללזההוראותלענייןייצור,בחינה,ניסוי,החזקה,החסנהוייבוא
שלחומרינפץ,שימושבהםוהעברתםממקוםלמקום,ולענייןדיווחעלאירועי
בטיחותועלנקיטתאמצעיבטיחותהנוגעיםלחומרינפץ;בסעיףזה,"מפעל
ממפעלימערכתהביטחון"-מפעלשדינוכדיןגופיםפטורים,בהתאםלהוראות

לפיסעיף22)ב(לחוקהעיקריכנוסחוערבביטולובחוקזהפ

הוראותבטיחותלפיפסקה)1(ייקבעובידישרהביטחון,בהתייעצותעם )2(
שרהכלכלהוהתעשייה,שרהפנים,השרלביטחוןהפנים,השרלהגנתהסביבה
והוועדההמייעצת,אולםבתקופהשלשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוק
זההןלאיהיוטעונותהתייעצותעםהגורמיםהאמורים,ויעמדובתוקפןעד
תוםהתקופההאמורה,אלאאםכןבוטלוקודםלכן,ובלבדשאיןבהןכדילגרוע

מהוראותכלדיןפ

שרהביטחוןיפרסםברשומותהודעהראשונהעלמפעליחומרינפץביטחוניים )ג(
כהגדרתםבחוקהעיקריכנוסחובחוקזהבתוך14ימיםמיוםתחילתושלחוקזהפ

מיששימשממונהבטיחותחומרינפץבמפעלממפעלימערכתהביטחוןערב )ד(
תחילתושלחוקזהיראואותוכאילומונהכממונהבטיחותחומרינפץלתקופהשלא
תעלהעלשנתייםמיוםפרסומושלחוקזהאועדלמינויוכממונהבטיחותחומרינפץ

לפיסעיף4אלחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,לפיהמוקדםפ

עובדמשרדהביטחוןששימשמפקחערבתחילתושלחוקזהיראואותוכאילו )ה(
הוסמךכמפקחלפיסעיף10אלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהלתקופהשלאתעלהעל
שנתייםמיוםתחילתושלחוקזהאועדלהסמכתוכמפקחלפיהסעיףהאמור,לפי
המוקדם,ויהיונתונותלוהסמכויותהנתונותלמפקחלפיהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהפ
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