
תשכ"ב1961* (תיקון), נפץ חמרי חוק
16 סעיף .תיקון (א) קטן בסעיף , העיקרי) החוק  (להלן תשי"ד11954 נפץ, חמרי לחוק 15 .בסעיף 1

יבוא: בסופו'

לסוג או פלוני לחומר מסוייג או כללי שיהיה יכול זה חוק לפי "היתר
". חמרים של פלוני

22 סעיף כך:תיקון יתוקן העיקרי לחוק 22 .סעיף 2

יבוא: שבו (1) פסקה ובמקום , (א) קטן כסעיף יסומן בו האמור (1)
למקום ממקום והעברה החסנה החזקה, ייצור, ייבוא, (1)"
ישראל משטרת לישראל. צבאהגנה בידי נפץ חמרי של
קניה ועל , הפטורים) הגופים  (להלן הסוהר בתי ושירות
אלא הפטורים, הגופים אחד ידי על נפץ חמרי של ומכירה
יימכר ולא מכירה היתר לו שיש ממי אלא ייקנה לא שהחומר

קניה?" היתר לו שיש למי אלא

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)
מערכת ממפעלי פלוני מפעל כי להורות רשאי הבטחון שר "(ב)
, (1) (א) קטן סעיף לענין דינם משלוחותיה, פלונית שלוחה או הבטחון
למי בכתב כך על שהודיע ובלבד הפטורים; הגופים כדין חלקו, או כולו
והבטחון; החוץ ולועדת ההוראה חלה שעליהם ההיתרים מתן על שממונה

זמן. הגבלת ללא או מסויימת לתקופה שתהיה יכול כאמור הוראה

, תשכ"א בה"ח221, נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת בנובמבר1961); 7) תשכ"ב בחשון כיח ביום בכנסת נתקבל *
.221 עמ'

.64 עמ' תשי"ד, /144 ס"ח 1

13.11.1001 תשכ"ב, בכסלו ח' ,352 החוקים סטר



אימונו לצורך לישראל צבאהגנה מטעם שנמסר נפץ חומר (ג)
כיחידת ברשומות עליה הכריז הבטחון ששר יחידה עם הנמנה אדם של
חומר החזקת בדבר ההוראות עליו יחולו לא זה קטן סעיף לענין אימון
כדי תוך המתאמן ידי על נשיאתו לרבות  למקום ממקום והעברתו נפץ
צבא בהדרכת נערך והאימון שנה עשרה שש למתאמן מלאו אם אימונו,
סעיף לענין כמדריך שהוסמך חייל של האישי ובפיקוחו לישראל הגנה
היחידה היתה לא שאם ובלבד לישראל; צבאהגנה פקודות לפי זה קטן
ההכרזה תהיה לישראל צבאהגנה ידי על המנוהל או המוחזק חינוכי מוסד
". הכנסת של והבטחון החוץ ועדת של אישורה טעונה אימון כיחידת עליה
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