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מתפרסמת בזה הצעת החוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים )תיקון( )החלת החוק על שטחי נפלים(, 
התשע"ח-2018

בחוקלפינוישדותמוקשים,התשע"א-12011)להלן-החוקהעיקרי(,בשםהחוק,אחרי1צתיקוןשםהחוק
"שדותמוקשים"יבוא"ושטחינפלים"צ

בסעיף1לחוקהעיקרי,אחרי"שאינםחיונייםלביטחוןהמדינה"יבוא"ולפינוישטחי2צתיקוןסעיף1
נפלים"ואחרי"נקייםממוקשים"יבוא"אומנפלים,לפיהעניין"צ

בעקבותחקיקתושלחוקלפינוישדותמוקשים,  כללי
התשע"א-2011)להלן-החוק(,הוקמהבמשרד 

הביטחוןהרשותלפינוימוקשים)להלן-הרשות(צ

אינם אשר מוקשים שדות בפינוי מטפלת הרשות
חיונייםלביטחוןהמדינה,כדילאפשרפיתוחשלהשטחים

לשימושיםאזרחייםצ

מצומצם הוא הקרקע משאב שבה בישראל,
אשר לשחרורשטחים מיוחדת מלכתחילה,ישחשיבות
יאפשרואתהגדלתהיצעהקרקעותלמגורים,לחקלאות,

לתעשייהולתיירותצ

מאזהתחלתפעילותפינויהמוקשיםעלידיהרשות,
פונוכ־9,000דונםשלשדותמוקשיםושטחיםחשודים

לצורךשימושיםאזרחיים-לבנייהלחקלאותולתיירותצ

ידע למוקד הרשות הפכה החוק חקיקת מאז
מלחמה ושאריות במוקשים הטיפול בתחום לאומי

)ExplosiveRemnantsofWar-צWצRצE(צ

לפינוי אזרחיות חברות באמצעות פועלת הרשות
מוקשיםולפיקוחעלפינוימוקשים,אשרהכלליםלפעילותן
מוסדריםבמפרטהלאומילפינוימוקשיםשאותוקבעה

הרשותבמסגרתתפקידיהלפיסעיף4לחוקצ

אלפי )עשרות נרחבים שטחים קיימים בישראל
שבהם צה"ל, של אימונים כשטחי המשמשים דונמים(
או ותחמושות( מצררים )כגון מלחמה שאריות קיימות
שלפנישניםרבותהוטמנהבהםתחמושת)תחמושתשלל
אושייריניסויים(-כולם"שטחיםסגורים"לפיתקנהע12
ע194צחלקמשטחיםאלה לתקנותההגנה)שעתחירום(,
מיועדלפינוילמטרותאזרחיותצכמוכן,קיימיםגםשטחיים
שונים, מסוגים תחמושת בעבר הוטמנה שבהם ימיים,
אשרמהווהסכנהעקבהיסחפותהלחופיהרחצהבישראל

)להלן-שטחינפלים(צ

כיום,לאניתןלעשותשימושבשטחינפליםאלהוהם
אףמהוויםסכנהלציבורהחילצדםצבשטחיםאלהנמנע
פיתוחחיונילשימושיםאזרחיים,ובשלמוגבלותמשאב

הקרקעישחשיבותגדולהלפינויםצ

החוקכנוסחוהיוםמגבילאתסמכויותהרשותלפינוי
שדותמוקשיםנגדאדםושדותמוקשיםמעורבים)שדה
מוקשיםנגדאדםשישבוגםמוקשיםנגדטנקים,תחמושת
שלאהתפוצצהאושטחיםהחשודיםבמיקוש(צהגדרהזו
שטחי או בלבד נגדטנקים מוקשים שדות כוללת אינה

נפליםצ

מדינותהעולםהסמכותהמקצועיתבתחום ברוב 
שאריות פינוי לנושא גם אחראית המוקשים פינוי
נושאים של מקורם שכן התפוצצה, שלא תחמושת
אלהבתחוםמקצועיאחדצלענייןזהנצייןכיארגוןהגג
GenevaInternationalCentreהעולמילפינויהומניטרי
המפרסם For Humanitarian  Demining  )GICHD(

הומניטרי לפינוי הבין–לאומיים הסטנדרטים את
InternationalMineActionStandardsאמון )IMAS(

עלקביעתכלליםמנחיםלשניהתחומיםגםיחדצ

זומוצעלהרחיבאתסמכויותהרשות בהצעתחוק
ולהחילאתהמודלהקייםבחוקלענייןפינוישדותמוקשים
גםעלפינוישטחינפליםצכמוכןמוצעיםתיקוניםשונים

הנדרשיםבחוקבמסגרתהפקתלקחיםמאזיישומוצ

פינוישטחיהנפליםיאפשרשחרורשלשטחיםאלה
לטובתפיתוחחברתיוכלכלי,ובכללזההרחבתשטחים
חקלאיים,הרחבהשליישוביםקיימיםובנייהשלשכונות
חדשותצכמוכן,שחרורהשטחיםיאפשרהרחבהשלחופי
וחיזוק מים למקורות חופשית גישה בישראל, הרחצה
הפריפריהעלידישימושבקרקעלטכנולוגיותמתקדמות

)כגוןייצורחשמלבאנרגיהירוקה(צ

יודגשכיהחוקהמוצעאינועוסקבפינוינפליםשל
הפצצהאוויריתאושלהפגזהארטילריתאורקטיתשנורו

עלידיהאויבצ

סעיפים 1, 2, 4, 5, 6)1()א(, )ד( ו–)ה(, )3( ו–)4(, 13, 16)1(, 
17, 18, 19)2(, 22 ו–23

שטחי פינוי לעניין הוראותהחוקגם עקבהרחבת
נפלים,מוצעלשנותאתשםהחוקכךשייקרא"חוקלפינוי
את לתקן מוצע כן כמו נפלים"צ ושטחי מוקשים שדות

סעיף1לחוק,ולהרחיבאתמטרתהחוקכךשתכלוללצד
פינוישדותמוקשיםגםפינוישטחינפליםצ

ס"חהתשע"א,עמ'8ע6צ 1
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בסעיף2לחוקהעיקרי-3צתיקוןסעיף2

בהגדרה"מוקשנגדאדם",המילים"נגדאדם"-יימחקו,ובסופהיבוא"אורכב"; )1(

ההגדרה"מוקשנגדטנק"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"מפעיל"יבוא: )3(

""מפקדצבאי"-כהגדרתובתקנותההגנה;";

אחריההגדרה"מפרטלאומי"יבוא: )4(

""נפל"-תחמושתשלאהתפוצצה,תחמושתשהוטמנהאומטעןחבלה,והכול
אםהםמצוייםבשדהמוקשיםאובשטחנפלים;";

אחריההגדרה"סעיףתקציב"ו"תחוםפעולה"יבוא: )ע(

""צוסגירה","שטחסגור"ו"תעודתהיתר""-כמשמעותםבתקנהע12לתקנות
ההגנה;";

במקוםההגדרה"שדהמוקשים"יבוא: )6(

""שדהמוקשים"-שטחשישבומוקשיםאושישחשששישבומוקשים,לרבות
שטחכאמורשישבואושישחשששישבוגםנפלים,והכוללמעטשטח

שהרמטכ"לקבעכיהימצאותמוקשיםבוחיוניתלביטחוןהמדינה;";

אחריההגדרה"שדהמוקשים"יבוא: )7(

""שטח"-לרבותשטחבים;

"שטחנפלים"-שטחשמתקיימיםלגביוכלאלה:

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי-3צ

בהגדרה"מוקשנגדאדם",המילים"נגדאדם"-יימחקו,ובסופהיבוא"אורכב"; )1(

ההגדרה"מוקשנגדטנק"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"מפעיל"יבוא: )3(

""מפקדצבאי"-כהגדרתובתקנותההגנה;";

אחריההגדרה"מפרטלאומי"יבוא: )4(

""נפל"-תחמושתשלאהתפוצצה,תחמושתשהוטמנהאומטעןחבלה,והכול
אםהםמצוייםבשדהמוקשיםאובשטחנפלים;";

אחריההגדרה"סעיףתקציב"ו"תחוםפעולה"יבוא: )ע(

""צוסגירה","שטחסגור"ו"תעודתהיתר""-כמשמעותםבתקנהע12לתקנות
ההגנה;";

במקוםההגדרה"שדהמוקשים"יבוא: )6(

""שדהמוקשים"-שטחשישבומוקשיםאושישחשששישבומוקשים,לרבות
שטחכאמורשישבואושישחשששישבוגםנפלים,והכוללמעטשטח

שהרמטכ"לקבעכיהימצאותמוקשיםבוחיוניתלביטחוןהמדינה;";

אחריההגדרה"שדהמוקשים"יבוא: )7(

""שטח"-לרבותשטחבים;

"שטחנפלים"-שטחשמתקיימיםלגביוכלאלה:

עודמוצעיםתיקוניםטכנייםבסעיפיםשוניםבחוק
שנועדולהחילאתהרחבתהוראותהחוקגםלפינוישטחי

נפליםכאמורצ

פינוי לעניין גם החוק תחולת הרחבת עקב  סעיף 3
שטחינפלים,מוצעיםתיקוניםבסעיףההגדרות, 

סעיף2לחוק,וביןהשארתיקוניםכמפורטלהלן:

מוצעלתקןאתההגדרה"מוקשנגדאדם"ולשנותה )1(
להגדרה"מוקש"ובכךלהרחיבאתמשמעותהכךשתחול
ידי על להתפוצץ הנועד מרסק נפץ חומר מטען על גם
רכב,ולארקעלידימגעאדםצבהתאמה,מוצעלמחוקאת

ההגדרה"מוקשנגדטנק"הקובעתלאמור:

""מוקשנגדטנק"-מטעןחומרנפץמרסקהנתוןבתוך
מכלהנועדלהתפוצץעלידימגערכבצ";

מ"מוקש"צ בשונה "נפל", המונח את להגדיר מוצע )2(
תחמושת - מלחמה שאריות כוללת המוצעת ההגדרה
חבלה, מטען או שהוטמנה תחמושת התפוצצה, שלא
המצוייםבשדהמוקשיםאובשטחנפליםצבכךמתייתר
הצורךבהגדרה"תחמושתשלאהתפוצצה"שכןההגדרה
המוצעתל"נפל"כוללתגםתחמושתכאמורצנפלאינוכולל
תחמושתמהפצצהאווירית,הפגזהארטילריתאורקטית

שנורועלידיהאויב;

לתקןאתההגדרה"שדהמוקשים"הקובעת מוצע )3(
לאמור:

""שדהמוקשים"-שטחשישבומוקשיםנגדאדם,
טנקיםאו נגד גםמוקשים בו שיש כאמור שטח לרבות
בו שיש חשד שיש שטח או התפוצצה שלא תחמושת
קבע שהרמטכ"ל שטח למעט והכול אדם, נגד מוקשים
כיהימצאותמוקשיםבוחיוניתלביטחוןהמדינה,והכול

לרבותשטחביםצ"

מוצעלהרחיבאתההגדרההאמורהכךשתכלולכל
מוקשיםאושישחשששישבומוקשים, שטחשישבו
לרבותמוקשיםנגדטנקים,וכןשטחשישבואושישחשש
נגד האחריותלפינוימוקשים בעבר גםנפליםצ שישבו
טנקיםהיתהמוטלתרקעלצה"לואולםמאזהקמתהרשות
והפיכתהלמוקדידעהוחלטכיהרשותתטפלגםבשדות
אזרחי לשימוש אלה שטחים לפנות כדי אלה, מוקשים

בהתאםלכלליםאחידיםצ

בשונה נפלים", "שטח המונח את להגדיר מוצע )4(
מחייבת  נפלים כשטח שטח קביעת מוקשים"צ מ"שדה
אישורשלשרהביטחוןעלפיהמלצתהרמטכ"לאוהמנהל
שטחיהנפלים כל היותולא הבטחון, משרד הכללישל
מיועדיםלפינוי)למשלשטחיאימוניםפעיליםשלצה"ל

ושלהתעשיותהביטחוניות(צ
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מהטמנה, כתוצאה נפלים, בו שיש חשש קיים או נפלים בו יש )1(
מפעילותאימוניםאומביצועניסויים,אוכתוצאהמתאונהעקבאחד

מאלה;

הוצאלגביוצוסגירה; )2(

השרקבע,עלפיהמלצתהרמטכ"ל-לענייןשטחבשימושצה"ל,או )3(
עלפיהמלצתהמנהלהכללישלמשרדהביטחון-לענייןשטחבשימוש
מערכתהביטחון,כינדרשלפנותאתהנפליםמהשטח;לענייןזה,"מערכת

הביטחון"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )א(

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20לחוקלהסדרת )ב(
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-21998;

"תקנותההגנה"-תקנותההגנה)שעתחירום(,ע3194;";

ההגדרה"תחמושתשלאהתפוצצה"-תימחקצ )8(

תיקוןכותרת
פרקב'

בכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יבוא"ונפלים"צ4צ

בסעיף3לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יבוא"ונפלים"צעצתיקוןסעיף3

בסעיף4)א(לחוקהעיקרי-6צתיקוןסעיף4

בפסקה)1(- )1(

ברישה,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יבוא"ושטחינפלים"ואחרי"לפינוי )א(
מוקשים"יבוא"ונפלים";

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

כלליםלגיבושהצעהלתכניתלפינוישטחינפלים;"; ")א1(

בפסקתמשנה)ג(- )ג(

בפסקתמשנה)1(,אחרי"פינוישדותמוקשים"יבוא"ושטחינפלים"; )1(

בפסקתמשנה)2(,אחרי"שדותמוקשים"יבוא"ושטחינפלים"ואחרי )2(
"פנויממוקשים"יבוא"אומנפלים,לפיהעניין";

בפסקאותמשנה)ו(ו–)ח(,בכלמקום,אחרי"שדותמוקשים"יבוא"ושטחי )ד(
נפלים";

בפסקתמשנה)ז(,אחרי"שדותהמוקשים"יבוא"ושטחיהנפלים"; )ה(

מוצעלהעביראתהגדרתהמונחים"מפקדצבאי", )ע(
"צוסגירה","שטחסגור"ו"תעודתהיתר"מסעיף26לחוק
לסעיף2)סעיףההגדרות(,שכןנעשהבהםשימושבסעיפים

שוניםבחוקצ

סעיף 6)1()ב( ו–)2(

מוצע הרשותצ תפקידי את קובע לחוק 4)א( סעיף
להוסיףכיהרשותתקבעתכניתלפינוישטחינפליםכדי

סדר לפינויצ המיועדים הנפלים שטחי כל בה שייכללו
פינויםשלשטחיםאלהייקבעבהתאםלמימוןייעודיאם
יוקצהלצורךכך)ר'סעיף9א)2(המוצעבסעיף10להצעת

החוק(צ

הרשות תפקידי בין כי במפורש לקבוע מוצע עוד
באמצעות נפלים, ושטחי מוקשים שדות לפינוי לפעול
מפעיליםוחברותמפקחות,ותפקידזהאינורק"להתקשר

ס"חהתשנ"ח,עמ'348צ 2

ע"רמס'1442,תוס'2,עמ')ע(עע8,)א(עע10צ 3
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בפסקתמשנה)ט(,במקוםהאמורבהיבוא"כלליםלפינוימוקשיםונפלים"; )ו(

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

לפעוללפינוישדותמוקשיםושטחינפליםבאמצעותמפעיליםוחברות )2("
מפקחותשעמםתתקשרבהתאםלהוראותפרקה';";

בפסקה)ע(,אחרי"בשדותהמוקשים"יבוא"ובשטחיהנפלים"; )3(

בפסקה)6(,אחרי"לשדותמוקשים"יבוא"אולשטחינפלים"צ )4(

תיקוןכותרת
סימןג'בפרקב'

בכותרתסימןג'בפרקב'לחוקהעיקרי,בסופהיבוא"ודמיפינוי"צ7צ

לפניסעיף9לחוקהעיקרייבוא:8צהוספתסעיף8א

בסימןזה-8אצ"הגדרות

"דמיפינוי"-כמשמעותםלפיסעיף9ב;

"מיזםפינוי",שלשדהמוקשיםאושלשטחנפלים-מיזם
פינוישלשדהמוקשיםאושטחנפליםמסוים,לרבות

תכנוןהמיזם,ביצועוופיקוחובקרהעלביצועוצ"

בסעיף9)א(לחוקהעיקרי,אחרי"שלהרשות"יבוא")בסימןזה-תקציבהרשות("ובסופו9צתיקוןסעיף9
יבוא")בסימןזה-סכוםהיסוד("צ

הוספתסעיפים9א
ו־9ב

אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:10צ

עלאףהוראותסעיף9)א(רישה-9אצ"מימוןמיזםפינוי

מיזםפינוישלשדהמוקשיםבידיהרשות,ימומן )1(
לפי הקרן שקיבלה מתרומות או הרשות מתקציב

הוראותפרקג';

מיזםפינוישלשטחנפליםבידיהרשות,ימומן )2(
רקמדמיפינויאומסכוםשיוקצהלמטרהזובתקציב

הרשותובלבדשהואמעברלסכוםהיסודצ

סמכותהרשות
לגבותדמיפינוי

לצורךמימוןמיזםפינוישלשטחנפלים,רשאיתהרשות9בצ )א(
שטח מקרקעי את לפתח המבקש מהגורם תשלום לגבות
הנפלים,ביחסלשטחשנדרשלפנותו)בסימןזה-דמיפינוי(צ

דמי יקבעהוראותלעניין האוצר שר השרבהסכמת )ב(
פינוי,לרבותלענייןרכיבידמיהפינוי,כלליחישובםואופן

גבייתםבידיהרשותצ"

בפסקתמשנה)ט(,במקוםהאמורבהיבוא"כלליםלפינוימוקשיםונפלים"; )ו(

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

לפעוללפינוישדותמוקשיםושטחינפליםבאמצעותמפעיליםוחברות )2("
מפקחותשעמםתתקשרבהתאםלהוראותפרקה';";

בפסקה)ע(,אחרי"בשדותהמוקשים"יבוא"ובשטחיהנפלים"; )3(

בפסקה)6(,אחרי"לשדותמוקשים"יבוא"אולשטחינפלים"צ )4(

תיקוןכותרתבכותרתסימןג'בפרקב'לחוקהעיקרי,בסופהיבוא"ודמיפינוי"צ7צ
סימןג'בפרקב'

הוספתסעיף8אלפניסעיף9לחוקהעיקרייבוא:8צ

בסימןזה-8אצ"הגדרות

"דמיפינוי"-כמשמעותםלפיסעיף9ב;

"מיזםפינוי",שלשדהמוקשיםאושלשטחנפלים-מיזם
פינוישלשדהמוקשיםאושטחנפליםמסוים,לרבות

תכנוןהמיזם,ביצועוופיקוחובקרהעלביצועוצ"

בסעיף9)א(לחוקהעיקרי,אחרי"שלהרשות"יבוא")בסימןזה-תקציבהרשות("ובסופו9צ
יבוא")בסימןזה-סכוםהיסוד("צ

תיקוןסעיף9

הוספתסעיפים9אאחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:10צ
ו־9ב

עלאףהוראותסעיף9)א(רישה-9אצ"מימוןמיזםפינוי

מיזםפינוישלשדהמוקשיםבידיהרשות,ימומן )1(
לפי הקרן שקיבלה מתרומות או הרשות מתקציב

הוראותפרקג';

מיזםפינוישלשטחנפליםבידיהרשות,ימומן )2(
רקמדמיפינויאומסכוםשיוקצהלמטרהזובתקציב

הרשותובלבדשהואמעברלסכוםהיסודצ

סמכותהרשות
לגבותדמיפינוי

לצורךמימוןמיזםפינוישלשטחנפלים,רשאיתהרשות9בצ )א(
שטח מקרקעי את לפתח המבקש מהגורם תשלום לגבות
הנפלים,ביחסלשטחשנדרשלפנותו)בסימןזה-דמיפינוי(צ

דמי האוצריקבעהוראותלעניין השרבהסכמתשר )ב(
פינוי,לרבותלענייןרכיבידמיהפינוי,כלליחישובםואופן

גבייתםבידיהרשותצ"

4)א()2( בסעיף כאמור מפקחות" וחברות מפעילים עם
כנוסחוהיוםצ

סעיפים 7 עד 11

סעיף9לחוקקובעשפעילותהרשותתמומןמתקציב
בסעיף ייקבע הרשות השנתישל התקציב וכי המדינה,
תקציבינפרדבחוקהתקציבהשנתיולאיפחתמ־27מיליון

שקליםחדשים)להלן-סכוםהיסוד(צ

דרישה יש אם רק מפונים הנפלים ששטחי היות
לשימושבשטחושטחיםאלהנמצאיםבאזוריביקוש,מוצע
בידי נפלים שטחי של פינוי מיזם של מימון כי לקבוע
לפי שייגבו פינוי הרשותמדמי מהכנסות יהיה הרשות
סעיף9בהמוצעאומתקציבייעודישיוקצהלכךמתקציב

המדינהשהואמעברלסכוםהיסודצ

לצורךגבייתדמיפינוי,מוצעלקבועסעיףחדשבחוק,
סעיף9ב,ובולהסמיךאתהרשותלגבותדמיפינוימגורם
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בסעיף11)א()1(לחוקהעיקרי,המילים"כאמורבסעיף9"-יימחקוצ11צתיקוןסעיף11

בסעיף12)ב(לחוקהעיקרי-12צתיקוןסעיף12

ברישה,אחרי"מפעילמסוים"יבוא"אושלחברהמפקחתמסוימת"; )1(

בפסקה)1(,אחרי"המפעיל"יבוא"אוהחברההמפקחת"צ )2(

תיקוןכותרת
פרקה'

בכותרתפרקה'לחוקהעיקרי,אחרי"שדותמוקשים"יבוא"ושטחינפלים"צ13צ

החלפתכותרת
סימןא'בפרקה'

במקוםכותרתסימןא'בפרקה'תבואהכותרת:14צ

"סימן א': פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, תכניות לפינוי ותיאום עם גופים נוספים".

לפניסעיף18לחוקהעיקרייבוא:ע1צהוספתסעיף17א

"פינוישדות
מוקשיםושטחי

נפלים

בידי17אצ אלא נפלים שטח או מוקשים שדה יפונה לא )א(
הרשות,באמצעותמפעילוחברהמפקחת,בהתאםלהוראות

פרקזהצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צבאהגנהלישראלרשאי )ב(
לפנותשדהמוקשיםאושטחנפלים,בהתאםלפקודותהצבא

כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-עע419צ"

בסעיף18לחוקהעיקרי-16צתיקוןסעיף18

בכותרתהשוליים,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יבוא"ושטחינפלים"; )1(

מימון לצורך הנפלים שטח מקרקעי את לפתח המבקש
מיזםפינויצעודמוצעלהסמיךאתשרהביטחון,בהסכמת
שרהאוצר,לקבועבתקנותהוראותלענייןדמיפינוי,ובין
השאר,אתהרכיביםוכלליהחישובשלדמיהפינויואופן

גבייתםצ

ימומן הרשות, בידי מוקשים שדה של פינוי מיזם
מתקציבהרשותאומתרומותשקיבלההקרןלפיהוראות
פרקג'צככלל,שדותהמוקשיםאינםנמצאיםבאזוריביקוש
אלאבאזוריהפריפריהולפיכךאיןהיתכנותלמימוןמיזם
כאמורמדמיפינויצלכן,לשםביצועמיזםפינויבידיהרשות
מימון נדרש אלה שבשטחים הסיכון את להסיר שנועד
מתקציבהמדינה,אומימוןבאמצעותתרומותשקיבלה
הקרןלפינוישדותמוקשיםשכןישמקורותבין–לאומיים

המעונייניםלהעמידתקציביםלשםכךצ

סעיף 12

שדות לפינוי קרן תוקם כי קובע לחוק ד' פרק
בעין, או בכסף תרומות, כספי לנהל המיועדת מוקשים
שקיבלהלשםפינוישדותמוקשיםצסעיף12)ב(לחוקקובע
כיתרומהיכולשתינתןגםבדרךשלמימוןפעילותשל
מפעילמסויםצהואילופינוישדהמוקשיםמתבצעתמיד
עלידימפעילוחברהמפקחת,ומאחרשלאקיימתבחוק
הוראהלגביאפשרותשלקבלתתרומהבדרךשלמימון

פעילותשלחברהמפקחתמסוימת,מוצעלאפשרגםקבלת
תרומהלמימוןפעילותשלחברהמפקחתצתיקוןזהיאפשר
קבלתתרומותנוספותויפתחאפשרויותנוספותלמימון
תרומות לקבלת האפשרות מוקשיםצ פינוי של פעילות
מוגבלתלענייןפינוישדותמוקשיםבלבד,שכןפינוישטחי
נפליםימומןמדמיפינויאומתקציבשיוקצהלכךמתקציב

הרשותצ

סעיפים 14 ו–15 

תפקיד את )א()2( קטן בסעיף קובע לחוק 4 סעיף
הרשות"להתקשרבהסכמיםעםמפעילוחברהמפקחת"צ
עםזאת,הסעיףאינוקובעבמפורשאתתפקידהרשות
לפנותאתהשטחיםהסגוריםצלפיכךובהמשךלהבהרת
ההסבר )ר'דברי 4)א()2( המוצעבסעיף התפקידבתיקון
לסעיף6)2(להצעתהחוק(,מוצעלהוסיףסעיףחדש)17א(
שיבהירבמפורשכיפינוישדותמוקשיםושטחינפלים
וחברות מפעילים באמצעות הרשות ידי על רק יתבצע

מפקחות,בהתאםלהוראותפרקזהצ

זו, מקביעה צה"ל את להחריג מוצע זאת, עם
הוא גם והביטחונית הצבאית פעילותו שמתוקף היות
מוסמךלפנותמוקשיםאונפליםבשגרהובחירום,הכול
בהתאםלפקודותהצבאכהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,

התשט"ו-עע19צ

ס"חהתשט"ו,עמ'171צ 4
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקלפינוישדותמוקשים)תיקון()החלת ")א1(
החוקעלשטחינפלים(,התשע"ח-2018,תגישהרשותלשרולוועדההמייעצת
הצעהלתכניתלפינוישטחינפלים,ובתוךשנתייםמיוםהפרסוםכאמור-הצעה

לתכניתלפינוישטחינפליםביםצ"

בסעיף19לחוקהעיקרי-17צתיקוןסעיף19

בסעיףקטן)א(,אחרי"רשימתשדותהמוקשים"יבוא"ואתרשימתשטחיהנפלים" )1(
ובמקום"בה"יבוא"בהן";

בסעיףקטן)ב(,בכלמקום,אחרי"שדותהמוקשים"יבוא"ושטחיהנפלים"ואחרי )2(
"סוגהמוקשים"יבוא"והנפלים";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"לפנותמוקשים"יבוא"אונפלים"צ )3(

בסעיף20לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,אחרי"פינוישדהמוקשים"יבוא"אושטח18צתיקוןסעיף20
נפלים"צ

בסעיף21לחוקהעיקרי-19צתיקוןסעיף21

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"אושטחינפלים)בחוקזה-מפעיל("; )1(

)ב(,אחרי"יפנהאתהמוקשים"יבוא"אוהנפלים"ואחרי"משדה בסעיףקטן )2(
המוקשים"יבוא"אומשטחהנפלים,לפיהעניין"צ

בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,בסופויבוא")בחוקזה-חברהמפקחת("צ20צתיקוןסעיף22

סעיף26לחוקהעיקרי-בטלצ21צביטולסעיף26

בסעיף28לחוקהעיקרי-22צתיקוןסעיף28

בכותרתהשוליים,אחרי"שדהמוקשים"יבוא"אושטחנפלים"; )1(

"פנוי נפלים"ואחרי בשטח אחרי"בשדהמוקשים"יבוא"או )א(, בסעיףקטן )2(
ממוקשים"יבוא"אומנפלים,לפיהעניין";

שטח "או יבוא המוקשים" "שדה אחרי ו–)ג(,בכלמקום, )ב( קטנים בסעיפים )3(
הנפלים"ואחרי"פנויממוקשים"יבוא"אומנפלים,לפיהעניין"צ

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקלפינוישדותמוקשים)תיקון()החלת ")א1(
החוקעלשטחינפלים(,התשע"ח-2018,תגישהרשותלשרולוועדההמייעצת
הצעהלתכניתלפינוישטחינפלים,ובתוךשנתייםמיוםהפרסוםכאמור-הצעה

לתכניתלפינוישטחינפליםביםצ"

תיקוןסעיף19בסעיף19לחוקהעיקרי-17צ

בסעיףקטן)א(,אחרי"רשימתשדותהמוקשים"יבוא"ואתרשימתשטחיהנפלים" )1(
ובמקום"בה"יבוא"בהן";

בסעיףקטן)ב(,בכלמקום,אחרי"שדותהמוקשים"יבוא"ושטחיהנפלים"ואחרי )2(
"סוגהמוקשים"יבוא"והנפלים";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"לפנותמוקשים"יבוא"אונפלים"צ )3(

בסעיף20לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,אחרי"פינוישדהמוקשים"יבוא"אושטח18צ
נפלים"צ

תיקוןסעיף20

תיקוןסעיף21בסעיף21לחוקהעיקרי-19צ

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"אושטחינפלים)בחוקזה-מפעיל("; )1(

)ב(,אחרי"יפנהאתהמוקשים"יבוא"אוהנפלים"ואחרי"משדה בסעיףקטן )2(
המוקשים"יבוא"אומשטחהנפלים,לפיהעניין"צ

תיקוןסעיף22בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,בסופויבוא")בחוקזה-חברהמפקחת("צ20צ

ביטולסעיף26סעיף26לחוקהעיקרי-בטלצ21צ

תיקוןסעיף28בסעיף28לחוקהעיקרי-22צ

בכותרתהשוליים,אחרי"שדהמוקשים"יבוא"אושטחנפלים"; )1(

"פנוי נפלים"ואחרי בשטח אחרי"בשדהמוקשים"יבוא"או )א(, בסעיףקטן )2(
ממוקשים"יבוא"אומנפלים,לפיהעניין";

"אושטח יבוא המוקשים" "שדה אחרי ו–)ג(,בכלמקום, )ב( קטנים בסעיפים )3(
הנפלים"ואחרי"פנויממוקשים"יבוא"אומנפלים,לפיהעניין"צ

בהתאםלכךמוצעלתקןאתכותרתסימןא'בפרקה'
לחוקולהתאימהלתיקוןהמוצעצ

סעיף 16)2(

תכנית להגשת הזמנים בלוח עוסק לחוק 18 סעיף
לפינוישדותמוקשים,ביבשהאוביםצ

מאחרשבחוקהמוצענוסףלרשותתפקידחדששל
18האמור, פינוישטחינפלים,נדרשלהתאיםאתסעיף
ולאפשרלרשותפרקזמןמספקלאחרפרסומושלהחוק
המוצעלהגשתתכניתלפינוישטחינפליםביבשהולפינוי

שטחינפליםביםצ

 סעיף 21

סעיף26לחוקקובעלאמור:

"הגדרות - סימן ג'

בסימןזה- 26צ

"מפקדצבאי"-כהגדרתובתקנותההגנה)שעתחירום(,
ע194;
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