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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק חומרי נפץ )תיקון מס' 4 והוראת שעה(, התשע"ח-2018

בחוקחומרינפץ,התשי"ד-11954)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-22צתיקוןסעיף22

בסעיףקטן)א()1(,במקום"ושירותבתיהסוהר"יבוא"שירותבתיהסוהר,יחידות )1(
סמךשלמשרדראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינהויחידותסמך

שלמשרדהביטחון";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

לענייןהפעולותהמנויותבסעיףקטן)א()1(,רשאישרהביטחוןלפטור")ב( )1(
מפעלביטחוניכמשמעותובסעיף29א)א(לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-

21968)בסעיףזה-מפעלביטחוני(,מהוראותחוקזה,כולןאוחלקן,ובלבד
שהודיעעלכךבכתבלשרהפניםולמישממונהעלמתןההיתריםלפי

חוקזהצ

פטורכאמורבפסקה)1(יינתןלתקופותשלאיעלועלחמששניםכל )2(
אחתצ

שרהביטחוןרשאי,בהתייעצותעםשרהפניםועםהשרלהגנתהסביבה, )ב1(
לקבועבתקנותהוראותלענייןבטיחותשיחולועלמפעליםביטחונייםשקיבלו
פטורכאמורבסעיףקטן)ב(,ובכללזההוראותלענייןייצור,בחינה,ניסוי,החסנה

והעברהממקוםלמקוםשלחומרינפץצ

ביוםט'באיירהתשע"ו)ע1במאי2016(קבעה  כללי
ואת ,1459 מס' החלטה במסגרת הממשלה, 
בחומרי הבטיחות על לפיקוח האחריות הסדרת אופן
החליטה כך בתוך ביטחוניותצ למטרות המשמשים נפץ
הממשלה,בהתאםלסמכותהלפיסעיף24לחוקחומרינפץ,
התשי"ד-1954)להלן-החוק(,להעניקלשרהביטחוןאת
הסמכויותהנתונותלפיהחוקהאמורלשרהכלכלה,ככל
שהןנוגעותלמפעליםביטחונייםכמשמעותםבחוקרישוי

עסקים,התשכ"ח-1968)להלן-חוקרישויעסקים(צ

עודנקבעבמסגרתאותההחלטה,כילצורךיישום
העברתהסמכויותהאמורה,יכיןשרהכלכלהוהתעשייה
)כיום-שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים(הצעה
לתיקוןהחוק,בתיאוםעםשרהביטחון,ויביאהלאישור
2016(צ ביולי )1ו התשע"ו בתמוז כ"ה יום עד הממשלה
הצעתחוקזועניינהבתיקוניםהנדרשיםלצורךהעברת

הסמכויותכאמורצ

גופים של שורה קובע לחוק 22)א()1( סעיף  סעיף 1
ופעולותשאותםגופיםמבצעיםבחומרינפץ, 
אשרפטוריםמתחולתהחוק)להלן-הגופיםהפטורים(צ
סעיף22)ב(לחוקמסמיךאתשרהביטחוןלפטוראתמפעלי
מערכתהביטחוןושלוחותיהמהוראותהחוקצמכוחסעיף
המפעלים את השנים במהלך הביטחון שרי פטרו זה

הביטחונייםשבבעלותהמדינה)תעשמערכותבע"מ,רפאל
-מערכותלחימהמתקדמותבע"מוהתעשייההאווירית

לישראלבע"מ(מתחולתהוראותהחוקצ

במסגרתהתיקוןהמוצעבחוקזה,מוצעלהבחיןבין
יחידותסמךביטחוניותשלהממשלה,המהוותחלקאורגני
מןהרשותהמבצעת,לביןמפעליםתעשייתייםהעוסקים
בחומרינפץלשימושיםביטחונייםצבאשרלראשונים,מוצע
שיחוללגביהםהפטורהקבועבסעיף22)א()1(לחוקוחל
כיוםעלצבאהגנהלישראל,משטרתישראלושירותבתי
הסוהרצלעומתזאתהפטורבסמכותשרהביטחון,כאמור
ביטחוני מפעל לגבי רק כעת יחול לחוק, 22)ב( בסעיף
כהגדרתובסעיף29א)א(לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968

)להלן-מפעלביטחוני(צ

תיקוןזהמוצעבשלהפרטתהבעתידשלחברתתעש
בגדר עוד תהיה לא הפרטתה שלאחר בע"מ, מערכות
מפעלממפעלימערכתהביטחון,אךכןתהיהבגדרמפעל
ביטחוני,ובהתאםלכך,יהיהשרהביטחוןמוסמךלפטור
אותהמתחולתהוראותהחוק,כאמורבסעיף22)ב(כנוסחו
המוצע,ויחולעליההמשטרהמשפטישיקבעהשר,הכול

כמפורטלהלןצ

ביולי1992אירעפיצוץבמפעל"תעשנוףים"אשר
בעקבותיומינהראשהממשלהושרהביטחוןדאז,יצחק

ס"חהתשי"ד,עמ'64;התשמ"א,עמ'140צ 1

ס"חהתשכ"ח,עמ'204צ 2
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לאנקבעותקנותלפיסעיףקטן)ב1(,ייתןשרהביטחון,בהתייעצות)ב2( )1(
עםשרהפניםועםהשרלהגנתהסביבה,למפעלביטחונישקיבלפטור
כאמורבסעיףקטן)ב(,הוראותבטיחותשיחולועליו,ובכללזההוראות
לענייןייצור,בחינה,ניסוי,החסנהוהעברהממקוםלמקוםשלחומרינפץצ

נקבעותקנותלפיסעיףקטן)ב1(,רשאישרהביטחון,בהתייעצותעם )2(
שרהפניםועםהשרלהגנתהסביבה,לתתלמפעלביטחונימסויםהוראות

נוספותאושונותמאלהשנקבעובתקנותכאמורצ"

הוראתשעה
והוראתמעבר-

הוראותלעניין
בטיחות

)1ובדצמבר2צ בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )א(
2018(,יקראואתסעיף22)ב2()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1)2(לחוקזהבליהמילים

"בהתייעצותעםשרהפניםועםהשרלהגנתהסביבה"צ

הוראותשנתןשרהביטחוןלפיסעיףקטן)א(יעמדובתוקפןעדתוםהתקופה )ב(
האמורהבאותוסעיףקטןואיןבהןכדילגרועמהוראותשניתנולפיכלדיןצ

לאנקבעותקנותלפיסעיףקטן)ב1(,ייתןשרהביטחון,בהתייעצות)ב2( )1(
עםשרהפניםועםהשרלהגנתהסביבה,למפעלביטחונישקיבלפטור
כאמורבסעיףקטן)ב(,הוראותבטיחותשיחולועליו,ובכללזההוראות
לענייןייצור,בחינה,ניסוי,החסנהוהעברהממקוםלמקוםשלחומרינפץצ

נקבעותקנותלפיסעיףקטן)ב1(,רשאישרהביטחון,בהתייעצותעם )2(
שרהפניםועםהשרלהגנתהסביבה,לתתלמפעלביטחונימסויםהוראות

נוספותאושונותמאלהשנקבעובתקנותכאמורצ"

)1ובדצמבר2צ בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )א(
2018(,יקראואתסעיף22)ב2()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1)2(לחוקזהבליהמילים

"בהתייעצותעםשרהפניםועםהשרלהגנתהסביבה"צ

הוראתשעה
והוראתמעבר-

הוראותלעניין
בטיחות

הוראותשנתןשרהביטחוןלפיסעיףקטן)א(יעמדובתוקפןעדתוםהתקופה )ב(
האמורהבאותוסעיףקטןואיןבהןכדילגרועמהוראותשניתנולפיכלדיןצ

האלוף של בראשותו ועדה - חורב ועדת את ז"ל, רבין
)במיל'(עמוסחורב,ובהשתתפותנציגיםממשרדיהממשלה
ומשרד הפנים משרד הרווחה, משרד ובהם השונים,
התחבורהוכןנציגיםמנציבותכבאותוהצלה,צבאהגנה
לישראלוהאקדמיהצהמלצותיההעיקריותשלהוועדההיו
להקיםועדתהיגוילבטיחותבתחמושתוחומרינפץבמשרד
ביטחוניים מפעלים לרישוי יחידה להקים וכן הביטחון

במשרדהפניםצ

לאחרעבודהשנמשכהכמהשנים,קבעהועדתההיגוי
לבטיחותבנפיציםבמשרדהביטחוןקובץשלהוראות-
מדריך4145שלמשרדהביטחוןלבטיחותבייצור,אחסנה
ושינועתחמושתוחומרינפץ)להלן-מדריךהבטיחות(צ
המדריךמפרטדרישותבטיחותלענייןהליכיייצור,ניסויים,
בחינה,אחסנהושינועשלתחמושתוחומרינפץביטחוניים,

כדילהבטיחאתהבטיחותלעובדולסביבהצ

השונים לגורמים הבטיחות מדריך של הפצתו עם
שלקחוחלקבהכנתוולמפעליםהביטחונייםשקיבלופטור
מהוראותהחוק,בשנת2002,החלשרהביטחוןדאזלהנחות
אתאותםמפעליםביטחוניים,לפעולבהתאםלהוראות
מדריךהבטיחותצבמשךהשניםמאז,התנושריהביטחון

השוניםאתמתןהפטורבקיוםהוראותמדריךהבטיחותצ

מוצעלעגןבחקיקהאתסמכותשרהביטחוןלהציב
למפעליםביטחונייםשפטרמתחולתהחוק,דרישותבטיחותצ

לשםכך,מוצעלהסמיכולקבועבתקנות,בהתייעצותעם
בטיחות הוראות הסביבה, להגנת השר ועם הפנים שר
וזאת כאמור, ביטחוניים מפעלים על שיחולו כלליות

כמשטרמשפטיחלופילהוראותהחוקצ

כמוכןמוצעכיאםלאהותקנותקנותכאמור,יהיה
ועם הפנים שר עם בהתייעצות מוסמך, הביטחון שר
השרלהגנתהסביבה,לתתבאופןפרטני,למפעלביטחוני
מסוים,הוראותבטיחותדוגמתהוראותמדריךהבטיחות,
אוהוראותאחרות,אשריחולורקעלהמפעלהביטחוני
שלוניתנוצעודמוצעלהסמיךאתשרהביטחון,גםזאת
בהתייעצותעםשרהפניםוהשרלהגנתהסביבה,להוסיף
אולשנות,לגבימפעלביטחונימסוים,מההוראותשנקבעו

בתקנות,אםנקבעוצ

ולתת באסדרה, חסר של מצב במטרהלמנוע  סעיף 2 
הביטחוןשהותלהתייעץעםשרהפנים לשר 
ועםהשרלהגנתהסביבהלענייןהוראותהבטיחותשראוי
להחילעלהמפעליםהביטחונייםהשונים,מוצעלקבועכי
שרהביטחוןיהיהמוסמך,מיוםפרסומושלהחוקהמוצע
למפעלים בטיחות הוראות לתת ,2018 שנת סוף ועד
ביטחונייםבאופןפרטניאףבלאהתייעצותעםשרהפנים
ועםהשרלהגנתהסביבהציצויןכיבכוונתושלשרהביטחון
לעשותשימושבסמכותזוכדילחייבאתאותםמפעלים
להמשיךולפעולבהתאםלהוראותמדריךהבטיחות,כל

עודלאנקבעותקנותכמוצעבחוקזהצ
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