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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון מס' 13( )הפסקה בעבודה – שימוש בחדר שירותים(, 
התש"ע–2009 *

   
בהגדרה 1 תיקון סעיף 1  ,1 בסעיף  העיקרי(,  החוק   – )להלן  התשי"א–1951 1  ומנוחה,  עבודה  שעות  בחוק 

"שעות עבודה", אחרי "כוח ואויר" יבוא "ולרבות הפסקות לפי סעיף 20א)א(" 
אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא: 2 הוספת סעיף 20א

"הפסקה לשם 
שימוש בחדר 

שירותים

עבודתו 20א  את  להפסיק  עבודתו,  יום  במהלך  רשאי,  עובד  )א( 
לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו  

המעביד יוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש  )ב( 
שר  העבודה;  מקום  בקרבת  או  העבודה  במקום  העובדים, 
הוראות  מתחולת  לפטור  רשאי  והתעסוקה  המסחר  התעשייה 
מקומות  סוגי  או  עבודות  סוגי  מעבידים,  סוגי  זה  קטן  סעיף 
עבודה, או לקבוע כללים ותנאים לתחולת ההוראות האמורות 

עליהם 
מחובות  לגרוע  כדי  )ב(  קטן  סעיף  בהוראות  באמור  אין  )ג( 
להוסיף  אלא  שירותים,  חדרי  לעניין  דין  כל  לפי  המוטלות 

עליהן "
תיקון חוק הזכות 
לעבודה בישיבה

בחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז–2007 2, אחרי סעיף 5 יבוא:3 
על 5א "הרחבת תחולה גם  המחויבים,  בשינויים  יחולו,  ו־5   4 סעיפים  הוראות 

ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק  20א  סעיף  לפי  הוראות   הפרת 
האמור  20א  סעיף  הוראות  הפרת  את  ויראו  התשי"א–1951, 

כהפרת הוראות סעיפים 2 ו־3 לחוק זה "
תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן – יום התחילה(, ואולם תחילתו 4 תחילה

יום  לאחר  _______ ** ימים  זה,  לחוק   2 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  20א)ב(  סעיף  של 
התחילה 

בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, מוגדרות שעות 
להחלפת  ומוסכמות  קצרות  "הפסקות  גם  ככוללות  העבודה 
כוח ואוויר"  הצעת החוק המתפרסמת בזה באה לכלול במניין 
שעות העבודה גם הפסקות לשם שימוש בחדר שירותים, ולקבוע 
שהעובד רשאי לצאת אליהם על פי הצורך  זאת, נוכח תלונות 
שהתקבלו מעובדים כי נמנעת מהם האפשרות לעשות כן, חרף 

בקשותיהם 

עוד מוצע לחייב את המעביד לוודא כי במקום העבודה או 
העובדים   של  לשימושם  וראוי  תקין  שירותים  חדר  יש  בקרבתו 
לעניין  דין  כל  לפי  הקיימות  החובות  על  להוסיף  באה  זו  חובה 
בעבודה  הבטיחות  פקודת  לפי  ההוראות  כגון  שירותים,  חדרי 
]נוסח חדש[, התש"ל–1970, החלות במפעלים  עם זאת, בהתחשב 
במגוון מקומות העבודה וסוגי העבודות מוצע להסמיך את שר 

מעבידים,  סוגי  זו  מחובה  לפטור  והתעסוקה  המסחר  התעשייה 
לתחולת  כללים  לקבוע  או  עבודה,  מקומות  וסוגי  עבודות  סוגי 

החובה עליהם 

מוצע לקבוע כי הפרת ההוראות המוצעות תיחשב להפרת 
על  התשס"ז–2007   בישיבה,  לעבודה  הזכות  חוק  לפי  הוראות 
הפרה כאמור יחולו הוראות סעיף 4 לאותו חוק, שקובעות את 
על  בתובענה  לדון  לעבודה  הדין  בית  של  הייחודית  סמכותו 
ההפרה, לפסוק פיצויים לרבות פיצוי על נזק לא ממוני, לתת צווי 
מניעה או צווי עשה וכן לפסוק פיצוי לדוגמה בסכום שלא יעלה 
על 20,000 שקלים חדשים, ובמקרים חמורים – על 200,000 שקלים 
חדשים  כמו כן, יחולו הוראות סעיף 5 לחוק האמור, המאפשרות 
הגשת תובענה בשל ההפרה גם בידי ארגון עובדים או, בהסכמת 

העובד – בידי ארגון העוסק בזכויות בעבודה  

הצעת חוק מס' פ/1119/18; הועברה לוועדה ביום ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(   *

ס"ח התשי"א, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 616   1

ס"ח התשס"ז, עמ' 128    2

המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית   **

חברי הכנסת: שלי יחימוביץ', שלמה מולה, יצחק וקנין 

ר ב ס ה י  ר ב ד
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק כלי היריה )תיקון מס' 16( )הגבלת גיל(, התש"ע–2009 *

   
בחוק כלי היריה, התש"ט–1949 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי סעיף 7א יבוא: 1 הוספת סעיף 7א1

"הגבלת גיל 
לאימון במטווח 

קליעה

בסעיף זה, "אימון" – לרבות אימון ללא ירי 7א1  )א( 

לא יפעיל אדם כלי יריה ולא יתאמן בכלי יריה במטווח  )ב( 
קליעה, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

מלאו לו 18 שנים;  )1(

שנים,   18 לו  מלאו  טרם  אך  שנים   16 לו  מלאו   )2(
של  או  הורהו  של  בכתב  הסכמה  לכך  שניתנה  ובלבד 

אפוטרופסו;

מלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, ובלבד   )3(
5ב)ב()1(  בסעיף  כאמור  אימון  יחידת  עם  נמנה  שהוא 

ובמסגרת אימון של יחידה כאמור 

לאדם )ג( יאפשר  ולא  יתיר  לא  קליעה  מטווח  מנהל   )1(
במטווח  יריה  בכלי  להתאמן  או  יריה  כלי  להפעיל 
באחת  האמור  אדם  באותו  בהתקיים  אלא  שבניהולו 

מהפסקאות )1( עד )3( שבסעיף קטן )ב( 

מנהל מטווח קליעה רשאי לדרוש מאדם המבקש   )2(
להתאמן בכלי יריה או להפעיל כלי יריה במטווח להציג 

לפניו תעודה מזהה שבה ניתן לוודא את גילו 

במטווח קליעה תוצג, במקום בולט, הודעה המפרטת את  )ד( 
הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( 

למטווח  לרישיון  תנאי  הוא  זה  סעיף  הוראות  ביצוע  )ה( 
קליעה "

קובע  החוק(,   – )להלן  התש"ט–1949  היריה,  כלי  חוק 
הגבלות לעניין שימוש בכלי יריה, אולם אינו קובע את הגיל 
במטווח  ולאימון  ולנשיאתו  יריה  בכלי  לשימוש  המינימלי 
קליעה  בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להסדיר את 

הנושאים האמורים בחוק 

מוצע לקבוע איסור הפעלת כלי יריה ואימון במטווח 
מוצע  זו  להוראה  שנים    18 לו  מלאו  שטרם  מי  על  קליעה 
 16 לקבוע שני סייגים: האחד, מתן אפשרות למי שמלאו לו 
או  הורהו  בהסכמת  יריה  כלי  להפעיל  או  להתאמן  שנים 
אפוטרופסו שנתנו לכך הסכמה בכתב; השני, מתן אפשרות 
 למי שמלאו לו 14 שנים להתאמן בכלי יריה אם הוא נמנה עם

יחידת אימון, כגון אימון במסגרת גדנ"ע  כמו כן, מוצע להטיל 
על מנהל מטווח קליעה לוודא כי לא יתאמן במטווח הקליעה 
שבניהולו מי שאינו רשאי לעשות כן על פי החוק  ההוראות 

המוצעות יוצגו במקום בולט במטווח הקליעה )סעיף 1( 

בדבר  הפנים  משרד  נוהלי  את  בחוק  לעגן  מוצע  עוד 
 21 הגבלת הגיל למתן רישיונות לכלי יריה למי שמלאו לו 
שנים, ולהסמיך את שר הפנים לקבוע, באישור ועדת הפנים 
ניתן  שבהם  נסיבות  או  מקרים  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת 
יהיה לתת רישיונות כאמור למי שמלאו לו 18 שנים אך טרם 

מלאו לו 21 שנים )סעיפים 2 ו־3(  

הצעת חוק מס' פ/1166/18; הועברה לוועדה ביום א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(; הצעת חוק מס' פ/1304/18; הועברה לוועדה ביום   *

כ"ו בתשרי התש"ע )14 באוקטובר 2009( 
ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשס"ח, עמ' 244   1

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק כלי היריה )תיקון מס' 16( )הגבלת גיל(, התש"ע–2009 *

   
הוספת סעיף 7א1בחוק כלי היריה, התש"ט–1949 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי סעיף 7א יבוא: 1 

"הגבלת גיל 
לאימון במטווח 

קליעה

בסעיף זה, "אימון" – לרבות אימון ללא ירי 7א1  )א( 

לא יפעיל אדם כלי יריה ולא יתאמן בכלי יריה במטווח  )ב( 
קליעה, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

מלאו לו 18 שנים;  )1(

שנים,   18 לו  מלאו  טרם  אך  שנים   16 לו  מלאו   )2(
של  או  הורהו  של  בכתב  הסכמה  לכך  שניתנה  ובלבד 

אפוטרופסו;

מלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, ובלבד   )3(
5ב)ב()1(  בסעיף  כאמור  אימון  יחידת  עם  נמנה  שהוא 

ובמסגרת אימון של יחידה כאמור 

לאדם )ג( יאפשר  ולא  יתיר  לא  קליעה  מטווח  מנהל   )1(
במטווח  יריה  בכלי  להתאמן  או  יריה  כלי  להפעיל 
באחת  האמור  אדם  באותו  בהתקיים  אלא  שבניהולו 

מהפסקאות )1( עד )3( שבסעיף קטן )ב( 

מנהל מטווח קליעה רשאי לדרוש מאדם המבקש   )2(
להתאמן בכלי יריה או להפעיל כלי יריה במטווח להציג 

לפניו תעודה מזהה שבה ניתן לוודא את גילו 

במטווח קליעה תוצג, במקום בולט, הודעה המפרטת את  )ד( 
הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( 

למטווח  לרישיון  תנאי  הוא  זה  סעיף  הוראות  ביצוע  )ה( 
קליעה "
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק כלי היריה )תיקון מס' 16( )הגבלת גיל(, התש"ע–2009 *

   
הוספת סעיף 7א1בחוק כלי היריה, התש"ט–1949 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי סעיף 7א יבוא: 1 

"הגבלת גיל 
לאימון במטווח 

קליעה

בסעיף זה, "אימון" – לרבות אימון ללא ירי 7א1  )א( 

לא יפעיל אדם כלי יריה ולא יתאמן בכלי יריה במטווח  )ב( 
קליעה, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

מלאו לו 18 שנים;  )1(

שנים,   18 לו  מלאו  טרם  אך  שנים   16 לו  מלאו   )2(
של  או  הורהו  של  בכתב  הסכמה  לכך  שניתנה  ובלבד 

אפוטרופסו;

מלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, ובלבד   )3(
5ב)ב()1(  בסעיף  כאמור  אימון  יחידת  עם  נמנה  שהוא 

ובמסגרת אימון של יחידה כאמור 

לאדם )ג( יאפשר  ולא  יתיר  לא  קליעה  מטווח  מנהל   )1(
במטווח  יריה  בכלי  להתאמן  או  יריה  כלי  להפעיל 
באחת  האמור  אדם  באותו  בהתקיים  אלא  שבניהולו 

מהפסקאות )1( עד )3( שבסעיף קטן )ב( 

מנהל מטווח קליעה רשאי לדרוש מאדם המבקש   )2(
להתאמן בכלי יריה או להפעיל כלי יריה במטווח להציג 

לפניו תעודה מזהה שבה ניתן לוודא את גילו 

במטווח קליעה תוצג, במקום בולט, הודעה המפרטת את  )ד( 
הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( 

למטווח  לרישיון  תנאי  הוא  זה  סעיף  הוראות  ביצוע  )ה( 
קליעה "

ר ב ס ה י  ר ב ד
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אחרי סעיף 11ב לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 11ג
"הגבלת גיל למתן 

רישיונות לכלי 
יריה

לא יינתנו רישיון לפי סעיפים 4, 5, 10ג)ג( או 10ד, רישיון 11ג  )א( 
מיוחד לפי סעיפים 9, 10, 10א או 10ג)א(, או תעודת הרשאה לפי 

סעיפים 9, 10, 10א או 10ג)ב(, לאדם שטרם מלאו לו 21 שנים 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שר הפנים רשאי, באישור  )ב( 
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע סוגי מקרים או 
נסיבות שבהן תהא הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישוי כאמור 
בסעיף קטן )א( לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 

שנים "
בסעיף 21)ב1()1( לחוק העיקרי, במקום "לרבות בחינות מקצועיות" יבוא "לרבות הגבלת גיל 3 תיקון סעיף 21

ובחינות מקצועיות" 

ולקריאה  השנייה  לקריאה  החוק  הצעת  הכנת  בעת           

השלישית תשקול ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת 
מההגבלות  ספורטיבית  קליעה  מועדוני  של  החרגתם  את 

המוצעות על אימון במטווח קליעה 

השפעה על זכויות הילד

על  הגבלות  לעניין  הוראות  מוצעות  החוק  בהצעת 
שימוש של קטינים בכלי יריה  הוראות אלה נועדו לצמצם 
את נגישותם של כלי יריה לילדים ולבני נוער ובכך להבטיח 

את ביטחונם האישי ואת חייהם  

חברי הכנסת: אורי אורבך, דני דנון    
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