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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק חומרי נפץ )תיקון מס' 5(, התשפ"ב-2021

בחוקחומרינפץ,התשי"ד-צ1195)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

מטרתושלחוקזהלהסדיראתסמכותושלשר  כללי
הביטחוןבכלהנוגעלהוראותחוקחומרינפץ, 
לגבי נפץ(, חוקחומרי -החוקאו התשי"ד-צ195)להלן

מפעליחומרינפץביטחונייםשעליהםיכריזלענייןזהע

חוקחומרינפץקובעהסדריםלענייןייצור,החזקה,
החסנה,העברה,מכירה,קנייה,יבואויצואשלחומרינפץ
ולענייןשימושבהםעהחוקנמצאבאחריותשרהכלכלה
והתעשייה,והואמוסמך,ביןהשאר,לתתמכוחוהיתרים
לפעולותכאמורבחומרינפץ,לקבועכלליבטיחותלפעולות

כאמורולפקחעלקיוםכלליהבטיחותע

ס"ח )ראו 1961 בשנת לחוק שנוסף לחוק, 22 סעיף
התשכ"ב,עמ'6(,קובעכיהחוקלאיחולעלצבאההגנה
לישראל,משטרתישראלושירותבתיהסוהר,וכןעלמפעל
מסויםממפעלימערכתהביטחוןאועלשלוחהמסוימת

משלוחותיה,ששרהביטחוןפטראותםמתחולתהחוקע

נכוןלהיום,ומאזשנת2002,משרדהביטחוןהתנהאת
הפטורשניתןמתחולתהחוקלמפעליםאושלוחותכאמור
הבטיחות במדריך המוסדרות בטיחות הוראות בקיום
- )להלן 5צ1צ מדריך - הביטחון משרד של בנפיצים
מדריךהבטיחות(עמדריךהבטיחותמפרטדרישותבטיחות
בהקשריייצור,ביצועניסויים,בחינהואחסנהשלתחמושת
וחומרינפץביטחוניים,בכדילהבטיחאתהבטיחותלעובד
ולסביבהעיצויןכיבימיםאלהמשרדהביטחוןפועללעדכון
הוראותהבטיחותהאמורות,בתיאוםעםמשרדיהממשלה

הרלוונטייםע

קבעה )2016 במאי )ע1 התשע"ו באייר ט' ביום
59צ1,אתאופןהסדרת הממשלה,במסגרתהחלטהמס'
האחריותלפיקוחעלהבטיחותבחומרינפץהמשמשים
למטרותביטחוניותעבתוךכךהחליטההממשלה,בהתאם
לסמכותהלפיסעיףצ2לחוק,להעניקלשרהביטחוןאת
הסמכויותלפיהחוק,ככלשהןנוגעותלמפעליםביטחוניים
כמשמעותםבחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968)להלן-
חוקרישויעסקים(עעודנקבעבאותההחלטה,כילצורך
הכלכלה שר יכין האמורה, הסמכויות העברת יישום
והתעשייההצעהלתיקוןהחוק,בתיאוםעםשרהביטחוןע

אושרה )2018 ביולי 9( התשע"ח בתמוז כ"ו ביום
נפץ חומרי חוק הצעת ראשונה בקריאה ה־20 בכנסת
)תיקוןמס'צוהוראתשעה(,התשע"ח-2018)ראוהצ"ח-

הממשלההתשע"ח,עמ'1098(ע

הצעתהחוק,כפישהוגשהעלידיהממשלה)להלן-
הצעתהחוקלתיקוןמס'צ(,עסקהבשניים:

הוספתעודגופיםביטחונייםהמופטריםמתחולת אע
החוק מתחולת לפטור הביטחון שר הסמכת וכן החוק,
מפעליםביטחונייםכמשמעותםבחוקרישויעסקים,ובלבד

שיודיעעלכךלשרהפניםולשרהכלכלהוהתעשייה;

מתןסמכותלשרהביטחוןלקבועבתקנות,בהתייעצות בע
בטיחות הוראות הסביבה, להגנת והשר הפנים שר עם
מהוראות שהופטרו הביטחוניים המפעלים על שיחולו

החוקע

ביוםה'באבהתשע"ח)ע1ביולי2018(החליטהועדת
החוץוהביטחוןשלהכנסת)להלן-הוועדה(,ובעקבותיה
מליאתהכנסת,לפצלאתהצעתהחוקלתיקוןמס'צעבתוך
לגבימפעליםביטחונייםשבבעלותחברות כך,נקבעכי
ממשלתיות,אשרהופטרומתחולתהחוקבידישרהביטחון,
ולאחרמכןהופרטו-הפטורשניתןלהםמתחולתהחוק
יעמודבעינוגםלאחרמועדההפרטהעהוראהזונקבעה
ביולי )1ו התשע"ט בתמוז כ"ח יום עד שעה כהוראת
2019()ראוס"חהתשע"ח,עמ2ו8()להלן-הוראתשעה
תשע"ח(עחקיקתןשלשארההוראותשנכללובהצעתהחוק
האמורה,הנוגעותלרגולציהבתחוםהנפיציםעלמפעלים
ביטחוניים,לאהושלמה,והןהועברולהמשךדיוןעפיצול
הצעתהחוקלתיקוןמס'צואישורחלקהבלבדכהוראת
הליך את לעכב שלא כדי בוצעו לעיל, כמתואר שעה,
מכירת'תעשמערכות'לחברתאלביטמערכותבע"מ,שעמד

עלהפרקבקיץ2018ע

בעקבות הוארך תשע"ח שעה הוראת של תוקפה
התפזרות בעקבות מכן ולאחר ה־20 הכנסת התפזרות
לחוק–יסוד: 8ו סעיף מכוח ה־22, והכנסת ה־21 הכנסת

הכנסת,עדיוני2020ע

בכנסתה־ו2,הוארךתוקפהשלהוראתשעהתשע"ח
עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1ובדצמבר2020()ראוס"ח
התש"ף,עמ'צ10(עבמקביל,אושרהבקריאהראשונה,ביום
כ'באבהתש"ף)10באוגוסט2020(,הצעתחוקחומרינפץ
)תיקוןמס'5-הוראתשעה(,התש"ף-2020)ראוהצ"ח-
הממשלה,התש"ף,עמ'צ52(-הצעתחוקממשלתיתהזהה
במהותהלהצעתהחוקלתיקוןמס'צעואולם,בשלהתפזרות
של ותוקפה חקיקתה, הליכי הושלמו לא ה־ו2, הכנסת
הוראתשעההתשע"חהוארךשובמכוחסעיף8ולחוק–
יסוד:הכנסת,עדיוםכ"ובתמוזהתשפ"א)6ביולי2021(ע
בכנסתה־צ2,הוארךפעםנוספתתוקפהשלהוראתשעה
התשע"ח,וזאתעדיוםד'בשבטהתשפ"ב)6בינואר2021(

)ראוס"חהתשפ"א,עמ'52ו(ע

ס"חהתשי"ד,עמ'צ6;התשע"ח,עמ'2ו8ע 1
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אחריההגדרה"כליהסעה"יבוא: )1(

לפקודת 2ע1א בסעיף כהגדרתו העבודה במקום מחזיק - במפעל" ""מחזיק
הבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-0ע219,לענייןמקוםעבודהשהוא

מפעלחומרינפץ;";

אחריההגדרה""מקום",לענייןחמרינפץ"-יבוא: )2(

""מפעלחומרינפץ"-מקוםשמייצריםבוחומרינפץאושמשתמשיםבובחומרי
נפץבהליךייצורםשלמוצרים;

"מפעלחומרינפץביטחוני"-מפעלחומרינפץשנקבעכיהואמפעלביטחוני
לפיסעיף29אלחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968ו,וששרהביטחוןקבע

שהואמפעלחומרינפץביטחונילענייןחוקזה;";

אחריההגדרה"כליהסעה"יבוא: )1(

לפקודת 2ע1א בסעיף כהגדרתו העבודה במקום מחזיק - במפעל" ""מחזיק
הבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-0ע219,לענייןמקוםעבודהשהוא

מפעלחומרינפץ;";

אחריההגדרה""מקום",לענייןחמרינפץ"-יבוא: )2(

""מפעלחומרינפץ"-מקוםשמייצריםבוחומרינפץאושמשתמשיםבובחומרי
נפץבהליךייצורםשלמוצרים;

"מפעלחומרינפץביטחוני"-מפעלחומרינפץשנקבעכיהואמפעלביטחוני
לפיסעיף29אלחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968ו,וששרהביטחוןקבע

שהואמפעלחומרינפץביטחונילענייןחוקזה;";

ובהםאושרה בוועדה לדיוניםשהתקיימו במקביל
התקבלו כאמור, תשע"ח השעה הוראת תוקף הארכת
לתיקון החוק להצעת לכנסת המשפטי הייעוץ הערות
מס'צעבעקבותהערותאלההתקיימהעבודתמטהבין־

משרדיתמשלימה,והצעתהחוקהמתפרסמתבזהכוללת
נוסחמתוקןומורחבשלהצעתהחוקהאמורהע

כאמור,החוקהמוצעבאלהסדיראתסמכותושלשר
הביטחוןבכלהנוגעלהוראותהחוקלענייןמפעליחומרי

נפץביטחונייםע

מפעל כי לקבוע הביטחון שר את להסמיך מוצע
חומרינפץשהואמפעלביטחוניכמשמעותובחוקרישוי
עסקים,התשכ"ח-1968)ביןשמדוברבחברהממשלתיתובין
שמדוברבמפעלפרטי(,יהיה"מפעלחומרינפץביטחוני"
לענייןהחוק)ראוסעיף1להצעתהחוק(עמפעלכאמוריהיה
כפוףלהוראותבטיחותשיקבעשרהביטחון,בתקנות,בכל
הנוגעלייצור,בחינה,ניסוי,החסנה,יבוא,שימוש,החזקה
דיווח ולעניין נפץ, חומרי של למקום ממקום והעברה
עלאירועיבטיחותועלנקיטתאמצעיבטיחותעסמכויות
הביצועלפיהחוקלגבימפעליםאלה,יהיונתונותעלפי

המוצעלשרהביטחון)ראוסעיף15להצעתהחוק(ע

כמוכןמוצעלעדכןאתרשימתהגופיםהביטחוניים
שיהיופטוריםמתחולתהחוק,ולהוסיףעלצבאההגנה
לישראל,משטרתישראלושירותבתיהסוהרגםיחידות
סמךשלמשרדראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחום
ביטחוןהמדינהויחידותויחידותסמךשלמשרדהביטחון,
למעטמפעליחומרינפץביטחוניים)ראוסעיףצ1להצעת
החוק(עגופיםאלהיחויבולקבועפקודותאונוהליבטיחות
פנימיים,שיהיוככלהאפשרבהתאםלהוראותהבטיחות
נפץ חומרי מפעלי לגבי בתקנות הביטחון שר שקבע

ביטחונייםע

סמכויות את מחדש להסדיר מוצע כך, על נוסף
האכיפההקיימותהיוםבחוקולעגןבוסמכויותנוספות

והסדריםשונים,לרבותבנושאיםשלהלן:

סמכותלהוציאלמפעלחומרינפץ)לאודווקאביטחוני( )1(
צובטיחות-צושיחייבאתהמפעללנקוטאמצעיםלהסרת

סכנההנובעתמחומרינפץ;

סמכותלהוציאלמפעלחומרינפץביטחוני,שאינו )2(
צו בהיתר, שנקבעה בהוראה או חיקוק בהוראת עומד
שיפור-צושיחייבאותולנקוטצעדיםלשםקיומהשל

אותההוראה;

הסדרתאופןמסירתצוויםלמפעליחומרינפץ; )ו(

סמכותלהטילעיצומיםכספייםעלמפעלחומרינפץ )צ(
ביטחונישפעלבלאהיתראושהפרצו־הפסק,צובטיחות

אוצושיפור;

הסמכויות הפעלת על שיפוטית ביקורת הסדרת )5(
הנזכרותלעיל,במקוםהסדרהביקורתהשיפוטיתהמעוגן

היוםבחוקע

כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהביטחוןלהקיםועדה
בחומרינפץבמפעלי פעולות פיקוחעל מייעצתלעניין
להתקנת הנוגע בכל לו שתייעץ ביטחוניים, נפץ חומרי
תקנות,להפעלתסמכויותיולפיהחוקולמדיניותהפיקוח

והאכיפההמינהליתשלהוראותהחוקבמפעליםאלהע

לוועדת לדווח הביטחון שר על להטיל גם מוצע
החוץוהביטחוןשלהכנסת,מדישנה,עלפעולותהפיקוח
שנעשובמפעליחומרינפץביטחוניים,עלאירועיהבטיחות
הנוגעיםלחומרינפץשהתרחשובמפעליםאלהועלאמצעי
האכיפהשננקטו,ובכללזהעיצומיםכספיים,הכולכמפורט

להלןע

לקבוע הביטחון שר את להסמיך מוצע  סעיפים
כימפעלחומרינפץשהואגםמפעלביטחוני 2,1ו־צ

כאמורבסעיף29אלחוקרישויעסקים,ייחשב 
ל"מפעלחומרינפץביטחוני"לענייןהחוקעכמוכןמוצע
לתקןאתההגדרה"שר"ולקבוע,כילענייןמפעליםאלה,

השרהמוסמךבביצועהחוקיהיהשרהביטחוןע

דינימדינתישראל,נוסחחדש16,עמ'עווע 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'צ20;התשנ"ח,עמ'16ע ו
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ההגדרה"ביתחרושתלחמרינפץ"-תימחק; )ו(

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

אחריההגדרה"מפקח"יבוא: )5(

""מפקחבכיר"-עובדהמדינהבכירבמשרדהביטחון,ששרהביטחוןהסמיכו
לענייןהוראותלפיחוקזההנוגעותלמפעליחומרינפץביטחונייםע"

בסעיף2לחוקהעיקרי,במקום"בביתחרושתלחמרינפץ"יבוא"במפעלחומרינפץ"ע2עתיקוןסעיף2

בסעיףולחוקהעיקרי,אחרי"אלא"יבוא"במפעלחומרינפץביטחוניאו"עועתיקוןסעיףו

בסעיףצלחוקהעיקרי-צעתיקוןסעיףצ

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מפעלחומרינפץ"; )1(

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

תיקוןכותרתפרק
חמישי

פיקוח5ע "סמכויות יבוא עזר" "סמכויות במקום העיקרי, לחוק חמישי פרק בכותרת
ואכיפה"ע

בסעיף12לחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף12

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

בסעיףקטן)א(- )2(

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

במקום"סכנהתכופהלחייאדם"יבוא"סכנהלשלומואולבריאותושל )ב(
אדם";

ועודמוצעלהחליףאתהמונח"ביתחרושתלחומרי
נפץ"במונח"מפעלחומרינפץ"ולעדכןאתהגדרתהמונח
כךשיובהרשהיאכוללת,נוסףעלמקוםשבומייצרים
חומרינפץ,גםמפעלשבומשתמשיםבחומרינפץבייצורם

שלמוצריםאחריםע

כעובד בכיר" "מפקח להגדיר מוצע כך, על נוסף
הסמיכו הביטחון ששר הביטחון במשרד בכיר המדינה
לענייןחוקזהבכלהנוגעלמפעליחומרינפץביטחונייםע
עלפיהמוצעבסעיף11להצעתהחוק,יהיונתונותלמפקח
בכירהסמכויותהנוגעותלהטלתעיצוםכספיעלמפעל
החוק, להוראות בניגוד פעל אשר ביטחוני נפץ חומרי

כמפורטבפרקחמישי1לחוקכנוסחוהמוצעע

סעיףולחוקקובעכי"לאייצראדםחומרבלתי  סעיף 3
מאושראלאלשםניסיונותמדעייםבלבדולפי 
היתרמאתשר"עחומרמאושרהואחומרנפץשהממשלה
אישרהבאכרזהשפורסמהברשומות-אכרזתחומרינפץ
אינה זו אכרזה התשנ"ט-1999ע מאושרים(, נפץ )חומרי
כוללתחומריםהמשמשיםמפעליחומרינפץביטחוניים

באופןשוטף,דוגמתניטרוגליצריןאוניטרוצלולוזהע

נפץ חומרי מפעל של יכולתו תוגבל שלא כדי
ביטחונילהמשיךולהשתמשבחומריםאלה,המשמשים,
ביןהשאר,לייצורהודפיםלפגזישריוןוארטילריהבעבור
מערכתהביטחון,מוצעכיהאיסורעלייצורחומרינפץ

בלתימאושריםלאיחולעלמפעליחומרינפץביטחונייםע
הדרישהלהיתרמאתהשרלייצורחומריםכאמורתעמוד

בעינהגםלגבילמפעליחומרינפץביטחונייםע

צו־הפסק, של מנגנון קובע לחוק 12 סעיף  סעיף 6
המאפשרלמפקחלהורותעלהפסקתפעילות 
במפעלחומרינפץבמקרהשלחריגהמהוראותהחוקאו
במקרהשישבפעילותהמבוצעתסכנהתכופהלחייאדםע

מוצעלתקןאתהסעיףבכמהעניינים:

לתתצו גםסמכות למפקח להקנות מוצע ראשית,
וזאת - במפעל פחותה בפגיעה שכרוך צו - בטיחות
בנסיבותשבהן,בהתאםלשיקולדעתהמפקח,איןצורך
לעצוראתפעילותהייצורעצוהבטיחותמאפשרלמפעל

לתקןאתהחריגהבתוךפרקזמןשיקבעהמפקחבצו;

צו או צו–הפסק לתת הסמכות כי מוצע שנית,
בטיחותתהיהנתונהלמפקחאםהואנוכחשישבפעילות
המבוצעתבמפעלסכנהלשלומואולבריאותושלאדם,
ולארקאםהואנוכחשכרוכהבהסכנהתכופהלחייאדם

)זאתכשהפעילותאינהבניגודלהוראותהחוק(;

לעניין הוראות לחוק 12 בסעיף לעגן מוצע לבסוף,
במפעל המחזיק של וזכותו חוקיותם הצווים, המצאת
כהגדרתוהמוצעתלטעוןאתטענותיובענייןמתןהצו,הן

לפנימתןהצווהןלאחרנתינתוע
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אחרי"רשאיהמפקח"יבוא"לאחרשנתןלמחזיקבמפעלהזדמנותלטעון )ג(
אתטענותיו";

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

לחייבאתמפעלחומריהנפץשבובוצעהפעולהכאמורברישה, )2("
בצוחתוםבידו,לנקוטבתוךפרקהזמןהנקובבצו,אמצעיםכמפורשבצו

לשםהרחקתהסכנה;צוכזהייקרא"צובטיחות"ע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ו(

צולפיסעיףזהיומצאלמחזיקבמפעלבמסראלקטרוניכהגדרתובחוק ")א1(
חתימהאלקטרונית,התשס"א-2001צ,עםאישורמסירהשניתןבאמצעיאלקטרוני,
של שמו בנקיבת טעות אובמסירהאישית; מסירה עםאישור רשום בדואר

המחזיקבמפעללאתפגעבחוקיותושלצושהומצאלפיסעיףקטןזהע

ניתןלגבימפעלחומרינפץצו־הפסקאוצובטיחות,לרבותצולהארכת )א2(
תוקפושלצוכאמור,רשאיהמחזיקבמפעללטעוןאתטענותיובענייןהצולפני
המפקחלאיאוחרמ־צ1ימיםממועדנתינתו,ואולםאיןבאמורכדילעכבאת
ביצועושלהצו,אלאאםכןהורהעלכךהמפקח;שוכנעהמפקחכיהמפעלעמד

בכלהוראותהבטיחותהמחייבות,יבטלאתהצוע";

בסעיפיםקטנים)ב(ו־)ג(,אחרי"צו־הפסק"יבוא"אוצובטיחות"ע )צ(

אחריסעיף12לחוקהעיקרייבוא:עעהוספתסעיף12א

"צושיפורבמפעל
חומרינפץביטחוני

נוכחמפקחכיבמפעלחומרינפץביטחונילאמקוימת12אע )א(
הוראתחיקוקאוהוראהשנקבעהבהיתר,שעניינהבטיחותם
שלחומרינפץ,רשאיהואבצו)להלן-צושיפור(,לחייב
אתהמפעללנקוטצעדיםשיפרטבצולשםקיומהשלאותה
הוראה,בתוךתקופהשיקבעבצו;הוראותסעיף12)א1(עד)ג(

יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלצושיפורע

מחזיקבמפעלחומרינפץביטחונייודיעבכתבלמפקח )ב(
עלביצועצוהשיפורבתוךהתקופהשנקבעהבצולביצועוע"

ביטולסעיפיםו1
ו־צ1

סעיפיםו1ו־צ1לחוקהעיקרי-בטליםע8ע

אחרי"רשאיהמפקח"יבוא"לאחרשנתןלמחזיקבמפעלהזדמנותלטעון )ג(
אתטענותיו";

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

לחייבאתמפעלחומריהנפץשבובוצעהפעולהכאמורברישה, )2("
בצוחתוםבידו,לנקוטבתוךפרקהזמןהנקובבצו,אמצעיםכמפורשבצו

לשםהרחקתהסכנה;צוכזהייקרא"צובטיחות"ע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ו(

צולפיסעיףזהיומצאלמחזיקבמפעלבמסראלקטרוניכהגדרתובחוק ")א1(
חתימהאלקטרונית,התשס"א-2001צ,עםאישורמסירהשניתןבאמצעיאלקטרוני,
של שמו בנקיבת אובמסירהאישית;טעות מסירה עםאישור רשום בדואר

המחזיקבמפעללאתפגעבחוקיותושלצושהומצאלפיסעיףקטןזהע

ניתןלגבימפעלחומרינפץצו־הפסקאוצובטיחות,לרבותצולהארכת )א2(
תוקפושלצוכאמור,רשאיהמחזיקבמפעללטעוןאתטענותיובענייןהצולפני
המפקחלאיאוחרמ־צ1ימיםממועדנתינתו,ואולםאיןבאמורכדילעכבאת
ביצועושלהצו,אלאאםכןהורהעלכךהמפקח;שוכנעהמפקחכיהמפעלעמד

בכלהוראותהבטיחותהמחייבות,יבטלאתהצוע";

בסעיפיםקטנים)ב(ו־)ג(,אחרי"צו־הפסק"יבוא"אוצובטיחות"ע )צ(

הוספתסעיף12אאחריסעיף12לחוקהעיקרייבוא:עע

"צושיפורבמפעל
חומרינפץביטחוני

נוכחמפקחכיבמפעלחומרינפץביטחונילאמקוימת12אע )א(
הוראתחיקוקאוהוראהשנקבעהבהיתר,שעניינהבטיחותם
שלחומרינפץ,רשאיהואבצו)להלן-צושיפור(,לחייב
אתהמפעללנקוטצעדיםשיפרטבצולשםקיומהשלאותה
הוראה,בתוךתקופהשיקבעבצו;הוראותסעיף12)א1(עד)ג(

יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלצושיפורע

מחזיקבמפעלחומרינפץביטחונייודיעבכתבלמפקח )ב(
עלביצועצוהשיפורבתוךהתקופהשנקבעהבצולביצועוע"

ביטולסעיפיםו1סעיפיםו1ו־צ1לחוקהעיקרי-בטליםע8ע
ו־צ1

1)צ( בסעיף "שר", בהגדרה המוצע התיקון לנוכח
להצעתהחוק,ובהתאםלהגדרה"מפקח"שבסעיף1לחוק,
הרישלענייןמפעלחומרינפץביטחוניהמפקחיהיהכזה

שמינהשרהביטחוןע

כנוסחו 12א סעיף את לחוק להוסיף מוצע  סעיף 7
המוצע,שיסמיךמפקחלתתלמפעלחומרינפץ 
ביטחוני"צושיפור",אםנוכחשבאותומפעללאמקוימות
הוראותחיקוקאוהוראותשנקבעובהיתרעבצוכאמוריפרט
המפקחצעדיםשעלהמפעללנקוטלתיקוןהליקויויקבע
פרקזמןלתיקונועכליזהנועדלטיפולבליקוייםשאינם
חמוריםולפיכךאינםדורשיםנקיטתצעדיםחמוריםיותר

כנגדהמפעל,בדמותשלצו־הפסקאוצובטיחותע

ההסדרהקייםבדברפנייהלערכאות,הקבוע  סעיפים
בסעיפיםו1ו־צ1לחוק,לאהיהבשימושבמשך  8 ו־10
שניםארוכות,ואינומתאיםלחקיקהעדכנית 
בנושאפנייהלערכאותמשפטיותעלפיכך,מוצעלבטלאת

הסעיפיםהאמורים,וזהנוסחם:

"ועדת ערעור

שרהמשפטיםימנה,לעניןפרקזה,ועדתערעור )א( ו1ע
שלשלושהובהםשופטאחדשישמשיושבראשע

על הערעור, ועדת של הקמתה על הודעה )ב(
הרכבהועלכתבתהתפורסםברשומותע

תקנות להתקין רשאי המשפטים שר )1( )ג(
הקובעותאתסדריהדיןלפניועדתהערעור;

ס"חהתשס"א,עמ'210ע צ
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בסעיף15לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:9עתיקוןסעיף15

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

להגנתהסביבה,לפיהענייןע

נתןשרהביטחוןהיתרלפיחוקזהלמפעלחומרינפץביטחוני,יודיעעלמתן )ד(
ההיתרותנאיולשרהכלכלהוהתעשייה,לשרהפנים,לשרלביטחוןהפניםולשרלהגנת

הסביבהע"

בסעיףע1לחוקהעיקרי,סעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(-בטליםע10עתיקוןסעיףע1

הוספתפרק
חמישי1

אחריפרקחמישילחוקהעיקרייבוא:11ע

ועדתהערעורתקבעבעצמהאתסדרידינהבכל )2(
שלאנקבעובתקנותע

ערעור על צו הפסק

הרואהעצמונפגעעלידיצו־הפסקאועלידי )א( צ1ע
סירובהמפקחלבטלאתהצולאחרשתוקןהמעוות,

רשאילערערלפניועדתהערעורע

טפסים; בשני הערעור לועדת יוגש הערעור )ב(
טופסאחדתמציאהועדהלמפקחשנתןאתהצוע

הגשתערעורעלצו־הפסקאינהמעכבתאת )ג(
ביצועהצוע

ועדתהערעוררשאיתלאשרצו־הפסק,לשנותו )ד(
אולבטלוע

איןאחריהחלטתועדתהערעורולאכלוםע" )ה(

ו1ו־צ1לחוק,מוצע בהמשךלביטולםשלסעיפים
ע1לחוק,אשר )ד(ו־)ה(בסעיף לבטלאתסעיפיםקטנים
מקניםזכותלערערלפניועדתהערעורעלהוראותשנתנה

המשטרהמכוחסמכותהלפיאותוסעיף,וזהנוסחם:

בעלחומרנפץשעליוניתנההוראהלפיסעיףקטן)ב( ")ד(
רשאילערערעליה,תוךארבעהעשרימיםמיוםשהודע
לועליה,לפניועדתהערעורהאמורהבסעיףו1,והוראות
הושמד המחוייבים; יחולו,בשינויים )ד( צ1)ב(עד סעיף
ועדת רשאית מיידי, לביצוע הוראה פי על הנפץ חומר
הערעור,אםמצאהשלאהיהמקוםליתןהוראהלהשמיד
אתחומרהנפץ,לפסוקלמערערפיצוייםמאוצרהמדינה

עלאבדןחומרהנפץע

רשאי הערעור ועדת בהחלטת נפגע עצמו הרואה )ה(
לערערעליה,תוךשלושיםימיםמהיוםשהומצאהלו,לפני

ביתהדיןהאזורילעבודהע"

סעיף15לחוקקובעהוראותלענייןאופןהפעלת  סעיף 9
תיאום על לשמור כדי היתרע לתת הסמכות 
ביןהגופיםהרגולטורייםהמפקחיםעלמפעלחומרינפץ
ביטחוני,מוצעלקבועמנגנוןולפיושרהביטחון,כשהוא
ועל ההיתר מתן על יודיע כאמור, למפעל היתר נותן

תנאיולשרהכלכלהוהתעשייה,לשרהפניםולשרלהגנת
הסביבהעכמוכן,במקריםשבהםיבקששרהביטחוןלקבוע
בהיתרתנאיםנוספיםעלאלההקבועיםבתקנותמכוח
החוק,הואיידרשלהתייעץקודםלכןעםשרהפניםועם
השרהאחרהנוגעלעניין-שרהכלכלהוהתעשייהאו
השרלהגנתהסביבהעיובהרכיאיןבקביעתתנאיםבהיתר
מכוחהחוקכדילגרועמתוקפםשלתנאיםשנקבעולפיכל

חוקאחרלענייןהפעילותהמוסדרתבהיתרע

1 חמישי פרק את לחוק להוסיף מוצע  סעיף 11
כנוסחוהמוצע,שתעוגןבוסמכותלנקוטסנקציה  כללי

מינהלית-הטלתעיצוםכספיעלמפעליחומרי 
נפץביטחונייםשביצעוהפרותכמפורטבפרקע

אכיפה במנגנוני השימוש גובר האחרונות, בשנים
מינהליים,ובראשםהטלתעיצוםכספי,ככליםחלופיים
למשפטהפליליעבמשךשניםארוכותנעשהשימושבאכיפה
הפליליתגםלהפרותשלהוראותחוקרגולטוריות,שכן
ההפרותהוגדרוכעבירותפליליות)המסווגותבעולםדיני
malaprohibita,כלומר:עבירות העונשיןכעבירותשהן
הסדר(עעםהשניםגברההתפיסהכימנגנוןשלאכיפה
מינהלית,כלומר,הטלתסנקציותבידירשותמינהליתולא
בידיביתמשפט,מתאיםיותרלטיפולבהפרותשלהוראות

חוקרגולטוריותע

לפרק חמישי1 המוצע

לסעיף 18א 

מוצעכיהסמכותלהטילעיצוםכספיעלמפעלחומרי
נפץביטחוניתינתןלמפקחבכירשימנהשרהביטחוןלעניין
חוקזהבכלהנוגעלמפעליחומרינפץביטחונייםעעלפי
שקלים אלף חמישים על יעמוד העיצום סכום המוצע,

חדשיםע

תכלית היא המינהלית הסנקציה של תכליתה
של הפרות ביצוע כי מניחה היא הרתעתית-מניעתיתע
עבירותהסדרנעשהמתוךשיקוליםתועלתנייםשלהמפר,
שסבור,למשל,שאי–קיוםההוראהעשוילחסוךלוהוצאותע
זוגובההסכוםשלהעיצוםהכספינועדלמנוע מסיבה
אתהתמריץהכלכלילהפראתהחוק,כלומרלנטרלאת
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"פרק חמישי1: הטלת עיצום כספי על מפעל חומרי נפץ ביטחוני

הפרמפעלחומרינפץביטחוניהוראהמההוראותלפיחוקזה,18אעעיצוםכספי
כמפורטלהלן,רשאימפקחבכירלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשל50,000שקליםחדשים:

ייצר,החזיק,אחסן,מכר,קנה,ייבאאוייצאחומרנפץ, )1(
בלאהיתר,בניגודלהוראותסעיפים2,ו,8,6,5או9;

העבירחומרנפץממקוםלמקוםבלאהיתראובאמצעות )2(
אדםשאיןבידוהיתר,בניגודלהוראותסעיף10;

סעיף לפי לו שניתן בטיחות צו או צו־הפסק הפר )ו(
12)א()1(או)2(;

הפרצושיפורשניתןלולפיסעיף12אע )צ(

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמפקחבכיריסודסבירלהניחכימפעלחומרינפץ18בע )א(
ביטחוניהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף
18א)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעלהמפרעיצום
כספילפיאותוסעיף,ימסורלוהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמפקחהבכיר,ביןהשאר, )ב(
אתאלה:

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמפקח )ו(
הבכירלפיהוראותסעיף18ג,וכייראואתההודעהעל
כוונתחיובכדרישתתשלוםאםהמפרלאיממשאת

הזכותהאמורה,כאמורבסעיף18ד)ד(;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )צ(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף18ה

ושיעורהתוספתע

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

הפרמפעלחומרינפץביטחוניהוראהמההוראותלפיחוקזה,18אעעיצוםכספי
כמפורטלהלן,רשאימפקחבכירלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשל50,000שקליםחדשים:

ייצר,החזיק,אחסן,מכר,קנה,ייבאאוייצאחומרנפץ, )1(
בלאהיתר,בניגודלהוראותסעיפים2,ו,8,6,5או9;

העבירחומרנפץממקוםלמקוםבלאהיתראובאמצעות )2(
אדםשאיןבידוהיתר,בניגודלהוראותסעיף10;

סעיף לפי לו שניתן בטיחות צו או צו־הפסק הפר )ו(
12)א()1(או)2(;

הפרצושיפורשניתןלולפיסעיף12אע )צ(

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמפקחבכיריסודסבירלהניחכימפעלחומרינפץ18בע )א(
ביטחוניהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף
18א)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעלהמפרעיצום
כספילפיאותוסעיף,ימסורלוהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמפקחהבכיר,ביןהשאר, )ב(
אתאלה:

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמפקח )ו(
הבכירלפיהוראותסעיף18ג,וכייראואתההודעהעל
כוונתחיובכדרישתתשלוםאםהמפרלאיממשאת

הזכותהאמורה,כאמורבסעיף18ד)ד(;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )צ(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף18ה

ושיעורהתוספתע

קיומהשל"ההפרההיעילה"עעםזאת,גובההסכוםשל
את יסכן שלא כך מידתי להיות צריך הכספי העיצום
המשךפעילותוהכלכליתשלהמפר,שכןמטרתהסנקציה
המינהליתהיאהחזרתהמפוקחלמשטרציותולאלגרום,

בפועל,להפסקתפעילותוע

לסעיפים 18ב עד 18ד

בסעיפיםאלהמוצעלקבועאתאופןהפעלתהסמכות
הוראות הן המוצעות ההוראות כספיע עיצום להטיל
המקובלותבהסדרחקיקההכולליםסמכותזוכברהיוםע
בסיסיות זכויות להבטיח נועדו אלה מפורטות הוראות
שלמפרבמסגרתהליךמינהליראוי,הפעלהשוויוניתשל

הסמכותלגבילמפריםושקיפותבפעולתהרשותע

השלבהראשוןבהפעלתהסמכותכלפימפעלחומרי
נפץביטחונישישלגביותשתיתראייתיתהמעידהעליסוד
סבירלהניחכיבוצעהעלידוהפרהשלהוראותהחוק,
הואמשלוחהודעהעלכוונהלהטילעיצוםכספי)להלן-
הודעהעלכוונתחיוב(עהודעהזומבהירהלמפעלהמפר
כילמפקחהבכירישתשתיתראייתיתמבוססתהמעידה
עלביצועהפרהעלידועעודמבהירהההודעהמהוסכום
העיצוםהכספישצפוילהיותמוטלעלהמפרבשלביצוע
ההפרההאמורה,כפישמשתקפתמהתשתיתהראייתית

שבפניהמפקחהבכירע
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מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף18ב,18געזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהמפקחהבכיר,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך0וימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהמפקחהבכירלהאריךאת

התקופההאמורהמטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

החלטתהמפקח
הבכירודרישת

תשלום

המפקחהבכיריחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענו18דע )א(
לפיסעיף18ג,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף18וע

החליטהמפקחהבכירלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

המעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

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

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

במועדהאמורע

הפרהחוזרת
והפרהנמשכת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה18הע )א(
הפרההחלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
כאמור זה, חוק לפי מההוראות הוראה הפרת - חוזרת"

בסעיף18א,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה
שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

בסעיף18גהמוצעמעוגנתזכותהטיעוןשלהמפרלפני
המפקחהבכיר,כמקובלבהליךמינהליעמוצעכימפריוכל
לטעוןאתטענותיולפניהמפקחהבכירבתוך0וימיםמיום
שנמסרהלוהודעהעלכוונתחיוב,והמפקחהבכיררשאי
להאריךאתהתקופההאמורהמטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

בסעיף18דמוצעלקבועכירקלאחרששקלהמפקח
הבכיראתטענותהמפר,הואיחליטאםישלהטילעיצוםכספי
ומהגובהועאםהמפקחהבכיריחליטכילאהתגלועובדות
הראשונית התשתית את המשנות או הסותרות חדשות
שעליהנסמךכיאכןבוצעההפרה,הואיטילעלהמפרעיצום
כספיעסכוםהעיצוםהכספייהיהכפישצויןבהודעהעל
כוונתחיוב,אובסכוםמופחת,אםהמפרהביאלפניהמפקח
הבכירעדותלקיוםנסיבותשבשלהןיכולהמפקחהבכיר
להפעילאתסמכותולהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיע

תהפוך טענותיו, את לטעון שלא בחר המפר אם
)כלומר לסופית החיוב כוונת על הראשונית ההודעה
ל"דרישתתשלום"(בחלוף0וימיםמהמסירהלמפר,ויהיה

עלהמפרלשלםאתסכוםהעיצוםהכספיהמצויןבהע

לסעיף 18ה

חלקמההפרותהרגולטוריותהןהפרותנמשכותלפי
נמשכת, הפרה היא הפרה שכאשר לקבוע מוצע טבעןע
ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלההחלקהחמישיםשלו

לכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרת,מוצעלקבועכייוטלעלהמפרכפל
החוזרת ההפרה בשל המוטל העיצום הכספיע העיצום

מבטאאתהסלמתהאמצעיהננקטלגבימפררצידיביסטע
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מפקחבכיראינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך18ועסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבפרקזה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת הביטחון, שר )ב(
מקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצום
כספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,ובשיעורים

שיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת18זע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
המפקחהבכיר,כאמורבסעיף18ד)ד(-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתמשפטלפיסעיף18יגאו
הוגשערעורעלפסקדיןבעתירהכאמור,ועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהמפקחהבכיראובידיביתהמשפט
-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בעתירהאובערעור,לפיהענייןע

ב־1 יתעדכן זה בפרק הקבוע הכספי העיצום סכום )ב(
בהתאם העדכון(, יום - זה קטן )בסעיף שנה בכל בינואר
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,
"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהע

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

מפקחבכיראינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך18ועסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבפרקזה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת הביטחון, שר )ב(
מקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצום
כספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,ובשיעורים

שיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת18זע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
המפקחהבכיר,כאמורבסעיף18ד)ד(-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתמשפטלפיסעיף18יגאו
הוגשערעורעלפסקדיןבעתירהכאמור,ועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהמפקחהבכיראובידיביתהמשפט
-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בעתירהאובערעור,לפיהענייןע

ב־1 יתעדכן זה בפרק הקבוע הכספי העיצום סכום )ב(
בהתאם העדכון(, יום - זה קטן )בסעיף שנה בכל בינואר
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,
"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהע

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

לסעיף 18ו 

מאחרשההסדרהמוצעמסמיךאתהמפקחהבכיר
של הסמכה נדרשת קבוע, בסכום כספי עיצום להטיל
המפקחהבכירלהטילעיצוםכספיבסכוםנמוךמזההקבוע
בחוק,זאתכדילאפשרגמישותוהתחשבות,ביןהשאר
במצביםשבהםמדוברבמפוקחצייתןשמשתףפעולהעם
המפקחהבכירעהסמכהכזוקבועהבצורהמפורשתבסעיף
זהעמוצעלהקנותסמכותלשר,בהסכמתשרהמשפטים,
יפחית שבהתקיימם ושיקולים נסיבות בתקנות לקבוע
המפקחהבכיראתהעיצוםהכספיבשיעוריםהקבועים

לצידם)להלן-תקנותהפחתה(ע

בתקנותהפחתהרשאיהשרלהביאבחשבון,נסיבות
נפץ המעידיםעלכךשמדוברבמפעלחומרי ושיקולים
במפעל או החוק להוראות כלל בדרך המציית ביטחוני
נכון אשר הבכיר, המפקח עם פעולה שמשתף כאמור
לנקוטלגביואמצעיםלמניעתהישנותההפרהאולתקן
תקנות במסגרת כן, כמו בשלהע שנגרמו הנזקים את
ההפחתהראויאףלהתחשבבמחזורעסקאותיושלהמפר
ולהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיבמקריםשבהםקיים
נפץ חומרי מפעל של הכלכלית פעילותו להמשך חשש
ביטחוניעזאת,מאחרשמטרתהעיצוםהכספיהיאלהשיב
אתהמפעללמשטרציותולאלסכןאתפעילותוהכלכליתע

לסעיף 18ז

מוצעלקבועהוראותעדכוןבנוגעלסכוםהעיצום
הכספיהקבועבסעיף18א,שיבהירומהוהסכוםשישלשלם
בשלפערזמניםביןההודעהעלכוונתחיובוביןדרישת
העיצום משפטע לבית עתירה של במקרה או התשלום,
הכספייהיהלפיסכומוהמעודכןבמועדמסירתדרישת
התשלום,ולגבימפרשבחרשלאלטעוןאתטענותיולפני
המפקחהבכירכאמורבסעיף18ד)ד(-הסכוםהמעודכן
ביוםמסירתההודעהעלכוונתהחיובעכמוכן,אםהוגשה
עתירהלביתמשפטהשלוםעלהטלתהעיצוםהכספי)לפי
סעיף18יגהמוצע(אוהוגשערעורעלפסקדיןבעתירה
כאמור,וביתהמשפטאוהמפקחהבכירהורהעלעיכוב
תשלומושלהעיצוםהכספי,יהיהסכוםהעיצוםהכספי
הסכום - בערעור( או בעתירה העיצום בוטל לא )אם

המעודכןביוםההחלטהבעתירהאובערעור,לפיהענייןע

הסכום לעדכון אוטומטי מנגנון לקבוע מוצע עוד
הבסיסיב־1בינוארבכלשנה)להלן-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינוימדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה,הידועביוםהעדכון,לעומתהמדד
שהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמתעעלפיהמוצע,
המפקחהבכיריפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום

הכספיהמעודכניםכאמורע
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המועדלתשלום
העיצוםהכספי

מיום18חע ימים 0ו בתוך הכספי העיצום את לשלם המפר על
מסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף18דע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום18טע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם

בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-51961,עדלתשלומוע

פריסתתשלום
העיצוםהכספי

המפקחהבכיררשאי,לבקשתהמפר,להחליטעלפריסת18יע )א(
התשלוםשלהעיצוםהכספיבהתחשבבסכוםהעיצוםהכספי
המצדיקות אחרות מיוחדות ובנסיבות המפר על שהוטל
12 פריסהכאמור,ובלבדשמספרהתשלומיםלאיעלהעל

תשלומיםחודשייםע

החלטת את יראו במועדו, תשלום המפר שילם לא )ב(
)א( המפקחהבכירעלפריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן
כבטלה,יתרתהחובתעמודלפירעוןמיידיויחולוהוראות

סעיף18טע

חוק18יאעגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-61995ע

עיצוםכספיבשל
הפרהשלהוראות

לפיחוקזהולפי
חוקאחר

עלמעשהאחדהמהווהכמההפרותשלהוראותלפיחוקזה18יבע
המנויותבסעיף18אאוהוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותר

מעיצוםכספיאחדע

עלהחלטהסופיתשלהמפקחהבכירלפיפרקזהניתן18יגעעתירה )א(
בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית עתירה להגיש
משפטהשלום,בתוך5צימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהע

לסעיפים 18ח עד 18יא

מוצעלקבועכיהעיצוםהכספיישולםבתוך0וימים
מיוםמסירתדרישתהתשלוםעאםלאשולםעיצוםכספי
במועד,ייווספועליולתקופתהפיגורהפרשיהצמדהוריבית
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961 כהגדרתםבחוק

)להלן-הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

נוסףעלכך,מוצעלהסמיךאתהמפקחהבכירלהחליט
עלפריסתהתשלוםשלהעיצוםהכספילבקשתושלמפרע
יובהרכיסמכותזונתונהלמפקחהבכירכלעודלאחלף
מועדהתשלוםעלאחרשחלףמועדהתשלום,החובעובר
חוק גבייתו לעניין ויחול קנסות לגביית במרכז לגבייה
התשנ"ה-1995 והוצאות, אגרות קנסות, לגביית המרכז

)להלן-חוקהמרכזלגבייתקנסות(ע

לאוצר ייגבה כספי עיצום כי לקבוע מוצע עוד
המדינהוכיעלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסותע

לסעיף 18יב

לעיתיםמעשהאחדשלהמפריכוללהוותהפרהשל
כמההוראותבחוקיםמאסדריםשוניםשגםבשלהפרתן

ניתןלהטילעיצוםכספיעלכן,מוצעלקבועכיעלמעשה
אחדשמהווהכמההפרותכאמור,הןלפיהוראותחוקזה
והןלפיהוראותחוקאחר,ניתןלהטילרקעיצוםכספיאחדע
זומגלמתאתהמחויבותשלהרשותהמינהלית הוראה
שלאלהטילסנקציותבמידההעולהעלהנדרשעכך,אם
המפרקיבלמהמפקחהבכירהודעהעלכוונתחיובלגבי
מעשהשבשלוכברשילםעיצוםכספי,הואיוכללטעון
במסגרתזכותהטיעוןכיאיןלהטילעליועיצוםכספינוסף

מכוחהוראהזוע

לסעיף 18יג

מוצעלקבועכיעלכלהחלטהסופיתשלהמפקח
הבכירלפיהפרקהמוצע,כגוןההחלטהלהטילעיצוםכספי
)לאחרמסירתדרישתתשלום(,יהיהניתןלהגישעתירה
לביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלוםע
לקיים יש כן ועל ִמינהליות החלטות הן אלה החלטות
בעניינןביקורתשיפוטיתלפיכלליהמשפטהמינהלי,ככל

החלטהמינהליתאחרתע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 5

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ע1ע 6
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איןבהגשתעתירהלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאת )ב(
ביצועההחלטה,אלאאםכןהסכיםלכךהמפקחהבכיראו

שביתהמשפטהורהעלכךע

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

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילמפקחבכירעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר18ידעפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את הביטחון משרד של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

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

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )ו(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )צ(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפרע )6(

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

הגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםע

איןבהגשתעתירהלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאת )ב(
ביצועההחלטה,אלאאםכןהסכיםלכךהמפקחהבכיראו

שביתהמשפטהורהעלכךע

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

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילמפקחבכירעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר18ידעפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את הביטחון משרד של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

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

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )ו(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )צ(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפרע )6(

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

הגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםע

של החלטה ביצוע עיכוב כי להבהיר מוצע עוד
נתוןלשיקול הגשתעתירה, במקרהשל הבכיר המפקח
דעתושלהמפקחהבכיראושלביתהמשפטשאליוהוגשה
העתירהעכמוכןמוצעלקבועכיאםהתקבלההעתירהאו
ערעורעלפסקדיןבעתירהכאמור,סכוםהכסףשיוחזר
למפריהיהבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,כדילמנוע

פגיעהכלכליתבמפרשטענותיונמצאומוצדקותע

לסעיף 18יד

מוצעלחייבאתהמפקחהבכירלפרסםאתהחלטותיו
היא הפרסום חובת תכלית כספיע עיצום הטלת בדבר
הבטחתשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתושלהמפקח
הבכיר,אשרבידיומסורהסמכותרבתעוצמהעבאמצעות
הפרסוםמובטחתבקרהציבוריתעלכךשהשימושבסמכות
להטילעיצוםכספיהואשוויוניוענייניעהחובהלפרסםחלה
סכומי הכספיים, העיצומים הטלת בדבר ההחלטות על

העיצומיםהכספייםשהוטלווהמקריםוהשיעוריםשבהם
הםהופחתועמידעזהיאפשרבחינהרוחביתמושכלתשל
הטלתהעיצומיםהכספייםויאפשרלמפרלדעתכיהעיצום
הכספיהמוטלבמקרהשלותואםאתהמדיניותהכללית

הנוגעתלהפעלתהסמכותהאמורהע

להגבלות כפופה הפרסום חובת כי להבהיר מוצע
המנויותבסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998ע
עודמוצעלהבהירכיהמפקחהבכיררשאישלאלפרסם
חייבת אינה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם פרטים
למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמור,כדוגמתמידעשהוא

סודמסחריע

עםזאת,עלאףחשיבותושלהפרסוםכמפורטלעיל,
כתוצאה במפר לנדרש מעבר פגיעה למנוע שכדי הרי
הפרסום תקופת את להגביל מוצע האמור, מהפרסום

לארבעשניםע
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הבכיר המפקח יפרסם לא זה, בסעיף האמור אף על )ג(
פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפי
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998ע,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטליהיה )ד(
לתקופהשלארבעשניםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ה(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותוהפלילית18טוע
שלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויות

בסעיף18א,המהווהעבירהע

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

ריביתוהצמדהמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתוע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדומפקחבכירהליכיםלפי

פרקזהבשלאותההפרהע"

במקוםסעיף20לחוקהעיקרייבוא:12עהחלפתסעיף20

לסעיף 18טו

מוצעלקבועכיתשלוםעיצוםכספילפיחוקזהלא
יגרעמאחריותוהפליליתשלאדם,אםהפרתההוראהבחוק
מהווהגםעבירהפליליתלפיכלדיןעואולםמוצעלהבהיר
כילאניתןלנקוטבמקבילאכיפהמינהליתואכיפהפלילית,

ונדרשלבחוראתמסלולהאכיפההמתאיםלנסיבותע

מפעל נגד מינהלי הליך החל אם המוצע, פי על
חומרינפץביטחוני,לאיוגשנגדוכתבאישוםאלאאם
ההיערכות זאתע המצדיקות חדשות עובדות התגלו כן
לאכיפהמינהליתבכלהנוגעלאיסוףהראיות,לשיחעם
המפרוכדומה,נעשיתבדרךשונהמאיסוףראיותלצורך
הליךפליליעכךלמשל,המפראינונחקרבאזהרהואינו
נערךלהגנהמשפטיתכפישנעשהלקראתהליךפליליע
מינהלי מהליך האכיפה הליך מהסבת להימנע יש לכן
להליךפלילי,אלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקות
אתהמעברלהליךהפליליעבמקרהכזהשלהסבתההליך
להליךפלילי,אםהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכום
ששילםכעיצוםכספי,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתלפי
חוקפסיקתריביתוהצמדהמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

באופןדומהמוצעלקבועכיאםהוגשנגדאדםכתבאישום
בשלמעשההמהווהגםהפרה,לאינקוטנגדוהממונה

הליכיאכיפהמינהליתע

מוצעלהחליףאתההסדרהקבועהיוםבסעיף20  סעיף 12
בתאגיד, משרה נושא אחריות בעניין לחוק 
של נוסחו וזה בחקיקהע היום המקובל מעודכן בהסדר

סעיף20לחוקשמוצעלהחליפו:

"שותפות בעבירה

נעברהעבירהכאמורבסעיף19עלידיחברבני )א( 20ע
אדם,מואגדאולאמואגד,אשםבעבירהגםכלאדםאשר
בשעתביצועהעבירההיהחברההנהלה,מנהלשותףאו

פקידאחראישלאותוחבר,אםלאיוכיחאחתמאלה:

שהואלאידעעלביצועהעבירה; )1(

שהואנקטכלהאמצעיםהמתקבליםעלהדעת )2(
בכדילמנועאתביצועהעבירהע

19,אשם מקוםשנעברהבועבירהלפיסעיף )ב(
אלאאםיוכיח מקום, באותו בעבירהגםהמחזיק     

כאמורבסעיףקטן)א(ע"

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע ע
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"אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן20ע כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
עובד בידי או התאגיד בידי 19 סעיף לפי עבירה למניעת
מעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()צ(

לחוקהעונשיןע

נעברהעבירהלפיסעיף19בידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתו
לפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדי

למלאאתחובתוע

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

מטעםהתאגידעלהתחוםשבונעברההעבירהע"

הוספתסעיפים
20או־20ב

אחריסעיף20לחוקהעיקרייבוא:ו1ע

על20אע"ועדהמייעצת פיקוח לעניין מייעצת ועדה ימנה הביטחון שר )א(
בטיחותחומרינפץבמפעליחומרינפץביטחוניים)בסעיף
זה-ועדהמייעצת(;הוועדהתהיהבתשלושהחברים,שהם
נציגיציבורבעלירקעוניסיוןבתחוםחומריהנפץוהבטיחות
מחברי אחד את ימנה הביטחון שר נפץ; בחומרי בעבודה

הוועדהליושבהראששלהע

לאימונהלחברהוועדההמייעצתמישבשנתיים)ב( )1(
שקדמולמינויהיהעובדמשרדהביטחוןאועובדמפעל

חומרינפץביטחוניע

לאימונהלחברהוועדההמייעצתולאיכהןכחבר )2(
כאמורמישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשל
ניגודעניינים,אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידו

בוועדהע

חברהוועדההמייעצתלאיטפלבמסגרתתפקידו )ו(
בנושאשהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגוד

ענייניםע

עלול שהוא המייעצת הוועדה לחבר נודע )צ(
בפסקאות כאמור עניינים ניגוד של במצב להימצא
)2(או)ו(,יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראש
הוועדהולאיטפלבנושאכאמורבאותוסעיףקטן;היה

חברהוועדהכאמורהיושבראש,יודיעעלכךלשרע

"אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן20ע כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
עובד בידי או התאגיד בידי 19 סעיף לפי עבירה למניעת
מעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()צ(

לחוקהעונשיןע

נעברהעבירהלפיסעיף19בידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתו
לפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדי

למלאאתחובתוע

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

מטעםהתאגידעלהתחוםשבונעברההעבירהע"

הוספתסעיפיםאחריסעיף20לחוקהעיקרייבוא:ו1ע
20או־20ב

על20אע"ועדהמייעצת פיקוח לעניין מייעצת ועדה ימנה הביטחון שר )א(
בטיחותחומרינפץבמפעליחומרינפץביטחוניים)בסעיף
זה-ועדהמייעצת(;הוועדהתהיהבתשלושהחברים,שהם
נציגיציבורבעלירקעוניסיוןבתחוםחומריהנפץוהבטיחות
מחברי אחד את ימנה הביטחון שר נפץ; בחומרי בעבודה

הוועדהליושבהראששלהע

לאימונהלחברהוועדההמייעצתמישבשנתיים)ב( )1(
שקדמולמינויהיהעובדמשרדהביטחוןאועובדמפעל

חומרינפץביטחוניע

לאימונהלחברהוועדההמייעצתולאיכהןכחבר )2(
כאמורמישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשל
ניגודעניינים,אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידו

בוועדהע

חברהוועדההמייעצתלאיטפלבמסגרתתפקידו )ו(
בנושאשהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגוד

ענייניםע

עלול שהוא המייעצת הוועדה לחבר נודע )צ(
בפסקאות כאמור עניינים ניגוד של במצב להימצא
)2(או)ו(,יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראש
הוועדהולאיטפלבנושאכאמורבאותוסעיףקטן;היה

חברהוועדהכאמורהיושבראש,יודיעעלכךלשרע

לסעיף 20א המוצע סעיף 13

לעניין מייעצת ועדה תוקם כי לקבוע מוצע 
פיקוחעלבטיחותחומרינפץבמפעליחומרינפץביטחוניים,

אשרחבריהימונובידישרהביטחוןע

תפקידיהוועדהיהיולייעץלשרהביטחוןבכלהנוגע
להתקנתתקנותלצורךביצועהחוקבכלהנוגעלמפעלי

חומרינפץביטחוניים,וכןבכלהנוגעלהפעלתסמכויותיו
ומדיניותהפיקוחוהאכיפההמינהליתלפיהחוקבמפעלים
כאמורעכמוכןמוצעלהטילחובהעלהוועדהלדווחלשר
הביטחון,מדישנה,עלפעולותהפיקוחעלבטיחותשבוצעו
במפעליםאלה,ובכללזהעלהפרותאוליקוייםשנמצאו

ועלאמצעיאכיפהשננקטובשלהםע
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בסעיףקטןזה- )5(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-
;81968

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,
נוכחותבדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,או

עיסוקבנושאמחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברהוועדההמייעצת-ניגוד
ענייניםביןמילויתפקידוכחברהוועדהלבין
ענייןאישיאותפקידאחר,שלואושלקרובואו

שלתאגידשהואאוקרובובעליענייןבו;

לרבות - המייעצת הוועדה חבר של אישי", "עניין
ענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגידשהואאו
קרובוהםבעליענייןבו,אוענייןשלגוףשהוא

אוקרובוהםמנהליםאועובדיםאחראיםבו;

הורה, זוג, בן - המייעצת הוועדה חבר של "קרוב",
הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,
חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותחורגים

אוכלאדםהסמוךעלשולחנוע

הנוגע בכל הביטחון לשר תייעץ המייעצת הוועדה )ג(
צ2)א1(וכןבכלהנוגעלהפעלת להתקנתתקנותלפיסעיף
סמכויותיולפיחוקזהולמדיניותהפיקוחוהאכיפההמינהלית,

לגבימפעליחומרינפץביטחונייםע

בתחילתכלשנהתגישהוועדההמייעצתלשרהביטחון )ד(
דיןוחשבוןשנתיעלאודותהפיקוחעלבטיחותהפעילות
בחומרינפץבמפעליחומרינפץביטחונייםבשנהשקדמה
להגשתהדוח,ובכללזהעלהפרותשלהוראותלפיחוקזה
אוליקוייבטיחותשנמצאוומעקבאחרתיקונם,וכןעלאודות
אמצעיהאכיפהשננקטובשלהם;דוחכאמורבסעיףקטןזה
יכולשיכלולהמלצותלשיפורהבטיחותבפעילותבחומרי
נפץבמפעליחומרינפץביטחונייםולשיפורפעולותהפיקוח

והאכיפהבמפעליםכאמורע

הכנסת20בעדיווחלכנסת של והביטחון החוץ לוועדת ידווח הביטחון שר
בתחילתכלשנה,לגביהשנהשקדמהלה,עלכלאלה:

פעולותהפיקוחשבוצעולפיפרקחמישיבמפעליחומרי )1(
נפץביטחוניים;

לסעיף 20ב המוצע

מוצעלחייבאתשרהביטחוןלדווחלוועדתהחוץ
והביטחון,מדישנה,עלפעולותהפיקוחשנעשולפיהחוק

במפעליחומרינפץביטחוניים,עלאירועיבטיחותהנוגעים
לחומרינפץבמפעליםאלהועלאמצעיאכיפהשננקטו
כלפימפעליםכאמור,ובכללזהעיצומיםכספייםשהוטלוע

ס"חהתשכ"ח,עמ'צו2ע 8
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אירועיבטיחותהנוגעיםלחומרינפץשהתרחשובמפעלי )2(
חומרינפץביטחוניים;

אמצעיאכיפהשננקטוכלפימפעלחומרינפץביטחוני, )ו(
ובכללזהעיצומיםכספייםשהוטלולפיפרקחמישי1ע"

בסעיף22לחוקהעיקרי-צ1עתיקוןסעיף22

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

גוףביטחוני,ואולם- )1("

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

סעיףצ2)א1(;

לאיקנהגוףביטחוניחומרנפץאלאממישבידוהיתרמכירהולא )ב(
ימכורגוףביטחוניחומרנפץאלאלמישבידוהיתרקנייה;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בסעיףזה,"גוףביטחוני"-כלאחדמאלה: ")א1(

צבאהגנהלישראל; )1(

משטרתישראל; )2(

שירותבתיהסוהר; )ו(

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

יחידותויחידותסמךשלמשרדהביטחון,למעטמפעליחומרינפץ )5(
ביטחונייםע";

סעיפיםקטנים)ב(ו־)ג(-בטליםע )ו(

אירועיבטיחותהנוגעיםלחומרינפץשהתרחשובמפעלי )2(
חומרינפץביטחוניים;

אמצעיאכיפהשננקטוכלפימפעלחומרינפץביטחוני, )ו(
ובכללזהעיצומיםכספייםשהוטלולפיפרקחמישי1ע"

תיקוןסעיף22בסעיף22לחוקהעיקרי-צ1ע

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

גוףביטחוני,ואולם- )1("

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

סעיףצ2)א1(;

לאיקנהגוףביטחוניחומרנפץאלאממישבידוהיתרמכירהולא )ב(
ימכורגוףביטחוניחומרנפץאלאלמישבידוהיתרקנייה;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בסעיףזה,"גוףביטחוני"-כלאחדמאלה: ")א1(

צבאהגנהלישראל; )1(

משטרתישראל; )2(

שירותבתיהסוהר; )ו(

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

יחידותויחידותסמךשלמשרדהביטחון,למעטמפעליחומרינפץ )5(
ביטחונייםע";

סעיפיםקטנים)ב(ו־)ג(-בטליםע )ו(

סעיף22)א(לחוקקובעכיהוראותיולאיחולועל  סעיפים 
גופים - )להלן בו המנויים גופים של שורה  14 ו־17
פטורים(עסעיף2סעיף22)ב()1(לחוקמסמיךאת 
ושלוחות מפעלים החוק מתחולת לפטור הביטחון, שר
שלמערכתהביטחוןעבמסגרתשעהתשע"חנקבע,בסעיף

ששר שלוחה או מפעל הופרטו אם כי לחוק, 22)ב()2(
הביטחוןפטרמתחולתהחוק,תעמודהוראתובתוקפה,
כפישניתנה,גםלאחרמועדההפרטה,כלעודלאהורה

אחרתובלבדשאיןבהכדילגרועמהוראותכלדיןע

מוצעלעדכןאתרשימתהגופיםשהוראותהחוקלא
יחולועליהםעבתוךכך,מוצעכייחידותהסמךשלמשרד
ראשהממשלה,ויחידותויחידותסמךשלמשרדהביטחון
בגדר מעתה ייכללו ביטחוני", נפץ חומרי "מפעל שאינן
הגופיםהביטחונייםהפטוריםמהוראותהחוקלפיסעיף
22)א(לחוקבנוסחוהיום,לצדצבאההגנהלישראל,משטרת
ישראלושירותבתיהסוהרעואולםבניגודלמצבהקייםשבו
לאחלהעלגופיםאלהחובהחוקיתלקייםהוראותבטיחות
בתחוםחומריהנפץ-מוצעלחייבםלקבועבנהליםאו
בפקודותהוראותלענייןבטיחותחומרינפץאשריהיו,ככל

האפשר,בהתאםלתקנותשיקבעשרהביטחוןלפיסעיף
צ2)א1(כנוסחוהמוצע,לגבימפעליחומרינפץביטחוניים,

והכולבכפוףלצרכיםהמבצעייםשלהגוףע

לצדזאת,מוצעכיהחוקיחולמעתהעלמפעליחומרי
נפץביטחוניים)כהגדרתםהמוצעת(עואולםהשרהמוסמך
לענייןהחוק,לרבותלענייןקביעתהוראותבטיחות,אכיפה
את )ראו הביטחון שר יהיה אלה מפעלים לגבי ופיקוח

התיקוןהמוצעלהגדרה"שר",בסעיף1)צ(להצעתהחוק(ע

"מפעל למונח המוצעת להגדרה שבהתאם מאחר
חומרינפץביטחוני",בסעיף1)2(להצעתהחוק,גםמפעל
פרטייכוללהיותבגדרמפעלכאמור,איןעודצורךבהוראת
סעיףקטן)ב(שלסעיף22לחוק,לרבותהוראתפסקה)2(
שבושנקבעהבמסגרתהוראתשעהתשע"חונועדהלאפשר,
עדלהשלמתהליךהחקיקהכאמורבחלקהכללישלדברי
ההסבר,מתןפטורלחברותביטחוניותשעברוהליךהפרטה,

ומוצעעלכןלבטלסעיף22)ב(לחוקע

שמוצע לחוק 22)א( בסעיף )1( פסקה נוסח להלן 
להחליפהבמסגרתהתיקוןהמוצעבסעיףזה:

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ועצ1,כ"הבכסלוהתשפ"ב,2021ע11ע29 צ26

בסעיףצ2לחוקהעיקרי,אחריסעיף)א(יבוא:15עתיקוןסעיףצ2

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הסמכותבביצועחוקזהבכלהנוגעלחומרינפץ ")א1(
במפעליחומרינפץביטחוניים,תהיהנתונהלשרהביטחוןוהוארשאי,בהתייעצות
עםשרהכלכלהוהתעשייה,עםשרהפנים,עםהשרלביטחוןהפניםועםהשרלהגנת
הסביבה,לקבועבתקנותהוראותלענייןבטיחותשיחולועלמפעליםכאמור,ובכלל
זההוראותלענייןייצור,בחינה,ניסוי,החסנה,ייבוא,שימוש,החזקהוהעברהממקום

למקוםשלחומרינפץ,ולענייןדיווחעלאירועיבטיחותועלנקיטתאמצעיבטיחותע"

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-92000,בתוספתהראשונה,בפרט16,21ע
אחריפסקה)0ו(יבוא:

החלטהשלמפקחלפיסעיפים12או12אלחוקחומרינפץ,התשי"ד-צ195ע" ")1ו(

ביטולחוקחומרי
נפץ)תיקוןמס'צ-

הוראתשעה(

חוקחומרינפץ)תיקוןמס'צ-הוראתשעה(,התשע"ח-102018-בטלעע1ע

ייבוא,ייצור,שימוש,החזקה,החסנהוהעברהממקום )1("
למקוםשלחמרינפץבידיצבא־הגנהלישראל,משטרת
ישראלושירותבתיהסוהר)להלן-הגופיםהפטורים(,ועל
קניהומכירהשלחמרינפץעלידיאחדהגופיםהפטורים,
אלאשהחומרלאייקנהאלאממישישלוהיתרמכירהולא

יימכראלאלמישישלוהיתרקניה;"ע

שעה בהוראת כנוסחו לחוק, 22)ב( סעיף להלן
התשע"ח,שמוצעכאמורלבטל:

שרהבטחוןרשאילהורותכימפעלפלוניממפעלי )1( ")ב(
מערכתהבטחוןאושלוחהפלוניתמשלוחותיה,דינם
גופים כדין חלקו, או כולו )א()1(, קטן סעיף לענין
הפטורים;ובלבדשהודיעעלכךבכתבלמישממונה
ולועדת ההוראה חלה שעליהם ההיתרים מתן על
החוץוהבטחון;הוראהכאמוריכולשתהיהלתקופה

מסויימתאוללאהגבלתזמן;

הופרטומפעלאושלוחהששרהביטחוןהורה )2(
פטורים, גופים כדין יהיה דינם כי )1( פסקה לפי
תעמודהוראתובתוקפה,כפישניתנה,גםלאחרמועד
ההפרטה,כלעודלאהורהאחרתובלבדשאיןבהכדי
לגרועמהוראותכלדין;לענייןזה,"מועדההפרטה"-
המועדשבוחדלהחברההמחזיקהבמפעלאובשלוחה
החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית חברה להיות

הממשלתיות,התשל"ה-5ע19ע"

לבסוף,מוצעלבטלאתסעיףקטן)ג(שלסעיף22לחוק,
המתייחסלתחולתהוראותהחוקלגביאימוניגדנ"ע,שכן

איןבוצורךכיוםעוזהנוסחו:

חומרנפץשנמסרמטעםצבא־הגנהלישראללצורך ")ג(
אימונושלאדםהנמנהעםיחידהששרהבטחוןהכריז
עליהברשומותכיחידתאימוןלעניןסעיףקטןזה,לאיחולו
עליוההוראותבדברהחזקתחומרנפץוהעברתוממקום
למקום-לרבותנשיאתועלידיהמתאמןתוךכדיאימונו,
אםמלאולמתאמןששעשרהשנהוהאימוןנערךבהדרכת
צבא־הגנהלישראלובפיקוחוהאישישלחיילשהוסמך
כמדריךלעניןסעיףקטןזהלפיפקודתצבא־הגנהלישראל;
ובלבדשאםלאהיתההיחידהמוסדחינוכיהמוחזקאו
המנוהלעלידיצבא־הגנהלישראל,תהיהההכרזהעליה
כיחידתאימוןטעונהאישורהשלועדתהחוץוהבטחון

שלהכנסתע"

מוצעלעגןבסעיףצ2לחוקאתסמכותושלשר  סעיף 15
למפעלי הנוגע בכל החוק בביצוע הביטחון 
חומרינפץביטחוניים,וכןלעגןחובתהתייעצותשלשר
הביטחוןעםשרהכלכלהוהתעשייה,עםשרהפנים,עם
לצורך הסביבה, להגנת השר ועם הפנים לביטחון השר
קביעתתקנותבענייניםהמפורטיםבסעיףקטן)א1(כנוסחו

המוצעע

לעניינים המשפט בית חוק את לתקן מוצע  סעיף 16
החלטת על מינהלית שעתירה כך מינהליים 

מפקחלפיהחוקתוגשלביתהמשפטלענייניםמינהלייםע

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשפ"א,עמ'5ע1ע 9

ס"חהתשע"ח,עמ'2ו8;התשפ"א,עמ'52וע 10
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תקנותראשונות,
הוראתמעבר
והוראתשעה

תקנותראשונותלפיסעיףצ2)א1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף15לחוקזה,יותקנו18ע )א(
בתוך18חודשיםמיוםפרסומושלחוקזה)להלן-המועדהקובע(ע

לפי להוראות בהתאם פטור, גוף כדין שדינו ביטחוני נפץ חומרי מפעל )ב(
סעיף22)ב()1(לחוקהעיקריכנוסחוערביוםתחילתושלחוקזה,יחולועליו,עדלקביעת
תקנותראשונותלפיסעיףקטן)א(,הוראותבטיחותשנתןשרהביטחון,בהתייעצותעם
שרהפנים,שרהכלכלהוהתעשייה,השרלביטחוןהפניםוהשרלהגנתהסביבה,ובכלל

זההוראותלענייןייצור,בחינה,ניסוי,החסנהוהעברהממקוםלמקוםשלחומרינפץע

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדתוםשישהחודשיםמהמועדהאמור,יקראו )ג(
אתסעיףקטן)ב(בליהמילים"בהתייעצותעםשרהפנים,שרהכלכלהוהתעשייה,

השרלביטחוןהפניםוהשרלהגנתהסביבה"ע

הוראותשנתןשרהביטחוןלפיסעיףקטן)ג(יעמדובתוקפןעדתוםהתקופהכאמור )ד(
באותוסעיףקטן,אלאאםכןבוטלוקודםלכן,ובלבדשאיןבהןכדילגרועמהוראותכל

דיןע

תקנותראשונותלפיסעיףצ2)א1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף15לחוקזה,יותקנו18ע )א(
בתוך18חודשיםמיוםפרסומושלחוקזה)להלן-המועדהקובע(ע

תקנותראשונות,
הוראתמעבר
והוראתשעה

לפי להוראות בהתאם פטור, גוף כדין שדינו ביטחוני נפץ חומרי מפעל )ב(
סעיף22)ב()1(לחוקהעיקריכנוסחוערביוםתחילתושלחוקזה,יחולועליו,עדלקביעת
תקנותראשונותלפיסעיףקטן)א(,הוראותבטיחותשנתןשרהביטחון,בהתייעצותעם
שרהפנים,שרהכלכלהוהתעשייה,השרלביטחוןהפניםוהשרלהגנתהסביבה,ובכלל

זההוראותלענייןייצור,בחינה,ניסוי,החסנהוהעברהממקוםלמקוםשלחומרינפץע

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדתוםשישהחודשיםמהמועדהאמור,יקראו )ג(
אתסעיףקטן)ב(בליהמילים"בהתייעצותעםשרהפנים,שרהכלכלהוהתעשייה,

השרלביטחוןהפניםוהשרלהגנתהסביבה"ע

הוראותשנתןשרהביטחוןלפיסעיףקטן)ג(יעמדובתוקפןעדתוםהתקופהכאמור )ד(
באותוסעיףקטן,אלאאםכןבוטלוקודםלכן,ובלבדשאיןבהןכדילגרועמהוראותכל

דיןע

ראשונות תקנות לקביעת מועד לקבוע מוצע  סעיף 18
לפיחוקזה,בתוך18חודשיםממועדפרסומועעד 
לפרסוםהתקנותמוצעלקבועהוראותמעבראשרמשמרות
אתההסדרשחלטרםהתיקוןהמוצעבחוקזה,וזאתכדי

לשמורעלודאותבקרבהגופיםהמפוקחיםולאפשרלהם
זמןמעברוהסתגלותלהסדרהחוקיהחדש,המחליףאת

מנגנוןהפטורשהיהקייםזהכ־60שניםע
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