
 

 

 19911 2 ב"התשנ, )חמרי, מסוכני,(תקנות ההתגוננות האזרחית 
 

 19510א"התשי, לחוק ההתגוננות האזרחית) ג(270ו) 3(0ו) 2(, )1)(א(ב22בתוק+ סמכותי לפי סעיפי! 

 :אני מתקי8 תקנות אלה, ) החוק0להל8 (

 

 פרשנות: 'פרק א

 

 הגדרות

 )ב"תיקו8 התשס(

 0בתקנות אלה  .1

אכרזה על ( חומר שהוכרז חומר מסוכ8 בצו ההתגוננות האזרחית 0" ס"חומ"ו" חומר מסוכ8"

 ;19910ב"התשנ, )חמרי! מסוכני!

א או מי שכל "ס במפקדת ראש הג"א מחוזי או ראש מרכז חומ"מפקד הג, א" ראש הג0" הרשות"

 ;אחד מה! הסמיכו לעני8 תקנות אלה

 ; שהחומר המסוכ8 מצוי בה! מי שברשותו מצוי חומר מסוכ8 לרבות בעל המקרקעי08" מחזיק"

 ; לרבות מיתק8 וחצרי! אחרי! שבה! מוחזק חומר מסוכ08" מפעל"

 . כמשמעות! בחוק0" הכרזה על מצב הכ8"ו" שעת התקפה", "תקופת קרבות"

 

 מסירת פרטי, על חמרי, מסוכני,: 'פרק ב

 

 חובה למסור פרטי,

 )ב"תיקו8 התשס(

 ימי! מיו! שדרשה זאת או מיו! 140ר מלא יאוח, ס ימסור לרשות"מחזיק חומ )א( .2

 0פרטי! על , לפי המוקד!, שהגיע לרשותו חומר מסוכ8

 ; שבתוספת1לפי טופס , ס שברשותו"המפעל שבו מוחזק החומ )1(

 ; שבתוספת2לפי טופס , ס שברשותו"האחסו8 והצריכה של חומ )2(

 ;)נמחקה( )3(

 .פת שבתוס3ח לפי טופס "בדו, ארגוו הבטיחות במפעל )4(

 310 וה150בי8 ה, בסו+ כל שנה) א(מחזיק ימסור לרשות פרטי! כאמור בתקנת משנה  )ב(

 .3או לפי תקנה ) א(א+ א! מסר במהל> אותה שנה פרטי! לפי תקנת משנה , בחודש דצמבר

 



 

 

 פרטי, על שינויי,

 )ב"תיקו8 התשס(

, 2 או לעני8 טופס 1 בטופס 4לעני8 פריט , ס שנמסרו עליו פרטי!"חל שינוי לגבי חומ )א( .3

 . ימי! מיו! שחל השינוי14תו> , יודיע עליו המחזיק לרשות לפי הטפסי! האמורי!

עקב , והרשות דרשה מ8 המחזיק) א(נמסרו פרטי! על שינויי! כאמור בתקנת משנה  )ב(

, מסירת פרטי! נוספי! מתו> אלה המפורטי! בטפסי! שבתוספת, המידע החדש שהגיע אליה

 . ימי! מיו! שקיבל את הדרישה140מסור את הפרטי! לא יאוחר מחייב המחזיק ל

 

 פיקוח על חמרי, מסוכני,: 'פרק ג

 

 הגדרה

 )ב"תיקו8 התשס(

ס שהוא עדי8 מחזיק בו "לגבי חומ'  מחזיק שמסר פרטי! לפי פרק ב0" מחזיק", בפרק זה .4

 .ס"יק החומכמחז, או שחייב במסירת פרטי! כאמור או ששמו נקוב בפרטי! שנמסרו כאמור

 

 צו בדבר נקיטת אמצעי,

 )ב"תיקו8 התשס(

, אמצעי! שיפורטו בו, תו> המועד הנקוב בצו, הרשות רשאית בצו להורות למחזיק לנקוט .5

כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אד! או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו של 

ס למבנה מסוג "העביר את החומנקיטת אמצעי! כאמור יכול שתחייב את המחזיק ל; ס"החומ

 .ס שהוא מחזיק"או להקטי8 את כמויות החומ, אחר או למקו! אחר

 

 נקיטת אמצעי, בידי הרשות

 )ב"תיקו8 התשס(

לגבי אותו , ס במקו! פלוני בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתוקפה"נמצא חומ )א( .6

רשאית הרשות , ג לחוק9הכרזה על מצב הכ8 או על מצב מיוחד בעור+ כמשמעו בסעי+ , מקו!

בי8 שנתנה אותו לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובי8 , 5שנתנה את הצו כאמור בתקנה 

 0לאחריה8 

לבצע את הצו במקומו של המחזיק שנית8 לו הצו ולגבות ממנו את הוצאות  )1(

 ;ביצועו

 .כולו או חלקו, ס"לסגור את המפעל שבו מוחזק החומ )2(

א+ א! טר! חל+ המועד ) א( בסמכויותיה לפי תקנת משנה הרשות רשאית להשתמש )ב(

 .הנקוב בצו לביצועו

 



 

 

 ס"מכירת חומ

 )ב"תיקו8 התשס(

 0רשאית הרשות למכור א! לדעתה ,  חלות עליו6ס שהוראות תקנה "חומ )א( .7

 ;ס"הוצאות ביצוע הצו גבוהות ביחס לער> החומ )1(

 .לעמוד בה!, ת העני8בנסיבו, ביצוע הצו כרו> בקשיי! שאינה יכולה )2(

אלא א! כ8 שוכנעה הרשות כי הקונה ) א(ס כאמור בתקנת משנה "לא יימכר חומ )ב(

ס בתנאי! שיש בה! כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אד! או "המיועד יחזיק את החומ

 .לבריאותו או פגיעה ברכוש

 . בנסיבות העני8ס ככל שהדבר נית8"המחזיק יוזמ8 להיות נוכח במעמד מכירת החומ )ג(

ייער> במעמד מכירתו פרוטוקול של המכירה שבו יפורטו ש! , ס"נמכר החומ )ד(

הפרוטוקול ייחת! ביד הקונה וביד הרשות ; משקלו או כמותו והמחיר שהושג תמורתו, ס"החומ

 . יצויי8 הדבר בפרוטוקול0סירב המחזיק לחתו! ;  ג! ביד המחזיק0וא! נכח המחזיק במקו! 

 .תימסר למחזיק, בניכוי הוצאות מכירתו, ס" החומתמורת )ה(
 

 ס"השמדת החומ

 )ב"תיקו8 התשס(

, ס"ולא מצאה הרשות קונה לחומ) א(7ס התנאי! שבתקנה "נתקיימו לגבי חומ )א( .8

 .רשאית היא להשמידו או להורות למחזיק להשמידו

ו בעצמה או להורות למחזיק על השמדת, ס מיד"הרשות רשאית להשמיד חומ )ב(

א! שוכנעה כי יש בהשמדתו כדי למנוע סכנה של ממש לחיי אד! , המידית ג! ללא נסיו8 למכרו

 .או לבריאותו

 .ס יחולו על המחזיק"הוצאות השמדתו של החומ )ג(
 

 ביטול

 0בטלות  .9

 ;19690ל"התש, )פרטי! על חמרי! רעילי!(תקנות ההתגוננות האזרחית  )1(

 .19700ל"התש, )קוח על החזקת חמרי! רעילי!פי(תקנות ההתגוננות האזרחית  )2(
 

 תחילה

 . ימי! מיו! פרסומ308תחילת8 של תקנות אלה  .10

 

 )ב"תיקו8 התשס(

 2תוספת

 ))3(0ו) א(2תקנה (



 

 

 
                                                 

 .213' עמ, )6.10.1991(ב "התשנ, 5388ת "ק 1
 .676' עמ, )15.5.2002(ב "התשס, 6167ת "ק: תיקו8 
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