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1. בחוק כלי היריה, התש"ט1 1949 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 1 
יבוא: צבאי" יריה "כלי ההגדרה אחרי (1)

נשיאת המחייב בתפקיד המשרת, או לשרת המבקש אדם  לשירות" ""מועמד
הגנה בצבא למעט 5ב(א) בסעיף המנויים מהגופים באחד יריה, כלי

לישראל,",

יבוא: מדמיע" גז "מכל ההגדרה אחרי (2)

שהוא מי או הבריאות משרד של הכללי המנהל  הבריאות" משרד ""מנהל
הסמיכו לכך;

 נתקבל בכנסת ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2916, מיום א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000), עמ' 722.

1 ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשנ"ח, עמ' 17.

הגדרות



החלפת סעיף 11א

והרווחה העבודה משרד של הכללי המנהל  והרווחה" העבודה משרד "מנהל
לכך; הסמיכו שהוא מי או

"עובד סוציאלי"  כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו2 1996,

בחוק כמשמעותן אחרות כלליות ופקודות הצבא פקודות  הצבא" "פקודות
התשט"ו51955;"; הצבאי, השיפוט

יבוא: רישוי" ''פקיד ההגדרה אחרי (3)

הצבא;". בפקודות כמשמעותו  הנפש" בריאות '"'קצין

2. במקום סעיף 11א לחוק העיקרי יבוא:
דיווח סוציאלי"חובת עובד או הנפש בריאות קצין פסיכולוג, רופא, (א) 11א.

יריה בכלי יחזיק האדם אם כי והסבור באדם המטפל הבריאות, במערכת
משרד למנהל כך על יודיע לציבור, או אדם לאותו סכנה משום בכך יהיה

לישראל. הגנה לצבא הידיעה את להעביר רשאי שיהא הבריאות,

סוציאלי עובד או הנפש בריאות קצין פסיכולוג, רופא, (1) (ב)

מחזיק האדם כי לו ושנודע באדם המטפל הבריאות, במערכת
לציבור, או אדם לאותו סכנה משום בכך יש ולרעתו יריה, בכלי
את להעביר רשאי שיהא הבריאות, משרד למנהל כך על יודיע
המנוי לגוף ובן לישראל, הגנה לצבא וגם הרישוי לפקיד הידיעה
לגביו מסר כאמור שגוף לשירות מועמד לגבי 5ב(א) בסעיף

הבריאות. משרד למנהל הודעה
שחלות סוציאלי עובד למעט באדם, המטפל סוציאלי עובד (2)

יריה, בכלי מחזיק האדם כי לו שנודע ,(1) פסקה הוראות עליו
על יודיע לציבור, או אדם לאותו סכנה משום בכך יש ולדעתו
את להעביר רשאי שיהא והרווחה, העבודה משרד למנהל כך
המנוי לגוף ובן לישראל, הגנה לצבא וגם הרישוי לפקיד הידיעה
לגביו מסר כאמור שגוף לשירות מועמד לגבי 5ב(א) בסעיף

והרווחה. העבודה משרד למנהל הודעה
אשר מסוכנות להערכת ממונה ימנה והרווחה העבודה שר (3)
ידיעות העברת לענין והרווחה העבודה משרד למנהל ייעץ

.(2) בפסקה כאמור
זה סעיף לפי ידיעה 5ב(א) בסעיף המנויים מהגופים אחר קיבל (ג)
העבודה משרד למנהל או הבריאות משרד למנהל לפנות הוא רשאי

תוכנה. את לו למסור הם ורשאים הידיעה תוכן קבלת לשם והרווחה
יחולו, (ג) קטן סעיף לפי לישראל הגנה לצבא מידע מסירת על (ד)
משולב], [נוסח ביטחון שירות לחוק 44 סעיף הוראות המחויבים, בשינויים
התשמ''ו4 1986; המידע האמור יימסר לגורם מקצועי מתחום בריאות

הנפש שייקבע על ידי צבא הגנה לישראל."

2 ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.
3   ס"ח התשט"ו, עמ' 171.
4   ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.



 העיקרי לחוק 11ב בסעיף .3

הבריאות"; משרד ידי "על יבוא בסופה השוליים, בכותרת (1)

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (2)

כלי מסירת לצורך פרטים או יריה לכלי לרישיון בקשה שקיבל רישוי פקיד "(א)
של כאמור בקשה שקיבל 5ב(א) בסעיף המנוי גוף או פלוני אדם לידי יריה
גוף או הרישוי פקיד ורשאים, הבריאות, משרד למנהל יעבירום לשירות, מועמד
רישיון לו ניתן שבבר מי לגבי גם הבריאות משרד למנהל פרטים להעביר כאמור,
באחד משרת שכבר מי לגבי או הענין, לפי זה חוק לפי הרשאה תעודת או

לישראל."; הגנה צבא למעט 5ב(א) בסעיף המנויים הגופים
 (ב) קטן בסעיף (3)

הבריאות"; משרד "מנהל יבוא "המנהל" במקום מקום, בבל (א)

5ב(א) בסעיף המנוי לגוף "או יבוא הרישוי" "לפקיד אחרי מקום, בכל (ב)
(אד, קטן בסעיף כאמור

הבריאות". משרד "מנהל יבוא "המנהל" במקום (ג), קטן בסעיף (4)

תיקון סעיף 11ב

 העיקרי לחוק 12 בסעיף .4

 (ג) קטן בסעיף (1)

משרד "מנהל יבוא הבריאות" משרד של הכללי "המנהל במקום (א)
הבריאות";

כלי לשאת הרפואי כושרו "לבדיקת יבוא בריאותו" "לבדיקת במקום (ב)
יריה";

(2) בסעיף קטן (ג1)(2), במקום הסיפה החל במילים "התקבלה ההחלטה על פי
הודעת פי על ההחלטה "התקבלה יבוא הבריאות" משרד של הכללי המנהל הודעת
או 11א בסעיפים כאמור והרווחה, העבודה משרד מנהל או הבריאות משרד מנהל
משרד מנהל או הבריאות משרד מנהל של לתגובתו הערר את הממונה יעביר וב, ו

זה." סעיף להוראות בכפוף הענין, לפי והרווחה, העבודה

12 סעיף תיקון

על "ידיעה יבוא מחלה" או אשפוז בדבר "יריעה במקום העיקרי, לחוק 12א בסעיף .5
אדם".

12א סעיף תיקון

פרסומו. מיום חודשים שישה זה חוק של תחילתו תחילה6.
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