הגשת מועמדות לבחירות לוועד העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל
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הנני חובב נשק חם וקר מילדות .בוגר קורס ירי מעשי במטווחי הצפון בשנת  4771ונושא אקדח פרטי
החל מגיל ( 01משנת .)4774
במהלך השנים החלפתי אקדחים רבים לאור רשיונות שנוספו לי ,אקדחים חדשים שיצאו לשוק וכמובן
מתוך מיני תיאוריות ופנטזיות של הגנה עצמית /לוחמה וכיו"ב.
בשנת  4771השתתפתי בקורס מפקחי מטווח ושנה לאחר מכן השתתפי בקורס מדריכי ירי.
בין השנים  4771-0110עבדתי כמדריך ירי פעיל וכן מכירות סיטונאיות וקמעונאיות של כלי ירי כגון:
אקדחים ,רובי אויר ,רובה זעיר ,רובי צייד ,תמ"קים ורוס"רים.
בתחום עיסוקי כמדריך ירי וכן כתחביב הנני מקפיד להיות מעודכן בסוגי הנשק והתחמושת השונים
בעולם בכלל ובארץ בפרט.
הנני חבר בעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל ורואה בה נדבך חשוב לקידום התודעה הציבורית
לנשיאת נשק חם בידי אזרחים .אני מאמין בהחזקת נשק חם בידי אזרחים ובלבד שהללו יהיו מיומנים
בהחזקתם השוטפת ,נשיאתם וכמובן בשימוש בהם במטווח ו/או בשעת הצורך במקרה אמת.
אני רואה שתי פעולות החשובות לצורך קידום תרבות הנשק בישראל .הפעולה הראשונה שיש לשים
דגש עליה ,היא שינוי שיטת התבחינים המקובלת כיום למתן רישיון .יש לבטל התבחינים הקיימים
כיום ובמקומם יש לאפשר קבלת רישיון לנשק לכל דורש ובלבד שיעמוד בקריטריונים כגון מצב
בריאותי /חוקי תקין המאפשר שימוש בטיחותי ונכון בכלי ירייה וכמובן מיומנות בשימוש בכלי הירייה
שיהיה ברשותו שתושג באמצעות הכשרה מתאימה בעת קבלת הרשיון ובמשך החזקת הרישיון.
הפעולה השנייה היא העלאת המודעות של האזרחים הן לקיומה של העמותה ,מטרותיה ופועלה .והן
לאפשרות העומדת בפניהם להוציא רישיון לכלי ירייה והדרך הנחוצה לשם כך .העלאת המודעות
לציבור צריכה להיעשות באמצעות פעילות שיווקית של העמותה כגון :פרסום באמצעי התקשורת,
רשתות חברתיות ופעילות הסברתית במטווחים ובחנויות הנשק .לעניות דעתי פעולה זו תכניס לשוק
כמה אלפי נושאי נשק חדשים ומיומנים.
אשמח להיות חבר בועד של העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל ולקדם את נושא הרישוי ,נשיאה
ומודעות לנשק חם מול הציבור וכן מול הרשויות הרלוונטיות.
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