הוראות בדבר דרישות סף לרישוי כלי יריה ותבחינים למתן רישיון פרטי
לפי הוראות חוק כלי היריה ,תש"ט) 1949-להלן-החוק( ,החזקת כלי יריה במדינת ישראל אינה זכות
מוקנית לאזרח ,אלא מתאפשרת רק לאחר קבלת רישיון מאת הרשות המוסמכת כהגדרתה בסעיף (2) 11
לחוק " :הרשות המוסמכת  -פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר".
קבלת רישיון לכלי יריה מותנית בעמידה בדרישות סף ובתבחינים ,אשר נקבעו על ידי השר לביטחון הפנים
בתיאום עם גורמי ביטחון .רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה הינה סגורה וממצה ,ולא ניתן לקבל
רישיון פרטי או הרשאה להחזקתו או נשיאתו של כלי יריה אלא באחד מתבחינים אלה.
ככלל ,מדיניות השר לביטחון הפנים הינה כי כלי יריה יוחזק רק היכן שיש צורך בו ובידי מי שכשיר לכך
ועבר את ההכשרה הנדרשת.
על המבקש לקבל רישיון להחזקה או לנשיאה של כלי יריה ,העומד בדרישות הסף ובאחד מן התבחינים,
למלא טופס בקשה ולהעבירו לאחת מלשכות הרישוי לפי בחירתו ,בצירוף האישורים הנדרשים לצורך
הוכחת עמידה בתבחין .טפסי בקשה ניתן לקבל אצל פקיד הרישוי או להוריד מאתר האינטרנט של המשרד
לביטחון הפנים ,שכתובתו .www.mops.gov.il

 .1דרישות סף למתן רישיון פרטי
.1

.2
.3

.4

.5
.6

הערות
הדרישה
מי שרשום במשרד הפנים כתושב קבע ,ובלבד הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישיון
ששוהה בישראל באופן רציף במשך שלוש לאזרח ישראל שלא שהה בישראל
כאמור ,ובלבד ששירת שירות צבאי,
שנים לפחות
שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל
בעל שליטה בסיסית בשפה העברית ,באופן
שיאפשר תשאול ,הבנת הוראות וניהול
רישום כנדרש
גיל מינימאלי לקבלת רישיון:
א .אזרח ישראל ששירת שירות צבאי,
שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל
– 21
ב .אזרח ישראל שלא שירת כאמור – 27
ג .מי שאינו אזרח ישראל – 45
חתימה על הצהרת בריאות החתומה על ידי כמפורט בטופס ייעודי המצוי בלשכות
רופא ,אשר עיין בתיקו הרפואי של מבקש הרישוי ובאתר האינטרנט
הרישיון ,לרבות התחייבות לעדכון פקיד
הרישוי במקרה של שינוי במצב הבריאותי
שהוצהר
עמידה בדרישות ההכשרה הנדרשות
המבקש אינו זכאי לקבל הרשאה להחזקה או על אף האמור בתנאי הסף ,יוכל המבקש
נשיאה של כלי יריה מבעל רישיון מיוחד ,לפי כאמור לקבל רישיון ,אם הוכיח קיומה
הוראות סעיפים 10-9ג לחוק )אחת מן של עילה שאינה למטרות המפורטות
המטרות הבאות :הגנת ישובים; הגנת בסעיפים 10-9ג לחוק ,בהתאמה
מפעלים; נשיאת כלי יריה מטעם המדינה;
סרטים ,הצגות והופעות; שירותי שמירה(

 .2דרישות סף למתן תעודת הרשאה על ידי בעל רישיון מיוחד
דרישות הסף  1עד  5לעיל יחולו גם על מבקש תעודת הרשאה להחזקת כלי יריה לפי הוראות סעיפים  9עד 10ג
לחוק.

 .3עמידה בתבחין לקבלת רישיון פרטי
א .לא יינתן רישיון פרטי אלא למי שהוכיח עמידתו באחד מן התבחינים המפורטים בטבלה להלן ,וחתם על
הצהרה בדבר עמידתו בתבחין כאמור ,לרבות התחייבות לעדכון פקיד הרישוי במקרה של הפסקת
העמידה באותו תבחין; הצהרה והתחייבות כאמור ייחתמו בכל חידוש רישיון.
ב .לצורך הוכחת תבחין כאמור ,יהיה על מבקש הרישיון להמציא מסמכים כקבוע לצד התבחין ,כמפורט
בטבלה להלן;
ג .אם לאחר הצגת המסמכים המפורטים בטבלה התעורר ספק בדבר העמידה בתבחין ,רשאי פקיד רישוי או
ראש האגף לפי העניין ,לדרוש ממבקש הרישיון מסמכים נוספים אשר דרושים לדעתו צורך בירור
העמידה בתבחין;
ד .אם שוכנע פקיד הרישוי או ראש האגף לפי העניין כי לא ניתן להמציא מסמך הנדרש כמפורט בטבלה,
רשאי הוא לדרוש מסמך אחר במקומו.
ה .חדל בעל הרישיון לעמוד בתנאי התבחין שבגינו ניתן הרישיון ,יודיע על כך לפקיד הרישוי ויפקיד את כלי
היריה ואת הרישיון לכלי זה במשטרה ,ללא דיחוי.
ו .התברר לפקיד הרישוי שבעל הרישיון חדל לעמוד בתנאי התבחין שבגינו ניתן הרישיון ,יבוטל הרישיון,
אלא אם כן הוכיח המבקש עמידתו בתבחין אחר.
ז .לא ייעשה שימוש בכלי יריה אלא בהתאם לתנאי התבחין שבגינו ניתן רישיון.

 .4התבחינים למתן רישיון לכלי יריה ברישוי פרטי

סוג כלי היריה
שם התבחין והגדרתו
והתחמושת
מי שהוכיח כי מרכז חייו אקדח אחד
 .1מגורים
בישוב זכאי מתקיים בישוב ,אשר לגביו  50כדורים
נקבעה זכאות על ידי משטרת
ישראל
מי שהוכיח שרוב עבודתו אקדח אחד
 .2עבודה
בישוב זכאי מתבצעת בישוב ,אשר לגביו  50כדורים
נקבעה זכאות על ידי משטרת
ישראל

המלצות/אישורים נדרשים
אישור מאת הרשות המוניציפאלית על
תושבות בישוב
•

אישור מאת הרשות המוניציפאלית,
על עיסוק הכרוך בהימצאות המבקש
בישוב ,במשך לפחות שלושה חודשים
עובר להגשת הבקשה
תצהיר מעסיק ,כאשר מדובר
במעסיק פרטי
אישור מס הכנסה על הכנסה מעיסוק
זה
חשבוניות מס לתקופה של שלושת
החודשים לפני הגשת הבקשה

•

רישיון ממשרד הכלכלה להובלת
חומרי נפץ
רישיון רכב ורישיון נהיגה
אישור מס הכנסה על הכנסה מעיסוק
זה
חשבוניות מס לתקופה של שלושת
החודשים לפני הגשת הבקשה

•
•
•
 .3הובלת
חומרי נפץ

בעל רישיון בר תוקף להובלת אקדח אחד
חומרי נפץ ,העוסק בכך ברוב  50כדורים
שעות עבודתו

•
•
•

 .4שירות פעיל קצין בדרגת סגן ומעלה או נגד אקדח אחד
ומעלה 50 ,כדורים
רס"ר
מדרגת
בכוחות
המשרתים בצה"ל בשירות
הביטחון
סדיר ,או בשירות מילואים
פעיל ,או מקביל לאחד מאלה
בשירות בכוחות הביטחון

•

המלצה פרטנית מאת מפקד היחידה
בדרגת סא"ל ומעלה או קצין אגף
משאבי אנוש המוסמך למתן אישורים
מסוג זה ,או מקביל לו בכוחות
הביטחון ,על גבי מסמך רשמי של הגוף
הביטחוני הממליץ ,החתום בחותמת
הממליץ
תעודת קצין או נגד לפי העניין

•

המלצה פרטנית מאת מפקד היחידה
בדרגת סא"ל ומעלה או מקביל לו
בכוחות הביטחון ,על גבי מסמך רשמי
של הגוף הביטחוני הממליץ ,החתום
בחותמת הממליץ

•
מיוחדת ,אקדח אחד
ביחידה
משרת
בשירות סדיר או במילואים לפי  50כדורים
רשימה שנקבעה על ידי גורם
שהוסמך לכך בכוחות הביטחון

 .5שירות עבר מי ששירת בצה"ל והינו בדרגת אקדח אחד
סא"ל ומעלה ,או מקביל לו  50כדורים
בכוחות
בכוחות הביטחון
הביטחון
מי ששירת ביחידה מיוחדת אקדח אחד
בכוחות הביטחון ,מתוך רשימה  50כדורים
שנקבעה על ידי גורם שהוסמך
לכך בכוחות הביטחון
אקדח אחד
מי ששירת שירות קבע
במשטרת ישראל במשך שנתיים  50כדורים
לפחות
אקדח אחד
 .6הכשרה
• רשות שדות התעופה
 50כדורים
ייחודית
)בוגר קורס מאבטחים
אחיד בבית ספר להכשרת
מאבטחים של רשות שדות
התעופה(
• שב"כ -בוגר קורס
מאבטחים בשב"כ ברמת
הכשרה שנקבעה על ידי
הרשות המוסמכת.
• בוגר קורס מאבטחים
ברמה מתקדם א במוסד
הכשרה מונחה ומאושר על
ידי המשטרה ובלבד שעבד
בגוף מונחה משטרה
שנתיים לפחות
 .7קצין ביטחון קצין ביטחון בגוף המוכר על אקדח אחד
ידי משטרת ישראל ,שהוכשר  50כדורים
בגוף מוכר
לפי דרישות המשטרה ,משמש
בתפקיד זה בפועל.
יריה
כלי
 .8המלצה
ותחמושת על פי
פרטנית של
המלצתה הפרטנית
משטרת
משטרת
של
ישראל
ישראל

תעודת קצין או תעודה מקבילה מטעם
הגוף הביטחוני
אישור קצין אגף משאבי אנוש או גורם
אחר המוסמך למתן אישורים מסוג זה
בכוחות הביטחון
המלצה פרטנית של קצין משטרה
שהוסמך לכך על ידי ראש אג"מ במשטרת
ישראל
• ברשות שדות התעופה -אישור על
מעבר הקורס על ידי מנהל רשות
שדות התעופה או מי שהוסמך על ידו
לעניין זה
• בשב"כ -אישור על מעבר הקורס
מאת ראש אגף משאבי אנוש
• בוגר קורס מאבטחים  -אישור מאת
מנהל מוסד ההכשרה על מעבר
הקורס בנוסף ,אישור מהגוף המונחה
משטרה על עבודה בגוף זה שנתיים
לפחות

באמצעות פניה והמלצה פרטנית של ראש
חטיבת אבטחה במשטרת ישראל ,אל
ראש האגף.
באמצעות פניה והמלצה פרטנית של ראש
חטיבת אבטחה במשטרת ישראל אל ראש
האגף
הרשות המוסמכת רשאית לתת רישיון
בתבחין זה על אף שאין מתקיימים
התנאים הקבועים בדרישות הסף ,1-3
ובלבד שמשטרת ישראל ציינה בפנייתה כי
יש לתת רישיון על אף שאין מתקיימים
התנאים כאמור ,וכי לא יינתן רישיון למי
שגילו פחות מ 21-שנים.
פניה והמלצה פרטנית של נציב כבאות
והצלה ,על גבי מסמך רשמי של נציבות
כבאות והצלה ,החתום בחותמת הממליץ

 .9כבאי

כבאי בשירות פעיל ,בעל ותק אקדח אחד
 50כדורים
של שנה לפחות בתפקידו

 .10עובד מד"א

עובד מד"א קבוע בשירות פעיל ,אקדח אחד
בעל ותק של שנה לפחות  50כדורים
בתפקידו

פניה והמלצה פרטנית של מי שהוסמך
לכך על ידי מנכ"ל מד"א על גבי מסמך
רשמי של מד"א ,החתום בחותמת
הממליץ

אקדח אחד
 50כדורים

רישיון תקף כמדריך ירי )בחידוש רישיון,
וידוא תוקף הרישיון יתבצע באגף הרישוי(

 .11מדריך ירי

בעל רישיון תקף של מדריך ירי

כלי יריה לפי •
המלצת התאחדות
הקליעה ,בכפוף
להגבלות
המצוינות בהגדרת
התבחין.

בבקשת רישיון חדש :פניה והמלצה
פרטנית מאת מנכ"ל התאחדות
הקליעה – אל ראש האגף ,לרבות
אישור על חברות בהתאחדות ועל
השתתפות בתחרויות כמצוין בהגדרת
התבחין

תחמושת
לפי •
רישיון לכלי יריה שאינם המלצת התאחדות
הקליעה
משמשים לירי אולימפי:
חבר רשום בהתאחדות הקליעה
בישראל שלוש שנים ברצף,
אשר השתתף בכל עונה בחמש
ע"י
המוכרות
תחרויות
התאחדות הקליעה ,מתוכן שתי
תחרויות בליגה הארצית או
באליפות ישראל

בבקשת חידוש רישיון :אימות
החברות בהתאחדות הקליעה ,לרבות
אישור על השתתפות בלפחות ארבע
תחרויות המוכרות על ידי התאחדות
הקליעה ,בכל שנה עד לבקשת
החידוש )האימות יתבצע ע"י אגף
הרישוי(

 .12ספורטאי – רישיון לכלי יריה המשמשים
לירי אולימפי:
יורה פעיל
חבר רשום בהתאחדות הקליעה
בישראל שנתיים ברצף ,אשר
השתתף בכל עונה בחמש
ע"י
המוכרות
תחרויות
התאחדות הקליעה

לא יינתן רישיון לכלי יריה
המוגדר על ידי הרשות
המוסמכת כצבאי
 .13ציד

 .14צרכים
וטרינריים
 .15מזכרת

בעל רישיון ציד או היתר צידה כלי יריה לפי •
הרשות
מאת הרשות לשמירת הטבע המלצת
הטבע
לשמירת
והגנים הלאומיים
והגנים הלאומיים
 700כדורים מסוג
שייקבע בהמלצת
הרשות לשמירת •
והגנים
הטבע
הלאומיים

פניה והמלצה פרטנית מאת ראש
חטיבת האכיפה ברשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים אל ראש
האגף ,ולפיה המבקש הינו מועמד
לרישיון ציד או להיתר צידה.
תוקפו של הרישיון לכלי יריה יותנה
בתוקפו של רישיון הציד או היתר
הצידה לפי העניין.

•

עבור הגדלת מכסת הכדורים:
המלצת ראש חטיבת האכיפה ברשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
המלצה מאת משרד החקלאות אל
ראש האגף

כלי יריה המיועד •
לצרכים וטרינריים
בלבד ,לפי המלצת
משרד החקלאות
מי שירש כלי יריה או מי שיש כלי יריה שהוחזק במקרה של ירושה – מסמך רשמי המעיד
במצב על הירושה;
בידו כלי יריה ברישיון ,ומעוניין ברישיון,
ללא במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים,
להותירו במצב מושבת לצורכי מושבת,
רשאי ראש האגף לאשר החזקת כלי יריה
תחמושת
מזכרת
שניתן במתנה לצרכי מזכרת ,בכפוף
להצגת ראיה על המתנה.
יש לוודא השבתת כלי היריה אצל סוחר
מורשה שקיבל היתר ייעודי לכך ,כתנאי
לכל חידוש רישיון
הנחיות נוספות לעניין השבתת כלי היריה
והחזקתו ניתן לקבל בלשכות הרישוי.
יובהר ,כי כלי יריה שהושבת השבתה
קבועה על פי נהלי אגף הרישוי ,אינו דורש
כל רישוי.

 .5מספר כלי היריה
א .ככלל ,יינתן רישיון לכלי יריה אחד בלבד ,אף אם מתקיימים מספר תבחינים המצדיקים קבלת רישיון.
ב .ראש האגף לרישוי כלי יריה רשאי לאשר רישיון לכלי יריה נוספים ,אם התבחינים בגינם ניתנים
הרישיונות מצריכים כשלעצמם כלי יריה מסוגים שונים.
ג .על אף האמור לעיל ,רשאי ראש האגף מטעמים מיוחדים לאשר החזקתו של כלי יריה נוסף בתבחין
"מזכרת".

 .6תוקף הרישיון
א .הרישיון ניתן לתקופה מוגבלת בלבד .משך תוקפו של הרישיון נקבע לפי תקנות כלי היריה )תוקפם של
רישיונות( ,התשס"ג ,2002-ומצוין בגב כרטיס הרישיון;
ב .פג תוקפו של הרישיון ,יפקיד בעל הרישיון את כלי היריה ואת הרישיון לכלי זה במשטרה ,ללא דיחוי.

 .7חידוש הרישיון
א .האחריות על חידוש הרישיון במועד מוטלת על בעל הרישיון.
ב .מועד חידוש הרישיון – החל משלושה חודשים לפני תום תוקף הרישיון ועד למועד פקיעת הרישיון ,כקבוע
בתקנות.
ג .חדל בעל הרישיון לעמוד בתנאי התבחין שבגינו ניתן הרישיון או פג תוקפו של הרישיון ,ולא הופקד כלי
היריה במשטרה:
 .1בקשה לחידוש הרישיון תיחשב כבקשה לרישיון חדש ,ורשאית הרשות המוסמכת שלא לדון
בבקשה כל עוד לא הופקד כלי היריה כאמור;
 .2הרשות המוסמכת רשאית לדחות בשל כך בקשות רישיון נוספות של אותו אדם ,אף לאחר
שהפקיד את כלי היריה ,בהתחשב במשך הזמן שחלף עד להפקדה כאמור.
ד .נגנב או אבד כלי היריה ,ובעל הרישיון ביקש רישיון חדש ,יותנה מתן הרישיון באישור משטרת ישראל.
באישור כאמור תובא בחשבון עמידתו של המבקש בתנאים האמורים בסעיף )15א() (2לחוק.
ה .חולט כלי היריה כדין או הושמד על ידי המשטרה כדין – ולא פעל מבקש הרישיון למניעת החילוט או
ההשמדה כאמור בהתאם לחוק – בקשתו לרישיון תידון כחדשה ,ותותנה בעמידה בתבחין תקף.

 .8תחילה והוראות מעבר:
א .הוראות אלה יחולו ביום חתימתן.
ב .מי שבמועד האמור היה בעל רישיון כדין ולפי הוראות אלה אינו זכאי לרישיון ,ימשיך רישיונו להיות
בתוקף עד למועד פקיעתו של הרישיון ,או למשך שישה חודשים ,לפי המוקדם.
ג .על אף האמור בהוראות אלה ,מי שבמועד תחילתן החזיק ברישיון כדין אקדח ,רובה אויר או אקדח אויר,
במשך  10שנים או יותר ברצף; או רובה ציד )כדוריות( ,רובה זעיר או רובה צבאי ,במשך  15שנים או יותר
ברצף – יהיה רשאי ראש האגף להאריך לאותו אדם את תוקף הרישיון לתקופת רישיון נוספת בכל פעם,
אף אם אינו עומד בתבחין.
ד .ראש האגף לא יאריך את תוקף הרישיון כאמור בסעיף קטן ג ,אם התקיים אחד מאלה:
 .1בעל הרישיון הורשע בעבירה שיש בה ,לדעת ראש האגף ,כדי לשלול הארכה כאמור;
 .2המחזיק ברישיון לא נשמע להוראות הרשות המוסמכת ,לרבות איחור בחידוש רישיון ,הימנעות
מהפקדת כלי היריה במועד שנדרש לכך ,או הפרתם של תנאים ,הגבלות או הוראות נוספות
הנוגעות לרישיון;
 .3לדעת ראש האגף ישנם טעמים אחרים לכך שאין להאריך את תוקף הרישיון כאמור.
ה .החלפתו של כלי יריה המוחזק לפי הוראות מעבר אלה תאושר ,בתנאי שכלי היריה שאותו מבוקש
להחליף יימסר תוך שישים יום ,באחת מאלה:
 .1לצורך השבתתו השבתת קבע ,לפי נהלי הרשות המוסמכת;
 .2לסוחר כלי יריה מורשה או למשטרת ישראל.
כלי יריה שנמסר לסוחר כלי יריה מורשה או למשטרת ישראל כאמור לעיל ,לא יינתן לגביו כל רישיון,
רישיון מיוחד או הרשאה לפי החוק.
ו .נגנב או אבד כלי היריה המוחזק לפי הוראות מעבר אלה ,לא תאושר החזקת כלי יריה אחר תחתיו ,אלא
לאחר בקשת רישיון חדש ,בכפוף לעמידה בתבחין תקף ובאישור משטרת ישראל .באישור כאמור תובא
בחשבון עמידתו של המבקש בתנאים האמורים בסעיף )15א() (2לחוק.
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