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 חוק כלי הירייה (תיקון מס׳ 6), תשל״ח-1978 ״

 תיקון סעיף 3ב 1. בסעיף 35 לחוק כלי היריה, תשייט—1949 ! (להלן — החוק העיקרי), במקום סעיף
 קטן (0 יבוא:

 ״(ג) היראות סעיפים 4 ו־5 לא יחולו על כלי יריה שנמסר לאדם
 מטעם צבא־הגנה לישראל על פי תעודת הרשאה בהתאם להוראות המחיי־
 בות בצבא בנדון זה או על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם משטרת ישראל
 י על פי תעודת הרשאה בהתאם להוראות המחייבות במשטרה וכלי היריה

 הוא בידי אותו אדם בהתאם לתנאי התעודה.״

 תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9 לחוק העיקרי —

 (1) בכל מקום, במקום ״כפר״ יבוא ״ישוב״;
 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״אדם מתושבי הכפר״ יבוא ״אדם, מתושבי

 הישוב או מהנמצאים בו,״;
 (3) בסעיף קטן(ד), במקום ״מוכתר״ יבוא ״הממונה על השמירה כמשמעותו

 בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—1961 2״.

 תיקון סעיף 10 3, בסעיף 10 לחוק העיקרי —

 (1) בסעיף קטן(א), אחרי ״לבעל של מפעל ראוי״ יבוא ״או למנהלו או למי
 שהבעל או המנהל מינה להיות אחראי לבטחון במפעל״;

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״הבעל של המפעל״ יבוא ״בעל הרשיון המיוחד״;
 (3) בסעיף קטן(ד), במקום ״מפעל ששר הפנים״ יבוא ״מפעל או מוסד ששר

 הפנים״.

 תיקון סעיף 10א 4. בסעיף 10א לחוק העיקרי, סעיפים קטנים (ג) ו־(ז0 יסומנו(ד) ו־(ה) ולפניהם יבוא:

 ״(ג) לא תינתן תעודת ה דשאה לעובד לפי סעיף קטן (ב), אלא
 אם העביר העובד האחראי לפקיד הרישוי פרטים המזהים את העובד,

 ונתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב בשינויים המחוייבים.״

 הוספת סעיף 10ג 5. אחרי סעיף 10 ב לחוק העיקרי יבוא:

 ״רשיונות לכלי 10ג. (א) רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל רשיון לפי סעיף 18 (א)

 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל״ב—1972 3, רשיון מיוחד
 להחזקת כלי ידיה בתנאים שייקבעו כרשיון המיוחד, לשימוש המועסקים
 בשירותי השמירה שלו על פי סעיף 19 לאותו חוק, במסגרת עיסוקם

 כאמור.
 (ב) בעל הרשיון המיוחד רשאי להרשות בתעודת הרשאה מועסק
 מהמועסקים בשירותו כאמור בסעיף קטן (א) לשאת ולהחזיק בכלי יריה

 שניתן לו עליו הרשיון המיוחד.

 יריה לשירותי
 שמירה

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ו באדר ב׳ תשל״ח (4 באפריל 1978); הצעת ההוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח 1310, תשל״ת,
 עמי 17.

 1 ס״ח תש״ט, עמי 143; תשי״ד, עמי 149; תשט״ו, עמי 229; תשכ״ב, עמי 68; תשל״א, עמי 170; תשל״ב, עמי
.138 

 2 סייח תשכ״א, עמי 169.
 3 ס״ח תשל״ב, עמי 90.
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 הוספת סעיף 10ד

 תיקון סעיף 11

 החלפת סעיף 11א

 הוספת סעיף 111ד

 תיקון סעיף 12

 תיקון סעיף 12א

 תיקון סעיף 814

 «) לא תינתן תעודת הרשאה לפי סעיף קטן(ב) אלא אם העביר
 בעל הרשיון המיוחד לפקיד הרישוי פרטים המזהים את העובד, ונתמלאו

 לגביו ההוראות האמורות בסעיף 1!ב בשינויים המחוייבים.״

 6. אחרי סעיף 10ג לחוק העיקרי יבוא:
 ״רשיונות למלווי 10 ד. רשות מוסמכת רשאית לתת למלווה של טיול או מחנה רשיון

 לנשיאה ולהחזקה של כלי יריה, ובלבד שהוגשה על כך בקשה מראש כפי
 שקבעה הרשות המוסמכת.״

 •טיולים ומחנות

 7. בסעיף 11 (ב) לחוק העיקרי, במקום ״10 כ״ יבוא ״10 ד׳

 אשפוז או סכנה

 8, במקום סעיף 11א לחוק העיקרי יבוא:
 ״חובת רופא 11א. (א) רופא או פסיכולוג המטפל באדם, והוא סבור כי אם האדם
 או פסיכולוג יחזיק בכלי ידיה יהיה בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על

 כך למנהל הכללי של משרד הבריאות או למי שהמנהל הכללי הסמיכו
 לכך (להלן בסעיף זה — המנהל).

 (ב) רופא או פסיכולוג המטפל באדם, ונודע לו כי האדם מחזיק
 בכלי יריה, ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע

 על כך למנהל והמנהל יהא רשאי להעביר את הידיעה לפקיד רישוי.

 9, אחרי סעיף 11 א לחוק העיקרי יבוא:
 ״הודעה על 11ב. (א) פקיד רישוי שקיבל בקשה לרשיון לכלי יריה או פרטים

 לצורך מסירת כלי יריה לידי אדם פלוני, יעבירם למנהל הכללי של
 משרד הבריאות (בסעיף זה — המנהל), ורשאי פקיד הרישוי להעביר
 פרטים למנהל גם לגבי מי שכבר ניתן לו רשיון או תעודת הרשאה לפי

 חוק זה.
 (ב) מצא המנהל כי מבקש רשיון או מי שנמסרו לגביו פרטים
 כאמור בסעיף קטן (א) אושפז עקב מחלת נפש או חשש למחלת נפש,
 רשאי הוא להודיע לפקיד הרישוי פרטים על האשפוז: מצא המנהל כי על
 מבקש רשיון או מי שנמסרו לגביו פרטים כאמור בסעיף קטן(א) נמסרה

 הודעה לפי סעיף 11א, יודיע זאת לפקיד הרישוי.
 (ג) לצורך ההודעה כאמור רשאי המנהל להשתמש בידיעות על
 טיפול בחולי־־נפש המצויות במשרד הבריאות או במערכת הבטחון על
 שלוחותיה, וכל הוראה בדין האוסרת מסירת ידיעה על חולה־נפש לא

 תחול על מסירת ידיעה לפי סעיף זה.״

 10, בסעיף 12 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:
 ״(ו) לענין סעיף זה, ״מבקש רשיון״ — לרבות מי שקיבל או יקבל

 לידיו כלי ידיה מכוח תעודת הרשאה לפי חוק זה.״

 11, בסעיף 12א לחוק העיקרי, אחרי ״על פי סעיפים״ יבוא ״10 א(ג), 10 ג״, אחרי
 ״11 א״ יבוא ״11כ״, ובמקום ״חולה נפש״ יבוא ״אשפוז או מחלה״.

 12, בסעיף 14א לחוק העיקרי —
 (1) בסעיף קטן (א), ברישה, אחרי ״רשאית היא״, בכל מקום, יבוא ״אם

 דרש זאת כעל כלי היריה״, פסקה (4) תסומן(5) ולפניה יבוא:
 ״(4) הגיש תובענה לבית המשפט למתן פסק דין כי הוא בעל

 כלי היריה ותובענה כזו תלויה ועומדת.״;
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 (2) הסיפה של סעיף קטן(א) תימחק;

 (3) סעיף קטן(ב) יסומן(ג) ולפניו יבוא:
 ״(ב) הגיע כלי יריה לידי המשטרה בנסיבות כאמור בסעיף קטן(א),
 ולא נדרשה למסרו לידי סוחר מורשה כאמור בסעיף קטן (א), תחזיק
 בכלי היריה משך זמן של שמונה עשר חדשים, ובתום התקופה האמורה
 רשאית היא לחלט את כלי היריה או להשמידו, והכל אם לא עשה בעל
 כלי היריה אחד הדברים האמורים בפסקאות (1) עד (5) לסעיף קטן(א)
 תוך שמונה עשר החדשים האמורים, והודיע על כך לקצין המשטרה

 האחראי לשמירת אותו כלי יריה.״ •

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה
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 המחיר 1 לירה נדפס בדפוס הממשלה, ירושלימ


