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 .מתפרסמת בזה הצעת חוק מטטמ הממשלה:

 חוק כלי היריה (ר1יקרן מם׳ 2), תשכ׳יב-1961

ן - החרק), אחרי הגדרת ״כלי יריח ל ה ל ) 1 ^ ^ ט ״ ש  1. בסעיף 1 לחוק כלי היריה, ת
 צבאי״ יבוא:

 ״״מטווח קליעה״ - מיתקן שנועד לקליעה למטרה מכלי ידיה.״

 2. סעיף 5א לחוק - בטל.

 3. בסעיף 5ב לחוק -

 (1) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ב) הוראות הסעיפים 4 ו־5 לא יחולו על כלי יריה שנמסר מטעם.

 צבא־הגנה לישראל או משטרת ישראל — .
:  (1) .למי שמלאו ־לו 14 שנה, והוא נמנה'עפ- יחידה שהוד^
 עליה שר הבטחון ברשומות שהיא יחידת אימון לענין סעיף
 זה, והכלי נמצא בידי אותו אדם בשעת אימון והדרכה של
 צבא״הגנה לישראל או בשעת אימון או הדרכה על ידי מדריך
 אחר, שהומלץ עליו מטעם שר החינוך והתרבות, בשים לב
 לכשירותו ולהתאמתו לתפקיד, ושאושר־ לכך מטעם. שך

 הבטחון;
 (2) למדריך כאמור לשם אימון והדרכה ובשעת מילוי

 תפקידו.״

 (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:
 ״(ג1) שר הבטחון רשאי, בהודעה בכתב לשר הפנים, לפטור מפעלים-
 ושלוחות אחרות של מערכת הבטהון מלקיים הוראות הסעיפים 4 ו־5,
 בכלי יריה שבידיהם שלא לצרכי הגנתם; התנאים להובלת כלי ידיה אלה
 ייקבעו בתעודת הרשאה שתימסר להמ על ידי מי ששר הבטחון הסמיך

 הוספת הגדרת
 ׳״מטווה קליעה״

 ביטול סעיף 5א

 תיקון סעיף 25

 4. במקום סעיף 7 לחוק יבוא:
 ״רשיון למטווח. 7, לא יוקם מטווח קליעה ולא ינוהל אלא על פי רשיון.

 קליעה

 7א. לא ייכנס אדם אל מטווח קליעה, לא ישהה־ בו ולא יפעיל בו כלי
 יריח אלא בפיקוחו של מפקח וברשותו של מנהל המטווח או של מי

 שהמנהל הסמיך לכך.
 7ב. הנמצא במטווח קליעה יקיים בו את הוראות הקבע שהוצאו על יד־
 הרשות המוסמכת ושהוצגו במטווח במקום הנראה לעין׳ וכן את ההוראות
 שניתנו על פיהן: ואולם במטווחי הקליעה של צבא־הגנה לישראל או
 של משטרת ישראל ינהג הנמצא בהם, לרבות שוטר וכן חייל כמשמעותו"
 בחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו-21955, לפי הפקודות שהוציא הצבא או

 המשטרה לעבין זה, ושהוצגו כאמור, ולפי ההוראות שניתנו על פיהן..

 איסור כניסה
 למטווח

 ציות להוראות
 שכמטוווז

 1 ס״ת 18׳ תש״ט׳ עמי 143; ס״ח 159, חשי״ד׳ עמי 149; ס״ה 189׳ וזשט״ו׳ עמי 229.
 2 ם׳׳ה 189, תשט״ו, ממי 171.

 ההלפת העיף ל
 והוספת סעיפים

 7א—7ת
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ח 7ג. ~ לא: ישמש אדפ־ מפקח מטווח קליעה אלא •על־פי:־רשיון כללי, או - ק פ ! נ ז ו י ש  ר

 למטווחי קליעה מפויימיפ׳ או למקרים מםויימיפ. ־. :•"־ר•/

 עונשעלהעדר 7ד. הקמת מטווח קליעה ללא רשיון לפי חוק זה או שלא בהתאם לתנאי

 . ישיק למטווח הרשיון, דינה, לכל דבר, כדין הקמתו בלי הרשיון הדרוש לפי פקודת

 בנין ערים, 31936, או שלא בהתאם לתנאי רשיון לפי אותה פקודה.
 תחולהעל י 7ה. הוראות הסעיפים 7 — דד מחייבות גם את המדינה, להוציא את -

 .המדינה צבא־הגנה לישראל ואת משטרת. ישראל, .והוא כשאין הוראה מפורשת

 אחרת בחוק זה! ושדהבטחון־ רשאי, בהודעה.בכתב לשר הפנים,.לפטוך .־•'
 :מהוראות אלה מפעל או-שלוחה:אחרת של; מערכת .הבטחון. במטווחי .

:־־״V::;־

 r ־ה^יעה;ש^זם.,. ־- •־^ :

:\ 
 :. «ורמחובת ״ 7ו. הוראות הסעיפים 4 ו־5 לא יחולו על כלי יריה שבידי אדם הנמצא ־-.ד

 הרשיונות במטווח בממווח קליעה. בדשותו של מנהל המטווח או של מי שהסמיך לכך׳ וכן

 על נשיאתם׳ החזקתם והובלתם של כלי יריח, בתנאים שנקבעו בתקנות,
 לשם העברתם של כלי הידיה למטווח.

 חובת מנהל המטווה 7ז. .מנהל המטווח חייב לקבל רשיון החזקה לפי סעיף 5 על כלי היריה -

 לקבל רשיון שברצונו להחזיקם לצורך המטווח.

 ,הומקה •

 ^ץ;למטו-וח.קליעה%

 5. בסעיף 10 לחוק - תיקון סעיף 10
 (1) בסעיף קטן(א), בסופו, יבוא ״רכן לאימוניפ הקשורים בהשגת מטרות

 ־ אלה״;
 (2) במקום סעיף קטן>ב) יבוא;.

 ״(ב) בעל רשיון מיוחד כאמור רשאי, אם היה הדבר דרוש לפי
 דעתו להגנה הנפש או רכוש המפעל או התחבורה עם המפעל, להרשות,
 בתנאים ובהגבלות שיראה לקבוע, אדם:מעובדי.המפעל לשאת בתחום

 ־שהוגדרברשיון׳. או בשעת אימוניפ שיתקיימו במקום ובתנאיפ שקבעח; _•";':־•
 •הרשות המוסמכת מטעמי בטיחות, את כלי־ הידיה שעליו ניתן \ךרשץן,*
 ובלבד שהאדפ האמור אושר לכך תחילה על ידי מפקח המשטרה המחוזי
 או נציגו ברשימה הכוללת את שמו או -באופן אישי או בכל דדך אחרת.״

 6. בסעיף 12 לחוק, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף 12
 "״(ב) תקפו של הרשיון לפי חוק זה יהיה לתקופה שתיקבע בתקנות,
 בדרך כלל או לכל סוג של דשיונות במיוחד׳ אלא אס נקבעה ברשיץ

 תקופה קצרה יותר.״

 7. בסעיף 21 לחוק, אחרי סעיף קטן(0 יבוא: ־ , תיקון סעיף 21
 ״(ד) שר הפנים רשאי לקבוע בצו שכל הנמצא בישראל תקופה
 רצופה של-לא יותר משלושה חדשים מכוח רשיון לישיבת מעבר או
 לישיבת ביקור כאמור בחוק הכניסה לישראל, תשי״ב-41952, יהא פטור
 מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן׳ לגבי רובי ציד שברשותו; פטור כאמור

 יכול להיות כללי או מםוייג.״

ד 1936, תוס׳ 1 מסי 589׳_עמ׳ 153. י ע  נ
 * ס״ח 111׳ תשי״ב׳ עמי 354.
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 תחילה 8. תחילתם של הסעיפים ד - דז היא כתום השנה העברית שלאחר פרסום חוק זה ברשומות.

 היראות מעבר 9.- המנהל מטווח קליעה על פי רשיון שניתן לו לפני תחילתו של חוק זה והוא מבקש

 את חידושו של הרשיון - מותר להתנות את חידושו, בין השאר, גם בהתאמת המטווח
 לתקנים שתקבע הרשות המוסמכת.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. בשנת 1954 קיבלה הכנסת תיקון לחוק כלי היריה, תש״ט-194$, שלפיו אין לתת רשיון
 להחזקת כלי יריה אלא לאחר שהכלי נבדק על ידי מי שהחוק הסמיך לכך ונמצא ראוי
 לשימוש. הנסיון שנרכש בביצוע הוראה זו, לא הצדיק את קיומה. תקריות בכלי ידיה אירעו
 עקב טיפול רשלני או זדוני בכלי תקין דווקא ולא עקב הפעלת כלי מקולקל. לכן מוצע

 לבטל את הצורך בבדיקה מוקדמת כאמור (סעיף 2<,

 2. סעיף 5ב נב< לחוק הקיים משחרר מחובת קבלת רשיון לכלי יריה את אימוני הגדנע
 בהדרכה של צה״ל. החוק'המוצע בא לקיים הסדר דומה גם באימוני הגדנע של בתי הספר

 שלא בהדרכת צה״ל (סע־ף 3 (1)).

 3. הוראותיו של החוק הקיים בדבר החזקת כלי יריה, נשיאתו והובלתו מחייבות גם את
 המדינה. החוק המוצע מאפשר לפטור מהוראות אלה מפעלים ושלוחות אחרות של מערכת
 הבטחון, כגון מפעלי התעשיה הצבאית, ושר הבטחון הוא שיסדיר את תנאי ההובלה של

 כלי יריה שבידי יחידות או מפעלים אלה (סעיף 3 (2)).

 4. בדבר מטווחי קליעה אין בחוק הקיים אלא ההוראה שניהולפ טעון רשיון. אך כדי
 לאפשר לממונים על ביצועו של החוק גם את הפיקוח על מקום המטווח ועל תנאי הבטיחות
 במיתקניו מוצע שגם הקמתו תהא חייבת רשיון. הוקם מטווח ללא רשיון או שלא בהתאם
 לתנאי הרשיון, ינהגו בו, לכל דבר, כמו בבניה בלתי חוקית, דהיינו: אפשר יהיה לקבל

 מבית המשפט צו להרוס את המטווח לפי פקודת בנין ערים, 1936,

 כן מסדיר החוק המוצע את ההתנהגות בשעת הקליעה למטרה במטווח. הכניסה לתחום
 המטווח והשהייה בו ללא נטילת רשות מאת מנהל המטווח תהא עבירה. הכניסה למטווח,
 השהייה בו והפעלת כלי ידיה בתוכו יהיו בפיקוחו של אדם שהרשות המוסמכת תםמיך לכך.
 כן יחולו על המבקר במטווח הוראות הקבע שתוציא הרשות המוסמכת ושיוצגו במטווח

 במקום נראה לעין. הקליעה למטרה מחוץ למטווה - אסורה (סעיף 4).

 5. מפעלים המחזיקים על פי רשיון מיוחד כלי ידיה לשם הגנתם, יהיו דשאים להשתמש
 בהם גם לצרכי אימונים בנשק (סעיף 5).

 6. תקפו של רשיון לכלי ידיה לפי החוק הקיים הוא עד סוף שנת הלוח העברי שבה ניחן
 הרשיון, או עד למועד מוקדם יותר שנקבע בו. הסדר זה מטיל עומס על שלטונות הרישוי
 החייבים לטפל בחידוש כל הרשיונות בעת ובעונה אחת. כן קיימים סוגים של כלי ידיה,
 כגון אלה שבאוסף, שאין צורך לחדש את רשיונותיהם לעתים כה תכופות. לכן מוצע

 שתקופת תקפם של הרשיונות תיקבע בתקנות (סעיף 6).

 7. לשם עידוד התיירות מוצע להסמיך את שר הפנים לפטור תיירים מהצורך לקבל
 רשיון לרובי הציד שהם מביאים אתם (סעיף 7).
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 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 8 אגירות


