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ח ו ק כלי היויה )תיקון מ ס ׳  ,(7התשג״א991-ו
הוספת םעיף 5ב

אחרי סעיף 5א לחוק כלי היריה ,התש״ט ,'1949-יבוא:

.1

״הכשרה מוקדמת
למתן רשיון

5ב )א( לא יינתן רשיון להחזקה ולנשיאה של כלי יריה ,אלא לאחר שמקבל
הרשיון עבר הכשרה מתאימה ללימוד השימוש בכלי יריה מסוג הכלי שהוא
מבקש לרכוש ,והפעיל במטווחיקליעה כלי ידיה מסוג הכלי שהוא מבקש
לרכוש.
)ב( שר הפנים יתקין תקנות בדבר תכנית ההכשרה הנדרשת לפי סעיף
קטן )א( והוא רשאי לקבוע תנאים למתן פטור מחובה זו.
)ג( שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חיבת ההכשרה
הנדרשת לחידושו של רשיון כלי יריה והתנאים לפטור מחובה זו.
)ד( תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של
הכנסת״.

תחילה

תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו.

.2

יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

דב ש י ל נ ס ק י
יושב ראש הכנסת

אריה דרעי
שר הפנים

נתקבל בכנסת ביום י״ד בשבט התשנ״א) 29בינואר  :(1991הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2021מיום י׳
בכסלו התשנ״א ) 27בנובמבר  ,(1990עמ׳ .64
סייח החש״ט ,עמי  :143התשי״ד ,עמ׳  :149התשט״ו ,עמי  :229התשכ״ב ,עמי  :68התשל״א ,עמי  ¡170התשל״ב ,עמ׳ :138
התשל״ח ,עמי .124

ח ו ק הרשויות המקומיות )פטור חיילים ,נפגעי מ ל ח מ ה ושוטרים מ א ת ו נ ה (
)תיקון מ ס ׳  ,(4התשנ״א-ז* 199
החלפת סעיף 6

בחוק הרשויות המקומיות )פטור חיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה( ,התשי״ג-
.1
 ,'1953במקום סעיף  6יבוא:
״סייג לדירות
ג ד ו ל י ת

תחילה

 .6מי שמחזיק בדירה ששטחה עולה על  70מ״ר לא יהיה זכאי לפטור לפי חוק
זה ,אלא לגבי  70מ״ר :אולם אם עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרים
עמו על ארבעה  -יהיה זכאי לפטור כאמור לגבי  90מ״ר.״

תחילתו של חוק זה ביום ד׳ בטבת התשנ׳׳ב ) 1בינואר .(1992
יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

דב ש י ל נ ס ק י
יושב ראש הכנסת

אריה דרעי
שר הפנים

נתקבל בכנסת ביום י״ד בשבט התשנ״א) 29בינואר  :(1991הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2021מיום י
בכסלו חתשנ״א ) 27בנובמבר  ,(1990עמי .63
ס״ח התשי״ג ,עמי  :62התשכ״ד ,עמי  :80התשמ׳׳ב ,עמ׳  :178התשמ״ו ,עמי .124
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