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׳מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת תיקון לחוק כלי היריה

מבוא
• שמונה שנים חלפו מאז התיקון האחרון לחוק כלי היריה ,תש׳יט ,1949-ונמצא צורך
לשלב בחוק תיקונים נוספים ,מהם שענינם שינויים מהותיים ומהם שענינם שינויים בסדרי
המינהל.
חידוש מהותי אחד הוא הטלת חובת רישוי לכלים הפולטים נוזל או גז העלולים להזיק
לבני אדם .כלים אלה ,שנפוצו בשנים האחרונות בכמה ארצות חוץ ,הגיעו גמ לארץ ומן
הראוי שהשימוש בהם יהא מבוקר.
חידוש אחר בא להבטיח שלא יינתן רשיון לכלי ידיה לאדם שסבל או עודו סובל
ממחלת נפש .לשם כך יועברו הבקשות לרשיונות לכלי יריה למנהל הכללי של משרד
הבריאות והוא יודיע לפקיד הרישוי מי מהמבקשים ידוע למשרד הבריאות כמי שסבל או
סובל ממחלת נפש .המנהל הכללי יוכל גם להיעזר ברשומות שבידי מערכת הבטחון המבו
ססות על הבדיקות הרפואיות של יוצאי צבא ואנשי מילואים.
בחוק המוצע נכללו כמה הוראות שמטרתן להקל על המשטרה את הטיפול בכלי יריה
שבאו לרשותה ,בין עקב עבירה ובין שלא עקב עבירה .יש לזכור כי המונח ״כלי יריח״
כולל גם חלק של כלי ידיה ותחמושת לכלי ידיה .בידי המשטרה מתאספים פריטים רבים
המוגדרים ככלי יריה ,ומוצע ,כאמור ,להקל על המשטרה בטיפולה בכלים אלה.
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הצעות חוק  ,918א׳ :1טבת תשל״א29.12.1970 ,

חוק כ ל י היריה )תיקון מ ס ׳  ,(4תשל״א~1970
 .1בסעיף  1לחוק פלי היריה ,תש״ט־־) !1949להלן  -החוק העיקרי( ,בסוף הגדרת ״כלי
ידיה״ יבוא ״וכן כלי נשק שםוגל לפלוט חומד הנועד להזיק לאדם ,לרבות חלק ,אביזר
ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור״.
.2

בסעיף  4לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״או לפי רשות על פי סעיף 10ב)ב(״.

בסעיף ) 5ב( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(4בסופה יבוא ״או על בד-רשות לפי סעיף
.3
10ב)ב(״.
בסעיף 5ב)א( לחוק העיקרי ,במקום ״או בידי ממלא תפקיד לפי פרק ב׳ לחוק חסינות
.4
בניני הכנסת ,תשי״ב1952-״ יבוא ״או בידי שומר כמשמעותו בחוק משכן הכנסת ורחבתו,
תשכ״ח21968-״.

דברי

7

י ע י ני

ז

הגדרת ״כלי יריד.״ שבסעיף  1לחוק העיקרי
היא כדלקמן;

״כלי־יריה״ — פירושו כלי בעל קנה העשוי לירות כדור,
קלע ,פגז ,פצצה או כיוצא באלה ,שבכוחם להמית
אדם ,וכולל חלק ,אביזר ותחמושת של כלי כזה״.
התיקון בא להוסיף להגדרה גם כלי נשק הפולטים גזים
ונוזלים מזיקים ששימושם נפוץ לאחרונה .בכך תחול על
כלים אלה חובת הרישוי של כלי ידיה.

סע»ף 2

סעיף  4לחוק העיקרי קובע לאמור:

״ נ ש י א ה ו ה ו ב ל ה של כ ל י י ד י ה
לא ישא ולא יוביל אדם כלי יריח ,אלא על פי
.4
רשיון ,או על פי תעודת הרשאה לפי הסעיפים 10 ,9
או 10א.״
בסעיף  8של הצעת החוק מוצע להוסיף לחוק סעיף
 10ב ולפיו אפשר יהיה לתת לאחראי על הפקת סרט,
הצגת מחזה או הופעת בידור אחרת רשיון מיוחד לנשיאת
כלי יריה לצורך ההופעה האמנותית ,והוא ימסור את כלי
היריה לשחקנים .התיקון המוצע בא לפטור שחקנים אלה
מחובת רשיון לפי סעיף  4לחוק.

סע»ן*

 $סעיף  5לחוק העיקרי קובע לאמור;

״החזקת כלי יריח
.5

)א(
)ב(

לא יחזיק אדם כלי יריח ,אלא על פי רשיון.
הוראות סעיף זה אינן ח ל ו ת 
)!( על המביא כלי יריה למדינה על פי
רשיון לפי סעיף  — 2במשך שלושים יום
מיום הבאת• כלי היריה למדינה כאמור;

הסבר
) (2על העושה עסק בכלי יריה על פי
רשיון לפי סעיף  - 3לגבי כלי היריה שהוא
מחזיק לרגל עסקו;
) (3על בעל רשיון על פי סעיף  - 4לגבי
כלי היריה שעליו ניתן לו אותו הרשיון;
) (4על בעל רשיון מיוחד או על בעל
תעודת הרשאה לפי הסעיפים  10 ,9או !0א;
) (5על יורש או מנהל עזבון של אדמ
שנפטר ,המחזיק כלי ידיה שהנפטר החזיקו
בהיתר על פי חוק זה  -במשך שלושים יום
מיום הפטירה.״
התיקון המוצע נובע אף הוא מהוספת סעיף  10ב לחוק
ומטרתו לפטור מרשיון את השחקנים אשד קיבלו כלי
ידיה מהאחראי ,לצורך הופעתם.

סעיף 4

סעיף 5ב)א( לחוק העיקרי קובע;

״תחולת הסעיפים  4ו־5
5ב) .א( הוראות הסעיפים  4ו־ 5יחולו גם על כלי
יריה שנמסר לאדם מטעם המדינה בקשר לתפקידו ,למעט
כלי יריה שבידי צבא־הגנה לישראל או משטרת ישראל,
שירות בתי הסוהר ,או בידי ממלא תפקיד לפי פרק ב׳
לחוק חסינות בניני הכנסת ,תשי״ב.1952-״
מכיון שחוק חסינות בניני הכנסת ,תשי״ב—,1952
הוחלף בחוק משכן הכנסת ורחבתו ,תשכ״ח—,1968
מוצע לתקן את סעיף 5ב ולצמצם את אי התחולה לשומרי
הכנסת בלבד.

י  1ם״ח תש״ט ,עמ׳  ;143ם״ח תשי״ד ,עמ׳  ;149ס״ח תשט״ו ,עמ׳  ;229ס״ח תשכ״ב ,עמ׳ .68
 2ס״ח תשכ״ח ,עמ׳ ,197

הצעות חוק  ,918א׳ בטבת תשל״א29.12.1970 ,

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 4

מיקוןםעיף5.

תיקון סעיף 5ב

החלפת סעיף 6

 .5במקום סעיף  6לחוק העיקרי יבוא:
״קניה ,מכילה י ) .6א( לא יקנה אדם כלי ידיה ולא ירכשנו בדרך אחרת אלא אם
א

•

תיקון סעיף לה

מסירה של כלי ידיה

י

י

יש בידו רשיון לאותו כלי ידיה.
)ב( לא ימכור אדם כלי ידיה ,לא יעבירנו לאחר בדרך אחרת
ולא ימסור כלי יריה לאחר אלא אם יש בידי הקונה או המקבל רשיון
לאותו כלי יריה ,או שמותר לו להחזיק בכלי היריה לפי הוראות חוק זה.״
 .6בסעיף 7ה לחוק העיקרי ,במקום ״ואת משטרת ישראל״ יבוא ״משטרת ישראל,
שירות בתי הסוהר ומשמר הכנסת״.

תיקון סעיף 10א

.7

הוספת סעיף 10ב

 .8אחרי סעיף 10א לחוק העיקרי יבוא:
10ב) .א( רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם האחראי על הפקתו של
״כלי יריח
סרט או של הצגת מחזה או הופעת בידור אחרת שאושרו לענין סעיף זה
^י^
על ידי שר הפנים ,רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה לצורך אותם סרט,
הצגה או הופעה.

בסעיף 10א לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן נד( יבוא:
״)ה( סעיף זה יחול ,בשינויים המחוייבים לפי הענין ,גם על בנק
ישראל ,והסמכות של שר לפי סעיף זה תהא נתונה לנגיד הבנק.״

 ,ה צ ג ו ת

דברי
שע»ף  5סעיף  6לחוק העיקרי קובע לאמור:
״ ק נ י ה ו מ כ י ר ה של כ ל י י ר י ה
)א( לא יקנה אדם כלי יריה ולא ירכשו בדרך
.6
אחרת ,ולא ימכור אדם כלי ידיה ולא יעבירו לאחר בדרך
אחרת ,אלא על פי רשיון.
)ב( סעיף זה חל גם על בעל רשיון לפי סעיף .3״
מטרת הסעיף המוצע היא להבהיר בלשון חד־משמעית
שאין למסור כלי ידיה בכל דרך שהיא לאדם שאינו
מוסמך לקבלו ואין לקבל כלי יריה אלא ברשיון או היתר
לפי החוק.
ס ע י ף  £סעיף דה לחוק העיקרי קובע לאמור:
״ ת ח ו ל ה על המדינה
7ה .הוראות סעיפים  7 - 7ד מחייבות גם את המדינה,
להוציא את צבא־הגנה לישראל ואת משטרת ישראל;
ושר הבטתון רשאי ,בהודעה בכתב לשר הפנים ,לפטור
מהוראות אלה מפעל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון
במטווחי הקליעה שלהם.״
התיקון המוצע בא לפטור את משמר הכנסת ואת שירות
בתי הסוהר מחובת רשיון בקשר למטווחים ,בדומה
לפטור הניתן לצה״ל ולמשטרת ישראל.
סע<ף ך סעיף 10א לחוק העיקרי קובע לאמור:
״נשיאת כלי ידיה מטעם המדינה
10א) .א( שר רשאי למנות מתוך עובדי משרדו עובד
שראוי לקבל רשיון מיוחד להחזקת כלי־יריה שנועדו
לצרכי בטחון בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד השר

הסבר
)להלן — עובד אחראי( ,ומשעשה כן ,רשאית רשות
מוסמכת לתת לעובד האחראי רשיון מיוחד כאמור.
)ב( ניתן לעובד אחראי רשיון מיוחד על פי
סעיף קטן )א( רשאי הוא ,אם היה הדבר דרוש ,לפי
דעתו ,לצרבי בטחון בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד
השר ,להרשות עובד אחר מעובדי משרד השר לשאת
בתחום שהוגדר ברשיון את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון;
העובד האחראי רשאי לקבוע תנאים והגבלות לאותה
הרשאה.
)ג( הרשאה על פי סעיף קטן )ב( תינתן בתעודה
חתומה בידי העובד האחראי.
)ד( בסעיף זה ,״עובד משרד השר״ — עובד
המדינה שהשר נעזר בו לשימוש בסמכויותיו או במילוי
תפקידו.״
התיקון בא לקבוע לגבי בנק ישראל הסדר דומה לזה
הקיים במשרדי הממשלה ולשחרר את עובדי הבנק המופ
קדים על שמירת הבטחון מחובת רשיון לנשיאת כלי
יריה.
עד כה כשנדרש שחקן קולנוע או במה לכלי
ס ע *  * * 1יריה לצורך הופעתו היה עליו להצטייד
ברשיון לפי החוק .אין הצדקה לחיוב זה ,שיש בו יותר
סירבול מאשר פיקוח על כלי ידיה ,שהיא מטרת הרישוי.
מוצע לפשט את סדר ההחזקה של כלי יריה לצורך מופעי
בידור בכך שהמפיק של סרט או הצגת מחזה או הופעת
בידור אחרת יצטרך להצטייד ברשיון מיוחד לכלי ידיה
והוא ימסור את כלי היריה לשחקנים הזקוקים להם לצורך
הופעתם.

הצעות חוק  ,918א׳ בטבת תשל״א29.12.1970 ,

)ב( ניתן לאחראי רשיון כאמור בסעיף קטן)א( ,רשאי הוא
להרשות אדם ממשתתפי הסרט ,ההצגה או ההופעה לשאת כלי יריד! שעליו
ניתן הרשיון ,בזמן צילום הסרט או בזמן ההצגה או ההופעה או חזרות
להם.״
.9

בסעיף  11לחוק העיקרי ,בפסקה) ,(2במקום הדישה יבוא ״לענין סעיפים  3עד 10ב״.

.10

אחרי סעיף  11לחוק העיקרי יבוא:
11א) .א( פקיד רישוי שקיבל בקשה לרשיון לכלי ידיה יעבירנה למנהל
הכללי של משרד הבריאות )להלן  -המנהל( ,והוא רשאי להודיע לפקיד
הרישוי אם המבקש סבל או סובל ממחלת נפש.

״הודעה על
מ ח ל ת

ב פ ש

)ב( 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.״
.11
יבוא:

בסעיף  12לחוק העיקרי ,סעיפים קטנים)ב( ו־)ג( יסומנו כסדרם )ג( ו־)ד( ,ולפניהם
״)ב( פקיד רישוי רשאי לדרוש שמבקש רשיון ייבדק אצל רופא
שקבעו המנהל הכללי של משרד הבריאות ,לבדיקת בריאותו הנפשית:
תוצאות הבדיקה יועברו לפקיד הרישוי.״

 . 12אחרי סעיף  12לחוק העיקרי יבוא:
12א .מי שהגיעה אליו ,על פי סעיפים 11א או ) 12ב( ,ידיעה בדבר חולה
״
בפש ,ישמרנה בסוד ולא יגלה אותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם
ביצוע חוק זה והתקנות על פיו :העובד על הוראה זו ,דינו — מאסר
שנה אחת.״
ש מ י ר ת

ם ו ד

דברי
סעיף  11לחוק העיקרי קובע מי תהיה
^ הרשות המוסמכת לענין רשיונות לפי
סע*1
החוק .פסקה ) (2קובעת כי הרשות המוסמכת היא —
״) (2לצורך סעיפים  3ע ר 10א —
)א( שלא בשעת חירום — פקיד רישוי על
פי המלצת מפקח המשטרה המחוזי או נציגו
שנתמנה לבך;
)ב( בשעת ח י ר ו ם  -פ ק י ד רישוי על פי המלצת
מפקח המשטרה המחוזי ואלוף פיקוד או
נציגיהם שנתמנו לכך.״
עם הוספת סעיף 10ב המוצע לעיל ,מוצע שהרשות
המוסמכת לענין סעיפים  3עד 10א לחוק תהא מוסמכת גם
לענין סעיף 10ב החדש.

הסבר
לפקיד הרישוי שאישר את הרשיון לכלי ידיה לאותם
אנשים .על כך נמתחה ביקורת ,בכללה מפי שופטים,
והובעה דרישה למנוע רשיון לכלי יריה מחולי נפש.
ההוראה המוצעת באה לצייד את פקיד הרישוי בידיעה
כי מבקש רשיון פלוני סבל או סובל ממחלת נפש.

ההוראה המוצעת באה לאפשר לפקיד
רישוי לדרוש במקרים מתאימים שמבקש
ר י•
ס*
רשיון לכלי ידיה יעבור בדיקה רפואית כדי לבדוק אם
אינו סובל ממחלת נפש.
7

סעיף  28לחוק לטיפול ׳בחולי נפש,
תשט״ו ,1955-אוסר מסירת ידיעה על
^ ״
מחלתו של חולה נפש; העונש הצפוי לעבריין הוא מאסר
שנה .מוצע להחיל איסור זה גם על מי שמקבל ידיעה לפי
חוק זה ,שהרי היא נמסרה לו דק לשם ביצוע חוק זה.
ס

היו מקרים שבהם נעצרו אנשים בשל
 °שימוש לא מוצדק או שלא כדין בכלי
סע*1
ידיה ונמצא שסבלו ממחלת נפש ,אך הדבר לא היה ידוע
י
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1

תיקון סעיף 14א

) .13א(

בסעיף 14א)א( לחוק העיקרי -
) (1במקום הדישה יבוא:
״כלי ידיה שהגיע למשטרה שלא עקב עבירה שנעברה בו או לגביו -
רשאית היא למסרו לידי סוחר מורשה כתום שלושה חדשים מיום שהגיע
לידיה ,וכלי יריה שהגיע למשטרה עקב עבירה והוחלט שאין להביא
שום אדם לדין בשל העבירה  -רשאית היא למסרו לידי סוחר מורשה
כתום שלושה חדשים מיום ההחלטה ,והכל אם לא עשה בעל כלי היריה
אחת מאלה תוך שלושת החדשים האמורים:״;
) (2בסיפה ,במקום ״תקופת השנה״ יבוא ״התקופה״.

)ב(

במקום סעיף 14א)ב( לחוק העיקרי יבוא:
״)ב( הגיע כלי יריה לידי המשטרה בנסיבות כאמור בסעיף קטן)א(
אולם בעלו אינו ידוע ,תפעל המשטרה בשקידה סבירה לגילוי הבעל,
ואם לא נמצא תוך שלושה חדשים רשאית היא לחלטו לטובת המדינה
או להשמידו.״

*

י

זיספת

ס ע י פ י פ

 .14אחרי סעיף 14א לחוק העיקרי יבוא:

14ב14-ד

י

»
״מפייה ל ־ י י
ע

ס י ח ר

מירשה

ד

>

.

י י

_*

14ב) .א( סוחר מורשה חייב לקבל לידיו כלי יריה שהמשטרה מסרה לו
לפי סעיף 14א ,והוא רשאי למכרו ,אולם שבעה ימים לפחות לפני המכירה
עליו להודיע לבעל כלי היריה על כוונתו למכור את כלי היריה ואת
המחיר שבדעתו לדרוש בעדו.

דברי
ס ע י ף ן ן סעיף 14א לחוק העיקרי קובע לאמור:
״כלי יריה שבידי המשטרה
14א) .א( כלי יריה שהגיע לידי המשטרה שלא עקב
עבירה שנעברה בכלי או באמצעותו רשאית המשטרה
להפקידו בידי סוחר מורשה ,כתום שנה מהיום שבו
הגיע לידי המשטרה ,אם תוך התקופה האמורה לא עשה
בעל כלי היריה אחד מאלה:
) (1השיג רשיון להחזקת כלי היריה;
) (2הוכיח ,להנחת דעתו של קצין המשטרה
האחראי לשמירת אותו כלי היריה ,שהוא
בעל הכלי ורשאי להחזיק בו על פי חוק זה;
) (3מכר את כלי היריה או העביר בדרך
אחרת את הזכות להחזיק בו למי שרשאי
להחזיק בו על פי חוק זה;
) (4השיג מבית משפט מוסמך פסק דין
האומר כי הוא בעל כלי היריה ורשאי להחזיק
בו על פי חוק זה;
אולם בחישוב תקופת השנה האמורה לא יבוא במנין פרק
הזמן שבו עומדת ותלויה תביעה למתן פסק דין כאמור
בפסקה ).(4
)ב( סוחר מורשה חייב לקבל לידיו כלי יריה
שהמשטרה תציע להפקיד בידיו לפי סעיף קטן)א( והוא
רשאי למכרו; פדיון המכר ישולם לבעל כלי היריה לאחר
ניכוי דמי עמילות שיקבע שר הפנים בצו; לא מכר הסוחר
המורשה את כלי היריה תוך שנתיים מהמועד שבו הופקד

הסבר
ביד*ו ,רשאי הוא להחזירו למשטרה ומשעשה בן ,יחולט
כלי היריה לטובת המדינה.
)ג( הוראות סעיף זה באות להוסיף על סמכויות
המשטרה לפי פקודת המשטרה ולא לגרוע מהן.״
התיקון המוצע לסעיף 14א בא לצמצם את התקופה /שעל
המשטרה לשמור כלי יריה שהגיע אליה שלא עקב עבירה/
משנה לשלושה חדשים .כן מוצע להחיל דין כלי יריה
שהגיע למשטרה שלא עקב עבירה גם על כלי ידיה שהגיע
למשטרה עקב עבירה אלא שהוחלט שאין להביא לדין
שום אדם בקשר עם אותה עבירה ,כגון שהעבריין לא
נמצא ,שהוא אינו נושא באחריות פלילית ,שנפטר או
שהעבירה התיישנה.
ההוראות שבסעיף קטן )ב( המוחלף יבואו בסעיף
 14ב)א( המוצע.
סעיף 14ב המוצע קובע הוראות בדבר
ס ע * ף ^ סדר הטיפול בכלי יריה שהמשטרה
מסרה לסוחר מורשה ,והוא חוזר על עיקרי החוק הקיים,
שפורשו בסעיף 14א)ב( המוחלף ,ביתר פירוט.
ן

סעיף 14ג המוצע מנהיג אפשרות לבעל כלי יריה
למסור את הכלי למשמורת *:צל סוחר מורשה .הסעיף
מפרט את סדר המשמורת וסיומה .ההוראה המוצעת היא
בגדר חידוש והיא תקל על בעלי כלי ידיה שאינם רוצים
או יכולים להחזיק את כלי היריה לתקופה מסויימת.
סוחר מורשה מצווה להחזיק רישום מדוקדק של מלאי
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מסירת כלי יריה
למשמורת

השמדת כלי ידיה
על ידי סוחר
מורשה

)ב( בעל כלי ידיה שקיבל הודעה כאמור דשאי תוך התקופה
האמורה להציג לסוחר המורשה רשיון בד־תוקף לכלי היריה ולקבלו,
או להציע לסוחר המורשה אדם המוכן לקנות את כלי היריה במחיר שנקב
הסוחר או גבוה ממנו ,והסוחר ימכור לפי זה את כלי היריה ,ובלבד שיש
בידי הקונה רשיון להחזקת כלי היריה.
)ג( מכר סוחר מורשה כלי ידיה שמסרה לו המשטרה ,י^לם
את פדיון המכר לבעל כלי היריה לאחר ניכוי דמי עמילות בשיעור שקבע
שר הפנים בצו ,ויודיע על המכירה למשטרה.
)ד( סוחר מורשה רשאי להחזיר למשטרה כעבור שנה כלי ידיה
שהיא מסרה לו ,והמשטרה רשאית לחלט את כלי היריה לטובת המדינה
או להשמידו.
14ג) .א( בעל כלי יריה רשאי למסור את כלי היריה למשמורת אצל
סוחר מורשה לכל תקופה קצובה שיודיע עליה ,ובלבד שיש לו עליו
רשיון? הסוחר המורשה רשאי לדרוש שדמי המשמורת ,בשיעור שקבע
שר הפנים בצו ,ישולמו מראש ,או שיובטח תשלומם.
)ב( פקע תקפו של הרשיון לכלי היריה בהיותו במשמורת אצל
סוחר מורשה ,לא יוחזר כלי היריה לבעליו אלא אם הציג לסוחר רשיון
להחזקתו.
)ג( חלפה שנה מתום תקופת המשמורת ובעל כלי היריה לא תבעו
בחזרה או לא היה זכאי לקבלו בחזרה ,רשאי הסוחר המורשה למכור את
כלי היריה ולשלם לבעליו את פדיון המכר לאחר ניכוי דמי המשמורת
עד ליום המכירה ודמי עמילות בשיעור שקבע שר הפנים בצו ,או למסור
את כלי הידיה למשטרה והיא תהיה רשאית לחלטו לטובת המדינה או
להשמידו.
)ד( על קבלת כלי ידיה למשמורת והחזרתו יודיע הסוחר המורשה
לפקיד הרישוי.
14ד .סוחר מורשה רשאי ,באישור פקיד רישוי ובפיקוח המשטרה ,להש
מיד כלי ידיה שהוא בעליו.״

 .15בסעיף 21א לחוק העיקרי ,במקום ״הסעיפים 5א)א( 10 ,9 ,ו־11״ יבוא ״סעיפים
5א)א(10,10,9 ,א10 ,ב ו11-״.
דברי
כלי היריה ,חלקיהם ותחמושתם ,שברשותו .לפי זה עליו
לשמור על דברים אף אם אבד ערכם ,כגון תחמושת
שנתבלתה או כלי נשק שניזוקו ללא תקנה.
סעיף 14ד המוצע בא לאפשר השמדת כלי ידיה ע״י
סוחר מורשה אם הדבר נעשה באישור פקיד רישוי
ובפיקוח המשטרה.
'סעיף  15סעיף )31ב( לחוק־יםוד :הממשלה אומר:
״סמכות הנתונה לאחד השרים על פי חוק' ...למעט
סמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי ,רשאי השר
לאצול ,כולה ,מקצתה או בסייגים ,לעובד ציבור.״
אולם סעיף )31ה( מסייג את סמכות האצילה ,בקבעו:
״)ה( הוראות סעיף זה יחולו אם אין כוונה אחרת
משתמעת מן החוק המקנה את הסמכות או מטיל את החובה.״
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תיקון סעיף 21א

הסבר
כוונה השוללת אצילת סמכויות של
בסעיף 21א לחוק העיקרי ,שזה לשונו:

שר משתמעת

״העברת םמצויות
21א .סמכויותיו של שר הפנים למנות פקידי רישוי וכן
סמכויותיו של שר לפי הסעיפים 5א)א( 10 ,9 ,ו־11
ניתנות ,כולן או מקצתן ,להעברה כללית או מסוימת.״
משמע שהסמכויות של שר לפי סעיפים 10א ו־10ב
לחוק העיקרי אינן ניתנות לאצילה .־י
מוצע לאפשר אצילת סמכויות של שר גפ לפי סעיף
10א ,הדן בנשיאת כלי יריה מטעם המדינה ,ולפי סעיף
 10ב ,שענינו רישוי כלי ידיה לצורך הפקת סרטים,
הצגת מחזות והופעות בידור אחרות.
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תחילה והוראות
מ ע ב ר

) .16א( תחילתו של סעיף  ,1לענין החזקה בכלי יריה ,היא כעבור ששה חדשים מיום
פרסום חוק זה ברשומות.
)ב( תחילתם של סעיפים 14ב ו־14ג לחוק העיקרי היא כעבור שלושה חדשים מיום
פרסום חוק זה ברשומות.
) .ג( כלי יריה שהגיע לידי המשטרה שלא עקב עבירה שנעברה בו או לגביו ושערב
תחילתו של חוק זה היה בידי המשטרה ,ינהגו בו כאילו חוק זה היה בתקפו בעת שהגיע
לידי המשטרה.
)ד( כלי יריה שהמשטרה מסרה אותו לסוחר מורשה לפני תחילתו של חוק זה וביום
תחילתו של חוק זה עודנו מוחזק בידי הסוחר ,ינהגו בו ,עד תום שלושה חדשים מיום פרסום
חוק זה ברשומות ,כאילו חוק זה לא נתקבל.

דברי
)א( עם הרחבת ההגדרה של כלי יריה
יש צורך בתקופת מעבר כדי לאפשר
סע*!*
למחזיקים בכלים ,שהוכנסו להגדרה המורחבת ,להוציא
רשיון מתאים.

שנה בטרם תמסור אותו לסוחר מורשה ,ואילו בחוק
שלפנינו מוצע לקצר את התקופה לשלושה חדשים .מוצע,
לשם הבהרה ,לפרש שהתקופה שתחול על כלי ידיה שבידי
המשטרה ביום תחילת חוק זה תהא של שלושה חדשים.

)ב( סעיף  15לחוק המוצע מוסיף לחוק העיקרי את
סעיפים 14ב עד 14ד .הפעלתם של סעיפים 14ב ו־14ג
טעונה התקנת צווים מאת שר הפגים .מוצע לדהות את
תחילתם של סעיפים אלה לשלושה חדשים ,בהם יותקנו
הצווים הדרושים.

)ד( לפי החוק הקיים צריך סוחר מורשה להחזיק
כלי יריה שהמשטרה מסרה לידיו במשך שנתיים בטרם
יחזיר אותו למשטרה אם לא הצליח למכרו .בחוק שלפנינו
מוצע לקצר תקופה זו לשנה אחת .מוצע שלגבי כלי
היריה שבידי סוחר מורשה ערב תחילתו של החוק המוצע
תקוצר התקופה של שנתיים לשנה ,החל משלושה חדשים
לאחר פרסום החוק ברשומות.

)ג( החוק הקיים מטיל על המשטרה חובה להחזיק בכלי
ידיה שהגיע לידיה שלא עקב עבירה במשך תקופה של
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המחיר  24אגודות

הסבר
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הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

