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א לחוק 18סעיף  –ניעת החזקת כלי יריה מאדם שהורשע בעבירת אלימות מ 9.8

 1949 -כלי יריה, התש"ט 

 התשתית הנורמטיבית: א.

 :קובע 1החוק כלי היריא ל18סעיף  .1

הורשע אדם בעבירת אלימות, רשאי בית המשפט לבקשת תובע, לכלול " (א)

 –בגזר הדין 

לכלי יריה, ולא לתת לו הוראה לפקיד הרישוי, לבטל למורשע רשיון ( 1)

 ;רשיון חדש במשך תקופה שיקבע בית המשפט

הוראה למורשע להפקיד למשמרת כלי יריה המוחזק על ידו, בתחנת ( 2)

 ".המשטרה של מקום מגוריו או מקום עסקיו

המשפט,  הורשע אדם בעבירת אלימות כלפי בן משפחה, יתן בית (ב)

(, אלא אם כן 2)-( ו1לבקשת תובע, הוראות כאמור בסעיף קטן )א()

את הבקשה;  החליט, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בגזר הדין, לדחות

כהגדרתו בחוק למניעת אלימות  –לעניין סעיף זה, "בן משפחה" 

 .1991-במשפחה, תשנ"א

נתן בית המשפט הוראה לפי סעיף זה, תוודא המשטרה שכלי היריה  (ג)

 הופקד בהתאם להוראות חוק זה.

 מגדיר "כלי יריה" כ:  לחוק כלי יריה 1סעיף  .2

פירושו כלי בעל קנה העשוי לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או  – 'כלי יריה'"

כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אביזר ותחמושת של כלי 

כזה, וכן כלי נשק שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, 

המכיל או שסוגל להכיל אביזר ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מכל 

 "חומר כאמור, ולמעט מכל גז מדמיע;

 מדיניות התביעה: .ב

הורשע אדם המחזיק כלי יריה ברישיון בעבירת אלימות וסבר התובע כי קיים חשש לביצוע  .3

יבקש התובע מבית המשפט, במסגרת טיעוניו לעונש, להורות עבירות אלימות נוספות על ידו, 

                                                 
 .143, ס"ח 1949-תש"טהה, חוק כלי הירי  1



 הנחיות פרקליט המדינה

מניעת החזקת כלי יריה מאדם  – 9.8הנחיה מס' 

א לחוק כלי יריה, 18סעיף  –שהורשע בעבירת אלימות 

 1949 -התש"ט 

 ;1993מאי  12; 1993אפריל  11

 2003ינואר  1; 1994ינואר  2
 2003ינואר  1עדכון אחרון: כז בטבת התשס"ג, 

 

2 

( 2( או )1א)א()18סעיף על הפקדתו במשטרה, בהתאם לאמור בעל שלילת רישיון הנשק או 

 לחוק כלי יריה. 

מבית  תובעבקש היבעבירת אלימות במשפחה, הורשע אדם המחזיק כלי יריה ברישיון  .4

לעיל.  המשפט, במסגרת טיעוניו לעונש, להורות על שלילת הרישיון או הפקדת הנשק כאמור

בקשה חייבת דחיית הלהוראת המחוקק, שלפיה  את תשומת לב בית המשפטהתובע כן יסב 

 רשמו בגזר הדין.ינימוקים מיוחדים שיב

 טחון, המחזיקים את הנשק לצרכי עבודתם,יאשר לנאשמים שהם אנשי משטרה וכוחות הב .5

תערך התייעצות בנושא העמדה הראויה בנסיבות שהורשעו בעבירת אלימות שלא במשפחה, 

 .העניין עם פרקליט המחוז

בשל הליך  עובר להרשעתוהפקדת נשקו של אדם שלול אפשרות להורות על כדי לור באמאין  .6

(, בשלב החקירה או בשלב שלאחר הגשת כתב אישום)פלילי שנפתח נגדו בעבירות אלימות 

  .  1996 –מעצרים( התשנ"ו -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 2התאם להוראותזאת בו

 

                                                 
2

  לחוק.  (1)ב-( ו12)א()48-ו 44( לחוק, או הוראת סעיפים 2)ב-( ו1(, )ב8)ב()42כגון בהתאם להוראת סעיף  
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