
יריה* כלי
פקודה הבאה להסדיר עכיכים הנוגעים לכלי ירייה וחמרי יריה.

[1 בספטמבר, 1922]

הקצר 1 .פקודה זו תקרא פקודת כלי היריד..השם

מבוא*  א חלק

ותשמיש אםהפירוש מלבד דלקמן, הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה (1) .2
 אחר פירוש יחייב הכתוב ענין

מכל רובה או אויר ורובה שהוא מין מכל יריה כלי כולל יריה" "כלי
וחלק חלק וכל אבן בו לקלוע או כדור או יריה בו לירות שאפשר אחר מין
יריה בהם לירות שאפשר צעצוע אקדח או צעצוע רובה כולל אינו אולם מהם,
כל כולל המונח אין וכן בלבד קפיץ באמצעות אבן בהם לקלוע או כדור או

כלי יריה ששומרים אותו כחפץ עתיק ולא לשם שימוש:

מחוז! מושל פירושה רשיונות" למתן "הרשות

"רשיון ארעי" פירושו רשיון שניתן עפ''י סעיף 20:

.7 סעיף עפ''י שניתן רשיון פירושו זמני" "רשיון

 זאת בפקודה האמור דבר שום (2)

בחיל או מלכותו הוד בחילות העובד אדם לגבי ישמש ולא יחול לא (א)
חמרי או יריה כלי לכל ביחס (גפיר) בכפר כנוטר או המשטרה

תפקידיו! מלוי לשם אדם אותו בידי שהופקדו יריה

הוצאתם מסירתם, על יריה, חמרי או יריה כלי תעשית על יחול לא (ב)
הממשלה. ולצרכי הממשלה ברשות הובלתם או לארץ, הכנסתם לחו"ל,



חלק ב*  החזקת כלי יריה וחמרי יריה*
או ברשותו שיש אדם כל חייב זו בפקודה מפורשת להוראה פרט .3

זו. פקודה להוראות בהתאם להחזקתו רשיון לקבל יריה כלי ידו תחת
יריה כלי לישא רשיונות

.  רשיון מחובת פטורים ואלה .4

יריה כלי אותם לגבי  יריה בכלי לסחור רשיון לו שיש סוחר (א)
בלבד! עסקו לצורך רק ברשותו הנמצאים

(ב) יורשו או בא כחו של בעל הרשיון שמת  לגבי כלי היריה שהיה
לו למת רשיון עליו ועד עבור שלשה חדשים מיום מות בעל הרשיון:

מרשיון פטור מי

עליו שניתן היריד, לאומנות למוד בבית אויר ברובה המשתמש כל (ג)
זו. פקודה עפ"י רשיון

מס' 44 לש' 1933

5. יכול הנציב העליון להגדיר מזמן לזמן בצו*  את השטחים ואת
בלא לשאת קבע,' מושב להם אין אשר בדואים, ערבים יוכלו שבהם התנאים

יריה. וכדורי צבאי ערך בעלי יריה כלי רשיון

בדואים ערבים
מס' 23 לש' 1926

לשאת רשיונות דעתה, הכרעת לפי לתת, רשיונות למתן רשות יכולה .6
לסכנת והצפויים הספר על השוכנים השבטים לבני צבאי ערך בעלי יריה כלי
בתמונת צורך אין כי להורות רשיונות למתן הרשות תוכל זה ובמקרה התנפלויות,

הרשיון. על הרשיון בעל

הספר שבטי

את מרשה שיהא זמני רשיון לתת רשיונות למתן הרשות יכולה .7
שניתן יריה בכלי ימים חדש על עולה יהא שלא מועד במשך להשתמש בעליו

אחר. לאדם רשיון עליו

זמני רשיון

בעליו את ירשה זו פקודה עפ"י שניתן יריד. כלי לשאת רשיון (1) .8
שלשים ביום המסתיים זמן למשך ברשיון בו שנזכר היריה כלי את להחזיק

הרשיון. ניתן שבד. השנה של בדצמבר ואחד

ובערבית באנגלית ויכתב הקבוע בטופס ערוך יהא רשיון כל (2)

ובעברית. באנגלית או

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.

תקפו וטופסו של
יריה כלי לשאת רשיון



תמונת תהא זמני, רשיון או עראי לרשיון פרט רשיון, כל על (3)

.6 סעיף עפ"י זו הוראה על ויתרה רשיונות למתן הרשות אם חוץ בעליו,

(4)" על כל רשיון צריך לרשום מראי מקומות או קטעים של
הכללי המפקח יורה אשר ככל הציד, על ובהגנה יריה כלי בשמוש הדנות פקודות

הסוהר. ובתי המשטרה על

(א"י): פלשתינה חלקי לכל יפה כחו יהא יריה כלי לשאת רשיון (5)

לשטח הרשיון של תקפו את לצמצם יכולה רשיונות למתן שהרשות בתנאי
נתינתו. בשעת הרשיון גבי על כך על הוראה ברשמה מסוים

למתן הרשות סמכות
לפני לדרוש רשיונות
הוכחת הרשיון מתן

הירי כלי של המקורו

רשיונות למתן הרשות יכולה יריה כלי לשאת רשיון נתינת לפני .9
ובמקרים < היריה כלי את השיג שממנו המקור את לה להוכיח המבקש מאת לדרוש

 הזאת ההוראה את כמקיים המבקש יחשב הבאים

תעודת והראה רשיון בעל סוחר מאת נקנה היריה שכלי הוכיח אם (א)
או !21 סעיף עפ"י מכר

הרשיון את והראה רשיון, בעל אדם מאת נקנה היריה שכלי הוכיח אם (ב)
או העראי! הרשיון ואת הקודם

לארץ הכנסתו רשיון את והראה מחו"ל הובא היריה שכלי הוכיח אם (ג)
כדין. בתאריך מסומן כשהוא ,(2) 23 בסעיף כנדרש

יריה כלי להראות חובה
לכן קורם נרשם שלא

10 .כלי יריה שנדרש עליו רשיון, פרט לרשיון עראי, ולא נרשם קודם
לפני המבקש, מאת רשיונות למתן הרשות תדרוש זאת פקודה הוראות לפי לכן
אם יסומן, היריה שכלי לכך ותדאג היריה! כלי את לפניה להביא הרשיון, מתן
היריה, כלי את פיו על להכיר אפשר שיהא במספר הקנה, גבי על או הקת גבי על
הבחנה. אפשרות כדי בהם שיש במספר או בסימן היריה כלי כבר סומן אם חוץ

ציד לרובי 11 .לא ינתן רשיון לישא רובה ציד אלא לאיש שיש לו רשיון ציד,רשיונות
להגנת לו דרוש שהרובה בדואי ערבי או אדמה עובד רועה, הוא המבקש אם חוץ

המעובדים. שדותיו או עדריו מקנהו,

של הכמות הגבלת
יריה המרי

את אצלו להחזיק רשאי יריה כלי לשאת רשיון לו שיש מי (1) .12
 מהן יותר ולא יריה המרי של דלקמן הכמויות



(א) בעלי רשיון לשאת רובה או אקדח 100 כדורים: 

ל500 עופרת וגרגירי שרפה אבק ציד רובה לשאת רשיון בעלי (ב)
כדורים.

(2) פרט לכל המותנה בחלק זה, אסור לשום אדם להחזיק חמרי יריה
.15 סעיף עפ"י יריה בחמרי לסחור רשיון בעל אינו אם

להראות יריה כלי ברשותו שיש מאדם לדרוש שוטר כל יכול (1) .13
שלו. היריה חמרי כמות את וגם הרשיון עליו שניתן היריה כלי ואת הרשיון את לו

עברית, מושבה של הועד ולראש למוכתרים גם תהא זו סמכות (2)

המושבה. או הכפר בתוך יריה כלי להם שיש האנשים לכל ביחס

חלק ג*  תעשית כלי יריה וחמרי יריה' תיקונם והמסחר בהם

וכוי רשיון, הראית

אלא (א"י) בפלשתינה יריה חמרי או יריה כלי אדם יעשה לא .14
הממשלה. ע"י שנוסד חרושת בבית

איסור תעשית כלי
יריה וחמרי יריה

יריה חמרי או יריה כלי של מחסן להחזיק אדם לשום אסור (1) .15
בהחזקתם או במכירתם יריה, חמרי או יריה כלי בתיקון לעסוק או בשכר לתקן או
שבו במחוז רשיונות למתן הרשות מאת לכך רשיון לו שיהא מבלי למכירה,

עסקיו. את בו מנהל או המבקש יושב

(2) כל רשיון יהא ערוך בטופס הקבוע ויכתב באנגלית ובערבית
ובעברית. באנגלית או

המפורט בלבד בנין לאותו אלא יפה יהא לא רשיון של כחו (3)

ברשיון.

השנה של בדצמבר ואחד בשלושים מועדו יתם רשיון כל (4)

ניתן. שבה

אחד פתח ואשר גדורים למקומות אלא רשיונות ינתנו לא (5)

על הכללי המפקח לזמן מזמן שיקבע מנעולים אותם יתקינו פתח ולאותו להם,
הסוהר. ובתי המשטרה

יריה כלי לתיקון רשיונות
יריה המרי או
בהם לסחור או



. קודם כתנאי נדרש, יהא זה סעיף עפ"י רשיון המבקש כל (6)

למתן הרשיון, לחתום על כתב התחייבות או לתת ערובה אחרת שימלא כהלכה
המשטרה על המפקח מטעם לזמן מזמן יקבעו אשר ככל הרשיון, תנאי כל אחרי

הסוהר. ובתי

כוח את כמיפה לראותו אין זה סעיף עפ"י שניתן רשיון (7)

מכירה. לשם להחזיקו או לתקנו או ;303 מסוג רובה כל במחסן לשמור בעליו

פנקס לנהל היריהחובה כלי כל את לרשום חייב 15 מעיף עפ"י רשיון בעל כל (1) .16
מיוחד פנקס בתוך מתוכם והמוצאים מסחרו לבית או למחסנו המובאים היריה והמרי

הסוהר. ובתי המשטרה על הכללי המפקח שיקבע בדרך שיתנהל זו למטרה

יריה כלי הובאו בו היום את לפרט צריכה בפנקס רשימה כל (2)

המוציא. או המביא של וכתבתו שמו ואת ממנו הוצאו או למחסן

המרשה הרשמית התעודה את להזכיר צריך בפנקס רשימה בכל (3)

ההוצאה. את או ההבאה את

את להראות חובה
לרשות הפנקס
הרשיונות למתן

אחת לפחות רשיונות למתן לרשות הפנקס את להראות חובה .17
הרשיונות, למתן הרשות ע"י שיקבע ביום או ברשיון הקבוע ביום חדשים לששה

עליה. ותחתום זאת הראיה דבר על הערה בפנקס תרשום וזו

קצין של סמכותו
את לבדוק משטרה

וכוי הסחורה הפנקס'

18. יכול כל קצין משטרה לדרוש בכל שעה מתאימה שיראו לו לבקורת
הימנו קטע או העתקה לקבל ויוכל 16 סעיף הוראות עפ"י המתנהל פנקס כל
יריה חמרי או יריה כלי לתקון מחסן המחזיק איש מכל לדרוש יוכל כן וכמו
הנמצאת הסחורה את לבדוק לו ולהרשות רשיונו את לו להראות בהם, הסוחר או

במחסנו.

יריה כלי העברת
ליד מיד

אחרת בדרך להעבירו או למכרו יריה, כלי לתת אדם לשום אסור .19
תם ושלא זאת פקודה עפ"י שניתן יריה כלי לשאת רשיון בידו שיש למי אלא
שבידם. הרשיון את לו יראו שהללו ולאחר ארעי, רשיון לבעל או מועדו עדיין

ארעי הרשיונותרשיון למתן לרשות לפנות יוכל יריה כלי לקנות הרוצה כל (1) .20
ארעי. רשיון ממנה ולבקש

הרשיון. עליו שניתן היריה כלי טיב את יפרט כזה רשיון כל (2)



נתינתו, מיום יום עשר לחמשה יפה יהא עראי רשיון של כחו (3)

הוראות אחרי בעליו שימלא לאחר ברשיון להחליפו זה מועד בתוך אפשר אך
זו. פקודה

21. סוחר בכלי יריה חייב, במכרו כלי יריה, לתת לקונה תעודת מכר
כתבתם ואת שמם ואת המכירה תאריך שנמכר, היריה כלי של מדויק תיאור שתכיל

הקונה. ושל המוכר של

מכר תעודת

בדרך להעבירם או למכרם יריה, המרי לתת אדם לשום אסור (1) .22
לסחור או יריה כלי לשאת זאת פקודה עפ"י רשיון בידו שיש למי אלא אחרת

. הרשיון. את לו הראה אם ועד תוקף, בר עודנו ואשר יריד. בכלי

לשאת רשיון לו שיש אחר אדם לידי יריה המרי המוסר כל (2)

ולחתום ומסירה מסירה כל דבר על הערה הרשיון גב על לרשום חייב יריה כלי
הערה. אותה על

חלק ד.  הבאת כלי יריה וחמרי יריה לארץ והוצאתם לחו"ל,

יריה המרי העברת
ליד מיד

אלא (א"י) לפלשתינה יריה חמרי או יריה כלי להכניס אסור (1) .23
לזמן מזמן יקבעם אשר * התקנות אותן עם ובהתחשב החופים או החוף אותו דרך
והמסחר. האקסייז המכס, מנהל עם ביחד הסוהר ובתי המשטרה על הכללי המפקח

לחו"ל להוציא או לארץ להכניס אסור זה, בסעיף למותנה פרט (2)

למתן רשות ע"י שניתנה היתר לתעודת בהתאם אלא יריה וחמרי יריה כלי
רשיונות.

יריה כלי מתוכה להוציא או לארץ להכניס ההיתר תעודת את (3)

גמר בדבר הערה בה תרשום וזו המכס לרשות להראות צריך יריה וחמרי
הטרנסאקציה.

מי הרי ,(1) סעיףקטן עפ"י שיתקינון תקנות עם בהתחשב (4)

בר עודנו ואשר זאת פקודה עפ"י לו שניתן יריה כלי לשאת רשיון בידו שיש
או לארץ להכניס המכס, לרשות הרשיון את לכשיראה לו, מותר יהא תוקף
לתעודת יצטרך ולא הפרטיים מחפציו כחלק הנ"ל היריה כלי את לחו"ל להוציא

לחו"ל. הוצאה או לארץ הבאה של אחרת היתר

יריה כלי הבאת
לארץ יריה ותמרי
לחו"ל והוצאתם

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.



יריה כלי לארץ והביא יריה בכלי לסחור רשיון לו שאין כל (5)

תוך לכך בקשה להגיש חייב לכך, רשיון ברשותו היה טרם עוד שהביאם ובשעה
להראות עליו הבקשה ועם לידיו היריה כלי מסירת מעת שעות ושמונה ארבעים

לארץ. היריה כלי את להביא ההיתר תעודת את הרשיונות למתן לרשות

משהוצאו הרשיון החזרת
כלי היריה לחו"ל

היריה כלי את מוציא והוא יריה כלי לשאת רשיון בידו שיש כל .24
המכס לרשות רשיונו את למסור חייב הפרטיים, מחפציו כחלק שלא לחו"ל
את שנתנה רשיונות למתן רשות לאותה הרשיון את תעביר והיא ההוצאה בחוף

הרשיון, למען תבטלנו.

חלק ה.  הובלת כלי יריה וחמרי יריה*
הובלה בדרך הדואר

אסורה
25. אסור לשלוח ע"י הדואר כלי יריה וחמרי יריה על מנת להעבירם

 (א"י). לפלשתינה להכניסם או לחו"ל להוציאם כדי או (א"י), בפלשתינה

הדואר רשות סמכות
יריה כלי לחפש
דואר בחבילות

יריה כלי מכילה דואר שחבילת לחשוד יסוד הדואר לרשות כשיש .26
יריה כלי בה מצאה ואם ההיא החבילה את לפתוח היא יכולה יריה, חמרי או
בצירוף המחוזית, המשטרה מפקח ליד ותמסרם אותם תחרים יריה חמרי או

הדואר. לרשות לה והידועים לחבילה הנוגעים הפרטים אותם כל על הודעה

להוביל היתר תעודת
יריה חמרי או יריה כלי

בפלשתינה למקום ממקום יריה חמרי או יריה כלי להוביל אסור .27
חוץ נוסע, של הפרטיים מחפציו כחלק אלא באויר או בים, היבשה, בדרך (א"י)

רשיונות. למתן רשות מאת כזו להובלה היתר תעודת תחילה נתקבלה אם

לחפש מטעםסמכות בכתב במיוחד לכך שהורשה שוטר כל או משטרה קצין כל .28
נמצאים יריה חמרי או יריה שכלי חשד יסוד על יכול, מחוזי, משטרה מפקח
בצרור או בהם הטעון צרור באיזה או אחרת מרכבה בכל או בסירה בעגלה,
מה לו שיראו ולדרוש דרוש שיהא חפוש כל לערוך אדם, או בהמה גבי על הנישא

הצרור. בתוך נמצא

היריה*מס' 44 לש' 1033 לאומנות למוד בתי  ז חלק
למוד בתי בדבר הוראות

היריה לאומנות
אין אם היריד. לאומנות למוד בית ינהל ולא אדם יחזיק לא (1) .29
הוא שבו או המבקש גר שבו במחוז רשיונות למתן הרשות מאת לכך רשיון לו

היריה. לאומנות הלמוד בית את מנהל

מטעם שאושרו בלבד מקומות אותם לגבי רק ינתנו רשיונות (2)

המחוז. מושל



רואין היריה לאומנות למוד בבית המשמשים רוביאויר כל (3)

לאומנות למוד בית אותו על הרשיון בעל של לרשותו או להשגחתו כנתונים אותם
כחוק. רשיון בעדם לקבל ועליו היריה

יהא היריה לאומנות למוד בית לנהל או להחזיק רשיון כל (4)

יחול והוא ובעברית, באנגלית או ובערבית באנגלית ויכתב הקבוע בטופס ערוך
השנה של בדצמבר ושלושים אחד ביום יתם ותקפו בו, המפורש המקום על רק

ניתן. שבה

היתר* ותעודות רשיונות בדבר כלליות הוראות  ז* חלל
ותעודות רשיונות פנקס הקבועה בצורה תנהל רשיונות למתן הרשות .30

היתר. ותעודת רשיון כל של הפרטים את בו ותרשום היתר
רשיונות פנקס
היתר ותעודות

רשיונותיהם וחידוש זאת פקודה עפ"י היתר ותעודות רשיונות מתן .31
רשיונות. למתן הרשות של דעתה להכרעת מסור יהא קודמים בעלים של

ותעודות רשיונות מתן
להכרעת מסור היתר
הרשות של דעתה

רשיונות למתן

באופן ניתנים יהיו זאת פקודה עפ"י היתר ותעודות רשיונות (1) .32
לאחר. להעבירם ואסור למחזיקיהם אישי

למתן לרשות מיד להחזירו יש רשיון של מועדו משיכלה (2)

שחדל לאחר מיד להחזירו חובה יריה כלי לשאת רשיון זה היה ואם הרשיונות,
היריה. כלי של מחזיקו או בעליו להיות הרשיון בעל

ותעודות רשיונות
העברה בני אינם היתר

לרשות מיד כך על להודיע בעליו חייב נשמד או שאבד רשיון (1) .33
הרשיונות. למתן

השמדתו או רשיון אבדן על הרשיונות למתן לרשות משהודע (2)

שהיה התוקף אותו יהא זה ולהעתק הרשיון מן שני העתק הרשיון לבעל לתת תוכל
המקורי. לרשיון

שאבדו רשיונות

או המרשים זאת, פקודה עפ"י היתר תעודת או רשיון לתת אסור .34
אלה. לרובים בכדורים או 303 מסוג ברובים לסחור או להחזיק שהוא למי מתירים

חלק ח.  מסים.

רובים להחזיק אסור
ותמרי יריה מסוג 303.

53. מס בשיעור המפורט בתוספת של פקודה זו ישולם בעד מתן רשיון
חידושם. בעד או היתר תעודת או

מסים



עברות

חלק ט.  עונשין.
 אדם כל (1) .36

שלסעיף 14 מיסודה חרושת לבית מחוץ יריה חמרי או יריה כלי המייצר (א)

הממשלה'

23 לארץסעיף להכניס המנסה או בסתר לחו"ל מוציא או לארץ המכניס (ב)
המסייע וכל יריה חמרי או יריה כלי בסתר ממנה להוציא או בסתר

זו, בפעולה

לשני או פונט מאה של לקנס או אחת שנה למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם
כאחד: העונשין

עד העונש את להגדיל אפשר צבאי, ערך בעל היריה כלי היה שאם בתנאי
שנים. שלוש מאסר כדי

 אדם כל (2)

3 לכךסעיף רשיון לו שיהא מבלי יריה, כלי בחזקתו או ברשותו שיש (א)
,3 בסעיף כדרוש

5 סעיף
מס' 23 לש' 1926

שלא רשיון, בלא יריה כלי ונושא 5 סעיף עליו שחל בידואי שהוא (ב)
סעיף, אותו עפ"י שניתן צו של לתנאים בהתאם

(1) 15 יריהסעיף כלי המתקן או יריה חמרי של או יריה כלי של מחסן המחזיק (.ג)

מנהל או מחזיק או יריה כלי של במסחר או בתקון העוסק או בשכר
פקודהמס' 44 לש' 1933 עפ"י לכך רשיון בידו שיהא בלא היריה לאומנות למוד בית

זאת,

(5) 23 הגישסעיף ולא רשיון, בעל סוחר בתורת שלא לארץ יריה כלי המכניס (ד)
סעיף, באותו הקבוע הזמן בתוך (5) 23 בסעיף כדרוש בקשה

הובלהסעיפים 25 ו27 כשאותה יריה חמרי או יריה כלי בהובלת מסייע או המוביל (ה)
כלי לשלוח מנסה או השולח או זאת פקודה עפ"י מותרת אינה

הדואר, בדרך יריה חמרי או יריה



לכך הרשות לו כשאין יריה חמרי שהוא צורך לכל ברשותו המחזיק (ו)
זאת, פקודה עפ"י

הרשום הסימן את או המספר את בזדון מזייף או משנה המטשטש, (ז)
מספר העושה או זו, פקודה להוראות בהתאם היריד. כלי גבי על
בהם שמשתמשת סימן או מספר לכל להשוותם בכוונה סימן או
לרמות, וכוונתו זאת, פקודה הוראות עפ"י רשיונות למתן הרשות

יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של חמשים פונט או לשני
כאחד: העונשין

העונש את להגדיל אפשר צבאי ערך בעל היריה כלי היה שאם בתנאי
(ב) (א), פסקאות עפ"י בדין חייב העבריין יצא אם שנים, שלוש מאסר כדי עד

(ד). או

 אדם כל (3)

שלא יריה חמר או יריה כלי אחר בדרך מעביר או נותן המוכר, (א)
זאת, פקודה להוראות בהתאם

סעיפים 19 ו22 (1)

רשיונו גבי על המכירה בדבר הערה רשם ולא יריד. חמרי המוכר (ב)

זו, פקודה בהוראות כדרוש היריה, חומר את המקבל. האדם של

(2) 19 סעיף

הרשיון אבדת דבר את הודיע ולא זאת פקודה עפ"י רשיון בעל שהוא (ג)
הרשיון את הרשות לאותה החזיר לא או הרשיונות למתן לרשות
החזירו ולא יריה כלי לשאת רשיון זה היה אם או מועדו, כתום

מרשותו, היריה כלי את משהוציא

פונטים. עשרה של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם

33 סעיף

לסחור או יריה חמרי או יריה כלי לתקן רשיון לו שיש כל (4)

לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם ,17 או 16 הסעיפים הוראות אחרי מלא ולא בהם
פונט. המשים של

סעיפים 16 ו17

 והוא זאת פקודה לפי רשיון לו שיש כל סעיפים 13 ,18 ו28(5)



להראות זו פקודה עפ''י דרישה אחרי למלא בזדון מתרשל או מסרב (א)
המרי את מעלים או שברשותו היריד. המרי את או הרשיון את
לכמות ביחס בזדון מטעהו או לבדוק הבא הפקיד של מעינו היריד.

היריה, המרי

או זאת פקודה עפ"י המותרים בדיקה או חפוש להרשות ממאן (ב)

בעדם, מפריע

פונט. חמשים של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם

34 צפויסעיף ויהא בעברה יאשם 303 מסוג רובה ברשותו שיש כל (6)
כאחד. העונשין לשני או פונט חמשים של לקנס או שנים שלש למאסר

20 סעיף
מס' 44 לש' 1933

יריה, כלי בכל היריה לאומנות למוד בבית להשתמש אסור (7)

עלול היריה לאומנות למוד בבית כזה יריה בכלי והשמוש אויה לרובה פרט
פונט. חמשים של בקנס הלמוד בית של הרשיון בעל את לחייב

יריה כלי אוהחרמת (ד) או (ב) (א), (2) 36 סעיף עפ"י בדין אדם לכשיתחייב .37
היריה. כלי את להחרים לצוות המשפט בית יכול ,(6) 36 סעיף עפ"י

הרשיון אוהפקעת (4) ,(3) 36 סעיף עפ"י עברה על בדין שנתחייב רשיון בעל .38
אחרת. יצוה המשפט בית אם חוץ רשיונו, את מידיו יפקיעו ,(5)

לאסור המשפט בית סמכות
על מי שנתחייב בדין

יריה כלי להחזיק

אדם בחייבו חמורים, לפשעים משפט בית או מחוזי משפט בית יכול .39
ברשותו להחזיק לו אסור יהא בדין שנתחייב שהאדם להכריז עברה, על בדין

יקבע. המשפט שבית תקופה אותה למשך בו להשתמש או יריה כלי

שונות  יי חלק!
של ההחזקה הוכחת
חמרי או יריה כלי

יריה

יהא יריה, חמר או יריה כלי בהם שנמצא מקום או בית של מחזיקו .40
דינו, לצורך פקודה זאת, כדין המחזיק בכלי היריה או בחמר היריה, חוץ אם

ההיפר. את הוכיח

זו פקודה מכלל יוצאין זאת בפקודה האמור דבר שום .41

פקודה או אחר חוק כל עפ"י נענש להיות אדם של באחריותו יפגע לא (א)
אחרת על כל מעשה הנחשב לעברה עפ"י פקודה זו:



(ב) לא יפורש כאילו הוא פוטר אדם הצד ציד מן הצורך לקבל רשיון
הציד. על השמירה פקודת להוראות בהתאם ציד

חלק יא*  תקנות*

סד. סרק

הנציב של באישורו הסוהר, ובתי המשטרה על הכללי המפקח יכול .42
 תקנות* להתקין העליון,

(א) הקובעות את הטופסים שישתמשו בהם עפ"י פקודה זאת:

(ב) בדרך כלל לשם הוצאת פקודה זו לפועל.

התוספת'
(35 (סעיף

תקנית

סכום המס.

1. עם מתן רשיון זמני
2 עם מתן רשיון או חידושו של רשיון 

טיל.
50

צבאי ערר בעל. יריח כלי לשאת (א)
אחר ממין יריח כלי לשאת (ב)

 מס שום ישולם שלא בתנאי
(1) כשהמבקש הוא פקיד הטטש5ה ו5דעת הרשות למתן רשיונות

הרשמיים: תפקידיו מלוי בשעת להגנה הנשק לו נחוץ
(11) כשהמבקש הוא רועה או עיבד אדמה, ולדעת הרשות למתן
לשם למבקש דרוש והוא צבאי ערד בעל הנשק אין רשיונות

הגנת מקנהו. עדרין או שדותיו בלבד

600

250

. . בהם לסחור או יריח כלי 5תק1 רשיון של חדושו או נתינתו עם .3

עראי רשיון מתן עט .4
בתנאי שאותו הטם ינוכה ממס הרשיון כשיחליפו לו את הרשיון

קבוע. ברשיון העראי
5.  עם מתן תעודת היתר להכניס לארץ או להוציא לחו"ל כלי יריה

1,000

100

וחמרי יריה
6. עם מתן תעודת היתר להובלה

50

50
לאומנות למור בית לנהל או להחזיק רשיון של חדושו או נתינתו עט מס' 44 לש' 7.1933.

היריה
רשיון של העתק מתו עט .8

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.

10,000

100



פרק נט.
פקודות

מס' 4 לש' 1926
מס' 30 לש' 1934


