חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי )מס' ,(34תשל"ב* 1972
החלפת סעיף *66

 .1בפקודת החוק הפלילי)1 1936,להלן הפקודה( ,במקום סעיף 66א יבוא:
"החזקת נשק
לא חוקי

66א) .א( המחזיק נשק ואין בידו להוכיח רשות חוקית להחזקתו ,דינו 
מאסר שבע שנים.
)ב( הנושא או מוביל נשק ואין בידו להוכיח רשות חוקית לנשי
אתו או להובלתו ,דינו מאסר עשר שנים.
)ג( בסעיף זה" ,נשק" 
) (1כלי העשוי לירות כדור ,קלע ,פגז ,פצצה או כיוצא
באלה ,שבכוחם להמית אדם ,וכולל חלק ,אכזר ותחמושת
של כלי כזה;
) (2כלי שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם ,לרבות
חלק ,אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או
שסוגל להכיל חומר כאמור;
) (3תחמושת ,פצצה ,רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם
להמית אדם או להזיק לו ,לרבות חלק של אחד מאלה.
)ד( מקום שנמצא בו נשק ,רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק,
כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
)ה( תעודה החתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה
והיא מאשרת שחפץ פלוני הוא נשק ,תשמש ראיה לדבר ,כל עוד לא
הוכח היפוכו; אולם הנאשם זכאי להזמין את חותם התעודה לחקירה,
ואם עשה כן ,לא תשמש התעודה ראיה אלא אם חותם התעודה נענה
להזמנה; בית המשפט חייב להודיע לנאשם על זכותו להזמין את חותם
התעודה לחקירה.
)ו( בית משפט מחוזי הדן בעבירה לפי סעיף זה יכול לדון בשופט
אחד ,אם לא הורה נשיאו הוראה אחרת.
)ז(

תיקון חוק בלי
היריה

.2

סעיף זה אינו בא לגרוע מהוראת כל דין".

בחוק כלי היריה ,תש"ט ,21949בסעיף  16
) (1בסעיף קטן)א( ,במקום " 3 ,2ו "4יבוא " 2או ;"3
) (2בסעיף קטן)ב( ,במקום "הסעיפים  5ו "6יבוא "סעיף ;"6
) (3כסעיף קטן)ג( ,אחרי "לפי סעיף קטן)א( או )ב(" יבוא "או לפי חיקוק
אחר".
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).א( מי שהחזיק שלא כדין בשק ,כהגדרתו בסעיף  , 1לא ישא בשל כך
3
פלילית אם תוך שלושים יום מתחילתו של חוק זה 

באחריות

) (1מסר את הנשק מיזמתו ומרצונו למשטרת ישראל ,או ,אם הוא חייל
בשירות סדיר או נמנה עם כוחות המילואים והנשק הוא רכוש הצבא  מסר
את הנשק מיזמתו ומרצונו ליחידתו או למשטרת ישראל; או,
) (2הגיש בקשה לקבלת רשיון לפי חוק כלי היריה ,תש"ט , 1949לגבי אותו
נשק ,והפקידו ,עד למתן ההחלטה בבקשה ,בידי משטרת ישראל.
)ב(

מי שמוסר נשק כאמור בסעיף קטן )א( ) (1אינו חייב להזדהות.

נשק שהגיע לידי משטרת ישראל מכוח סעיף זה ,לרבות נשק שלגביו הוגשה
)ג(
בקשה לקבלת רשיון ונדחתה ,יחולט וינהגו בו כפי שיורה שר המשטרה.
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