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השבת רישיון נשק וכלי ירייה לאחר חקירה
במשטרה
התלו לך את רישיון הנשק ולקחו את כלי הירייה שהיה בבעלותך בעקבות חקירה
במשטרה? יש מה לעשות .משטרת ישראל לרוב מחרימה את כלי הנשק ורישיונו של אדם
לשאתו ,כאשר הוא חשוד בביצועה של עבירה פלילית ,גם כאשר אין זיקה בין החשדות
לגופן ובין הנשק המצוי ברשותו .המדובר בהליך המביא לרוב לטירטור מעיק על אותו
אדם גם כאשר בסופו של דבר ייסגר התיק נגדו ללא העמדה לדין .על מנת ולהשיב את
רישיון הנשק ו/או כלי הירייה לבעליו יש להגיש בקשה מתאימה לאגף לרישוי ולפיקוח כלי
ירייה ובמקרה של סירוב ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי אשר עשוי
להתערב בהחלטת פקיד רישוי כלי ירייה במידה ומצא אותה לא סבירה.

השבת רישיון נשק וכלי ירייה
המדובר בפרקטיקה גורפת של האגף לכלי ירייה של המשרד לבטחון פנים אשר נמנע מהפעלת שיקול דעת
ענייני בכל מקרה ומקרה ונוהג מדיניות גורפת וזאת במטרה ולחסוך בטעויות כביכול כאשר הלכה למעשה
המדיניות הנ"ל גורמת בפועל לעיוותים קשים בעיקר כאשר המדובר באנשים חפים מפשע שנקלעו לבדיקה
משטרתית בנושא פלילי הזקוקים לכלי הנשק והרשיון שברשותם כאויר לנשימה אם לאור עיסוקם ואם על
רקע צרכי הגנה עצמית שוטפים.
המדובר בפרקטיקה אשר הלכה למעשה גורמת במקרים רבים לעוול גדול לאותם חשודים התלויים בנשק
כמקור פרנסתם אם כמאבטחים ואם במסגרות אחרות כמדריכי ירי לדוגמא וכך הלכה למעשה מאבדים את
יכולתם לכלכל את עצמם ואת משפחתם.
הליך ההחרמה מתבצע כך שלאחר תפיסת רישיון הנשק ,מעבירה המשטרה בקשה להתלייה של רישיון
הנשק .כפועל יוצא מכך ,גם בסיטואציות בהן מירב הסיכויים הם כי תיק החקירה ייסגר בסופו של יום ,ההליך
בכל האמור לרשיון הנשק שנלקח עובר מתחום המשפט הפלילי למישור מנהלי.
בפרקטיקה ,מרגע שהנשק נלקח ,הסיכוי כי האגף לרישוי כלי ירייה ישיבו לבעליו הינו בבחינת תקוות שווא.
החל מזמן העברת הטיפול בהתליית הרשיון אל המשרד לביטחון פנים ,ימצא עצמו אותו אדם מקבל הודעות
לאקוניות ולא ברורות באשר לסטטוס ביטול הרשיון שלו.
לרשות אותו אינדבידואל עומדת הזכות להגיש ערר על ההחלטה של אגף כלי הירייה במשרד לבטחון פנים
להתלות או לבטל את רשיון הנשק שלו .הוועדה תהפוך את ההחלטה לבטל את הרשיון רק במקרים נדירים
אם בכלל .המדובר בפרקטיקה לא ראויה כאשר במקרים בהם מדובר באדם מבוגר קל וחומר המשמעות
הינה גזירת גזר דין מוות תעסוקתי בכל הקשור להמשך השתלבותו בשוק העבודה.
להלן העתק הודעת המשרד לביטחון פנים שנשלחה למשרדנו בעניינו של לקוח שרישיון הנשק הוחזר לו
לאחר הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה .מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו ,פרטיו המזהים
הושמטו:
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ראו עוד לדוגמא :החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה

עתירה מנהלית להשבת רישיון נשק
האופן הנכון המותיר סיכוי סביר להחזרת הרשיון בסופו של יום טמון באפשרות להגיש עתירה מנהלית בבית
המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ,על הסירוב להשיבו במסגרת הערר.
החשיבות בשכירת שירותיו של עורך דין פלילי המתמצא בהליכים אלה הנה קריטית לאור העובדה
שהשיקולים בנושא זה הינם מורכבים .כך לדוגמא חשוב לבדוק את נסיבות התיק בהן החשוד נחקר ,ככל
והמדובר בעבירות אלימות ובעיקר במסגרת המשפחה כך פוחתים הסיכויים להיעתרות בית המשפט לבקשה
להשיב את הרשיון .בנוסף אותה סבירות של החלטת אגף כלי הירייה תבדק לאור מידת הפגיעה בחופש
העיסוק ,הזמן שחלף ,מידת מעורבות הנשק בתיק בו נחקר האדם ,ההיזקקות של העותר לנשק להגנתו
האישית במסגרת מגורים מעבר לקו הירוק ,בחינת עברו הפלילי והערכת מסוכנות בכלל.
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התלו לך את רישיון הנשק לאחר החקירה במשטרה? מסרבים לחדש
לך את רישיון הנשק?
אתה זקוק לעורך דין המתמחה בהשבת רישיון נשק וכלי ירייה באמצעות הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי
כלי יריה ועתירות מנהליות .משרדנו נאבק בלא מעט החלטות של אגף רישוי כלי ירייה והשיב ללא מעט
מלקוחותיו את רישיון הנשק שלהם ואת כלי הירייה שהיה בבעלותם ואשר שימש אותם לצורכי עבודה או
הגנה .משרדנו מייעץ ומייצג אזרחים בכל הנוגע לעניינים הבאים:
-

בקשה לקבלת רישיון נשק
חידוש רישיון נשק
טיפול במקרים של ביטול רישיון נשק
טיפול במקרים של סירוב לחידוש רישיון נשק
החזרת כלי נשק מהמשטרה
ערר בפני ועדת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה
ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית
עתירה מנהלית להשבת רישיון נשק

במידה והחרימו לך את הנשק או מונעים ממך את חידוש הרישיון פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בנושא
רישוי כלי יריה בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות
מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.

קישורים שימושיים בנושא רישוי כלי יריה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.6
.7

מידע אודות הליך קבלת רישיון לכלי ירייה
מידע אודות הוצאת רישיון כלי יריה חדש לאדם פרטי
מידע אודות הוצאת רישיון כלי יריה ארגוני
מידע אודות הליך קבלת רישיון מאבטח חמוש
התבחינים )קריטריונים( למתן רישיון נשק פרטי
איתור מסוכנות לאנשים המחזיקים כלי נשק
הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה
טפסים להורדה של האגף לרישוי כלי יריה
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