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מבוא
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה ,והוא עוסק ברשיונות נשק של אזרחים .המסמך
1
מבוסס על מסמך קודם של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא ,שנכתב ב 11-בינואר .2010
במסמך יוצגו הנושאים האלה:


מדיניות מתן רשיונות נשק וחידושם;



נתונים מספריים על רשיונות הנשק;



אכיפה כלפי מי שרשיון הנשק שלהם פג;



הדיון הציבורי בנושא.

יודגש כי מסמך זה עוסק ברשיונות נשק של אזרחים פרטיים בלבד ,ולא של ארגונים וחברות.

 .1מדיניות מתן רשיונות של כלי ירייה וחידושם
 .1.1גיבוש המדיניות
על-פי חוק כלי הירייה ,התש"ט ,1949-והתקנות שהותקנו על-פיו ,הזכות של אזרחים לשאת נשק אינה
זכות מוקנית אלא מותנית בקבלת רשיון 2.הגוף הממונה על מתן רשיונות נשק לאזרחים וחידושם הוא
האגף לרישוי כלי ירייה במשרד הפנים.
מדיניות מתן רשיון כלי ירייה וחידושו נקבעה בראשית שנות ה 90-בעקבות פעולתה של הוועדה הבין-
משרדית לבירור מדיניות רישוי כלי ירייה (להלן :ועדת כהן) .הוועדה מונתה כדי לבחון את מדיניות
רישוי כלי הירי .המלצתה העיקרית של הוועדה היתה שרשיון לכלי ירייה יינתן לפי עילה מוגדרת
להחזקת הנשק ,והוא יחודש כל עוד העילה בתוקפה .הוועדה המליצה כי משרד הפנים יכין רשימה
ברורה ופומבית של תבחינים כדי לאפשר בחינה של העילות.
לפי המדיניות שגובשה ,קבלת רשיון לכלי ירייה מותנית בעמידה בדרישות סף ובתבחינים שקבע משרד
הפנים בתיאום עם גורמי הביטחון.
בדוח מבקר המדינה  48התגלו כמה ליקויים ביישום המדיניות .למשל ,התגלה שאין יישום שיטתי של
מדיניות התבחינים ואין שימוש שוטף בנתונים על מי שמחזיק כלי ירייה שלא כדין 3.בעקבות זאת חל
4
שינוי בהיערכות המשרד ליישום המדיניות.

 1מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,חידוש רשיונות נשק לציידים ,כתב :יניב רונן 11 ,בינואר .2010
 2משרד הפנים" ,רשימת שירותים בנושא כלי ירייה" 19 ,במאי .2009
 3מבקר המדינה ,דוח שנתי  48לשנת  1997ולחשבונות שנת הכספים .1996
 4יעקב עמית ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,שיחת טלפון 7 ,במרס .2010

 .1.2תהליך קבלת הרשיון

5



אדם שרוצה רשיון לנשק צריך למלא טופס בקשה ולהגישו לפקיד הרישוי;



פקיד הרישוי בודק אם המבקש עומד בקריטריונים שקבע משרד הפנים;



אם התשובה חיובית ,הבקשה מועברת למשרד הבריאות ולמשטרה כדי שיביעו את עמדתם;



אם חוות הדעת של שני הגופים חיובית יקבל המבקש רשיון לנשיאת נשק ויוכל לרכוש נשק;



אם לדעת אחד משני הגורמים יש מניעה ,לא יוכל המבקש לקבל את הרשיון;



קבלת רשיון נשק מותנית גם בהכשרה ייעודית לנשיאת נשק .ההכשרה ניתנת במטווח מורשה;

6
7



רשיון הנשק כרוך בתשלום אגרה של  55ש"ח לשנה או לחלק ממנה;



אם המבקש עומד בקריטריונים וחוות הדעת של משרד הבריאות ושל המשטרה חיובית ,תהליך
הנפקת הרשיון נמשך כ 14-ימים;

8

9



רשיון נשק ניתן לשלוש שנים;



מחזיקי אקדחים בעלי רשיון יותר מעשר שנים יוכלו לחדש את רשיונם לתקופת חידוש אחת
11
ללא צורך בעמידה בעילה התקפה כיום.

10

חשוב לציין כי יש הבדל בין רשיון להחזקת נשק לרשיון לנשיאת נשק .מי שברשותו רשיון להחזקת נשק
מורשה להחזיק את הנשק בביתו ,ואינו רשאי להוציאו .רק מי שברשותו רשיון לנשיאת נשק יכול להוציא
12
את הנשק מהבית למטרות שונות ,לפי עילת הנשיאה.

 .1.3דרישות סף לקבלת רשיון

13

להלן דרישות הסף לקבלת רשיון נשק:


תושב קבע השוהה בישראל ברציפות שלוש שנים לפחות ,ובעל שליטה בסיסית בשפה העברית;



בן  27או יותר ,או בן  21או יותר אם הוא בוגר שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי;

 5הנתונים בפסקה זו לקוחים מתוך :משטרת ישראל" ,כיצד תקבל רשיון לנשק"http://www.police.gov ,
 ,.il/meida_laezrach/Pages/kezad_nitan_lekabel_rishayun_neshek.aspxתאריך כניסה 3 :במרס .2010
 6אפשר לערער על ההחלטה .יעקב עמית ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,שיחת טלפון 3 ,במאי .2010
 7מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,חידוש רשיונות נשק לציידים ,כתב :יניב רונן 11 ,בינואר .2010
 8משרד הפנים" ,רשימת שירותים בנושא כלי ירייה" 19 ,במאי .2009
 9יעקב עמית ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,פקס 22 ,באפריל .2010
 10שם.
 11מתוך אתר משרד הפניםhttp://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/PageByItem.nsf/0/86 ,
 ,3F98C07B64439D4225710F00449E32?OpenDocumentתאריך כניסה 08 :במרס .2010
 12מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,חידוש רשיונות נשק לציידים ,כתב :יניב רונן 11 ,בינואר .2010
 13משרד הפנים ,האגף לרישוי כלי ירייה ,מכתב בנושא "תבחינים למתן רשיון לכלי ירייה" 19 ,במאי .2009
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כשיר לשאת כלי ירייה מבחינת משטרת ישראל וכשיר מבחינה בריאותית על-פי הגדרת משרד
הבריאות;



הוכיח עמידה באחת העילות שנקבעו;



עמד בדרישות ההכשרה הנדרשות.

 .1.4עילות להחזקת נשק

14

כאמור ,לפי מדיניות שגובשה בשנות ה ,90-על משרד הפנים ליצור רשימה ברורה של תבחינים לקבלת
רשיון לנשק .את רשימת התבחינים מגבשת ועדה בין-משרדית שבה נציגים של כל הגורמים המקצועיים
הנוגעים בדבר ,כגון משטרת ישראל ,המשרד לביטחון פנים ,המשמר האזרחי ואזרחים .רשימה זו מוגשת
לאישור השר הממונה ,ולאחר קבלת האישור היא מופצת לציבור 15.נקבע שהתבחינים ייבחנו אחת
16
לשלוש שנים.
רשיון לכלי ירייה יהיה תקף כל עוד העילה שבגינה הוא ניתן תקפה .אדם שעמד בתבחינים ובעקבות
שינוי שנערך בהם אינו עומד בהם עוד – רשיונו לא יחודש .יש לכך כמה סייגים הנוגעים לסוג כלי ,ירייה
שעליו ניתן הרשיון ,משך הזמן שהאדם החזיק ברשיון (יותר או פחות מעשר שנים) וקיומן של סיבות
17
מיוחדות למתן הרשיון.
כיום יש כמה עילות שבגינן אזרח יכול לקבל רשיון נשק:

18

התבחין

סוג כלי הירייה

יישוב זכאי :תושב יישוב שגורמי
הביטחון קבעו לגביו זכאות לנשיאת
נשק

אקדח אחד בלבד

עבודה ביישוב זכאי :עבודה קבועה
ואינטנסיבית ביישוב שגורמי הביטחון
קבעו לגביו זכאות לנשיאת נשק

אקדח אחד בלבד

המלצות/אישורים
א .תעודת זהות המעידה שזה
שלושה
המגורים
מקום
חודשים לפחות;
ב .אישור מאת מזכירות הרשות
המקומית על תושבות ביישוב;
ג .כל מסמך אחר שיידרש
להוכחת העילה על-פי שיקול
דעתו של פקיד הרישוי.
א .אישור ממזכירות הרשות
עיסוק
על
המקומית
והימצאות ביישוב שלושה
חודשים לפחות לפני הגשת

 14שם.
 15פרוטוקול מס'  131מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 12 ,בינואר .2010
 16יעקב עמית ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,פקס 22 ,באפריל .2010
 17שם.
 18הרשימה עודכנה לאחרונה בשנת  .2008יעקב עמית ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,שיחת טלפון 7 ,במרס .2010
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הבקשה;
ב .אישור ממס הכנסה
הכנסתו מעיסוקו זה;
ג .חשבוניות
החודשים
הבקשה;

על

משלושת
מס
הגשת
שלפני

ד .כל מסמך אחר שיידרש
להוכחת העילה על-פי שיקול
דעתו של פקיד הרישוי.
מוביל חומרי
ואינטנסיבי

נפץ

באופן

קבוע

אקדח אחד בלבד

א .בעל רשיון להובלת חומרי נפץ
ממשרד העבודה;
ב .בעל רשיון רכב ורשיון נהיגה;
ג .הצגת חשבוניות מס;
ד .הצגת אישור ממס הכנסה.

בעל עסק לזהב ויהלומים

אקדח אחד בלבד

מזכרת/ירושה

במצב
נשק
מושבת בעל רשיון
החזקה

כבאי

אקדח אחד בלבד

המלצת נציב כבאות ראשי.

עובד מד"א

אקדח אחד בלבד

המלצת ראש אג"מ במד"א.

ספורטאי – יורה פעיל

כלי ירייה שהוכרו
המנהל
על-ידי
למטרות ספורט

המלצת מנכ"ל התאחדות הקליעה

טיפול בנזקי חקלאות

כלי ירייה שהוכרו
המנהל
על-ידי
למטרות טיפול
בנזקי חקלאות

א .במפעל לנזקי חקלאות או
בחברה הרשומה כדין להדברה
ולמניעת נזקים בחקלאות;

א .רשיון עסק תקף מהרשות
המקומית;
ב .הצגת חשבוניות מס;
ג .הצגת אישור ממס הכנסה.
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ברשות שמורות הטבע – מנהל
החטיבה לפיקוח ואכיפת
החוק.
19

צייד

רובה כדוריות

בשירות כוחות הביטחון :סרן ומעלה
או מקבילים לו בשירות כוחות
הביטחון/קצינים מדרגת סגן ונגדים
מדרגת רס"ר או מקבילים להם
בשירות הביטחון ,בתום שהייה של
שנתיים בדרגה זו

אקדח אחד בלבד

בעלי עבר ביטחוני :קצינים בשירות
מילואים פעיל בדרגת סרן ומעלה או
מקבילים להם בכוחות הביטחון

אקדח אחד בלבד

המלצת מפקד היחידה בדרגת
סא"ל ומעלה או מקבילים לו
בכוחות הביטחון.

בעלי עבר ביטחוני :משוחררי צה"ל
בדרגת סא"ל ומעלה או מקבילים להם
בכוחות הביטחון

אקדח אחד בלבד

הצגת תעודת
מילואים בצה"ל.

בשירות

בגין שירותו הצבאי :מי שמשתייך
ליחידות מילואים מיוחדות כפי שצה"ל
קבע

אקדח אחד בלבד

המלצת מפקד היחידה בדרגת סא"ל
ומעלה או מקבילים לו בכוחות
הביטחון.

קציני ביטחון בגוף ציבורי מונחה

אקדח אחד בלבד

א .ותק של שנה לפחות בתפקיד;

א .רשיון צייד תקף;

ב .הקצאת תחמושת על-פי
המלצת רשות הטבע והגנים.
א .המלצת מפקד היחידה בדרגת
סא"ל ומעלה או מקבילים לו
בכוחות הביטחון;
ב .תאריך הוצאת תעודת הקצין
או הנגד.

קצין

ב .המלצת רח"ט אבטחה במשטרת
ישראל.

19

התנאים לקבלת רשיון צייד :גיל  18ומעלה; תעודת ביטוח נגד פגיעות גופניות בצד שלישי עקב הציד; מעבר מבחן בכתב.
סכום האגרה הוא  1,214ש"ח.
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 .1.5חידוש רשיון

20



חידוש הרשיון ייעשה שלושה חודשים לפני תום הרשיון ויסתיים עד ערב פקיעת הרשיון;



חידוש הרשיון מותנה בעמידה בבדיקות הכשירות והוכחה שהעילה שבגינה ניתן הרשיון עדיין
מתקיימת;



מי שלא חידש את רשיונו חייב להפקיד את כלי הירייה במשטרה .האגף לרישוי כלי ירייה מקבל
דיווח על הפקדת הנשק;



אם אדם ממשיך להחזיק בנשקו ללא רשיון ,האגף לרישוי כלי ירייה מודיע על כך למשטרה
לאחר כשישה חודשים .בד בבד נשלח מכתב המודיע לאדם כי עליו להפקיד את נשקו;



בתוך פרק זמן זה של שישה חודשים בעל הנשק רשאי לחדש את רשיונו בתוספת תשלום של
אגרת רישוי לשנה אחת;



אדם שהחזיק נשק יותר משלוש שנים ללא רשיון תקף יוכל לחדש את רשיונו רק לאחר תקופת
צינון של שלוש עד שש שנים.

 .2נתונים מספריים על רשיונות כלי נשק

21

להלן התפלגות כלי נשק לפי ייעוד ,סוג וקבוצת אוכלוסייה:
בקרב יהודים

סה"כ

בקרב לא יהודים

סוג כלי הירייה
ייעוד

החזקה

נשיאה

סה"כ

החזקה

נשיאה

סה"כ

אקדח

4,706

146,272

150,978

277

10,045

10,322

161,300

תת-מקלע

16

5

21

-

-

-

21

רובה צבאי

207

80

287

46

4

50

337

אקדח/רובה
אוויר

4,328

264

4,592

2,090

94

2,184

6,776

רובה צייד

1,661

585

2,246

3,849

2,169

6,018

8,264

רובה זעיר

3,147

63

3,210

1,092

21

1,113

4,323

אקדח איתות

-

2

2

-

-

-

2

אקדח בהמות

1

10

11

-

-

-

11

רובה בהמות

2

7

9

-

4

4

13

 20מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,חידוש רשיונות נשק לציידים ,כתב :יניב רונן 11 ,בינואר .2010
 21יעקב עמית ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים  ,פקס 22 ,באפריל .2010
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אקדח זעיר

-

2

2

-

-

-

2

לא ידוע

-

1

1

-

-

-

1

סך הכול

14,068

147,291

161,359

7,354

12,337

19,691

181,050

 .3אכיפת המדיניות
 .3.1אכיפה כלפי אנשים שתוקף רשיון הנשק שלהם פג


כאמור ,אם לאדם יש נשק ללא רשיון תקף ,האגף לרישוי כלי ירייה מודיע על כך למשטרה.



פעילות האכיפה היא מזדמנת או שיטתית .אכיפה מזדמנת :נעשית בכל מפגש עם מחזיק רשיון
במשרד הפנים; אכיפה שיטתית :נעשית בעיקר כלפי מחזיקים בכלי ירייה ללא רשיון תקף,
22
ובמסגרתה הם נדרשים להפקיד את נשקם.



בשנים  2007-2006קיימה משטרת ישראל מבצע לאיסוף כלי נשק שתוקף הרשיון שלהם פג.
23
במבצע נאספו  7,183כלי נשק.



בתחילת שנת  2010החלה משטרת ישראל במבצע נוסף לאיסוף כלי נשק שתוקף הרשיון שלהם
24
פג .עד כה נאספו  2,437כלי נשק.

לדברי מר יעקב עמית ,מנהל האגף לפיקוח ורישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,כיום האכיפה השיטתית
מתמקדת בכמה קבוצות ספציפיות שעילת הרשיון שלהן ניתנת לבדיקה בקלות יחסית :מי שמחזיקים
רובה צבאי ,רובה המשמש לציד ורובה זעיר (קוטר  5.56מ"מ).


להלן נתונים מספריים על האכיפה השיטתית בנוגע לכלי ירייה אלו:

כלי ירייה

רובה ציד

רובה זעיר

25

רובה צבאי

דת

יהודי

לא יהודי

יהודי

לא יהודי

יהודי

לא יהודי

סה"כ

3,147

1,092

1,661

3,849

207

46



סה"כ

10,002

להלן נתונים על מספר בעלי הרשיונות שנעשתה כלפיהם אכיפה מזדמנת בשנים :2010-2005

26

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

מספר

2,921

1,001

1,074

949

918

300

 22יעקב עמית ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,פקס 22 ,באפריל .2010
 23אורי שוהם ,יועץ השר לענייני כנסת וממשלה ,המשרד לביטחון פנים ,פקס 18 ,באפריל .2010
 24שם.
 25יעקב עמית ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,פקס 22 ,באפריל .2010
 26שם .מספר האנשים שנבדק באכיפה מזדמנת אם הם עומדים בעילה אבל לא בהכרח נלקח מהם נשקם.
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 .3.2אכיפה כלפי אנשים שהשתמשו בנשקם שלא לפי תנאי הרשיון

27

כאשר ידוע כי אדם השתמש בכלי הנשק שלא לפי תנאי הרשיון או שיש חשש כי הוא עשה זאת ,הנשק
נמסר למשטרה .לעתים לאחר סיום ההליכים הנשק אינו מוחזר לבעליו אלא נשאר ברשות המשטרה.
ההחלטה מתקבלת על סמך בחינה של המצב וקריטריונים כגון האם יש מידע מודיעיני ,האם לאדם יש
תיקים אחרים והאם נשקפת ממנו סכנה לסביבה .לבעל הרשיון יש זכות לערער על ההחלטה.
28
לא נמסרו נתונים על שימוש של אזרחים בנשק שלא להגנה עצמית.

 .4הדיון הציבורי בנושא
הדיון על מתן רשיונות נשק לאזרחים נרחב ומובעות בו השקפות מגוונות .מחד גיסא ,יש סיבות רבות
להחזקת כלי ירייה בידי אזרחי המדינה ,ובכללן הגנה עצמית ,הגנה על אזרחים אחרים והגנה על רכוש.
מאידך גיסא ,החזקת כלי ירייה בידי אזרחים טומנת בחובה סכנות רבות ,כגון גנבה או אובדן של כלי
29
ירייה והגעתם לידי גורמים עוינים ,פליליים או ביטחוניים ,שימוש לרעה בכלים ורשלנות בהחזקתם.
להלן כמה נקודות שעלו בשנים האחרונות:
 .1מספר כלי נשק שבידי הציבור
בדיונים בנושא בוועדת הפנים והגנת הסביבה עלתה הסוגיה של מספר הזכאים לקבל רשיון נשק,
ועלה החשש מחימוש יתר אשר עלול להוביל לסכנות שצוינו לעיל 30.הנושא נדון גם בוועדת החוקה,
חוק ומשפט ,ושם עלה החשש מ"לקיחת החוק לידיים" 31.מומלץ לבדוק מה מספר הזכאים לרשיון
נשק על-פי התבחינים הקיימים.
 .2תוכן התבחינים
בדיונים בנושא בוועדת הפנים והגנת הסביבה עלתה השאלה האם התבחינים מקיפים את כל
הפרמטרים החשובים לקבלת רשיון נשק .אחת המחלוקות העיקריות היא בסוגיית המקצוע.
לדוגמה ,לדברי חבר הכנסת ישראל חסון ,ייתכן שיש עיסוקים נוספים אשר מצדיקים קבלת רשיון
32
נשק.
 .3שינוי תבחינים
כאמור ,רשיונו של אדם שבעקבות שינויים בתבחינים איננו עומד בעילה תקפה לא יחודש .בדיוני
הוועדה בנושא הועלתה השאלה אם מצב זה תקין או שדי שהמבקש יענה על התבחינים שהיו תקפים
33
בזמן שהוא קיבל את הרשיון.
 .4מדיניות לקיחה והחזרה של כלי הנשק על-ידי המשטרה
כאמור ,כאשר מתעורר חשש שאדם השתמש בכלי הנשק שלא לפי תנאי הרשיון ,הנשק נמסר
למשטרה .לעתים לאחר סיום ההליכים הנשק אינו מוחזר לבעליו אלא נשאר ברשות המשטרה .בדיון

 27פרוטוקול מס'  131מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 12 ,בינואר .2010
 28אורי שוהם ,יועץ השר לביטחון פנים לענייני כנסת וממשלה ,פקס 18 ,באפריל .2010
 29מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,נתונים על החזקת כלי ירייה על-ידי אזרחים ,כתב :איתי פידלמן 12 ,במאי .2009
 30פרוטוקול מס'  357מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 22 ,בינואר  ;2002פרוטוקול מס'  131מישיבת ועדת הפנים והגנת
הסביבה 12 ,בינואר .2010
 31פרוטוקול מס'  113מישיבת ועדת החוקה ,חוק ומשפט 16 ,בינואר .20007
 32פרוטוקול מס'  131מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 12 ,בינואר  ;2010פרוטוקול מס'  163מישיבת ועדת הפנים והגנת
הסביבה 23 ,בפברואר .2010
 33פרוטוקול מס'  163מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 23 ,בפברואר .2010
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בנושא עלתה הטענה שלעתים אף כאשר מדובר בתלונת שווא המשטרה אינה מחזירה את הנשק
לבעליו 34.מומלץ לבחון מהי המדיניות המנחה את המשטרה בהחזרת כלי הנשק לבעליו.
 .5רשיונות ציד – שינויים במדיניות
בשל צמצום ניכר באוכלוסיית חיות הבר בישראל ,מדיניות רשות הטבע והגנים היא שלא לתת
רשיונות ציד חדשים .נוסף על כך ,ניתן היתר מוגבל לצוד חוגלות וארנבות ,שהן חיות ציד פופולריות
למדי .הסיבה העיקרית להגבלות היא הידלדלות אוכלוסיית החיות האלה ,והן נחשבות לצעד אחרון
למניעת הכחדתן של החיות 35.כדי להתמודד עם השינויים יזמה רשות הטבע והגנים הצעה לתיקון
החוק להגנת חיית הבר .לפי ההצעה המתגבשת תבוטל עונת הציד וכל חיות הבר ייחשבו למוגנות,
זולת מקרים שבהם תתיר רשות הטבע והגנים לצוד חיה כלשהי 36.כמו כן ,החוק יקבע מהו המספר
37
המרבי של רשיונות ציד ולא יינתנו רשיונות מעבר למכסה זו.

 34שם.
 35מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,חידוש רשיונות נשק לציידים ,כתב :יניב רונן 11 ,בינואר .2010
 36שם.
 37פרוטוקול מס'  163מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 23 ,בפברואר .2010
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מקורות

מסמכים


מבקר המדינה ,דוח שנתי מס'  48לשנת  1996ולחשבונות שנת הכספים .1997



מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,נתונים על החזקת כלי ירייה על-ידי אזרחים ,כתב :איתי
פידלמן 12 ,במאי .2009



מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,חידוש רשיונות נשק לציידים ,כתב :יניב רונן 11 ,בינואר
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/pnim2010-01-12-,2010
.01.doc



פרוטוקול מס'  113מישיבת ועדת החוקה ,חוק ומשפט 16 ,בינואר .2007



פרוטוקול מס'  357מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 22 ,בינואר .2002



פרוטוקול מס'  131מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 12 ,בינואר .2010



פרוטוקול מס'  163מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה 23 ,בפברואר .2010

מכתבים וטלפונים


עמית יעקב ,מנהל אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים ,שיחות טלפון 7 ,במרס ו 3-במאי ;2010
פקס 22 ,באפריל .2010



שוהם אורי ,יועץ השר לביטחון פנים לענייני כנסת וממשלה ,פקס 14 ,באפריל .2010

אתרי אינטרנט


אתר משרד הפנים ,/http://www.moin.gov.il :תאריך כניסה 3 :במרס .2010



אתר משטרת ישראל ,http://www.police.gov.il/Pages/default.aspx :תאריך כניסה3 :
במרס .2010



הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,http://www.cbs.gov.il/reader :תאריך כניסה 9 :במרס
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