מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי ירייה

 21ספטמבר 1122
מטווחים1122/

הוראות קבע של הרשות המוסמכת למטווח קליעה
חוק כלי ירייה התש"ט 2191
הוראות אלה וההוראות שינתנו ע"י מנהל מטווח ההכשרה או מדריך הירי על פיהן ,מחייבות את הנמצא בתחום
מטווח ההכשרה.
 .2אין להפעיל מטווח אלא על פי רישיון מהרשות המוסמכת ובהתאם לתנאים שצורפו לרישיון המטווח,
בכפוף להוראות אלו.
 .1לא יירה אדם במטווח ,אלא בהשגחת מדריך ירי או מפקח מטווח בעלי רישיון תוקף ובהתאם להוראותיו.
 .3לא יירה אדם במטווח ,אלא בסוג כלי הירייה והתחמושת ובמצבי הירייה ,שאושרו ע"ג רישיון המטווח.
 .9אין לטעון כלי ירייה ,לירות בהם או לפרקם מתחמושתם אלא על פי הוראות מדריך הירי או מפקח המטווח.
 .5אין להיכנס למטווח או לצאת ממנו עם כלי ירייה טעון.
 .2אין לטעון כלי ירייה בתחום המטווח כל עוד לא בוצעו הפעולות הבאות:
א .הוסדרו אמצעי האזהרה והבטיחות הדרושים להנחת דעתה של הרשות המוסמכת ובהתאם
להוראותיה.
ב .הוקראו והובהרו למשתתפים במטווח הוראות הבטיחות המתייחסות למטווח ולסוג האימון
אותו עומד האדם לעבור ,זאת בנוסף להוראות הבטיחות הכלליות להתנהגות עם כלי הירייה.
ג .הורחקו כל מי שאינם משתתפים בירי ,העלולים להיפגע.
ד .הורחקו חפצים העלולים לגרום לנתזים או לנתירים משטח הירי ,בתחום שבין קו הירי לחומת
המפגע ולחומות המגן הצדדיות.
ה .הותקנו והוצבו המטרות.
ו .הוקצתה עמדת ירי לכל יורה.
ז .הוכנו אמצעי עזרה ראשונה והובטחו הצעדים להגשת עזרה רפואית כפי שנקבע בחוק רישוי
עסקים טעוני רישוי תשכ"ח  2121לעסק על פי פריט  1.2ב' ובצו רישוי עסקים  ,2115בנושא הגשת
עזרה ראשונה במטווחים.
ח .במטווחים סגורים תופעל מערכת חילוף ופינוי אוויר ,בהתאם לחוק רישוי עסקים ולרישיון העסק
שניתן להפעלת המטווח .חובת מנהל המטווח לוודא בכל עת ,תקינותה של המערכת והתאמתה
לנתוני המטווח.
ט .יוצגו לעיני הציבור במקום בולט הוראות קבע של הרשות המוסמכת למטווח קליעה ,התוספת
והוראות הבטיחות.
י .כל הנוכחים בשטח המטווח יחויבו לשים על אוזניהם אטמי אוזניים או מגיני רעש ולהרכיב
משקפי מגן למעט מטווחים המאושרים לירי ברובה/אקדח אויר בלבד.
יא .לפני תחילתו של כל אימון ,תיערך באחריות מנהל המטווח ,רשימה הכוללת את שמותיהם,
כתובתם ,מספר תעודת הזהות ( 1ספרות) של המשתתפים בירי במטווח וציון כלי הירייה בו
משתמש כל משתתף במהלך האימון.
 .7אין לירות במטווח אלא מקו הירי שנקבע ולכיוון תחום גזרת חומת המפגע והמטרות שהוצבו בתחום זה.
 .1ירי לעבר מטרות מתכת יעשה למרחק שעולה על  25מטרים ובתנאי שמטרת המתכת תקינה ועומדת בתקן
מוכר.
 .1אין לטפל במעצורים בכלי ירייה ,אלא על פי רשות והנחיות מדריך הירי או מפקח המטווח.
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במקרים בהם מותר לבצע ירי בו זמני לקבוצת יורים (ירי חופשי ליורים מיומנים ללא הדרכה ,מקו ירי
קבוע) באקדחים או ברובים ,מפקח מטווח רשאי לנהל ירי ל  1 -יורים בו זמנית בלבד ומדריך ירי רשאי
לנהל ירי לקבוצה שאינה עולה על  21יורים.
במטווחי רובה במצב שכיבה/כריעה ,כאשר מספר היורים בו זמנית עולה על  21יורים ,ייעזר המדריך
המנהל את הירי במפקחי מטווח נוספים ,כאשר על כל  2יורים נוספים יוצב מפקח מטווח נוסף כעוזר,
הפקודות במטווח יינתנו ע"י מדריך הירי בלבד.
לא ינוהל ירי בו זמנית של קבוצה במטווח בו קיימת מחיצה או מגבלת תצפית כל שהיא העלולה למנוע את
השליטה של מדריך/מפקח הירי על כל היורים בו זמנית.
לא ימצא אדם בשעת הירי בסמוך למתאמנים בירי ,אלא אם ניתן אישור לכך ע"י מדריך הירי/מפקח
המטווח.
מכשירי הטלפון הניידים לא יימצאו ברשות היורה או בסביבתו הקרובה בשטח המטווח.
לא יכנס ולא ייצא יורה מעמדת הירי בשעת הירי ,אלא ברשות מדריך הירי או מפקח המטווח.
הירי יופסק מייד כאשר ניתנה הוראה על ידי מדריך הירי או מפקח המטווח ,או כאשר נשמעה קריאת
אזהרה או "חדל" מכל אדם הנמצא בשטח המטווח.
בהתקבל הוראה להפסקת הירי ,יחדל כל יורה מיידית מהירי ,יקפיד לשמור על כיוון הקנה לעבר חומת
המפגע ועל האצבע מחוץ לשמורת ההדק וימשיך לפעול בהתאם להוראות מפקח המטווח/מדריך הירי
שיינתנו לאחר מכן.
לא יעזוב אדם את אימון הירי אלה רק לאחר שמדריך הירי או מפקח המטווח וידא כי כלי הירייה פרוקים
ובדוקים.
מדריך הירי או מפקח המטווח יוודא ביצוע הפעולות הבאות בגמר הירי:
א .הסרת המטרות.
ב .ניקוי תחום המטווח לרבות איסוף תרמילים ריקים.
ג .איסוף ופינוי שאריות התחמושת לרבות תחמושת פגומה.
ד .החזרת ציוד המטווח למקומו.
מדריך הירי או המפקח יודיע למנהל המטווח או נציגו ,על כל נזק שנגרם למתקני המטווח או לציוד ועל כל
פגם שנמצא בהם .על מנהל המטווח או נציגו לתקן בדחיפות את הליקויים.
מנהל המטווח ,יבדוק וינהל אחת לשבוע רישום תקינות של הפריטים הבאים:
א .חומת המפגע.
ב .שטיפת רצפות משאריות אבק שריפה (במטווח סגור).
ג .תאורת חירום.
ד .בדיקת מערכת כיבוי וציוד כיבוי אש.
ה .המצאות ערכה להגשת עזרה ראשונה.
ו .מערכת החלפת אוויר (במטווח סגור).
ז .פתחי מילוט ודלתות חירום.
במקרה של פגיעה בגופו של אדם בתחום המטווח ,לא יעזוב איש מבין אלה שהשתתפו באימון בזמן האירוע
(זולת נפגעים הזקוקים לפינוי רפואי) את תחומי המטווח ,אלא באישור מנהל המטווח או נציגו ובכפוף
לאישור קצין המשטרה .מנהל המטווח מחויב להעביר דיווח מיידי לתחנת המשטרה הקרובה ולפקיד רישוי
כלי ירייה במרחב בו נמצא המטווח.
בכל מקרה של פגיעת ירי בגופו של אדם ,יש לחדול מייד את הירי במטווח ,עד קבלת אישור לחידוש הירי
מקצין הקליעה הארצי של משטרת ישראל או קצין משטרה ממונה אחר מהמרחב בו נמצא המטווח.
מדריך הירי או מפקח המטווח יוודאו הגשת טיפול רפואי ופינוי ברכב חירום ,בכל מקרה של פגיעה בגופו
של אדם בתחום המטווח.
הדרכת ירי לצורך מתן רישיון או חידושו תתבצע על ידי מדריך הירי בלבד.
בעלי התפקידים במטווח :מדריכי הירי ומפקחי המטווח ,חייבים לשאת על בגדיהם במשך כל זמן היותם
בתפקיד ,סימן היכר בולט לעיני הציבור במשך כל זמן היותם בתפקיד.
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תעודת רישיון
 .17הוראות אלו (הוראות קבע של הרשות המוסמכת למטווח קליעה) ,התוספת והוראות הבטיחות חייבות
להיות מוצגות בצורה בולטת לעיני הציבור.
 .11המטווח חייב לפעול ברישיון עסק תקף מכוח חוק רישוי עסקים תשכ"ח  2115על פי פרוט  1.2ב' בצו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי תשנ"ה  )2115וברישיון לניהול מטווח לפי סעיף  7לחוק כלי הירייה תש"ט
.2191

הוראות להכשרה למתן רישיון לכלי ירייה ולחידושו
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

ההכשרה למתן רישיון ולחידושו תועבר במטווח הכשרה בעל רישיון ,בכפוף להוראות הקבע של הרשות
המוסמכת .ההכשרה תועבר על ידי מדריך ירי ובאחריות מנהל המטווח.
מדריך הירי יתחיל את האימון רק לאחר שכל המתאמנים נרשמו ביומן המטווח ,מנהל המטווח או המדריך
זיהה ואימת את הפרטים האישיים של כל מתאמן וכלי הירייה שברשותו ,לפי פרטים המופיעים ברישיון.
במידה וקיימת אי התאמה חייב המדריך לדווח על כך למנהל המטווח ולדאוג לרישום השינוי או תיקון
הליקוי .התיקונים ירשמו על גבי ספח הרישיון ובטופס ריכוז רישום המתאמנים ,המוחזרים לפקיד הרישוי
על ידי מנהל המטווח.
מדריך הירי חייב לבדוק את תקינות כלי הירייה והתחמושת של כל מתאמן.
האימון לחידוש הרישיון חייב להתבצע בכלי הירייה האישי של בעל הרישיון.
מתאמן המחזיק ביותר מכלי ירייה אחד חייב להציג את כל כלי הירייה שברשותו לשם זיהוי ,השוואת
הפרטים לאלה המצוינים על גב הרישיונות ולשם בדיקת תקינותם של כלי הירייה.
על המתאמן להציג את כל החלקים והחלפים הנוספים הנמצאים ברשותו והשייכים לכלי הירייה ,לצורך
השלמת הליך הבדיקה.
אדם המחזיק במספר סוגי כלי ירייה (רובה/אקדח) חייב לעבור אימון בכל סוג כלי ירייה בנפרד.
לצורך ביצוע כל תיקון הנדרש בפרטי כלי הירייה חייב בעליו להתייצב בפני פקיד רישוי כלי ירייה באזור
מגוריו ,עם מיסמכי המטווח המעידים על התיקון ,אך ללא כלי הירייה עצמו.
אדם המחזיק באקדח תופי ובאקדח מטען ,יבצע את האימון עם האקדח המטען .מדריך הירי ידאג "לשלב"
גם ירי באקדח התופי בזמן האימון ,בהתאם לאפשרויות במטווח.
אדם המחזיק במספר כלי ירייה מאותו סוג (רובה מכל סוג ,אקדח וכו') יבצע את האימון הנדרש בכלי
הירייה בעל הקוטר הגדול ביותר מאותו סוג .הירי לבדיקת תקינות כלי הירייה הנוספים ,חובה לבצע
לאחר האימון בכל אחד מכלי הירייה של אותו אדם.
על ספח אישור ההדרכה ואימון בירי יחתמו מנהל המטווח ומדריך הירי שביצע את האימון .לצורך זה
מנהל המטווח לא ישמש גם כמדריך ירי (קרי נדרשות שתי חתימות של שני בעלי תפקידים).
חתימת מדריך הירי על האימון מהווה ראייה כי המתאמן עבר בהצלחה את ההדרכה הכוללת הוראות
בטיחות ,אחזקת נשק בשגרה ,שימוש בנשק (פתיחה באש) ואימון קליעה של  51כדורים לפחות.
מדריך הירי יהיה ערני ורגיש לגבי מצב בריאותם לרבות – התנהגותם של המתאמנים אצלו .במקרה של
חשד לגבי יכולתו וכשירותו של מתאמן ,יופסק האימון  ,המדריך ידווח על כך למנהל המטווח והמתאמן לא
יורשה לעבור את ההכשרה .דיווח על כך יועבר לפקיד הרישוי מיידית והדבר יצוין על גבי ספח לזיהוי כלי
הירייה.
מתאמן שלא עמד בהצלחה בדרישות ו/או עבר עבירת בטיחות ו/או שאינו מיומן בתפעול כלי הירייה
שברשותו ,על פי שיקול דעת המדריך ,ירשם כמי שביצע אימון אך לא עמד בו בהצלחה (נכשל) ויחויב לעבור
אימון נוסף .האימון הנוסף יערך באותו מטווח במועד אחר ובסופו יבחן שוב.
בעלי רובים יעברו את ההכשרה בנפרד מבעלי אקדחים (כל מי שהוא בעל רובה וגם אקדח ,יעבור  1אימונים
נפרדים).
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.2
.1
1א.
.3
.9
.5
.2

בעלי רישיון אישי תקף מטעם הרשות המוסמכת – לנשיאת כלי ירייה או להחזקתו.
בעלי רישיון מיוחד ,או בעלי תעודת הרשאה מטעם הארגון המורשה (מפעל ראוי ,משרד ממשלתי ,חברת
שמירה ,ישוב ראוי) ובכלל זה המשרתים בכוחות הביטחון ,ובלבד שהרישיון או ההרשאה הינם ברי תוקף.
ספורטאי רשום במועדון ספורט המוכר ע"י התאחדות הקליעה ,לאחר ששמו נמסר לרשות המוסמכת
ואושר על ידה לירי ,בסוגי הכלים שיצוינו ע"י מועדון הקליעה.
תושב מדינת ישראל שברשותו אישור הרשות המוסמכת לרכישת כלי ירייה ,בצרוף הצהרת בריאות חתומה
על ידי רופא משפחה ,ובלבד שזו נחתמה עד שנה לפני מועד הכניסה למטווח.
תושבי מדינת ישראל המורשים בגופים ראויים – על פי הרשימה המאושרת על ידי הרשות המוסמכת
הנמצאת בידי בעל הרישיון המיוחד ו/או על פי בדיקת רישיונו האישי לכלי ירייה ,של המבקש להיכנס
למטווח.
תושבי מדינת ישראל שאושרו למעבר הכשרה על ידי הרשות המוסמכת בהתאם לרמת ההכשרה שאושרה.
ירי ברובה יתאפשר לפי סעיפים  2-5לעיל ובלבד שיתקיימו בנוסף גם שני אלה:
א .המטווח הורשה לירי מסוג זה.
ב .הרישיון ,ההרשאה או האישור לפי העניין ,ניתנו לרובה מאותו סוג.

כניסה לירי במטווח קליעה למי שאין ברשותו רישיון
 .7אדם שאינו עומד באחד מהתנאים בסעיפים  2-2לעיל יורשה לבצע ירי באחד מכלי הירייה הבאים בלבד:
א .אקדח אויר.
ב .רובה אויר.
ג .רובה זעיר.
ד .רובה כדורית לירי בצלחות חרס.
 .8תייר/שוהה זר
א .תייר/שוהה זר יורשה להיכנס למטווח ולבצע ירי רק לאחר שיציג בפני מנהל המטווח דרכון תקף
וחוקי (לגבי שהייתו החוקית בארץ) ונוכחותו תהא בליווי אזרח ישראלי המזהה ומכיר את האורח.
המלווה יציג בפני מנהל המטווח תעודת זהות ויזוהה על ידו ,ירשם וימסור למנהל המטווח את כל
הפרטים הנחוצים לו.
ב .כניסה למטווח וביצוע ירי ע"י תייר/שוהה זר יוכל להתבצע גם בתיאום מראש בין הרשות
המוסמכת ובין אחד מהבאים:
 )2משרד הביטחון.
 )1משרד החוץ.
 )3התאחדות הקליעה.
ג .באחריות מנהל המטווח לתעד באופן שוטף את פרטי המלווה ,היורה והכלי בו נעשה הירי ,ולפרט
את סוג וכמות התחמושת שנצרכה באימון .אחריות זו אינה יכולה להתבטל או להיות מועברת
לגורם אחר המקבל רשות להשתמש או לאמן יורים במטווח.
 .1הגבלת גיל לאימון במטווח קליעה
(א) מנהל מטווח קליעה לא יתיר ולא יאפשר לאדם להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה במטווח
שבניהולו ,אלא אם כן מתקיים באותו אדם תנאי מהתנאים האמורים בפסקאות ( )2עד ( )5שלהלן ,והוא
המציא למנהל מטווח הקליעה מסמך או הסמכה כאמור בסעיף קטן (ג):

( )2מלאו לו  21שנים.
( )1מלאו לו  22שנים אך טרם מלאו לו  21שנים ,בסוגי פעילויות שקבע שר הפנים לאחר
התייעצות עם השר לביטחון הפנים.
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מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי ירייה
( )3מלאו לו  29שנים אך טרם מלאו לו  21שנים והוא נמנה עם יחידת אימון כאמור בסעיף
5ב(ב)( )2ובמסגרת אימון של יחידה כאמור.
( )9מלאו לו  21שנים אך טרם מלאו לו  21שנים והוא ספורטאי רשום בהתאחדות או באיגוד
לעניין ענף ספורט הקליעה או שהוא מועמד לרישום כאמור ,ובלבד שמועמד כאמור לא
יבצע יותר משני אימוני התנסות.
( )5מלאו לו  21שנים אך טרם מלאו לו  21שנים והוא ספורטאי רשום או שהוא מועמד לרישום,
כאמור בפסקה ( ,)9ושר התרבות והספורט או המנהל הכללי של משרדו ,התיר לו ,בהיתר
חתום בידו ,לאחר שקיבל המלצה מאת ראש התאחדות או ראש איגוד לעניין ענף ספורט
הקליעה ,להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה במטווח קליעה ,ובלבד שמועמד כאמור
לא יבצע יותר משני אימוני התנסות.
(ב) בסעיף זה" :אימון" – לרבות אימון בלא ירי;
"אגודת ספורט"" ,איגוד"" ,התאחדות"" ,מאמן"" ,מדריך ספורט"" ,מועדון ספורט"
ו"תעודת הסמכה" ,לעניין ענף ספורט הקליעה – כמשמעותם בחוק הספורט ,התשמ"ח-
" ;2111מועמד לרישום" – מי שמנהל ספורט אישר לו לבצע שני אימוני התנסות לשם
בחינת מועמדותו לרישום כספורטאי בהתאחדות או באיגוד לעניין ענף ספורט הקליעה;
לעניין זה" ,מנהל ספורט" – מנהל אגודת ספורט ,מנהל מועדון ספורט ,או מאמן או מדריך
ספורט שיש בידו תעודת הסמכה ,שמנהל אגודת ספורט או מנהל מועדון ספורט הסמיכו
לכך ,והכל בענף ספורט הקליעה.
(ג) אדם המבקש להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה במטווח קליעה ימציא למנהל מטווח
הקליעה מסמך המעיד על קיום תנאי מהתנאים האמורים בפסקאות ( )2עד ( )5שבסעיף קטן (א),
ולעניין האמור בפסקאות ( )1עד ( )5שבאותו סעיף קטן – גם הסכמה בכתב של הורהו או של
אפוטרופוסו להפעלת כלי הירייה או לאימון בכלי הירייה במטווח הקליעה על ידיו.
(ד) מנהל מטווח קליעה רשאי לדרוש מאדם המבקש להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה
במטווח הקליעה שבניהולו להציג לפניו תעודה מזהה שבה ניתן לוודא את גילו.
(ה) במטווח קליעה תוצג ,במקום בולט ,הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד).
(ו) ביצוע הוראות סעיף זה הוא תנאי ברישיון למטווח קליעה.

הגבלות נוספות
 .21בשטח המטווח מותר ירי בכלי ירייה מסוג נשק קל בלבד.
 .22ירי לצורכי ספורט חייב להתבצע בהתאם להנחיות חוק הספורט ובכפוף להוראות הבטיחות ולאישור מנכ"ל
התאחדות הקליעה.
 .21כל כניסה למטווח לביצוע ירי מכל סוג שהוא ,הינה באחריותו הבלעדית ובפיקוחו של מנהל המטווח.
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