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  ב. המשרד לביטחון פנים

 רישוי כלי ירייה –. המשרד לביטחון פנים 21

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה שלא  (1)
אושרה בידי משטרת ישראל, משרד 

 שנה אחת הבריאות ומשרד הפנים

 –תיק כלי ירייה  (2)

אם כלי הירייה נמכר, חולט או  )א(
הופקד במשטרה או הוצא מן הארץ 

 שנים 2 ברישיון ייצוא

שנה אחת לאחר העדכון  אם כלי הירייה אבד, נגנב או הושמד )ב(
 במחשב

שנים לאחר עדכון  2 אם בעל כלי הירייה נפטר )ג(
המחשב והפקדת הכלי 

 בתחנת משטרה

 שנה אחת הושבתאם כלי הירייה  )ד(

אם המשטרה או משרד הבריאות  )ה(
 שנים לאחר הפקדת הנשק  2 ביטלו 

 במשטרה את רישיון הנשק

 –התכתבות עם מחזיק כלי ירייה ברישיון  (3)

אישור על ביצוע מטווח לקראת  )א(
חידוש רישיון כולל הצהרת בריאות 

 שנים לאחר הבדיקה במחשב 3 ותשלום אגרה

אישור על ביצוע מטווח לקראת  )ב(
 שנים או במועד חידוש הרישיון 3 חידוש רישיון 

 לפי המוקדם מביניהם  כאשר פקיד הרישוי קלט את האגרה

בקשה לקבלת עותק רישיון לכלי ירייה  (4)
 שנים או במועד חידוש הרישיון  3 במקום 

 הבא, לפי המוקדם מביניהם הרישיון שאבד

לכלי ירייה שאושרה בקשה לקבלת רישיון  (5)
 שנה אחת ולא מומשה

 שנה אחת בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה שסורבה (6)

תיק בדבר מתן רישיון כלי ירייה ליישוב,  (7)
 שנים לאחר גמר תוקף הרישיון,  2 למפעל, 

ובתנאי שהכלים נמכרו  למשרד ממשלתי ולשירות שמירה
 או הפקדו במשטרה

 שנים 2 בארגוןרשימה של מועמדים לשמירה  (8)

דין וחשבון הכולל את תגובות המשטרה  (9)
ומצב בריאות של עובדים המועמדים 

 שנים 2 לתפקידי שמירה

דפי הרשאות להחזקת כלי ירייה של  (10)
יישוב, מפעל, משרד ממשלתי ושירות 

 שנים 3 שמירה

שנה אחת לאחר הפסקת  תיק סוחר מורשה לכלי ירייה (11)
פעילותו של הסוחר 

 שההמור
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 שנים לאחר סגירת המטווח 2 תיק מטווח קליעה (12)

שנים לאחר שהיצרן  10 תיק יצרן כלי ירייה (13)
 הפסיק את פעילותו

 שנים 10 רישיון של סוחר לייבוא כלי ירייה (14)

אישור סוחר נשק על השבתה של כלי  (15)
 שנה אחת ירייה

רשומה בדבר מכירה או קנייה של כלי  (16)
 שנה אחת סוחר נשק, למעט דוגמאותירייה על ידי 

שלוש שנים לאחר  תיק מדריך ירי או מפקח מטווח (17)
שהמדריך לא חידש 

 רישיון

 כשתוקף הנוהל פג העתקי נהלים וחוזרים (18)

 שנים 3 פנייה לקבלת מידע (19)
 

 משטרת ישראל –המשרד לביטחון פנים  .א21

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

 שנים 2 תעודת מסע לרכב (1)

 שנים 2 יומן תחבורה (2)
 

 שירות בתי הסוהר –המשרד לביטחון פנים  .22

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

שנה לאחר שחרורו  20 תיק מינהלי ותיק סוציאלי של אסיר, למעט  (1)
 של האסיר 

פטירתו, שנים לאחר  7או  דוגמאות ולמעט תיקים שעוררו עניין ציבורי
 לפי המוקדם

שנה לאחר שחרורו  20 תיק רפואי של אסיר, למעט גיליונות סיכום מחלה (2)
שנים  7של האסיר או 

לאחר פטירתו, לפי 
 המוקדם

גיליון סיכום מחלה של אסיר, למעט  (3)
 שנים 100 דוגמאות

 


