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נוהל למתן רשיונות ליבוא נשק וצעצועים מסוכנים
 .1מטרה
מטרת הנוהל הינה להסדיר את אופן הגשת הבקשות לקבלת רישיון יבוא ליבוא נשק וצעצועים
מסוכנים מהרשות המוסמכת במנהל יבוא במשרד הכלכלה והתעשייה ,בהתאם להוראות צו יבוא
חופשי התשע''ד –  2014וצו יבוא אישי התשע"ט ,2019 -תוך פירוט הליכי הנפקת הרישיון
והשיקולים הנבחנים במסגרת מתן הרישיונות.
 .2הגדרות
 3.1איירסופט – נשק המופעל בלחץ אוויר או חשמל לדריכה וקפיץ לירי של כדורי חרס או פלסטי בקוטר
של כ –  6מ''מ ,כהגדרתו בפריט  93.04.0020לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין,
התשע''ב – .2012
 3.2אספן כלי נשק – יבואן אשר בידו תעודת חברות בעמותה המאגדת אספני נשק קר.
 3.3החוק  -חוק כלי-הירייה ,התש"ט.1949-
 3.4נשק חם – כלי ירי כהגדרתו בסעיף  1לחוק.
 3.5נשק קר – כלי נשק אשר אינו כולל שימוש באבק שריפה או חומר נפץ ,כגון חרבות ,גרזנים ,סכינים,
פגיונות ,אולרים וכדומה.
 3.6סוחר נשק – יבואן אשר מחזיק באישור למכירת כלי יריה שניתן לו על ידי המשרד לבטחון פנים
בהתאם לסעיף  3לחוק.
 3.7פיינטבול –נשק המופעל בלחץ אוויר לירי של כדורי צבע בקוטר של  18או  13מ''מ כהגדרתו בסעיף
 93.04.0010לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין ,התשע''ב – .2012
 3.8צעצוע מסוכן  -צעצוע אשר השימוש המקובל בו עלול לגרום למשתמש בו או לבני אדם אחרים נזק
גופני ,או לסכן את בריאותם או לגרום להם הטרדה לרבות צעצוע הפולט אש ,צעצוע נפיץ הגורם
להתפוצצות ,צעצוע שנועד לגרום לגירוי ,דימוע או עיטוש ,וצעצוע אשר הוא חיקוי של כלי ירייה או
הנראה ככלי יריה כמשמעותו בחוק.
 3.9רשות מוסמכת – כהגדרתה בסעיף  1לצו יבוא חופשי ,התשע''ד – .2014ובסעיף  1לצו יבוא אישי,
התשע''ט – .2019
 .3הליך הגשת הבקשה במערכת מסלול
 4.1בקשה לקבלת רישיון יבוא לכלי ירייה תוגש במערכת האינטרנטית "מסלול"
 4.2הבקשה תכלול הנתונים הנדרשים בהתאם לסוג הטובין המוגש לאישור – בקשה ליבוא נשק חם,
יבוא נשק קר ,או יבוא איירסופט ופיינטבול .כן יצורפו לבקשה המסמכים הנדרשים בהתאם לכל
טובין המתבקש. .
 4.3הרשות המוסמכת זכאית לדרוש מסמכים והבהרות נוספים ,לפי שיקול דעתה ,כתנאי למתן
הרישיון.
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 4.4הבקשה תתקבל במערכת מסלול ותאושר או תדחה בהתאם להחלטת הרשות המוסמכת במשרד
הכלכלה.
 4.5מענה לבקשה יינתן תוך  14ימי עבודה ,למעט מקרים חריגים .החלטת סירוב תהיה מנומקת.
 .4יבוא נשק קר
 5.1בקשה ליבוא נשק קר תוגש ביחס לפריטי המכס בקישור המצורף

https://shaarolami-

query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/CustomsBook
 5.2לבקשה ליבוא נשק קר יצורפו המסמכים הבאים:
5.2.1

אישור הזמנה מהדואר על הטובין שהגיעו לישראל.

5.2.2

מכתב מנמק ,אשר יפרט לאיזה צורך מיובאים הטובין לישראל.

5.2.3

במידה והמבקש הוא אדם פרטי  -צילום תעודת זהות.

5.2.4

במידה והמבקש הינו עוסק מורשה או חברה  -אישור עוסק מורשה או תעודת התאגדות ודו"ח
מעודכן מהמרשם הרלוונטי ,לפי העניין.

5.2.5

במידה ומדובר על אספן כלי נשק – תעודת חבר בעמותה.

 5.3קטין אינו זכאי לקבלת רישיון ליבוא נשק קר.
 5.4למעט מקרים חריגים ,לא יינתנו רישיונות יבוא למעל  5פריטי נשק קר בבקשה ,ו 10 -פריטי נשק
קר בחודש ,ליבואן שהינו אדם פרטי .במקרה בו מדובר באספן כלי נשק או בבעל עסק ,רשאית
הרשות המוסמכת לאשר כמות גדולה יותר ,בכפוף למכתב הסבר מנומק.
 .6יבוא נשק חם
 6.1בקשה

ליבוא

נשק

חם

תוגש

ביחס

לפריטי

המכס

המפורטים

בקישור

המצורף

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/CustomsBook
 6.2רישיון יבוא לנשק חם יינתן לסוחרי נשק בלבד .אדם פרטי אשר ברשותו רישיון לנשיאת נשק פרטי
ממשרד לביטחון פנים אינו יכול לייבא נשק חם ,גם לא למטרותיו האישיות.
 6.3לבקשה ליבוא נשק חם יצורפו המסמכים הבאים:
6.3.1

אישור לסחר מהמשרד לביטחון פנים בתוקף .

6.3.2

מכתב מנמק ,אשר יפרט לאיזה צורך מיובאים הטובין לישראל.

6.3.3

בהתאם לדרישת הרשות המוסמכת ,יצרף המבקש הזמנות רכישה מטעם כוחות הביטחון,
הכוללות ציון כמויות מדויקות ,ו/או חוזי התקשרות עם הגוף אליו התחייב לספק את הטובין.

 6.4סוחר נשק רשאי להגיש גם בקשה ליבוא אלות גומי וטיזרים .תנאי להגשת בקשה ליבוא טובין אלה
הינה הזמנה רשמית מכוחות הבטחון ,הכוללת את פירוט הכמות המדוייקת שהוזמנה .במקרים
חריגים בלבד ,ובכפוף לפגישה מקדימה עם הרשות המוסמכת ,תאושר בקשה ליבוא טובין אלה
על ידי יבואן שאינו סוחר נשק.
 .7יבוא רובי איירסופט ופיינטבול

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל'  ,02-6662621/2פקס import@Economy.gov.il.02-6662939

2

3

 7.1בקשה ליבוא פריטי איירסופט ופיינטבול תוגש ביחס לפריטי מכס המפורטים בקישור המצורף.
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/CustomsBook
 7.2תנאי סף ליבוא
רישיון ליבוא רובי איירסופט ופיינטבול  ,חלקים  ,חלפים וכדורים יינתן לבעלי מועדונים בלבד .בעל
מועדון חדש ,אשר לא הגיש בקשה בעבר לקבלת רישיון יבוא ,יפעל כדלהלן –
7.2.1

יקבע פגישה עם הרשות המוסמכת במנהל יבוא טרם הגשת בקשה לקבלת רישיון .במהלך
הפגישה ,יציג בעל המועדון את המסמכים הנדרשים על מנת להוכיח כי העסק בבעלותו עומד
בדרישות ליבוא פריטי איירסופט ופיינטבול .על היבואן להציג רישיון בתוקף של הרשות
המקומית; המתקן בבעלות העסק הינו בגודל של  35מ"ר לפחות; מספר עמדות הירי והרווח
שבין העמדות; להתחייב להעביר את רשימת הכלים לרשות המוסמכת במשרד הכלכלה ;
ולהציג תצהיר חתום בו הוא מתחייב שלא להוציא ציוד מהמתקן וכי יש במקום מקום סגור
ונעול לאחזקת הכלים .כמו כן ,על היבואן להציג כל מסמך נוסף אשר ידרש על ידי הרשות
המוסמכת לצורך בדיקת בקשתו.

7.2.2

הרשות המוסמכת תקבע ביקור במועדון עמ"נ לוודא כי היבואן עומד בנהלים ובדרישות .

 7.3לבקשה ליבוא רובי איירסופט ופיינטבול יצורפו המסמכים הבאים:
7.3.1

רישיון עסק בתוקף.

7.3.2

רשימת מלאי קיימת של רובי איירסופט ופיינטבול בבעלות העסק.

7.3.3

רשימת חברי המועדון.

7.3.4

קבלות בגין מכירת רובים אשר יובאו על ידי המבקש בעבר/.או נקנו מבעל מועדון אחר
ונמכרו .

7.3.5

במידה ומדובר ביבוא לצרכיו של גוף בטחוני – יש לצרף בנוסף למסמכים לעיל גם הזמנה
רשמית מכוחות הביטחון ומכתב מנמק לאיזה צורך מבוקש היבוא.

 7.4תנאים ברישיון:
ברישיון ליבוא רובי איירסופט ופיינטבול יכללו התנאים הבאים:
7.4.1

צירוף תצהיר מאומת על ידי עורך דין ,לפיו –

 7.4.1.1הטובין המתבקש ליבוא תואם בפועל את הכמות שצוינה בבקשת היבואן לרישיון היבוא;
 7.4.1.2הטובין האמור ישמשו את בעל המועדון רק במועדון עליו הצהיר בבקשה בכתובת שצויינה
ברישיון עסק מהרשות המקומית .
 7.4.1.3הטובין לא יוצאו מאתר המשחק הקבוע ויאוחסנו במקום סגור ונעול במועדון באופן שאינו
מהווה סיכון לבני אדם;
 7.4.1.4הטובין המיובאים ימכרו רק לבעלי מועדוני איירסופט /פיינטבול אשר ברשותו רישיון
מהרשות המקומית או לגופים ביטחוניים .כל מכירה תתבצע בחוזה מכירה בו יציין המוכר
בפני הקונה כי חל עליו איסור להוציא את הטובין משטח המועדון שלו וכי אסור לו למכור את
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הטובין לאדם פרטי אלא רק לבעל מועדון ,או לחלופין לחבר מועדון ובתנאי הטובין יישארו
במועדון במקום נעול וסגור .
7.4.2

מספור הפריטים המיובאים במספור עוקב ,כאשר רשימת הכלים תועבר לוועדה לצעצועים
מסוכנים ולרשות המוסמכת תוך פרק זמן של  60יום.

7.4.3

קיום רשימת כלים מעודכנת ומסומנת ,הכוללת כמות מוזמנת ומלאי קיים; במידה ונמכרו
כלים יש להציג קבלות והסכמים המעידים על המכירה.

7.4.4

השמדת כלים בלואים תעשה רק בנוכחות נציג הועדה לצעצועים מסוכנים אשר הוסמך לכך,
אשר ידווח על ההשמדה לרשות המוסמכת .

 7.5בעל מועדון ,המבקש למכור את פריטי האיירסופט או הפיינטבול המיובאים לאדם פרטי ,יוכל
לעשות כן רק במידה והוצגו בפניו אסמכתאות לפיהן הרוכש היה חבר במועדון איירסופט במשך
שלושה חודשים לפחות טרם מועד הקניה ,ורק בכפוף להחתמת הרוכש על התחייבות לפיה
הפריטים הנרכשים יוחזקו במועדון בלבד.
 .8ביקורת ( בקרה ) מטעם הרשות המוסמכת
 8.1הרשות המוסמכת או מי מטעמה רשאית ,כתנאי למתן רישיון ליבוא כלי ירייה ,לבצע ביקורת בבית
העסק המבקש ,על מנת לוודא כי העסק עומד בתנאים לקבלת הרישיון וכי קיימת התאמה בין
המקום לבין הכמות המבוקשת ליבוא .ביקורת תעשה רק בהסכמת בית העסק הנבדק.
 8.2הרשות המוסמכת או מי מטעמה רשאית ,כתנאי למתן רישיון ליבוא כלי ירי ,לדרוש ממקבל הרישיון
כל מסמך הנדרש על מנת להוכיח את עמידתו בתנאים לקבלת הרישיון.
 8.3מקבל רישיון יבוא מתחייב לאפשר לרשות המוסמכת או מי מטעמה לקיים ביקורת על אופן מימוש
הרישיון ולפקח על עמידתו בתנאים המפורטים בנוהל זה או ברישיון היבוא .ביקורת כמפורט לעיל
תכלול ,בין היתר –
 8.3.1עיון בדו''חות החשבונאיים ובמסמכים של נותן השירותים ,בהתאם לשיקול דעת הרשות
המוסמכת.
 8.3.2ביצוע ביקורת בכל עת סבירה בעסקו של היבואן ,ובכלל זאת ביצוע כל בדיקה נוספת
הנדרשת באופן סביר לצורך בחינת עמידת בעל הרשיון בתנאים שנקבעו בנוהל או ברשיון.
.9

הפרת הנוהל ,סנקציות ועונשין

 9.1במהלך תקופת הרשיון רשאית הרשות המוסמכת לבטל או להתלות את הרשיון ,וכן לקבוע כי לא
יונפק ליבואן רשיון יבוא לתקופה שלא תעלה על חמש שנים ,וזאת לאחר שנתנה ליבואן הזדמנות
להשמיע את טענותיו ,אם נוכחה כי התקיים אחד מאלה:
9.1.1

הופר תנאי ,דרישה ,הוראה או הגבלה שנקבע ברישיון או לצורך מתן הרשיון.

9.1.2

הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי.

9.1.3

חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון.

9.1.4

היבואן לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו ,או לא קיים הוראה שנקבעה בנוהל זה.
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