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 שלום רב,
 

 2021-2015מענה לבקשת חופש מידע בנושא רישיונות כלי ירייה פרטיים הנדון: 
 9.3.2021 סימוכין: בקשתך לקבלת מידע מיום

 
 להלן:דכ להשיבך מתכבד ניריה, שבנדון לבקשתך בהמשך .1

 
מצורף   21.4.2021ועד  2015בין השנים  פרטי מספר בעלי רישיון לנשיאת נשק .א

 בחלוקה לפי קבוצות גיל ומחוזות. ,(1)גיליון  כנספח למענה זה

הבקשה  – עריםהנתונים בחלוקה על פי כלל לקבלת  בבקשתך 3-5 ,1אשר לסעיפים  .ב

זאת,  ,)להלן: החוק( 1998-המידע, התשנ"ח( לחוק חופש 1)א()9נדחית על פי סעיף 

טחון יהמדינה, בב ןבביטחואשר בגילויו יש חשש לפגיעה מידע ב שמדוברמאחר 

 ;או בשלומו של אדם ובביטחונהציבור או 

נמצאת בטיפול  מגדרפי ל סך בעלי רישיון לנשיאת נשק בחלוקהלקבלת  בקשתך .ג

 הגורמים הרלוונטיים במשרד לביטחון הפנים, בסיום הטיפול ישלח מענה נפרד. 

מצורף  – בחלוקה לשנים, לשכה מטפלת, לפי סוג תבחין שהוגשו מספר הבקשות .ד

 לבקשתך. 2+3, סעיפים (2כנספח למענה זה )גיליון 

מצורף  – סוג תבחיןבחלוקה לשנים, לשכה מטפלת ו אושרושמספר הבקשות  .ה

 (.3כנספח למענה זה )גיליון 

 , לשכה מטפלת וסיבת סירוב לבקשהבחלוקה לשנים שלא אושרומספר הבקשות  .ו

 (.4כנספח למענה זה )גיליון מצורף  –

לבעל הרישיון זכאותו להחזקה בנשק  המספר המקרים שבהם לא חודש/נשלל .ז

)גיליון  כנספח למענה זהמצורף  –בחלוקה לשנים, לשכה מטפלת וסיבת השלילה 

5.) 
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 ,התקבלוהבקשות ש כללעיל כוללים את  'ג1, כי הנתונים המוצגים בסעיף יובהר .ח

בקשות שטיפולן טרם הסתיים; וכן  ,יםהמבקש כולל בקשות שלא הושלמו על ידי

לעיל )בקשות שאושרו/לא אושרו( ' ו-ה' ולכן, הסכום הכולל של הנתונים בסעיפים 

 לעיל. 'ג1זהה לסך כל הנתונים בסעיף  אינו

 –אודות נושא הזכאות להחזקת נשק  מית פניח ביקור"דובקשתך לקבלת אשר ל .ט

 .המתחייבות על פי דין שחרותהלבכפוף  ,מצורף כנספח ב' למענה זה

בנספח המופיע  2019-2017 בשנים שאושרומספר הבקשות בין  פערקיים כי  ,יובהר

 הביקורת הפנימי בדו"ח מופיעהשאושרו פר הבקשות סמלבין ( 3)גיליון למענה זה 

את  כולליםלא  הביקורת הפנימידו"ח המצוינים בכיוון שהנתונים זאת,  -המצ"ב

 אך האישור המותנה לא מומש. ניתן עבורן אישור מותנה שהבקשות מספר 

מדובר פרטי,  מספר המקרים שבהם נעשה שימוש בנשקלקבלת  בקשתךלאשר  .י

 ,קבלת מענה לבקשתך לצורךועל כן,  ,משטרת ישראל ברשותה של במידע המצוי

בכתובת דוא"ל: , אל היחידה לפניות הציבור במשטרת ישראל לפנות באפשרותך

hofeshm@police.gov.il. 

 

 .למשרדנו הנוגעים בנושאים נוספים ולסייע לשוב אשמח .2

 
 
 

 בברכה,                   
                                                                                              

 שלומי בילגי                      
 הממונה על העמדת מידע לציבור            
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