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 כללי

  :במקרים כלהלן)מעוקר ושאינו מעוקר( הוראה זו קובעת את ההסדרים להענקת נשק   .1

 .הענקת נשק למוסד .א

 .הענקת נשק שלל לחיילים או לאזרחים עובדי צה"ל .ב

 .הענקת נשק אישי לקרובו של חלל צה"ל .ג

 .לקידום הייצוא הביטחוני ,הענקת נשק כדגמים ללקוחות זרים בלבד .ד

 .במסגרת ביקור - הענקת נשק לגורם זר כתשורה .ה

 "הענקת נשק".  – 3.12אט"ל  –הוראה זו מתבססת על הוראת קבע מטכ"ל  .2

 מטרה

להענקתו, המסמכים סוג הנשק הקריטריונים המקרים בהם יוענק נשק, מטרת ההוראה לקבוע את   .3
 .והמוסמכים לאשר הענקתהנדרשים והגורמים הרשמיים 

 אחריות

 זו.אגף סיב"ט נושא באחריות מטה להוראה   .4

 .כל אחד בתחומו  ,לביצוע הוראה זונושאים באחריות  ,הזרועות בצה"ל ,אט"ל ,אפ"י ,אגף סיב"ט .5
 פי פקודות הצבא.-צה"ל יבצע הוראה זו על

 הגדרות

 :לצורך הוראה זו מוגדרים המושגים הבאים כלהלן  .6

 .עמותהו מוסד ציבורי ,משרד ממשלתי -" "מוסד .א

 .נשק שנלקח שלל מהאויב - "נשק שלל" .ב

 .1949 תש"טחוק כלי ירייה  – "חוק כלי ירייה" .ג

שהשתתף במבצע בו  ,או אזרח עובד צה"ל ,חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים - ""חייל .ד
 .נתפס נשק שלל

 ./ההוריו ,/הילדיו ,של חלל צה"ל אלמן/ה -"קרוב של חלל" .ה

 .קצין בכיר בצבא זר או אישיות בכירה במדינה זרה -"גורם זר"  .ו

 -חומרי ,תחמושת ,טילים ,כלי יריה ,רכב קרבי משוריין ,כלי שיט ,כלי טיס ,מערכת נשק - ""נשק .ז
 .נפץ

 .אשר לא יאפשר לבצע בו את פעילותו הייעודה ,נשק שנעשה בו פגם מתמיד -"נשק מעוקר"  .ח
פי הנחיות המשרד לביטחון פנים. -על המוגדר כ"נשק מושבת"ולהחזירו לשימוש שלא ניתן נשק 

   דורש רישוי במשרד ליבטחון פנים.נשק מעוקר 

 שיטה

 ירייה-נשק מסוג כלי

 .אלא אם נקבע במפורש אחרת, נשק מעוקריהיה  ,בהוראה זו שיוענק כמפורט הנשק .7
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מחייבת רישוי מתאים מאת המשרד לביטחון פנים בהתאם  ,נשק שאינו מעוקר לגורם ישראלי הענקת .8
 .יהייר-לחוק רישוי כלי

הענקות נשק, הדורשות קבלת אישורים ועמידה בקריטריונים מוגדרים, כמפורט קיימים מספר סוגי  .9
 להלן:

 הענקת נשק למוסד

או יותר אחד בהתקיים  כאשר למערכת הביטחון יש עניין בהענקתו ,הענקת נשק למוסד תיעשה  .10
 :מהתנאים הבאים

 .הנשק מיועד לצרכי הדרכה מקצועית במוסדות לימוד ומחקר .א

 .בוהנשק מיועד לצרכי מחקר בתחום ביטחוני שצה"ל ומערכת הביטחון האזרחית מעוניינים  .ב

 .הנשק מיועד לצרכי תצוגה )ויזואליים( ולימוד היסטורי .ג

במטרה להעמיק את הזיקה  ,הנשק מיועד לצרכי אימונים והדרכה באגודות ובהסתדרויות נוער .ד
 .של הנוער לצה"ל

 .במגמה להעמיק את הזדהות הציבור עם צה"ל ,ציבוריים הנשק מיועד לצרכי תצוגה במקומות .ה

 .פי שיקול דעתו של הרמטכ"ל-לע ,הנשק מיועד להענקה כמקרה חריג .ו

או שהוצאות אחזקתו והכנתו  ,או כעודף שאין לו ערך מסחרי ,ע"י צה"ל הנשק הוגדר כפסולת .ז
 .למכירה עלולות לעלות על התמורה שניתן לקבל עבורו בעת מכירתו

  :אישור הענקת נשק מהסד"כסמכויות   .11

 .ח"י מוסמכים להמליץ בפני הרמטכ"ל על הענקת נשק/אמ"ץ/ר' אט"ל או מפקד ח"א .א

 .ההענקה טעונה אישור עקרוני של הרמטכ"ל .ב

 לאחר קבלת אישור עקרוני של הרמטכ"למנכ"ל משהב"ט, ידי -עלת בעלות יינתן ייאישור הקנ .ג
 סיב"ט ור' אכ"ס.אגף ר'  תובהמלצ

 .באגף סיב"טלמכירות תעודת הקנית הבעלות תיחתם ע"י ר' המערכה ביחידה  .ד

 תהליך האישור להענקת נשק למוסד

)ובהתאם לסעיף  יפעל אט"ל כגורם אשר יטפל בבקשה להענקת הנשק ,במקרה של נשק יבשה  .12
 .ר' אט"ל יעביר את הבקשה בצירוף המלצתו לאישור הרמטכ"ל .סמכויות האישור(

 ,למפקד ח"א או חיל היםלהענקת הנשק תועבר בקשת המוסד  ,אווירי או ימי במקרה של נשק  .13
 .אשר יעביר את הבקשה בצירוף המלצתו לרמטכ"ל ,בהתאם

 :יש לפעול כלהלן ,פי המלצת הגורם הרלוונטי(-)על אישר הרמטכ"ל עקרונית את הבקשה  .14

בבקשה  ,למכירות היחידה/אגף סיב"ט/יפנו למשהב"ט ,או מפקדת ח"י ,או מפקדת ח"א ,אט"ל .א
 וני שניתן ע"י הרמטכ"ל וכן כתבלבקשה יצורפו האישור העקר .למתן אישור להקניית בעלות

 .להוראה זו עפ"י נספח ב' ,התחייבות חתום ע"י המוסד

 ,היחידה למכירותאגף סיב"ט//יידרש להציג בפני משהב"טיריה, -הענקת כליהמוסד המבקש  .ב
פי חוק כלי -לע ,בו הותר למוסד ,פנים לביטחוןמשרד ה אישור מטעם ,לפני קבלת הנשק לרשותו

 .לקבל נשק שהינו כלי יריה כאמור בחוק ,1949 יריה תש"ט
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תכין בקשה לאישור המנכ"ל  ,בהתבסס על המסמכים שברשותה ,היחידה למכירות באגף סיב"ט .ג
 .להוצאת תעודת הקניה - לעיל(' ג .11בסעיף )בהתאמה למפורט 

מהווה את המסמך  ,באגף סיב"טלמכירות חתומה ע"י ר' מערכה ביח'  ,תעודת הקניה ממשהב"ט .ד
 .המאפשר העברת בעלות על הנשק

להוציא במקרים  ,פי הנחיות המשרד לביטחון פנים-על יעוקר לפני מסירתוירייה -מסוג כליהנשק  .ה
 .זו ד' בהוראה.10בסעיף כאמור 

 לחיילמעוקר הענקת נשק שלל 

 :תיעשה במקרים הבאיםלחייל מעוקר הענקת נשק שלל   .15

שלדעת קצין בדרגת אלוף יש לנשק ערך בעיני החייל  ,נשק השלל הוא מסוג רובה או אקדח .א
 .האמור לקבלו במתנה

 .פי שיקול דעתו של הרמטכ"ל-לעמקרה מיוחד  .ב

 :סמכויות  -אישור בקשת הענקה   .16

 .ר' אט"ל בקשת הענקה תאושר עקרונית ע"י .א

 .תעודת הקניה יינתן ע"י מנכ"ל משהב"טאישור להקניית בעלות ולהוצאת  .ב

 .באגף סיב"טלמכירות תעודת ההקניה תיחתם ע"י ר' מערכה ביח'  .ג

 תהליך האישור להענקת נשק שלל לחייל

לצורך קבלת למכירות היח' /אגף סיב"ט/יפנה אט"ל למשהב"ט ,ר' אט"ל עקרונית את הבקשה אישר  .17
לבקשה יצורפו האישור העקרוני של ר' אט"ל וכן כתב  .אישור מנכ"ל משהב"ט להקניית בעלות

 .להוראה זו ד'כמוצג בנספח התחייבות של החייל מקבל הנשק 

למכירות באגף תועבר התעודה חתומה ע"י ר' מערכה ביח'  ,אישר המנכ"ל הוצאת תעודת הקניה  .18
 .אט"לל סיב"ט

ובלבד שהיחידה  ,רס"ן ומעלה להוציא כאשר הנשק מוענק לקצין מדרגת ,הנשק יעוקר לפני מסירתו  .19
 .המעניקה תאשר בכתב את כשירות הנשק

 .פי האמור בפרק זה, טעונה את אישורו של הרמטכ"ל-הענקת נשק שלל, שלא על .20

 לקרובו של חלל צה"למעוקר הענקת נשק אישי 

, פנייתו תטופל בהתאם למפורט וקרובו פנה לקבל את נשקו האישי ,שהוכר כחלל צה"לנפל חייל   .21
  .3.12אט"ל -בהוראת קבע מטכ"ל

מנכ"ל משהב"ט באמצעות היח' למכירות אישור להקניית בעלות ולהוצאת תעודת הקניה יינתן ע"י  .22
באגף סיב"ט. לבקשה יצורף האישור העקרוני שניתן ע"י ר' אט"ל וכן התחייבות מטעם מקבל הנשק, 

ופיע מ תנשק. כתב ההתחייבולפיו הוא מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק, שעלול להיגרם מה
 .להוראה זו 'הבנספח 

 .באגף סיב"טלמכירות תעודת ההקניה תיחתם על ידי ר' מערכה ביח'  .23

 הענקת נשק מעודפים

בצה"ל לפני המוסמך אשר יקבל חוות דעת של הגורם  ,אגף סיב"טל הבקשה תוגש ע"י הגוף המבקש  .24
 .הבאת הבקשה לאישור המנכ"ל
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תאושר ע"י  ,הן לפרט והן למוסד ,לרבות נשק שלל מעודפים ,)שאינו בסד"כ(הענקת נשק מעודפים   .25
 .בתיאום עם מפקד הזרוע הנוגעת בצה"ל ,מנכ"ל משהב"ט

בהוצאת תעודת ההקניה ובמסירת  ,באגף סיב"טלמכירות תטפל היח'  ,אושרה הבקשה ע"י המנכ"ל  .26
על כתב אחריות בהתאם  תוך החתמת המקבל ,הנשק למקבל )מוסד או פרט( כאמור בהוראה זו

 .('ה -נספחים ב' )

שמקורם מעודפי צבא ארה"ב, דורשת אישור מקדים של ארה"ב שיתקבל  מעודפים הענקת נשק .27
 באמצעות אגף סיב"ט.

 הענקת נשק לגורם זר כתשורה

 .לשם קבלת אישור המנכ"ל ,יפנה אט"ל ליחידה למכירות באגף סיב"ט ,אישר הרמטכ"ל את הבקשה  .28
 .לבקשה יצורף האישור העקרוני שניתן ע"י הרמטכ"ל

תפעל היח' למכירות באגף סיב"ט מול אפ"י, לצורך קבלת רישיון יצוא  ,אישר המנכ"ל את הבקשה  .29
וכתב מסירה  ,חתומה ע"י ר' מערכה ,כן, תכין היחידה תעודת הקניה-כמו ביטחוני ככל שיידרש.

 .'ובנספח כאמור 

למי שאמור  ,אשר יעביר אותם יחד עם הנשק ,המסירה יועברו לר' אט"לתעודת ההקניה וכתב   .30
 .להעניק אותו לגורם הזר

מתי וע"י מי  ,למי ,לאחר מסירת הנשק לגורם הזר יערך פרוטוקול מסירה בו יפורטו פרטי הנשק .31
הפרוטוקול ישמש  .יחתום על הפרוטוקול ויעבירו לאגף סיב"טר' הלשכה של הגורם המעניק,  .נמסר

 .אישור קבלה ויתועד עם המסמכים בתיק אגף סיב"טכ

במשרד )להלן: 'אפ"י'( מחייבת רישוי מתאים מאת אגף הפיקוח על הייצוא  ,הענקת נשק לגורם זרכל  .32
 . בהתאם לחוק הפיקוח על היצוא הביטחוני , זאתהביטחון

 הענקת נשק כדגמים בייצוא ביטחוני

 :תתבצע כלהלן ,לקידום הייצוא הביטחוני ,הענקת נשק כדגמים ללקוחות זרים  .33

כדי לקבל את הסכמתו להענקה  ,סיב"ט יפנה אל מפקד הזרוע בצה"ל לה שייך הנשקאגף ר'  .א
 .במטרה לקדם את הייצוא הביטחוני ,כדגם ללקוחות זרים

 .יפנה ר' סיב"ט אל המנכ"ל לקבלת אישורו ,ניתנה הסכמת מפקד הזרוע בצה"ל .ב

 .ככל שיידרש ל אגף סיב"ט מול אפ"י לצורך קבלת רישיון יצואיפע ,ניתן אישור המנכ"ל .ג

 ,שימסר למקבל הנשק ,אגף סיב"ט יחתים את מקבל הנשק על העתק כתב מסירה והתחייבות .ד
 .להוראה זו 'ובנספח כמפורט 

 תשלומים

 .החלים כתוצאה מהענקת הנשק ,מיסים וכו'( ,מקבל הנשק יישא בכל התשלומים הנדרשים )אגרות  .34

 ביטחון

 לא יימסר כלי נשק מסווג ו/או מערכת מסווגת המורכבת על גבי כלי נשק. .35

 במסירת כלי נשק לזרים יש לפעול לפי כללי הביטחון המפורטים בהוראות משהב"ט. .36
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 12מתוך  6עמוד 

 

ענקת נשק, יש לפעול בהתאם לכללים המפורטים בהוראות משהב"ט בכל הקשור בהבתהליך הטיפול  .37
ל"רכיבים מפוקחים" )רכיבים מפוקחים ע"י מדינות זרות על מנת לוודא כי המשתמש והשימוש בהם 

 .בגינם(הינם בהתאם להתחייבויות שניתנו 

 נהלים פנימיים

 .ישום הוראה זוילצורך ל והזרועות בצה"ל יפרסמו נהלים פנימיים אט" ,אגף סיב"ט  .38
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 נספח א'

 משרד הביטחון

 אגף סיב"ט

 תעודת הקנית בעלות

 .הוענק על סמך אישור 50.01זאת לאישור כי בהתאם להוראת משרד הביטחון מס'   .1

 פרטי או המוסד( -)שם מקבל הנשק  -ראש אט"ל ומנכ"ל משהב"ט ל 

 .…………………............................ז .מס' ת

 …………………..............................כתובת 

 :כלי נשק כמפורט להלן

 ..........................................סוג הנשק 

 .................................מס' הנשק 

 .מסירה מערכת הביטחון מעליה כל אחריות ,למוסד/עם מסירת הנשק למקבל הנשק  .2

 .או לצד שלישי כלשהו/או לעובדי המוסד ו/ק ולנזק העלול להגרם מהנשק למקבל הנש

 מובהר בזאת כי תעודות ההקניה תקפה כל עוד בידי מקבל הנשק היתר כדין עפ"י חוק כלי יריה.  .3

 

 

 

____/____/____ 

 תאריך

  _____________________________ 

 ר' המערכה 

 למכירותהיחידה  /אגף סיב"ט                                                                     
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 נספח ב'

 שקכתב הצהרה והתחייבות של מוסד על קבלת נ
 

 ___________ :מס' תעודת זהות ,אני הח"מ )שם החתום( ________________   .1

 ,______________________ :כתובת

  -:כי  ,יב בזאתמצהיר ומתחי

ח.פ. ע.ר./ ,______________חברההעמותה/אני בעל זכות החתימה  .א
ומוסמך להתחייב בשמו לכל דבר ועניין ______________________ )להלן "המוסד"( 

 .ללא כל מגבלה

_____________  :ידוע לי שהתקבלה בצה"ל החלטה להעניק למוסד נשק מסוג .ב
 .הנשק( -______________ )להלן :שפרטיו

שנקבעו ע"י  ,קריטריוניםבהתאם לידוע לי שההחלטה להעניק למוסד את הנשק התקבלה  .ג
 משהב"ט.

 .חלה על המוסד ,ידוע לי שהאחריות לחידוש רשיון החזקת הנשק וכל הכרוך בכך .ד

 ,המוסד מקבל על עצמו אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק או אובדן לרכוש או פגיעה בגוף .ה
זאת מכל סיבה  ,לאחר מסירתו למוסד ,מהנשק ,העלולים להיגרם למאן דהוא ,לרבות מוות

שיחוייב בו  ,המוסד מתחייב לשפות את משהב"ט בגין חיוב ,כמו כן .שהיא או בנסיבות כלשהן
 30וזאת תוך  ,מכל סיבה שהיא ומכל נסיבות שהן ,עקב נזק כלשהו לגוף או לרכוש מהנשק

 .ממשהב"ט ,כתבב ,ימים ממועד קבלת דרישה על כך

 אני מתחייב לא להעביר את הנשק לגורם אחר. .ו

אגף  –לייצוא נשק, ממשהב"ט  בלא לקבל רישיון יצוא לייצא אותו מהארץ, אני מתחייב לא .ז
הפיקוח על היצוא הביטחוני  בחוקבהתאם לאמור , הפיקוח על היצוא הביטחוני )אפ"י(

 2007 -התשס"ז 

 ,עובדיה או שליחיה ,רשויותיה ,המוסד מוותר בזאת כלפי מדינת ישראל ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .2
טענה או דרישה מכל סוג שהוא בקשר לנשק ומתחייב לשפות את המדינה בגין כל  ,על כל תביעה

בהתאם  ,שהינם באחריותינו ,פי פסק דין סופי בעקבות תביעה או דרישה-שתחוייב לשלם על ,סכום
 .לאמור בכתב התחייבות זה

 ___________________ :לראיה באתי על החתום היוםו

 _________________ :חתימה
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 נספח ג'

 מסוג כלי ירייהשק כתב הצהרה והתחייבות של מוסד על קבלת נ
 

 ___________ :מס' תעודת זהות ,אני הח"מ )שם החתום( ________________   .1

 ,______________________ :כתובת

  -:כי  ,מצהיר ומתחייב בזאת

ח.פ. ע.ר./ ,______________חברההעמותה/אני בעל זכות החתימה  .א
ומוסמך להתחייב בשמו לכל דבר ועניין ______________________ )להלן "המוסד"( 

 .ללא כל מגבלה

_____________  :ידוע לי שהתקבלה בצה"ל החלטה להעניק למוסד נשק מסוג .ב
 .הנשק( -______________ )להלן :שפרטיו

שנקבעו ע"י  ,קריטריוניםבהתאם לוע לי שההחלטה להעניק למוסד את הנשק התקבלה יד .ג
 .משהב"ט

ידוע לי שהנשק יועבר לאחזקתו ולבעלותו של המוסד רק לאחר קבלת אישור מסירה ממשרד  .ד
על פי חוק כלי יריה ואנו  ,הביטחון והוצאת רשיון מתאים להחזקתו מאת משרד הפנים

 .י הרשיון האמור והוראות כל דיןפי תנא-מתחייבים לנהוג על

 .חלה על המוסד ,ידוע לי שהאחריות לחידוש רשיון החזקת הנשק וכל הכרוך בכך .ה

 ,המוסד מקבל על עצמו אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק או אובדן לרכוש או פגיעה בגוף .ו
זאת מכל סיבה  ,לאחר מסירתו למוסד ,מהנשק ,העלולים להיגרם למאן דהוא ,לרבות מוות

שיחוייב בו  ,המוסד מתחייב לשפות את משהב"ט בגין חיוב ,כמו כן .שהיא או בנסיבות כלשהן
 30וזאת תוך  ,מכל סיבה שהיא ומכל נסיבות שהן ,עקב נזק כלשהו לגוף או לרכוש מהנשק

 .ממשהב"ט ,בכתב ,ימים ממועד קבלת דרישה על כך

 .אני מתחייב לא להעביר את הנשק לגורם אחר .ז

אגף  –לייצוא נשק, ממשהב"ט  אני מתחייב לא לייצא אותו מהארץ, בלא לקבל רישיון יצוא .ח
הפיקוח על היצוא הביטחוני  בחוקבהתאם לאמור הפיקוח על היצוא הביטחוני )אפ"י(, 

 .2007 –התשס"ז 

 ,עובדיה או שליחיה ,רשויותיה ,המוסד מוותר בזאת כלפי מדינת ישראל ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .2
טענה או דרישה מכל סוג שהוא בקשר לנשק ומתחייב לשפות את המדינה בגין כל  ,על כל תביעה

בהתאם  ,שהינם באחריותינו ,פי פסק דין סופי בעקבות תביעה או דרישה-שתחוייב לשלם על ,סכום
 .לאמור בכתב התחייבות זה

 ___________________ :ולראיה באתי על החתום היום

 _________________ :חתימה
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 'דנספח 

 מסוג כלי ירייה כתב הצהרה והתחייבות של חייל על קבלת נשק
 

 ,_________________  :מס' אישי ,אני הח"מ __________________  .1

 ,____________________  :כתובת ,_______________:מס' תעודת זהות

  -:כי  ,מצהיר ומתחייב בזאת

 ,_________________ :שהתקבלה בצה"ל החלטה להעניק לי נשק שלל מסוגידוע לי  .א

 .הנשק( -________________ )להלן  :שפרטיו

ם לקריטריונים שנקבעו ע"י בהתאידוע לי שההחלטה להעניק לי את הנשק התקבלה  .ב
 .משהב"ט

 ידוע לי שהנשק יועבר לאחזקתי ולבעלותי רק לאחר קבלת אישור מסירה ממשרד הביטחון .ג
עפ"י חוק כלי יריה ואני מתחייב  ,פנים לביטחוןמשרד מהוהוצאת רשיון מתאים להחזקתו 

 .פי תנאי הרשיון האמור והוראות כל דין-לנהוג על

 .חלה עלי ,ידוע לי שהאחריות לחידוש רשיון החזקת הנשק וכל הכרוך בכך .ד

לרבות  ,עה בגוףאני מקבל על עצמי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק או אובדן לרכוש או פגי .ה
וזאת מכל  ,לאחר מסירתו לידי ,מהנשק ,לרבות לי עצמי ,העלולים להיגרם למאן דהוא ,מוות

שיחוייב  ,אני מתחייב לשפות את משהב"ט בגין חיוב ,כמו כן .סיבה שהיא או בנסיבות כלשהן
 30וזאת תוך  ,מכל סיבה שהיא ומכל נסיבות שהן ,בו עקב נזק כלשהו לגוף או לרכוש מהנשק

 .ממשהב"ט ,בכתב ,ימים ממועד קבלת דרישה על כך

 אני מתחייב לא להעביר את הנשק לגורם אחר. .ו

אגף  –אני מתחייב לא לייצא אותו מהארץ, בלא לקבל רישיון יצוא לייצוא נשק, ממשהב"ט  .ז
הפיקוח על היצוא הביטחוני  בחוקבהתאם לאמור הפיקוח על היצוא הביטחוני )אפ"י(, 

 .2007 –התשס"ז 

עובדיה או שליחיה על כל  ,רשויותיה ,אני מוותר בזה כלפי מדינת ישראל ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .2
 ,טענה או דרישה מכל סוג שהוא בקשר לנשק ומתחייב לשפות את המדינה בגין כל סכום ,תביעה

בהתאם לאמור  ,שהינם באחריותי ,פי פסק דין סופי בעקבות תביעה או דרישה-שתחוייב לשלם על
 .בכתב התחייבות זה

 

 

 ________________ :ולראיה באתי על החתום היום    

 ________________ :חתימה
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 ה'נספח 

 מסוג כלי ירייה כתב הצהרה והתחייבות של קרוב של חלל צה"ל על קבלת נשק

 

  ,________________:מס' תעודות זהות ,אני הח"מ _________________  .1

 ,________________________ :כתובת

  -:כי  ,מצהיר ומתחייב בזאת

 :שפרטיו ,________________ :ידוע לי שהתקבלה בצה"ל החלטה להעניק לי נשק מסוג .א
 .הנשק( -_________________ )להלן 

היותו הנשק האישי של חלל ידוע לי שההחלטה להעניק לי את הנשק התקבלה עקב  .ב
 ._______________ז"ל, מ.א.___________________________צה"ל_________

 ,ידוע לי שהנשק יועבר לאחזקתי ולבעלותי רק לאחר קבלת אישור מסירה ממשרד הביטחון .ג
משרד הלרבות קבלת רשיון מתאים להחזקתו מ ,פי הוראות כל דין-ואני מתחייב לנהוג על

 .פנים עפ"י חוק כלי יריהלביטחון 

לרבות  ,אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק או אובדן לרכוש או פגיעה בגוףאני מקבל על עצמי  .ד
וזאת מכל  ,לאחר מסירתו לידי ,מהנשק ,לרבות לי עצמי ,העלולים להיגרם למאן דהוא ,מוות

שיחוייב  ,אני מתחייב לשפות את משהב"ט בגין חיוב ,כמו כן .סיבה שהיא או בנסיבות כלשהן
 30וזאת תוך  ,מכל סיבה שהיא ומכל נסיבות שהן ,ש מהנשקבו עקב נזק כלשהו לגוף או לרכו
 .ממשהב"ט ,בכתב ,ימים ממועד קבלת דרישה על כך

 אני מתחייב לא להעביר את הנשק לגורם אחר. .ה

אגף  –נשק, ממשהב"ט  לייצוא היצואאני מתחייב לא לייצא אותו מהארץ, בלא לקבל רישיון  .ו
הפיקוח על היצוא הביטחוני  בחוקבהתאם לאמור הפיקוח על היצוא הביטחוני )אפ"י(, 

 .2007 –התשס"ז 

על  ,עובדיה או שליחיה ,רשויותיה ,אני מוותר בזה כלפי מדינת ישראל ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .2
טענה או דרישה מכל סוג שהוא בקשר לנשק ומתחייב לשפות את המדינה בגין כל  ,כל תביעה

בהתאם  ,שהינם באחריותי ,סופי בעקבות תביעה או דרישה פי פסק דין-שתחוייב לשלם על ,סכום
 .לאמור בכתב התחייבות זה

 

 ______________:ולראייה באתי על החתום היום     

 ______________ :חתימה
  



 

 

 

 

 הענקת נשק 50.01מס'  הוראת משרד הביטחון
 בלמ"ס סיווג

 שירותים אשכול

 שירותים לצה"ל ומעהב"ט פרק
 סיב"ט אחריות מטה

 ט"ו באב תש"פ 05.08.2020 תאריך עדכון אחרון
מתפרסמת מטעם המנכ"ל ההוראה   / גית"ם משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה 

 

   

 

 
 12מתוך  12עמוד 

 

  ו'נספח 

 תעודת מסירה שתוגש למקבל הנשק

  :אל הנשק יש לצרף מכתב הכולל לפחות את הסעיפים הבאים

  :1סעיף   .1

  THE WITH YOU GRANT TO PLEASED ARE WE)סוג הנשק  ומספרו(           

            "WEAPON THE "- HEREINAFTER     )התעשייה המייצרת(BY MADE  

  :2סעיף   .2

THE DELIVERY OF THIS WEAPON TO YOU IS PERFORMED ACCORDING TO THE 
LAWS OF THE STATE OF ISRAEL AND THE USE AND OWNERSHIP IS SUBJECT TO 
THE LAWS OF YOUR COUNTRY. 

  :3סעיף   .3

THE REGISTRATION OF THE WEAPON IN YOUR COUNTRY SHOULD BE DONE 
ACCORDING TO THE INTERNAL LAWS. 

  :4סעיף   .4

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND/OR THE ISRAELI MINISTRY 
OF DEFENSE SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR DAMAGE OR LOSS OF ANY KIND 
CAUSED, OR LIKELY TO BE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE BODY 
AND/OR PROPERTY OF THE RECEIVER OF THE WEAPON, ITS 
REPRESENTATIVES AND/OR ANY THIRD PARTY OF ANYKIND, RELATING TO THE 
ACCEPTANCE AND/OR THE USE OF THE WEAPON, AND THE RESPONSIBILITY 
REGARDING ALL OF THE AFORE  STATED WILL BE BORNE SOLELY BY THE 
RECEIVER OF THE WEAPON. 

 

 

 ________________ ________________ 

THE ISRAELI MOD                                            THE RECEIVER 

_________________ 
DATE 

 
 
 


