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 8451/18בג"ץ  בבית המשפט העליון
בפני כב'  13.4קבוע לדיון ביום  גבוה לצדקהמשפט הבשבתו כבית 

 השופטים פוגלמן, עמית וסולברג

 אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה ואח' –האקדח על שולחן המטבח  העותרות:

 ע"י ב"כ עוה"ד אן סוצ'יו ואח'

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 65154, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 

 anne@acri.org.il, דוא"ל: 03-5608165, פקס: 03-5608185טלפון: 

 וכן ע"י עו"ד נטע לוי ואח'

 מעכי משפטניות למען צדק חברתי-מעמותת איתך

 -דגנ-

 השר לביטחון הפנים ואח' המשיבים:

 באמצעות פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, ירושלים

 מטעם העותרות עיקרי טיעון

התנגדות לצו על תנאי מתכבדות העותרות להגיש את עיקרי טיעוניהן. מסמך זה מצטרף לכתב ב הדיון קראתל

. במסגרת עיקרי הטיעון יחדדו על צרופותיהם העתירה ולכתבי הטענות מטעם העותרות שהוגשו עד כה

 העותרות אך בנקודות את עיקרי הסוגיות הטעונות הכרעה. 

עתירה זו הוגשה לפני למעלה משלוש שנים. למרות הזמן הרב שחלף ממועד הגשת העתירה ועל אף  .1

לא חלה כל התקדמות מעשית באף אחד מראשי העתירה.  למעלה משנהשניתן בה צו על תנאי לפני 

התבחינים למתן רישיון נשק פרטי עדיין לא הוסדרו בחקיקת משנה ועשרות אלפי מאבטחים 

 . 1949-, התש"טממשיכים לשאת נשק לביתם בניגוד לכלל הקבוע בחוק כלי היריה

י שהעלתה את פוטנציאל לאחר הרחבת התבחינים לרישוי נשק פרט 2018-עתירה הוגשה בהכזכור,  .2

באופן מיידי, אולם בשנה איש. אמנם פוטנציאל זה לא התממש  600,000-בכהזכאים לרישיון נשק 

האחרונה נחשפנו לעליות דרמטיות בבקשות לרישיון נשק לאחר כל אירוע ביטחוני. בעוד מספר 

עלה מספר הבקשות  2021בקשות, בשנת  9000-עמד על כ 2017-2020הבקשות לרישיון נשק בין השנים 

 ,)אתר המשרד( נתוני בקשות למתן רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי)המשרד לביטחון פנים,  20,000-ל

בקשות בשבוע אחד )ג'וש בריינר  4,300הוגשו שאירעו לאחרונה  מספר פיגועיםלאחר  (.4.1.2022

  (.1.4.2022, הארץבתוך עשרה ימים"  40"מספר הבקשות לקבלת רישיון נשק זינק פי 

כי בכירי המשטרה הביעו דאגה בעקבות הזינוק בבקשות לרישוי כלי נשק בתקופה  ,לא למותר לציין .3

"אם אמר:  ניצב משנה דני חדד, מפקד מרחב דן במשטרת ישראלכך, לדוגמה, המתוחה הנוכחית. 

קופות כאלה נפוצץ את כולם בנשקים, עלול לקרות משהו ונשאל למה עשינו את זה. אני חושב שגם בת

צריך לעבוד עם שכל ולשקול את ההחלטות. אנחנו רוצים מדינה מתוקנת, מדינת חוק, ואנחנו רוצים 

: הזינוק בבקשות לנשק אישי 'לא מחכה לפיגוע נוסף)נינה פוקס, "' שנשק יהיה במקומות הנכונים"

 (.ynet ,1.4.22", והסכנות

המשיכה לגבות קורבנות בנפש גם בשנים מדיניות הרחבת הנגישות לנשק שמובילים המשיבים  .4

לטענת העותרות כי רבות הצטברו הוכחות  2018-בזמן שחלף ממועד הגשת העתירה בהאחרונות. 
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בין זמינותם של כלי ירייה במרחב הציבורי והביתי מגבירה את הסיכון לאבדן חיי אדם. כך, לדוגמה, 

תשובת נספח ג' ללהם לקחת לביתם )בכלי הנשק שהותר מאבטחים  28התאבדו  2018-2021השנים 

לבקשה לפרטים נוספים(. שיעור זה של מאבטחים המתאבדים מדי שנה  12.9.2021המשיבים מיום 

המתאבדים )הגברים( מדי  משיעור 2.8פי  גבוה באופן משמעותי משיעור האזרחים המתאבדים בכלל:

וקבע כי "הקשר בין זמינות של דוח בנושא האובדנות בישראל פרסם מבקר המדינה  2020-ב .1שנה

כלי נשק לבין שיעור התאבדויות ידוע בעולם לאורך השנים ואף בא לידי ביטוי בהחלטת הממשלה כי 

[ תכלול 'הקטנת נגישות לאמצעים קטלניים'". , נ"לא"ס-התוכנית הלאומית ]למניעת התאבדויות 

שק לא יושמה )מבקר המדינה, למרות זאת, המבקר קבע כי ההחלטה בנוגע להגבלת זמינות כלי הנ

 . ((2020)מאי  340, עמ' ב70ח שנתי "דו"היבטים ביישום התכנית הלאומית למניעת התאבדויות" 

 .1מצ"ב כנספח  12.9.2021העתק מענה המשיבים לבקשה לפרטים נוספים מיום 

מקרי רצח  80-כגם הקשר בין זמינות כלי יריה לבין רצח ואירועים פליליים אחרים אינו מוטל בספק.  .5

לתגובת העותרות מיום  1, נספח ת/7.1.2021מבוצעים בנשק מדי שנה )מענה לבקשת חופש מידע מיום 

 , שכןלא מדובר בתופעות נפרדותמבוצעים בנשק בלתי חוקי, אולם  המקריםאמנם מרבית (. 8.2.2021

ועוברים לידיים  -ים מרביתם מתוך בת - נגנבים מדי שנה)פרטי וארגוני( כלי נשק ברישיון  200-כ

 24אבטחה, שנועדו לנשק כלי  51כלי נשק ברישיון, מתוכם  259נגנבו  2017-ב ,כך, לדוגמה. פליליות

כלי נשק  195נגנבו  2018-כלי נשק ברישיון פרטי. ב 184-נשק ארגוני )מפעלים, מסחר וכו'( וכלי 

המשרד לביטחון ) נשק פרטיכלי  135-נשק ארגוני וכלי  17אבטחה, לנשק כלי  43ברישיון, מתוכם 

(; 2019)פברואר  24עמ' דו"ח הוועדה לבדיקת הליך קבלת רישיון לכלי ירייה )רישוי פרטי( פנים, 

לתגובת העותרות מיום  3, צורף כנספח ת/30.9.2020מענה משטרת ישראל לבקשת חופש מידע מיום 

8.2.2021). 

מאז הגשת על נשים החיות תחת אלימות. לתפוצה הנרחבת של הנשק ישנן השלכות קשות מנשוא  .6

הנשים  12. מתוכן נרצחו באמצעות נשק ברישיון 5. נשים בישראל מכלי יריה 17נרצחו העתירה 

תופעה שנדונה החלק בלתי נפרד מאותה מהווה  ,שכאמורנרצחו באמצעות נשק בלתי חוקי, הנוספות 

לא מסתכמת במספר הנרצחות  אלימותבתים שבהן קיימת נשק ב ההשפעה של נוכחות של .בהליך זה

. כפי שציין איגוד שחיים בנסיבות אלה הנשים והילדיםכלל את המצוקה של אלא היא מגבירה 

קיומו של כלי ירייה בבית שבו " :3.2.21מיום  העובדים הסוציאליים במכתבו לשר לבטחון פנים

איגוד העובדים  מכתב" )מונהגת אלימות מגבירה את תחושת האיום והסיכון של נפגעי האלימות

 (8.2.21לתגובת העותרות למשיבים מיום  2צורף כנספח ת/ הסוציאליים

בדן חיי אדם הוא ברור ומוכח, מעטים ביותר המקרים בעוד הקשר שבין נגישות לנשק לבין א .7

שמוכיחים את טענת המשיבים כי הרחבת הנגישות לנשק במרחב הציבורי נחוצה מטעמים ביטחוניים. 

מהם היתה מעורבות  13-ב , כאשר רקאירועי פח"ע 264דווחו  2018-2020נתוני המשיבים, בשנים על פי 

. ניתוח (1. מצ"ב כנספח 4)מענה לבקש לפרטים נוספים, עמ'  של מאבטחים או אזרחים חמושים

המקרים מלמד, כי רובם ככולם של המקרים התרחשו במקומות שבהם קיימת ממילא זה שנים רבות 

הרחבת הנגישות בכל בישיון נשק פרטי על פי תבחין של "יישוב ראוי" ומשכך אין כל צורך זכאות לר

לא ידוע על אף מקרה  –באשר לצורך להתיר למאבטחים לשאת את נשקם לביתם רחבי המדינה. 

 בשנים האחרונות שבו מאבטח חמוש היה מעורב באירוע ביטחוני מחוץ למשמרת. 

                                                           
. (2021, עדכון נובמבר אובדנות בישראל)משרד הבריאות,  איש 100,000-ל 10.5שיעור המתאבדים הגברים בישראל עומד על  1

מאבטחים חמושים.  25,000מאבטחים )כולם בארגוני שמירה( מתאבדים בשנה מתוך  7שיעור המאבטחים חושב על פי ממוצע של 
  (.16,000-תונים אף גבוהים יותר אם מחשבים רק את המאבטחים החמושים שיוצאים עם נשקם לביתם )כהנ

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/suicides/he/files_publications_units_info_Loss-nov2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/suicides/he/files_publications_units_info_Loss-nov2021.pdf
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בעתירה מתקיים בעיצומו של מתח ביטחוני, וזה מוביל בתורו להתבטאויות הדיון לא למותר לציין, כי  .8

של מקבלי החלטות בדבר הצורך להגביר את חימוש האזרחים, ולעלייה בשיעור מבקשי רישיונות 

נשק. חיפוש אמצעי מיגון הוא תגובה טבעית וצפויה לחרדה במצבים שכאלה. ואולם, על החלטות 

יחס למכלול המטרות וההשלכות שלהן. דווקא בתקופה כזו יש לשוב בעניין מדיניות להתקבל בהתי

על כך שיותר כלי נשק במרחב הציבורי משמעם פחות ביטחון  , כאמור,ולהזכיר,  כי הנתונים מצביעים

מדיניות הנשק המצמצמת מבוססת על מחקרים, נתונים ומסקנותיהן של וועדות ציבוריות, לציבור. 

 על ידי בית משפט נכבד זה, גם בשנים האחרונות. וזו נבחנה פעמים רבות גם 

 כך, למשל, מפי השופט פוגלמן: .9

"המדיניות הנוהגת, שכבר נמצאה כראויה בפסיקותיו של בית משפט זה, היא לצמצם 
פלוני נ' מנהל  3326/18את כמות כלי הירייה המצויים בידי אזרחים )ראו למשל: עע"ם 

רופל נ' המשרד  3792/14(; עע"ם 26.2.2019) 19, פסקה רישוי כלי ירייה מחוז דרום
קרינסקי נ' המשרד לביטחון  389/13(; עע"ם 23.3.2015, פסקה י' )לביטחון פנים

השר לבטחון פנים נ' אבו ג'אבר  7710/18((." )עע"ם 1.10.2014) 16, פסקה פנים
(19.11.2019)). 

 וכן גם מפי השופט אלרון: 

"כפי שנקבע לא פעם, אין לאדם זכות מוקנית להחזיק כלי ירייה. מול האינטרס לעשות 
זאת ניצב הצורך להגן על שלום הציבור ועל ביטחונו, והמדיניות הנוהגת היא צמצום 

 ((.11.3.2020) משה נ' משטרת ישראל  3930/19החזקת כלי נשק בידי הציבור." )עע"ם 

 המבוקשים בעתירה, שבעניינם ניתן צו על תנאי. על רקע דברים אלה נפנה לסעדים .10

 עיגון התבחינים בחקיקת משנההסעד הראשון: 

שהמשיבים הסכימו למתן צו על תנאי וצו מוחלט באשר לסעד שענינו עיגון התבחינים ף על פי א .11

עדה לביטחון ובחקיקת משנה, עד היום טרם פורסמו התקנות להערות הציבור והן לא הוגשו עדיין לו

 לדיון. של הכנסת נים הפ

ציינו המשיבים כי היועץ המשפטי לממשלה סבור שיש לעגן את  2019נזכיר, כי כבר בהודעתם ממאי  .12

לתגובת המשיבים מיום  54-ו 5התבחינים בחקיקת משנה ובאישור ועדת הפנים של הכנסת )סעיפים 

לא מדובר בעניין וולונטרי שנתון לשיקול דעתם של המשיבים, אלא בהוראה מפורשת (. 12.5.2019

בחוק המחייבת את המשיבים להסדיר בתקנות את תנאי הכשירות הנדרשים לצורך קבלת רישיון 

למרבה הצער, למרות שהכנסת יריה(. ה( לחוק כלי 1)ב21לנשק ובאישור ועדת הפנים של הכנסת )סעיף 

 זמן, לא התקדמו המשיבים כלל בעניין זה. פועלת כסדרה זה 

משמעות הדבר, כי התבחינים, שלפיהם פועלים המשיבים למתן רישיונות נשק, פורסמו בניגוד להליך  .13

 החקיקה שנקבע בחוק ומשכך המשיבים פועלים בחוסר סמכות.

י על לאור האמור לעיל, נבקש כי בית המשפט יוציא מלפניו צו מוחלט בעניין סעד זה ויקבע כ .14

 . לאלתר עדה לביטחון הפניםוהמשיבים להגיש את התקנות לאישור הו

 מאבטחים בידי ה לנשיאת נשק עהסעד השני: הוראת הש

 החריג הפך לכלל .א

ג לחוק כלי היריה קובע את הכלל לפיו מאבטחים אינם מורשים לשאת נשק מחוץ למקום 10עיף ס .15

 ולשעות העבודה שלהם:
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)א( לחוק חוקרים 18)א( רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל רשיון לפי סעיף . ג10
, רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה בתנאים 1972-פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב

 19שייקבעו ברשיון המיוחד, לשימוש המועסקים בשירותי השמירה שלו על פי סעיף 
 .במסגרת עיסוקם כאמורלאותו חוק, 

)ב( בעל הרשיון המיוחד רשאי להרשות בתעודת הרשאה לבעל רישיון לפי סעיף קטן 
)ג( המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן )א( לשאת ולהחזיק בכלי יריה שניתן לו עליו 

ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל למקום ולפרק הזמן שבהם הרשיון המיוחד, 
 .מתבצעת השמירה

ג)א( המגביל את נשיאת כלי יריה על ידי 10אז הוסף לחוק סעיף  1978-עקרון זה נקבע בחוק כבר ב .16

בדברי ההסבר נקבע, כי "כדי להגביר את הפיקוח על מסירת " בלבד. םמסגרת עיסוק"מאבטחים ל

כלי יריה לעובדים בשירות השמירה... מוצע להגביל מסירת כלי יריה לעובדים כאמור רק לצורך מילוי 

-(, התשל"ח6חוק כלי היריה )תיקון מס' דברי הסבר להצעת ) שמירה"תפקידם במסגרת שירותי ה

ג)ב( המגבילה את תעודת ההרשאה להחזקת כלי יריה 10נוספה הסייפא לסעיף  2008בשנת . (1977

וזאת בעקבות מסקנות של ועדה בינמשרדית שקבעה כי "אין זה סביר כי  "לאזור שבו הוא מועסק"

תופעה זו, של נטילת כלי הירייה לאחר המשמרת, יישאר על כנו ונראה לנו כי יש לשנותו בדחיפות" 

,  17)דו"ח הוועדה הבין משרדית לבחינת מערך רישוי כלי ירייה לשומרים )דו"ח ברינקר(, עמ' 

13.7.2005 .) 

לפיו כלי הירייה לא וג)ב( לחוק וזאת כדי להדגיש באופן מפורש את הכלל 10נוסף סעיף  2016בשנת  .17

"נוסף על החובה ולפיה כלי הירייה יינתן לשומרים במסגרת עיסוקם בלבד,  יוצא ממקום העבודה:

השומרים תוגבל למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת  נשיאת כלי הירייה בידיייקבע במפורש כי 

( )כלי ירייה המשמשים לשירותי 18" )דברי הסבר להצעת חוק כלי הירייה )תיקון מס' השמירה

 (. 2016-שמירה(, התשע"ו

כפי שעולה גם מדבריו של השר לביטחון פנים דאז, גלעד ארדן, בפני הכנסת: "מוצע להבהיר ביתר  .18

. ת עבודתוולפיה הכלל הוא כי השומר יישא את כלי הירייה רק במסגרברירת המחדל, שאת את 

ברור לי כי עלייה בלתי מבוקרת במספר המחזיקים בנשק במרחב הציבורי טומנת בחובה גם סכנה 

 (. 8.2.2016, 20-של הכנסת ה 99לחיי חפים מפשע..." )ישיבה מס' 

בעניין תיקון של הכנסת גם יועמ"ש המשרד לביטחון פנים, מר יואל הדר, הסביר בדיון בוועדת הפנים  .19

ב הנורמלי הוא שמאבטח לא ייקח את הנשק הביתה בגלל הסיכונים... זה הכלל" החוק, כי "המצ

 (. 9.3.2016מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה,  151)פרוטוקול מס' 

שנים האחרונות ג לאות מתה. ב10פכו את הכלל הקבוע בסעיף הלמרות האמור לעיל, המשיבים  .20

כלי מהכלל ומתירה להם לשאת את מוארכת שוב ושוב הוראת שעה המחריגה את מרבית המאבטחים 

והיא קובעת כי "לנוכח יכולתם של  28.12.2021. לאחרונה הוארכה הוראת השעה ביום נשקם בכל עת

ר למאבטחים יותבידי רשויות הביטחון במרחב הציבורי ...  מאבטחים מיומנים להוות "מכפיל כוח"

, מסוג אקדח בלבד, שניתן להם בהרשאה המועסקים בארגון לשירותי שמירה לשאת את כלי היריה

בכל שטח המדינה, גם שלא במקום או בפרק הזמן שבהם מתבצעת כדין מארגון השמירה, 

 ...".הרהשמי

עברה שעות ביממה ובהם מתבצעת "ה 24חלה על אתרים המאוישים ופעילים אינה הוראה זו אמנם  .21

מרבית המאבטחים אינם מועסקים אולם  -כפי שנעשה מאז ומתמיד  – חמה" ממאבטח למאבטח

מאבטחים חמושים סך  25,580מאבטחים מתוך  16,495 ,במקומות כאלה. על פי נתונים המשטרה
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ובכל עת )תגובת המשיבים לבקשה  נשקם בכל מקוםכלי מהכלל ומורשים לשאת את  מוחרגיםהכל, 

  . (1, נספח 26.10.2021לפרטים נוספים מיום 

 :לחוק (ג)ה10סעיף ססת על והוראת השעה מב .22

על אף האמור בסעיף זה, השר רשאי להורות, מטעמים של שמירה על שלום  (1)ה(). ג10
ד, בידי הציבור וביטחונו, כי נשיאה והחזקה של כלי ירייה שניתן עליו הרישיון המיוח

מועסקים בשירותי שמירה, כולם או חלקם, יותרו גם שלא במקום או בפרק הזמן 
הוראת השר תהיה לתקופה שיקבע ויכול שתחול במדינה שבהם מתבצעת השמירה; 

 ;כולה או בשטח מסוים

מהכלל הקבוע בחוק, הוראת השעה  ממוקדת וזמניתנקוט בהחרגה לאלא שבעוד סעיף זה מתיר לשר  .23

  .ברציפות 2016 מאז שנתנמצאת בתוקף 

דווקא העובדה כי ההיתר הכללי לשאת נשק מחוץ למקום העבודה אינו חל על מקומות עבודה  .24

חרגה זו ועל היותה מבוססת על שיקולים השעות ביממה מעידה על השרירות שטמונה ב 24שפועלים 

מצא המאבטח או מקום מגוריו הם שמכריעים בשאלה אם יותר . לא הסיכון שבו נלהסדר זריםה

למאבטח לשאת את הנשק מחוץ למקום העבודה או לא, אלא רק שאלת האפשרות המעשית להעביר 

אלא את הנשק מאחד לשני. מדובר בשיקול שאינו נוגע כהוא זה ל"שמירה על שלום הציבור וביטחונו" 

 . תועלתני-לאינטרס כלכלי

כי שיקולים של הכבדה רגולטורית,  ,הבהירו המשיבים 25.4.2021התשובה מיום בתצהיר ואכן,  .25

עלויות של הקמת חדרי נשק וכספות הם שעמדו, בין היתר, בבסיס ההחלטה להאריך את הוראת 

מאבטחי מוסדות החינוך, לדוגמה,  5000כי  ,במענה לבקשה לפרטים נוספים הסבירו המשיביםהשעה. 

תיושם הוראת ככל ששל עלויות משמעותיות שיושתו על חברות השמירה מוחרגים מהוראת החוק ב

עלויות החוק: "ניוד כלי הנשק לכל מוסדות החינוך המאובטחים ואיסופם בסוף היום יגרור 

ויחייב את המאבטחים להגיע מספר שעות לפני תחילת הלימודים  משמעותיות לחברות השמירה

יבים מבהירים כי הקושי הלוגיסטי והכלכלי הזה אינו ולהישאר מספר שעות לאחר הלימודים". המש

"הוראה מעין זו תוביל לצורך בהקצאת זמן נוסף טרם כל  :ייחודי רק למאבטחי מוסדות החינוך

משמרת ובסופה... הדבר עשוי לגרום לקושי גדול בגיוס מאבטחים לחברות השמירה, לאור העובדה 

פם, ולהתייקרות עלויות השמירה באופן ניכר" שהמשמרות יתארכו לצורך קבלת כלי הנשק ואיסו

 (.  1. מצ"ב כנספח 8, עמ' 12.9.2021)מענה לבקשה לפרטים נוספים מיום 

כן( אינה מיושמת, בין היתר, בשל קשיים  )ועוד הרבה לפני 2016משמעות הדבר, כי הוראת חוק משנת  .26

והצורך למנוע פגיעה ברווחיהן של חבורת השמירה  מעשיים וכלכליים הכרוכים בשינוי המצב הנוהג

ממשיך  אינו מופקד בתום המשמרתש מספר הקורבנות מנשק אבטחהכל זאת, בעוד והכבדה עליהן. 

 . לעלות

 החקיקה העתידית .ב

העיר בית המשפט למשיבים באשר לפגם שבהארכה מתמשכת של החריג לכלל  2020אוגוסט בבדיון  .27

לאחר  ,לב, החליט-הודיעו המשיבים כי השר לביטחון הפנים, עמר בר 26.12.2021ביום הקבוע בחוק. 

לקדם מנגנון  ,שהובאו בפניו הערות בית המשפט "בדבר הקושי בהארכת הוראת השעה כחריג לכלל"

, יוכל "הוראהלהוציא "במקום  ,חקיקתי חדש שיחליף את הוראת השעה בצו. על פי הודעת המשיבים

שיחריג מאבטחים מההוראה הקבועה  כנסתשל הבאישור ועדת ביטחון הפנים  "צו"השר להוציא 

לדידם של המשיבים, די בהודעה זו בדבר הכוונה לקדם . להודעה( 13-15)ב( לחוק )סעיף -ג)א(10בסעיף 

 להודעה(.  18תיקון חקיקה כדי למחוק את העתירה )סעיף 
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החוקי כיום ברור  המצבואולי לא,  נהתתממש שאוליהכבוד לכוונות העתידיות של השר,  בכל, ראשית .28

"על כל רשות אינה רשאית לבסס את מדיניותה על כוונה לשינוי חקיקתי בעתיד: ואינו מוטל בספק. 

רשות מינהלית לפעול ולהפעיל סמכותה בהתאם לדין הקיים, ואין היא רשאית שלא לעשות כן בגלל 

דרך כלשהי את הבעיה המתעוררת עתה בבית אפשרות שחקיקה עתידית תשנה את התמונה ותפתור ב

(( 1993) 497, 485( 5, פ"ד מז)מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות 3872/93המשפט" )בג"ץ 

-את סמכויותיה אין בכוח הרשות להסתמך על חקיקה צפויה, ושומה עליה לפעול על בהפעילה"ועוד: 

ור' (; 1995) 816 ,804( 3ד מט)"פ, הבריאות צרפתי נ' שר 3674/94פי המצב החקיקתי הקיים" )בג"ץ 

 והמובאות שם((. 14, פסקה 11.1.2022)פסק דין מיום  'טיב נ' שרת הפניםח 7917/21גם: בר"ם 

לפי המצב החוקי הקיים, לא ניתן להמשיך ולהאריך את הוראת השעה ההופכת את הוראת שנית,  .29

גם אם ייתכן שבכל אחת מהארכות  המחוקק לאות מתה. "הוראת השעה הוארכה שוב ושוב ושוב.

אלה עמד אותו צורך ביטחוני, עדיין נשאלת השאלה אם דרך הסדר הצר שדרכו נכנסות הוראות שעה 

לא ביקש המחוקק להכניס עניינים שמוטב להם שיישקלו בכובד ראש וכי ייבחן הצורך להכניסם דרך 

)פורסם  לממשלה המשפטי היועץ' נ גלאון 466/07ע מכך..." )בג"ץ ל כל המשתמע –הדלת הראשית 

 לפסק דינה של הנשיאה ביניש )בדעת מיעוט באותו עניין((.  9(, פס' 11.1.2021בנבו, 

, הבעייתיות הטמונה במצב הקיים הינה מהותית ולא פרוצדוראלית: כל עוד החוק קובע את שלישית .30

ניתן להפוך את ברירת הכלל לפיו אין להתיר למאבטחים לשאת את נשקם מחוץ למקום העבודה, לא 

 המחדל הזו בין ב"הוראת שעה" בין ב"צו". 

  תעובדתיתשתית העדר  .ג

להתבסס על "תחושות" וטענות בלתי מוסיפה החלטת המשיבים להמשיך ולהאריך את הוראת השעה  .31

מבוססות באשר לתועלת שבמתן היתר למאבטחים לשאת את נשקם לביתם. המשטרה חוזרת שוב 

ושוב על הטענה כי מאבטחים משמשים כ"מכפיל כוח" המאפשר לייצר מענה מהיר באירועי פח"ע. 

כתובות באופן זהה,  אלא שאין למשטרה כל בסיס עובדתי לטענה זו. המלצות המשטרה לאורך השנים

 ללא כל נתונים. אמורפי ו

נתוני המשרד לביטחון פנים באשר למעורבות מאבטחים בסיכול אירועי פח"ע אינם תומכים בטענות  .32

למשטרה אין נתונים בנוגע מתשובת המשיבים לבקשה לפרטים נוספים עולה, כי ראשית, . המשיבים

לתגובה  11-12)סעיף  לשעות העבודה שלהםלבלימת אירועי פח"ע בידי מאבטחים חמושים מחוץ 

תחושת בטן", אין למשיבים בסיס עובדתי לטענה לפיה נוכחות למעט אולי ". משכך, (26.10.2021מיום 

 שלהם מסייעת במניעת פח"ע וטרור.  מעבר לשעות העבודהשל מאבטחים עם נשק 

מעבר לכך, ניתוח של הנתונים שנמסרו על ידי המשיבים באשר ל"מעורבות" של "מאבטחים ואזרחים  .33

במקרים שבהם מאבטח היה מעורב באירוע, הדבר ארע במסגרת במענה לפיגועים" מלמדת, כי 

אירועי פח"ע שדווחו בין  264-. כך, לדוגמה, לפי נתוני המשיבים בתפקידו ולא מעבר לשעות העבודה

על  מקרים שבהם היתה מעורבות של מאבטח או אזרח. בדיקת האירועים 13, היו 2018-2020ם השני

דת כי בשישה מבין המקרים היתה מעורבות של על בסיס דיווחים בתקשורת מלמ ידי העותרות

פיגוע דקירה בכרמי  7.2.2018במהלך המשמרת: מאבטח שפעל מאבטח, אולם בכל המקרים היה זה 

פיגוע דקירה בכרמי צור: מאבטח נפצע קל; המחבל נורה ט ומאיה הורודניצ'אנו "צור )אמיר בוחבו

דקירה במעבר סוכל פיגוע פיגוע דקירה במעבר תאנים בשומרון )" 2.4.2018(; 7.2.2018 וואלה" למוות

ניסתה לדקור  16מחבלת בת זעים )"-פיגוע דקירה במחסום א 30.1.2019; (2.4.2018, 7ערוץ " תאנים

ניסיון  פיגע דקירה במעבר תאנים "סוכל ynet  ,30.1.2019) ;18.10.2019" חייל ליד ירושלים וחוסלה

https://news.walla.co.il/item/3133394
https://news.walla.co.il/item/3133394
https://news.walla.co.il/item/3133394
https://www.inn.co.il/news/369976
https://www.inn.co.il/news/369976
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5455113,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5455113,00.html
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כניסה לבית פיגוע דקירה ב 13.5.2020(; 18.10.2019, מעריבפיגוע במעבר תאנים סמוך לטול כרם" 

המאבטחים ירו והרגו אירוע דקירה בשיבא: סגן קב"ט בית החולים נפצע מדקירה, החולים שיבא )"

מאבטחים סיכלו ניסיון פיגוע דקירה במחסום קלנדיה )" N12, 13.5.2020 ;)27.6.2020" את הדוקר

 (. 27.6.2020, מעריב" פיגוע דקירה במחסום קלנדיה; המחבל נוטרל

לפיה ההיתר הניתן למאבטחים לשאת אין בסיס עובדתי לטענת המשיבים, מהאמור לעיל עולה, כי  .34

לאחר שנים ארוכות כל כך שהוראת  .נשקם מחוץ לשעות העבודה נדרש לצרכים ביטחונייםכלי את 

השעה בתוקף, לא ניתן לדבר על הערכה תיאורטית אלא נדרשות הוכחות עובדתיות לקשר שבין נטילת 

 הנשק מחוץ לשעות העבודה בידי עשרות אלפי מאבטחים לבין בלימת אירועים ביטחוניים. כלי 

מתן היתר למאבטחים לשאת את קיימות עדויות רבות לסיכונים הטמונים ב , כפי שפורט לעיל,מנגד .35

: עשרות כלי נשק של מאבטחים נגנבים מדי שנה, שיעור המאבטחים בכל עת ובכל מקוםנשקם כלי 

נרצחת אישה אחת כמעט די שנה גבוה משמעותית מהשיעור בכלל האוכלוסיה ומדי שנה המתאבדים מ

 .שנישא מחוץ לתפקיד או שתיים בנשק אבטחה

 אתגם בראש זה של העתירה צו מוחלט, אשר יבטל  ליתןיתבקש  הנכבד המשפט בית, כן על אשר .36

 . לביתם נשקם כליהוראת השעה המתירה למאבטחים לשאת את 

 2022 באפריל 10

  
 ו"דנטע לוי, ע אן סוצ'יו, עו"ד

 ב"כ העותרות

https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-6aa8f8eb99d0271026.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-6aa8f8eb99d0271026.htm
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-773901
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-773901
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-773901

