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 מטעם המשיבים משליםתצהיר תשובה 

 

 המשיביםמתכבדים  ,27.4.2021מיום  )כב' השופט נ' סולברג( בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד .1

 תצהיר תשובה משלים מטעמם, כדלקמן.להגיש 

 

 עניינו בשני סעדים. הסעד האחד עניינואשר  15.2.2021ניתן צו על תנאי ביום  בתיק זה כזכור, .2

(, אשר נקבעו על ידי השר לביטחון התבחינים :תבחינים למתן רישיון לכלי ירייה ברישוי פרטי )להלן

העותרים (. החוקאו  חוק כלי ירייה )להלן: 1949-וק כלי הירייה, התש"טהפנים, מכוח סמכותו בח

 את עיגונם של התבחינים בחקיקת משנה. מבקשים

 

כלי ירייה בידי מאבטחים, שנחתמה על ידי השר לביטחון  , עניינו בהוראת שעה לנשיאתהשניהסעד  

 (.הוראת השעה ג)ה( לחוק כלי ירייה )להלן:10עיף הפנים מכוח סמכותו בס

 

הגישו המשיבים תצהיר תשובה. באשר לסעד הראשון שעניינו בתבחינים, מסרו  25.4.2021ביום  .3

לממשלה היא כי יש לקבוע את התבחינים  המשיבים בתצהיר התשובה כי עמדת היועץ המשפטי

השנים  23-שתבחינים אלה נקבעו בהוראת השרים )פנים וביטחון הפנים( ב בחקיקת משנה. זאת, אף

  .מבלי שיש באמור בכדי לפגוע בתוקפם של התבחינים עד כהו ,האחרונות

 

 היועץ מסכים למתן צו מוחלט בעניין זה.עוד מסרו המשיבים כי 
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וכניסתו  13.6.21ביום  36-בעניין זה יבקשו המשיבים לעדכן, כי בעקבות השבעתה של הממשלה ה .4

 . ובפני הובאה סוגיה זושל שר חדש לביטחון פנים לתפקידו, 

 

לאחר שנדרש לסוגיה, עמדת השר היא, כי יש לפעול בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה 

לכך, הגורמים המקצועיים במשרד לביטחון פנים ולקבוע את התבחינים בחקיקת משנה. בהתאם 

יחלו בעת הקרובה בעבודה המקצועית הנדרשת לשם הכנת טיוטת תבחינים אותה ניתן יהיה להעלות 

 משכך, נדמה כי סעד זה מיצה עצמו בעת הזו.  סת.הכנ של הסביבה והגנת הפנים ועדתבפני 

 

 כדלקמן.  , יפרטו המשיביםידי מאבטחיםשעה לנשיאת כלי ירייה בהלהוראת באשר  .5

 

 ,שהוארכו מעת לעת ,2016החל משנת  לביטחון הפנים הוראות השרכפי שפורט בתצהיר התשובה,  .6

ה גם שלא במקום ובפרק הזמן שבהם מבוצעת השמירה, ימאפשרות למאבטחים לשאת כלי ירי

 . מטעמים של שמירה על שלום הציבור וביטחונו

 

לביטחון הפנים לאחר קבלת ובחינת עמדת גורמי המקצוע במשרד במהלך השנים ניתנו הוראות השר 

לנוכח המצב הביטחוני הקיים ברחבי המדינה ובהתחשב ביכולתם של מאבטחים  ,ובמשטרה

 מיומנים להוות מכפיל כוח, המאפשר לייצר מענה מהיר והולם באירועים של פעילות חבלנית עוינת. 

 

הקודם, מר אמיר  ידי השר לביטחון פנים-על לאחר שהסוגיה נבחנהעוד צוין בתצהיר התשובה, כי  .7

דאז השר  חתם 27.10.2020ביום , ובהסתמך על המלצת משטרת ישראל שהועברה אל השר, אוחנה

לכל המועסקים בארגון  הותר, לפיה, 30.4.2021תוקפה עד ליום על הוראת שעה חדשה, אשר 

י שמירה, נשיאת נשק, שניתן להם בהרשאה כדין מארגון השמירה, בכל שטח המדינה, גם לשירות

 באתרים העובדים מאבטחים למעטשלא במקום או בפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה, וזאת 

, בהמשך ."חמה העברה" בהם ושמתבצעת השבוע ימות בכל ביממה שעות 24 ופעילים המאוישים

 .31.8.21על הוראת שעה דומה נוספת, אשר תוקפה עד ליום  דאזחתם השר  28.4.21ביום 

 

 – ג)ב( לחוק10סעיף לפעול לתיקון  דאז בכוונת השר לביטחון פניםעוד עדכנו המשיבים בעבר כי  

מאבטחים תוגבל למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת ידי -לעכלי יריה  שיאתשנ בעוקאשר כאמור 

  מחדל הקבועה כיום בחוק, וייתר את הצורך בהוראת שעה.באופן שיביא לשינוי ברירת ה – השמירה

 

, ובהמשך 36-הושבעה הממשלה ה 13.6.21. ביום 24-יימו הבחירות לכנסת ההתק 23.3.2021ביום  .8

 שר חדש לביטחון פנים נכנס לתפקידו.לכך, 

 

לעומס העבודה בשים לב לתפקידו ואך לאחרונה נכנס  לביטחון פניםהנוכחי  בשים לב לכך שהשר .9

, כמו גם גיבוש תקציב המדינה משרדו לאור ההתמודדות עם נגיף הקורונהכן שנמצא בו השר ו הכבד

 זקוק השר לפרק זמן נוסף לצורך גיבוש עמדתו בסוגיה זו.  בתקופה זו,

 

 סוגיהויובהר, כי קיים הכרח בקבלת עמדת השר לביטחון פנים ביחס לסעד זה, שכן המדובר ב

 שבסמכותו. 
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השר לביטחון פנים כי לעת הזו, ולאחר שהשר נדרש הידרשות ראשונית לעניין,  לצד זאת יצוין, .10

 .חודשיםארבעה זאת בפרק זמן בן להאריך את הוראת השעה הנוכחית, ומתכוון בשלב זה 

  

טעמים מאת העמדה המשטרתית המצדדת בהארכת הוראת השעה שקל השר לאחר שזאת, 

ושאי  ,הקשיים המעשיים הרבים שאי הארכת הוראת השעה טומנת בחובה בשלוכן  ביטחוניים

 ה מורכבת זו. הארכה נוספת שלה תחייב שינויים רבים בתקופ

 

משכך, השר לביטחון פנים הגיע לכלל מסקנה שאין מנוס בשלב זה מהארכתה של הוראת השעה 

 חודשים נוספים, כאשר בפרק זמן זה יגבש עמדתו בסוגיה זו.  ארבעהב

 

בתוך פרק זמן האמורות  ותסוגישתי המשכך, המשיבים יבקשו להגיש תצהיר תשובה משלים נוסף ב .11

 חודשים או תוך כל פרק זמן אחר שיורה עליו בית המשפט הנכבד. חמישה בן 

 

 .הילה צור, יועצת השר לביטחון פנים גב' של הבתצהירתצהיר תשובה זה נתמך  .12

 

 

 "ג באב תשפ"איהיום,  

 2021ביולי  22            

 

 

 

  

 ד"אל, עו-יעל מורג יקו                                                                   רועי שויקה, עו"ד              

 צים"סגנית בכירה במחלקת הבג                      ממונה על ענייני בג"צים      
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