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 מעדכנת מטעם המשיביםהודעה 

 

הודעה , מתכבדים המשיבים להגיש 27.2.20בהתאם להחלטת כב' הנשיאה חיות מיום  .1

 מעדכנת מטעמם.

 

ת כלי ירייה בידי שעה לנשיא נסוב על הוראת שהתבקש בעתירה הסעד השניכזכור,  .2

ג)ה( 10עיף סלפי מכוח סמכותו , הקודםעל ידי השר לביטחון הפנים  הנהותקמאבטחים, ש

 ., והוארכה מעת לעת("הוראת השעה" לחוק כלי ירייה )להלן:

 

הוצגו לשר לביטחון  2020, בשלהי חודש ינואר 27.2.20בהודעת המשיבים מיום  כמפורט .3

. השר ביקש , והמלצות גורמי המקצועקודם תוצרי עבודת המטה שנערכה בענייןההפנים 

על הוראת שעה  30.1.20מספר השלמות לעבודת המטה ובמקביל חתם ביום שתתבצענה 

 עדכנית, המצמצמת את מספר המאבטחים הרשאים לשאת נשק מחוץ למקום עבודתם

להודעת  1ה/)ראו נספח  . בעיקרי ההוראה נכתב כך"(הוראת השעה העדכנית)להלן: "

 :(27.2.20המשיבים מיום 

 

יהיו רשאים לשאת את כלי הירייה מסוג  "המועסקים בארגון לשירותי שמירה
אקדח בלבד, שניתן להם בהרשאה כדין מארגון השמירה, בכל שטח המדינה, 
גם שלא במקום או בפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה, ככל שהם 

 משתייכים לאחת הקבוצות המפורטות להלן:



2 

 

מאבטחים שהוסמכו לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון א. 
ימים ומעלה, למעט  6שרה בת כועברו ה 2005-ההתשס"הציבור, 

מה בכל משעות בי 24רים המאוישים ופעילים מאבטחים העובדים באת
ימות השבוע ושמתבצעת בהם "העברה חמה", ולא ניתן להם אישור חריג 

 מאת האגף לרישוי כלי ירייה בהתייעצות עם משטרת ישראל.
 עומדים בתבחין "מגורים בישוב זכאי". .ב
 קים באתרים כמפורט בנספח המצורף להודעתי זו.מועס .ג

 
היתר כאמור מותנה בכך שהמעסיקים בשירותי שמירה כאמור, יאחסנו את 

הם  בולהנחיות שיקבלו מארגון השמירה כלי הירייה בכספת, וכל זאת בכפוף 
 ."מועסקים ובהתאם להנחיות משטרת ישראל

 

כי הוראת  הוחלט, במסגרתהערך לשינוי שנקבע על מנת לאפשר לארגוני השמירה להי .4

בתקופת הביניים עד למועד זה תעמוד , כאשר 1.7.20ביום  ףהשעה העדכנית תיכנס לתוק

 .29.10.19יום בשהוארכה כפי בתוקפה הוראת השעה הקודמת, 

 
  ושר חדש לביטחון הפנים החל את כהונתו. 35-כוננה הממשלה ה 17.5.20ביום  .5

 

השר מבקש , כי לאחר שהסוגיה הובאה בפניו עם כניסתו לתפקיד, עתה נבקש לעדכן .6

הותקנה על ידי השר הקודם, שעה העדכנית אשר לביטחון הפנים לשוב ולבחון את הוראת ה

, וההשלכות הוזאת בפרט על רקע מהלכים מדיניים העומדים על הפרק בימים אל

 להיוודע להן.הביטחוניות העשויות 

 

לפיכך, בכוונת השר לדחות את מועד כניסתה לתוקף של הוראת השעה העדכנית למשך  

לקראת מועד זה תתקבל על ידי השר החלטה חדשה,  .1.11.20עד ליום ארבעה חודשים, 

 בין היתר בשים לב למצב הביטחוני שישרור באותה עת.

 

ניסתה לתוקף של הוראת השעה העדכנית, בשלב זה כמועד  לדחות את כוונת השרעל רקע  .7

 .29.10.19ביום  שהוארכהכפי , מתתוסיף לעמוד בתוקפה הוראת השעה הקוד

 

עם  לאחר דיון ראשוני שקייםכי נציין , , בכל הנוגע לסוגיית הרחבת התבחיניםזאת ועוד .8

כניסתו לתפקיד, מבקש השר לביטחון הפנים לבחון את הסוגיה לעומקה. משכך, יבקשו 

 .1.11.20עד ליום  גם בעניין זהלשוב ולעדכן  המשיבים

 

לבוביץ נ'  1589/19בבג"ץ  אך לפני ימים אחדיםשנאמרו דברים לבסוף, נבקש להפנות ל .9

 (, כדלקמן:17.6.20) כנסת ישראל

 
כבר בפתח הדברים נאמר כי לאחר שבחנו את הדברים אנו סבורים כי בעת  . 2"

העתירה הוגשה ערב הבחירות לכנסת הזו אין מקום להכרעה בעתירה לגופה. 
. מאז חל עיכוב של תהליכי קבלת החלטות בזירה הציבורית, ובכלל זה 21-ה

 בכנסת, על רקע שלוש מערכות בחירות שהתרגשו על המדינה בזו אחר זו.
החלה לאחרונה בפעילותה, וכך גם הממשלה החדשה שהוקמה.  23-הכנסת ה

יחסי הכבוד בין הרשויות מחייבים כי בעת הזו תינתן ההזדמנות המתאימה 
של  לשקול את הסוגיה –הכנסת והממשלה  –לרשויות השלטון הרלוונטיות 
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בג"ץ  :הכנסת רפורמות מסוימות בכל הנוגע לשימוש בקנאביס )ראו והשוו
פנקס נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים על פי חוק -ארד 781/15

-הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד הילוד(, התשנ"ו
1996 (3.8.2017.) 

... 
בטרם סיום נדגיש את המובן מאליו: הכרעה שיפוטית עשויה להיות נחוצה .  4

רלוונטיות נמצאות אף כאשר נושא עומד לדיון ציבורי, ואף כאשר הרשויות ה
שעיקרו בהיבחרן של  –אולם מכלול הנסיבות שבפנינו בראשית כהונתן. 

הרשות המחוקקת והמבצעת לאחר למעלה משנה שבה התקיימו שלוש מערכות 
בחירות, כאשר ישנן על הפרק יוזמות שונות להסדרת הסוגיה ולטיפול בה, 

מלמד  –חנות משנה וכאשר מדובר בנושא מורכב שטעון, לכאורה, רגולציה והב
 ".כי זה אינו המקרה לעשות כן

 
 ר.א.[ –]ההדגשות הוספו 

 

עד ליום נוספת לאור כל האמור לעיל, מוצע לאפשר למשיבים לשוב ולהגיש הודעה מעדכנת  .10

 , בשתי הסוגיות הנ"ל.1.11.20

 

 ביטחון הפנים.השר לגפן, ראש מטה ר דן מ הודעה זו נתמכת בתצהירו של .11
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