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, 3.8.2020בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מהדיון שהתקיים בפניו בעתירה שבכותרת ביום  .1

 ( להגיש הודעה מעדכנת מטעמם, כדלקמן. המשיבים)להלן:  1-3מתכבדים המשיבים 

 

 בעתירה שלפנינו מתבקשים שלושה סעדים. כזכור,  .2

 

(, אשר נקבעו התבחיניםשני סעדים, עניינם בתבחינים למתן רישיון לכלי ירייה ברישוי פרטי )להלן: 

 חוק כלי ירייה :)להלן 1949-על ידי השר לביטחון הפנים, מכוח סמכותו בחוק כלי הירייה, התש"ט

 (. החוקאו 

 

. בסעד 20.8.2018ביום בסעד הראשון, מבקשים העותרים את ביטולו של תיקון שנעשה בתבחינים 

 מבקשים העותרים את עיגונם של התבחינים בחקיקת משנה. נוסף,

 

הסעד השלישי, עניינו בהוראת שעה לנשיאת כלי ירייה בידי מאבטחים, שנחתמה על ידי השר  

 (.הוראת השעה :ג)ה( לחוק כלי ירייה )להלן10לביטחון הפנים מכוח סמכותו בסעיף 

 

 המשפט הנכבד כדלקמן. המשיבים יבקשו לעדכן את בית 
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 תבחינים למתן רישיון לכלי ירייה ברישוי פרטי .א

 

ביחס ציינו המשיבים,  ,12.5.2019לעתירה מיום של המשיבים במסגרת תגובתם המקדמית  .3

אחר בחינת הסוגיה, קבעה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, על דעת היועץ  כי לתבחינים,

המשפטי לממשלה, כי מן הראוי, מעתה ואילך, ולמרות שתבחינים אלה נקבעו בהוראת השרים 

השנים האחרונות, לקבוע את התבחינים בחקיקת משנה. זאת, מבלי  23-)פנים וביטחון הפנים( ב

קביעה משפטית זו תובא בפני  עוד צוין כי תוקפם של התבחינים עד כה.שיש באמור בכדי לפגוע ב

 טחון פנים אחר השבעת הממשלה. השר לבי

 

 ושר חדש לביטחון הפנים, מר אמיר אוחנה, החל את כהונתו.  35-כוננה הממשלה ה 17.5.2020 ביום .4

 

במכתבו מיום ד, ולאחר בחינת הסוגיה על ידו, לאחר שהסוגיה הובאה בפניו עם כניסתו לתפקי .5

בבקשה לבחון מחדש את הקביעה כי  ,פנה השר לביטחון פנים ליועץ המשפטי לממשלה 11.8.2020

קביעת  ,לפיה ,תישמע גם עמדתולקיים דיון בו יש לקבוע את התבחינים בחקיקת משנה, וביקש 

גמישה ונתונה שמטבעה צריכה להיות  התבחינים למתן רישיון לכלי ירייה היא הנחייה מנהלית,

פנה היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים  1.9.2020מיום נוסף במכתב לשיקול דעת השר )

 (. 11.8.2020בעניין פניית השר מיום ליועץ המשפטי לממשלה במכתב תזכורת )בפועל( 

 

היועץ המשפטי לממשלה, בהשתתפות התקיים דיון בנושא בראשות  16.9.2020ביום בהמשך לכך,  .6

המשנה ליועץ  חוקתי(;-ציבורי משפט ;המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ניהול ותפקידים מיוחדים

המשנה  מנהל מחלקת הבג"צים; מנכ"ל המשרד לביטחון פנים; שפטי לממשלה )משפט פלילי(;המ

ועץ השר לביטחון פנים; ר' ; י)בפועל( ועמ"ש המשרד לביטחון פניםילמנכ"ל המשרד לביטחון פנים; 

כן גורמים נוספים ו ;למשטרת ישראבחטיבת אבטחה  חון פנים; ר'טימשרד לבאגף כלי ירייה ב

 . ומפרקליטות המדינה ;מחלקת ייעוץ וחקיקהמ מהמשרד לביטחון פנים;

 

, היועץ המשפטי שנשמעה עמדת נציגי המשרד לביטחון פנים, וכן עמדות משתתפי הדיוןלאחר  .7

, זאת יש לקבוע את התבחינים בחקיקת משנה קבע כי הוא לא מוצא לשנות מהכרעתו כילממשלה 

הואיל והתבחינים קובעים תנאים למתן רישיון לנשיאת כלי ירייה, כלומר כל מי שמקיימם זכאי 

ומופנית  לקבל רישיון, ומשכך הם מהווים תקנה בת פועל תחיקתי, קרי, נורמה המשנה מצב משפטי

 .נ לממשלה המשפטי היועץ 213/56לציבור בלתי מסוים, על פי המבחנים שנקבעו בע"פ 

 17(. מכיוון שמדובר בתקנות בנות פועל תחיקתי, לפי סעיף 1957) 695פ"ד י"א  אלכסנדרוביץ

 לפקודת הפרשנות ]נוסח חדש[ ישנה חובה לפרסמן ברשומות. 

 

( שעניינו ביצוע ותקנות נקבע 1()1)ב21ירייה הוסף סעיף  לחוק כלי 15בהתאם לכך, במסגרת תיקון 

 כדלקמן:

 הוראות לקבוע, הכנסת של הסביבה והגנת הפנים ועדת באישור, רשאי השר( 1")ב
 לסוגים או כלל דרך כאמור הוראות לקבוע הוא ורשאי, להלן כמפורט בעניינים
 :העניין לפי, זה חוק לפי הרשאה תעודות או רישיונות של מסוימים

 לפי הרשאה תעודת או רישיון ממבקש הנדרשים וההכשרה הכשירות תנאי   (1)
 גיל הגבלת לרבות(, המבקש – זו)בפסקה  חידושם את מהמבקש או זה חוק
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 מתנאי פטור למתן תנאים וכן, בהן לעמוד המבקש שעל מקצועיות ובחינות
 ";כאמור שנקבעו וההכשרה הכשירות

 

כלומר, המחוקק קבע בחוק במפורש כי השר הוא שיקבע את תנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים 

 לצורך קבלת רישיון לנשיאת נשק וכי הוראות אלה יקבעו באישור ועדת הפנים של הכנסת. 

 

נוכח האמור, וכפי שנקבע בדיונים קודמים בעניין, קבע היועץ המשפטי לממשלה, כי מבחינה 

   ע את התבחינים לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה בתקנות. משפטית נדרש לקבו

 

צו על תנאי באשר לסעד מתן אשר על כן, היועץ המשפטי לממשלה מודיע בזאת כי הוא מסכים ל .8

 שעניינו עיגון התבחינים בחקיקת משנה.   

 

השר לביטחון פנים ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה כי יהיה מיוצג פנה  21.9.2020יום מכתבו מב .9

 בסוגיה זו בידי יועץ משפטי חיצוני. 

 

 .1ה/מצורף ומסומן  21.9.2020צילום מכתבו של השר לביטחון פנים מיום 

 

 מינהלי(, הגב' דינה-מסרה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי 30.9.20במכתבה מיום  .10

זילבר, ליועץ המשפטי )בפועל( של המשרד לביטחון פנים, עו"ד אריאל סיזל, כי היועץ המשפטי 

לממשלה אינו רואה מקום לאשר את ייצוגו של השר בידי עורך דין חיצוני בסוגיה הקונקרטית 

 .האמורה

 

מצורף ומסומן  30.9.2020מיום צילום מכתבה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי מינהלי( 

 .2ה/

 

טחון הפנים, ובהמתנה ינציגי המשרד לבלאישורם של אחר העברת טיוטת הודעת עדכון בעתירה זו  .11

שלח השר לביטחון הפנים מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, ולפיו "הריני להודיעך כי אינך לאישורם, 

אבקש לעדכנך כי אני מגיש הודעה  מייצג אותי ואת משרדי בתיק זה". כן נכתב במכתב זה: "עוד

 מצ"ב".  –לבית המשפט הודעה מטעמי 

 

 .3ה/מצורף ומסומן  1.10.2020צילום מכתבו של השר לביטחון הפנים מיום 

 

השר לביטחון פנים הגיש הודעה לבית המשפט הנכבד בתיק זה. היועץ במקביל, וכעולה מהמכתב,   

 המשפטי לממשלה מצר על אופן התנהלות זו. 

 

במענה למכתבו של השר לביטחון הפנים, השיב היועץ המשפטי לממשלה במכתב בו, בתמצית,  

 הבהיר כי: "הודעתך בדבר "הפסקת הייצוג" נעדרת תוקף".

 

 .4ה/מצורף ומסומן  1.10.2020צילום מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה מיום 
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גשת על עמדת המדינה היא זו אשר מועל כל פנים, בהתאם להלכה הפסוקה של בית משפט נכבד זה, 

 ידי היועץ המשפטי לממשלה.

 

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצאת חקלאית בישראל בע"מ נ' שר  5124/18בג"ץ ראו, לדוגמה, 

השופט פוגלמן( וההפניות כבוד השופט מזוז )אליו הצטרף כבוד לפסק דינו של  1-3, פסקאות האוצר

(. כזכור, כלל זה נשען גם על התפיסה העניין תנוב, ולהלן: 4.3.2019 הרבות המובאות שם )ניתן ביום

העקרונית שלפיה "המדינה מדברת בקול אחד", וכפי שנאמר: "יש מדינת ישראל אחת, וממשלה 

אחת, ויועץ משפטי לממשלה אחד, ופרקליטות מדינה אחת שמייצגים את כל גופי המדינה" )בג"ץ 

ניתנה , פסקה ז' להחלטת השופט רובינשטיין )שתיות הלאומיותדם טבע ודין נ' שר התא 6017/10

 לפסק דינו של השופט פוגלמן בעניין תנובה(. 13את האמור בפסקה ו גם (, ובדומה רא3.7.2012ביום 

 

 וראת שעה לנשיאת כלי ירייה בידי מאבטחיםה .ב

 

כלי ירייה בידי מאבטחים, ת נסוב על הוראת שעה לנשיא כאמור, סעד נוסף שהתבקש בעתירה .12

, ג)ה( לחוק כלי ירייה10עיף על ידי השר לביטחון הפנים הקודם, מכוח סמכותו לפי ס שהותקנה

 .והוארכה מעת לעת

 

שיון ישנתינת כלי היריה למאבטחים על ידי בעל הר בעוקכלי הירייה ג)ב( לחוק 10סעיף כי כך נזכיר,  .13

 .עובדים תוגבל למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה המיוחד בחברת השמירה בה הם

 

 : כדלקמן קובע( לחוק 1ג)ה()10יחד עם זאת, סעיף  .14

 
 נשיאה כי, וביטחונו הציבור שלום על שמירה של מטעמים, להורות רשאי השר"

, שמירה בשירותי מועסקים בידי, המיוחד הרישיון עליו שניתן יריה כלי של והחזקה
 הוראת; השמירה מתבצעת שבהם הזמן בפרק או במקום שלא גם יותרו, חלקם או כולם
 ".מסוים בשטח או כולה במדינה שתחול ויכול שיקבע לתקופה תהיה השר
 

הוצגו לשר לביטחון הפנים  2020, בשלהי חודש ינואר 27.2.2020 בהודעת המשיבים מיום כמפורט .15

. השר ביקש , והמלצות גורמי המקצועתוצרי עבודת המטה שנערכה בעניין , מר גלעד ארדן,קודםה

על הוראת שעה עדכנית,  30.1.2020 שתתבצענה מספר השלמות לעבודת המטה ובמקביל חתם ביום

הוראת השעה )להלן:  המצמצמת את מספר המאבטחים הרשאים לשאת נשק מחוץ למקום עבודתם

 :(27.2.2020 להודעת המשיבים מיום 1ה/או נספח )ר . בעיקרי ההוראה נכתב כך(העדכנית

 

"המועסקים בארגון לשירותי שמירה יהיו רשאים לשאת את כלי הירייה מסוג 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 

 טות להלן:המפור
מאבטחים שהוסמכו לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, א. 

ימים ומעלה, למעט מאבטחים העובדים  6שרה בת כועברו ה 2005-התשס"ה
מה בכל ימות השבוע ושמתבצעת בהם משעות בי 24באתרים המאוישים ופעילים 

כלי ירייה בהתייעצות "העברה חמה", ולא ניתן להם אישור חריג מאת האגף לרישוי 
 עם משטרת ישראל.

 עומדים בתבחין "מגורים בישוב זכאי". .ב
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 מועסקים באתרים כמפורט בנספח המצורף להודעתי זו. .ג
 

היתר כאמור מותנה בכך שהמעסיקים בשירותי שמירה כאמור, יאחסנו את כלי הירייה 
ובהתאם הם מועסקים  בובכספת, וכל זאת בכפוף להנחיות שיקבלו מארגון השמירה 

 ."להנחיות משטרת ישראל
 

תיכנס  זו שעהכי הוראת  הוחלט, במסגרתהעל מנת לאפשר לארגוני השמירה להיערך לשינוי שנקבע  

בתקופת הביניים עד למועד זה תעמוד בתוקפה הוראת השעה כאשר , 1.7.2020 ביום ףלתוק

 (.29.10.2019 יוםשהוארכה בכפי )הקודמת, 

 

לאחר שהסוגיה הובאה בפני , 25.6.2020דכנת מטעם המשיבים מיום וכפי שצוין בהודעה מעבהמשך,  .16

שעה העדכנית לשוב ולבחון את הוראת ה השרקש יבעם כניסתו לתפקיד,  הנוכחי השר לביטחון פנים

את מועד כניסתה לתוקף של הוראת השעה  השר דחהלפיכך,  .הותקנה על ידי השר הקודםאשר 

לעמוד בתוקפה הוראת  בשלב זה מוסיפהתוך ש) 1.11.2020 העדכנית למשך ארבעה חודשים, עד ליום

 (. 29.10.2019 ביום שהוארכהכפי מת, השעה הקוד

 

ובהסתמך על , לביטחון פנים ידי השר-נבחנה על שהסוגיהלאחר כעת, המשיבים יבקשו לעדכן, כי  .17

בכוונת השר לחתום על הוראת שעה  1.11.2020, לקראת ועברה אל השרהמלצת משטרת ישראל שה

להתיר לכל המועסקים ונת השר חודשים, לפיה, בכו  כשישה בן זמןפרק ומה בחהא תחדשה, אשר ת

בארגון לשירותי שמירה, נשיאת נשק, שניתן להם בהרשאה כדין מארגון השמירה, בכל שטח 

 העובדים מאבטחים למעטוזאת  ,המדינה, גם שלא במקום או בפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה

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

 

בכוונת השר  ,3.8.2020במקביל, ולאור הערות בית המשפט הנכבד בדיון שהתקיים בפניו ביום  .18

ידי -לעיריה כלי  שיאתשנ בעוקאשר כאמור ) ג)ב( לחוק10סעיף לפעול לתיקון לביטחון פנים 

שיביא לשינוי ברירת  באופן, (תוגבל למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה מאבטחים

  ייתר את הצורך בהוראת שעה.הקבועה כיום בחוק, והמחדל 

 

מתבסס על  17-18, ופרט סעיפים להודעה זו, ואולם האמור בה תצהירמצורף  בנסיבות העניין, לא .19

 . דברי גורמי המקצוע במשרד לביטחון הפנים כפי שהועברו לפרקליטות המדינה
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 רועי שויקה, עו"ד       

 ממונה על ענייני בג"צים

 בפרקליטות המדינה   
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