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 מטעם המשיבים להגשת הודעה מעדכנתבקשה מוסכמת 

 

המשיבים יבקשו   ,14.2.2021לקראת הדיון שקבוע בפני בית המשפט הנכבד בעתירה שכותרת ביום  .1

בכדי שבפני בית המשפט הנכבד תהא וזאת , (, להגיש הודעה מעדכנת מטעמםהמשיבים)להלן:  1-3

 ביותר.מונחת התשתית העובדתית העדכנית והמדויקת 

 

מסכימה לבקשה, ובלבד שההודעה תוגש עד לשעה  כי היא , מסרהסוצ'יוב"כ העותרים, עו"ד אן 

13:00 . 

 

ההודעה המעדכנת מטעמם,  אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאפשר למשיבים להגיש את .2

 לבקשה זו.המצורפת 
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 מטעם המשיבים לקראת דיון הודעה

 

, מתכבדים 14.2.2021לקראת הדיון שקבוע בפני בית המשפט הנכבד בעתירה שכותרת ביום  .1

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

 

עניינם בתבחינים למתן רישיון לכלי בעתירה שלפנינו מתבקשים שלושה סעדים. שני סעדים, כזכור,  .2

(, אשר נקבעו על ידי השר לביטחון הפנים, מכוח סמכותו בחוק התבחיניםירייה ברישוי פרטי )להלן: 

(. בסעד הראשון, מבקשים העותרים את החוקאו  חוק כלי ירייה :)להלן 1949-כלי הירייה, התש"ט

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

הסעד השלישי, עניינו בהוראת שעה לנשיאת כלי ירייה בידי מאבטחים,  התבחינים בחקיקת משנה.

הוראת  :ג)ה( לחוק כלי ירייה )להלן10שנחתמה על ידי השר לביטחון הפנים מכוח סמכותו בסעיף 

 (.השעה

 

 כדלקמן.המשיבים יבקשו לעדכן את בית המשפט הנכבד  

 

 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,

עתה ואילך, ולמרות שתבחינים אלה נקבעו בהוראת השרים המשפטי לממשלה, כי מן הראוי, מ
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השנים האחרונות, לקבוע את התבחינים בחקיקת משנה. זאת, מבלי  23-)פנים וביטחון הפנים( ב

  שיש באמור בכדי לפגוע בתוקפם של התבחינים עד כה.

 

ליהם, מטבע הדברים, במסגרת קביעתם של התבחינים בחקיקת משנה, יופעל שיקול דעת ביחס א 

 ובכלל זה ביחס לתבחין הפרטני שנתקף בעתירה. 

 

, היועץ המשפטי 1.10.2020בהודעה מעדכנת שהוגשה מטעם המשיבים ביום  בהמשך, וכפי שצוין .4

כי הוא מסכים למתן צו על תנאי באשר לסעד שעניינו עיגון התבחינים בחקיקת לממשלה הודיע 

   התייחסה רק לסוגיה משפטית זו, ולא למהותם של התבחינים.כי ההסכמה  ,ונדגישמשנה. 

 

בעניין זה מבקש השר לביטחון הפנים להודיע לבית המשפט הנכבד כי עמדתו שונה בתכלית מהעמדה  .5

שהביע היועץ המשפטי לממשלה, ובשל סירובו של היועץ לאפשר לעמדת השר ייצוג חיצוני, אינה 

 , על נימוקיה, בפני בית המשפט הנכבד.באופן הולם צגתזוכה כלל להיות מיו

 

כי היועץ המשפטי לממשלה הציע לשר לביטחון הפנים כי עמדתו  ,להשלמת התמונה בעניין זה יצוין 

  החולקת תוצג במסגרת תגובת המדינה.

 

 וראת שעה לנשיאת כלי ירייה בידי מאבטחיםה .ב

 

ת כלי ירייה בידי מאבטחים, נסוב על הוראת שעה לנשיא כאמור, סעד נוסף שהתבקש בעתירה .6

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

 .והוארכה מעת לעת

 

 שיוןישנתינת כלי היריה למאבטחים על ידי בעל הר בעוקכלי הירייה ג)ב( לחוק 10סעיף כי כך נזכיר,  .7

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

 

 : כדלקמן קובע( לחוק 1ג)ה()10יחד עם זאת, סעיף  .8

 
 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

 

המלצת , ובהסתמך על לביטחון פנים ידי השר-נבחנה על שהסוגיהלאחר המשיבים יבקשו לעדכן, כי  .9

תוקפה על הוראת שעה חדשה, אשר  חתם השר 27.10.2020, ביום ועברה אל השרמשטרת ישראל שה

לכל המועסקים בארגון לשירותי שמירה, נשיאת  , במסגרתה התיר השר30.4.2021הינו עד ליום 

נשק, שניתן להם בהרשאה כדין מארגון השמירה, בכל שטח המדינה, גם שלא במקום או בפרק הזמן 

 שעות 24 ופעילים המאוישים באתרים העובדים מאבטחים למעטוזאת  ,ם מתבצעת השמירהשבה

, ולא ניתן להם אישור חריג מאת האגף "חמה העברה" בהם ושמתבצעת השבוע ימות בכל ביממה

 לרישוי כלי ירייה בהתייעצות עם משטרת ישראל.
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 . 1מש/מצורף ומסומן  27.10.2020צילום הוראת השעה מיום  

 

השר  הורה ,3.8.2020ולאור הערות בית המשפט הנכבד בדיון שהתקיים בפניו ביום במקביל, כמו כן,  .10

ידי -לעיריה כלי  שיאתשנ בעוקאשר כאמור ) ג)ב( לחוק10סעיף ל חקיקה תיקוןלקדם לביטחון פנים 

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

  ייתר את הצורך בהוראת שעה.הקבועה כיום בחוק, והמחדל 

 

מקודם בימים אלו במשרד לביטחון  ,תיקון זה, יחד עם מספר תיקוני חקיקה נוספים בחוק כלי ירייה

 ידי הגורמים המקצועיים במשרד ובמשטרת ישראל. -פנים, על

 

בהתאם , וירלתזכ סףרונה הוחלט להוסיף עניין נולאח ה, כאשרגובשהחוק תזכיר טיוטת בשלב זה, 

תזכיר החוק צפוי עוד יצוין, כי . הניסוח הנדרשהגורמים המקצועיים הרלוונטיים עמלים על לכך, 

 . ברוארמנכ"ל המשרד לקראת סוף חודש פבפני  להיות מוצג

 

והבחירות לכנסת , 23.12.2020המשיבים יציינו, כי מובן שפיזורה של הכנסת העשרים ושלוש ביום 

 ישליכו על קידום תזכיר החוק.  ,23.3.2021העשרים וארבע אשר קבועות ליום 

 

 לביטחון פנים.  דן גפן, ראש מטה השרהעובדות בהודעה מעדכנת זו נתמכות בתצהירו של  .11
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