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 מתן פרטים נוספיםל בקשתך – 8451/18בג"צ  הנדון:

 29.4.21מיום  סימוכין: פנייתך    

 

עניינה של פנייתך שבסימוכין, בבקשה למתן פרטים נוספים לתצהיר תשובה שהוגש מטעם  .1

 (.תצהיר התשובה)להלן:  25.4.21המדינה ביום 

 
תחילה נבקש לציין, כי בפנייתך התבקשו, בין היתר, פרטים מסוימים שאינם נוגעים  .2

במישרין ליריעת המחלוקת מושא העתירה ולמסגרת הדיון בה, והם חורגים מגדרי הדיון 

בשלב הנוכחי של העתירה, כפי שהללו הותוו בצו על תנאי שיצא מלפני בית המשפט הנכבד, 

  ושבמענה לו הוגש כתב התשובה.

 

התנועה למען איכות  2905/20מן העת האחרונה בג"ץ  לעניין מסגרת הפרטים הנוספים ראי .3

 (:28.2.21)פורסם באר"ש, השלטון בישראל נ' כנסת ישראל 

 

להליך המאפשר דרישה וקבלה של פרטים נוספים במסגרת בג"ץ "
 תכלית כפולה: 

 
ידי הגדרה -היא להביא לידי צמצום המחלוקות שבין הצדדים, עלהאחת 

 מדויקת של טענה כללית, או סתמית; 
 

היא הבהרת עמדתו של בעל דין מסוים, כדי לאפשר לצד השני  והשנייה
 (הח"מ-ההדגשות במקור) "לכלכל את צעדיו בהתאם.
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המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר  9733/03עוד ראי את שנקבע בבג"ץ 

 (:14.11.04ׁ )החלטה מיום נ' מדינת ישראל 

בחינת הרלבנטיות של הפרטים זהו למעשה מבחן כפול המבוסס הן על "
כפי שהיא עולה מטיעוני הצדדים, והן על  הנדרשים ליריעת המחלוקת

שיש  פרטיםמהותיות הפרטים במובן זה שנדרש להראות כי המדובר ב
)ראו בג"ץ  בהם ממש ושיש בהם כדי לקדם את הדיון וההכרעה בעתירה

 465/02קופת חולים מאוחדת נ' שר האוצר )לא פורסם(; בג"ץ  3189/02
חיים שחק ואח' נ' שר העבודה והרווחה )לא פורסם((. פרטים נוספים 
אינם שאלון ומטרתם היא הבהרה וצמצום של העובדות שבעתירה 

א הרחבת טענות אלו עד כדי פרישת יריעה המכסה את ובתשובה לה, ול
-248, 246( 2מורגנשטרן נ' מורגנשטרן, פ"ד מ) 58/86כל הנושא )בשג"ץ 

לתחום ככל (. מכאן, שיש חשיבות מיוחדת בבקשות מעין אלו, 249
, לא רק על מנת להביא לחיוב במתן הניתן את מסגרת הדיון הקבועה

אלא גם על מנת ורים בדיון זה, ]פרטים[ נוספים רק בעניינים הקש
 (הח"מ-ההדגשות הוספו)." להביא ליעול הדיון ושמירה על מסגרתו

 

החלטה מיום ) עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 7015/02בג"ץ גם  ראי

25.8.02): 

מטרת ההליך של פרטים נוספים היא לסייע בבירור המחלוקת על ידי "
 (הח"מ-הוספהההדגשה )." התייחסות לעיקר

 
)החלטה מיום התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה  4999/03כן בג"ץ ו 

21.6.05 :) 

בקשה לפרטים נוספים אינה 'מסע דיג'. הפרטים הנוספים נדרשים "
לשם הבהרת עניין וצמצום גדרי המחלוקות כפי שהם עולים מטיעוני 

 ."הצדדים
 

 
מר ישראל בכפוף לאמור לעיל, תובא להלן תגובתנו למכתבך, הנתמכת בתצהירו של  .4

 משרד לביטחון פנים. אבישר, מנהל אגף בכיר רישוי ופיקוח כלי יריה ב

 

באשר לבקשתך לקבל  את רשימת כלל החריגים שנקבעו לאורך השנים להוראות בדבר  .5

 (:לפנייתך 1אחסון כלי יריה במקום העיסוק )סעיף 

 

( אשר תוקן החוק :)להלן 1949-לחוק כלי יריה, תש"ט 18כי עד לתיקון מס' , ראשית נציין

ג)ב( לחוק קבע כי תעודת ההרשאה שתינתן למועסקים בשירותי 10, נוסח סעיף 2016בשנת 

בו הם מועסקים. היינו, החוק לא קבע שהמאבטחים חייבים להפקיד  לאזורשמירה תוגבל 

ום העבודה אלא הגביל את ההרשאה לשאת את הנשק ל"אזור" בו הם את הנשק בסי

 מועסקים. 
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 השר לביטחון הפנים הנחה 2013בשנת כי  מהמסמכים שאותרו בנושא עולהמכל מקום, 

ראש אג"מ  ידי-למעט במקרים חריגים שנקבעו על שמאבטחים לא ישאו נשק לביתם דאז

 מספר חריגים. או רח"ט אבטחה במשטרת ישראל, ובהמשך לכך נקבעו 

 

בתקופה שלפני בהנחיות שפורסמו למאבטחים  עולה כיבנושא אותרו המסמכים שמכך, 

 חריגים לחובת הפקדת נשק, כמפורט להלן:   מספר דאז נקבעו הוראת השר

 

מצוין כי ינוך וכן מופיע החריג של אבטחת מוסדות ח 1.5.2013במסמך מיום  .א

"מקרים חריגים בהם לא ניתן לבצע מסירה חמה של הנשקים או להפקידם 

בכספת בגוף המונחה יובאו בפני רח"ט אבטחה אשר יקבע מה ייעשה בנשק 

 . לאחר תום המשמרת"

ואלו מפורטים במסמך נקבעו חריגים נוספים  15.8.2013בנוהל החרגה מיום  .ב

 המצורף.

 

מצורפים  15.8.2013ונוהל ההחרגה מיום  1.5.2013מסמך החרגות המשטרה מיום 

 בהתאמה.  נספח ב', ונספח א'למכתבנו זה ומסומנים 

 
הנתונים שעמדו בפני השר באשר ליתרונם של  וט בדברריפקבלת באשר לבקשתך ל .6

הראשונה שניתנה אבטחים חמושים במרחב הציבורי, וזאת בהתייחס להוראת השעה מ

 : לפנייתך( 2)סעיף  2014בנובמבר 

 

 , כאשרהיה המצב הביטחוני 2014הרקע להוראת השר בשנת בעניין זה המשיב יציין, כי 

יתרונם של דאז ואשר עמדו בבסיס ההחלטות בנושא  לביטחון פנים הנתונים שהוצגו לשר

עוברים הכשרה  שהמאבטחים ינםם כמכפילי כוח חמושים במרחב הציבורי, המאבטחי

כל מאבטח מחויב בביצוע  לכך, מקיפה ומקצועית כתנאי לקבלת רישיון מאבטח, ובנוסף

ובר במאבטחים המונחים בעבודתם כאשר מד כך, .הכשרת ריענון תקופתית מדי חצי שנה

מבוצעות בקרות ימים לכל הפחות. בנוסף,  6ידי המשטרה, תקופת ההכשרה מונה -על

שוטפות על המאבטחים וחברות השמירה, בהן נבדקת כשירות המאבטח והתאמתו 

 למשימתו ונערכים תרגילים לבחינת מיומנות המאבטחים. 

 

כלל המאבטחים עוברים אחת לכמה שנים בדיקת  2015החל משנת יצוין, כי כמו כן, 

 כשירות נפשית לבחינת התאמתם ומסוגלותם לשמש כמאבטחים.

 

באשר לבקשתך לקבל את עמדות המשרד לביטחון פנים ואת עמדות המשטרה שניתנו בכל  .7

 : לפנייתך( 3)סעיף  2016פעם בטרם הארכת ההוראה על ידי השר מאז שנת 

 
היא כי מדובר בהמלצות לצורך קבלת החלטה אשר אין חובה למוסרן  עמדת המשיב

(. חוק חופש המידע :)להלן 1998-( לחוק חופש המידע, תשנ"ח4)ב()9בהתאם להוראת סעיף 
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המלצות המשטרה עוסקות במצב הביטחוני, התראות ככלל, מבלי לגרוע מהאמור יצוין כי 

  . לביטחון פנים ב של המשטרה והמשרדביטחוניות ומידע נוסף שמתקבל על פי הערכות מצ

 
באשר לבקשתך לקבל פירוט בדבר הנתונים אשר עמדו בפני השר באשר למצב הביטחוני  .8

 : לפנייתך( 4)סעיף  2016בטרם החליט על הארכת הוראת השעה מאז שנת 

 
הובאו סקירות  ,לאתר כיום שטרת ישראל בעניין זה שעלה בידי המשיבבהמלצות של מ

המסמכים לא כללו נתונים מספריים כאשר  בעניין האיומים הביטחוניים שהיו באותה עת

לצורך אלה כלולות בהמלצות המשטרה  סקירות ,לעמדת המשיבמכל מקום, ספציפיים. 

  .( לחוק חופש המידע4)ב()9קבלת החלטה אשר אין חובה למוסרן בהתאם להוראת סעיף 

 
י השר באשר ליכולתם של מאבטחים לבקשתך לקבל את הנתונים אשר עמדו בפנ באשר .9

 (: פנייתךא ל5יצור מענה באירועים של פעילות חבלנית הולמת )סעיף ל

 

 לעיל(.  6לפנייתך )סעיף  2נפנה בעניין זה לתשובת המשיב לסעיף  

 

מספר האירועים שבהם מאבטחים מחוץ לתפקיד או  באשר לבקשתך לקבל פירוט בדבר .10

)לפי מועד האירוע  2014מקום העבודה בלמו אירועים של פעילות חבלנית עוינת מאז 

 : (ב לפנייתך5 ומיקומו( )סעיף

 

מעורבות מאבטחים ואזרחים במענה  2020–2014לפי נתוני משטרת ישראל לשנים 

 לפיגועים הייתה כדלקמן:

 

של מאבטחים או  מהם הייתה מעורבות 9-אירועי פח"ע כאשר ב 208דווחו  2015בשנת 

 אזרחים חמושים;

של מאבטחים או  מהם הייתה מעורבות 10-אירועי פח"ע כאשר ב 322דווחו  2016בשנת 

 אזרחים חמושים;

בתקופה שנקראה אירועי פח"ע רבים  התרחשו ברחבי הארץ 2015-2016צוין שבשנים י

 "אינתיפאדת הבודדים"."אינתיפאדת היחידים" או 

של מאבטחים או  מהם הייתה מעורבות 3-אירועי פח"ע כאשר ב 98דווחו  2017בשנת 

 אזרחים חמושים; 

של מאבטחים או  מהם הייתה מעורבות 4-אירועי פח"ע כאשר ב 148דווחו  2018בשנת 

 אזרחים חמושים.

ל מאבטחים או מהם הייתה מעורבות ש 6-אירועי פח"ע כאשר ב 68דווחו  2019בשנת 

 2-היתה מעורבות ב ירושליםאירועי פח"ע במחוז  8מתוך בכלל זה,  .אזרחים חמושים

 ; מקרים 4-היתה מעורבות באירועי פח"ע במחוז ש"י  58תוך מקרים,  מ

מהם הייתה מעורבות של מאבטחים או  3-אירועי פח"ע כאשר ב 48ו חודו 2020בשנת 

ועי פח"ע באזור ירושלים היתה מעורבות במקרה איר 7מתוך בכלל זה,  .אזרחים חמושים

אירועי פח"ע במחוז  40אחד, היתה מעורבות במקרה פח"ע אחד באזור המרכז, וכן מתוך 

 . ש"י היתה מעורבות במקרה אחד
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באשר לבקשתך לקבל פירוט בדבר מספר האירועים החריגים שבהם נעשה שימוש בנשק  .11

 :ג לפנייתך(5העבודה )סעיף מחוץ לתפקיד או למקום 

 
נספח ומסומנת כ )חודש יוני( 2021עד  2018מצורפת למכתבנו זה טבלת נתונים לגבי השנים 

  . ג'

 

באשר לבקשתך לקבל את תוצרי עבודת המטה, את ההמלצות וכן את ההשלמות שבוצעו  .12

 :לפנייתך( 6)סעיף  2020ביחס לעבודת המטה שהוצגה לשר בינואר 

 

צוות  פרי עבודת ,מסמכים פנימיים עבודת המטה וההמלצות הםתוצרי לעמדת המשיב, 

רי סעיף נכללים בגדש ,לרישוי כלי יריה במשרד ביטחון פנים משולב של המשטרה והאגף

 ( לחוק חופש המידע ומשכך אין חובה למסרן. 4)ב()9

 

שפרסם  השעה תבהוראבאו לידי ביטוי אומצו ר שאהמלצות הצוות יצוין, כי בכל אופן 

אמיר  דאז, מר השר ידי-לע אשר עודכנה בהמשך ,30.1.2020 יוםארדן ב גלעדדאז, מר  השר

 .אוחנה

 
באשר לבקשתך לקבל את המלצת המשטרה עליה הסתמך השר עת חתם על הוראת השעה  .13

 : לפנייתך( 7)סעיף  27.10.20ביום 

 
לצורך קבלת החלטה אשר אין חובה למוסרן עמדת המשיב היא כי מדובר בהמלצות 

כאמור, מבלי לגרוע מהאמור יצוין כי  ( לחוק חופש המידע.4)ב()9בהתאם להוראת סעיף 

המלצות המשטרה עוסקות במצב הביטחוני, התראות ביטחוניות ומידע נוסף ככלל, 

 . לביטחון פנים שמתקבל על פי הערכות מצב של המשטרה והמשרד

 
, אשר החריגה מאבטחים 27.10.20אשר לבקשתך לקבל פירוט ביחס להוראת השעה מיום ב .14

שעות ביממה ושמתבצעת בהם "העברה חמה"  24העובדים באתרים המאוישים ופעילים 

שעות ומתבצעת בהם העברה חמה; כמה מאבטחים  24מהם האתרים שפועלים  –

ק מועברים כיום ב"העברה חמה" מועסקים באתרים מסוג זה וכמה בכל היתר; כמה כלי נש

קבלת הבהרה האם מאבטחים מתוך סך כל כלי הנשק שמוחזקים בידי מאבטחים; 

באתרים אלה לא השאירו את נשקם במקום העבודה בטרם נקבע החריג בהוראת השעה 

 :לפנייתך( 8)סעיף  27.10.20מיום 

 
שעליה  8.9.2020 יוםמ לביטחון פנים לפי הנתונים שהובאו בהמלצת המשטרה לשר

ומתבצעת בהם העברה  24/7, האתרים הפועלים 27.10.2020התבססה הוראת השר מיום 

גופים ואתרי תשתיות, מעברים, גופים ציבוריים, בתי משפט  , בין היתר,חמה כוללים

 המחוייבים באבטחה לפי חוק רישוי עסקים. 

מוחרגים לנשיאת נשק,  16,500-מאבטחים חמושים, כ 25,580 -סה"כ מתוך כעוד יצוין, כי 

 . )"העברה חמה"( מחוץ למקום העבודה נושאים נשק אינם( 9,000 -והיתר )כ
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הפקידו את נשקם במקום  בהוראת השעה, מאבטחים אלו אשר הוחרגוייתכן שחלק מ

 גם לפני הוראת השעה המעודכנת של השר העבודה או העבירו אותו ב"העברה חמה"

 נתונים בנושא.  לם אין בידי המשרדאובנושא,  לביטחון פנים דאז

 
)ג(ב 10בהתייחס לכוונת השר לביטחון פנים הקודם לפעול לתיקון סעיף  –באשר לבקשתך  .15

לחוק באופן שיביא לשינוי ברירת המחדל הקבועה כיום בחוק וייתר את הצורך בהוראת 

לקבל פירוט כיצד שינוי זה שיוביל לאחסון נשק רב יותר בבתים מתיישב עם  –שעה 

 :א לפנייתך(9הליקויים שפורטו בדו"ח ועדת רונן בכל הקשור לאחסון כלי ירייה )סעיף 

 

כאשר להבדיל, דו"ח ועדת רונן מתייחס לנושאי נשק פרטי. בעניין זה המשיב יציין, כי 

על הרישיון המיוחד נדרשים להגיש הצהרה חתומה מדובר במאבטחים, הן המאבטח והן ב

 יובהר כי כאשר ,, לפיה קיימת כספת תקנית ברשות המאבטחבעניין לרשות המוסמכת

מכל מקום, אם  .מדובר בחלק מתנאי הרישיון של המאבטח ושל בעל הרישיון המיוחד

יך חקיקה ידי השר הנוכחי, הדבר ייערך במסגרת הל-)ג(ב יקודם על10וכאשר תיקון סעיף 

 סדור, במסגרתו יידונו כלל הסוגיות הרלוונטיות. 

 

באשר לבקשתך לקבל פירוט האם וכיצד פעל המשרד לביטחון פנים לתיקון הליקוי של  .16

 : ב לפנייתך(9פיקוח רופף על מחזיקי נשק בבתיהם )סעיף 

 

נקבעה חובת  הנשק,בעניין זה המשיב יציין, כי על מנת לצמצם את תופעת גניבת כלי 

שא יי יש הצדקה לכך כישבעל הרישיון המיוחד סבר ש מאבטחהתקנת כספת ביתית עבור 

( 2)א()12)זאת, מכוח הסמכות הקבועה בסעיף  עבודתואת כלי היריה לביתו לאחר שעות 

. במועד קבלת כלי היריה, חותם המאבטח על תצהיר לפיו הוא לחוק ליתן רישיון בתנאים(

ידי בעל הרישיון -לאחסן את כלי היריה בכספת בהתאם להנחיות שניתנו לו עלמתחייב 

אחת לשישה חודשים חלה חובה על בעל הרישיון המיוחד להעביר תדריך  ,בנוסף .המיוחד

, במסגרת הריענון התקופתי בטיחות למאבטח ולרענן את הנחיות אחסון כלי היריה בכספת

 .שכל מאבטח חייב לבצע אחת לחצי שנה

)כאמור,  וד יצוין כי חובת התקנת כספת ביתית מוטלת גם על מחזיק ברישיון נשק פרטיע

   .( לחוק ליתן רישיון בתנאים(2)א()12מכוח הסמכות הקבועה בסעיף 

 

כלי יריה נגנב מביתו של מאבטח ונמצא כי הוא הפר את כי , במקרה בו נמצא מעבר לכך

רשאי פקיד הרישוי לסרב לבקשה עתידית  התחייבותו או התרשל בשמירה על כלי היריה,

מקרים בהם נמצא כי בעל הרישיון המיוחד התרשל כמו כן, ב שלו לקבלת רישיון כלי יריה.

וניתנת  אצל הגורם הרלוונטי באגף לרישוי כלי הירייה, שימוענערך לו  ,במילוי תפקידו

קיימת  לממצאים ולטענות שהועלו בשימוע, כאשר במקרים המתאימיםהחלטה בהתאם 

 .אפשרות לביטול הרישיון המיוחד של חברת השמירה
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באשר לבקשתך לקבל פירוט האם וכיצד פעל המשרד לביטחון פנים לטיפול בבעיית שימוש  .17

 :ג לפנייתך(9מאבטחים או בני משפחתם )סעיף  ידי-על חריג בנשק

  
מתקבל מחברת שמירה דיווח על אירוע חריג בנשק  מקרים בהםכי ב ,בענין זה המשיב יציין

סיומו נערכת הפקת לקחים, נערכות ביקורות במתקיים בירור מול החברה ו ,ארגוני

מוגברות לאכיפת תנאי הרישיון והוראות הרשות המוסמכת, ובמידת הצורך גם מבוטלים 

 רישיונות. 

 

ירה מחויבים בבדיקת שמהכל המאבטחים בחברות  2015החל משנת כאמור לעיל, כמו כן, 

 כשירות נפשית כתנאי לקבלת רישיון. 

 
 10ג)ב( לחוק )סעיף 10באשר לבקשתך לקבל את טיוטת תזכיר החוק לתיקון סעיף  .18

 :לפנייתך(

 
לאור כניסתם של  .הנהלת המשרד לביטחון פנים ידי-לע הטיוטת תזכיר החוק טרם אושר

הנושא יוצג להם ויובא לאישורם. העותרים  ,אך לאחרונה שר ומנכ"ל חדשים לתפקידם

לביטחון  יוכלו לראות את הנוסח הסופי של תזכיר החוק, ככל וכפי שיאושר על ידי השר

 , לכשיפורסם להערות הציבור. הפנים

 
באשר לבקשתך לקבל את עמדת המשטרה וכן פירוט באשר לשיקולים הנוספים שהנחו את  .19

 :לפנייתך( 11להחליט על הארכת הוראת השעה )סעיף השר 

 

( לחוק 4)ב()9נכללות תחת הסייג של סעיף  המלצות המשטרה כאמור לעיל, לעמדת המשיב

המשטרה התייחסה בהמלצתה לסיכונים הנובעים לצד זאת, המשיב יציין כי . חופש המידע

רחבי הארץ. עוד מביצוע החימוש בשטח וניוד כלי הנשק, ומהקמת חדרי נשק רבים ב

התייחסה המשטרה בהמלצותיה באופן כללי לכך שאוכלוסיית המאבטחים ככלל איננה 

 . מעורבת בפלילים באופן חריג ביחס לכלל האוכלוסייה

 

עד לתיקון החוק והיפוך ברירת  המצדדים בהארכת הוראת השעה שיקולים נוספיםלגבי 

, בתצהיר התשובה כפי שצוין ים,ידי השר לביטחון פנ-ככל ואכן ייקבע כך על המחדל,

קמת חדרי נשק וכספות וכן הל נדרשת מדובר בשיקולים של הכבדה רגולטורית, התארגנות

  מערך מתנייע לניוד כלי הנשק למאבטחים בעמדות השונות ומהן.

 
אי הארכת הוראת לבאשר לבקשתך לקבל הבהרות לטענת המשרד לביטחון פנים לפיה  .20

קשיים מעשיים רבים ובכל זה משמעויות כספיות לא מבוטלות לרבות היערכות השעה 

לאור העובדה כי נשיאת הנשק מחוץ למקום העבודה  –להקמת מתקנים לאחסנת נשק 

 :א לפנייתך(12)סעיף  2008היוותה חריג מאז החקיקה בשנת 

 
ש חובה להפקיד ג)ב( לא קבע שי10לחוק, נוסח סעיף  18כפי שצוין לעיל, עד לתיקון מס' 

את הנשק במקום העבודה אלא שתעודת ההרשאה תוגבל ל"אזור" בו מועסק המאבטח. 

שונה נוסח הסעיף כך שתעודת ההרשאה תוגבל למקום  2016רק לאחר תיקון החוק בשנת 
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( המסמיך את השר להתיר 1ג)ה()10ולפרק הזמן בהם מתבצעת השמירה, וכן תוקן סעיף 

 קום ולזמן השמירה. את נשיאת הנשק גם מחוץ למ

 

השר לביטחון הפנים הורה שמאבטחים לא ישאו נשק לביתם, למעט  2013כאמור, בשנת 

שונתה הנחיית השר כך שמאבטחים  2014במקרים חריגים שתאשר המשטרה. בנובמבר 

באותה עת, מה שהוביל המורכב יהיו רשאים לשאת נשק לביתם, לאור המצב הביטחוני 

 ( כאמור. 1)ה()ג10במסגרתו תוקן סעיף , 2016שנת לחוק ב 18לתיקון מס' 

 

משכך, מהאמור עולה, כי בפועל, נשיאת הנשק מחוץ למקום העבודה נערכת כבר תקופה 

 ממושכת, ומשכך שינוי המצב הנוהג כיום כורך בחובו קשיים מעשיים רבים. 

 
בביטול הוראת השעה באשר לבקשתך לקבל פירוט בדבר הקשיים המעשיים הכרוכים  .21

והעלויות הכספיות הכרוכות בכך, לרבות העלות הנדרשת להקמת מתקנים לאחסנת נשק 

 : ב לפנייתך(12)סעיף 

 

 בעניין זה המשיב ישיב כדלקמן.

 

בהפקדת כלל כלי היריה של  וביטחוניים , בטיחותייםיימים קשיים לוגיסטיים, קכאמור

 .טחים באתר בו הם מועסקיםמאב

 

מאבטחי מוסדות חינוך אינם יכולים להפקיד את כלי היריה במוסד החינוכי ה, לדוגמ כך

, מהטעם שמוסדות החינוך לרוב אינם מאוישים ומאובטחים לאחר שעות בתום המשמרת

מאידך, ניוד כלי הנשק לכל  כלי הנשק. עלולים להוות יעד לניסיונות גניבה שלהלימודים ו

וף היום יגרור עלויות משמעותיות לחברות מוסדות החינוך המאובטחים ואיסופם בס

השמירה ויחייב את המאבטחים להגיע מספר שעות לפני תחילת הלימודים ולהישאר מספר 

 , ובכלל זאתשעות לאחר הלימודים, שכן מדובר בפיזור גיאוגרפי רחב מאד של כלי הנשק

בתחילת חלוקת כלי הנשק למאבטחים נדמה, כי בפריפריה וביהודה ושומרון. למעשה, 

כלל כלי הנשק  יש להניח שהספקת היום ואיסוף כלי הנשק בסוף היום אינם מעשיים, שכן

בסוף היום תעורר קושי סוף מכולם יאשעה בבוקר, ולכלל המאבטחים בו זמנית באותה ה

 בפני חברות השמירה. של ממש 

 

תום קושי נוסף הוא במתן הנחייה למאבטח להתייצב טרם המשמרת לקבלת כלי יריה וב

הוראה מעין זו  , בדומה לאמור לעיל לגבי אבטחת מוסדות החינוך.המשמרת להחזרתו

משמרת ובסופה, וזאת מבלי להתייחס לשעות כל טרם נוסף זמן  תוביל לצורך בהקצאת

בנוסף, הדבר עשוי חגים ושבתות.  ,משמרת שונות בכל אתר ואתר כולל משמרות לילה

ברות השמירה, לאור העובדה שהמשמרות יתארכו לגרום לקושי גדול בגיוס מאבטחים לח

 לצורך קבלת כלי הנשק ואיסופם, ולהתייקרות עלויות השמירה באופן ניכר. 
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בעל רישיון מיוחד שיבקש לחלק את כלי היריה באתרים נוסף על כל אלה, קיים חשש כי 

 .ינייםעל ידי גורמים עברי כלי היריה לגניבתולאוספם בתום המשמרות יוכל להוות יעד 

 
באשר לבקשתך לקבל פירוט בדבר הגוף האחראי על הקמת מתקני אחסנה של נשק )סעיף  .22

 : ג לפנייתך(12

 
מחויבות בהקמת מחסני נשק לפי הוראות מיגון  חברות השמירה בעניין זה המשיב יציין כי

 , כחלק מתנאי הרישיון המיוחד לחימוש מאבטחים. של משטרת ישראל

 

 אין במכתבנו זה כדי לגרוע מכל טענה. .23

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 

 

 , עו"דאל-יעל מורג יקו , עו"דרועי שויקה

 במחלקת הבג"ציםבכירה סגנית  בג"ציםממונה על ענייני 

 בפרקליטות המדינה בפרקליטות המדינה
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 כתובתנו באתר :
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 5מתוך  1עמוד 

 

 - שמור -
 חטיבת                       האבטחה 

 מדור                                רישוי
 02/5659443 טלפון:

 02/5659272 פקס:
 כ"א באייר, התשע"ג

 2013מאי  1
 79984113סימוכין: 

 
 
 

 )לוח תפוצה(
 
 
 

איסור נשיאת כלי יריה של חברות אבטחה בידי מאבטחים  הנדון:
 9/2013הנחיה מס' -מחוץ לשעות העבודה 

 2013באפריל  29הנחית אגף כלי יריה בנושא מיום  בסימוכין ל: 
 

 כללי .1

פנים  הנחיה בנושא  ןלביטחובמשרד  הירייהפיץ אגף כלי  2013באפריל  29בתאריך  .א

 שבנדון.

של חברות אבטחה אחרי  הירייקובעת כי אסורה הוצאת כלי  הירייהנחיית אגף כלי  .ב

לבתי מאבטחים, להוציא מקרים חריגים אשר ייחתמו  ע"י קצין –שעות העבודה 

 בכיר במשטרת ישראל.

)למעט מאבטחי מוסדות חינוך אשר  2013במאי  15 –תחילת תוקפה של ההנחיה  .ג

 ראשית שנת הלימודים הבאה(.לגביהם הנחיה זו תהא תקפה החל מ

ע"י המשטרה הגופים המונחים כל ית משטרת ישראל לעניין זה חלה על יהנח .ד

 בלבד. 

 

 מטרה .2

להנחות את מערכי האבטחה המונחים ע"י משטרת ישראל אופן ביצוע ההנחיה 

 כאמור.
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 , תלפיות, ירושלים7משטרת ישראל, רח' התנופה  –לשכת ראש חטיבת האבטחה  
 5מתוך  2עמוד 

 

 השיטה .3

 ןהביטחוהגופים המונחים ישירות ע"י חטיבת האבטחה )במסגרת חוק הסדרת  .א

( יונחו לביצוע הנחיה זו באחריות ר' 'וכו, החלטות ממשלה ריםשעדות ,החלטות ו

 (.2013במאי  15המחלקות החל מהמועד שנקבע ע"י אגף כלי יריה)

הגופים המונחים במסגרת חוק רישוי עסקים יונחו לביצוע הנחיה זו ע"י ר' ענף  .ב

התנאי תבוצע  רישוי ואבטחה מחוזי במסגרת הוספת תנאי לרישוי העסק. הוספת

בהתאם לחוק רישוי עסקים )התנאי חתום ע"י נותן האישור יועבר לרשות הרישוי 

 .2013במאי  15מועד תחילת ההנחיה  במקביל(. ןהרישיוולבעל 

בידי  שמירה,\של חברות אבטחה הירייכלי  נשיאתאסורה  2013במאי  15-החל מ .ג

 בהתאם לעקרונות הבאים: . מימוש הוראה זו יהא העבודהמאבטחים מחוץ לשעות 

באתר בו מתקיימת אבטחה פיזית רציפה ,יועבר כלי  - "מסירה חמה " (1)

 ב"מסירה חמה" בין המאבטחים או יופקד בכספת במקום. ההיריי

 ויופקד ההירייכלי במקום שאין אבטחה פיזית רציפה,   -הפקדה בכספת (2)

 .שתותקן במקום בכספת

מיגון טכנולוגיים ופיזיים עם חיבור למוקדי אמצעי תותקן כספת, יותקנו באתר בו  .ד

  אחריות לביצוע תהא על בעל העסק . עסק ןברישיוהמחזיקים  בקרה אלקטרוניים

  . הירייכספת תעמוד במפרט טכני שיועבר ע"י אגף כלי ה .ה

 התקנת הכספת בעסק תהא חלק מתנאי הרישוי של העסק בו יופקד הנשק. חובת .ו

 

 חריגים .4

ניתן לבצע מסירה חמה של הנשקים או להפקידם בכספת בהם לא חריגים מקרים  .א

בגוף המונחה יובאו בפני רח"ט אבטחה אשר יקבע מה ייעשה בנשק לאחר תום 

  המשמרת.

יועבר לאגף כלי יריה כהמלצה ויכלול את פרטי חברת רח"ט אבטחה אישור  .ב

 , נימוקים לאישור החריג.האבטחה, המאבטח והנשק

במפעל הראוי או בכספת בתום  וליבר צבאי יופקדנשק ארוך ונשק בקבכל מקרה,  .ג

 .ולא תאושר לקיחת נשקים אלה לבית המאבטחמשמרת 
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 סיכום .5

חטיבת האבטחה באמצעות מערכי הרישוי במחוזות והמחלקות יוודאו ביצוע הנחיה  .א

 זו בגופים המונחים בהתאם למועד שנקבע .

הנחיה נפרדת  הנחיה זו אינה כוללת את מאבטחי המוס"ח אשר לגביהם תופץ .ב

 לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה.

כל האמור במסמך זה הינו בנוסף ובכפוף לכל הנחיה או נוהל אחר בנושא הטיפול  .ג

 בכלי נשק בהיבט הבטיחותי.

 בלבד.  רח"ט אבטחהע"י חריגים יאושרו  .ד

 לידיעתכם וטיפולכם בהתאם. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה, 

  

 סנ"צ          ,          עפר יצחק 

 רמ"ד                            רישוי 

 רמ"ח                    אבטחה \ב

 

 : דוגמאות לאתרי אבטחה חמושה בהם ניתן להפקיד נשק בתום יום עבודהנספח
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 נספח: דוגמאות לאתרי אבטחה חמושה בהם ניתן להפקיד נשק בתום יום עבודה
 
 

 
לאתרים מאובטחים בהם ניתן להפקיד נשק בתום משמרת , בהתאם להנחיה דוגמאות להלן  .א

או ממוגן \שעות פיזית ו 24כאמור, ובלבד שהנשק יופקד בכספת והמקום מאובטח 

באמצעים טכנולוגיים ופיזיים כגון: דלתות, סורגים, מערכות אתרעה , מערכות טלויזיה 

 רשיון עסק כדין:במעגל סגור וחיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ב

  

 סניפי בנקים. .1

 מ"ר. 500חנויות מעל  .2

 בתי מלון. .3

 קניונים. .4

 משרדי ממשלה. .5

 מתקני תשתית. .6

 מעברים. .7

 אוניברסיטאות. .8

 הובלת כספים. .9
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 )לוח תפוצה(

 

 כל ק' רישוי ואבטחה מחוזי

 כל רמ"ד בחטיבת האבטחה

 ר' אג"מ

 רח"ט אבטחה

 רמ"ח אבטחה

 רמ"ח מעברים

 ר' מב"ץ

 חטיבת אבטחהק' אג"מ 

 קלוד גוגנהייםעו"ד סנ"ץ \יועמ"ש

 האגף כלי יריי\המשרד לבט"פ
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נספח ב

נוהל החרגות המשטרה מיום 
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 , תלפיות, ירושלים7משטרת ישראל, רח' התנופה  –לשכת ראש חטיבת האבטחה 

 כתובתנו באתר :
 

www.police.gov.il 
 

 4מתוך  1עמוד 

 

 - שמור -
 חטיבת                       האבטחה 

 מדור                                רישוי
 02/5659443 טלפון:

 02/5659272 פקס:
 ט' באלול, התשע"ג

 2013אוגוסט  15
 110663313סימוכין: 

 
 

 לוח תפוצה
 
 
 

נוהל ההחרגה בעניין הפקדת כלי ירייה במקום העיסוק ע"י  הנדון:
 מאבטחים

 
 

 כללי .1

בהמשך להנחיות השר לבט"פ לעניין הפקדת כלי ירייה ע"י מאבטחים, מועברות בקשות 

 רבות לקבלת אישור להחרגה.

 

 מטרה .2

בחינת בקשות להחרגה וקביעת קריטריונים אחידים וברורים לקבלת אישור הליך  הסדרת

 כחריג.

 

 השיטה .3

כל חברת אבטחה/גוף/עסק המבקשים לקבל אישור החרגה מחויבים להגיש הבקשה   .א

לפקיד הרישוי האזורי באגף רישוי כלי ירייה וזאת לאחר שמוצו כל החלופות לעניין 

 הפקדת כלי הירייה.

פקיד הרישוי לאחר שבחן את הפנייה, יעבירה לק' הרישוי המרחבי הנוגע בדבר,  .ב

 לקבלת המלצה.

בזאת כי אין לקבל בקשות לחריגים ללא שעברו דרך פקיד הרישוי ובלי יודגש  .ג

 שנושאים חתימה וחותמת פקיד הרישוי.

תוחזר לפקיד הרישוי להמשך  אינה עומדת בקריטריונים להחרגהכל פנייה אשר  .ד

 טיפולו.
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במידה והבקשה עונה לקריטריונים להחרגה או במידה וקיים ספק באשר למענה,  .ה

י המרחבי להעביר הבקשה להחלטה סופית של חטיבת חובה על ק' הרישו

 האבטחה/מדור רישוי.

יבחן את הבקשה לחריג בשיתוף המדור הרלוונטי חטיבת האבטחה/מדור רישוי  .ו

 בחטיבת האבטחה.

את המלצתו לאגף רישוי כלי ירייה, תוך העברת חטיבת האבטחה/מדור רישוי יעביר  .ז

 העתק ההחלטה למחוז/מרחב הנוגע.

 

 יותתחומי אחר .4

 אגף רישוי כלי ירייה .א

 ריכוז פניות בקשה להחרגות מחברות האבטחה/גופים/עסקים. (1

העברת בקשות חתומות לק' רישוי ואבטחה ביצוע סינון ראשוני ו (2

 מחוזיים/מרחביים.

 העברת החלטה סופית למגיש הבקשה להחרגה, לאחר קבלת המלצת מ"י.  (3

 מחוזות מ"י .ב

 המחוזי.ריכוז הפניות שנתקבלו מפקיד הרישוי  (1

 בחינת הבקשות לגיבוש המלצה ראשונית. (2

העברת הפניות אשר לגביהן יש המלצה חיוביות או ספק להחלטת חטיבת  (3

 האבטחה/מדור רישוי.

 חטיבת האבטחה .ג

 ריכוז הפניות שנתקבלו באמצעות המחוזות/מרחבים. (1

גיבוש המלצה סופית לאחר התייעצות עם המדור הרלוונטי בחטיבת  (2

 האבטחה.

ה סופית לאגף רישוי כלי ירייה עם העתק למחוז/מרחב העברת המלצ (3

 הרלוונטי.

 

כל בקשה להחרגה אשר מועברת לחטיבת האבטחה/מדור רישוי תכלול את המסמכים  .5

 הבאים:

 בקשה של הגוף הפונה הכולל:טופס  .א

 שם הגוף. (1

 מקום הפעילות/עיסוק. (2

 נימוק לבקשת ההחרגה. (3

 ת.ז.רשימה שמית של המועמדים להחרגה כולל מספר  (4

 חתימה וחותמת של פקיד הרישוי המחוזי. (5
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 מסמך המפרט את כלל הפעולות שננקטו לבחינת הבקשה. .ב

 המלצת המחוז/מרחב כולל השיקולים לאישור/אי אישור הבקשה.  .ג

 

 סוגי החרגות .6

החרגה הניתנת למחזיק בכלי הירייה לכל משך העסקתו בגוף וכל  -החרגה קבועה .א

 ובנסיבות אשר לפיהן אושרה ההחרגה.עוד לא חל שינוי במקום העסקתו 

אירוע שאינו עומד בקריטריונים להחרגה כפי שיפורטו בהמשך,  -החרגה זמנית .ב

ולשיקול דעתה של הרשות המוסמכת ובלבד שההחרגה לא תעלה על פרק זמן של 

 שתי משמרות.

 

 קריטריונים לקבלת אישור החרגה .7

רת תפקידם משמשים ככוננים במשך כל מעצם הגד -מנהלי אבטחה בגופים/עסקים .א

 ם.כל אירוע חריג במתקנשעות היממה ובאחריותם התייצבות וניהול 

הן פער זמנים קצר יחסית ובתנאי שלא עולה ינאשר בי ביצוע שתי משימות אבטחה .ב

 תיבחן החרגה זמנית ובלבד שמוצו כלל החלופות האפשריות.על שש שעות 

באתרים שאינם מאובטחים במהלך כל היממה ייקבע סד"כ מוגדר  -כיתת כוננות .ג

 ומאושר ע"י מ"י, אשר ישמש כוח תגובה לאירוע חריג במתקן. 

במידה ועיקר עיסוקו באזור סיכון ובהתאם לרשימת  -עיסוק באזורי סיכוןמקום  .ד

 היישובים הזכאים אשר נקבעו ע"י אגף רישוי כלי ירייה כאשר:

אשר תחילת/סיום העבודה בשעות שאינן מאפשרות שעות עבודה חריגות כ (1

 הפקדה של כלי הירייה.משיכה/

או באיזור  תחילת/סיום העבודה שלא במתקן המאובטח במהלך כל היממה (2

 .סיכון

בחינת שעות ומקום המשיכה/הפקדה של כלי הירייה תעשה אל מול יכולת   (3

מסגרת ההתניידות של המאבטח בתחבורה רלוונטית ובתנאי שלא מדובר ב

 ביצוע עבודתו השגרתית.

כל האמור לעיל כפוף לבחינה ומיצוי כלל החלופות האפשריות להפקדת כלי  (4

 הירייה במקום העיסוק.

אשר מעצם הגדרת תפקידם בכוננות במהלך כל שעות היממה ובשעות  -נהגי שרים  .ה

 חריגות הנובעות מכפיפות ללו"ז השר.

 מאבטחי מאויימים .ו

תחילת/סיום העבודה בשעות שאינן מאפשרות שעות עבודה חריגות כאשר  (1

 הפקדה של כלי הירייה.משיכה/

 תחילת/סיום העבודה שלא במתקן המאובטח במהלך כל היממה. (2
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בחינת שעות ומקום המשיכה/הפקדה של כלי הירייה תעשה אל מול יכולת   (3

ההתניידות של המאבטח בתחבורה רלוונטית ובתנאי שלא מדובר במסגרת 

 גרתית.ביצוע עבודתו הש

כל האמור לעיל כפוף לבחינה ומיצוי כלל החלופות האפשריות להפקדת כלי  (4

 הירייה במקום העיסוק.

לאור העובדה כי מקום העיסוק הינו בריבונות של  -מאבטחי שגרירויות/בתי שגריר .ז

 מדינה זרה ולא ניתן להפקיד במתקן את כלי הירייה וזאת כאשר:

העבודה בשעות שאינן מאפשרות שעות עבודה חריגות כאשר תחילת/סיום  (1

 הפקדה של כלי הירייה.משיכה/

 תחילת/סיום העבודה שלא במתקן המאובטח במהלך כל היממה. (2

בחינת שעות ומקום המשיכה/הפקדה של כלי הירייה תעשה אל מול יכולת   (3

ההתניידות של המאבטח בתחבורה רלוונטית ובתנאי שלא מדובר במסגרת 

 ביצוע עבודתו השגרתית.

אמור לעיל כפוף לבחינה ומיצוי כלל החלופות האפשריות להפקדת כלי כל ה (4

 הירייה במקום העיסוק.

 

 קריטריון אחר אשר ידרש ויאושר עקרונית ע"י ר' אג"מ. – אחר .ח

 

כל בקשה לטיפול בהחרגה בקריטריון "אחר" תוגש בכתב לחט' האבטחה/מדור רישוי כולל  .8

.ח. ובמידת 7ר' אג"מ כמפורט לעיל בסעיף הנמקה מפורטת ותכנם לתוקף רק לאחר אישור 

 הצורך תשולב בנוהל זה.

 

 לידיעתכם וטיפולכם. .9

 

 
 
 
 

 בברכה, 
  
 מפקח,           ענת חן מיכאלי 
 ק'   אבטחה   רישוי   עסקים 
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נספח ג

טבלת נתונים האירועים החריגים 
שבהם נעשה שימוש בנשק מחוץ 
לתפקיד או למקום העבודה לגבי 

השנים 2018 עד 2021
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סכום כולל2018201920206.2021תיאור האירוע/ שנה
598426 הזנחת כלי ירייה

1353728 התאבדות
1214 ניסיון התאבדות

213 רצח
523313 איום בכלי ירייה

164525894 גניבת/אובדן כלי ירייה
34310 ירי לא חוקי
111514747 פליטת כדור

22127  פציעה
2619 תקיפה

אירוע חריג כללי (החרמה, 
שליפה, ירי באויר, עיכוב/ מעצר, 

אובן מחסניות וכו')
1024392598

7511611674381סכום כולל
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