
 

 

 )7.13( המוסמכת בעניין הפקדת כלי יריה במקום העיסוקהרשות ת ויהנח –שאלות ותשובות 

 .החדשה של האגף לרישוי כלי יריהבמסמך זה רוכזו שאלות מרכזיות בנושא ההנחיה 

 .הרלוונטיות או להציע את כל הפתרונות האפשרייםאין במסמך זה כדי להשיב על כל השאלות 

 ל כןע, קפת בהכרח את כוונת מחברי ההנחיההאמור במסמך זה הנו פרשנות של המחבר ואינה מש

 .בטרם בירור הדברים עם פקיד הרישויאין לפעול על פי האמור במסמך 

 

 

 ?הנחיהסמכות למתן המה מקור ה :שאלה

שוי סמכות לקבוע תנאים אף כמפורט בהנחיה לפקיד רי .ר הסמכות בחוק כלי יריהמקו: תשובה
" בעל הרשיון המיוחד"במקרה זה התנאים הופכים להיות חלק מהרשיון של . רשיון וקףבמהלך ת

 )."המפעל הראוי"מנהל (

 

 ?האם ההנחיה חוקית ומחייבת: שאלה

ועל ) פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה(החוק קובע במפורש סמכות לרשות המוסמכת : תשובה
הנושא טרם עמד במבחן בית המשפט וייתכן כי נושאים , עם זאת. אה כי התשובה לכך חיוביתכן נר

 .בהמשך ספציפיים יתבררו כלא מחייבים

 

האם . עובדי חברת שמירה במתקן הנםמאבטחים כל ה, אני מנהל בטחון בגוף מונחה: שאלה
 ?המסמך הזה נוגע אלי

, עם זאת. חיות החדשותציית להנהנשק ימשיך להיות שייך לחברת השמירה ועליה ל. כן ולא: תשובה
ולכן עליך לעבוד כנראה תדרש להכריע בנושאים מסוימים שנוגעים לשיטת האבטחה והמתקן שלך 

 .עם חברת השמירה בנושא

 

או רק שומרים  חברת שמירה מטעם שלאכלי יריה מי שנושא האם ההנחיה חלה גם על : שאלה
 ?ומאבטחים

 .הנושא לא ברור דיואולם  שההנחיה חלה רק על שומרים ומאבטחיםנראה : תשובה

סעיף " (מורשים/שומרים/מאבטחים"המסמך אשר הופץ על ידי האגף לרישוי כלי יריה מתייחס מחד ל
קובע כי ) 1סעיף (המסמך של חטיבת אבטחה , מאידךאולם ) למסמך של אגף לרישוי כלי יריה 6
מטעם בעל רשיון מיוחד באתר מאובטח ובתנאי מי שהורשה כדין להחזיק כלי יריייה "הנו " מורשה"

כלומר אין הגדרה ספציפית של שומרים , "שפרטיו הועברו ואושרו על ידי הרשות המוסמכת
את למסמך חטיבת האבטחה מדגיש כי מטרת ההנחיה היא לצמצם  2סעיף , יתרה מכך .ומאבטחים

 .")"ורשיםמ("כלי היריה שבידי מאבטחים "מספר 



 

אצלנו בגוף יש אנשי אבטחה חמושים אשר עובדים בחברת שמירה ואנשי אבטחה חמושים : שאלה
 ?האם יהיה צורך לבצע אבחנה ביניהם. י הגוףשהם עובד

בין אם הוא עובד בחברת שמירה ובין אם על כל מי שעוסק באבטחה לכאורה ההנחיה חלה : תשובה
לצמצם עד למינימום הדרוש את "למסמך של חטיבת אבטחה מצוין כי מטרת ההנחיה  2בסעיף . לא

הפועלים מטעם חברות אבטחה או ") מורשים("הנשיאה וההחזקה של כלי ירייה בידי מאבוטחים 
 ".גופים ועסקים שונים, בטחה מוסדותבא") בעלי רשיון מיוחד("גופים נוספים 

 

 ?מה האופציות העומדות לרשותי לנוכח האמור בהנחיה החדשה: שאלה

החלופות . ה ולדווח על בחירתך לפקיד הרישויבחור בין החלופות המוצעות בהנחיעליך ל: תשובה
 .למסמך של חטיבת האבטחה 6מפורטות בסעיף 

 

 ?מה עלי לעשות, "הפקדה באתר המאובטח"בחרתי באפשרות של כבעל רשיון מיוחד אם : שאלה

אחד אצל בעל (לה יהיו רק שני מפתחות , הנשק של איש האבטחה יופקד בכספת באתר: תשובה
יודגש כי לא יהיה עותק של המפתח אצל אף . )המורשה איש האבטחה אצלהשני ו הרשיון המיוחד

נראה כי . מסמך חטיבת האבטחהל' נספח אעל הכספת לעמוד באפיון הכספת המפורט ב. גורם אחר
בו כמפורט  בדגש על מספר כלי היריה אשר יאוחסנו" מחסן מאושר"בנוסף נדרש כי הכספת תמוקם ב

 .'בנספח א

ריות על הפקדת כלי היריה בכספת בסיום המשמרת חלה עליך כבעל רשיון מיוחד אולם יודגש כי האח
האם , האם יש פעולות שאתה נדרש לבצע(לא ברור כיצד עליך לפעול כדי לממש אחריות זו בפועל 

 ).'אתה רשאי להסמיך אדם אחר מטעמך לביצוען וכו

 

 ?מה עלי לעשות, "בלת כלי היריההו"אם כבעל רשיון מיוחד החלטתי לבחור באופציה של : שאלה

יקבל כלי יריה לצורך המשמרת ) המאבטח( "המורשה"ניתן לבחור באפשרות זו על פיה : תשובה
 יכולה להתבצע) זדכותהתחמשות וה(לקיחת כלי היריה והשבתו . תוישיב אותו בסיום המשמר

העומד  ןאתר שהועד לאחסון כלי יריה של בעל הרשיו" בהנחיה שהוא כאמור" מחסן מאושר"ב
לא מצוין מפורשות למרות שהדבר . "אושר על ידי משטרת ישראלשו' בדרישות המפורטות בנספח א

 .של החברה" מפעל הראוי"ה לקחת נשק ולהשיבו ישירות לעינראה כי אין מנ

מייד לאחר סיום המשמרת "ת הנשק א המסמך של חטיבת אבטחה קובע שעל המורשה להשיב
פקח החובה ל תעם זאת לא ברור על מי מוטל". ובלבד שבחר בדרך המהירה והישירה ובלא עיכובים

 .ובאילו אמצעים על כך

והאם מאבטח יהיה רשאי לבצע " מחסן המאושר"עוד לא ברור כיצד תתבצע פעולת ההפקדה ב
 .לבדו "המאושרמחסן "כספת בבעצמו הפקדה של כלי היריה שלו ב

  



 

על ידי בעל  למסמך של המשטרה מופיעה חלופה של הובלת כלי יריה בודד) 2(בסעיף ב: שאלה
 ?למה הכוונה, רשיון להחזקת נשק פרטי

רשיון להחזקת כלי יות בעלי מהנחייה עולה כי מי שמחזיק בכלי יריה פרטי או מי שזכאי לה: תשובה
על ידי בעל בכתב רשאי לשאת את כלי הירייה גם לאחר המשמרת ובלבד שהדבר אושר  יריה כזה

אחריות בעל הרשיון המיוחד ב. ולאחר שניתנה הודעה על כך לאגף רישוי כלי יריההרשיון המיוחד 
 .ואחסון כלי יריה בה "כספת ביתית"תקנת לוודא את קיום ההוראות בדבר ה

של המאבטח בדרך הקצרה  "כספת הביתית"מסעיף זה הושמטה הדרישה להוביל את כלי היריה ל
 .ביותר ולא ברור אם הדבר נעשה בשוגג או לא

זכאי להיות בעל "מנת לקבוע מי  לא ברור אלו כלים עומדים לרשות בעל הרשיון המיוחד על, בנוסף
ומדוע הושמטו שאר התבחינים המזכים ברשיון כלי  "רשיון להחזקת כלי יריה פרטי בשל מקום מגוריו

 .כגון קצין במילואים, יריה פרטי

 

 ?קייטנות ומחנות לילדים, טיולים, בנוגע לאבטחת בתי ספרמה : שאלה

 .אינה חלה עליהם בשלב זה הנחיה זו: תשובה

 

 ?28.7.13תאריך  לעד בפועל מה עלי לעשות : שאלה

על באמצעות הטופס המצורף להנחיה ההנחיה קובעת כי עליך להודיע לרשות המוסמכת : תשובה
 .חלופות אשר מציע הנוהלבאחת או יותר מהבחירתך 

 

 ?27.8.13 מה עלי לעשות בפועל עד לתאריך : שאלה

הנחיה ולמנוע הוצאת כלי יריה אל מחוץ למקום העיסוק עליך ליישם ההנחיות המפורטות ב: תשובה
 .אלא בהתאם לאמור בהנחיה


