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 .1כללי
1.1

1.2
1.3
1.4

במסגרת ההגנה על קורבנות אלימות תוקן חוק כלי הירייה ,התש"ט( 1949-להלן  -החוק ,להלן נספח
ב') בדבר מתן רישוי לנשיאת כלי ירייה .בחוק נקבע כי עובד סוציאלי המטפל באדם המחזיק בכלי
ירייה ,ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור ,צריך לדווח על כך למנהל הכללי של
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – המשרד).
בהוראה זו מתפרסמים הנהלים בדבר חובת הדיווח של עובד סוציאלי על כל אדם שבטיפולו ,הנושא
כלי ירייה ,שיש חשש למסוכנותו כלפי עצמו או כלפי הציבור.
לצורך יישום החוק מינה השר ממונה על הערכת מסוכנות שתפקידו לייעץ למנהל הכללי של המשרד
בנושא.
הדיווח אינו מחליף את פעולות ההגנה על קורבנות אלימות ברמה המקצועית.

 .2הבסיס החוקי
 2.1סעיף  11א לחוק כלי הירייה ,התש"ט.1949-
 2.2סעיף  262לחוק העונשין ,התשל"ז :אי מניעת פשע.
 2.3סעיף  8לחוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו .1996 -

 .3הדיווח
 3.1עובד סוציאלי אשר במסגרת תפקידו נותן שירותי טיפול לאדם ,ונודע לו כי מקבל השירות מחזיק
בכלי ירייה ,ולדעת העובד הסוציאלי יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור ,עליו לדווח על כך
למנהל הכללי בהתאם להוראות סעיף 11א(ב)( )2ו )3(-לחוק .הדיווח יעשה באמצעות טופס "הודעת
עובד סוציאלי בדבר מסוכנות אדם המחזיק בכלי ירייה" (להלן נספח א') .את טופס הדיווח המלא
יש לשלוח לממונה על הערכת מסוכנות במשרד שכתובתו רחוב ירמיהו  ,39ירושלים  91012או
לכתובת דואר אלקטרוני .ArmsLaw@molsa.gov.il
 3.2טופס "הודעת עובד סוציאלי בדבר מסוכנות אדם המחזיק בכלי ירייה" ימולא לאחר הערכת
מסוכנות האדם מקבל השירות .בד בבד יש לנסות ולסייע לנתונים בסכנה ולהגן עליהם.
 3.3אין בהוראה זו כדי למנוע מסירת מידע שאינה אסורה לפי כל דין ,לרבות מסירת מידע כאמור בסעיף
 262לחוק העונשין ,התשל"ז ( 1977-נספח ג') ובסעיף  8לחוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
(נספח ד').

 .4תפקיד הממונה על הערכת מסוכנות
 4.1המנהל הכללי של המשרד מקבל דיווח על אודות מסוכנות אדם באמצעות הממונה על הערכת
מסוכנות ,לפי סעיף 11א(ב)( )3בחוק .הממונה על הערכת מסוכנות בודק את פרטי המקרה עם העובד
הסוציאלי המדווח ,ובהתאם לממצאי בדיקתו מייעץ למנהל הכללי של המשרד ,וזה האחרון מדווח
על המקרים אשר הובאו בפניו לגורמים המוסמכים ,כפי שנדרש בסעיף 11א(ב)( )2בחוק.
 4.2מתקבלת פנייה למנהל הכללי מאת אחד הגופים האלה :צה"ל ,משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר
או משמר הכנסת בבקשה לקבל מידע לגבי מועמד לשירות .המנהל הכללי רשאי להעביר לגופים אלה
את המידע שברשותו על אותו אדם.
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 .5בקרה
מפקחי המשרד במחוזות השונים ועובדי האגף לביקורת פנימית מקיימים בקרה שוטפת בנושא.
ד"ר אביגדור קפלן
המנהל הכללי
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נספח א'  -הודעת עובד סוציאלי בדבר מסוכנות אדם המחזיק בכלי ירייה
לכבוד
המנהל הכללי במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
באמצעות הממונה על הערכת מסוכנות
אגף משפחה ילד ונוער בקהילה
רחוב ירמיהו 39
ירושלים 91012
פקס 02-5650131
דואר אלקטרוניArmsLaw@molsa.gov.il :

הודעת עובד סוציאלי בדבר מסוכנות אדם המחזיק כלי ירייה
על פי חובת הדיווח בסעיף 11א(ב)( )2לחוק כלי הירייה ,התש"ט1949-
הריני לדווח כי (שם פרטי  +משפחה) _________________ מספר תעודת זהות________________ :
כתובת _________________________________ :מחזיק בכלי ירייה ,ולהערכתי יש בכך משום סכנה
לאותו אדם ו/או לאחד מבני משפחתו ו/או לציבור (נא להקיף אפשרות אחת או יותר).
האדם מחזיק בכלי ירייה בשל היותו איש צבא ,משרת במילואים ,שוטר ,סוהר ,בעל רישיון פרטי לנשיאת
נשק ,אחר (לדוגמה ,מתוקף עיסוקו) ______________________ (נא להקיף את האפשרות הרלוונטית).
 .1הדיווח הנזכר למעלה מבוסס על:
נא לפרט :האבחון ,המעורבות הטיפולית באדם ו/או במשפחתו והערכת המסוכנות (ניתן לצרף דוח
מפורט).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .2הפעולות המידיות שננקטו להגנה על הנתונים בסכנה ,לדוגמה תלונה במשטרה ,צו הגנה ,הרחקה,
השמה במסגרת מוגנת ,אחר (נא לפרט):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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מידע על מחזיק כלי הירייה ,ככל הידוע (נא להקיף את התשובה הרלוונטית):
 האם ישנו איסור בית משפט על אחזקה נשק ונשיאתו?

כן או לא

 האם הופנה להוסטל לגברים?

כן או לא

 האם טופל או מטופל במסגרת מרכז למניעת אלימות?

כן או לא

 האם טופל או מטופל במסגרת של טיפול בהתמכרות?

כן או לא

 האם טופל או מטופל במסגרת בריאות הנפש?

כן או לא

 האם נמצא בטיפול של שירות המבחן?

כן או לא

 האם קיימים הליכים משפטיים נגדו?

כן או לא

 אחר (נא לפרט)________________________________________________________ :
.4

ציין את מידת שיתוף הפעולה של התוקפן ושל הנתונים בסכנה עם הגורמים המטפלים:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .5שם העובד הסוציאלי _______________________ :טלפון במשרד____________________ :
_____________________________  Email:מספר פקס__________________________ :
מספר טלפון נייד________________________ :
 .6שם מנהל המחלקה/אגף__________________:
מספר טלפון ניידEmail:_____________________________ ______________________ :
כתובת המחלקה__________________________ :יישוב__________________________ :
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נספח ב'  -חוק כלי הירייה ,התש"ט1949-
חובת דיווח (תיקון מספר  )12תשס"א2001-
11א( .א) רופא ,פסיכולוג ,קצין בריאות הנפש או עובד סוציאלי במערכת הבריאות ,המטפל באדם והסבור
כי אם האדם יחזיק בכלי ירייה יהיה בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור ,יודיע על כך למנהל משרד
הבריאות ,שיהא רשאי להעביר את הידיעה לצבא הגנה לישראל.
(ב) ( )1רופא ,פסיכולוג ,קצין בריאות הנפש או עובד סוציאלי במערכת הבריאות ,המטפל באדם ושנודע לו
כי האדם מחזיק בכלי ירייה ,ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור ,יודיע על כך למנהל משרד
הבריאות ,שיהא רשאי להעביר את הידיעה לפקיד הרישוי וגם לצבא הגנה לישראל ,וכן לגוף המנוי בסעיף
5ב(א) לגבי מועמד לשירות שגוף כאמור מסר לגביו הודעה למנהל משרד הבריאות;
(תיקון מס'  )17תשע"ד2014-
( )2עובד סוציאלי המטפל באדם ,למעט עובד סוציאלי שחלות עליו הוראות פסקה ( ,)1שנודע לו כי האדם
מחזיק בכלי ירייה ,ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור ,יודיע על כך למנהל משרד העבודה
והרווחה ,שיעביר את הידיעה לפקיד הרישוי ,ויהיה רשאי גם להעבירה לצבא הגנה לישראל ,וכן לגוף המנוי
בסעיף 5ב(א) לגבי מועמד לשירות שגוף כאמור מסר לגביו הודעה למנהל משרד העבודה והרווחה;
( )3שר העבודה והרווחה ימנה ממונה להערכת מסוכנות אשר ייעץ למנהל משרד העבודה והרווחה לעניין
העברת ידיעות כאמור בפסקה (.)2
(ג) קיבל אחד מהגופים המנויים בסעיף 5ב(א) ידיעה לפי סעיף זה ,רשאי הוא לפנות למנהל משרד הבריאות
או למנהל משרד העבודה והרווחה לשם קבלת תוכן הידיעה ורשאים הם למסור לו את תוכנה.
(ד) על מסירת מידע לצבא הגנה לישראל לפי סעיף קטן (ג) יחולו ,בשינויים המחויבים ,הוראות סעיף  44לחוק
שירות ביטחון [נוסח משולב] ,תשמ"ו ;1986-המידע האמור יימסר לגורם מקצועי מתחום בריאות הנפש
שייקבע על ידי צבא הגנה לישראל.
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נספח ג'  -סעיף  262לחוק העונשין ,התשל"ז1977-
 .262מי שידע כי פלוני זומם לעשות מעשה פשע
הסבירים למנוע את עשייתו או את השלמתו ,דינו מאסר שנתיים.

ולא

נקט

כל

האמצעים
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נספח ד'  -סעיף  8לחוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
 .8סוד מקצועי
(א) מידע על אדם שהגיע לעובד סוציאלי במסגרת מקצועו ,חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו
אלא באחת מאלה:
( )1האדם שעליו המידע הסכים בכתב לגילוי לאחר שהוסברה לו משמעות ההסכמה ,זולת אם העובד
הסוציאלי שוכנע שהגילוי עלול לפגוע באותו אדם או בבן משפחתו;
( )2הגילוי הוא של מידע שנמסר לעובד סוציאלי שלא על ידי האדם שעליו המידע ,ובלבד שהעובד
הסוציאלי שוכנע שהמידע דרוש לשם טיפול באותו אדם או בבן משפחתו;
( )3הגילוי הוא של מידע שנמסר לעובד סוציאלי בידי האדם שעליו המידע ,ובלבד שהעובד הסוציאלי
שוכנע שהמידע דרוש לשם טיפול בילדיו הקטינים של אותו אדם;
()4
()5
()6
()7

()8

הגילוי דרוש לשם מניעת פגיעה באדם שעליו המידע או באדם אחר;
קיימת בחוק חובה או רשות לגילוי המידע או לאיסוף המידע;
הגילוי נדרש על ידי ועדת המשמעת כמשמעותה בחוק זה;
הגילוי דרוש למטרת פיקוח מקצועי על עבודת עובדים סוציאליים או הדרכתם ובלבד שהמידע
יימסר רק לבעלי תפקידים ועל פי כללים שקבע השר לאחר התייעצות עם המועצה;
(תיקון מס'  )2תשס"ה2005-
בית משפט שבפניו התעורר הצורך בגילוי המידע התיר את גילוי המידע ,אם נוכח שקיימות
נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) חלות גם על כל אדם שקיבל מידע לפי הסעיף הקטן האמור.
(ג) בסעיף זה" ,בן-משפחה" – בן זוג ,הורה ,אח או אחות ,בן או בת ,נכד או נכדה.

