
1 סעיף תיקון

חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 5), התשס"א2000*

,1 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן התשנ"א991וי במשפחה, אלימות למניעת בחוק .1

יבוא: בסופו

הכנסת משכן בחוק כמשמעותו הכנסת, משמר ישראל, משטרת  ביטחון" ""רשות
ורחבתו, התשכ''ח1968,, צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי ושירות

בתי הסוהר:''.

1 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף .2

(1) בסעיף קטן (א), פסקה (4)  תימחק:
בטלים.  ו(ו) (ה) (ר), קטנים סעיפים (2)

סעיפים הוספת
2ו עד 2ב

יבוא: העיקרי לחוק 2א סעיף אחרי .3

החזקה "איסור
נשק של ונשיאה

או להחזיק בצו המחויב על ייאסר ,2 בסעיף כאמור הגנה צו ניתן 2ב.
אחרת רשות או ביטחון רשות מטעם לו שניתן נשק לרבות נשק, לשאת
נשקו תפיסת על הצו, מתן במעמד יורה, המשפט בית המרינה; מרשויות

לאלתר. בצו, המחויב של

להחזקה היתר
נשק של ולנשיאה

איסור כולל שאינו הגנה צו ניתן 2ב, סעיף הוראות אף על (א) 2ג.
כאמור בסעיף 2(א רשאי בית המשפט, לבקשת המחויב בצו, הנושא או
כי סבר אם נשק, לשאת או להחזיק להמשיך לו להתיר ברין, נשק המחזיק
אחת והתקיימה משפחה, בן של לשלומו סיבון להוות כדי בכך אין

 (3) עד (1) פסקאות מהוראות
ממשית; סכנה מפני עצמית הגנה לשם לו דרוש הנשק (ו)

או מיוחד רישיון בעל אצל עבודתו במסגרת אותו משמש הנשק (2)
אלה: שני והתקיימו ראוי במפעל

להפסקת להביא עלול נשק של נשיאה או החזקה איסור (א)
עבודתו; בהמשך ממשי באופן לפגוע או עבודתו

או המיוחד הרישיון בעל אצל בצו המחויב על הממונה (ב)
בכתב מנומקת בקשה המשפט לבית הגיש הראוי, במפעל

בצו, המחויב בידי הנשק של והנשיאה ההחזקה להמשך
 זו בפסקה

"בעל רישיון מיוחד'  בעל רישיון מיוחד לפי סעיף 10ג לחוק כלי
היריה, התש"ט1949 (להלן  חוק כלי היריה); 

היריה, כלי לחוק 10 בסעיף כהגדרתו  ראוי" "מפעל
הגיש הביטחון ברשות עליו והממונה ביטחון רשות איש הוא (3)
של והנשיאה ההחזקה להמשך בכתב מנומקת בקשה המשפט לבית

מאלה: אחד  "הממונה" זו, בפסקה בצו; המחויב בידי הנשק

* נתקבל בכנסת ביום כג בחשון התשס"א (21 בנובמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 2870, מיום כ"א באדר ב' התש"ס (28 במרס 2000), עמ' 366.

 ס"ח התשנ"א, עמ' 138; התשנ"ח, עמי 308.
.197 עמי התשכ"ח, ס"ח
 ס"ח התש"ט, עמ' 143.



שהוא ממונה  ישראל משטרת איש הוא בצו כשהמחויב (א)
ומעלה, משנה ניצב בדרגת

שהוא ממונה  הכנסת משמר איש הוא בצו כשהמחויב (ב)
ומעלה; משנה גונן בדרגת

ממונה  לישראל הגנה צבא איש הוא בצו כשהמחויב (ג)

ומעלה, אלוף סגן בדרגת יחידה מפקד שהוא
ממונה  הסוהר בתי שירות איש הוא בצו כשהמחויב (ד)

ומעלה. משנה גונדר בדרגת שהוא
כוחות עם או הסדירים הכוחות עם הנמנה בצו מחויב לענין (ב)
סגן שדרגתו יחידה מפקד גם רשאי לישראל, הגנה צבא של המילואים
בצו למחויב יותר כי המשפט לבית בקשה ביוזמתו להגיש ומעלה אלוף
כן להתיר המשפט בית ורשאי נשק, לשאת או להחזיק כאמור, הגנה
בן של לשלומו סיכון להוות כדי בכך אין כי סבר אם בצו, למחויב

משפחה.
במעמד דיון

הצדדים
ובלבד הצדדים שני במעמד יתקיים 2ג סעיף לפי בבקשה דיון 2ד.

 שבבקשה
(1) לפי סעיף 2ג(א)(2) או (3) יתקיים הריון גם במעמד נציג בעל

הרישיון המיוחד, המפעל הראוי או רשות הביטחון לפי הענין:
בצו. המחויב גם לדיון יוזמן 2ג(ב) סעיף לפי (2)

להבטחת "הסדרים
המשפחה בן שלום

לפי נשק לשאת או להחזיק הגנה בצו למחויב המשפט בית התיר 2ה.
להבטחת והסדרים תנאים בצו ויקבע הנימוקים את יפרט 2ג, סעיף הוראות
סעיף לפי הבקשה פי על ההיתר ניתן בצו; המחויב של משפחתו בן שלום
2ג(2) או (3) או (ב), יפרט בית המשפט את הצעדים שינקוט בעל הרישיון
שנקבעו הענין, לפי הביטחון, רשות או הראוי המפעל בעל המיוחד,

זה. לענין שקבע וההסדרים התנאים של קיומם להבטחת בהסכמתם
החלטות העברת

המשפט בית
לפי שנתן הגנה צו על הודעה האלה לגורמים ימסור המשפט בית 2ו.

ו2ה; 2ג סעיפים הוראות לפי שנתן היתר על וכן 2 סעיף הוראות
(1) פקיד הרישוי כהגדרתו בחוק בלי היריה:

ישראל, משטרת (2)

כוחות עם נמנה בצו המחויב אם  לישראל הגנה צבא (3)

צבא מטעם נשק לו נמסר אם או לישראל הגנה צבא של המילואים
לפי לו שנמסר נשק לרבות להחזיקו, כרי בהסכמתו או לישראל הגנה

היריה; כלי לחוק 5ב(ג) בסעיף כאמור הרשאה תעודת
בצו." המחויב נמנה שעמה הביטחון רשות  ביטחון רשות (4)

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לחוק 5 בסעיף האמור .4

גם בתוקפו לעמוד ימשיך 2ב בסעיף כאמור נשק של והחזקה נשיאה איסור "(ב)
בקשת לפי המשפט בית ירי על בוטל לא עוד בל ההגנה, צו של תוקפו פקיעת לאחר
צבא של המילואים כוחות עם או הסדירים הכוחות עם שנמנה מי ולגבי בצו, המחויב
לפי בבקשה הריון ומעלה; אלוף סגן בדרגת יחידה מפקד בקשת לפי גם לישראל הגנה
כאמור, יחידה מפקד בקשת לפי לדיון הצדדים; שני במעמר יתקיים זה קטן סעיף

בצו. המחויב גם יוזמן

5 סעיף תיקון



יעמדו 2ה, בסעיף כאמור נשק של והחזקה נשיאה הותרו שבהם והסדרים תנאים (ג)
מי ולגבי בצו, המחויב בקשת לפי המשפט בית ידי על בוטלו לא עור כל בתוקפם
לפי גם לישראל הגנה צבא של המילואים כוחות או הסדירים הכוחות עם שנמנה
זה קטן סעיף לפי בבקשה הדיון ומעלה; אלוף סגן בדרגת שהוא יחידה מפקד בקשת

(ב). קטן בסעיף באמור הצדדים שני במעמר יתקיים
לפי וההסדרים התנאים לביטול או האיסור לביטול בבקשה דיון התקיים (ד)
לאחר אלא אלו בענינים חוזרת בבקשה המשפט בית ידון לא (ג) או (ב) קטנים סעיפים

הקודם. בדיון ההחלטה מתן מיום חודשים שישה שעברו
וההסדרים התנאים לביטול או האיסור לביטול לבקשה המשפט בית נעתר (ו) (ה)
הצגת לאחר אלא בצו, למחויב הנשק יוחזר לא (ג), או (ב) קטנים סעיפים לפי
או נשיאתו לשם נדרש כזה רישיון אם היריה, כלי חוק לפי שנתקבל תקף רישיון

הנשק. של החזקתו
סעיף לפי המשפט בית ידי על נשק להחזיק או לשאת האיסור בביטול אין (2)

היריה." כלי לחוק 12 סעיף לפי הרישוי פקיר של מסמכותו לגרוע כרי זה

6 סעיף 5. בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 4(ב)" יבוא 'או סעיף 5(ב) או (ג)".תיקון

ברק אהוד
הממשלה ראש

ביילין יוסף
המשפטים שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב


