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 משווה מבט – תמורת תשלום מהציבור כלי ירייהתוכניות לאיסוף 

 מהציבור כלי ירייהתוכניות לאיסוף בקצרה נסקרות בו ו ,מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת חיים ילין

 ירייההכלי פחתת מספר לה אמצעיכשכמה שמדינות הפעילו  ,(Gun Buyback) תמורה כספית בעבור

מדובר בסקירה ממצה של הנושא אלא בהצגת מידע כללי על כמה לא יודגש כי . בידי אזרחים יםהמוחזק

  .ו תוכניות אלובהן הופעלשמדינות 

לצמצם תופעות כדי  נוקטותשמדינות  מדיניות אמצעימשורה של  אחדהוא  מהציבור איסוף כלי ירייה

במסמך נביא  .התאבדויות, תאונות נשק ואירועים פליליים כמו הקשורות לשימוש בכלי ירייה, שליליות

במדינות אולם חשוב לציין ש, מדינותכמה ב ובשנעשה השימוש על ו זהאמצעי מדיניות בקצרה מידע על 

  .משתמשים גם באמצעי מדיניות אחרים ,מחזיקים באמצעים אלוה ,שנסקרו

גם את יש להפחית יש הטוענים שש) יםחוקי כלי ירייהאיסוף יש להבחין בין ש נזכירבפתח הדברים 

, יםגנוב או שהם שנרכשו ללא רישיון,דהיינו כלי ירייה ) יםלא חוקי כלי ירייהאיסוף בין ל( מספרם

לאכוף את סמכות  למשטרהישראל, יש ובכללן שבכל המדינות,  למותר לציין .(יםאו מאולתר יםמוברח

 הירייהכלי על המשטרה לאתר את  ,זהלצורך . חוקשלא כ על החזקת כלי ירייה הקבועים בחוקהאיסורים 

 בנפרד.  תיק חקירה כלל הליך פלילי קייםול םאות לתפוס, יםחוקי-הבלתי

ם צמצואלא  והפללתם כלי ירייהתפיסת המחזיקים בשבמרכזה לא עומדת  מדיניות וגיבששמדינות יש 

תשלום  יר את נשקו מרצונו החופשיסגי שימובטח להאלו ות תוכניב .שבידי הציבור ירייהמספר כלי ה

  .החזקת הנשק גיןב מהפללה )מוגבלת בזמן(גם חסינות  –נשק לא חוקי אם יסגיר כספי, ו

מצבים שני ב ,חלופה זובחרו להפעיל  הןשנראה מדינות כמה ופעלו בשהכאלה תוכניות  במבט כללי על

 :עיקריים

היו , אשר סוגיםכמה מירייה  כלי שלההחזקה את לחוק אל מחוץ  וחקיקה הוציא ישינויבמצב שבו  .1

כלי הירייה על  פיצויכ בעבור הסגרת הנשקתשלום שניתן לראות את האפשר במצב זה  בעבר חוקיים

בשתי מעניין שמודל זה יושם באוסטרליה ובבריטניה.  שלטונות.לידי ה ועברוהו שהפכו ללא חוקיים

אזרחים ידי בהמונים  של טבחטראומטיים ו בעקבות אירועים ששהוזכרו נע המדינות תיקוני החקיקה

  .תמיכה ציבורית רחבההייתה תיקונים אלו לועל כן  ,)לרבות כלי ירייה חוקיים( שהחזיקו בכלי ירייה

וכך התעורר צורך  ,גיע לשפלההביטחון האישי ו מספר כלי הירייה שבידי הציבור היה גבוהבו מצב ש .2

ויתור על של  במחיר אוכלוסייה, גםבאת הקטנת מספר כלי הנשק  העדיפויותסדר אש רבלהציב 

למחזיקי כלי הירייה  תמריץ שימשתמורת הנשק שניתן במקרה זה התשלום . הפללת עבריינים

 .ברזיל ואתארגנטינה  את נביא כאלולמדינות  כדוגמה להסגיר את נשקם.
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-אימטבע הדברים,  .בארבע המדינות שהוזכרולהלן יוצג בקצרה מידע על תוכניות להסגרת כלי ירייה 

 התוכניות יעילות בבחינתיש קושי ו, לדעת בוודאות כמה כלי ירייה לא חוקיים נותרו בידי הציבוראפשר 

אלא  יחיד,הצעד היה האיסוף הנשק לא  ,רוב המדינות שסקרנובכאמור,  חוקי.-במיגור תופעת הנשק הלא

  .הדברים , כמפורט בהמשךצעדים נוספים נכללו בהשת מתוכנית לאומיה חלק הי

 1אוסטרליה

והטריטוריות של  , המדינותהממשלה הפדרליתהחליטו , בעקבות אירוע של ירי בהמונים, 1996-ב

איסור החזקת  הםבו ,גובשו כמה צעדי מדיניותהחזקת נשק. בעניין  לנקוט מדיניות אחידהאוסטרליה 

בביתו של בעל סון חהאהלי ושינויים בנו של נשק ל רישום ורישוישסוגי נשק מסוימים, שינויים ברגולציה 

המבקשים  :לקבלת רישיון להחזיק בנשקכמו כן שונו הקריטריונים  .ובשימוש באימונים ההלי וובנ הנשק

וכן נבדק מצבם הפיזי והנפשי של  ,הגנה עצמית בדברטענה ואין מסתפקים ב ,בנשק צורךנדרשים להוכיח 

אלה שהיו חוקיים עיקר , וברמהציבו כלי ירייהאיסוף תוכנית צעד נוסף, שעוגן בחקיקה, היה  .המבקשים

 שהיהבמסגרת התוכנית, מי שהסגיר נשק  .חזקתם אל מחוץ לחוק, וכעת הוצאה התיקוני החקיקהלפני 

 קיבל תמורתו פיצוי כספי.  חוקכ ברשותו

 .חקיקה החדשהמחוץ לחוק בבעבר היו חוקיים והוצאו אל אשר כלי ירייה  640,000-כבתוכנית זו נאספו 

תמורת כלי הירייה  לא שילמה המדינה ;תהוסגרו לידי הרשויו לא חוקייםכלי ירייה  60,000-כנוסף על כך, 

ם השכלי הירייה שהועברו לידי השלטונות  מעריכים .חסינות מהפללהנתנה למוסריהם , אך הלא חוקיים

דויות הפשיעה וההתאב שיעורישלפיהם יש מחקרים  כחמישית מכלי הירייה שהיו בידי הציבור בשנים אלו.

 בעלי מובהקות נתוניםמבוססות על הסכמה בשאלה אם טענות אלו ולם אין פחתו בעקבות איסוף הנשק, א

  .תסטטיסטי

 2בריטניה

שימוש בכלי ירייה הקשורה לשיעור הפשיעה  על כןו ,בריטניה יש רגולציה הדוקה על החזקת כלי ירייהב

כמה  הם שונו ותוקנו .19-במאה ה כברנחקקו להסדרת הנושא חוקים ראשונים  .יחסית בבריטניה נמוך

 חמרוושנעשו הבתיקונים  .בבריטניה בנשק חוקי יםנאירועי ירי על המור על רקע שאבין הו, פעמים

, ממשי ברישיון רךצועל המבקש להוכיח  רישיון להחזקת כלי ירייה לקבל כדי ,למשל התנאים לקבלת נשק.

במקום  את הנשקלאחסן יש באפשרותו להוכיח שהרישיון על מבקש  ;עצמיתהגנה של ולא די בטענה 

בדיקת עברם הפלילי, ובכלל זה ל זהותם של הרשאים להחזיק בנשק, שרגולציה קפדנית נקבעה  בטוח;

עונש מאסר מינימלי של חמש שנים למחזיקים  אלו קבועמלבד . מצבם הבריאותי ושלילת התמכרויות

 .בכלי ירייה ללא רישיון

החזקת  הנאסר תיקוןב. 1997-ב ירי בהמונים שלטראומטיים בעקבות אירועים אחד התיקונים נעשה 

בעלי תת פיצוי כספי לל החליטה ממשלת בריטניה. בד בבד, (מאוד בתנאים מוגבליםאלא ) אקדחים

                                                 

1 Australian National Audit Office, Audit Activity Report: July to December 1997, Summary of Audit 

Outcomes. 

Firearms-Control Legislation and Policy. pp. 16-36. 
2 Library of Congress, Law Library of Congress, Firearms-control Legislation and Policy: Great Britain. Entry: 

January 2nd, 2019. 

https://www.anao.gov.au/sites/g/files/net616/f/anao_report_1997-98_36.pdf
https://www.anao.gov.au/sites/g/files/net616/f/anao_report_1997-98_36.pdf
https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/firearms-control.pdf
http://www.loc.gov/law/help/firearms-control/greatbritain.php


 
   

 5 מתוך 3 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

חודשים ה תעשר. בשהחזירו את כלי הירייה שהיו בידםמהם למי  האקדחים שהחזקתם הפכה ללא חוקית

 תחמושת.טונה  700-כלי ירייה וכ 162,000-הועברו לידי המשטרה כשבהם הופעלה התוכנית 

אולם רשויות החוק בריטניה מגבילה מאוד את האפשרות של אזרחים להחזיק כלי ירייה,  אומנם

הפעלה ר שאבין הובלתי חוקיים. אלו מגיעים ממקורות שונים,  פשיעה הקשורה בכלי ירייהמתמודדות עם 

מחדש של נשקים לא פעילים, הסבת כלי ירייה מותרים לכלי ירייה שאינם מותרים וייבוא של כלי ירייה 

הצורך לבחון את ההתמודדות של מדינות עם החזקת כלי ירייה  בכך מודגש 3לא חוקיים מחוץ למדינה.

 לאה. התמונה המ לא מתקבלתשל כלי ירייה אחד מסוים סוג התמקדות בבבאופן רחב, שכן 

 4ארגנטינה

תוכנית ב ותחמושת. תוכנית לאומית שבמסגרתה הוחזרו כלי ירייה הופעלה בארגנטינה 2008–2007בשנים 

 .הפללה של מי שמחזירים נשק לא חוקי-אי, וכן ילא חוק אוחוקי מי שיחזיר נשק מתן תשלום ל נכללו

, אלא גם תמורת נשק לא חוקי )תמריץ( ,תשלום לא רק תמורת נשק חוקי )פיצוי( של זו מדיניותתכן שיי

  .בידי הציבורשחוקיים -להפחית גם את מספר הנשקים הלא כדיגובשה 

יעילות התוכנית  נבדקה בומחקר שב .כלי ירייה 100,000-כהתוכנית מסגרת משך כשנה וחצי נאספו בב

 לא מספר התאונות הקשורות בנשק, אך הופחת זהאיסוף  באמצעות ,שככל הנראה נמצא בארגנטינה

כלי גנבת מכוניות הקשורה ב)רצח ו כלי ירייהבשימוש לפשיעה הקשורה ההתאבדויות ומספר ה הופחתו

למטרות הגנה עצמית ולא  וחזיק בהנשקו היה מי שוויתר על שמי ששהסיבה לכך היא  סבורים(. ירייה

 את נשקם.  מסרוגורמים עברייניים לא ואילו  ,למטרות עברייניות

 5ברזיל

החזקת הכללים ל וקשחוהבו ש ,(Disarmament Statute)הפירוק מנשק  נחקק בברזיל חוק 2003בשנת 

שנועדה לצמצם את  תוכנית לאומית רחבהמחוקי. החוק היה חלק  נשק בלתי בענייןוכן ההוראות  נשק

המותרים להחזקה הגבלת סוגי כלי הירייה  הצעדים שננקטו בתוכנית:מ. כלי הירייה במדינהמספר 

בדיקה מדוקדקת של זהותם וכשירותם של (, 25)מינימלי להחזקת כלי ירייה  גילקביעת ם, מהסדרת רישוו

שלא מחזיקים בנשק על האיסור נשיאת נשק מחוץ לביתו של בעל הנשק וקנס רישיונות לנשק, המבקשי 

צעד מעניין נוסף הוא מסע הסברה ענישה פלילית על הפרת הוראות החוק.  הקבענחוק בנוסף על כך,  .כחוק

שיתוף פעולה עם הורים לילדים שנהרגו בתאונות או במעשי בשימוש בפנייה רגשית לציבור, נעשה בו ש

 בכלי ירייה.לשימוש אלימות שהיו קשורים 

להחזיר  התאפשר, 2004 שהופעלה בשנת, בתוכנית. החזרת נשקהלאומית היה תוכנית תוכנית חלק מה

 בנפרדנקבע בתקנות,  התשלום. הזכאות לכך נקבעה בחוק וגובה כספי תגמולולקבל  חוקי או לא חוקינשק 

                                                 

3 National Crime Agency, National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime, 2017. Retrieved: 

January 6th, 2019.  
4 El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones. 

David Lenis, Universidad Torcuato Di Tella et al, The effect of the Argentina Gun Buy-Back Program on 

Crime and Violence. September 27th, 2010. 
5 Library of congress, Firearms-Control Legislation and Policy: Brazil. Entry: January 1st, 2019. 

http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/807-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2017/file
https://www.argentina.gob.ar/pevaf
https://pdfs.semanticscholar.org/d061/dd214c9abacf80abb8e7cfcf71ec40c50835.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d061/dd214c9abacf80abb8e7cfcf71ec40c50835.pdf
https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/brazil.php#t57
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התוכנית  .לא יופללו נשק לא חוקי מרצונם המוסריםהובטח כי  . נוסף על כךלנשק חוקי או לא חוקי

 איסוף. תחנות 2,000-כנשק ב בה להחזיר התאפשרבפריסה רחבה והופעלה 

 6להחזרת כלי ירייה תוכניותת יעילו

 נמצא (ם על תוכניות איסוף נשקים בכמה מדינות )ארגנטינה, אוסטרליה וברזילמחקרי הוצגושבה סקירה ב

בהפחתת  לא היו יעילותברוב המקרים התוכניות הירייה שנאספו,  ילמרות מספרם הגדול של כלש

  – רשאבין ה ,סיבות אפשריות לכךבמחקרים מוצגות  .האלימות הקשורה בנשק

 ; בכל מקרה בו ולא השתמש םאת נשק ורוב מי שמסר -

 ; שממילא לא היו יכולים לגרום לנזק במקרים רבים הוחזרו נשקים לא תקינים -

כלי מספר למעשה  גדלוכך  ,חדש כלי ירייהלעיתים הכסף שהתקבל בתמורה לנשק שימש לקניית  -

  התקינים שבידי הציבור. הירייה

מחזירים ש רייניםעב :התוכניות במסגרת שננקטהלגישה  קשורבמחקרים ות שעלו חששאחד השעוד נציין 

 .שאינם כלואיםיקבלו עונשי מאסר, וכך יגדל מספרם של העבריינים  ולא יופללו כלי ירייה לא חוקיים לא

 היו העבריינים שבו במצב ממספרם גדול יהיה כלואים שאינם העבריינים של ספרםמבעקבות זאת, 

 .ונענשים נתפסים

 – למחשבהמהאמור עד כה עולות כמה נקודות 

 סוג הוגדר , מוותרים על כלי הירייה שלהםאנשים הלכספי תגמול מתן בעניין מדיניות ות שגיבשו מדינב

 .חוקי או לא חוקי הנשק אם השאלה על פי (פיצוי או תמריץהתגמול )

  תוכנית לאומית ב לשלבןשיש כצעד יחיד או  כלי ירייה לאיסוףתוכניות  להפעיל נכוןיש לשקול אם

אינן ערובה כחוק כלי ירייה  החזקתהגבלות חמורות על למשל, כפי שעלה מהניסיון בבריטניה,  .כוללת

הפנייה לאפיקים  הנשק בידי הציבור, שכן במקרים כאלגדולות של כמויות החזקת למיגור התופעה של 

פעולות כי  הניסיון במדינות שנסקרועולה מעוד . להפוך לנפוצה יותרעלולה בלתי חוקיים להחזקת נשק 

  .תמיכה ציבורית בצעדים אלובגיוס לסייע עשויות הסברה מתאימות 

  אתזכעד כמה תוכנית גם ול אבישראל, יש לש לאיסוף נשק בתמורה לתשלוםתוכנית  הפעלתבעניין 

איתה מתמודדות רשויות שזית בעיה מרכ .בה בעיות הקיימותה לעועונה  מצב בישראלהולמת את ה

שכנע את תהחזרתו בעבור  כספיתתמורה ברור אם מתן ולא חוקי, בלתי  א נשקיהבישראל החוק 

אין באפשרותנו להעריך כמה כלי נשק לא חוקיים נמצאים בידי  .לידי השלטונותו רעבילההעבריינים 

 :בהקשר זה נזכיר את דוח מבקר המדינה בנושאגורמים עברייניים בנסיבות פליליות וביטחוניות, אך 

התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית 

והמבקר ציין  ,וביישובים מעורבים. על פי הדוח, בחברה הערבית נאגרים כלי ירייה בכמויות מסוכנות

                                                 

6 El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones. 

David Lenis, Universidad Torcuato Di Tella et al, The effect of the Argentina Gun Buy-Back Program on 

Crime and Violence, September 27th, 2010. 

https://www.argentina.gob.ar/pevaf
https://pdfs.semanticscholar.org/d061/dd214c9abacf80abb8e7cfcf71ec40c50835.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d061/dd214c9abacf80abb8e7cfcf71ec40c50835.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

ין המבקר את הגידול הניכר במספר גנבות אמצעי לחימה מעורבות הרבה של בני נוער בכך. עוד ציהאת 

  7וטען שככל הנראה כלי הנשק הגנובים נמצאים בידי גורמים עברייניים. ,מבסיסי צה"ל

בהן הופעלה תוכנית לתשלום בעבור הפקדת כלי ירייה, שמהמדינות בכמה זאת, וכפי שצוין לעיל, מלבד 

לעומת זאת, העדכון האחרון  ,. בישראלכחוקת נשק הקשחת הכללים להחזק בד בבד עםהיא הופעלה 

, 2018של התבחינים לזכאות להגשת רישיון להחזקת נשק, שהמשרד לביטחון הפנים פרסם באוגוסט 

 8דווקא הקל את התנאים לקבלת רישיון כאמור.
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  הכנסת דברי מערכת: עריכה לשונית
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