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 הוראות פתיחה באש למאבטח בטיול 
 

 עקרונות כלליים:  •

o אדם, הן מי  יו או שלמות גופו של יכלי ירייה הוא אמצעי קטלני שהשימוש בו עלול לסכן את ח

 שהירי יכוון אליו והן של האחרים, לפיכך ייעשה השימוש בנשק בהתאם לאמור בכללים אלו. 

o  לשם הגנה עצמית של היורה או של זולתו. השימוש בנשק לעבר אדם מותר 

o  ,השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת הזהירות הראויה

 כאשר אין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף.

o יש להפסיק את הירי מיד  - נחיצות השימוש בכלי ירייה תיבחן בכל שלב משלבי האירוע

 ן עוד סכנה לחיים. כשפסקה התקיפה ואי

 :השימוש בנשק לצורך הגנה עצמית מותר במקרים אלה   •

o  .תקיפה שלא כדין שצפויה ממנה סכנה מוחשית לחיים 

o של אחרים. במקרים אלה יהיה הירי  לחייהם של המשתמש ו  וסכנה מידית ומוחשית לחיי

להפסיק את הירי יש  –האמצעי האחרון להדיפת התקיפה ויבוצע ב"בודדת" ומכוון לגוף 

 משחלפה הסכנה.

 פתיחה באש במקרה של סכנת חיים: •

o  השימוש בכלי ירייה מותר אם הוא נדרש באופן מידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שבוצעה

 .באמצעות נשק חם או קר ושנשקפת ממנה סכנת חיים מוחשית ליורה או לזולתו

o  לעבר גופו של התוקף, במגמה לפגוע תקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לצורך הדיפת

בו ולמנוע ממנו את השלמת מעשה התקיפה. יש להפסיק את הירי מיד כשתיפסק התקיפה 

 .ולא תהיה עוד סכנת חיים 

o  פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה אחרות להפסקת

יו של היורה יי לסכן את חלרבות מתן אזהרה מוקדמת ובלבד שלא יהיה בכך כד  ,התקיפה

 .וזולתו 

o   נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, מותר לירות בגופו כדי למנוע את המשך

  התקיפה. נמלט התוקף בלא נשק, אין לירות בו.

o לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון, תוך נקיטת אמצעי  ,פתיחה באש תבוצע, כאמור לעיל

 בחפים מפשע. זהירות למניעת פגיעה 

o אין לפתוח באש לשם הגנה על רכוש, כאשר אין מתלווה סכנת חיים לעבירת הרכוש. 

 פעולות לאחר סיום הירי:   •

o  בכלי ירייה לתחנת המשטרה   ח בהקדם האפשרי על כל מקרה של שימושדוויש ל –דיווח

 המקומית. לקב"ט הרשות בה והקרו

o  נזק לרכוש. יש לבצע סריקה לאיתור נפגעים נוספים או – סריקה  

o   יש למנוע כניסת אנשים לאזור הירי עד לסיום הבדיקה המשטרתית. –בידוד אזור הירי  

o  קב"ט הרשות / קב"ט מוס"ח יכין דיווח מפורט לאחר כל מקרה של  –דיווח קב"ט הרשות

 .פתיחה באש במשותף עם קצין האבטחה של משטרת ישראל, וישלח אותו לקב"ט המחוז 

 

אתי את הוראות הפתיחה באש, הבנתי את תוכנם ומתחייב לפעול הריני לאשר כי קר

 בהתאם. 

   __________תאריך  __________________ חתימה  ___________________ שם 


