
 

לישראל  ההגנה   צבא 

צה"ל  דובר   חטיבת 

המידע  חופש  חוק   תא 

 1313862-073טל':  

תשפ"גכ שבט   "ה 

 2023פברואר    16

 

 

 

1 
 בלמ"ס

 

- בלמ"ס  -  

 לכבוד, 

 אורי סולד,  

 "התנועה לחופש המידע"

 

 שלום רב, 

 גניבת כלי נשק בנושא בקשתך למידע הנדון: 

 2022 דצמבר ב  19שלך: בקשת חופש מידע מיום 

 להלן התייחסות צה"ל לבקשתך, לאחר בדיקה מול הגורמים המקצועיים.   .1

המידע המבוקש בסעיף זה נוגע לרמות מלאי של ציוד שנועד לשמש את צה"ל. משכך,    – )א( לבקשתך 2ביחס לסעיף  .2

ע  ( לצו חופש המידע )נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מיד12)2-( ו6)2בקשתך לקבלת מידע זה נדחית לפי סעיף  

 .  1999 –לגביהם(, תשנ"ט 

להלן פילוח לפי שנים של אירועי גניבה, אבדה או החזרה של כלי נשק בשנים    –  )ד( לבקשתך2)ב( עד  2ביחס לסעיפים   .3

 , בחלוקה לפי פיקודים וגזרות: 2021עד  2016

 גזרת פיקוד הדרום  .א

 כלי נשק נגנב מביתו של רבש"ץ.כלל כלי הנשק נקלחו מבתיהם של חברי כיתות הכוננות, למעט מקרה אחד שבו  

 תיאור האירוע  תאריך האירוע  מס"ד

 גניבת כלי נשק נעול בהתקן נשק מביתו של רבש"ץ 2016 1

 גניבת כלי נשק מכספת בביתו של חבר כיתת כוננות  2018 2

 גניבת כלי נשק מביתו של חבר כיתת כוננות  2019 3

 כוננות אובדן כלי נשק של חבר כיתת  2019ספטמבר  4

 גניבת כלי נשק מכספת בביתו של חבר כיתת כוננות  2020יולי  5

 גניבת כלי נשק מכספת של חבר כיתת כוננות  2022ינואר  6

 

 

 גזרת פיקוד המרכז  .ב

 כללי כלי הנשק נגנבו מבתיהם של חברי כיתות הכוננות. 

 תיאור האירוע  תאריך האירוע  מס"ד

 כיתת כוננות גניבת כלי נשק מחבר   2017אוגוסט  1

 גניבת כלי נשק מחבר כיתת כוננות  2020אוגוסט  2

 גניבת כלי נשק מחבר כיתת כוננות  2020נובמבר  3

 גניבת כלי נשק מחבר כיתת כוננות  2021פברואר  4

 גניבת כלי נשק מחבר כיתת כוננות  2021אפריל  5



 
 
 
 
 
 

 

2 
 בלמ"ס

- בלמ"ס  -  

 

 

 גזרת פיקוד הצפון  .ג

 תיאור האירוע  תאריך האירוע  מס"ד

 גניבת כלי נשק מביתו של חבר כיתת כוננות היישוב  2018מרץ  1

 גניבת כלי נשק מביתו של הקב"ט  2018אפריל  2

 גניבת כלי נשק מרכבו של הרשב"ץ 2018מאי  3

 גניבת כלי נשק מביתו של חבר כיתת כוננות ביישוב  2018דצמבר  4

 

 

 בברכה,   .4

מוסקוביץ סא"ל,    צופיה 

ומבצעים  אסטרטגיה   רע"ן 

צה"ל   ב/דובר 

 

 

 

 


