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 חזרה לאחריות ומדיניות מונעת: מדיניות כלי ירייה אזרחיים בישראל

 2021אוקטובר  –"האקדח על שולחן המטבח"  –את קואליציית ארגונים מ

ככל שיש יותר נשק שמסתובב בחוץ, הסיכוי לשימוש לא ראוי גדל. אפשר לקבוע זאת כסוג של 
 1ץהשופט מזוז בבג" –אקסיומה" 

 

 נתונים ותמונת מצב

תפוצת הנשק האזרחי במרחב ל שנים האחרונות הובילו השרים לביטחון פנים מדיניות של האצה שב

"מכפיל כח" לכוחות הביטחון, -הציבורי, בבתים ובמשפחות. מהלך זה, שהכתיר אזרחים חמושים כ

 עלול להפקיע מידי המדינה את ההרשאה הבלעדית לשימוש בכוח חמוש בשיטור ובאכיפה. 

האזרחי בוצעה, בין היתר, באמצעות הרחבה דרמטית של הקריטריונים הקובעים האצת החימוש 

בלשון החוק(, תוך התחשבות בניסיון  ,מי זכאי לבקש רישיון לנשק אזרחי פרטי )"התבחינים"

הפך  הצבאי של מבקש הרישיון ונטישת השיקול המנחה של צורך מוכח )"עילה"( בכלי ירייה. בכך

מבוססת של צמצום )מתון, יש לומר( בנגישות לנשק, שגובשה בידי שורה  השינוי על פניו מדיניות

ארוכה של ועדות בינמשרדיות, לאור דוחות מבקר המדינה, המלצות גורמי בריאות, רווחה ועוד. 

בנוסף להרחבת הזכאות לרישיון פרטי, מומשה מדיניות האצת החימוש גם באמצעות היתר גורף 

לשאת את נשקם לכל מקום ובכל זמן, גם זאת, לכאורה, כדי למאבטחים ונושאי נשק ארגוני 

 להתמודד עם איומי הביטחון.

רישיונות  2רישיונות לנשק פרטי, 37,600-כאישר האגף לרישוי כלי ירייה  2015-2019 בין השנים

  3(.145,656עמד מספרם על  2019-חדשים שהיוו למעלה מרבע כלל הרישיונות להחזקת נשק פרטי )ב

רישיונות לנשק אזרחי ארגוני )לעובדי  74,700-אישר האגף כ (2019-2015במקביל, באותן שנים )

חברות אבטחה ומפעלים שונים, תושבי יישובים זכאים ועוד(. זאת כשמספרם של הכולל של 

  58,439.4עמד על  2019-המורשים לשאת נשק ב

, רישיונות נשק חדשים 112,000-לה מלמעאישר האגף לרישוי כלי ירייה  2019-2015 בסה"כ בין

 (. 200,095היה מספרם הכולל:  2019-פרטיים וארגוניים, שהיוו יותר ממחצית רישיונות הנשק )ב

מובילי השינוי לא גיבשו או הציגו יסוד עובדתי ברור לטענתם כי הגדלת מספר המחזיקים בנשק 

רד לביטחון פנים, שנמסרו במסגרת עתירת נתוני המשתמודדות עם איום הטרור. אזרחי יסייע בה

אינם  ,האקדח על שולחן המטבח לבג"ץ, באשר למעורבות מאבטחים ואזרחים בסיכול אירועי פח"ע

אירועי פח"ע שדווחו  264תומכים בטענות המצדדים בהרחבת תפוצת הנשק במרחב האזרחי. מתוך 

(, ורובם 5%מאבטח או אזרח )מקרים שבהם היתה מעורבות של  13, היו 2020-2018 בין השנים
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 .1.2.2021האקדח על שולחן המטבח נ' השר לביטחון פנים,  18/8451השופט מזוז בדיון בבג"ץ  
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 .2020פברואר  6, המטבח שולחן על האקדח של מידע לבקשת פנים לביטחון המשרד תשובת 
3
 .2021אוגוסט  16שויות, נתונים והתמודדות הר –מרכז המחקר והמידע, עבירות נשק  –הכנסת  
4
 .2020פברואר  3, המטבח שולחן על האקדח של מידע לבקשת פנים לביטחון המשרד תשובת 
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זור שבו הזכאות לנשק מוכרת ממילא במסגרת תבחין א –ככולם התרחשו בשטחי הגדה המערבית 

"יישוב ראוי". כמו כן, רובם ככולם של המקרים שבהם מאבטח היה מעורב באירוע, אירעו במסגרת 

ולקהילה שמציבים  תפקידו ולא מעבר לשעות העבודה. כל זאת לעומת הסיכון המוכח לחיי אדם

תפוצה נרחבת ושכיחות של כלי ירייה במרחב הציבורי, המעצימים בוודאות סיכויים לפגיעות 

 באזרחים ומגבירים פשיעה חמושה.

בחינות חוזרות מצאו שהפיקוח על נשק מורשה לא מצליח למנוע פשעים בנשק זה או לעצור זליגה 

את הפיקוח על נשק פרטי וקבע: "תחום הפיקוח  2019-לידי גורמי פשע. דוח "ועדת רונן" בחן ב

במתכונתו הנוכחית אינו נותן את המענה הראוי" וכן: "אין היום סמכויות אכיפה למפקחים 

את הפיקוח על נשק ארגוני וקבע: "עבודת הפיקוח ]...[  2014-דוח מבקר המדינה בחן ב 5בחוק".

ורו בנשק מורשה שאבד או נגנב, חלק נכבד מהנשק ה"בלתי חוקי" מק 6אינה מלאה ומקיפה".

 לעיתים גם בסיוע בעל הרישיון.

מהם מתוך בית  88%כלי נשק אזרחיים פרטיים וארגוניים,  1,192דווח על גניבת  2018-2014 בשנים

אירועי גניבת כלי ירייה  166דווחו  2018-2020 בשנים 7או דירה ואחרים מכלי רכב ובתי עסק.

פריטי נשק  27,000-נתפסו על ידי המשטרה כ 2017-2020 בשנים 8.בחברות אבטחה ושמירה בלבד

 9.(בשנים אלו 56%גידול כולל של )ומספרם גדל משנה לשנה  ,ותחמושת

הטענה כי אין קשר ישיר בין תפוצה מורחבת של נשק ברישיון )פרטי וארגוני( לבין תפוצת הנשק 

 המציאות. הבלתי מורשה )"בלתי חוקי"(, אינה עומדת במבחן 

בנוסף, אין בסיס לטענה כי נשק אזרחי מורשה מופקד בידי משתמשים אחראיים וכשירים בלבד 

 ואינו מהווה גורם משמעותי בפשיעה ובאלימות חמושה.

 נשק מורשה משמש למעשי רצח והריגה:. 1

מרבית עבירות הנשק בישראל מבוצעות בנשק "בלתי חוקי", אולם מספר לא מבוטל של מקרי ירי 

ל רקע פלילי מבוצע גם בנשק מורשה. בין מקרי הרצח, ההריגה והפגיעות הקשות שבוצעו בנשק ע

 זה בשנים האחרונות:

, ככל הנראה בידי אחד מתושבי העיר, בנשק חסונה מוסא למוות נורה, בלוד, 2021 במאי 11-ב

נים. למרות שזוהו שלושה אזרחים חמושים מורשה, במהלך הפגנות שערכו בעיר תושביה הפלסטי

 במקום הירי, לא הוגש עד היום כתב אישום;

, בנשק שהחזיק ברישיון פרטי, אלאטראש במחמד למוות ירה שיף אריה, בערד, 2020בנוב'  29-ב

כאשר אלאטראש ניסה לפרוץ לרכבו של היורה. שיף הורשע בהמתה בקלות דעת. לדברי פרקליטו 

 של שיף: "הוא לא התכוון בשום שלב לפגוע במנוח, אלא ירה לגלגלים";

בידי בן זוגה, בנשק האבטחה שנשא מטעם עבודתו.  יצחקבייב ילנהנורתה למוות  2020בינו'  20-ב

 מיד אחרי הרצח היורה התאבד;

                                                            
5
 .71, עמ' (פרטי רישיון) ירייה לכלי רישיון קבלת הליך לבדיקת הועדה דוח 
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 .95, עמ' 2017, האקדח על שולחן המטבח, ?פיקוח וכמה םכלי כמה – האזרחי במרחב קל נשק: נצור לאצוטט בדוח:  
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 .24, עמ' (פרטי רישיון) ירייה לכלי רישיון קבלת הליך לבדיקת הועדה דוח 
8
 .2020ספטמבר  30, 001852—2020-0024-5700תשובת המשרד לביטחון פנים לבקשת מידע של האקדח על שולחן המטבח, סימוכין:  
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 .43, עמ' 2021באוגוסט  16כהן, -נתונים והתמודדות הרשויות, כתיבה: ד"ר נורית יכימוביץ –מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עבירות נשק  
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https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://gfkt.org/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ronen-firearm-committee-report
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בעלה, שהואשם ברצח, ירה בה ככל הנראה בנשק  .'אהרונוביץ אסתינורתה למוות  2019בנוב'  3-ב

 שהחזיק ברישיון פרטי;

, באקדח שהחזיק ברישיון, חסדאי באופיר למוות ירה קטן ויקטור, בחניון ברמלה, 2019ביולי  28-ב

 במהלך ריב על מקום חניה. קטן הואשם ברצח.

 

 דפוסי פשיעה חוזרים בנשק מורשה:

 10;". כולם בוצעו בנשק ברישיוןהתאבדות-מעשי "רצח 7-נשים ב 7נרצחו  2016-2021 בין השנים

שנשלח לבית  נורו למוות בנשק אבטחה חפות וחפים מפשע 41לפחות , 2021-2002 בין השנים

 11המאבטח לאחר סיום המשמרת.

 עלייה בעבירות ירי ועבירות נשק:. 2

במציאות של פיקוח מוגבל ומעבר מתמיד של נשק מורשה לידיים בלתי מורשות, לא ניתן לטעון 

חדה וברורה בין מדיניות של האצה בתפוצת הנשק המורשה לבין עליות חדות בעבירות להפרדה 

הנשק והירי, גם אם רוב העבירות מתבצעות בנשק בלתי מורשה. על פי דוח של מרכז המידע 

-2017השנים שבין  ארבעב 40%-והמחקר של הכנסת, מספר הפניות למוקד בגין עבירות ירי גדל ב

פניות בגין עבירות ירי ונפתחו  35,000של המשטרה כמעט  100במוקד  נרשמו . בשנים אלה2020

 12.53%-תיקים בגין עבירות נשק. מספרן של כלל עבירות הנשק גדל בכ 23,007במשטרה 

במושב  ארבעבתה בת הכשתוך כדי נהיגה,  פרץ עדי בראשה נורתה, בטיילת בבת ים, 2021באוג'  9-ב

 האחורי;

 , ימים אחרי שחרורו מהכלא.דדון שימי למוות נורה, סמוך לקניון בראשון לציון, 2021באוג'  18-ב

 הגברת הסכנה לציבור: . 3

שימוש "לעברו:  בירייה פלסטיני אדם פצע זאב איתןכך תיארה פרקליטות מחוז מרכז אירוע שבו 

בנשק חם שלא כדין ... תוך התעלמות מהמון רב של אנשים ... ותוך העמדה שלהם ושל האדם אליו 

  .כיוון את הנשק בסכנת חיים"

מסירת ההרשאה לשימוש האצת תפוצת הנשק תוך הפרטה זוחלת של פעולות השיטור והאכיפה ו

בנוסף, מעורבות של נשק חם בכוח חמוש בידי מאות אלפי אזרחים, מהווה סכנה לציבור. 

בסכסוכים ופשעים מחריפה את חומרת הפגיעות. פציעות הנגרמות מנשק חם הן החמורות ביותר 

בין  עלה חלקם של מקרי הרצח בנשק חם 2020-ל 2016 בין 13מבחינת אחוז הפצועים קשה ואנוש.

  14אחוזים. 67-ל 47-אחוז, מ 40-כלל מקרי הרצח בשיעור של למעלה מ
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 על ידי קואליציית האקדח על שולחן המטבח. ונאספוהאירועים דווחו בתקשורת  
11
 .זיכרון עמודאתר האקדח על שולחן המטבח,  
12
 16כהן, -נתונים והתמודדות הרשויות, כתיבה: ד"ר נורית יכימוביץ –נתונים אלה מוצגים בדוח: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עבירות נשק  

 , בפרקים שונים של הדוח.2021באוגוסט 
13
 .83-79, עמ' 2016יעות טראומה ורפואה דחופה, פגיעות טראומה בישראל: דוח לאומה המרכז הלאומי לפג 
14
 .2021ינואר  7, 2016-2019מענה משטרת ישראל לבקשת חופש מידע בנושא מידע אודות עבירות בנשק בין השנים  

https://www.mako.co.il/news-law/2021_q3/Article-1e57ff839440b71026.htm
https://www.mako.co.il/news-law/2021_q3/Article-1e57ff839440b71026.htm
https://www.mako.co.il/news-law/2021_q3/Article-1e57ff839440b71026.htm
https://www.mako.co.il/news-law/2021_q3/Article-1e57ff839440b71026.htm
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7682601?lts=1633332314300
https://www.ynet.co.il/news/article/sjexw9kgy
https://www.ynet.co.il/news/article/sjexw9kgy
https://www.ynet.co.il/news/article/sjexw9kgy
https://www.ynet.co.il/news/article/sjexw9kgy
https://www.ynet.co.il/news/article/sjexw9kgy
https://www.ynet.co.il/news/article/sjexw9kgy
https://www.ynet.co.il/news/article/sjexw9kgy
https://www.ynet.co.il/news/article/ry8sqzhgt
https://www.ynet.co.il/news/article/ry8sqzhgt
https://www.ynet.co.il/news/article/ry8sqzhgt
https://www.ynet.co.il/news/article/ry8sqzhgt
https://www.ynet.co.il/news/article/ry8sqzhgt
https://www.ynet.co.il/news/article/ry8sqzhgt
https://www.ynet.co.il/news/article/ry8sqzhgt
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.ynet.co.il/news/article/H100BZzMNw
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4039092499461941&id=160175817353648&__cft__%5b0%5d=AZVB72SNNPVu7RtIi5ncbYjE6lUxBHjqfDczMTJosA8_VkHeOGEXJDyEu3Dw4NqkWSan4CuICFnZeXG6qCdbkc2kDkHUrJLLVtyXulAwsubJYMapMwhYSh9vg0b1grMgKuq7Q0t_5JA_TrL2002CZKCz&__tn__=%2CO%2CP-R
https://gfkt.org/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%a7-%d7%90%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%9c%d7%a7%d7%97-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%94/
https://gfkt.org/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%a7-%d7%90%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%9c%d7%a7%d7%97-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%94/
https://gfkt.org/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%a7-%d7%90%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%9c%d7%a7%d7%97-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%94/
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אקדח שהחזיק מ חיים כדורים שלושה ירה נח ירון המונית נהג, באמצע תל אביב, 2018סוף מאי ב

 ברישיון לעבר נהג אחר שתקף אותו באבטיח. היורה הורשע.

 העצמת פגיעות בנשים:. 4

 2.5. מספר הנשים שנורו בנשק מורשה בשנה זו היה פי חמש נשים בנשק ברישיוןנרצחו  2020בשנת 

  בארבע השנים הקודמות. מממוצע הנרצחות בנשק מורשה

. מספר הנרצחות בנשק חם בשנה זו היה פי בנשק חם מורשה ובלתי מורשהנשים  12נרצחו  2020-ב

  15מממוצע הנרצחות בנשק חם בארבע השנים הקודמות. 1.5

קרחון". רק הסיפורים המסתיימים בסוף טרגי מגיעים לתקשורת. אולם הרצח נשים הוא רק "קצה 

שים רבות מאוד חוות איום משמעות הנוכחות של נשק בבית שסובל מאלימות רחבה הרבה יותר. נ

 מוגבר בשל הזמינות של כלי ירייה לבן זוג או בן משפחה המשליט עליהן אלימות.

איגוד העובדים הסוציאליים: "הנגישות לכלי ירייה במשפחות שבהן קיימת אלימות מחריפה את 

החיים  הסיכון והאיום כלפי נפגעי האלימות ... מדובר במנגנון של שליטה, איום וטרור בתחומי

  16השונים...".

 האצת אובדנות:. 5

כתב מבקר המדינה: "הקשר בין זמינות כלי נשק לבין שיעור התאבדויות ידוע בעולם לאורך  2020-ב

השנים ואף בא לידי ביטוי בהחלטת הממשלה כי התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות תכלול 

שיונות ילא הביאו לצמצום מתן ר'הקטנת נגישות לאמצעים קטלניים'". בפועל, המלצות אלה "

 18מכלל המתאבדים משתמשים בכלי ירייה. %11 17לנשיאת כלי נשק או לחידושן".

משרד הבריאות קבע כי הרחבת התבחינים מהווה: "סכנה ברורה ומשמעותית לחיים של עשרות 

 19אנשים ונשים בכל שנה, ויש לדעתנו לבטלה לאלתר".

 20טחים ושומרים בנשק האבטחה שקיבלו לצורכי עבודתם.מאב 19התאבדו  2018-2020 בין השנים

 

 :מסקנות

מצום תפוצת כלי ירייה והנגישות אליהם הוא מפתח מרכזי להפחתה ברמות הפשיעה החמושה, צ

צמצום הסיכונים והפגיעות שכלי ירייה משחקים בהם תפקיד ומיתון תרבות הכוח החמוש שהחלה 

והגיוני: חזרה למדיניות שגובשה בתהליך יסודי, על פני להתפשט בחברה. הקו הנדרש הוא פרגמטי 

 שנים וועדות רבות. חשוב להדגיש שהצמצום שנקטה ישראל בעבר היה מתון ויחסי בלבד.

                                                            
15
 .2021ינואר  7, 02659121, סימוכין 891/20משטרת ישראל, מענה משלים לבקשת מידע  
16
 . 3.2.2021ית איגוד העובדים הסוציאליים לשר לבט"פ, ההשפעות השליליות של הנגישות לכלי ירייה, על רקע משבר הקורונה, פני 
17
 (.2020)מאי  342-340ב, עמ'  70פעולות משרדי הממשלה" דוח שנתי  –מבקר המדינה, "היבטים ביישום התכנית הלאומית למניעת התאבדויות  
18
 .2020 סיכום,-נתוני האובדנותמשרד הבריאות, טיוב  
19
  .(2018)והתאבדויות נשק זמינות על: עמדה ניירמשרד הבריאות, המועצה הלאומית למניעת אובדנות,  
20
 .2020ספטמבר  30, 001852—2020-2400-5700תשובת המשרד לביטחון פנים לבקשת מידע של האקדח על שולחן המטבח, סימוכין:  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5301288,00.html
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Documents/NE-suiside-weapons.pdf
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בנוסף, נדרש הידוק משמעותי בפיקוח על כלי ירייה. יש לפעול לחיזוק הפיקוח בנוסף לצמצום, ולא 

במרחב האזרחי, פיקוח לא מסוגל לספק תחליף  כתחליף לכך, שכן בתנאים של תפוצת נשק נרחבת

למדיניות מניעתית, מצמצמת. הידוק הרגולציה, רצוי ומבורך ככל שיהיה, אינו מהווה פתרון מספק 

 היתר של המרחב האזרחי בישראל.-לבעיית חימוש

 צעדים מעשיים ליישום מדיניות מניעתית וצמצום שכיחות כלי הירייה:

מדיניות מניעתית מחייבת חזרה לתבחינים מבוססי עילה/צורך של : 07ביטול תבחין רובאי  .1

שנה התפיסה המנחה היתה שרק מי שיש לו  20-. כאשר גובשו התבחינים לפני כהגנה עצמית

עבודה  ,שוב זכאייצורך לשאת נשק בשל איום מוגבר כלפיו, זכאי לרישיון, למשל בשל מגורים בי

 הובלת חומרי נפץ וכו'. ,ישוב זכאייב

 2018-. עד לניות מניעתית דורשת צמצום מחדש של תבחין "שירות בכוחות הביטחון"מדי .1

 –התבחין הזה כלל קבוצה מוגבלת מאד של משרתים )בהווה ולשעבר( בכוחות הביטחון 

קצינים בלבד. אמנם התבחין הזה הורחב לאורך השנים )מקצינים בדרגת סא"ל לקצינים 

 ל מאד.אבל עדיין היה חריג מוגב ,בדרגת סגן(

  –יש לבטל את הסעיפים שנוספו לתבחין זה המגלמים הרחבה מהותית ומספרית  .2

: הרחבה זו הגדילה את פוטנציאל 08-07 התבחין הורחב למי שעבר הכשרה של רובאי (1

 אלף איש שמחזיקים בנשק פרטי(. 150-הזכאים לרישיון בכחצי מיליון איש )ביחס לכ

ע שאדם שירת כחייל קרבי, הוא יכול להחזיק התבחין מקנה רישיון "לכל החיים": מרג (2

בעוד שתבחינים אחרים תלויים במקום מגורים/עבודה/עיסוק.  ,בנשק לכל החיים

 לתבחין זה אין כל הגבלה.

מדיניות מניעתית מחייבת ביטול : הגבלת התבחין המשמר )כיום מכונה "הוראות מעבר"( .2

עוד בתבחינים יהיה רשאי להחזיק התבחין המשמר והגבלת משך הזמן שאדם שאינו עומד 

התבחין המשמר מהווה חריג בלתי ראוי. הוא קובע כי ניתן להאריך את רישיונו של מי  21בנשק.

שנים ברציפות, גם אם הוא לא עומד בשום תבחין נוסף. לפי  10שהחזיק בנשק ברישיון במשך 

פרטי היו בקטגוריה זו מרבית בעלי הרישיון ה , בעת עריכת הדוח2014דוח מבקר מדינה משנת 

(. מבקר המדינה קבע בעבר ש"המדיניות הראויה תהיה לבטל את תבחין 'משמר' תוך 50%-)כ

ואינן  ,בפועל, הוראות המעבר שנקבעו הן העתק של התבחין המשמר 22קביעת הוראות מעבר".

מגבילות את משך ההחזקה בנשק. בלי הצדקה קונקרטית להארכת הרישיון, לא ראוי להמשיך 

 להאריך אותו. ו

 :הידוק משמעותי בפיקוח על כלי ירייה והידוק נוסף של תהליך הרישוי .3

וחיוב  ,משימוש לא מורשה, לא חוקי ולא תקין בנשק ביטוח צד ג' לטובת מי שעלול להיפגע .1

טחון. במקרה של יהמחזיקים בנשק, כולל נשק אזרחי פרטי וארגוני וכן נשק של כוחות הב

                                                            
21

החזיק ברישיון כדין בכלי ירייה מסוג אקדח במשך עשר שנים ומעלה ברצף בתבחינים הבאים: מגורים  20.8.2018מי שהחל מיום  "
ומתנדבים בגופי ביישוב זכאי, עיסוק ביישוב זכאי, מורה דרך, חקלאי מוכר, הובלת חומרי נפץ, קצין ביטחון בגוף מוכר, כבאי, עובדים 

יהיה רשאי ראש האגף להאריך לאותו אדם את תוקף הרישיון לתקופת רישיון נוספת בכל פעם, אף אם אינו עומד  –הצלה ומדריך ירי 
שנים או יותר ברצף; או רובה ציד  10החזיק ברישיון כדין אקדח, רובה אויר או אקדח אויר, במשך  31.12.2014בתבחין." וגם "מי שביום 

יהיה רשאי ראש האגף להאריך לאותו אדם את תוקף הרישיון  –שנים או יותר ברצף  15ריות(, רובה זעיר אר רובה צבאי, במשך )כדו
 לתקופת רישיון נוספת בכל פעם, אף אם אינו עומד בתבחין."

22
 (2014) 366ג, עמ' 64מבקר המדינה, דוח שנתי  
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טחון. הביטוח יחודש מדי שנה, בדומה לביטוח ייהיה ע"י גוף הבטחון, הביטוח יכוחות הב

 חובה לרכב, על סמך בדיקת כשירות.

. היום, הליכי הרישוי פיקוח מלא של האגף לרישוי כלי ירייה על נשק ונושאי נשק ארגוניים .2

שיון לנשק ארגוני מקלים יותר מהליכי הרישוי לקבלת נשק פרטי. על פי דוח ילקבלת ר

: "האנשים שמקבלים נשק באמצעות ארגונים ראויים, מפעל ראוי ומשרד "ועדת רונן"

ממשלתי לא באים במגע עם האגף ]לרישוי כלי ירייה[. בתחום הרישוי הארגוני הסמכות 

(, וכן: "הליך הרישוי לגבי ארגונים 62מתחלקת בין גורמים מספר. מצב זה אינו רצוי" )עמ' 

( יש 25ולא על ידי האגף לרישוי כלי ירייה". )עמ' אלה מתבצע על ידי בעלי רישיון מיוחד 

לבסס אחריות מלאה לפיקוח על נשק ארגוני באגף לרישוי כלי ירייה כנדבך נוסף לפיקוח 

העצמי של הארגונים ושל "בעל הרישיון המיוחד" בכל ארגון. אין להשלים עם פיקוח עצמי 

 בפועל של ארגונים, ללא התערבות שוטפת של המדינה.

, כגון בני משפחה, שכנים, יידוע והסכמה של אנשים בסביבת חייו של מבקש הרישיוןחובת  .3

לרבות בנות זוג קודמות, לצד חובת יידוע בכל הנוגע לרמת מסוכנותו של המבקש, מצבו 

הבריאותי והנפשי, קשיים כלכליים מיוחדים וכיו"ב. הסביבה המיידית לתוכה מתכנן 

מקור מידע רלבנטי וחשוב לבחינת בקשתו, לא רק מבקש הרישיון להביא את נשקו היא 

מקורות מוסדיים. "ועדת רונן" הכירה בכך )במובלע( בהמלצתה כי כל אישור לרישיון נשק 

יותנה באישור רשויות הרווחה. בקנדה, לדוגמה, אישור לרישיון מותנה בהסכמה וקבלת 

 מידע מבת זוג, בני משפחה, שכנים ומכרים. 

: יש להוסיף מידע על קורבנות של האגף לרישוי כלי ירייה והמשטרהשיפור מאגרי המידע  .4

זור מגורים, נסיבות האירוע, וסיבת הפגיעה או אירועי ירי, בפילוח לפי מגדר, גיל, לאום, א

שק של גופי בטחון. כיום לא נבהמוות וכן מידע מפולח על סוג אירוע הירי, כולל גם 

חר קורבנות נשק כמדד ליעילות מדיניות כלי מתאפשר מעקב ממצה אחרי אירועי ירי וא

 הירייה ויישום הוראות החוק.


