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 אנחנו לא יודעות מי היא, אבל יודעות ונחושות להציל את חייה

 2020מרץ  23

 לכבוד   לכבוד
 השר אופיר אקוניס   גלעד ארדןהשר 

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד   לבטחון פנים משרדה
  sar@molsa.gov.ilדוא"ל: ב  sar@mops.gov.ilדוא"ל: ב
 

 בהול!

 כבוד השר, 

 ,שלום רב

 

  – שלא בתפקיד מאבטחיםארגוני ונשק נשק של מהיר איסוף על להורות ה ישדרהנדון: 

 משבר הקורונה בשל

קואליציית האקדח על שולחן בשם בעניין דחוף במיוחד בתקופה זו אליך  אנו פונות .1

נשק במרחב הופועלת למען צמצום ארגוני חברה אזרחית  16המאגדת בשורותיה  ,המטבח

 נשקמיידי של ה איסוףלהורות על היא הולה בה תנודריש .נווהסכנות הנובעות ממ האזרחי

 ,לחל"תלחופשה וואלה שהוצאו  , כולל מאבטחים בבידודשבידי מאבטחים שלא בתפקיד

בימים  עובדיםאינם ארגונים ומפעלים ראויים שעובדי הנשק הארגוני שנמצא בידי  וכן של

 . ת המדינהשפוקד א חירוםמצב הבהעלייה באלימות במשפחה השבתת המשק ו נוכחלאלו, 

:חברת שמירה  :תחום רישוי , 24.3.2020)טחון פנים ל המשרד לביש את ההנחיותבחנו  .2

 -:חברת שמירה  :תחום רישוי פרטי וארגוני   , 15.3.2020; 02096520 -פרטי וארגוני 

י אגף כל [חטיבת רישוי כלי יריה]מנהלת תחום בכירה בחתימת לימור ארזני, , 01787020

חמושה בתוך התפרצות אלימות ה כנדרש של לנקוט צעדי מניעהן רחוקות מומצאנו ש (יריה

נושאי של מאבטחים או ככלל, אין ההנחיות מורות על איסוף כלי ירייה בתים ומשפחות. 

ם הארגוני סון נשק. הן מתייחסות אך ורק למאבטחים בבידוד ומורות על אחנשק ארגוני

שהוצאו  נושאי נשק ארגוניהנחיות כל התייחסות למאבטחים ובתוך הכספת הביתית. אין ב

שיצא ללא ממלא מקום מיוחד הנשק חלה אך ורק על בעל רישיון הנחיית איסוף . לחופשה

ים בתוך מענה למצוקות ולסיכונים הייחודיך כל אין בכ .לחופשה או עזב את עבודתו

 משפחות בתקופה הנוכחית.
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 מרבית הןלפי שונות לתוקף תקנות שעת חירום סונכנ 15.3.20החל מיום ע, כידו .3

ושבת ההמרחב הציבורי  .ידוע עד למועד לא להסגר ביתי , ככל שניתן,נשלחה האוכלוסייה

מפעילים נסגרו בתי עסק, מוסדות חינוך, מקומות בילוי ורוב המקומות ש ,לחלוטיןכמעט 

 נמצאים בביתם רוב המאבטחיםכיום,  .ל המפעלירה לצרכי הגנה עושמ שירותי אבטחה

למרחב  היציאעל ט מוחלט תחת האיסור הכמע ,חל"תהוצאו ל וחלקם בתפקידלא ו

 . יהציבור

שאינם ונושאי נשק ארגוני בנסיבות אלה, מתייתרת אחזקת הנשק על ידי מאבטחים  .4

 ,1949 –תש"ט  ,לחוק כלי היריהג )ה( 10לא מתקיים הרציונל בסעיף מש ,פעילים כעת

שעה לפי הוראת ה התפקיד ושעת ביצוע ם מחוץ למקוםל ידי מאבטחינשיאת נשק ע המתיר

  .המתחדשת של השר

את נשקם לביתם בסוף  ישאוי לאמאבטחים את הכלל לפיו יוזכר, כי חוק כלי היריה קובע  .5

נוכח הסיכון הטמון בהימצאותם של כלי ירייה במרחב הפרטי יום העבודה וזאת 

מתן הנחיה ת גדולה בומשכך קיימת דחיפו הים אלוהמשפחתי. סיכון זה נמצא בשיאו בימ

 המיותר. דים מהירים לאיסוף הנשק ת צענקיטוב

, כפי בדיווחים למשטרה על אלימות בתוך המשפחה עלייה חדהחלה  ההסגר תחילתמאז  .6

דה העלייה הדרמטית בפנייה יוכפי שמעעל ידי ראש אגף שיטור במשטרה  לאחרונהשדווח 

, וואלה במהלך סגר הקורונה: זינוק בתלונות על אלימות במשפחה,י, )לירן לולקווי החירום 

בתקופה  במרחב המשפחתיעדות ברורה לסכנה הטמונה בהימצאות כלי ירייה  .(23.3.2020

המלאה . התפוסה בשבוע האחרוןשהתרחשו בנשים קשה זו ניתן למצוא במקרי הירי 

חי התקשורת ונתוני משרד י דוופ-על .נורה אדומהה לטים לנשים מוכות גם היא מדליקבמק

 רתוקות היוםנשים נמצאות במעגל האלימות בתוך המשפחה, והן אלף  200הרווחה מעל 

זינוק באלימות במשפחה עקב ההסגר, והמקומות )" לפי צו השעהעם תוקפיהן  לבתיהן

 (.22.3.20", הארץ, במקלטים לנשים מוכות אוזלים

ו מרחב בטוח, והשהות הממושכת , הבית אינילדים בסיכוןו עבור נשים נפגעות אלימות .7

מחקרים  .יחד עם בן משפחה אלים הופכת לפצצה מתקתקת ומגבירה את רמת האלימות

 .עלייה משמעותית באלימות בתא המשפחתי בעיתות חירום מגמה שלכי קיימת מלמדים 

 עולה, ונוכחות של נשק עלולה ליצור סיכון נוסף. בכל הבתים המתיחות במצב זה

בבית מקלה על אלימות במשפחה  כלי ירייהקרים בעולם מראים בוודאות כי נוכחות מח .8

ח נשים גדלה פי כי תדירות התופעה של רצמצאו  1בארה"ב מחקרים שוניםלהפוך לרצח. 

סיות פגיעות, ם, אוכלולציין כי בעתות חירו למותר. שיש בהם כלי ירייה שלושה בבתים

 עות יותר. הופכות לפגי ,לימותשפחות הנמצאות במעגל האת מדוגמ

נושאי ושל איסוף מידי של נשק מאבטחים הורות על בדרישה בהולה לאנחנו פונות לפיכך,  .9

  .ד ובמיוחד אלה שהוצאו לחל"תשלא בתפקימורשים נשק ארגוני 

                                                
 .82 , הערה מס.28עמ'  פיקוח?כלים וכמה כמה  –נצור: נשק קל במרחב האזרחי לא . 2017טבח. האקדח על שולחן המ 1
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סוף כלי נשק יאפשרות לאנוסף, ובצעד חירום מיוחד, אנחנו מבקשות לבחון בכובד ראש ב .10

בגלל דינה במהשורר בכל הבתים הרב  המתחנוכח וזאת פרטיים והפקדה שלהם במשטרה, 

 למצער,. ות והמצוקה הכלכליתחרדהסדרות החינוך, פעילות של מוה היעדרוודאות, אי ה

לאגף כלי הירייה ולמשטרה, לאור רשויות הרווחה חיוני ודחוף להבטיח העברת מידע מ

   .נותנוע אסו, על מנת למזההנלוות למצב המוגברות סכנות ה

 ,בכבוד רב

 אן סוצ'יו, עו"ד עו"ד נטע לוי,  עו"ד מייסא ארשיד, 
 ה לזכויות האזרחדוהאג   –מעכי עמותת איתך  ''האקדח על שולחן המטבח

 ן צדק חברתילמעשפטניות מ  אשה לאשה, מרכז פמיניסטי
 חיפה

 

 יציית האקדח על שולחן המטבח:חברות קואל
 

 ת למען צדק חברתימשפטניו –מעכי -איתך
 

 אשה לאשה מרכז פמיניסטי
 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל
 

 הכצעקתה
 

 יוזמות אברהם
 
 בישראל קידום השיח והעשייה הפמיניסטית –לן כו
 

 ל.א. לאלימות נגד נשים
 

 המרכז הישראלי לזכויות נפגעי עבירה –נגה 
 

 נשים לגופן
 

 וראתפוליטיקלי ק
 

 אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם -פסיכואקטיב  
 

 של ישראלמיליטרזיציה -התנועה לדה –פרופיל חדש 
 

 קואליציית נשים לשלום
 

 רופאים לזכויות אדם
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 שראלבישדולת הנשים 
 

 המרכז המשפטי לקידום שיוויון -תמורה 

 : העתקים
 

 פניםהטחון י, מנכ"ל המשרד לבמשה )צ'יקו( אדרימר 
 ל: בדוא"

 , יועמ"ש המשרד לבט"פסיזל אריאלד עו"
 lmishpat@mops.gov.iבדוא"ל: 

 החינוך מנכ"ל משרד שמואל אבואב, מר
 mankal@education.gov.ilל: בדוא"

 מרכז השלטון המקומי מנכ"ל ,רגשלמה דולב מר
 shlomo.d@masham.org.ilבדוא"ל: 

 ר יוסי בר, מנהל המשטרה הירוקהמ
 yossib@sviva.gov.ilבדוא"ל: 

 ל עיריית תל אביבמנכ"חם לייבה, מר מנ
 gov.ilaviv-ancal.mail.telm. דוא"ל:ב

 מנכ"ל עיריית חיפה, סניטיאאיתן שמר 
 eytanst@haifa.muni.il בדוא"ל:

 עיריית באר שבע יתמנכ"ל, אבישג אבטוביגב 
 avishag@br7.org.ilבדוא"ל: 

 מנכ"ל עיריית ירושלים, איציק לארימר 
 lem.muni.ilitzikl@jerusa בדוא"ל:

 חברות האבטחה רגוןא, יו"ר דוד לוימר 
 dadi@sbisrael.co.ilבדוא"ל: 

 שהמעמד הא שוויון מגדרי וקידום, יו"ר הוועדה לסולימאן-עאידה תומא"כ ח
 aidat@KNESSET.GOV.ILוא"ל: בד

 הוועדה המיוחדת להתמודדות המדינה עם משבר הקורונה פר שלח,"כ עוח
 ET.GOV.ILoshelach@KNESS"ל: בדוא
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