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 23מרץ 2020
לכבוד
השר גלעד ארדן
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לכבוד
השר אופיר אקוניס
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בהול!

כבוד השר,
שלום רב,

הנדון :דרישה להורות על איסוף מהיר של נשק ארגוני ונשק מאבטחים שלא בתפקיד –
בשל משבר הקורונה
 .1אנו פונות אליך בעניין דחוף במיוחד בתקופה זו בשם קואליציית האקדח על שולחן
המטבח ,המאגדת בשורותיה  16ארגוני חברה אזרחית ופועלת למען צמצום הנשק במרחב
האזרחי והסכנות הנובעות ממנו .דרישתנו הבהולה היא להורות על איסוף מיידי של הנשק
שבידי מאבטחים שלא בתפקיד ,כולל מאבטחים בבידוד ואלה שהוצאו לחופשה ולחל"ת,
וכן של הנשק הארגוני שנמצא בידי עובדי ארגונים ומפעלים ראויים שאינם עובדים בימים
אלו ,לנוכח השבתת המשק והעלייה באלימות במשפחה במצב החירום שפוקד את המדינה.
 .2בחנו את ההנחיות של המשרד לביטחון פנים (: ,24.3.2020חברת שמירה :תחום רישוי
פרטי וארגוני : ,15.3.2020 ;02096520 -חברת שמירה :תחום רישוי פרטי וארגוני -
 ,01787020בחתימת לימור ארזני ,מנהלת תחום בכירה [חטיבת רישוי כלי יריה] אגף כלי
יריה) ומצאנו שהן רחוקות מלנקוט צעדי מניעה כנדרש של התפרצות אלימות חמושה בתוך
בתים ומשפחות .ככלל ,אין ההנחיות מורות על איסוף כלי ירייה של מאבטחים או נושאי
נשק ארגוני  .הן מתייחסות אך ורק למאבטחים בבידוד ומורות על אחסון נשקם הארגוני
בתוך הכספת הביתית .אין בהנחיות כל התייחסות למאבטחים ונושאי נשק ארגוני שהוצאו
לחופשה .הנחיית איסוף הנשק חלה אך ורק על בעל רישיון מיוחד ללא ממלא מקום שיצא
לחופשה או עזב את עבודתו .אין בכך כל מענה למצוקות ולסיכונים הייחודיים בתוך
משפחות בתקופה הנוכחית.
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 .3כידוע ,החל מיום  15.3.20נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום שונות לפיהן מרבית
האוכלוסייה נשלחה ,ככל שניתן ,להסגר ביתי עד למועד לא ידוע .המרחב הציבורי הושבת
כמעט לחלוטין ,נסגרו בתי עסק ,מוסדות חינוך ,מקומות בילוי ורוב המקומות שמפעילים
שירותי אבטחה ושמירה לצרכי הגנה על המפעל .כיום ,רוב המאבטחים נמצאים בביתם
ולא בתפקיד וחלקם הוצאו לחל"ת ,תחת האיסור הכמעט מוחלט על יציאה למרחב
הציבורי.
 .4בנסיבות אלה ,מתייתרת אחזקת הנשק על ידי מאבטחים ונושאי נשק ארגוני שאינם
פעילים כעת ,משלא מתקיים הרציונל בסעיף 10ג (ה) לחוק כלי היריה ,תש"ט – ,1949
המתיר נשיאת נשק על ידי מאבטחים מחוץ למקום ושעת ביצוע התפקיד לפי הוראת השעה
המתחדשת של השר.
 .5יוזכר ,כי חוק כלי היריה קובע את הכלל לפיו מאבטחים לא יישאו את נשקם לביתם בסוף
יום העבודה וזאת נוכח הסיכון הטמון בהימצאותם של כלי ירייה במרחב הפרטי
והמשפחתי .סיכון זה נמצא בשיאו בימים אלה ומשכך קיימת דחיפות גדולה במתן הנחיה
ובנקיטת צעדים מהירים לאיסוף הנשק המיותר.
 .6מאז תחילת ההסגר חלה עלייה חדה בדיווחים למשטרה על אלימות בתוך המשפחה ,כפי
שדווח לאחרונה על ידי ראש אגף שיטור במשטרה וכפי שמעידה העלייה הדרמטית בפנייה
לקווי החירום (לירן לוי ,במהלך סגר הקורונה :זינוק בתלונות על אלימות במשפחה ,וואלה,
 .)23.3.2020עדות ברורה לסכנה הטמונה בהימצאות כלי ירייה במרחב המשפחתי בתקופה
קשה זו ניתן למצוא במקרי הירי בנשים שהתרחשו בשבוע האחרון .התפוסה המלאה
במקלטים לנשים מוכות גם היא מדליקה נורה אדומה .על-פי דווחי התקשורת ונתוני משרד
הרווחה מעל  200אלף נשים נמצאות במעגל האלימות בתוך המשפחה ,והן רתוקות היום
לבתיהן עם תוקפיהן לפי צו השעה ("זינוק באלימות במשפחה עקב ההסגר ,והמקומות
במקלטים לנשים מוכות אוזלים" ,הארץ.)22.3.20 ,
 .7עבור נשים נפגעות אלימות וילדים בסיכון ,הבית אינו מרחב בטוח ,והשהות הממושכת
יחד עם בן משפחה אלים הופכת לפצצה מתקתקת ומגבירה את רמת האלימות .מחקרים
מלמדים כי קיימת מגמה של עלייה משמעותית באלימות בתא המשפחתי בעיתות חירום.
בכל הבתים המתיחות במצב זה עולה ,ונוכחות של נשק עלולה ליצור סיכון נוסף.
 .8מחקרים בעולם מראים בוודאות כי נוכחות כלי ירייה בבית מקלה על אלימות במשפחה
להפוך לרצח .מחקרים שונים בארה"ב 1מצאו כי תדירות התופעה של רצח נשים גדלה פי
שלושה בבתים שיש בהם כלי ירייה .למותר לציין כי בעתות חירום ,אוכלוסיות פגיעות,
דוגמת משפחות הנמצאות במעגל האלימות ,הופכות לפגיעות יותר.
 .9לפיכך ,אנחנו פונות בדרישה בהולה להורות על איסוף מידי של נשק מאבטחים ושל נושאי
נשק ארגוני מורשים שלא בתפקיד ובמיוחד אלה שהוצאו לחל"ת.

 1האקדח על שולחן המטבח .2017 .לא נצור :נשק קל במרחב האזרחי – כמה כלים וכמה פיקוח? עמ'  ,28הערה מס.28 .
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 .10בנוסף ,ובצעד חירום מיוחד ,אנחנו מבקשות לבחון בכובד ראש אפשרות לאיסוף כלי נשק
פרטיים והפקדה שלהם במשטרה ,וזאת נוכח המתח הרב השורר בכל הבתים במדינה בגלל
אי הוודאות ,היעדר הפעילות של מוסדרות החינוך ,החרדות והמצוקה הכלכלית .למצער,
חיוני ודחוף להבטיח העברת מידע מרשויות הרווחה לאגף כלי הירייה ולמשטרה ,לאור
הסכנות המוגברות הנלוות למצב זה ,על מנת למנוע אסונות.

בכבוד רב,
מייסא ארשיד,
'האקדח על שולחן המטבח'
אשה לאשה ,מרכז פמיניסטי
חיפה

עו"ד אן סוצ'יו ,עו"ד
עו"ד נטע לוי,
האגודה לזכויות האזרח
עמותת איתך מעכי –
משפטניות למען צדק חברתי

חברות קואליציית האקדח על שולחן המטבח:
איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי
אשה לאשה מרכז פמיניסטי
האגודה לזכויות האזרח בישראל
הכצעקתה
יוזמות אברהם
כולן – קידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל
ל.א .לאלימות נגד נשים
נגה – המרכז הישראלי לזכויות נפגעי עבירה
נשים לגופן
פוליטיקלי קוראת
פסיכואקטיב  -אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם
פרופיל חדש – התנועה לדה-מיליטרזיציה של ישראל
קואליציית נשים לשלום
רופאים לזכויות אדם
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שדולת הנשים בישראל
תמורה  -המרכז המשפטי לקידום שיוויון

העתקים:
מר משה (צ'יקו) אדרי ,מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים
בדוא"ל:

עו"ד אריאל סיזל ,יועמ"ש המשרד לבט"פ
בדוא"לmishpat@mops.gov.il :

מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך
בדוא"לmankal@education.gov.il :

מר שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
בדוא"לshlomo.d@masham.org.il :

מר יוסי בר ,מנהל המשטרה הירוקה
בדוא"לyossib@sviva.gov.il :

מר מנחם לייבה ,מנכ"ל עיריית תל אביב
בדוא"לmancal.mail.tel-aviv.gov.il :

מר איתן שטיאסני ,מנכ"ל עיריית חיפה
בדוא"לeytanst@haifa.muni.il :

גב אבישג אבטובי ,מנכ"לית עיריית באר שבע
בדוא"לavishag@br7.org.il :

מר איציק לארי ,מנכ"ל עיריית ירושלים
בדוא"לitzikl@jerusalem.muni.il :

מר דוד לוי ,יו"ר ארגון חברות האבטחה
בדוא"לdadi@sbisrael.co.il :

ח"כ עאידה תומא-סולימאן ,יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי וקידום מעמד האשה
בדוא"לaidat@KNESSET.GOV.IL :

ח"כ עופר שלח ,הוועדה המיוחדת להתמודדות המדינה עם משבר הקורונה
בדוא"לoshelach@KNESSET.GOV.IL :
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