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מבוא – עיקרי הטענות
 .1קואליציית "האקדח על שולחן המטבח" מאגדת  11ארגוני החברה האזרחית ,זכויות אדם וזכויות
נשים בפרט ,במטרה להביא להפסקת נשיאת נשקי מאבטחים למרחב הביתי ,הגורמת להגברת
האלימות כלפי נשים ומעודדת רצח נשים וגברים חפים מפשע ,ולאכיפת החוק הקיים בנושא.
 .2הארגונים החברים בקואליצייה הם :אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה; תמורה ,המרכז המשפטי
למניעת אפלייה; איתך-מעכי ,משפטניות למען צדק חברתי; האגודה לזכויות האזרח בישראל; רופאים
לזכויות אדם; פרופיל חדש; קואליציית נשים לשלום; נגה ,המרכז לזכויות נפגעי פשיעה; קבוצת
הכצעקתה; ל.א .לאלימות נגד נשים ,ופסיכואקטיב.
 .3הקואליציה רואה חשיבות רבה במהלך החקיקתי הנרחב שהתקיים בשנת  2008ליישום המלצות
ועדת ברינקר ,אשר המליצה בין היתר על הפסקת לקיחת נשק על ידי מאבטחים לבתיהם על רקע
מקרי רצח של נשים .בין יתר הוראות החוק שתוקנו באותה תקופה היה תיקון מס'  15לחוק כלי
היריה ,אשר קבע כי:
בעל הרשיון המיוחד ]חברת השמירה[ רשאי להרשות בתעודת הרשאה לבעל רישיון לפי סעיף
קטן )ג( המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן )א( ]מאבטח[ לשאת ולהחזיק בכלי יריה שינתן לו
עליו הרשיון המיוחד ,ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל לאזור שבו הוא מועסק.
 .4כך אנחנו אף רואות בחיוב את העברת האחריות לחברות השמירה ממשרד המשפטים למשרד לבטחון
פנים ,המהווה אף הוא יישום של המלצות ועדת ברינקר.
 .5בשנה האחרונה נעשו מאמצים רבים על ידי הארגונים החברים בקואליצייה להביא לאכיפתו
וליישומו של סעיף זה ,ובין היתר ,פנינו בעניין זה לשר לבטחון פנים ולחברות השמירה הגדולות
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במשק ,והתקיימה ביום  5.12.11ישיבה בועדה למעמד האשה בכנסת אשר בסיכומה הוחלט לפנות
לשר לבטחון פנים ולבקש ממנו הסברים על אי אכיפת הסעיף.
 .6פניותנו למשרד לבטחון פנים נענו ברוח חיובית ביחס לעמדה העקרונית כי יש לצמצם נוכחות נשק
בסביבה אזרחית ומשפחתית ,אך הודגש בהם כי המשרד חסר כיום כלים לאכיפה של הוראת החוק
האמורה .על רקע זה ניתן היה לקוות כי החקיקה האמורה תיתן בידי המשרד לבטחון פנים את הכלים
הנחוצים לאכיפת החוק ,שמטרתו העיקרית הגנה על הציבור מפני השפעתם הקטלנית של כלי הנשק.
 .7תזכיר החוק מעורר דאגה רבה כיוון שתחת לחזק ולשפר את הכלים שעומדים בידי המשרד
לבטחון פנים בכדי לאכוף את החוק בעניין האמור ,עולה מתוכו כוונה לבטל למעשה את
משמעותו של סעיף 10ג לחוק כלי היריה .סעיף )(2)22ד( לתזכיר מתקן את חוק כלי יריה ומוסיף
לו את הגדרת "אזור העסקה" :אזור מחוז משטרת ישראל כולו .מכך ניתן להבין כי מאבטח יהיה
רשאי לשאת את הנשק שניתן לו לצרכי התפקיד בכל תחומי מחוז משטרת ישראל בו הוא מצוי ,כולל
לאחר שעות העבודה ללא הגבלה ,וכולל בביתו ובאזורים אזרחיים נוספים .אם אכן לכך הכוונה ,הרי
שהגדרה זו עומדת בניגוד חריף להמלצות ועדת ברניקר לפיהן יש להגביל את האישור לנשיאת נשק
לתחום היעד המאובטח .נחדד :מטרת ההגבלה ,בין השאר ,למנוע ממאבטח לשאת נשק לביתו או
למרחב המשפחתי ,ואלו מצויים לרוב בקרבה לאתר המאובטח )כלומר ,באותה העיר ,ביישוב סמוך,
וכו'( .תיחום "האזור המורשה" בהתאם למחוז המשטרה ,לא ישיג את התוצאה הרצויה ולא ימנע
ממאבטחים חמושים לשאת נשק לביתם .כפי שיפורט להלן ,בעשור האחרון נפלו קרבן לנשקי
מאבטחים למעלה מ 25-נשים וגברים ,קרבנות חפים מפשע ,ושבעה מאבטחים התאבדו בנשק
שקיבלו ממקום עבודתם .התיקון המוצע ימשיך ויפקיר את חייהם של נשותיהם ,קרובי משפחתם
והאנשים בסביבתם של מאבטחים חמושים.
 .8אם כוונת התזכיר היא אחרת נשמח כמובן לשמוע על כך ,אולם יש צורך לשנות את ניסוח החוק כך
שהכוונה תהיה ברורה וחד משמעית.
בדיקת השפעת החקיקה על נשים )(gender mainstreaming
 .9הצורך והדרישה לשקול את השפעתו של החוק המוצע על שלומן ובטחונן של נשים הוא חלק
מהדרישה ההולכת ומתקבלת להביא בחשבון בכל פעולה שלטונית את השפעתה על נשים ,המהוות
מחצית מהאוכלוסיה ופגיעות ביותר לאלימות ולאפליה .הבאה בחשבון של השפעת חקיקה על נשים
ידועה באנגלית בשם  Gender mainstreamingומקובלת ברבות ממדינות המערב וכן בארגון
האו"ם ,ובאה לידי ביטוי אף בסעיף  6לחוק שיווי זכויות האשה ,הקובע כי ביחס להצעת חוק שיש
לה השלכות על נשים תובא בפני ועדת הכנסת הרלוונטית חוות דעת מגדרית:
הועברה לוועדה מוועדות הכנסת )בסעיף זה – הוועדה( הצעת חוק ,לרבות הצעת
חוק תקציב שנתי ,או הובאה לאישור הוועדה או להתייעצות עמה חקיקת משנה,
אשר יש להן השלכות על השוויון בין נשים לגברים או הנוגעות לתחום מתחומי
פעולתה של הרשות ]למעמד האשה[ ,תגיש הרשות לוועדה חוות דעת בדבר
ההשלכות האמורות )בסעיף זה – חוות דעת מגדרית(; חוות הדעת המגדרית תונח
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על שולחן הוועדה לקראת הדיון בעניין.
 .10מן הראוי לאמץ עמדה המביאה בחשבון את האספקט המגדרי אף בטרם תגיע הצעת החוק לוועדה
בכנסת.
רקע
 .11תעשיית האבטחה נוגעת בחיי היום-יום של כל אחד ואחת מאתנו .בעקבות צמיחתה המואצת בעשור
הקודם ,מועסקים בה היום כמעט  3אחוזים מכלל המועסקים במשק 1.בתחילת  2011כ 440-חברות
אבטחה רשומות העסיקו כ 90,000-שומרים ומאבטחים והחזיקו ב 130,000-כלי ירייה – כמעט 40
אחוז מכלל הנשק האזרחי במדינה .מגמה זו מתבלטת על רקע הצהרות הממשלה בדבר "מדיניות
צמצום כלי הירייה המוחזקים בידי הציבור" 2ולמרות שכבר ב 2005-תיעדו הרשויות המצאות של
כלי ירייה רבים מדי בשוק ,ושומרים חמושים מעבר לצורך האמיתי 3.מכאן ברור הצורך להסדיר
תעשיה זו באופן שיתייחס למאפייניה הייחודיים ,לעומת הסדרת שימוש בנשק עבור צרכים אחרים.
 .12בעשור האחרון )מאז שנת  (2002נרצחו במרחב הביתי-משפחתי  25אנשים באמצעות אקדחים אשר
ניתנו ליורים )או לאדם קרוב( לשם עבודתם כמאבטחים 17 ,מתוכם ככל הנראה מקבוצות מהגרים.
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רשימת הקרבנות מצורפת כנספח .בין קורבנות הנשק הקל במרחב הביתי-משפחתי נשים "זוכות"
לייצוג יתר בכל העולם )לעומת רוב מובהק של גברים בקרב קורבנות הנשק הקל מחוץ לבית(.
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מחקרים מעלים שקיים סיכון מוגדל לרציחות נשים – בין פי שלושה לפי חמשה – בבתים שיש בהם
כלי יריה 6,ובמקביל – נצפה צמצום משמעותי בתדירות הרציחות של נשים בתנאים של חקיקה

 1כפי שעולה מדברי תת ניצב מאיר בן ישי ,ראש חטיבת אבטחה ,משטרת ישראל ,בשיחה עם פעילות פרויקט "האקדח על
שולחן המטבח" ) ,(3.2.11בחיתוך עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 2דברי השר לבטחון פנים ,יצחק אהרונוביץ ,כפי שמצוטטים באתר "ישראל ביתנו":
http://www.beytenu.org.il/content/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94_%D7%
94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94__%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9
4%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95
%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A8_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%9
4%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%95%D7%94%D7%9E%
D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D
7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
 3דוח ועדת ברינקר ,בעמ' 26
 4הנתונים נאספו על ידי החוקרת רלה מזלי ממקורות שונים לצורך המחקרRela Mazali, The Gun on the Kitchen :
Table, in Vanessa Farr, Henri Myrttinen & Albrecht Schnabel eds., Sexed Pistols: The Gendered
 , Impacts of Small Arms and Light Weapons, U.N. University Press, Tokyo, 2009. pp. 18-48ובהמשך
אליו לצורך פעילות 'האקדח על שולחן המטבח'.
5
Wendy Cukier and James Cairns, "Gender, attitudes and the regulation of small arms: Implications for
action," in Vanessa Farr, Henri Myrttinen & Albrecht Schnabel eds., Sexed Pistols: The Gendered
Impacts of Small Arms and Light Weapons, U.N. University Press, Tokyo, 2009. pp. 18-48
6
Douglas Wiebe, “Homicide and Suicide Risks Associated with Firearms in the Home: A National
Case-Control Study," Annals of Emergency Medicine 41, no. 6 (2003): 775; A.L. Kellermann, F.P.
Rivara, N.B. Rushforth, J.G. Banton, D. T. Reay, J. T. Francisco, A. B. Locci, J. Prodzinski, B.B.
Hackman, G. Somes, "Gun ownership as a risk factor for homicide in the home," New England
Journal of Medicine, 329: 1084-1091, 1993; D. Hemenway, T. Shinoda-Tagawa, M. Miller, "Firearm
"availability and female homicide victimization rates among 25 populous high-income countries,
Journal of American Medical Women's Association, 57: 100-4, 2002; James E. Bailey, et al., "Risk
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ואכיפה מחמירים של חוקי רישוי נשק 7.נציין כי נשקם של מאבטחים גרם לקרבנות נוספים גם
בהקשרים אחרים )כגון נסיונות שוד ,התאבדויות ,פליטות כדור וכיו"ב( ומספר הקרבנות המלא גדול
בהרבה.
 .13על מנת להתמודד עם התופעה ,מינה שר הפנים בשנת  2005ועדה בין-משרדית )ועדת ברינקר(
שתבדוק את מערך כלי הנשק לשומרים בישראל .הוועדה ציינה בדו"ח שהגישה כי "מרבית האסונות
והתקלות אירעו בנסיבות אלו של לקיחת כלי הירייה אל מחוץ לתחום עיסוקו של השומר כשומר",
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ולפיכך המליצה ,בין השאר ,להפסיק את הנוהג לפיו מאבטחים נוטלים את הנשק עמם לאחר משמרת.
ההמלצה נועדה לצמצם את הפגיעה בחפים מפשע ואת חימוש היתר של המרחב הביתי והאזרחי ,נוהג
המסכן את חייהם של עשרות אלפים ,רבים מהם מהגרים מאתיופיה וממדינות ברית המועצות לשעבר
– בשנת  28% 2005מקרב המועסקים בתעשיית האבטחה והשמירה היו מקבוצות מהגרים ,פי שניים
ממספרם מתוך כלל המועסקים במשק.
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המצב כיום
 .14בעקבות המלצת ועדת ברינקר תוקן בשנת  2008חוק כלי היריה ,תש"ט 1949-ונוסף לו סעיף 10ג
הנוגע לרשיונות כלי יריה לשירותי שמירה )תיקון  ,(15ובו נקבע כי מאבטח יקבל רשיון לנשיאת
נשק אשר יוגבל לתחום משמרתו:
)א( רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל רשיון לפי סעיף )18א( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,תשל"ב ,1972-רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה בתנאים שייקבעו ברשיון המיוחד,
לשימוש המועסקים בשירותי השמירה שלו על פי סעיף  19לאותו חוק ,במסגרת עיסוקם
כאמור.
)ב( בעל הרשיון המיוחד רשאי להרשות בתעודת הרשאה לבעל רישיון לפי סעיף קטן )ג(
המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן )א( לשאת ולהחזיק בכלי יריה שינתן לו עליו הרשיון
המיוחד ,ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל לאזור שבו הוא מועסק.
)ג( רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי יריה על פי תעודת הרשאה
Factors for Violent Death of Women in the Home," Archives of Internal Medicine 157 (April 14,
1997): 777-782; Shanaaz Mathews, Naeemah Abrahams, Loma J. Martin, Lisa Vetten, Lize van der
Merwe & Rachel Jewkes, "Every six hours a woman is killed by her intimate partner": A National
Study of Female Homicide in South Africa, Medical Research Council Policy Brief, No. 5, June 2004,
http://www.mrc.ac.za/policybriefs/woman.pdf; Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Q
& A: Domestic Violence and Guns, October 14, 2009,
http://www.jhsph.edu/publichealthnews/articles/2009/frattaroli_domestic_violence.html; Jacquelyn
Campbell, Daniel Webster, Jane Koziol-McLane, Carolyn Block, Doris W. Campbell, F. Gary, J.
McFarlane, C. Sachs, P. Sharpe, Y. Ulrich, S. Wilt, J. Manganello, X. Xu, J. Schollenberger and V.A.
Frye, “Risk Factors for Femicide within Physically Abusive Intimate Relationships: Results from a
Multi-site Case Control Study,” American Journal of Public Health, 93: 1087-1097, 2003.
7
The Coalition for Gun Control, "March 8, 2010: Just the Facts: Reducing Domestic Homicide,
http:/guncontrolcanada.wordpress.com/; Wendy Cukier and James Cairns, "Gender, attitudes and the
regulation of small arms: Implications for action," in Vanessa Farr, Henri Myrttinen & Albrecht
Schnabel eds., Sexed Pistols: The Gendered Impacts of Small Arms and Light Weapons, U.N.
University Press, Tokyo, 2009. pp. 18-48
 8דוח ועדת ברינקר ,בעמ' 17
 9שלי לוי ,מסמך רקע בנושא מאפייני ההעסקה של עובדי שמירה ואבטחה בישראל ,הכנסת מרכז המחקר והמידע 10 ,ביולי
2005
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שייתן לו בעל רישיון מיוחד כאמור בסעיף קטן )ב( ,ובלבד שנתמלאו לגביו ההוראות
האמורות בסעיף 11ב ,בשינויים המחויבים.
תיקון החוק נועד למנוע הפניית נשק שנועד לאבטחה כלפי נשים וקורבנות אחרים במרחב הביתי ,כפי
שעולה במפורש מהדברים שנאמרו עובר להצבעה השנייה והשלישית על התיקון.

10

עם זאת ,על אף

ההמלצות החד משמעיות של הוועדה ועל אף תיקוני החקיקה בעקבותיהן ,התחשבות בשיקולי חסכון
ולוגיסטיקה)!( של חברות האבטחה מונעת את אכיפת החוק בידי הרשויות .ראשי תעשיית האבטחה
מרוויחים ישירות מאי אכיפת החוק – הם אינם נדרשים להקדיש משאבים לשם איסוף כלי הנשק
מהמאבטחים לאחר משמרתם ולשמירתם במקום מוגן; הם אינם נדרשים לשלם שכר לעובדים על הזמן
הכרוך בהפקדת הנשק או משיכתו וכו' .על רקע האמור ,יש מקום להזכיר את הסכומים האדירים אשר
מגלגלות החברות הללו :בשנת  2010העלייה ממוצעת ברווח התפעולי של חמש חברות האבטחה
הגדולות היה ;5.7%
שקלים,

12

11

בשנת  2002-2003המחזור העסקי של תעשיית האבטחה כולה היה  8מיליארד

בעוד תקציב משטרת ישראל ל 2003-עמד על כ 70%-מהסכום הזה.

13

חרף רווחיות

התעשייה ,הנוהג של נשיאת נשק שניתן לצרכי אבטחה למרחב הביתי נותר מקובל גם היום ,והפגיעות על
רקע זה לא נפסקו .בשנת  2011בלבד ,נרצחו שני בני אדם באקדחים שמאבטחים הביאו לבתיהם אחרי
שעות העבודה )ראו נספח(.
הערות לתזכיר חוק שירותי אבטחה ,התשע"ב2012-
 .15על רקע המתואר לעיל ,יש לחזק את ההגנה על הציבור מפני נשקי האבטחה בחוק המוצע ,ולבטל את
ההצעה לשנות את סעיף 10ג לחוק כלי היריה ,הכל כמפורט להלן:
)א( סעיף )2ה( מתייחס למתן אישור לקבלת שירותי אבטחה ליעד או לאתר המאובטח ,וקובע
כי "אישור כאמור בסעיף קטן זה יינתן לאחר התייעצות עם קצין משטרה בכיר ,אשר הוסמך
לכך על ידי המפקח הכללי של המשטרה ,ויכול שיותנה בתנאים ,לרבות הגבלת משך תוקפו
וכללים לעניין החזקתם ,אחסנתם ,כמותם וסוגיהם של כלי יריה ".מוצע לשנות את התיבה
"יכול שיותנה בתנאים "...ב"יותנה בתנאים" .נוסח כזה יבהיר כי ברירת המחדל היא קביעת
תנאים לאישור קבלת שירותי האבטחה ,וכי אין לתת ,כברירת מחדל ,אישור גורף.
)ב( סעיף )7א() (1מסמיך את הרשות "לתת רישיון או לסרב לתתו" .ס"ק )7א() (2מסמיך את
הרשות שתהיה רשאית "לתת רישיון בתנאים ובהגבלות ולהטיל תנאים והגבלות על רישיון
שניתן ,לרבות לעניין אופן מתן שירותי האבטחה ,משכם ,ומיקומם" .מוצע לאחד את שני
 10מס' מ" ;342/דברי הכנסת" ,חוב' ח' ,עמ' 57
 11על פי נתוני דאן אנד בראדסטריט:
http://duns100.dundb.co.il/ts.cgi?tsscript=/2011e/e16a2_sector&sec_name=Security,%20Guarding%20
and%20Cleaning
 12קו לעובד" ,פעולות קו לעובד בסיוע לעובדי אבטחה ישראלים" 12 ,יולי ;2002 ,חיים ביאור" ,בגלל הרגיעה? ירידה של
 15אלף במספר המאבטחים" ,הארץ ,א' 1,13ספטמבר.2004 ,
 13מירב ארלוזורוב" ,הנציב הכלכלי" ,דה מארקר וויק הארץ 21 ,אפריל  ,2006עמ'  ;11אורית ידיד" ,הכספת" ,מראות
המשטרה.www.police.gov.il/persumim/kitviey_et/01_179/03_179.asp ,
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הסעיפים בנוסח הבא" :לתת רישיון בתנאים ובהגבלות ולהטיל תנאים והגבלות על רישיון
שניתן ,לרבות לעניין אופן מתן שירותי האבטחה ,משכם ,מיקומם ,והסדרי הפקדת נשק באזור
האבטחה ,או לסרב לתתו" .הנוסח המוצע מבהיר כי אין לתת רשיון "אוטומטי" ללא הגבלות
או התניות ,וכי בכל מקרה יש להתייחס בעת מתן הרשיון לנסיבות הספיציפיות של שירותי
האבטחה ולצורך להסדיר הפקדת נשקים.
)ג( יש מקום להוסיף ,בהתאם להמלצות ועדת ברינקר ולמסקנותיה ,כי רשיון למתן שירותי
אבטחה ,הן לחברת האבטחה והן ליעד המאובטח ,יותנה בקיומם של הסדרים מספקים
להפקדת כלי הנשק בסוף המשמרת ,ובמידה וסידורים כאלו אינם קיימים ,תהיה אבטחת
האתר אבטחה לא חמושה .בנוסף יש לקבוע כי מאבטח שהוגשה נגדו תלונה הקשורה
בשימוש בנשק או הקשורה באלימות ו/או באיומים וכיוצא בכך ,לא יוכל לקבל רשיון
לשאת נשק אלא יועסק באבטחה לא חמושה בלבד .לחילופין ,יש לקבוע הוראות אלו
בתקנות שיתקין השר.
)ד( סעיף  16קובע חובת דיווח בנושאים שונים .מוצע להוסיף ס"ק )ד( ,לפיו ארגון בעל רשיון
יהיה חייב להודיע לרשות המוסמכת על תלונה שהוגשה למשטרה נגד מאבטח בנושאי
אלימות ,איומים ,שימוש בנשק וכיוצא באלה ,או על מידע אודות אחד מאלה שהגיע לידיעתו
בדרך אחרת ,בתוך  48שעות מרגע שנודע לו על כך.
)ה( סעיף )(2)22ד( מתקן את חוק כלי יריה ומוסיף לו את ס"ק )ד( לפיו הגדרת "אזור העסקה"
תורחב ,ומעתה לא תהיה האזור המאובטח ,אלא אזור מחוז משטרת ישראל כולו ,או אזור
רחב יותר באישור קצין משטרה בכיר .הגדרה זו סותרת את המלצות ועדת ברניקר לפיהן
יש להגביל את האישור לנשיאת נשק לתחום היעד המאובטח ,ומרוקנת את סעיף החוק
מתוכן .נחדד :מטרת ההגבלה ,בין השאר ,למנוע ממאבטח לשאת נשק לביתו או למרחב
המשפחתי ,ואלו מצויים לרוב בקרבה לאתר המאובטח )כלומר ,באותה העיר ,ביישוב סמוך,
וכו'( .תיחום "האזור המורשה" בהתאם למחוז המשטרה ,לא ישיג את התוצאה הרצויה ולא
ימנע ממאבטחים חמושים לשאת נשק לביתם.
)ו( ככל שכוונת התזכיר לכך ש"אזור העסקה" יהיה אזור מוגדר ומתוחם בתוך מחוז המשטרה,
מוצע לחדד את נוסח הסעיף כך שיובהר שהרישיון מוגבל לתחומי האתר המאובטח וסביבתו
הקרובה בלבד ,או למעט האזור הנדרש לשם הפקדת הנשק עם תום המשמרת )במידה ואין
באתר המאובטח אפשרות להפקיד בו את הנשק בבטחה(.
)ז( סעיף )(3)22ב( לעניין מוצע להוסיף סעיף קטן )ד( שיקבע כי לגבי מי שהורשע בעבר
בעבירה שיש עימה שימוש שלא כדין בנשק או מי שהורשע בעבר בעבירת אלימות
במשפחה ,לא ימליץ קצין המשטרה על מתן רשיון לנשק.
)ח( סעיף  :(5)22מוצע לתקן כי במידה ויוחלט לתת רשיון למאבטח אשר הוגשה נגדו תלונה
בגין אלימות או איומים בחמש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הרשיון ,יקבל/תקבל על
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כך המתלונן/ת הודעה על מנת לאפשר לו/לה להשיג על ההחלטה לתת רשיון בכלל ,או על
התנאים וההגבלות שנקבעו )או שלא נקבעו( לרשיון בפרט ,בהתאם לסעיף .14
אנו קוראים לכם שלא לקדם את הצעת החוק בנוסחה דהיום ,אלא בכפוף להכנסת התיקונים
כמבוקש ,תיקונים שיש בהם כדי להבטיח הגנה על חייהם של קורבנות חפים מפשע ,ובמיוחד נשים
קורבנות אלימות מידי בני זוגן.
על החתום,
אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה
איתך-מעכי ,משפטניות למען צדק חברתי
תמורה ,המרכז המשפטי למניעת אפליה
נגה ,המרכז לזכויות נפגעי פשיעה
האגודה לזכויות האזרח בישראל
קואליציית נשים לשלום
לא לאלימות נגד נשים
רופאים לזכויות אדם
קבוצת הכצעקתה
פרופיל חדש
פסיכואקטיב
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קרבנות נשק אבטחה מחוץ למסגרת העבודה
2002-2011
12/12/2011

נשים שנרצחו
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

שנה
2002
2003

2004
2005
2006
2008
2010
2011

גיל
55
44

שם
אסתר פייגנבאום
אילנה לוי
ליאורה בקשי
טייקו-קרן היילו
אנה דשקביץ
וארקאנש )טגין( אבוהיי
שלי מיכאלוב
זרו וובלום
גלינה פלאדייב
גינדה דבויקין
בלה ליטרובניקוב
תמר לב
אביבה )אבבה( מקש

26
29
52
33
24
54
89
54
32
45

גברים שנרצחו
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2004

הקייס מוליטה
גדעון אבוהיי
אריאל פרמוס
יעקב פרדג'ב
עובד חברת שמירה
עובד חברת שמירה

2008

בוריס ליטרובניקוב
ולרי גיטלמן
ששון ביטון
ויקטור שברדין
ארנסטו מנדוזה
דוד שקרגי

2003

גדי פרץ
אהרן בקשי
אלאמו אסייסא
סרגיי גלאדקוב
מאיר זמיר
"צעירה"
משה זמבר

2006
2007

2009
2010
2011

הארץ ;25.6.2007 ,בידי עמית
לעבודה; זיהוי הגופות לא הושלם;
מקור הנשק בחקירה; י-ם

התאבדו
26
27
28
29
30
31
32

2005
2006
2009
2010
2011
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גבר ,אחרי הרצח
גבר ,אחרי הרצח
גבר ,אחרי הרצח
גבר ,אחרי הרצח
גבר ,אחרי הרצח
השאירה מכתב התאבדות,קרית אתא
גבר ,אחרי הרצח

