
     

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

  2013באפריל  10                         

  לכבוד

  מירי רגבכ "ח

  במייל          ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"יו

  ירושלים, הכנסת 

  

  ,שלום רב

  הפרטי במרחב נשק חברות השמירה: הנדון

 .ועדת הפנים ולאחל לך הצלחהר "ראשית נבקש לברך אותך על מינויך לתפקיד יו .1

אשה לאשה מרכז " שהוקמה במסגרת פרויקט של, "האקדח על שולחן המטבח"קואליציית  .2

זכויות אדם וזכויות ארגוני בעיקרם ,  ארגוני החברה האזרחית11מאגדת , "פמיניסטי חיפה

של למרחב הביתי חברות אבטחה   שללהביא להפסקת נשיאת נשקשמטרתם , נשים

הקואליציה .  ובכלל, נגד נשיםאלימותשל העובדה שהדבר מביא להגברת הבהמאבטחים 

בני זוגן העובדים בתעשיית אים ששנוהוקמה בתגובה לתופעה מתמשכת של רצח נשים בנשק 

 .  ועל מנת להפסיק תופעה זו,האבטחה

לבקשך לפעול בדחיפות האפשרית לאכיפת , ר ועדת הפנים" כיואנו פונות אליך בתפקידך .3

אשר קובע הגבלות על הוצאת כלי נשק ממקום העבודה אך לא , ג לחוק כלי ירייה10סעיף 

לבוא צפויה ה - ח שירותי אבטחה " הצ-  ח הממשלתית החדשה"וכן להבטיח כי בהצ; נאכף

כדי להבטיח הגנה וישופר יחוזק אף ו , סעיף זהלא ירוקן מתוכן, עדת הפנים בקרובולדיון בו

שלא במסגרת  חברות אבטחהפני שימוש לרעה בכלי נשק של מ, ועל נשים בפרט, על הציבור

 . הכל כמפורט להלן,העבודהשעות 

  רקע

נכון .  מכלל המועסקים במשק3% כמעט ,ככל הידוע לנו, בתעשיית האבטחה מועסקים כיום .4

מאז .  הוחזק על ידי מאבטחים מכלל הנשק האזרחי במדינה40% כמעט 2011  שנתתחילתל

הם לבאמצעות אקדחים אשר ניתנו  נשים וגברים 31משפחתי - הביתי נרצחו במרחב2002שנת 

יצוין כי . לאחרונה אירעו מספר אירועים נוספים כאלה, כפי שפורסם .שם עבודה באבטחהל

לפחות  (התאבדויות, סיונות שודילקרבנות גם בהקשרים אחרים כגון נ הביאנשק מאבטחים 

פליטות כדור , )שניתן להם לצורך עבודתם  בנשק מאבטחים התאבדו במהלך העשור האחרון7

עיסוקנו במסגרת כי ,  יצוין עוד.מספר הקרבנות המלא גדול בהרבהכך שלמעשה , ב"וכיו

טחון פנים כי נשק האבטחה אף משמש בעולם הפשע לביצוע יבנושא למדנו מהמשרד לב

 .ב רשימת הקורבנות כנספח למכתבנו" רצ.פשעים ועבירות שונות נוספות



על מנת לבדוק את מערך כלי הנשק   - ועדת ברינקר –משרדית - מונתה ועדה בין2005בשנת  .5

ח ועדת ברינקר "דובמסגרת המלצות מקיפות ויסודיות הוועדה הוציאה . לשומרים בישראל

באופן חד משמעי הוועדה המליצה , בין השאר. על ידי השרים הנוגעים בדברבמלואן אומצו ש

 .ק לבתי המאבטחים בתום העבודהעל צמצום תופעת לקיחת כלי נש

מרבית האסונות והתקלות אירעו בנסיבות אלו של לקיחת כלי "ח כי "ועדת ברינקר ציינה בדו .6

, בין השאר,  לפיכך המליצה).17' עמ ("הירייה אל מחוץ לתחום עיסוקו של השומר כשומר

 . מאבטחים נוטלים את הנשק עמם לאחר משמרתבו להפסיק את הנוהג 

ג 10סעיף  ונוסף לו 1949-ט"תש,  חוק כלי היריה2008תוקן בשנת הוועדה לצת בעקבות המ .7

תיקון החוק נועד  .אזור העסקתואשר יוגבל ל כי מאבטח יקבל רשיון לנשיאת נשק הקובע

כפי שעולה במפורש מהדברים ,  במרחב הביתיאנשיםלמנוע הפניית נשק שנועד לאבטחה כלפי 

 .בוועדה השנייה והשלישית אהבמסגרת אישור התיקון לקרישנאמרו 

החוק לא נאכף , תיקוני החקיקה בעקבותיהןועל אף ההמלצות החד משמעיות של הוועדה  .8

 והפגיעות על רקע זה ,נמשךהנוהג של נשיאת נשק שניתן לצרכי אבטחה למרחב הביתי  .כראוי

 . לא נפסקו

  חדשהעברת הטיפול ברישוי כלי ירייה למשרד לבטחון ופנים ותזכיר החוק ה

 הוחלט על העברת האחריות והטיפול ,בהמשך ליישום המלצות ועדת ברינקר, לאחרונה .9

אנו רואות בחיוב את . טחון פניםיברישוי ופיקוח על כלי ירייה ממשרד הפנים למשרד לב

השינוי האמור שכן נושא כלי ירייה והשימוש בהן הוא נושא שבמומחיות מובהקת של המשרד 

 .טחון פניםילב

החלטה זאת פורסם תזכיר הצעת חוק לפני כשנה לביצוע העברת הסמכויות בהתאם ל .10

 .הסדרת הנושא בכללותוו

המחייבים השארת , ג של חוק כלי ירייה10הוראות סעיף , באופן מדאיג ומצער ביותראלא ש .11

, לא רק שלא חוזקו ושופרו בתזכיר,  במקום העבודה אחרי שעות העבודהחברות אבטחהנשק 

יה ימתקן את חוק כלי יר שלתזכיר) ד)(2(22סעיף הדבר נעשה ב . לחלוטיןןאלא רוקנו מתוכ

האזור "ומעתה לא תהיה , תורחב" אזור העסקה"לפיו הגדרת ) ד(ק "ומוסיף לו את ס

או אזור רחב יותר באישור קצין משטרה , אזור מחוז משטרת ישראל כולו" אלא "המאובטח

ההסבר שניתן לכך הוא שיש . מתוכןג לחוק כלי ירייה 10הגדרה זו מרוקנת את סעיף . "כירב

 . ההוראה והיא כרוכה בעלויות גבוהות לחברות האבטחה ובקשיים לוגיסטייםתקושי באכיפ

 לפיהן יש להגביל את האישור לנשיאת ,למותר לציין כי הדבר סותר את המלצות ועדת ברינקר .12

העמדה ומעבר לכך אף את , )עבודה למקום ה–דהיינו  (לתחום היעד המאובטחאך ורק נשק 

העקרונית של המשרד לבטחון פנים לפיה יש לצמצם נוכחות נשק בסביבה אזרחית 

הורה לאנשי משרדו טחון פנים מהעת האחרונה לפיהן ידבריו של השר לב את אף ו,ומשפחתית

 . להגבלת לקיחת נשק המאבטחים ממקום העבודהלפעול

  



 לסיכום

ר ועדת "כיו ,ותך הפומבית בנושא זה והתחייבותך לפעולאנו מבקשות לברך על התבטא .13

כלי  ובראש ובראשונה להבטיח כי מים הרלבנטיים להביא לשינוי במצבביחד עם הגור, הפנים

 .שארו בתחום מקום העבודהייחברות האבטחה   שלנשקה

אשר , ג לחוק כלי ירייה10אכיפת סעיף הביא לבדחיפות האפשרית למבקשות כי תפעלי אנו   .14

עד להשלמת הליכי החקיקה , קובע הגבלות על הוצאת כלי נשק ממקום העבודה אך לא נאכף

 .של החוק החדש

 ,ין השארב, קנתמתאשר , ח הממשלתית החדשה"בהצשלהבטיח אנו מבקשות כי תפעלי כן  .15

ייכלל סעיף זה ואף יחוזק וישופר , את חוק כלי ירייה וצפויה לבוא לדיון בוועדת הפנים בקרוב

מפני שימוש לרעה בכלי נשק של מאבטחים , ועל הנשים בפרט, הבטיח הגנה על הציבורכדי ל

כפי שמוצע " אזור ההעסקה" לא יוכנס התיקון להגדרת – דהיינו .שלא במסגרת העבודה

 .)לתזכיר) 2(ד22סעיף  (בתזכיר

  כי רשיון למתן שירותי אבטחהדרישהח החדשה "אנו מבקשות כי תפעלי להוסיף בהצ, בנוסף .16

 הסדרים מספקים להפקדת כלי םיותנה בקיו, )הן לחברת האבטחה והן ליעד המאובטח(

ובמידה וסידורים כאלו אינם קיימים תהיה אבטחת האתר אבטחה , הנשק בסוף המשמרת

 . חמושהבלתי

 כדי לדון בעניין זה ולהעביר וכן להיפגש איתך, נשמח להעביר עוד מידע וכל הבהרה שתתבקש .17

 . הרב שצברנו בנושאלידיעתך את הידע

  

  ,כבוד רב ובברכהב

   -בשם ארגוני קואליציית האקדח על שולחן המטבח 

  

  

  ד"עו, חיו-דבי גילד      ד"עו, סמדר בן נתן

          מקדמת מדיניות וחקיקה    "האקדח על שולחן המטבח"

  האגודה לזכויות האזרח        א"ת, 10הוברמן 

  

  

  

  

  

, מעכי-איתך; אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה - " האקדח על שולחן המטבח"ת ארגוני קואליציי

המרכז לזכויות נפגעי , נגה; המרכז המשפטי למניעת אפליה, תמורה; משפטניות למען צדק חברתי

; לא לאלימות נגד נשים; קואליציית נשים לשלום; האגודה לזכויות האזרח בישראל; פשיעה

  פסיכואקטיב; פרופיל חדש; הכצעקתהקבוצת ; רופאים לזכויות אדם

  



  קרבנות נשק אבטחה מחוץ למסגרת העבודה
2002-2013  

  5.4.13מעודכן 

  
  נשים שנרצחו

    גיל  שם  שנה  

    55  ' פרתסא  2002  1

    44  ' להנליא  2003  2

      'ב הרואיל    3

    26  ' הןרק    4

    29  'אנה ד    5

    52  ' א'ו  2004  6

    33  'שלי מ    7

    24  ' ו'ז  2005  8

    54  'גלינה פ  2006  9

    89  ' ד'ג 2008  10

    54  'לה לב    11

    32  'תמר ל  2010  12

    45  'מביבה א 2011  13

    24  )חברה של מאבטח(אשה   )6.8 (2012 14

    30  'גלינה ב 2012  15

    43  אשה מראש העין  )מרץ (2013  16

  עובדת זרה בסביבות גיל ארבעים    אשה מאשקלון  )אפריל (2013  17

  גברים שנרצחו

      ' מ'ה 2004  18

      'גדעון א    19

      'אריאל פ    20

      'יעקב פ  2006  21

    עובד חברת שמירה  2007  22

    עובד חברת שמירה    23

בידי עמית ; 25.6.2007, הארץ
; ת לא הושלםזיהוי הגופו; לעבודה

  ם-י; מקור הנשק בחקירה

      'בוריס ל  2008  24

      ' ג'ו    25

      'ששון ב 2009  26

      'ויקטור ש 2010  27

      ' מ'א    28

      'שדוד   2011  29

      ' ס'ר  2012  30

    52  'יוסף ד  2013  31

  התאבדו

  אחרי הרצח, גבר    'גדי פ  2003  32

 אחרי הרצח, גבר    'אהרן ב    33

 אחרי הרצח, גבר    ' א'א  2005  34

 אחרי הרצח, גבר    'סרגיי ג  2006  35

 אחרי הרצח, גבר    'מאיר ז  2009  36

קרית ,השאירה מכתב התאבדות  21  "צעירה"  2010  37
  אתא

  אחרי הרצח, גבר    'משה ג  2011  38

  אחרי הרצח, גבר  42  'דב ת  2013  39

  
  


