
 
 
 // 3.10.2018 -הודעה לעיתונות  //

  
 :הקובעים מי זכאי להגיש בקשה לרישיון נשק לקראת הסדרת התבחינים

  

״האקדח על שולחן  לקואליציית השותפים ארגוני חברה אזרחית 15
נגד הרחבת ההיתרים ובמטרה להתריע מפני הסכנות  יפעלו המטבח״

 הטמונות באישורם
  

הבוקר דנה הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת בסוגיה. נציגות 
 ״הפקרות גדולה שנשים כבר משלמות עליה בחייהן״ הארגונים:

  

* * * 

  

לזכאות לרישיון  לביטחון פנים בכל הנוגע שגיבש השר התבחינים המחודשים הפעלתם של לקראת

עבודה ולמקום העבודה, חמישה מחוץ לשעות ה אבטחה נשק נשק וכן להיתר החוזר ומתחדש לשאת

להתריע  יפעלו השותפים לקואליציית ״האקדח על שולחן המטבח״, האזרחית החברה עשר ארגוני

 ההיתר. נגד הסיכונים הטמונים בתבחינים במתכונתם הנוכחית, ובחידוש חוזר של
  

ר עמדה בדיון שהתקיים הבוקר בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, שדנה בנושא ובה הוצג ניי

)מצורף( הפורס את ההשלכות החמורות שבדבר, נכחו נציגות הקואליציה והשמיעו דברי ביקורת 

לבטל מיד את התבחינים לקבלת  נוקבים נגד התבחינים, והדגישו את דרישות הקואליציה, ובהן:

רישיון נשק פרטי שפורסמו אוגוסט האחרון, ולהחזיר על כנם את התבחינים שהיו בתוקף עד אז, 

ולחלופין להשעות את כניסתם לתוקף עד לבחינה יסודית של מדיניות רישוי נשק פרטי; לקבוע את 

התבחינים לרישוי נשק אזרחי )פרטי וארגוני( במסגרת חקיקת משנה )תקנות( ולא כהחלטת שר; 

לבטל את הוראת השעה ממאי השנה המתירה נשיאת נשק אבטחה ונשק ארגוני מחוץ לשעות 

 .העבודה

  

״בקרב  :אמרה בדיון משפטניות למען צדק חברתי, -ענת טהון אשכנזי מנכ"לית איתך מעכי  עו"ד

נשים מוחלשות כלי נשק לא מייצר ביטחון אלא מערער את הביטחון. העובדה שהרפורמה הנוכחית 

איש, מבלי שהתקיים דיון  600,000 -מגדילה משמעותית את ההיקף הפוטנציאלי של נושאי נשק ל

לכותיה היא בעייתית. הקמת הועדה בשלב זה, במקום לפני פרסום התבחינים, מחדדת ציבורי בהש

את ההתנהלות הכושלת של המשרד לביטחון פנים ואת החובה לקיים דיון מחודש בתבחינים. כל עוד 

 ״לא מתקיים דיון ציבורי ומקצועי נרחב בנושא, הלגיטימיות של התבחינים מוטלת בספק.

  

אמרה: ״מדיניות השר משקפת הפרטה מסוכנת  גודה לזכויות האזרח בישראלעו״ד אן סוצ'יו מהא

של תפקידי השיטור, תוך הרחבה חסרת תקדים של מעגל החימוש במרחב האזרחי. כל זאת, בלי 

 לשקול את הסיכונים הטמונים במהלך זה.״



  

לנו מהמשרד אמרה בדיון: ״נתונים שקיב רלה מזלי, רכזת קואליציית ״האקדח על שולחן המטבח״,

לביטחון פנים מצביעים על חומרת ההשלכות של התבחינים החדשים: בעקבות ההרחבה הראשונה, 

כלי ירייה  106,000-, אושרו ע״י המשרד לא פחות מ2015שנחשבה מתונה יחסית, באוקטובר 

אזרחיים חדשים, בתוך שישה חודשים. לפני עשרים שנה, אימצה מדינת ישראל מדיניות מניעה 

יבית שנקטה צמצום בתפוצת כלי הירייה האזרחיים ולוותה בירידה משמעותית במספר הנשים אפקט

להפיק את  שנרצחו בחברה היהודית וכן בירידה במספר המתאבדים, רובם גברים צעירים. במקום

על מנת לכלול את כל אזרחיות ואזרחי המדינה,  מדיניות המניעה הלקחים המתבקשים, להרחיב את

אזרחי ישראל הפלסטינים, האנשים שמופקדים היום על ביטחון הפנים מתנערים לחלוטין ובמיוחד את 

 ממדיניות זו במהלך שאין לו שום קשר לביטחון אישי ואזרחי".

  

, אמרה בדיון: ״מה עו״ד מרים זלקינד, מקדמת המדיניות והחקיקה של שדולת הנשים בישראל

כבר משלמות ועוד ישלמו עליה את המחיר  שקורה בתקופה האחרונה זו הפקרות גדולה שנשים

רק בשבת האחרונה נרצחה אישה במודיעין על ידי נשק אבטחה שנשא בן זוגה. לא מזמן  בחייהן.

התפרסמה כתבתו מטלטלת בה תיאר עיתונאי את הקלות הפושעת שבה יכול היה לקבל נשק כדי 

על נשים, אבל הוא לא רק מאיים, לרצוח, כביכול, את גרושתו. נאמר כאן שעצם האקדח בבית מאיים 

 ״.5עד  3אלא גם מגדיל בפועל את הסיכון הממשי לחייהן של נשים פי 

  

מרכז פמיניסטי , איתך  –: אשה לאשה קואליציית ״האקדח על שולחן המטבח״ מונה את הארגונים

ות נגד משפטניות למען צדק חברתי, האגודה לזכויות האזרח, הכצעקתה, כולן, ל.א. לאלימ –מעכי 

המרכז לזכויות נפגעי עבירה, נשים לגופן, פוליטיקלי קוראת, פסיכואקטיב  –נשים, מרכז תמורה, נגה 

אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם, פרופיל חדש, קואליציית נשים לשלום, רופאים  –

 לזכויות אדם, שדולת הנשים בישראל.

  

ם בקואליציית ״האקדח על שולחן המטבח״ שתי , הגישו הארגונים החברי2018בתחילת ספטמבר 

בקשות חופש מידע למשרד לביטחון פנים ולמשטרה בנוגע למספר ההרוגים בישראל לפי נסיבות, 

ובנוגע לתשתית העובדתית שעל בסיסה הורחבו התבחינים, אבל טרם התקבלו תשובות מטעם 

 המשרד והמשטרה.

 


