
 
    Gun Free Kitchen Tables 

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

 

 לכל שותפותינו בקמפיין "האקדח על שולחן המטבח",

 ירות להשפעת הקמפיין:עדויות נד

על ידי  יה והפיקוח על החזקתם בישראלירישוי כלי הירשל נושא הבדק נ שנה, 61מזה לראשונה 
לדברי  , נפלה2162של בדוח הפעילות עליה דיווחנו שבדיקה זו ההחלטה על  .מבקר המדינה

שמירה שרצחו  בעקבות המקרים האחרונים של מאבטחים ועובדי חברותית טובה צימוקי: "העיתונא
וזיהויה כתופעה, היו תוצאה ישירה  תשומת הלב התקשורתית והציבורית לתופעה זואת נשותיהם". 

. נציגי משרד של המבקר החיוניתהחלטה הנעת הבכולנו שותפות נראה ש של עבודתנו המשותפת.
 ו"האקדח על שולחן המטבח" עלבמהלך הבדיקה עם נציגות הקמפיין ארוכות שוחחו  גםהמבקר 

 :של הדוח 691-693בעמודים  ים כךעתו מתוארהשפ

בשנים האחרונות קיבל הנושא של מאבטחים הלוקחים את כלי הירייה לביתם בתום "
המשמרת הד תקשורתי רחב, והוא נמצא בקדמת הדיון הציבורי. פרויקט "האקדח על שולחן 

הפרויקט( פועל זה כארבע שנים ומאגד בתוכו אחד עשר ארגונים  -המטבח" )להלן 
במטרה להביא לידי הפסקת הכנסתם של כלי ירייה של מאבטחים למרחב  -זאת  1חברתיים.

הביתי הגורם לדעתם להגברת האלימות כלפי נשים, ומעודד רצח נשים וגברים חפים מפשע. 
הפרויקט מפעיל קמפיין רחב היקף שמטרתו לקדם את הנושא, ובמהלכו פנו מפעילי 

יהם מבקר המדינה, השר והמשרד לבט"פ, הפרויקט לרשויות ולגורמים בעלי השפעה ובינ
וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. הפנייה נועדה לדון בדרכים שיביאו לשינוי המצב 

בכלי  בעקבות פעילות זו ומקרי רצח שאירעו בשנים האחרונות על ידי מאבטחיםהקיים. 
ל ההנחיות קיים המשרד לבט"פ פעילות לקידום יישומן שירייה שניתנו לצורך עבודתם, 

 []ההדגשה שלי ."8002 לתיקון החוק משנת

 

 

 

 
 
 

                                                 
משפטניות למען צדק חברתי,  -מעכי -המרכז לזכויות נפגעי פשיעה, אישה לאישה, מרכז פמיניסטי חיפה, איתך -נגה   1

לזכויות האזרח בישראל, קואליציית נשים לשלום, לא לאלימות נגד  המרכז המשפטי למניעת אפליה, האגודה -תמורה 
]כפי שאתן יודעות, מאז כתיבת הדוח,  נשים, רופאים לזכויות אדם, קבוצת הכצעקתה, פרופיל חדש ופסיכו אקטיב.

 ארגונים.[ 66הצטרפו לקמפיין גם שדולת הנשים ונשים לגופן ואנו מונות היום 



 :ממצאים חמורים של מבקר המדינה
 

חמורים  הםשממצאי הדוח לצערנו, לא הופתענו מלצד העידוד שאנחנו שואבות מעדויות אלה, 
מטבח"( ונירית מוסקוביץ )האגודה שניסחו גלית לובצקי )"שולחן ההודעה לעיתונות  ומדאיגים. לפניכן

 ניתוח בבד עם הדוח עצמו. הדוח מספק ום, בדיצאה הילזכויות האזרח( בשם הקמפיין. ההודעה 
בישראל  קלהנשק תפוצת הצמצום נמרצת לצורך בהמשך עבודה ל   ך(ומוסמ) , מגובה בעובדותמפורט

 ובכלל.שלכן אתן מוזמנות להפיץ בארגונים  על כלי ירייה.—פיקטיבילא —הטלת פיקוח אפקטיביול
 

חשבון בסדרת ציוצים ו ,טבחהאקדח על שולחן המ ,בימים הקרובים, סדרת סטטוסים בדף הפייסבוק
. נשמח אם תעקבו, תשתפו, לצד תגובות בתקשורת דוח המבקריציגו נתונים ומסקנות מ, הטוויטר

  תקליקו ותפיצו.
 

 להשמיע ולהגביר אותם. נמשיךהקולות שלנו משפיעים. הצורך דחוף וגורלי ו: חותכות העובדות
 

 ן,לכולחמה  תודה
 מזלי רלה

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 4141במאי  41יום רביעי, 

 

  00:11לפרסום החל מהשעה  –אמברגו 

 

 תגובת קואליציית "האקדח על שולחן המטבח" לדוח מבקר המדינה:

 פיקוח על רישוי נשקהכשלי יש להמשיך ולטפל ב
 

 ארגונים של רישיונות לחידוש הביא אדם כח היעדר כיא, מצ המדינה מבקר דוח
 כלי לע ייעודי מפקח אין שנים שלוש מזה • פיקוח וללא אוטומטי באופן חמושים

 הירייה כלי רישוי לאגף הרווחה משרד בין לקוי פעולה שיתוף • צפון במחוז יהייר

 • ארגוניים ירייה בכלי עשונ 2166 -ב וההתאבדויות הרצח מעשי מרבית  •

   אבטחה מנשק כתוצאה ההרג במקרי דרמטית לירידה הביאה הפיקוח הגברת
 

 לרישוי לאגף" המטבח שולחן על האקדח" קואליציית קוראת, המדינה מבקר לדוח בתגובה

 ועל הקיים הנשק על הפיקוח היקף את משמעותית להגדיל פנים לביטחון במשרד ירייה כלי

ת, והבריאו הרווחה במשרדי מטפל להודעות הנוגעים הנהלים את לחדדם, החמושי הארגונים
 . בישראל החימוש לצמצום לפעול המשיךול

 

 זמין יהיה שלא כךט, לובפר אבטחה נשק תפוצת צמצום למען ממושכות נאבקה הקואליציה

התקנות לצמצום  לכניסתעד , כי דוח המבקר מראה בבירור. עבודתו בתום המאבטח לשימוש
, שימש נשק ארגוני למקרי רצח והתאבדות רבים, 2166, בספטמבר לתוקף תפוצת הנשק
לא בוצע אף רצח  לתוקףהתקנות  מאז כניסת, המצוי בידי הקואליציהאם למידע בעוד שבהת

 .על ידי מאבטח או באמצעות נשק של תעשיית האבטחה
 

 של וגם, משפחה ובני בנות של טחוןיבב והפגיעה הנזק על מצביע במגמה הדרמטי השינוי"

 לובצקי גלית ד"עו אומרת", הארגוני הנשק על פיקוח אין כאשר, עצמם חמושיםה

 על הפיקוח להגברת לפעול יש. מספיק אינו אך חשוב הנשק כלי מספר צמצום. "מהקואליציה

 חיים תציל, בודדים אפילו, מפקחים הוספת. לנשיאתו שיונותיר שמקבלים אלו ועל הנשק

 לקבוע פנים לביטחון ולמשרד החינוך למשרד הקואליציה קוראת במקביל". אסונות ותמנע

 . חינוך מוסדות מאבטחי לגבי גם דומות הנחיות

https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97/160175817353648
https://twitter.com/GunFreeHome
https://twitter.com/GunFreeHome
https://twitter.com/GunFreeHome


 

 
 

יה והפיקוח על החזקתם בישראל. יבדק מבקר המדינה את נושא רישוי כלי היר 4991לראשונה מאז שנת 

שיונות הנשק ימחסור בכוח אדם מונע פיקוח יעיל ואפקטיבי על בעלי ר - התמונה העולה מהדוח קשה

וקיימים כשלים בקשר בין הגורמים  ,שיוןיארגוני ואישי כאחד, כלי נשק רבים מוחזקים ללא ר –הפרטי 

 המטפלים בתחום הרווחה והבריאות לגורמים הרישוי והפיקוח. 

 

 בין השאר, קובע המבקר:

 
מונה מפקח  2166, ורק בשנת 2112"נמצא כי עבודת הפיקוח במחוז ירושלים הופסקה בשנת 

צפון, והפיקוח מבוצע על  אין מפקח מחוזי ייעודי במחוז 2166במחוז. עוד נמצא, כי החל ביוני 
ידי מנהל המחוז נוסף על שאר תפקידיו. ... היעדר מפקח מחוזי הביא לידי כך שבמחוז 

ירושלים חודשו רישיונות לכל הארגונים הפועלים בו באופן אוטומטי וללא פיקוח. באוגוסט 
בהם כתב מנהל תחום ארגונים באגף למשרד מבקר המדינה, כי "בגלל אילוצים שונים  2166

נאלץ מחוז ירושלים שלנו, לפעול במשך כמה שנים ללא מפקח כלי ירייה מחוזי, ניתן במשך 
תקופה ממושכת אישורנו לבצע חידוש רישיונות לארגונים חמושים שבמרחב ירושלים ללא 

 "ביקורת ואישור מפקח כלי ירייה כפי שמקובל ככלל במערך רישוי כלי הירייה"

 

ארגונים במשך יותר מחמש שנים, ושבמחוז  414ירושלים האחראי על  העובדה שלא היה מפקח במחוז

מלמדת על החשיבות המועטה שמייחס האגף לפיקוח  -ארגונים אין מפקח ייעודי  491צפון האחראי על 

ת העומק בוטלו כליל, וכי בפועל אין ביקורת פתע ועוד עולה מהביקורת כי ביקורעל הארגונים החמושים. 

 ע מפקח ללא כל הודעה מראש. אמיתיות בהן מגי

 

על בסיס זכאות בעבר ולא שיונות ניתנים ימרבית הרבתחום כלי הנשק האישיים ח מעלה עוד ש"הדו

מחזיקים ברישיון על יסוד  -( 441,111-מבעלי כלי הירייה הפרטיים )כ 14%-: כלאור צרכים עדכניים

( מחזיקים ברישיון 41,111-מחמישית )כטחון. פחות יזכאות קודמת או "המלצה" של גורמים במערכת הב

 על יסוד תבחינים המצביעים על צורך קונקרטי מעודכן.

 

כלי ירייה ללא רישיון תקף  41,111-שנכון לקיץ האחרון היו בישראל יותר מ מהממצאים בדו"ח עולה

רישיונות פגי תוקף הרשומים על שמם של תושבים  1,491היו  4142המוחזקים שלא כדין: ביוני 

רישיונות פגי תוקף רשומים על  111-רישיונות פגי תוקף רשומים על שמם של נפטרים ו 1,411פעילים; 

 שמם של אזרחים שעזבו את הארץ, אך כלי הירייה שהיה ברשותם לא הוחזר.

 

 gunfreehome@"האקדח על שולחן המטבח" בפייסבוק, ו  –לעדכונים שוטפים חפשו אותנו 

 בטוויטר.

 

 
 
 
 


