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מה הם היו אומרים" :אף אחד מפתיתי
השלג במפולת אינו חש אחריות" | המשורר
סטניסלב יז'י לץ

"לחברות
האבטחה לא
אכפת".
רומן ליטרובניק
צילום :שאול גולן

לא כשיר לעמוד לדין .דניאל דבויקין
בלה ובוריס ליטרובניק
שנרצחו עם אמה של
בלה על ידי דבויקין

רומן ליטרובניק" :אף
אחד לא בוחר באבטחה
כקריירה ,זו עבודה
שנופלת עליך וההכשרה
והבדיקות בהתאם .היה
מאוד קל לחברת האבטחה
לאשר לדניאל לשאת את
הנשק שאיתו הוא רצח"

אנחנו
השבבים

"אני ,כאזרחית ,מפחדת".
חנה ג'ורנו שאחיה נתן
ובתו ימית נרצחו על ידי
טדאסה גטאהון

אקשיב לכל הגורמים .ח"כ אמיר אוחנה

דיעבד ,הכתובת הייתה מרוחה
על הקיר .דניאל דבויקין היה
מאז ומעולם אדם מסוגר ,שקט,
מתבודד ,מוזר .זה לא מנע ממנו
לעבוד כמאבטח ,ולא הפריע
לחברת האבטחה לאפשר לו לקחת את הנג
שק הביתה ,כנהוג באותה תקופה .אותו נשק
שבאמצעותו הוא רצח את את סבתו הינדה
ואת דודו ורעייתו – בלה ובוריס ליטרובניק.
גם טאדסה גטאהון השתמש בנשק שאותו החג
זיק כמאבטח ,כדי לרצוח את נתן ג'ורנו ובתו
ימית ,לפני קצת יותר משנתיים .בין השאר
בעקבות האירוע הזה ,החליטה המדינה לחדד
את הנהלים ולמנוע ממאבטחים לקחת את
נשקם הביתה .כעת עושה הממשלה צעד גדול
אחורה ,עם התיקון לחוק שיאפשר למאבטחים
לשאת את נשקם גם אחרי העבודה ,ובנוסף
במתן הקלות ברישיונות נשק לאזרחים.
"חבר הכנסת אמיר אוחנה אמר שכשכורתים
עצים נופלים שבבים ,אז אנחנו השבבים",
אומרת חנה ,אחותו של נתן ג'ורנו" .השר
לביטחון פנים גלעד ארדן רוצה שליותר אנשים
תהיה גישה לנשק חם .אני ,כאזרחית ,מפחדת

ב

מהתרחיש הזה .אני חוששת מהיום בו אצטרך
לצאת לרחוב כשליותר אנשים פחות מיומנים
יש גישה לכלי רצח .במקום לעשות את המעג
שה הנכון והיקר – לתת עוד תקנים לשוטרים
מיומנים ,שכבר הראו את היכולת לנטרל מחבל
בזירה ,השר ממנה את הציבור לשוטרים .ציבור
חסר הכשרה ,חסר פיקוח ,כזה שיום אחד אולי
יציל ,ויום אחד אולי ירצח .ברור לי שהחלטה
כזו היא גזר דין מוות עתידי עבור מישהי או
מישהו".
הנתונים על אותם "שבבים" אמורים להטריד
כל אזרח בישראל .על פי נתונים שנאספו על
ידי קואליציית "האקדח על שולחן המטבח",
ארגון הנאבק בהקלות על נשיאת נשק חם
ומתעד את סיפורם של הקורבנות  33 ,נשים ו�ג
ברים נרצחו בין השנים  2013–2002באמצעות
נשק שהוחזק ברישיון ,ועוד לא מעטים השתג
משו בו לצורך התאבדות או שנפגעו מפליטת
כדור .מאז שנאסר על המאבטחים לקחת את
נשקם הביתה – עמד המספר על אפס.
כך למשל אסתר פייגנבאום ,שנרצחה בשנת
 2002על ידי בנה המאבטח; וארקאנש (טגין)
אבוהיי ובנה גדעון אבוהיי שנרצחו יחד עם

הקייס טסמה מולוגטה באוגוסט  2004על ידי
אחיו למחצה של גדעון; אריאל פרמוט ,מאבג
טח בעצמו ,שנהרג בנובמבר  2004בידי שותף
לדירתו שהשתמש בנשקו של מאבטח נוסף
שהתגורר איתם; תמר לב שנרצחה בדצמבר
 2010על ידי בעלה שממנו נפרדה; גלינה בגץ
ורוסלאן סחרוב שנרצחו בדצמבר  2012על ידי
בעלה של גלינה; ואישה מראש־העין ששמה
אסור בפרסום ונרצחה במארס  2013על ידי
בעלה ,בעת שבתם הייתה איתם ברכב ,בסיפור
שזיעזע את המדינה.

האקדח מהמערכה הראשונה
במבט לאחור ,רומן ליטרובניק בטוח שבן דודו
דניאל סבל מפיגור מסוים .הוא התגורר עם
סבתו של רומן ,הינדה ,בלילות עבד כמאבטח,
ובימים היה ישן או שותה" .לסבתא לא היה קל
לחיות עם דניאל" ,הוא מספר" .הוא לא היה אדם
פשוט ,וההורים שלי רצו לאפשר לה חיים קצת
יותר נוחים בגיל  .87הם החליטו שהיא תעבור
לגור איתם".
בערב השני של פסח  2007הגיעו הוריו של

רומן לביתה של הינדה כדי להעביר את חפציה
לדירתם" .גם אני הייתי אמור להצטרף אליהם
כדי לעזור ,אבל בסופו של דבר זה לא קרה",
מספר רומן בקול סדוק" .התקשרו אליי מהמש־
טרה ושאלו אם אפשר להגיע אליי הביתה כדי
להחתים אותי על טופס שנוגע להורים שלי .לא
חשדתי בכלום .כשהגיעו שאלו אותי אם אני
מכיר אישה בשם הינדה .הינהנתי' ,זו סבתא
שלי'' .אנחנו נאלצים לבשר לך שהיא נרצחה
ולא בחיים יותר' ,הם אמרו .שום דבר לא מכין
אותך לרגע כזה .לפני שהספקתי להתחיל לעכל
הם שאלו אותי אם אני מכיר את בלה ואת בוריס,
ואמרו שגם הם נרצחו .עד שראיתי את הגופות
מוצאות מתוך השקים השחורים באבו כביר לא
האמנתי שזה קרה .הוא ירה קודם באבא שלי
בכל הגוף ואז וידא הריגה; אחר כך ירה באמא
ואז בסבתא .אפילו את המוות שלה הוא וידא".
דניאל לא הועמד לדין משום שהוחלט שהוא
אינו כשיר נפשית ,ונקבע שבעת הרצח הוא היה
בהתפרצות של אפיזודה פסיכוטית לאחר שחש
נרדף ,כנראה בשל המעבר של סבתו .מה שקרובי
משפחתו לא ידעו זה עד כמה הנשק הקטלני היה
זמין עבורו" .ידעתי שהוא עובד באבטחה ,אבל

צילום :עטא עוויסאת

צילום :טל שחר

פייגי שטרן | צילום :גדי קבלו

 33אזרחים נרצחו בתוך
כ־ 10שנים באמצעות
נשק שלקחו מאבטחים
לביתם .איש לא נפגע
בשנתיים האחרונות,
מאז שחויבו להפקיד את
הנשק במקום העבודה
בסיום המשמרת .זה לא
מנע מהשר ארדן לקדם
את התיקון שיאפשר
להם לשאת נשק שוב.
ולא מונע את היוזמה של
ח"כ אמיר אוחנה ואחרים
ליזום מתן רישיונות נשק
לאזרחים בקלות יתרה.
חנה ג'ורנו ,שאיבדה את
אחיה ואחייניתה,
ורומן ליטרובניק שאיבד
את הוריו וסבתו,
בטוחים שזו הזמנה
פתוחה לאסון

צילום רפרודוקציה :עמית מגל

בכנסת אמרו
שאם כורתים
עצים נופלים
שבבים?
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חנה ג'ורנו" :במקום
לעשות את המעשה
הנכון והיקר – לתת
תקנים לשוטרים מיומנים,
השר ממנה את הציבור
לשוטרים .ברור לי שזה
גזר דין מוות עתידי
עבור מישהו"

"בגלל המצב הביטחוני .השר ארדן

לא העליתי על דעתי שיש לו גישה חופשית
לנשק חם" ,אומר רומן" .הוא גמר עליהם שתי
מחסניות".
בעיניו של רומן ,גם דניאל עצמו הוא קורבן.
"לחברות האבטחה לא אכפת" ,הוא אומר" .אף
אחד לא בוחר באבטחה כקריירה ,זו עבודה
שנופלת עליך .אולי כי אתה סטודנט ,אולי כי
אתה עני וחייב לדאוג למשפחה .אנחנו לא מד־
ברים על רמבו או סופרמן ,וההכשרה והבדיקות
של מאבטחים הן בהתאם .היה מאד קל לחברת
האבטחה לאשר לדניאל לשאת נשק ,כי כל מה
שהם רצו לדעת זה שהוא לא הסתבך בפלילים
ושאין לו עבר נפשי – אישור שאפשר לקבל
בשתי דקות מרופא המשפחה .ברור לי שאם היו
בודקים אותו לפני שנתנו לו את הנשק באותו
עומק ויסודיות שבדקו אותו אחרי הרצח ,הוא
לא היה מקבל אקדח ליד ,אבל זה בדיוק העניין".
כעת ,חושש רומן ,מקרים כמו של משפחתו
יצוצו שוב בזה אחר זה ,ואזרחים חפים מפשע
ישלמו בחייהם .בדיוק כמו שקרה לאלמנש זל־
קה" .המקרה של אלמנש הוא התרחיש הקלאסי
שממנו אנחנו בקואליציית 'האקדח' מזהירות",
אומרת עו"ד גלית לובצקי ,חברה בקואליציית

"האקדח על שולחן המטבח"" .מדובר בזוג עולים
מאתיופיה ,ממצב סוציואקונומי וחברתי נמוך,
מוכרים לרווחה .כשנה לפני ניסיון הרצח אלמנש
התלוננה על אלימות מצד בעלה ,הנשק נלקח
ממנו ,אבל היא סגרה את התיק כדי שבעלה
יחזור לפרנס".
אלמנש הייתה במלכוד .היכולת לחיות תחת
קורת גג ולהכניס אוכל לפה הייתה תלויה
בנוכחותו של האקדח ,שבסופו של דבר כמעט
רצח אותה" .הוא היה צריך לצאת לעבודה ,היא
הייתה צריכה לקחת את הילדה לביקור משפחתי,
התפתח ויכוח ,הרוחות התלהטו ,ובעלה של אל־
מנש שלף את האקדח וירה בה שמונה כדורים",
ממשיכה עו"ד לובצקי" .לאחר ניסיון הרצח הוא
ניסה להתאבד ,והכל קרה מול העיניים של בתם
בת השנתיים .בעלה מרצה כיום תשע שנות
מאסר ,כאשר הסכם הטיעון שנחתם איתו הוריד
את האישום מניסיון רצח ל'חבלה בנסיבות מח־
מירות' .לא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין
שאדם שיורה באשתו שמונה כדורים ומנסה
להתאבד לא ניסה לפצוע אלא לרצוח ,אבל זה
היחס לקורבנות עבירה .במהלך המשפט קולה
של אלמנש לא נשמע .היא התמודדה עם שילוב

של החלמה מפציעה מורכבת וניסיון לגדל את
בתה ששורדת מקרה בלתי אפשרי".

הפצצה המתקתקת
המקרים הללו מוכרים לא רק לארגונים המ־
טפלים בקורבנות ,אלא גם לגורמי האכיפה .גם
הם יודעים שמאז  2013ועד היום – התקופה שבה
לא איפשרו למאבטחים לקחת את הנשק הביתה
– נעלמו כלא היו מקרים שבהם נעשה שימוש
בנשק חוקי כדי לרצוח .כל זה לא מפריע לקבל
את התיקון שהציע השר לביטחון פנים גלעד
ארדן ,לאפשר שוב למאבטחים לקחת את נשקם.
וזה לא מפריע לממשלה לעודד הקלות במתן
רישיונות לאזרחים להחזקת נשק.
"אני לרגע לא באה לקטרג על אוכלוסיית
המאבטחים" ,מסכמת עו"ד לובצקי" .אני לא
חושבת שמדובר בציבור רצחני מטבעו ,או חמום
מוח יותר מכל אדם רגיל ,אבל השילוב של
אוכלוסיות קשות יום שבהרבה מקרים מוכרות
לרווחה ,וכלי נשק שזמין  24שעות ,הופכים
לפצצה מתקתקת .מספיק ויכוח אחד שיוצא
משליטה ,התפרצות של מצב נפשי לא מאובחן,
או ילד שמוצא כלי נשק מסקרן במגירה של אבא
– והנה הפצצה הוצתה וקורה אסון .גם הפיגוע
האחרון שהתרחש ביום שישי בוצע על ידי נשק
שהוחזק ברישיון .אף חברת אבטחה לא יכולה
לדעת שדייר בבית הזה נעצר בעבר על ניסיון
חטיפת נשק מחייל .להבדיל ,אף אחד לא יבדוק
לעומק אם המאבטח מסוכסך עם אשתו ,לא כל
מקרה של אלימות במשפחה מגיע לידי תלונה,
ואין פיקוח על הדברים.
"מעבר לכך ,אם מישהו חושב שיותר אזרחים
חמושים ימנעו פיגועי טרור ,הסטטיסטיקות
מראות שהמצב לא כל כך חד־משמעי ,במהלך
אוקטובר ,בו החלה הקריאה הפומבית הראשונה
לאזרחים לשאת נשק – קריאה של מפקד משט־
רת אשדוד סנ"צ נועם שקל ,היו  55אירועי ירי
על רקע מה שנחזה להיות אירוע טרור לאומני.
מתוכם  24ירי בנשק צבאי 15 ,בנשק משטרתי,
 15בנשק מג"ב ,ורק  7בנשק אזרחי ו־ 6בנשק
אבטחה על ידי מאבטחים במהלך המשמרת.
מתוך אותם שישה שניים היו ירי שגוי שאחד
מהם הסתיים במוות ,ומקרה נוסף היה שגוי
בסבירות גבוהה".
ממשרדו של ארדן נמסר בתגובה :״חוק כלי
היריה יאפשר לנושאי כלי נשק המועסקים בשי־
רותי שמירה ,לשאת עימם כלי נשק לתקופה
מוגדרת ומטעמים של שמירה על שלום וביטחון
הציבור .לעניין הביקורת ,מדיניות השר בנושא
כלי ירייה מותאמת למצב הביטחוני הנוכחי
ונקבעה לאחר התייעצויות רבות עם כלל גורמי
מקצוע ובהמלצת המשטרה״.
ח"כ אמיר אוחנה אמר כי "כל אדם הוא עולם
ומלואו ומוכרים לי הנתונים על קורבנות מירי
בנשק חם .יחד עם זאת ,יש לזכור שעל פי
נתונים מגורמים ממשלתיים ,שמונה מאירועי
הטרור בגל הטרור הנוכחי במחוז ירושלים לבדו,
סוכלו באמצעות אזרחים נושאי נשק .נוסף על
כך ,על פי הנתונים שבידיי ,רוב מעשי הרצח
בתוך המשפחה אינם מבוצעים באמצעות כלי
ירייה המוחזקים כחוק אלא בידי כלי נשק
מאולתרים :סכין ,גרזן ,פטיש וכו' ,וכן רוב מעשי
הפשע והאלימות המבוצעים באמצעות נשק חם
מבוצעים באמצעות כלי נשק שהוחזקו שלא
כחוק .אינני מציע דבר הדומה במשהו לארה"ב
אלא שאזרח שומר חוק ,הנעדר עבר פלילי ו/או
רפואי רלוונטי ,המשרת שירות מילואים פעיל,
יוכל לשאת נשק אישי להגנה עצמית ,בטח במצב
הביטחוני הנוכחי שאנו חווים .כך או כך ,בכוונתי
לשמוע נתונים מכל הגורמים הרלוונטיים ומנצי־
גי הציבור במסגרת השדולה הפרלמנטרית שאני
מקים בימים אלה"† .
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מה הם היו אומרים" :אף אחד מפתיתי
השלג במפולת אינו חש אחריות" | המשורר
סטניסלב יז'י לץ

"לחברות
האבטחה לא
אכפת".
רומן ליטרובניק
צילום :שאול גולן

לא כשיר לעמוד לדין .דניאל דבויקין
בלה ובוריס ליטרובניק
שנרצחו עם אמה של
בלה על ידי דבויקין

רומן ליטרובניק" :אף
אחד לא בוחר באבטחה
כקריירה ,זו עבודה
שנופלת עליך וההכשרה
והבדיקות בהתאם .היה
מאוד קל לחברת האבטחה
לאשר לדניאל לשאת את
הנשק שאיתו הוא רצח"

אנחנו
השבבים

"אני ,כאזרחית ,מפחדת".
חנה ג'ורנו שאחיה נתן
ובתו ימית נרצחו על ידי
טדאסה גטאהון

אקשיב לכל הגורמים .ח"כ אמיר אוחנה

דיעבד ,הכתובת הייתה מרוחה
על הקיר .דניאל דבויקין היה
מאז ומעולם אדם מסוגר ,שקט,
מתבודד ,מוזר .זה לא מנע ממנו
לעבוד כמאבטח ,ולא הפריע
לחברת האבטחה לאפשר לו לקחת את הנג
שק הביתה ,כנהוג באותה תקופה .אותו נשק
שבאמצעותו הוא רצח את את סבתו הינדה
ואת דודו ורעייתו – בלה ובוריס ליטרובניק.
גם טאדסה גטאהון השתמש בנשק שאותו החג
זיק כמאבטח ,כדי לרצוח את נתן ג'ורנו ובתו
ימית ,לפני קצת יותר משנתיים .בין השאר
בעקבות האירוע הזה ,החליטה המדינה לחדד
את הנהלים ולמנוע ממאבטחים לקחת את
נשקם הביתה .כעת עושה הממשלה צעד גדול
אחורה ,עם התיקון לחוק שיאפשר למאבטחים
לשאת את נשקם גם אחרי העבודה ,ובנוסף
במתן הקלות ברישיונות נשק לאזרחים.
"חבר הכנסת אמיר אוחנה אמר שכשכורתים
עצים נופלים שבבים ,אז אנחנו השבבים",
אומרת חנה ,אחותו של נתן ג'ורנו" .השר
לביטחון פנים גלעד ארדן רוצה שליותר אנשים
תהיה גישה לנשק חם .אני ,כאזרחית ,מפחדת

ב

מהתרחיש הזה .אני חוששת מהיום בו אצטרך
לצאת לרחוב כשליותר אנשים פחות מיומנים
יש גישה לכלי רצח .במקום לעשות את המעג
שה הנכון והיקר – לתת עוד תקנים לשוטרים
מיומנים ,שכבר הראו את היכולת לנטרל מחבל
בזירה ,השר ממנה את הציבור לשוטרים .ציבור
חסר הכשרה ,חסר פיקוח ,כזה שיום אחד אולי
יציל ,ויום אחד אולי ירצח .ברור לי שהחלטה
כזו היא גזר דין מוות עתידי עבור מישהי או
מישהו".
הנתונים על אותם "שבבים" אמורים להטריד
כל אזרח בישראל .על פי נתונים שנאספו על
ידי קואליציית "האקדח על שולחן המטבח",
ארגון הנאבק בהקלות על נשיאת נשק חם
ומתעד את סיפורם של הקורבנות  33 ,נשים ו�ג
ברים נרצחו בין השנים  2013–2002באמצעות
נשק שהוחזק ברישיון ,ועוד לא מעטים השתג
משו בו לצורך התאבדות או שנפגעו מפליטת
כדור .מאז שנאסר על המאבטחים לקחת את
נשקם הביתה – עמד המספר על אפס.
כך למשל אסתר פייגנבאום ,שנרצחה בשנת
 2002על ידי בנה המאבטח; וארקאנש (טגין)
אבוהיי ובנה גדעון אבוהיי שנרצחו יחד עם

הקייס טסמה מולוגטה באוגוסט  2004על ידי
אחיו למחצה של גדעון; אריאל פרמוט ,מאבג
טח בעצמו ,שנהרג בנובמבר  2004בידי שותף
לדירתו שהשתמש בנשקו של מאבטח נוסף
שהתגורר איתם; תמר לב שנרצחה בדצמבר
 2010על ידי בעלה שממנו נפרדה; גלינה בגץ
ורוסלאן סחרוב שנרצחו בדצמבר  2012על ידי
בעלה של גלינה; ואישה מראש־העין ששמה
אסור בפרסום ונרצחה במארס  2013על ידי
בעלה ,בעת שבתם הייתה איתם ברכב ,בסיפור
שזיעזע את המדינה.

האקדח מהמערכה הראשונה
במבט לאחור ,רומן ליטרובניק בטוח שבן דודו
דניאל סבל מפיגור מסוים .הוא התגורר עם
סבתו של רומן ,הינדה ,בלילות עבד כמאבטח,
ובימים היה ישן או שותה" .לסבתא לא היה קל
לחיות עם דניאל" ,הוא מספר" .הוא לא היה אדם
פשוט ,וההורים שלי רצו לאפשר לה חיים קצת
יותר נוחים בגיל  .87הם החליטו שהיא תעבור
לגור איתם".
בערב השני של פסח  2007הגיעו הוריו של

רומן לביתה של הינדה כדי להעביר את חפציה
לדירתם" .גם אני הייתי אמור להצטרף אליהם
כדי לעזור ,אבל בסופו של דבר זה לא קרה",
מספר רומן בקול סדוק" .התקשרו אליי מהמש־
טרה ושאלו אם אפשר להגיע אליי הביתה כדי
להחתים אותי על טופס שנוגע להורים שלי .לא
חשדתי בכלום .כשהגיעו שאלו אותי אם אני
מכיר אישה בשם הינדה .הינהנתי' ,זו סבתא
שלי'' .אנחנו נאלצים לבשר לך שהיא נרצחה
ולא בחיים יותר' ,הם אמרו .שום דבר לא מכין
אותך לרגע כזה .לפני שהספקתי להתחיל לעכל
הם שאלו אותי אם אני מכיר את בלה ואת בוריס,
ואמרו שגם הם נרצחו .עד שראיתי את הגופות
מוצאות מתוך השקים השחורים באבו כביר לא
האמנתי שזה קרה .הוא ירה קודם באבא שלי
בכל הגוף ואז וידא הריגה; אחר כך ירה באמא
ואז בסבתא .אפילו את המוות שלה הוא וידא".
דניאל לא הועמד לדין משום שהוחלט שהוא
אינו כשיר נפשית ,ונקבע שבעת הרצח הוא היה
בהתפרצות של אפיזודה פסיכוטית לאחר שחש
נרדף ,כנראה בשל המעבר של סבתו .מה שקרובי
משפחתו לא ידעו זה עד כמה הנשק הקטלני היה
זמין עבורו" .ידעתי שהוא עובד באבטחה ,אבל

צילום :עטא עוויסאת

צילום :טל שחר

פייגי שטרן | צילום :גדי קבלו

 33אזרחים נרצחו בתוך
כ־ 10שנים באמצעות
נשק שלקחו מאבטחים
לביתם .איש לא נפגע
בשנתיים האחרונות,
מאז שחויבו להפקיד את
הנשק במקום העבודה
בסיום המשמרת .זה לא
מנע מהשר ארדן לקדם
את התיקון שיאפשר
להם לשאת נשק שוב.
ולא מונע את היוזמה של
ח"כ אמיר אוחנה ואחרים
ליזום מתן רישיונות נשק
לאזרחים בקלות יתרה.
חנה ג'ורנו ,שאיבדה את
אחיה ואחייניתה,
ורומן ליטרובניק שאיבד
את הוריו וסבתו,
בטוחים שזו הזמנה
פתוחה לאסון

צילום רפרודוקציה :עמית מגל

בכנסת אמרו
שאם כורתים
עצים נופלים
שבבים?
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חנה ג'ורנו" :במקום
לעשות את המעשה
הנכון והיקר – לתת
תקנים לשוטרים מיומנים,
השר ממנה את הציבור
לשוטרים .ברור לי שזה
גזר דין מוות עתידי
עבור מישהו"

"בגלל המצב הביטחוני .השר ארדן

לא העליתי על דעתי שיש לו גישה חופשית
לנשק חם" ,אומר רומן" .הוא גמר עליהם שתי
מחסניות".
בעיניו של רומן ,גם דניאל עצמו הוא קורבן.
"לחברות האבטחה לא אכפת" ,הוא אומר" .אף
אחד לא בוחר באבטחה כקריירה ,זו עבודה
שנופלת עליך .אולי כי אתה סטודנט ,אולי כי
אתה עני וחייב לדאוג למשפחה .אנחנו לא מד־
ברים על רמבו או סופרמן ,וההכשרה והבדיקות
של מאבטחים הן בהתאם .היה מאד קל לחברת
האבטחה לאשר לדניאל לשאת נשק ,כי כל מה
שהם רצו לדעת זה שהוא לא הסתבך בפלילים
ושאין לו עבר נפשי – אישור שאפשר לקבל
בשתי דקות מרופא המשפחה .ברור לי שאם היו
בודקים אותו לפני שנתנו לו את הנשק באותו
עומק ויסודיות שבדקו אותו אחרי הרצח ,הוא
לא היה מקבל אקדח ליד ,אבל זה בדיוק העניין".
כעת ,חושש רומן ,מקרים כמו של משפחתו
יצוצו שוב בזה אחר זה ,ואזרחים חפים מפשע
ישלמו בחייהם .בדיוק כמו שקרה לאלמנש זל־
קה" .המקרה של אלמנש הוא התרחיש הקלאסי
שממנו אנחנו בקואליציית 'האקדח' מזהירות",
אומרת עו"ד גלית לובצקי ,חברה בקואליציית

"האקדח על שולחן המטבח"" .מדובר בזוג עולים
מאתיופיה ,ממצב סוציואקונומי וחברתי נמוך,
מוכרים לרווחה .כשנה לפני ניסיון הרצח אלמנש
התלוננה על אלימות מצד בעלה ,הנשק נלקח
ממנו ,אבל היא סגרה את התיק כדי שבעלה
יחזור לפרנס".
אלמנש הייתה במלכוד .היכולת לחיות תחת
קורת גג ולהכניס אוכל לפה הייתה תלויה
בנוכחותו של האקדח ,שבסופו של דבר כמעט
רצח אותה" .הוא היה צריך לצאת לעבודה ,היא
הייתה צריכה לקחת את הילדה לביקור משפחתי,
התפתח ויכוח ,הרוחות התלהטו ,ובעלה של אל־
מנש שלף את האקדח וירה בה שמונה כדורים",
ממשיכה עו"ד לובצקי" .לאחר ניסיון הרצח הוא
ניסה להתאבד ,והכל קרה מול העיניים של בתם
בת השנתיים .בעלה מרצה כיום תשע שנות
מאסר ,כאשר הסכם הטיעון שנחתם איתו הוריד
את האישום מניסיון רצח ל'חבלה בנסיבות מח־
מירות' .לא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין
שאדם שיורה באשתו שמונה כדורים ומנסה
להתאבד לא ניסה לפצוע אלא לרצוח ,אבל זה
היחס לקורבנות עבירה .במהלך המשפט קולה
של אלמנש לא נשמע .היא התמודדה עם שילוב

של החלמה מפציעה מורכבת וניסיון לגדל את
בתה ששורדת מקרה בלתי אפשרי".

הפצצה המתקתקת
המקרים הללו מוכרים לא רק לארגונים המ־
טפלים בקורבנות ,אלא גם לגורמי האכיפה .גם
הם יודעים שמאז  2013ועד היום – התקופה שבה
לא איפשרו למאבטחים לקחת את הנשק הביתה
– נעלמו כלא היו מקרים שבהם נעשה שימוש
בנשק חוקי כדי לרצוח .כל זה לא מפריע לקבל
את התיקון שהציע השר לביטחון פנים גלעד
ארדן ,לאפשר שוב למאבטחים לקחת את נשקם.
וזה לא מפריע לממשלה לעודד הקלות במתן
רישיונות לאזרחים להחזקת נשק.
"אני לרגע לא באה לקטרג על אוכלוסיית
המאבטחים" ,מסכמת עו"ד לובצקי" .אני לא
חושבת שמדובר בציבור רצחני מטבעו ,או חמום
מוח יותר מכל אדם רגיל ,אבל השילוב של
אוכלוסיות קשות יום שבהרבה מקרים מוכרות
לרווחה ,וכלי נשק שזמין  24שעות ,הופכים
לפצצה מתקתקת .מספיק ויכוח אחד שיוצא
משליטה ,התפרצות של מצב נפשי לא מאובחן,
או ילד שמוצא כלי נשק מסקרן במגירה של אבא
– והנה הפצצה הוצתה וקורה אסון .גם הפיגוע
האחרון שהתרחש ביום שישי בוצע על ידי נשק
שהוחזק ברישיון .אף חברת אבטחה לא יכולה
לדעת שדייר בבית הזה נעצר בעבר על ניסיון
חטיפת נשק מחייל .להבדיל ,אף אחד לא יבדוק
לעומק אם המאבטח מסוכסך עם אשתו ,לא כל
מקרה של אלימות במשפחה מגיע לידי תלונה,
ואין פיקוח על הדברים.
"מעבר לכך ,אם מישהו חושב שיותר אזרחים
חמושים ימנעו פיגועי טרור ,הסטטיסטיקות
מראות שהמצב לא כל כך חד־משמעי ,במהלך
אוקטובר ,בו החלה הקריאה הפומבית הראשונה
לאזרחים לשאת נשק – קריאה של מפקד משט־
רת אשדוד סנ"צ נועם שקל ,היו  55אירועי ירי
על רקע מה שנחזה להיות אירוע טרור לאומני.
מתוכם  24ירי בנשק צבאי 15 ,בנשק משטרתי,
 15בנשק מג"ב ,ורק  7בנשק אזרחי ו־ 6בנשק
אבטחה על ידי מאבטחים במהלך המשמרת.
מתוך אותם שישה שניים היו ירי שגוי שאחד
מהם הסתיים במוות ,ומקרה נוסף היה שגוי
בסבירות גבוהה".
ממשרדו של ארדן נמסר בתגובה :״חוק כלי
היריה יאפשר לנושאי כלי נשק המועסקים בשי־
רותי שמירה ,לשאת עימם כלי נשק לתקופה
מוגדרת ומטעמים של שמירה על שלום וביטחון
הציבור .לעניין הביקורת ,מדיניות השר בנושא
כלי ירייה מותאמת למצב הביטחוני הנוכחי
ונקבעה לאחר התייעצויות רבות עם כלל גורמי
מקצוע ובהמלצת המשטרה״.
ח"כ אמיר אוחנה אמר כי "כל אדם הוא עולם
ומלואו ומוכרים לי הנתונים על קורבנות מירי
בנשק חם .יחד עם זאת ,יש לזכור שעל פי
נתונים מגורמים ממשלתיים ,שמונה מאירועי
הטרור בגל הטרור הנוכחי במחוז ירושלים לבדו,
סוכלו באמצעות אזרחים נושאי נשק .נוסף על
כך ,על פי הנתונים שבידיי ,רוב מעשי הרצח
בתוך המשפחה אינם מבוצעים באמצעות כלי
ירייה המוחזקים כחוק אלא בידי כלי נשק
מאולתרים :סכין ,גרזן ,פטיש וכו' ,וכן רוב מעשי
הפשע והאלימות המבוצעים באמצעות נשק חם
מבוצעים באמצעות כלי נשק שהוחזקו שלא
כחוק .אינני מציע דבר הדומה במשהו לארה"ב
אלא שאזרח שומר חוק ,הנעדר עבר פלילי ו/או
רפואי רלוונטי ,המשרת שירות מילואים פעיל,
יוכל לשאת נשק אישי להגנה עצמית ,בטח במצב
הביטחוני הנוכחי שאנו חווים .כך או כך ,בכוונתי
לשמוע נתונים מכל הגורמים הרלוונטיים ומנצי־
גי הציבור במסגרת השדולה הפרלמנטרית שאני
מקים בימים אלה"† .

