
 
Gun Free Kitchen Tables 

We don't know who she is, but we know we can save her life 

 

 משולחן המטבחעדכון 
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 שלום לכן, תומכות, אוהדות ושותפות של "האקדח על שולחן המטבח",
 

שים שנים הגדה המערבית, רצועת עזה והעם הפלסטיני שחי בהן, נתונים למשטר צבאי ישראלי. נשק קל ימזה חמ
ה ררמרה של שוהם החואקדחים רובים . הוא נשכח לעיתים קרובותממלא תפקיד מרכזי במציאות זו, גם אם 

בקהילות בידי קבוצות השליטה . הם אוכפים את שליטת הכיבוש, הם אוכפים את תהמוני שליטהיומיומית, נשק 
ים, הם אוכפים את השליטה במשפחות ובנשים בידי פטריארכים והפטריארכיה. כל אלה קשורים סחטנאינטרס ו
 יםשטבוע ומנגנוני הדרה נוספים, אך גם באמצעות גזענות, סקסיזם יםחומרי בקשרי "קח ותן" לפעמיםזה בזה, 

של העם האלימים נישול ללדיכוי ו  50-מקרי שהשנה המיליטריזציה. נראה שאין זה תהליך החברתי של ב
הוצאות התופעה של והרחבה עידוד קל ושל נשק על פיקוח ההתרת רסן של  שנההפלסטיני בידי ישראל היא גם 

למערכת הרחבה דרכים חדשות להתנגד  למציאתקואליציית "שולחן המטבח" מחויבת להורג ללא משפט. 
ם בין אם לאחרונה או מזה זמן רב, התמיכתכן, בעבודתנו, לצד ן שאתן מביעות . הענייוהמסועפת של דיכוי חמוש

 ו מודות לכל אחת ואחד מכן ולכולכן. חנבעלי משמעות עצומה בהמשך נחישותנו. אנ
 

 רלה מזלי, רכזת, האקדח על שולחן המטבח
 
 

 

 צד ג' לכל כלי ירייה""ביטוח 
 ההשקה התקשורתית של הדו"ח המלצה מרכזית בדוח "שולחן המטבח", בהמחשה ויזואלית בפוסט בפייסבוק לרגל

 עיצוב גראפי: נועה מזלי
 



 השקה תקשורתית: –חדש של "שולחן המטבח" הדוח ה
: נשק קל במרחב האזרחי: לא נצור ,דוח החדש של "שולחן המטבח"ל 2017במרץ שנערכה השקה תקשורתית 

הופעות בתקשורת ממסדית, אלטרנטיבית וחברתית, בעברית, באנגלית  28הניבה  ,כמה פיקוח?כמה כלים ו
ם מנכ"לית האגודה לזכויות מטע עלוןובערבית. ארגונים שותפים של "שולחן המטבח" הצטרפו להפצת המידע. 

ימים. ארבעה אנשים בתוך  1,300-למעלה מהאזרח, שפורסם באתר הארגון והופץ לחבריו במייל, נקרא בידי 
, איחל של "שולחן המטבח" דף הפייסבוקב שלוותה את השקת הדוח ,שק"אזור חופשי מנהפוסט הראשון בסדרת "

 110-זכה לכעשרים שיתופים ולכואנשים,  2,400-למרץ "יום אישה חופשי מנשק". הפוסט הגיע לכ 9-לקוראים ב
שיעור על אלימות מסרה שהוא מתכוון ללמד את היזמה ב מרצה באוניברסיטה, מ. אחת מהתגובותתגובות

הבוקר של קרן נויבך תכנית  לבין מדיניות ממשלתית". 'במשפחה'כדוגמא לקישור בין אלימות "ופוליטיקה 
כלי ירייה האגף לבין ראש ליד ורלה מזלי, אולחן המטבח" מייסא ארשדיון סוער בין פעילות "ש זימנהפופולרית 

הופעות בטלוויזיה, ברדיו ובאתרי  16ערבית: שפה הוח בלדהכיסוי הרחב  בלט במיוחדבמשרד לביטחון פנים. 
ערב ואחרים. לאחרונה, אתר החדשות -קודס, כל אל-חדשות, מקומיים ובינלאומיים, כולל חדשות מען, אל

 של רבקה ל. שטיין עם רלה מזלי. ראיוןפרסם  Mondoweissוהפרשנות 
 
 

 

 ראיון בערוץ מוסווא עם עו"ד מייסא ארשיד מ"שולחן המטבח"

 

 
 :חומר לשיחה –הדוח החדש של "שולחן המטבח" 

ביוני,  7-ב עניין בדוח החדש של "שולחן המטבח" ובעבודתנו. מגליםהן מוסדות אקדמיים והן גופים אקטיביסטיים 
קואליציית  ים" שלשערך פרוייקט "חמוש, בטוח"-הכנס "לא בפני משתתפי ברהימייסא אירשאיד דבתל אביב, 

 :סדנהה ותמשתתפ 40-כנשים לשלום, ארגון שותף של "שולחן המטבח". רלה מזלי הציגה את "לא נצור" בפני 
בהיבטים דנה במאי רלה  7-6-גוריון. ב-ה באוניברסיטת בןנערכביטחון", ש-"הקשבה לנרטיבים של ביטחון ושל אי

דברו בזו אחר רלה וושלום" באוניברסיטת סבאנג'י שבאיסטנבול. מייסא  כנס "מגדרשל עבודת "שולחן המטבח" ב
סטודנטיות  80-בפני כ זו, בפאנל "לא יפגעו בנו", על אקטיביזם למיגור אלימות נגד נשים, במכללת תל חי,

  .וסטודנטים
 
 
 
  

http://isha2isha.com/wp-content/uploads/2017/01/%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-1-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2017.pdf
http://us2.campaign-archive1.com/?u=3476224e38bd22add086658b6&id=44118e6e51&e=%5bUNIQID%5d
https://www.facebook.com/%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/
http://mondoweiss.net/2017/05/interview-occupation-blindspots/
https://www.facebook.com/%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://www.facebook.com/events/316456098785191/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


 :בלתי אחראיתכלי ירייה חושף מדיניות  פיקוח פמיניסטי
. עתרנו פברואר, בשם ארגון הבית שלנו אשה לאשהחודש חשובות בעתירתו מ"שולחן המטבח" משיג תוצאות 

למשרד לביטחון פנים ולמשטרת ישראל לחשוף את כל המידע שעליו התבססה החלטת  להורותבית המשפט ל
ם. בתיהב ולאחסן נשק אבטחהלשאת נשק אחרי המשמרת  למאבטחים ההיתרלהאריך את לביטחון פנים השר 

אין במסמכים בעוד העתירה תלויה ועומדת, המשרד והמשטרה כבר סיפקו לנו מסמכים רלוונטיים. כפי שחשדנו, 
התנגדות  ההביעש ,"שולחן המטבח"למרות האזהרות של יזמת כל מידע או עובדות מהותיים חדשים.  אלה

 ק אבטחה לאחר המשמרתלשאת נש החוזר ונשנ את השר להעניק היתר ךסמיהשחוק התיקון להצעת הנחרצת 
מגמות כלשהם לקרת ההחלטה על חידוש או ניתוח נתונים איסוף , לא נערך (2016 מרץומ ינואר)ראו עדכונים מ

כלי ירייה בישראל שהיא לחשוף מציאות של מדיניות תבעה שקיפות והתחילה . עתירת "שולחן המטבח" ההיתר
תחום ישראל במדינת היד הקלה של  מעידות על אלהדין וחשבון. ראיות ממתן מתנערת ונתונים, -נעדרת בסיס

לפעולה דחופה וקריאה תמרור אזהרה דוח "לא נצור" ומהוות ב ועלומבססות טיעונים שההן  .על כלי ירייהפיקוח ה
השבוע כתבתנו ליו"ר ועדת הכנסת לקידום מעמד האשה, . רתלקבוצות פמיניסטיות, לחברה האזרחית ולתקשו

סלימאן לקראת דיון חירום בריבוי הרציחות של נשים ובאלימות נגד נשים. המכתב הציג את -ח"כ עאידה תומא
על פי המידע שנמסר עד כה, עתירה זו חשפה כי החלטת העולות מן העתירה והוסיף: "העדויות החדשות 

תקבלה ללא כל ביסוס עובדתי. נחשף בכך רכיב במדיניות כלי הירייה של ממשלת ממשלה המסכנת נשים, ה
  ."שהוא בלתי אחראי, חסר הצדקה ומפקיר את ביטחונן של נשים לישרא

 
 

 

 

 "אזור חופשי מנשק", לרגל ההשקה התקשורתית של "לא נצור" -פוסט בפייסבוק 
 עיצוב גראפי: נועה מזלי

 
 

 :בניית תנועה
נשק, "שולחן המטבח" מטפח וצמצום מגוונת לפיקוח  תנועה פמיניסטיתהרחיב ולחזק מאמצינו ל במסגרת הגברת

חשוב במהלך . כלי הירייה חסרת האחריות שמובילה הממשלהמדיניות  בניסיון לאגוף אתקהילות תוך עבודה ב
פעילות, נשים פלסטיניות ויהודיות ממגוון ארגונים  20-25כעת מאי פעם, "שולחן המטבח" מוביל קבוצת ליבה של 

תוך תיעדוף של בניית תנועה שצומחת מלמטה פעולה שיזמנו במשותף. -מכווןלימוד בישראל, בתכנית של 

http://isha2isha.com/wp-content/uploads/2017/06/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2016-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
http://isha2isha.com/wp-content/uploads/2017/06/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2016-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf


פירוק קל ולנשק על פיקוח בכל העולם להגברת הויצירתה בתהליך השתתפותי, תכנית הלימוד בוחנת התערבויות 
עם פעילות מאזורים אחרים. תוך שהיא שואבת כוח ותובנות מהצלחות של  "וידאו שי"מפגסדרה של  דרךמנשק, 

. פגישת לימוד מקומית , הקבוצה מקווה לתכנן אסטרטגיות מתואמות לפעולהן, ולומדת מכשלונותיהותאחר
פגישה . Gun Free South Africaארגון וידאו עם אדל קירסטין ונורהן ריקליף מ מפגשראשונה )בפברואר( כללה 

. בין לבין, הקבוצה חלקה Athena Consortium-מ ביוקאנןוידאו עם קייט  מפגשנוספת, המתוכננת ליולי, תכלול 
פלסטינית -תהתכנית היהודיהציגה רלה מזלי את באיסטנבול,  בכנס "מגדר ושלום"מידע ומחקר רלוונטי. 

ת שלום מובילה של פעילּו חוקרתקוקברן, קשרה אותה לעבודתה של סנתיה ו, עולהפ-המתפתחת ללימוד מכוון
שנערכה ברמאללה, תוך קישור  רלה מזלי השתתפה בסדנה בינלאומית ,ביוניפמיניסטית, שלכבודה נערך הכנס. 

, תעשייה תעשיית הנשק הישראליתלבין קריאת תגר אקטיביסטית, בינלאומית על "שולחן המטבח"  בין פעילות
  . העם הפלסטינימתמשך של מדיכוי  תוך הפקת רווחיםמיליטריזציה מרכזי בתהליך המנוע שמהווה 

 
 

 הצטרפו לצוות שלנו:
 ., הצטרפה לצוות "שולחן המטבח" באפריל כרכזת פיתוח משאביםנגה קדמן

 
 
 

 
 

 

 כדי לתרום לאקדח על שולחן המטבח:

 קליק על הכפתור מצד שמאל למעלה, בדף הבית של האקדח על שולחן המטבח

תרמו לנו" בתפריטקליק על כפתור "  

פעמית או על "הירשם" לתרומה חודשית )כן, משום מה בלשון זכר(-קליק על "תרום" לתרומה חד  

 הקלידי פרטים שלך לתוך הטופס

 ואנא לא לשכוח:

 קליק על סימן + על יד "מטרת התרומה" כדי לפתוח "קופסה" ולהקליד לתוכה:

 עבור האקדח על שולחן המטבח

 

 

http://isha.org.il/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/%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/

