
 
Gun Free Kitchen Tables 

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

 

 עדכון משולחן המטבח

 2016ינואר  18

 ,"האקדח על שולחן המטבח"יקרות של ות שותפתומכות, אוהדות ו

העובר אתר שיחה מקומית(, תיארתי שינוי מרחיק לכת, מהיר וחסר אחריות הלאחרונה שאירח )במאמר דעה 

בעיצומו, ועל קו הפעולה  שמצוי עדייןעדכון על התהליך הזה  על מדיניות כלי הירייה בישראל. למטה תמצאו

. אנחנו ממשיכות לעקוב מקרוב אחרי התהליך בכללותו "האקדח על שולחן המטבחונוקט " הפמיניסטי שנקט

 ההרסנית. ודרכי התנגדות שונות להתקדמות , תוך חיפוש ויישום שלרכיביו השוניםעל מ

 אנחנו מודות לכל אחד ואחת מכן על העניין, השותפות והתמיכה בעבודה שלנו. 

 בחום, רלה

 רלה מזלי, רכזת שותפה, האקדח על שולחן המטבח

 

 :רקע

, זמן לא רב אחרי מינויו, פתח השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, בסדרת יזמות וצעדים לשינוי 2015באוקטובר 

 נשק פרטילמדיניות כלי הירייה של ישראל. הסיווגים )"התבחינים" שעגה מקצועית( שמקנים זכאות לרישיון 

הקלות בתהליך  הונהגופים רבים(, באלהפוטנציאלים ירייה הכלי  נושאי)תוך הרחבת מעגל  הורחבו משמעותית

חזר וקרא בפומבי לבעלי רישיונות לשאת נשק בכל  ארדןהחידוש של רישיון קיים שהפך עקב כך כמעט אוטומטי, 

להרוג במצבים -מנת-על-התנהלותם של רשויות החוק והצבא התירה בפועל ירימקום ולזכאים להתחמש. במקביל, 

ג של חוק כלי ירייה המגביל 10תפתחות נוספת, הציע השר תיקון לסעיף בהלאחרונה, שנתפסים כהתקפות טרור. 

 את ההרשאה לשאת נשק אבטחה למקום עבודתו של המאבטח.

ההתקפות של פלסטינים יחידים )החל תופעת להעונה מדיניות לציבור כהשינויים המצטברים ממוסגרים ומוגשים 

לממשל. זו איש לעצמו" תוך ויתור על בסיס ההצדקה קו של "איש אימוץ תחילת אוקטובר(. למעשה, מדובר במ

 תגובה ענייני קו מהסוג הזה. ללאאמצעי הגנה על אזרחיה מפני התקפות  הודאה בפועל של הממשלה בהיעדר

 "ביטחון"."הגנה" ו נוקטת הפרטה קיצונית של היא

 

 :"האקדח על שולחן המטבח" –ת יוהתערבו

לשישה יזמת "שולחן המטבח" כתבה לראש אגף כלי ירייה במשרד לביטחון פנים, בדרישה להגביל  –נובמבר  22

תבחינים"( המורחבים ולבחון ההקריטריונים )" המוענקים לפיתוקף הרישיונות החדשים חודשים את 

 לאור המצב באותה עת. ,מחדש בסוף התקופה רישיונות אלה

 עד היום לא קיבלנו תגובה.

בנושא, קראנו לוועדת הפנים של ממוקדת שהובילה יזמה  ,בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח –דצמבר  10

 מנגנון מוסדר ושקוף להגשת תלונות נגד מאבטחים וחברות אבטחה.הכנסת להנהיג 

  המנגנון הוגדר כמיותר והדרישה נדחתה.

 – 2015דצמבר  –אוקטובר 

 ע"ימידע ממוקד על אירועי הירי שדווחו בתקשורת ו יזמת "שולחן המטבח" פתחה באיסוף –איסוף מידע 

 תמונה מבוססת וברורה של מגמות והתפתחויות. כדי לקבלדצמבר, -ארגוני זכויות אדם ב אוקטובר



נגד שינויי הבזק  תהתי הודעות לעיתונות "האקדח על שולחן המטבח" מחבש –הודעות לעיתונות 

פעילות כתיבה והפצה של ההודעות בוצעה בשיתוף של צוות "שולחן המטבח", במדיניות כלי הירייה. )

 .(שהוא אחד הארגונים השותפים ליזמההאגודה לזכויות האזרח,  ופעילי, אשה לאשה, האם שלנו-ארגון

 35-מדת ההתנגדות של "שולחן המטבח" הופיעו בהניתוח הפמיניסטי וע –שיח ביקורתי בתקשורת 

, בעברית, אנגלית וערבית, בערוצים מקומיים 2015דצמבר -ורת במהלך אוקטוברכתבות וידיעות בתקש

הדוברות כללו פעילות מאשה לאשה, מהאגודה לזכויות האזרח וכן מצוות "שולחן המטבח". לאומיים. -ובין

 , הופיעו שתי פעילות "שולחן המטבח", שרי אהרוני וגלית לובצקי. 2ערוץ כתבה בב ,בין היתר

 – 2016ינואר  – 2015דצמבר 

 –ג 10סעיף מתנגדות לתיקון  

 בניית הידעכתוצאה ישירה מעבודת  2013ונאכף רק בשנת  2008ג לחוק כלי ירייה תוקן בשנת 10סעיף 

(. בחמש השנים 2014דוח ין במפורש מבקר המדינה ביוהסנגור של "האקדח על שולחן המטבח" )כפי שצ

בנשק אבטחה שאוחסן בבתי מאבטחים.  –רובן נשים  –אנשים  18שהפרידו בין החקיקה לאכיפה, נרצחו 

ביתי -בנות ובני אדם במרחב המשפחתי 33נהרגו  ,(2002-2013עשרה השנים שקדמו לאכיפה )-באחת

, לא 2013 קיץמאז שהוחל באכיפת החוק בכבר מזה כשנתיים וחצי, נשים. ואולם, , רובן בנשק אבטחה

תיעוד תחילת ללא רציחות מסוג זה מאז  נרצח אף אדם בנשק אבטחה בבית. זו התקופה הארוכה ביותר

 .(2002-)ב התופעה

בכלי ירייה  אביב-אקראי ביושבי פאב בתל תקף ביריבינואר, פלסטיני אזרח ישראל  1-ביום שישי ה

הוא ירה למוות גם בנהג . שני אנשים נהרגו, אחרים נפצעו קשה ובהמשך היום שהחזיק בו אביו ברישיון

 כלי ירייה. מונית באותו

השר ארדן לתחושות ההלם הגיב בנשק ברישיון, רצחנית להיגיון המתבקש בעקבות התקפה  בניגוד

אושר  בינואר, יומיים אחרי ההתקפה, התיקון 3-. בלחוק כלי ירייהשהוא מקדם והפחד בהאצת התיקון 

 וועדת השרים לענייני חקיקה.ב

 "האקדח על שולחן המטבח" בצעדים הבאים:נקט  לבמקבי

 ;שהוא מציעהתנגדות לתיקון המפרט את סיבות המכתב לשר לביטחון פנים  –דצמבר  24

להגשת התנגדויות להצעות  בהתאם לנוהלהגשת התנגדות רשמית לתיקון המוצע,  –דצמבר  27

 חקיקה;

גוף שממלא תפקיד מרכזי בתהליך החקיקה, מכתב ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה,  –דצמבר  30

 ;לפגישה דחופהבבקשה 

 עד היום לא קיבלנו תגובה.

מכתב לשרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, ולראש הרשות למעמד האשה, ורד  – 2016בינואר  3

עמוד על השלכות התיקון המוצע תבדרישה לכלול בתהליך החקיקה חוות דעת מגדרית שסוויד, 

 על נשים;

 עד היום לא קיבלנו תגובה.

 –על השלכות התיקון ארגוני נשים וחברה אזרחית  20מטעם חוות דעת מגדרית הגשת  –בינואר  6

"האקדח על שולחן המאוגדים כבר ביזמת השותפים  13-שבעה ארגוני נשים נוספים הצטרפו ל

לראש  ,לשרה לשוויון חברתי חוות הדעת נשלחה. המגדרית חוות הדעת לחתימה עלהמטבח" 

דיון אותה בין השיקולים בלכלול  ביקשנונסת נוספים. הרשות למעמד האשה ולחברות וחברי כ

בתיקון המוצע. חוות הדעת מבוססת על המחקר הממושך של "שולחן המטבח" ועל נתונים 

 שנאספו ונבדקו לאחרונה.

עוזרי שרים ועוזרים פרלמנטריים בתביעה פונות לבעקבות הגשת חוות הדעת אנחנו  –מעקב טלפוני 

 חוק. הנו בין השיקולים שיובאו בחשבון בדיון בתיקון לכלול את חוות הדעת שהגש

 –ניתוח והצגת נתונים חדשים של "שולחן המטבח" 

נתונים על אירועי ירי במהלך אוקטובר נבדקו במלואם והבהירו שמאבטחים מחוץ למשמרת לא שיחקו 

 6-התקפה. מאבטחים השתתפו בלחשד בנסיבות של או בידי פלסטינים התקפות  תכלל תפקיד בעציר

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast-q4_2015/Article-1c0ad19d2db9051004.htm?sCh=4fe06603e7478110&pId=25483675


כהתקפה. כל המאבטחים  ושנחשד בנסיבותהתקפה או שימש בעצירת שבהם ירי  55אירועים בלבד מבין 

מקרה נוסף היורים, שניים ירו בשוגג )תוך גרימת מוות של חפים מפשע( ו ההיו בתפקיד. מבין ששהיורים 

גרפיקה )ראו למטה( שעלה -תונים פוסטר אינפובשוגג. "שולחן המטבח" הפיק מן הנהיה קרוב לוודאי ירי 

 אנשים. 33,000-בינואר. תוך יומיים הפוסטר הגיע ל 3-בעמוד הפייסבוק שלנו ב

 

 –מדיה חדשה, מדיה ישנה 

עומד ו 200-עלה מספר מנויי עמוד הפייסבוק )"הלייקים"( של "שולחן המטבח" בכ, 2016בשבועיים הראשונים של 

קוראות וקוראים. "האקדח על שולחן  42,000-יותר מלהגיעו שהעלנו לעמוד בתקופה זו  . פוסטים3,338 להיום ע

התקשורת פונה אלינו עוד  ברוב המקרים,שבועיים. אותם במהלך בתקשורת כתבות וידיעות  17-המטבח" הופיע ב

מה כנגד התיקון לפני שאנחנו מספיקות לפנות אליה. חברת הכנסת מרב מיכאלי העלתה וידיאו שבועי שיוצא בעוצ

 ישירות ל"שולחן המטבח". 2013-ומייחס את האכיפה בכלי ירייה לחוק 

 
 איסוף מידע: מורן גרינוולד

 אינפוגרפיקה: נועה מזליעיצוב 

 

 

 

 :כדי לתרום לאקדח על שולחן המטבח

 של האקדח על שולחן המטבח בדף הביתקליק על הכפתור מצד שמאל למעלה, 

 "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/

