
 
Gun Free Kitchen Tables 

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

 

 עדכון משולחן המטבח

 2016 מרץ 15

 ,"האקדח על שולחן המטבח"של ות שותפתומכות, אוהדות ושלום לכן, 

; צעד אחד מרבים שננקטים בימים וועדת הפנים של הכנסת אישרה הצעת תיקון לחוק כלי ירייהבמרץ,  9-ב

בקלות בקריאה שנייה  כנראה עבורצפוי עכשיו ל. התיקון, שאלה ל"תיקון" מדיניות הנשק הקל בישראל 

אבטחה לאחסן את נשקן המונע מחברות ש ( לחוקג)ב10את סעיף  מסייג באופן משמעותיושלישית בכנסת, 

, עליה 2013בקיץ  לראשונה אכיפת הסעיף .לעיתות "שגרה" בלבד, ומגביל אותו למעשה בבתי מאבטחים

רציחות בנשק אבטחה במרחב  ה נמשכת של, הפסיקה תופע2010נאבקה קואליציית "שולחן המטבח" מאז 

. התיקון יקנה לשר לביטחון פנים שנים 11 במהלךגברים  15-ונשים  18של  וחייהם יהןחי את הביתי, שגבתה

שלנו,  הניסיוןאנחנו מאוכזבות מכשלון אלף משפחות ובתים. 70 כלי ירייה לתוךהחזיר סמכות בלתי מוגבלת ל

עם זאת, הסעיף שעמד לפני כשנתיים בסכנת  פעילות "שולחן המטבח", למנוע את חידוש התנאים לרצח.

 .וביטול מוחלטת נותר על כנו, גם אם כנפיו קוצצ

 

  . מה שממשיך להיבנות בכל זאתמהפעילות המואצת שנקטנו נגד התיקון וסיכום ביניים של טעימה למטה, 

 

 על השותפות והתמיכה בעבודה שלנו.  ולכל אחד מכם לכל אחת מכן אישית אנחנו מודות

 , רלהתודה
 רלה מזלי, רכזת שותפה, האקדח על שולחן המטבח

 

 

 
 איסוף מידע: מורן גרינוולד

 
 –ביסוס הבקרה הפמיניסטית האזרחית: איסוף וניתוח נתונים במעקב אחר מדיניות 



בפעולה אזרחית לתיקון המחסור בנתונים עקביים ואמינים של הרשויות, סיימנו בפברואר מהלך עצמאי מואץ של 
, בתקופה של ריבוי התקפות 2015איסוף והצלבת מידע על כל אירועי הירי מראשית אוקטובר ועד סוף דצמבר 
בעברית ובאנגלית. ניתוחו מצביע על  בידי פלסטינים יחידים. המידע נאסף מדיווחי תקשורת ישראלית ופלסטינית

 להרוג בתוקפים ובחשודים או, לכל הפחות, על העלמת עין מירי כזה. -מנת-על-מדיניות פעילה של עידוד ירי
 

ההרוגים מירי  ויותר ממספר 13פי  – 118 היה 2015בסוף חודשים  3בתוך מספר ההרוגים מירי שדווחו 
 אירועי 3.4דווח הרוג אחד על כל  2013-בעוד שב. נו איסוף דומהשבהם ערכ 2013בשנת  בחודשים המקבילים

 166הרוגים מירי במהלך  118) לכל אירוע כמעט דווח הרוג 2015בשנת אירועי ירי(,  31הרוגים במהלך  9) ירי
 אירועים(. 1.4אירועים, שהם הרוג לכל 

 
 48לעומת  הרוגים 118מספר הפצועים )כמעט מאשר  2.5הובילו למספר הרוגים הגדול פי  2015-אירועי הירי ב

 9)פצועים  3.5דווח הרוג אחד מירי על כל  2013. באירועי הירי בין אוקטובר לדצמבר (2.45שהם פי  ,פצועים
( היו נפגעים 9.6%נפגעים שהם  16)מן הנפגעים אחוזים  10, כמעט 2015בסוף (. פצועים 32הרוגים לעומת 

 שזוהו בטעות בתור תוקפים. אנשים שנורו בטעות או –מזדמנים 
 

עוד עלה מהנתונים כי אין שום בסיס עובדתי לטענת השר לביטחון פנים כי תיקון חוק כלי ירייה יספק תוספת הגנה 
בפני טרור. בשלושת החודשים שבהם בדקנו את הנתונים, מאבטחים מחוץ למשמרת לא שיחקו כל תפקיד 

אירועים בלבד מבין  14-של חשד להתקפה. מאבטחים השתתפו בבעצירת התקפות בידי פלסטינים או בנסיבות 
 שבהם ירי שימש לעצירת התקפה או חשש להתקפה. כל המאבטחים שירו היו באותו זמן בתפקיד. 166

 
  – כנסתויצירת נראות בסנגור 

סדרת פניות בהולות  –פעילות "שולחן המטבח"  – ערכנו, חוק כלי ירייה תיקוןהסיכוי לעצור את לנצל כל בנחישות 
וכן לחברי אישורו בכנסת, לקראת  של התיקון שהופקדה על ניסוח סופילחברות וחברי וועדת הפנים של הכנסת 

בינואר לשרה לשוויון חברתי. חזרנו ופנינו שנשלחה כבר חוות דעת מגדרית וכן נתונים ניתוח  הצגנו. כנסת נוספים
 בעיקר בנשים. העומד לפגועתיקון למנוע לשרה, גילה גמליאל, בתביעה גם שוב 

 
מעגל  הפועלת להרחבת, בכנסתחדשה "לעיצוב מדיניות כלי ירייה" השדולה אמרה לסמדר בן נתן  ,בפברואר

לא שווים פחות מחייהם  2013-ל 2002נרצחות ונרצחים מנשק אבטחה בבית בשנים  33"חייהם של : הנשקנושאי 
בישיבה חגיגית של הוועדה  הצביעה על התיקון לחוקשרי אהרוני  ,במרץ. של נפגעי התקפות טרור פלסטיני"

ליטרובניק, שמיוצג רומן  כן, . כמושיםמזיקה לנהפוגענית דוגמה למדיניות ממשלתית בתור לקידום מעמד האשה 
וועדת על ידנו בתביעה אזרחית נגד המדינה על הרצח של הוריו וסבתו באקדח שמאבטח נשא הביתה, אמר ל

משפחתי נרצחה על ידי מאבטח לפני שמונה שנים. לא היה לו עבר פלילי, לא היה לו עבר "של הכנסת: הפנים 
פסיכיאטרי. אותו רוצח לקח לי את כל המשפחה. אתם מדברים על משהו טכני ואני רוצה להזכיר לכם את העניין 

 ,ג)ב( בחוק כלי ירייה10סעיף ליקון תעמד לדיון השבה באותה ישיבה  "?המהותי. האם התיקון לא יהיה גזר דין מוות
 .למהלךפירטתי אני את עיקרי התנגדותנו 

 

  –לצמצום נשק פעילה  התנועעיקש וביקורתי שיח 
לתהליך . בהמשך , השתתפו בפועל בצעדי הסנגורשותפים ל"שולחן המטבח", כמו גם פעילות יחידותמבין הארגונים 

התנגדות למקבלות  , ארגונים ופעילות שיגרו מכתבינגד התיקוןוות הדעת המשותף שקיימנו בינואר בגיבוש והפצת ח

נוכחותנו נמשכה פעילות מקבוצת "הכצעקתה", פעילות עצמאיות ותנועת פרופיל חדש. ומקבלי החלטות, וביניהם 
, לעיתונותשתי הודעות בפברואר הפצנו למרות הסחיפה לאחור בין מקבלי החלטות. בתקשורת הביקורתית 

סמדר מהם,  2-פרקים על נשק קל שסמדר בן נתן הופיעה ב 4הציגו סדרה של  10ת הפריים טיים של ערוץ חדשו
ופעילות ארגונים שותפים "שיחה מקומית". עלה לאתר רדיו, ועוד מאמר דעה שלי ב וגלית לובצקי התראייננתן ו-בן

העדכון למשל  כמו, פייסבוק אתרים ועמודי, ארגוניות ואישיות את החשיפה דרך רשימות תפוצהמאוד הרחיבו 
מספר ועמוד הפייסבוק של קואליציית נשים לשלום. על זכויות אדם בכנסת השבועי של האגודה לזכויות האזרח 

 400צינו לאחרונה את קו בטוויטר חו 3,383על היום  ועומדהפייסבוק של "שולחן המטבח" המשיך לעלות  מנויי
 העוקבים.

 
 :על שולחן המטבח כדי לתרום לאקדח
 של האקדח על שולחן המטבח בדף הביתקליק על הכפתור מצד שמאל למעלה, 

 קליק על כפתור "תרמו לנו" בתפריט

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/


 פעמית או על "הירשם" לתרומה חודשית )כן, משום מה בלשון זכר(-קליק על "תרום" לתרומה חד
 הקלידי פרטים שלך לתוך הטופס

 ואנא לא לשכוח:
 עבור האקדח על שולחן המטבחכדי לפתוח "קופסה" ולהקליד לתוכה:  קליק על סימן + על יד "מטרת התרומה"


