
 
Gun Free Kitchen Tables 

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

 
 5102יוני  3

 קמפיין האקדח על שולחן המטבח, שלויקרים יקרות תומכות חברות ו

 

 .חשוב לנו לעדכן אתכן בהתפתחויות האחרונות בעבודת "שולחן המטבח"

לכל אחת מכן על העניין והמעקב שלה מאוד להודות חשוב לנו גם לחזור ו

 או ת עבודה, בתרומה כספיתבקמפיין, אם בתרומועל התמיכה החיונית 

 תמיכה עקרונית.אהדה וב

 

 שלכן,

 רלה מזלי

 רכזת שותפה, האקדח על שולחן המטבח

 
 :בנשק אבטחה מחוץ למשמרתציין שנתיים מאז מקרה הרצח האחרון וכל לבקרוב נ: כמעט שנתיים

שנישא מחוץ למשמרת. אבטחה  בנשק ,נתן ז'ורנו ובתו ימית ז'ורנו נורו ונהרגו בידי מאבטח ,3102יולי ב 32-ב
יישום . השר לביטחון פניםביולי סוף לתוקפן ההנחיות החדשות שפרסם -באוגוסט, נכנסו סוף 32-חודש אחר כך, ב

 %58 של נשקםסון כאלכן ו שלא לצורך ושיםחמשהיו קודם לפירוק נשקם של אלפי מאבטחים  הובילהנחיות ה
 לא הפך, 3102נובמבר ב ההנחיות של חלקין הביטול .משמרתכל בסוף עבודתם במקום  מבין השומרים החמושים

תקופה הארוכה ביותר את ה בימים אלה אנחנו מציינותכבר בשטח.  הונהגש השינוי המבניאת  עד כמה שידוע לנו,
לא העבודה אכסון כלי ירייה במקומות שתועדה בישראל בלי אף מקרה של רצח בנשק אבטחה שנלקח הביתה. 

הן שנתיים ללא אף מקרה רצח בנשק אבטחה בבית קרוב לחות. אבל אמצעי גורף ומוחלט למניעת רציכמובן מציע 
  יעילותו המשמעותית.עדות ל

 

 

 

 
 

 אתר החדשות "הארץ"דיווח על התביעה של רומן ליטרובניק ב
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http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2491084
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2490799


 

 :"דרישה למתן דין וחשבון ומאבק בחסינות": שתי תביעות נזיקין

עורכות דין משני ארגונים  ע"י משפט לקראת בירור תביעתו, יוצג רומן ליטרובניק-קדםבאפריל, בישיבת  31-ב
יה ופרויקט האקדח על שולחן להמשפטי למניעת אפתמורה המרכז  :"האקדח על שולחן המטבח" קמפייןלשותפים 
אמו, אביו וסבתו של רומן נורו ונהרגו  .(אשה לאשה מרכז פמיניסטי במסגרת הקמפיין)שיזם ומוביל את המטבח 

דודו, מאבטח שנשא את נשקו הביתה. הגשת תביעת נזיקין כנגד המדינה וחברת -לפני שבע שנים בידי בן
החוק המורה שלא אכפו את כיוון  אבדן החיים והנזק העצום הכרוך בכך אחריות עלהאבטחה מניחה לפתחן 

 פנה זרקור אלאו כותרת למעלה( ההמשפט )ר-על קדםהתקשורתי  דיווחלאכסן נשק אבטחה במקומות העבודה. ה
 הטיעון המופרך של המדינה כי סבתו של רומן, שחלקה דירה עם היורה, "נחשפה מרצונה לסכנה".

לנפגעי י עורכות דין ממרכז נגה ע"משפט לקראת בירור תביעתה, יוצגה אלמנש זלקה -בישיבת קדםבמאי,  2-ב
 של פרויקט האקדח על שולחן המטבח.  , לצד עורכות הדיןשולחן המטבח בקמפייןשותף ארגון אף הוא עבירה, 

מחקר תוך לאחרונה מש ממאלה מציעות איסטרטגיה מעשית ליישום ההמלצה השביעית שעלתה שתי תביעות 
, ליגת WILPF ארגון " שנערך בידישל מועצת הביטחון של האו"ם 0238מחקר עולמי של יישום החלטה מקיף: "

מונה שורת המלצות דוח המחקר נות פעילות. סיכום ש 011הנשים הבינלאומית לשלום וחירות, שחוגג השנה 
...  וביניהן, העמדת "דרישה למתן דין וחשבון ומאבק בחסינות של ארגונים ביטחוניים וצבאיים פרטיים מעשיות

-בתחום האלימות נגד נשים וילדות במצבי קונפליקט ופוסט ,כוחות ביטחון לאומיים וקבוצות חמושות אחרות
 קונפליקט".

 

 
 :של איסטרטגיות מקומיות: הכרה בינלאומית בקמפיין "האקדח על שולחן המטבח"גלובליזציה 

ישיבת המליאה לקראת סוף אפריל, קיבלנו טקסט צוהל מג'סיקה נבו, שעבדה בעבר עם שולחן המטבח, מתוך 
שנערך  ,ליגת הנשים הבינלאומית לשלום וחירות, WILPFשל פעילות  ותהכנס לרגל מאה שנשל  הראשונה

איזו התרגשות, היא כתבה לנו, סינתיה קוברן מדברת על שולחן המטבח! ואמנם, קמפיין האקדח על שולחן  בהאג.
בכל  הניתנת ליישוםמיליטריסטית משמעותית -מודל לפעולה אנטיכהמטבח מתחיל למשוך תשומת לב בינלאומית 

הייחודי ידועה ומוערכת, ציינה את: "הפרויקט מקום ובכל רמת ממשל. סינתיה קוברן, חוקרת וסופרת פמיניסטית 
תריעות על נקודת שמפעילות האקדח על שולחן המטבח שפועל בישראל" בתור "דוגמה מעולה של נשים  נקראש

מיליטריזם לא נשאר על כך שות בקול ברור ומתריע...  אלימותעל פני הרצף המוטה מגדרית של מעשית  חיבור
ציינה כי התארגנות של נשים  כמוכן,". הבגדים ארוןדלת הראשית ונתלה בתוך בנכנס הביתה  אלא מחנות הצבאב

הסכם בינלאומי בנושא סחר (, במהלך המשא ומתן על IANSA) רשת הפעולה העולמית לענייני נשק קלבמסגרת 
 –רות לנו מכבר פעילות האקדח על שולחן המטבח ספ, הצליחה להניע את האו"ם "להכיר בדיוק במה שמבנשק

 מותן של נשים".על חייהן ועל כלי ירייה  נוכחותשל ות בהשלכ
   

 

 
 הגיליון האחרון של כתב העת "פמיניסט יקלאסימלאר" שכולל מאמר על "האקדח על שולחן המטבח"
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עולה  פעילות פמיניסטיות בחשיבה ובפעילות של קמפיין שולחן המטבח להגבולות ש-עדות נוספת לעניין חוצה

 ,התורכי פמיניסטי-האקדמיכתב העת במקיף על הקמפיין  מאמרמפרסומו של 
Kulture ve Siyasette Feminist Yaklasimlar . לתורכית  ותורגםרלה מזלי המאמר, שפורסם לאחרונה, נכתב בידי

 י ואירם אז.אליף ביניצ'  בידי
לבסוף, מוקדם יותר השנה, ג'הלה ואלג'י, יועצת מדיניות וראש מחלקת השלום והביטחון באגף של האו"ם 

 תההתנסות של האקדח על שולחן המטבח רלבנטי, כתבה לנו כי: "UN Womenהמופקד על ענייני נשים בעולם, 
אזרחית בפירוק נשק ובבניית ביטחון חברה השל המעורבות לזו דוגמה מעולה לדעתי, לא רק לפלסטין/ישראל. 

 קהילתי בכלל".
 
 

החדשים של האקדח על  דפי האתראל למידע נוסף, או אם תרצי לתרום לעבודה שלנו, את מוזמנת מאוד 
בעברית( ו/או לעקוב אחרי שלנו )שרובו  הפייסבוק דףבשולחן המטבח )בעברית ובאנגלית(. אפשר גם לבקר 

 .חשבון הטוויטר
 

 

 
 

 
 :כדי לתרום לאקדח על שולחן המטבח

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

 קליק על כפתור "תרמו לנו" בתפריט
 לשון זכר(משום מה בפעמית או על "הירשם" לתרומה חודשית )כן, -קליק על "תרום" לתרומה חד

 טופסהקלידי פרטים שלך לתוך ה
 

 ואנא לא לשכוח:
 סימן + על יד "מטרת התרומה"קליק על 

 : לתוכההקליד פתוח "קופסה" ולכדי ל
 עבור האקדח על שולחן המטבח

http://www.feministyaklasimlar.org/sayi-25-subat-2015/silahlardan-soz-etmisken-militarize-bir-toplumda-silah-denetimi-soylemini-dolasima-sokmak-ve-guvenlik-guclerini-silahsizlandirmak/
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/
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
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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/

