
 
Gun Free Kitchen Tables 

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

 
 עדכון משולחן המטבח

 2015 ספטמבר 2

 ות קמפיין "האקדח על שולחן המטבח",שותפשלום לכן, תומכות, אוהדות ו

 

שיחות  .(הקודמתבחירת אחרי כנסת חדשה )כשנתיים נבחרה שוב באביב 

, מונו ראשי ממשלה חדשה הצגורק בתחילת הקיץ הוהקואליציה התארכו 

מחדש מהלכים אפשר היה להניע ובעלי תפקידים. סוף סוף  ועדות הכנסת

מול ובעזרת נבחרי מנהל "האקדח על שולחן המטבח"  קמפייןדחופים ש

קידום והרחבת לרצינו לעדכן אתכן בצעדים האחרונים שלנו הציבור. 

 חוק שנועד להציל חיים.ה( של עדיין חלקיה) יישוםה

 

 2015ביולי היישום שהצליח הקמפיין לקדם כבר הניב תוצאות משמעותיות. 

פרק  . זהוציינו שנתיים מאז מקרה הרצח האחרון בנשק אבטחה שנשלח הביתה

הזמן הארוך ביותר ללא רציחות מסוג זה מאז תחילת התיעוד שלהן בשנת 

 את ההצלחה הזאת אנחנו פועלות, בתמיכתכן, להרחיב ולהעמיק. .2002

 

 תודה לכולכן ולכולכם על העניין והשותפות בקמפיין,

 מזלי רלה

 שותפה, האקדח על שולחן המטבח-רכזת

 
 : הוראת השעהנגד ו נגד השעון ממשיכות בריצה

מחדש למאבטחים ולחברות אבטחה לאחסן נשק -בספטמבר עלולה להתחדש הוראת השעה המתירה
 בבתים; 

והמדינה וחברות האבטחה ימשיכו לשלוח את  בתי הספרהיתר המסוכן של -חימוששוב תחדש מבספטמבר 
 :לתוך בתיהם מאבטחים 4,500כלי הירייה של 

"האקדח על  את קמפייןשמקיימת הקואליציה ארגוני  13שר לביטחון פנים, בשם לביולי פנינו בכתב  12-ב (1
מחדש -( שהתירה2014. ביקשנו לא לחדש בסוף ספטמבר את הוראת השעה )מנובמבר שולחן המטבח"

להחיל את ההנחיות המונעות נשיאת נשק הביתה  . כמו כן, ביקשנולמאבטחים לשאת נשק עבודה הביתה
ביקשנו )שוב( לעגן בתקנות את ההנחיות לאחסון נשק עוד מאבטחי מוסדות החינוך.  ( גם על2013)מיולי 

 .עמדתנולהיפגש עם השר כדי להציג בפניו מידע ונתונים המנמקים את הצענו לאחר שעות העבודה. 
 

 הוראת תוקף תום לקראת"באוגוסט(, כי:  18-בעקבות תשובה ממנכ"ל המשרד לביטחון פנים )מה (2
", פנייתכן גם בהם ,מכלול השיקולים בחינת תוך החלטה ותתקבל ,בנושא מצב הערכת תתבצע השעה

 לכנס בקריאהליושב ראש וועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר כנסת דוד אמסלם, "באוגוסט,  26-ב ,פנינו
 שאסרה, 2013 יולי פנים מחודש לביטחון השר מהנחיות מתמשכת נסיגה אודות ומעמיק דחוף דיון

 מנוכחותו שוחררו בתים בישראל שאלפי לכך הביאה, ובביתם נשק ולאחסן לקחת מאבטחים על
 קל". נשק של המאיימת ולעתים המסכנת

באוגוסט, הפנינו תגובות ממוקדות לתשובת מנכ"ל המשרד, הן לשר לביטחון פנים והן  30-בנוסף, ב
הקרב של פקיעת הוראת השעה  למנכ"ל משרדו, תוך דגש על דחיפות השאלות שהעלינו, לאור התאריך

בנוסף לתופעת הרציחות בנשק אבטחה שמאוחסן בבית, סקרנו  ולאור תחילתה של שנת לימודים נוספת.
שני מקרי  מנינואסונות ופגיעות בתוך בתי ספר ומוסדות חינוך הקשורים בכלי ירייה. בין היתר, דוגמאות ל
הבטיחותי והחינוכי שכרוך בנוהג נפוץ לפיו מאבטח שתי פציעות קשות והתרענו על הסיכון  ים,ירי קטלני

 מופקד על משמעת תלמידים, כשכל סמכותו לכך נגזרת מהאיום הטמון בכלי הירייה שבידיו.



 
ביולי, הצגנו בכתב את הקמפיין בפני יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האשה, חברת הכנסת  19-ב (3

תפת, חברת הכנסת חנין זועבי. סקרנו נושאים עאידה סלימאן תומא וכן בפני שותפתה לרשימה המשו
מרכזיים שעל סדר היום של הקמפיין )ביניהם, הצורך הדחוף באיסוף והנגשה של נתונים על תפוצת 

הנשק הקל ועל הפשיעה בנשק קל בישראל וכן בפילוח מגדרי של נתונים אלה(. ביקשנו להיפגש עם שתי 
 חברות הכנסת.

 
 :חה בביתרציחות בנשק אבט ללאשנתיים 

ביולי ציינו שנתיים מאז הרצח האחרון בנשק אבטחה שנלקח הביתה )למטה הפוסט שעלה לפייסבוק(.  24-ב
כך לא ידוע לנו על -מאז פרסום ההנחיות החדשות לאחסון נשק באותו חודש וכניסתן לתוקף חודש אחר

מחדש בנובמבר -ההנחיות רוככונרצחות ונרצחים נוספים בנשק אבטחה שנלקח הביתה. יחד עם זה, כידוע, 
  מחדש שלהן הוא אחד הנושאים הדחופים על סדר היום שלנו.-האחרון והידוק

 

 
 

 פוסט שעלה לפייסבוק לציון שנתיים ללא רציחות בנשק אבטחה שנלקח הביתה

 

, המשנה משרדית למניעת אלימות במשפחה, מר אליעזר רוזנבאום-ןיו"ר הועדה הבייידענו את בספטמבר  1-ב
על תקופה חסרת תקדים זו ללא רציחות בנשק אבטחה במרחב הביתי. במכתב אליו, למנכ"ל משרד הפנים 
לקראת תיקון החוק למניעת אלימות במשפחה, כדי  שהיא עורכתוועדה ולהשתתף בישיבות ביקשנו להעיד בפני ה

 פחות.לקדם עיגון בחוק של אמצעים מעשיים למניעת פגיעות בכלי ירייה בתוך מש

 
 :ממשיכות להרחיב את הדיון הציבורי בסיכונים הטמונים בכלי ירייה

קיימנו מגעים מסוגים שונים )הרצאה, פגישה, פניות בכתב( עם גורמים ברשויות הרווחה בהמשך  (1
 מניעת אלימות במשפחה. תחוםלמאמצים שלנו להביא לשילוב הידע שצברנו במכלול הידע והפעילות ב

 
נשק אבטחה  שהציג שאלות נוקבות על של הטלוויזיה החברתית פורץ דרךפאנל בביולי, השתתפנו  27-ב (2

 בישראל. הנחתה: תמי מולד חיו. בתי הספר היתר של-בסיכונים הגלומים בחימוש ועסק בבתי הספר
כתוביות בתחילת אוגוסט התווספו לתכנית גם  חביב, רלה מזלי.-השתתפו: נגה הורביץ, ד"ר ורד נאמן

 .באנגלית

http://tv.social.org.il/social/2015/07/26/osot-seder-school-weapons
http://tv.social.org.il/social/2015/07/26/osot-seder-school-weapons
http://tv.social.org.il/social/2015/07/26/osot-seder-school-weapons
http://tv.social.org.il/social/2015/07/26/osot-seder-school-weapons


על היום  ועומדלאיטו מאז סוף השנה הקודמת ממשיך לעלות מספר המנויות או 'לייק' לעמוד הפייסבוק  (3
 . דפי האתר של "שולחן המטבח" בתוך אתר "אשה לאשה"340 עומד עלמספר עוקבי הטוויטר  .3,097

בכל הערוצים האלה קוראות וקוראים ממשיכים . , בעברית ובאנגלית )לינקים למטה(ממשיכים להתעדכן
 ים שהקמפיין מעלה לתודעה.לעקוב, להגיב, להתדיין ולהרחיב את השיח בנושא

 

 
 
 

החדשים של האקדח על  דפי האתראל למידע נוסף, או אם תרצי לתרום לעבודה שלנו, את מוזמנת מאוד 
 חשבון הטוויטרו/או לעקוב אחרי שלנו ) הפייסבוק דףבובאנגלית(. אפשר גם לבקר שולחן המטבח )בעברית 

 )שניהם בעברית ברובם(
 

 

 
 

 
 :כדי לתרום לאקדח על שולחן המטבח

 
 של האקדח על שולחן המטבח בדף הביתקליק על הכפתור מצד שמאל למעלה, 
 תרמו לנו" בתפריטקליק על כפתור "

 לשון זכר(משום מה בפעמית או על "הירשם" לתרומה חודשית )כן, -קליק על "תרום" לתרומה חד
 טופסהקלידי פרטים שלך לתוך ה

 
 ואנא לא לשכוח:

 קליק על סימן + על יד "מטרת התרומה"
 : לתוכההקליד פתוח "קופסה" ולכדי ל

 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/
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
https://twitter.com/gunfreehome
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/

