
 
Gun Free Kitchen Tables 

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

 
 4302 ספטמבר 03

 האקדח על שולחן המטבח,קמפיין ברות ותומכי לכל ח
 

צמצום לשולחן המטבח( להחמרת הפיקוח על נשק קל ו :האקדח על שולחן המטבח )או בקיצורפעילות 
אפלייה באשר הם, של כל אשה לנישול ולפמיניסטית לדיכוי, התנגדות מושתתת על זה מסוג נשק  ו שלתפוצת

חברה הישראלית תוך הנשק קל בבפיקוח והגבלות על ההתמקדות, במסגרת פעילות זו, ואדם ובכל מקום. 
שמשליטות ליבה על תפיסות שאלות נוקבות  להציבלהציף ויותר. זו עבודה שפועלת מקיף נדבך במאמץ  היא
 .של התכוננות והתכוונות מתמשכת למלחמה ולוחמה—מיליטריזציהתהליך מתמשך של  החברה בישראלעל 

מדינת מציבים ומשמרים את ישראל כה החשיבה והפעולה בנימשולחן המטבח מבקש להביא לשינוי עמוק ב
 בחוןלתנו פועלת במקביל למאמץ להחיל הגבלות חיוניות על נשק קל, ובאמצעותו, עבודמבצר מיליטריסטית. 

תהליך של כחלק מ, דין וחשבוןמ פטורהשדפוסים מקובעים של חימוש, גבריות ואלימות חמושה  מחדש-ולעצב
שפורסם לאחרונה,  דעה במאמרפעילת שולחן המטבח, גלית לובצקי,  פי שתיארה זאת. כפוליטי-שינוי חברתי

תיאוריות של כוח ומגדר מיושמות באופן שסודק את המונופול הצבאי על " :עבודתנו השוטפתמהלך ב
עבודת נמלים הדרגתית מדובר ב במקרה זהגם ו רוב עבודת השינוי החברתי, ואולם, כמ ".טחוןינושאי ב
 לביןנסיבות  ביןממפגש  לרובנובע —כזה אם וכאשר מתרחש—חברתינוי ששי זאת, בין היתר, כיווןואיטית. 

ומחויבותנו למחות כנגדה, דחקו  הקיץ האחרוןהאלימות החמושה של . םומצטלבי רביםערוצי עבודה מאמצים ו
ממסגרת את כלל העומק של שולחן המטבח, העבודת את עבודתנו השוטפת והן את הן חלקית לשוליים 

סימטריה -של אכן ושל שטחים שנכבשו בידי ישראל  בלתי חוקיו. במציאות של כיבוש מתמשך לנוהמאמץ ש
הגדה המערבית על עזה ו עלבין העם הפלסטיני, אנחנו מגנות בחריפות את ההתקפות לקיצונית בין ישראל 

 ם סימטריים,מאבק חמוש בין יריבי'מלחמה' מניח  שגהמומשום ש"לכאורה" בלבד, ) לכאורה-ורואות במלחמה
מיותר, טרגי  אבדןתוך  צורך, הצדקה, ללאפחות או יותר, בניגוד גמור למקרה הנוכחי( מהלך שננקט ללא 

עדות עזה, רצועת השרירותי שבוצע בוהתהומי הרס בופושע של חיי אדם משני הצדדים. אנחנו מכירות 
נושאות בעומס  ברור לנו כי נשים וור שנכפו על תושביה.יסבל העלפציעות ולחסר האבחנה, מימדי המוות ל

קשישים במטפלות עיקריות בילדים, הן השכן  מעצם המגדר שלהן,, ייחודי ונורא תחת ההתקפה הצבאית
 היום ממשיכיםנשים וילדיהן, וכן גברים,  ,עזהשל היקף ההרס שבוצע באוכלוסייה האזרחית לנוכח פצועים. בו

החיילים האזרחים ובנות ובני משפחות  בישראל, ית ומזוויעה. לשאת באלימות בלתי מידתזמן רב ימשיכו ועוד 
קשה מנשוא. והתמודדות שהיא לעיתים  סובלים אובדן נוראויקיריהם,  הפצועות והפצועים עצמםלצד  ,שנהרגו
אנו ובד בבד טווח -שינוי מבני ארוךמיידי לצד  ,שינוי חיוני ולהניעבקש לממשיכות בשולחן המטבח אנחנו 

פירוק על והמשפחה,  אמצעי הקיום ,אבדן הבית ההרג, הפציעות, ההרס והנישול,מעשה אבלות ומוחות על 
קודם כל בקרב  –וילדים וגברים  ,על אלפי נשים ושנכפ והכרחיים,ה ושלילה של יסודות קיום בסיסיים השחת

 ברוח. העל הישראלים החיים בסמוך לרצוע –העם הפלסטיני וכן, גם אם במספר ובהיקף קטנים לאין ערוך 
במקרה עם זאת, . (וילדים וגברים)ולא יכולות לדעת מיהן )או מי היו( אותן נשים  המוטו שלנו, אנחנו לא יודעות

ששיקף המהלך הצבאי  ,אבדן וריסוק החיים האלהאת למנוע נורא רק לקוות שהכישלון ה נותר לנו, הנוכחי
 הרס אלים.המובילים לאותו מרכיבי היסוד בזין את המאמץ העתידי שלנו לשינוי מעמיק יעצב ויהנוכחי, 

 
אנחנו מבקשות גם לעדכן אתכן/ם בהתפתחויות  ,הקיץ האחרוןלאירועי  מתבקשת זוותגובה הכרחית לצד 

 בעבודת האקדח על שולחן המטבח. חדשות יחסית
 
 

 :כותרות התקופה האחרונה—האקדח על שולחן המטבח
 

 טחהה באלימות כלפי נשים בתוך משפחות בישראל: שנה בלי רצח במשפחה בנשק אביעלי חרף (1
 תזכיר חוק שירותי אבטחה מתוקן מטמיע תיקון חשוב של האקדח על שולחן המטבח (2
 תביעת נזיקין שנייה בהכנה (3
 תגובות מפורטות לארבע בקשות מידע תחת חוק חופש מידע (4
 תפוצה במדיה חברתיתההרחבת הצלחה ב (5

http://mekomit.co.il/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97-%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%A7-%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D/


 :טחהה באלימות כלפי נשים בתוך משפחות בישראל: שנה בלי רצח במשפחה בנשק אביעליחרף 
 

  
 מאמר דעה של פעילת שולחן המטבח, גלית לובצקי,  פוסט פייסבוק של שולחן המטבח המודיע על גזר דין

 באתר החדשות "שיחה מקומית"  לפני כשנה רצח אשתועל שנות מאסר למאבטח  33של 

 
קוראים( פרסם  03,333של  על תפוצהע לאחרונה ודיביולי, אתר החדשות הצעיר, "שיחה מקומית" )שה 40-ב

עברה  .שנה ללא רצח בנשק אבטחה שנלקח הביתה לרגלשל פעילת שולחן המטבח גלית לובצקי דעה מאמר 
 להניע את ארגוני הנשים והחברה האזרחית השותפים בו, 00, על קמפיין שולחן המטבחשהצליח ז מאשנה 

המגביל רישיון  ג לחוק כלי ירייה03( של סעיף בלבדחלקית עדיין על אכיפה )סוף -סוףלהורות  ממשלת ישראל
 ת, לפני אכיפ4300עד יולי  4304, יולי לכךעשר החודשים שקדמו -. בשניםנשק של מאבטח למקום עבודתו

בתגובה לרציחות ות משמונה נשים וגברים בנשק אבטחה מחוץ למשמרת. חלקית, נרצחו לא פחהסעיף, ולו 
פרסם  השר לביטחון פניםהאחרונות ובהמשך למאבק שניהל שולחן המטבח במספר ערוצים מקבילים, 

כדי לבדוק  4302סקר עצמאי שערכנו בראשית  .4300ביולי  הנחיות חדשות בנושא אחסון של נשק אבטחה
מתוך אכן הוצאו עשרות אלפי אקדחים ורובים של מאבטחים ושומרים שמצא , בפועל ההנחיות את יישום

 בתיהם אחרי שעות העבודה.
עלייה חדה עיתון הארץ על ב, דווח האחרון במהלך הקיץ ,צבאיתהמדרגה באלימות העליית של בהקשר      

נראה ישראל בגם בחברה היהודית כמו בחברות אחרות,  בתוך משפחות בישראל. באלימות נגד נשים
דיווח על עליה של שישים  הארץבתקופות של התעצמות האלימות הצבאית. גואה אלימות נגד נשים שה

במספר הפניות למרכז התמיכה לנפגעות תקיפה מינית בבאר שבע, מרכז המשרת  ,תוך חודש אחד ים,אחוז
רשמה —לקמפיין יםהשותפ ד הארגוניםחא—"לא לאלימות נגד נשים" עמותתוכן ציין כי כולו, ום את איזור הדר

אחוזים במספר  03אחוזים במספר הנשים שפנו לראשונה לקו החם ועלייה של  43ה של יעליבאותה תקופה 
 קלט.הנשים המבקשות מ

 :צייצה, GunFreeHome@עוקבות חשבון הטוויטר שלנו, מאחת באוג'  0-ב    
   

 עליה במלחמה קראתי שהיתה        

 
 

הוצאת כלי ירייה של מאבטחים מתוך  על ידירציחות הנשים במשפחה למנוע את כל אין לנו כמובן שום יומרה 
הבתים. יחד עם זה, אין ספק שהוצאת הנשק החם מעשרות אלפי בתים צמצמה בבתים אלה את הסיכון לרצח 

 משתנהשיח גם הדגימה  ובמקבילעובדה זו הכרה ב ביטאהואת הקלות שבה ניתן לבצע רצח. מחברת הציוץ 
כמה מוזר לדבר על הצלת : ". כפי שגלית כתבה במאמר הדעהק וביטחוןנושאי נשלגוברת מודעות ביקורתי וו

 ת".חיים בלתי ידועים כשיש מסביב כל כך הרבה הרג מוחשי. ובכל זא
 
 

 :תזכיר חוק שירותי אבטחה מתוקן מטמיע תיקון חשוב של האקדח על שולחן המטבח
 

, 4302ורסם ביוני אבטחה" שפגרסה מתוקנת של "תזכיר חוק שירותי קראנו לאחרונה בהקלה ובשמחה 
פרסום הגרסה הראשונה. התזכיר המתוקן מהווה הישג משמעותי של שולחן  אחרייותר משנתיים 

המטבח, בשילוב כמה אכזבות. ההישג: מחיקה מתוך התזכיר של סעיף בחוק המוצע שהיה מבטל בפועל 
של שולחן התנגדות הנחרצת בעקבות האת הגבלת נשקם של מאבטחים ושומרים למקומות עבודתם. 

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2394160
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2394160
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2394160
http://no2violence.co.il/


משמרת גרסה הנוכחית ה, (4304באפריל זמן קצר לאחר שפורסם ) לתזכיר המקורי נוהמטבח בתגובת
הסנגור של עבודת . של נשק אבטחה למקום העבודההגבלה את ה משמעי,-, באופן מודגש וחדבבירור

למנוע חקיקת סעיף מסוכן שהיה מספק הרשאה גורפת  , אם כן,הצליחההאקדח על שולחן המטבח 
אופיו המקיף של התזכיר המתוקן, ברוח ההצעות הוא ם הביתה. הישג נוסף לשומרים לקחת את נשק

מונחים הבהירות מאוד את  השמגביר עובדה, על חוקים אחריםהוא מסתמך הרבה פחות שהגשנו. 
. המוצע המעשיות של החוק ואף מבהירה ומחדדת את ההשלכותבגרסה הנוכחית נושאים המופיעים הו

ומגבילה את אחריות  מתארתמבהירה, מהי 'חברת אבטחה',  בפירוטהגרסה המתוקנת מגדירה לדוגמה, 
את תחולת הפיקוח החיצוני על חברה  הומרחיב נשקמצבור הועל רישוי  נשקהאחראי על שעובד החברה 

 קווים מנחים למינוי מפקחים. המניח גרסה זו גםכזאת. 
המלווה בשורת מנומקת וה מפורטתההתנגדות ה שולחן המטבח, אתקמפיין שהגשנו, מאז ים תישנב    

מכתבים  תבשורהמקורי ים הטמונים בנוסח התזכיר על הסיכונ יעוהתרהקמפיין חזר שיפור, להצעות 
ופגישות. בין היתר, כתבנו ליו"ר וועדת הכנסת לענייני פנים, לשר לביטחון פנים האחראי הישיר על 

המשטרה ועל חברות האבטחה, ליועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים, ליו"ר וועדת הכנסת למעמד 
בפגישות של פעילות שולחן המטבח עם מקבלי החלטות האשה ועוד. ההתנגדות וההצעות גם הוצגו 

את השתפר ובהחלט מגלה מאוד מנסח בפועל את החוק. התזכיר הנוכחי הבכירים, ובכללם עורך הדין 
עם מתמשכת )שכללה גם עדות בפני מבקר המדינה ופנייה לתקשורת ההמונים(. נו ההתערבות עקבות
למנוע אלימות ולקדם סיכונים  , בהצעתנו,שכוונוסעיפים של התזכיר  היעדרם מתוך פחות מעודדזאת, 

ארגונים חמושים פרטיים. פעילות שולחן  תהעסקשעולים מ ,מעבר לו כןמרחב המשפחתי וב תלויי מגדר
לצד בעבר תגובה נוספת לתזכיר החדש, המפרטת ומנמקת הצעות שהעלינו והגישו כבר המטבח ניסחו 

על  החלטות לקראתצורך למסד התייעצות עם עובדי ועובדות רווחה בבעיקר הצעות חדשות, העוסקות 
 אישור רישיון לשאת נשק.

 
 

 :תביעת נזיקין שנייה בהכנה
 

, ובשילוב אתה בערוץ האקטיביזם המשפטי שהאקדח על שולחן המטבח מקיים לצד עבודת הסנגור
 ,לטענתנו ,נושאותש תחברת אבטחה פרטיכנגד התחלנו בהכנת תביעת נזיקין שנייה כנגד המדינה ו

שעוגן בחוק אחרי , 4332-עם נשקו, בהביתה באחריות לשלוש רציחות שבוצעו בידי מאבטח שנשלח 
עם יפורסמו על מאבטחים לשאת את נשקם הביתה. פרטים מלאים על התביעה  האוסרג 03סעיף 

נה )שממשיכה הראשוהחלוצית כי תביעת המשך זו לתביעתנו  ניתן לומר , כבר בשלב זהואולםהגשתה. 
לתבוע מחברות פרטיות ( מהווה עוד צעד לקראת מימוש התכנית של שולחן המטבח בימים אלה להתנהל
הנושא בצידו גם סיכונים ועלויות כספיות בגין הפרות חוק שביצעו. מעשי ומהמדינה דין וחשבון חמושות 

המרכז המשפטי למניעת  –תמורה בין  טרי ופורהשל שיתוף פעולה  רבנוסף, התביעה השנייה היא תוצ
 עורכות הדין של פרויקט שולחן המטבח עצמו.לבין , ארגון שותף בקמפיין שולחן המטבח, אפליה

-שני. בהתבסס על תוצאות הקדםה הלשלב שהוגשה באמצעותנו נכנסהבמקביל, התביעה הראשונה     
גם הוא ארגון , המרכז לנפגעי עבירה –נגה שולחן המטבח, בשיתוף עם  , האקדח על4300משפט בקיץ 

מחדש את התביעה בגרסתה הסופית. תביעה תקדימית זו הוגשה קמפיין שולחן המטבח, הגישו בשותף 
נורתה  , בשמה של אלמנש זלקה ששרדה ניסיון רצח של בן זוגה המאבטח שבו4302באוגוסט  02-ב

 ונפצעה אנושות. 
  

 
 :תגובות מפורטות לארבע בקשות מידע תחת חוק חופש מידע

 
ראשון מסוגו, "נשק קל בישראל", הלקראת הדוח המתהווה, של שולחן המטבח עבודת המחקר  במסגרת

ארבע בקשות מפורטות למידע, על פי חוק הגשנו , (4302ו בתחילת א 4302 בסוף לפרסום מתוכנן )ה
ות הנושאים באחריות ישירה לרישוי נשק קל ולפיקוח על כלי ירייה חופש המידע, לארבעה מוסד

 התקבלומשטרה, דובר צה"ל ומשרד הביטחון. בחודשים האחרונים, המשרד לביטחון פנים, ה—בישראל
 פגישותקיים שתי זימן ותגובות בכתב, המשרד לביטחון פנים גם  מלבדתגובות מכל ארבעת הגופים. 

את פרטי עדיין בעלי תפקידים בכירים במשרד. אנחנו לומדות עם המטבח פעילות שולחן  שלממושכות 
מהוות  , בקשות ותגובות אלהיחד עם זה .מספקות בלתישנראות, על פניהן, מאוד  התגובות שהתקבלו

בפני רשויות  יםמקרה ראשון שבו ארגוני חברה אזרחית, וארגונים פמיניסטיים בפרט, מציב כבר היום
 מייצג תהליך הידברות זהידע בנושאי נשק קל. מעצם היותן כאלה, -הביטחון שאלות מפורטות, מבוססות
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חברה האזרחית לקבלת נתונים בזכותה של ההנדונות רשויות המצד )הראשונית, לפחות( גם את ההכרה 
 בנושאים אלה.ארגוני חברה אזרחית  שמגליםצדקת העניין בנשק קל והפיקוח עליו, ו תפוצתעל 

 
 :הצלחה בהרחבת התפוצה במדיה חברתית

 
קר העצמאי של שולחן המטבח )תוצאות שהפתיעו אותנו לטובה( חשיפתן התקשורתית של תוצאות הס

בהמשך כבסיס לסדרת מודעות משולמות בפייסבוק )שהתאפשרו, כמו הסקר עצמו, בזכות מענק שימשו 
המודעות  שנה,הת אפריל מתחילבעדכון (. בהתאם לתכנית שתיארנו Urgent Action Fundייעודי של 

רית בתקשורת המסחללא תשלום את תוצאות הסקר שהופצו לפניכן כן מאמרי תקשורת והפיצו מחדש 
מספר המנויים )הלייקים( של עמוד —היו מרשימותחברתית. תוצאות סדרת המודעות ובמדיה ה

ראשית בבתחילת מסע המודעות  0,402-מ 023%עלה בכמעט הפייסבוק "האקדח על שולחן המטבח" 
ים ועוררו מאות תגובות קוראות וקורא 922,233-כך. המודעות הגיעו לכ-חודש אחר 4,9,2-מאי ל

עוקבים שמרבים  4,3-בשיחות פעילות בין קוראים רבים. לחשבון הטוויטר של שולחן המטבח יש היום כ
אתרי דיון נוספים בנושאי  עםקישורים  לציטוטים וליצירתכמשאב  חשבוןמחדש ציוצים ולהשתמש ב-לצייץ

עוקבי חשבון הטוויטר אוהדים את מסרי ל רובם הגדול שנשק קל. בניגוד לחלק מקוראי עמוד הפייסבוק, 
 החשבון ונוטים להפיץ אותם הלאה. 

 

 
 

 סדרת הפוסטים המשולמים בפייסבוק; הוכן בידי מומחה למדיה חברתית שלתוצאות הגראף סיכום 

  
 


