
 
    Gun Free Kitchen Tables 

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

 

 4102אפריל   8
 קמפיין האקדח על שולחן המטבח,ותומכי תומכות  ,כן ולכםלום לש
 

 
 :מאשרשל האקדח על שולחן המטבח  חדשסקר 

 באלפי בתים ומשפחות. פירוק נשק תקדים של-ך חסרלמהבישראל  ננקט, 3102 בסוף

 

 
 ,3112-בתוקן הרוגים )לפחות( אחרי ש 04-חמש שנים ו

 ,עדיין חלקית()אם כי נאכף )ג( לחוק כלי ירייה 01סעיף 
 קמפיין האקדח על שולחן המטבח. 3100מאז כפי שתובע 

 
של המשרד לביטחון פנים הורו לבתי עסק ולמוסדות ציבור לאחסן נשק אבטחה  הנחיות חדשות

 .4102ההנחיות נכנסו לתוקף בסוף יולי  המשמרת. מקום עבודתו של המאבטח אחרי סיוםב
 

, תוך מעורבות במשותףוהרחבנו שיצרנו הביקורתי שיח ההמהלך הזה הונע ע"י שספק לנו אין 
 .ותמיכה של כל אחת ואחד מכם

 
, "מות. זה דורש פיקוחמלצות קודהגם ייושמו ולא יתפוגגו כמו  ..."צריך לדאוג שהחלטות שהתקבלו 

 ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבהב גלית לובצקי, פעילת האקדח על שולחן המטבח,עו"ד  הזהירה
 , בעקבות פרסום ההנחיות החדשות.4102 ביולי 20-ב
 

 פיקוח אזרחי על ביצוע מדיניות:
תכננו . מוצהרתה מדיניותהשל פיקוח אזרחי על ביצוע  צעדהאקדח על שולחן המטבח יזם ואכן, 

 4102ותחילת  4102בסוף  1.מידת היישום בפועל של ההנחיות החדשותסקר עצמאי לבדיקת ערכנו ו
בתי ב שונים, יישובים 7-באבטחה, חברות  01 מעלהמועסקים במאבטחים  041מדגם של  ראיינו

תוצאות הסקר פורסמו בתחילת חודש מרץ, לקראת יום מגוונים. מאוד מסוגים עסק ומוסדות ציבור 
 .ת של קמפיין האקדח על שולחן המטבחבהודעה לעיתונוהאשה הבינלאומי, 

 
 ןהמאפייהיתר -חימושב דרמטיתירידה יישום מובהק של ההנחיות החדשות. הוא זיהה מצא הסקר 
חמושים באתרים -. מספר המאבטחים הלאבפרט בתי עסק ומוסדות ציבור ה בכלל ואבטחתאבטח

היו מאבטחים רבים שרה הדגמה ברותוך  ,12%-והגיע לכ ,בתקופה שקדמה לסקר כמעטאלה הוכפל 
, קצת למעלה משליש המאבטחים( היווהנשק )ש נושאיבין המאבטחים  לצורך. חמושים שלא)ועדיין( 

יווחו שנשקם החמושים ד מאבטחיםהמבין  88% – הנשק בנוהלי אחסון ברורהסקר מצא שינוי 
 2.אחרונהלממש , על פי נוהל חדש שהונהג לדבריהם, משמרתכל מאוחסן במקום העבודה בסוף 

"בגלל ציינה כי: שנאספו  איריס זמיר, שפיקחה על תכנון הסקר וניתחה את הנתוניםהסטטיסטיקאית 
ב חברות האבטחה והמוסדות והמקומות שיש והגיוון הרב ניתן להניח שהמדגם מייצג את המצב בר

  בהם שומרים".
 

                                                 
1
בארה"ב שתמיכתה אפשרה את הסקר ואף  Urgent Action Fund-האקדח על שולחן המטבח מכיר תודה מיוחדת ל  

מרכיב נוסף של עבודת הקשר לתקשורת נתמך על ידי תומך קבוע בעבודתנו,  כסתה חלק מתהליך הדברור של תוצאותיו.
 דיה(.קווינה טיל קווינה )שווקרן 

2
 ;7.2.4102 הארץ,מהמאבטחים לוקחים את הנשק הביתה בתום המשמרת",  08%: גילי כהן, "סקר: , למשלראו  

1.2263027-http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium . 

http://mops.gov.il/Fire_Arms/FAStorageGuides/Pages/default.aspx
http://mops.gov.il/Fire_Arms/FAStorageGuides/Pages/default.aspx
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2263027
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2263027


אלפי בתים ומשפחות עשרות  :מרחיקת לכתאלה תלויים -בלתיהמעשית של ממצאים תם ומשמע
של אלימות החיות במשטר  נשים אלפי. עבור זולמחסן נשק לשמש לתעשיית האבטחה הפסיקו 

מדובר בהישג מעל ראשן. איום המרחף ממשי בצמצום  הסרת כלי ירייה קטלני פירושו במשפחה
 נשק-שי של פירוקעמהלך מ הנעתב ,של האקדח על שולחן המטבח , גם אם חלקי עדיין,משמעותי

 במרחב האזרחי והביתי. 
 

השינוי הזה אומת באופן עצמאי, מבלי להסתמך על נתונים רשמיים שהם, בהרבה מאוד נוסף לכך, 
מקרים, מבלבלים, מעורפלים ואולי גם מוטים. הסקר חזר והדגיש, פעם נוספת, בפני הציבור, 

צעדי הממשל, כולל  התקשורת וקובעי המדיניות, את מידת העוצמה של פיקוח אזרחי פמיניסטי על
 בתחומים "גבריים" כמו נשק קל ומדיניות ביטחונית. 

 
 קישור מקצועי ומתמשך לתקשורת:

הסקר, כמו גם מסרים נוספים של האקדח על שולחן המטבח ממצאי בלטו בעקבות פרסום התוצאות, 
כולל שלושה מאמרי דעה של פעילות הקמפיין: , במהלך חודש מרץ כתבות בתקשורת 01-ביותר מ

( 274+-ב)שתורגם והופיע גם  ”הארץ”בנתן -, מאמר של סמדר בן”מעריב”במאמר של גלית לובצקי 
של אופיר לתקשורת -בקישור המיומנות והמקצועיותתרמו לכך מאוד  .”וואינט”ומאמר של רלה מזלי ב

 .של ניסים דואק זוהר ועידן רינג מחברת יוניק-בר
 

יבו דף הפייסבוק וחשבון הטוויטר של האקדח על שולחן המטבח האיצו את פעילותם, העצימו והרח
ד, שעוצבה במיוחאת תפוצת כתבות התקשורת והפיצו את ממצאי המחקר באמצעות אינפוגרפיקה 

יבנה על שמדיה חדשה המשך בקמפיין בתכנון בתקופה הקרובה לתקשורת. -ישרא/נשי הק באמצעות
של האקדח ממצאים למסרים ווירחיב עוד יותר את החשיפה של מקבלי החלטות להכיסוי התקשורתי 
 מודעות פייסבוק.ך סדרת , דרעל שולחן המטבח

 
 סנגור מול מקבלי החלטות:ההמשך עבודת 

נציגות של הקמפיין למפגש עם בעלי תפקידים בכירים במשרד לביטחון פנים כדי הוזמנו לאחרונה 
. לדברי מר יואל לוי, סמנכ"ל תפעול, ציג שאלות ולהסביר את עמדות הקמפייןלמסור נתונים, לה

זומנה על מנת ליצור ערוץ פתוח להעברת מידע ולשיתוף פעולה.  משרד לביטחון פנים, הפגישהב
נציגי המשרד והמשטרה מסרו נתונים מסוגים שונים וסיפקו רקע על צעדים שהמשרד נוקט לצמצום 

 תפוצת הנשק.
 

  שלכן,
 האקדח על שולחן המטבח, מזלירלה 

 
 

 תוצאות הסקר באינפוגרפיקה; עיצבה: יעל קציר

 

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2269432
http://972mag.com/getting-guns-off-the-kitchen-table-locally-and-globally/89304/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4498523,00.html


 

 

 

 

 

 3104מרץ  5מעריב, גלית לובצקי,  מאמר דעה של עו"ד

 


