
 
Gun Free Kitchen Tables 

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

 
 3102נובמבר  32

 האקדח על שולחן המטבח,קמפיין ות ותומכי לחבר
 

 :באקלאש עז

יש בכוונתו הודיע שהשר לביטחון פנים הודיע  ,ירושליםבית כנסת בשכונת הר נוף בהרציחות ב ביום

יממה . םתיהלבכלי ירייה  החזרת ההיתר למאבטחים לשאתכן את והקלות ברישוי נשק קל  לבחון
נתן, מהאקדח -תף עם סמדר בןבנובמבר, בראיון רדיו משו 01-כך נראה שהבחינה הסתיימה. ב-אחר

כי החברות  בישראל האבטחהמנכ"ל הארגון הארצי של מפעלי השמירה ועל שולחן המטבח, מסר 

החלת ההנחיות זה למרות שמאז הביתה. כל לקחת נשק מאבטחים התיר להנחייה לכבר קיבלו 
שמונה לעומת , לא אירע אף מקרה רצח בנשק אבטחה מחוץ לעבודה, 3102להפסיק נוהג זה, ביולי 

, עשויה להיות 3102שנת למרות שכן , ולכךעשר החודשים שקדמו -בשנים בנשק כזהי רצח מקר

רצח בנשק אבטחה אף לפחות( שלא בוצע בה  3113השנה הראשונה מזה למעלה מעשור )מאז 
 מחוץ למשמרת.

 

קל הנשק ה את תפוצתמחדש ולהרחיב משמעותית עז שמאיים להאיץ קלאש אבחוזות באנחנו 
ננקט בתואנה של שמירה על ביטחון המהלך . על נשק כזהפיקוח תר את הלרופף עוד יוכן ובישראל 

מכך וכן ן תיהבב שהנשק הזה יתאחסן מעכשיוביטחונן של הנשים והמשפחות תוך התעלמות מ

 .בתפוצת הנשק הקל ולערעור הביטחון עם גידבפשיעה ובעליה על מעידים  שממצאים רבים בעולם
נשק נפוץ וזמין הוא סיכון ברורות לכך שהעדויות עומדות בסתירה מוחלטת להשר הבזק של הנחיות 

 .מקור ביטחוןולא 

 
 יא. הבישראל מיליטריזם גואהלוחמנות אלימה ו קיץ שלרור ממשיכה בבי של השרתנועת המטוטלת 

החזרה  .על אזרחים בישראלהתקפות  ה שלסדר פחד שממשיכה, לאחרונה, לזרועהמגם  נהניזו

משווקים )שוב( ה , והשר בתוכם,פוליטיקאים מועצמת על ידי פיזור נשקשל התזזיתית למדיניות 
בחיזור  ,בחירות אפשריות בקרובובמיוחד לקראת חימוש וקשיחות מתלהמת כערובות לביטחון, 

לשאת  מורשים עד כהעשרות אלפי אנשים, שלא היו  כי מהיום נודע, בהמשך. בוחריםתומכים ואחרי 

רישיון: כל קצין בשירות מילואים פעיל, וכך גם יוצאי יחידת מיוחדות עכשיו , יוכלו לקבל פרטינשק 
  לשעבר ברשות שדות התעופה. ומאבטחים

 

 פעילותעם דחופה התייעצות נוסח ב, שהמכתבלשר לביטחון פנים מכתב נחרץ. מיד הפנינו  ,בתגובה
 למטה. כלשונו מצורף , (מרגליתחיו ולילה -)דבי גילד הקמפיין באגודה לזכויות האזרח

 

ליו"ר הוועדה לענייני פנים. בפני וועדה זו אנחנו מתכננות לחזור כנסת, המכתב נשלח גם לחברות 
 להעיד בנושא ביום שלישי הקרוב. 

 
 בתקשורת.כתבות  01-בכעמדת הקמפיין הוצגה  שהציגה את לתקשורתהמכתב במקביל, הופץ 

ראיונות נערכו (, 22-)לונדון את קירשנבאום; החל מהדקה ה ראיון טלוויזיהנתן הופיעה ב-סמדר בן
פורסם  ,רלה מזלי י,של ומאמר דעה נתן,-ועם סמדר בן )גלי צה"ל, יעל דן(גלית לובצקי עם  רדיו

של עמדת האקדח בכיסוי התקשורתי ולצפות  , לקרוא. ניתן להקשיבשיחה מקומית ,באתר החדשות

)שמופעלים על ידי גלית  חשבון הטוויטרדרך ושל  בעמוד הפייסבוקדרך לינקים על שולחן המטבח 
  לובצקי ומורן כרמל(.
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-צמצום חימוששל —מאמץ של שניםעקבות ב 3102שהושג בקיץ הישג נדיר של נגד אבדן המאבק 
דעת קהל. , הוא בין היתר מאבק על הוצאת כלי הנשק מעשרות אלפי בתיםהיתר במרחב האזרחי ו

חלקי גם אם קטן, חלון ) יםמשמששל האקדח על שולחן המטבח וחשבון הטוויטר עמוד הפייסבוק 
 .וצמצום תפוצתוקל פיקוח על נשק נושאי דעת הקהל ב( לבהכרח מייצגולא 

  
 להוסיף שם את דעתה להצטרף לעמוד הפייסבוק או לחשבון הטוויטר, מוזמנתכל אחת מאתנו 

 .בלבד למתנגדים הבמות האלהלא להשאיר את ו

 

 :הישגים עמידים
למרות תגובת הנגד העכורה, או דווקא בגללה, נראה שאפשר לרשום לעצמנו כמה הישגים עמידים 

 הממונה. שר השל הקמפיין שלא יתפוגגו במהירות עם כל החלטה פופוליסטית של 

 
ומחויבות. ת ות, ערניומודערחבה, ילות ופעילים הראשון הוא קיומה של קואליציה ורשת פעההישג 

זו לזו מידע, תוך נוגעות לנשק קל, דואגות להעביר שהתפתחויות אחרי היום  נשים רבות עוקבות

ובעבודה  ים, בתכנון צעדבחשיבהוהשתתפות פעילה האקדח על שולחן המטבח צוות קשר שוטף עם 
להציע כבר עם פרסום הודעת השר, חלק משותפות ותומכי הקמפיין התקשרו מיד לצוות כדי  מעשית.

רשת מידע ופעולה שלא  את קיומה, היום, שלהאיר בחוזקה התהליך  .עזרה ולהעלות רעיונות פעולה

 .הקמת הקמפייןקיימת לפני היתה 
 

מעידה על כך, שחורגים רחוק מעבר לרשת הפעולה. במימדים  ההישג השני הבולט הוא שינוי תודעה

ו שינוי הנחיות לאחסון נשק המיידי במהלך מנהלי לכאורה כמרמת העניין התקשורתי בין היתר, 
ספקנית )ולעיתים ביקורתית( כלפי בגישה  להבחיןכבר ניתן שונים תקשורת ערוצי ב רישוי נשק.ו

מפעילי אבל גם מעבר לתקשורת, בין  חון.מטי בין נוכחות נשק לבין ביטהקישור השטחי והאוטו

מאבטחים רוב הי כ בדיווחשניכרה, למשל, נושאי הנשק עצמם, מתרחבת כבר גישה ביקורתית ו
מירה ארגון מפעלי השבהתנגדות והביתה  נשק אבטחהלשאת מתעלמים מההיתר המחודש 

 , פיני שיף, ארגוןהמנכ"ל לדברי  .להיתר זההאבטחה ו
 צריך להחליט מה רוצים לא שעה אחרי הפיגוע ... ההחלטות צריכות להיות שקולות ..."
לכל דבר יש מקצוע ...  ... אזרחים הם לא כוחות אבטחה ...אזרחים נושאי נשק לגבי[ וכן ]

   ."צריך להפקיד את האבטחה בידי מקצוענים

 

במיוחד והמהיר —הביקורתי בנושאי נשק קל משתקפת גם בגידול המתמידהשיח הדיון וות רחבהת
 מנויים 2,111במדיה החדשה של הקמפיין. עמוד הפייסבוק מגיע כבר לכמעט בפעילות —לאחרונה

 .205-ל 01%במעל לאחרונה ומספר עוקבי הטוויטר עלה 
 

שנה סיום אני מאחלת לכולנו היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, בנובמבר,  35-לקראת ה

 .מואץ חימושנגד עמידה בלי רציחות בנשק אבטחה בבית ומזה עשור ויותר ראשונה 
 

 שלכן,

 רלה

 
 מעמוד הפייסבוק של האקדח על שולחן המטבח

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2490799


 
 האקדח על שולחן המטבח

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

 3102ובמבר בנ 01        לכבוד

 מר יצחק אהרונוביץ
  5811551-02בפקס שמספרו:                                                              השר לבטחון פנים

  iaharon@knesset.gov.ilובדואל: 

 שלום רב,
 

 הנחיות בעניין נשק חברות אבטחההנדון: 
 

אנו, קואליציית "האקדח על שולחן המטבח", פונות אליך בהמשך לדיווחים שונים על הכוונה  .0

לאפשר למאבטחים לשאת נשק מחוץ למשמרתם בעקבות ההחמרה במצב הבטחוני בישראל 
 ולאחר הפיגוע הנורא שארע הבוקר בבית הכנסת בירושלים, ומבקשות כי תבחן כוונה זו בשנית.

ג לחוק רישוי כלי 01אז החל משרדך לאכוף בצורה מוגברת את סעיף  ,3102מאז חודש אוגוסט  .2
יריה, לא נרצח ולו אדם אחד במרחב הפרטי על ידי מאבטח שעשה שימוש בנשק שניתן לו לצורך 

יולי -3103עבודתו. נתון מעורר אופטימיות זה מתחדד נוכח העובדה שבתקופה המקבילה )יולי 

ת אלה. הצמצום הניכר בהיקף הקורבנות בנפש מצביע גם ( נרצחו שמונה בני אדם בנסיבו3102
 –על צמצום בנפגעי הגוף כתוצאה משימוש מכוון או תאונתי בנשק אבטחה מחוץ למשמרת, ואכן 

 גם לא נרשמו נפגעים בפגיעות חמורות בגוף בהקשר זה. 3102למיטב ידיעתנו מאז קיץ 

. לצד הכאב "ליו כאילו קיים עולם מלאבמסכת סנהדרין נאמר כי "כל המקיים נפש אחת, מעלים ע .3

הרב על אלו שאיבדו את חייהם והותירו אחריהם משפחות ויתומים, יש לזכור ולברך על החיים 
שניצלו בזכות מדיניות המשרד והאגף לרישוי כלי יריה. זאת ועוד, ממילא במקרה דנן לא נראה 

הו, שכן מבין שלל הקבוצות כאילו מדובר במצב בו צריך לבחור ולהעדיף בין חיי אדם למשנ
 –שוטרים, חיילים, מאבטחים בתפקיד ובעלי רשיון פרטי  –המחזיקות בנשק במרחב הציבורי 

 הרי שהמאבטחים החמושים הם הגורמים הכי פחות מיומנים בשימוש בו.

לא נכון לשנות מדיניות כה ראויה ובעלת תוצאות כל כך משמעותיות בשל אירועים חולפים, ודאי  .4

אין כל בסיס עובדתי המצביע על הצורך לשנות זאת, ודאי וודאי כאשר סעיף החוק, כאשר 
, מדבר בבירור בעניין זה. דמם של הקורבנות במרחב הפרטי 3111שנחקק עוד בשנת 

והמשפחתי אינו סמוק פחות וכמובן שאף אינו סמוק יותר מדמם של הקורבנות על רקע לאומי 
 פחותה. ולאומני, אף כי קולם זוכה לתהודה

חרף הקולות הפופוליסטים המתחזקים לאור אירועי הבוקר הטראגיים, אנו קוראות לך שלא  .5

להכנע ללחצים שוודאי מופעלים עליך מאותם בעלי אינטרס אשר נדמה שכמו חיכו לשעת כושר 
של מתיחות בטחונית כדי לפעול למען שינוי המדיניות הראויה כל כך של המשרד, מדיניות 

                                                                 חודשים. 02עצמה מזה שמוכיחה את 

 בכבוד רב,                                                                  

         טבח''האקדח על שולחן המ                                                                              
 רלה מזלי,                                                                               
 נתן,-עו"ד סמדר בן                                                                              

 עו"ד גלית לובצקי                                                                              
 העתקים: 

 13-5231111מר יואל לוי, סמנכ"ל בכיר לתפעול ופיתוח בפקס שמספרו 
 02-6469443בפקס שמספרו   מר יעקב עמית, מנהל אגף כלי יריה
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