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כבוד השר,
שלום רב,
הנדון :בקשה להורות על הפקדת נשק חיילים טרם יציאה לחופשה
ביום  13.4.20פורסם באתר הרשמי של צה"ל כי החל מיום  19.4.20תתאפשר יציאתם ההדרגתית
והמבוקרת של כוחות לוחמים וחיילים במסגרות ההכשרה לחופשות .בימים קשים של משבר
בריאותי-כלכלי ,אנו מפנות פניה זו לראשי המערכת הביטחונית והצבאית בקריאה לחדד את
הנהלים ולהבטיח שחיילים ישוחררו לבתיהם בלי נשק צבאי ,מן הנימוקים להלן:
 .1מאז החל משבר הקורונה נודעת מגמה של עלייה חדה בדיווחים על אלימות כלפי ילדים ונשים
בבתים .הוספת כלי נשק צבאי זמינים ורבים למרחב הביתי והציבורי עלולה להגביר מגמה
כוללת זו כך שכל ריב עלול להפוך לתקרית ירי.
 .2כידוע ,נוכחות של נשק צבאי מאיצה התאבדויות של חיילים .לעת זו ,החשש מקבל משנה תוקף
בשל המצוקה הכלכלית-בריאותית בקרב כלל האוכלוסייה שרובה אף נמצאת "בסיר לחץ"
ובבידוד חברתי בדרגות משתנות.
 .3המדינה כמו העולם כולו ,נתונה במשבר הבריאותי החמור ביותר שידעה ,משבר שבצידו גם
השלכות כלכליות כבדות וקשות .אנחנו מזהירות ומתריעות מפני הפיכתו של משבר בריאותי-
כלכלי למשבר הכרוך באלימות חמושה ובפגיעות מיותרות בגוף ובנפש.
קואליציית האקדח על שולחן המטבח ,מאגדת  17ארגוני חברה אזרחית ופועלת לצמצום תפוצת
הנשק במרחב האזרחי ולמיגור הסכנות הטמונות בה .אנו מברכות על מדיניות הצבא בשנים
האחרונות לפיה הוגבלה יציאת חיילים לחופשות בליווי כלי ירייה .יחד עם זאת ,צו השעה הוא
לקיחת אחריותה מוגברת לשמירה על חיי אדם לרבות חיי החיילים עצמם והפניית תשומת לב
מיוחדת לנושא תוך חידוד ההנחיות.
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בשם ארגוני הקואליצייה בכבוד רב,
רלה מזלי ,מייסדת-שותפה ורכזת,
האקדח על שולחן המטבח
חברות קואליציית האקדח על שולחן המטבח:
איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי
ארגון משפחות נרצחים ונרצחות
אשה לאשה מרכז פמיניסטי
האגודה לזכויות האזרח בישראל
הכצעקתה
יוזמות אברהם
כולן – קידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל
ל.א .לאלימות נגד נשים
נגה – המרכז הישראלי לזכויות נפגעי עבירה
נשים לגופן
פוליטיקלי קוראת
פסיכואקטיב  -אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם
פרופיל חדש – התנועה לדה-מיליטרזיציה של ישראל
קואליציית נשים לשלום
רופאים לזכויות אדם
שדולת הנשים בישראל
תמורה  -המרכז המשפטי לקידום שיוויון
העתק:
הרמטכ"ל אביב כוכבי ,לשכת הרמטכ"ל ,בדוא"לMapazahal@gmail.com :
קצינת פניות הציבור ,בדוא"ל 1111@idf.gov.il :
ח"כ עופר שלח ,ראש הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה
בדוא"לoshelach@KNESSET.GOV.IL :
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