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כבוד השר,
שלום רב,
הנדון :דרישה למנוע חימוש של חיילים המצטרפים לכוחות אכיפת הסגר –
בשל משבר הקורונה
 .1אנו פונות אליך בעניין בהול הדורש פעולה מיידית בשם קואליציית האקדח על שולחן
המטבח ,המאגדת  17ארגוני חברה אזרחית ופועלת לצמצום הנשק הקל במרחב האזרחי
והסכנות הנובעות ממנו.
 .2אתמול ( ,)29.3בשעות הבוקר ,התבשרנו שהחל מהיום מתוכנן לחול על אזרחי המדינה
"הסגר מלא עם כיסא מפלט" שכדי לאכפו ,יוצבו (גם) חיילים חמושים במרחבים
אזרחיים.
 .3תביעתנו למנוע אכיפה חמושה על ידי חיילים העתידים להצטרף לכוחות השיטור
האזרחיים באכיפת הסגר כפי שפורסם בערוצי תקשורת שונים.
 .4יצוין כי היועץ המשפטי לממשלה דרש אישור ממשלה לפני יישום תוכנית זו ,בשל מידת
חריגותה ,ונוכח עמדת הצבא המתנגדת להצבת חיילים חמושים במרחב האזרחי.
 .5הצבת חיילים חמושים בריכוזי אוכלוסיה אזרחית הינו מהלך בלתי נחוץ ,מסוכן וחסר
אחריות ,אשר עלול אף להחמיר את המשבר הבריאותי במקום לסייע בסיומו וזאת
מהנימוקים הבאים:
 .6הרחבה משמעותית של תפוצת הנשק במרחב האזרחי ,כולל בידי כוחות אכיפה בלתי
מיומנים ,מועדת לייצר מצבים של שימוש נמהר בנשק זה ולגרום פגיעות בגוף ונפש.
 .7כלי ירייה זמינים נוטים לגרום להידרדרות של ויכוחים ועימותים לירי ,ואף ביתר שאת
כשמספר נושאי הנשק האזרחיים הוגדל משמעותית לאחרונה.
 .8חיילים חסרים את סוג ההכשרה החיונית לאכיפה אזרחית אחראית ומאופקת ,לא כל שכן
חיילים צעירים ,חסרי ניסיון וחסרי ביטחון כגון אלה שנבחרו לאייש את התוכנית.
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 .9בעוד שהכשרה צבאית מדגישה פעולה לוחמתית ,שיטור אזרחי הרואה בחשודים או יריבים
אויב ,ובאוכלוסיות מתוייגות במיוחד (כגון ,אזרחים ערבים ,אזרחים ממוצא אתיופי,
אזרחים חרדים ,מהגרי עבודה ופליטים ועוד) ,מפ עיל לא אחת אלימות מוגזמת ואף גובה
קורבנות שווא.
 .10אווירה מוגברת ובוטה של גזענות ,מועדת להפוך כל מחלוקת לתקרית אלימה ואף לאירוע
ירי .הזעם שאלה נוטים לעורר בקרב הקבוצות הנפגעות עלול להוביל במהירות
להתקהלויות ספונטניות ,להסתכנות בהדבקה מורחבת ולהוספת נפגעי אלימות ואף ירי על
העומס המסוכן המוטל על מערכת הבריאות.
 .11בהקשר המגדרי ,לאור דיווחים שונים על אלימות גוברת נגד נשים בתוך בתיהן ,הוספת כלי
נשק זמינים ורבים למרחב הציבורי עלולה להגביר מגמה כוללת זו .מחקרים מראים עליות
באלימות נגד נשים עם הרחבת מעורבותם של כוחות ביטחון חמושים בפתרון משברים.
 .12בנוסף ,כוחות השיטור האזרחיים חמושים כנדרש .אין כל צורך או הצדקה להוסיף לכך
את נשקם האישי של החיילים.
 .13עיתון  Ynetדיווח על התנגדות הצבא למהלך של הצבת חיילים חמושים ליד
שוטרים בעיקר בשל חוסר מיומנותם להשתמש בנשק בסביבה אזרחית:
"בצבא אף התנגדו תחילה לכך שהחיילים יישאו נשק במשימה זו במרכזי הערים,
מחשש ששימוש בו יוביל לפגיעה באזרחים .מדובר בחיילים שמשרתים בסך הכל
כחמישה חודשים בצבא ,מאימון מתקדם ביחידות קרביות ,נטולי ניסיון מבצעי
וביטחון עצמי משמעותי ומיומנות בוסרית בהפעלת נשקם .זאת ,לצד הצבתם
במשימה חדשה ושונה להם ,תחת פיקוד 'כחול' של שוטר ,בסביבה אזרחית
שרחוקה ממה שציפו לה והתאמנו נגדה .בצבא אמנם ישקיעו בתדרוכים לחיילים
אלה ,לרבות במקרים ותגובות ויגבילו מאוד את השימוש בנשק ,לצד הכנות
מנטליות" .
 .14המשבר הבריאותי מלווה במתח חסר תקדים בקרב כלל האוכלוסייה ועם זאת ,תושבי המדינה
נקראים שוב ושוב לגלות איפוק ואחריות בהתמודדות עם סכנת התפשטות המגפה .אמון
הציבור בכוחות האכיפה הוא תנאי חיוני להתמודדות עם המגפה .בנייה ושמירה של אמון זה
מחייבות צמצום ואפילו ביטול האיום בכוח הנשק ,לא הרחבה שלו .האכיפה חייבת להציב מודל
לחיקוי תוך הפגנת איפוק ,אחריות וכבוד כלפי כל התושבים.
 .15המדינה 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 ביטחוני הכרוך באלימות ופגיעות מיותרות בגוף ובנפש .בעת משבר קשה אנחנו
תובעות לשמר את הביטחון האישי והאנושי ,תוך שימור מרחב אזרחי הנוהג באזרחיות
ואזרחים בסבלנות ובזכירות ,תוך שימוש בכלים אזרחיים ,ללא נשק צבאי.
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בשם ארגוני הקואליצייה בכבוד רב,
רלה מזלי ,מייסדת-שותפה ורכזת,
האקדח על שולחן המטבח
מייסא ארשיד ,עו"ד ,יועצת משפטית,
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:
ח"כ איימן עודה ,יו"ר הרשימה המשותפת
בדוא"לaymanod@knesset.gov .il :
ח"כ עופר שלח ,ראש הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה
בדוא"לoshelach@KNESSET.GOV.IL :
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