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חוזרות  . אנונשקמעגל הזכאים לבקש רישיון של  חסרת אחריותמפני הרחבה  מבקשות להתריעאנו 

 .נשים בפרטבאוכלוסייה וקשות בכלל השתעצים מגמה של פגיעות רישוי אזרחי מדיניות  ומזהירות מפני

 גורם נזקים מוכחים:מערער את הביטחון האזרחי וחימוש היתר הגובר בר היום, כ

נרצחו  2021-ב. בנשק חםכל שנה מספר הנשים שנרצחו הוכפל  2021-ל 2019בשלוש השנים בין  -

 .בנשק ברישיון נורו, 32מתוך  9, בשנים אלהמהנרצחות שליש  .(2019-ב 6לעומת )נשים  14בקליע 

נוכחות נשק בבתים שיש בהם אלימות לא רק מגבירה את הסיכון לירי אלא מחריפה את השליטה  -

לאחרונה זאת על פי חוות דעת של איגוד העובדים הסוציאליים.  ,, את שיתוקן והשתקתןנשיםב

את חייהן של אלפי נשים בישראל שחיות מהלך שעלול לסכן באופן ממשי " מפנייו"ר נעמ"ת הזהירה 

 . "במעגל האלימות

הרחבת היקף המורשים לשאת נשק מהווה סכנה ברורה ומשמעותית לחיים של עשרות אנשים בכל  -

מכלל המתאבדים מדי שנה מבצעים זאת בכלי  11%-כעל פי חוות דעת של משרד הבריאות.  כך, שנה

 .ירייה

לטעון להבחנה לא ניתן שכך  שנה והופכים לנשק "בלתי חוקי",כלי נשק ברישיון נגנבים מדי  200-כ -

 .נשק "בלתי חוקי" )בלתי מורשה(לנשק "חוקי" )מורשה(  עקבית ושיטתית בין

  איום, למשל:-ספקם של במצבי ,כבר היוםניכרת התפשטות תרבות של אצבע קלה על ההדק  -

 ;נראה לו חשודש חייל ירה למוות באזרח ,, בצומת רעננה2214.11.-ב

 .ענה שחש איוםבט אזרח פצע קשה אזרח אחרבסמוך לכוכב יעקב,  24.11.22-ב

בידי כוחות ביטחון שטענו לסכנת  נורו למוות שבעה מתמודדי נפש 2022-ל 2019בין בארבע השנים 

  חיים.

 ק חם.מספרם הכולל של הנרצחים בנש 40%-עלה בכ 2021-ל 2019בשלוש השנים בין  -

 שיעור קורבנות הירי מבין כלל קורבנות הרצח. 10%-עלה בכ בשלוש שנים אלה -

 :על רקע מתרחשותאלה  מדממותמגמות 

 .בתוך שנה אחת בלבדבמספר המורשים לשאת נשק אזרחי ארגוני  40%גידול של  -

הגידול השנתי  כאשר)באותה תקופה במספר המורשים לשאת נשק אזרחי פרטי  10%גידול של מעל  -

 (. 50%-בכבשנה זו במורשים חדשים זינק 

ין אבפועל ביטחון במרחב הציבורי. כצעדים מגבירי  יםצגהרחבת מעגל הזכאים והגברת החימוש האזרחי מו

תוני המשרד לביטחון פנים, שנמסרו נ .ביטחוןגביר ממורחב אזרחי  חימוש כילטענה עובדתי כל בסיס 

נרשמה מעורבות  2018-2020בין בשלוש השנים  הראו כיבמסגרת עתירת האקדח על שולחן המטבח לבג"ץ, 

 אירועים אלה .(264מתוך  13) פח"עשסווגו כאירועי  בלבד מהאירועים 5%סיכול של אזרח או מאבטח ב

 לנשק מוכרת ממילאהאזרחית איזור שבו הזכאות  –בשטחי הגדה המערבית  , רובם ככולם,התרחשו

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-11-14/ty-article/00000184-74be-d421-a1cf-7dffcdae0000
https://news.walla.co.il/item/3542592


 
 

בכל המקרים שבהם מאבטח היה מעורב באירוע, הדבר ארע  ן,ככמו. נושאים נשק כברואזרחים רבים 

 .מעבר לשעות העבודה במסגרת תפקידו ולא

נושאת בהתחייבויות בינלאומיות הנוגעות למדיניות כלי הירייה. כמדינה חברה באו"ם היא מחוייבת  ישראל

 :בין היתר ל

ניהול בחוקי הנשק הלאומיים, ים ב( לשיפורUN Program of Action) 2001משנת  תוכנית הפעולה -

כולל היבטים שיקולים מגוון ב תוך התחשבותהידוק הפיקוח על ייבוא וייצוא, במחסני הנשק הקל ו

 מגדריים. 

, אשר מכירה בפגיעה הייחודית של סכסוכים אלימים בנשים, 1325החלטת מועצת הביטחון מספר  -

 .של נשים בהחלטות הנוגעות לביטחונן ומחייבת לכלול שיקולים וקולות ,ילדים וילדות

( המחייבים, מצידם, הפחתה בתפוצת ustainable Development GoalsS)יעדי הפיתוח של האו"ם  -

 הנשק והידוק הפיקוח עליו.

 מכתב בהולוחמישה ארגוני נשים וחברה אזרחית -ארבעים פנוה, 2022באפריל  13-לפני פחות משנה, ב

"לעצור את המהלכים להגברת תפוצת הנשק בידי גורמים אזרחיים, המסכנת את כלל  לראש הממשלה דאז,

 ".שיםובמיוחד נ -הציבור 

לאור כל אלה אנו, ארגוני קואליציית האקדח על שולחן המטבח, עומדות על החשיבות והחיוניות של עצירת 

 החימוש האזרחי המואץ.

 

 בשם קואליציית האקדח על שולחן המטבח,

 רלה מזלי

 הרכזת הקואליצי

 :הארגוני הקואליצי

 למען נשים בישראל -אחותי  •
 משפטניות למען צדק חברתי –מעכי -איתך •
 ארגון משפחות נרצחים ונרצחות •
 אשה לאשה מרכז פמיניסטי •
 האזרח בישראלהאגודה לזכויות  •
 הכצעקתה •
 יוזמות אברהם •
 ל.א. לאלימות נגד נשים •
 המרכז הישראלי לזכויות נפגעי עבירה –נגה  •
 נשים לגופן •
 פוליטיקלי קוראת •
 אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם -פסיכואקטיב  •
 פורום של תקווה •
 מיליטרזיציה של ישראל-התנועה לדה –פרופיל חדש  •
 ואליציית נשים לשלוםק •
 רופאים לזכויות אדם •
 קידום נשים בזירה הציבורית -שוות  •
 שדולת הנשים בישראל •
 יוויוןהמרכז המשפטי לקידום ש -תמורה  •

https://iansa.org/unpoa/
https://iansa.org/sustainable-development-goals/
https://www.facebook.com/GFKT.IL/posts/pfbid026uMauTLokjb7Z5vDg7qLPUMqPHzhd27FCwRajLL7nLpZm4qin2yFqvjWWyQwNK5Wl?__cft__%5b0%5d=AZXrXmYR39R6An99_JiJVJj_jxnX8zB4pQMrOHj-Ls_BiG66ENTscBUkBoOdcQBv-q6cLQREjhQmy-CfQMaOmO3GWOOLiuqcDLcYVCw-wJhLQnYgUrf6hI2jHALfXraTvoAumL1KFPukrKSYAOiuk1O5mxTYsktn4jc_6AEPQvy0u4zJqvBjJ3HtlMKux6XcA-0zodOasDUKf87r-xsl09WBW_ayVmt2E-LeRwavQMbDJg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-159340804106689/
http://www.itach.org.il/
http://isha2isha.com/
https://www.acri.org.il/
https://www.acri.org.il/
https://www.acri.org.il/
https://abrahaminitiatives.org.il/
https://no2violence.co.il/
https://www.wtb.org.il/
https://politicallycorret.co.il/
http://www.psychoactive.org.il/
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94-102697731940261/
https://newprofile.org/
https://www.phr.org.il/
https://www.vanleer.org.il/product-tag/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA/
https://iwn.org.il/
http://www.tmura.org.il/index.html

