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לכבוד
ח"כ נפתלי בנט
ראש הממשלה
בהול!
הנדון :קריאה בשם ארגוני הנשים למנוע הסלמה באלימות
ולעצור את תפוצת הנשק במרחב האזרחי
בשם  45ארגוני הנשים וחברה אזרחית החתומים מטה ,אנו קוראות לך לפעול באחריות כדי
למנוע את ההסלמה של האירועים האלימים ולעצור את המהלכים להגברת תפוצת הנשק בידי
גורמים אזרחיים ,המסכנת את כלל הציבור  -ובמיוחד נשים .זאת מתוך מחויבות הממשלה
להחלטה  1325של מועצת הביטחון של האו"ם:

 .1בימים קשים ומתוחים אלה אנו פונות אליך ,כמי שאחראי על חיי כל אזרחי ואזרחיות
המדינה ,למנוע את ההסלמה וההידרדרות האלימה המהירה .אנו חוששות שהצעדים
שפורסם כי הינך מקדם  -הרחבת הקריטריונים לקבלת רישיון נשק ,עידוד אזרחים להסתובב
עם נשק ,שליחת מאבטחים.ות וחיילים.ות עם נשק לביתם  -עלולים להסלים את המצב ,ואף
לסכן עוד ועוד חיי אדם.
 .2אנו קוראות לך באופן בהול לעצור את "מירוץ החימוש" האזרחי בקרב הציבור  -אשר
יגבה קורבנות רבים לאין שיעור לעומת החיים שנועד לכאורה להציל .חשוב לזכור שנשק ,גם
אם ניתן ברישיון ,עלול להיות מופנה נגד נשים וגברים חפים מפשע .חיפוש אמצעי מיגון הוא
תגובה טבעית וצפויה לחרדה שעולה בימים אלה ,אולם ,דווקא בתקופה כזו יש לשוב
ולהזכיר ,כי הנתונים מצביעים על כך שיותר כלי נשק במרחב הציבורי משמעותם  -פחות
ביטחון לציבור! מאז שנת  2018נרצחו  25נשים באמצעות כלי ירייה ומדי שנה התאבדו כ-
 50בני אדם ונרצחו כ 80-בני אדם בממוצע באמצעות כלי ירייה .לצערנו הרב ,ההשלכות
הכבדות של ריבוי כלי ירייה במרחב הציבורי והפרטי על נשים אינן מסתכמות במספרים
ובתמונות של אלה שאיבדו את חייהן :הימצאותם של כלי ירייה בבתים הסובלים מאלימות
מגבירה את האיום והטרור היומיומי בו חיים נשים וילדים.ות בבתים אלה .זאת ועוד:
האירועים הקשים של הימים האחרונים מעידים כי דווקא בתקופה של איום על תחושת
הביטחון  -יותר אקדחים בידיים לא מיומנות דווקא פוגעים בביטחון ויוצרים מצבים מסכני
חיים.
 .3בנוסף ,חימוש היתר מוביל גם ליד קלה על ההדק אשר עולה לנו בחיי בני אדם חפים מפשע.
כך לדוגמא המקרה של הירי לעבר ע'אדה סביתאן ,אלמנה ואמא לשישה שנורתה למוות
בבית לחם ,וכן הצעיר היהודי מאשקלון שנורה למוות וזוהה בהמשך כאדם עם צרכים
מיוחדים .אלה רק שתי דוגמאות לחיי אדם יקרים שאבדו בימים אלה .השילוב הקטלני של יד
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קלה על ההדק ונשק בידיים פרטיות ,יחד עם משבר האמון הדרמטי ביחסי ערבים יהודים
ושיח גזעני ,עלול לגרום לעוד מקרים מצערים כאלה בהם אנשים חפים מפשע משלמים
בחייהם .זאת במיוחד לנוכח העובדה שתחושות הפחד והשנאה בין יהודים לערבים הולכים
וגוברים ,ותחושת חוסר-האמון ביניהם הולכת וגדלה ,כפי שמצביע המחקר שביצע מרכז
אקורד לאחרונה .למרבה הצער ,בדינמיקה הזו של הסלמה אנו מאפשרים לגורמים
קיצוניים ואלימים להשיג את התוצאות שהם שואפים אליהן.
 .4קריאה זו מבוססת ,בין היתר ,על מחויבות הממשלה להחלטה  1325של מועצת הביטחון
של האו"ם .החלטה  1325ההיסטורית ,מכירה בכך שסכסוכים אלימים ומלחמות פוגעים
באופן מיוחד וחמור בנשים ,בילדים ובילדות ,וכן מכירה בחובה החיונית לכלול נשים בכל דיון
בנוגע לשלום וביטחון .נוסף על כך ,ההחלטה קובעת כי כל המדינות החברות באומות
המאוחדות מחויבות לכלול את קולות הנשים בשיחות שלום ולהתייחס לסוגיות ביטחונן של
הנשים ,במובן הרחב של המילה ,לרבות התייחסות לביטחונן האישי ,האנושי והכלכלי ,וזאת
לטובת החברה כולה.
 .5לאור האמור לעיל ,אנו קוראות לך לעצור את הקריאות לחימוש אזרחי ,ולא לתת גיבוי
לקריאות לאזרחים לשאת נשק .הפרטת האחריות על ביטחון הציבור עלולה להוביל
אזרחים מפוחדים לקחת את החוק והנשק בידיים והדבר עלול לגבות מחיר כבד מכולנו.

בכבוד רב,
עו"ד נטע לוי וד"ר נידא שגרי
איתך معكِ (מעכי)
המטבח
משפטניות למען צדק חברתי

נבילה אספניולי
מנהלת מרכז אלטפולה -

רלה מזלי
האקדח על שולחן

מואססת חדאנאת אלנאסרה

בשם הארגונים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

אד'אר  -פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים
אחותי  -למען נשים בישראל
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
איתך معكِ (מעכי) משפטניות למען צדק חברתי
אלזהרה  -עמותה לקידום מעמד האישה
אמהות נגד אלימות
אני אישה
אקדמיה לשוויון
ארגון משפחות נרצחים ונרצחות
אשה לאשה  -מרכז פמיניסטי חיפה
בית הספר לשלום
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר
האגודה לזכויות האזרח
האקדח על שולחן המטבח
הטלוויזיה החברתית
המכללּה  -בית ספר חברתי לנשים החוזרות למעגל העבודה
הפורום הפמיניסטי במכללת ספיר
הקליניקה למשפט ומגדר ,מרכז משנה ,המכללה למנהל
ועדת הבריאות העליונה בחברה הערבית
זולת לשוויון וזכויות אדם
זזים  -קהילה פועלת
ל.נ.ד  -לובי נשים דרוזיות
ליגה פמיניסטיות דוברות רוסית בישראל
מדרשת אדם
מהפך תע'ייר
מחסום ווטש
מכון קיברשטיין
מען -פורום נשים ערביות בדאויות בנגב
מרכז אלטפולה  -מואססת חדאנאת אלנאסרה
נעמת תנועת הנשים של ישראל
נשים לגופן
נשים נגד אלימות
נשים נגד נשק
נשים עושות שלום
סדאקה רעות  -שותפות נוער ערבי יהודי
עמותת במקום  -מתכננים למען זכויות תכנון
פורום בריאות הציבור בחברה הערבית
פורום נ.ח.מ.ה  -נשים חרדיות מדיניות השפעה
פרופיל חדש
קבוצת שכנות טובה ערד והיישובים הבדואים השכנים
רוח נשית
רופאים לזכויות אדם
שדולת הנשים בישראל
שוות לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים
תנד"י  -תנועת נשים דמוקרטיות בישראל

העתק:
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ח"כ יאיר לפיד ,ראש הממשלה החליפי ושר החוץ
ח"כ מרב מיכאלי ,שרת התחבורה ויו"ר הקבינט לשוויון מגדרי
עמר בר לב ,השר לבטחון פנים
מרב כהן ,השרה לשוויון חברתי
ניצן הורוביץ ,שר הבריאות
ח"כ עאידה תומא סלימאן ,יו"ר ועדת הכנסת לשוויון מגדרי
ח"כ מירב בן ארי ,יו"ר ועדת הכנסת לבטחון פנים
עו"ד גלי בהרב-מיארה ,היועצת המשפטית לממשלה
עו"ד איילת רזין בית אור ,מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה

פרטי התקשרות ,1325CSOs@gmail.com :טלפון054-7950312 :
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