
 
 

 
 

 2019בדצמבר  5

 לכבוד,
 משה )צ'יקו( אדרי

 מנכ"ל 
 המשרד לביטחון הפנים

 
 ניצב מוטי כהן

 מ"מ מפכ"ל
 משטרת ישראל

 

 בחברה הערבית הפללה-מיקומים למסירת נשק בתמורה לאיהנדון: 

 שלום רב,

 המיועדים למסירת נשקהאתרים מ 50( מתוך 80%) 40 עמותת "יוזמות אברהם" בדקהבשבוע האחרון 

 . , אליו מופנים האזרחים בפרסומיםלביטחון הפניםד ים באתר המשרנים, המצויביישובים הערבי

שילוט; בכל אחת מהנקודות בדקנו האם מיקום הנקודה תואם את המיקום המפורסם באתר האינטרנט; 

 ת.מסירת נשק אנונימיהאפשרות לוהימצאות מיכל להנחת הנשק; נוכחות מאבטחים; 

 

 :הממצאיםלהלן 

מיקום הנקודה  שם היישוב מס"ד
כפי שמופיע 

 באתר

מיקום 
הנקודה 

 בפועל

 סטטוס הנקודה

בכביש שמוביל  אבו גוש 1
לשמורת עין 

 חמד

 מיקום הנקודה לא תואם את הפרסום - אין נקודה
 לא קיים שילוט בנקודה -

 מאבטחים במקוםלא נכחו  -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מסירה אנונימית לא מתאפשרת -
 הנקודה לא פעלה

איבטין, ראס  2
 עלי, ח'וואלד

חניית מבנה 
מועדון 

"דורות" 
במתחם 
 המועצה

חניית מבנה 
מועדון 

"דורות" 
במתחם 
 המועצה

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 מיכל להנחת הנשקהוצב  -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין

באקה אל  3
 גרביה

תוקן בהמשך  אריון המועצה
באתר 

האינטרנט 
לארכיון 
 המועצה

 את הפרסום הנקודה לא תואםמיקום  -
ולכן לא ניתן לדעת האם הנקודה פעלה 

 ובאיזה אופן.

בועיינה  4
נוג'ידאת, 

 עילבון, מג'אר

איזורית מועצה 
 מג'אר

במגרש 
 הכדורגל

 את הפרסום הנקודה לא תואםמיקום  -
 קיים שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -

בוקעתא, מג'דל  5
שמס, מסעדה, 

 עין קיניה

מגרש כדורגל 
 –מסעדה 

 מחסן ציוד

מגרש כדורגל 
 –מסעדה 

 מחסן ציוד

 את הפרסום מיקום הנקודה תואם -
 קיים שילוט בנקודה -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מסירה אנונימית לא מתאפשרת -



 
 

 
 

 הנקודה לא פעלה

מתנ"ס בסמת  בסמת טבעון 6
 טבעון

מתנ"ס בסמת 
 טבעון

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימיתלא  -
 (לנקודת שיטור קהילתי המקום סמוך מאוד)

רחבת בית  בענה 7
 הקברות

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - אין נקודה
 לא קיים שילוט בנקודה -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 אנונימית לא מתאפשרת מסירה -
 הנקודה לא פעלה

מגרש  מגרש כדורסל ברטעה 8
 כדורסל

 הנקודה תואם את הפרסוםמיקום  -
 קיים שילוט בנקודה -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מסירה אנונימית לא מתאפשרת -
 הנקודה לא פעלה

מתנ"ס )נקודת  ג'לג'וליה 9
מש"ק החדש(, 

-מקום חלופי
 רחבת המועצה

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - אין נקודה
 שילוט בנקודהלא קיים  -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 אנונימית לא מתאפשרת מסירה -
 הנקודה לא פעלה

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום - מתנ"ס מתנ"ס ג'ת 10
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

רחבת בית  דיר אל אסד 11
 הקברות

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - אין נקודה
 לא קיים שילוט בנקודה -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 אנונימית לא מתאפשרת מסירה -
 הנקודה לא פעלה

חניון אמפי  זמר 12
 הסמוך למועצה

חניון אמפי 
הסמוך 
 למועצה

 הפרסוםמיקום הנקודה תואם את  -
 קיים שילוט בנקודה -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מסירה אנונימית לא מתאפשרת -
בזמן הבדיקה. נאמר לנו  הנקודה לא פעלה

 שהיא פעלה רק בחלק מימות המבצע

מול בניין  זרזיר, כעביה 13
 –המועצה 

 מבנה נפרד

מול בניין 
 –המועצה 

 מבנה נפרד

 את הפרסום מיקום הנקודה תואם -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

טורעאן, אל  14
בטוף, רומת אל 

 הייב

מתנ"ס טורעאן 
 שכונה מערבית

אולם ספורט 
ליד בית ספר 

 יסודי

 מיקום הנקודה לא תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -



 
 

 
 

 הוצב מיכל להנחת הנשק -
 מתאפשרת מסירה אנונימית -

חניית עפר  טייבה 15
מאחורי עיריית 

 טייבה

חניית עפר 
מאחורי 

 עיריית טייבה

 את הפרסוםמיקום הנקודה תואם  -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקוםלא  -
 הוצב מיכל להנחת הנשקלא  -

 מתאפשרת מסירה אנונימיתלא  -
היתה פעילה ונאמר לנו שהיא הנקודה לא 

 שלוש מדי יום-פעילה למשך כשעתיים

היכל ספורט  טירה 16
 אלזהרא

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - אין נקודה
 לא קיים שילוט בנקודה -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 לא מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה לא פעלה

כבול, טמרה,  17
 שעב

קושי לאתר את הנקודה משום שיש מספר  - מגרש כדורגל מגרש כדורגל
 מגרשי כדורגל בטמרה

 ישנו שילוט בנקודהיש  -
 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום - מחסני מל"ח מחסני מל"ח יפיע 18
 ישנו שילוט בנקודה -

 מאבטחים במקוםנכחו  -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

בניין מועצת  כסייפה 19
כסייפה במשרד 

 הקב"ט

בניין מועצת 
כסייפה 
במשרד 
 הקב"ט

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 מאבטחים במקוםנכחו  -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מסירה אנונימיתלא מתאפשרת  -
 ל המיקום במשרד הקב"ט()בש

סמוך  סמוך למתנ"ס כפר ברא 20
 למתנ"ס

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

רחבת בניין  כפר קאסם 21
העירייה כפר 

 קאסם

בניין רחבת 
העירייה כפר 

 קאסם

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

בית הפיס  לוד 22
לנוער, סמוך 
לבית ספר 

 יסמין

בית הפיס 
לנוער, סמוך 
לבית ספר 

 יסמין

 הפרסום מיקום הנקודה תואם את -
 בנקודהישנו שילוט  -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 לא מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה לא פעילה

מועצת לקיה  לקיה 23
 בבניין המש"ק

מועצת לקיה 
בבניין 
 המש"ק

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -



 
 

 
 

 הוצב מיכל להנחת הנשק -
 מתאפשרת מסירה אנונימית -

 הנקודה פעלה באופן תקין.

רחבת בית  מג'ד אל כרום 24
 הקברות

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום - בית הקברות
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

מועצה אזורית  25
 מנשה

הסמוך מבנה 
למשרד קב"ט 

 המועצה

מבנה הסמוך 
למשרד קב"ט 

 המועצה

אך  מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 מסובך למצוא את המיקום

 ישנו שילוט בנקודה -
 נכחו מאבטחים במקום -
 מיכל להנחת הנשקהוצב  -

 לא מתאפשרת מסירה אנונימית -
ך לנקודת שיטור קהילתי מיקום הסמו)בשל 

 (של מג"ב

רחבת בית  נחף 26
 הקברות

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - אין נקודה
 לא קיים שילוט בנקודה -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 לא מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה לא פעלה

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - אין נקודה הר הקפיצה נצרת 27
 לא קיים שילוט בנקודה -

 במקוםלא נכחו מאבטחים  -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 אנונימית לא מתאפשרת מסירה -
 הנקודה לא פעלה

סח'נין, ערב אל  28
 נעים

מגרש דוחא 
 16שער 

מגרש דוחא 
 16שער 

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 תקין.הנקודה פעלה באופן 

 -מבנה ג'ברי עילוט 29
 איזור תעשייה

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - מגרש כדורגל
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית

מגרש כדורגל  עין מאהל 30
ישן מול 

 הכניסה לכפר

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - אין נקודה
 קיים שילוט בנקודהלא  -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מסירה אנונימית לא מתאפשרת -
 הנקודה לא פעלה

עראבה,  31
חוסינה, דיר 

 חנא

רחבת בית 
דיר  –קברות 

 חנא

רחבת בית 
דיר  –קברות 

 חנא

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 להנחת הנשק הוצב מיכל -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.



 
 

 
 

ערערה  32
 במשולש

הכניסה 
הדרומית 

 ליישוב

 הנקודה לא תואם את הפרסוםמיקום  - אין נקודה
 לא קיים שילוט בנקודה -

 לא נכחו מאבטחים במקום -
 לא הוצב מיכל להנחת הנשק -

 ה אנונימיתלא מתאפשרת מסיר -
 הנקודה לא פעלה

מחסן  מחסן במועצה בנגב ערערה 33
 במועצה

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

מגרש כדורגל  קלנסווה 34
מגודר באזור 
הצפוני של 

 העיר

מגרש כדורגל 
מגודר באזור 

הצפוני של 
 העיר

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

ראמה, סאג'ור,  35
בין ג'אן, 

 כאמנה

מגרש כדורגל 
חדר  –ראמה 

 אורחים

מגרש כדורגל 
 ראמה

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 בנקודהישנו שילוט  -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

אולם ספורט  רהט 36
החדש מול 

 3מתחם 

אולם ספורט 
החדש מול 

 3מתחם 

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 אנונימיתמתאפשרת מסירה  -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

בניין מועצת  שגב שלום 37
היישוב בסמוך 
 למבנה השומר

בניין מועצת 
היישוב 
בסמוך 
למבנה 
 השומר

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

שפרעם,  38
אעבלין, ביר אל 

 מכסור

ליד המתנ"ס 
 ומגרש סינטטי

ליד המתנ"ס 
ומגרש 
 סינטטי

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

)הם סיימו  נכחו מאבטחים במקוםלא  -
 בניגוד לפרסום( 17:00לעבוד בשעה 

 בזמן הבדיקה הוצב מיכל להנחת הנשקלא  -
 לא התאפשרה מסירה אנונימית בזמן -

 הבדיקה

בניין מועצת  תל שבע 39
היישוב במשרד 

 הקב"ט

בניין מועצת 
היישוב 
במשרד 
 הקב"ט

 מיקום הנקודה תואם את הפרסום -
 ישנו שילוט בנקודה -

 נכחו מאבטחים במקום -
 הוצב מיכל להנחת הנשק -

 מתאפשרת מסירה אנונימית -
 הנקודה פעלה באופן תקין.

 

  



 
 

 
 

 סיכום הממצאים:

בנקודות הללו מיקום הנקודה תאם את  פעלו באופן תקין.מהנקודות שבדקנו(  40%) נקודות 16 .1

בנקודה  ביקרנוהיה משולט ובשעות שבהן הבטיח אנונימיות, הכתוב באתר האינטרנט, המקום 

 נכחו במקום מאבטחים והוצב מיכל לאיסוף הנשק.

ף על פי שביקרנו בהן בין ( לא פעלו כאשר הגענו אליהן )אמהנקודות שבדקנו 40%מהנקודות ) 16 .2

בחלק מהנקודות הללו היה שילוט של המקום כנקודת מסירת כלי בימות השבוע(.  10:00-18:00

בחלק מימות המבצע או רק  –נאמר לנו שהנקודה פעלה בצורה חלקית  מהמיקומים 3-ביריה; 

שבהן המבצע מתקיים, וזאת מבלי שחלקיות ההפעלה של הנקודות הללו זכתה  בחלק מהשעות

  לביטוי באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים.

והנקודה לא פעלה בתקופת הארכת כך, בזמר, למשל, גילינו שהמבצע החל באיחור של כמה ימים 

  המבצע )בשבוע השלישי(.

באתר או לא  הופיעמיקום הנקודה היה שונה מזה ש ו(מהנקודות שבדקנ 17.5%) מהנקודות 7-ב .3

ודה בבאקה אל ג'רביה ממוקמת ב"ארכיון באתר האינטרנט כתוב שהנקכך, למשל, ברור. 

 מוכר לקהל הרחב.  שאינומיקום  המועצה",

יש בה מספר דוגמא נוספת לתיאור בעייתי של המיקום היא "מגרש כדורגל" בעיר טמרה אשר 

ורח ועובדים/ות של הרשות ת לאתר את המיקום הנכון, שאלנו עוברי אעל מנמגרשי כדורגל. 

סביר שלא ישאל אנשים ביישוב היכן ניתן  –המקומית. ואולם, אדם אשר מגיע להחזיר כלי יריה 

 למסור כלי נשק והוא לא יצליח להגיע למיקום הנכון.

מצולמים אלה אתרים  או בסמיכות לגורם ביטחוני אחר.במשרד הקב"ט  מהנקודות מוקמו 3 .4

להרתיע  כדי יש בהן -ניידות משטרה ששהו בקרבת מקום בנוסף, . מאפשרים אנונימיותואינם 

 ים של כלי נשק.ימוסרים פוטנציאל

פגוע ובכך ל וב העלולים לזהות את מוסרי הנשקמאבטחים בני הייש הוצבוחלק מהנקודות ב .5

  . באנונימיות

 

מנהלי הרשות המקומית, מלבד  , קברניטישבהם ביקרנו ברבים מהיישוביםלנטען, חשוב לציין כי בניגוד 

ולבטח לא שותפו  התוכנית של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, לא ידעו על קיום המבצע

 מיקום נקודת מסירת הנשק ביישוב.לא היו מודעים לו בתכנונו

 

האיזכורים בתקשורת של מספר כלי הנשק היא  נוספת, מעבר לקיום המבצע בשטח,סוגיה בעייתית 

של מוסרי הנשק, כיצד לאור העובדה שהמבצע אמור להבטיח אנונימיות שנמסרו "מהחברה הערבית". 

מיקום החזרת הנשק, כמובן, אינו ערובה לזהות מוסרו. האם מחזיר הנשק הינו יהודי או ערבי? ניתן לדעת 

מבצע ובמידת האנונימיות וסרי הנשק הפוטנציאליים באת אמון מעלולים לערער עוד יותר נתונים אלה 

 מעניק.שהוא 

 

  



 
 

 
 

ת ביטחון לתושבים הם חשובים ועמותת "יוזמות אברהם" קיום מבצעים למסירת נשק במקביל לאספק

אך חשוב שהליקויים, כפי  שיתוף פעולה עם הנהגת החברה הערבית,ממליצה לקיימם באופן רציף תוך 

 שעולים מדו"ח זה, יתוקנו ושהלקחים יופקו. 

 
 בברכה,

 חן-יוסף ורות לוין-עולא נג'מי
 מנהלות שותפות של מיזם "קהילות בטוחות"

 יוזמות אברהם
 

 העתקים:

 ח"כ גלעד ארדן, השר לביטחון הפנים

 "יוזמות אברהם"סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"לים שותפים של -אמנון בארי


