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لحكومة ا  ديوان رئيس 

 مكتب المدير العام
 

 משרד ראש הממשלה
 

 כ"ח חשון תש"פ

 2019נובמבר  26

 

 אל:

 רשימת תפוצה

 

 
 14.11.19 מיום עם נציגי ועד ראשי הרשויות הערביות פגישהסיכום 

 

 

 רקע

אמונה על גיבוש תכנית ה ,בראשות מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה עדת מנכל"יםוהתכנסה  6.11.19בתאריך 

בה הודגש הצורך בחיזוק שיתוף הפעולה בין משרדי  ,לאומית למיגור וטיפול בפשיעה והאלימות בחברה הערבית

 .הממשלה לבין ראשי הרשויות הערביות

 

 מהלך הדיון

נחלתו של הציבור ו אינהפשיעה והאלימות בחברה הערבית  כי ראש הממשלהמ"מ מנכל משרד  צייןבפתח הישיבה 

. כל הכלים העומדים לרשותנו באמצעות להביא לשינוי משמעותי נפעלנו אלא בעיה שלנו כמדינה וא ,הערבי לבדו

מכירים את המצוקות והצרכים ו בשטחהנוכחים  ותעם ראשי הרשויות הערבי לשם כך נדרש שיתוף פעולה הדוק

 התושבים. לשיפור חייחריות האכות וסמהבידיהם גם ו הם הנבחרים - ור ראשוןממק

 

את הצורך בהירתמות של כלל משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים  דגישהה מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשל

צריכה להיות הסתכלות והעמקת הפעולות הנדרשות למיגור הפשיעה, בדגש על אכיפה שתשפר את הביטחון האישי. 

בנושאים אלו ואחרים, הממשלה השקיעה משאבים רבים שנשאו . ך, רווחה, בריאות וכיו"בוכוללנית גם לנושאי חינ

 פרי. 

 

ציינו את הם . בחברה הערבית והאלימות לטיפול בפשיעה היוזמה להקמת וועדת מנכ"לים ראשי הרשויות בירכו על

 מערכתית כוללת.חומרת המצב והצורך בטיפול מיידי במצוקתם, ואף ביקשו להבהיר שיש צורך בראייה 
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Prime Minister’s Office 
 

لحكومة ا  ديوان رئيس 

 משרד ראש הממשלה
 

 

 :סיכם ממ"מ מנכ"ל משרד רה"

מבקש להדגיש כי משרדי הממשלה וגורמי האכיפה ימשיכו לפעול כל אחד בתחומו לחיזוק המשילות.  .1

במענה חברתי/  אלא גם מפעילים את הכלים הדרושים לא רק במענה האכיפתי הגורמים הרלוונטיים

 אזרחי.

 

ואת הצורך בנקיטת  ראשי הרשויותל ומשותפת בין משרדי הממשלהבפעילות משולבת מדגיש את הצורך  .2

תחום הבניה, מיסוי עירוני, כדוגמא: צעדים אמיצים בתחום האכיפה והמשילות מצד ראשי הרשויות )

 אכיפת חוקי עזר וכיו"ב(.   

 

ול על שיתוף הפעולה ועל הירתמותם למיגור וטיפ ומבקש להודות להם את נציגי ראשי הרשויות מברך .3

 בפשיעה ההולכת וגוברת.

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה: לירית סרפוס
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Prime Minister’s Office 
 

لحكومة ا  ديوان رئيس 

 משרד ראש הממשלה
 

 

 

 לוח תפוצה

 ראש מ.מ. ערערה ויו"ר ועד ראשי הרשויות –מודר יונס 

 ר' עיריית אום אל פאחם –סמיר מחאמיד 

 ראש מ.מ. עילבון –סמיר אבו זיד 

 ראש מוא"ז נוה מדבר –איברהים אלהוואשלה 

 ראש עיריית ג'לג'וליה – דרויש ראבי

 רכז ועדת האלימות והפשיעה עמותת הגליל –אחמד אלשיך 

 נציג מש"מ –כאמל ריאן 

 יועץ לוועד ראשי הרשויות –איימן סף 

 ר' אגף למדיניות פנים –עמית אבירם 

 ורד פולק, רח"ט מדיניות לו"טר במל"ל

 לירית סרפוס, ר' תחום בכיר באגף ממשלה וחברה, משרד רה"מ

 ר' מטה מנכ"ל משרד רה"מ –ליאור פרבר 
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