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 אל:

 לוח תפוצה
 

 19.1222. מיום בחברה הערבית ואלימות טיפול בפשיעהלדיון בנושא מיקוד מאמץ סיכום 

 

הציגה ובהשתתפות נציגים של ועד ראשי הרשויות,  ,משרד רה"ממנכ"ל בישיבה בנושא שבנדון, בראשות מ"מ 

משטרת ישראל את תכנית "רמזור" שגובשה כדי לתת מענה לאתגרי חיזוק הביטחון האישי והמשילות ביישובים 

 ערבים. 

 מהלך הדיון:

וכן הפרמטרים על פיהם נקבעו יישובים במיקוד עבודת נתונים אודות היקף פשיעה חמורה על פי יישובים הוצגו 

 המשטרה. 

לרבות ציבור,  ,רחב של בעלי עניין שוניםקדמה לתכנית, עבודת מטה סדורה, שקיימה המשטרה, שכללה שיתוף 

  כדי לדייק את צורכי האכיפה בכל יישוב ויישוב. שלטון מקומי ועוד

התכנית נותנת מענה להגברת ביטחון אישי, חיזוק נורמות הציות לחוק וחיזוק האמון בשירותי המשטרה בקרב 

, במסגרת משאבים יישובים במיקוד, אליהם מפנים מאמצים ממוקדים 2החברה הערבית. בכל מחוז נבחרו 

י הצרכים והמשאבים לפ תחנת משטרהבכל בשגרה . הודגש שהמיקוד הוא בנוסף לטיפול שמתקיים קיימים

השאיפה היא להגדיל את מספרם של היישובים המוגדרים "ירוקים" בהם עיקר המאמץ הוא בפעולות הקיימים. 

. המודל הינו דינמי ומתקיימות הערכות מצב עיתיות חברתיות –קהילתיות  –הסברה, חיזוק מסגרות אזרחיות 

 צת מדרגה בטיפול, דרושים משאבים נוספים. על מנת לעשות קפילגבי האפקטיביות והצורך בשינויים.  

 ראשי הרשויות בדיון:התייחסויות 

הוא אירועי הירי. ברקע, העניין הוא כסף  התושביםשהדבר שמטריד ביותר את  מלמדיםסקרים שערכו  .1

 ולשם יש לכוון את המאמצים. 

 .שתהיה הרתעתיתשה על מנת יהפעילות המשטרתית חשובה ומבורכת אך במקביל יש להחמיר את הענ .2

בהנחה שיהיו הישגים לתכנית הטיפול המוצעת, מצביעים על הצורך לשמר את ההישגים גם לאחר מיקוד  .3

 המאמץ ולהבטיח יציבות לאורך זמן. הדבר מחייב טיפול שורש בבעיות. 

 :מסיכום מ"מ מנכ"ל משרד רה"

גם ברמת מאקרו וגם בנוגע  מבקש מהמשטרה לקבוע ולהציג לפורום מדדי תוצאהניכרת עבודה עמוקה.  .1

 שנים.  3 תוך, הפחתה או הגברה של תופעות )לפי העניין( ליישובים במיקוד

 לעניין אכיפה כלכלית ולטפל ברף הענישה. נושאים אלה חשוב לשלב גורמי אכיפה נוספים, מלבד המשטרה .2

 במקביל מול הגורמים הרלוונטיים.  יםמטופל

 רשמה: לירית סרפוס
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 ד לבט"פ /מנכ"להמשר

 משטרת ישראל / לשכת מ"מ מפכ"ל

 ועד ראשי הרשויות הערביות / מודר יונס, איימן סף, ר' מועצת איכסל, ר' מועצת ג'לג'וליה, מנכ"ל אגודת הגליל

 , עמית אבירם, ורד פולק, תמי כהןמשרד רה"ם: ליאור פרבר, אורן כהן, נעמה הולצמן
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