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 רשימת תפוצה

 

 שלום רב,

  03.12.2019מיום  ,אלימות בחברה הערביתבנושא  1' מסדיון ום סיכהנדון: 

 

נציגי ועד הרשויות התקיים דיון בנושא שבנדון, בראשות מ"מ מנכ"ל משרד רה"מ, ובהשתתפות  03.12.2019ביום 
 המכותבים מטה.ומשרדי הממשלה 

 

 :רקע

בראשות מ"מ מנכ"לים  צוותנוכח התגברות אירועי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, הנחה רה"מ להקים  .1
 . הערביתרה בפשיעה והאלימות בחאתגר הטיפול בלתכנית לאומית  לגיבוש, ה"ממנכ"ל משרד ר

 יאתגר בפורום של מנכ"לי המשרדים. בדיון נערכה סקירה של ,6.11.2019יום בהוועדה התכנסה לראשונה  .2
  .בנושאע"י הממשלה  רכתשנע פעילותוההאלימות והפשיעה בחברה הערבית 

אלימות, הוחלט לקיים דיונים תופעת הפשיעה ותופעת השונים של מאפיינים לאור בהמשך לישיבה הנ"ל, ו .3
 מקצועיים.  םנפרדים בשתי הסוגיות בצוותי

 

 מהלך הדיון:

מהלך הדיון הציגו נציגי המשרדים את התכניות המופעלות במשרדיהם הנוגעות לנושא האלימות בחברה ב .4
ת , פעולות למניעבאלימותפעולות ישירות לאכיפה ולטיפול הערבית. התכניות סווגו לשלוש קטגוריות שונות 

 "רכים". םאמצעי אלימות, לרבות 

שציפיית אלימות וציין הפשיעה ואת הלמגר  ועד ראשי הרשויות הדגיש את דרישת ראשי הרשויותנציג  .5
עם לנושא, ויעבוד  ועדה הקים. ועד ראשי הרשויות לכלל החברהלתכנית הוליסטית החברה הערבית היא 

  הצוות הממשלתי.

 

 מסיכום מ"מ מנכ"ל משרד רה"

בצורה  משרדי כדי להתמודד-לשת"פ בין יש חשיבותקיימת פעילות ממשלתית ענפה בתחום הטיפול והמניעה.  .1
בהפעלת תכניות חברתיות במגזר הערבי. והחיבורים לשפר את הסנכרון  כך יש הוליסטית עם התופעה, לשם

 גבש הצעה בנדון. לוונטיים ויהרכנס את הגורמים "מ ימשרד רה

התערבותי המענה את ה. יש לתגבר 18-24חלק ניכר ממקרי האלימות בקרב צעירים, מתרחש בטווח הגילאים  .2
, ע"מ למנוע חוסר מעש 14-18בנוסף, יש לתת מענה לטווח הגילאים הצעיר יותר של לטווח גילאים זה. 

 וביטויי אלימות בגילאים לעיל.

 תוצאהההצלחה והמדדי מנחה את נציגי המשרדים להעביר לצוות המקצועי של הוועדה במשרד רה"מ את  .3
  הפועלות.  ההתערבות תכניותשל 

במהלך הדיון הועלה נושא השיטור העירוני. על משרד הפנים לבצע בדיקה לאפקטיביות של פעולה זו למול  .4
קצוב שיטור עירוני גם לרשויות שאוכלוסייתן אתגר האלימות בחברה הערבית. בהתאם לכך יש לשקול ת

 תושבים. נבקש ממשרד הפנים לעדכן את הצוות המקצועי של הוועדה בנושא זה. 15,000 -קטנה מ
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 משרד ראש הממשלה

 

 לוח תפוצה

 משרד לבט"פ / לשכת מנכ"ל / סמנכ"ל אסטרטגיה איתן הורן / רא"ב מניעת אלימות ימית אלפסי

 מ"י / לשכת מ"מ מפכ"ל

 משרד האוצר / ראש אג"ת / ס. ראש אג"ת אמיר רשף

 משרד הפנים / לשכת מנכ"ל / מנהל מינהל חרום אלי רגב

 משרד המשפטים / משנה ליועמ"ש פלילי / משנה לפרקליט המדינה פלילי

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים / לשכת מנכל / סמנכ"ל איריס פלורנטין

 חינוך במגזר הערבי עבדאללה חטיבמשרד החינוך / לשכת מנכ"ל / רא"ב 

 משרד שיוויון חברתי / לשכת מנכ"ל / הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים רועי אסף

 המטה לביטחון לאומי / לשכת ראש מל"ל / ר' אגף מדיניות פנים עמית אבירם

 המועצה הלאומית לכלכלה / ראש המועצה / ניר בריל

 סף, אחמד אלשייך נציגי ועד ראשי הרשויות / איימן
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