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 רשימת תפוצה

 

לטיפול בפשיעה והאלימות בחברה  לאומיתתכנית  : הקמת וועדת מנכ"לים להכנתבנושאדיון סיכום הנדון: 
 6.11.19הערבית מיום 

 

 

 רקע

ואסור להשלים איתה. זו תופעה ללא גבולות גיאוגרפיים הולכת וגוברת  רביתבחברה הע והפשיעההאלימות תופעת 

וסובלת ממנה החברה הישראלית כולה, אך בפרט החברה הערבית. חרף השקעה של משאבים ניכרים של המדינה 

כלכליים, ואף על פי שבתחומי חיים רבים חלה התקדמות במצבה של החברה  -בתחום צמצום פערים חברתיים

ח העבודה, שיפור הישגים לימודיים, שיפור בתשתיות, בתכנון ומתן ות )גידול במספר הסטודנטים, גידול בכהערבי

אלימות להשתרשות כר פורה מענה למצוקות דיור ועוד(, עדיין הפערים והחוסרים נותרו גדולים והללו מהווים 

 על צורותיה ועל גווניה השונים.ופשיעה 

 

לים בראשות מ"מ מנכ"ל משרד ראש "וועדת מנכ להקים אש הממשלה,רחה הנ ,ועים האחרוניםנוכח האיר

. הועדה יום 90בתוך  תכנית לאומית למיגור וטיפול בפשיעה והאלימות בחברה הערבית גבשתפקידה לשהממשלה, 

 .6.11.19-התכנסה לראשונה ב

 

   מהלך הדיון

ות לטפל בה וההזדמנות להביא לשינוי את חומרת הבעיה, הדחיפ מבפתח הדברים הדגיש מ"מ מנכ"ל משרד רה"

וכן שילוב בין  בין משרדי הממשלה לבין ראשי הרשויות הערביות , שת"פמשמעותי תוך שיתוף פעולה בינמשרדי

 . פעולות אכיפה לפעולות אזרחיות

 

 .ת''הטיפול באתגר האלימות והפשיעה בחברה הערביבנושא: ר' אגף למדיניות פנים במל"ל הוצגה סקירה על ידי 

 

 שנעשית כיום, וכן לגבי החסמים הקיימים בתחומם. פעילותלי המשרדים עדכנו לגבי ה"מנכ

 

 הגורמים הרלוונטיים.של התקיים סבב התייחסויות 
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 :מסכםמנכ"ל משרד רה"מ מ"מ 

 

והעמקת הפעולות הנדרשות והגורמים הרלוונטיים כלל משרדי הממשלה של בהירתמות  הצורך את מדגיש .1

  .האישי הביטחון, בדגש על שיפור הפשיעהלמיגור 

 

שישלימו אחד את  להבהיר שנדרשים לא רק מענים אכיפתיים אלא גם מענים חברתיים/ אזרחייםמבקש  .2

 .השני, תוך כדי הפקת לקחים מן התכניות הקודמות

 

תגייס על כל אחד מהמשרדים הרלוונטיים למנות נציג בכיר, שישתתף בצוותי עבודה. נוכח אתגר הזמן, נ .3

לעבודה אינטנסיבית. המשרדים מתבקשים לעדכן את הח"מ בדבר הנציג הרלוונטי. גיבוש תכנית עבודה 

לוועדה, תכלול הפעילות, התיאום והסנכרון בין הגורמים הם באחריות משרד ראש הממשלה בשיתוף 

 פעולה עם המל"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה

 

 תמי כהן

 עוזרת מנכ"ל משרד רה"מ
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 פוצהרשימת ת

 מנכ"ל המשרד לביטחון פנים

 מנכ"ל משרד הפנים

 מנכ"ל משרד האוצר

 ר' אגף תקציבים, משרד האוצר

 מנכ"ל משרד הכלכלה

 מנכ"ל המשרד לשיוויון חברתי

 מנכ"ל משרד החינוך

 מנכ"ל משרד הרווחה

 מנכ"ל משרד השיכון והבינוי

 משנה לפרקליט המדינה, משרד המשפטים

 משנה ליועמ"ש )פלילי(, משרד המשפטים

 משנה ליועמ"ש )אזרחי(, משרד המשפטים

 ר' המועצה הלאומית לכלכלה

 ניצב ג'מאל חכרוש, ר' המנהלת לשיפור שירותי החברה בישובים הערביים, מ"י

 עמית אבירם, ר' אגף למדיניות פנים במל"ל

 במל"ל רח"ט מדיניות לוט"רורד פולק, 

 ום בכיר באגף ממשל וחברהלירית סרפוס, ר' תח

 נציג רשות המיסים

 לשכת מפכ"ל המשטרה

 לשכת ר' המל"ל
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