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 27.01.20תוצרים מדיון היוועצות בנושא אלימות צעירים בחברה הערבית 

 

 הגדרת הבעיה:

קבוצות אוכלוסייה בהם תופעת האלימות רווחת, בהן מומלץ להתמקד )מסודר לפי סדר השכיחות מאפייני 
 של המאפיין בדברי הקבוצות(:

 הגדרות שהועלו במפגש ההיוועצות מאפייני קבוצה 

(, צעירים עם תפיסה מעוותת של 2(, גברים )2בנים ) גברים .1
 גבריות

מעש, היעדר מסגרת מסודרת,  צעירים אבודים, חסרי חסרי מעש/מסגרת .2
 נושרים/נושרים סמויים, נושרים ממערכת החינוך

מצב תעסוקתי )של האם(, בנים להורים עם השכלה  בעלי רקע משפחתי מורכב .3
נמוכה, בני משפחות וקרובי משפחות פשע, בנים 

 מצב כלכלי חמור. -להורים אלימים, עוני 

 18-20מעבר גיל שנת  18-19+, גיל 18בני  18-19בני  .4

בעלי עבר פלילי/רקע של  .5
 אלימות חוזרת

צעירים בעבירה ראשונה, בקרב אלה שנתפסו/היו 
 אלימים בעבר, משתחררים מבית כלא

 

 בנוסף היו התייחסויות יחידות לקבוצות הבאות:

 ים בדואים בנגב, צעירים מוסלמים.צעירים בערים מעורבות, צעירים במזרח ירושלים, צעיר

 

 זירות מרכזיות בהן מתבטאת האלימות )מסודר לפי סדר השכיחות של הזירה בדברי הקבוצות(:

 הגדרות שהועלו במפגש ההיוועצות זירה 

מרחב ציבורי לא מפוקח  .1
 ומוזנח

בכל המרחב הציבורי, ברחובות, מקומות שאין בהם 
פיקוח של אחראי מבוגר, מרחב ציבורי מוזנח, באזורים 

 שכונה מוזנחת מוזנחים פיזית,

בתי קפה/נרגילות, אזורי בילוי, )אזורי בילוי( מחוץ  מקומות בילוי .2
 ליישוב הערבי, מגרשי כדורגל ליגות נמוכות
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בין חמולות )משפחות(, במשפחה, סכסוכי חמולות,  משפחה מורחבת .3
סכסוכים בין משפחות קטנות, סכסוכים מוכרים בין 

 משפחות

 סייברבריונות ברשת,  רשת .4

 עסקים, שוק אפור/שחור עסקים .5

 

 בנוסף היו התייחסויות יחידות לזירות הבאות:

 אלימות בבחירות לרשויות מקומיות, מחוז חוף, משולש דרומי, שעות הלילה

 

 תופעות/ביטויים מרכזיים של אלימות )מסודר לפי סדר השכיחות של התופעה בדברי הקבוצות(:

 במפגש ההיוועצות הגדרות שהועלו תופעה/ביטוי 

יריות, זמינות נשק, נשיאת נשק, אחזקת נשק, שימוש  שימוש בנשק חם .1
 בנשק, נשק )צפון(

סחיטה, איומים, טרור אזרחי, גביית דמי חסות, דמי  איומים ודמי חסות .2
 חסות )מרכז(

 פגיעה ברכוש, ונדליזם פגיעה ברכוש .3

 (2קטטות ) קטטות .4

 בסמים, סחר בסמיםשימוש  סמים .5

 נהיגה פרועה, השתוללות בכבישים נהיגה פרועה . 6

 (2שפה אלימה ) אלימות מילולית . 7

 

 בנוסף הייתה התייחסות אחת גם לאלימות כלפי נשים. 

 

 חסמים:

 חסמים שזוהו )מסודר לפי סדר השכיחות של החסם בדברי הקבוצות(:

 ההיוועצות הגדרות שהועלו במפגש חסמים לטיפול אפקטיבי 

חוסר במקורות סמכות  .1
 חברתיים-ואכיפה קהילתיים

התפרקות המבנה החמולתי, היעדר מנהיגות בחברה 
הערבית, היעדר מקור סמכות קהילתית, ירידה 
במקורות הסמכות המסורתיים, חברה ביתמות 
כפולה, התפוררות הסמכות המסורתית, היעדר 

 מתפקדותתשתית חברתית, מערכות חברתיות לא 

משילות לקויה ברמה  .2
 הארצית והמקומית

רשויות מקומיות אינן מפעילות חוקי עזר/חוסר 
אכיפה, שומרי סף לא מתפקדים שחיתות, היעדר 

אכיפה משטרתית ומשילות ברמה המקומית/לאומית, 
ואקום מדינה היעדר נוכחות, היעדר טיפול במשפחות 

 הפשע החזקות, היעדר תחנות משטרה, מערכות
ממשלתיות ומקומיות לא מתפקדות, רשויות מקומיות 
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 ההיוועצות הגדרות שהועלו במפגש חסמים לטיפול אפקטיבי 

נתונות בעצמן לתופעת האלימות, אנשים שממונים לא 
 תמיד מתאימים לתפקידם, 

 

חוסר אמון במדינה  .3
 ומוסדותיה

חוסר אמון, אי האמון בין החברה הערבית לממשלה, 
אי אמון במשטר, היעדר אמון בין החברה הערבית 

 נעדר"לרשויות/ממסד, "צדק 

הזדמנויות מוגבלות  . 4
למוביליות ולמיצוי פוטנציאל 

 אישי

אופק מעורפל, חוסר במסלול חיים מקובל/נורמטיבי, 
אוריינטציית עתיד, מבנה הזדמנויות מוגבל, קושי 
בקבלה למוסדות השכלה גבוהה, היעדר תעסוקה 

 הולמת/מותאמת. 

 

 : היעדר הכוונה+ייעוד, היעדרסיבות שצויינו למצב זה
הסללה, נשירה מוקדמת, שפה עברית/ערבית, ידיעת 
שפה עברית לקויה, היעדר אינטראקציה עם המגזר 

 היהודי, היעדר הכוונה מקצועית

אלימות כנורמה חברתית/  .5
 "נורמליזציה" של האלימות

תגמול חברתי גבוה לאלימות, מודל חיקוי מהעולם 
ם העברייני, טרנספר בפשיעה, סביבה אלימה של איומי

 וסיכון, משפחות פשע יושבות במחוז מרכז

חוסר סינכרון ותיאום בין  .6
גורמי הממשלה העוסקים 

 בנושא

אין גורם מתכלל אחד/אינטגרציה/סנכרון, חוסר 
בתיאום בין משרדי הממשלה ביישום התכניות, העדר 

 הסמכה על מדיניות בין משרדי הממשלה

פתרונות לא מותאמים לקהל  .7
 היעד ולבעיה

כלים ממשלתיים לא מתאימים, התכניות הקיימות 
"מונחתות" ולא מותאמות לצרכים, היעדר 

 מסגרות/תכניות לצעירים בעיקר מפתחות קריירה. 

תשתיות פיזיות וחברתיות לא  .8
 מספקות ביישובים הערבים

מחסור בתשתיות פיזיות/חברתיות, היעדר מוסדות 
לל פנאי ותרבות, היעדר תשתיות ציבוריות )כו

 תחבורה(

העדר שייכות בעיית זהות, "משמעות", היעדר  –ניכור  ניכור מהחברה הישראלית .9
 תחושת שייכות

 

 

 בנוסף היו התייחסויות בודדות ל: 

 פערים מעמדיים, בחירות מקומיות.  –מצב הסוציואקונומי 

 

 

 גלבוע-ריכזה: שלומית פסח

 

http://www.pmo.gov.il/

