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 לכבוד

 משתתפיםה

 

 (15.12.19) אלימות בחברה הערביתמניעת  –סיכום פגישת מובילי תכניות רוחביות הנדון: 

 רקע

עלה שיש פעילות ממשלתית , ם"מ מנכל משרד רה"בראשות מ 3.12.19-בהמשך לדיון שהתקיים ב

, האלימות גואה ובאה למרות זאת. ויש גם משאבי תיכלול לא מעטים ענפה בקרב ילדים ונוער

 באוכלוסייה. חלקם היחסי עבר למשל הערבים לידי ביטוי בשיעורים גבוהים 

, שבה יש עליה משמעותית במעורבות 18-24עוד זוהה בדיון שיש לתת דגש מיוחד על שכבת הגיל 

  .40%-באלימות ופשיעה. שיעור חסרי המעש בגילאים אלה הוא קרוב ל

 .להתמודד עם הבעיה כיצדעל משרד רה"ם הוטל לכנס את הגורמים הרלוונטיים ולגבש הצעות 

  מהלך הדיון

ד החינוך מיישם החל משנה"ל הנוכחית תכנית פעולה ייעודית לבתי ספר משרעלו מספר דגשים: 

, לא בכל יישוב יש תשתית להתבסס על הרשות המקומיתשהוגדרו אדומים, הציר המרכזי צריך 

התיכון לשלב הבא  בין סוף חשוב להסתכל על הרצףשעל בסיסה ניתן לעבוד, או מתאימה מלאה 

ולמנוע "נפילות" במעבר, נדמה שמשרדי הממשלה "הרגילו" את הרשויות המקומיות להתייחס 

רד ויש כאן הזדמנות לעשות סינכרון בינמשרדי תוך מיקוד בסוגיית לתכניות ממשלתיות בנפ

עימן האלימות שמהווה מכנה משותף, הדבר מחייב להגדיר בצורה יותר מדוייקת את הבעיות ש

נעשה הרבה בתחום שיתוף ציבור מתמודדים כיון שהן עמוקות יותר מכפי שהן באות לידי ביטוי, 

ביחס לאוכלוסיות הרלוונטיות וחשוב להכיר את מה שנעשה ולעדכן או להשלים אבל לא להתחיל 

   מאפס. 

 סיכום

לעשות מיון של פעולות הממשלה לפי תכלית הפעולה / התכנית ולבדוק מה נדרש נדרש  .1

רחיב או לחדש. להגביר, לה כדאימה  ,לעשות בתחום המיקוד בהינתן אמצעים קיימים

 והרצף ביניהן.  18-24, 14-18 :זאת בשני צוותים לפי אוכלוסיות היעד שהוגדרונעשה 

 . 14-18, להוביל צוות עבודה בינמשרדי שיתמקד בגילאי א"סמבקשים מהרשות למניעת א .2

 . 18-24בגילאי  שיתמקדבינמשרדי ממנהלת תכנית יתד להוביל צוות עבודה  מבקשים .3

כדי לתכנן את אופן ארגון המידע הרב שנמסר  פגישה עם מובילות הצוותיםבהקדם תקבע  .4

 י המשרדים. ע"

שירות מבחן, לרבות ) ממשרדי הממשלה הרלוונטייםגורמים הצוותים ישלבו בעבודתם  .5

  מטעם ועד ראשי הרשויות.  מקצועית וכן נציגות (משטרהגורמי קהילה במשרד הרווחה, 

לירית סרפוס :רשמה
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 משתתפים

 קמארה, מימי אקרמןאחיה  – 360

 ת אפסיימי –למניעת אלימות, סמים ואלכוהול הרשות 

 חטיב, רעות עבדאללה  –החינוך משרד 

 דדיה, גיא להבמירב  –החברתיים  השירותים ו רווחהעבודה, ההמשרד 

 מלמד, שושי סומך פרידמןלבנת  –המשפטים משרד 

 דולב, נעמה הולצמן, רון מרגלית, רביב זיתטלל  –ם "רהמשרד 
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