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 אל:

 לוח תפוצה
 

 1902.12. מיום דיון בנושא מיקוד מאמץ לאכיפה וטיפול בפשיעה בחברה הערביתסיכום 

 

 משרד רה"מ הועלו הנושאים הבאים:מנכ"ל בישיבה בנושא שבנדון, בראשות מ"מ 

נושא בעיני ראש הממשלה וציין שזוהי עת האת חשיבות  רה"מל משרד "מ"מ מנכ הדגישבפתח הישיבה  .1

 רצון לשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות הערביות. 

. וז מאמץ של כלל גורמי האכיפהכילרולבחון דרכים  את תמונת המצב לאשורה למודל נהמטרת הדיון הי .2

 הוא תכנית פעולה עם תוצאות מוגדרות, עליהן יתקיים מעקב שוטף.  אליו אנו מכווניםהתוצר 

מהאזרחים  2.5%מהפשיעה בישראל, אולם רק  60%הנתונים מראים שהחברה הערבית משפיעה על  .3

בעיני האזרח  השונות, אך פשיעהההתארגנויות מבצעת אבחנה בין משטרה ההערבים מעורבים בכך. 

 . אבחנה זו אינה רלוונטית, והפגיעה בביטחון האישי עומדת בעינה הפשוט

החזקה, שימוש וסחר באמל"ח, פשיעה כלכלית,  שלסוגיות , ונדונו בדיון הוצגו פעולותיהם של גופי האכיפה .4

 .סהעלמת מו הלבנת הון

 :מסיכום מ"מ מנכ"ל משרד רה"

יש לשקול שינוי של מדיניות האכיפה, ורפי האכיפה בפרט, הקבועים כיום בגופים השונים ע"מ לתת מענה  .1

 כולל לתופעה. 

תאם להיקף האלימות הגובר. המות בחברה הערבית צריך להיות ביגיבוש המדיניות ביחס לתופעת האל .2

 המטרה שצריכה להיות לנגד עיננו היא תחושת הביטחון האישי של האזרח.

 ישראל וות ימשיך להתכנס בתדירות גבוהה עד לגיבוש ההמלצות הנדרשות. לדיון הבא נבקש ממשטרתהצ .3

, סיווג היישוביםבעבודת רציונאל תוך התייחסות ל, את מודל ה"רמזור" ציגומהמשרד לביטחון פנים לה

, נתונים השוואתיים ביישובים בהם הוקמו תחנות משטרה לפעילות מדדי תוצאה נתוני פשיעה לפי יישוב,

 . פני ואחרי הקמת התחנהלתחנות, 

 להציגרשות המיסים מרשה"ה ונבקש מ. כנגד פשיעה במגזר הערבי דיון נוסף יוקדש לנושא אכיפה משולבת .4

 להציע הצעות לתוצאות מיידיותהגופים בנוסף, נבקש מכלל . ה עתידיתמצב סדורה והצעות בראיי תמונת

 ., תוך שילוב מירב הכלים )מודל מניפה(, בעלות נראות תודעתיתלהגברת המשילות

 רשמה: לירית סרפוס
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