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6.12.2018 

 לכבוד,

 ח"כ בנימין נתניהו

 ראש הממשלה

 

 הערבית בחברה האלימות והפשיעה מערכתית למיגור תכניתהנדון: 
האלימות הקשה בחברה הערבית מאיימת להפוך לאסון חברתי וזה זמן רב תוצאותיו הקשות 

 כבר אינן נחלתו של הציבור הערבי לבדו. 

מחקר שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת על האלימות בחברה הערבית בשנים 
מקרבנות הרצח בישראל הם אזרחים ערבים;  64%מאשר כי המצב חמור:  2017–2014

ושיעורם בכלל הקרבנות של ניסיון  57%שיעור הערבים בכלל החשודים ברצח עומד על 
ושליש  ,בלה גופנית חמורה; מחצית מכלל החשודים בגרימת ח53%רצח עומד על ל

מן החשודים בנשיאת נשק  82%מקרבנות תקיפת עובדי ציבור הם אזרחים ערבים וכך גם 
שלא כדין או בהחזקתו שלא כדין. הנתונים האלה מדאיגים במיוחד לאור העובדה ששיעור 

 בלבד.  20%-כ  הערבים מכלל אזרחי המדינה עומד על

 המציאות הקשה העולה מהנתונים היא תולדה של הגורמים הבאים: 

המתבטא  חסר'-שיטור' עשרות שנים של –חסך מתמשך בשירותי שיטור הולמים  .1
בהזנחת הטיפול בפשיעה בחברה הערבית מצד המשטרה; אכיפה רופפת, היענות 

ים איטית לקריאות, שיעור פיענוחים נמוך, הקצאה בלתי מספקת של תקנים ומשאב
למשטרה לטיפול בפשיעה ואלימות בתוך החברה הערבית. בה בעת נוקטת 

המתבטא בשימוש באלימות בלתי מידתית כלפי אזרחים יתר' -שיטור'המשטרה 
צבאיות כלפיהם בין שהרקע למעשים הוא פלילי -ערבים ושימוש בפרקטיקות מעין

היתר -יטורהחסר וש-ובין שמדובר בפעולות מחאה והפרת סדר. המתח בין שיטור
מקורו בדרך שבה תופסת המשטרה את אזרחי ישראל הערבים בשני הקשרים: 
הקשר אזרחי שבמסגרתו היא אמורה לספק להם שירותי שיטור יעילים, והקשר 

בהם )או בחלקם( איום פוטנציאלי על המשטר ועל  במסגרתו היא רואהאשר  ביטחוני
קידי המשטרה ביחס לערבים הסדר הציבורי. סתירה זו בין שני המישורים של תפ

אמון עמוק בין הצדדים, ומקשה מאוד על המשטרה לשרת את האזרחים -זורעת אי
 הערבים ולהילחם בפשיעה ביישוביהם. 

 
לבין תופעות של אלימות ופשיעה  כלכליים וקשיים מחסור בין הקשר – עוני ואבטלה .2

 בישראל מוגדרות הערביות מכלל המשפחות בישראל. מחצית וגם כולו ידוע בעולם
 הישובים לקו העוני. מתחת חיים הערבים מהילדים שלישים שני וכמעט כעניות

פיתוח -מתת מהם סובלים ורבים חברתי-הכלכלי הסולם בתחתית מצויים הערבים
 .פיזיות רעועות ומתשתיות חלשות ורווחה חינוך נרחבת, ממערכות מאבטלה ניכר,

 
ד המיוחד של הקרקע והקשר הרגשי המעמ – מאבק על משאבים: קרקע ומשרות .3

אליה, בצירוף המחסור החמור בה ונדירותה ההולכת וגוברת, מעמיקים קונפליקטים 
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בין משפחות ואף בתוכן. בה בעת היצע זעום של תפקידים ומשרות בישובים הערבים 
למאבק שמשפחות שלמות , תחרות שהופכת את התחרות על כל משרה ףמחרי

ם סיבה מרכזית למאבקים הקשים הנלווים לבחירות מתגייסות אליו. זוהי ג
המוניציפליות, מאבקים שלרוב אינם קשורים כלל למצע אידיאולוגי או לישוב עצמו 
אלא למה שנתפס כשליטה על מאגר של משרות, בבחינת שלל הצפוי ליפול בחלקם 

 של המשתייכים לקבוצת המנצח. 
 
החברה הערבית היא חברה  –תמורות פנימיות ושינויים במבנים החברתיים  .4

אמצעי בהם עולמיים אינם פוסחים עליה )-מסורתית, אולם השינויים החברתיים הכלל
דתית, -התקשורת החדשים, הרשתות החברתיות וכד'(. המעבר מתרבות מסורתית

ואינדיבידואליסטית יותר כרוכה  , פתוחהלתרבות מודרניתכפרית וקולקטיביסטית 
עיתים באיום ובאלימות כלפי הקוראים תיגר על סגנון במחלוקת חריפה המתבטאת ל

פטריארכלי ועל הפערים בין המגדרים. שיח אידיאולוגי מאיים, -החיים המסורתי
המועצם ברשת החברתית, רווח גם בהקשרים ובמחלוקות אחרות, פוליטיות 

 סכסוכים היא ביטוי נוסף לאותן תמורות.שחיקת הסמכות המשפחתית  ואידיאולוגיות.
 היום סולחה הופכים ובידי ועדות משפחות, בידי נכבדים ראשי בידי יושבו בעברש

 במחיר גם עצמו את לממש שואף הפרט. משתתפים-רבות עין לתגרות כהרף
 .כלפיוופיקוח  ההרתעהם של אמצעי מאבדתהמהקבוצה,  התבדלות

 
בני  ערבים וצעירים צעירות בקרב המעש חסרי שיעור – צעירים בקרב מעש חוסר .5

 גילם בני בעוד עובדים. ואינם לומדים אינם והם בקירוב 40% עומד על 22–18
ניצבים מול עתיד  הערבים סיימי התיכוןמ ברור וקבוע מראש,היהודים זוכים למסלול 

מעורפל שבו הזדמנויות התעסוקה ומסגרות ההכשרה המקצועית מצומצמות. הם אף 
המרכזים  כך יש להוסיף את מיעוטם של אקדמיים. על  אינם מוכנים כהלכה ללימודים

וחוסר  שעמום של זו הבילוי. מציאות ושל אפשרויות הקהילתיים, של מתקני הספורט
 .ואלימות חברתיות, ונדליזם-אנטי התנהגויות להצמחת פורה כר היא תוחלת

 
 בהיעדרם בולטים הערבים בישובים – הממשלתיות הרשויות של דלילה נוכחות .6

 תחנות רכבת, ותחנות מרכזיות אוטובוס תחנות חולים, בתי כמו שירותים בסיסיים
 כמעט הם גם ממשלה"( ממשלה )"קריית משרדי אדום. דוד ותחנות מגן והצלה כיבוי
ל וש סדר-אי של חוק, היעדר של תחושה משריש ביישובים. היעדר זה קיימים אינם
  .האזרחים הערבים כלפי המדינה מצד אכפתיותחוסר 

 
 בניה התפתחות חיובית של יזמות, מסחר ו –נגישות מוגבלת להון ולאשראי  .7

רת ביקוש להון ולאשראי שאינם זמינים דיים בחברה הערבית. צבישובים הערבים יו
מניעות תופעה של אשר  להלוואות בריבית גבוהה, כך, אזרחים ערבים רבים פונים

  גביית חובות תוך שימוש באלימות ולסחיטת דמי חסות.
 
 הציות-אי ותופעת בפשיעה הערבים האזרחים של היתר-צוגיי – מחאה, ניכור וייאוש .8

 הגדרתה רשויותיה, המדינה, כלפי מחאה לבטא, במקרים מסוימים, עשויים לחוק
אזרחים מתוך  תחושות של ייאוש ו'היעדר עתיד' שלמתוך  שבה, החברתי והסדר
, מצויההערבים  בישובים ריבונותשלפיה ה מחאה זו משקפת תפיסה הערבי. המיעוט

 .המדינה רשויות בידי ולא הערבית החברה מתוך גורמים בידיאו צריכה להימצא, 
 
של רשויות האכיפה עם התמודדות יעילה  –מיגור הפשיעה בערים עבריות  .9

ת לערים הערביו הובילה לזליגתהאלא  ,לא מיגרה אותה הפשיעה המאורגנת ב'
האכיפה רופפת ואינה יעילה )למשל לאזור המשולש וואדי ערה(. כך הפכו שבהן 

הישובים הערבים והשכונות הערביות בערים המעורבות ל'אזורי עדיפות' לפעילות 
 פשיעה. 
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 להלן מספר צעדים שכבר עתה ברור  שיש לבצע:

ולל בה למרות אחריותה הישירה, אינה יכולה להתמודד לבדה עם הבעיה, ויש לח המשטרה,
כגוף ביטחון כלפי  תוך נטישת תפיסת תפקידהתודעתית: עליה 'להתאזרח' -רפורמה מבנית

להתעלם מאתגרי ביטחון הנובעים מהסכסוך, יש לשחרר את  מבליהאזרחים הערבים. 
למלא את תפקידה המקורי במאבק  המשטרה תתקשה, עד אזהמשטרה מהטיפול בהם. 

וח אדם, גיוס מתנדבים, דיווח, הגשת תלונות בפושעים. הקמת תחנות משטרה, גיוס כ
כל אלו לא יהיו שנויים במחלוקת כאשר יושם קץ  –ושיתוף פעולה עם אנשי החקירות 

ל"פיצול האישיות" של המשטרה ויהיה ברור לציבור )ולשוטרים( שהיא גוף שירותי גם בעבור 
 האזרחים הערבים. 

נהלת הערבית ובעקבותיה הקמת מ  בדבר שיפור השיטור לחברה  1402החלטת ממשלה 
השיטור לחברה הערבית והקמת תחנות משטרה חדשות מסמנות מאמץ לשיפור איכות 
השיטור ביישובים הערביים. אולם קצב ההתקדמות האיטי לא יוכל להדביק את קצב 

 ההידרדרות בשטח. לכן על המשטרה:

x  קשר אנושי עם המבוסס על הוגנות, על כבוד ועל  מיטיב שיטורלאמץ תפיסה של
 תן לאחר שנוצרו.ימתמודד א רק האזרח, שיטור מוכוון פתרונות המונע בעיות ולא

x .להגדיר "ערים מוכות אלימות" כיעד מועדף לטיפול כוללני 

x  שיעוצבו  להקים תחנות בעת ובה בישובים הערבים רצופה משמעותית נוכחותלקיים
 ויתפקדו כמרכזי שירות ולא מתחמים מבוצרים בסגנון הממשל הצבאי. 

x  בכלל ומעשי רצח בפרט, למרות שיתוף הפעולה  פשעים בפיענוחלהשקיע מאמץ עליון
החלקי מצד הציבור, שכן נטל ההוכחה עליה. הצלחות בתחומים אלה הן תנאי לרכישת 

 אמון הציבור. 

x יישובים ערבים.צבאית ב-להימנע מפעילות מעין 

x למשל  גרידאעימות עם האוכלוסייה סביב סוגיות שאינן שמירת החוק מלהימנע ממגע ו(
 הנפת דגלים שאינה מנוגדת לחוק, המעוררת יחס אגרסיבי מצד שוטרים(. 

x  בישובים הערבים. יש ליזום מבצעים של  חוקי הבלתי בנשקלהעניק עדיפות לטיפול
לה ובה בעת להגביר את מבצעי האכיפה ותפיסת 'מסירת נשק מרצון' תמורת אי הפל

 הנשק. 

x  דיווחיתלהיות (Accountable כלפי הציבור ולראות בו 'לקוח' הזכאי להשמיע את )
 מצוקותיו ואת סדרי העדיפויות שלו ולקבל תשובות מהמשטרה. 

x  להעניק הכשרה שיטתית למפקדים ולשוטרים בנושא 'שיטור בחברה שסועה' והאתגרים
 בכך.הכרוכים 

x לגבש ולהציג תכנית רב שנתית למיגור הפשיעה בישובים הערבים ובכלל. 

המשאבים הדרושים. בנוסף, עליו  לקדם את  לקדם את הקצאת המשרד לביטחון הפנים על
בישובים הערבים, ובהם יהיו ממוקמים תחנת המשטרה,  'חירום שירותי מתחמי'הקמתם של 

ואת חירום ו'חדר מצב' יישובי. למתחמים אלה יש בוי אש והצלה, חדרי מיון או רפיתחנת כ
 משטרה כשירות מציל חיים.כלפי האת הלגיטימציה יגדילו הם ו הגיון מבצעי, תכנוני וכלכלי

 רחוב( מותלמצ) 'מוקדים הרואים'המשרד לבט"פ נדרש להשלים את תשתית ה ,בנוסף
     .בישובים הערבים

הענישה על עבירות נשק  יעדים: החמרתמאמץ בשלושה את הלמקד  משרד המשפטים על
 הקמת מרכזי אלה(;תוך התייחסות למדיניות הענישה של בתי המשפט ביחס לעבירות )

מועיל, קשוב ורלוונטי עבור הציבור  לגוף ש"מח גישור קהילתיים בישובים הערבים והפיכת
 הערבי.  
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להידרש לפתרונו של  םצריכי, ורשות מקרקעי ישראל נהל התכנוןשרד הבינוי והשיכון, מימ  
היצע הקרקע המוגבל ולאישור תכניות בנייה וזירוזן כדי להפחית מתיחויות בתחום הבנייה 

ודרוש לוח זמנים מחייב בנושא  תכנון בשובים הערבים מתקדם באטיות רבה אם בכללודיור. 
 בגליל, במשולש ובנגב. :ערים ערביות חדשותהבמקביל יש לזרז את הקמתן של  .זה

י האוצר והכלכלה וכן רשות המיסים, המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים משרד
צריכים כולם לפעול בתיאום לפתיחת סניפי בנקים )שונים( ולפיתוח כלים ושירותים  העסקיים

פיננסיים, הלוואות ומשכנתאות המותאמים לצרכים של החברה הערבית. בד בבד עליהם 
 ת השוק האפור והכלכלה השחורה בישובים הערבים.  להתמודד ברצינות עם תופעות הלוואו

לימוד בנושא אלימות, פתרון סכסוכים,  צריך לפתח ולהפעיל תכניות משרד החינוך
 .פורמלי-לאחינוך ההתנהלות בטוחה ברשתות החברתיות, זהירות בדרכים ועוד. במישור ה

ולהגדיל את היצע סים בישובים הערבים "עליו לקדם הפעלה מלאה ומיטבית של המתנ
הפעילויות לילדים ולבני נוער כדי להפחית את השעמום וחוסר המעש של צעירים ברחובות. 

 ן בהם. כיום רבים מהמתנ"סים בישובים הערבים אינם פועלים במלוא הפוטנציאל הטמו

 במצוקה למשפחות הניתנות הסיוע וחבילות הטיפול תכנית את להרחיב צריךמשרד הרווחה 
 של תקנים הקצאת כולל, החינוך משרד עם בשיתוף קצה נוער עבור תכניות תחלפ כן כמו

  .ביישובים והאלימות העוני למדד בהתאם סים"ועו מטפלים

 פעלמלפעול עם הרשויות המקומיות להקמת גני משחקים ופארקים. על צריך  משרד הפנים
להירתם ולסייע בהקמת מרכזים קהילתיים ומתקני ספורט גם בישובים עניים שאינם  סייהפ

 מסוגלים לשאת בעול המימון התואם )"מאצ'ינג"(. 

ניתן יהיה לתת מענה לגורמי לא מהאמור לעיל עולה כי ללא מאמץ ממשלתי כוללני, 
 העומק המחוללים את האלימות בחברה הערבית ולמגר את התופעה. 

משרדי בראשות מנכ"ל משרד -אנו פונים אליך בבקשה להורות על הקמת צוות ביןעל כן, 
, למיגור האלימות בחברה הערבית. הצוות יהיה אמון על גיבוש תכנית אש הממשלהר

 ממשלתית כוללנית למיגור האלימות וכן על תיאום ומעקב אחר ביצועה. 

מדינה, מנכ"לי משרד משרדי כאמור יכלול את מפכ"ל המשטרה, פרקליט ה-צוות בין
הבט"פ, משרד המשפטים, האוצר, הפנים, החינוך, השיכון, הכלכלה, השוויון החברתי,  

 ראש הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים.

חיוני כי עבודת הצוות והחלטותיו יגובשו בהידברות והסכמה עם נבחרי הציבור הערבי 
 ית.בכנסת ובשלטון המקומי שכן תמיכתם בתכנית הכרח

אנו תקווה שפנייתנו תיפול על אוזניים קשובות. זאת שכן חוק וסדר, ביטחון ומוגנות הם זכות 
יסוד אזרחית המגיעה לאזרחים הערבים, כמו ליהודים. היעדרם של אלה מהווה חסם ממשי 
לפיתוח חברתי וכלכלי של היישובים הערביים עד כדי סכנה למימושן המיטבי של תכניות 

התקדים לקידום החברה הערבית בפן הכלכלי. הגיעה העת שהאזרחים הממשלה חסרות 
 ערך בעיני המדינה כחייהם של אזרחיה היהודים. -הערבים ייווכחו לדעת שחייהם שווי

 בברכה,
 ראס אבו אבת'ת ר"ד סוליציאנו-בארי אמנון

  
 

 'יוזמות אברהם'לים שותפים, "מנכ
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 העתק:

 השר לביטחון פנים, ח"כ גלעד ארדן 

 שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד 

 שר האוצר, ח"כ משה כחלון 

 שר החינוך, ח"כ נפתלי בנט 

 שר הבינוי והשיכון, ח"כ יואב גלנט 

 שר הפנים, ח"כ אריה דרעי 

 השרה לשיוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל

 יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה 

 יואב קישיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ח"כ 

 היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט  

 מנכ"ל משרד רה"מ, יואב הורוביץ

 מנכ"ל המשרד לביטחון פנים ניצב )דימוס( משה אדרי

 מנכ"לית משרד המשפטים עו"ד אמי פלמור

 מנכ"ל משרד משרד האוצר מר שי באב"ד

 מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב

 ן מר חגי רזניקמנכ"ל משרד הבינוי והשיכו

 מנכ"ל משרד הפנים מר מרדכי כהן

 . אבי כהןמר , מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

 ניצב מוטי כהן –מ.מ מפכ"ל המשטרה 

 פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן 

 ראש המנהלת לשיפור השיטור בחברה הערבית במשטרת ישראל, ניצב ג'מאל חכרוש 

 הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול במשרד הבט"פ, תא"ל )מיל( דני שחר ראש 

 עבדאללה חטיב. מר מנהל החינוך הערבי במשרד החינוך, 

 הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים, המשרד לשוויון חברתי

 מוחמד ברכהח"כ לשעבר יו"ר ועדת המעקב העליונה של הערבים בישראל, 

 הערביותועד ראשי הרשויות 

 


