
 

 
 2020, במאי 17

 לכבוד:

 גב' מיכל יניב
 , המל"לרמ"ח קש"ח

 באמצעות דוא"ל

 

 ה באשר לחברה הערביתהקורונ משבר לנוכח לפעולה והצעות עמדותהנדון: 

 

מחריף את מצוקות החברה הערבית, שהיא ענייה וחלשה ביחס לכלל החברה הישראלית, משבר הקורונה 
 חומים אשר עליהם יש לתת את הדעת.ומגדיל פערים בשלל ת

האזרחים היהודים והערבים שילוב ושוויון בין מאז תחילת המשבר, עמותת יוזמות אברהם, המקדמת 
פועלת בחברה הערבית ומול קובעי המדיניות על מנת , עמדה על מספר סוגיות הדורשות טיפול, ובישראל

 ליצור מענים מתאימים למצוקות העולות מן השטח. 

 

 :, אליהן אנו מבקשים להתייחסעל הפרק ומדותאלו הסוגיות העיקריות הע

 התמוטטות הרשויות המקומיות הערביותאשר עלול להוביל ל משבר כלכלי עמוק 
  פערים דיגיטליים בלמידה מרחוק 
 פערים פדגוגיים שהוחמרו בעקבות הלמידה מרחוק 
 חשש לנשירת סטודנטים ערבים מהמוסדות האקדמיים 
 ובפרט האלימות במשפחה והפשיעה התגברות האלימות , 

 יחסי משטרה והחברה הערבית 
 הסברה ייעודית ומותאמת לחברה הערבית 
 היערכות לחירום בחברה הערבית 

 

 וכן המלצותינו לפעולה בכל אחת ואחת מהן. מצ"ב פירוט באשר לכל אחת מהסוגיות,

 

 נשמח לעמוד לרשותך במתן מידע וסיוע נוסף במידת הצורך.

 

 ,רב בכבוד

    
 אמנון בארי סוליציאנו   ת'אבת אבו ראסד"ר 

 לים שותפים, יוזמות אברהם”מנכ  

 

 
 

 

 

 



 

 הערביות התמוטטות הרשויות המקומיותאשר עלול להוביל למשבר כלכלי עמוק 

משפחות ערביות רבות איבדו את פרנסתן בגלל משבר הקורונה. החברה הערבית היא מלכתחילה ענייה 
בטלה אהיותר, ורוב העובדים בה הם עדיין עובדי שירותים, שלא יכלו לעבוד כלל בתקופה האחרונה. 

ית משיעור שיעור גבוה משמעות - 40%-בשיא המשבר עמדה, על פי ההערכות, על כבחברה הערבית 
דווקא ערב חודש מצב זה הכניס את החברה הערבית לסחרור כלכלי עמוק במיוחד, האבטלה הכללי. 

 .הערבייםשהיתה אמורה להיות תקופת השיא של המסחר ברחובות היישובים רמדאן, תקופה 

חומן. על רקע זה, ההוצאות של הרשויות המקומיות הערביות עלו, כאשר הן נדרשו לתת מענה לנזקקים בת
ארנונה  –ההכנסה העצמאית העיקרית שיש ליישובים הערביים במקביל, הופחתה באופן משמעותי 

היישובים הערביים הגיעו למשבר הקורונה אחרי עשורים של אפליה ממסדית, ובלי . זאת, כאשר ממגורים
 – ומסחר ייהגביית ארנונה משטחי תעש –רזרבות תקציביות. מקור ההכנסה העיקרי של יישובים אמידים 

 פשוט לא קיים בחברה הערבית, בשל אפליה מתמשכת בהקצאת הקרקעות. 

 

 :המלצות וצעדים נדרשים

  ילת הסיוע שהעניק משרד הפנים חב – הערביות והערים המעורבות לרשויותמענקי סיוע

היא טיפה בים והיא לא נותנת מענה ₪, ליון ימ 55לרשויות המקומיות הערביות, על סך 

למשבר בו נמצאת החברה הערבית. יתר על כן, חבילת סיוע זו פסחה לחלוטין על הערים 

. בערים אלה חיים תרשיחא ונוף הגליל-יפו, חיפה, עכו, לוד, רמלה, מעלות-ת"אהמעורבות: 

ם הערביים, אך לא ערבים הסובלים מאותן בעיות אשר סובלים האזרחים הערבים ביישובי

 .ניתן להם מענה

 במיוחד בימים אלו יש לתגבר את  -הערביות  תגבור מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות

 לנזקקים.מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות על מנת לתת מענה 

 2.47מתוך  – מתן מענקים לרשויות המקומיות על בסיס קריטריונים של צורך כלכלי 

לרשויות מקומיות כפיצוי על אובדן הכנסות בגין  החליטה להעניקמיליארד ש"ח שהממשלה 

פיצוי על אבדן  ערביות.יגיעו לרשויות  ,בלבד 2.3%מיליון, שהם  56.9ארנונה לעסקים, רק 

הכנסה מסייע יותר לרשויות החזקות והמבוססות, ומתעלם מצרכיהן של הרשויות החלשות. 

 יש להעניק לרשויות מענקים על בסיס צורך כלכלי, ולא רק על בסיס אובדן הכנסה. על כן, 

  סכום זה, אשר  – שהובטחו כבר כתוספת למענקי האיזון₪ ליון ימ 150של העברה מיידית

בחישוב מענקי האיזון, טרם הועבר ויש להעבירו לרשויות כפיצוי על האפליה כבר הובטח 

 המקומיות באופן מיידי. 

 מתן הלוואות וכן  פתיחת סניפי בנקים,באמצעות  נגשת ההון והאשראי לחברה הערביתה

 .לפיתוח כלכלי

  הקמת אזורים  –הקמת אזורי תעשיה ומסחר ביישובים הערביים ואזורי תעשייה משותפים

מחסור אקוטי בשטחי לרשויות הערביות, אשר סובלות כיום מ תייצר הכנסותמסוג זה 

בתחומי  כיום משטחי התעשייה והמסחר בישראל נמצאים 2.5%-כרק תעשייה ומסחר: 

 .השיפוט של רשויות מקומיות ערביות

 

 

 

 



 

 בלמידה מרחוקפערים דיגיטליים 

כארגון הפועל שנים סובלת החברה הערבית. מהם  המעבר ללמידה מרחוק חשף את הפערים הדיגיטליים
רבות בשדה החינוך, הפערים הדיגיטליים מוכרים לנו, אך עם פרוץ הקורונה הפכו פערים אלו לבעלי 
משמעות אקוטית, ומרבית תלמידי בתי הספר הערביים פשוט לא יכלו לממש את האפשרות של למידה 

ורוחב פס נמוך, חסר  רעועותמרחוק. בין הסיבות לכך: היעדר נגישות למחשבים, תשתיות אינטרנט 
במיומנויות מורים בהוראה דיגיטלית, חסר במיומנויות הורים ותלמידים בשימוש בכלים דיגיטליים 

ועוד. בעיית הפערים תכנים מצומצמים שמעמיד משרד החינוך לטובת החברה הערבית, ללימוד מרחוק, 
לא מוכרים אשר ברבים מהם כלל הדיגיטליים חריפה במיוחד ביישובים הבדואיים בנגב, ובפרט בכפרים ה

 אין חשמל, ובוודאי שאין תשתיות אינטרנט מתאימות.

 

 :המלצות וצעדים נדרשים

 על המדינה לדאוג לציוד קצה אצל כל התלמידים, תוך מתן עדיפות ליישובים  – לכל ילד מחשב

יש לחלק מחשבים ניידים המצוידים במודמים . שם המחסור חמור במיוחד ,דרוםבהבדואיים 

תלמידים הזקוקים להם, על פי  65,000-סלולריים )נט סטיק( ו/או טאבלטים לפחות ל

 פויים שבוצעו.יהמ

 על משרד התקשורת לפעול להנחת תשתיות על פי עקרונות הפריסה  - תקשורתתשתיות  הנחת

 ם.קיים ביישובים היהודיים והמעורבישל התקן ה

 מערך החירום יעסוק בהדרכה  – ירום להכשרת החברה הערבית ללמידה מרחוקמערך ח

בשימוש בפלטפורמות טכנולוגיות הן עבור המורים, והן עבור התלמידים וההורים. במסגרת 

ת מצגות, שימוש כגון בניי, נולוגית בשימוש כלי הוראה מרחוקזו, תתקיים למורים הכשרה טכ

 הכשרה וליווי עד להטמעת הכלים. ויכלול , בנייתן ושימוש בהןבזום וכד'

כמו כן, מומלץ להקים מערך משאבים דיגיטליים שיתופי שבאמצעותו יוכלו המורים להדביק 

על מנת להתמודד עם , תוך זמן קצר את הפער שבבניית משאבים דיגיטליים בערבית. בנוסף

ות להורים דרישות הלימוד מרחוק יש צורך מיידי שבתי הספר יערכו הכשרות נפרד

ולתלמידים בשימוש במשאבי הלימוד מרחוק. על משרד החינוך להכין סרטונים בערבית 

המדגימים את השימוש במשאבי הוראה, התמודדות עם מטלות מן הבית, כולל מיומנויות של 

 .הדפסה, שמירת מסמך, הכנת מצגת עם תשובות התלמיד וכדומה

 מחשב, מקרן )קצות משאבים לציוד דיגיטלי ך להעל משרד החינו – דיגיטציה של בתי הספר

 .בכל בתי הספר בחברה הערבית( וחיבור לרשת

 הן בתוכן והן בהיקף. החינוך השוואת מערך הלימוד המקוון של משרד , 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הלמידה מרחוקקשיי פערים פדגוגיים שהוחמרו בעקבות 

עד כה לא ניתן להם מענה, נפערו במהלך החודשים בהם היתה אמורה  בשל הפערים הדיגיטליים, אשר
להתקיים הלמידה מרחוק פערים נוספים המותירים רבים מהתלמידים הערבים מאחור. זאת, בנוסף 

 לפערים הקיימים, שהתגלו ביתר שאת בתוצאות מבחני הפיז"ה האחרון שפורסמו בתחילת השנה. 

 

 :המלצות וצעדים נדרשים

  יש לתקצב תוספת ימי לימוד בחודשי  –תוספת ימי לימוד ותוכנית תגבור לחברה הערבית

לבתי הספר בחברה הערבית, ולבנות תוכנית  הימים עליהם כבר הוחלט( 9-הקיץ )מעבר ל

 ר מיוחדת לסגירת הפערים והשלמת חומרי הלימוד.תגבו

 

 נשירת סטודנטים ערבים מהמוסדות האקדמייםל חשש

הסטודנטים  .משבר הקורונה אנו עוקבים אחרי קשייהם של סטודנטים ערבים בדאגהמאז תחילת 
אשר רבים מהם מתקשים להתגבר על קשיי השפה והתרבות בימים בשגרה, סובלים בתקופת הערבים, 

הקורונה גם מקשיים נוספים, בהם: פערים דיגיטליים בגישה למחשבים ותשתיות אינטרנט, היעדר מרחבי 
ם, בעיות כלכליות של הסטודנטים, אשר רבים מהם או מבני משפחותיהם איבדו את למידה מתאימי

 קשיי שפה המתגברים בלמידה מרחוק, ועוד. פרנסתם, 

 תוכנית ההנגשה לחברה הערבית, אותה מתקצבת הות"ת, ומסייעת בימי שגרה לסטודנטים הערבים עבדה
דה בכלל. בשל כך, דווקא בתקופה קשה זו, אך ורק באופן חלקי בתקופה הסגר, ובחלק מהמוסדות לא עב

לרבים מהסטודנטים לא ניתנו שירותי סיוע להם הם היו זקוקים. מצב זה, בשילוב עם המצוקה הכלכלית, 
 עלול להוביל לנשירה משמעותית של סטודנטים מהחברה הערבית משורות המוסדות האקדמאיים. 

 

 :המלצות וצעדים נדרשים

 תוכנית לאסטרטגיית טיפול במשבר והשלכתו על סטודנטים ערבים לשנת תש"פ  כתיבת

 .ותשפ"א

  הבטחת המשך הפעילות של תוכנית ההנגשה באופן רציף גם במקרה של סגר נוסף, ובכלל זה

תקצוב עבודה רציפה של בעלת התפקיד בות"ת האחראית על תקצוב תכנית ההנגשה וכן של 

 האחראים על הנושא.עבודת הרכזים באוניברסיטאות 

 מלגות ייעודיות לסטודנטים ערבים במצוקה כלכלית. 

 אספקת מחשבים וציוד קצה דרוש לסטודנטים הזקוקים לו. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 , ובפרט האלימות במשפחה והפשיעה התגברות האלימות

משבר הקורונה ממשיך את שגרת החירום המדממת כאשר החברה הערבית חיה כרגע שגרת חירום כפולה, 
השנים של החברה . התפקוד הלקוי של רשויות המדינה וההזנחה ארוכת ואף מגביר אותהבחברה הערבית 

 . משבר הקורונהבמהלך גם באים לידי ביטוי  ידיהן-הערבית על

ממדי תופעות האלימות והפשיעה, בהן ירי ושימוש בנשק; סחר בסמים; אלימות חמורה  בתקופה הנוכחית,
ורצח; דמי חסות ותופעות נוספות הולכים וגדלים לנגד עינינו, ומותירים את האזרחים הערבים במציאות 

 ואזרחים אזרחיות 13 נרצחו היום ועד 2020תחילת חודש מרץ  מאזיומיומית של חירום ואיום מתמיד. 
 .חם נשק ידי-על נרצחו כולם. פלילי ורקע משפחות בין סכסוכים של רקע על ובם, רערבים

 המציאות הקשה היא תולדה של גורמי עומק, בהם:

עומד על  22-18שיעור חסרי המעש בקרב צעירות וצעירים ערבים בני  – חוסר מעש בקרב צעירים .1

בקירוב אשר אינם לומדים או עובדים במסגרת יציבה ורציפה. מסיימי התיכון הערבים ניצבים  %40

מול עתיד מעורפל שבו הזדמנויות התעסוקה ומסגרות ההכשרה המקצועית מצומצמות. על כך יש 

ם הקהילתיים, של מתקני הספורט ושל אפשרויות הבילוי. מציאות להוסיף את מיעוטם של המרכזי

 חברתיות, ונדליזם ואלימות.-זו של שעמום וחוסר תוחלת היא כר פורה להצמחת התנהגויות אנטי

ביישובים הערביים בולטים בהיעדרם שירותים  –נוכחות דלילה של הרשויות הממשלתיות  .2

כזיות ותחנות רכבת, תחנות כיבוי והצלה ותחנות מגן בסיסיים כמו בתי חולים, תחנות אוטובוס מר

דוד אדום. משרדי ממשלה )"קריית ממשלה"( גם הם כמעט אינם קיימים ביישובים. היעדר זה 

סדר ושל חוסר אכפתיות מצד המדינה כלפי האזרחים -משריש תחושה של היעדר חוק, של אי

 הערבים. 

ת של יזמות, מסחר ובניה ביישובים הערביים התפתחות חיובי – נגישות מוגבלת להון ולאשראי .3

יוצרת ביקוש להון ולאשראי שאינם זמינים לחברה הערבית. כך, אזרחים ערבים רבים פונים 

להלוואות בריבית גבוהה, אשר מניעות תופעה של גביית חובות תוך שימוש באלימות ולסחיטת דמי 

 חסות.

בין תופעות של אלימות ופשיעה ידוע בעולם הקשר בין מחסור וקשיים כלכליים ל – עוני ואבטלה .4

כולו וגם בישראל. מחצית מכלל המשפחות הערביות בישראל מוגדרות כעניות וכמעט שני שלישים 

-מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני. היישובים הערביים מצויים בתחתית הסולם הכלכלי

מערכות חינוך ורווחה חלשות פיתוח ניכר, מאבטלה נרחבת, מ-חברתי ורבים מהם סובלים מתת

 ומתשתיות פיזיות רעועות.

המעמד המיוחד של הקרקע והקשר הרגשי אליה, בצירוף  – מאבק על משאבים: קרקע ומשרות .5

המחסור החמור בה ונדירותה ההולכת וגוברת, מעמיקים קונפליקטים בין משפחות ואף בתוכן. בה 

ם מחריף את התחרות על כל משרה, תחרות בעת היצע זעום של תפקידים ומשרות בישובים הערבי

 שהופכת למאבק שמשפחות שלמות מתגייסות אליו. 

חסר' המתבטא בהזנחת הטיפול -עשרות שנים של 'שיטור – חסך מתמשך בשירותי שיטור הולמים .6

בפשיעה בחברה הערבית מצד המשטרה; אכיפה רופפת, היענות איטית לקריאות, שיעור פיענוחים 

נמוך, הקצאה בלתי מספקת של תקנים ומשאבים למשטרה לטיפול בפשיעה ואלימות בתוך החברה 

טא בשימוש באלימות בלתי מידתית כלפי יתר' המתב-הערבית. בה בעת נוקטת המשטרה 'שיטור

צבאיות כלפיהם בין שהרקע למעשים הוא פלילי ובין -אזרחים ערבים ושימוש בפרקטיקות מעין

היתר מקורו בדרך שבה -החסר ושיטור-שמדובר בפעולות מחאה והפרת סדר. המתח בין שיטור

סגרתו היא אמורה תופסת המשטרה את אזרחי ישראל הערבים בשני הקשרים: הקשר אזרחי שבמ

לספק להם שירותי שיטור יעילים, והקשר ביטחוני אשר במסגרתו היא רואה בהם )או בחלקם( איום 



 

פוטנציאלי על המשטר ועל הסדר הציבורי. סתירה זו בין שני המישורים של תפקידי המשטרה ביחס 

רחים הערבים אמון עמוק בין הצדדים, ומקשה מאוד על המשטרה לשרת את האז-לערבים זורעת אי

 ולהילחם בפשיעה ביישוביהם. 

היעדר האמון במשטרה מחריף לאור הניסיון המתמיד של  - גיוס סייענים על ידי המשטרה .7

המשטרה לגייס סייענים )"משת"פים"( לצרכים ביטחוניים. כך, לעתים קרובות, אזרח ערבי אשר 

רה, יידרש לספק מידע על מגיע לתחנת המשטרה על מנת להגיש תלונה או לבקש את סיוע המשט

גורמים עברייניים שאינו קשור לנושא התלונה בתמורה לעזרת המשטרה. הניסיון של המשטרה 

לסחוט מידע מאזרחים ערבים, גורם לכך שאזרח ערבי הפונה למשטרה נחשד אוטומטית  על ידי 

ה ובלבד סביבתו "כסייען". כתוצאה מכך, אזרחים רבים מעדיפים להימנע מכל קשר עם המשטר

 שלא להיחשב לסייענים, גם במחיר של היעדר ביטחון אישי. 

גם גורם לעליה באלימות מסוגים מסוימים, ובראשם אלימות כלפי נשים וכלפי  משבר הקורונה, מכךיתרה 
 לעומת התקופה שלפני 5פי  של משרד הרווחה גדל 118מספר הפניות לקו החירום לשם המחשה,  ילדים.

 המשבר.

 

 :וצעדים נדרשיםהמלצות 

 ולפעול ביישובים להתאמץ יותר גם בתקופה זו, על המשטרה להמשיך  - הגשת כתבי אישום

 22ישנם  2020עד כה בשנת  ולפענח את מקרי הפשיעה והרצח. על מנת למצוא ראיות הערביים

 המקרים לא נעצרו חשודים במעשה.  וברוב, מקרב האזרחים הערבים קורבנות רצח והריגה

  בעיקר משטרה קיצוץ תקציבי מתמשך פוגע בהקמת תחנות – 1402החלטת הממשלה יישום ,

. יש להחזיר את התקציב שיועד לכך ולהקים תחנות משטרה בכל היישובים בחברה הערבית

 הערביים.

 במיוחד בימים אלו יש לתגבר את  -הערביות  תגבור מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות

מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות על מנת לתת מענה לגידול במספר הנשים והילדים 

 הסובלים מאלימות במשפחה. 

 םצעיריבני נוער ולענה לסגרות שיתנו מהקמת תנועות נוער בחברה הערבית ומ. 

  במשפחהמשרדית למניעה ולטיפול באלימות -הוועדה הבין המלצותיישום. 

  המעניקים מענה לנשים הסובלות מאלימות מצד  בארגוני החברה האזרחיתתמיכת המדינה

 בני הזוג שלהן בחברה הערבית.

 לפיתוח מתן הלוואות  פתיחת סניפי בנקים,באמצעות  נגשת ההון והאשראי לחברה הערביתה

בשוק האפור  . זאת, על מנת להפחית את המעורבות של האזרחיםהקמת אזורי תעשייהו כלכלי

 ולהקטין את חשיפתם לגורמים פליליים.

 

 

 

 

 

 



 

 יחסי משטרה וחברה ערבית

בתקופת המשבר התקבלו עדויות על חיכוכים בין אזרחים ביישובים הערביים לבין שוטרים הנכנסים 
ליישובים לאכוף את צווי הריחוק החברתי. עפ"י רוב העדויות, המקור לחיכוך הוא התנהלות לא רגישה, 

 שרירותית וכוחנית מצד השוטרים. 

יהודים, עשויה היתה להפוך לנקודת מפנה המלחמה המשותפת בקורונה, שאינה מבחינה בין ערבים ו
חיובית ביחסים בין הצדדים ולאפשר למשטרה להיתפס כמי שדואגת לחייהם ולבריאותם של האזרחים 

 הערבים, אך הדבר לא קרה. 

כמו כן, אין חולק על הצורך באכיפה יעילה של הוראות משרד הבריאות שנועדו לקדם את בריאות הציבור. 
רכת היחסים הטעונה בין האזרחים הערבים למשטרה, אכיפה כאמור חייבת להיעשות עם זאת, על רקע מע

  ברגישות מירבית, בכבוד לאזרחים ותוך שיתוף פעולה הדוק עם מנהיגי הציבור הערבי.

 

 :המלצות וצעדים נדרשים

 ים שוטרים ותיקים, המנוסים בטיפול במצבים יישובים הערבילהקצות למשימת האכיפה ב

 .תוך הפעלת שיקול דעתמורכבים 

 ים.לבצע תדרוכים ייעודיים לשוטרים טרם צאתם ליישובים הערבי 

 להנחות את הכוחות לפעול ברגישות מיוחדת בעבודתם עם אזרחים ערבים. 

 את פעילות המשטרה עם ראשי רשויות וההנהגה המקומיתש לתאם מרא. 

  אל השוטרים, יגבו אותם  להקצות בעלי תפקידים בכירים שיתלווהמקומיות לבקש מהרשויות

 ר.ידת האפשר יהיו אלה שפונים לציבוה ובמילמול האוכלוסי

 

 הסברה ייעודית ומותאמת לחברה הערבית

לאורך משבר הקורונה נעשתה הסברה חשובה לחברה הערבית, אך היו בה ליקויים שונים, כגון: הפצת 
עוד. בין השאר, חלק מפרסומי משרד עדכונים בשפה הערבית באיחור, אי התאמה תרבותית של התכנים, ו

 הבריאות כללו דמויות סטריאוטיפיות שאינן מתאימות לאזרחי המדינה הערבים.

 

 :המלצות וצעדים נדרשים

  עם התפתחות המשבר והשינויים התכופים בהוראות, יש להמשיך ולהקפיד לעבוד מול החברה

 הערבית בשפה הערבית, בהיקף משמעותי ובאופן מותאם תרבותית. 

  באמצעות מומחים מהחברה הערבית.  העברייםלציבור הערבי גם בכלי התקשורת פנייה

עיתונים ואתרי בערוצי הטלוויזיה, ה הציבור הערבי צורך חדשות ,יותר מאי פעם ,בתקופה זו

האינטרנט הכלליים, בשפה העברית. על כן, יש לפנות אליו ולהתייחס לאתגרים הייחודיים 

 לציבור הערבי גם במאמצי ההסברה הנעשים ע"י משרדי הממשלה בכלי תקשורת אלו.

 

 

 

 

 

 



 

 

 היערכות לחירום בחברה הערבית

בישראל בעיקר עם צבאיות וביטחון. מהסיבה הזו הגופים היסטורית, "חירום" הוא מונח שמזוהה 
ה הערבית והכינו אותה. מצב יה לחירום, לא ספרו ברצינות את האוכלוסיישאחראים על הכנת האוכלוסי

  ה, אבל הפערים בנושא הזה לא נסגרו והעיריות לא מוכנות.יזה השתנה מעט בעקבות מלחמת לבנון השני

ת נקודתית של הצבא לעבודה עם החברה הערבית, ובכלל זה יוזמות במשבר הקורונה נעשתה היערכו
 אברהם עמדו בקשר רציף עם גורמים בפיקוד העורף בתור גורם מייעץ לעבודה נכונה עם החברה הערבית.

, במרבית היישובים הערביים אין נוכחות של שירותים מצילי חיים כגון תחנות משטרה, תחנות כבאות כיום
ירום. היעדר שירותים אלה פוגע בביטחון האישי של האזרחים הערבים ותורם לתחושה והצלה ומרפאות ח

 כי המדינה מפקירה אותם וכי אינה נוכחת ביישובים הערביים.

 

 :המלצות וצעדים נדרשים

  המשך הקשר של כלל גורמי החירום, כולל פיקוד העורף עם גורמים בחברה הערבית על מנת

 אפשריים מסוגים שונים.להתכונן למצבי חירום 

  תושבים מתחמי איחוד אשר  15,000להקים בכל הערים הערביות והיישובים הערביים מעל

יכללו נקודות / תחנות משטרה; תחנת כבאות והצלה; מרפאת חירום ונקודה להיערכות של 

 ימים בשבוע. 7שעות ביממה,  24ה במקרה חירום. על כלל השירותים לפעול יהאוכלוסי

  טחוניים )כגון, מוכנות לרעידות יהמודעות לחירום והנגשת הנושא בהקשרים לא בהעלאת

 אדמה(.

  חיזוק צוותי צח"י ביישובים הערביים, יישום המודל בפועל כולל תוכנית אימון אופרטיבית

 .והכשרות מותאמות לרשויות הערביות

 בחברה הערבית  מיפוי וסגירת הפערים במשאבים בהכנה למצבי חירום, כך שהמוכנות לחירום

 תהיה שווה לשאר חלקי החברה.

  על מנת להקל על הרשויות הערביות להיערך לזמן חירום )כגון, השקעה בתשתיות בסיסיות

 .כבישים, מבני ציבור ועוד(

 

 

 

 

 


