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التوجه لمراقب الدولة|خلفية פניה למבקר המדינה   | רקע 

בעקבות אירועי  , 18.5.2021-ב

יזמנו פניה  , האלימות בערים המעורבות

למבקר המדינה יחד עם חבר הכנסת  

רז בדרישה לביקורת בנושא של  מוסי

.עבודת העיריות המעורבות



הודעה על פתיחה בביקורת                                      | רקע 
بالرقابة  البدأالبالغ حول |خلفية 

,  הודיע מבקר המדינה31.5.2021-ב

.שיפתח בביקורת, ח מתניהו אנגלמן"רו



الرقابة|خلفية הביקורת            | רקע 

הדוח מציג ממצאים שעולים משתי ביקורות שהתקיימו במקביל



لطة الخدمات البلدية في البلدات المخت

מוניציפליים  שירותים 
בערים מעורבות



מבצעותהןשבולאופןלבבשיםלפעולעליהןוככאלהלתושביהןהעיקריהשירותיםספקהןהמקומיותהרשויות•

האוכלוסייהקבוצותכלאתמשרתתושהיאשוויוניבאופןנעשיתהמשאביםהקצאתכיולוודאתפקידןאת

רביםתושביםמתגורריםשבהןמקומיותברשויותמדוברעתשאתביתריפיםאלודברים.בתחומןהמתגוררות

."מעורבותערים"כךבשללכנותןושנהוגהערביתמהחברה

היהודיהעםביןהיחסיםמערכתשלההיסטוריה:רביםאתגריםניצביםבישראלהמעורבותהעריםלפני•

חייםמרקםלקידוםתשתיתלהניחכדיהצדדיםמשניגדוליםמאמציםהפעלתמחייבתהערביםלתושבים

לבבשיםהאוכלוסייהקבוצותכללאתהמשרתשוויוניבאופןעירונייםשירותיםלהעניקעליהן;משותף

בערים–זאתלצד.בעירהתושביםכללשלוההשתלבותהשייכותתחושתלהגברתולפעול;השוניםלמאפייניהן

להיכרותגדולופוטנציאלוערביםיהודיםתושביםביןפעולהשיתופישלרבותאורנקודותגםישהמעורבות

.משותפיםחייםמרקםושלומכבדסובלניציבורימרחביצירתשל,והידברות

.יפו-אביבתלבעירייתהיבטיםנבדקוכךעלנוסף.ורמלהעכו,הגלילנוף,לוד,חיפהבעיריותנעשתההבדיקה•

.חברתילשוויוןובמשרדהחינוךבמשרדנעשוהשלמהבדיקות

ח"הרקע שפורש הדו| שירותים מוניציפליים 
الخلفية التي تفسر التقرير| الخدمات البلدية 



معطيات| الخدمات البلدية נתונים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

2%-כ25%

1%



معطيات| الخدمات البلدية נתונים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

שבה השכר הממוצע  )פרט לנוף הגליל 

מקרב החברה הערבית  ות.שכיריםשל 

ות.שכיריםגבוה יותר מזה של 

בכל הערים המעורבות  , (ות.יהודים

שכרם של תושבים יהודים  –שנבדקו 

עבור נשים –גבוה יותר מזה של ערבים 

.וגברים



معطيات| الخدمات البلدية נתונים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

שלהם זיקה  שיעור שמות השכונות והרחובות

להיסטוריה או לתרבות הערבית הוא קטן ונע בין 

.בחיפה6%-בנוף הגליל לכ0.5%

להנציחניתןהרחובותשמותבאמצעות.הציבוריהמרחבבעיצובחשובמרכיבהםהרחובותשמות
,משותףציבורימרחבליצירתלתרוםובכוחם,בהיסטוריהמשמעותייםואירועיםחשוביםאישים

מסממניםנקילחלופיןאו,השוניםהאוכלוסייהחלקישלוהערכיםהמאפייניםאתהמנכיח
והיסטורייםתרבותיים



معطيات| الخدمات البلدية נתונים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

שיעור גביית הארנונה בשכונות הערביות  

שנבדקו נמוכים משיעורי הגבייה בשכונות  

.היהודיות באותן ערים



معطيات| الخدمات البلدية נתונים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

בנוף הגליל וברמלה הוקמו פחות בתי ספר  , בחיפה

.ערביים ממלכתיים בהשוואה לבתי ספר עבריים
העלות הממוצעת  , בכל הערים המעורבות שנבדקו

שמשרד החינוך משקיע בתלמיד יהודי גבוהה יותר מזו  

.שמושקעת בתלמיד ערבי



معطيات| الخدمات البلدية נתונים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

הזכאות לבגרות בערים , פרט לנוף הגליל

המעורבות שנבדקו נמוכה יותר בקרב  

תלמידים ערבים בהשוואה לתלמידים  

הפער גדול במיוחד  . יהודים באותן ערים

.בלוד



לגבינקודתיותהחלטותלמעט:המעורבותבעריםהערביםוהאזרחיםהאזרחיותמעלמדלגותהממשלההחלטות•

2010-2020בשניםהערביתהחברהמצבשיפורבנושאשהתקבלוממשלההחלטות,בירושליםהערביתהאוכלוסייה

.המעורבותבעריםהערביםהתושביםעלחלותלא(₪מיליארד19-מיותרשלבתקציביםשהסתכמו)

למונחהגדרהקבעולאחברתילשוויוןוהמשרדהפניםמשרד,המשפטיםמשרד:מעורבותלעריםהגדרהחסרה•

.מעורבכיישוביישובלסיווגתבחיניםמוגדריםלאס"הלמשלהקיימתומההגדרהמעורבותערים

תושבימקרבלחלקםבהשוואה,המעורבותבעיריותהבכיריםהעובדיםמקרבערביםעובדיםשלייצוג-תתקיים•

.אין–וברמלה1.5%יפו-א"בת,9%בעכו,5%הגלילבנוף,1%בלוד;7.7%–בחיפה:העיר

העריםשהקצונכסים500מתוך:הערביתהאוכלוסייהלטובתמוקצההעירונייםהנכסיםמכללאחדאחוזרק•

.שנבדקוהמעורבותבעריםהערביתלחברההמשתייכיםלגופיםהוקצונכסים5,שנבדקוהמעורבות

בחנולאשנבדקוהמעורבותהערים,בנוסף.הערביתמהחברהלגופיםניתןהעירוניהתמיכותמתקציב6%-כרק•

.בתחומןהמתגוררתהערביתהאוכלוסייהצורכיאת

النتائج| الخدمات البلدية ממצאים| שירותים מוניציפליים 



ובחזרההספרלבתיבדרכםמשמעותייםבטיחותמליקוייסובליםתלמידים,בלודהערביותמהשכונותבחלק•

העיליהמעברח"סבשכונת:בטוחהחצייהלתלמידיםהמאפשררכבתפסחמעברהוסדרלאלודבעיריית:מהם

.בטיחותיתואינהמוסדרתאינה(ורדה)הרכבתלשכונתבסמוךהרכבתפסיחציית;וחסוםנעולהיההיחיד

النتائج | الخدمات البلدية ממצאים| שירותים מוניציפליים 



النتائج | الخدمات البلدية ממצאים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

הודעות  , אתרי האינטרנט, ככלל

ההכוונה במוקדים העירוניים  

והאפשרות לבצע פעולות באתר  

האינטרנט העירוני אינם מונגשים 

.בשפה הערבית



النتائج | الخدمات البلدية ממצאים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

שיעור הכותרים בשפה הערבית בספריות העירוניות בכל 

הערים המעורבות שנבדקו קטן לעומת שיעור  

בנוף הגליל  , ובפרט בלוד, האוכלוסייה הערבית בלוד

שם שיעור הכותרים בשפה הערבית עומד על  –וברמלה 

.בהתאמה, 3.1%-ו2%, 2.5%



النتائج | الخدمات البلدية ממצאים| שירותים מוניציפליים 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

כמחצית מהתושבים הערבים חשים

כי הם אינם מקבלים שירותים  

עירוניים באופן שוויוני לעומת  

התושבים היהודים



מקדמתיפו-א"תעיריית.העירתושביבקרבמשיעורםגדולהערביםהעובדיםשיעור,יפו-א"ותחיפהבעיריות•

.גוני-ורבמכבדארגוניאקליםלייצרכדיצעדיםונוקטתבשורותיהערביםעובדיםושילובתעסוקתיגיווןלטובתפעילות

יפו-א"ובתובחיפה,וערביםיהודיםנוערובניתלמידיםביןרבותמשותפותפעילויותיזמויפו-א"ותעכו,חיפה•

וערכיתחינוכיתתשתיתליצורמאפשריםמשותףלימודומרחבכזופעילות.ממלכתייםלשוניים-דוספרבתיקיימים

חייםלמרקםולתרוםהשוניםהאוכלוסייהחלקיביןהמשותףבהרחבתלסייעועשוייםוהשונההאחרעםלהיכרות

.משותף

נקודות אור| שירותים מוניציפליים 
نقطة ضوء| الخدمات البلدية 



לבבשים,מעורבותאזוריותמועצותגםלהגדירהצורךבחינתתוך"מעורבותערים"למונחהגדרהלקבועיש:הגדרה•

.התושביםלכלללתתנדרשותהןשאותםהמוניציפלייםלשירותים

לחברההולםייצוגלמתןהנוגעבכלהמחייבהמשפטיהמצבאתלהבהיריש:המעורבותבעיריותהולםייצוג•

.המעורבותבעריםהעובדיםבקרבהערביתהאוכלוסייהלבניהולםייצוגלקידוםולפעול;המקומיותברשויותהערבית

וכן,בכיריםבתפקידיםלרבות,בשורותיהןהערביתהאוכלוסייהלשילובצעדיםיבחנוהמעורבותהעריםכימומלץעוד

.החלטותקבלתובמוקדיבעירהפועלותהמרכזיותבוועדות

.נמוכיםהגבייהשיעורישבהןערביותבשכונותהארנונהגבייתלהגברתלפעולורמלהעכו,לודעל:ארנונהגביית•

ח"המלצות הדו| שירותים מוניציפליים 
توصيات التقرير| الخدمات البلدية 



'האוכשלהמודעותלהגברתלפעולהמעורבותוהעיריותהפניםמשרדעל:עירוניותותמיכותנכסיםהקצאות•

.ותמיכההקצאותבקשותלהגשתהחסמיםלאיתורויפעלו,ותמיכותנכסיםהקצאותלקבללאפשרותהערבית

והמשרדהחינוךמשרדעםבתיאום,לגבשהמעורבותהעיריותעל:חינוךמוסדותביןפעריםלצמצוםתוכניות•

הפועליםהערבייםהחינוךלמוסדותהעברייםהחינוךמוסדותביןהפעריםלצמצוםייעודיתתוכנית,חברתילשוויון

מתווהויגובשלערביםיהודיםתלמידיםביןהשפהמפעריהנובעיםהקשייםייבחנוכימוצעזאתבמסגרת.בתחומן

.חדשיםלעוליםבנוגעלקייםבדומההפעריםלצמצום

בתוכניותמשאביםלהשקיעהרלוונטייםהממשלתייםוהמשרדיםהעיריותעל:האוכלוסיותביןהיכרותיצירת•

משותףחייםלמרקםולתרוםותרבותייםחברתייםחסמיםלשבורבמטרההאחרעםלהיכרותוערכיותחינוכיות

.ומכבד

ח"המלצות הדו| שירותים מוניציפליים 
توصيات التقرير | الخدمات البلدية 





ח"הרקע שפורש הדו| שיטור ואכיפה בערים מעורבות 
قريرالخلفية التي تفسر الت| عمل الشرطة وتطبيق القانون في البلدات المختلطة 

.ערבי-היהודיהשסערקעעל–אוכלוסיותביןמתיחותכמוקדמעורבותערים•

נושאיםעלמשפיעהסיווג.ומעורבותערביות,יהודיותלתחנותהמשטרהתחנותאתמסווגתהמשטרה•

ספטמברמאז.פשיעהתמונתוהצגתסטטיסטיניתוח;סקריםביצוע;יעדיםקביעת;מדידהובהםשונים

.ערביםמהתושבים75%-21%בין,אחריותהשבתחוםתחנההיאמעורבתמשטרהתחנת–2021

.בפשיעהמוגברתממעורבותסובלתולודעכו,ביפוהערביתהאוכלוסייה•

הקשורהפשיעהעלבדגש,דומיםמאפייניםבעליפשיעהאתגריעםמתמודדותהמעורבותהתחנות•

.האוכלוסיותשביןבמתחשמקורהופשיעהפשעמשפחות,עברייניםלסכסוכי



נתונים| " שומר החומות"שיטור ואכיפה במהלך 
معطيات | " حارس األسوار"عمل الشرطة وتطبيق القانون خالل 

ח מבקר "מתוך דו

2022יולי , המדינה



נתונים| " שומר החומות"שיטור ואכיפה במהלך 
معطيات | " حارس األسوار"عمل الشرطة وتطبيق القانون خالل 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

הרוב המכריע של העצורים  

. באירועים הינם ערבים

ישנו פער גדול בנתונים בין  

חטיבת החקירות למדור מחקר 

שניהם יחידות  –וסטטיסטיקה 

.של משטרת ישראל



נתונים| " שומר החומות"שיטור ואכיפה במהלך 
معطيات | " حارس األسوار"عمل الشرطة وتطبيق القانون خالل 

2022יולי , ח מבקר המדינה"מתוך דו

חשודים 90כתבי אישום הוגשו כנגד 

עצורים 276מתוך , בלוד וביפו, בעכו

הפער גדול . באירועי שומר החומות

שבה כתבי אישום הוגשו  , במיוחד בעכו

.כנגד כחמישית מהעצורים



نتائج| الشرطة وتطبيق القانون ממצאים | שיטור ואכיפה 

כלהזהלסיווגאין.קונקרטיתמשמעותחסרומעורבותערביות,יהודיותתחנותלפיהמשטרהתחנותסיווג•

.המעורבותהעריםשלהייחודייםהאתגריםאתבחשבוןשלוקחתמשמעות

החסרהמהתקינהכמחצית.מהתקינהנמוך2018-2021-בוביפובלודהמשטרהבתחנותבפועלהשוטריםמספר•

.סיורלתפקידייועדהאלובתחנות

.ערביתדובריאינםהמעורבותבתחנותהמודיעיןמרכזיחלק•

להתמודדהמשטרתיתביכולתשפגעוהמשטרתיהמודיעיןבמערךתפקודייםליקוייםאירעומאיאירועיבמהלך•

שישוהבינוהערביתבחברהגוברתמתיחותשלמגמהכ"בשבזיהוהחומותשומרלפניבחודשים.האירועיםעם

שהאירועיםהעריכו–זאתעם.מעורביםבאיזוריםלערביםיהודיםביןחיכוךשלבהקשרלרבותלהתפרצותפוטנציאל

.ירושליםעלדגשתוך,מקומייםהם

וברכושבנפשולפגיעותואלימותהמוניותסדרהפרותלאירועיהולםמבצעימענהלמתןנערכהלאהמשטרה•

.אחריםמחוזותחשבוןעלירושליםמחוזתגבורעלרבדגשניתן.מאיבאירועישהתרחשוכפי



نتائج| الشرطة وتطبيق القانون ממצאים | שיטור ואכיפה 

;הפגנותלפיזוראמצעיםשלמחסור,למשל.האירועיםעםלהתמודדותמספקהיהלאהמשטרהשלהלוגיסטיהמלאי•

.ועוד(רכבכליושלאישי)מיגוןאמצעי;קשראמצעי

669רק,2021בתחילת)סדרהפרותשלבתחוםהכשרותשעברוהשוטריםבמספרירידהחלההאחרונותבשנים•

–משנתייםיותרובמשך2019-בהחל.(כזוהכשרהעברובמשטרההמשרתיםהשוטרים32,000כללמתוךשוטרים

.הציבוריהסדרבתחוםהכשרותעברולא–ולודעכו,יפומתחנותייעודייםשוטרים



לוד| ממצאים | שיטור ואכיפה 
اللد | نتائج| الشرطة وتطبيق القانون 

הולםמענהלתתמסוגלהיהולאקטןהיההאירועיםפרצושבהםבמועדיםובעכובלודהשוטריםמספר•

שוטרים58מנה11.5-בלהפגנהשנערךהמשטרהכוח–בעכו.שוטרים25בעירהיו10.5.21-ב,בלוד.לאירועים

.סדרהפרותעםלהתמודדותמוכשרים/מצוידיםהיולאשרובם,בלבד

אלפי.האזרחיםשלהאישיהביטחוןבתחושתניכרבאופןפגעזהדבריםומצב,באירועבתפקידוכשל100מוקד•

לא–אירועיםלפתיחתוהובילושנענואחרותפניותואלפי,כלשהומשטרתילמענהזכולאלודתושבישלשיחות

.רלוונטימשטרתימענהקיבלו

.2025לפנילהתחילצפויהולאשנים17-מיותרמתעכבתבלודחדשהמשטרהתחנתהקמת•



הנדרשתהמעשיתהמשמעותבפירוט(מעורבותאוערביות/יהודיות)התחנותסיווגתהליךאתללוותהמשטרהעל•

.משאביםולהקצותיעדיםלקבוע,בהתאם–מכך

רקעעלתיקיםויפולוד,בעכוהמשטרהבתחנותנפתחולא2018-2020ביןשבגינןהסיבותאתלבחוןהמשטרהעל•

.לאומנירקעבעלותפעולותלזיהוימעורבותבעריםניטורפעולותלמקדיש.לאומני

.ובלודביפוהחסריםהתקניםלאיושנוסףאדםכוחלגיוסלפעולהמשטרהעל•

התפקידיםאתולאבחןהערביתלשפהייעודיבקורסישתלבוהמעורבותבעריםהמודיעיןשרכזילוודאהמשטרהעל•

.המשטרהלפעילותהערביתהשפהידיעתתתרוםשבהםמעורבותבתחנותהחיוניים

ח"המלצות הדו| " שומר החומות"שיטור ואכיפה במהלך 
قريرتوصيات الت| " حارس األسوار"الشرطة وتطبيق القانون خالل 



.חירוםבמצבימוקדלקריאותומקיףסדורמענהשיבטיחבאופןלהיערךהמשטרהעל•

הפרותאירועיעםלהתמודדהמיועדיםוהמפקדיםהיחידות,השוטריםכללשלולאימוןלהכשרהלפעולהמשטרהעל•

.סדר

.מקצועיבאופןומנותחאמיןבאופןמתבצעהמעצריםנתונישאיסוףלוודאהמשטרהעל•

.סדרבהפרותחשודיםשללדיןלהעמדהראייתיתתשתיתבאיסוףהפעריםלתיקוןלפעולהמשטרהעל•

"שנאהפשע"תחתאובטרורהמאבקבחוקלמניעבנוגעראיותואיסוףחקירהעליקפידוכ"ושבהמשטרהכימומלץ•

בתיקיםוטרור"שנאהעבירות"בתחוםהאכיפהפעולותשלמיצויהמאפשריםהחוקייםבכליםתשתמשוהפרקליטות

.המתאימים

ח"המלצות הדו| " שומר החומות"שיטור ואכיפה במהלך 
قريرتوصيات الت| " حارس األسوار"الشرطة وتطبيق القانون خالل 



وماذا بعد؟ 



28.7.2022هارتسإعالن في " הארץ"מודעה ב


