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 2022בינואר  4

 לכבוד
 מר גדעון סער   לב-עמר ברמר 

 שר המשפטים  השר לביטחון פנים

 שלום רב,

 התייחסות לתוכנית למניעת פשיעה בחברה הערביתהנדון: 

 שפועלת ארגונים קואליציית – נשק נגד ונשים האזרח לזכויות האגודה בשם אליכם לפנות רינוה

 שרהיא 24.10.2021 יוםב הערבית. בחברה ופשיעה נשק אחזקת בבעיות ויסודי מקיף טיפול לקידום

 והאלימות פשיעהה תופעותב לטיפול הממשלתית כניתותה את 449 מספר החלטהב הממשלה

 הממשלתיים המאמצים על ותמברכ אנחנו ."התוכנית"( – )להלן 2022-2026 לשנים הערבית בחברה

 של החיים אורח ותקינות גופם שלמות חייהם, על מאיימות אשר ,אלה חמורות בתופעות לטפל

 אנו ורצויה, הכרחית בכללותה כניתושהת למרות המשותפות. עריםבו םהערבי יישוביםב התושבים

 יותר אף קשה עהלפגי להביא ותשעלול ,בתוכנית סוגיות מספרל באשר חששנו את להביע מבקשות

 להלן שיפורט כפי והכל ,התוכנית תכלית את ולהחטיא במדינה ערביםה אזרחיםה של יסוד בזכויות

   .בקצרה

  הכוח פרדיגמת נזקי .א

 ולפיה ,התוכנית בבסיס הנמצאת מרכזית פרדיגמה על ביקורת בקצרה להציג נבקש אשית,ר .1

 חוכ תגבורב טמון םערביה ביישובים אישי ביטחון העדר של הקשה מצוקהל המרכזי פתרוןה

 הזו הפרדיגמה יותר. קשה ענישה ובמדיניות אכיפהה סמכויות הרחבתב ,משטרתי אדם

 ואינה בארה"ב, שלה מההשלכות המסקנות רקע על במיוחד ,העולם ברחבי מקרנה מאבדת

  1.מיעוטים מול במיוחד ,דמוקרטית בחברה לשיטור מודרניות גישות עם אחד בקנה עולה

 בהן שהתרחשו ופרעות אמריקאיות-אפרו בשכונות הפשיעה בשיעורי מתמשכת עלייה לאור .2

(Riots Race,) הייתה המטרתש חקיקה 60-ה שנות של יהיהשנ במחצית ג'ונסון הנשיא הוביל 

 בהשקעות החל האמריקאי הקונגרס זו, במסגרת 2(.Crime on War) "בפשיעה המלחמה"

 שוטרים שנים; 5-מ פחות תוך הוכפל בערים השוטרים מספר – החוק אכיפת במערכת גדולות

 כבדים מאסר עונשי וכללה הוקשחה הענישה יותר; וצבאיים נרחבים אכיפה אמצעיב דוצוי

 אינסופי מעגל יצרה הזו הכוח רדיגמתפ .היא גם גדלה הכליאה מערכת ;מינימום ועונשי יותר

 כוח את להעצים ושוב שוב בחרו הרשויות התופעה עם להתמודד וכדי דעכה, לא הפשיעה –

                                                 
1 Monica C. Bell Next-Generation Policing Research, THE JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES, Vol. 

35, No. 4 (Fall 2021), pp. 29-30 ;Barry Friedman and Maria Ponomarenko, Democratic Policing, NYU 

LAW REVIEW, Vol. 90 pp. 15 (2015).  
2 Anthony M. Platt The Politics of Law and Order, SOCIAL JUSTICE, Vol. 21, No. 3 (57), pp.3-13; 

Crime Control and Safe Streets Act of 1968.  
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 "מלחמה-ה מדיניות למשל כמו ,הענישה מדיניות את ולהחמיר שלה והאמצעים המשטרה

  80.3-ה בשנות רייגן הנשיא של בסמים"

 אמריקאים-אפרו רשויות וראשי מנהיגים ,המדיניות ליישום הראשונים בעשורים ,אמנם .3

 לשפר במטרה ,במדיניות ותמכו "בפשיעה "המלחמהו וסדר" "החוק טרמינולוגיית את אימצו

 חוהכ הגברת מדיניות ,ואולם .שלהם הקהילה וחברות חברי עבור ברחוב האישי הביטחון את

 הובילה היא .יעדיה את השיגה לא בארה"ב המיעוטים קהילות כלפי המשטרתיים והאכיפה

 ברמת משמעותיים לשינויים הביאה ולא ,בארה"ב ללבנים שחורים בין הפערים להעמקת

 אמריקאים-אפרו מיליון כל על) אדם בחיי כבד מחיר גם גבתה זו מדיניות 4.יהאיש הביטחון

 המונית לכליאה והובילה 5,(לבנים מיליון מכל 13 ומתעל זאת שוטרים, של מירי מתים 31 יש

 שחורים בין השוויון חוסר .(1970 מאז 700%-ב גדל בארה"ב האסירים שיעור) שחורים של

 בשיעור ריםיכאס מוחזקים שחורים הפלילי: בהליך היבט בכל כיום מתבטא בארה"ב ללבנים

 קטינים ;לבנים של מאשר שניים פי ארוך שחורים של המאסר משך ;לבנים מאשר 5 פי הגבוה

 )שיעורם המעוכבים מהקטינים 42%-ו הכלואים הקטינים מכלל 32% מהווים שחורים

 החוסן על לכת מרחיקת השפעה גם הייתה זו לסטטיסטיקה .(14% הוא באוכלוסייה

 אחד מפרנס עם נותרו רבות משפחות שכן ,אמריקאית-האפרו החברה של כלכלי-החברתי

 6בלבד.

 להתעלם ניתן לא אולם ,האמריקאית לזו הישראלית החברה בין רב שוני קיים כי ספק אין .4

 חלק בענייננו. שמוצעת התוכנית לבין הפשיעה במיגור האמריקאי הניסיון בין הרב מהדמיון

 אשר ,בארה"ב שכשלו אמצעים של שכפול הן הממשלה בהחלטת המוצגות מהשיטות

 יםיאגרסיב אמצעיםב היא בפשיעה להיאבק העיקרית הדרך בהש כוח פרדיגמת על מבוססים

 לתוצאות להוביל עשויה זו מדיניות יותר. נרחבת וכליאה יותר חמורים עונשים יותר,

 הקיימים הפערים את יותר אף שיעמיק באופן הארוך, בטווח הערבית החברה עבור הרסניות

 מפעולות הלקחים למידת תוך להתבצע חייב הערבית בחברה בפשיעה המאבק יום.ה ברכ

 מהזנחה המדינה קום מאז סובלת אשר באוכלוסייה רכשמדוב במיוחד בעולם, דומות

 החיים. תחומי בכלל ממשלתית

 הערבית בחברה והאלימות הפשיעה עם להתמודדות המנכ"לים ועדת של המסכם הדו"ח .5

 בהליך הערבית היהאוכלוסי של היתר ייצוג בין ברור מתאם שקיים בכך הכיר 2020 מיולי

 תעסוקה, חינוך, – החיים תחומי בכלל שלה ותוהנחית זו בחברה העוני מצב לבין הפלילי

 הערבית בחברה לפשיעה הטווח וארוך העמוק המענה כי ברור, משכך, וכו'. בריאות רווחה,

 הערבי למגזר שנתית הרב כניתוהת ואכן, החיים. תחומי בכלל הפערים בצמצום טמון

 אל יצאו כבר שבתוכנית והשיטור האכיפה היבטיש שבעוד אלא לכך. נועדה "תקאדום"

 פירותיהן מקרה ובכל ,בשטח ממשית פעילות לכדי הבשילו טרם המשלימות התוכניות הפועל,

   .רבות שנים בעוד רק שמלהתמ צפויים

                                                 
3 Michelle Alexander, THE NEW JIM CROW: MASS INCARCERATION IN THE AGE OF COLORBLINDNESS, 

pp. 7-8.  (2012). 
 .44-42שם, בעמ'  4

5 The Washington Post, Fatal Force Database (27/12/2021). 
6NAACP, Criminal Justice Fact Sheet (27/12/2021). 

https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/
https://naacp.org/resources/criminal-justice-fact-sheet
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 תהיה האכיפה שהגברת להבטיח יש כי היא עמדתנו שלעיל, הסיכונים את צמצםל כדי .6

 לנתונים )בהתאם חסר שיטור קיים שבהן במיוחד תוהחמורו הקשות בעבירות ממוקדת

 – בתוצאות להתמקד המדדים על ;הנאכפות העבירות של מתמדת בחינה ותוך ,מפולחים(

 או אכיפה( פעולות X )ביצוע עצמה באכיפה ולא – הפענוח שיעורי והגדלת ירותהעב תהפחת

 יותר הרבה גדולה עדיפות לקבל צריך וכליאה מעצר בחלופות השימוש מעצרים;ב גידול

  בחלופות. השימוש להגברת מדידים יעדים ולכלול ,בתוכנית

 המשטרתי האדם חוכ בהגברת מתמקד בתוכנית מהמענה ניכר שחלק למרות ועוד, זאת .7

 ביחס (5%) וירי (30%-)כ אמל"ח בעבירות הנמוך האישום כתבי שיעור כי נראה בשטח,

 סירוב ובעיקר ,אחרים בקשיים אלא מבצעי אדם חובכ למחסור קשור אינו שנפתחו לתיקים

 והמודיעין החקירות כוחות על עומס וכן ,וממצאים עדים לאתר וקושי מידע למסור עדים

 מבשילים לא הם שגם ,והריגה רצח לתיקי בהקשר גם תקפים אלו קשיים 7.המשטרה בתחנות

 פענחה 2019-ו 2020 ,2021 בשנים ,לאחרונה שהתפרסמו נתונים לפי אישום. כתבי לכדי ברובם

 8הערבית. בחברה שנים באותן שאירעו הרצח ממקרי )בהתאמה( 42%-ו 35% ,23% המשטרה

 להגשמת הרלוונטיים למקומות מופנית במשטרה האדם חוכ תוספת כי להבטיח יש משכך,

 ומאוימים עדים להגנת והולמת מקיפה מתוקצבת תוכנית בהקדם תגובש כי ,תוכניתה תכלית

 חמורות בעבירות חקירה תיקי פענוח בתחום מדידים יעדים יאומצו וכי ,הערבית בחברה

  .ומרכזיות

  יתר ושיטור פרופיילינג .ב

 סובלת הערבית החברה מסוימות, בעבירות הערבים היישובים בתוך שקיים חסר שיטור לצד .8

 2019 בשנת יהודים הלא העצורים שיעור ומפרופיילינג. יתר משיטור דווקא רבים במקרים

 והוא ,באוכלוסייה הערבים של משיעורם 3 פי כמעט - 61% על עמד הפליליים עצוריםה מכלל

 על הערבים אחוז עומד הסוהר בבתי הכלואים בקרב האחרונות. בשנים עליה במגמת נמצא

 המחקר )מרכז היבאוכלוסי משיעורם שניים פי – הפליליים הכלואים משיעור 50%-כ

  ((.22.6.2020) הערבית בחברה פשיעה על נתונים הכנסת, של והמידע

 הצפוי התוכנית במסגרת הערבית החברה כלפי המשטרתיים והאכיפה הנוכחות הגברת .9

 שיעורים בעוד כך, הפלילי. ההליך שלבי כל לאורך הערבים של ייצוגם את יותר עוד להרחיב

 שיש יתר שיטור הרשויות, לתפיסת משקפים, אתיופיה יוצאי בקרב יתר ייצוג של דומים

 שנתי )דוח אתיופיה יוצאי מול אל האכיפה גורמי התנהלות ,המדינה מבקר ')ר אותו להפחית

  בערבים. כשמדובר יתר כשיטור נתפסים אינם לרוב הללו הנתונים (,(2021 א,72

 העמקת על המוצעת בתוכנית האכיפה הגברת של להשפעות הדעת את תתל יש זאת, לאור .10

 שמתוכננת היתר אכיפת כי להבטיח יש בנוסף, .הפלילי בהליך לערבים יהודים בין הפערים

 וצורך חסר שיטור על מלמדים הנתונים שבהן הספציפיות בעבירות ממוקדת תהיה בתוכנית

  במשפחה. אלימותהו הנשק עבירות דוגמת האכיפה, בהגברת

                                                 
יישובי החברה התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי במבקר המדינה,  7

 (.2021-)התשפ"א 51-52; 28-29עמ' , הערבית וביישובים מעורבים
  .(3.1.2022), הארץ", כל שלושה ימים רצח"בריינר  יהושע 8

https://www.haaretz.co.il/news/EXT.premium-EXT-STATIC-1.10432231
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 יתר שיטורלו לפרופיילינג מובילה לא הערבית בחברה האכיפה הגברת כי להבטיח מנת על .11

 תכוף באופן שיבחנו מגזריים בנתונים התוכנית את ללוות יש נדרש, אינו הדבר שבהן בעבירות

 כתבי העיכובים, המעצרים, )היקף הפלילי בהליך שלב בכל הערבים בשיעור השינויים את

 לפרסם יש הציבור, אמון הבטחת לצורך כן, כמו שונות. בעבירות וכו'( המאסרים ום,האיש

  הנתונים. את

   סדר בהפרות וטיפול מג"ב כוחותב מוגבר שימוש .ג

 בחברה והאלימות הפשיעה לתופעת מענה למתן בנוסף כי מלמד, ההממשל תחלטהב עיון .12

 הפרות" לו שקראה מהב הטיפול את גם האחורית" "בדלת להכניס הממשלה בחרה הערבית,

 זה, בהקשר האחרונים. מאי מאירועי מסקנות בעקבות הנראה ככל ,הערבית בחברה "סדר

 בפשיעה "לטיפול םהערבי ביישובים מג"ב כוחות נוכחות את להרחיב הכוונה במיוחד תבולט

  .סדר" ובהפרות חמורה

 עם להתמודדות בנוגע מסקנות .מינו בשאינו מין לערבב אין ראשית, בעייתית. זו החלטה .13

 מתוכנית חלק להיות ותצריכ ןאינ האחרון, מאי בחודש שהתקיימו כפי סדר, הפרות אירועי

 גם טפלל צורך שיש ככל .מאורגנת במיוחד פשיעה, של תופעה עם להתמודד נועדה אשר

 ותשמחייב לחלוטין שונות בתופעות מדובר שכן ,בנפרד זאת לעשות יש אזי אחרים, באירועים

 ועדת בהמלצות הסדר הפרות לבעיית או למג"ב זכר כל אין לראיה, .ושונה ייחודי טיפול

  המנכ"לים.

 הכשרה שעוברים שוטרים-חיילים לוחמיםמ שמורכב כלאיים גוף במהותו הינו מג"ב שנית, .14

 לנוכחות ,משכך וכיו"ב. חבלה הסדר, הפרות הטרור, בתחומי לפעול ומיומנים קרבית

 כמסוכנים הערבים האזרחים את שמסמן ,משפיל ממד יש החוק באכיפת מג"ב של השגרתית

 להוביל עלול הערבית בחברה לטיפול מג"ב כוחות הכנסת צבאי.כ לגביהם הנדרש הטיפול ואת

  המתיחות. ולהסלמת המשטרה כלפי באמון לירידה דווקא

   הציבורי במרחב מצלמות .ד

 הערבים היישובים ברחובות המעקב מצלמות כמות של משמעותית הרחבה כוללת התוכנית .15

 במצלמות היישובים רישות בטוחה". "עיר התכנית במסגרת היתר בין המשותפות, ובערים

 של לפרטיות החוקתית בזכות קשות פוגעים באמצעותן שמתועד המידע של ואגירה מעקב

 ולדין העליון המשפט בית לפסיקת לב בשים הציבורי. במרחב המשתמש הציבור כלל

 הגם לפרטיות פגיעה מסב זה מעין מצולם שמעקב להסביר צורך עוד שאין דומה השוואתי,

 או פשיעה במניעת המצלמות של האפקטיביות זאת, לעומת הציבורי. במרחב מתבצע שהוא

 מלמדים כך יות.בפרט סיביתהמ הפגיעה כנגד שקולה ואינה ,מוגבלת היא העבריינים בגילוי

 צפופה רשת שלה ,בבריטניה ובפרט ,בעולם שונים במקומות הנושא את שבדקו מחקרים

 עבריינות ובפיענוח סגורים במתחמים במיוחד יעילות המצלמות מעקב. מצלמות של להחריד

 ומאורגנים מתוחכמים עבריינים שדווקא בעוד וונדליזם, אלימות דוגמת "פשוטה" רחוב

 .מהן לחמוק לומדים

 הנחיות למשל )ר' כנדרש תועלת-עלות ומאזן מקדים סקר נערך שבהם במקרים גם ועוד, זאת .16

 משך את להגביל יש עדיין מוצדקת, תהא מצלמות שהצבת ונמצא זה( בעניין לפרטיות הרשות
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 הגישה הרשאות את שיסדירו ברורים כללים העניין( )לפי בנהלים או בחקיקה ולקבוע הצבתן,

 מרבי זמן פרק אבטחתם, בהם, להשתמש מותר שבהן והנסיבות המטרות לחומרים,

 היסוד. בזכויות הפגיעה למידתיות תנאי שהם כללים וכיו"ב לשמירתם,

   חילוט .ה

 הפרק על שעומדת החוק בהצעת ביטוי לידי שבא כפי חילוט, של באמצעי השימוש הרחבת .17

 אנשיםש האפשרות את שמצמצם באופן ומידתית, סבירה בצורה להיעשות תחייב זה, בעניין

 ובהתאמה ברגישות להיעשות צריכה החילוט הסדרת כי להדגיש חשוב .ייפגעו נורמטיביים

 במזומן. נעשה ממנה משמעותי חלק אשר הערבית, בחברה הכלכלית הפעילות של למאפיינים

 תםולימפע חלק עבור קבלות להציג רבים נורמטיביים אנשים עבור קושי להיות עשוי משכך,

 יהיבאוכלוס יתרה לפגיעה להביא עלול הערבית בחברה זה בכלי השימוש .הכלכלית

  נורמטיבית.

  פיקוח ומנגנוני מח"ש .ו

 השוטרים. של האחריותיות תישמר שבו לאופן התייחסות חסרה האמורה ההחלטה בהצעת .18

 מנת ועל המדוברת, בתוכנית החוק אכיפת רשויות של והפעילות הסמכויות הרחבת למול

 את לעגן מנגד נדרש במערכת, הציבור אמון הגברת של צמהע בתוכנית שהוגדר ביעד לעמוד

 במח"ש התלונות מרבית שבה במציאות .פעולותיהם על השיטור כוחות של האחריותיות

 ללא נגנז המשטרתי" "החומר של ככולו ושרוב חקירה, ללא נסגרות שוטרים אלימות בעניין

 אינה מח"ש – 2%-כ על עומד אלה בתלונות אישום כתבי גשתה וששיעור (80%-)כ טיפול כל

 נמוך הוא בפרט הערבית ובחברה בכלל הרחב בציבור בה והאמון כראוי דהיקפת את ממלאת

  מאד.

 הוראה צעדים: מספר באמצעות היתר, בין ,מח"ש פעילות את לטייב נדרש זאת, לאור .19

 פתיחה או חמורה פציעה של אירוע כל על בדיקה( )ולא מח"ש חקירת של אוטומטית לפתיחה

 סגירת לעניין במיוחד חקירה, ללא תיקים לסגירת מחמירים תנאים קביעת שוטר; של באש

 על חיצוני פיקוח מנגנון קביעת בכללותן"; העניין "נסיבות של בעילה חקירה ללא תיק

 .חקירה ללא תיקים לסגירת החלטות

 האזרחית החברה מארגוני כחלק בישראל האזרח לזכויות האגודה את לצרף מבקשים אנו לסיום,

 לאפשרות בהתאם התוכנית, של הביצוע אחרי מעקבו לניהול היישום צוות עם היוועצות לצורכי

 ההחלטה. בהצעת האמורה

 בכבוד רב ובברכה,

 
 עו"דגדיר ניקולא,  אן סוצ'יו, עו"ד
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 :העתקים

 מנכ"ל משרד ראש הממשלה
 מנכ"ל משרד המשפטים

 מנכ"ל המשרד לביטחון פנים
 הממונה על התקציבים באוצר


