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 תקציר
בעיה ממשית מזה שני עשורים שהאלימות במגזר הערבי הינה 

אשר דורשת טיפול ופתרון. בשנה האחרונה הגיע המצב לשפל חדש 

מכלל  60%-נרצחים המהווים מעל ל 92שלא נראה כמותו: 

בלבד מהחברה  20%-הנרצחים במדינה, בעוד המגזר הערבי מונה כ

הישראלית. הניסיונות להבנת משבר האלימות במגזר נדמים 

ת האחריות זה על זה. אלו לעתים כקרב בוץ בו מטילים הצדדים א

טוענים כי האשם תלוי ביחס הממסדי לחברה הערבית והזנחתו 

רבת השנים, ואלו טוענים כי התשתית לכך טמונה בתרבותו 

האלימה של המגזר הערבי ובנורמות חברתיות שקשה לדכאן. 

 במחקר זה ביקשנו לבחון את הסוגיה במלוא היקפה.

הצגנו את הנתונים מהשטח לגבי האלימות בחברה  1בפרק 

הערבית מן השנים האחרונות. מהשוואת הנתונים ומהעמדתם 

בפרופורציות לגודל האוכלוסייה הערבית תהינו האם ניתן לזהות 

. לדעתנו, ייתכן שוניםה נתוניםמגמה ברורה ולתת רציונל ב

ת והשינויים במספר מקרי הרצח בחברה הערבית בשנים האחרונו

הם מינוריים מכדי לייחס להם משמעות יתרה. עם זאת, אנו 

לדבר על החמרה במצב, הרי שיש לטפל גם אם לא ניתן  סבורים כי

 הממשלה. בבעיה בכלים המדינתיים העומדים לרשות



דנו במדיניות הטיפול כפולת הפנים של המשטרה. הקמת  2בפרק 

המגזר הערבי נועדה לפעול במטרה לחזק את הקשר של  מינהלת

הקמת תחנות משטרה  על ידיהמשטרה עם החברה הערבית, הן 

ביישובים ערביים והן על ידי הוספת תקנים המיועדים לשוטרים 

מוסלמים דווקא. נוספת עליה היא תכנית 'עיר ללא אלימות', מודל 

עיקר בקרב בני שיטור עירוני להתמודדות עם האלימות לסוגיה, ב

אשר בחן את  2018-נוער. בהמשך הצגנו את דו"ח מבקר המדינה מ

פעילות המשטרה ואת מאמציה בהפחתת אירועי האלימות 

 והשימוש באמצעי לחימה במגזר הערבי.

לגבי אמון הציבור במשטרה. מידת  עדכנייםהצגנו נתונים  3בפרק 

האהדה והתמיכה שהמשטרה מקבלת מצד האזרחים הערבים 

משפיעה בהכרח על יעילותה והצלחת משימתה, כל שכן שהיא 

עשויה להעיד על כישלונה כגוף שעובד אל מול ולצד אזרחים 

וקהילות. מצאנו שאמון הציבור בכוחות המשטרה משפיע על 

מידת היעילות המשטרתית, וזו בתורה משפיעה שוב על אמון 

הציבור במשטרה. ממעגל הקסמים הזה משטרת ישראל טרם 

 צליחה להיחלץ ומכאן הבעייתיות הכרוכה במצבה.ה

ביקשנו להתחקות אחר הגורמים המרכזיים שייתכן  4בפרק 

לתלות בהם את סטטוס האלימות העכשווי בחברה הערבית. על פי 



כמבוססת הן על  ראותההבנתנו את האלימות בחברה זו יש ל

מוסדיים. -תרבותיים והן על גורמים חיצוניים-גורמים פנימיים

גורמים הפנימיים כוללים נורמות חברתיות שורשיות, מבנה ה

חברתי מסורתי ותרבות המונחלת מדור לדור, בעוד הגורמים 

החיצוניים כוללים את יחס השלטון הישראלי לחברה הערבית, 

והתשתיות  ההמשאבים החומריים המושקעים בפתרון בעיותי

 המאפשרות את התפשטותה של האלימות.

יש להתקבע על גורם אחד בלבד ולראות בו את איננו סבורים כי 

האשם הבלעדי למצב האלימות במגזר הערבי. בעינינו, ברור כי 

תמונת המציאות מורכבת וכי ארוגים בה גורמים פנימיים 

וחיצוניים היוצרים את המצב אליו נקלענו. ניסינו ליצור כאן 

תיאור אשר ימפה את אפשרויות ההבנה של המציאות בכדי להניח 

את הקרקע לפעילות מדינית קונקרטית. לא באנו לקבוע מסמרות 

 בעניין משום שלא יהיה נכון לעשות זאת.

סיכמנו את אשר עלה מדיוננו עד כה וניסינו להתוות קווי  5בפרק 

מדיניות עתידיים לטיפול בבעיית האלימות במגזר הערבי. לסוגיה 

ל כן דרושה חברתית מורכבת מעין זו לא יהיו כל פתרונות קסם וע

 כאן תנועה כפולה.



תרבותיים נראה שהחברה -בכדי להתמודד עם הגורמים הפנימיים

הערבית היא זו שצריכה לקחת אחריות פנימית על עצמה. אחד 

-הכלים החזקים ביותר למיגור אלימות הוא לחץ חברתי. אי

אינן  לגיטימציה חברתית למעשי אלימות והוקעת פושעים הן

תהליכים שעל החברה הערבית ף עין, ואלו נורמות המשתנות כהר

חזקה בנשק צריכה להפוך ללא מקובלת, הלעבור ולקדם. 

והשימוש בו, גם בנסיבות משמחות דוגמת חתונות, צריך להיאסר 

על ידי המנהיגים הקהילתיים. ההנהגה הערבית צריכה לפעול 

למען קביעתן של נורמות חברתיות חדשות ולכפות סנקציות 

י שלא ידבק בהן; הדבר נכון גם למקרי אלימות חמורות על מ

במשפחה ורצח נשים אשר בעבר גורמי הסמכות המקומיים 

 העלימו עין לגביהם.

מדובר בתהליך איטי וכואב אשר על החברה הערבית לעבור עם 

עצמה. ככל תהליך חברתי הנוגע לשינויין של נורמות חברתיות 

וצריך להתרחש מסורתיות בסופו של דבר גם תהליך זה יכול 

מלמטה למעלה באופן שבו החברה עצמה מבקשת לשנות את אורח 

חייה. צעד שכזה, הגם שנראה פשוט ומובן, יכול לקחת מספר שנים 

 ארוך והיכולת להשפיע עליו מבחוץ מוגבלת למדי.



מוסדיים יש לחלק לשתי קטגוריות -את הגורמים החיצוניים

, אלו הם נפרדות. הראשונה היא הגורמים התשתיתיים

-קטליזטורים לאלימות בדמות תשתיות מוזנחות ורמה סוציו

אקונומית ירודה. התכניות הממשלתיות אשר נועדו לטפל 

בשכונות הערביות, במערכת החינוך הערבית ואפשרויות 

הן אלו שיתרמו תרומה  –התעסוקה העומדות בפני מגזר זה 

ם חיובית להתמודדות עם האלימות הערבית במעגלים הרחבי

 יותר.

הקטגוריה השנייה היא גורמי האכיפה ושלטון החוק. המשטרה 

הגישה ויישמה מספר תכניות להתמודדות עם תופעת האלימות 

נהלת המגזר הערבי והן על ידי תכנית עיר יהערבית, הן על ידי מ

ללא אלימות. המשטרה גייסה לשורותיה שוטרים ושוטרות מן 

ת את מידת האמון בעבודת האוכלוסייה הערבית, זאת בכדי להעלו

המשטרה. המשטרה היא גוף ייצוגי השייך לכלל ציבור האזרחים 

ובכדי לעורר את אמונם עליו לשקף במידה רבה את הרכב 

האוכלוסייה מבחינה אתנית. אך לא בכך מסתיים העניין. כארגון 

עבודה גדול ממדים על המשטרה לדאוג שהשוטרים הערבים יקבלו 

משטרה אליהם הם משובצים תוך יצירת יחס שווה בתחנות ה



סביבת עבודה ניטרלית המאפשרת הזדמנויות שוות לקידום 

 בקריירה. זו הדרך לשינוי פניה המדורג והאיטי של המשטרה.

לצד חיזוק שורות המשטרה, יש לפעול גם למען טיוב מערך 

ההכשרה המשטרתי. יש לכלול במסגרת הלימודים במכללה 

אתנית. -ות שיעסקו בשיטור בחברה רבהלאומית לשוטרים יחיד

-תכנים אלו יכללו את לימוד השפה הערבית וכן הכשרת סגל רב

לשוני ומתורגמנים. זאת ועוד, על השוטרים להבין את מקומה 

הרגיש של המשטרה בקונפליקט עם החברה הערבית במדינת 

 ישראל ואת האופן המתון והזהיר שבו יש לנהוג.

פיתוח שיטות לתקשורת ולשיתוף  מלבד זאת, יש לפעול למען

פעולה עם החברה הערבית, ברמה המקומית, האזורית והלאומית. 

המשטרה צריכה לנקוט בצעדים שיעודדו דיווח על פשע בחברה 

הערבית, זאת בכדי לקדם את ביטחון הקהילה והתושבים ולכונן 

צדק ברחובות. מפגשים משותפים בין האוכלוסייה הערבית 

לאפשר את גישור הפערים ולהבטיח יחס של כבוד והמשטרה יוכלו 

 ואמון בין שני הצדדים.

לטובת שיפור התנהלות המשטרה מול החברה הערבית, יש להקים 

גוף מפקח אשר יבחן את התנהלות המשטרה באופן שגרתי ויסייע 

בשיפורה ובהצבעה על כשליה. מסקנות גוף זה יהיו חשופות 



נציגים של החברה הערבית. ישנה ונגישות לציבור וחבריו יכללו אף 

חשיבות מרובה לכך שהאזרחים ידעו כי המשטרה נמדדת במעשיה 

 ומלווה באנשי מקצוע הדואגים להבטחת הצלחתה.

אם כן, מאבק כולל באלימות המתחוללת בחברה הערבית צריך 

לקחת בחשבון את כל הגורמים: את השוטרים שנדרשים לעבור 

מיעוטים, את הממשלה אשר הכשרה טובה יותר בעבודה מול 

צריכה להתאים את המדיניות המשטרתית לצרכים המקומיים, 

את מנהיגי החברה הערבית שבאחריותם לעודד את בוחריהם 

את החברה הערבית שמהווה כוח , לשתף פעולה עם המשטרה

חברתי מפקח וממשטר בעצמה וכן החברה הישראלית כולה 

ה. לא נוכל להבטיח כאן שצריכה להפנים את חשיבות הטיפול בבעי

רשאים להשקיף על המצב מן הצד  פתרון סופי ואחרון אך אין אנו

  בלבד.



 מבוא
מזה שני עשורים שהאלימות במגזר הערבי הינה בעיה ממשית 

אשר דורשת טיפול ופתרון. בשנה האחרונה הגיע המצב לשפל חדש 

מכלל  60%-נרצחים המהווים מעל ל 92שלא נראה כמותו: 

בלבד מהחברה  20%-במדינה, בעוד המגזר הערבי מונה כהנרצחים 

הישראלית. הניסיונות להבנת משבר האלימות במגזר נדמים 

לעתים כקרב בוץ בו מטילים הצדדים את האחריות זה על זה. אלו 

טוענים כי האשם תלוי ביחס הממסדי לחברה הערבית והזנחתו 

ותו רבת השנים, ואלו טוענים כי התשתית לכך טמונה בתרב

האלימה של המגזר הערבי ובנורמות חברתיות שקשה לדכאן. בין 

כה ובין כה נדמה שאחד האתגרים החשובים ביותר העומדים כיום 

בפני החברה הישראלית הינו שיפור היחסים עם המיעוט הערבי 

שהולך וצובר יותר נוכחות במרחב הציבורי והפחתת מקרי 

 כך.האלימות בחברה הערבית היא תנאי מחייב ל

החברה הערבית מדממת אך לפי שעה לא מצליחה המשטרה לתת 

ממקרי הרצח במגזר הערבי  35לכך מענה ראוי, לפי הפרסומים רק 

במגזר היהודי(. לאורך  55%לעומת  38%פוענחו ) 2019לשנת 

השנים האחרונות עושה המשטרה מאמצים להקים עוד תחנות 

בים, אמנם ברוב משטרה בחברה הערבית ולגייס עבורן שוטרים ער

היישובים בהם נפתחו תחנות המשטרה מספר מקרי הרצח לא ירד, 



לצד זאת,  1ולעתים אף עלה בהתאם לעלייה הכללית באלימות.

אזרחים ערבים מאשימים את המשטרה בהעלמת עין ולעתים אף 

בשיתוף פעולה עם הפושעים. רבים תופסים את המשטרה כגוף 

 שרואה בהם אויב ואשר אינו משרת אותם.

מצב זה יוצר חוסר אמון בפעילות המשטרה מצד האזרחים 

הערבים וחוסר נכונות לשתף פעולה עמה. היבט זה בולט במיוחד 

מבצע איסוף הנשק הבלתי חוקי שערכה המשטרה בשנה ב

האחרונה, במהלכו ניתנה לתושבים האפשרות להחזיר נשק 

הנמצא ברשותם ללא הפללה או רישום וללא נוכחות משטרתית 

באזור. אף על פי כן, המבצע הסתיים בכישלון ובשיתוף פעולה 

מזערי מצד החברה הערבית. כמו כן, סקרים מעידים כי רבים 

 מנעו מלדווח למשטרה על מקרה רצח או אלימות שהיו עדים לו.יי

אמנם האחריות על הטיפול בבעיה איננה בלעדית למשטרת ישראל 

ועל החברה הערבית עצמה לתת דין וחשבון על נתוני האלימות 

הקשים. במשך שנים לא קם קול מחאה חד וברור כנגד השימוש 

ך המשפחה והקלות הרווח בנשק במגזר הערבי, נגד האלימות בתו

שבה סכסוך פעוט הופך לריב שופך דמים. בחודשים האחרונים, 

כשהיה נראה שגואה שוב גל האלימות, החלו האזרחים עצמם 

                                                           
, 2019-האלימות בחברה הערבית בבלבד פוענחו: נתוני  35מקרי רצח;  91יהושע )ג'וש( בריינר ויסמין בכריה,  1
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להיות מעורבים ולדרוש את ההגנה על ביטחונם. בחודש אוקטובר 

כמחאה על ריבוי הרציחות  65האחרון אלפים חסמו את כביש 

מנהיגים הערבים הצטרפו למאבק במגזר וכחודש לאחר מכן, אף ה

 הפומבי באלימות.

, נפתחה שביתת רעב בת שלושה ימים 2019בתחילת חודש נובמבר 

ביוזמת מנהיגי המגזר הערבי במחאה על הטיפול במצב האלימות. 

בין השובתים חברי כנסת מהרשימה המשותפת, ראשי רשויות 

יות ערביות ופעילים פוליטיים. יוזמי המחאה הטילו את האחר

למעשי האלימות על הממשלה ועל העומד בראשה, וטענו כי שוררת 

"אוזלת יד מצד המשטרה והממשלה בטיפול בפשיעה ובאלימות 

 2בחברה הערבית".

ראש ועדת המעקב העליונה, הגוף המאגד את ראשי הרשויות 

הערביות, חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה הצהיר: "יש לנו רושם 

פעות האלו בחברה הערבית. הקמת שיש מישהו שמרוצה מהתו

האוהל היא חלק מהמאבק הציבורי שנמשך קרוב לחודש וחצי, 

והוא יימשך עד שנתחיל לראות תוצאות בשטח בכל מה שנוגע 

                                                           
, גלובס, נובמבר ת והרצח בחברה הערביתהנהגת הציבור הערבי: פותחים בשביתת רעב בשל האלימודני זקן,  2

  https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001305654. אוחזר מתוך: 2019
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למלחמה באלימות ובפשע, ובמיוחד איסוף הנשק הבלתי חוקי 

 3שרוצח אותנו".

אמנם המנהיגים הערביים מאשימים באופן מוחלט את המשטרה, 

עולים גם קולות המבקרים את הפוליטיקאים עצמם אך 

שמזניחים את היחס והטיפול בבעיית האלימות ומסיטים כנגד 

המשטרה. פרופסור אסעד גאנם שמתעסק כבר שנים באלימות 

המגזר הערבי סיפר בראיון למקור ראשון כי הגיש לוועדת המעקב 

 :מסמך המאגד דרכים שונות לפתרון האלימות ונענה בחוסר יחס

עמודים של הנחיות ברורות, במטרה  200-כתבנו יותר מ

נקודות  14להציל את החברה הערבית. הצגנו רשימה של 

שדרכן אפשר להוריד את מפלס האלימות ולהוביל שינוי 

חיובי. אבל יש כנראה פוליטיקאים שנוח להם יותר לצעוק 

ולהאשים, במקום לעשות. עד היום לא עשו כלום עם המסמך 

שהזמינה ועדת המעקב עצמה. במקום לדבר ולהאשים הזה, 

 4את המשטרה, תתחילו ליישם.

לביקורת זו הצטרף גם מחבר התוכנית הכללית למיגור הפשיעה 

 והאלימות בחברה הערבית:

                                                           
 שם. 3
. אוחזר מתוך: 2019מקור ראשון, נובמבר  ,האלימות במגזר הערבי: "חייבים להבין שגורלנו בידינו"אסף גבור,  4
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כנראה שהתוכנית שפרסמנו מנוגדת להיגיון אותו מובילים 

חברי הכנסת הערבים, ובראשם איימן עודה. הם דורשים 

ו יותר נכון מגנץ, שעליו הטילו את הרכבת מהמדינה, א

הממשלה, לטפל בבעיות בחברה הערבית. אנחנו לעומת זאת 

מפרטים בתוכנית את הדברים שהחברה הערבית עצמה 

צריכה לעשות כדי להגיע לשינוי המיוחל, כמובן עם דרישה 

מהמדינה לאפשר את הצעדים באמצעות משאבים והכסף 

 5הדרוש.

כי מצב האלימות מורכב ושותפים לו שחקנים אם כן, ניתן לראות 

רבים אשר מוסיפים להחרפתו, או לפחות לא מונעים אותה. בנייר 

נציג את  1פרק מדיניות זה נבחן את הסוגיה על היבטיה השונים: ב

נתוני האלימות בקרב המגזר הערבי בישראל בשנים האחרונות, 

נתאר את  2פרק בניסיון לתת תמונת מצב עדכנית לקורה בשטח. ב

המענה שנותנת משטרת ישראל לתופעת האלימות הערבית וכן את 

דנו במידת אמונו של הציבור  3פרק ביקורת מבקר המדינה עליה. ב

מיפינו את  4פרק הערבי במשטרה וביכולת טיפולה בסוגיה. ב

הגורמים האפשריים לאלימות הערבית בישראל, ממבט הבוחן הן 

-והן את הגורמים החיצוניים תרבותיים-את הגורמים הפנימיים

                                                           
, מקור ראשון, סלימן: בקרוב תוצג תוכנית למאבק באלימות במגזר הערבי-ח"כ תומאאסף גבור ויאיר קראוס,  5
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סיכמנו את שראינו במחקר זה והצענו הצעות  5פרק מוסדיים. ב

 למדיניות עתידית.

המחקר יתמקד בשני העשורים האחרונים, החל מאירועי שנת 

המהווים משבר ביחסים בין המשטרה לאזרחים הערבים  2000

ם. . המקורות בהם עשינו שימוש כאן שונים ומגווני2019ועד לשנת 

ישנם נתונים כמותיים אשר ביקשו להעריך את היקף תופעת 

האלימות הערבית, אלו נאספו הן על ידי הממסד הישראלי והן על 

ידי גופים ומכוני מחקר פרטיים. נוסף על כך דנו והצגנו תכניות 

עבודה של מדינת ישראל וביקורת עליהם מצד מבקר המדינה. כמו 

כותניים יותר הנוגעים כן, במחקר זה ישנם גם היבטים אי

לפרשנות ולהבנת המצב בשטח, כשאלו נאספו הן מן הצד הממסדי 

הערבי כמו גם היהודי. מטרתנו העליונה  –והן מן הצד האזרחי 

הייתה להציג תמונה מקיפה ומאוזנת ככל שניתן לגבי הסוגיה, 

 ללא כל משוא פנים עד כמה שהיה ביכולתנו.

 

  



 ראל: נתונים אלימות בקרב המגזר הערבי ביש .1
מאוכלוסיית המדינה. שלא  20%-החברה הערבית בישראל מונה כ

באופן פרופורציונלי לגודלה היחסי, נראה שבמדדי האלימות היא 

תופסת נתח גדול הרבה יותר. מנתונים שהציג המכון למחקרי 

מתבצעים ממקרי הרצח בישראל  45%ביטחון לאומי עולה כי 

 65%יותר מפי שניים מגודלה באוכלוסייה, וכן  –בחברה הערבית 

על אף  6מהנשים שנרצחו על ידי בני זוגן הן מהחברה הערבית.

שרצח נשים הפך למזוהה עם החברה הערבית ושכיח בה, נתונים 

מעידים כי מבין הנרצחים בחברה הערבית ישנו רוב ברור של 

תעלם ממצוקת האלימות בחברה גברים. כך או אחרת, לא ניתן לה

 הערבית שהולכת ותופסת מקום מרכזי בשיח הציבורי.

נרשמה עלייה רציפה בכל שנה במקרי האלימות  2006החל משנת 

נסקה משמעותית מידת  2009(. בשנת 1בחברה הערבית )תרשים 

האלימות והגיעה לשיא בהשוואה לשתי השנים שקדמו לה. 

מן  36%החשודים במקרי רצח, מ 41%באותה שנה, הערבים היוו 

מהחשודים בתיקי תקיפה  36%החשודים בתיקי ניסיון רצח; 

מהחשודים בתיקי  36%מהחשודים בתיקי הצתה;  40%חמורה, 

בחודשים  7מהחשודים בתיקי שוד בנסיבות מחמירות. %43-שוד ו

                                                           
(, הכנס הבינלאומי השנתי, INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי )האלימות בחברה הערבית: מגמות והתמודדות 6
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מכלל התלונות על עבירות  8.11%, 2009ינואר עד ספטמבר 

שו על ידי נשים ערביות. שיעור זה נמוך אלימות בתוך המשפחה הוג

 20% –לעומת חלקם של האזרחים הערבים באוכלוסייה, כאמור 

 8מהיושבים בכלא הינם ערבים. %40לערך. סך הכול, 

: שינוי בפשיעה במגזר הערבי לעומת שנה קודמת, 1תרשים 

2009-20079 

 

בפשיעה בקרב החברה הערבית.  10%-חלה עלייה של כ 2010בשנת 

ממקרי הרצח  50%-מנתוני משטרת ישראל עולה כי בשנה זו כ

הייתה חמורה עוד יותר.  2011בישראל בוצעו על ידי ערבים. שנת 

מנתונים של המשרד לביטחון פנים עולה כי באותה השנה ערבים 

מניסיונות הרצח. עוד  70%-ממעשי הרצח וב 67%-היו מעורבים ב

מעבירות  38%-עולה מהנתונים שהציג המשרד לביטחון פנים כי ב

ממעשי השוד  36%של תקיפה חמורה היו מעורבים ערבים. כמו כן 

                                                           
. אוחזר 2010, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פברואר נתונים על הפשיעה בחברה הערבית בישראליניב רונן,  8

 pdfהערבית.20%בחברה20%פשיעה20%על20%/נתוניםhttps://www.qsm.ac.il/Public/filesמתוך: 
 שם. 9
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אחוז  2012מההצתות בוצעו על ידי ערבים. בשנת  52%-ו

מקרי  68) 56%מעורבותם של הערבים ברציחות ירד מעט ועמד על 

 10מקרי רצח לאותה שנה(. 120וך רצח בחברה הערבית מת

כשמסתכלים על החברה היהודית נראה שהמצב שונה וישנה 

היה  2014-2016ירידה מבוקרת כל שנה במקרי האלימות. בשנים 

 17.5שיעור עבירות הירי בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה פי 

משיעור העבירות האמורות באוכלוסייה היהודית. שיעור הנפגעים 

ות שנעשה בהם שימוש באמצעי לחימה )אמל"ח( באירועי אלימ

משיעור  12עד פי  2.5בקרב האוכלוסייה הערבית היה גבוה פי 

 11הנפגעים באירועי אלימות בהשוואה לשאר החברה הישראלית.

נשים  30על פי נתוני המשטרה, בין השנים האמורות נרצחו 

מכלל הנשים שנרצחו באותה תקופה בישראל.  42%-ערביות, כ

ן כי שיעור הנשים הערביות שנרצחו הוא כפול משיעורן יצוי

-באוכלוסייה הכללית. עוד עולה כי בטווח שנים זה החשודים ב

 12מעבירות הירי באזור מגורים היו מקרב החברה הערבית, %95

אלף איש במגזר הלא יהודי היה  100-שיעור קורבנות הרצח לוכן ש

השיעור בקרב  גבוה פי חמש בכל אחת מהשנים שנבדקו, לעומת

                                                           
. אוחזר 2014, אלימות ופשיעה בחברה הערבית בישראל: קונספירציה ממסדית או פשיעה תרבותית?נוהאד עלי,  10
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בהתאם גם שיעור החשודים ברצח היה גבוה  13המגזר היהודי.

 .57%-יותר במגזר הלא יהודי ועמד על כ

לא היו  212קורבנות לניסיון רצח  397, מתוך 2014-2016בשנים 

אלף איש  100-(. שיעורם של הקורבנות לניסיון רצח ל53%יהודים )

שלושה משיעור זה  במגזר הלא יהודי באותן שנים, היה גבוה פי

פער זה גדל לכדי פי ארבעה  2016בקרב קורבנות יהודים, בשנת 

 (.2)תרשים 

2014-ניסיונות לרצח על פי דת הקורבן והחשוד, : 2תרשים 

201614 

 

עוד נתונים מאותה התקופה מצביעים על כך שכמחצית 

מהקורבנות ומהחשודים בעבירת גרימת חבלה גופנית חמורה היו 

                                                           
נתונים אלו נאספו על ידי המשטרה, וזו כוללת תחת קטגוריית "לא יהודי" את קבוצות האוכלוסייה הבאות:  13

נוצרים, דרוזים וצ'רקסים. יש להביא זאת בחשבון כשמנסים להסיק מסקנות לגבי החברה -מוסלמים, נוצרים, ערבים
 העברית באופן ספציפי.

. אוחזר 2018, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פברואר יהודי-במגזר הלאנתונים על אלימות חמורה רינת בניטה,  14
/00155d020699/2_c3f72047-80ca-e611-fcb6-c3f72047https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM-מתוך: 

00155d020699_11_9494.pdf-80ca-e611-fcb6 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c3f72047-fcb6-e611-80ca-00155d020699/2_c3f72047-fcb6-e611-80ca-00155d020699_11_9494.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c3f72047-fcb6-e611-80ca-00155d020699/2_c3f72047-fcb6-e611-80ca-00155d020699_11_9494.pdf


יהודי, ושכשליש מהקורבנות לעבירות תקיפה חורה -מהמגזר הלא

יהודים. בשלוש מבין -ולתקיפת עובד ציבור בתפקיד היו לא

 –עבירות הנשק שבהן מספר התיקים הגלויים הוא הגבוה ביותר 

רכישה או החזקה של נשק שלא כדין; נשיאה או הובלה של נשק 

-של הלא שיעורם –שלא כדין; ייצור, ייבוא וייצוא נשק בלא רשות 

. בעבירת הזנחה של שמירה 84%-64%יהודים מצוי בטווח שבין 

 14%יהודים בתיקים הגלויים הוא -על כלי ירי, שיעורם של הלא

 15(.3)תרשים 

 2016-201416: התפלגות קורבנות הרצח לפי דת, 3תרשים 

 

באזורי מגורים היו  2014-2016מתקריות הירי בשנים 95% -כ

בכמות  37%ביישובים ערבים. בתקופה זו נרשמה עלייה של 

התיקים שעסקו בחשיפת אמל"ח ושיעור דומה בתיקים שעסקו 

                                                           
 שם. 15
 שם. 16



 30, נרצחו 2016באותן שנים, עד סוף אוקטובר  17בעבירות ירי.

מכלל הנשים שנרצחו באותה תקופה  %42נשים ערביות, שהן 

 18בישראל.

ועד לחודש נובמבר באותה השנה, עשר נשים  2017מתחילת שנת 

במחצית  19בחברה הערבית קיפחו את חייהן עקב אירועי אלימות.

-( לא41%) 53קורבנות רצח, מהם  77הראשונה של שנה זו היו 

כתבי אישום,  25יהודים. באשר לכתבי האישום, בתקופה זו הוגשו 

לפי נתוני שירות בתי הסוהר,  20ם.יהודי-( כנגד לא%44) 11מהם 

שיעור האסירים והעצורים הפליליים הערבים בקרב כלל 

. לפי נתוני 51%-כ 2017האסירים והעצורים בישראל היה ביולי 

המשטרה, שיעור המעורבות של בני החברה הערבית בעבירות 

אלימות היה גבוה פי שניים משיעורם בכלל האוכלוסייה, ובתיקי 

קורבנות האלימות בחברה  סך הכול, מספר 21וחצי.רצח פי שניים 

                                                           
 שם. 17
, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2016אלימות כלפי נשים: ריכוז נתונים לשנת שלי מזרחי סימון ואילה אליהו,  18

80ca-e611-08b0-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a6e54e77-. אוחזר מתוך: 2016נובמבר 
00155d020699_11_10446.pdf-80ca-e611-08b0-00155d020699/2_a6e54e77 

מודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים הת 19
. אוחזר מתוך: 2018, דו"ח מבקר המדינה, אוגוסט מעורבים

-a5a0-49ad-4538-https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_640/47b736c1
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. אוחזר 2018, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פברואר יהודי-נתונים על אלימות חמורה במגזר הלארינת בניטה,  20
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 00155d020699_11_9494.pdf-80ca-e611-fcb6 
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. אוחזר מתוך: 2018, דו"ח מבקר המדינה, אוגוסט מעורבים
-a5a0-49ad-4538-https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_640/47b736c1
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גברים  1,236היה  2017ועד לנובמבר  2000הערבית משנת 

 22.ונשים

 71קיפחו את חייהם  2018, במהלך 4כפי שניתן לראות בתרשים 

מהנרצחים בשנה זו  45גברים.  56-נשים ו 15אזרחים ערבים: 

אמצעי מכלל הנרצחים בחברה הערבית( נרצחו בירייה,  63%)

ההרג השכיח ביותר. סכין הוא כלי הנשק השני בשכיחותו למעשי 

נפשות  11ובאמצעותו נרצחו  2018-רצח של אזרחים ערבים ב

(. שאר הקורבנות קיפחו את חייהם בהצתת מבנה, במטען 15%)

 23חבלה ובדריסה מכוונת באמצעות כלי רכב.

                                                           
 שם. 22
, 2018פשיעה ושיטור ביישובים הערביים: דו"ח הביטחון האישי והקהילתי חן, אלימות, -נוהאד עלי ורות לוין 23

. אוחזר מתוך: 2019ני יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, יו
content/uploads/2019/07-https://abrahaminitiatives.org/wpדיגיטל-2018-והקהילתי-האישי-הביטחון-/דוח-

 pdfסופי.

https://abrahaminitiatives.org/wp-content/uploads/2019/07/דוח-הביטחון-האישי-והקהילתי-2018-דיגיטל-סופי.pdf
https://abrahaminitiatives.org/wp-content/uploads/2019/07/דוח-הביטחון-האישי-והקהילתי-2018-דיגיטל-סופי.pdf


מספר קורבנות הרצח וההריגה בחברה הערבית, : 4תרשים 

2018-010224 

 

על פי חישובי עיתון "כלכליסט", אחוז הנרצחים במגזר הערבי 

שיא במקרה הרצח במגזר  – %67-ל 2019הגיע עד אוקטובר 

, השנה הקטלנית ביותר, הסתיימה במניין של 2019. שנת 25הערבי

, מתוכם המספר הנמוך ביותר של 26נרצחים מהמגזר הערבי 93

 (.5נרצחות נשים )תרשים 

                                                           
 שם. 24
. אוחזר מתוך: 2019, אוקטובר שליש מתקציב המאבק באלימות במגזר הערבי נעלם, כלכליסטשחר אילן,  25

3771979,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 
. 2020, שיחה מקומית, ינואר "מדינה בתוך מדינה": כך השתלטו ארגוני פשיעה על החברה הערביתסוהא עראף,  26

 הערבית/-החברה-על-פשיעה-ארגוני-השתלטו-/כךhttps://www.mekomit.co.ilאוחזר מתוך: 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3771979,00.html
https://www.mekomit.co.il/כך-השתלטו-ארגוני-פשיעה-על-החברה-הערבית/


מספר מקרי הרצח בחברה הערבית לעומת מספר  :5תרשים 

 2019-201427הנשים שנרצחו, 

 

בטרם נתקדם הלאה נעיר מספר הערות בנוגע לנתונים שהעלינו עד 

תמימות דעים באשר -כה. ראשית, כפי שניתן לראות מיד, ישנה אי

למספר הנרצחים בחברה הערבית בכל שנה בין המקורות השונים. 

משמעית על -ת את ההתבססות החדעובדה זו מסייגת וממתנ

הנתונים הללו בכדי להציג עמדה ברורה בנוגע למגמה של עלייה או 

שנית, וזו נקודה חשובה אף  ירידה בהיקף האלימות במגזר הערבי.

יותר, האם ישנה דרך למצוא בנתונים הללו מגמה קוהרנטית 

 –אפילו בטרם העלאת פרשנויות וסיבות אפשריות  –שתאפשר לנו 

ביע על "מגמה" או על "תופעה חברתית" הדורשת התייחסות? להצ

 הבה ונביט באופן מפוכח בנתונים שלפנינו. 

                                                           
 שם. 27



 56לדוגמא, מספר הנרצחים המינימלי ביותר הוא  4בתרשים 

(. כלומר, 2010) 73(, בעוד מספר הנרצחים המקסימלי הוא 2013)

נרצחים.  17אנו נעים בתוך טווח משתנה של  2010-2018בין השנים 

סביב טווח זה לא נוכל למצוא עלייה ליניארית חדה וברורה, אלא 

עליות וירידות לפרקים סביב טווח זה. בהתחשב בכך 

יש להתלבט  28מיליון תושבים 1.91-שהאוכלוסייה הערבית מונה כ

האם יש טעם לדבר על עלייה בנתונים או שמא מדובר בתנודות 

 סטטיסטיות בטלות.

מיליון  1.9-וסייה הערבית בישראל מונה כבהתחשב בכך שהאוכל

אזרחים, אני מתלבט האם יש טעם לדבר על "עלייה" בנתונים, 

ולנסות ולתלות זאת באיזה גורם ספציפי, כשבסופו של דבר נראה 

שאלו תנודות סטטיסטיות בטלות. מבלי כמובן לזלזל  -לי לפחות  -

באופן הזה, בחיי אדם וכו'. אם נתוני הקטל בכבישים היו משתנים 

האם היינו חושבים שיש כאן "מגמת עלייה" הטעונה הסבר? אני 

 נוטה להשיב לכך בשלילה.

גם הוא תורם לבלבול. על אף שניתן לזהות מגמת עלייה  5תרשים 

 4שאמנם אינה הולמת את נתוני תרשים  – 2017-2019בין השנים 

 קוהרנטיות מזווית אחרת. נביט על היחס-אימגלים הרי שהם  –

                                                           
, ישראל היום, שיא ילודה של כל הזמנים –מיליון תושבים, השנה  9תש"ף במספרים: בישראל קליין,  זאב 28

 https://www.israelhayom.co.il/article/695237. אוחזר מתוך: 2019ספטמבר 

https://www.israelhayom.co.il/article/695237


 2016-בין מספר הנרצחים הכללי ובין מספר הנשים הנרצחות. ב

נרצחים אך  77היו  2017-נשים, ואילו ב 13נרצחים ומתוכם  59היו 

 17נרצחים ומתוכם  81היו  2018-נשים בלבד. בדומה לכך, ב 9

נשים בלבד. כיצד  9נרצחים כשמתוכם  93היו  2019-נשים, ואילו ב

ירות על פיה כשמספר הנרצחים זה ייתכן? האם ישנה איזו סד

הכללי עולה מספר הנשים הנרצחות יורד? ומה לגבי המעבר בין 

שמפריך גם את אפשרות זו? האם ישנו טעם  2017-2018השנים 

לנסות ולמצוא סיבות לקפיצות הזעירות הללו במספרים ולהגדיר 

אותן כ"מגמת עלייה" או כ"מגמת ירידה" בעלת משמעות בקנה 

 מידה לאומי?

מובן מאליו בעינינו שכל אדם הוא עולם מלא ואין להקל ראש 

בנטילת חיי אדם, מצד רשויות החוק ומצד החברה בה מעשים אלו 

מבוצעים. עם זאת, את התהייה הזו שאנו מציבים כאן יש להבין 

בתוך המסגרת הרחבה יותר הנוגעת לפרשנות שעלינו להעניק 

יות באוכלוסייה לנתונים סטטיסטיים העוסקים בתופעות חברת

 גדולה.

לכן אנו מבקשים להעמיד כאן סימן שאלה באשר לאיתור ולזיהוי 

מגמות שליליות וחיוביות כאחד, ומציעים להביט על הנתונים 

והעולה מהם באופן מפוכח יותר. איננו מרחיקים לכת וטוענים כי 



את בעיית האלימות במגזר הערבי לא ניתן יהיה לצמצם וכי מדובר 

ירת גורל אשר עמה עלינו לחיות. אין סיבה מספקת במעין גז

להאמין כי שיעור מעשי האלימות באוכלוסייה הערבית לא יוכל 

לשיעורו באוכלוסייה היהודית. אשר על כן,  –לכל הפחות  –להגיע 

נראה שניתן לומר בביטחון מלא יותר שלפנינו ניצבת בעיה 

מה -יבותחברתית של אלימות במגזר הערבי, בעיה זו מגלה יצ

והגם שלא בהכרח ניתן לגלות בה מגמות ברורות  2000-בשנות ה

הרי שעל המדינה לגבש תכנית פעולה בכדי להביא  –של החמרה 

 לצמצומה לרווחת תושביה כולם.

 

  



 מדיניות טיפול המשטרה והמשרד לביטחון פנים .2
בניסיון למגר את האלימות במגזר הערבי עומדים בפני משטרת 

חוקית רחבה של -שונים, ביניהם החזקה לאישראל אתגרים 

אמל"ח גנוב המובילה למספר מכובד של מקרי אלימות והרג. 

שיתוף פעולה עמה מצד רשויות -מנגד, מתמודדת המשטרה עם אי

ערביות ואנשים פרטיים וחוסר אמון כללי בפעילותה, יעילותה 

המתח בין החברה הערבית  29(.6וכוחה )עוד על כך בתרשים 

נהרגו  2000-2018נובע בין היתר מהעובדה כי בין השנים למשטרה 

לפי הקרן ליוזמות אברהם,  30אזרחים ערבים מירי שוטרים. 58

המתח הזה מובנה בשל כפל התפקידים של המשטרה: מצד אחד 

שירות הקהילה ושיתוף פעולה עמה, ומן הצד השני, תפקיד בטחוני 

ום. אם כן, למול האזרחים הערבים שפעמים רבות נתפסים כאי

בכדי להתמודד עם בעיית האלימות בחברה הערבית על המשטרה 

לפעול במספר חזיתות ולגבש תכניות ייעודיות להתמודדות עם 

 האתגרים השונים הניצבים בפניה.

                                                           
אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים התמודדות משטרת ישראל עם החזקת  29

. אוחזר מתוך: 2018, דו"ח מבקר המדינה, אוגוסט מעורבים
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. אוחזר מתוך: 2019יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, יוני 
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 pdfסופי.
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: הקשיים העומדים בפני משרדי אגף חקירות ומודיעין 6תרשים 

 31בתחנות המשרתות בעיקר את האוכלוסייה הערבית

 

יש לבצע שינוי במדיניות המשטרה בהתמודדות עם  ההבנה כי

, בעקבות אירועי 2000האלימות במגזר הערבי חלחלה באוקטובר 

אזרחים ערבים בידי  12אקצא, בהם נהרגו -אינתיפאדת אל

משטרת ישראל. בראשות השופט בדימוס תיאודור אור, הוקמה 

 32ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת האירועים )להלן ועדת אור(.

קנות הוועדה היו כי הממסד הישראלי לא גילה רגישות מספקת מס

לצורכי החברה הערבית, לא חילק את משאבי המדינה באופן 

                                                           
חימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי ל 31

. אוחזר מתוך: 2018, דו"ח מבקר המדינה, אוגוסט מעורבים
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שוויוני ולא עשה דיו כדי לאכוף את החוק בקרב האוכלוסייה 

הערבית. כמו כן, עמדה הוועדה על האתגר הגדול ביותר בנושא 

ימוש בהם האלימות בחברה הערבית: החזקת אמצעי לחימה וש

 שלא כחוק. 

ועדת אור המליצה בין היתר לשפר את הקשר של המשטרה עם 

החברה הערבית, לשנות את הדימוי של המשטרה בעיני החברה 

הערבית מ"גורם עוין" לגורם נותן שירות ולחזק את אכיפת החוק 

בשנים שלאחר פרסום דו"ח הוועדה ביצעה המשטרה  33בחברה זו.

רכישת אמון בקרב החברה הערבית. מאמצים לשיפור שירותה ו

התקיימו הכשרות בנושא "שיטור הוגן בחברה משוסעת" 

לשוטרים וקצינים, הוטמעו פרקטיקות של הידברות בין מפקדי 

תחנות משטרה וראשי רשויות ערביות, תורגמו חומרי הסברה 

 34לערבית ועוד.

ככלל, עבודת המשטרה נחלקה לשתי אסטרטגיות מרכזיות: 

שיעה באמצעות מבצעי אכיפה ממוקדים ומניעת תגובה על פ

-פשיעה לטווח ארוך תוך שיתוף פעולה עם הקהילה האזרחית

מבצעי אכיפה ממוקדים מתבצעים על מנת לחשוף פעילות  ערבית.
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בלתי חוקית, כגון עבירות נשק, עבירות סמים ואלימות בין 

כנופיות. כמו כן, המשטרה מבצעת פעולות על מנת למנוע פשיעה 

דרכי תחבורה ועבירות על החוק בתוך אזורי מגורים. פעולות אלו ב

עשויות לשפר את ביטחון התושבים ולאפשר מיגור של מעשי 

האלימות, אך יש חשש שההתמודדות איתם נעשית ברמה 

 הנקודתית ולא תסייע למניעת התופעה ברמה הארצית.

ם התוכנית למניעת פשיעה לטווח ארוך נעשית תוך שיתוף והבנה ע

הקהילה הערבית. במהלכה, האוכלוסייה הערבית עצמה משתתפת 

באכיפה ובשמירה על בטחון התושבים, בין היתר באמצעות כניסת 

 35שוטרים מהחברה הערבית למערך המשטרה ומשרד הפנים.

וותה המשטרה שתי תכניות התבמסגרת שתי מטרות העל הללו, 

 פעולה עיקריות: 

הוקמה "מינהלת המגזר  2016במאי . מינהלת המגזר הערבי: 1

הערבי" במשטרה במטרה לחזק את הקשר של המשטרה עם 

החברה הערבית, לשפר את הביטחון האישי בישובים ערביים 

ולהגביר את אמון החברה הערבית בגורמי המשטרה. המנהלה 

זמנית: בהקמת תחנות משטרה -החליטה לפעול בשני מישורים בו
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המיועדים לשוטרים מוסלמים  ביישובים ערביים ובהוספת תקנים

 דווקא.

עד יישום תכנית המנהלה היה שיעור השוטרים הערבים בקרב 

 0.8%-היו השוטרים הערבים כ 2010-משטרת ישראל נמוך למדי. ב

 25-מכלל השוטרים, כשבכל שנה מתגייסים למערך המשטרה כ

-על פי התכנית החדשה של המנהלה יתווספו כ 36שוטרים ערבים.

משטרת ישראל החלה בגיוס  37עבור שוטרים ערבים.תקנים  600

ועד לסוף שנת  2016משנת שוטרים ערבים דוברי השפה הערבית, ו

מהם  225שוטרים ערבים,  550גויסו לשורות המשטרה  2018

 2018.38הצטרפו למשטרה בשנת 

לשוטרות  39הינן נשים. 79חשוב לציין כי מתוך שוטרים אלה, 

נודעת חשיבות רבה משום שהן מקנות לגיטימציה להצטרפות 

למשטרה בקרב החברה הערבית. יתר על כן, יש בכך סיוע רב 

לנשים הסובלות מאלימות במשפחה משום שהנפגעות ירגישו בנוח 
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לפנות לשוטרת, בפרט ערבייה, יותר משירגישו בנוח לפנות לשוטר 

 או לשוטרת יהודים.

לים על יעדי תכנית החומש של המנהלה להוספת מספרים אלו עו

תחנת  40תקנים למשרות המיועדות לשוטרים מוסלמים. 600

-כ 2018-שוטרים, מונה ב 100-כ 2008קדמה למשל, שמנתה בשנת 

סך הכול, בתכנית החומש למנהלה נקבע כי יש  41שוטרים. 350

שוטרים נוספים, יהודים וערבים, לתגבור כוח האדם  1350לגייס 

תחנות המשטרה. התקנים מיועדים לאיוש תחנות משטרה ב

חדשות ביישובים הערביים ולתגבור תחנות קיימות ומערכים 

תקנים, מספר העומד  722הוקצו  2016-2018תומכים. בשנים 

 ביעדי תכנית החומש.

המישור השני בו פועלת המנהלה הוא ייסודן של תחנות משטרה 

ית, המנהלה תסייע בהקמת חדשות ביישובים ערביים. לפי התוכנ

תחנות חדשות ביישובי החברה הערבית ובחיזוק עשר תחנות  11

נפתחו חמש תחנות משטרה חדשות ביישובים  2018-ב 42קיימות.
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כרום, ערערה בנגב, כפר קאסם, כפר יאסיף -ערביים )מג'ד אל

ניתן לראות את פריסת מוקדי  1במפה  43גרביה(.-ובאקה אל

 ים.המשטרה ביישובים הערבי

 44: תחנות משטרה ונקודות משטרה ביישובים ערביים1מפה 

הקמת תחנות המשטרה זכתה להתנגדות ולחוסר שיתוף פעולה 

מצד הרשויות המקומיות שבשטחן היו אלו אמורות להיבנות. 

לדברי ראש מדור נכסים של המשטרה, אסי אהרוני, ההתנגדות 

היא להקצעת הקרקע לטובת תחנות המשטרה. לטענתו, לחץ 
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ך חברתי מונע גם מיזמים פרטיים להציע שטחים למטרה זו. כ

תושבים בקשה להפסקה מידית של  300-למשל בכפר כנא, הגישו כ

העבודות לפיתוח בניית תחנת המשטרה ביישוב ובערים אחרות. 

 45הפרוייקטים הושהו כשכלל לא נמצא להם מקום מתאים.

לא רק הציבור מתנגד להקמת תחנות המשטרה, גם המנהיגים 

ההחלטה  הערביים מפגינים התנגדות מוצהרת כלפיה. שנה לאחר

להקים תחנות משטרה חדשות בכפרים ערביים, הועלתה הצעה 

לתיקון חוק המאפשר לרשויות המדינה להקים תחנות משטרה, 

התיקון לפקודת העיריות חרף התנגדות המועצה המקומית לכך. 

הוצע על ידי השרים אריה דרעי )ש"ס( וגלעד ארדן )ליכוד( בתגובה 

הערבי, על אף המאמצים לקשיי המשטרה בהקמת תחנות במגזר 

הרבים שהושקעו בתחום עם הקמת מנהלה מיוחדת לשיפור 

השירות למגזר. באופן מפתיע, חברי הכנסת הערביים מהרשימה 

 46המשותפת והעומד בראשה, איימן עודה, הצביעו כנגד המהלך.

מודל שיטור עירוני להתמודדות עם אלימות  :. עיר ללא אלימות2

 2004-נוער. התוכנית הוקמה באילת ב לסוגיה, בעיקר בקרב בני

הורחבה לכלל אזורי הארץ. כיום התוכנית פועלת ביותר  2007-וב
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 ה/-נגד-הצביעו-הערבים-החכים-הצביעות-/שיאhttps://mida.org.il/2018/09/02אוחזר מתוך: 
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ערביות. במסגרת המודל  60רשויות מקומיות, מתוכן  140-מ

יושמה תכנית אכיפה עירונית משותפת עם הרשות המקומית, 

הקמת מתחמים מפוקחים, מבצעי אכיפה, הפעלת יחידת שיטור 

ת סיירות הורים ועוד. לצורך זה, שוטרים צורפו משולב, הקמ

נדרשה במסגרת התוכנית לפעילות הפקחים העירוניים. כמו כן, 

המשטרה להקים מערך מצלמות אבטחה, בקרה ומעקב באזורים 

 47שתועדו בהם אירועים רבים של אלימות ופשיעה.

 . ביקורת מבקר המדינה2.1

פרסום דו"ח ועדת אור, דו"ח מבקר המדינה העיד כי מאז  2018-ב

משטרת ישראל השקיעה מאמצים בהפחתת אירועי האלימות 

והשימוש באמצעי לחימה לא חוקיים במגזר הערבי וכן הגבירה 

את פעילות המניעה והאכיפה בקרב החברה הערבית. הגברת 

פעילות זו כללה תגבור משמעותי של תחנות המגזר הערבי, פתיחת 

ור נגישות הציבור לשירותי תחנות משטרה חדשות, וכן שיפ

 המשטרה.

עם זאת, המבקר גם הצביע על שורה של ליקויים וקשיים ביישום 

אמנם המשטרה השקיעה הפעולות שהוביל פיקוד המשטרה. 

מאמצים רבים בחשיפת אמל"ח ומיגור אלימות אך העלייה 
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המתמשכת במספר אירועי הירי מעידה על הקושי של המשטרה 

 להתמודד עם התופעה. 

יש לציין כי אין הכרח לפרש את נתון העלייה במספר אירועי הירי 

כהתגברות הפשיעה דווקא. ייתכן ודיווח נרחב יותר למשטרה עשוי 

לספר על רכישת אמון רב יותר כלפיה ועל שיתוף פעולה פורה יותר 

עמה. אמון ושיתוף פעולה אלו יכולים להצביע על מגמה של 

ערבית בנעשה בה, ועל רצונה התרחבות מעורבותה של החברה ה

 48לחולל שינוי בדפוסי האלימות בתוכה עד כה.

לטענת המבקר, על אף שמספר העצורים והמעורבים בתיקים 

שנפתחו בתחנות המתעסקות באוכלוסייה ערבית )קדמה ונצרת( 

גדול ממספר העצורים והמעורבים במספר דומה של תיקים 

היהודית באותו שנפתחו בתחנות אשר מתעסקות באוכלוסייה 

מחוז, לא ניתן לכך ביטוי בתקן ובמצבת כוח האדם של תחנות 

אלה. בנוסף, בשל המחסור בחוקרים, אין המשכיות בטיפול 

מבקר המדינה  49באירועים במסגרת משרדי החקירות במשטרה.
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טען שלא התמלאה מכסת השוטרים הערבים שהוצבה עם פתיחת 

 הסיבות לכך. מינהלת המגזר הערבי. המבקר לא עמד על

, טען מבקר המדינה כי רוב עיר ללא אלימותבאשר לתוכנית 

הרשויות אינן מסוגלות להקים תשתית שתאפשר פריסה 

אפקטיבית של המצלמות והתוכנית נמצאת בשלבי הקמה חלקית 

מהרשויות המקומיות בחברה הערבית שבשטח שיפוטן  65%-ב

שיפוטן הותקנו מהרשויות שבתחום  33%-מיושמת התוכנית. ב

מצלמות, המצלמות אינן מחוברות למוקד מאויש, ולפיכך לא 

נעשה מעקב בזמן אמת אחר האזורים המצולמים בשטח שיפוטן. 

מתחנות  19%-עולה כי בכ 2017מסקר שערכה המשטרה בשנת 

המשטרה שמשרתות בעיקר אוכלוסייה יהודית יש נקודת צפייה 

מהתחנות שמשרתות בלבד  6%-לעומת כ ,בזמן אמת במצלמות

 50בעיקר אוכלוסייה ערבית.

לסיכום, ממסמך מבקר המדינה עולה שמשטרת ישראל אינה 

מצליחה להתמודד עם עבירות אמצעי לחימה ושימוש בנשק 

בישובים ערביים ונכשלת ברכישת אמון הציבור הערבי. יש לציין 

ואינו בוחן  2014-2016שדו"ח מבקר המדינה מתבסס על השנים 

 וחבי את שיפור מערך המשטרה לאורך עשור.באופן ר
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מבקר המדינה דרש "לשנות נורמות המלצות מבקר המדינה: 

ולבצר את ערך קדושת החיים". לצורך זאת, המליץ המבקר לממש 

, ולתגבר את 2015מדצמבר  922החלטת הממשלה מספר את 

המשטרה בכוח אדם ובמשאבים נוספים שיתנו מענה מספק יותר 

של הפשיעה והאלימות בקרב האוכלוסייה הערבית. לרמה הגבוהה 

כמו כן, דרש המבקר מעורבות של משרדי ממשלה נוספים בהגדלת 

שיעור התעסוקה, בפיתוח הכלכלי, בחיזוק מערכת החינוך, 

 בחיזוק מערכי רווחה, בבניית תשתיות, בתחבורה ובדיור.

במגזר הערבי  נראה שעמדת מבקר המדינה היא כי בעיית האלימות

איננה בסמכותה של המשטרה לבדה, ונדרש לכך שיתוף פעולה עם 

 51גורמי ממשל נוספים.
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 מידת אמון הציבור הערבי במשטרה .3
בהמשך לדיון אודות פעילות המשטרה, יש לתת את הדעת על אמון 

הציבור הערבי במשטרת ישראל ומידת שיתוף הפעולה עמה 

משטרה בדיווח על מקרי אלימות. מידת האהדה והתמיכה שה

מקבלת מצד האזרחים הערבים משפיעה בהכרח על יעילותה 

והצלחת משימתה, כל שכן שהיא עשויה להעיד על כישלונה כגוף 

 שעובד אל מול ולצד אזרחים וקהילות.

מחקרים מצביעים על כך שיחסים תקינים בין קבוצות אתניות 

מתאפשרים כאשר יש הסכמה מצד קבוצות המיעוט כי ההתנהלות 

ית לגיטימית. התנהלותה של המשטרה, כגוף המייצג את המדינת

המדינה וכבאה כוחה, אחראית במידה רבה לאמון שנותן הציבור 

בשלטון. תפיסת המשטרה כאוכפת החוק באופן הגון וכשומרת על 

ביטחון המרחב הציבורי, מהותית לשם יצירת זיקה ורגשות 

נכשלת חיוביים כלפי פעילות המדינה. לחילופין, כשהמשטרה 

במיצובה כגוף לגיטימי ויעיל בעיני התושבים, נוצר פחד ציבורי 

ואווירה המאפשרת התגברות של התנהגות קיצונית ואלימה. אם 

כן, יחסים תקינים בין המשטרה לבין קבוצות אתניות חיוני לא רק 



עבור יעילות עבודת המשטרה, אלא אף עבור מיגור עליית גורמים 

 52אורח החיים התקין של המדינה.אלימים ושילוב הקהילה ב

בקרב הציבור  2014מסקר שערכה קרן יוזמות אברהם בשנת 

מהנשאלים דיווחו כי יהיו מוכנים להשתתף  46%הערבי עולה כי 

במפגשים עם המשטרה בכדי לדון במיגור הפשיעה באזור מגוריהם 

דיווחו כי יהיו מוכנים להשתתף בפעילות קהילתית  56.5%-ו

בפשיעה. לפי דו"ח הקרן, זהו שיפור משמעותי במידת למאבק 

נתוני האלימות  53האמון כלפי משטרת ישראל בקרב ערביי ישראל.

משנים אלו מעידים על עלייה במקרי האלימות ומעניין לראות כי 

נשקפת מבחינת נכונות הציבור הערבי לשתף פעולה עם המשטרה 

 מגמה הפוכה.

מציגים תמונה שונה. בשנה זו הנתונים כבר  2018-לעומת זאת, ב

נערך סקר עמדות מקיף בו נבחנה שאלת הביטחון האישי בקרב 

אזרחים ישראלים, יהודים וערבים. יש לציין כי השאלון לא היה 

אחיד לחלוטין בין קבוצות היהודים והערבים; השתתפו יותר 

( והשאלון הערבי היה מפורט 500לעומת  718ערבים מיהודים )

מהסקר עולה שמקרב  54(.34שאלות לעומת  111ודי )יותר מזה היה
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האזרחים הערבים שחוו איום באלימות או אלימות מילולית, 

 (. 7לא הגישו תלונה )תרשים  61.7%

: שיעור האזרחים שהגישו תלונה במשטרה מקרב 7תרשים 

 55האזרחים הערבים שחוו איום באלימות או אלימות מילולית

 

ממצא זה מצביע על חוסר אמון מובהק במשטרת ישראל. בהמשך 

לכך, תוצאות הסקר העידו כי יהודים מעריכים שטיפול המשטרה 

בפנייתם טוב יותר מכפי שמעריכים אזרחים ערבים. כפי שניתן 

מהיהודים מעריכים שטיפול המשטרה  48%-, כ8לראות בתרשים 

רבים בלבד. ניתן מהע 35%-בהם הינו טוב או טוב מאוד לעומת כ

לייחס פער זה לכך שהמשטרה נתפסת כגוף שאינו רק אזרחי אלא 

צבאי )בשילוב משטרת הגבולות( ומשום כך אפשר כי -גם ביטחוני
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הערכת הציבור הערבי כלפיה נמוכה יותר וכי תחושת הניכור 

 56והריחוק ממנה רבה יותר.

: עמדות ביחס לאיכות הטיפול מטעם המשטרה לפי 8תרשים 

 57גזריםמ

 

מנתונים נוספים עולה כי אכן לציבור הערבי הערכה נמוכה כלפי 

המשטרה בתחום ההתמודדות עם מעשי אלימות ופשיעה. 

הממצאים מצביעים על כך כי לתפיסת הנשאלים הערבים 

המשטרה נכשלה בהתמודדות עם בעיות אלו בחברה הערבית 

 (.9)תרשים 
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בחברה הערבית לפי : עמדות ביחס לתפקוד המשטרה 9תרשים 

 58תחום פעילות

 

אמנם נראה כי בנושאי אכיפת החוק ושמירה על הסדר יש יחסית 

הערכה כלפי המשטרה, אך בתחומי ביטחון אישי מספר הנשאלים 

הנשאלים  10שענו טוב או טוב מאוד יורד משמעותית. כך בתרשים 

מעידים כי הסיכוי שיתלוננו במשטרה גבוה יותר במקרה של עדות 

-( לעומת מקרה של עדות לירי )כ%61-גיעה ברכוש פרטי )כלפ

%40.)59 
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 60: נכונות להעיד במשטרה לפי סוג פגיעה10תרשים 

 

נראה כי ההבדל העיקרי בין המקרים השונים הוא מידת האיום 

שמהווה הפוגע. אפשר כי המתלונן הפוטנציאלי מחשב את צעדיו 

ו מהווה איום ומניח כי אדם הפוגע ברכוש אינו אלים בהכרח א

עבורו, לעומת אדם המשתמש בנשק חם ומשתמש באלימות. ייתכן 

כי החשש מתגובתו של אותו פוגע וחוסר האמון במשטרה כי תגן 

 61על אלה המשתפים עמה פעולה מדכאים את המוטיבציה לדווח.

עולה כי גם בקרב הנשאלים  11לסיכום סעיף זה, מתרשים 

גבוה. בכל זאת, לא ניתן  היהודים האמון במשטרת ישראל אינו

להתעלם מהפער בין הנשאלים היהודים לנשאלים הערבים, 

מעידים כי הם חשים אמון  26%כשבקרב הנשאלים הערבים רק 

 62או אמון מלא במשטרת ישראל.
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 63: מידת האמון במשטרת ישראל לפי מגזר11תרשים 

 

לצד התחושות האמביוולנטיות שחשים האזרחים הערבים כלפי 

, השנה בה נערך הסקר, 2017ישראל יש לזכור כי בשנת משטרת 

נהרגו שלושה אזרחים ערבים מירי כוחות המשטרה. בשלושת 

המקרים, תיקי החקירה נסגרו ללא העמדה לדין של מי 

מהשוטרים המעורבים. התפתחויות אלו עשויות להגביר את 

תחושת האפליה בקרב החברה הערבית והתחושה כי בעיני 

 64חייהם אינם שווי ערך לחיי האזרחים היהודים.משטרת ישראל 

הנהגתה הפוליטית של החברה הערבית עצמה אינה תורמת 

לשיפור המצב. מחאתה על האלימות בחברה הערבית והתרעומת 

כנגדה גולשות מהר מאוד להסתה נגד המשטרה תוך פקפוק בטוהר 

כוונותיה. כך למשל התבטא חבר סיעת הרשימה המשותפת, אחמד 

                                                           
 שם. 63
 שם. 64



: "משטרת ישראל נוהגת באזרחים הערבים כאילו מדובר טיבי

התנהלות זו של חברי הכנסת הערבים אינה מיטיבה  65באויבים".

את מערכת היחסים העדינה בין המשטרה ובין האוכלוסייה 

הערבית. מחקר שנעשה בנושא אלימות בחברות מיעוטים אתניים 

ין בעולם טוען כי הדרך לפתור את מערכת היחסים הסבוכה ב

הקהילה למשטרה היא להבהיר, הן למשטרה והן לציבור, את 

תפקידה של המשטרה בקידום יחסים תקינים בין האוכלוסיות 

במדינה. לטענת המחקר, יש הכרח שמנהיגים פוליטיים 

ומשטרתיים יצהירו על תמיכתם בתפקיד זה ויקדמו הבנה 

 66ותמיכה בו בקרב הציבור.

רים העולים מתוך החברה עם זאת, ניתן לשמוע גם קולות אח

ֲעֵרִבים זה לזה',  –הערבית. יוסף חדאד, מנכ"ל עמותת 'ביחד 

עמותה חברתית הפועלת לחיבור בין המגזר הערבי לחברה 

הישראלית, טוען כי יש ליצור שיתוף פעולה בין ההנהגה הערבית 

ומשטרת ישראל, זאת בכדי לייצר פתרונות של אכיפה וביטחון 

ר להפוך את המחאה כנגד האלימות במגזר במגזר. לדבריו אסו
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הערבי למחאה פוליטית, וכך לאפשר לחברה הישראלית כולה 

 67להזדהות ולתמוך במאבק נגד האלימות.

מחקרים טוענים כי חשוב שלצד שיפור התנהלות המשטרה 

וחיזוקה המעשי, יושקעו משאבים גם בשינוי התדמית שלה, 

ון לסייע ולתרום לחברת צדדי במשחק פוליטי לגוף הנכ-מגורם חד

המיעוטים. לצד זאת, על המשטרה להפנים את תפקידה כמקדמת 

אתניים טובים בחברה, תוך הוקעת גזענות פנימית כמו -יחסים בין

גם גזענות כלפי אזרחים. על המשטרה להיות מחויבת לכינון 

תרבות של קבלה וכבוד כלפי כל בני מיעוטים ולראות עצמה 

רת חברה מעורבת, מורכבת אשר מצליחה כסוכנת חיובית ביצי

 68לחיות יחד.

אם כן, אנו נתקלים כאן במנגנון של היזון חוזר: אמון הציבור 

בכוחות המשטרה משפיע על מידת היעילות המשטרתית, וזו 

בתורה משפיעה שוב על אמון הציבור במשטרה. אך מן המעגל 

 הזה, נדמה שמשטרת ישראל טרם הצליחה להיחלץ.
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אפשריים למצוקת האלימות בחברה גורמים  .4
 הערבית

אלימות היא תופעה אוניברסאלית החוצה מדינות, חברות, 

תרבויות ודתות. עם זאת, ניתן למצוא שונות במידת שכיחות 

האלימות בין החברות שונות, וכן במידת הלגיטימציה שניתנת 

לאלימות בעיני הסביבה ובנכונות להתמודד עמה. אשר על כן, גם 

 הניתן לאלימות משתנה מחברה לחברה.ההסבר 

במחקרים הנוגעים לאלימות הוצגו תיאוריות וגישות שונות 

המסבירות את האלימות כתופעה חברתית, ניתן לחלק אותן 

 לארבע קטגוריות:

: האלימות מובנת כתכונה מולדת הנובעת הסבר גנטי .1

מאינסטינקטים. תיאוריות אלו יתלו את הסיבה לאלימות 

ובמאפיינים מולדים ויעקרו או יצמצמו את  בהרכב הגנטי

 69יכולת ההתערבות והשינוי של נטייה זו.

: את קיומה של האלימות הבין פרויד הסבר פסיכודינמי .2

כקשורה ביצר המוות )תנטוס(, כוח הרסני מולד הפועל 

בניגוד לאינסטינקט החיים )ארוס(. על פי פרויד, האלימות 

פים המיניים והאגרסיה צפים כתוצאה מהדחקת הדח
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)ליבידו(. אמנם באישיות ישנם גם מנגנוני בקרה אשר נועדו 

לווסת ולרסן את התפרצויות האלימות בהתאם לנסיבות 

 70המציאות.

: את שורש האלימות נמצא בתנאים הסבר סוציולוגי .3

החברתיים כגון מצב כלכלי ירוד, עוני ומחסור. אלה עשויים 

ו במעגל הראשון ליצור דפוסי התנהגות אלימים אשר יפגע

בתוך כך, סביבת חיים צפופה אשר  71הנגיש ביותר לתוקף.

מתקיימים בה מאפיינים של נחיתות חברתית תעורר ביתר 

 72שאת התנהגות אלימה.

כך למשל, מחקרים בארה"ב הראו כי כשבודקים נתוני 

אלימות, מתגלה שבמקומות בהם יש צפיפות רבה, שיעורי 

ממוצא שונה. כלומר, לא הגזע האלימות זהים לאוכלוסיות 

 73או התרבות הם אלו שגרמו לאלימות אלא צורת המגורים.

ישנן תיאוריות סוציולוגיות המניחות כי רוכשים התנהגות 

אלימה דרך מודל סביבתי ובאמצעות חיקויה של דמות בעלת 
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השפעה או מקור אלים אחר. גישות אלו מעניקות משקל רב 

 74בה אשר בתוכה התעצבו.לאופן בו גדלו הפרטים ולסבי

: האלימות נובעת מן האינטראקציה הסבר אינטראקציוני .4

של הפרט עם הסביבה ויסודה בתחושות תסכול וקיפוח. 

האדם חווה תסכול כשנחסמת דרכו אל המטרה או כאשר 

מונעים ממנו מלממש את המוטיבציה שלו, במקרים אלו 

ת של הוא עלול להגיב בתוקפנות. התנסויות חוזרות ונשנו

תסכול לאורך החיים מצטברות וגורמות להיווצרות דחף 

 75תוקפני.

בהתאם, הגישה האקולוגית שמתייחסת ליחסי הגומלין בין 

הסביבה הפיזית, החברתית, הכלכלית, הרגשית והתרבותית 

לבין החברה או הפרט, מטעימה כי מעשה האלימות נגרם 

בשל חוסר הלימה בין צרכי הפרט או הקבוצה לבין 

כלומר, יש להבין את ההקשר בו נמצאים הפרט  76יבתם.סב

או הקבוצה כדי להבין את התהליכים או האתגרים איתם 

 הם מתמודדים.
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הסבר תופעת האלימות הגואה בחברה הערבית בישראל משרת 

שחקנים שונים בחברה הישראלית ומאפשר הפניית אצבע 

י מאשימה, בין אם כלפי אוזלת ידה של המשטרה ובין אם כלפ

לצד זאת, עשויים להיות תרבותה האלימה של החברה הערבית. 

גורמים נסיבתיים נוספים שאין מאחוריהם "אחראי" אך הבנתם 

עשויה לסייע בהתמודדות עם הבעיה. הבנת הגורמים לאלימות 

היא התנאי הראשון לטיפול בבעיה. עצם קיומן של תיאוריות 

י מקשה על מתן שונות באשר לשורש תופעת האלימות במגזר הערב

מענה אפקטיבי לאוכלוסייה והתמקדות בליקוי מסוים שסילוקו 

 יפתור את המצוקה.

 התפרקות התא החמולתי .4.1

כחלק מהמודרניזציה שעוברת החברה הערבית, בישראל ובמדינות 

 –ערביות אחרות באזור, ישנו מעבר למבנה של משפחה גרעינית 

ראש החמולה מסורתית. בעבר החזיק -בניגוד לזו החמולתית

בסמכויות תגמול וענישה שאפשרו פיקוח על הנעשה בקהילה. 

עיקור מוסד החמולה גרם להיחלשות כוחו של ראש המשפחה 

וכפועל יוצא גם לערעור סמכויותיהם של המנהלים והמחנכים 

במערכת החינוך. התפרקות סמכויות אלו יצרה פתח לתופעת 

 האלימות והפשיעה.



דיר את החברה הערבית כ"חברה הסוציולוג נוהאד עלי הג

במעבר", חברה אשר השליכה נורמות וערכים מסורתיים שהיו 

בעלי כוח מרתיע ומכונן להתנהגות נאותה, אך טרם גיבשה דפוסי 

ביטוי לכך ניתן למצוא בעדותו של אחד  77התנהגות חלופיים.

 מתושביה הערביים של העיר טייבה:

. כללים המצב הקיים הוא פונקציה של משבר ערכים

חברתיים תקיפים שפעלו בחברה העברית המסורתית אינם 

קיימים יותר. המוסדות הפורמליים והבלתי פורמליים לא 

השכילו למלא פונקציה זו. העולם התחתון ניצל פרצה זו 

 78והוא עושה ככל העולם על רוחו.

מסגור הבעיה באופן הזה מדגיש את הצורך בגורמים חינוכיים 

בית ביתר שאת, תוך מיצובה של הסמכות שיפעלו בחברה הער

 מחדש.

 מעמד האישה .4.2

שוויון -החברה הערבית היא חברה פטריארכלית שקיים בה אי

אינהרנטי בין נשים וגברים. הגבר במשפחה הוא בעל זכויות יתר, 

נמצאת בעמדה נחותה יותר. פעמים רבות נשללת  בעוד האישה

השתתף ממנה חירותה והיא אינה מורשית לצאת ללמוד, ל
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בפעילות פוליטית ולהשתלב בשוק התעסוקה. לפי הסוציולוג 

מהנשים בגיל העבודה בחברה הערבית אינן  %85נוהאד עלי, 

 79מועסקות.

היחס הרודני כלפי נשים בא לידי ביטוי גם באלימות פיזית: 

כליאתן בבית, הרמת יד עליהן ולבסוף גם באלימות קיצונית 

נשים  24, מתוך 2018בשנת  80הידועה כ"רצח על כבוד המשפחה".

(, בעוד החברה 66%מתוכן היו ערביות ) 16שנרצחו בישראל 

 81מהאוכלוסייה הישראלית. %20-הערבית מונה כ

מחקרים רבים מעידים כי רצח נשים הוא תופעה תרבותית אשר 

אינה קיימת בקרב ערביי ישראל בלבד, אלא שכיחה בכלל מדינות 

ת החברתית הערבית. לרצח ערב ברחבי העולם ושורשה בתרבו

נשים גושפנקה חברתית במגזר הערבי והוא נעשה תוך שיתוף 

 82פעולה או התעלמות מצד גורמי המנהיגות המקומית.

פעמים רבות אנשים ששכלו את בנותיהם, אחיותיהם או 

חברותיהם, מכירים את הרוצח וממשיכים בחייהם בידיעה שהוא 

ה שראיינה אמהות מסתובב חופשי. הבמאית אבתיסאם מרעאנ
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וקרובות משפחה של נרצחות מספרת שלעתים, לצד הכאב הגדול 

על האובדן, ניכר שהאבלות עצמן מצדיקות את הרצח. כך היא 

 מתארת פגישה עם אם ששתי בנותיה נרצחו בידי בנה:

בלילה אחד, הבן שלה שיסף את הגרון של שתיהן. היא 

ן משוסף. התעוררה וראתה את שתי בנותיה שוכבות עם גרו

הבית זירת רצח. והיא מדברת רק על אחת הבנות. רק על 

אחד הקורבנות. על השנייה היא לא מדברת. למה? כי השנייה 

הייתה חצופה יותר. היא אתגרה אותו. היא ענתה לו. היא 

 83לא ויתרה.

שיחה זו מלמדת על הנורמליזציה שחלה בחברה הערבית באשר 

פשי. אי אפשר להתעלם לרצח נשים ולרוצחים המסתובבים חו

 מכך כשניגשים לבחון את סוגיית האלימות הכללית במגזר.

בניגוד לכך, טוענת הסוציולוגית הפלסטינית מנאר חסן, במדינות 

ערביות בהן מתקיים רצח נשים ועליהן מבוססים המחקרים, כמו 

גם במדינת ישראל, ישנם גורמים המחזקים את הפרקטיקה של 

פטריארכלית על ידי מתן כיבודים הרצח ואת הפוליטיקה ה

למנהיגות הפטריארכלית מטעם המדינה. כך למשל בירדן, בסוריה 

ובלבנון החוק מקל על עונשו של גבר אשר רצח אישה על רקע כבוד 
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המשפחה, בין אם הייתה אשתו, בתו או כל אישה המשתייכת 

למחראם )חמולה( שלו. חסן טוענת כי זהו אינטרס של השלטון 

שמור על צייתנות וכניעות ביחסים בתוך המשפחה, על הערבי ל

מנת להשרות אווירה דומה ביחסים אל מול המשטר. "מאחר שרוב 

המדינות הללו שואבות את כוחן לא מבחירה חופשית של נתיניהן 

אלא מצייתנותם וכניעותם, הן מטפחות גישות אלה גם בתוך 

נותנת  כמו כן, ההכרה השלטונית במסורות דתיות 84המשפחה".

למשטר לגיטימציה מצד אנשי הדת ומבטיחה את נאמנותם של 

 85המאמינים.

לטענתה של חסן, גם במדינת ישראל בה נהוג משטר דמוקרטי, 

נוקט הממשל מדיניות דומה שמטרתה לאפשר אוטונומיות 

ונכבדי כפרים. לפיכך, היא  לחמולה ואת שימור כוחם של שייח'ים

ממשיכה, נוקטת המשטרה בגישה המתעלמת ממקרי אלימות 

במשפחה בחברה הערבית ומחזירה באופן שיטתי נשים שנמלטות 

על נפשן לרוצחיהן הפוטנציאליים. באופן זה, מעניקה המשטרה 

 86לחמולות את הסמכות לטפל בסכסוכים המתקיימים בקרבן.
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פחה מצא כי ברוב המדינות מעדיפה מחקר על שיטור אלימות במש

המשטרה שלא לבצע מעצרים במקרה של אלימות בתוך המשפחה 

-פעולה. כמו כן, אי-אלא לפנות לדרכי גישור, הרחקה או אי

התערבות המשטרה במקרי אלימות בתוך המשפחה נגרמת 

לעיתים מתוך רצון להפגין "רגישות תרבותית" ורצון לשתף פעולה 

לפיכך, לרוב קריאות לעזרה בענייני  87קומיות.עם בני הקהילות המ

אלימות בתוך המשפחה בקהילה הערבית מעמידות את המשטרה 

במצב של חוסר אונים. מצד אחד תופנה כנגדה ביקורת על כך 

שאינה מכבדת את השיטות המסורתיות לפתרון סכסוכים בתוך 

המשפחה )כגון סולחה( או שאינה מתייעצת עם בני משפחה ונכבדי 

הילה בהחלטות הקשורות לנפגעות אלימות, ומצד שני, המשטרה ק

תואשם בכך שאינה מתערבת די הצורך בכדי להגן על שלמות הגוף 

 88של האזרחים עליהם היא אמונה.

התפרצות מחודשת של אלימות במגזר הערבי עוררה שיח חברתי 

ער בנושא, אך למעשה מקרי האלימות והרצח נגד נשים בחברה 

מאז ומתמיד, ועד לאחרונה זכו להתייחסות מועטה הערבית היו 

בלבד. תופעת האלימות בחברה הערבית אינה מתקיימת בחלל ריק 

וקודמת לה תופעת הרצח כנגד נשים שמתקיימת בחברה כבר 
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שנים. לאחר שחיקה מתמדת במשקל שמעניקים למעשי רצח כנגד 

נשים נוצר פתח להכלה קהילתית של מעשי אלימות כלפי 

 89סייה כולה.האוכלו

 אקונומית-רמה סוציו .4.3

בספרו "אלימות ופשיעה בחברה הערבית בישראל" מסביר 

הסוציולוג הפלסטיני נוהאד עלי כי יש לתלות את תופעת האלימות 

כלכלי של החברה הערבית. -במגזר הערבי במעמדה החברתי

לטענתו ישנה הלימה מובהקת בין העלייה ברמת האלימות בחברה 

קת העוני בה. אכן, האוכלוסייה הערבית היא הערבית לבין העמ

אוכלוסייה ענייה שמרבית חבריה משתייכים למעמד הפועלים. 

ממשקי הבית,  56.8%תחולת העוני בה לפי הכנסה כלכלית חלה על 

מהילדים. עלי ממשיך וגורס כי העוני  72.9%-מהנפשות ו 59.1%

אלא בחברה הערבית אינו תלוי רק במאפיינים של החברה עצמה 

הוא פועל יוצא של מדיניות ממשלתית מפלה. היקף המשאבים 

שהשקיעה המדינה בפיתוחם של היישובים הערבים ובעידוד 

יוזמות פיתוח במגזר הערבי קטן במידה ניכרת לעומת ההשקעה 

 90ביישובים יהודים.
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גם ארגון מעוז טוען כי היישובים הערביים מצויים בתחתית 

פיקוח ניכר, -מהם סובלים מתתכלכלי ורבים -הסולם החברתי

מאבטלה נרחבת, ממערכות חינוך ורווחה חלשות ומתשתיות 

פיזיות רעועות. כתוצאה מכך, ישנן מעט תשתיות קהילתיות של 

פנאי וחינוך וכן מחסור בשירותים בסיסיים כמו בתי חולים, 

 91תחבורה ציבורית נגישה, משרדי ממשלה ועוד.

ומד לבדו כגורם המשפיע על מצב העוני בחברה הערבית אינו ע

מעשי האלימות ומחקרים מראים כי על אף שפעמים רבות ישנה 

קורלציה ישירה בין מצב כלכלי לבין שיעורי אלימות גבוהים, לא 

ניתן להפריד בין הגורם הכלכלי לגורמים אחרים, כגון תעסוקה, 

השכלה, צורת מגורים, מצב משפחתי ובריאות. יתירה מזאת, 

ישנו קשר ברור בין אלימות לבין תעסוקה לסירוגין, פעמים רבות 

 92אבטלה והשכלה נמוכה כגורמים הנובעים ישירות ממצב העוני.

כלכלי הקשה מתבטא גם -בחברה הערבית בישראל המצב החברתי

במדדים נמוכים של תעסוקה והשכלה בהשוואה לכלל 

האוכלוסייה. שיעורי התעסוקה במגזר הערבי נמוכים מאלה 

היהודי, בעיקר בשל שיעור נמוך של תעסוקה בקרב נשים שבמגזר 

                                                           
מרכז הידע , בחברה הערבית בישראלטחון אישי יפשיעה וב ,אלימות ,חנן כהן, אחינועם לבקוביץ ורעות צוריאל 91

 .2019והאסטרטגיה בשיתוף מעוז, נובמבר 
92 Lubker, D. K. (2004). Socioeconomic Status and Domestic Violence. International Journal of Global 
Health and Health Disparities, 3(1), 85-91. Retrieved from: 
https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=ijghhd 

https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=ijghhd


, שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות 2017ערביות. נכון לשנת 

 12ניתן לראות בתרשים  93בלבד. %36-עמד על כ 64-25בגילאי 

שבעוד ששיעור התעסוקה בקרב ערבים נמוך באופן יחסי מגברים 

ות נמוך עוד לא חרדים, שיעור הנשים הערביות המועסק-יהודים

 יותר.

: שיעור תעסוקה לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה )בני 12תרשים 

64-25 ,)2018-199594 

 

מחקרים מראים כי ההשכלה היא אינה גורם מכריע לחלוטין 

בקביעת התנהגות אלימה. נכון יותר להבין את ההשכלה כגורם 

שעשוי להניא מפנייה לאלימות על ידי יצירת מערך שיקולים 
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משתלמת. כך לדוגמא, עבור אדם משכיל, -אותה לבלתי שהופך

הפנייה לאלימות תגבה ממנו מחיר חברתי גבוה, וזמן הישיבה 

בכלא וההיעדרות משגרת החיים נתפסים כאיום כבד. שיקולים 

ותפיסות אלו אינם תמיד מתקיימים בקרב אנשים בעלי השכלה 

ות נמוכה, ועל כן הם עלולים להירתע פחות מבחירה בהתנהג

 95האלימה.

מצב ההשכלה בחברה הערבית אמנם השתפר מאז הקמת המדינה, 

אך עדיין קיים פער גדול בין שיעור המשכילים במגזר הערבי לבין 

מהאוכלוסייה הערבית הם בעלי רמת  6.3%שאר האוכלוסייה: 

בעלי רמת השכלה  18.8%שנים ומעלה, לעומת  16השכלה של 

האזרחים הערבים דומה באוכלוסייה היהודית. מקרב 

הם בעלי השכלה תיכונית בלבד  54%המשתתפים בשוק העבודה, 

בעלי השכלה אקדמאית. לעומתם, בחברה היהודית רק  28.5%-ו

בעלי השכלה  %57.3-בעלי השכלה תיכונית בלבד ו %40

 96אקדמאית.

ישנו פער ניכר בין גברים ונשים במגזר הערבי בתחום ההשכלה 

נמצאות הרבה יותר נשים מגברים.  הגבוהה, כשבאוניברסיטאות
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מצב זה יוצר מתח בתוך התא המשפחתי המסורתי המתבטא לא 

 97פעם בביטויי אלימות ואף ברצח.

ניתן לראות כי לצד העלייה ברמת ההשכלה בחברה  13בתרשים 

הערבית, ישנו עדיין פער בין יהודים וערבים. כמו כן, ניתן לראות 

בוה יותר אך עדיין מתקיים כי אמנם שיעור ההשכלה של נשים ג

פער ניכר בין הנשים היהודיות ובין הנשים המוסלמות, הדרוזיות 

 והבדואיות.

 2008/201398, 27-18: שיעור הסטודנטים בקרב גילאי 13תרשים 

 

הצגה  14באשר למחזיקים בתואר אקדמאי, ניתן לראות בתרשים 

 ברורה של הפער בין יהודים וערבים ובין נשים וגברים.
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 201499, 33-30: שיעור בעלי תואר אקדמאי בני 14 תרשים

 

על רקע נתונים אלו ניתן להסביר את רמת הפשיעה הגבוהה 

המתקיימת בחברה הערבית הענייה אשר ברובה אינה משכילה. 

העוני הקשה בחברה הערבית וחוסר המענה מצד רשויות השלטון 

פשע  מאפשר את התפתחותו של שוק שחור המופעל בידי ארגוני

 100אלימים.

 נשקב ההחזק .4.4

בשנים האחרונות נרשמה עלייה במספר כלי הנשק הבלתי חוקיים 

הנמצאים בידיה של החברה הערבית. קשה לאמוד את היקף הנשק 

הבלתי חוקי בחברה הערבית, אמנם על פי הערכות מדובר בעשרות 

עד מאות אלפי כלי נשק, כמו גם אמצעי לחימה רבים הכוללים 

המשטרה טוענת כי  101רימוני הלם ומטעני חבלה.רימוני רסס, 
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מרבית הנשק במגזר הערבי אינו נשק צבאי ישראלי אלא נשק 

 מוברח משטחי יהודה ושומרון.

יש הטוענים כי המדינה היא זו שאחראית לחימושה המסיבי של 

נשקים שנמצאו בזירת רצח  –החברה הערבית, הן באופן ישיר 

הן באופן עקיף על ידי מיעוט נמצאו כעבור זמן שנית ברחוב, ו

מהנשאלים הערבים ענו שקל  %40-כ 2011-ב 102בשיטור ובפיקוח.

להשיג נשק, אז חלה גם עליה בדיווח על מקרי ירי באזורי מגורים 

 2011.103בשנת  %53-ל 2010בשנת  %17-מ

, ערכה המשטרה מבצע החזרת נשק ארצי 2019בנובמבר 

במסגרתו נקבע כי לא  שהתקיים בין היתר גם ברשויות הערביות,

יופלל אף אדם שיחזיר נשק בלתי חוקי שנמצא ברשותו. משיבי 

הנשק לא הצטרכו להזדהות ובכדי לעודד תושבים לשתף פעולה 

עם המבצע נקודות המסירה נקבעו כמקומות ניטראליים ללא 

נוכחות משטרה: מתנ"סים, מגרשי ספורט או אזורים ציבוריים 

נכשל, כשבמהלכו הוחזרו בסך למרות זאת המבצע  104אחרים.

 105שנמסרו על ידי אזרחים ערביים. 25נשקים, מתוכם  87הכול 
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יש לציין כי גם מבצעים קודמים של החזרת נשק שנערכו במגזר 

הוחזרו  2017-הערבי לא זכו לשיתוף פעולה, כשבמבצע שנערך ב

חברת הכנסת מהרשימה המשותפת,  106שלושה נשקים בלבד.

, הסבירה כי המבצע נועד לכישלון מראשיתו עאידה תומא סלימאן

משום שאינו מתכתב עם מצבה של האוכלוסייה. המחזיקים בנשק 

בלתי חוקי הם עבריינים שלא יסכימו להחזיר את נשקם לרשות 

המשטרה או אזרחים מפוחדים הזקוקים לנשק בכדי להגן על 

עצמם. סלימאן טענה כי המבצע לא יביא לתוצאות ללא מאבק 

 107תקיף כנגד ארגוני הפשע.עיקש ו

 ארגוני פשע .4.5

לפי ההערכות, רבים מאירועי האלימות הקשים בחברה הערבית 

נעשים על ידי ארגוני פשע, בעקבות סכסוכים על רקע הלוואות לא 

ארגוני הפשע פרושים כמעט בכל  108מוסדרות וחובות לא מוחזרים.

היישובים הערביים, לפעמים באופן ישיר, ולפעמים בשיטה של 

"זכיינות", כלומר ארגונים מקומיים שפועלים בחסות של ארגונים 

ארציים. מלבד פשיעה קלאסית, מחזיקים ארגוני הפשע גם 
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עסקים "לגיטימיים" כמו מסעדות, סופרמרקטים ואולמות 

 אירועים.

לפי העדויות, כבר שנים רבות שארגוני הפשע מנסים להשתלט על 

מממנים מסעות בחירות,  רשויות מקומיות ביישובים ערביים; הם

מספקים נשק לקבוצות יריבות בבחירות, וגורמים להטיית 

מכרזים לטובתם באמצעות איומים וירי על קבלנים או על בכירים 

נורו יריות לעבר בתיהם או  2019במועצות. כראיה לכך, בשנת 

בסך  75-מתוך כ –ראשי מועצות ערביות  15-מכוניותיהם של כ

לפי הטענות, התופעה התגברה עם החלת תכנית החומש  .הכול

שמזרימה כסף רב לרשויות ובכך הופכת  2016-למגזר הערבי ב

 109אותן למטרה מועדפת על ארגוני הפשיעה.

אצבע מאשימה מופנית יותר ויותר כלפי המדינה, על כך 

שמאפשרת את צמיחתם המסיבית של ארגוני הפשיעה בחברה 

ד טיבי טען כי "ראש הממשלה, הערבית. חבר הכנסת אחמ

המשטרה והמשרד לביטחון פנים הם האחראים על איסוף הנשק 

והמלחמה בארגוני הפשיעה. אנחנו רוצים החלטת ממשלה 

 110מחייבת במלחמה בארגוני הפשיעה".
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 שיטור יתר ושיטור חסר .4.6

טיעון נוסף ששב ועולה בשיח על האלימות במגזר הערבי נוגע ליחס 

וסייה זו ומידת המענה שהיא מקבלת השלטוני כלפי אוכל

ממערכת הביטחון. יחסים לא תקינים בין קבוצות מיעוטים לבין 

המשטרה ניתן להגדיר כ"שיטור חסר" או כ"שיטור יתר". שיטור 

-יתר משמעו טיפול משטרתי לא הוגן במיעוטים, שימוש לא

פרופורציונלי בכוח ונקיטה במדיניות מעצרים וחיפושים מפלה 

פעמים רבות שיטור יתר מתקיים בשל עמדות גזעניות כלפיהם. 

ואפליה מובנית כלפי מיעוטים המסומנים כסכנה לציבור. 

משמעותו של שיטור חסר הוא הזנחה של מיעוטים וצרכיהם, 

הקצאה מועטה של משאבים ומאמצים ל"הכלת" האלימות 

והפשע בחברת המיעוטים תוך שמירת הסדר והחוק בתוך החברה 

 111בכללותה.

החוקרים ראיד טבי וסאיד תלי בחנו את אופי היחסים בין 

המשטרה למיעוט הערבי בערים טייבה ולוד. בלוד, עיר בעלת 

אוכלוסייה ערבית גדולה, העידו התושבים הערבים על שיטור יתר 

כלפיהם ואילו בטייבה, עיר ערבית המונהגת בידי ערבים בלבד, 

                                                           
 .2013, חיפה: פרדס, שיטור בחברה משוסעתאורי גופר וגיא בן פורת )עורכים(,  111



היד של המשטרה  ייחסו התושבים את הפשיעה והאלימות לאוזלת

 112ולשיטור החסר המתבטא בהזנחה של צרכי העיר.

, כחלק ממבצע נגד הסחר בסמים, חסמה המשטרה 2006בשנת 

שכונה ערבית אחת בעיר לוד, זאת על אף שלטענת התושבים גם 

בשכונות נוספות בעיר מתבצעות עבירות סמים, ביניהן שכונות 

להילחם בסחר יהודיות. התושבים, שהסכימו שהמשטרה צריכה 

בסמים, התקוממו כנגד מה שלדידם הייתה ענישה קולקטיבית 

והתנכלות. מבצעים מסוג זה מתבצעים בעיר לא פעם ומעוררים 

תחושות קשות בקרב התושבים כלפי המשטרה. לטענתם, שיטור 

יתר מתבטא לא רק בנושא הסמים אלא גם ביחס להתבטאויות 

ותה התושבים הערבים, פוליטיות. מדיניות זו, כפי שתופסים א

מעוררת תחושות מוגברות של חוסר אמון בפעילות המשטרה 

 113וחשדנות כלפיה.

-בשונה מלוד, בטייבה התחושות בקרב הציבור מעידות על אי

יכולתה של המשטרה לספק את הביטחון הנדרש לתושבים. רוב 

התושבים הביעו תחושות קשות של היעדר ביטחון אישי בעיר. על 

 חבר הכנסת לשעבר, מוחמד ברכה: כך אף העיד

                                                           
 שם. 112
 שם. 113



אין רדיפה על אחזקת נשק, וכשתופסים מישהו, למחרת 

אתה רואה אותו מסתובב חופשי ברחובות. אין ענישה ואין 

פעילות אמיתית כדי להעניש אנשים כאלו, שמוכרים 

 114למשטרה.

תושבי טייבה תופסים את המשטרה כגוף המתייחס אליהם כאויב 

וגן. מבין המרואיינים במחקר עלו קולות אשר לא זכאי לשיטור ה

הטוענים כי לא רק שהמשטרה אינה פועלת לשיפור המצב 

הביטחוני בעיר, אף יש לה אינטרס בהחרפתו, לשם השחתת 

ופירוק הלכידות בין תושבי טייבה. לטענתם, המשטרה מעלימה 

עין ממעשים פורעי חוק שמבצעים גורמים המשתפים איתה פעולה 

המשטרה נותנת עוצמה  115אופן עקיף את האלימות.וכך מעודדת ב

ונשק למשתפי הפעולה עמה ואלה מנצלים אותם כדי להתנכל 

לאוכלוסייה. מנהיגים ופעילים במגזר התרעמו כי מדובר בתוכנית 

 פלסטיני בישראל.-מכוונת להחלשת הציבור הערבי

גם בטייבה, בדומה ללוד, האופן שבו תופסים את פעילות 

למשבר אמון עמוק וחשש מפניה. בעיני התושבים  המשטרה מוביל

המשטרה נתפסת כגורם מעניש ומשפיל שאינו בא לספק שירות 

לאוכלוסייה הערבית בהתאם לצרכיה, אלא ליישם מדיניות 
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ממסדית סמויה הזרה לצורכי האוכלוסייה. לפיכך התושבים 

נמנעים מפנייה למשטרה בשל החשש כי היא תעשה שימוש במידע 

 116ו לה לצורכה שלה ולא תגן עליהם מפני פושעים.שיעביר

לתפיסות אלו באשר לכוונותיה הרעות של משטרת ישראל 

 117מצטרפת התחושה כי החברה הערבית נמצאת בשולי מאמציה.

בשתי הערים מצטיירת תמונה עגומה בכל הנוגע ליחסים שבין 

האזרחים הערבים למשטרה והאופן שבו הראשונים תופסים את 

משטרה וכוונותיה. המרואיינים בשתי הערים מתלוננים פעילות ה

על אוזלת ידה של המשטרה ועל יחס מפלה ונוקשה כלפי 

האוכלוסייה הערבית. בעיני רבים מהמרואיינים הזנחה זו אינה 

 מקרית אלא מהווה חלק מאפליה רחבה יותר של מוסדות המדינה 

לות כלפי המיעוט הערבי ומדיניות מובנית של התעלמות מעוו

 שמתקיימות במגזר.

 118טענות אלו על האפליה ידועות מזה זמן רב. כבר דו"ח ועדת אור,

, קבע מפורשות כי "רמת 2000שנכתב בעקבות אירועי אוקטובר 

השירות שניתנה לציבור הערבי על ידי המשטרה הייתה נמוכה מן 

מנהיגים פוליטיים מן החברה הערבית  119המקובל במגזר היהודי".

                                                           
 .2013, חיפה: פרדס, עתשיטור בחברה משוסאורי גופר וגיא בן פורת )עורכים(,  116
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ים בדעה זו. יו"ר הרשימה המשותפת, איימן עודה, גם הם אוחז

כך גם  120טען כי "אנשים פונים למשטרה והיא לא עושה כלום".

עיסאווי פריג', חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת מרצ, אמר על 

 מצב האלימות בחברה הערבית:

אני פשוט קובע שהמשטרה נכשלה בתפקידה לספק לי 

ירה המון שאלות ביטחון אישי. היא לא עושה זאת ומשא

המשטרה קיבלה תקציבים, גייסה שוטרים  2016-באוויר. ב

ערבים, הקימה מנהלת ובכל זאת לא הצליחה... זו מדיניות, 

  121אין לי בכלל ספק. כי אנחנו לא בראש סדר העדיפויות.

מצב זה של תחושת אפליה העולה מדוברים שונים בחברה הערבית 

תף עמה פעולה. כך שוחק את האמון במשטרה והנכונות לש

שבעתיד הנראה לעין, לא ניתן יהיה לפתור את בעיית האלימות 

במגזר ללא שיקום משמעותי של מערכת היחסים בין המשטרה, 

 122ההנהגות המקומיות והאזרחים.

  

                                                           
, נובמבר Ynet, האלימות ממשיכה להשתולל: מנהיגי המגזר הערבי פתחו בשביתת רעבנינה פוקס וחסן שעלאן,  120
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 סיכום .5
על תופעת האלימות בחברה הערבית חייבים מדינת ישראל 

ארוכות  ומנהיגיה לתת את הדעת. הנתונים היציבים במשך שנים

לגבי מעשי רצח ופשיעה חמורה אחרת אינם מאפשרים להתעלם 

מהמתרחש. הנוגעים בדבר: השלטון הישראלי וכוחות המשטרה, 

כולם  –ההנהגה הפוליטית הנבחרת מכל הצדדים והציבור עצמו 

 נושאים באחריות לפתרון הבעיה.

רצח הוא אינו הרעה החולה היחידה של החברה הערבית 

 20%-כל היבטיה פושה בחברה המהווה כוהאלימות על 

מאוכלוסיית ישראל. ריבוי של נשק בלתי חוקי, אלימות בתוך 

המשפחה, שוק שחור ושחיתויות הן תופעות משניות אשר 

מוסיפות להיעדר הביטחון האישי במגזר הערבי. האווירה 

המתוחה במגזר וחוסר המענה הביטחוני לצרכיו, מלבה את 

תר על יכולתה של המשטרה לפעול האלימות ומקשה עוד יו

בחופשיות ולתת מענה לאוכלוסייה זו. על כן, נוצר מעין מעגל 

סגור, במסגרתו בשל ריבוי האלימות והיעדר הביטחון האישי, 

אזרחים ערבים מחזיקים בנשק ומגלים תוקפנות אשר מתבטאת 

 גם במעשי אלימות המוסיפים להחמרת המצב.

מות ומזהים "גל אלימות", כאילו מומחים מנתחים את נתוני האלי

הייתה זו תופעה חדשה ולא מוכרת. למעשה, מדובר במשבר של 



כחמש עשרה שנים אשר ניתן לומר כי היקפו נותר דיי קבוע במידה 

רבה. התפרצות האלימות בשנה האחרונה לא אפשרה לחברה 

הישראלית להישאר אדישה לבעיה זו וניכר שרבים הגופים 

דורשים את מתן המענה למצוקת החברה המתבטאים בנושא ו

הערבית. שילוב הנסיבות והתנאים בחברה הערבית לצד אוזלת יד 

משטרתית ומתחים לאומיים מקשים על הרגעת המצב. כך נראה 

שהפתרון יתהווה מתוך תכנית משולבת שתכלול פרמטרים רבים 

 ככל האפשר.

ם ראשית, יש להבין כי החברה הערבית בישראל עוברת תהליכי

ושינויים אשר גובים ממנה מחירים כואבים. זוהי חברה 

חמולתית המתקיימת לאורך שנים בתוך מדינה -מסורתית

מודרנית ומערבית באופייה ובערכיה הדמוקרטיים. מצב זה גורם 

לתהליך מודרניזציה של המגזר, הכולל את פירוק התא החמולתי 

מתחים  וערעור על סמכות מנהיגי החמולה. אלו בתורם יוצרים

בתוך המשפחה וסדקים במבנה החברתי אשר פוערים חללים 

להיווצרות אלימות. אך ייתכן והמודרניזציה היא תהליך ארוך 

טווח, אשר רק בהשלמתו תתאפשר החזרה להתנהלות שגרתית 

 ורגועה.



אף על פי כן את התהליך החברתי רב השנים הזה ניתן לקדם 

ריות פנימית של החברה בדרכים שונות, בעיקר על ידי לקיחת אח

הערבית על עצמה. אחד הכלים החזקים ביותר למיגור אלימות 

לגיטימציה חברתית למעשי אלימות והוקעת -הוא לחץ חברתי. אי

חזקה הפושעים הן תהליכים שעל החברה הערבית לעבור ולקדם. 

בנשק צריכה להפוך ללא מקובלת, והשימוש בו, גם בנסיבות 

צריך להיאסר על ידי המנהיגים משמחות דוגמת חתונות, 

הקהילתיים. ההנהגה הערבית צריכה לפעול למען קביעתן של 

נורמות חברתיות חדשות ולכפות סנקציות חמורות על מי שלא 

ידבק בהן; הדבר נכון גם למקרי אלימות במשפחה ורצח נשים 

 אשר בעבר גורמי הסמכות המקומיים העלימו עין לגביהם.

יים מלמטה למעלה אינה פוטרת את צמיחת השינויים החברת

נקיטת הצעדים הדרושים מצד השלטון הישראלי. יש לטפל באופן 

אקונומית -מקיף בגורמים התשתיתיים לאלימות: רמה סוציו

ירודה ותשתיות מוזנחות. התכניות הממשלתיות אשר נועדו לטפל 

בשכונות הערביות, במערכת החינוך הערבית ובאפשרויות 

הן אלו שיתרמו תרומה  –בפני מגזר זה  התעסוקה העומדות

חיובית להתמודדות עם האלימות הערבית במעגלים הרחבים 

 יותר.



באופן קונקרטי יותר, נתונה אחריות אף על משטרת ישראל. 

גורמים שונים בשיח הציבורי מפנים אצבע מאשימה כלפי 

המשטרה משני כיוונים: מצד אחד אוזלת יד וחוסר יכולת למגר 

ות; מצד שני, שיתוף פעולה עם פושעים ונטילת חלק את האלימ

אקטיבי בהחרפת מצוקת האלימות. בין אם יש בטענות אלו אמת 

ובין אם לא, דו"ח מבקר המדינה מאשר כי המשטרה כושלת 

בתפקידה להשרות תחושת ביטחון על האזרחים, לספק מענה 

לאתגרים הייחודיים ולמגר אירועי פשיעה. לא רק הנוכחות 

צמה המשטרתית דורשות שיפור, אלא גם יחסה של המשטרה והעו

לאזרחים הערביים ותפיסתה אותם. סקרים שונים מדווחים כי 

האוכלוסייה הערבית אינה רואה במשטרה גוף הפועל לטובתה 

 ואינה מרגישה בנוח לפנות אליה.

על אף התכניות הממשלתיות לשיפור תפקודה של המשטרה 

היעדים שהוצבו לה. הסיבות לכך  בסוגיה זו, היא מפגרת אחר

נובעות הן בשל חוסר שיתוף הפעולה מצד הרשויות המקומיות והן 

בגלל חוסר הנכונות להרחיב את נוכחותה בשטח. חלק מן הצעדים 

אשר נקטה המשטרה עד כה היו בכיוון חיובי ויש להמשיך בדרך 

זו. המשטרה גייסה לשורותיה שוטרים ושוטרות מן האוכלוסייה 

בית, זאת בכדי להעלות את מידת האמון בעבודת המשטרה. הער

המשטרה היא גוף ייצוגי השייך לכלל ציבור האזרחים ובכדי 



לעורר את אמונם עליו לשקף במידה רבה את הרכב האוכלוסייה 

מבחינה אתנית. אך לא בכך מסתיים העניין. כארגון עבודה גדול 

ו יחס שווה ממדים על המשטרה לדאוג שהשוטרים הערבים יקבל

בתחנות המשטרה אליהם הם משובצים תוך יצירת סביבת עבודה 

ניטרלית המאפשרת הזדמנויות שוות לקידום בקריירה. זו הדרך 

 123לשינוי פניה המדורג והאיטי של המשטרה.

לצד חיזוק שורות המשטרה, יש לפעול גם למען טיוב מערך 

ההכשרה המשטרתי. יש לכלול במסגרת הלימודים במכללה 

אתנית. -הלאומית לשוטרים יחידות שיעסקו בשיטור בחברה רב

-תכנים אלו יכללו את לימוד השפה הערבית וכן הכשרת סגל רב

לשוני ומתורגמנים. זאת ועוד, על השוטרים להבין את מקומה 

הרגיש של המשטרה בקונפליקט עם החברה הערבית במדינת 

 124ישראל ואת האופן המתון והזהיר שבו יש לנהוג.

בד זאת, יש לפעול למען פיתוח שיטות לתקשורת ולשיתוף מל

פעולה עם החברה הערבית, ברמה המקומית, האזורית והלאומית. 

המשטרה צריכה לנקוט בצעדים שיעודדו דיווח על פשע בחברה 

הערבית, זאת בכדי לקדם את ביטחון הקהילה והתושבים ולכונן 

                                                           
123 Organization for Security and Co-operation in Europe High Commissioner on National Minorities, 
Recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies, February 2006. Retrieved from: 
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124 Ibid.  
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הערבית צדק ברחובות. מפגשים משותפים בין האוכלוסייה 

והמשטרה יוכלו לאפשר את גישור הפערים ולהבטיח יחס של כבוד 

 125ואמון בין שני הצדדים.

לטובת שיפור התנהלות המשטרה מול החברה הערבית, יש להקים 

גוף מפקח אשר יבחן את התנהלות המשטרה באופן שגרתי ויסייע 

בשיפורה ובהצבעה על כשליה. מסקנות גוף זה יהיו חשופות 

ציבור וחבריו יכללו אף נציגים של החברה הערבית. ישנה ונגישות ל

חשיבות מרובה לכך שהאזרחים ידעו כי המשטרה נמדדת במעשיה 

 126ומלווה באנשי מקצוע הדואגים להבטחת הצלחתה.

אם כן, מאבק כולל באלימות המתחוללת בחברה הערבית צריך 

לקחת בחשבון את כל הגורמים: את השוטרים שנדרשים לעבור 

ה טובה יותר בעבודה מול מיעוטים, את הממשלה אשר הכשר

צריכה להתאים את המדיניות המשטרתית לצרכים המקומיים, 

את מנהיגי החברה הערבית שבאחריותם לעודד את בוחריהם 

לשתף פעולה עם המשטרה, את החברה הערבית שמהווה כוח 

חברתי מפקח וממשטר בעצמה וכן החברה הישראלית כולה 

ם את חשיבות הטיפול בבעיה. לא נוכל להבטיח כאן שצריכה להפני

                                                           
125 Ibid. 
126 Ibid. 



רשאים להשקיף על המצב מן הצד  פתרון סופי ואחרון אך אין אנו

 בלבד.

 


