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המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי 

ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות, ובהיבטים שונים 

הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו, מפעיל 

המרכז את מיזם "המוניטור", הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת 

והנגשתם לציבור. 

"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה, 

אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות. מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת 

הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי. 
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תקציר מנהלות 

באוגוסט 2017 אושר בכנסת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול אשר קבע כי תוקם במשרד לביטחון 

פנים רשות ממשלתית מאוחדת שתכלול בין היתר את תוכנית "עיר ללא אלימות".1 מרבית סעיפי החוק נכנסו לתוקף 

בפברואר 2018 ומשכך הוקמה הרשות. 

החלטת ממשלה 4388 אשר התקבלה בדצמבר 2018 ועניינה "עדכון תוכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול 

ברשויות המקומיות" קבעה, כי התוכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול ברשויות המקומיות 

שגיבשה הרשות, תחליף החל מינואר 2019, את תכנית "עיר ללא אלימות" ותוכניות נוספות. יחד עם החלטה זו, עברו 

החלטות 4389 בעניין "מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות" ו־4390 בעניין "הקמת מערכים 

טכנולוגיים למניעת אלימות וונדליזם ברשויות המקומיות בחברה הלא־יהודית". החלטות אלה עוסקות בהרחבה של 
התכניות הקיימות וביצוע פיילוטים של תכניות חדשות תחת הרשות במהלך השנים 2019–2.2020

דוח מעקב זה בוחן את יישום שלוש ההחלטות של ההמשלה בנושא האלימות 

ואת הצעדים שננקטו על ידי המשרד לבטחון פנים. מבחינת סטטוס היישום 

עולה כי ההחלטות לא יושמו ברובן. מבין 14 הסעיפים הרלוונטיים ליישום 

כעת: 4 יושמו באופן מלא )28.6%( ו־10 לא יושמו כלל )71.4%(. סעיף אחד 

נותר ליישום עתידי.

פירוט היישום על פי ההחלטות:

4388 — 2 יושם באופן מלא, 1 ליישום עתידי.

4389 — 3 לא יושם.

4390 — 2 יושם באופן מלא, 7 לא יושם.

מבדיקת יישום החלטת הממשלה עולים המאפשרים והחסמים הבאים:

מנגנון יישום בשטח: ההחלטות המנוטרות בדוח זה נוגעות כולן לתוכנית "עיר ללא אלימות" שכבר פרוסה   

ברחבי הארץ ומהווה מנגנון יישום בשטח של המדיניות. סעיפים המבקשים להרחיב פעילות קיימת הם בעלי 

סיכוי יישום גבוה יותר מאשר סעיפים והחלטות המבקשות להקים מנגנון חדש.

רשויות מקומיות: מודל העבודה של החלטות אלו מבוסס על עבודת הרשויות המקומיות ובמספר סעיפים   

הן אינן ממלאות את תפקידן. 

אנמיה ניהולית: אנמיה ניהולית הינו חסם המופיע כאשר בעלי התפקידים האמונים על יישום המדיניות   

הם בעלי הזמן, הסמכות והמשאבים הנדרשים ליישום המדיניות ואף על פי כן, היא איננה מיושמת. חסם זה 

רלוונטי לגבי שבעת הסעיפים בהחלטה 4390 אשר לה חשיבות גבוהה בטיפול באלימות בחברה הערבית. 

פורס מז'ור — קיצוץ תקציבי/פיזור הכנסת: הגורם המרכזי לאי יישום החלטה 4390 הוא קיצוץ נרחב   

בתקציב המשרד לביטחון פנים. כוח עליון נוסף שהשפיע על יישום החלטה 4389 הוא התפזרות הכנסת 

והפסקת עבודתן של ועדות הכנסת.

מתוך דברי ההסבר להצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז–2017  .1

דו"ח מעקב תכנית "עיר ללא אלימות" של המרכז להעצמת האזרח, דצמבר 2019.  .2
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טבלה מסכמת

סטטוסמה קורה עם זה?מה הוחלט?סעיףהחלטה

אלימות", 1א4388 ללא  עיר  "תכנית  החלפת 
פעילות אגף מציל"ה והתוכניות למאבק 
למניעת  ב"תכנית  ואלכוהול  בסמים 
בסמים  בשימוש  ולמאבק  אלימות 

ואלכוהול ברשויות המקומיות".

בשנת 2019 אוחדו התוכניות השונות תחת 
תוכנית רחבה למניעת אלימות ומאבק 
ברשויות  ובאלכוהול  בסמים  בשימוש 
מקומיות. התכנית תחת אחריות הרשות 

למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

למניעת 1ב התכנית  של  ויישום  הרחבה 
בסמים  בשימוש  ולמאבק  אלימות 
לכלל  המקומיות  ברשויות  ואלכוהול 

הרשויות המקומיות בישראל.

יישום התכנית הורחב לרשויות מקומיות 
ולתנאים  להסכמתן  בהתאם  נוספות 

שנקבעו. 

נכון לשנת 2019, התכנית מיושמת ב־238 
רשויות מקומיות. כאשר 13 רשויות סירבו 
בתנאי  עמדו  לא  נוספות  וֿ־4  לתכנית 

יושם חלקיתהתכנית.

יושם

לא יושם

יושם

עריכת בחינה תקופתית על ידי המשרד 5
לביטחון פנים של התבחינים להפעלת 
ולמאבק  אלימות  למניעת  התכנית 
ברשויות  ואלכוהול  בסמים  בשימוש 
המקומיות, ועדכון הנתונים במסגרתן 

אחת ל־5 שנים.

התבחינים  של  התקופתית  הבחינה 
צריכה  ועדכונם  התכנית  להפעלת 

להתבצע בשנת 2023.

ליישום עתידי

בחינת מודל ניסיוני בשנים 2019–2020 1א43892
שבמסגרתו יופעלו מערכי אכיפה עירוניים 
בעד 10 מועצות אזוריות במודל המותאם 

למאפייניהן.

בחינת המודל הניסיוני לא בוצעה עקב 
אי קבלת אישור ע"י ועדת הפנים והגנת 
הסביבה כנדרש בחוק. לפיכך, המודל 
הניסיוני לא הופעל באף מועצה אזורית 

בשנת 2019.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

והאמצעים 1ב ייעודי  שיטור  כוח  מימון 
המשרד  ידי  על  להפעלתו  הנדרשים 

לביטחון פנים.

המשרד לביטחון פנים הקצה את המשאבים 
למימון יחידת השיטור הייעודית ואת 
אך  להפעלתו,  הדרושים  האמצעים 

משאבים אלו טרם מומשו.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

המודל 1ד של  הביניים  תוצאות  הצגת 
הניסיוני בתום שנת ההפעלה הראשונה 

לוועדת השרים למאבק באלימות.

המודל  של  הראשונה  ההפעלה  שנת 
הניסיוני טרם יצאה לפועל ולכן, לא ניתן 
היה להציג את תוצאות הביניים של הניסוי 

לוועדת השרים למאבק באלימות. 

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

תכנון המערכים הטכנולוגיים והמוקדים 1ב43901
האזוריים בתיאום עם הרשויות המקומיות 

בחברה הערבית. 

תהליך התכנון של המערכים הטכנולוגים 
האתרים  כלל  עבור  והסתיים  בוצע 
ברשויות המקומיות הרלוונטיות, לרבות 

תכנון הקמת המוקדים האזוריים. 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

ומוקדים 1ב2 טכנולוגיים  מערכים  הקמת 
רלוונטיות  ברשויות  אזוריים  רואים 
והקמת תשתית תקשורת בין המערכים 

הטכנולוגיים לבין המוקדים האזוריים.

התוכנית לא בוצעה עקב קיצוץ תקציבי 
ועצירת תהליך יישום ההחלטה.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

1ב3 

1ב4

1ב5

בחינת אפקטיביות המערכים הטכנולוגים 
והמוקדים הרואים האזוריים.

יישום ההחלטה נעצר ולא יצא לפועל. 
כתוצאה מכך, לא בוצעו פעולות פיקוח 
מידת  של  והערכה  ומדידה  ובקרה, 

אפקטיביות המודל הניסיוני. 

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם
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סטטוסמה קורה עם זה?מה הוחלט?סעיףהחלטה

הקמת מוקדים רואים אזוריים ברשויות 1ג4390
של  וחיבור  ועכו,  עקיבא  אור  צפת, 
הרשויות הערביות הסובבות למוקדים. 

לאור עצירת יישום החלטת הממשלה לא 
הוקמו מוקדים רואים אזוריים ברשויות 
צפת, אור עקיבא ועכו. כמו כן, לא בוצע 
חיבור של הרשויות המקומיות הערביות 

למוקדים שמסביב.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

השתתפות המשרד לביטחון פנים במימון 1ד
הפעלת המוקדים האזורים ותחזוקתם, 
לרבות במיון והכשרת המוקדנים וגיבוש 

נהלי ההפעלה של המוקדים. 

מאחר והמוקדים האזורים לא הוקמו לא 
היה צורך במימון תחזוקתם.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

הקצאה חד פעמית ב 2019 של 4.3 מלש"ח 1ו 
עבור ביצוע המודל הניסיוני הכולל הקמה 
של מוקדים אזוריים, מערכים טכנולוגיים 
וחיבור רשויות ערביות למוקדים אלו. 
מתוך התקציב שהוקצה קבעה ההחלטה 
כי 2.1 מלש"ח יוקצו להקמת המוקדים 

האזוריים בצפת, עכו ואור עקיבא.

בשל הקיצוץ התקציבי הוקפא יישום 
החלטת  בו  שדנה  הניסיוני  המודל 
הממשלה, ולא הוקצה התקציב בסך 4.3 
מיליון למען הקמת והפעלת המוקדים. 

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

הגשת דיווח של המשרד לביטחון פנים 1ח
לוועדת השרים למאבק באלימות דיווח 
אודות המודל הניסיוני כולל התייחסות 

לעמידה ביעדים ובממדים.

מאחר והמודל לא יצא אל הפועל לא 
גובשו מסקנות ולא הוגש דיווח לוועדת 

השרים.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

המשך הפעלת המוקדים הרואים האזוריים 2א
שהוקמו בדימונה, בכרמיאל ובכפר יונה. 

המשרד לביטחון הפנים הקצה 480,000 
ש"ח לכל מוקד אזורי במהלך שנת העבודה 
2019. בנוסף, המשרד אישר את המשך 
ההשתתפות במימון הפעלת המוקדים 

הנ"ל בשנת העבודה 2020. 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

הקצאת תקציב חד פעמי לשנת 2019, בסך 2ב 
2.2 מלש"ח לשם השלמת חיבור הרשויות 
הרלוונטיות  יהודיות  הלא  המקומית 

למוקדים האזוריים שבתחומן.

מיליון   2.2 של  סכום  הקצה  המשרד 
ש"ח לטובת חיבור הרשויות למוקדים 
האזוריים. למרות זאת, החיבור לא הושלם 
בשנת 2019. המשרד יפעל בשנת 2020 
וכרמיאל  דימונה  עיריות  באמצעות 
להשלמת החיבורים הנדרשים בין הרשויות 

המקומיות למוקדים האזוריים. 

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם
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רקע

מקרי אלימות והפרות סדר במרחב הציבורי והעירוני הן תופעה רווחת ובכדי למגרה ניתנו בידי הרשויות המקומיות 

סמכויות שמטרתן לשמור על הסדר הציבורי, הן באמצעות חקיקה ראשית והן באמצעות חוקי עזר שבסמכותן להתקין. 

הטיפול בתופעת האלימות מתבצע בשיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות לבין גורמי האכיפה של השלטון המרכזי, 

ובכללם המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל, אשר להם הכלים למגר תופעות אלו במרחב הציבורי. מטרת מדיניות 

גורמי האכיפה היא להוביל לשיפור משמעותי בביטחון האישי של אזרחי המדינה, וליצור חברה שבה השמירה על החוק 
והסדר הציבורי, לצד מיגור האלימות והעבריינות הם ערכי יסוד מובילים.3

דו"ח זה עוסק במעקב אחר יישומן של שלוש החלטות ממשלה שהתקבלו בדצמבר 2018 ועוסקות כולן בהתמודדות 

עם אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית ברמה המוניציפלית.

החלטה 4388: "התכנית למניעת אלימות של הרשות למלחמה למאבק באלימות בסמים ואלכוהול״

התכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ברשויות המקומיות, היא תוכנית הדגל — של הרשות למאבק 

באלימות, בסמים ובאלכוהול במשרד לביטחון הפנים4 — להתמודדות עם התנהגויות אנטי־חברתיות, אלימות, פשיעה 
וצריכת סמים ואלכוהול בכדי להגן על ביטחון האזרח ואיכות החיים שלו.5

בשנת 2018 הוקמה מחדש הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול תחת המשרד לביטחון פנים, בהמשך להחלטת 

ממשלה 2118 מתאריך 4.12.2016, ובעקבות חקיקת חוק הרשות למאבק בסמים ובאלכוהול התשע"ז–6.2017 הרשות 

הוקמה על מנת לאפשר מהלך עבודה מיטבי ויעיל תוך מיצוי כלל המשאבים המוקצים לצמצום מקרי האלימות בישראל 

על היבטיו השונים.7 החל משנת 2019, הרשות איחדה תחת פעילותה מספר תוכניות שונות למניעת אלימות ברשויות 

המקומיות, ביניהן: 'עיר ללא אלימות', 'מצילה' ו'התכנית למאבק בסמים ואלכוהול' ואיגדה אותן תחת תכנית אחת 

רחבה. התכנית הורחבה ליישום בכלל הרשויות המקומיות במדינת ישראל, בכפוף להסכמתן ולעמידתן בכללי התוכנית 
בהתאם למודל ההשתתפות שגובש במשרד לביטחון הפנים. כיום מיושמת התכנית ב־238 רשויות מקומיות.8

התכנית הינה תכנית מקצועית בתחום האכיפה והמניעה ומתמקדת במספר תחומי פעילות עירוניים כגון: אכיפה, 

הסברה, רווחה, פנאי, חינוך, קשר קהילתי ועוד, תוך קידום שיתופי פעולה רוחביים במטרה להתמודד באופן אקטיבי 

עם בעיית האלימות. בתחום הרווחה ניתן טיפול ושיקום לנפגעי סמים וחיבורם למשרדי הרווחה; בתחום הבטיחות 

בשעות הפנאי מופעלת סיירת שיטור בערים וסיירות מתנדבים; בתחום האכיפה מופעלים "מוקדים רואים" — מצלמות 

וחיישנים לאיתור ברשויות המקומיות; בתחום החינוך מוצבים מנחים חינוכיים בכל יישוב, ובבתי הספר יש מדריכי 
מוגנות שמהווים דמות אח בוגר ומודל לחיקוי לתלמידים.9

החלטה 4389 : "מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות"

בהמשך להחלטת הממשלה 1848 שעניינה "מתכונת להפעלת שיטור עירוני בישראל — רפורמה בתחום הביטחון האישי", 

והחלטה 2415 שעניינה "תכנית לחיזוק הביטחון האישי במרחב הכפרי", הוחלט לבחון מודל ניסיוני שבמסגרתו יופעלו 
מערכי אכיפה עירוניים במועצות אזוריות במודל המותאם למאפייניהן.10

מתוך ביקורת על השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, 22.01.2014.  .3

עם הקמת הממשלה ה 35 והקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי עתיד תחום הפעילות לעבור למשרד החדש.  .4

 partments/about/community-security-authorityדברי הסבר אודות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, נדלה ב01.01.20 מ־  .5

מתוך החלטת ממשלה 4388,ועדת השרים למאבק באלימות, 20.12.2018, עמ' 1.  .6

דברי הסבר על הצעת חוק הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול, התשעז–2017. נבו, עמ' 784.  .7

מתוך תגובת המשרד לביטחון פנים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך 13.02.2020. עם הקמת הממשלה ה 35 והקמת המשרד   .8

לחיזוק וקידום קהילתי עתיד תחום הפעילות לעבור למשרד החדש.

מתוך אתר המשרד לביטחון פנים, הנחיות ונהלים — הנחיות מוקדן "מוקד רואה", נדלה ב־16.03.2020.  .9

מתוך החלטת ממשלה 4389,ועדת השרים למאבק באלימות, 20.12.2018.   .10



 דו"ח מעקב 'עדכון תוכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ברשויות המקומיות' • 'מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות'
 • 'מודל ניסיוני להקמת מערכים טכנולוגיים ומוקדים "רואים" אזוריים למניעת אלימות וונדליזם ברשויות מקומיות בחברה הלא יהודית'

7

על מנת לאפשר רפורמה מהותית ויסודית, שתגביר במידה משמעותית את הביטחון האישי של אזרחי ותושבי המדינה, 

הוחלט לחזק באופן מהותי את יכולת ההרתעה והאכיפה ברמה המקומית־מוניציפאלית. כחלק מהרפורמה הוקם מערך 

אכיפה עירוני ייעודי, שתכליתו להפחית באופן ניכר את רמת האלימות, העבריינות וההתנהגות האנטי חברתית, תוך 
דגש ברור על הרתעה, מניעה ואכיפה של עבירות שבתחום איכות החיים.11

בשנת 2018, במטרה לייעל את האכיפה והפיקוח גם במועצות האזוריות, הוחלט על תוכנית שתכלול השתתפות במימון 

הקמת מערכים טכנולוגיים ומרכיבי ביטחון שונים במודל מותאם למועצות אזוריות.12 נקבע כי תופעל תכנית ניסיונית 

שתוגבל לעד עשר מועצות אזוריות, אשר ייבחרו מבין המועצות שבתחומן מופעלת התכנית לחיזוק הביטחון האישי 

במרחב הכפרי מכוח החלטת הממשלה מס' 2415 משנת 2017. מערכי האכיפה המועצתיים יורכבו מכוח שיטור ייעודי 

שימנה שבעה שוטרים, ומיחידת פיקוח ייעודית של פקחים מסייעים שתמנה ארבעה פקחים. 

החלטה 4390 : "מודל ניסיוני להקמת מערכים טכנולוגים ומוקדים רואים אזוריים למניעת אלימות 
וונדליזם ברשויות מקומיות בחברה הלא יהודית". 

נכון לסוף שנת 2018 שיעור האוכלוסייה הערבית )הלא־יהודים( בקרב בני 15 ומעלה עמד על כ־13.24% בשנה זו גם 

פורסם דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא "נתונים על אלימות חמורה במגזר הלא־יהודי". הדו"ח הציג 

נתונים על הפשיעה האלימה המדווחת באוכלוסייה היהודית והלא יהודית בישראל בין השנים 2014–2016. מהנתונים 

עולה כי "שיעור קורבנות הרצח ל־100 אלף איש במגזר הלא יהודי גבוה פי חמישה ויותר בכל אחת מהשנים שנבדקו 

לעומת השיעור בקרב המגזר היהודי" וכי 57% מהחשודים — כלומר מי שהוגש נגדם כתב אישום ברצח — אינם יהודים. 

באפריל 2020, פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת דו"ח נוסף העוסק בנתוני הפשיעה בחברה הערבית. יש לציין, 

כי הדו"ח מחלק את נתוני הפשיעה ליהודים ולא יהודים אך, על פי הלמ"ס האוכלוסייה הלא יהודית הגדולה ביותר 

שמתגוררת בישראל היא האוכלוסייה הערבית.14 התמונה שעולה מהדו"ח היא ששיעור הפשיעה והקורבנות בחברה 

הערבית בגילאי 15 ומעלה גדול באופן משמעותי מחלקם באוכלוסייה, במרבית סוגי העבירות. לדוגמה, בשנת 2018 

נפתחו באוכלוסייה היהודית 23.4 תיקים לכל אלף איש לעומת 43.5 תיקים לאלף איש שנפתחו באוכלוסייה הערבית. 

בנוסף, בין השנים 2015–2019, 80% )9219 מקרים( מתיקי עבירות הנשק נפתחו כנגד אנשים מהחברה הלא יהודית. 

נתונים אלה מעידים על בעיית הפשיעה בחברה הערבית, ועל חשיבות הטיפול בהפחתת רמת האלימות והעבריינות 

תוך דגש על הרתעה ומניעה של עבירות שבתחום. בשנת 2010 גובשה תוכנית על ידי המשרד לביטחון פנים ומשטרת 

ישראל לשיפור השירות והשיטור בחברה הערבית. בהמשך לתכנית זו התקבלה בשנת 2017, החלטת ממשלה 2414 

שעניינה "הקמת צוותים בין משרדיים בנושאי מערכים טכנולוגיים והמשך הפעלת "מוקדים רואים אזוריים". סעיף 

2 בהחלטה זו, מתייחס בחלקו לחיבור רשויות ערביות רלוונטיות למוקדים רואים הפועלים באזורן. לכן, במסגרת 

ההחלטה הנוכחית נקבע בין השאר, כי המשרד לביטחון הפנים יקדם עם הרשויות המקומיות את התכנון וההקמה של 

המערכים הטכנולוגים והמוקדים האזוריים. כמו כן, נקבעה קיומה של תכנית פיקוח, בקרה ומעקב אחרי יישום המודל 
הניסיוני שבמסגרתה יש לבצע פעולות מדידה והערכה של מידת האפקטיביות של המודל הניסיוני.15

מתוך החלטת ממשלה 1848 , תאריך פרסום מעודכן 18.09.2017, עמ' 1  .11

מתוך החלטה הממשלה 4389, ועדת שרים למאבק באלימות, תאריך פרסום 05.12.2018.  .12

הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2019 ,לוח 2.3 — אוכלוסייה לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל. סה"כ אוכלוסייה יהודית מעל גיל   .13

15 — 4.788.400; אוכלוסייה לא יהודית מעל גיל 15 — 1,546,600. 

הלמ"ס שנתון סטטיסטי לישראל 2019, לוח 2.3 — מבין 2.27 מיליון לא־יהודים שחיו בישראל בשנת 2018, 1.86 מיליון הם מהמגזר הערבי.   .14

מתוך החלטה הממשלה 4390, ועדת שרים למאבק באלימות, תאריך פרסום 05.12.2018.  .15
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פירוט מרכיבי ההחלטה וסטטוס יישומם
החלטה 4388: "התכנית למניעת אלימות של הרשות למלחמה למאבק באלימות בסמים ואלכוהול".

החלפת "תכנית עיר ללא אלימות", פעילות אגף מציל"ה והתוכניות למאבק בסמים ואלכוהול . 1
ב"תכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ואלכוהול ברשויות המקומיות"

לפי סעיף 1א להחלטת הממשלה, כלל התוכניות הקיימות בתחום ההתמודדות עם התנהגויות אנטי־חברתיות, 

אלימות, פשיעה, צריכת סמים ואלכוהול יאוחדו תחת תכנית אחת רחבה של הרשות למאבק באלימות בסמים 
ובאלכוהול, אשר תיושם בכל הרשויות המקומיות בישראל.16

סטטוס: יושם

החל משנת 2019, החליפה "התוכנית למניעת אלימות ומאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול ברשויות מקומיות", 

את תכנית "עיר ללא אלימות", את פעילות אגף מציל"ה ואת התוכניות למאבק בסמים ובאלכוהול שהופעלו על 
ידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול במשרד לביטחון פנים.17

הרחבת התכנית לכלל הרשויות המקומיות. 2

לפי סעיף 1ב להחלטת הממשלה, התכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ואלכוהול ברשויות המקומיות 

תורחב ותיושם בכלל הרשויות המקומיות בישראל, בכפוף להסכמתן ולעמידתן בכללי התכנית.

סטטוס: יושם

בשנת 2019 התכנית הורחבה ליישום בעוד רשויות מקומיות ברחבי מדינת ישראל. התכנית פועלת בהתאם 

להסכמת הרשות ועמידתה בכללי התוכנית וכן, נדרשת השתתפות עצמית במימון ובהיקף שנקבע בהתאם למודל 

השתתפות שגובש במשרד לביטחון הפנים. 

לפי המשרד לביטחון פנים התכנית מיושמת ב־238 רשויות מקומיות. כאשר 17 רשויות מקומיות, אינן לוקחות 

חלק בתכנית מהסיבות להלן: 

1( הרשויות הבאות לא הביעו את הסכמתן להצטרף לתכנית: סביון, כפר שמריהו, גני תקווה, גבעתיים, תל מונד, 

כוכב יאיר, רעננה, גן רווה, גדרות, אבן יהודה, אלונה, תמר, תל אביב.

2( הרשויות רמת גן, בית דגן, באר יעקב, חריש הביעו את הסכמתן להצטרף לתכנית, אך מצבן התקציבי ואי 
השלמת תהליך הגיוס של מנהל התכנית נכון ל־19/01/2020, הובילו לכך שהצטרפותן לתכנית לא אושרה.18

בחינה תקופתית של התבחינים להפעלת התכנית. 3

סעיף 5 בהחלטת הממשלה, קובע כי המשרד לביטחון פנים יערוך בחינה עתית של התבחינים להפעלת התכנית 

למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ואלכוהול ברשויות המקומיות ובנוסף, יעדכן את הנתונים במסגרתן 

אחת ל־5 שנים.

סטטוס: ליישום עתידי

מכיוון שההחלטה התקבלה בתאריך 20.12.2018, ובסעיף מדובר על ביצוע בחינה תקופית של התבחינים להפעלת 

התכנית ועדכונם אחת ל־5 שנים, הרי שהסעיף מיועד ליישום בשנת 19.2023 

מתוך מענה של המשרד לביטחון פנים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך 13.02.2020.  .16

שם, עם הקמת הממשלה ה 35 והקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי עתיד תחום הפעילות לעבור למשרד החדש.  .17
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9

החלטה 4389: “מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות"

בחינת מודל ניסיוני למערכי אכיפה מותאמים למועצות אזוריות. 4

לפי סעיף 1א2 בהחלטת הממשלה, באחריות המשרד לביטחון פנים לבחון בשנים 2019–2020 מודל ניסיוני 

שבמסגרתו יופעלו מערכי אכיפה עירוניים בעד 10 מועצות אזוריות במודל המותאם למאפייני המועצות האזוריות.

סטטוס: לא יושם

המודל הניסיוני להפעלת מערכי אכיפה עירוניים ב־10 מועצות אזוריות לא הופעל באף מועצה אזורית בשנת 

2019. המודל לא הופעל עקב אי קבלת אישור של ועדת הפנים והגנת הסביבה למתן סמכויות שיטור ואכיפה 
לפקחים במועצות אזוריות, כנדרש בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות.20

הקצאה תקציבית. 	

סעיף 1ב בהחלטת הממשלה קובע, כי המשרד לביטחון פנים יממן את כוח השיטור הייעודי ואת עלות האמצעים 

הנדרשים להפעלתו.

סטטוס: לא יושם 

המשרד לביטחון פנים הקצה את המשאבים למימון יחידת השיטור הייעודית ואת האמצעים הדרושים להפעלתו, 
אך משאבים אלו טרם מומשו, מאחר והמודל הניסיוני לא יצא אל הפועל.21

הצגת תוצאות ביניים של המודל הניסיוני לוועדת השרים. 6

לפי סעיף 1ד להחלטת הממשלה, יוצגו לוועדת השרים למאבק באלימות בתום שנת ההפעלה הראשונה תוצאות 

הביניים של המודל הניסיוני.

סטטוס: לא יושם

טרם יצאה לפועל שנת ההפעלה הראשונה של המודל הניסיוני בעקבות אי עמידה בלוחות הזמנים. בשל כך, הצגת 

תוצאות הביניים של הניסוי לוועדת השרים למאבק באלימות טרם יושמה.22 

החלטה 4390: “מודל ניסיוני להקמת מערכים טכנולוגים ומוקדים רואים אזוריים למניעת אלימות 
וונדליזם ברשויות מקומיות בחברה הלא יהודית". 

תכנון המערכים הטכנולוגיים והמוקדים האזוריים בתיאום עם הרשויות המקומיות בחברה . 7
הערבית

לפי סעיף 1ב1 להחלטת הממשלה, על המשרד לביטחון הפנים לפעול להקמת מערכים טכנולוגיים ומוקדים רואים 

אזוריים ברשויות המקומיות הרלוונטיות. המשרד יפעיל את הפרוייקט גם באמצעות ספקים חיצוניים ובאחריותו 

לחבר ולתכנן את המערכים הטכנולוגיים למוקדים הרואים האזוריים בתיאום עם הרשויות המקומיות. 

סטטוס: יושם 

מהמשרד לביטחון פנים נמסר כי בכל האתרים ברשויות המקומיות שנבחרו, תהליך התכנון של המערכים הטכנולוגים 
ושל הקמת המוקדים האזוריים הסתיים ובוצע בהצלחה.23

שם.  .20

שם.  .21

שם.  .22
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הקמת המערכים הטכנולוגים והמוקדים והאזוריים וחיבור תשתית תקשורת. 8

סעיף 1ב2 בהחלטת הממשלה, מטיל על המשרד לביטחון הפנים להקים את המערכים הטכנולוגיים והמוקדים 

הרואים האזוריים ברשויות הערביות הרלוונטיות וכן, לדאוג לתשתית התקשורת בין המערכים הטכנולוגיים 

והמוקדים האזוריים. 

סטטוס: לא יושם

מהמשרד לביטחון פנים נמסר כי התוכנית להקמת המערכים הטכנולוגיים והמוקדים האזוריים לא בוצעה עקב 

קיצוץ תקציבי נרחב. כתוצאה מכך, כלל תהליך היישום של החלטת הממשלה נעצר בשלב זה ולא יצא לפועל 

על כלל מרכיביו. 

בחינת האפקטיביות של המערכים הטכנולוגים והמוקדים הרואים האזוריים. 9

סעיפים מס' 1ב3, 1ב4 ו-1ב5 בהחלטת הממשלה, עוסקים בפיקוח ובקרה על הקמת התכנית של המערכים 

הטכנולוגיים והמוקדים הרואים, במעקב אחר יישום המודל, איתור החסמים ומציאת פתרונות, ולבסוף בביצוע 

מדידה והערכת אפקטיביות של המודל עצמו. ביצוע פעולות אלו מוטל על המשרד לביטחון הפנים שיכול להפעיל 

ספקים חיצוניים ככל שיידרשו. 

סטטוס: לא יושם 

מאחר ויישום ההחלטה נעצר ולא יצא לפועל, לא התקיימו פעולות פיקוח ובקרה וגם לא בוצעו פעולות מדידה 
והערכה של מידת אפקטיביות המודל הניסיוני.24

הקמת מוקדים רואים אזוריים ברשויות צפת, אור עקיבא ועכו, וחיבור של הרשויות הערביות . 10
הסובבות למוקדים

לפי סעיף 1ג להחלטת הממשלה, כחלק מהתכנית הניסיונית יפעל המשרד לביטחון הפנים להקמת המוקדים 

הרואים ברשויות המקומיות צפת, אור עקיבא ועכו. כמו כן, יפעל המשרד להקמת המערכים הטכנולוגים ברשויות 

מקומיות בחברה הלא יהודית הנמצאות טריטוריאלית באחריות תחנות המשטרה הרלוונטיות וחיבורם למוקדים 

הרואים האזוריים. 

סטטוס: לא יושם 

סעיף זה לא בוצע כתוצאה מעצירת התקצוב והיישום של ההחלטה. בשל כך, לא הוקמו המוקדים הרואים האזוריים 
ברשויות צפת, אור עקיבא ועכו. כמו כן, לא בוצע חיבור של הרשויות המקומיות הערביות למוקדים שמסביבן.25

השתתפות המשרד לביטחון פנים במימון הפעלת המוקדים האזוריים ותחזוקתם. 11

בסעיף 1 ד' בהחלטת הממשלה נקבע כי המשרד לביטחון פנים ישתתף במימון הפעלת המוקדים האזורים 

ותחזוקתם. המימון יהיה גם עבור הכשרת המוקדנים וגיבוש נהלי ההפעלה של המוקדים. גובה ההשתתפות של 

המשרד תיקבע בהמשך. 

סטטוס: לא יושם

המוקדים האזוריים לא הוקמו בשל הקיצוץ התקציבי ולכן, לא היה צורך בתחזוקתם ובמימון סעיף זה.26

מתוך מענה של המשרד לביטחון פנים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך 22.3.2020.  .24

שם.  .25

שם.  .26



 דו"ח מעקב 'עדכון תוכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ברשויות המקומיות' • 'מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות'
 • 'מודל ניסיוני להקמת מערכים טכנולוגיים ומוקדים "רואים" אזוריים למניעת אלימות וונדליזם ברשויות מקומיות בחברה הלא יהודית'

11

תקציב לביצוע המודל הניסיוני . 12

סעיף 1 ו' בהחלטת הממשלה קובע, כי עבור ביצוע המודל הניסיוני שכולל את הקמת המוקדים האזוריים, הקמת 

המערכים הטכנולוגיים וחיבור הרשויות הערביות למוקדים אלו, יקצה המשרד לביטחון פנים מתקציבו עד 4.3 

מלש"ח בצורה חד פעמית בשנת 2019. מתוך התקציב שהוקצה קבעה ההחלטה כי 2.1 מלש"ח יוקצו להקמת 

המוקדים האזוריים בצפת, עכו ואור עקיבא.

סטטוס: לא יושם

לאור הקפאת יישום המודל הניסיוני שנקבע בהחלטת הממשלה, המשרד לביטחון פנים לא הקצה את התקציב 
בסך 4.3 מיליון למען הקמת והפעלת המוקדים.27

דיווח לוועדת השרים על תוצאות המודל הניסיוני. 13

סעיף 1 ח' קובע, כי על המשרד לביטחון פנים להגיש לוועדת השרים למאבק באלימות דיווח אודות המודל 

הניסיוני כולל התייחסות לעמידה ביעדים ובמדדים.

סטטוס: לא יושם

מהמשרד לבטחון פנים נמסר כי מאחר והתוכנית הוקפאה באופן מוחלט לא גובשו מסקנות מהמודל הניסיוני 
עבור ועדת השרים.28

המשך הפעלת המוקדים הרואים האזוריים שהוקמו בדימונה, כרמיאל וכפר יונה. 14

סעיף 2 בהחלטה הממשלה קובע, כי המשרד לביטחון פנים ימשיך להשתתף במימון פעילות המוקדים הרואים 

האזוריים שנמצאים בדימונה, כרמיאל, וכפר יונה.

סטטוס: יושם

מתשובת המשרד לביטחון פנים לפניית המרכז להעצמת האזרח עולה, כי המשרד תיקצב כל אחת מהרשויות 

בסכום של כ־480,000 ש"ח בשנת 2019. כמו כן, עידכן המשרד כי אושר התקציב עבור המשך ההשתתפות בהפעלת 
המוקדים גם בשנת 29.2020

חיבור רשויות לא יהודיות למוקדי רואים של תחנות המשטרה כרמיאל, עיירות וקדמה. 	1

לפי סעיף 2 א' להחלטת הממשלה, כחלק מהתכנית של המשרד לביטחון פנים ושל משטרת ישראל לשיפור 

פעולות השיטור ומתן המענה בחברה הערבית, על המשרד להשלים את חיבור הרשויות המקומיות הלא יהודיות 

הרלוונטיות — שמבחינה טריטוריאלית נמצאות תחת האחריות של תחנות המשטרה: כרמיאל, עיירות וקדמה 

— למוקדים האזוריים שבתחומן. לצורך כך, בסעיף 2ב' בהחלטה הוקצו חד פעמית עד 2.2 מלש"ח בשנת 2019. 

סטטוס: לא יושם

מהמשרד לביטחון פנים נמסר כי הוקצו 2.2 מלש"ח לטובת חיבור הרשויות למוקדים האזוריים. למרות זאת, חיבור 

הרשויות הרלוונטיות למוקדים לא הושלם וזאת לפי המשרד בשל קשיים ניהוליים ברשויות המקומיות. המשרד 

עדכן כי ינסה בשנת 2020 לפעול באמצעות העיירות דימונה וכרמיאל כדי להשלים את החיבורים הנדרשים בין 
הרשויות למוקדים האזוריים.30

מתוך מענה של המשרד לביטחון פנים לפניית המרכז להעצמת האזרח מתאריך 22.3.2020.  .27
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סיכום ומסקנות

באוגוסט 2017 אושר בכנסת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול אשר קבע, כי תוקם במשרד לביטחון 

פנים רשות ממשלתית מאוחדת שתכלול את הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול שהוקמה 

ב־ 1988, יחד עם אגף מציל״ה ותכנית "עיר ללא אלימות" שהופעלו במשרד לביטחון פנים, ותבצע את כלל הפעילויות 

שגופים אלה ביצעו עד להקמתה.31 מרבית סעיפי החוק נכנסו לתוקף בפברואר 2018 וכתוצאה מכך הוקמה רשות 

חדשה במשרד לביטחון פנים – "הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול".32 

החלטת ממשלה 4388, אשר התקבלה בדצמבר 2018 ועניינה "עדכון תוכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול 

ברשויות המקומיות" קבעה, כי התוכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול ברשויות מקומיות 

שגיבשה הרשות, תחליף החל מינואר 2019, את תכנית "עיר ללא אלימות", את תכנית מציל"ה ואת יתר התכניות אשר 

הופעלו על־ידי הרשות הלאומית ברשויות המקומיות. יחד עם החלטה זו עברו החלטות 4389 בעניין "מערכי אכיפה 

עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות" ו־4390 בעניין "הקמת מערכים טכנולוגיים למניעת אלימות וונדליזם 

ברשויות המקומיות בחברה הלא־יהודית". החלטות אלה עוסקות בהרחבה של תכניות קיימות וביצוע פיילוטים של 

תכניות חדשות תחת הרשות במהלך השנים 2019–33.2020 

דוח מעקב זה בחן את יישום שלוש ההחלטות של ההמשלה בנושא האלימות 

ואת הצעדים שננקטו על ידי המשרד לביטחון פנים. מבדיקת סטטוס היישום 

עולה כי ההחלטות לא יושמו ברובן. מבין 14 הסעיפים הרלוונטיים ליישום 

כעת: 4 יושמו באופן מלא )28.6%( ו־10 לא יושמו כלל )71.4%(. סעיף אחד 

נותר ליישום עתידי.

פירוט היישום על פי ההחלטות:

4388 — 2 יושם באופן מלא, 1 ליישום עתידי.

4389 — 3 לא יושם.

4390 — 2 יושם באופן מלא, 7 לא יושם.

מבדיקת יישום החלטת הממשלה עולים המאפשרים והחסמים הבאים:

מנגנון יישום בשטח: התכנית "עיר ללא אלימות" המבוססת על עבודתן של הרשויות המקומיות בהן   

היא פועלת מהווה במקרה זה מנגנון ליישום המדיניות למניעת אלימות. שנה אחרי שנה חוזרת הממשלה 

ומקבלת החלטות ממשלה נוספות בנוגע לתכנית זו ומרחיבה ומעמיקה אותה. במקרה זה, ניתן לראות כי 

מנגנוני ההקצאה והפעולה שנבנו מאפשרים יישום של מספר רב של סעיפים. 

רשויות מקומיות: לעבודת הרשויות המקומיות יש חלק מהותי בהצלחת יישום הפרוייקטים השונים   

במסגרת "עיר ללא אלימות". מתשובת המשרד לביטחון פנים עולה, כי קשיים ניהוליים ברשויות השונות 

הובילו לחוסר יישום הן בהפעלה של ה'תכנית עיר ללא אלימות' ב 4 רשויות והן, בחיבור רשויות ערביות 

למוקדים הרואים באזורן.

מתוך דברי ההסבר להצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז–2017.  .31

אתר הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול. https://www.gov.il/he/departments/Units/anti_drug_authority נדלה ב13.05.2020.  .32

דו"ח מעקב תכנית "עיר ללא אלימות" של המרכז להעצמת האזרח, דצמבר 2019.  .33

n יושם  n לא יושם

 יושם
28.6%

לא יושם
71.4% 

https://www.gov.il/he/departments/Units/anti_drug_authority


 דו"ח מעקב 'עדכון תוכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ברשויות המקומיות' • 'מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות'
 • 'מודל ניסיוני להקמת מערכים טכנולוגיים ומוקדים "רואים" אזוריים למניעת אלימות וונדליזם ברשויות מקומיות בחברה הלא יהודית'
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אנמיה ניהולית: חסם המצביע על מצב בו למרות שלבעלי התפקידים האמונים על יישום ההחלטות יש את   

הסמכות, המשאבים והזמן ליישמן, הם אינם עושים זאת. הכוונה כאן היא לשבעת הסעיפים בהחלטה 4390 

אשר לה חשיבות גבוהה בטיפול באלימות בחברה הערבית ולא יושמו למרות שהוקצו לכך כל המשאבים. 

פורס מז'ור — קיצוץ תקציבי/פיזור הכנסת: הגורם המרכזי לאי יישום החלטה 4390 הוא קיצוץ נרחב   

בתקציב המשרד לביטחון פנים. הקיצוץ גרם לעצירה מוחלטת של העבודה על הקמת מערכים טכנולוגיים 

וחיבור רשויות רלוונטיות במגזר הערבי למוקדים רואים שבאזורן ולמעשה לא איפשר להביא ליישום 

ההחלטה. כוח עליון נוסף שהשפיע על יישום החלטה 4389 הוא התפזרות הכנסת והפסקת עבודתן של 

ועדות הכנסת. כתוצאה מכך, לא התקבל אישור של ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא סמכויות שיטור 

במועצות אזוריות והפיילוט שעומד במרכז ההחלטה לא יושם.
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