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 חזון התכנית

אשר  כנית חד פעמיתתלביזור ולשילוב של מבקשי מקלט ולשיקום דרום תל אביב הינה כנית הת

ח נוכאביב, -שכונות דרום תלבפרט ו ,נועדה לתת מענה לאתגרים עמם מתמודדת מדינת ישראל

ללא צפי ליציאה למדינה בטוחה בשנים הקרובות. התכנית הימצאותה של קהילת מבקשי מקלט 

למבקשי המקלט הנמצאים כיום בתחומי מדינת והיא מכוונת  ,מוגבלת בתחולתההמוצעת כאן, 

המלצות שנים, כאשר ישום ה 5התכנית הינו בטווח של לוח הזמנים ליישום  .בלבד וכלפיהם ישראל

שנים,  3-ביזור מבקשי מקלט ושילובם בערים שונות ברחבי הארץ מוערך בהמובאות להלן בדבר 

 שנים.  5-ב ךשיקום  שכונות דרום תל אביב מוערישום המלצות התכנית לולוח הזמנים ל

עם המתווה שהוצג ע"י ראש הממשלה ואשר הוסכם על נציבות האום עולה בקנה אחד תכנית זו, 

 כמתווה חלופי. או זה וניתנת לאימוץ לאלתר כחלק ממתווה  ,לפליטים

יעדים לביזור של מבקשי מקלט משכונות דרום תל אביב ושילובם ברחבי הארץ,  מציבההתכנית 

 :זה שני גורמים עיקריים שבכוחם לחולל שינויומצביעה על 

תוך הסרת חסמים בפני העסקת מבקשי  ,הרחבת הזדמנויות התעסוקה -תעסוקה .1

 מקלט בענפים הסובלים ממחסור מובנה בכוח אדם.

תוך הסרת חסמים בפני מבקשי מקלט  ,הרחבת הזדמנויות המגורים -מגורים .2

 המבקשים  לשכור דירות בצורה הוגנת בישובים ברחבי הארץ.

לשיפור מהותי באיכות החיים של מבקשי  להביאניתן בתחומים אלה באמצעות הסרת חסמים 

למשק ולכלכלה  . תהליך זה צפוי גם לתרוםה המרחבית של מקום מגוריהםשולשינוי בפרי ,המקלט

 .הישראלית
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 שיקום שכונות דרום ת"א לשל מבקשי מקלט ו ביזור ושילובצעדים ל 10

מהגרי לחץ להבאת  היוצר ,בעובדיםמבקשי מקלט בענפי תעסוקה בהם יש מחסור אלפי השמת  .1

 . לישראל עבודה

 .מועסקים במסגרת תכנית זולמתן אשרות עבודה  .2

קביעת תמריצים למעסיקים אשר מעסיקים מבקשי מקלט במקצועות נדרשים, ובראשם ביטול  .3

 היטל מעסיקים. 

ים ישוב 30-בשמרביתם מתגוררים כיום בדרום ת"א, ושילובם מבקשי מקלט  9,200של ביזורם  .4

 .וכן באזורים בהם יש פוטנציאל לתעסוקה בפריפריה מטרופולין ת"אב

 .הקולטיםהקמת מערך 'תיווך הוגן' בעידוד ופיקוח אזרחי לחיבור בין משכירים ושוכרים בישובים  .5

 הקמת קרן ערבויות עבור מבקשי מקלט השוכרים דירות במסגרת תכנית זו.     .6

מימון ל ,תמריצים וליווי מקצועי עבור רשויות קולטות' המכילה שילוב עירונית'חבילת יצירת  .7

 התאמת שירותים עירוניים בתחום החינוך, הרווחה והבריאות לטיפול במבקשי מקלט.

תי טיפול מערכתי ומניעחברתי בדרום ת"א הכולל טיפול בתעשיית הזנות, סחר בסמים,  טיפול .8

 .ועוד זקנהלוסייה בגיל טיפול באוכ, בית ולשיקום דרי רחוב ילחסר

פינוי התחנה המרכזית החדשה פיתוח וישום תכנית לפיתוח פיזי של דרום ת"א הכוללת את  .9

 מציאת פתרון חלופי לתחבורה ציבורית. ו

הקמת מנהלת ציבורית שתפעל יחד עם נציגות תושבים מדרום ת"א  לקידום ותיאום בין תכניות  .10

פיתוח השכונות לטובת האוכלוסייה , ולהבטחת לטיפול חברתי ופיתוח פיזי של השכונות

 .הוותיקה והמוחלשת
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 בתמציתתכנית ה

 (2018-2021של מבקשי מקלט בישראל ) ביזור ושילוב

 

מעמד

זהמיסוד.והרווחההבריאות,התעסוקהבתחוםהמקלטמבקשישלזכויותיהםמיסוד•
.הקולטיםהישוביםרווחתאתויבטיחהישראליהמשקשלהכלכליתלהתפתחותיתרום

פליטשלמעמדיוענקלכךובהתאם,מקלטבקשותשלוהוגנתיעילהבדיקהתיערךבמקביל•
.לכךראוייםשיימצאומקלטלמבקשי

.וההגירההאוכלוסיןרשות:מובילגורם•

תעסוקה

שלמחסורקיים.בעובדיםמחסורקייםבהםתעסוקהבענפימקלטמבקשיהשמת•
אףעלזאת.ובנייןמסעדנות,מלונאות,חקלאותכגוןבענפיםעובדים25,000-מלמעלה

:מוצעלכן.אלובענפים(כחוקולאכחוק)ישראליםלאעובדיםשלהעסקתם

.נדרשיםידבמשלחילעבודהמעונייניםמקלטמבקשישלמקצועיתלהכשרהתכניתלהפעיל•
.התכניתבמסגרתהמועסקיםמקלטלמבקשיעבודהאשרותלהעניק•

מהיטלפטורכגוןנדרשיםבמקצועותמקלטמבקשישללמעסיקיםתמריציםלהעניק•
.המעסיקים

.הכלכלהומשרדוההגירההאוכלוסיןרשות:מובילגורם•

ביזור
ושילוב

:מקלטמבקשישלושילובלביזוריעדיםקביעת•
מבקשימכלל37%המהווים)מקלטמבקשי13,700-כהיוםהמאכלסתיפו-א"תהעיר•

.מקלטמבקשי4,400-כהמוצעבמצבתאכלס(בישראלהמקלט
הכפריתבהתיישבותלרבות,א"תלמטרופוליןמחוץבישוביםישולבוהמקלטממבקשי50%•

.(א"תבמטרופוליןמתגוררים68%היום)

השווהמקלטמבקשימספריקלטו(תושבים20,000מעל)גדולותערים,א"תמטרופוליןבתוך•
.הישובאוכלוסייתמכלל1%-להפחותלכל

.הקולטיםלישוביםשיינתנוהתמריציםייקבעואלוליעדיםבהתאם•

.המקומיהשלטוןומרכזהאוכלוסיןרשות:מובילגורם•

חבילה
עירונית

רווחה,בריאות-הרלוונטייםהממשלהממשרדימענקיםיקבלוהקולטיםהישובים•
.שירותיםשלראויהמעטפתלספקמנתעל,וחינוך

קיימותוארגוניותפיזיותתשתיותעלהישענותתוךיסופקומקלטלמבקשיהשירותים•
נגישותתתאפשר,בקהילהרפואייםשירותיםלקבלאפשרותתינתן.המקומיותהרשויותבתוך

.המקומיתהחינוךבמערכתישולבווהילדיםהמקומיותהרווחהללשכות
ומעקבתיאום,לטיפולככתובתישמשאשרהמקלטמבקשילענייןממונהימונהרשותבכל•

.בישובהמקלטמבקשישלהשילובלענייני

.החינוךומשרדהרווחהמשרד,הבריאותמשרדבשיתוףהמקומיהשלטוןמרכז:מובילגורם•

מגורים

.פוטנציאלייםושוכריםמשכיריםשלמאגרהקמת•
Honest))"הוגןתיווך"מערךהקמת• Brokerרשויותבשיתוף)חברתיכעסקיפעלאשר

תיווךשירותי.ומשכיריםלשוכריםוליוויסיועלהענקתאזרחיתחברהוארגוני(מקומיות
שימוש)מיוחדיםתשלוםתנאיבהסדרתלסייע,שפהשללפעריםמענהלספקצריכיםזהמסוג
במהלךאוההסכםכריתתבשלבילהתעוררשעלולותבעיותבפתרוןלסייעוכן,(במזומןנפוץ

.השכירותתקופת
ערבויותקרןהקמתבאמצעות-דירותלהשכרתחברתית/פרטיתערבויותקרןהקמת•

הסיכוןאתמשמעותיבאופןלהפחיתניתן,בכךהכרוכיםהסיכוניםאתלפזרהמסוגלתארצית
.הארץברחביהפרטיהשכירותבשוקדירותלהשכרתההזדמנויותהרחבתתוךהמשכירשנוטל

.המקומיהשלטוןמרכזבשיתוףאזרחיתחברהוארגוניפרטייםגופים:מובילגורם•

תועלת
כלכלית

.הישראלילמשקישירהכלכליתתרומהזולתכנית•
מיליון150-כשלתקציבנדרשבפועלאולם.בשנהח"שמיליון223-במוערכתהתכניתעלות•

.מקלטלמבקשיבתכניתהמוצעיםמהשירותיםחלקמתקצבתהמדינההיוםשכברכיוון,ח"ש
.מעלותהמשמעותיבאופןגבוהלהיותעשויהלמשקהתכניתשלהכלכליתהתרומה,זאתלצד•

בניין,כחקלאותבענפיםמקלטמבקשימהעסקתהצפויההישירההכלכליתהתרומהבשלזאת
העסקתשלהכלכליתהתרומהאתהעריךרופיןאקדמיבמרכזלהגירההמכון.ומלונאות

:באלהבתחומיםמקלטמבקשי25,000

בשנהח"שמיליארד3.3-המקלטמבקשייועסקובהםהענפיםשלהשנתיהתוצרהגדלת•
בשנהח"שמיליון159-הכנסהמסמתשלומיהמדינהבהכנסותגידול•

בשנהח"שמיליון110.5–(בריאותמסכולל)הלאומילביטוחהמוסדבתקבוליגידול•
בשנהח"שמיליון10.3-כ.החוליםבתישלהאבודיםהחובותהקטנת•

יישומהאשר'כליאהאושלישיתמדינה'כגוןמדיניותמיישוםמשמעותיתקטנהזותכניתעלות•
.ח"שבכמיליארדמוערך
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 (2018-2023פעולות לשיקום דרום תל אביב )

 

 

טיפול
חברתי

.הזנותתעשייתונפגעינשיםלשיקוםתוכניתוגיבושבנשיםוהסחרהזנותמכונימיגור•
.הענקת טיפול למכורים לסמים ומיגור הסחר בסמים המתקיים בשכונות•

.  טיפול מערכתי ומניעתי לחסרי בית ולשיקום דרי רחוב•
.הקצאת משאבים לתמיכה וטיפול באוכלוסייה בגיל זקנה•

.הרחבה וחיזוק תשתיות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי•
לקידום  ( זרים וישראלים)א "הקמת מנהלת ציבורית שתפעל יחד עם נציגות תושבים מדרום ת•

.ותיאום בין תכניות לטיפול חברתי ופיתוח פיזי של השכונות
משרד החינוך, משרד הרווחה, יפו-א"עיריית ת: גורם מוביל•

פיתוח
פיזי

הדרכיםעלובדגש,רגלהולכיעבורלידידותייםוהפיכתםמרכזייםתנועהציריופיתוחשיקום•
.צביבןדרך,גלויותקיבוץ,סלמה,יפודרך:ליפוההיסטוריות

.ציבורמבני,פתוחיםשטחים,רחובות-הציבוריהמרחבשלואיכותימקיףשידרוג•
.(הבנייניםחצרות)פרטייםפתוחיםשטחיםלשדרוגסיועתכנית•

.הציבוריבמרחבבוגריםעציםשלנטיעההמונעותתשתיותוהעתקתהחשמלרשתהטמנת•
.החדשההמרכזיתוהתחנהההגנהרכבתלתחנתהסמוךהציבוריהמרחבשלמיידישיפוץ•

הקהילותשלהמגווניםלצרכיםבהתאםבשכונותדתמוסדותושדרוגשיפוץ,הקמה•
.בהןהמתגוררות

יפו-א"תעיריית:מובילגורם•

מניעת
דחיקה

עקב
נטריפי'ג

קציה

שמקודמתחדשהתכניתמכלכחלקהשגהברודיורציבורידיורשלמשמעותיתהקצאה•
.א"תדרוםבשכונות

.גיבוש תכנית לחיזוק המסחר המקומי הוותיק•
גיבוש תכנית לחיזוק זהות תרבותית מקומית ובחינת יוזמות להקמת מוסדות תרבות חדשים  •

.או השמשה של מוסדות קיימים/ו

.יפו ומשרד הבינוי והשיכון-א"עיריית ת: גורם מוביל•

פינוי
התחנה

המרכזית

קידוםעםקשרללא(שנהחציתוך)הקצרבטווחציבוריתלתחבורהחלופיפתרוןמציאת•
התשתיתוהכנתזמניתציבוריתגינההקמת,הקייםהמבנההריסת."צביבןר"מע"התכנית
.בעתיד5000/תאאביבתלשלהמתארתכניתהוראותליישום

.התחבורהומשרדיפו-א"תעיריית:מובילגורם•

שיקום
סביבתי

.אלושטחיםביןותפקודימרחבירצףויצירתפתוחיםשטחיםפיתוח•
פתוחיםובשטחיםברחובותעציםלנטיעתרחבהתכנית•

.ועודקרקעזיהום,אווירזיהום,ריח,רעששלמפגעיםוהסרתניטור•
הסביבהלהגנתהמשרד,יפו-א"תעיריית:מובילגורם•

דירות
ראויות

למגורים

.א"תדרוםבשכונותדירותפיצוליעםלהתמודדותוהבניההתכנוןדינישלהאכיפההגברת•
יפו-א"תעיריית:מובילגורם•


