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כבודראשהממשלה 
מרבנימיןנתניהו ,
הנדון:תכניתכלכלית-חברתיתלפתרוןסוגייתהפליטיםושיקוםדרוםת"א 
אנו,קבוצהשלאנשיכלכלהומשקמהמגזרהעסקי,קוראיםליישוםפתרוןכלכליוחברתילסוגייתהפליטים,
על בסיס של חזרה למתווה שהצגת וההסכמות אליהן הגעת עם האו"ם.התכנית הכלכלית –חברתית שבנינו,
תורמת למשק ולכלכלה,פותרתבצורהאנושיתאתסוגייתהפליטיםובעת ובעונהאחתמשפרתלבלי הכראת
מצבתושביההוותיקיםשלדרוםתלאביב .
נאמר בראשית הדברים :הממשלה בראשותך קיבלה ויישמה את ההחלטה החשובה להשקיע סכום גדול
ולבנות מכשול אפקטיבי בגבול מצרים,מכשול שמונע לחלוטין כניסה של אנשים נוספים ממדינות אפריקה.
לא היינו מציעים את הצעתנו אם אותה גדר לא הייתה נבנית.בעקבות החלטה מוצלחת זאת,ניתן להתמודד
בהצלחה עם אוכלוסיית פליטים מגודרת וקבועה,קל וחומר עם מספרים,בהתאם למתווה של האו"ם,של
פחות מ  20אלף איש .אלא שבכך לא די :אין להרשות מצב שחלק גדול מאוכלוסייה זאת ימשיך להתגורר
בדרום תל אביב ולהוות נטל קשה מנשוא על האזור ותושביו ויש לדאוג לביזור שלהם בכל רחבי הארץ
ובמקביללדאוגלשיקוםפיזיוחברתישלשכונותדרוםתלאביב .
בחודשים האחרונים הפך לצערנו השיח סביב סוגיית הפליטים לוויכוח בין מחנות פוליטיים.ההנחה שבבסיס
הוויכוח היא שרווחתם של תושבי דרום תל אביב תלויה בגירוש והתאכזרות לפליטים .לדעתנו זאת הנחה
שגויה! ניתן להגיע לפתרון רציונלי ,כלכלי ואנושי לסוגיית הפליטים ,ולהשתמש בפתרון זה כמנוף לשיקום
כוללשלשכונותדרוםתלאביב. 
אנו קוראים להוציא את הוויכוח על עתידם של מבקשי המקלט מהמגרש הפוליטי ולבחון את הנושא בדרך
מקצועיתששמהלהלמטרהלפתוראתהבעיהבצורהשמיטיבהעםכלהמשקוכללאזרחיישראל .
בשילובכוחותעםאנשיאקדמיהותוךהיוועצותעםתושבידרוםתלאביב,בנינותכניתשעולהבקנהאחדעם
הקוויםהכלליםשלהמתווהשהוצגעלידך .
התכניתמתבססתעלארבעהעקרונות :
.1ביזור –פיזורשל אוכלוסייתהפליטיםבכלהארץ,בהתאםלביקוש לעובדיםהמתאימיםבכלמקום.מספר
הפליטיםלאיעלהעל1%מסךאוכלוסייתהישובבויתגוררו.המפתחלביזוראפקטיביהואשימושבתמריצים
שוניםבכדילהבטיחשאותהאוכלוסייהלאתחזורותתרכזבישובאחד. 
 .2תעסוקה – הרחבת אפשרויות התעסוקה ואשרות עבודה בענפים הסובלים ממחסור תמידי בכוח אדם.
המשק הישראלי נמצא כיום בתעסוקה מליאה ,וענפים מסוימים ,כמו מלונאות ,חקלאות ,ובניין משוועים
לידיים עובדות וכתוצאה מכך לוחצים להגדיל את מספר העובדים הזרים בענפים אלה .במקום לפתוח את
הדלתלעודעובדיםזרים,ניתןלקלוטבענפיםאלהאתמבקשיהמקלט,לאחרהכשרהמקצועיתמתאימה.כך
אפשר יהיה להפוך את הבעיה להזדמנות והפליטים יהפכו להיות למשאב כלכלי לטובת כל המשק והחברה.
ההשמהבמקומותהעבודההנדרשיםתבטיחגםאתביזורהאוכלוסייהשמוזכרבעיקרוןהקודם .
.3מגורים – הסרת חסמים בפני מבקשי המקלט המבקשים לשכור דירות ברחבי הארץ.מערכת תיווך הוגן
תיצור מפגש בין הדירות הפנויות ואוכלוסיית מבקשי המקלט בכל יישוב שיופנו אליו ותבטיח את הביזור
שבבסיסהתכנית .
 .4 שיקום דרום תל אביב – טיפול מערכתי כולל בשכונות דרום תל אביב שיכלול שיקום תשתיות פיזי וכן
שיקוםחברתימקיף.תוקםמנהלתציבוריתלנושאשתפעלבשיתוףעםתושביםמדרוםתלאביב. 


אנומצרפיםלנוחותךאתתקצירהתכניתוהצעדיםהמעשייםהכלוליםבה .
אנו קוראים לך ,אדוני ראש הממשלה ,לחזור למתווה שהצגת לציבור ,בשינויים המתחייבים ,ולאמץ את
תכניתנו שמטפלת בביזור וקליטה בעבודה של מבקשי המקלט הנשארים על פי המתווה.תכנית זו רואה לנגד
עיניהאתרווחתםשלתושבידרוםתלאביב,אתטובתהמשקוהכלכלהוכןממלאתאתהחובההאנושיתכלפי
אוכלוסייתהפליטים .
נשמח להציג לך את התכנית ודרכי יישומה בפגישה בעל פה אתך או עם כל גורם שתמצא לנכון.אנו נכונים
להירתם לנושא אותו אנו רואים כשליחות לאומית ולתרום בנפש חפצה מהידע והניסיון שלנו כדי להביא
ליישומהשלהתכנית. 
בברכה ,
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יו"רצורשמיר ,
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ירוםאריאב -

אליגונן -

שותףבטארהניהולמלונות ,
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אלוןפילץ -
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שותףבכירבגלעדשרושות' 
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יו"רארגוןלתת 
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שיחרמש -

עו"דאילןכהן -

ג׳ואילאו -

מוריארקין -

דירקטורבחברתכפרית
תעשיות ,
דירקטורבבנקלאומי 

שותףבכירבריינהולד 
כהןושות' 

משקיעופילנטרופ 

יזםואישעסקים 









רענןדינור -

אורניפטרושקה -

פנינהשנהב -

מוקישניידמן -

מנכ"לחברתתעבורהתפזורת ,
מנכ"למשרדראשהממשלה
לשעבר 

יזםואישעסקים 

מנכ"ליתהחברההכלכלית 
לפיתוחחולון 

מבעליקבוצתצורשמיר 









רונןוולפמן -

רועיגדיש -

אסישלגי -

חייםכצמן -

מנהלבקבוצתהאצ'יסון 

מנכ"לאדגר,השקעותופיתוח
בע"מ 

מנכ"לגלובלג'יטיאלאף
בע"מ 

יו"רובעלהשליטהבגזיתגלוב 









טלברנוח -

ינקימרגלית -

דוביאמיתי -

איתןרף -

יזםומשקיעטכנולוגי 

יזםטכנולוגיה 

נשיאהתאחדותהאיכרים
בישראל 

יו"רבנקלאומילשעבר ,
החשבהכללילשעבר 









רוניבריק -

דנירוטשילד -

מקסהרצברג -

אלהאלקלעי -

נשיאהתאחדותבוניהארץ 
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ישראל 
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חנהרדו -

רותישמחה -

ארנהדב -

מתידב -

משנהליו"רמקאןתלאביב
ישראל 

דירקטוריתויולהקרדיט 

מייסדתומנכ"לית Bottom
 Limor Israel

מנכ"למגוריטישראלבע"מ 









דליהנרקיס -

רותיגורנשטיין -

דניבןשחר -

מנדיאור(יעקב(  -

יו"רמנפאואר ,

מנכ"ליתלרושהשקעות 

ראשמכוןאלרובלחקר
הנדל״ן 

אלוףמיל,מבקרמערכת
הביטחוןלשעבר 









מודיקנינסברג -

סלימרידור -

גיגילוי -

רינהמאיר -

יזםואישעסקים 

שגרירישראלבארה"בויו"ר
הסוכנותהיהודיתלשעבר 

יזםומשקיעהייטק 

יו"רוולפסוןקלורמאיר 

דירקטוריתבשטראוס 












