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הממשלהראשכבוד

,נתניהובנימיןמר

א"תדרוםושיקוםהפליטיםסוגייתלפתרוןחברתית-כלכליתתכנית:הנדון

,הפליטיםלסוגייתוחברתיכלכליפתרוןליישוםקוראים,העסקימהמגזרומשקכלכלהאנשישלקבוצה,אנו
,שבנינוחברתית–הכלכליתהתכנית.ם"האועםהגעתאליהןוההסכמותשהצגתלמתווהחזרהשלבסיסעל

אתהכרלבלימשפרתאחתובעונהובעתהפליטיםסוגייתאתאנושיתבצורהפותרת,ולכלכלהלמשקתורמת
.אביבתלדרוםשלהוותיקיםתושביהמצב

הדבריםבראשיתנאמר גדולסכוםלהשקיעהחשובהההחלטהאתויישמהקיבלהבראשותךהממשלה:
.אפריקהממדינותנוספיםאנשיםשלכניסהלחלוטיןשמונעמכשול,מצריםבגבולאפקטיבימכשולנותלבו

להתמודדניתן,זאתמוצלחתהחלטהבעקבות.נבניתהייתהלאגדראותהאםהצעתנואתמציעיםהיינולא
וקבועהמגודרתפליטיםאוכלוסייתעםבהצלחה מספריםעםוחומרקל, ם"האושללמתווהבהתאם,  של,

אישאלף20מפחות דילאשבכךאלא. להתגוררימשיךזאתמאוכלוסייהגדולשחלקמצבלהרשותאין:
הארץרחביבכלשלהםלביזורלדאוגוישותושביוהאזורעלמנשואקשהנטלולהוותאביבתלבדרום

.אביבתלדרוםשכונותשלוחברתיפיזילשיקוםלדאוגובמקביל

שבבסיסההנחה.פוליטייםמחנותביןלוויכוחהפליטיםסוגייתסביבהשיחלצערנוהפךהאחרוניםבחודשים
לפליטיםוהתאכזרותבגירושתלויהאביבתלדרוםתושבישלשרווחתםהיאהוויכוח הנחהזאתלדעתנו.
שגויה רציונלילפתרוןלהגיעניתן! הפליטיםלסוגייתואנושיכלכלי, לשיקוםכמנוףהזבפתרוןולהשתמש,
.אביבתלדרוםשכונותשלכולל

בדרךהנושאאתולבחוןהפוליטימהמגרשהמקלטמבקשישלעתידםעלהוויכוחאתלהוציאקוראיםאנו
.ישראלאזרחיוכללהמשקכלעםשמיטיבהבצורההבעיהאתלפתורלמטרהלהששמהמקצועית

עםאחדבקנהשעולהתכניתבנינו,אביבתלדרוםתושביעםהיוועצותותוךאקדמיהאנשיעםכוחותבשילוב
.ידךעלשהוצגהמתווהשלהכלליםהקווים

:עקרונותארבעהעלמתבססתהתכנית

מספר.מקוםבכלהמתאימיםלעובדיםלביקושבהתאם,הארץבכלהפליטיםאוכלוסייתשלפיזור–ביזור.1
בתמריציםשימושהואאפקטיבילביזורהמפתח.יתגוררובובהישואוכלוסייתמסך1%עליעלהלאהפליטים

.אחדבישובותתרכזתחזורלאאוכלוסייהשאותהלהבטיחבכדישונים

2 .אדםבכוחתמידיממחסורהסובליםבענפיםעבודהואשרותהתעסוקהאפשרויותהרחבת–תעסוקה.
מליאהבתעסוקהכיוםנמצאהישראליהמשק מלונאותכמו,מסוימיםוענפים, חקלאות, משוועיםובניין,
אלהבענפיםהזריםהעובדיםמספראתלהגדיללוחציםמכךוכתוצאהעובדותלידיים אתלפתוחבמקום.
כך.מתאימהמקצועיתהכשרהלאחר,המקלטמבקשיאתאלהבענפיםלקלוטניתן,זריםעובדיםלעודהדלת
.והחברההמשקכללטובתכלכלילמשאבלהיותיהפכוטיםהפליולהזדמנותהבעיהאתלהפוךיהיהאפשר

.הקודםבעיקרוןשמוזכרהאוכלוסייהביזוראתגםתבטיחהנדרשיםהעבודהבמקומותההשמה

3 הארץברחבידירותלשכורהמבקשיםהמקלטמבקשיבפניחסמיםהסרת–מגורים. הוגןתיווךמערכת.
הביזוראתותבטיחאליושיופנויישובבכלהמקלטמבקשיייתואוכלוסהפנויותהדירותביןמפגשתיצור

.התכניתשבבסיס

4  וכןפיזיתשתיותשיקוםשיכלולאביבתלדרוםבשכונותכוללמערכתיטיפול–אביבתלדרוםשיקום.
.אביבתלמדרוםתושביםעםבשיתוףשתפעללנושאציבוריתמנהלתתוקם.מקיףחברתישיקום





.בההכלוליםהמעשייםוהצעדיםהתכניתתקציראתלנוחותךםמצרפיאנו

לךקוראיםאנו הממשלהראשאדוני, לציבורשהצגתלמתווהלחזור, המתחייביםבשינויים, אתולאמץ,
לנגדרואהזותכנית.המתווהפיעלהנשאריםהמקלטמבקשישלבעבודהוקליטהבביזורשמטפלתתכניתנו

כלפיהאנושיתהחובהאתממלאתוכןוהכלכלההמשקטובתאת,אביבתלדרוםשביתושלרווחתםאתעיניה
.הפליטיםאוכלוסיית

לנכוןשתמצאגורםכלעםאואתךפהבעלבפגישהיישומהודרכיהתכניתאתלךלהציגנשמח נכוניםאנו.
להביאכדישלנויוןוהניסמהידעחפצהבנפשולתרוםלאומיתכשליחותרואיםאנואותולנושאלהירתם
.התכניתשלליישומה

,בברכה

-יוסיקוצ'יק

יו"רצורשמיר,
מנכ"למשרדראשהממשלה

לשעבר

-ירוםאריאב

,לביאקפיטליו"ר
מנכ"למשרדהאוצרלשעבר

-אליגונן

,שותףבטארהניהולמלונות
מנכ"למשרדהתיירותלשעבר

-אילןכהן

,90-יזם,מבעליהדקהה
משרדרוה"מלשעברמנכ"ל



-יורםראב״דעו"ד

שבלתושות׳כירבשותףב



-איקהאברבנל

יועץעסקי,
בכירבחברתטבעלשעבר



-אריקכרמון

שלמייסדונשיאלשעבר
הישראלילדמוקרטיה המכון



-איתןסטיבה

Vital Capital Fundמייסדויו״ר



-אלוןפילץ

מנכ"למשותף,דיזינגוףסנטר
בע"מ



-אמיראלשטיין

דירקטורבחברתטבע





-אמנוןנויבך

רהבורסהלניירותערך"יו



–אבנרסטפק

השקעותבע"ממבעלימיטבדש



-אבשלוםפלבר

מנכ"להנדסתהתפלה



-שיברמן

 המסעדותלאיגוד”מנכ
לבישרא



-בועזלאור

לחברתדוקור"מנכ



-יהודיתויהודהברוניצקי

תטכנולוגיו מתאורחברתמייסדי



-צפראפרלמוטר

 הבעליםוהמעצבתשלמותג

Co.Co האופנההשיתופי



-יוסיורדי

יזםומשקיעטכנולוגי



-רחללוין

,סגןיו"ראטריום
הדירקטוריתבניירחדר



-מיכלכספישפירא

דירקטוריתבחברותציבוריות



-ערןשלו

סומךKPMG-שותףמנהלב
חיינקין



-וחאילןשיל

תלאביבישראליו"רמקאן



-אמירחייק

נשיאהתאחדותהמלונות
בישראל



-שלוםזינגר

דירקטורואישעסקים,
מנכ"למשרדהאוצרלשעבר





-דורוןשניידמן

מבעליקבוצתצורשמיר

-שמואלחרל״פ

מוביללרקבוצתכ"יו

-אחישיגל

איסתאנכ"לחברתמ

-גדעוןויינשטוקעו"ד

'ףבכירבוינשטוקזקלרושותשות



-גילוויזר

 BGN Technologiesיו"ר







-גלעדשרעו"ד

'גלעדשרושותבשותףבכיר





-ז'ילדרמון

,מנכ"ללביאקפיטל
יו"רארגוןלתת





-שרגאברוש

נשיאהתאחדותהתעשיינים

-שיחרמש

דירקטורבחברתכפרית
,תעשיות

בנקלאומידירקטורב

-לןכהןאיעו"ד

שותףבכירבריינהולד
כהןושות'

-ג׳ואילאו

משקיעופילנטרופ

-מוריארקין

יזםואישעסקים



-רענןדינור

,מנכ"לחברתתעבורהתפזורת
מנכ"למשרדראשהממשלה

לשעבר



-אורניפטרושקה

יזםואישעסקים



-פנינהשנהב

מנכ"ליתהחברההכלכלית
לפיתוחחולון



-מןמוקישנייד

מבעליקבוצתצורשמיר





-רונןוולפמן

מנהלבקבוצתהאצ'יסון



-רועיגדיש

ופיתוחמנכ"לאדגר,השקעות
בע"מ



-אסישלגי

ג'יטיאלאףמנכ"לגלובל
בע"מ



-חייםכצמן

יו"רובעלהשליטהבגזיתגלוב



-טלברנוח

יזםומשקיעטכנולוגי



-ינקימרגלית

יזםטכנולוגיה



-וביאמיתיד

נשיאהתאחדותהאיכרים
בישראל



-איתןרף

,בנקלאומילשעבריו"ר
החשבהכללילשעבר



-רוניבריק

נשיאהתאחדותבוניהארץ



-דנירוטשילד

לבנקחברהוועדההמייעצת
ישראל



-מקסהרצברג

יו״רהוועדה,לשעברתעשין
הלאומיתלביוטכנולוגיה





-אלהאלקלעי

עסקילפיתוחסמנכ"ל
אי.בי.אי

-חנהרדו

משנהליו"רמקאןתלאביב
ישראל

-רותישמחה

ויולהקרדיטדירקטורית

-ארנהדב

 Bottomמייסדתומנכ"לית

Limor Israel

-מתידב

מגוריטישראלבע"ממנכ"ל





-דליהנרקיס

יו"רמנפאואר,

דירקטוריתבשטראוס

-ורנשטייןגרותי

שקעותמנכ"ליתלרושה

-דניבןשחר

ראשמכוןאלרובלחקר
הנדל״ן

-) מנדיאור)יעקב

אלוףמיל,מבקרמערכת
הביטחוןלשעבר



-מודיקנינסברג

יזםואישעסקים





-סלימרידור

ר"ויוב"שגרירישראלבארה
לשעברהסוכנותהיהודית



-גיגילוי

ומשקיעהייטקיזם



-רינהמאיר

רמאיריו"רוולפסוןקלו







 


