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 הצעת ועד איגוד המתכננים בישראל -חלופה תכנונית לגירוש  -פליטים אפריקאים בישראל
 

איגוד המתכננים כגורם המייצג את המתכננים בישראל מודע וער לקשיים הנובעים משהייתם של מספר 
אלפי פליטים ומהגרי עבודה בישראל. העומס המוטל על תושבי דרום תל אביב והחרפת תנאי עשרות 

החיים באזור הם ללא ספק בעיה שיש לפתור במהרה. עצם שהייתם הבלתי חוקית של מהגרים כה רבים 
 היא עניין שלא ניתן להסכין עמו.

ן את ההיבט ההומניטרי של בני האיגוד מציע גישה קונסטרוקטיבית לפתרון הקונפליקט, שתיקח בחשבו
אדם שבמקרים רבים מגורשים אל מציאות חיים קשה ומסוכנת ותדגים את הייחוד של מדינת ישראל 

כחברה חסונה ואחראית המיישמת את לקחי ההיסטוריה שלה עצמה. נזכיר כי מדובר באנשים שמרביתם 
הישראלית. ביניהם ילדים ובני נוער  שוהים בישראל מעל עשור, דוברי עברית, שנחשפו וספגו את התרבות

 רבים שהתחנכו במערכת החינוך.
לאור העובדה שזרם הפליטים פסק, ומאחר ומדובר באוכלוסייה צעירה יחסית, המתאימה לצרכיה של 

מדינת  ישראל בידיים עובדות במגוון מקצועות, אנו מציעים להפוך את הבעיה למשאב כלכלי וחברתי חיובי 
 פליטים גם יחד.לטובת המדינה וה

 העקרונות המוצעים על ידנו להטמעת אוכלוסיית האפריקאים במדינת ישראל:
שימור גלעין של האוכלוסייה באזור התחנה המרכזית בתל אביב תוך כדי שיפור הדיור במסגרת  .א

 פינוי בינוי ויוזמות דומות 

 סיוע לאלה הרוצים בכך להיקלט בישובים אחרים .ב

 וך הישראליתשילוב הילדים במערכת החינ .ג

 הסדרה חוקית של עבודה  .ד

 פתיחת אפשרות התנדבות צעירים מתאימים לשירות צבאי / לעבודה במשטרה .ה

ההשקעות הציבוריות הנדרשות לפעולות אלה אינן גבוהות. בנוסף, הניסיון הישראלי מלמד שקליטת 
חדשים והוותיקים אוכלוסיות חדשות תורמת תוך שנים ספורות להאצת הפעילות הכלכלית במשק לטובת ה

 כאחד.
לפיתוח המדינות  בכל העולם ובכל הדורות היוו האנשים שעברו מסיבות שונות מארץ לארץ קטליזטור

הקולטות. לפנינו מקרה היסטורי יוצא דופן בו העם היהודי, שתמיד מילא את תפקיד הנודד וקידם כל 
מדינה אליה נקלע ברצונו או שלא ברצונו, ימלא הפעם את תפקיד הקולט. מלבד עשיית הטוב המוסרי 

 הדבר יעשה גם טוב לחיזוק מדינתנו. 
האפריקאים כקהילה ייחודית מבין קהילות מדינת ישראל, הם יוכלו  ככל שנצליח להטמיע את אוכלוסיית

בעתיד להוות גשר טבעי עם אוכלוסיית היבשת האפריקאית. הדבר ייצר הזדמנויות להשתתפות ישראל 
בפיתוחה החקלאי, הרפואי,/ המדעי והתעשייתי של היבשת תוך כדי הבטחת עוצמתה הכלכלית והמדינית 

 הבאים.  של מדינית ישראל בדורות
האיגוד וחבריו מוכנים לקחת על עצמם את הכנת מתווה העקרונות של משימת הקליטה. אנו קוראים 

למדינת ישראל לפעול בדרך זו למען העם והחברה בישראל, כמו גם למען אוכלוסיית האפריקאים היושבת 
 בתוכנו.
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