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לכבוד ראש העירייה רון חולדאי huldai@mail.tel-aviv.gov.il
מנכ"ל העירייה מנחם לייבה leiba@mail.tel-aviv.gov.il
ראשת אגף מינהל שירותים חברתיים שרון מלמד melamed_sh@mail.tel-aviv.gov.il
חברי/ות מועצת עיריית תל אביב-יפו

הנדון :הבטחת רשת ביטחון לתושבות ותושבי תל אביב-יפו בתקופת משבר הקורונה
אנו קבוצה של ארגונים חברתיים וארגוני זכויות אדם הנמצאים בקשר יומיומי עם אוכלוסיות מוחלשות בתל
אביב-יפו ,בהן משבר הקורונה פוגע באופן קריטי  -פוגע ביכולתן להתקיים ,מסכן את בריאותן וחושף אותן
לאלימות מוגברת .אנו מבקשים להעמיד לרשות העירייה את המידע והידע ,הקשרים והיכולות שלנו ,כך שגורמי
הרווחה בעיריית תל אביב-יפו יוכלו לתת את המענים הדרושים לאותם תושבים ותושבות שאין בידם לשרוד גם
תקופה קצרה של אבטלה וסגר.
האוכלוסיות שנותרו ללא פרנסה וללא רשת ביטחון סוציאלית כוללות עובדות/י קבלן ,מבקשות/י מקלט,
מהגרות/ים ושוהים/ות חס רי/ות מעמד ,עובדות/י תעשיית המין ,עצמאיות/ים ,ותושבות/ים שהתפרנסו בדוחק
מעבודה לא פורמלית או מנדבות; רובם המכריע אינם מוגנים על-ידי המוסד לביטוח לאומי ואינם זכאים לדמי
אבטלה .לחלקם אף אין ביטוח רפואי .אוכלוסיות נוספות הנמצאות בסכנה מיידית שנותרו ללא רשת ביטחון
כוללות משפחות וקשישות/ים במצב כלכלי קשה אשר אינם רשומים במחלקת הרווחה ,צעירות בסיכון ,חלקן עם
חובות כלכליים ,שאיבדו פרנסתן ,נשים וילדים בסיכון לאלימות במשפחה ,חסרות/י בית ותושבות/ים המתגוררים
בצפיפות ובתנאי מחייה מסוכנים.
אוכלוסיות אלה – ביניהן ילדות וילדים ,קשישות וקשישים ,אמהות יחידניות ,חברי/ות הקשת הטרנסית,
מתמודדות/י נפש ותושבות/ים בודדות/ים ללא עורף כלכלי וחברתי – נמצאות בסכנה מיידית לאובדן קורת
גג ,פגיעה בריאותית בהן ובאחרים ,אלימות עד כדי סכנת נפשות ומחסור במזון.
לפיכך אנו מציעות להקים חמ"ל שיכלול נציגות ונציגי ארגוני חברה אזרחית הנמצאים בקשר ישיר ואישי עם
האוכלוסיות השונות ,רשויות עירוניות ,בעלות ובעלי עסקים ונציגות/י המגזר העסקי היכולים להעמיד לרשות
העירייה משאבים חיוניים (מוצרי מזון ,ציוד רפואי ,וכו').
בפרט ,יש לספק באופן מיידי את המענים הבאים:
.1
.2

מצרכי מזון או תלושים לקניית מזון לכל תושבות ותושבי העיר שידם אינה משגת.
קורת גג לחסרות/י בית ולמי שמגוריהם הנוכחיים אינם מאפשרים עמידה בהנחיות משרד
הבריאות בשל צפיפות וליקויים אחרים .ניתן להסב מבני ציבור ,נכסים שאינם בשימוש ובתי
מלון לצורך פתרונות דיור מיידיים .כמו כן יש להסב חלק ממוקדים אלה עבור נשים וילדים
בסכנת אלימות במשפחה המוגברת בשל הבידוד.

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

תיווך בין בעלי נכסים ושוכרי דירות שאין באפשרותם לשלם שכ"ד במטרה למנוע פינוי
תושבים מבתיהם ,והעמדת קרן סיוע בשכר דירה.
פטור ממיסים עירוניים לאוכלוסיות בסיכון ללא הכנסה וללא קצבה ממל"ל ,באמצעות הקמת
קרן מיוחדת לשם כך ,או בכל אמצעי אחר העומד לרשותה.
קרן סיוע לרכישת תרופות ,ציוד וטיפול רפואי ,תשלום חשבונות ושירותים חיוניים אחרים.
מחיקת חובות לעירייה לתושבות/ים חסרות/י עורף כלכלי וללא הכנסה.
תיגבור כח אדם במערך הרווחה ובשירותי סיוע החיוניים לאוכלוסיות בסיכון (נוער במצוקה,
נפגעי/ות אלימות במשפחה ,הקהילה הגאה ,מבקשי/ות מקלט ועוד).
ציוד מיגון ופתרונות בידוד עבור אוכלוסיות בסיכון ועובדות/ים הנמצאים במגע עם אוכלוסיות
אלה.
פתרון יומי זמני לילדים של הורה יחידני שנאלץ לצאת לעבוד ,למשל באמצעות העמדת קרן
לשם שכירת שירותי שמרטפות.

על החתום:
אחותי  -למען נשים בישראל
עמותת איתך معك (מעכי)  -משפטניות למען צדק חברתי
עלם
ארגמן  -ארגון נשים עובדות
המכללה
כח לקהילה
טרנסיות ישראל
מעברים  -שינוי בר קיימא לקהילה הטרנסית
א.ס.ף  -ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל ע"ר
רופאים לזכויות אדם
לא נחמדות לא נחמדים
ערוס אלבחר לאישה ביפו
הקשת הדמוקרטית המזרחית
החצר הנשית
האגודה לזכויות האזרח בישראל
עומדים יחד
המוקד לפליטים ולמהגרים
האגודה למען הלהט"ב בישראל
המרכז הגאה

לפרטים ויצירת קשר:
ד"ר נילי גורין ,אחותי  -למען נשים בישראל 054-4539592

nily.gorin@mail.huji.ac.il

:העתקים
sapir_d@mail.tel-aviv.gov.il דורון ספיר
Yochanan_o@mail.tel-aviv.gov.il אופירה יוחנן וולק
Brand_z@tel-aviv.gov.il ציפי ברנד פרנק
harel_a@mail.tel-aviv.gov.il אסף הראל
ladianski@mail.tel-aviv.gov.il ראובן לדיאנסקי
meital_l@mail.tel-aviv.gov.il מיטל להבי
arieli_chen@tel-aviv.gov.il חן אריאלי
Shapira_leor@mail.tel-aviv.gov.il ליאור שפירא
Sharabi_gal@mail.tel-aviv.gov.il שרעבי-גל דמאיו
abed_a@mail.tel-aviv.gov.il שחאדה-עבד אבו
Elcabets_r@mail.tel-aviv.gov.il רועי אלקבץ
Akerman_eyal@mail.tel-aviv.gov.il אייל אקרמן
badran_a@mail.tel-aviv.gov.il אמיר בדראן
yaniv@mail.tel-aviv.gov.il יניב בנישו ויצמן
goren_h@mail.tel-aviv.gov.il חיים גורן
arnon@mail.tel-aviv.gov.il ארנון גלעדי
dvir_s@mail.tel-aviv.gov.il שלי דביר
Wolloch_n@mail.tel-aviv.gov.il נתן וולוך
Sigal_w@mail.tel-aviv.gov.il סיגל ויצמן
zvulun_e@mail.tel-aviv.gov.il אלחנן זבולון
haim_m@mail.tel-aviv.gov.il משה חיים
lubert_n@mail.tel-aviv.gov.il נפתלי לוברט
maslawi_s@mail.tel-aviv.gov.il שלמה מסלאוי
maya_ns@mail.tel-aviv.gov.il שקד-מאיה נורי
poraz_a@mail.tel-aviv.gov.il אברהם פורז
pinkas@mail.tel-aviv.gov.il איתי פנקס ארד
Chen_k@mail.tel-aviv.gov.il חן קראוס
shula_k@mail.tel-aviv.gov.il שולה קשת
Motty_r@mail.tel-aviv.gov.il מוטי רייפ
moria_s@mail.tel-aviv.gov.il מוריה שלומות

