
הרשימה התלאביבית הוקמה מתוך רצון 
לשמור על הבית התל אביבי לטובת כל 

 הקהילות המרכיבות אותו. 
לוודא שהיא נשארת רלוונטית עבור אלה 

שנולדו וגדלו בה, מחבקת את מי שמצטרף 
אליה ושומרת על הצביון הפלורליסטי 

והמגוון שלה. 

אנו מאמינים בחשיבות מעורבותם של 
התושבים, בשקיפות ובדיאלוג רצוף עם 

 כל אלה שבחרו לחיות בתל אביב יפו. 

אנו מאמינים שאיכות חיים טובה 
ובריאה של תושבי השכונות המוחלשות 

 בעיר היא  אינטרס משותף של כולם.

אנו מאמינים שחלוקת משאבים 
שוויונית יותר תשרת את כלל תושבי 

ותושבות העיר מדרומה עד צפונה ואנו 
 נפעל ללא לאות בהתאם לערכים אלו. 

הרשימה התלאביבית רואה לנגד עיניה תל 
אביב יפו משפחתית, קהילתית, המעניקה 
תחושת שייכות ובית לכל הקהילות החיות 

בתוכה,  לעסקים הקטנים והמקומיים, 
ליוצרים, לאמנים, למהפכנים ולמחפשים. 

אנו מאמינים בכינון  מערכת חינוך 
חדשנית, איכותית ורלוונטית. 

אנו מאמינים בכינון מערכת רווחה 
 וביטחון למען תושבות ותושבי העיר. 

אנו מאמינים בניהול הוליסטי וקשוב של 
תכנון וביצוע תהליכי התחדשות עירונית, 

למען שמירה על איכות חיינו במהלך 
השינויים. אנחנו רוצים לעצור את 

המגמה ההופכת את העיר לרלוונטית 
עבור אוכלוסיות נבחרות בעוד היא 

מזניחה אוכלוסיות אחרות. אנחנו 
מתחייבים לפעול לטובת טוב משותף 

לכלל תושביה.

חזון

אנו מאמינים



ב-1906 התאספה ביפו קבוצה גדולה של 
כ- 120 אנשים מיהודי העיר וייסדו את 

"אחוזת בית"- אגודה למען הקמת עיר בה 
יוכלו העולים שהגיעו לכאן בתחילת המאה 
לחיות חיים עבריים. עקיבא אריה ויס עמד 

בראש האגודה וחלם ש: "כמו שהעיר ניו 
יורק מסמנת את השער הראשי לכניסה 

 לאמריקה, כך עלינו לשכלל את עירנו, 
 והיא תהיה בזמן מן הזמנים לניו יורק 

הארצישראלית". 
      בין חברי האגודה היה ויכוח באשר לגודל 

ומיקום המגרש שיש לקנות. רוב החברים 

כעיר שתופסת את מקומה בקהילה הגלובלית, תל-אביב יפו גם לוקחת אחריות על האתגר 
האקולוגי הגלובלי הדחוף ביותר בעולם: התמודדות עם שינויי האקלים. במהלך 40 השנים 

האחרונות, הטמפרטורה בעיר עלתה ב-2 מעלות בממוצע.  אנו לא נותרים אדישים למצב הזה. 
אם לא נהיה חלק מהפתרון, אנחנו בהכרח הופכים לחלק מהבעיה. נפעל לקדם:

תלאביבית 
מא׳ עד ת׳

אחוזת בית

אנרגיה נקייה

רצו לקנות מגרש קטן שיספיק למשפחות 
המייסדים בלבד אבל וייס התעקש והצליח 

לשכנע אותם לקנות שטח גדול שיאפשר 
התפשטות והתרחבות בעתיד. 

       ב-1910, הסתיימה בניית 60 הבתים 
הראשונים כאן, שונה שמה של אחוזת בית 

לתל אביב. עקיבא אריה וייס לא זכה להנצחה 
הראויה לו כמי שחזה והקים את העיר 

הנפלאה הזו. אנו, ברשימה התלאביבית,  
אוהבים את החזון שהיה לו ובהשראתו רוצים 

לראות את המשך פיתוחה וכינונה של תל 
אביב יפו כעיר שהיא בית מתפתח למגוון רחב 

של אנשים ונשים. 

סיוע בהחלפת מכשירי חשמל 
ישנים והטבות לבעלי בתים להתקנת 

דודי שמש, בדומה לתוכניות 
הממשלתיות, לטובת חיסכון בחשבון 
החשמל ותרומה לבריאות התושבים.

הסרת החסמים לבנייה של גגות 
ירוקים

התקנת פנלים סולארים על ידי 
תכנית של הלוואות עירונית ללא 

ריבית למתקינים

ייצור אנרגיה מקומי באמצעים 
שונים

אחוזת בית

אנרגיה נקייה

הרשימה התלאביבית: 

מצע



העיר תל אביב יפו מתאפיינת ברבגוניות האנושית שלה. במהלך השנים הפכה העיר 
להיות מוקד לסטודנטים, צעירים ומשפחות המבקשות ומבקשים להתגורר ולקיים 

בה את שגרת חייהם. בהעדר היצע דירות המתאימות לכל שכבות האוכלוסייה 
המבקשות לחיות כאן, העיר הופכת הומוגנית, "עיר לעשירים" ומאבדת את הצביון 

המיוחד שלה. על מנת לאפשר את המשך קיומה של תל אביב יפו כעיר צבעונית 
ומזמינה ולהקל את תנאי המגורים בעיר- נפעל לקדם: 

אחד הנכסים הנפלאים ביותר בעיר הן הגינות הציבוריות שלה. כמעט 20% משטח 
העיר מכוסה בשטחים ירוקים, פארק הירקון )שגדול אפילו מהסנטרל פארק!!!( 

משתרע על שטח של 3500 דונם. הפארק השני בגודלו בעיר. פארק דרום בגודל של 
1000 דונם, רק 500 מתוכם מפותחים ומפועלים. אל אלו מצטרפים מאות פארקים 

וגנים ציבוריים שתורמים רבות לאיכות החיים של התושבים. נפעל לקדם:

בנייה ודיור 

גינות ציבוריות

תכניות בניה בכל שכונות העיר 
 

תכניות ממשלתיות )פינוי-בינוי, תמ"א 
38( לטובת התחדשות עירונית בשכונות 

הוספת קומות למבנים שיעברו 
התחדשות עירונית 

קידום בנייה אורבנית מותאמת לעיר 
תל אביב יפו,  לתושבים ולצרכים: תוכניות 

בניה באוריינטציה של שימור המגוון 
האנושי הקיים )שוכרים, דיור מוגן, עסקים 

קטנים( ובחלוקה הוגנת בין השכונות 
השונות בעיר כולל תמיכה בתושבים 

בהתארגנות לתהליכי תמ"א 38.

ניצול משאבי ונתוני העירייה והעיר 
לטובת הקלה בשכירות לצעירים בעיר 

ייסוד חברה עירונית שתקנה, תבנה 
ותשמיש דירות למגורים בכל חלקי 

העיר. הדירות, בבעלות העירייה, יושכרו 
בתנאים שיוזילו את הוצאות הדיור, 

ויעודדו שכירות לטווח ארוך ותחרות 
בשוק ההשכרה – כמקובל בעולם.

גביית תשלומי ארנונה גבוהים לדירות 
ריקות ולדירות המושכרות לתיירים  

איתור והכשרת אלפי דירות ריקות 
לטובת מגורים בעיר

תכנון בנייה ופרויקטים בהתאם לצרכי 
העיר, תוך התחשבות בצורך בניידות 

חיבור דרום תל אביב ויפו אל מרכז 
העיר באמצעות תחבורה ציבורית, 

שבילי אופניים וגשרים

בנייה ודיור

גינות ציבוריות

הרשימה התלאביבית: 

מצע



דרום תל אביב הוא חלק בלתי נפרד מהעיר וצריך להתייחס אליו ככזה בכל פרמטר. 
הרשימה התלאביבית תפעל לטובת דרום העיר והצבתו בקו ישר ואחיד עם אזורים 
אחרים בעיר. מחויבותנו לתושבים היא לעשות כל שביכולתנו  על מנת לצמצם את 

הפערים המובנים שנגרמו במהלך השנים בחסות גורמים שונים בעירייה. 
מתוך אמונה זו נפעל לקדם:

כינונה של מערכת חינוך חזקה 
ואיכותית בכל שכונות דרום תל אביב יפו

פרצלציה מידית בכל השכונות בהן 
עוד החלקות מוגדרות בטאבו "מושע" 

המונעת מהתושבים למכור את הנכסים 
שלהם, לשפץ ולבנות

התקנת תאורה ברחובות לתחושת 
בטיחות התושבים והתושבות

טיפוח ושימור צביון השווקים 
של השכונות - שוק התקווה, שוק 

הפשפשים וכדומה

שמירה על סטנדרטים של ניקיון 
ופיקוח בהתאם לשאר העיר

דרום תל אביב

הפעלת אירועים קהילתיים בגינות 
השכונתיות

טיפוח והקמת גינות בשכונות שנזנחו 
מסורתית על ידי העירייה

הקמה של חוות חופש בשיתוף פעולה 
עם ארגוני זכויות בעלי חיים בשטחיה 

הלא מנוצלים של פארק דרום
 

הרחבת רשת הפארקים לכדי מציאות 
בה כל תושבי תל-אביב יפו יחיו במרחק 
הליכה של חמש דקות לשטח ירוק - עד 

שנת 2023.

הגדלת מספר הגינות הקהילתיות - הן 
על הקרקע והן על גגות

הרחבת השטחים הפתוחים לכלבים 
משוחררים לטיול 

מספר נפשות בכל דירה העומד 
 בהתאם לתקן ולתשתיות של הבניין 

הקפדה על אכיפת איסור מכירת 
אלכוהול ללא רישיון

אכיפה מוגברת. לא עוד כיתור דרום 
העיר במטרה למנוע "יציאה החוצה" 

של הפשיעה אל רחבי האזורים האחרים  
אלא אכיפה ונוכחות מבפנים 

גני הילדים, בתי הספר ומוסדות התרבות 
והקהילה יהיו נגישים ורלוונטיים לכל 

מי שחי בעיר הזו באופן שווה

גינות ציבוריות

דרום תל אביב

הרשימה התלאביבית: 

מצע



הרשימה התלאביבית מאמינה בעיר לכולם/ן ובמילה "כולם" היא כוללת את תושביה 
ואורחיה בעלי המוגבלויות השונות. נפעל לקדם:

עיריית תל אביב-יפו ממשיכה להעסיק מאות עובדי ועובדות קבלן בנקיון, שמירה, 
גינון, תחזוקה, חינוך ועוד ועוד. שיטת העסקה זו מובילה לניצול של עובדות ועובדים 

המגיעים בעיקר מקהילות מוחלשות. נפעל לקדם:

צמצום העסקה קבלנית על ידי העירייה 
וקליטת עובדות ועובדים נוספים 

בהעסקה ישירה

העסקה ישירה של עובדות ועובדים 
כקריטריון נוסף במכרזים עירוניים

הנגשת העיר

העסקה ישירה

טיפול בכל מדרכות העיר כך שיאפשרו 
ניידות  נוחה

מערכת של הטבות לבעלי עסקים 
אשר יהפכו  את בית העסק שלהם נגיש 

לבעלי מוגבלויות

העסקה של בעלי מוגבלויות בעירייה

כינון של ארגון בעלי מוגבלויות בעיר 
שינהלו דיאלוג רציף עם העירייה

שיפור משמעותי בנגישות תחנות 
הרכבת בעיר לנכים

 פיקוח על תנאי העסקה של עובדי 
ועובדות הקבלן במקומות בהם העסקה 

מהסוג הזה לא תבוטל
 

עידוד בעלי עסקים גדולים, באמצעים 
מגוונים, לעבור להעסקה ישירה

הנגשת העיר

העסקה ישירה

הרשימה התלאביבית: 

מצע



אין ולא יהיו זקנים מופקרים בעיר תל אביב יפו. בעיר חיים זקנות וזקנים רבים, 
עריריים או כאלה שבני משפחתם אינם מטפלים בהם. זקנים אשר מוגבלים ביכולת 

שלהם לנוע, שרויים במצוקה כלכלית ו/או נפשית. מחובתנו לדאוג לזקני העיר 
ולרווחתם. הפניה אל מנגנוני הרווחה הממשלתיים היא הסרת אחריות המנוגדת 

להשקפת עולמינו. נפעל לקדם:

 פגישות סדירות בין ראש העיר 
ליו"ר ועד השכונה 

קיום קשר רציף בין חברי מועצת העיר 
לבין מספר ועדים שכונתיים

 וועד שכונה שפתוח לכולם 
תוך מחויבות לכלול מגוון של אנשים 

מהשכונה וייצוגם

 תמיכה ביוזמות החוץ ממסדיות 
של הוועדים

כינון של אגף מיוחד, ייעודי ומקצועי 
לטיפול בזקנים העריריים של העיר. 
ביקור חודשי המוודא שארון התרופות 
מלא, שיש אוכל במקרר, שמתקיימים 

ביקורי רופא, ניקיון הבית וכיו"ב

מערך מתנדבים ומתנדבות במסגרת 
מחויבות אישית שינהלו קשרים עם זקני 

העיר

האצלת סמכויות לועדי השכונות 
בתחומים כגון עיצוב צביון וכללים בגנים 

מקומיים, פסטיבלים שכונתיים וכו׳
 

הקצאת משאבים קונקרטיים לקיום 
הוועדים 

החלטות עירוניות בהתאם ובשיתוף 
פעולה בנושאים בהם עוסקים הוועדים

תכנית שתגביר את המעורבות של 
תלמידי בתי ספר עם הקהילה של 

אזרחים וותיקים בעיר

הפעלת תכניות פנאי רלוונטיות 
במרכזים הקהילתיים

 
פיקוח על בתי האבות בעיר 

זקני וזקנות העיר

ועדי שכונות

זקני וזקנות העיר

הרשימה התלאביבית: 

מצע

הוועד הוא מוסד חשוב ביותר בעיר אך לאחרונה הפך מאחז עסקנות פוליטית שאינו 
משרת את התושבים והתושבות. וועד השכונה צריך להיות מחובר לקהילה, לקדם 

את האינטרסים שלה ולקיים יחס ישיר עם גורמים בכירים בעירייה לטובת התושבים. 
נפעל לקדם:

ועדי השכונות 



ברשימה התלאביבית אנו מאמינים כי בבית ספר צריך ללמוד, לאמן את המוח, להכיר 
חדש, לחקור ולגלות. מעל לכל אנו מבינים שהמציאות החינוכית משתנה, האופן בו 

ידע נרכש ומופץ והאופן בו התלמידים מבקשים לצרוך את התכנים חייבים לבוא לידי 
ביטוי במערכת החינוך. עולם התעסוקה העתידי גם הוא עומד בפני שינוי גדול מאוד. 

מערכת החינוך כיום אינה מותאמת לעולם התעסוקה, התרבות והרוח של העתיד 
וברשימה התלאביבית נעסוק רבות בנושאים הנ"ל.  

ברשימה התלאביבית נפעל לסגירת מסלולי הלימוד המקצועיים בעיר. בשכונות 
בהן רמת הלימודים נמוכה והתלמידים נושרים יופעל תגבור של בתי הספר במורים 

מצוינים, בני ובנות שרות לאומי ומדריכים קהילתיים שיעזרו להורים לשמור את 
הילדים והילדות בבית ספר במסלול שלם ומלא. אופן הטיפול בילד שנושר מבית 

הספר זה לא מסלול קל יותר אלא סיוע לילד לעמוד באתגרים של המסלול השלם 
עבורו. אני מאמינים כי מציאות של שוויון במערכת החינוך מקדמת שוויון הרבה 

יותר משעור כיתה חברתי בנושא. כשמורה מביט על כל תלמידיו באופן שוויוני 
ומאמין בכולם באופן זהה לומדים הילדים והילדות שצבע, מגדר, גובה, נכות- 

כל אלו לא מגדירים את היכולות או האישיות שלנו. נפעל לקדם: 

 הקצאת משאבים לטובת אבחון מיטבי 
של כישרונות ומוטיבציות של כל 

תלמיד/ה ומתן סביבה לימודית ראויה 
בשאיפה למצוינות 

תהליך של שיפוץ בתי הספר 
והתאמתם לסטנדרטים בינלאומיים 
ליצירת סביבת למידה אופטימאלית

 
הבטחת מרחב בטוח ונקי מאלימות 

עבור התלמידות והתלמידים
 

הכשרות ערכיות ומוסריות ברוח 
תפיסת עולם פלורליסטית לצוותי 

החינוך בעיר 

הפחתת מספר הילדים והילדות 
בכיתות לטובת יחס אישי ושוויוני בין 

התלמידים
 

צמצום הפערים באיכות החינוך בין 
בתי הספר השונים בעיר

 
בדיקה מדוקדקת של ההכשרה 
הנדרשת לכניסת מחנכים ומורים 
)קבועים וזמניים( לכיתות הלימוד

 
מעורבות גדולה יותר של ההורים 

בפעילות בית הספר

חינוך

חינוך הרשימה התלאביבית: 

מצע



תנועות נוער ומסגרות לאחר שעות הלימודים הן מסגרות אקוטיות למשפחות מכל 
מגוון האוכלוסייה. באופן מסורתי תל אביב יפו מצטיינת בהשתתפות בני הנוער 

במסגרות א-פורמליות. הרשימה התלאביבית דוגלת בכך שמדריכים טובים מסייעים 
לחינוך הילדים ובני הנוער, עוזרים להם להצטיין בלימודים הפורמליים ומפתחים 

עולמות תוכן מגוונים היוצרים קהילה מעורבת, סובלנית, מקבלת וחברתית. 
במסגרות החינוך הבלתי פורמליות מתאמנים ומתאמנות על חמלה ונתינה, דנים 

בשאלות של מוסר, מתרגלים מנהיגות אחראית ומוסרית ומתנסים באפשרות 
להתחבר עם אנשים שהם לא בהכרח חלק מהסביבה המיידית. נפעל לקדם:

חוף הים של העיר תל אביב יפו הוא אחד הנכסים הציבוריים החשובים והיפים שלה. 
איכות החיים של תושבי העיר מושפעים לטובה בזכות הטיילת והחוף של העיר 

שמהוות מוקד עליה עבור תיירים מכל העולם המזהים את החוף התל אביבי כאחד 
החופים המוצלחים בעולם. את כל הטוב הזה רצוי לפתח תוך שמירה על המשאב 

הטבעי והפלאי הזה. נפעל לקדם:

קשר רציף של קבוצות מנהיגות של 
בני ובנות הנוער עם חברי מועצת העיר 

וראש העיריה על מנת לשמוע את 
הצרכים והמחשבות שלהם בנושאים 

המוניציפאליים

תכנית חלופית לשיפוץ כיכר אתרים 
שתיטיב עם התושבים ותשרת 
אותם. נפעל לשנות את התוכנית 

הקיימת לבניית מגדלי יוקרה שיחסמו 
את הבריזה והשמש מהעיר וינתקו את 

אותה מחוף הים
 

שמירה על חוף הים כמשאב ששייך 
לציבור ולא לבעלי ההון

פעילות משותפת בין תנועות וארגוני 
הנוער השונים בעיר

 
מערך התנדבות רלוונטי לבני ובנות 

הנוער בתנועות

שמירה על ניקיון חופי העיר, הפחתה 
בהזרמת שפכים לים, אכיפת חוקי 

איכות הסביבה וטיפול בנזקים שנגרמו 
בעקבות שנים של הפקרה

הפעלת אירועי תרבות והופעות של 
אמני רחוב לאורך טיילת תל אביב יפו

חינוך בלתי פורמלי 

טיילת העיר וחוף הים

חינוך בלתי פורמלי

טיילת העיר וחוף הים

הרשימה התלאביבית: 

מצע



החי והצומח חיוניים לחיים בריאים וטובים. העיר תל אביב-יפו מלאה גנים, גינות 
ועצים הנתונים באיום ממשי עקב לחצי פיתוח ומגבלות מים. עצים ומתחמי שיחים 

ותיקים נעקרים לפנות מקום לחניונים, מבלי לקחת בחשבון את תרומתם לאיכות חיי 
תושבי תל אביב יפו ואת היצורים האחרים שחיים בהם. נפעל לקדם:

בעיר תל אביב יפו אלפי רחובות, שדרות, כיכרות, מוסדות עירוניים, בתי ספר 
וכדומה. השמות שניתנו לאלו לרוב היו של גברים, יהודים, אשכנזים. תל אביב היא 
עיר מעורבת ומגוונת מאוד והדבר חייב לבוא לידי ביטוי בבחירת האנשים והנשים 
שאנו מנציחים את מורשתם ופועלם במרחב הציבורי. כמו כן רחובות רבים בעיר, 

באזוריה המוזנחים, נותרו ללא שם. נפעל לקדם: 

הקמת 'מועצה לאקולוגיה עירונית' 
שתתמודד עם האתגר הכפול: פיתוח 

ממשק אקולוגי יותר לניהול הצומח 
והחי בעיר, ושיתוף אמיתי של אזרחי 

העיר במשימה החשובה הזו
 

נטיעת 50,000 עצים חדשים בשטחי 
העיר עד שנת 2023

מציאות שוויונית בייצוג נשים גברים 
מזרחים ערבים אשכנזים רוסים וכן 

הלאה. לכולם ולכולן צריך להיות ביטוי 
נרחב

 

תכנית מפורטת לשימור מוקדי טבע 
עירוני, עם צוות אקולוגי מיוחד לשימור 

האקו סיסטמה הקיימת בירקון ובחוף 
תל-ברוך

יצירת תמריצים להקמת גגות 
ירוקים, גינות, גגות ושטחי ציבור 

אסתטיים וחסכוניים במים

מתן שם לכל רחוב בעיר שנזנח עד כה
 

גיוון החברים היושבים בוועדות 
השונות לבחירת השמות 

טבע עירוני

ייצוג הולם 

טבע עירוני

ייצוג הולם

הרשימה התלאביבית: 

מצע



במשך אלפי שנים התקיימה יפו כעיר נמל עצמאית, המורכבת ברובה מאוכלוסייה 
מוסלמית, עד שב-1949 אוחדה עם תל אביב. בעקבות האיחוד הרכב האוכלוסייה 

השתנה ויפו הפכה לעיר מעורבת המכילה את שלושת הדתות. היותה עיר מעורבת 
מוביל לא פעם לקונפליקטים, אך במידה רבה אחראי גם לקסמה הייחודי. ביפו מגוון 
גדול של תושבים בגילאים, דתות ומצבים סוציו אקונומים שונים, אך באופן מסורתי 

תושבי יפו במצב סוציו אקונומי נמוך יותר מתושבי תל אביב. נפעל לקדם: 

הסדרה של נושא הדיור וההתחדשות 
העירונית ביפו, בדגש על שקיפות 

ושיתוף הציבור בתהליכי פינוי בינוי 
ותמ"א. עצירת תהליכי ג'נטריפיקציה 

ודחיקת התושבים הותיקים החוצה

אכיפה של חוקי תעבורה במרבית 
ימות השנה תוך מתן כלים לפקחים 

עירוניים ולסל"ע להתמודדות עם 
בריונות בכבישים, בדגש על אכיפה בכל 

שכונות יפו לרווחת כלל תושבי העיר
 

קיום אירועים ותכנים קהילתיים 
במבנים עירוניים בשכונות דרום יפו 

)עג'מי, יפו ג' ויפו ד'( 

הרחבת פרויקט דיור בר השגה 
לשכונות נוספות ביפו ומתן קדימות 

לילדי העיר 

חלוקת משאבים עירוניים בצורה 
הוגנת ושיווניות בין השכונות ביפו, 

מאירועים תרבותיים ועד לפינוי פסולת. 
עם שימת דגש על קידום תעסוקה 

והשכלה לתושבי העיר 
 

קירוב לבבות בין האוכלוסייה הערבית 
ליהודית ובמסגרתו מתן קורסי ערבית 
מסובסדים לתושבי יפו, הגדלת כמות 
מסגרות החינוך הדו לשוניות והרחבת 
פעילות המרכז הקהילתי ערבי- יהודי 

)מרכז מגיד( לשכונות נוספות בדרום יפו
 

המשך ההשקעה בנמל יפו אשר 
חלקים ניכרים ממנו סובלים מהזנחה 

והתפוררות

יפו

יפו הרשימה התלאביבית: 

מצע



"עיר ללא הפסקה" בהחלט, גם ביחס לערים גדולות אחרות בעולם כולו. אחד 
האלמנטים ההופכים את העיר לאטרקטיבית וידידותית כל כך למשתמש זה שהיא 

ערה 24 שעות ביממה. מה שמאפשר את המציאות הזו הם בתי עסק שנשארים 
פתוחים, תאורת רחוב ותחבורה ציבורית, אמנם מצומצמת אך אפשרית וכמובן 

תושבי ותושבות העיר שאוהבים את השעות הקטנות של הלילה. נפעל לקדם:

הקצאה של אזורים נרחבים לטיול 
חופשי עם כלבים בגינות ייעודיות

 מתקני שתיית מים בכל העיר 
לחתולי רחוב

תאורת רחוב בכל העיר ולא רק 
במרכזה לאורך כל שעות הלילה

הקלה על בתי עסק הנשארים 
פתוחים 24 שעות ביממה ועידוד 

בתי עסק נוספים להישאר פתוחים ככל 
שהדבר לא מהווה מטרד לשכנים

מבצעי עיקור נרחבים לחתולי רחוב

מניעה של פיזור רעל מסכן חיים 
באזורי מחיה בעיר

יצירת תשתית תחבורתית אשר 
תאפשר לבליינים להגיע למקומות 
הבילוי ללא רכב פרטי על ידי חיזוק 
התחבורה הציבורית בשעות הלילה 

בדמות מוניות שירות וקווי לילה- בכך 
לוודא מניעת נהיגה תחת השפעת 

אלכוהול וסמים
 

אכיפה מוגברת באזורי סיכון למען 
ביטחון התושבים והתושבות

לילות העיר

* הידעתן ששמות הכלבים הנפוצים ביותר בעיר הם שוקו לזכרים ומיקה לנקבות?

כלבים, חתולים ושאר חיות מחמד בעיר

לילות העיר

הרשימה התלאביבית: 

מצע

תושבי ותשובות העיר תל אביב יפו אוהבים את חיות המחמד שלהם. יש הגורסים כי 
בבתים בתל אביב קיימים יותר בעלי חיים מילדים. במשקי הבית בעיר חיים כ 70000 

חברים ובני משפחה על ארבע )כ 30000 אלף כלבים ואומדן של 40000 חתולים( 
- יותר מכל עיר אחרת בארץ. אך לצד אלו ששפר מזלם יש המוני חתולים ברחוב 

שמצבם לעיתים קשה מאוד. נפעל לקדם:

כלבים, חתולים ושאר חיות מחמד בעיר



תל אביב יפו היא עיר בה שיעור התושבים המנהלים אורח חיים ספורטיבי הוא 
מהגבוהים במדינה. בעיר מופעלים מעט מאוד מכוני כושר בסבסוד העירייה ולא 

קיימת אף בריכה עירונית מסובסדת. כידוע, כושר גופני מפחית מחלות ומשדרג את 
איכות החיים של המתאמנים. אנו מאמינים כי יש להפוך פעילות ספורטיבית נגישה 

לכל תושבות ותושבי העיר. נפעל לקדם:

אזורים רבים מידי בעיר תל אביב יפו מוזנחים מסורתית אך בשנים האחרונות אנו 
רואים שעוד ועוד אזורים בעיר "נהנים" מאותה הזנחה כשגם מרכז העיר וצפונה 

מוזנחים. העיר לא מתוחזקת ברמה שעומדת בהלימה להוצאות הניקיון העירוניות. 
 נדמה כי אין פיקוח ראוי או תכנית רלוונטית לשמירה על טיפוח וניקיון העיר. 

נפעל לקדם:

הקמת חמש בריכות עירוניות 
מסובסדות 

הנחות במכוני הכושר הקיימים 
בסבסוד העירייה

פינוי הזבל מרחובות העיר באופן רציף 
ויציב  תוך פיקוח על העבודה הנעשית

שמירה על הזכויות הסוציאליות של 
עובדי הניקיון ברחובות העיר

מבצעי ניקיון יסודיים באזורים 
שנשכחו ונזנחו על ידי העירייה והפעלת 

מערך ניקיון שוטף כפי שצריך היה 
להתקיים מאז ומעולם

הפעלת מתקני כושר ציבוריים 
נוספים בכל אזורי העיר

שדרוג מסלולי הריצה וההליכה לאורך 
העיר עם מתקני כושר במהלכם

טיפול במפגעים תברואתיים 
המייצרים קנים של חרקים מזיקים

הגדלת מספר הפקחים המוסמכים 
לתת קנסות למשליכי ומשליכות 

פסולת בחופים, בפארקים ובמקומות 
הבילוי, הרחבת שעות הפעילות שלהם 

ללילות ולסופי השבוע  – פעולות שיניבו 
הכנסה נאה לעירייה וישפרו את הניקיון 

בשטחים הציבוריים.

טיפוח בניינים מוזנחים

מכוני כושר ובריכות שחייה עירוניים

ניקיון העיר

מכוני כושר ובריכות שחייה עירוניים

ניקיון העיר

הרשימה התלאביבית: 

מצע



בהיותה המטרופולין המרכזי בישראל, העיר תל אביב יפו מתמלאת באוכלוסיות 
בסיכון מכל הארץ. דיירי רחוב, נערים ונערות בסיכון גבוה, אוכלוסיות בזנות, מכורים 

וכן הלאה. בשנים האחרונות תופעת הזקנים והזקנות שנאלצים לחיות ברחוב בחרפת 
רעב היא בסדר גודל של מגפה. כמו כן, נשים נערים ונערות ממשיכים להיפגע מינית 

בביתם ומחוצה לו, להיות נתונים לאיומים הפחדות והתעללות. בתי עסק בהם קיימת 
סכנה ממשית ומיידית לנשים נערות וערים ממשיכים להתקיים באין מפריע. הרשימה 
התלאביבית מאמינה באחריות העיר על רווחת כל האוכלוסיות האלו. נפעל לקדם:

עסקים קטנים ובינוניים הם לב מערכת היחסים הכלכלית בין התושבים לעיר. בתי 
קפה שכונתיים, ברים, חנויות בגדים, תכשיטים ואמנות, מוסכים, בתי מלאכה, 

מסעדות וכן הלאה. במהלך השנים האחרונות נסגרים יותר ויותר בתי עסק בשל 
העובדה שהם נופלים תחת נטל המיסים מחד ותחרות עם התאגידים מאידך. ביסוס 

מרחב קיום לבתי עסק בעיר הוא אינטרס חברתי וכלכלי גם יחד. נפעל לקדם:

תכנית הבראה מקיפה לדיירות ודיירי 
הרחוב בשיתוף פעולה עם העמותות 

העוסקות במלאכה. זוהי אחריות 
עירונית ולא ממשלתית

 
פניה למשפחות שהילדים שלהם 

יצאו ממסגרת החיים הרגילה שלהם 
ומסתובבים ברחובות העיר ופניה 

למשפחות שקרובי משפחתם הקשישים 
חיים ברחובות

 

 הנחות משמעתיות בארנונה בכפוף 
לעמידה בסטנדרטים של ניהול תקין, 
העסקה הוגנת והתנהלות ידידותית 

לסביבה, לשנה הראשונה של כל עסק 
חדש בעיר

ליווי עירוני, הכרת בית העסק, מנהליו 
והמשמעות שלו בתוך הקהילה

צוות רווחה שיכיר את דיירי ודיירות 
הרחוב, את הצרכים שלהם ואת מצבם 

הבריאותי והנפשי
 

הרחבת המימון למרכזי הסיוע השונים 
 

הגדלת התשתית למענה לנשים מוכות
 

הטמעת תוכניות חינוך להגברת 
מודעות, למניעת אלימות ולנושאים 

מגדריים

הטבות לעסקים חברתיים בעיר

 קידום בעלי עסקים שיהוו חלק 
מהוועד השכונתי

 
קידום מציאות מאוזנת בין תאגידים 

לעסקים קטנים ועסקים מקומיים

סיוע לאוכלוסיות בסיכון בעיר

עסקים 

סיוע לאוכלוסיות בסיכון בעיר

עסקים 

הרשימה התלאביבית: 

מצע



מציאות הקיום בדרום תל אביב היא של תנאי חיים קיצוניים ודוחקים עבור 
תושבי העיר המקוריים, מבקשי המקלט ומהגרי העבודה אשר הצטופפו בשטחים 
מצומצמים בתנאים שהם בלתי ראויים. ההזנחה המתמשכת של עיריית תל אביב 
יפו  את שכונות דרום העיר והחמרת ההזנחה בשנים האחרונות  הגיעה אל קיצון 

חסר תקדים. החל מבניית התחנה המרכזית החדשה, שהיא מפגע סביבתי, תברואתי 
ואסתטי ועד הסטת אוכלוסיות זרות אל שכונות אלו לאחר שנכנסו לישראל. 

האינטרסים ברורים. אוכלוסייה שנתפסה כחלשה, שקופה ודלה אינה יכולה  להתנגד 
באופן שמסכן את חברי העירייה. כמו כן החלשה ופירוק השכונה יאפשרו מהלכי 

נדל"ן כלכליים בבוא העת. ממשלת ישראל, ארגוני זכויות האדם ובתי המשפט דנים 
בימים אלו בפתרון בעניין הפליטים ומהגרי העבודה אך במאבק הפוליטי והציני הזה 

מי שלא נלקחים בחשבון, עדיין, אלו בני ובנות האדם החיים שם. עיריית תל אביב 
יפו אמורה הייתה להיות מחויבת לתושבי השכונות האלו אך היא הפקירה אותם 

לחלוטין. נפעל לקדם:

תל אביב יפו היא מוקד של מאבקים חברתיים, פעילות פוליטית ומעורבות חברתית 
בישראל. במקומות רבים ושונים בעיר מתקיימים מעגלי דיון ספונטניים לצד מעגלים 

מתוכננים, פועלים הוגי דעות, מובילי דעת ציבור, אמנים, אקדמאיים ועוד בקיום קבוצות 
חשיבה והתארגנויות אזרחיות למען שיפור איכות החיים של האזרחים והאזרחיות 

בישראל. מתוכננות הפגנות, נכתבים מאמרי דעה ומתפתחת זירה של חשיבה ביקורתית. 
עיריית תל אביב יפו צריכה לחבק את היוזמות האלו, לתת להן במה ולהזמין נערות 

ונערים לקחת חלק פעיל בהתרחשויות חשובות אלו שכן זהו חינוך במיטבו.

אכיפה של כל חוקי המדינה והעיר 
בדרום תל אביב. בתי עסק יעבדו רק 

עם אישור, מכירת אלכוהול בשעות 
המותרות, סגירה של כל "בתי העסק" 

המוכרים סמים, קיום אירועים רבי 
משתתפים באזורים שאינם מיועדים 

לכך רק באישור מיוחד, פיקוח על מספר 
הילדים בגנים, פיקוח על כמות האנשים 

החיים בבית אחד
 

השקעת משאבים באחריות ממשלת 
ישראל, החתומה על קריסת שכונות 
אלו לשיפוץ כולל ונרחב, כולל חיזוק 

מסיבי של התשתיות שקרסו בכל 
השכונות שניזוקו

 
שיקום מערכות החינוך והתרבות 

של דרום העיר. הקמת תנועות נוער, 
מרכזים קהילתיים וגנים ציבוריים 

בהתאם לכמות האנשים החיים בשכונה

פליטים, מסתננים ומהגרי עבודה

צדק חברתי

פליטים, מסתננים ומהגרי עבודה

צדק חברתי

הרשימה התלאביבית: 

מצע



הקהילה הגאה הפכה את תל אביב יפו לביתה ובכך את ישראל למוקד תיירות של 
חברי הקהילה מכל העולם. אירועי הגאווה הרבים, חיי הלילה התוססים, השיח 

הפילוסופי והפוליטי בדבר חופש ושוויון עוברים כחוט השני במסורת הרוחנית של 
העיר הנפלאה הזו. עירייה ש"מרוויחה" כל כך הרבה מקהילה כזו מחויבת לקבל על 

עצמה גם לקיחת אחריות באזורים בהם הקשת פחות צבעונית. בהיותה עיר שחוגגת 
את האפשרות של חופש ונזילות, תל אביב יפו מושכת אליה גם הרבה צעירים 

וצעירות בסיכון גבוה ובמשבר. אנו מחויבים מאוד לצעירים אלו בין אם הם מגיעים 
מתל אביב עצמה או מחוצה לה. נפעל לקדם:

חוויית הקיום היום יומית של תל אביבים ותל אביביות בכל העיר היא התמודדות 
עם קנסות ודוחות. בין אם  כבעלי רכבים, כבעלי כלבים, כבעלי עסקים וכן הלאה. 
לעיתים התחושה היא ממש של רשות המתנגחת בתושביה ומטרידה אותם היכן 

שאין צורך בתמורה לכסף. תופעת זו אינה תקינה בעליל. נפעל לקדם:

הגדלת תקציבי איג"י, ארגון שעושה 
ימים כלילות למען שמירה על נפשם 
ושלומם של חברי הקהילה הצעירים. 

תמיכה נרחבת בארגוני הקהילה 
השונים: בית דרור, הבית הפתוח, 

תהל"ה וכן הלאה

הרחבת שטחי החניה המותרים 
לתושבי העיר וצמצום מתן דוחות חניה 

בכל מקום אפשרי

שינוי מדיניות הפיקוח לכזו שהיא 
סבלנית ומאפשרת שינוי ותיקון 

לעסקים בעיר

מפגשי הסברה וסובלנות במסגרות 
החינוך הבלתי פורמאליים בעיר

מאבק חורמה בתופעת זנות אצל בני 
ובנות נוער

הקמת מרכז יום ייעודי לקשישים 
וקשישות בקהילה הגאה

הגברת אכיפה באזורים בהם יש 
הפקרות והזנחה

תיקון של כשלים עירוניים המייצרים 
אילוצים בלתי מידתיים הגוררים 

קנסות- למשל קטיעה של מסלולי 
אופניים או מחסור בגינות בהם ניתן 

לשחרר כלבים

קהילה גאה

קנסות

קהילה גאה

קנסות

הרשימה התלאביבית: 

מצע



טרם ברור עד כמה הרכבת תהיה יעילה לתושבי ותושבות גוש דן, מה שברור כבר 
עכשיו הוא שבנייתה עולה לנו מחיר יקר מאוד. פגיעה אנושה בעסקים באזורי 

הבניה, יצירת פקקי תנועה בלתי סבירים, חסימות ורעש שפוגעים באופן קיצוני 
באיכות החיים של כל מי שסביב. בנוסף לשיבוש המעיק שבניית הרכבת מייצרת 

בחיי התושבים, העיר כולה משופצת בו זמנית באופן מסורבל, דורסני, רועש וחלמאי. 
האם ככה נאלץ לחיות עד 2024, בהנחה והעבודה על הרכבת תסתיים בזמן? כמו כן, 

הרשימה התלאביבית תוהה מדוע החלו לשפץ מוקדים מרכזיים בו זמנית תוך יצירת 
מציאות בלתי נסבלת ברוב כבישי העיר. אנו מודאגים מאוד ביחס לנטייה לשחזר 

את חורבן רחוב שינקין באמצעות תכנון לקוי וביצוע גרוע לעוד ועוד אזורים בעיר. 
הרשימה התלאביבית מעודדת צמיחה והתחדשות אך מתרעמת על הדרך המאלצת 

את התושבים לסבול מאוד בתהליך. נפעל לקדם:

תל אביב יפו היא עיר של רוכבי אופניים. לפי הערכות אחרונות, כ- 16% מן העובדים 
והלומדים בתל-אביב יפו משתמשים באופניים וכ-61 אלף תושבים מגדירים את 

עצמם כרוכבי אופניים )לפחות 3 פעמים בשבוע(.  זה מרשים – אבל זה לא מספיק.  
העיר תל-אביב יפו היא גם שיאנית לאומית בדבר היקף שבילי אופניים עם 120 

ק״מ של שבילים.  גם זה מרשים ולא מספיק.  המגמה לייצר רשת מסלולי אופניים 
באמצעותה ניתן יהיה להגיע לכל מקום בעיר היא מבורכת. ככל שיותר תושבים 

ירכבו על אופניים )כמו שאר המתגלגלים למיניהם(, יופחתו עומסי התנועה, יפחת 
זיהום האוויר והניידות בעיר תהפוך קלה יותר. בנוסף לכל אלו,  הרכיבה בריאה לגוף 

ולנפש! לצערנו באזורים רבים בעיר הביצוע כושל. 

פתיחת נתיבי תנועה להקלה על עומס 
התנועה

פיקוח רב והגבלה על חסימת נתיבים 
על ידי משאיות ודחפורים

צמצום שיפוצים מגבילים בעיר עד 
לתום בניית הרכבת הקלה

לחץ מוגבר על משרד התחבורה 
לסיים את השיפוץ בזמן

הקלה על בעלי העסקים שנפגעים 
מהבנייה באמצעים שונים

רכבת קלה

שבילי אופניים

רכבת קלה

שבילי אופניים

הרשימה התלאביבית: 

מצע



נפעל לקדם:

בשנת 1926, חיים נחמן ביאליק יסד בעיר מפעל בשם, "עונג שבת". "היום הזה ראוי 
שבו יפגשו" הוא כתב, " צעירים וזקנים משמאל ומימין באין הבדל." פגישה כזאת 

"המאחדת את הלבבות והמזכירה לכל, שיש לנו שרשים עמוקים ושאיפות למעלה". 
בעשורים הראשונים של העיר, מיטב המוזיקאים ניגנו ושרו מול קהל, אומניות 

צעירות הציגו את יצירותיהן, שחקנים הציגו סצנות מהצגות, ונשות ואנשי רוח נתנו 
הרצאות על פילוסופיה, בוטניקה, פיזיקה, יהדות וכל תחומי ההגות האחרים. הכל 
היה בחינם, ובימי שבת אלפים, לעיתים רבבות, מלאו אולמות, גנים ותיאטראות.  

היום, העיר שופעת יצירה והגות יותר מאי פעם. היא אבן שואבת לאומנים צעירים. 
בהשקעה לא מופרזת, אפשר לארגן בכל שכונות העיר מופעים, הצגות, תערוכות, 

הרצאות ואירועי תרבות אחרים שיאפשרו ליוצרים בעיר להציג ולהתפרנס, שיציפו 
את העיר בתרבות לכל טעם וכל עניין- בחינם. כדי להבטיח שכל אוצרות התרבות 

יהיו נגישות לכל תושבי העיר, המיזם מצריך הפעלת תחבורה ציבורית יעילה גם 
בשבת. נפעל לקדם:

יצירת קו רציף ובטוח לטובת 
הרוכבים, לשמירה על ביטחונם, ביטחון 

הולכי הרגל ומניעת מתן קנסות בשל 
אילוצים שנובעים מהכשל התכנוני של 

הנתיבים

הוספת 20 ק״מ של שבילי אופניים  
עד שנת 2023 

החיית מפעל ה"עונג שבת"
 

העסקת אומנים ואומניות מכל 
התחומים והגוונים כדי להציג במסגרת 

המיזם

חיבורים ראויים של שבילי האופניים 
מהמדרכה אל הכביש

יצירת שבילי אופניים על חשבון נתיבי 
תחבורה של כלי רכב פרטיים

הוספת מתקני קשירה לאופניים בכל 
העיר

השמשת חללים ציבוריים בכל שכונות 
העיר, בגנים, בבתי ספר, במרכזי קליטה, 
בכיכרות ציבוריות וכו', כאתרי מופעים, 

הצגות, הרצאות ותערוכות שכונתיות

הפעלת רשת תחבורה ציבורית 
בשבת המשרתת את כל אזורי העיר

שבת

שבילי אופניים

שבת

הרשימה התלאביבית: 

מצע



כ-30% ממנהלי ומנהלות העירייה הן נשים. פחות מ-20% מיושבי ראש 
הדירקטוריונים של התאגידים העירוניים הן נשים. מספר הדירקטורים והמנהלים 

המזרחים, הערבים ודוברי הרוסית לא מייצגים כלל את האחוז שלהם בציבור. 
 בעמדות מפתח בהן נקבעת מדיניות העירייה, אוכלוסיות שלמות סובלות 

מתת-ייצוג. נפעל לקדם:

העירייה שייכת לנו. בבחירות, אנחנו משאילים לנבחרים/ות את סמכויות המיסוי, 
התפעול, הניהול, התכנון והתקצוב בעיר, וגם את הזכות לנהל את הנכסים העירוניים. 

כדי לייצג אותנו, העירייה חייבת להתייחס ברצינות לידע הייחודי שבידי התושבות 
והתושבים – ואף להנגיש לנו ידע חיוני אודות העיר, להעביר לידינו החלטות 
משמעותיות על פיתוח העיר, ולפתוח את נכסי הציבור לשימושנו. אנחנו לא 

"לקוחות" של העירייה, אלא הבעלים שלה. נפעל לקדם:

העלאת שיעורן של נשים המנהלות 
חטיבות ומינהלים בעירייה ונשים 

בראשות דירקטוריונים עירוניים ל-40% 
לפחות

פתיחת ישיבות מועצת העיר 
והנגשתם לציבור 

פתיחה לשימוש כללי באינטרנט של 
בסיסי-הנתונים המפורטים והמעודכנים 

של מרכז המחקר העירוני, תקציבי כל 
התאגידים העירוניים וכל אגפי העירייה

העלאת שיעור הנשים מבין כלל 
הסגל הניהולי והדירקטוריונים 

העירוניים ל-50%

עליה משמעותית של מספר 
הדירקרטוריות/ם מאוכלוסיות המיעוט 

נוהל חדש לפיו מועצת העיר תדון 
בכל הצעה לסדר שעליה חתמו 1,000 

תושבים/ות לפחות

אימוץ "תקציב שיתופי" המאפשר 
לתושבות/ים לקבוע, בפגישות 

שכונתיות, מה לעשות ב-3% מתקציב 
הפיתוח של העיר )מבנים, מדרכות, 

תכנון וכו'(. כמו בערים אחרות בעולם, 
התושבים הם שיובילו את התהליך, 

בסיוע העירייה

שוויון מגדרי ואתני

שקיפות ושותפות-ציבור

שוויון מגדרי ואתני

שקיפות ושותפות-ציבור

הרשימה התלאביבית: 

מצע



במשך עשרים השנים האחרונות, החלטות תכנון בעיר תל אביב-יפו נסובו סביב 
המכוניות הפרטיות: היכן להחנות אותן, איך להתמודד עם מספר הולך וגדל של 

מכוניות הנכנסות לעיר מידי יום, איך להגן על איכות האוויר בפני פליטות המכוניות, 
איך להקטין את מספר תאונות הדרכים בעיר, ועוד. הגיע הזמן לשנות תפיסה. 
 DRT-Demand Responsive( לתל אביב-יפו מגיעה ״תחבורה לפי דרישה״

Transportation( מערך חדש של מיניבוסים ומוניות שירות שמגיעים כשתושבים 
מזמינים אותם באפליקציה. 

מערכי ״תחבורה לפי דרישה״ כבר פועלים בהצלחה במספר רב של ערים מרכזיות 
בעולם כולל ניו יורק, וושינגטון, ברלין ועוד. מערך כזה מציע נסיעות זולות )במחיר 

של נסיעה עירונית באוטובוס( ומהירות, המגיעות עד קרוב ליעד ללא מעברים וללא 
המתנה ארוכה. מאחר ויוקצבו למוניות השירות עדיפות דרך )בנתיבים המיועדים 

לתחבורה ציבורית(, הנסיעה בהן תהיה מהירה מהנסיעה במכונית פרטית. 
המיניבוסים ומוניות השירות גם ייסעו בשבת, בחגים ובמשך כל הלילה.  

מערך חלוצי זה יעודד את מאות האלפים הנכנסים לעיר מידי יום ברכבם הפרטי 
לבחור להגיע לעיר ברכבת או באוטובוסים )וברכבת הקלה, כשבנייתה תסתיים 

בהדרגה בעשרים השנים הקרובות(, ולהגיע ליעד הסופי שלהם במוניות השירות. 
כמות כלי הרכב שנכנסים לעיר ויוצאים ממנה מדי יום תרד באופן דראסטי ואיתה 

הצפיפות, הרעש, הלחץ והזיהום אשר כולנו סובלים מהם היום. נפעל לקדם:

העיר תל אביב יפו הפכה להיות מוקד זנות בעל ממדים עצומים. הזירות השונות 
הן צמתים וגינות ציבוריות, דירות דיסקרטיות, מועדוני חשפנות המסתירים חדרים 

פרטיים, בתי בושת ועוד. אנו עדים לכמויות הולכות וגדלות של נערים ונערות 
שנכנסים למעגל הניצול הזה - על פי המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, 3575 

פעמים ב.י.ו.ם קונים בני אדם בישראל  שרותי מין מנערים ונערות. חלק גדול מאוד 
מהמסחר הזה מתרחש בתל אביב. בנות  ובני אדם אינם מוצר צריכה.

פיתוח מערכת הסעת המונים 
מטרופולינית המבוססת על רשת 

של מוניות שירות ומיניבוסים בשיטת 
״תחבורה לפי דרישה״. המערכת תפעל 

שבעה ימים בשבוע

הענקת עדיפות כביש לתחבורה 
ציבורית ולהולכי רגל

תחבורה ציבורית

תעשיית המין בעיר תל אביב יפו

תחבורה ציבורית

תעשיית המין בעיר תל אביב יפו

הרשימה התלאביבית: 

מצע



נפעל לקדם:

אנו ברשימה התלאביבית מאמינים שתרבות צריכה להיות נגישה לכל מי שרוצה בה. 
יש לקחת בחשבון את אלו שאין ביכולתם להקדיש זמן ו/או כסף לצריכת תרבות 

בסדר יומם. נפעל לקדם:

סגירה מוחלטת, הרמטית ולצמיתות 
של כל מסגרת שמוכרת מין וביניהן: 

בתי בושת, מועדוני חשפנות, סאונות, 
דירות או 'חדרי אירוח' המיועדות לסחר 

בנשים, בנערים ובנערות
 

ניקיון רחובות העיר מכרטיסי זנות 
והקצאת משאבים לאכיפה

הקמת מנגנון מאורגן של תרבות נגישה 
וחינמית הכוללת גם  מופעי מוזיקה 

ומחול בכל אזורי תל אביב יפו

עידוד קיומם של מופעי מוזיקה 
ואומנות ברחובות. העירייה תקיים 

מנגנון מאורגן של הפעלת אומנות רחוב 
ועידוד האומנים הצעירים

מיגור ופסילת האפשרות לפרסום 
שירותי מין במרחב הציבורי

הקמת תכנית הבראה מקיפה ורצינית 
במטרה לסייע למי שנקלעו לתעשייה 

הזו. יצירת תכנית עירונית, בשיתוף 
ארגונים כמו 'סלעית' ו'עלם' לשיקום 

נערים, נערות ונשים בזנות 

הקמת מתחמי תרבות ויצירה ברחבי 
העיר לאומנים

סגירת רחובות ייעודיים בשבתות 
לטובת אירועי תרבות קהילתיים 

העדפת אירועי תרבות עירוניים כגון 
מופעים והצגות בפארקים

תרבות 

תעשיית המין בעיר תל אביב יפו

תרבות

הרשימה התלאביבית: 

מצע


