
 
 
 

 תשע"ג אלול     3102 אוגוסט
 אל תושבי שכונת רמות:

 

  בנייה במצפה נפתוח
 !י"ידעתאל תגיד "לא שמעתי, לא ראיתי, לא  

 
 ,בתיכם, מול עיניכםעכשיו, תיבנה שכונה גדולה וצפופה במצפה נפתוח ליד  תפעלואם לא 

 . ערך הבית שלכם ירד מיד!  !!והמשעולים דרך החורשבשטח הפתוח צמוד ל
מאחורי  קומות 71-71מגדלים של  יחידות דיור, כוללת 3,311 -הנוכחית, לכהבנייה תוכנית 

כיפת ו קילומטרים של כבישים המבתרים את כל השטח בין גבול הבינוי הנוכחיגן הקיפוד, ו
 . השטח הפתוחהיער וממלגמרי  ומנתקת את שכונת רמות . היא מצפה נפתוח

 
 בוועדת התכנון המחוזית.אח"כ והמקומית  ת התכנוןעדובון בתוכנית בקרוב יתחיל הדיו

 עושיםומינהל התכנון במשרד הפנים  , וועדת התכנון המחוזית, ממ"יהעיריה, משרד השיכון
 כדי לזרז את אישור התוכנית! הכל

 
 על מנת למנוע את הפקדת התוכנית, כל תושב צריך לפעול:

 כתובות באתר( שיתנגדו לתוכנית העיר ותראשמועמדים ללכתוב ל( 

 לבוא למפגשים ציבוריים עם מועמדים לראשות העיר ולמועצת העיר 

  "ח"כים, שרים, פקידים בכירים  –לנצל  קשרים עם "מקבלי החלטות 

 לסייע בחשיפה בתקשורת 

 לדבר עם שכנים וחברים ולהסביר להם את חשיבות העניין 

 ית"הנות מ"חיק הטבע על סף הבילטייל במקום ולהזמין אחרים ל. 
 

השינוי בוטל  -זכינו בבג"צ 3112-התנגדנו לשינוי יעוד הקרקע לצורך בניה. ב 3112בשנת 
מינהל התכנון ניסה לתקן את הפגמים שהביאו לזכייתנו   3101-ותוכנית הפיתוח הוקפאה. ב

אולם . בבג"צ ולאשר מחדש את  שינוי יעוד הקרקע. גם אז הצלחנו להביא לביטול ההחלטה
 ים בקלות והםמהשינוי לא מוותרהון עתק להרוויח  יםשעומדגופי התכנון ועוד גופים 

  להעביר את התוכנית. שוב ושוב יםמנס
  

המינהל הקהילתי ו"רמות למען הסביבה" עתירה לבג"צ נגד הכללת  אחרונים הגישובימים ה
 .םלירושלי חדשהה תהמחוזי מתארהמצפה נפתוח בשטחים לפיתוח בתוכנית 

 
 ₪.  20,000עד  52,000עולה  הלבדצ הבג" המאבק עולה כסף!

 למען הסביבה, אנא הצטרפו לעמותת רמות 

 ויעיתסוקבלו עידכונים ת  ,כל אחד מבני הזוגל₪  700של  למו דמי חברשי
  !למאבק

 .נא לתרום בעין טובה וביד נדיבה כל תרומה נוספת תתקבל בברכה.

 41543, רמות ב, 4173, אבן שמואל "הסביבהרמות למען "קים לרשום ל'את הצ 
 תודה  –אם אין לנו את הכתובת מייל שלכם נא לצרף לתשלום 

 
 רמות למען הסביבה

 www.ramotenv.comמידע נוסף באתר: 
 וכן אצל:

 hilherz@inter.net.il   13-625-6235הילרי הרצברגר: 
 shefer7@zahav.net.il   13-625-3377חביבה שפר:      
 rachelladam@gmail com   13-625-5775רחל אדם:          
  ahcassel@gmail.com   13-625-7113אהרן קסל:         
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