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 לכבוד:

 מר עמיר פרץ

 השר להגנת הסביבה

 קריית בן גוריוןהכנסת, משכן 

 91950מיקוד ירושלים, 

 

 טור-יה ואטעיסאוו-אלהלאומי מורדות הר הצופים על תושבי גן לא 11092תכנית הנדון: השפעת 

 

 שלום רב,  כבוד השר

על החלטתך לבחון מחדש את אישורו והקמתו של גן לאומי  חזק אותךלבראש ובראשונה, ברצוני 
 טור שבירושלים המזרחית. -יה ואטעיסאוו-ר הצופים, בין השכונות אלחדש על מורדות ה

. למרות שמדינת ישראל ורשויותיה אנשים 35,000 -כ םחיי רטו-עיסאוויה ואט-בשכונות אל
זכויות יסוד,  ורכיהם הבסיסיים ולאפשר להם לממשאת צאלה מחויבות לספק לתושבים 

 הדבר נעשה כראוי, או בכלל.ת מגורים נאותה, אין , חינוך, וסביבהולםדיור בין היתר הכוללות 
סובלות מצפיפות טור -ה ואטיעיסאוו-רות בירושלים המזרחית, אלכמו השכונות הערביות האח

 תשתיות תכנון ופיתוח בסיסיות.  קיצונית, הזנחה ולכלוך וחסרות בהן דיור

 בתכנון האדם בזכויות העוסקת עמותה היא, תכנון זכויות למען מתכננים – במקום עמותת
 אנו, כעשור מזה. המזרחית בירושלים תכנון סוגיות במגוון העמותה מתמחה היתר בין. המרחבי

בתהליך  טור-אט לתושביובמקביל מייעצות  שכונתם בתכנון יהעיסאוו-אל תושבי את מלוות
 עסקו תושבי שתי השכונות בקידומן של תוכניות מתאר חדשות לשכונתם. במהלך העשור  דומה.

, בו יוקצו לשכונות עתודות קרקע ווה מקור לתקווה לעתיד טוב יותרהיאלה קידומן של תוכניות 
ההופכת את , שבנדוןהתוכנית שיאפשרו הקלת מה מהצפיפות ומהקושי לבנות כדין.  לפיתוח

גוזלת את כבשת הרש, מבטלת  יה לגן לאומי,וואעיס-אלעתודת הקרקע היחידה למגורים לשכונת 
 וחונקת את התקווה.לקדם התושבים שניסו תוכניות האת 

ידינו, בשיתוף עם עמותת  , אחת מהן עלהוגשו התנגדויות רבות לתוכנית של הגן הלאומי
, והיא מצורפת בזאת לעיונך. בהתנגדות דרשנו לדחות את התוכנית לגן ונציגי תושבים היאלעיסו

ת י, ברוח התוכנהיעיסאוו-אל ובמקומה להורות על עריכתה של תוכנית חדשה עבורהלאומי 
תוכנית רחבה נחוצה  –טור -ה ואטוויאעיס-אל – . לשתי השכונותהתושבים ישקודמה על יד

לפי הצורך ובהתאם לפרוגראמה רחיב אותה שתסדיר את שימושי הקרקע בשכונה הקיימת ות
חלק מהשטח הפתוח שבין השכונות ניתן לפתח כפארק לרווחת שתהיה מקובלת על התושבים. 

 ן לאומי. גתושביהן מבלי לייעדו כ

 נשמח להיפגש עמך או עם מי מטעמך בכדי להרחיב בסוגיה. 

 

  בברכה,

 שרי קרוניש, אדריכלית   

 עמותת במקום, מתכננים למען זכויות תכנון   

 sari@bimkom.org /   02-633-6607טל'    
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