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04/03/2010  
  

  לכבוד
   אבי הלרמר
  מחוז דרוםר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה "וי

  משרד הפנים
     באר שבע

  08-6263751' ות פקסעבאמצ

  

  

   פתחת ניצנה-  20/02/10167/מתאר מקומית התנגדות לתכנית : הנדון

  

  כללי

  

על תיישבות חדשה נקודת ההלכה למעשה להקים מבקשת  , הנדונהתכנית המתאר המקומית לפתחת ניצנה

, התיישבותית ניצנה-לה החינוכית של הקהיהמ ממקום הימצאות" ק3- של כ נסיעהבמרחק, גבעת כתף ניצנה

, תכנית הלשדברי ההסבר בהתאם ל.  כישוב כפרי14/4/מ"תמ, תכנית המתאר המחוזית התקפההמסומנת ב

אזור פתחת . הפיתוח הסופי שלוד בשלב " יח1,500עד  ישוב עירוני שימנהתשתית תכנונית עבור וצעת מ

תכנית  .וכן את הכפר החינוכי ניצנה, באר מילכה ועזוז, ניצני סיני, כמהין:  ישובים בעלי אופי כפרי4ניצנה כולל 

משבצת לישוב מיוחד עם קום מבמסמנת , 35/א"תמ, שימורללפיתוח ו, לבנייה משולבתה המתאר הארצית

  .  איש10,000צפי אוכלוסיה של 

  

שצו  עקרוניתמתוך עמדה  לתכנית במתכונת המוצעת מתנגדת  מתכננים למען זכויות תכנון-במקום עמותת 

 .קיימיםהישובים הלהעדיף חיזוק וציפוף של שיש מכיוון  חדשות ישבותיהתהשעה אינו קורא להקמת נקודות 

כגון , רוםבמחוז דלטובת צרכים אחרים ם להקמת הישוב החדש יהנדרשראוי להפנות את המשאבים מן ה

חיזוק עיירות  ושכונות מצוקהשל שיקום וטיפוח  ,המשוועים לאוכלוסייה חדשה ישובים קיימים הרחבה של

שר מחייבים את ביטול דבר א,  פגם פרוצדוראלי בהגדרתהקידומה של התכנית נעשה למרות, בנוסף. פיתוח

  .ההפקדה והחזרת התכנית לדיון במוסדות התכנון

  

  עיקרי הטענות

  

 ישוב חדש במסווה של הרחבה ניכרתהקמת : פרוצדוראליתטענה  .1

 על ידי סימבול של ישוב כפרי קיים 14/4/מ"נקודת הישוב ניצנה מסומנת בתכנית המתאר המחוזית תמ

אינה כוללת את ,  שנים מאוחר יותר5שקיבלה תוקף  35/א"תמ. ד" יח500בו מותר להקים עד ) משולש מלא(

, המפרט את רשימת הישובים הכפריים, "בי של יחידות דיור ביישובים כפרייםמספר מר "2הישוב ניצנה בלוח 
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לוח מספר (תושבים  10,000יה של יצפי אוכלוסעם , יםמיוחדה יםישובברשימת הנכלל הישוב ניצנה אלא ש

   .)35א "הוראות תמ ב36עמוד , 3

הרחבה ה ווהמהתכנית  כי מצהירותאף  ,נשואת התנגדות זו,  תכנית המתאר המקומית לפתחת ניצנהמטרות

 בהוראות התכנית 10' עמ ( תוך הפיכתה מישוב כפרי לישוב עירוניהתיישבותית ניצנה-קהילה החינוכיתשל ה

 תנקודבין הקיימת להקהילה החינוכית בניצנה מ בין " ק3- של כ נסיעהמרחקקיים  למרות שזאת) המופקדת

מוקד לאין שמירה על העיקרון של צמידות דופן ,  כלומר. במסגרת התכנית הנוכחיתהמוצעתההתיישבות 

  .הפיתוח הקיים ולכן מדובר בנקודת יישוב חדשה ולא בהרחבה של יישוב קיים

שנו פגם  וי,אלא על הקמת ישוב חדש, התכנית המוצעת אינה מדברת על הרחבת ישוב קייםמכאן ש

וט באחת משתי האפשרויות יש לנק, על מנת לתקן זאת .פיה של התכנית את בהגדרבסיסיפרוצדוראלי 

  :הבאות כדי שהתכנית תהיה תקפה מבחינה פרוצדוראלית

יש לקרב את הישוב המוצע , 14/4/מ"כפי שזה מסומן בתמ, אם אכן מדובר בהרחבה של ישוב קיים .1

אם נקודת הישוב , אחרת. קרון של צמידות דופןיכפר החינוכי בכדי שניתן יהיה לשמור על העהאל 

יש לבטל את הסימון של ישוב כפרי כפי שזה מופיע , ם המוצעהחדשה נשארת במקו

 את נקודת  כפי שראינו מאמץ35/א"הסימבול של ישוב מיוחד בתמזאת מכיוון ש. 14/4/מ"בתמ

 ומכאן שלא ניתן יהיה ליצור בעתיד ישוב קהילתי במקום כפי 14/4/מ"הישוב המאושרת בתמ

 אשורה של המועצה הארצית בהתאם נדרש לקבל את,  ובכל מקרה.שמצפים תושבי המקום

  . כדי לאפשר חריגה מעקרון צמידות הדופן35/א" של תמ6.1.3-7סעיף  להוראות

בטל את ההפקדה של התכנית הנוכחית יש לאזי ש, ישוב שונותמדובר בשתי נקודות מידה וב .2

 13הוראות סעיף ו בהתאם להנחיות של הקמת יישוב חדש מחדש על תהליך הדיון בהולחזור 

הקמת צורך ל חייביםהנהלים המ את יםהמגדיר 14/4/מ" בהוראות תמ7.1.2 והן סעיף 35/א"תמב

 . כולל תיקון לתכנית המחוזית,ישובים חדשים

  

תאריך בבדיון . תנו זומחזקת את טענ, טרם ההפקדהועדה מחוזית דרום שקיימה דיונים  ב מעמיקעיון

 13.1.7ע בהתאם לסעיף "בל חוות דעת הולנתלהפקיד את התכנית בתנאי שתתקחלט וה  03/07/20061

עדה ושהתקיים בובדיון נוסף , באופן תמוה .המתייחס להוראות לגבי הקמת ישוב חדש 35/א"להוראות תמ

  :אלא בהרחבת ישוב קיים, ר בהקמה של יישוב חדשוב אין מדין כיצו 28/12/2006תאריך בהמחוזית 

כפי שנקבע , דובר בהקמת ישוב חדשמ כי אין ,על ידי מינהל התכנון, הובא לידיעת הועדה "

בהרחבת ישוב קיים באופן המעביר אותו ממעמד , אלא, 03/07/2006בהחלטת הועדה מיום 

 - 35א "פרברי בהתאמה להוראות תמ/לישוב עירוני) כפר הנוער ניצנה(של ישוב כפרי קיים 

 . נפש10,000הינו  3פ לוח "גביו עפי האוכלוסייה להקובעת כי מדובר בישוב מיוחד שצ

 באופן שהתכנית 03/07/2006מחליטה הועדה לשנות את החלטתה מיום , בהתאם לכך

למעט , 35א " לתמ12.1תהיה תכנית מקומית להרחבה ניכרת ויחולו לגביה הוראות סעיף 

  ". שלדעת הועדה אין צורך בקביעת כמות יחידות דיור בהישג יד בתכנית זו- 12.1.3סעיף 

                                                
1
 .2006006פרוטוקול ישיבה מספר  
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יך השתנתה עמדתה של הוועדה המחוזית כאשר מדובר בבירור בהקמת יישוב חדש שאינו ברור אאין זה 

 להתייחס לתכנית איך ניתן: נשאלת השאלה, ראשית. תצמוד דופן לשום מוקד או תשתית התיישבותית אחר

ל  גולת הכותרת ש-אין מדובר כלל וכלל בצמידות דופן  כאשר ,זו כאל תכנית להרחבה ניכרת של ישוב קיים

   ?35א "תמ

אלא , ההודעה שנמסרה לוועדה המחוזית מטעם מינהל התכנון על כך שאין מדובר בישוב חדש, יתרה מזאת

ביכולתה וסמכותה , ה פגיעה משמעותית בשיקול דעתה של הוועדה המחוזיתתווי ה,בהרחבה של ישוב קיים

כך ין ותוך חריגה מסמכותו בשלא כדבהקשר זה מינהל התכנון פעל . לקבל החלטות עצמאיות על פי החוק

   .שמנע קיומו של דיון עקרוני ביחס לצורך להקים ישוב חדש

ישנם פגמים במסמכי , אם נתייחס לתכנית כאילו מדובר בהרחבה של יישוב קייםכי גם , רוצים לצייןאנו עוד 

  : ותה ומטילים ספק בחוקי בצורה ראויהאשר פוגעים ביכולת לשפוט אותה, ובאופן קידומההתכנית 

 וכפי שקבעה 35/א"לתמ 12.1.1.3יף נספח פרוגרמטי כפי שנדרש בסענמצא לא בין מסמכי התכנית  -

  .תנאי להפקדתהכהוועדה המחוזית 

 444להחלטת ממשלה , בצורה ישירה ומוצהרת, מתייחסות אשר מטרות התכנית ניגוד פנימי בנויש -

מדברות , אותן מטרות ".ה בנגבהקמת ישובים חדשים באזור חולות חלוצ" בדבר 15.7.01מיום 

ניגוד פנימי זה משקף .  ועל הקמת ישוב חדשעל הרחבה של נקודת ישוב קיימתבפה אחד 

 . עמדה תכנונית מושכלת וברורה המנחה את התכניתההיעדרות של את  ומוחלטבאופן בוטה

ת הקהילה מטרות התכנית מצהירות על הכוונה להפוך א: תכנית התקנוןישנו ניגוד פנימי נוסף ב -

 כאשר ההגדרות של יעוד קרקע "ניצנית"החינוכית התיישבותית ניצנה מישוב כפרי לישוב עירוני 

 קרקע כאשר בכל מגרש תותר יחידת מגורים אחת  והצפיפות נטו בנייה צמודתמורות על ' מגורים א

:  ת השאלה נשאל).ות התכנית המופקדת להורא4.1סעיף ( יחידות דיור נטו לדונם 2תהיה מקסימום 

בנייה  וגם על" ישוב עירוני"על הקמת בד בבד  לדבר בהחלט לא סביר ?האם זו צפיפות עירונית

 כפי , תושבים10,000  מה גם שהיקף אוכלוסייה של. קרקע עם יחידת דיור אחת למגרשצמודת

 . במקוםעירהקמתה של  שאיפה למשקףאינו , 35א "שנקבע בתמ

 סיון אמיתי להביא לשיתוף הציבור בהכנת התכנית ומכאןיה נבהליך קידומה של התכנית לא נעש -

בכפר החינוכי ניצנה .  של תושבי המקום ורצונותיהםשהתכנית המוצעת אינה מתחשבת בצרכיהם

לחזק ולהרחיב  מעוניינים דווקא  אשר יחד עם תושבי האזור2 משפחות בלבד10-מתגוררות כיום כ

תוך שמירה על אופי ההתיישבות הכפרי , בניצנההתיישבותית הקיימת -את הקהילה החינוכית

תושבי המקום ניסו במהלך השנים להגיע להידברות . באר מילכה וניצני סיני, דוגמת כמהין, במרחב

לכן לא נותר בידיהם ברירה אלא להיאבק . אך לא מצאו אוזן קשובה לפניותיהם, עם יוזמי התכנית

אישורה של  יש להסב את תשומת הלב כי .נגדה במקום להקדיש את מאמציהם לפיתוח האזור

נקודת הישוב החדשה יביא לביטולה של נקודת הישוב הכפרית המאושרת במסגרת 

 .14/4/מ"תמ

  

                                                
2

, קובץ הישובים, הלשכה המרכזית לססטיסטיקה [ נפשות51 התגוררו בכפר החינוכי ניצנה 2008 בסוף שנת 
 ].http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm  2008אוכלוסייתם וסמליהם
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  הקמת נקודת התיישבות חדשהחוסר הצדקה ב: טענה מהותית .2

יים מניעת פיתוח מבוזר ושמירה על שטחים פתוחים הינם עקרונות מרכז, עקרונות של חיזוק ישובים קיימים

שעמדו לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בהתוויית מדיונות התכנון הארצית הבאה לידי ביטוי במסגרת 

  .35/א"תמ

עם צפי אוכלוסייה  ,בתחום של מרקם כפרי,  סימנו משבצת לישוב מיוחד בניצנה35/א"עורכי תמ, יחד עם זאת

הארצית ניתן ליצור ישוב בהיקף שבהתאם לתכנון התקף ברמה  אין כל ספקמכאן ש.  תושבים10,000של 

 35/א"כל חובה לממש את המלצות תמאין ,  באותה מידהאך; המוצע בתכנית הנדונה או אפילו גדול ממנו

האם צרכי ? לכן נשאלת השאלה למה ניגשים כעת למימוש נקודת ישוב זו. בהקשר זה בנקודת זמן הנוכחית

, ריכים את הקמתו של ישוב חדש בסדר גודל כזההתכנון של מדינת ישראל בתחום ההתישבות והדיור מצ

  ? במקום הזה

ובין , מצד אחד טוענת שהתכנית המוצעת פוגעת בעקרון של שוויון וצדק חלוקתי במרחב םמקֹוִּבעמותת 

חויבת לפעול למען שמ, רשות ציבורית כמו מינהל מקרקעי ישראל.  מצד שניקבוצות שונות בחברה הישראלית

באמצעות  פועלת, קיימיםלגשר על פערים חברתיים במטרה כלל החברה  הקרקע למשאביה הוגנת של הקצא

הקמת יישובים .  להעצמת והנצחת אי השוויון דווקא במקום רגיש כל כך מבחינה חברתית כמו הנגב,תכנית זו

קשה ביכולתם להגיע ליעדי  וגורמת לפגיעה בלתי נמנע את היישובים הקיימים חדשים מחלישה באופן

מכיוון שהמשאבים הנדרשים להקמה , תזא. .פיתוח וצפי האוכלוסייה שנקבעו עבורם בתכניות קודמותה

באים על חשבון התקציבים הנדרשים למציאת פתרונות לבעיות קיימות מזה שנים ו של כל ישוב חדש פיתוחו

 :נגבמרכז השב עירוני-בעלי אופי פרבריהוותיקים ישובים ההדבר נכון במיוחד עבור  .רבות בישובים הוותיקים

  . ונתיבותאופקים , ערד, דימונה, ירוחם, מצפה רמון

מרבית גודל האוכלוסייה ב, ברמה המחוזיתים המקובלעקרונות תכנון בהתאם לתכנון התקף ברמה הארצית ו

תכנית המתאר המחוזית מסמכי המדיניות שהוכנו לטובת בטרם הגיע לצפי שנקבע עבורם אלה ישובים 

בטבלה שלהלן מפורטים נתונים לגבי מספר . 35/א"תמאו במסגרת , 23/14/4/מ"תמ,  באר שבעלמטרופולין

בהתאם לאחוז גידול אוכלוסייה , 2025 ואפילו 2020שנים  ותחזיות האוכלוסייה ל2008התושבים בסוף שנת 

 מאותם מפורטים צפי האוכלוסייה בכל אחד, לעומתם. 3ס"הצפוי עבור האוכלוסייה היהודית על ידי הלמ

  .35/א"תמ-ישובים על פי מסמכי המדיניות של תכנית מטרופולין באר שבע ו

,  תושבים נוספים115,000-של כ שבישובים הוותיקים ישנה קיבולת תכנונית יםנתונים בטבלה הבאה מלמדה

אלא שגם לא ניתן יהיה לממש את הפוטנציאל ההתיישבותי הקיים בהם בהסתמך על הגידול הטבע בלבד 

-ו מתגוררת  אוכלוסייה שברובה הינה בעלת צביון דתיב(רט לנתיבות פ. הגירה פנימית חיובית אליהםללא 

קים  רחוקים מלהגיע וותי הישובים ה,)אחוז גידול טבעי גבוה מהממוצעב מסורתי עד חרדי אשר מאופיינת

וד יותר מלמצות את הם רחוקים ע. 2025 או אפילו בשנת 2020עד לשנת  עבורם הוגדרוליעדי האוכלוסייה ש

 23/14/4/מ" תמ מסמכי המדיניות שלבמסגרתתחזיות האוכלוסייה שנעשו  .מלוא קיבולת התכנון שלהם

מסתמכות ללא ספק על הנחת יסוד שתהיה הגירה פנימית חיובית כתוצאה של מדיניות ברורה שתכוון 

  .  לאותם יעדי אוכלוסייהאחרת לא ניתן יהיה להגיע בשום אופן. אוכלוסייה חדשה אל אותם יישובים

                                                
3

מבוא , 2025 עד שנת ת ישראלתחזיות אוכלוסיי, 2004 ,טיסטיקהט הלשכה המרכזית לס
fpd.mavo-h/pdf/2005popul/publications/il.gov.cbs.www://http.  
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הקמת יישוב חדש בעל אופי פרברי במרחב הנגב המרכזי תסכל לחלוטין את האפשרות להגשים את תחזיות 

אל מן הראוי להפנות את משאבי התכנון והפיתוח הנדרשים . ןבעשור האחרורק האוכלוסייה שנקבעו 

  .וא פוטנציאל ההתיישבות הטמון בהםבכדי להביא להתפתחותם התקינה תוך מיצוי מלהישובים הוותיקים 

  

  הנגבבמרכז פרברי / בישובים בעלי אופי עירונייהצפי אוכלוסי
  

מספר   ישוב
תושבים 

)2008(4  

תחזית 
אוכלוסייה 

לשנת 
20205  

תחזית 
אוכלוסייה 

לשנת 
20256  

יעד 
אוכלוסיה 

 2020לשנת 
לפי 

/מ"תמ
23/14/4

7  

קיבולת 
תכנון לשנת 

 לפי 2020
/מ"תמ

23/14/4
8  

  15,000  12,000  5,360  5,100  4,500  ה רמוןמצפ

  25,000  18,000  10,170  9,680  8,537  ירוחם

  70,000  58,000  40,110  38,170  33,669  דימונה

  60,000  44,000  27,750  26,410  23,298  ערד

  45,000  33,000  29,560  28,130  24,815  אופקים

  40,000  31,000  31,000  29,200  26,256  נתיבות

  

של מימוש עתודות קרקע קיימות בישובים הזקוקים להפניית מאמצי פיתוח על ידי התכנוני הצר היבט מעבר ל

ח "דו. להיבט הכלכלי שבהחלטה להקים ישוב חדשגם להתייחס על הוועדה המחוזית חלה החובה , המדינה

הרחבת הקמת ישובים חדשים בהשוואה ל,  על ידי המשרד להגנת הסביבה2009שפורסם בחודש אוגוסט 

אלה הקמת ישובים חדשים לבין ב הכרוכות  משווה את העלויות ,9בחינת היבטים כלכליים: ישובים קיימים

עלויות הקמה כגון  ,בחינת היבטים כלכליים שוניםח מבוסס על "הדו. הרחבת ישובים קיימיםהנובעות מ

עלויות חיצוניות י בית וכן משק, קבלני בנייה, תיתחברות תש, ועלויות שוטפות של משרדי ממשלה ורשויות

  .נוספות

חדשים לעומת חיזוקם של ח מראה מעבר לכל ספק את חוסר הכדאיות הכלכלית שבהקמת ישובים "הדו

עלות . אופקים או נתיבות, מצפה רמון, ערד, דימונה, כגון ירוחםפרברי קיימים /הישובים בעלי אופי עירוני

                                                
4
,  2008אוכלוסייתם וסמליהם, קובץ הישובים, הלשכה המרכזית לססטיסטיקה 

xls.bycode/2008ishuv/ishuvim/il.gov.cbs.www://http. 
5

לצורך החישוב התייחסנו לאחוז . 2025 עד שנת ת ישראלתחזיות אוכלוסיי, 2004 ,טיסטיקהט הלשכה המרכזית לס
, 2025- ו2010לשנים   ותחזית2000הבסיס  בשנת אוכלוסייה: 1לוח "-הגידול השנתי בחלופה הבינונית כמפורט ב

  " חלופה ואחוז גידול שנתי ממוצע, דת, לפי קבוצת אוכלוסייה
  pdf.01t/pdf/2005popul/publications/il.gov.cbs.www://http.  

6
   ל"כנ 
  pdf.01t/pdf/2005popul/publications/il.gov.cbs.www://http.  

7
אפריל , 1' גרסה מס, עיקרי מדיניות התכנון, 23/14/4/מ"תמ, תכנית מתאר מקומית חלקית, מטרופולין באר שבע 

, בשיתוף אביב ניהול,  משה כהן–מ "קידום שרותי תכנון בע(ת .ש.מ וק"נעמה מליס אדריכלות ובינו ערים בע, 2005
 .מ"הנדסה ומערכות מידע בע

8
 ל"כנ 

9
תל , 65 דרך מנחם בגין ,)וח כפרי ועסקיפית, שימושי קרקע(מ "קבוצת תכנון בע,  עובד גובי-מך הוכן על ידי צנוברהמס 

 .אביב
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 מהעלויות הצפויות מהרחבה 3תעלה למשק פי , הקמתו של ישוב חדש כפי שמוצע בתכנית הנדונה

אנו סבורים כי מקבלי  .לכל יחידת דיור ₪ 1,393,131לעומת ₪  450,434 :וחיזוקם הישובים הוותיקים

. תקציבי שבהקמת ישוב חדש ומחובתם לתת את דעתם על כךמימד ההחלטות אינם יכולים להתעלם מן ה

ית המשאבים להקמת את אותו מספר של יחדות דיור בישובים דחיית התכנית הנוכחית והפני, בחישוב מהיר

לטובת צרכים אחרים ₪  1,410,000,000כ "ובסה, ליחידת דיור₪  940,000-כתאפשר להפנות , הוותיקים

  .במרחב

 אלא שיש לו גם הגיון כלכלי ,קרון של צמידות דופן הינו הגיוני לא רק מבחינה תכנוניתיהע, במילים אחרות

 בעת קבלת ההחלטה על ואת רשויות התכנון בפרט, ריך להנחות את רשויות המדינה בכללמובהק אשר צ

  ..הקמתו של הישוב המוצע

  

  סיכום

ברמה .  מחוזיתברמה הארצית וברמה העומדת בניגוד למדיניות התכנון התקפה  אישורה של התכנית הנדונה

 בותשהתיינקודת מציעה  שהיא ך בכ35א "התכנית מתעלמת מהמטרות הבסיסיות ביותר של תמ, הארצית

התכנית מבטלת בפועל , מחוזיתברמה ה.   ניצנההפתוח של כתףמרחב תוך הבשאינה צמודת דופן חדשה 

תיצור בעיתוי הנוכחי קידומה של נקודת יישוב זו , בנוסף.  שאותה היא מתיימרת לאמץ14/4/מ"של תמסימון 

וזכויות פיתוח בין הישובים השונים , קרקעות, ון תכנוןבאופן הקצאת משאבים ציבוריים כגבוטה חוסר איזון 

  .במחוז דרום

  הכפר החינוכיעל מנת להשיג את מטרת חיזוקה של פתחת ניצנה בפרט ושל הנגב בכלל יש להרחיב את

לממש  יש, במקביל והמתאים לאופי הישובים האחרים במרחב) ולא עירוני( לישוב קהילתי ניצנה ולהפוך אותו

תוך עידוד הגעה של אוכלוסיה חדשה אליהן ולא אל ,  דרוםשונות במחוזהבערים ל הקיים  הפוטנציאאת

יביא , ושל אלה הנמצאים בשלבי פיתוח ראשוניים,  אכלוס מלא של הישובים הקיימים.ישובים חדשים

  .את המטרה  לא תשיגאישורה של נקודת יישוב חדשה בעוד שדווקא להגשמת מטרות אלה באופן מושכל

  

 מייצגות מטרות אינןמצהירה על מטרות ש שהיא  לתכנית המוצעת מפנימתנגדת בתוקף םמקֹוִּבת עמות

לעורכי , כפי שצוין . כולוהנגב מבוטלות על-צפויות השלכות שליליות בלתי,  מכךכתוצאהותכנוניות גרידא 

 אם הראשון .ל ישוב קיים או נקודת ישוב חדשה ש ניכרתהתכנית עצמם לא ברור אם הם מתכננים הרחבה

.  אם השני הוא הנכון הרי שיש לפעול על פי פרוצדורה שונה לחלוטין. הוא הנכון הרי שהמיקום המוצע פסול

 לדחות את התכנית  במחוז דרוםלתכנון ולבנייהמהוועדה המחוזית עמותת במקום מבקשת , על כן

 .הנדונה

  .הדיוןשומרת לעצמה את הזכות לעלות נושאים נוספים בעת במקום עמותת 

  
  

  ,בכבוד רב
  
  

      אדריכלית, שרי קרוניש        מתכנן ערים ,סזאר יהודקין
  םמקֹוִּבעמותת             םמקֹוִּבעמותת 


