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  -ד ח ו ף  -         לכבוד

 , באמצעות דוא"ליו"ר הוועדה לתכנון ובניה במחוז ירושלים, מר עמיר שקד
 , באמצעות דוא"למתכננת מחוז ירושלים, גב' שירה תלמי באבאי

 דוא"ל, באמצעות אתי רוזנבלוםהוועדה לתכנון ובניה במחוז ירושלים, גב' יועמ"ש 
 

 בדצמבר 16שבוע הבא, ביום ב , ישיבה בשייח' ג'ראח68858תכנית ב דיון מחודש הנדון:

 )מצורפת כאן( 2020ספברואר,  9פניית עיר עמים מיום 

בדצמבר בתכנית  16הדיון המתוכנן לתאריך ובטרם לקראת בדחיפות אנו פונים אליכם 

 9אריך מת ונתונת שייח ג'ראח. זאת בהמשך לפניילהקמת ישיבה בשכשבנדון,  68858

  .בה פירטנו את המחסור בכיתות לימוד בשכונת שייח ג'ראחשבסימוכין, בפברואר 

יעוד של מבנה יהשטח מסומן בתכנית  המתאר התקפה בנזכיר בתמצית כפי שכתבנו שם כי 

-לאחר שבדיון שהתקיים ב תרבותי לשירות האוכלוסייה באזור".-ציבור  "בעל תפקוד חברתי

 ,וועדה על כך שלא הוצגו בפניו נתונים בנושא המחסור בכיתות לימודיו"ר ההעיר  28/1/20

ניתן גם אשר יש בידינו. בדבר המחסור הקשה את הנתונים שלחנו אליכם במכתבנו שבסימוכין 

ינוך בדוח הח, כפי שהתפרסמו 2020לראות את נתוני המחסור העדכניים נכון לספטמבר 

בקרקעות לאור המחסור הקשה כפי שהבאנו במכתבנו שבסימוכין, . האחרון של עיר עמים

, נבצר מבינתנו תולה במחסור בקרקעות ביעוד מבני ציבורים עיריית ירושלש בייעוד מבני ציבור

 כיצד בשטח שכבר מיועד לכזה מקדמים דווקא את התכנית שבנדון. 

ולאור המידע על המחסור הרב במבני ציבור בתכנית ית ביולי דנה הוועדה המחוז 21בתאריך 

בשכונת שייח ג'ראח החליטה לבקש מעיריית ירושלים "חוות דעת פרוגרמתית בדבר מצאי 

השטחים הציבוריים ובדבר צרכי האוכלוסייה, תוך התייחסות פרטנית למתן מענה לצרכים 

 (.לטות הדיון)מתוך מסמך הח חברתיים ותרבותיים לשירות אוכלוסיית האזור"

לא פורסמה ולכן לציבור לא  , ככל שאכן הוכנה כפי שדרשה הוועדה,חוות הדעת המדוברת

בדצמבר הוא דיון  16-ניתנה כל אפשרות להעיר עליה. גם הדיון שהוועדה המחוזית קבעה ל

 פנימי ואינו פתוח בפני הציבור.

לציבור ויתאפשרו הערות של  הפתוחככל שאכן הוכנה חוות דעת כאמור, עליה להיות גם 

תושבי השכונה, ארגוני החברה האזרחית ובפרט מי שהגישו התנגדות לתכנית. נזכיר שבדיון 

בהתנגדויות לתכנית אשר התקיים בינואר השנה עיריית ירושלים הציגה בפני הוועדה כאילו 

בהירה שלא מתוכנן בית ספר חדש בשכונה ורק התערבות של נציג עיר עמים אשר נכח בדיון ה

 מדובר בבית ספר של העירייה אלא ביזמה פרטית שלא תהנה ממעמד רשמי.

 בדצמבר את חוות הדעת הפרוגרמתית או כל חומר רלבנטי אחר  16-נבקש לקבל עוד קודם ל

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

עיר עמים מודה לארגונים, המדינות והא/נשים התומכים בפעילותה למען עתיד מוסכם והוגן לירושלים. עיקר 

 לחצו כאןהמימון מקורו בישויות מדיניות זרות. לתמיכה בעיר עמים 

https://secured.israeltoremet.org/donate/makedonation?MakeDonation=1&AmutaGovId=580361202&mdevent=#sendcard
mailto:aviv@ir-amim.org.il
https://ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8%202020.pdf
https://ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8%202020.pdf
https://secured.israeltoremet.org/donate/makedonation?MakeDonation=1&AmutaGovId=580361202&mdevent=#sendcard


2 

 

 

היר כי בוודאי אשר הוועדה מתכוונת להתבסס עליו בבואה לדון מחדש בתכנית. כמו כן נב

 קודם לקבלת החלטה בתכנית על חוות הדעת להיות מוצגת לפחות בפני כל הנוגעים בדבר

ם . מפאת הדחיפות נודה לתשובתתוך מתן אפשרות להציג את הערותיהם בפני הוועדה

 בהקדם.

 

 בכבוד רב,

 

 אביב טטרסקי, חוקר
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