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אבי. ניר מושב קרקעות
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נרינבלט ודב מרמור דרור צילומים:
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 בקבינט הוכרזו שונות תוכניות
 לטיפול כמתצוימות הדיור

המיוחדת הוועדה
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66
 של עגול בשולחן נידונו תוכניות

מקדמי! [שלב הותמ״ל

15
להפקדה דיון לפני תוכניות

9
 אך להפקיד הוחלט תוכניות

 ופורסמו בפועל הופקדו טרם
הציבור להתנגדויות

15
 בפועל הופקדו תוכניות

להתנגדויות

24
אושרו תוכניות

27
 ,16ב־ הוותמ״ל קידמה תוכניות
.2015ב־ תוכניות 15 לעומת

 את משנה המרכזית המערכת גם
 לא זה שאולי להבין מתחילים הגישה.

 התוכנית אמיתית, בעיה יש הפתרון.
 מבחינת שלמים אזורים יגמרו האלו

 יוכלו לא אנשים תחבורה. תשתיות
למקום". ממקום לזוז

 אחרים, מתנגדים וגם קוכמן,
 הוועדה בין ישיר קשר שיש טוענים

ממשלתית תוכנית לבין המיוחדת

 הסכמי - במקביל שמתקדמת אחרת
 המקומית הרשות בין הנחתמים הגג,
 קדם־מימון ומבטיחים האוצר לבין

 החדשה. בשכונה התשתיות לפיתוח
 מסכימים היו לא הרשויות "ראשי
 מגורים גג. הסכמי בלי לוותמ״ל ללכת

 ערים הוצאות. אלא הכנסות מניבים לא
 כסף, ללא תשתיות להקים יוכלו לא

שמבטיחים הגג, הסכמי נכנסים וכאן

 חדשים תעסוקה לאזורי גישה גם
 התעוררות שיש שמח אני מימון. וגם

 אנשים אזרחית. התעוררות וגם בנושא,
 יקימו שלהם הבית שליד מבינים

 מתאים טיפול בלי דיור יחידות אלפי
 ראשי את מפחיד כבר גם זה בתשתיות.
 הבחירות בגלל המקומיות הראשויות
 עכשיו שנכנס דבר עוד זה הקרובות.
מאוד. משמעותי וזה לתמונה,

 הוותמ״ל נגד המשפטיים "ההליכים
 לא יש ועכשיו ומתרבים, הולכים רק
 מגישים תוצאות. גם אלא עתירות רק

 שמראים מסמכים משפט לבתי
 של התוכניות את צריך תמיד שלא

 מקדמים האוצר ושמשרד הוותמ״ל,
צריך. תמיד שלא תוכניות

 כי נורא זה פתוחים שטחים "לרמוס
המגמה כך. אחר אותם להשיב אפשר אי

 של והבנה התעשתות של היא עכשיו
 מאוחר שלא נקווה הרחבה, המשמעות

 של גורפת התנגדות ישנה אבל מדי,
 הרחב הציבור של שונים, גורמים

 הפעילות נגד הערים ראשי של וגם
 יצחקי, כשאביגדור הזו. הדורסנית

 שהם לאנשים אומר הדיור, מטה ראש
 למצוקת פתרון אין כי שינה בשקי ישנו

 הבינו אנשים אבל בדיחה, זו התשתיות
מציאות". להיות עלולה שהיא

 1צ ליתן ן1לנכ "ראיתי
אופקים" לחתנו״ל ביניים
 ובתגובה, בבקשה שעיינתי "לאחר

 שימנע ביניים צו ליתן לנכון ראיתי
 של התכנון הליכי והשלמת המשך את

 הקבועים הדיונים שני לרבות התוכנית,
 אחרת להחלטה עד וזאת להיום,

 ספטמבר בסוף קבע כך בעתירה".
 מבית דנציגר יורם השופט האחרון
 שהתייחסה בהחלטה העליון המשפט
 ותמ״ל תוכנית נגד שהוגשה לעתירה

 בהחלטה כתב דנציגר השופט באופקים.
 שהוגשה העתירה במסגרת אמנם כי

 המשפט בית התבקש לא 2017 במארס
 העובדה נוכח אולם ביניים, צו לאשר

 כי המשפט לבית הודיעה שהמדינה
 בתוכנית דיונים לקיים בכוונתה
 גם כמו להתנגדויות המשנה בוועדת

 לתת לנכון ראה הוא הוותמ״ל, במליאת
להתקיים. להם לאפשר ולא ביניים צו

 דנציגר שהשופט העתירה את
 חקלאיים מושבים הגישו אליה התייחס

 מקודמת שהתוכנית לאופקים, הסמוכים
 חוקיות לאי בטענה שטחיהם, על

 מועדף כמתחם השטחים על ההכרזה
 את התכנון. הליך חוקיות אי ועל לדיור

רוגין. רון עו״ד הגיש העתירה
 ׳אופקים בשם בתוכנית מדובר
 במסלול להתקדם שאמורה חדשים׳

 בינוי פוטנציאל וכוללת בוועדה מזורז
 במקרה דירות. 10,000מ־ למעלה של
 אפילו לעצור מיהר המשפט בית הזה
 בתוכנית המתוכננים הדיונים את

 שעבר, בשבוע רק במקביל, המדוברת.
ביטול על אחר משפט בית פסק כאמור,
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