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 ,לכבוד

 בנימין נתניהו  חה"כ 

 ראש הממשלה 

 המחוזית בירושלים  בוועדהשכונת עטרות אישור תהליכים סטטוטוריים הנדון: 

 מכובדי. 

ול  ירושלים  לעירית  פברואר השנה,  בחודש  הגיש משרד השיכון  עיכובים,  של  שנים  ועדה המחוזית  ואחרי 

 לתכנון ובניה שכונה ב"עטרות".תוכנית  בירושלים,

 דונם ומתוכננות להיבנות 1300 - התוכנית ממוקמת בצפון העיר  בשטח המוניציפלי של העיר, משתרעת על כ

 יחידות דיור באדמות שרובן אדמות מדינה.  9000 -בה כ

משם, לאחר  , התקיים על אדמות אלה היישוב היהודי 'עטרות'. הוא פונה 1948 – 1912נציין, כי בין השנים 

לוחמים יהודים מתוך    16מהתקפות רבות, מהכפר קלנדיה ומשועפט. בקרבות שהתנהלו באזור, נהרגו    שסבל 

היישוב   שהגנו  19 מבני  רבים  כיום,  יורק.  מניו  לארץ  שעלה  גרוסמן  נעם  הכח  מפקד  ובהם  המקום,  על 

 . במושב "בני עטרות" על שם עטרות ההיסטורית, ליד לוד וצאצאיהם מתגוררים

  השנה ביקר במקום שגריר ארצות הברית דויד פרידמן ואמר בע"פ שלא תהיה התנגדות אמריקאית לבנייה 

ל"ידיעות ירושלים", שארצות  גם מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל,  במקום.השבוע הצהיר 

 בנייה בעיר.  הברית לא תמנע 

 

ש'האצבע הצפונית של ירושלים' תישאר גם בעתיד  לאור האמור, לזכר הנופלים במקום, ובעיקר כדי להבטיח  

מבירת ישראל המאוחדת, תחת ריבונות ישראלית, וכן כדי להעניק מענה לדרישה הגבוהה של הציבור    חלק

המחוזית להתכנס, לאשר את התוכנית    לוועדהבירושלים, אנו מבקשים ממך אדוני רה"מ לאפשר    למגורים

 כדי לצאת לביצוע.  ולהשלים את כל הליכי אישורה להפקדה,

 

  ואל" "חומת שמשנה לאשר את שכונת    25  - אנו סמוכים ובטוחים אדוני רה"מ שכפי שאזרת עוז לפני כ

למרות קשיים שונים, כך תמצא גם הפעם את הדרך, לאשר במהרה את הקמתה מחדש    בדרום ירושלים,

 ההיסטורי.  במקומה "עטרות"של 

 

 , בכבוד רב

 

 רבני ירושלים 

 הרה"ג אריה שטרן                                                        

 רב ראשי  ירושלים 

 הרה"ג דב ליאור

 רב שכונת בית אורות/ קריית ארבע 

 הרה"ג משה בן אבו 

 רב שכונת גילה 

 הרה"ג איסר קלונסקי 

 רב שכונת גבעת מרדכי 

 הרה"ג דוד שמחון 

 רב שכונת קריית יובל 

 



 חברי הכנסת 

 רפאל פרץ 

 שר ירושלים ומורשת/  הבית היהודי 

 מכלוף )מיקי( זוהר 

וי סיעת  הליכוד /  ויו"ר הקואליציה  "ר 

 הליכוד 

ל  כֵּ ֶרן מרים ַהשְׂ  הרפז - שָׁ

 סגנית יו"ר הכנסת/  הליכוד 

 גדעון משה סער 

הפנים   ושר  החינוך  שר  כנסת,  חבר 

 לשעבר/  הליכוד 

 ניר ברקת 

ירושלים  ורה"י  כנסת  לשעבר/     חבר 

 הליכוד 

 קטי שטרית 

 חברת כנסת/  הליכוד 

 מיכל שיר 

 חברת כנסת/  הליכוד 

 מאי גולן

 חברת כנסת/  הליכוד 

 אריאל קלנר

 חבר כנסת/  הליכוד 

 עמית הלוי 

 חבר כנסת/  הליכוד 

 משה ארבל 

 חבר כנסת / ש"ס 

 יצחק זאב פינדרוס 

חבר כנסת דגל התורה, יו" סיעת יהדות  

 התורה התורה/  יהדות 

 נפתלי בנט  

 חבר כנסת ,שר הביטחון לשעבר/ ימינה 

 איילת שקד 

לשעבר/    המשפטים  שרת  כנסת,  חברת 

 ימינה 

 בצלאל סמוטריץ 

 שר התחבורה לשעבר/ ימינה   ,חבר כנסת

 מתן כהנא 

 חבר כסת / ימינה 

 אופיר סופר 

 חבר כנסת / ימינה 

 

 

 רשימה חלקית 

 

                                                                 

     

      

                                                                        

 


