
 
 עצומה

 המחוזית לוועדה קוראים
 ולבנייה: לתכנון

 החיים!  ובבעלי בטבע לפגוע לא
 

 

  מבין   לנו   חומק   שהטבע   לפני   גע ר 
 דחפורים   תחת   נרמס  האצבעות, 

 חזרה,   דרך   ואין 
 הפיך!   בלתי   הרס   למנוע   יכולה   שלך   החתימה 

  לוועדה   לפנות   9.9.21- ה   עד   רק   לנו   יש 
 המחוזית 

 זה.   את   לעצור   כדי   והבנייה   לתכנון 
  עשרות   לאספלט,   להפוך   עלולים   פרחים   מרבדי 

  ייחודיים   חיים   ובעלי   כריתה,   בסכנת   עצים   אלפי 
  חיים   שעוד   וציפורים   שועלים   צבאים,   כמו 

 מותם.   את   למצוא   עלולים   הארץ   במרכז 
 
 

  הדנה המחוזית והבנייה התכנון  מוועדת דורשים אנו 
 מודיעין: העיר לש המתאר בתכנית

  צמצום  – לעיר  מסביב הטבע מרחבי   שימור .1
  מעמד ומתן האקולוגי  המסדרון לתוך  העיר התרחבות

 אלו  בשטחים בנייה שימנע הפתוחים לשטחים סטטוטורי
 העתיד.  דורות עבור ירוקים כשטחים קיומם  את ויבטיח



  לבע"ח מעברים יותר  ייבנו - החיים בעלי  על הגנה .2
 התופעה ואת האקולוגי המסדרון קטיעת את שימנעו

 . מודיעין בכבישי הבר חיות  דריסת של השכיחה
 בכל רוויה ובנייה דירות תוספת  – עירונית התחדשות .3

 הפגיעה  את לצמצם שיאפשר מה העיר  של הישן החלק
 החיים. ובבעלי האקולוגי במסדרון

 האקלים  למשבר המתאר תכנית התאמת .4
 

 

 חשוב?  זה למה
  פתוחים.  טבע  מרחבי הרבה הותירה לא  הארץ במרכז המסיבית הבנייה

  "מסדרון )המכונים דרומה ועד הארץ מצפון הפתוחים השטחים רצף
  אלו בימים ישים. כב  וסלילת  בנייה ידי על ברובו ונהרס נחסם  אקולוגי"(

  של  גורלם את שתחרוץ "2040"מד  למודיעין המתאר  תכנית בדיון נמצאת
 והצטמצם.  הצטמק שכבר האקולוגי במסדרון  נותרו שעוד  פתוחים  שטחים

 
  כריתה, בסכנת עצים אלפי עשרות לאספלט, להפוך עלולים  פרחים מרבדי
  במרכז  ודדים ונ שחיים וציפורים שועלים צבאים, כמו ייחודיים  חיים ובעלי
 דחפורים.  תחת להירמס עלולים הארץ
 ניתנת שבו קצוב   זמן פרק - ההתנגדויות תקופת של בעיצומה אנחנו

  ובניה, לתכנון המחוזית הוועדה  בפני עמדתו את להביע ההזדמנות לציבור 
 רשמי.   תכנון הליך במסגרת

  בלי וגם  האקלים משבר בנושא האו"ם מדעני דוח פורסם  אלה בימים
 מאיזון.  שיוצא האקלים את בשרנו על מרגישים אנחנו הדוח,

 
 היערכות גם בחשבון יביא  הבאים לעשורים עתידי שתכנון לנו  חשוב

  מבנים קירוי אנרגיה, ומאופסת ירוקה בניה האקלים: למשבר משמעותית
 אופניים,  שבילי עצים,  בהמון הרחובות  הצללת סולאריים, בלוחות קיימים

 ועוד...  עילה,י ציבורית תחבורה
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