
בין  , פרדס חנהבאזור 

  ברקאי, מעניתהקיבוצים 

נמצאת שמורת יער   מצרו

אחרונה מסוגה









הדונם נמצאים   18,000בשמורה בת 

צמחים ובעלי חיים  , אלונים עתיקים

ומגוון ביולוגי מהעשירים בארץ, נדירים



הגדירה אותו כבעלת  החברה להגנת הטבע 

.גבוהה ביותרגבוהה עד ערכיות טבע 







המונה  יישוב קטן , בשכנות טובה, לצד היער יושב

, צברים, דתיים, חילונים: משפחות 300-כיום כ

.עולים ותיקים ועולים חדשים

חריש



אבל כל ההרמוניה הזאת עומדת להיגמר בקרוב 

(אם לא נעשה משהו)



להקים –השר אטיאס ומשרד השיכון כבר החליטו 

)!(  תושבים  150,000בת עיר ענקית במקום 

לחרדים בלבדהמיועדת 



הרס רוב רובו של  : המשמעות ברורה

פגיעה אנושה  . הטבע הנדיר באזור

בחורש הטבעי ובמרקם הביולוגי  

.האדיר שבו



...אבל אם זה לא מספיק



העיר החרדית המתוכננת תפקיע אדמות של יישובים חקלאיים

.ותפגע באפשרות לפתחם בעתיד -קיבוצים וכפרים ערבים באזור , ופרבריים



ותהפוך את היישובים הקיימים, היא תפגע באיזון העדין הקיים באזור

.למובלעות מוקפות עיר



התושבים  , ומכיוון שמדובר בעיר לחרדים בלבד

. בפועל יגורשוהגרים כיום בחריש 



.  אלף חרדים 150-אותי הביאו כדי להקים פה עיר ל“

" לכו תגורו בפלסטין, אם זה לא מתאים לכם

ס"ראש המועצה הממונה מטעם ש, ניסים דהאן



בחריש לא מתוכנן  . אין לכם מה להשלות את עצמכם“

אם אתה רוצה  . בית אחד לשימוש חילוני, רחוב אחד

".אז תישאר פהתהיה עם כיפה , אני אגייר אותך

גם הוא מטעם  , ראש המועצה המתכננת, יגאל שחר

ס"ש



שלא תצאו מפה עם  . אני מוביל את הקו הזה“

אני חושב שחרדים צריכים לגור בנפרד  : אשליות

מרוב שאנחנו מצוינים אנחנו צריכים לגור  ... מחילונים

".לבד

ס"שר השיכון מטעם ש, אריאל אטיאס



הקומבינה



הקומבינה

הרב ניסים  . בחריש אין דמוקרטיה

עומד , ס"כ לשעבר מטעם ש"ח, דהאן

.בראש המועצה הממונה על חריש

הוא זה אשר אמור לייצג את התושבים בוועדת התכנון



הקומבינה

חריש תוכננה במקור כעיר קטנה בת 

דונם   3,600-יחידות דיור ו 4,200עד 

וכל התשתיות בה כבר מוכנות–בלבד 

בשליטת , משרד השיכון וגורמי התכנון

לא ניתן  "טוענים כי , ס ויהדות התורה"ש

".ליישב את חריש במתכונתה הנוכחית



הקומבינה

חריש תוכננה במקור כעיר קטנה בת 

דונם   3,600-יחידות דיור ו 4,200עד 

וכל התשתיות בה כבר מוכנות–בלבד 

בשליטת , משרד השיכון וגורמי התכנון

לא ניתן  "טוענים כי , ס ויהדות התורה"ש

".ליישב את חריש במתכונתה הנוכחית

כל יזם או  משרד השיכון מכשיל במשך שנים , בפועל

.קבלן שניסה לבנות בחריש



הקומבינה

שמאות משפחות מתעניינות וממתינות כיום כי האמת היא 

אבל לא יכולות–במתכונתה הנוכחית  לגור בחריש



הבזבוז

בחריש עומדות תשתיות מוכנות של 

בעלות של , ביוב וחשמל, מים, כבישים

שרק מחכות  -ח "מיליון ש 350

במתכונתה המקורית לאכלוס העיר

עקירתם הקמת העיר החרדית תגרור את 

ובניית תשתיות של התשתיות הללו 

בעלות של מאות מיליוני שקלים, חדשות



הבזבוז

בחריש עומדות תשתיות מוכנות של 

בעלות של , ביוב וחשמל, מים, כבישים

שרק מחכות  -ח "מיליון ש 350

במתכונתה המקורית לאכלוס העיר

עקירתם הקמת העיר החרדית תגרור את 

תשתיות ובניית של התשתיות הללו 

בעלות של מאות מיליוני שקלים ,חדשות

שהאוכלוסיה החרדית  וכל זה כאשר גורמים חרדים רבים אומרים כי ייתכן 

בכלל לא תרצה להרחיק ולהתיישב בחריש.



בואו נחזור ליער

לרגע



למאבק על חריש והאזור התגייסו 

חילונים ודתיים, יהודים וערבים



למאבק על חריש והאזור התגייסו 

חילונים ודתיים, יהודים וערבים

זה אינו מאבק  וחשוב להדגיש כי 

תושבי חריש : חרדי-אנטי

מקדמים בברכה כל מי שרוצה  

.       לעבור לגור ביישוב



.





!שלחו את המצגת הזאת באימייל לכל החברים והמשפחה. 1

2. לחצו כאן כדי לבקר באתר המאבק והירשמו לעדכונים

4. לחצו כאן כדי לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו והפיצו לחברים

3. לחצו פה כדי לחתום על העצומה שלנו



תודה על הזמן שלכם

שותפות אחראית לתכנון דמוקרטי–המטה לעתיד חריש והאזור 

saveharish.co.il

saveharish1@gmail.com

http://saveharish.co.il/
http://saveharish.co.il/
http://saveharish.co.il/
mailto:saveharish1@gmail.com
mailto:saveharish1@gmail.com
mailto:saveharish1@gmail.com
mailto:saveharish1@gmail.com

