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 .לכבוד פאר ויסנר

 

אני חייב להביע את סלידתי מהפרסום לפיו אחד מחברי הארגון חש כי אתה " אורבניקה"בתור חבר ב

 .על גבי המאבק להצלת כיכר המדינה" תופס טרמפ"

מתבססת לכאורה על פרוטוקול ישיבת וועדה בנושא כיכר , התחושה שאותו חבר בארגון מתאר

שאין בסיס  (שלא בהפתעה)לאחר קריאת הכתבה מיהרתי לקרוא את הפרוטוקול וגיליתי . המדינה

 .כאילו הצבעת בעד אישור תכנית המגדלים בכיכר, לטענה מופרכת כזו

המאבק אינו במסגרת . אני שותף למאבק עיקש לעצירת חוסר ההיגיון שבתכנון מגדלים בתוך כיכר

מ לספר לך על המאבק והתמרמרנו יחדיו על רוע הגזרה "לפני כשנה פניתי אליך ע. מפלגתית כלשהי

גיליתי . של חוסר הגיון תכנוני שכזה שיוצרת בנייה פרטית בתוך כיכר שיכולה וצריכה להיות ציבורית

הפנית אותי לאדריכל שחבר במפלגת הירוקים וביחד , אז שגם אתה מתנגד נחרצות לתכנית הזו

. חקרנו את הנושא במשך כמה חודשים ואף חשבנו על חלופות בנייה שלא יוצרות חוסר הגיון תכנוני

 . הירוקים נתנו לי עזרה רבה במאבק

 נכחתי והייתי עד לכך שאתה חבר 2008בישיבת וועדה שהתקיימה בבניין העירייה בחודש יולי 

לצערי אתה היית חבר . המועצה היחיד שהתקומם בגלוי נגד התכנית לבניית מגדלים בתוך הכיכר

ר הוועדה דורון ספיר אף הקפיד במשך כל זמן הוועדה "המועצה היחיד שפסל את התכנית מיסודה ויו

לסתום את פיך בעודך מסיט את הדיון בתכנית העיצוב של המגדלים אל עבר דיון במהות התכנית 

כה היה דורון ספיר נחוש בדעתו להשתיקך עד כי . ובאפשרות לתת קרקע חלופית לבעלי הקרקעות

הורה לעצור את הצגת המצגת שלך בברוטליות ובדרך שאינה עולה בקנה אחד עם הציפיות מעירייה 

.  שמתנהלת בדרך דמוקרטית

העירייה ובראש ובראשונה רון חולדאי מקדמים את תכנית הריסת הכיכר הגדולה , מהנדס העיר

 שנה לא יכול הציבור 40-כך כבר כ, הרחק מעין הציבור והביקורת, והחשובה במדינה בחדרי חדרים

אתה חבר המועצה היחיד כמדומני שניסה . להתנגד לכך כי הכיכר תהפוך להיות כיכר פרטית ומבונה

אי פעם לפתוח פתח לציבור להגיע לעיריה ולהשתתף בדיון המתמקד במהות הבנייה בתוך כיכר 

. המדינה ולא בתכנית עיצוב שולית

 תרם –גם אם יאמרו אנשים שמטרתו להוות חלק מקמפיין הבחירות שלך , הערר שהגשת, ללא ספק

! רבות להעלאת המאבק לתודעה

אנשים שמאמינים כי " סתם"וגם ל, הערר הזה מהווה עזרה אדירה למתנגדים לתכנית הבנייה בכיכר

 .ועליה לשתף את הציבור בקבלת החלטות, העירייה צריכה להיות שקופה יותר

ארגון שעקרונותיו " אורבניקה"הצטרפתי לאחרונה לארגון " ירוקים"ללא שום קשר לעזרה שקיבלתי ב

הגעתי במטרה . ועקרונותיי חופפים וגם בו מתקוממים נוכח קידום תכניות הבנייה בכיכר המדינה

.  ממפלגת הירוקיםבנפרדוכך פעלנו , להגביר את הפעילות בנושא כיכר המדינה במסגרת הארגון

כך שכל טענה על אופורטוניזם אינה יכולה " אורבניקה"אתה התחלת להיאבק בתכנית זו לפני ארגון 

 .להיות מציאותית

אשר לעקרונותיה ועקרונותיי יש הרבה במשותף במטרה " עיר לכולנו"כך גם הצטרפתי לתנועת 

 .להזריק את המאבק נגד תכנית הבנייה בכיכר גם לתנועה חשובה זו

הפרסום האחרון בעיתון אינו מבוסס בשום מסמך והוא לדעתי ניסיון של אויבי מפלגת הירוקים לפגוע 

.  באמינותך



מעדיפים פעילים , צר לי שבמקום להשתתף איתך במאבק נגד המגדלים במקום כיכר המדינה

. מסוימים לנצל את מאבקך ודווקא באמצעותו ליצור פרובוקציות נגדך

. אני מאחל לך ולכולנו הצלחה בהמשך המאבק

דניאל מייסה , בברכה

 


