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דיור מוזל לזוגות צעירים?
יו"ר "הבית היהודי" בנס≠ציונה יצחק כהן:
שר הבינוי והשיכון מתנועתנו ,אורי אריאל,

נענה לפנייתי והבטיח לעשות כל הניתן כדי לאשר
התוכניות ב"נס  ≠"1≥0שם תיבנינה  11µדירות ≥
חדרים ,במחיר מוזל לזוגות צעירים!
מדוע אין דירות קטנות  3חדרים בנ"צ? מדוע
זוגות צעירים לא מוצאים כאן דיור במחיר
סביר ונאלצים לעזוב לערים אחרות?
זו שאלה שמטרידה רבים בעיר וברשימת
"הבית היהודי" שמחים לבשר לכם כי רתמו
לסיוע בנושא את מי ש"המפתח בידו" הלא הוא
ל·Îו„ ה˘ר אורי אריאל
˘ר ה·ינוי וה˘יÎון
ירו˘ליÌ
הנדון :אישור תוכנית בניה
לשכונה חדשה בנס ציונה –
"נס "130
י„י„י ורעי˘ ,לו Ìר·,
לÙני מסÙר ˘·ועו˙ אי˘רה
הוע„ה המÁוזי˙ א˙ ˙Îוני˙
ה·ניה נס  130ל·ני˙ 5∑8
יÁי„ו˙ „יור ·˘Îונה ˘„Áה
·נס ציונה 250 .מיÁי„ו˙ ה„יור
יוÙנו ל„יור מוגן וÎן „ 115ירו˙
·נו˙ „Á 3רי .Ìמ„ו·ר ··˘ורה
˘Áו·ה מא„ לעיר ·˙˜ווה
˘ה„·ר י˙Ùור ·Áל˜ו ג Ìא˙
·עייה ה„יור לזוגו˙ צעירי.Ì
·טוÁני Îי א˙ה ˘Îר ה·ינוי
וה˘יÎון ˙·ר Íעל  ÍÎו˙סייע
לנו ל˜„ Ìא˙ ה˙וÎני˙ הזו.
·ימי ÌאלהÎ ,י„וע ,אנו נמצאיÌ
·מהל˘ Íל מערÁ· ˙Îירו˙
מ˜ומי˙ .אני Îנציגה ˘ל
המÙלגה¢ ,ה·י˙ היהו„י¢
ומועמ„ מטעמה למועצ˙
העיר ,א˘מ Áמא„ ˘˙ו·יל י„Á
עימי א˙ ˜י„ו ÌהÙרוי˜ט
ונ·˘ר ל˙ו˘·י העיר Îי אנו
„ואגי Ìלהמ˘˙ Íנו ˙Ùה·ניה
ע·ור זוגו˙ צעירי Ìו„יור מוגן.
אין לי סÎ ,˜Ùי ·זÎו˙ נציגינו
·ממ˘לה ו·Îנס˙ ,נ˘Áזר א˙
ההצלÁה המסÁרר˙ גÌ
··Áירו˙ המ˜ומיו˙ ונהיה

שר השיכון והבינוי אורי אריאל.
להלן מכתבו בנושא של יו"ר "הבית היהודי"
בעירנו ומועמדה למועצת העיר יצחק כהן ,אל
השר ותשובתו המדברת בעד עצמה ומוכיחה
עד כמה חשובה נוכחותנו במועצת העיר.

ע·ור ÌÎנציגי ÌנאמניÎ· Ìל
הערי.Ì
או„ה מא„ על Ùניי˙י.
בברכה
יצחק כהן" ,הבית היהודי" נס
ציונה

ותשובת השר:
ל·Îו„
מר יצÎ ˜Áהן
¢ה·י˙ היהו„י ,¢נס-ציונה
˘לו Ìר·,
הנדון :מכתבך.
˜רא˙י ·עיון א˙ Ùניי˙ Íאליי
·נוגע ל˙וÎני˙ ה·נייה ·˘Îונה
ה˘„Áה ·נס ציונה¢ ,נס .¢130
אני מ·ר Íאו˙ Íוא˙ העוס˜יÌ
·מלאÎה ·עיר נס-ציונה.
מ„ו·ר ·˙וÎני˙ ˘Áו·ה מעין
Îמוה ˘מ˘ר„ ה·ינוי וה˘יÎון
יע˘ה ÎÎל הני˙ן „Îי לא˘רה.
אין לנו סÎ ˜Ùי א˙ה ונציגי
¢ה·י˙ היהו„י· ¢מועצ˙ העיר
˙„עו לטÙל נאמנה ·נו˘א
ה„יור ו·נו˘אי ÌהאÁריÌ
˘הממ˘לה Áרטה על „גלה
ל˜„· Ìמי˘ור הארצי
והמ˜ומי.
בכבוד רב,
אורי אריאל
שר הבינוי והשיכון.
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"הבית היהודי"

במועצת העיר הערובה שלכם לייצוג
אמיתי ולחימה למען זכויותיכם!
)מוגש כשירות לציבור ע"י תומכי
"הבית היהודי" בנס-ציונה(

