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 תושבים יקרים,

 
בשבועות האחרונים אנו פועלים נמרצות במסגרת המאבק נגד הקמת שדה תעופה אזרחי 

הות"ל )הוועדה  הצגנו בפני  לאחר עבודה מאומצת של הגורמים השונים, . בעמק חפר
את עמדתנו בדבר חוסר ההיגיון בהקמת שדה תעופה בשבוע שעבר לתשתיות לאומיות( 

 בסמוך לבית הלוי. אולם כבר בראשית הדיון נדהמנו לגלות כי הוחלט להוסיף לבחינה
ואחת נוספת  אחת מהן בסמוך לגאולי תימן –חלופות לשדה התעופה  5עוד  מחודשת
 . רותיים, יד חנה, בורגתהעולש, באעה על יישובי עמק חפר הסמוכים לה: שמשפי ,בתנובות

 
זאת הוכחה נוספת שרשויות המדינה עובדות עקום, בחוסר תום לב ולא לומדות מטעויות. 

אחרי שכבר הסתירו מאתנו בשלב הראשון כי קיימות חלופות כלשהן בעמק חפר, אנו מגלים 
אף  שעל ,וכן חלופה נוספת במקרה שהוחלט להחזיר את חלופת גאולי תימן לשולחן הדיונים

מדובר בהליך לא תקין ולא ראוי  שאינה בעמק חפר עלולה להשפיע על היישובים שלנו.
המשקף את התנהלות המדינה בקידום תכניות ארציות ולאומיות. לא נעבור על כך בשתיקה 

 במלוא הכוח. האלה ואנו מתכוונים להילחם נגד החלופות 
 

דה את שלל טענותינו: חברת בעזרת מומחים אשר שכרנו את שירותם הצגנו בפני הווע
אורבניקס הציגה את תוואי השטח וסכנת הפגיעה החמורה בריאה הירוקה ובערכי הנוף 

והטבע. מומחה התעופה עו"ד נרי ירקוני הציג בפני הוועדה את התמיהות בדבר בחירת עמק 
חפר כחלופה ראויה, וכן התייחס לחוסר השקיפות וחוסר תום הלב של הדיונים, דירוג 

ופות ואופן ההחלטות. ד"ר אסנת ארנון, מחברת תו"פ סביבה, הציגה בפני הוועדה את החל
היעדר הבחינה וחוסר ההתחשבות בנזקי הרעש הצפויים לתושבים. ארנון אף הוכיחה לחברי 
הוועדה כי לא נעשתה עבודה ראויה בבחירת החלופות. עוה"ד דפנה תמיר ודורון שי, ממשרד 

לו בפני חברי הוועדה את הלקויות המשפטיות בבחירת חלופת עמק עורכי הדין ענת בירן, הע
חפר. לכך הוספנו חוות דעת של עודד עובדיה, מומחה לתחום הצפרות והסכנות לציפורים 
ולמטוסים. בנוסף, הצטרפו להתנגדות נציגי משפחות, בעלות קרקע פרטית בחלופת בית 

 הלוי, אשר איימו בפניה לבג״צ כנגד התכנית.
 

במהלך הדיון הגיעו עשרות תושבי העמק להפגין מחוץ לישיבה. בהזדמנות זו חשוב לי 
להודות לכל אלה שבאו להפגין, לאלון הימן, מרכז מטה המאבק, ולנציגי היישובים שנרתמים 

 .שך המאבק הארוך שעוד עומד לפנינולהמ מוצלחתלעזרה. הייתה זו יריית פתיחה 
 

המקצועיים אל מול הוועדה, יזמנו כתבות בעיתונות המקומית במקביל לכל עבודת היועצים 
והארצית נגד התכנית. כתבה שפורסמה לפני כשבועיים ב"ידיעות אחרונות", הובילה בעזרת 

לדיון בנושא בכנסת. בעקבות פנייתנו לח"כ יעל כהן פארן )המחנה  נומשרד הלובינג של
והגנת הסביבה של הכנסת. נושא הדיון: הציוני(  צפוי להתקיים בקרוב דיון בוועדת הפנים 

החשש לפגמים בהליך התכנוני המבקש להקים שדה תעופה חלופי לשדה דב והרצליה 
בעמק חפר. מדובר במהלך חשוב, אשר יכריח את מוסדות התכנון לספק תשובות 

 להתנהלותם ההזויה בכל הקשור להקמת שדה תעופה בעמק חפר. 
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 מכםעל מנת לרתום כמה שיותר  אתכםם לפעול ולעדכן מעבר לפעילויות אלה, אנו ממשיכי
למאבקנו הצודק. פעילות כזו התקיימה בצעדת עמק חפר ותתקיים בהפנינג ענק נגד הקמת 

 חפר בסמוך לקיבוץ עין החורש.  -אגמון בהשדה שאנו מתכננים לערוך 
את הקמת  אנו נחושים בדרכנו ובהחלטתנו למנועותושבים יקרים, מאבק ארוך עוד לפנינו, 

הצלחת המאבק אינה תלויה רק באנשי מקצוע , שדה התעופה בעמק חפר. מניסיוננו בעבר
ומומחים אלא בעיקר בכוח שלנו כציבור אזרחי. רק בשילוב זרועות ושיתוף פעולה של כולנו, 

נוכל להוריד את חלופת עמק חפר מעל לסדר היום. אנו נמשיך להיאבק בכל כוחנו עד שננצח 
 שיך לעדכן אתכם בכל התפתחות.וכמובן שנמ

 
 ,בברכה 
  רני אידן 
  המועצהראש 


