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 "ט חשון תשע"זכ

 2016נובמבר  30

 תושבים יקרים

 שלום רב,

 הקמתו של שדה תעופה בעמק חפר למניעתעדכון בדבר המשך מאבק המועצה הנדון: 

)הוועדה לתשתיות לאומיות(  התקיים דיון בוועדת ההיגוי של הות"ל - 17.11.16 תאריךב

 לבחינת חלופות לשדה תעופה למטוסים קלים ומסוקים. 

יתה משלחת מכובדת בדיון.  ראש מטה המאבק האזורי, עופר כהן, יו"ר ועד ילעמק חפר ה

חניאל, רן ברנר ונציג כפר מונש, עו"ד חגי אשלגי, הציגו את עמדת המועצה, השוללת באופן 

 בעמק חפר.חד משמעי הקמת שדה תעופה 

 

עמדתנו זאת מקבלת חיזוק מעמדתה של מתכננת המחוז, שבמכתב שכתבה לוועדה 

 לתשתיות לאומיות היא מציעה לא להקים כלל שדה חלופי.

 

שעלולים ת לחלופה הנבחנהסמוכים הישובים ל נפגשתי עם הנהגות "יד לאחר הישיבה הנמ

 .ת עמדתם והצעותיהםכדי לעדכן אותם בנעשה ולשמוע א ,להיות מושפעים מהתוכנית

במקביל שלחתי מכתב לוועדה ובו הבעתי תרעומת על כי לא הועברו לנו לפני הדיון כל 

החומרים הרלבנטיים, דבר שהתחוור לנו רק בדיון עצמו, דרשתי שכל החומר הקיים בנושא 

יועבר אלינו ללא דיחוי כדי שנוכל להציג את התייחסותנו מעבר לעובדות שידענו עד כה. עוד 

כולל דיונים וישיבות אליהם נים לכל הפעילות המתוכננת בנוגע לנדון, דרשנו לקבל לוחות זמ

 כוונה לזמן אותנו.  תהילא הי

 

כמו כן דרשנו שתהיה נוכחות של נציג מטעמינו  בכל הישיבות, הדיונים והפעילויות בהקשר 

זה מעתה ואילך  וכן את חומר העבודה של משרד המתכננים, לרבות בחינת החלופות 

 מיקומים אחרים שלא הוצגו בישיבה. שנעשתה לגבי
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עוד בקשנו לדעת האם נבחנה החלופה לפזר את הפעילויות בהתאם לעמדתה של מתכננת 

 ( ומדוע אפשרות זו לא נבחנת?16.11.16מחוז מרכז, דניאלה פוסק )כמצוין במכתבה מיום 

יסנו את אנו ממשיכים להיערך במלוא המרץ למאבק משפטי, ציבורי ותקשורתי ולצורך זה גי

מיטב אנשי המקצוע בתחומים הנ"ל. כל זאת נעשה בתאום ובשיתוף מלא עם התושבים, 

 הוועדים, האגודות החקלאיות, מטות המאבק המקומיים, מועצות שכנות ועוד. 

 

לא ניתן להקים בעמק חפר שדה תעופה, לא נחסוך במשאבים ונהפוך  -אני חוזר ואומר

 רעה זאת מעל סדר יומנו. כל אבן עד שנוריד תוכנית

 

 נמשיך לעדכן אתכם באשר להתפתחויות נוספות.

 

 לכם,ש

 אש המועצהר - ני אידןר 


