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 2016, דצמבר 22
 ז"תשע, כסלו ב"כ

 לכבוד: 
 קרן טרנר

 מנכל"ית משרד התחבורה
 
 

 שלום רב,
 

 מסכנת את התושבים  –הנדון: הקמת שדה התעופה בעמק חפר 
 ואת שמורות הטבע באזור

 
 נידונות בוועדות התכנון, החלופות השונות להעתקת שדה התעופה בהרצליה. בימים אלה 

לצערנו, מסיבה שאינה ברורה ואף תמוהה, אחת החלופות העומדות על הפרק נמצאת 
 בשטחה של עמק חפר, בסמוך למושב בית הלוי.

 
מדובר בחלופה אשר נבחרה ללא כל בדיקה מעמיקה, ללא התחשבות בתהליכי התכנון 

ים ויתרה מכך, מבלי שנמסר לתושבים כל מידע בנושא. למרות כל ניסיונותינו לבדוק המקובל
את הפרטים, נתקלנו באטימות מצד וועדות התכנון השונות אשר מונעות מאתנו מידע ואינן 

 מוכנות לשמוע את עמדתנו כמקובל במקרים כאלה. 
 

סים סילוניים אולם בתוך מהמידע הדל שהצלחנו לדלות אנו מבינים כי אמנם לא מדובר במטו
אלף טיסות מדי שנה. הפעילות הצפויה כוללת, בין היתר,  120 -מספר שנים, יפעלו מתוכו כ

הכשרות של בתי ספר לטיסה )מרובות המראות ונחיתות בתדירות גבוהה(, גיחות צילום, 
, חניות לכלי טיס 240טיסות פנאי ועוד. כמו כן, צפויה פעילות של מסוקים, הפעלה של 

ק"מ,  ומשמעויות נוספות  1.2 -מסלול המראות ונחיתות הנמתח מדרום לצפון ולאורך כ
 הנובעות מעצם הפעלתו של שדה תעופה.

 
לפי מיטב הבנתנו, אם תיבחר חלופת עמק חפר, הדבר ישפיע לרעה על מספר רב של 
ישובים ובתוכם כאלה שחייהם יהיו בלתי נסבלים ועל ערכי טבע. מרחק שדה התעופה 

והרעש עלולים לפגוע באיכות חייהם של תושבי עמק חפר. בנוסף, נתיב הטיסה יפגע גם 
 ול ההמראות והנחיתות.בתושבי כפר יונה אשר נמצאים לאורך מסל

 
מעבר לפגיעה בתושבים, נהיה עדים לפגיעה בפנינת טבע חשובה במדינת ישראל בכלל 

ובעמק חפר בפרט. כבר מספר שנים שאנו משקיעים ומפתחים את אתר התיירות של מאגרי 
המים סמוך לבית הלוי וחניאל. בכל שנה אנו עדים לעשרות אלפי ציפורים שעפות בנתיבם 

פונה לפי עונות השנה. מדובר באחד המצפורים החשובים במדינה וכל בר דעת דרומה וצ
מבין שמצפור כזה לא יוכל להתקיים סמוך כל כך לשדה התעופה הן מההיבט של פגיעה 

 במטוסים ובחיי אדם והן מההיבט של פגיעה בציפורים ובטבע. 
לה, לולים, התכנית המוצעת תגרום גם לפגיעה בחקלאות בעמק. היא תחסל רפת גדו

 מטעים, פרדסים ושדות.
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אנו פונים אלייך ומבקשים את עזרתך. כמנכ"לית משרד התחבורה, המשרד האחראי על 

שדות התעופה בישראל, את וודאי מבינה את הסכנות הטמונות בהקמת שדה תעופה בעמק. 
 מוטלת עלינו האחריות לדאוג לביטחונם של התושבים ולשמור על איכות החיים שלהם.

 
אודה לך אם תסכימי לקיים פגישה בנושא עמי, עם ראשי הישובים ומטה המאבק שהוקם על 

 מנת שנסביר את עמדתנו.
  

 בכבוד רב,
 

 רני אידן
 ראש המועצה

 


