המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

לכבוד
ח"כ ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
משרד התחבורה
ירושלים

 40בדצמבר 0480
י' בכסלו תשע"ה

אדוני השר שלום רב,

הנדון :שדה התעופה הרצליה – הצעות לחלופות מעשיות
בהמשך למכתבי מיום  01בנובמבר :0480
ביום שני ,48.80.80 ,בשעה  ,49:04קיימה וועדת המשנה לתעופה אזרחית ,בראשות ח״כ
יצחק וקנין ,דיון נוסף בכנסת על חלופות לשדות תעופה .למיטב הבנתי לא היה נציג של
משרד התחבורה ו/או של רש״ת ,אשר יתייחסו.
הדיון בוועדה התרכז בפינוי שדה דב ולא הגיע לפינוי שדה התעופה הרצליה .ברם ,יש
להניח כי בישיבות ההמשך הנושא יעלה ותידרש הכרעה.
על פניו נראה שמשרד הביטחון מתעקש שלא לפנות את שדה התעופה בעין שמר ואליו
מצטרפים ראשי הרשויות הסמוכות ,אילן שדה ממועצה אזורית מנשה וחיים געש
מהמועצה המקומית פרדס חנה ,המתנגדים להרחבת הפעילות התעופתית.
הגיעו שני ראשי רשויות אשר הצהירו כי הם מוכנים לקלוט את כל או חלק מהפעילות
בשדה תעופה הרצליה :ראש המועצה האזורית יזרעאל ,אייל בצר ,אשר ישמח לקלוט
את הפעילות למנחת מגידו וראש המועצה האזורית בני שמעון ,סיגל מורן ,המוכנה
לקלוט את הפעילות למנחת שדה תימן.
מאחר ויש התחייבות ממשלתית להפסיק את הפעילות בהרצליה באפריל  0489ונראה
שטרם הוכנה חלופה ,אני מציע להורות לרש"ת או לכל גוף מוסמך אחר להכשיר בתוך
שלושה חודשים את מנחת מגידו ואת שדה תימן לקליטת כל התעופה האזרחית הפועלת
בשדה הרצליה ,לרבות בתי המלאכה והמוסכים.
כזכור רש"ת מפעילה את המתקנים בלא תב"ע תקפה ובזמן שאול ,אשר הוקצב להם
מבית המשפט תחת התחייבות מנכ"ל משרד התחבורה לחדול מכל פעילות באפריל ,0489
גם בהיעדר חלופה.
אבקשך בכל לשון של בקשה לעמוד בהתחייבותך ובהתחייבות משרדך לנו ,למשנה
ליועמ"ש ולבית המשפט ולהורות לאנשיך להיערך לכך ,ולדחות כל ניסיון להאריך משך
פעילות שדה התעופה הרצליה ללא תב"ע ובניגוד לדין.
תודה מראש,
דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
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העתקים:
מר משה פדלון – ראש עיריית הרצליה
מר זאב בילסקי – ראש עיריית רעננה
פרופ' ח"כ אבישי ברוורמן – יו"ר וועדת הכלכלה
ח"כ יצחק וקנין  -יו"ר וועדת המשנה לתעופה אזרחית
ח"כ איילת שקד
ח"כ דב חנין
דר' שוקי אמרני – מנכ"ל משרד הפנים
מר עוזי יצחקי – מנכ"ל משרד התחבורה
מר משה גנות – מנכ"ל רש"ת
מר יואל פלשדו – מנכ"ל רת"א
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