
 28/07/2020     מירי רגב הגב' –שרת התחבורה לכבוד 

 

 לא חוקית קיימת בשדה חיפהלכאורה ירית ורית בנוסף לפעילות אויוהרחבת פעילות אולבקשת  התנגדות: דוןהנ

 

 כבוד השרה,

 אנשי עמק יזרעאל, נציגות , יחדיו עם ה של ראש העיר חיפהבקשאלייך נשלחה בעיתונות פרסומים  על פי

 גלות זאת הבוקר.נדהמנו ל .להעתיק את שדה הרצליה לחיפה

של  מטרד בלתי פוסקמקור  כבר היוםמהווה  –פני חודשים רביםלשכבר דווח בתלונה לרת"א כפי  –שדה חיפה 

סופי גם בבמהלך כל היום ו האומללים ושביםנוסקים וצוללים מעל בתי התה ,הטסים בנתיבים אסוריםמטוסים 

מקרב  עצהווחברי מ לצערינו פניות של תושבים שונים  ה.תועד ע"י איגוד ערים מפרץ חיפגם הדבר  .השבוע

 ., או שלא היה מענה כללזכו למענה מזלזללראש העיר  התושבים

 שדה רמת דודאת הקמת בדרך כלשהי , פרט לנסיון אולי למנוע למהלך זה עניינם של אנשי העמק לא ברורגם 

דה רמת דוד לשהרכבות והמחלפים תשתית פעילות משרד התחבורה בהכנת  .עליו המליצה ועדת שפרןש

 הצורך בשדה חיפה.ר במילא ייתיית ,יוקםהשדה כשלנראה , ובורכתמ

,  ברצוננו לשדה הרצליהמיועדת דרה כחלופה פיתוח שדה חעל  מחרבועדת הכנסת הצפוי מחר ור הדיון לא

 , וישהמלצמצאלא  אין להרחיב את הפעילות בשדה חיפהש בודאי .ךולחזק תמיכתינו בתוכנית זו להביע את

 ית בו.את הפעילות העבריינבאכיפה חדה וע דגל

מהלך מיידית נסיון פונים אלייך כדי לעצור הקריות הסמוכות, הדר ועיר תחתית אנו , )חיפה( כתושבי קריית חיים

 לאחר שלא קיבלנו מענה ברמה המוניציפלית. ,לנו לסייעואת המצב הקיים  לפתורובנוסף   ,זה

וועדת משנה את  המיעבודה מצויינת כשהק התנה כיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ועשהכמי שבעבר כי

סבל שתושבי הו זיהוםאנו בטוחים שאת מודעת ל )ועדת חנין(, לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

 אלה. מטוסים גם ללא מפגעי ,חוויםכבר האזור 

 .נא עזרתך הדחופה בנדון

 

 בברכה

 תושבים מודאגים ומוטרדים

 

 :בהילות הנושא(הזמן הקצר ובלבד מפאת  חלקית)רשימה 

 יגאל בטש זיו פישמן שחר גולני שני גולני עידית גולניד"ר  גולנימתי ד"ר 

 אורטל ז'יראד   זיוה לוי רגכבגיא הו פרהילה לאו עינב שטרנברג נתנאל ממן

 יוסי לפיד עמנואל בינדר בינדרעירית  ציפי שמאילוב ברוך שמאילוב חגי ז'יראד

 איתי חייט לה חייטהי קרין ממן רוזה אקרבי ארקבייצחק  אורנה לפיד

 סופי שמוניס לימור לוי מאיה ברק איתי ברק אריק ברקן ברקן עליזה

 אסף ניצן מורן פישמן  ניר גבע  הגר גבע מורן עטיה יוסי לבוב

  שרשירי פי לינור גאון וןשרית גא  צחי גאון משה קרטין  ליהי ניצן

 



 אבירם פישר ריעל פיש איתמר פישר יוסי פישר  שי נקש סופי נקש

 מרצל יצחק נמרוד ברוך אריה ברוך צילה ברוך אל קציריירחמ פונה קציר

 עדי קוסטינר יעל הובר אפי הובר הדס הובר חוה לבוב נעה יצחק

 ףמאי מכלו רומי מכלוף אור מכלוף טלי מכלוף מומי מכלוף יוסי קוסטינר

 יצחק בן חיים בן חיים טלי מורד חיה מורד עזראד"ר  אירנה פולנסקי  אמנון נוי

 מיכל כהן יותם כהן  ורד כהן אופיר כהן חדוה בכמן אברהם בכמן

   ששון -אביטל גרינברג  דנה ששון תומר ששון חיים ששון עפר גולני  נדב כהן

 הרוש בארי-ימית בן הרוש-אופק בן הרוש-יקי בן מורד תמיר אוהד דיטל אלדד לזרוביץ

 לימור ששונוב בן רחמים  שושנה לבוב  רוני ששונוב קארין לוי  גב לוייו  יעל פז

 ורד בן רחמים אהרון בן רחמים חן בן רחמים שלי בן רחמים מעיין קרסנטי משה קרסנטי

 עדי לוסקי אור אלחדס דן אלחדס  ויקי רומנו אלחדס צבי הורביץ ונה צפורה 

 נועה סנקר ששון סמרלי אוליביה סמרלי אסתר קורן אדיר אלחדס אבישי אלחדס

 יעקב חכם  רחל סטיאוי שלמה סטיאוי תומר סטיאוי  סטיאוי נתלי  יגב סנקר

 ויקטוריה שפר נדב שפר זיוה נקש רחמים נקש ברטה שולדר איריס כץ חכם

 אבי חיים  שיר חיים עומרי פרנקל ברוך פרנקל נורית בוהפקאר פרנקל רותם 

 משה אשכנזי  רבקה אשכנזי  אלי וקנין אלי פרנקל  רחל פרנקל ליאם חיים 

 פנינה עלמני כהן סופי בן חמו טלי כהן ורנר  איתי לוי חיים כהן  מרים כהן 

 חודדה-שירית הירשפלד בקהרויסברג  ויסברג משה   חנוך מגן שרה מגן מיכל מגן

 ליאן ברגמן אופק ברגמן מאי ברגמן איילת ברגמן אמירה כהן אליהו כהן

 ציונה אגו אסתר גבע איילת ארגוב  ארגובתומר  עופר פארודר  פארודר חדוה 

 דב כספי מיכל כספי קורל דהן תומר פוקס קובי ביטון חנניה ביטון

 נה ניקולאבאי  ניקולאב קונסטנטין אייבי מלול  מלולטניה  נורית ענבר עמית כספי

 מאיר מומלדזה אנה נויחוביץ' איציק חזקיה אודי בן הרוש  בן הרוששרון  לביאה לקס

 וליקיניב פ מיטל פוליק ערבה פולק ניר לבוב רינה מלכה קליימן אודי מלכה 

 שגית מריומה קובי מריומה ייעל כפר יזהר רוט קפון-שני רוט פרח רבקין

 אביטל שורצמן לימור נחום תמיר לפר טיקוצקייואב  מאיה טיקוצקי אביה כהן

  שלמההרצל  קרנית כהן   כהןמני  נועה שמאי דורית פניאס דרור שורצמן

 חגית נפתלי פאולה בכר אפיק קטן  ירין קטן בתיה קטן הדס שלמה

 רוני קרן  אור קרן  אגם קרן עמית קרן  סיגל קרן סילביה נפתלי

 עידו קפון מיכל קפון  יורן קפון שחר קפון  גיא קפון דליה קרן

 שיר קפון אלעד קפון אמיר באום נועם קפון גבע קפון ענת קפון

  מוטי רוט


