
 

 

 

 

 

 2020יולי  26

 שרת התחבורה לכבוד: 

 ח"כ מירי רגב 

 שלום רב, 

 שדה תעופה הרצליה –הסדרת פעילות התעופה הכללית הנדון: 

אלייך    , ראשי הרשויות החתומים מטה  , אנו עבודה מאומצת בה בחנו את מכלול ההיבטים הקשורים  פונים  לאחר 

להעתקת פעילות שדה התעופה בהרצליה. כאמור, הות"ל מקדם תוכנית להקמת שדה תעופה חדש במזרח חדרה  

 שיכיל את פעילות שדה התעופה בהרצליה וחלקים מפעילות שדה דב.  

תי ותכנוני. כולנו, החתומים על מכתב זה, סבורים כי  אנו סבורים כי מדובר בתוכנית אשר אין בה הגיון כלכלי, סביב

והיא   ביותר  והנכונה  הזמינה  והתעלם מהחלופה המיידית,  ברמה הלאומית  לא עשה את מכלול השיקולים  הות"ל 

העתקה של הפעילות אל שדה התעופה בחיפה אשר בהתאמות לא משמעותיות, ערוך ומוכן לקבל באופן קבע את  

 של ישראל. פעילות התעופה הכללית  

אנו סבורים כי פעילות התעופה הכללית משתלבת היטב ברצון לבסס בחיפה שדה תעופה אזורי לטיסות בינלאומיות  

 ויהווה מענה הולם לעוגן תעופתי משמעותי בצפון המדינה.  ובינוניות אשר ישרת את תושבי הצפון לטיסות קצרות

זה יודעים כי מחלוקות עמוקות התגלעו בעבר בנושא  יותר מתמיד, נראה כי קיימת ההבנה והצורך    ,אנו  אך היום, 

בסיום מחלוקות אלו תוך פעילות משותפת שתבטיח מחד את פעילות התעופה הכללית בישראל ומאידך את בזבוז  

ציבור בהקמת שדה תעופה חדש ובכך להוביל לפגיעה נרחבת בשטחים פתוחים ובאיכות חייהם של מאות  הכספי  

 אלפי תושבים. 

דחופה אשר תניע מהלך נרחב של שילוב ידיים מצד ראשי הרשויות בצפון עם  אנו קוראים לך לזמן אותנו לפגישה  

אנו   כל העוסקים במלאכה.  לטובת  התעופה הכללית בישראל  לסיים את הסדרת  ובכך  גורמי המקצוע הרלוונטיים 

ויות התעופה, השלטון המקומי והציבור  משוכנעים כי אנו מייצגים את האינטרס הרחב ביותר של מדינת ישראל, רש

 הרחב. 

 

 

 



 

 

 , כבוד רבב

 העיר חיפה   תראש,  רותם עינת קליש ד"ר 

 

 ראש העיר חדרה מר צביקה גנדלמן,  

 

 ראשת מועצה אזורית עמק חפר ד"ר גלית שאול,  

 

  המועצה האזורית מנשה מר אילן שדה, ראש 

                                        ראש המועצה האזורית עמק יזרעאלמר אייל בצר,  

 

                                          ראש המועצה המקומית רמת ישימר עופר בן אליעזר, 

     ראש המועצה האזורית מגידו מר איציק חולבסקי,  

         ראש המועצה המקומית טבעון מר עידו גרינבלום,  

 

 כרכור -ראשת המועצה פרדס חנה גב' הגר פרי יגור, 

 

 צה המקומית אליכין ועהממר עזורי שרוני, ראש  

 

 המועצה המקומית באקה אל גרביהמר ראיד דקה, ראש  


