ישיבת הוועדה למאבק במפגעים סביבתיים מיום 11.2.19

נוכחים:
יו"ר הוועדה רן קאשי
ס.יו"ר הועדה מיקי קופרשמיט
מר תומר בכר
מר גדי שלסקי
מר ברק אליאסי
מר שי בור
מר חיים עמר

מטוסים
עדכון בדבר ישיבה מיום  15.1.19בוועדה ציבורית מכוח תמ"א  2/4וכן עדכונים מפגישה במשרד
להגנת הסביבה עם מי שאחראי על הכנת מפת הרעש סטיליאן גלברד מיום .6.2.19
מפת הרעש כפי שהוכנה מבוססת על נתונים שגויים .הרבה חומרים מוסתרים מאתנו .ונראה
שהחליטו להעביר ולאשר את מפת הרעש רק כדי לאשר את תבניות התפעול של רת"א – בדיוק
אלו שמפריעות ליישוב שלנו.
סוכם כי אם תיקבע ישיבה נוספת של הוועדה כדי לאשר את המפה ,ניאלץ ליזום פנייה לבית
משפט בבקשה למנוע את הצבעת הוועדה וכן להחליף את שוהם כנציגה בוועדה בראש העין שכן
סובלת מתבנית התפעול ומרעש המטוסים.
מיקי בקשר עם ראש העין והבדיקה שהם עושים בעניין הליך משפטי.
בקרוב פגישה אצלנו עם מספר יישובים שסובלים גם הם מרעש המטוסים.
מים
עניין המים ,ממתינים למינויים של הדירקטורים של כפר סבא בתאגיד המים כדי למנות את
הח"מ כדירקטור בתאגיד.
ברק אליאסי מונה לאסוף מידע בשני נושאים ולהביאם בפני הוועדה:
מתקן טיהור השפכים
אזור התעשייה שממול בית עלמין מנוחה נכונה
נמל יבשתי
לאחר ההודעה המשמחת כי הרעיון נזנח וננטש ,הוועדה מבקשת לעקוב אחר הנעשה בשטח של
מג"ב אייל במקום אותו נמל יבשתי.

מעבר אייל:
עתה מסתבר כי הידיעות בדבר הרעיון להרחיב את מעבר אייל היו מבוססים.
מצורפת בקשה להיתר בנייה להרחבת מתקן בטחוני.
לא למותר לציין את הגודש הבלתי נסבל כיום על  444וכל הצומת של הגשר של כביש  6ואיזו
מכה תנחית ההרחבה של המחסום על האזור כולו.
התנגדויות ניתן להגיש עד יום 28.2.19
לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז  ,הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
להלן פרטי מינהל התכנון במחוז מרכז:

כתובת למשלוח דואר  -רמלה ,שד הרצל  91מיקוד 72430
מספר טלפון 08-9788404 -
שעות מענה טלפוני  -א-ה בין השעות 9:00-16:00
כתובת דואר אלקטרוני NuritZu@iplan.gov.il -
מספר פקס 08-9788440 -
מומלץ לכל מי שרואה עצמו נפגע מהבקשה לנסח מכתב התנגדות ,לבקש את כל המידע
והתוכניות הנוגעים לבקשה ,ולבקש להיות מוזמן לכל הדיונים של הוועדה בעניין זה.
נערך ונרשם ע"י יו"ר הוועדה רן קאשי ביום 11.2.19

