
 -כולנו שותפים ושותפות, , חברים יקרים לדרך, מיטיבי לכת, בעלי חזון, רחבי לב    

 –הפעם בחרנו לדווח באופן רחב יותר  אבל שיבות המטה והתכתובת המקדימה,בדרך כלל העדכון הוא מי

 .הצטרפות עוד אנשים למעגל הפעילים, בתקווה לכניוזלטר שיגיע לכלל תומכי המאבק

שפטית, הזירה המ –החודשיים האחרונים היו עמוסים בפעילות בארבעת המישורים שהגדרנו לעצמנו כזירות המרכזיות 

 .״הלוביסטית״קצועית  והזירה הזירה הציבורית, הזירה המ

נענו בשלילה, והחלטנו להאיץ את גיוס הכספים בזירות הללו ות ויהפעילעזרה במימון חוזרות לרשויות לה ינופניות לצערנו

לשם השוואה, במאבק הקודם נגד השדה במגידו ובמאבק נגד השדה בעמק חפר הרשויות בהחלט תמכו באופן עצמאי. 

  במימון, כך שלא ניתן לומר שיהיה זה תקדים או בקשה מוגזמת.  

תוך בהושג ₪( אלף  120לגיוס )שהוגדר וני הראשהיעד  הסתיים בהצלחה מעוררת הערכה:קט מימון ההמונים פרוי

-שנאספו באמצעות תרומתם של למעלה מ₪ אלף  160יקט עם הושג אף הוא. סיימנו את הפרו שבועיים )!(, והיעד השני

 תודה מיוחדת לשירי קיידר על ניהול הפרוייקט. . אנשים ועדי רוזן אחד ויחיד, המגייס הגדול מכולם 900

יישובים נוספים משמר העמק, ותרומות נוספות ממקיבוץ  ונדיבה משמעותיתתרומה התקבלה לגיוס ההמונים במקביל 

  (., כפר יהושערמת דוד, אלונים, גבת, שריד, כפר ברוך, נהלל) בעמק

״לאן עוד על  -במאבק בסדר גודל כזה נדרשכפי ש ,רותים של אנשי מקצועילשכור שלנו  מאפשרותאלו ה תרומותכל ה

   שך. בהמ הולך הכסף?״

  – בזירה הציבורית

  :מטרת הפעילות 

o  .חיזוק העמדה הציבורית להתנגדות לשדה התעופה בקרב תושבי הסביבה 

o  .העלאת הנושא לסדר היום הלאומי ויצירת הזדהות ארצית עם מטרותיו 

  :פעולות שנעשו 

גיא ) , בבלפוריהאבס()מעוז  , בגניגרשגית ארז()תודה ל במדרך עוז היינו - ערבי ההסברההמשכנו ברוטינת  .1

עומר ובטבעון ) שוקי ליס, דרית מיוחס(ליאת גפן, ) מושבההביוקנעם  (רון , בנופית )שרה גרינברג, חנהחץ(

 (.,גידי פרידמן,שירי מורןדלומי, גלעד סטולר

 ( פוקס ואמיר יורמןתודה למשפחת  !בשבוע הבא בשימשית )סיבוב שניערב הסברה להמשך:  כניותת

, (,אמיר קדם)ליאור רון במשמר העמק, )ניר תמיר, טלי בר( בנהללהיינו  -והתרמה הסברה הצבת עמדות .2

רוע כזה אנחנו יוצאים י. מכל א (, תמר יפלחקורל פרידמןנקש,  אורה פלדאורי ו) ובפסטיבל יערות מנשה

 -כמובן, וחדשיםקשרים ו שרונותיכבעלי  למטה נוספיםפעילים מחוזקים ביותר אזרחים שיודעים את הפרטים, 

 שהם כמו חמצן לפעילותנו.  משאבים כספיים

, ולקדם בדיון בנושא בועדה הארצית לתכנון ובניהנסענו להביע התנגדות להקמת השדה,  -נוכחות בדיונים .3

 . את פניו של יו"ר הועדה החדש זאב ביילסקי בשיבולים וחיוכים של תיקווה

 לכתבה בנושא

ובניצוח   במכללת עמק יזרעאלבשיתוף פעולה עם בית הספר לתקשורת חזותית 'הגורן'  - קט הכרזותפרוי .4

כרזות מדהימות שכל אחת מהן מדגישה  22 –,הציג את פירותיו והמנהל אבירם מאיר  המרצה ישמח גוסטבו

 אספקט אחר של פגיעה בעמק אם יקום פה שדה תעופה בינלאומי

 לכתבה בנושא

 תערוכת כרזות נודדתלוספת )אמיר יורמן( הפכה את היוזמה הקודמת יוזמה מקומית נ -תערוכה נודדת .5

 מושבה )דרית מיוחס(.מוזמנים להזמין גם אליכם !ה, בתמרת )שלומית שיחור( וביוקנעם שהוצגה בשמשית

 שלט המחאה הגדול בארץ( הוקם העמקבעזרת חקלאי העמק )דותן שמואלי.צביקה גולן,גד"ש  -שלט החציר .6

שהורכב בעזרת מאות מאנשי העמק שהגיעו לארוע  לוגו המאבק–מייצג מרהיב מחבילות חציר, וצרפנו אליו 

  .קבלת שבת קהילתית שכולה מחאה ברוח העמק

 2לסיקור בערוץ 

 לכתבה בדה מרקר

  

https://m24.co.il/2018/05/01/%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%92-2-%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://m24.co.il/2018/05/01/%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%92-2-%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://m24.co.il/2018/05/06/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%AA/
https://m24.co.il/2018/05/06/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%AA/
http://reshet.tv/item/news/domestic/health/newsitem-720058/
https://www.themarker.com/allnews/1.6198027
https://www.themarker.com/allnews/1.6198027


 (. 2018משבועות החל )לטיפול בנושא נשכרה חברה מקצועית  - שכירת שירותי יח״צ )יחסי ציבור( .7

 .בדרךוחשיפה פרסומים  יש עוד, הם חלק מהכתבות שפורסמו באמצעותם. ורים שפוזרו בין השורותהקיש

 לכתבה בידיעות אחרונות

בימים אלו אנחנו עובדים על ארגון הפעילים והמתנדבים בצורה מסודרת יותר, באופן מתוכנן  -ארגון הפעילים .8

 שיביא לידי ביטוי את כל הפוטנציאל שיש לקבוצה האיכותית הזו במסגרת המאבק. 

 ועומר דלומי מובילים את הפעילות הזו. קורל פרידמן 

 

  מה עוד אפשר לעשות?אז  

o אנחנו קוראים לכם להזמין אותנו לכל מקום שאתם חושבים שרלוונטי להסביר בו על המאבק שלנו- 

 הכל הולך!  -למורי בית ספר, ועד עובדי רפאל, השכונה שלכם ברמת ישי, בפרלמנט הקבוע שלכם

o זה הולך נהדר עם אירוע הסברה או חוג בית -תזמינו אותנו להציג את תערוכת הכרזות הנודדת- 

 נו נבוא להסביר ולגייסאנח

o המאבק זקוק לכולם ולכל אחד  -גיוס קשרים, רעיונות, אנשי מקצוע, אמנים, יוצרות, חברות וארגונים

 יש עוד כל כך הרבה דרכים יצירתיות ומשפיעות לפעול, ראו זו כהזמנה אישית! -ואחת

o דברו  -אם אתם רוצים לקחת חלק יותר פעיל -אנחנו צריכים עוד רכזי פעילות יישוביים ופעילים

 איתנו! נמצא לכם תפקיד, יש המון משימות מגוונות למלא. 

o  רשם בקישורילה, או 0505785187אפשר או להשאיר הודעת ווטסאפ לצוף להתגייסות לעזרה  

 

 – בזירה ה'לוביסטית'

  :באמצעות מידע מהימן ומדויק.נושאוהיכרות עם ההשפעה על מקבלי ההחלטות ע״י חשיפה מטרת הפעילות , 

  :פעולות שנעשו 

o השתתפנו בדיון מיוחד בנושא הקמת שדה התעופה בנבטים, יחד עם נציגים  -ועדת הכלכלה בכנסת

שזימנו ה"כ ענת ברקו, סקוב וחו"כ טלי פלהביוזמת ח הדיון נערך .וחברי כנסת רבים מהדרום, מהעמק

 .של העיתונאי אבי עמית "המפצח"בפינת  10 בעקבות הכתבה הגדולה ששודרה בערוץ אותו 

  10קישור לכתבה בערוץ  -מצורף פה לטובת מי שעוד לא ראה

הקמת השדה בנבטים היא הדבר הנכון וכי מלא כי שדה בעמק משמעו הרס העמק,  היה קונצנזוסבדיון 

ראשי הרשויות בדרום ובעמק צריכים לשים את ״סיכם כי  יו"ר הועדה, ,איתן כבלחה״כ ה לאומית. יבראי

א קרפוליטית משמעותית כדי שהדבר יקרה״. הוא אף כל כובד משקלם ולעבור מהצהרות לפעילות 

לתושבים לפעול אל מול ראשי הרשויות ולהפעיל לחץ במסגרת הבחירות הנערכות השנה, על מנת לוודא 

 שנבחרי הציבור פועלים בכל כוחם בנושא. 

 לכתבה בנושא

o )שחייבים להשפיע על מקבלי ההחלטות להכיר את מתוך הכרה  -שכירת שירותי קשרי ממשל )לובינג

היא דרך  (מעבר לקשרים אישיים ותחנונים...) את הפרטים, וכי הדרך להגיע אליהםהנתונים ולהבין 

 .  נשכרה חברה מובילה בתחום -מקצועי ״לובינג״

o הכריזו שניהם הקואליציה. מ "כ מייקל אורןהוח "כ ענת ברקוהחפגישות עם  נערכו -גיוס תמיכה בכנסת

  . תודה לדייאן בר גיורא ולגדי שלח.שהם תומכים בהקמת השדה בנבטים

 קישור לכתבה בנושא

o לא ראש עיריית עפולה. הרגשנו שהעובדות  ,איציק מירוןנפגשנו עם  -מקומית גיוס תמיכה פוליטית

ה פגישה עם המתמודד החדש לקיים רב שיח ציבורי בנושא. נקבעהוא סירב שוב להצעתנו ינות אותו וימענ

 . עו"ד אילן וקנין-בעפולה 

o עמק יזרעאל, מגידו, רמת ישי,  בעמק ארבעת ראשי הרשויותנפגשנו עם  -דרישה לתמיכה מהרשויות(

 לשיתוף פעולה מעשי ולא רק הצהרתי. בדרישה קרית טבעון( 

o ״. שפר-לשם״נים שיש לחברת ייזרעאל תתריע על ניגוד העניעמק שמועצת  דרשנו -ןדרישה למנהל תקי

אותה  -ומאידך ,מחד ה לביצוע תסקיר הסביבה ברמת דודמונתה ע"י המשרד להגנת הסביבהחברה 

ה בדרג נמוך יותר יזרעאל כדי להוכיח שאין בעיה להקים שדה תעופעמק חברה נשכרה ע"י מועצת ה

 במנחת מגידו. מצב זה אינו מקובל עלינו, ומדובר ב״גול עצמי״. 

 

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5260514,00.html
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5260514,00.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF4bNSAF4x7mnmtzADeVIFpTBCjdCHk7of2nGDQ8q7mczPgg/viewform
https://www.10.tv/news/162383
https://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=90178
https://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=90178
http://mynetkibbutz.co.il/article/302120/4
http://mynetkibbutz.co.il/article/302120/4


  :פעולות להמשך 

o תסקיר סביבה תממן  האזורית עמק יזרעאל שהמועצה אנחנו רוצים -דרישה לתסקיר סביבה עצמאי

ר של התסקיש ועדה הארצית לתכנון ובניה. אנחנו חוששיםשיוכל לעמוד מול התסקיר שיוגש לועצמאי 

מקום מושלם להקמת השדה, כהמשך ישיר הוא הברצון עז להראות שרמת דוד  ״נגוע״יהיה המדינה 

 . המוטה והמגמתי "ח שפרןלהמלצות דו

o שהמועצה תשלט את העמק ואת האוטובוסים של המועצה בכרזות  אנחנו דורשים -החצנת המאבק

אחרות בהם מתנהלים מאבקים בעלי להקמת השדה, כפי שאנחנו רואים במועצות כנית ולטות נגד התב

אנחנו לא שוכחים את  .אופי דומה )חוף הכרמל והמאבק נגד אסדות הגז, עמק חפר ושדה התעופה(

נעדכן בתוצאות הפגישה הבטחות המועצה מכנס התושבים האחרון, לצערנו טרם ראינו תוצאות בשטח. 

 .בקרוב

 

  -בזירה המקצועית

 :קצועיים רלוונטיים בתחומי התכנון השונים באמצעות מומחים עצמאייםהתנגדות באמצעים מ מטרת הפעילות 

  :פעולות שנעשו 

o :סביבה  

ואנשי מפתח נוספים בו והצגנו להם את הפגיעה שתגרם  מנכ"ל המשרד להגנת הסביבהנפגשנו עם 

  לעמק ואת הציפיות שלנו מהם.

במטרה לגייס אותם לתמיכה אקטיבית ,בדומה לתמיכתם  חברה להגנת הטבעבעם בכירים  נפגשנו

 במאבק עמק חפר למשל. נקבעה פגישת המשך. 

הכרנו מובילי מאבקים סביבתיים מקבילים )בינוי  –באוניברסיטת תל אביב  כנס 'משפיעים'השתתפנו ב

 שפוי, נגד הרחבת בז"ן וכו'( ונפגשנו עם נציגי הארגונים הירוקים בועדות התכנון.

ולמדנו רבות על התחום, במיוחד בעקבות תקרית "תיקון סופר" בו  מומחים בתסקירי סביבהנו עם נפגש

לכאורה ניסתה המועצה הארצית לתכנון ובניה לבטל חלק מהבקשות של המועצות )ושלנו( שהתקבלו 

  ושחייבו להכליל בתסקיר חישובים ובדיקות שישקפו את מלא הנתונים.

o  :בריאות 

פגש יאת דרישתנו לה ושלחנו שוב למשרד הבריאותים ואנשי מחקר בתחום הרפואה \גייסנו עוד רופאות

איתם כדי להציג תמצית תוצאות מחקרים רבים בעולם שמצביעים בצורה חד משמעית, כי לרעש וזיהום 

רעות איעל תחלואה קרדיווסקולארית, היש השפעות שליליות מובהקות  האוויר הנגרמים משדה תעופה

הבנת הנקרא, זיכרון עבודה  והן על יכולות קוגנטיביות כמו ארי מוחי, סכרת, יתר לחץ דם,רוע וסקוליא

ואנשי מפתח נוספים ראש מינהל הבריאות במשרד הבריאות  ס. ונפגשנו עםבקשתנו התקבלה ועוד. 

תסקיר  -א קיבלהזו דרישה שהועדה הארצית ל .תסקיר השפעת בריאותוגילינו שותפים לדרישתנו לקיים 

 .לא יכלול תסקיר בריאות אושר בוועדהשהסביבה 

o :תכנון  

מומחה לתכנון לאומי ופיתוח פיזי שהביע תמיכה במאבקנו  -)תודה לדרית מיוחס( פרופ' צמירנפגשנו עם 

 ובדרישה להקים את השדה בנבטים.

o הצגת עמדת דו"ח כלכלי להכנת נשכר משרד מוביל בתחום והחלה עבודת  -עוץ כלכלייי שכירת שירותי

 מאבק. ה

  :פעולות להמשך 

o  מת השדה עבור המשקיע הפוטנציאלי. מכיוון היתכנות כלכלית להקהדוח יכלול ניתוח  -דוח ניתוח כלכלי

וצר כשדה בינלאומי אזרחי, החיסכון ברור: א 15ה בתמ"א רשומוהשדה בנבטים כבר סלול, מוכן, ש

כה של רווחים הערבנוסף תוצג בדוח הזה  דולר בנבטים. מיליארד  2-השקיע כבר יותר מהמדינה 

כל זה טרם בוצע במסגרת הליך התכנון הרשמי, כך שאלו . בעקבות הקמת השדהלנגב והפסדים לעמק ו

אנחנו מאמינים שהנתונים יהיו כל כך מובהקים עשויות להיות ״חדשות מרעישות״ למקבלי ההחלטות. 

שר האוצר וראש הממשלה, שמדובר באיוולת  -כנעו את מקבלי ההחלטות המרכזייםוחזקים, שהם יש

  כלכלית, בנוסף לכל. 



 

   - בזירה המשפטית

 ת הפעילות: להתנגד באופן מעשי ובכלים משפטיים להקמת השדהמטר 

  :פעולות שנעשו 

o ומקעקע את נהל התכנון למ 15.3.2018-בעל ידי המטה שלח כהמשך למכתב שנ -בקשה לקבלת מידע

)ממנהל  בקשה לחשיפת מסמכים חופש המידעבהתאם לחוק  בקשות 5הוגשו לפני כחודש  דו"ח שפרן,

 ומשרד הביטחון(.  ה, חברת נתיבי ישראל, משרד האוצרמשרד התחבור התיכנון,

o משרד הביטחון, משרד האוצר  ,נגד הועדה הארצית לתכנון ובניה השבוע הוגשה עתירה -ץבג"עתירה ל

משמעותית במאבק.  בית הדין הודיע למדינה כי תגובתה צריכה עבורנו זוהי אבן דרך  .ם נוספיםוגורמי

   .10.10.2018מסר עד ה ילה

  בדה מרקר לידיעה בנושא

  :פעולות להמשך 

o התייצבות בדיונים בבית המשפט העליון בירושלים 

o עלינו לגייס אלפי תושבים שיחתמו בשמם על התנגדויות לוועדות התכנון המחוזיות אם -הגשת התנגדויות

מישהי יכולה לעזור לנו לבנות  -וכאשר התכנית הזדונית תגיע לשלב הזה. כל עזרה טכנולוגית תעזור

 ה להכנת התנגדויות?  אפליקצי

 

 

זרי נחים על , אך ממש לא מרוצים מההתקדמות בזירות הפעולה השונותבהחלט לסיכום העדכון הארוך הזה:  אנחנו 

לנו שנידרש להמשיך להיות ברור עוד לא. מדובר במאבק מורכב מול כוחות אדירים, בו . קר( פלח אבטיח)עם הדפנה 

להמשיך  -בקיצור וא הזדמנות, לנצל כל קשר, להפוך כל אבן בדרך לביטול ההחלטה,פש כל פיסת לחפרואקטיביים: 

 לעבוד!

  !נצליחמודים לכל אחת ואחד, בזכות כולנו 

גילה מלל, דורית קציר, נועה פשרל חיים, גיל דייגי, רועי יונס, צוף מויססקו יפלח( וחסיד אומות הנהלת מטה המאבק )מ

 .דן ברוזה -עולם הפרטי של העמק

 

                                                        https://www.facebook.com/no.airport.izrael/                        www.noairport.org.il 
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