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 שלום,

אנו מגישים  ,57בקשה למתן היתר לבניית סככות בנחלה מכתבך בנושא פרסום בהמשך ל

 אישור זה.מתן הנחרצת והחד משמעית ל התנגדותנובזאת את 

 פעילות חקלאית מגוונת.קהילה וחיי לשילוב  שרונה מהווה דוגמאמושב 

ניגוד  ל כלל תושבי שרונה,  יש להדגיש כי במקרה זה קייםלנו רווחתם ש כוועד חשובהש בעוד

 אינטרסים מצער.

מחד אנו מברכים ומעודדים פרנסתו של כל תושב ורצונו להרחיב את עסקיו. מאידך, לא נוכל 

 תושבי המושב. כלל איכות חייהם שללאשר הרחבה כזו על חשבון 

בלתי הוא  במועצה, המצב בשרונהכבר היום, וזאת ידוע לכל כולל מר פרסמן ושאר הגורמים 

. איכות החיים של תושבי שרונה נפגעת יום אחר יום בשל קיימות מפטמות נסבל בשל פעילות

. אלו ובשל הזבובים הרבים בגינן ושבמהריחות העזים והקשים שמפיצות המפטמות ברחבי ה

  ת א'.מפטמות בחלקום ומקשים על ההתנהלות היומיומית, כל זאת בשל מיקום משבשי

 בל נשכח את הפגיעה הסביבתית הנגרמת ללא כל אכיפה מצד הגורמים האחראים על כך.

הפגיעה לא מתקבל על הדעת, שבזמן שתושבי שרונה נלחמים בכל המישורים מאבק עיקש על 

מפגעי  הגדלת היקפיהמועצה האחראית לרווחת אותם תושבים תאשר באיכות חייהם, הקשה 

 .הריח ומפגעים תברואתיים

שתהווה חריצת דינם של כלל  ,הפיכה לתוצאה בלתי ביאי בניה זהיש לקחת בחשבון שאישור 

ר זה אישו המתנה עם מנגד,. גם כך איכות החיים הירודה ואף החרפתתושבי שרונה להמשך 

לא תחרוץ דין של לשני הצדדים ו בטווח הארוך , תעזורידרשעד מציאת פתרון חלופי ככל שת

 והרסנית. הפיכה אף צד בצורה בלתי

 

 



 

 

וחווה זאת גם בימים אלו. ערך  עזיבת תושבים בשל המצב המדוברכבר ידע מושב שרונה 

הבתים סובל משפל בהשוואה לכלל הישובים באזורנו. אנשים נסגרים בביתם במקום לבלות 

בשל הריח  בחצרות בשל הסירחון הכבד. אנשים לא יכולים לתלות כביסה בחוץ ככל האדם

את ת צובע. צואת הזבובים ם את הבגדיםהנדבק בבגדים וכתמי צואת הזבובים הממלאי

רק חלק מהגזירות הנוראיות הנופלות על תושבינו בשל  . אלובשחור קירות וחלונות הבתים

 עסקי המפטמות.

 .לא כל מענה מהרשויותל על נתוני סירחון קיצונייםו אלפי תלונות תושבים הוגש

המשרד החקלאות ו משרדורים במושב ודיונים על ידי כגון סי התקיימו לא מעט פעילויות

בשילו לכדי מעשים כנגד ההפרות והמטרדים שנמצאו בגין אשר לא האיכות הסביבה ל

 המפטמות.

הקמת סככות נוספות עד אשר ימצא פתרון קבע  מכם שלא לאשרומבקשים אנו מפצירים בכם 

גם אם הדבר דורש צעדים אמיצים  . זאתאכיפהו חקיקהומשלב  המקובל על כל הצדדים

 ודיים חיצוניתשטחים ייעם מפטמות במיקו ותכנון של הרשויות וחשיבה מחוץ לקופסא

 .למושב

אנו . שר יהפכו למפטמות נוספות בשטחי המושבאסור כי יינתן אישור בניה לסככות א

 תושבי שרונה.אל תפקירו את גורלם של , בכל לשון של בקשה מבקשים

 .בכתב למועצההאישית  אנו מעודדים כל תושב בשרונה להגיש את התנגדותו

 

 

 בברכה,                                                                  
 

 עד מקומי שרונהו                                                                                                           
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