המחאה נגד סגירת שדה דב :עובדי
ארקיע וישראייר ישבשו טיסות לאילתשיבושים בטיסות הפנים ארציות לאילת צפויים מחר
משדה התעופה דב בת"א ,עקב הפגנות עובדי ארקיע וישראייר במחאה על טקס שרי התחבורה ,האוצר והשיכון לסגירת השדה ■ משרד
 :18..80.:1 91:5מאת 1זוהר בלומנקרנץ
התחבורה :ניתן מענה חלופי לשדה דב שייפונה לא יאוחר מ8102-

שיבושים בתעופה הפנים ארצית לאילת צפויים מחר (ד') בבוקר משדה התעופה דב בת"א עקב הפגנות עובדי ארקיע
וישראייר ,אליהם יצטרפו טייסים פרטיים ,במחאה על טקס שרי התחבורה ,האוצר והשיכון לסגירת השדה ,חמש שנים
לפני פינויו 8בין השעות  :.8..בבוקר ל :08..-בצהריים לא תתקיימנה טיסות מהשדה לדרום ,בגלל הפגנת העובדים
שקיבלה את אישור משטרת ישראל8
"אנו מתעוררים לשבוע קריטי ,מעורבות של כולנו נחוצה השבוע  -התעופה הכללית והמסחרית במתקפה ואנו חייבים
להתגייס ולהגן עליה בכל המרץ 8חברים ,השבוע מתוכנן אירוע מעניין ומוזר מאוד' 1טקס' לכבוד סגירת שדה דב,
בהשתתפות שר התחבורה 8לא לא ,אל תטעו ,שר התחבורה לא בא למחות על המהלך ,שביחד עם הכוונה לסגור את
שדה התעופה הרצ ליה יביא ללא ספק כלייה על התעופה הכללית במדינת ישראל 8להיפך ,הוא בא להשתתף בחגיגת
הסגירה ,שמתוכננת בעוד כמה שנים8
" סגירת שדה דב תביא ללא ספק לפגיעה קשה בתחום התעופה הפנים ארצית בטווח הקצר והארוך 8מה יש לשר
התחבורה לשמוח ולחגוג כאשר סוגרים תשתיות אוויריות תמורת עסקי נדל"ן? שר תחבורה שממלא את תפקידו יעשה
ככל יכולתו להגן ולפתח את תחום התעופה ,ולא לחגוג סגירת שדה כה חשוב ומשמעותי לתעופה הישראלית כמו שדה
דב" ,פתחה אגרת ששיגר יו"ר עמותת התעופה הכללית בישראל ,שי פופר ,לכל אנשי ענף התעופה ,לקראת האירוע
מחר8
הפגנת עובדי אל על ,ארקיע וישראייר מול לשכת ראש הממשלה
צילום 1אוליבייה פיטוסי

"אני קורא לשר התחבורה להפסיק
ולקדם את האינטרסים של עסקני
הנדל"ן במדינה ולהתחיל לדאוג
לתעופה בישראל 8אדוני השר 1שדה
התעופה חיפה סגור וחברות
התעופה והמשתמשים נאנקים
ונמקים ,שדה התעופה הרצליה
בסכנת סגירה ,שדה דב בסכנת
סגירה והתעופה בסכנה גדולה 8אין
לך מה לחגוג ! כולנו ואתה בראש
צריכים להתגייס ולהציל את
התעופה" ,המשיך פופר וכתב8
הוא קרא עוד "לגיוס כללי  -ביום
רביעי בשעה  :.1..כולנו מתייצבים
לצד חברינו מישראייר וארקיע
ומפגינים ! כולם מגיעים עם חולצה
לבנה וסמל האגודה ,להיות שותפים
ב'חגיגות'" 8יו"ר הוועד הארצי של
עובדי ארקיע ,יגאל כהן ,אמר היום כי
"ביום רביעי ,ב ,::8..-מתכוונים שרים בממשלה ,בראשותו של שר האוצר יאיר לפיד ,לבצע מניפולציה ובצעד מתגרה
כנגד עובדי
חברות התעופה לקיים טקס לסגירת שדה דב 8מדובר בדמגוגיה ובאירוע יחסי ציבור 8אנו כלל העובדים ,לא מתכוונים
לאפשר להם לבוא אלינו הביתה ולבצע טקס לקידום עיניינהם 8נחכה להם בהפגנה בשדה דב החל מהשעה  :.8..ונערוך
להם קבלת פנים משלנו"8
ממשרד התחבורה נמסר בתגובה " 1ממשלת ישראל התחייבה לפנות את שדה דב ומינתה צוות היגוי ברשות מנכ"ל משרד
ראש הממשלה ,שיפעל ליישום ההחלטה 8על פי ההחלטה ,משרד התחבורה נדרש לאתר שדה חלופי לקליטת התעופה

האזרחית והטיסות המסחריות הפועלות כיום משדה דב 8ההחלטה קובעת כי פינוי שדה דב יסתיים לא יאוחר מסוף שנת
 0.:.וכדי לעמוד ביעד שנקבע הוקצו לרשות שדות התעופה תקציבים הנדרשים לקליטת כל הטיסות המסחריות
הפועלים כיום משדב דב בנתב"ג8
" תפקידו של משרד התחבורה הוא לתת מענה לדרישות התעופה ולבנות שדות תעופה 8במקרה שלפנינו מדובר בשדה
תעופה העומד להתפנות וחובה עלינו להכין מבעוד מועד אלטרנטיבות ,כדי לעמוד בהחלטת הממשלה"8
מחברת ארקיע נמסר בתגובה כי " הנהלת ארקיע מבינה לליבם של העובדים החרדים למקור פרנסתם ובטוחה שהעובדים
ינהגו באחריות על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסעים"8

ממהרים לגזור סרטים :טקס סגירת
שדה דב  5 -שנים לפני פינויו עובדי ארקיע וישראייר ,המתנגדים לסגירת שדה התעופה ,יפגינו בזמן
האירוע " :לשרים כנראה משעמם והם מחפשים דרכים מקוריות לעשות כותרות בעונה השחונה" ■ משרד התחבורה" :הפסקת הפעילות
בשדה דב תשחרר קרקע לבניית אלפי יחידות דיור"  ..8..80.:1 :.191מאת 1זוהר בלומנקרנץ

שר התחבורה ישראל כ"ץ ,שר האוצר יאיר לפיד ושר השיכון אורי אריאל ,ישתתפו בשבוע הבא בטקס לציון סגירת שדה
התעופה דב בתל אביב 8דבר קיום הטקס מעורר כעס בענף התעופה הפנים־ארצי ,ועובדי חברות התעופה ארקיע
וישראייר מתכוונים להפגין בזמן האירוע במחאה על הפינוי8
“ אנו רגילים ששרי הממשלה משתתפים בטקסים לגזירת סרטים בחנוכת פרויקטים ,אך מעולם לא נתקלנו במצב אבסורדי
כל כך ,שבו חוגגים סגירה של שדה תעופה חמש שנים לפני פינויו” ,אמר אתמול בכיר בחברת תעופה ישראלית8
לדבריו “ ,לשרים כנראה משעמם לאחר יציאת הכנסת לפגרת קיץ ,והם מחפשים דרכים מקוריות לעשות כותרות בעונה
השחונה תקשורתית 8מה זה אם לא מסע יחסי ציבור להאדרה עצמית? נמשיך להיאבק נגד סגירתו של שדה התעופה
דב”8
השרים ישראל כ"ץ ויאיר לפיד חונכים את קו הרכבת אשדוד־תל אביב
צילום 1אילן אסייג אילן אסייג

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה1
“הממשלה אישרה בשנה שעברה
הצעת החלטה לפינוי שדה התעופה
דב בתל אביב 8על פי ההחלטה,
פעילות המטוסים הגדולים וחברות
ארקיע וישראייר ,המפעילות טיסות
פנים ארציות ,תועתק לנתב”ג 8פינוי
שדה התעופה יסתיים לא יאוחר מסוף
 80.:.הפסקת הפעילות תשחרר
קרקע לבניית אלפי יחידות דיור ותקל
על מצוקת הדיור בתל אביב8
“בשנה האחרונה פעל משרד
התחבורה באמצעות רשות שדות
התעופה להכשיר את נתב”ג לקליטת
התעופה האזרחית הכבדה הנוחתת
כיום בשדה דב 8ב– :1באוגוסט צפוי
להתקיים בשדה דב מעמד חתימה על
התוכנית ,בהשתתפות שר התחבורה,
שר האוצר ושר השיכון והבינוי”8
מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה“ 1ב– :1באוגוסט יתקיים אירוע חתימת ההסכם בשדה דב 8מאחר שיש החלטה של
בית המשפט לסגור את שדה דב ,הנחה שר התחבורה את הרשות להיערך להעברת התעופה הפנים ארצית מתל אביב
לנתב”ג ,ואנו עוסקים בהכנות לקליטת התעופה האזרחית בנתב”ג”8

