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ישיבה ראשונה של תת וועדת הכלכלה של הכנסת – לענייני תעופה
ביום רביעי האחרון ,ה  /4224102/התקיימה ישיבת הפתיחה של תת וועדה לענייני תעופה של וועדת
הכלכלה של הכנסת .אני מאמין שלוועדת המשנה הזאת תהייה השפעה לא מבוטלת על הצלת התעופה
הכללית והפנים ארצית בישראל.
רקע
תת הוועדה הוקמה עקב יוזמה של אגודת התעופה שרתמה את ח"כ איילת שקד וסגן יו"ר הכנסת ח"כ יצחק
וקנין למאבק .יו"ר וועדת הכלכלה ח"כ אבישי ברוורמן נעתר לבקשתם של שני חברי הכנסת ונרתם אף הוא
למאבק.
בישיבה אתמול
בכתבה המצורפת שהופצה על ידי וועדת המשנה לענייני תעופה שמצא עבורנו מוטי שווימר ,מתוארים עיקרי
הדברים .בין היתר:






ח"כ וקנין" :אסור לסגור את שדה דב ללא חלופה אמתית" " ,סגירתו תנתק את הפריפריה מגוש דן"
"השדה בהרצליה משמש להדרכה ,ואם הוא ייסגר תיסגר הדרכת הטיס בישראל".
ח"כ איילת שקד" :החלטת הממשלה מותנית בכך שתהייה חלופה ראויה לשדה דב ,וכרגע אין כזו".
"האם נשקלה אפשרות להשאיר מסלול אזרחי בשדה דב ,ועדיין לאפשר בניית 21אלף יחידות דיור
באזור?"
מנהל רת"א ,יואל פלדשו " :הפתרונות יכולים להיות רחבים ,בין אם זה בשדה דב עצמו ובין אם
בסביבתו או במקומות אחרים ,אבל לא סוגרים בית חולים לפני שאחר נבנה ולא מעבירים בסיס אחד
לפני שהסתיימה בנייתו של בסיס אחר".
מנכ"ל עיריית אילת ,פיליפ אזרד" :סגירת שדה דב ללא חלופה אמיתית תשפיע דרמטית על העיר,
על התושבים ועל התיירות"
מנכ"ל ארקיע ,ניר דגן" :הפינוי יגמור את אילת והצפון"" .הישראלים יטוסו איתי לרודוס כי היא תהייה
גם יותר קרובה וגם יותר זולה מאילת .אני לא חושב שיש אדם אחד באולם שיוכל להרשות לעצמו
לקנות דירה במתחם הזה – זה יהיה לטייקונים ולתושבי חוץ ובסוף הרוב יהיו דירות רפאים"

יו"ר אגודת התעופה אמר בישיבה:
• ברכות כבוד היו״ר וכבוד ח״כ שקד .וועדת המשנה הזאת היא אולי הגוף האחרון שיכול לעצור
את האסון המתרחש ובא.
• וועדת המשנה הזאת צריכה ליזום ולהוביל חקיקת חוק להגנת תשתיות לאומיות תעופתיות
חיוניות :ח״כ שקד וכבוד היו״ר :יש בעיית דיור אבל לא בונים על פארק הירקון על
הבינתחומי על חוף הים ועל שדה תעופה .
• נאמר כאן שדה התעופה הרצליה פועל באופן לא חוקי .אז חשוב לזכור שלמעט נתב"ג כל
שדות התעופה פועלים באופן הזה.
• סגירת הרצליה זה מחר בבוקר .חייבים לעצור את זה .אין זמן .אנו מברכים ותומכים בכל
חלופה שמביאה המדינה ,לרבות עין שמר ,אך בתנאי שלא סוגרים את הרצליה לפני
שהיא מוכנה ופועלת.
• מחזק את כבוד היו״ר ומנכ״ל עיריית אילת :סגירת שדה דב היא מכת מוות לעיר אילת ,לשדה
התעופה בראש פינה ולשדה התעופה בחיפה ,לאלפי משפחות ולתעופה הפנים
ארצית בכלל .היא תרחיק את הפריפריה במקום לקרב אותה .הוזכרה כאן ערד
וסגירת מפעלים :גם בערד היה שדה תעופה שנסגר ,וזה הולך ביחד.
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