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 .המתמודדים לראשות המועצהלכבוד 

בקשה לפגישה דחופה עם נציגי ועד הפעולה של יישובי מערב עמק חפר וצפון נתניה המתנגדים : הנדון

 יהלקטסטרופה הצפו, 1071ל "לתמ, דונם שטחי חקלאות וטבע לעיריית נתניה 007כ נחרצות להעברת 

 קידומהולחוסר תום הלב וחוסר השקיפות במהלך  ממנה

אלפי תושבים המתנגדים בכל תוקף לתוכנית  מוביל ועד הפעולה של יישובי מערב עמק חפר וצפון נתניה

ת הראות הירוקות האחרונות את אחשיהרסו  ,וולכביש הרב מסלולי המתוכנן לשכונה ז 0100ל "הותמ

 .החוףבמישור 

 100,000 -כ, קומות 00-ו 52בעשרות מגדלים בני מרביתן , ד"יח כארבעת אלפיםמבקשת לדחוס  התכנית

על אדמות גן לאומי , בלב אזור כפרי, מסוף תחבורתי ענק ואוטוסטרדה רבת נתיבים ,ר שטחי מסחר"מ

ואדמות חקלאיות בעלות רגישות סביבתית השטח הטבעי הצפוני האחרון של חולות מיוצבים  ,אביחיל

 תחסל את הגן הלאומיהתוכנית . עמק חפר בין כביש החוף וחוף היםהמצויות בשטח  ,ונופית גבוהה

תביא , התושביםתפגע קשות באיכות החיים של כלל , ותמחה כל זכר לאורח החיים הכפרי של האזור

, אביחיל, עין התכלתותמרר את חיי תושבי  - בתוך ומחוץ לישובים - לעומסי תחבורה בלתי נסבלים

  .בנוסף לכל משתמשי כביש החוף, צוקי ים ושושנת העמקים, גבעת שפירא, בת חן, השרוןחבצלת 

על בטחות שווא ובהסכמים חסרי שקיפות בה, אינפורמציה-משתמשים בדיסגורמים אינטרסנטים  ,לצערנו

 .הרסנית זולתוכנית  הנרחבתתנגדות הולהשתיק את ה "להרדים" לנסות  מנת

בטרם מיצתה נתניה את השימוש בעתודות הקרקע שברשותה מדוע , ננו מוצאים שום הסבר הגיוניאי

וזאת במקום לתגבר , מאות דונמים מעמק חפר לנתניה מתנדבת הנהגת המועצה להעביר ,לבנייה עירונית

 באמצעות בניה שפויה בסגנון כפרי שתשתלב עם ,םאת יישובי עמק חפר הקיימיבמידת הצורך ולחזק 

 ? מרקם החיים הקיים באזור מאז קום המדינה

לא ימכרו במבצעי  המתוכננים בתוכנית הרסנית זו, יםהצופים ל םדירות הענק והפנטהאוזיאין ספק כי 

את , את קופת המדינהלהעשיר אלא ישמשו , מחיר למשתכן ואף לא ישמשו לסטודנטים או לבני המקום

  .ן ומקורבים למיניהם"הנדלכרישי 

, בולטים הן לאור קיומם של פתרונות תחבורה ובניה שפויים 0100ל "תמ וההרסניות של ןההיגיוחוסר 

אלו ודי אם נזכיר כי שכ םהזוייזמינים וזולים עשרת מונים והן לאור חוסר הצורך והיעדר ביקוש בהיקפים 

 .  אלו בדיוק מסיבות " תמתמהמה"הכוללת אלפי יחידות דיור , 245תוכנית נתניה 

 :אנא, בשם אלפי תושבי נתניה ועמק חפר, אנו מבקשים אתכם, האמור לעיל לאור

 שסופה אסון שלא יימחה ובכייה לדורות, וקף לתוכנית מיותרת והרסנית זאתהתנגדו בכל ת. 

  המתגוררים במקום ולא לשם השגת יעדים , שפויים לרווחת כלל התושביםאמצו פתרונות

 .סטטיסטיים ברי חלוף

 שאם לא כן לא יהיה  ,טרם הבחירות –באשר לעמדתכם בנושאים אלו , דעת מפורט אנא פרסמו גילוי

 .לאחריהןלאשרם לכם מנדט 

הן לפני הבחירות והן , כי אנו נחושים לפעול ולהתנגד בכל דרך חוקית, ברצוננו להודיעכם, לסיום

 .כי בנפשנו ובביתנו הדבר, לאחריהן ולא נרפה ממאבק זה

 

  ,בברכה

 .יישובי מערב עמק חפר וצפון נתניהועד הפעולה של 

 



 :נספח למכתב

 .1071ל "ועד הפעולה ותושבים המצטרפים להתנגדות לתמ

 איריס ברטל

 רונן ברטל

 יוני ברטל

 גליה ברטל

 שלמה פרידמן

 פרידמן-אריאלה קלוריה

 עדן פרידמן

 דן פרידמן

 שחר חסאן

 'אבי דוידוביץ

 יוסי יחזקאלי

 איילה יחזקאלי

 ערן גילבר

 גילברענת 

 עלי גילבר

 נילי גילבר

 אנקר ישראלה 

 אנקרעוזי 

 עינת פרידמן

 טל פרידמן

 בן דוד חכמון

 רן יונגר

 נטע רימרמן שדמה

 אילן שדמה

 אריק רימרמן

 שולה רימרמן

 דבורי רוסק

 איתן לב טוב

 אורי רוסק לב טוב

 עדינו לב טוב רוסק

 שי פורת

 רונית פורת

 ארלין פורת

 עובד פורת

 איתן סייפרס

 ניצן סייפרס

 מאיה סייפרס

 דורון סייפרס

 ס'רצ'מירי צ

 ס'רצ'ישראל צ

 יוחנן קרדו

 אורית קרדו 



 משה כץ

 נועם אורנשטיין

 שירה אורנשטיין

 רותי ימין

 שאול ימין

 יערה ניסן

 משה ניסן

 לימור סלע

 אהובה שנק

 איילה אנגלמן

 גילי מגידס

 דודו מגידס

 עמית אוליצקי

 רחלי אוליצקי

 עידית קורט

 יונתן קורט

 דרור פרל

 יפעת פרל

 מור רפסון

 אורלי צחור

 


