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 347567סימוכין:
  

 לכבוד
 מר רפי אלמליח

 מנהל מינהל התכנון
 ויו"ר הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים )הולנת"ע( 

 

 שלום רב,

 
 להגשת השלמת טיעון להמלצות הועדהבקשה להארכת המועד הנדון: 

לבחינת מדיניות כלל ארצית בנושא חשיפה לרעש הבינמשרדית    
 מטוסים

 ארצית חלקית לנמל תעופה בן גוריוןשינוי לתכנית מתאר  :3/ 2/ 4תמ"א 

, החליטה הולנת"ע על העברת דוח הועדה הבינמשרדית לבחינת 15.11.2022ביום 

מדיניות כלל ארצית בנושא חשיפה לרעש מטוסים, בראשותו של סמנכ"ל כלכלה 

הועדה "-" והדוחותשתיות במשרד ראש הממשלה, מר אמיר ברקן )להלן: "

ון המעירים והמשיגים, לצורך השלמת טיעונם ביחס ", בהתאמה(, לעיהבינמשרדית

 ימים. 90"(, וזאת בתוך 3/2/4תמ"א לתמ"א שבנדון )להלן: "

השלטון המקומי והרשויות החתומות מטה, פעלו ופועלות לגיבוש התייחסות מלאה 

ומפורטת לדוח, לצורך העברת ההערות הרלוונטיות להטמעה בתמ"א )כפי שנקבע 

, ימים 90בת (, ואולם דרושה להם ארכה, 15.11.2022בהחלטת הולנת"ע מיום 

 להשלמת גיבוש ההתייחסות האמורה.

מוך לפני הדיון בולנת"ע, הועלו לאתר מינהל התכנון מסמכים למותר לציין כי רק בס

שונים הנוגעים לעבודת הועדה הבינמשרדית, ובכללם: נספחי הדוח, פרוטוקולים, 

מצגות וכיו"ב מידע ונתונים אשר יש בהם לשפוך אור על החלטות הועדה 

בודם . מדובר בחומרים רבים, אשר עי3/2/4הבינמשרדית והרלוונטיות שלהם לתמ"א 

נדרש על מנת שניתן יהיה להגיש התייחסות משלימה מפורטת ומסודרת. יתירה מזה 

מקריאה של סיכום הדיון האחרון של הועדה הבינמשרדית עולה, כי ישנם מסמכים  –



  

  

אשר הוחלט שלא להעלותם ולא לצרפם כנספחים לדוח, ואנו שומרים לעצמנו את 

 ם, ככל שידרש.הזכות לבקש קבלתם, ולבקש ארכה נוספת בעטיי

הוא שינוי אשר לו השלכות רבות משקל על התושבים  3/2/4השינוי לתמ"א 

המתגוררים בסמוך לשדה התעופה ו/או מסלולי ההמראה והנחיתה. אין להמעיט 

בעצמת החשיבות והמשמעות של קידום שינוי שכזה, ושומה על הולנת"ע לוודא כי 

 וונטיים לצורך קבלת החלטותיה.קיבלה את כל המידע, הנתונים וההתייחסות הרל

ימים להגשת התייחסות,  90אשר על כל האמור לעיל, מתבקשת בזה ארכה בת 

 כאמור.

ארכה זו מתבקשת מטעם מרכז השלטון האזורי, מרכז השלטון המקומי וכל אחת 

 ואחת מהרשויות המקומיות החתומות מטה.

 

 

 

 בברכה,

 איציק אשכנזי
 

 מנהל כללי
 מרכז השלטון האזורי

 

 שלמה דולברג
 

  מנהל כללי 
 מרכז השלטון המקומי

 
  

 
 

   



  

  

   

   

   

   

   

 

  

 

 



  

  

 העתקים:
 הממשלהח"כ הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, שר הבריאות והמשנה לראש 

 ח"כ מירי רגב, שרת התחבורה
 רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומיכבים מר חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין מ

 מר שי חג'ג', ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי
 15-יפו ויו"ר פורום ה-מר רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב

 ויו"ר ועדת פנים ותו"ב במרכז השלטון המקומיעו"ד יאיר רביבו, ראש עיריית לוד 
 מר זיו דשא, ראש המועצה המקומית זכרון יעקב ויו"ר ועדת איכות הסביבה במש"מ

 15-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה
 מר אמיר ברקן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות, משרד ראש הממשלה

 עו"ד שלומי הייזלר, ראש מטה התכנון הלאומי, משרד הפנים
 תומר ביטון, מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים רו"ח

 משנה למנכ"ל, מרכז השלטון המקומיוי, גב' לירון דורון ל
 עו"ד מירה סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי

 מדנס, מנהלת המחלקה המוניציפלית, מרכז השלטון המקומי-גב' דנה דקו
 י, יועצים לרשויות שבטווח השפעת הרעש מנתב"געו"ד נרי ירקוני ופרופ' רן גלעד

 


