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 :לכבוד
  מאיר שיטריתהשר 

 ר מינהל מקרקעי ישראל"יו
 משרד השיכון ירושלים

 
 ,שלום רב

 
 א במינהל מקרקעי ישראל להרוס את שדה החצבים הגדול ביותר בשרון"ניסיון של מחוז ת: הנדון

 
ך שימש במש, השיך למינהל, השטח,  דונם600ים בהרצליה נמצא שדה בר בן כ-מצפון לשכונת נוף

נשמר הטבע כמעט , "ים-בזק נוף"הקרוי , בשל כך בשטח זה. עשרות שנים כאתר אנטנות של חברת בזק
אפשר . כפי שלצערנו שהתרחש באזורים רבים אחרים בשרון ובאזור החוף בפרט, ללא פגיעה והפרעה

ן  ובאזור דרום השרוא"הטבע השמורים ביותר במחוז תהוא אחד מאזור " ים-בזק נוף"לומר ששטח 
 .אזור שסובל מחיסול סיטוני של אזורי הטבע, במיוחד באזור החוף, בכלל

ערכיות גבוהה הוגדר השטח כאזור בעל , י עיריית הרצליה" ע2004בסקר שטחים פתוחים שנערך בשנת 
בעלי למגוון האזור משמש , חלקם מוגנים ,צמחיםשל למגוון רחב טבעי המקום הוא בית גידול . ביותר
יש לציין שבשטח זה ,  נדיריםדרבנים ועופות דורסים, צבים, עלמו מן הנוף כמו שועליםשכמעט נ, חיים

שפורחים בימים ) צמח מוגן(מאות רבות של חצבים, שדה החצבים הגדול ביותר באזור המרכזנמצא 
 . אלו

 
 שמואל וינקלרמקדם בשיתוף חקלאי בשם , א במינהל מקרקעי ישראל"באופן מוזר ובלתי ברור מחוז ת

 .ך את השטח הזה לשדה חקלאיופתוכנית לה
י "על שטחי מינהל אחרים ע" לשמור"הידוע לנו מר וינקלר עובד עם מינהל מקרקעי ישראל במטרה -ככל

יש לציין שבסמיכות לשטח זה יש שטחים חקלאיים רבים שאינם מעובדים או משמשים . עיבוד חקלאי
    .ים לשמש את החקלאי יכול שבנקל היולגידולי בעל

 
 בבקשה לאשר פופיק משהי מר "א בממ"פנינו למנהל מחוז ת, יש לציין שבחודש פברואר האחרון

.  כמה עשרות עצי זית בשוליו הצפוניים של השטחועפרויקט שארגנו בשיתוף בית ספר וחברת חשמל לנט
. יםולכן הם אוסרים עלינו לטעת עצ" חשוד כמזוהם"התשובה שהתקבלה מן המינהל הייתה כי השטח 

ות החקלאי וינקלר מנסים במינהל לקבל אישור מן המשרד לאיכות עבימים האחרונים נודע לנו שבאמצ
 . לסייע למינהל להרס את שטח הטבע הזהבכדיזאת  ,הסביבה ששטח זה אינו מזוהם

 
י מנסים לשמוט את הרגלים מן הטיעונים שלנו ושל ארגוני "א בממ"יש לנו יותר מחשד שאנשי מחוז ת

אם אכן כך פני . כך שהטבע במקום יישמרהעתידית  תוכנית הבניה ינוישלמען  אחרים שפועלים סביבה
י משרתי ציבור שמחיובים לפעול למען הציבור " עבמעשה חמור ביותר שאסור שיעשההדברים מדובר 

אלא , אוסר שהחלטות ציבורית כאלו יתקבלו תחת איומי טרקטורים והרס. ולמען אינטרסים ציבוריים
 .דיון ציבורי ותכנוני פתוח וענייניב
 

 .א במינהל ותמנע את הרס אתר הטבע הזה"אנו מבקשים מכבודך שתפעל מול מנהל מחוז ת
 
 
 

 : העתק
 ל מפלגת הירוקים " מזכ–גב הדס שכנאי 

  השר להגנת הסביבה –השר גדעון עזרא 
  ראש העיר הרצליה -גב יעל גרמן 

 י "ל ממ" מנכ–מר יעקב אפרתי 
 רשות הטבע והגנים ל" מנכ–י אמיתי מר אל
 א " מתכננת מחוז ת–ל 'נעמי אנג' אדר

 החברה להגנת הטבע 
 אדם טבע ודין 

 ,בברכה
 דרור עזרא

 מפלגת הירוקים , רכז פורום השרון
 

 


