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03/03/08  
  :לכבוד
  ראגדעון עזהשר 

  השר להגנת הסביבה
  

  ,שלום רב
  

  החלטתך לתמוך בבניית קיר ים בחוף אפולוניה: הנדון
  28/10/08מכתבנו מ, 01/01/08ג מ"ל רט"מכתבנו למנכ: סימוכין

  
באתר אפולוניה ) 28/02/08(נציין כי הצטערנו מאוד לשמוע  בעת ביקורך ביום חמישי האחרון , ראשית

 להחלטת משרדך בניגוד זאת .עירייה לבניית קיר ים על חוף אפולוניהכי החלטת לתמוך בקידום תוכנית ה
  .)ב"מצ( 09/01/08בעיתון הארץ ביום כפי שפורסמה 

  
ב נייר עמדה מפרט שפרסמנו "מצ, כפי שניסנו לומר בעת הביקור אנו מתנגדים נחרצות לתוכנית העירייה

  .בנושא
מספר מתכנון הקיר  לאונרדו שטדלר'  אנג העלה2007חשוב לציין שבדיון בועדה המקומית בנובמבר 

  :להן, הסתייגות מהותיות לתכוניתו
   .לא ימנע מפולותהים קיר  .1
 . שנים בלבד10-5למדובר בפתרון  .2
  זאת בניגוד לדברי ראש העירייה בעת ביקרוך - לא תהיה אפשרות מעבר בחוף .3

  
זאת בנוסף למצגת שהוצגה בעת הדיון  .  לבןשחור על גביהדברים האלו מופיעים בו , בידינו תמליל הדיון

  . אשר בסימוכיןג "ל רט"למנכ ובגינה כתבנו את מכתבנו טעיות והטעיותשהייתה רצופה 
מ היה "הח. בהקשר נציין שזאת בניגוד לדבריך בעת הביקור,  נבדקו חלופותלא כי ,עיקר טענותינו היו

  .ה של בניית שוברי גלים שקועים מול אפולוניהמעולם לא נבדקה חלופ, חבר בצוות התכנון של קיר הים
ים על החוף בשל יש לשלול את בניית קיר ה, ונדגיש כמו שלדבריך נשלל אפשרות זו בשל העתיקות בים

  .על החוףהעתיקות הרבות ש
' דרגיאולוג ימי המצורפים חוות דעתו של , מומחים רבים מתנגדים לתוכנית, כן בניגוד לטענה במצגת-כמו

  .  דוד-רמי בן' דרהגיאולוג וחוות דעתו של , יריעקב נ
  .    בנושאמצג שוואוסיבות נוספות עולה חשש כי בפניך הוצג , מן הסיבות לעיל

  
ואף במספר מקומות בעולם , לחדול מפרויקטים של שריון חופיםכי בכל העולם קיימת מגמה , חשוב לציין

יא לחקות ככל האפשר את התהליכים הטבעיים המגמה בעולם ה. כאלו אשר גרמו נזקפורקו פרויקטים 
  .  וזו בעצם בסיס הצעתנו, המתקיימים בחוף

  
ד השר וצוותו כדי שנוכל להעביר בצורה מפורטת את ובכ בהקדם עם לקיים פגישהאנו מבקשים , לסיום

  .עמדתנו
  ,בברכה

  דרור עזרא
  רכז פורום השרון  וים וחופיםתחום רכז 

  : העתק
  ר מפלגת הירוקי� " יו–מר פאר ויסנר 

 ר ועדת פני� ואיכות סביבה " יו–כ אופיר פינס "ח


