
הלכהבבוקרחמישיביום
(85מילר־טריואקסתמי
המעץמולתפילהלשאת
בןעתיקשקמהעץשאלות,
לא־קלהשעהשנה.00004
מוקפתהייתההיאמכןחר

שלהם.ההצלחהאתוחגגהלמאבקבשותפיה
אחריהסחפהלדברמשוגעיםשלקטנהחבורה
סביבהארגוניאכפתיים,ואזרחיםטבעאוהבי

אחתעלבמלחמההמקומית,הרשותואת
דן.גושבאזורהאחרונותהטבעמפיסות

שנולאחררבות,משפטיותתהפוכותאחרי
בג"ץשופטישלמורחבהרכבשהפסידו,דמה
יוצאתהייתהשאםאפולוניה,תוכניתאתביטל

מוריקה,טבערצועתמחריבההייתהפועל
בהרצליה,יםנוףשכונתלידממשירוקהריאה
ארכיאולוגיים.ואוצרותטבעבערכימלאה

(הוועדהבותמ"לנדונהאפולוניהתוכנית
התוכניותאחתוהיאמועדפים),דיורלמתחמי

הקמתוכוללתבמרכז,והיוקרתיותהגדולות
מסחר,מלונאות,שטחידיור,יחידותכ־000,3
אלאדונם.000,1פניעלונופשספורטתעסוקה,

מזוהמת,התוכניתאתתיכננושעליהשהקרקע
לבעליגידולביתהמשמששטחעלנמצאתוגם
שלבפנינהמדוברהכחדה.בסכנתוצמחיםחיים
מרהיביםופסיפסיםעתיקיםמרחצאותממש.

עשבוניתבתהחמרה־כורכר,חול,דיונותלצד
ימית.ושמורה

אלוןהיהבסדרלאכאןשמשהולהביןהראשון
לשעבר.בבילוןומנכ"להיי־טקיזם,(65)כרמלי
והוציאשנים21אחרימהחברהפרשבדיוקהוא

ששמעשכןאליי"באהספר.מביתהילדיםאת
מופקדתלהיותשהולכתהראשונהשהתוכנית

לאאנישאםאמרהואאפולוניה.היאבותמ"ל

לאזהלידייםהתוכניתנגדהמאבקאתלוקח
לאבמאבקים,מעורבהייתילאמעולםיקרה.
אחרת.אוכזוציבוריתבפעילותולאסביבתיים
שלאמיוהזדעזעתי.התוכניתפרטיאתקראתי
לראשולזהונחשףמתנהליםהדבריםאיךמכיר
שלו".החייםשלהשוקאתחוטףנה

שכונתיבמפגשהתחילהכל

כשמשהותמ"ל.זהמהלהסבירצריךכאן
שיאים,שובריםוהמחיריםבכותרותהדיורבר

הביקושעלולענותלתכנןביקשובממשלה
שמטרתוהותמ"ל,נולדב־4102דיור.ליחידות
הרגיזכךכל"זהגדולות.בנייהתוכניותלאשר

שאנילעצמי"שאמרתיכרמלי,אומראותי",
האנרגיה".בכלזהעלהולך

ביןשכללכרמלי,שלבביתושכונתימפגש
עמי,בןדרורד"רהזואולוגתמי,אתגםהיתר

מטההולידואחרים,זאבירמיההיי־טקאיש
חופשיים,מקצועותבעליכולםאזרחי.מאבק
מושבעת",טבעאוהבת"אניונחושים.משכילים

22לפניפה,לגורשעברתי"מאזתמי.אומרת
אהיהשאניברורהיהבשדות.יוםכלאנישנה,
הביאאחדכלתפקידים.חלוקתעשינומזה.חלק

לכתוביודעתאנישלו.המוסףהערךאתאיתו
כרמליבאקטיביזם,ניסיוןישלדרורתכנים,

הדאתהריםהואכמנהל.הניסיוןאתאיתוהביא
חיברהזההדברהצטרפנו.מידואנחנוהאדוםגל
ומסורה".עקשניתבצורהזהעלוהלכנובינינו

והעומדהרצליהעירייתנגדפעלוהםתחילה
ולבסוףוהתריעוהפגינוהםפדלון.משהבראשה
לקדםשביקשמילשטח.אותוולקחואיתונפגשו

הפתוחהשטחשלהערךאתהביןהתוכניתאת
לנוהיה"לאשלו.לאףמתחתתמידשםשהיה
עמי,בןד"ראומרהעירייה",עםשיחבהתחלה

טבע,שימורבנושאתל־אביבבאוניברסיטתחוקר
לא"הםהרצליה.שלהסביבהאיכותועדתומנהל
הערב,בשעותאיתונפגשנובשדות.ישמההבינו

ואזהמובילים.המאבקמפעילילכמהקראהוא
ערכיתסוגיהפהשישהביןהואהאסימון.לונפל
לגבותהסכיםהואלמאבק.שיירתםוהבטיח
אחת".מספרפעילנהיההמשפט.בביתאותנו

בביתאחדדיוןכמעטהחמיץלאפדלוןמאז
שעברההמשפטיותהתהפוכותלמעשה,המשפט.

סבימתחסדרתלהחזיקיכולותהיוהתוכנית
עתרוואזבוועדהנכשלוהםבנטפליקס.בתית
המחלוקת,לבבתל־אביב.המחוזיהמשפטלבית

העובדההיההערך,יקרהפתוחלשטחמעבר
וגניפרבתיגםשכללההבנייה,שתוכנית

מזוהמת.קרקעעלישבהכמובן,ילדים
שלמתקןבאזורפעלשניםעשרותבמשך

התהום.ומיהקרקעשללזיהוםשהובילתע"ש,
אמרו(רמ"י)ישראלמקרקעיוברשותבותמ"ל
סקרלערוךואזלתכנן,קודםלהםלתתשצריך

ארבהםהעותרים,ואילובקרקע.ולטפלסיכונים
ההפך.אמרוהרצליה,ועירייתודין"טבע"אדםגון

הזיהוםהיקףומהבשטחהמצבמהתראוקודם
תתכננו.כךאחרורקאיתו,מתמודדיםשאתם

והבהירהתוכניתאתביטלבג"ץכאמור,
לתכנון.נוגעכשזההמלךדרךמהילמדינה

לתחיהלקוםיכולהעדייןהתוכניתתיאורטית,

הבנייהדחפורינגדבהרצליהתושביםשלסיכויחסרכמעטכמאבקהחלזה
שעודהקסומותהטבעמפיסותאחתבהצלתוהסתייםהמדינהשלוהתוכניות
המאבקמובילימסכמיםמצליח",זההלבאתנותנים"אםהמרכז.באזורנותרו
העירייהאתוגםסביבהארגונימהשורה,אזרחיםאחריהםשסחפובאפולוניה

סביבתיבתיקמורחבבהרכבבג"ץדןכשלראשונהמשפטיתקדיםגםוקבעו

חןיובלצילום:קוריאלאילנה
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נ?סבהרצליההצבאיתהתעשייהפעל
שהואהזיהוםאבלרבות,שניםלפניגר
עדבתושביםלפגועממשיךאחריוהשאיר

הכשלהרעילותרמותשנחשפואחריהיום:
מתבררכעתהרצליה,מולביםהצהובתם
חומריםמבעבעיםההרו?המפעלשבאדמות
ודלק.נפטכמוומריחיםשנראיםמזוהמים,

המדינהמקדמתהאחרוניםבחודשים
עוקמיוחדותבוועדותשימושתוךבמהירות,
באזורנרחבתבנייהתוכניתתכנון,הליכיפות

הרבמערביםנוףלשכונתצמודאפולוניה,
000,3בתענקשכונתהתוכנית,פיעלצליה.

למבצרשצמודהפתוחבשטחתיבנהדירות

האדמותעליוקמומהבתיםוחלקהלאומי,ולגן
שמעלהמרהיבבמצוקתעש,שלהמזוהמות

מקלטלמקוםהאזורפךכיוםפולוניה.לחוף
תנים,גםשםלפגושוניתןגדול,צבאיםלעדר
נוחייםובעליחולותקיפודיצבים,שועלים,
לטושלהםהמחיהשטחיאתשמאבדיםספים
המתרחבות.העריםבת

תובקרברחבההתנגדותעוררההתוכנית
הרצליהעירייתהצטרפוואליהםבאזור,שבים
טועניםהמתנגדיםודין”.טבע“אדםועמותת
בושלאמשוםכדיןשלאאושרהשהתוכנית
באדמותהזיהוםהיקףלבחינתקרקעסקרצע
להקיםמהאפשרותמתעלמתושהמדינהתעש,
בשטחהחוף,כביששלהשנימעברוהשכונהאת

שמשרתשדה"זההרצליה.התעופהשדהשל
נמנעתהמדינהאבלפרטיים,מטוסיםבעלי06

ואינטענייןבעלימיניכלבגללאותומלפנות
שדורשיםהתוכנית,מתנגדימאשימיםרסים",
טבעלשמורתלבנייההמיועדהשטחאתפוךלה

ציבורי.ופארק
התוכניתמתנגדיגילוהאחרוניםבשבועות
ממוביליאחדהמבעבע:הדלקיםזיהוםאת
בדקחשוד,ריחהריחעמי,בןדרורהמאבק,
בכמדוברבדלק.שמזוהםנרחבשטחומצא

הבועותאתבתוכולראותוניתןפעיל,דלקתם
הדלקאםברורלאהדלקים.מבעבועשנוצרות

אווהתבקעובאדמהשנותרוממכליםמגיע
והחששספיגהלבורותבעברהוזרםשהוא
שמתייתכן"לאזוהמו.התהוםמישגםהוא
עדלבדוקבליכאןלגוראנשיםלהביאכוונים
בלתי"זהעמי.בןאמרהזה",הזיהוםאתהסוף
המדהיםהאזוראתככהזיהםשמישהונתפס

אותו".ולשמראותולנקותצריךהזה.
מקיףסקרבמקוםנעשהאלהבימיםכייצוין

והמזהמיםהסיכוןהיקפילבדיקתהמיםרשותשל
למנועניסתהשהמדינהלאחרזאתהתהום.במי
מחששהנראהככלהבדיקות,ביצועאתתחילה
הבנייה.אתשיעכבוזיהומיםלגילוי

מזהמפעליםמשורתאחדהיההרצליהתעש
הואהשניםולאורךהצבאית,התעשייהשלמים

חומריםשלגדולותכמויותהחשדלפיהזרים
המפעלהושמדשנהכ־03לפנילקרקע.רעילים
הותירשהואהזיהוםמאזאךמפיצוץ,כתוצאה

אח"ידיעותחשףבאחרונהטופל.לאאחריו
מולביםשניםזהשצףהצהובהכתםכירונות"
שטענוכפיאסתטית""בעיהאינואפולוניהחוף
חומריםשלמצבוראלאהסביבה,להגנתבמשרד
תעש.במפעלשמקורםומסוכניםרעילים

טישלרצביקהצילום:המרהיבאפולוניהצוקמשמאל:בהרצליה.הקרקעלפניעוליםהמזוהמיםהחומרים

בן־דודעמיר

בתשכונהלקוםמתוכננתשעליהלקרקעמבעבעיםמזוהמיםחומריםגילובהרצליהתושביםהריח:בעקבותהלכו
הזיהום?"מהותאתהסוףעדלבדוקבליכאןלגוראנשיםלהביאמתכווניםאיךנתפס,בלתי"זהדירות000,3

פצצת
של הסירחון

הרצליה

תעשמפעלאחריושהותירהזיהוםובאוויר:ביבשהבים,

זהעל"הלכנו
הכוח".בכל
מוביליתושבים
ואיתםהמאבק
העירראש
פדלוןמשה
(במרכז)

אחרונות","ידיעותבכתבתהמאבקתחילת
6102.90.02



;tl
הזה"השטה

ה1אכמ1אי

דורבניםצבאים,

nuiבטז,׳־
בשטחירו"ם

אפולוניה

7ןוריא7אי7נה

*t

כעתאבללוועדה.אותהלהחזירהפסיקהעם
אפולוניה,שלהחשיבותמהמבינההמדינה
עירוני.לאקו־פארקהפכההמקומיתשהרשות

במקוםעורכתחינוך,אשתמילר־טריואקס,
מגפתילדים.וגניספרבתיתלמידיעםסיורים

טבעשלחשיבותואתלכולםהבהירההקורונה

נאמרלאזהאםשגםוייתכןלבית.קרובשגם

שלשדינןמביניםהשופטיםגםבפסיקה,במפורש
יחידותאתאלאהאזרחאתרואותשלאתוכניות

להתבטל.הדיור

הגוף",בכלורעידותברכייםפיק"קיבלתי
סטארטבחברותמשקיע,(58)זאבירמיאומר

ששמעהראשונהבפעםנזכרכשהואחובב,וצלם

זוכר.לאכבראניבדיוקואיך"מתיהתוכנית.על

באפריקה,שגדלזאבי,בעיתון".היהזהלדעתי
לביתו.הקרוביםאפולוניהבשדותקבועטייל
עםמצלםהייתיבהתחלהשם.ישמה"הבנתי

הייתיכברכךואחרקטנהמצלמהואזהטלפון,

מהצמחיםשם,הכלתיעדתירצינית.מצלמהעם

הבר".וחיותהזוחליםהפרפרים,ועד

המאבקאתשמימנוהצילומים

זאבישלוהצילומיםכסף,צריךלהיאבקכדי

לעצורמנסיםשאנחנו"החלטנוהמאבק.אתמימנו

שקטמחפשיםהצבאים
עםלהתמודדצריךכעתאבלניצל,הכחדהבסכנתצבאיםעדר

אפולוניהאקו־פארקשלוגדלהההולכתהפופולריות

אפולוניהאקו־פארקבאזור

השרוןחוףהלאומיוהגן
האח־העדריםאחדנמצא

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$באזורצבאיםשל

בסכנתנמצאהואהשרון.

רקשרדוהערכותולפיחמורה,הכחדה
חמישה־שישהמונההעדרבודדים.פרטים

בלבד.צבאים
אפולו־שלהבנייהתוכניתאמנם

ניה

$TS1$אפולוניה$TS1$
$DN2$אפולוניה$DN2$העוב־אבלבינתיים,מהשטחירדה
דה

$TS1$העובדה$TS1$
$DN2$העובדה$DN2$לאזרחיםמשיכהמוקדהפךשהאזור
לסטרס.הצבאיםאתמכניסטבעאוהבי
בשטחהעומסגברהאחרונותבשנתיים

או)עםDN2$$מטייליםTS1$$DN2$$מטייליםTS1$$מטייליםשםהמיוחדהטבעי

טרקטורונים,אופניים,רוכביכלבים(,בלי

שגרםוכו׳ג׳יפיםשטח,אופנועי
$TS1$שגרם$TS1$

$DN2$שגרם$DN2$למועקה
אזורלשטחיהעדראתודחקהצבאיםבקרב

גםאךהשרון.תע"ששלהנטושהתעשייה

והצבאיםאנשיםשלערהתנועהישנהשם

מקומם.אתמצאולא

גןבאזורבמקורשוחררהצבאיםעדר
קילומטריםכמהשנמצאשפיים,לאומי

פיתוחהחלשפייםשבאזוראלאצפונה.

באקו־שלוהשקטאתלבסוףמצאוהערר

פארק

$TS1$באקופארק$TS1$

$DN2$באקופארק$DN2$.אפולוניה

במקוםהיולאכמעטשנתייםלפני"עד

מנהלתפסטרנק,אלהמספרתאנשים",
ותו־הטבעלהגנתהחברהשליונקיםמרכז

שבת

$TS1$ותושבת$TS1$

$DN2$ותושבת$DN2$,מעולה.זהצבאים"ומבחינתהרצליה
שלהם.והספייסהשקטאתאוהביםהם

בלייוםלאורחופשימסתובבהיההעדר

עםאבלמפלט.מקוםהיהזהפחד.מדייותר

והואהזההמקוםאתגילואנשיםהקורונה

לברוח.לאןאיןלעדראדם.מבנימתפוצץ

מפריעיםוהטרקטרוניםהשטחרכביבעיקר
בעיה".זולהם.

תנים,דורבנים,גםישאפולוניהבשטחי
חו־קיפודיכוללבשפע,וקיפודיםנמיות

לות.
$TS1$.חולות$TS1$

$DN2$.חולות$DN2$אומרתאי",כמוהואהזה"השטח

שלהדרומיהקצההיא"אפולוניהפסטרנק.

שנמצאכורכר,חולגידולביתשטחירצף

לכלכמעטעליובנוכיהכחדהבסכנת

הייתההבניהתוכניתהחוף.מישוראורך

מוחלטת".קטסטרופה

לאכמעטאחדשאףהייתההבעיותאחתזה.את
לדורותלשמורשצריךנכסזהלשטח.מודעהיה
אםאחורהזהאתלהחזירדרךהייתהלאהבאים.

חילקנולאט־לאטלפועל.יוצאתהייתההתוכנית
מיבטבע,ומיהמשפטיבצריטפלמיתפקידים:

המ־מולומיהעירייהמוליעבודומיבקמפיינים

דינה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$שלו".המקוםאתמצאאחדכללאט־לאט

בהם.יצדדהמשפטשביתהאמיןלאזאבי

הבינוהםבהם,צידדבכראליהוהמחוזיכששופט

קפיצתהייתה"זאתשינוי.ליצורבדרךשהם
ערעורהגישהכשהמדינהאבלבמאבק.מדרגה

אלאאמון".איבדנובג"ץ,פסיקתאתוקיבלנו

המשפטביתבישראל,הראשונהבפעםשאז,

שהואבנושאידוןמורחבשהרכבאישרהעליון

זאבירמיצילומים:

בעבר.קרהשזהחושבלא"אניבמובהק.סביבתי

ומבקשיםהמדינהשלתכנוןנגדהולכיםתושבים

היסטו־משהוזהסביבתית.סוגיהעלנוסף.דיון

רי".

$TS1$."היסטורי$TS1$

$DN2$."היסטורי$DN2$שלמורחבבהרכבבג"ץהאמון,אובדןאחרי

לטובתם.פסקשופטים,שבעה
"אםלהיאבק?שרוציםלאחריםהמסרמהאז

נשמעאמנםזהמצליח".זההלבאתנותנים

אחדשכלספקאיןאבלותמים,פשטניקצת

העוב־למעשה,כולו.כלאתנתןמהפעילים

דה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$שמראשאזרחיםשלבמאבקהיהשמדובר

כמאבקאותולתייגלמדינהסייעהחזקיםהיו
שלהם.הדירותלערךהדואגיםפריבילגיםשל

לתרוםבעתידעשויהבג"ץפסיקתשלההשפעה

פתיחהבנקודתשנמצאיםאזרחיםשללמאבקים

חכםלתכנןתשכיללאהמדינהאםפחות,טובה

העירראשאתשרתמנו"העובדהיותר.ומתחשב

תקווה".לנוונתנהחשובההייתהלצידנו
אומרטובה",יחסיתפתיחהבנקודת"היינו

גםהואמנצחים".והארגוןהכוח"אחדותכרמלי.

שלבשמותלנקובמבליבצבא,כמו"זהמצטנע:
וכוחםאלהשלכוחםאחרת,אוכזועיליתיחידת

לאולעולםאותם,שמרכיביםמהאנשיםאלהשל

הארגוןהמ"פ.אוהמג"דשהואהמיוחדהטאלנט
המקצועלבעליקשורהשלאעוצמההםוהביחד
הזהמהסוגמאבקיםראיתיבסביבה.האמצעיםאו

טיפשיים".ויכוחיםעלשמתפוצצים

התושבים,לצדשנאבקוודין",טבעב"אדם

הסבירארי,בןאליעו"דמהפסיקה.סיפוקהביעו

התוכניות.עלגםתשפיעהנראהככלהפסיקהכי

לרובאלינו.פנותושביםפעמיםמאוד"הרבה

התושביםעםאבלעצמנו.אתרקלייצגהעדפנו

לדאוגשלגישהלהםהייתההאלה,הספציפיים
שי־אזשלהם.האחוריתלחצרמעבריותרהרבה

תפנו

$TS1$שיתפנו$TS1$

$DN2$שיתפנו$DN2$האנשיםמרובשוניםהיוהםפעולה.איתם

ובעליון.במחוזיאיתםהיינובעבר.בהםשנתקלנו
התפצלנובעליוןהנוסףהדיוןאתוכשקבעו

העקרוני,הענייןעלרקשמדוברלהבטיחכדי
אתראוהםאבלטוב.יצאכמובןזההלאומי.

עצמם".אתרקולאהרחבהאינטרס

בג"ץשל"ההשפעהכיהוסיףאריבןעו"ד
קרקעעלנתכנןשבומקרהכלעלתהיה
שלהצפוניבחציהמזוהמתהקרקערובמזוהמת.

פינויעלהשפעהתהיהצפוף.הכיבאזורהמדינה,

יחידות12,000תיכננושבוהשומר,תלבסיס

תוכניותשםאיןחיפה.מפרץעלתחשבודיור.

הקרקעאתלבדוקקודםיהיהצריךאבלעדיין,

טוב".תכנוןשיהיהכדילפני,

מאוד.מרוצהלהיותיכולהרצליההעירראש

אפולוניהובשביליבשדותבעצמומתהלךפדלון
חשיבותעללשמועשרוצהמיכלבפניומרצה

הדו־למעןצדקפה"נעשהבעיר.הירוקההריאה

רות

$TS1$הדורות$TS1$

$DN2$הדורות$DN2$,"ב־2991שהוזעקמיבסיפוקאומרהבאים

כמפקדהקרקע,אתשזיהםבתע"שלפיצוץ
וטיפולבחילוץעסקהואהעורף.בפיקודרפואה

חומריםועודעודספחהשהקרקעשעהבנפגעים

מסוכנים.

השטחאתלחלץסייעהואב־1202כיום,

"המדינהבינתיים.לפחותהותמ"ל.שלמהטפרים

אגו.מתוךמתנהליםמחשבתי,בקיבעוןהייתה

אתלהרוסלמהאזלפינוי־בינוי,תוכניותלייש

דברלנואיןכיאשקוטולאאנוחלאאניהטבע?

אופציותישתמידוהשרון.המרכזבאזורכזה

פינוי־בינויתוכניתמציעפדלוןואכן,אחרות".

שהמדינההדיורליחידותמענהשתיתןנרחבת

אליהן.צמאהכה
התחוללבינתיים,שניצלההזו,האדמהעל

א־וצאלחהארילבריצ׳רדביןהמפורסםהקרב

דין

$TS1$אדין$TS1$

$DN2$אדין$DN2$אמר,שזאביוכמוניצח.הארילב.1191בשנת
ככהלפחותאומצליח.זההלבאתנותניםאם

להאמין.רוציםאנחנו


