
 מאפיינים עיקריים   מאפיינים עיקריים  ––מצב קיים מצב קיים : :  תשתיות תשתיות4.64.6
שתיות

ת

השפעה על הפיתוח ברצ ועת המג ן של המוביל הארצ י המוביל הארצ י 

רדי וס מג ן  (הגבלות בפ ית וח המרחב הנמצא בתח ום הרדי וס נקודות קיד וח 
 השפעה על סוג שימוש י הקרקע והתשתיו ת ברדיוס  –) 'וג' ב

המוגדר 

פוטנצ יאל לפי תו ח תחנ ות כ וח במרחב וסביבת ו קו הגז הטבעי

מערכת הביוב 
המקומית 

פג יעה במערכת האקולוג ית הס ובבת במקרים של גלישת  
. ביוב

פסולת 
אתרי הפס ולת  

ס ו גי  (בייש ובים 
) פסולת ש ונים

ברחבי הי ישוב ים פז ורות מזבלות המה ו ות לעית ים מטרד 
מראה ו יזואל י  , ומפגע תברוא תי כת ו צאה מריח ות לא נעימ ים

.  מזהמיםותשטיפ ים

משמעותנושא  
שתי ות מקומ יו ת 

ת
שתי ות לא ומי ות 

ת



 מצב קיים ומאפיינים עיקריים   מצב קיים ומאפיינים עיקריים  --מערך התחבורה  מערך התחבורה  : :  תשתיות תשתיות4.64.6
שתיות

ת

משמעותנושא  

התחבורה הצ יב ורית ברחב י המועצה דלילה  ועל כן מרבית תחבורה צ יב ורית 
. התנועה נעשית ברכבים פרטי ים

התלות ברכבים פרטי ים מגב ירה את הני תוק בי ן  י ישוב י 
.  המועצה

:אי ן כי ום ח יבור של המועצה למערך התנועה מצידה המערביחיב ור לכוו ן מערב
מאפשר שמירה על רצף השטחים הפתוח ים -
. מקטין את הנג ישו ת למרחב-

,  66כבישים אזור י ים 
672 ,676

רמה תחזוקתית  ובטיח ות ית  יר ודה אשר בשילוב עם תנועה
,  צמתים לא מ וסדרים: למפגע בטיחות יחולפת  ג ורמת 
העדר נתיבי האטה, העדר הפרדה נתיבית, העדר תאורה

טו פו גרפ יה משנה, מה ירו י ות נס יעה משתנות, והאצה
בזמן תא ונה , מעבר של משאיות המכילו ת ח ומרים מסוכנ ים

 )66כביש (מהווה מ וקד פג יעה בסובב 

מערך התנועה המקומי



שתיות
ת

תוכנ ית להזרמת 
מי קולח ין לא יג ום  

ברמת מנשה

קיימת ת וכנ ית להזרמת מי קולח י ן תשלובת  הקישו ן לא יג ום ברמת   
לצד   , מנשה וי צ ירת מקור מים  חשוב לחקלאו ת אינטנס יבית בהר

. הפחתת נזקי סח ף

מערכת הביוב 
והמים 

ה תוכנ ית מבטלת את   . קיימת ת וכנ ית עדכנית למים  ובי וב במועצה
הפתרונ ות המבוזרים  ומצ יעה הקמת מתקן מרכזי ליישוב י ההר 

. שים אזורי ים"וח יבור  י ישוב י העמק למט

משמעותנושא  

.   בעקבות תו ואי  הגז  צפ וי  פי תו ח של תחנת כו ח נוס פת באזורתחנת כו ח 
רעש ופגיעה באיכות   , )NMBY( תודעתי ת -המשמעות הינה ת פיס תי ת 

.  האו ויר

אתר סילוק  
פסולת סב יו ן 

האתר ממוקם בסמוך  . 16א "פי תמ-מתוכנן בשטח המועצה על
 כשטחים המי ועד לשימור  סטטוטור יםלשטחים המוגדרים 

קו מתח גב וה  
400

פי ה חלופה  המו צעת של חברת חשמל צפו י לעבור בשטחי   -על
ולח צ ות את רצ ף השטחים הפ תו חים  ולפ גוע בקו   המועצה האזורי ת 

  הרקיע התלתי מופרע

מערך התנועה האזורי

מגמות צפויות מגמות צפויות :  :   תשתיות תשתיות4.64.6



שתיות
ת

:העצמת החיב ור למערך התנועה הלאומי והב ינלאומ ימסילת ברזל
לכוו ן   ) צומת מגיד ו (65מסילת ברזל העתידה לעבור בסמוך לציר 

עפולה
. תחנת רכבת מתוכננת ל יד צ ומת מג ידו

מסילת ברזל נוספת עתידה לעבור צפ ונ ית לשטח המועצה 

משמעות

פית וח  צ ומת  
מגיד ו 

שדרוג מערך 
התנועה הקי ים 

 עם שדרוגו של 66 בכביש ירידה  צפ ויה בה יקף התנ ועה העוברת
 .60כביש 

. 6הגברת הנג ישות למ ועצה עם סלילתו של כביש 6כביש 
.6 נקודות ממשק של המועצה עם כביש 2פית וח  צפ ו י של 

 משפיע על הפוטנציאל   –מתוכנן  כצ ומת ראשי ברמה מערכתית 
.   לפית וח ש ימוש י הקרקע באזור

) תל וי ב י ן הי תר בתהליכים מד יני ים( שנה 20לפחות : הערכות מימוש

 מגמות צפויות  מגמות צפויות --מערך התחבורה  מערך התחבורה  : :  תשתיות תשתיות4.64.6



השתלבות צ ירי  . 1
התנועה הקי ימים במערך 

הפית וח האז ורי 

חיז וק ציר י התנ ועה ונ יצ ולם לצ ורך פי תו ח כלכלי לצידם  

שמירה על מרחב לא , העדר פיתו ח לצד  ציר ים ראשי ים
מפותח ל צידם 

דילמות וסוגיות עיקריות דילמות וסוגיות עיקריות : :  תשתיות תשתיות4.64.6
שתיות

ת

מידת הצ ורך והאמצע ים לחיז וק הקשרים המרחביים ב ין  נגיש ות ב ין ה י ישוב ים . 2
. י ישוב י המועצה

מידת ואמ צעי השיל וב של התשתי ות הקי ימ ות  והמתוכננ ות  תשתי ות של המועצה . 3
בשטחי המועצה 



פית וח  תשתי ות  . 4
לאומי ות בשטח המועצה  

) תחנת כו ח(

יכולת בקרה ופ יקו ח על התשתי ות הקי ימו ת   

מנוגד לאו פי המקום  ותדמ ית ו  

שתיות
ת

סוגיות לדיוןהנושא

התמודדות עם מעבר . 5
תשתי ות לא ומי ות בשטח 

המועצה 

הבנת הצרכים הלאומי ים והגדרת אזור י פית וח למעבר 
תשתי ות לא ומי ות 

))המשךהמשך( ( דילמות וסוגיות עיקריות דילמות וסוגיות עיקריות : :  תשתיות תשתיות4.64.6



הוצג  קונפליקט או  דילמה בנושא הוצג  קונפליקט או  דילמה בנושא //ישובים בהם זוההישובים בהם זוהה: : תשתיותתשתיות  4.64.6
שתיות

ת
שתיות

ת

גלעד

יוקנעם 
המושבה

גבעת עוז

הזורע

משמר 
העמק

מדרך 
עוז

עין 
העמק

רמת 
השופט

עין
השופט

רמות 
מנשה

דליה

מגידו

אליקים



שתיות
ת

המידע האמיתי מגיע לתושבים מאוחר מדי•
 יש יתרונות 6לכביש •
יש לשפר את הנגישות ממקום למקום באמצעי תעבורה•
  400יש להצ יג חל ופ ות בנ ושא קו •
הפסטורליה התעסוקה באזור מביאה כלי רכב שישבשו את •

רמות מנשה

יש לשפר נושא נגישות ומזעור תחושת הריחוק•
 מחסור בתחבורה ציבורית–  בעיה של נגישו ת בי ן  ישוב י המועצה•

מגידו

6כביש מספר •
ביוספרית האזורי בראייה ש''למטיש לבחון את התכנית •
 הביוב של גלעד למאגר משני ללא בסיס כלכלי הסנקת•
  הבי וספר ית לראי יה ואל י יקים וערה'גחיב ור מתקני •
 ותחנת הכוח6צריך לא להפסיד במלחמות הבאות בדומה לכביש •

גלעד

רעש מהטרמינל•
 6כביש •
עירו ן עיר •

דליה

הי שו ב ב ו  עלה הנו שא 
הנו שא 

 דילמות ונושאים שעלו במפגשי שיתוף הציבור דילמות ונושאים שעלו במפגשי שיתוף הציבור-- תשתיות   תשתיות  4.64.6



שתיות
ת

הזורעיש להוציא את התחבורה מהקיבוץ לכביש טבעת חיצוני •

.יש להסדיר דרך עוקפת למשמר העמק•
 ביחס לתכניות להקמת -   נקיטת עמדה ביחס לשדה תעופה מגידו•

. במנחת הקייםל''בינשדה תעופה 
יש למפות בצורה ברורה את שפע האיומים על שטח המרחב בכל •

הקשור לתשתית
.נושא אתר לאיס וף אשפה כא י ום על המרחב•

משמר העמק

.פ''האסיש לחשוב בצ ורה ח יוב ית על •
פ''לאסיש להתנגד נחרצ ות •
אתר חג ית מזהם את האזור  ואי א פשר לא להתערב בנושא•
  ולשבו בצורה הולמת גולני ח''בבאיש להתערב גם •

עין השופט

הי שו ב ב ו  עלה הנו שא 
הנו שא 

 דילמות ונושאים שעלו במפגשי שיתוף הציבור דילמות ונושאים שעלו במפגשי שיתוף הציבור-- תשתיות   תשתיות  4.64.6



שתיות
מגרשי המגורים גדולים מאוד ואחזקתם דורשת שימוש בכמויות רבות •ת

הכוונה  (להוביל למדיניו ת נכונה של שימ וש במיםיש , של מים
).לשימוש מושכל

יוקנעם המושבה

הסדרת מערכת התנועה הפנימית ומניעת מפגעי התעלות בצידי •
הדרך 

כניסת משאיות לישוב מהווה סיכון לילדים•
  יפ געו ביש וב הגאז  וקו 400המיזמים כג ו ן קו •
  הפ ירטי יםבעיית אתר י האשפה •

מדרך עוז

)כביש י וקנעם אליקים ( בעיית הרעש מהכביש הסמוך •
   נושא מלחיץ-   הסל ולרי ותנושא האנטנות •

אליקים

הי שו ב ב ו  עלה הנו שא 
הנו שא 

 דילמות ונושאים שעלו במפגשי שיתוף הציבור דילמות ונושאים שעלו במפגשי שיתוף הציבור-- תשתיות   תשתיות  4.64.6



!!תודה תודה 


