
 

 

 

 

 2022 -מרץ

 . ועדת חובה איכות הסביבה , 2סיכום ישיבה מס. 
 מועצה אזורית מגידו

 
 משתתפים:, תעשיה מבוא כרמלמדע ופארק הישיבה התקיימה ב

הילית שצקין נציגת מנהלת מחלקת סביבה, -נציג מליאה,  הגר ראובני-שוקי ליס
  .הועדה יו"ר -עידית אריאל ,ציבור

 ליאור אפלבאום מנכ"ל, רמל: נציגים מפארק תעשיה מבוא כ
 .אדריכל נוף פארק מבוא כרמל נתידוד אלחמנהל התפעול,  מנקו חביב

 
מאיר טייכנר נציג  ,נציג ציבור ונציג ארגונים ירוקים-מישל חכים נעדרו מהישיבה:

 ציבור, ערן פרידלר נציג ציבור, שגית ארז נציגת ציבור
 

 .2022ינואר מתאריך   .1 פרוטוקול ישיבה ושרא .1
מנכ"ל פארק מבוא כרמל נתן סקירה בנושא פיתוח הפארק )הוצגה  .2

 מצגת(.
היא להטמיע את פארק התעשיה במרחב המשותפת המטרה  .א

 הביוספרי במקסימום האפשרי שניתן.
מבוא כרמל ובתפיסת העולם  ברציונלמרכיבים שהם  כמהליאור ציין  .ב

 של שילוב פארק תעשייה במרחב וחשוב לו שהוועדה תבין : 

פיתוח בהתחשב בסביבה, ביישובים,  -יתוח בר קיימאפ •
 באוכלוסייה. 

הפארק הוא עובדה קיימת, מספק פרנסה, מקורות תעסוקה  •
והכנסות נאות לרשויות המוניציפאליות השותפות. יחד עם זאת 

 הוא מתוכנן ונבנה מראש עם קריטריונים סביבתיים.  

מחסנים, הפארק לא יהיה רק  -רוב שימוש/ מגוון שימושיםיע •
מרלו"גים ותעשייה אלא גם מסחר, משרדים, הייטק, מתקני 

ספורט, מקום להתכנסות ועוד. הוא חלק אינטגראלי מהאזור ולא 
 פועל נגדו. 

אנו פועלים לשינוי תמהיל השימושים של המגרשים בפארק. יש  •
לקחת בחשבון שמחסנים, בגלל ריבוי עצום של משאיות בתנועה 

רבה של משטחי אריזה ושינוע לא  למחסנים ושימוש בפסולת
בהכרח עדיפים על תעשייה נקיה ) ליאור טוען שתעשייה כבדה 

 .לא חייבת להיות 'מזהמת'(
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 סיכום:
 לשתילה אפשרות לרכוש/להעתיק עצים מבוגרים קתיבד .א

 מבוא כרמל(, מנהלת)באחריות 
, עצי ברושיםיוסיפו עוד שורת  –לכיוון רמות מנשה  12 כביש  .ב

 2022בשנת  12ביחד עם תוכנית פיתוח הגינון של כביש יתבצע 
 .)באחריות מנהלת מבוא כרמל( 

 מומלץ לשתול עצי ברושים סביב כל פארק מבוא כרמל בדגש על .ג
   ההשתלבות בנוף המרחב הביוספרי באזור , בהקדם 672כביש                    
 תתקיים גם אם חלק מגגות המבנים לא יוסתרו לגמרי ע"י שורת                   
 הברושים, השפעת הירוק והצורה מספיקה, כפי שהודגם בדיון                   
 לעצים לוקח )מצורפת לסיכום(, בנוסף, במצגת של שוקי ליס.                   
 ת הפארק בכוון שנים לגדול, שורת הברושים לא תמנע צמיח                  
 עדיפות לשתילה כדברי תבעייבחר, אין שיקול כספי או ישי                  

 אפלבאום, )בדיקה באחריות מנהלת הפארק  המנכ"ל ליאור                 
  והאדריכל דוד אלחנתי(                 
 : 2022בשנת  עוד להמשך טיפול .ד

  ומרים מסוכנים ואחסון הגדרת השימוש בחדיון פרטני בנושא  קיום     
 חומרים מסוכנים כמוגדר בתוכנית הכוללנית של מגידו שמכילה     

 תב"ע שלב ב' של מבוא כרמל. מנכ"ל הפארק, ליאור ציין שגם את     
 דירקטוריון הפארק ממליץ לעשות איגום משאבים וחיבור בין     
 הרשויות, הוועדות והגורמים השונים להגיש ערר בשלבי טרום    
 הפקדה.   
 

 ועדה מחוזית צפון,  אליאור ליאב נציגת ישיבה את: להזמין ל
על  ציק חולבסקי ראש המועצה,ימנכ"ל הפארק, א אפלבאום ליאור

מנת לשקף לגורמים המחליטים שאנחנו מתנגדים למהלך הכנסת 
)באחריות עידית והגר  תעשיה מזהמת לפארק תעשיה מבוא כרמל

 ראובני(.
 מייל בהקדם.באחריות ליאור העברת חומר בנושא דרך ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 ,66כביש  .3
 משיך/נתחיל דיון בנושא נו יידון בישיבה הבאה,

 :66בנושא כביש  איכות הסביבה תמטרתנו כוועד
שמירה על איכות הסביבה במרחב מועצה  הלדאוג ולהביא את "קול" 

 ביוספרית ולדאוג שהקול יישמע.
ור, ישתלב להמליץ למליאת המועצה לדאוג שהכביש יותאם לצרכי האז

במרחב הביוספרי, וימזער פגיעה סביבתית מכל צורה )נוף, מסדרונות 
 אקולוגים, זהום אור וכד'(, ויקבל את אישור המליאה כחוק.

 
 2022 הישיבה הבאה תתקיים ביוני .4

 

 יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה מוא"ז מגידו -רשמה : עידית אריאל


