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ר הוועדה הציבורית להכנת תכנית אב לשדות תעופה בישראל  "יו

 

, .נ.א

 

 הכוונה להקים שדה תעופה בינלאומי במגידו: הנדון

 

לפני מספר שבועות פורסמה מטעם משרד התחבורה הודעה לפיה הוועדה בראשותך עומדת להמליץ על הקמת 

. שדה תעופה בינלאומי במגידו

ואנו , יש לנו עניין מיוחד בנושא זה, ל נמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל"היות והשדה הנ

. מבקשים להבהיר את עמדתנו ביחס אליו

: מוסדר שבו מתקיימים סוגים שונים של פעילות תעופתית-שדה התעופה מגידו פועל זה שנים רבות כמינחת בלתי

. בנוסף לתפקידו כמינחת חירום של חיל האוויר, זאת. בית ספר לטיסה ודאיה ועוד, ריסוס חקלאי

ובמקביל לכך , בימים אלו נמצא השדה בהליך של אישור והסדרת הפעילות הקיימת כשדה תעופה מדרג נמוך

. מקודמת תכנית להקים לידו אזור תעשיה מוטה תעופה

בשל , הכוונה להפוך את מגידו לשדה תעופה בינלאומי מעוררת חששות אצל תושבים רבים מיישובי המועצה

אנו אמונים על דאגה לתושבינו ולאיכות , כרשות מקומית. החשש לפגיעה באיכות הסביבה ואיכות החיים בשל כך

. חייהם

: עמדתנו ביחס לנושא הנדון היא כלהלן, לאור כל אלו

המועצה האזורית עמק יזרעאל מתנגדת לכל החלטה בדבר שידרוג שדה התעופה מגידו והפיכתו לשדה  .1

 . בינלאומי

אנו , למרות האמור בסעיף הקודם,במידה ויוחלט לבחון את הקמת שדה התעופה הבינלאומי במגידו .2

בחינה כזאת צריכה לכלול פרוגרמה מקיפה ומלאה של השדה . מבקשים להיות שותפים בכל ההליכים

כאשר . לרבות תסקיר סביבתי מלא בדבר ההשלכות על סביבת השדה ועל היישובים הסמוכים, המוצע

תוך ,  המועצה תקיים דיון בהם ובמשמעויות הנובעות מהם–יוצגו בפנינו הפרוגרמה והתסקיר האמורים 

 . ובעקבות הדיון נשקול שוב את עמדתנו, שיתוף התושבים ובשקיפות מלאה

 

עומדות גם , בנושא כבד משקל כל כך, אנו סמוכים ובטוחים שטובת התושבים והקפדה על הליך נאות ושקוף

 .נשמח לעמוד לרשותך ולרשות הוועדה בכל הקשור לכך. לנגד עיני הוועדה בראשה אתה עומד

, בברכה
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