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עמדת המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה בנושא כביש עוקף צפון מערבי בנימינה בתכנית 

 המתאר

לכיוון מערב ודרום ומגיע עד למיקומה  652המועצה מאמינה שיש לבחון את הכביש המוצע בין כביש 

תחנת הרכבת ,אזור התעסוקה והמע"ר במסגרת תכנית מפורטת בשלב עתידי. המועצה העתידי של 

תבקש שתנאי לאישור תכנית מפורטת תהיה הסטת הרכבת בפועל ופירוק המסילה בפועל. כל עוד 

אין טעם לבחון את נחיצות  65תחנת הרכבת לא הוצאה ממרכז המושבה למערבה כפי שנקבע בתת"ל 

וסגירתה של התחנה  העתידית במערב בנימינהעבודתה של תחנת הרכבת רק לאחר תחילת  הכביש.

פרק שנה,  15 – 10הנוכחית במרכז המושבה יש מקום לשקול את ביצוע הכביש המדובר, שכן בעוד 

, יהיו מספר גורמים שעשויים לשנות לחלוטין הזמן החזוי על ידי משרד התחבורה להזזת תחנת הרכבת

 את הצורך בכביש:

ב, שתושביה מייצרים את עיקר התנועה מצפון לבנימינה אל ומאת תחנת הרכבת עקלזכרון י .1

שתשרת אותם. תחנה זו צפויה להפחית  באזורהבבנימינה, תהיה כבר תחנת רכבת 

 תנועה החוצה מצפון לדרום ולהיפך בבנימינהאת העשרות אחוזים ב

ויה לייתר שימוש עולם הרכב עובר בימים אלו ובשנים הקרובות מהפיכה של ממש שעש .2

 פרטיים המהווים כיום גורם מרכזי לתנועה החוצה בבנימינה.הרכבים כל הבאם לא רוב, ב

מטר מערבית אליו נמצא  150קטע הכביש העוקף ממערב למושבה מיותר. במרחק של כ  .3

בית חנניה. אין כל צורך בכביש אורך נוסף בטווח זה מה בקטע צומת בנימינה וצומת  4כביש 

 מתוכנן להרחבה מאסיבית בשנים הקרובות 4עוד שכביש 

ב, הנזק הסביבתי שבסלילת נימינה משרתת את תושבי זכרון יעק, בימים בהם תחנת הרכבת בכיוםגם 

גם  לחלוטין עולה עשרות מונים על התועלת שהוא מתוכנן להביא. המצב הקיים עדיף ומספק הכביש

ביש ככ רישאי, לאחר בחינה מחודשת ל הכבישאם וכאשר יוחלט  בעתיד על סלילתו ש .הבאותלשנים 

כפי שהוחלט בדיון בוועדה המחוזית ועקב כך שונתה תכנית המתאר , אזורי-מקומי ולא כביש עוקף

לעבר גישה להולכי רגל ולרוכבי אופנים צריך לאפשר הכביש . צם הבינוי מצפון לרחוב השישמוצו

רמל של תושבי בנימינה, ובצורה שאיננה השטחים הפתוחים, אינו משנה את תצפית נוף חוטם הכ

 פוגעת במסדרון האקולוגי הקיים סביב ציר זרימת נחל תנינים.
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