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 אישור החלטה לגשת לבג"צ  .2
 "צ. געו"ד תומר מירז מסביר על ההחלטה שלנו לגשת לב

 
לאור החלטת שרת הפנים אילת שקד עו"ד תומר מירז מטפל למועצה   איציק חולבסקי 

 , מטעם המועצה.בעתירה לבג"צ
 ית המאבק על השטחים.יהיסטור איציק הציג את המצגת על 

בעקבות ביקור השרה במועצה הוועדה הגאוגרפית הוציאה דוח שהיא  
ממליצה להעביר שטחים ממגידו ליוקנעם עלית, שרת הפנים קיבלה את  

דונם בהמלצת   1,800מתוך   דונם 600ההחלטה ואישרה העברה של  
 הוועדה! 

אנחנו הולכים  השטח ויש תוכנית ותמ"ל.   העברת יש החלטת השרה על  תומר מירז 
 וגם לותמ"ל.  לבג"צ ושם נתנגד להחלטת השרה

, זה תא השטח  בחקלאותשהחלטת השרה זה לא רק פגיעה  חשוב לציין מוטי ניסים  
 היחיד שאפשר לסמן אותו כעתודות למושב. 

 במקביל לבג"צ אנחנו נלחם בותמ"ל.  תומר מירז 
החזיר  היתרון שאם אנחנו מצליחים לבטל את הותמ"ל נוכל לדרוש ל

 את השטח למועצה. 



 

 
 

כרגע החרב על צווארנו, במצב כזה אנחנו נלחמים על החיים שלנו. אם     מוטי ניסים
באזור  הישוב יוציא עכשיו מכתב שאנחנו מוכנים לוותר על השטח 

מערב ולתת מהשטחים החקלאיים שלנו כדי שישאירו לנו את   יקנעם
 ע בתהליך שלכם?השטחים הייעודיים, האם זה יהיה בסדר? זה לא יפג 

 השטח הזה נקבע כי הוא הכי קרוב ליוקנעם עלית.  תומר מירז  
לדעתי צריך להיכנס למשא ומתן ולמזער את הנזקים. התפיסה לא לתת   יעקב סאלם 

, אני אומר לא  כלום היא טעות, האופציות שנתנו לא היו רלוונטיות
 לגשת לבג"צ עדיין. 

 יום להגיש את הבג"צ.    45אין לך זמן. יש לנו  תומר מירז 
 אליקים ועין העמק צריך לשמוע את דעתם וללכת על ההחלטה שלהם. יעקב סאלם 

 צריך לקבל החלטה היום שהולכים לבג"צ נגד החלטת שרת הפנים. איציק חולבסקי 
 כמה עולה בג"צ? שרון דיין 

 +  50,000בסביבות   תומר מירז  
 מה הסיכוי שלנו בבג"צ?  שרון דיין  

בג"צים על שטחים ואפשר ללמוד   6, כיום יש  10%יש לנו סיכוי של  תומר מירז 
 מהם.

 היה תסקיר השפעה לסביבה? קורן  אורית
 תסקיר.  יהיהבותמ"ל   תומר מירז  

ואסור להתרחב מעבר    צריך להיעזר בכך שאנחנו מרחב ביוספרי שוקי ליס 
 לגבולות המושב.  

 שוב חוזר ואומר לבדוק אייך אפשר למזער נזקים.  יעקב סאלם 
 ברגע שיש בג"צ כל העסק מוקפא עד החלטת בג"צ?  שהםגיורא 

מה שמקדם בניה זה הותמ"ל, זה בתהליך תכנון. לדעת שרת הפנים   איציק חולבסקי  
 אילת שקד היא הלכה לטובת מגידו. 

תהיה ישיבת שרים שתדון בותמ"ל הזה עד הפגישה הזאת המהלכים  
 הם פוליטיים.  

תאי שטח של שער הנגב שהכריעו   6השבוע היה מאבק לא פשוט על 
 תאי שטח. 5.5תאי שטח לקחו להם  3בסוף שהם מוותרים על 

 .  של ראש המועצהאני מעריך את העשייה והלוחמנות  מוטי ניסים  
 מצפון לעין העמק, איך זה גדל ?  זאת הייתה רצועה דקה

, ומבהיר למוטי שלא השתנה כלום בתא השטח  יש טעות בהבנת המפה ברוך שמיר  
   מצפון לעין העמק.

 ברוך מסביר את המפה. 
ה עכשיו. ברגע  ר היה כדי למנוע את מה שק לאזור אחר המהלך שהובלנו  איציק חולבסקי 

 גדול יותר.שאלפסי לא הסתפק במה שהצענו הם לקחו שטח  
 עשינו פגישה של חברי המליאה והחלטנו שמתנגדים לכל דבר.

 . 10%תומר מירז אומר שיש לנו סיכוי של  
מעשית וציבורית צריך למצות את כל התהליכים. במקרה הגרוע הבג"צ  

 ידחה וצריך לראות אייך ממזערים את הנזק. 
 שהיא תתמוך בנו.   משרת הגנת הסביבה תמר זנדברג,יש לנו הבטחה 

 אני עובד מול נציגים נוספים שיתמכו בנו. 



 

 
 

 מאוד נחושים. שרי הפנים והשיכון המצב לא טוב כי 
 ?  מקבלים עכשיו החלטה לצאת לבג"צ דיין שרון 

 לבג"צ.   עותריםהיום צריך להחליט שאנחנו   איציק חולבסקי 
 לבג"צ.   עותריםאמרת מההתחלה שאם זה לא ילך  שרון  שרי 

אני   .שרצוממה מבחינת המדינה הם הפסידו, הם לקחו הרבה פחות  ן  י קור אורית
לא  עלית  חושבת שעשינו את המהלכים בצורה הכי נכונה. גם ביוקנעם 

 מרוצים מההחלטה שהתקבלה.  
לא כולם שמחים צריך לקחת את ההחלטות בפרופורציה, אפשר להבין  

 דרכי פעולה.   שתי. אני רואה לקראתנוחושבת שהיא באה  שהשרה 
בג"צ זה משפטי וצריך להיעשות. מוטי אני חושבת שאתם צריכים  

 לקום ולהתנגד לותמ"ל. 
 התנגדות של כולם כמה שיותר כדי לזעזע אותם.    צריך להגיש לותמ"ל

 לא אכפת להם מאף אחד הם מאשרים את כל התוכניות.  
 זה עובר למגרש פוליטי ואז תכנון.  

כשנגיע לשלב השני אחרי הותמ"ל צריך לדעתי לקחת עו"ד אחר  
 שמתמחה בותמ"ל ולהתיש אותם.

בין שלנו הישוב יש  שנים אבל צריך לה 4/5את אומרת להתיש אותם  יעקב סאלם 
 תוכניות לבניה בשטחים האלה וזה תוקע אותנו. 

 אף אחד לא לקח לך עדיין כלום אתה יכול לבנות מה שאתה רוצה.     קורין אורית
אפשרויות לעשות משא ומתן   שתימה שאתה אומר לא סותר. יש לנו 

 לפני שנגיע להחלטות ודבר שני לשכנע את המדינה לעשות שינוי שטח. 
אנחנו לוקחים סיכון להתחיל תוכניות ושנגיע לקצה יגידו לנו אתם לא   סאלם יעקב 

 יכולים לבנות השטח שייך ליוקנעם עלית. 
 אתה צודק זה לקחת סיכון אבל זה יכול לעזור לכם.  ן  י קור אורית

יש לנו מהלך של חמש וחצי שנים, התושבים צריכים להבין שזה לא   שלמה בוזי 
שאנחנו מצליחים, וזה לא בהחלטתנו. זה אירוע שהצלחנו  מובן מאליו 

 לעצור הרבה זמן. צריך להסביר לתושבים שאנחנו יכולים גם להפסיד. 
 נכון וטוב לשמוע את כולם. ברגע שיתחילו לבנות לא יהיה לזה גבול.  שוהם  גיורא 

הכאב והזעקה של עין העמק ואליקים זה כאב גדול. אני חושב שצריך   יואל מחפוד 
 ללכת איתם ולהילחם יד ביד. 

 והצלחנו.   זה אומר שנלחמנו 500דונם לקחו לנו רק  3000במקום  ן  י קוראורית 
העמק גם אם זה אומר   –צריך להילחם ולמזער את הנזק לאליקים ועין  מחפוד יואל 

 לתת שטח אחר מהמועצה. 
דונם אנחנו יכולים לחיות   500אני אמרתי ליאיר הירש שאם צריך לתת  איציק חולבסקי  

- שטחי אליקים עיןדונם ב 300עמק השלום ועוד מצפון לדונם  200עם 
 עמק. ה

 אך הם לא קיבלו את זה ורצו גוש  אחד שלם. 
 חייבים לדעת שמדינת ישראל לא עוצרת וחסרים אזורים לבניה.   אריאל    ידיתע

 אני חושבת שהכל נאמר, אף אחד לא התנגד צריך להמשיך להילחם.  שרון   שרי 
 מי בעד עתירה לבג"צ?  איציק חולבסקי  

 החלטה 



 

 
 

 הוחלט לאשר פה אחד הגשת עתירה לבג"צ. 
 

 אישור תב"רים  .3
 

 מיכל הציגה רשימת תב"רים לפי הרשימה:  מיכל כהן  
רכישת רכב ביטחון גבעת עוז, שיפוצי קיץ, הצטיידות מבנה חינוך,  

מחשוב מוסדות חינוך, ריהוט לרעות, תשתיות מבנה חינוך, הצטיידות  
   .2021חינוך ביוספרי  , יוזמות ופרויקטים חינוכיים, 2021מבנה חינוך 

 החלטה 
 . ם שהוצגולאשר את התב"רי פה אחד הוחלט 

 
 

 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .4
 חברים בעמותות ולכן לא ישתתפו בדיון. שוקי ליס וגילה 

 מיכל הסבירה את הדו"ח. 
 

 שבוע שעבר, שוקי ליס נמצא בוועדה ומייצג אותי. בהוועדה ישבה  איציק חולבסקי 
 אלף שקלים.   20-30עכשיו אנחנו צריכים לאשר  

 אלף. 30- אני ממליץ שנגדיל ל
  20אנחנו כאן כדי לאשר את הפרוטוקול, ובפרוטוקול החלטתם על  דיין  שרון 

 אלף.
 יש מליאה נוספת ושם נאשר את הפרוטוקול.  31.5.22-ב איציק חולבסקי 

 החלטה 
 . נציג את המלצות הוועדה 31.5.22הוועדה תשב שוב ובמליאה של 

 
 
 . 2021דו"ח כספי יזרעאלים לשנת   .5

         
 

 הסבירה את הדו"ח.  מיכל כהן  
 החלטה 

    2021הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי של יזרעאלים לשנת 
 
 
 דו"חות ביקורת: מגידו ומדרך עוז.  .6
 

 הציג לחברי המליאה את הדו"חות ביקורת.  שלמה בוזי  
   -דוח מגידו

 . מאודהוועד מתנהל יפה 
 החקלאית תומכת בישוב. בדו"ח ביקורת אני מראה כמה האגודה 

 הוועד נתמך בכולם מסביב. זה לא משנה מה מקור הכסף. 



 

 
 

המלצה שלי, בפעם הבאה כשמביאים אישור לתקציב וועד מקומי נביא  
 רק את הוועד ולא את כל המסביב.

 לא תקין:
 צריך להתייחס לנושא בכל היישובים. -נגישות  •

לדאוג לשלוח את , יש )יצא מייל בנושא לישובים מברוך שמיר
 המייל לכל חברי המליאה להמשך טיפול מול היישובים(.

ומעלה צריכים יועץ   עובדים 50 יישובים שמחזיקים -בטיחות  •
 בטיחות ביישוב. 

בכל היישובים יש וועדות ביקורת שלא עושות   -וועדת ביקורת •
 את העבודה. 

 
 בעיות עיקריות:  שתיבמדרך עוז יש 

 ניהול.  .1
 כספים.  .2
 שלאור בעיית הכספים קשה לתת מענה לתושבים.אני חושב 

יש להם בעיות עמוקות, אם יש פרויקט למועצה אז הישוב הזה הוא  
האתגר. צריך כאן שיתוף פעולה עם ההרחבה והאגודה. התושבים הם  

 אלה שנפגעים הם לא מקבלים שירות. 
 צריך לראות אייך עוזרים ליישוב הזה להתרומם. יואל מחפוד 
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 הציגה את השינויים.  מיכל כהן  
 הסביר על מתחם רעות שחייב לעשות שם שיפוץ. איציק חולבסקי 
 צריך להבין שמדובר בעוד מקומות זה מתחם שלם לא רק רעות.  אברהם אזולאי 

 מיליון.  8.2צריך לאשר לקיחת הלוואה של  מיכל כהן  
 מיליון שקל.   4.5במדרך עוז מערכת הביוב קרסה, פרויקט העומד על  איציק חולבסקי 

המועצה תיקח את ההלוואה ותצא לביצוע כמה שיותר מהר המושב  
 שנים חצי מהסכום. 10יחזיר למועצה ב

 צריך להציג את המצב של מדרך עוז בכללותו ואז לקבל החלטות. שרון   שרי
נושא המים באליקים, כדי לשפר את  אני מבקש להביא למליאה את  יעקב סאלם  

 מיליון שקל.  1.2מערכת הכבישים. מדובר בפרויקט של 
האגודה לא אחראית יותר על הביוב של מדרך עוז. אנחנו מחזירים את   יואל מחפוד 

 האחריות למועצה. 
אני ממליצה לאשר היום כל מה שקשור לחינוך ובמליאה הבאה נדון   אורית 

 בנושאים האחרים.
 הנושאים של חינוך הם:  מיכל כהן 

 מגידוטק.  .1



 

 
 

 שדרוג מתחם רעות.  .2
 כיתות חסרות.  .3
 הרחבה של תיכון מגידו.  .4

נקיים הצבעה על הפרויקטים של החינוך. האם מאשרים את  איציק חולבסקי  
 הפרויקטים כפי שהוצגו? 

 צבעהה
 11   -בעד  

 1  -מתנגד 
 החלטה 

 הוחלט לאשר את עדכון תוכנית פיתוח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 

 


