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החלטה, לאחר שאיילת    קיבלולא ממשלה חדשה   ה הייתכל עוד לא  איציק חולבסקי 
איילת שקד מונתה לשרת הפנים ביקשתי ממנה לא לחתום על ועדת  

הגבולות עד שניפגש. עשיתי שיחות עם מקורבים לשרה וקיבלתי מהם  
זה לא מספיק   בלבד של העיר פנימית את המסר שלבוא עם צמיחה 

חזק בפגישה איתה. אז הגענו לפגישה איתה עם הצעה של  תאי שטח  
 באזור התשבי. 

צידי היא הייתה שלא ביקשתי אישור מהמליאה  אם נעשתה טעות מ
עם השטח החלופי אבל הרגשתי במליאה את  ולהתקדם  להמשיך  

 ולכן הבנתי שיש הסכמה להתקדמות.התמיכה של כולם  
  .B שהשטח הכי נכון לתת זה שטח והמליצהבדקה  נתניהו  אורית צרף

 אני האחרון שרוצה לתת שטח של המועצה.  
כלום כי אם לא נציע  אבל צריך להבין שאין לנו אפשרות לא להציע 

 שטח הם ייקחו מה שנראה להם לנכון.  
אנחנו צריכים לבחור את הפחות   להעביר אין כאן שטח טוב או מוצלח 

 גרוע.  
עין העמק לכן  -אליקים  משבצת הכי גרוע מבחינתי זה להעביר את

 וספנו עוד תא שטח לדיון.  ה
שטח אחר זה יצור  דיון בנושא וכל אחד יגיד  6.2.22-עצם זה שיש ב

 . וזה יכול לסייע לנו.ויכוח בדיון  
ואז אני יכול לבוא ולהגיד שאם אין הסכמה אל תקבלי החלטה ובטח  

 שלא נגד מועצה אזורית מגידו. 
ומר  מעשית אם אנחנו מחליטים היום לא להעביר שום שטח זה א

  התשבי. באזור, לדון בשטח שאנחנו חוזרים בנו מהבקשה שלנו
עכשיו אנחנו בעצם יכולים לגרום למהומה שתיצור שיתוק, אם ויקרה  

אנחנו יוצאים   עין העמק-הגרוע מכל ואיילת שקד תחתום על אליקים
 לבג"צ.  לעתירה 

 הנימוקים שלי לבג"צ:  2



 

 
 

גידול העיר בתוך  על עבודת פרופסור אירית צרף נתניהו  .1
 לא נבדקה ברצינות - השטח שלה

 . ברצינותהתשבי לא נבדק  .2
 

עצם העלאת תא שטח נוסף ויצירת הפוטנציאל שלא ידונו עליו  
בניה בשטח אליקים  ם תהיה א מול בג"צחשובה ברצינות זה נקודה  

ריז בכל החלק הצפוני  טישובים היא יוצרת   2היא חונקת   עין העמק
 .  לא דומהשל המועצה בתשבי זה 

 .  יבמייד זה לא אותו איום על המושבה בטח שלא 
מכל הנימוקים והשיקולים צריך לקבל היום החלטה. אם לא נקבל  

 היום החלטה זה יבזה את המועצה. זה יביא נזקים ולא תועלת.  
ומחליטים שלא נותנים  נחנו ביוספריים  אף אחד לא יתרגש מזה שא

 . םכלו
אנחנו צריכים לראות איך ממזערים את הנזק, הדרך לשם זה להצביע  

לתת את התשבי אם אנחנו רוצים שלא ייקחו לנו שום שטח אנחנו  
 שטח. -וליצור עימות בין תאיצריכים לזעזע את המערכת 

ממה שאני  יודעת יהיה מאוד קשה להתמודד מול ההחלטה של   אורית קורין 
ם לא נגיע לפשרה הם יקבלו את  הועדה הגאוגרפית, הם אמרו שא

ההמלצה שלהם.  לא הגיוני שניתן חלק כל כך גדול מעמק השלום לכן  
אני חושבת שזאת החלופה שנצטרך לבחור. אני מבינה את העמדה של  
יישובי העמק אבל אם זה שתי החלופות אני לא רואה את זה שאנחנו  

. אין  5נותנים את עמק השלום. אני מבקשת שנבחר פה אחד בחלופה  
 לנו דרך להפוך את ההחלטה. 

לגבי מה שאורית אמרה עכשיו את אומרת שאם נחליט על חלופה   שוקי ליס 
 ייקחו את זה אז זה לא בטוח שייקחו אותם.   5מספר 

לא ראוי למגורים עמק יזרעאל ושדה   5אלפסי הוציא מכתב ששטח  
 יעקב גם מתנגדים.  

 העמדה של אלפסי לא מעניינת אף אחד.   אורית קורין  
, נשארנו עם השטח הלא מיושב.  הלוועד צריך להבין מה אלפסי הציג   שוקי ליס 

השנים הם יקבלו    5האסטרטגיה של איציק הוכיחה את עצמה 
החלטה עד מרץ. הם יאשרו את השטח למסחר ואנחנו התנגדנו לזה.  

 בסוף נתנו שטח הר קירח.  
חלופות עמק   2ברגע שאלפסי לא יקבל את החלופה הזו יישארו  
 מים.  השלום שעליו הוא ויתר וההר שעלייה אנחנו נלח

איציק ישיג לנו עוד זמן ושנגיע לקרב האמיתי יישאר רק חלופה של  
תא שטח אחד. אנחנו אומרים שאנחנו מוכנים לתת חלק מתוך  

 כמועצה ביוספרית נכשל.  המועצה לבניה ואז כל מה שאנחנו מציגים 
אין לנו עניין עם אלפסי העניין שלנו הוא מול הממשלה שקבעה יעד  

הזה    מתאימה לגידולהעיר לא  םשיוקנעם להוכיח לדיור, אנחנו צריכי
    זה אסון לטבע ולחקלאות. 



 

 
 

לא התייחסה לטיעון  אתה לא נמצא בעמדה נכונה, הועדה הגאוגרפית  אורית קורין  
הזה. אנחנו הפסדנו ההחלטה נפלה אנחנו במקום של לגשת לבג"צ או  

 יע פשרה. גלה
מצד אחד אתה מסביר ששטח התשבי לא מתאים לדיור. אז לכאורה   איציק חולבסקי 

 אליקים ועין העמק.   שטח אין סכנה בשטח. המהלך הוא לעצור את 
וסף המשחק נגמר  אני לא בטוח שנצליח אבל אם לא נציע משהו נ

 ואנחנו הפסדנו עכשיו בלי אפשרות להילחם.
ולכן הוא יגיד שכל מקום שנציע  עין העמק  -אלפסי רוצה את אליקים

 לא ראוי למגורים.  
חשוב לי לציין שאנחנו עוסקים בנושא שיקבע את עתידם של  מוטי ניסים

היישובים במועצה, ועתידה של המועצה בכלל. ההתנהלות שלנו יחד  
היא מול גורמים חיצוניים כל אחד ייתן את דעתו בעניין אבל  

ההחלטה צריכה להתקבל פה אחד כדי להראות שאנחנו ביחד מגינים  
רים שאורית אמרה עשינו  על השטחים של המועצה. אני מתחבר לדב
 קברת דרך ואנחנו כבר בתוך משא ומתן.  

לדעתי הועדה כבר בוחנת את החלופות. כמו שאיציק אומר יהיה  
עכשיו קשה להגיד שאנחנו מתנגדים לכל חלופה. אנחנו עם הפנים  

 קדימה צריך להיות חכמים ולא צודקים. 
כל חלופה חוץ מעמק השלום לא אפשרית.   עלית תסתכלו על יוקנעם נטע שפירא  

 אם הם לוקחים זה בסדר אבל אני לא חושב שזה הצעה טובה.  
 ם העיקרי שהם יכנסו בין אליקים לעין העמק.  האיו

 לקבל הצעה שמפנים לאזור התשבי אני חושב שזה בסדר. 
אני חושב שצריך לכוון אותם יותר דרומה וכמה שפחות לגעת בעמק  

 השלום. 
כל המאבקים שאיציק עשה היו כדי לא לפגוע בתושבים. בואו ניקח   חפוד יואל מ 

את ההצעה של איציק שתיתן לנו זמן אני חושב שנסמיך את איציק  
אז ניתן   טקטישנים. אם זה באמת צעד   5כבר  המערכהשמוביל את 

 לאיציק להמשיך לפעול ולקבל החלטה מה לעשות.  
חזק אותנו מול הועדה  איש אחד בלב אחד זה כוח ועוצמה, וזה י 

 הגאוגרפית ומול איילת שקד.
אני רוצה להאיר כמה הערות, אני  חושבת שאנחנו מליאה חזקה ואני   עירית אריאל  

מבקשת שתשתמש בנו. יש המון נושאים שאנחנו לא רוצים לפקשש  
 אותם, אנחנו לא רוצים לתת שום שטח ואנחנו לא רוצים להתפשר.  

בחור אבל אני יודעת שבמצב שלנו היום  אני אישית לא יודעת מה ל
 אפשר לבקש הארכה ואז יהיה לנו עוד זמן לחשוב ולדבר. 

דיווחתי בכל ישיבת מליאה על הפעולות שלי. לא נעשתה שום טעות   איציק חולבסקי  
שנים האלה   5-שלי חוץ מזה שלא ביקשתי אישור מהמליאה. ב ד מהצ

לא הייתה אופציה יותר טובה. אם לא היינו מציעים את התשבי היו  
 מחליטים בין עמק השלום לאליקים.  

שנה לחשיבה זה   20לנו עוד זה שאת מבקשת הארכה וחושבת שיתנו 
 מחשבה לא נכונה וזה לא יקרה. 



 

 
 

י פחות יפגע במועצה. הדרך שאת  הכל שיבחר השטח שהכ אעשהאני 
ואז ביקור של השרה איילת שקד    6.2.22- מציעה לא קיימת יש דיון ב

   . אנחנו רק יכולים להיאבק שתהיה פגיעה מזערית.15.2.22-ב
אחרי שהצגתי את עמדתי לא לוותר ואחרי השיחה עם אורית הבנתי   שרון שרי 

ופה הקיימת  שאם לא נציע חלופה אנחנו בבעיה. אני מבינה שהחל 
תגרום להאטת הקצב ותגרום לעוד דיונים אני מבינה שאין ברירה  

 ולכן אני תומכת בעמדה של איציק.  
כמו שאמרתי ההחלטה היום היא טקטית אייך ממשיכים את  שוקי ליס 

וזהו   5המאבק. אם מישהו כאן מעריך שהפתרון יהיה חלופה מספר 
 אז הוא לא מבין את אלפסי.  

איש, המלחמה תימשך כל עוד   20,000הכוונה היא להשיג מקום לעוד 
   .לא נצליח לשכנע שהישובים צריכים להתפתח

הזה יקר אז הלך על המועצה אם לא נצליח לשכנע שהמקום 
 לא תעזור לנו בשום דבר.  "צ והישובים. הליכה לבג

 עם מה אנחנו באים לקרב האחרון? 
 מה שיש לנו זה רק תכנון.  

אין לנו יותר עמדה  אם אנחנו מוסרים את עמק השלום או התשבי  
 ערכית. 

את מה שאנחנו    חאני אמרתי שזה הרע במיעוטו ואם אלפסי לא ייק איציק חולבסקי  
 מציעים אז אין כאן סכנה. 

 הוא ייקח את התשבי   שוקי ליס 
 הוא לא ייקח את התשבי אם הוא לא למגורים.   איציק חולבסקי  

העמדות של כולנו ברורות. שרת הפנים בסוף מחליטה מה לתת לו  
 למגורים.  

 שום ראש רשות לא מחליט איפה לבנות  שוקי ליס  
לא יקבל את השטח שמציעים לו הוא לא יכול לדרוש עוד   אם הוא איציק חולבסקי  

 שטחים. 
 אלפסי לא רלוונטי.  אורית קורין 

 הוא לא מחליט. 
אם היא תחליט שהצעת  הועדה מחליטה מה לתת ומה לבנות שם. 

 לא יסכים לקחת זה בעיה שלו. הפשרה היא נכונה היא תיתן ואם הוא 
אני הבעתי אתמול את דעתי והיא הייתה דומה לשל שוקי, יצאתי   שוהם גיורא 

בהרגשה לא טובה שיש לחלק מאיתנו מאבק נגד ראש המועצה, אני  
 חדש במליאה.  

ברגע שראש המועצה מציג את הדברים אני לא משנה את דעתי  
 בפעילות של להפגין על החלטות לא צודקות.  

סתמנת היא לקבל  הבוקר התייעצתי עם הנהלת הקהילה והדעה שמ
את החלטת המועצה. ללכת עם איציק מתוך הבנה שאין לנו ברירה  

ולבקש מאיציק שידע אייך להביע את הבעייתיות וההתנגדות של  
 המועצה לפגוע בתושביה.  

אני חושב שראש המועצה צריך לקבל החלטות ולקבל את הגיבוי  
צריכים  מהלך שאיציק מוביל. אנחנו בשלנו. אני חושב שצריך לתמוך 



 

 
 

לסמוך שהנהלת המועצה תשלב אותנו יותר בהחלטות כדי למזער את  
 הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. 

 נעבור להצבעה.  איציק חולבסקי 
 ליוקנעם.  5לאשר את מכתבי לוועדה התומך בהעברת שטח    -הצעתי

 11  -בעד  
 2  -נגד    

 
אפשרות לקבל  אין ישיבות לא פשוטות,  2אני רוצה להודות לכם על 

 החלטה בלי כל הנציגים. 
 מאחל לכולם טו בשבט נעים וחם. 

 של מוטי.   ורפואה שלמה לחגית רעיית
 

 החלטה 
 . 5לאשר את ההצעה של איציק חולבסקי להציע את תא שטח הוחלט 

 םליוקנע  5הצעת ראש המועצה להמליץ לוועדה על העברת שטח  את  מאשרת  המליאה
 2נגד  11ברוב של  עלית

 
 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 
 


