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 יזרעאל מאבק נגד הקמת שדה תעופה בינלאומי בעמק  .1
 

אנחנו חודש ושבוע לפני הבחירות, רשויות התיכנון ממשיכות לתכנן על   איציק חולבסקי 
רמת דוד , בכל מבחן שאנחנו רואים הבדיקות על עמק יזרעאל יותר  

מעמיקות ובנגב רק "יציאה לידי חובה" , אנחנו מנסים לשנות את זה  
קשה   מאבק זהועל כל נציגי המפלגות שאיתם אנחנו נפגשים.  ולוחצים

אוויר, וקשה להאמין שהממשלה הנוכחית  ה מול מערכת הבטחון וחיל 
אנחנו עושים מאמץ לקדם את   2014תקבל החלטה כזאת. מאוקטובר 

 חלופת נבטים במקביל לרמת דוד.  
 מה הציפיות מאיתנו כחברי מליאה בנושאים אלו?  עידית אריאל 

הציפייה מחברי מליאה לשמוע את  הדיווח, ולהתייחס בהתאם. אנחנו   איציק חולבסקי 
רשויות בצפון שמובילות את המאבק, ) יחד עם רמת ישי, טבעון   4-אחת מ

 ועמק יזרעאל(.  
חושב שעכשיו לפני בחירות המפלגות עושות את החשבון מה יביא קולות   שוקי ליס 

 משהו חד משמעי. מאחר ולא ברור מה יביא להם קולות הם לא אומרים  
יש החלטת ממשלה על הקמת שדה בעמק בכפוף לתנאים אחד התנאים  

הוא בחינת חלופות. המועצה הארצית לתכנון ובניה הקימה ועדה  
שלצערנו מאוד מוטת רמת דוד, אנחנו פועלים להצגת האלטרנטיבות.  

אוויר שמתנגד על אף שכבר  ה שום דבר לא עומד מול הטענות של חיל 
 אוויר שמסרבים להוסיף טיסות בנגב.  ההטענות של חיל  סתרנו את כל

אביב כוכבי. פגישה משותפת של כל   הרמטכ"ל מציעים להיפגש עם
 הרשויות המתנגדות.  

 
 מאבק נגד סיפוח שטחי המועצה בעמק השלום  .2

 
אנחנו יושבים בתוך העמק המדהים הזה, לצד חוות עמק השלום,    איציק חולבסקי 

המועצה פועלת לשמור על השטחים הפתוחים למען עם ישראל, ליקנעם  
 . שנה לפחות 25לעוד    צמיחהעלית יש מרחב 

המועצה   .  47,000-ל  24,000-מ  ההאוכלוסיייש לה מרחבי פיתוח להרחבת 
 ומרי הסביבה,  יחד עם מטה התושבים וכל הגופים המקצועיים ש

 

 



 

 
 

 

הגיאוגרפית    הועדה  המהלך,  וסיכול  השטחים,  העברת  למנוע  פועלת 
ירית צרף נתניהו המראה את יכולת  א התעלמה מדוח שהוגש ע"י פרופסור  

קו הכחול שלה, אם תהיה חתימה של שר  בתחום הההתפתחות של העיר  
 עתירה משפטית לבג"צ.אנחנו נגיש    הפנים על המלצת הועדה

 האם המאבק תוקצב ?  עידית אריאל 
 אלף ₪ למאבק זה. 100-. כמאבקים 4-ל ₪ אלף  360  הוקצבו איציק חולבסקי 

בתור מי שמייצג את המטה, אנחנו פועלים מתוך אחדות, הכוח שלנו הוא   יונתן ניר 
באחדות שלנו, אנחנו נאבקים גם נגד העברת שטחי אליקים , אנחנו  
פועלים בשיתוף בין כל הגורמים. חשוב לציין כי התכנית שהמועצה  

ירית צרף נתניהו(, התכנית הזו אינה מקובלת על  א מקדמת )התכנית של 
.  בינינותושבי יקנעם עלית, שאינם רוצים את התכנית, וזה פוגע באחדות 

לא רוצים לגדול. הנתונים שיש בידנו מראים שבין    עלית  תושבי יקנעם
יש כל הזמן תחלופה של תושבים, בגלל המיקום של   2016לבין   2006

  30,000יכותי, העיר לא צריכה לגדול מעבר לבאזור אקולוגי אעלית  יקנעם  
איש . ממליץ לא לחשוב על הפתרונות של מינהל התכנון להגדיר ביחד  

 ומגידו כאזור מוגן לטובת תושבי מדינת ישראל. עלית  יקנעם  
ירית צרף נתניהו היא אופציה. מה אתה אומר למינהל  אהתכנית של  ברוך שמיר 

 בכל מחוז צפון ?   440,0000התכנון שמבקש גדילה של 
אלפסי הרי לא מושך את הבקשה שלו? אז מה כן? הרי הוא רוצה לגדול   אורית קורין 

אז הוא ילך חזרה לאליקים עין העמק. אלפסי הוא זה שצריך לבקש  
 לעצור את התכנית.  

בשביל זה אני צריך את עזרת המועצה , אני מבקש שהמועצה לא תייצר   יונתן ניר 
 מלחמה. 

שלה הוא   יהטופוגרפאני חושב שיקנעם עלית לא צריכה לגדול, המיקום   שוקי ליס 
, אם התושבים יגרמו לאלפסי לרדת   רג'וק, אני בעד נימוק שהוא יייחוד

  מהתכנית זה הקלף. צריך לשים גבול כחול ולעצור את הגדילה של יקנעם
   עלית.

אנחנו התחלנו במקור בעמדה שהעיר לא צריכה לגדול, הטענות שלנו לא   איציק חולבסקי 
, לצערנו  בהגדלתהנשמעו , נאמר לנו שזו עיר חזקה ולכן צריך לתמוך 

 .אנחנו לא קובעי מדיניות ארצית
אני מעריך מאוד את מה שעושה מטה התושבים, עדיין לא מזהה  

ף נתניהו הוא  צרירית אשהתושבים של אלפסי משפיעים עליו, הכלי של 
למאבק, הוא הדוגמה לכך שהבקשות וההערות שלנו לא    מצויןכלי עבודה 

שישמש אותנו    נשמעו, לא תמיד נעלה את הכלי הזה אבל זה כלי עבודה
 בכל החזיתות. 

 כרגע? ומה לגבי החלופות  שהוצעו?    יםהסטטוטורי מה ההליכים   נטע שפירא 
  



 

 
 

החלופה הקטנה נפסלה מיידית ע"י הועדה , החלופה המקסימלית היא   איציק חולבסקי 
מה שאושר ע"י הועדה, אנחנו כדי למנוע את החלופה המקסימלית הלכנו  

דונם, מאחר והועדה לא קיבלה אף חלופה של המועצה ,   400לחלופה של  
המועצה חזרה לעמדתה המקורית כי שום שטח לא יימסר. כרגע אנחנו  

וחצים על השר לא לחתום על המלצת הועדה עד הקמת  ל שנמצאים במצב 
 , המהלך הזה נעשה במשותף גם על ידי מטה התושבים.   חדשה  ממשלה

 השאלה היא איך אפשר להגיע עם אלפסי להסכמות.  שרי שרון 
ואיציק    אני מאמין מאוד באינסטינקטים הפוליטיים של הנהגת המועצה א נטע שפיר

, כולנו היינו רוצים יותר שטח בנוי ופחות על חשבון שטחים  בראשה
  מדרום לעירצריכים לצופף. כפשרה החלופות עלית פתוחים , גם יוקנעם 

 הם הרע במיעוטו.  
 

 
 

 לבקשתה של עידית אראל התווספו לפרוטוקול הנושאים הבאים:  •

 
מאבק נגד הקמת  פגישה של ראש המועצה  והרמטכ"ל אביב כוכבי בנושא לתאם  -

 . שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל
פגישה עם סימון אלפסי להמשך הידברות בנושא  ותאום המשך קשר עם יקנעם עלית   -

 . מאבק נגד סיפוח שטחי המועצה בעמק השלום
 

 
 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 


