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 מחפוד, יעקב סאלם, אבשלום לוי, אריאלה חן חולבסקי, יואלנכחו:   איציק            
 נבו, עילם צור, שחם מיטלר.זאב שחורי, רוני ברניר, ינון                        

 השתתפו:  אברהם אזולאי, יעל ברניר, נתי וירבה, אייל רום          
 נציגי ישובים: דוד הלפר, דני אנגל, ערן בן דוד, נטע שפירא.          

 
 

 איציק חולבסקי ראש המועצה-דברי פתיחה
 לית.התקיימה פגישה עם סימון אלפסי ראש עיריית יוקנעם עי 1.2.17ביום 

, על פיה הגיע לפגישה עם מהנדסת המועצה והציג חוברת של תכנון חברת אדריכליםסימון 
 אליקים, עין העמק, ויקנעם מושבה.-ישובים מהמועצה 3תספח  עיליתיוקנעם 

 התוכנית הוצגה בפנינו במסגרת חובתו לפני ישיבת מועצת העיר שהתקיימה באותו ערב.
 .היכן לבנות בגבולות הקיימים של העיר כי יש לו-לסימון התפיסתנו הוסבר

 חמור מבחינתנו שההודעה הגיע ביום הצגת התכנית למועצת העיר ולא בתחילת הדרך.
שנים יוקנעם עברה תוכנית כוללנית וגם אז לא הוזכר הסיפוח. )סוכם על שטח מטע  4-לפני כ

 דונם. 140בגודל  הזיתים מאליקים
כי מועצה אזורית מגידו רואה זאת  נאמרמון אלפסי בתום הישיבה עם סי ידבמכתב שנשלח מ

 את היוזמה. נבחן את כל הממשקים ושיתופי הפעולה עם העיר. לטרפדכל כדי   בחומרה, נעשה
 בנצרת אחרי החלטת מועצת העיר שאישרה את התוכנית, מגישים את הבקשה לוועדת גבולות

 ושם עדיין אין ועדת גבולות.
 ר בין אליקים למבוא כרמל, ועין העמק.וחידות דיי 4,900התוכנית היא בניית 

 יש צורך בהקמת מטה שיכלול :
 אנשי מועצה.

 .מאויםמכל ישוב נציג 
 .ומרכז מטה  , יעוץ קרקעות ויועץ משפטיאסטרטגיייעוץ גורמים מקצועיים: יח"צ, 

 
 .2017זאת בתקציבים של  אמרתיהאיום הממשי עלינו הוא יוקנעם עלית. כבר  -אבשלום לוי

 צריך לרכז מאמץ שהמאבק העיקרי יהיה מול יוקנעם עילית, להביא הצעות לתוכנית פעולה.

הוא הראשון בסדרי  עלית יוקנעםמול  קבהמאצריך לעשות סדרי עדיפויות בכספי המאבק.  .1
 עדיפויות.

 מה הרצועות שניתן להתפשר. .2

 אליקים ושאר הישובים לא למכירה !-יעקב סאלם
 דונם 42נלקחו  1980בשנת 

 אחרי אישור ועדת גבולות. דונם 147נלקחו  2015/16בשנים 
יח"ד, וכן להרחיב את  1,500נות עליהם בדונם, וסימון אלפסי רוצה ל 1,800לאליקים יש היום 

 .6הדרכים לכוון כביש 
 הוא טוען ששר השיכון תומך בו.

 לתת את כל הכוח למאבק זה. הקרובההמטרה בחצי שנה 
. צריך להביא יועצים מקצועיים ונעוץ עימם מה ליוקנעםלדעתי רוב הישוב לא רוצה להסתפח 

 הלא פשוט. המאבקלעשות. צריך לתקצב את 
 



 

 
 

 .האויבסימון הוא -אריאלה חן
ה עכשיו גלויה, הדברים הוכנו מראש הרבה זמן. זה קרב על הבית ועתיד המועצה!. צריך מהמלח

עמדה שהם מחוברים למגידו.  הוא יסתכם גם  דףהנהלות והוועדים של שלושת הישובים יוציאו ש
 בפחות משלושת הישובים.

 .צריך לנתק עם העיר מגע לכל שיתופי הפעולה. יש להקים מטה
 לספח לנו ישובים כמו אלונה, היוגב.-להכין אלטרנטיבה כתוכנית מגרה

 בנחישות ! –להכל  להתכונןצריך 
 ת הישובים צריכים להביע עמדה !שלוש

 
     חשובים.  כל המאבקים-מציע לא לזנוח אף מאבק שאנו עושים-עילם צור

 תמיד אפשר. לדיאלוג, להיאבק עמו להיכנסאם ירצו להישאר במגידו, צריך לנסות -לגבי הישובים .1
ולא במו"מ להקים צוות חשיבה ולהגיע עמו לדיאלוג. הסיכוי להגיע לתוצאה טובה יותר  .2

 .במאבק
 .משא ומתן לראות אם ניתן להגיע להבנות על השטח .3

 

והוא מוצא -השטחים מבחינתצריכה לגדול, יש לה תכנית גידול עלית העיר יקנעם -יואל מחפוד
 אותם.

יש תהליכים שאפשר לעשות להגדלת העיר לפני סיפוח שטחים. לא מכיר תקדים שישוב שלא רצה 
 סופח.-לעבור
 .במידה מסוימת בשני טקטים זה הצליח בעבר

 בעלי פוטנציאל פיתוח כלכלי, צריך לעבוד על זה. הםבשטחים שלהם  ואליקיםעין העמק 
 

. לראות מה הוא רוצה לא להיאבקלמשא ומתן ולא  אתומנסה לשכנע בעקשנות להגיע -עילם צור
 ניאבק. –נצליח במשא ומתן 

 ! והאמצעים נאבקים בנחישות ובכל הדרכים, עכשיו לדבר תמיד נוכל-איציק חולבסקי
 את הפנייה לוועדת גבולות. לקבוע פגישה בתנאי שעוצר -שחם מיטלר
, אפשר לערב את משרד החקלאות במיוחד באליקים שמדברים על סיפוח שטחים-יואל מחפוד

 חקלאות שטחיולהילחם על 
 התהליך:-דודו הלפר

 בוצע-המדוברלפני ועדת גבולות יש להיפגש עם ראש הרשות 
 בנושאים שלו. ידונו-הוועדה היא חד צדדית-פניה לוועדת גבולות

ולהגיש בקשה  עילית יש צורך להמשיך את הבקשה של המושבה לספח שטחים מהעיר יוקנעם
 לוועדת גבולות.

 ם המועצה תגיע לוועדת גבולות ולחשוב מה לבקש ממנו במסגרת הפורמאלית.גלבדוק ש
לו לעצור! במקום השכונה לכוון עמק השלום  אמרוהתושבים -2030עד לאחר הכנת תכנית מתאר 

 הוא מרצה אותם עם שטחים לכוון אחר.
 (.2007מהמועצה בוועדה הקודמת ) 10%קיבל -בעיית האגו שלו

 תהיה ועדת גבולות נוספת. 2014סוכם שבשנת 
 .הגשנוהוא הגיש את השטחים של אליקים, אנחנו היינו צריכים להגיש ולא 

 הצעת איציק, וליצור לובי פוליטי.לפעול עם צוות מועצה על פי  יש
 .הניסיון לסיפוח המושבהיש להתארגן שוב לגבי 

לנצל את הקשר עם מנהל התכנון, -ביום א' תתקיים פגישה בנושא התוכנית כוללנית-דני אנגל
 להציף את הנושא ולהשיג תמיכה.

יש גורמים במושבה שרואים בסימון פתרון. נעלה את הנושא בפגישה ביום שלישי -בתחושה שלי



 

 
 

 עם תושבי המושבה.
 חוסר קרקעות עלה זה משהוא שצריך לחזק אצלנו.-בישיבה עם נתי גלבוע-רוני ברניר

 .סימון מרים להנחתה-מבוא כרמל
 השאלה היא מה היא פשרה?-מתייחס לדברי עילם

 כחולשה. עכשיו מאבק ולא מו"מ אצלוכניסה למשא ומתן תתפרש -איציק חולבסקי
 בחזית ! אתולא להיכנס -עילם צור

הבית שלי לא רוצה להתחבר לסימון. זה המקום  !אותי מעניין מה הבית שלי רוצה-ערן בן דוד
 לשנים הבאות הארוכות.אותו והזמן לעצור 

ראש המועצה בגובה העיניים, לא עושה תוכנית מבלי לשתף את ראש הרשות. גם  תאדם שרואה א
 .נגדית לתת לקחת לו שטחים. אנחנו צריכים להוציא תוכנית

דונם. לפני כשנה בוועדת גבולות דיבר בהתנשאות ולקח את  42בשנות השמונים לקח -יעקב סאלם
 .דונם 147על ₪ מיליון כל הגבעה. לא היה מוכן לתת לישוב דבר. כל ישוב קיבל כ

זה הזמן לעצור אותו ולדבר בשפה שלו. להוציא תוכנית לצרף את משרד החקלאות. -דוד-ערן בן
 אני מצפה שכל הישובים יצטרפו למאבק ולסיוע.

 
 -זאב שחורי

 הישובים צריכים להראות שבכוונתם להשתייך למרחב הכפרי ולא לגמגם. שלושת .1
את היכולות שלו ולנצל את יכולתו לשמור על עצמנו כמרחב יש לערב את מנהל התכנון ולנצל  .2

 כפרי.
בכביש לכוון אליקים. שיגיע הזמן  עילית יוקנעםלהגיש התנגדות במחוזית ליציאה של  .3

 ות נגדו את נושא השד העדתי )אליקים, עין העמק(.סלהוריד כפפות, לנ

 עילית. יוקנעםצריך לעשות כל פעולה שתחזק אותנו מול -נטע שפירא
 להכין מטה ולחזק את עצמנו גם אם יהיה משא ומתן.

 התלהבות להצטרף ליוקנעם עילית. איןבאליקים 
 

 החלטה

אזורית מגידו ויישוביה, מתנגדים בתוקף ובנחרצות לכוונת עיריית יקנעם עלית לספח  מועצה .1
 שלושה מיישוביה לתחום השיפוט שלה.

המועצה מקימה מטה פעולה בשיתוף היישובים הרלבנטיים, שיפעל לסיכול תוכנית הסיפוח  .2
 של יקנעם עלית.

                                                                            

 איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי            
 ראש המועצה                             מנכ"ל המועצה                                             

 


