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 16192ג/ –, ו 7802לפי תכנית ג/ אכרזה –גן לאומי ארבל 
 

 הלאומי ארבל, המאושר מתוקף התכניות הנ"ל.רט"ג מבקשת לקדם את אכרזת הגן 

בהתאמה(, הושמטו בטעות שטחי קיבוץ  2011 –ו  1999בתכניות שאושרו )בשנים 

רביד כשטחים חקלאיים. על כן, נעשתה פניה לרט"ג בבקשה שאכרזת הגן הלאומי 

 למכתב נלווה שיגן על שטחי החקלאות הללו. תהיה בכפוף 

 המכתב הנלווה הועבר להתייחסות קיבוץ רביד וקיבל את אישורם.

 

 להלן סעיפי המכתב הנלווה:

בשטחי החקלאות בתחום הגן הלאומי יתאפשר המשך עיבוד השטחים  .1

 החקלאיים והחכרת קרקעות עפ"י כל דין

 יותר גידור השטחים החקלאיים לצורך מניעת נזקים התיאום עם פקח רט"ג .2

דרכי הגישה לשטחים החקלאיים יהיו ע"ג דרכים חקלאיות קיימות, ודרכים  .3

 אלו תישארנה פתוחות למעבר כלי רכב לחקלאים

 תיאסר פריצת דרכים חדשות .4

חשמל, בתחום הגן הלאומי ארבל ניתן להתיר קווי תשתית, בכללם מים, ביוב,  .5

 תקשורת, גז, דלק וכיותא באלה למעט דרגים ומסילות, וכן מתקנים קטנים

הנלווים להם, לרבות לצורך תחזוקה ותפעול, ושטחים זמניים לצורך הנחת 

  1קווי התשתית, הכל בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להוראות תמ"א 
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פרי התכנית ניתן לעיין במסמכי התכנית המאושרת באתר משרד האוצר עפ"י מס

 בקישור המצורף:

http://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/sv3.aspx?tid=3 

 

 מצ"ב תשריט התכנית ע"ג תצא ובא מסומנים השטחים החקלאיים של קיבוץ רביד

 בצבע צהוב

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 אדר' רוני בן נון

 מהנדסת המועצה 
 לתו"בוהוועדה המקומית 
 עמק הירדן

http://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/sv3.aspx?tid=3
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                                                          שטחים חקלאיים של קיבוץ רביד
 
 
 

 


