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 של הישוב ושל החקלאים  עדכון לציבור תב"ע

 

 אלון הגליל הרחבת תב"ע 

מגרשים  67מגרשים/בתים. כיום נשארו   350רקע: בתוכנית בינוי ערים של אלון הגליל הוגדר שהישוב יכול לגדול לעד  

  37הרחבה שתצא לדרך בשנה הקרובה ו  –והמזכירות  הקרוואנים מגרשים באזור  30אחרונים לתכנון והרחבה. 

 שנים. 5-6ך של כתהלי –מגרשים אחרונים הדורשים תכנון מפורט ואישור 

 תלוועד תוכנית התב"ע מוכנה והוגשה   -המגרשים האחרונים   37לקדם במהירות את תכנון התב"ע של  דבוועהוחלט 

 יזרעאלים.

 

 האגודה החקלאית  הרחבת הנחלות של  

ים נקבע נוסח חלקת מגורים ע"י מועצת מקרקעי ישראל, ובו נקבעו הזכויות למגור 27.03.2007, מיום  979בהחלטה 

) להזכיר שבאלון הגליל הנחלה הייתה   דונם 2.5בהתיישבות החקלאית. ההחלטה דיברה על השלמת נחלה חקלאית ל 

( . ההחלטה חייבה את חקלאי אלון הגליל לתהליך הסדר מול רמ"י , כדי שיוכלו לממש את המוקנה להם דונם 1.7

 שלוש יחידות דיור.עפ"י החוק. בנחלה חקלאית, ללא קשר להרחבת הנחלה, ניתן להקים 

יחידות על חשבון שטחי מבנים חקלאיים שברשותה )איזור החממות(    23, ל הגישו החקלאים תוכנית הרחבה 2018-ב 

הצגת  – 2ציטוט מהפרוטוקול :" סעיף   לגבי תוכנית החקלאים, המליצה  16.1.2018-מהבהחלטתה  ועדת יזרעלים  

תאום התוכנית עם התכנון הכולל   - 4סעיף  התכנון עם הועד המקומי, תאום   -  3סעיף   חלופות תכנוניות נוספות... ,

 . ..." להרחבת הישוב

  23שעיקרה השלמת   8.9.20מיום  הישובבאספת  שאושרה למיקוםחלופה גיבשו הוועדים לאור הנחית הוועדה, 

ע"י  המתוכננים   מגרשים 37-לכהמשך  9יחידות צמודות לנחלה ועוד   14  – יחידות לחקלאי 3.5מגרשים לחקלאים )

 .  האגודה הקהילתית(

 350יחידות דיור האחרונות )השלמה למקסימום   37-חבת הר השלים את תכנון ההקהילתית וועד האגודה  ,במקביל

 ( עפ"י התב"ע הקיימת  יחידות

 

 

 

 



 :מחלוקתבנקודות  ראך נשארו עדיין מספ ,במטרה לנסות לסנכרן בין שתי התוכניות פועליםשני הוועדים 

 

לוועדה  ישנם מספר תיקונים חשובים שוועד האגודה בקש מהוועד החקלאי לבצע לפני הגשת התוכניות  – תכנון

 לאישור, כל התיקונים שנדרשו על ידי הועד תואמים לדרישות המועצה מהתוכנית תב"ע שבוצעה ע"י הישוב. 

 . בימים אלו הגישו החקלאים את התיקונים הנדרשים

 

   – פירת המגרשיםס

 הנחת העבודה הראשונית של שני הוועדים , הייתה שהיחידה השלישית אינה נספרת. 

 אך מנגד יש דעות סותרות. בבדיקה שנעשתה לאחרונה , היועץ המשפטי של האגודה מטיל ספק בהנחת עבודה זו. 

יח(   23האם תוספת היחידה של החקלאים )נותרה שאלה פתוחה משמעותית שאין כרגע תשובה ברורה לגביה:  

. אם היחידה השלישית נספרת, הרי מספר המגרשים היחידות של אלון הגליל 350נספרת או אינה נספרת במכסת 

    (.37מגרשים בלבד )במקום  14יצטמצם ל  (,הישוב  ולבני) שיאושרו לשיווק ע"י המינהל לציבור הרחב 

  350מגרשים( יספרו במכסת    23שמגרשי החקלאים ) חוות הדעת של היועץ המשפטי של האגודה הקהילתית הינה

  על פי הוראותשהם לא יספרו  האגודה החקלאית הינהשל  של היועץ המשפטימאידך, חוות הדעת מגרשי הישוב, 

)מצב שישוב קהילתי לא שיווק את כל מגרשיו והחקלאים מבקשים אין לכך תקדים שנבחן אך  ב' 1תיקון   35תמ"א 

 (. בנחלה שלישית יחידה לממש

לאי    מקרקעי ישראל וממנהלעדה המחוזית ולקבל אישור ממנהל התכנון בו  –עץ המשפטי של הישוב המלצת היו

 . הל באופן פתוח וישירומנו קונפליקט לגיטימי   וחשוב להדגיש שזה ספירת המגרשים.

 

חליטו  ה ועד החקלאי והשתתפות נציגי ועד הישוב באסיפת החקלאיםו של וועד הישוב עם ה לאחר מספר פגישות

לפעול לצמצום  . כמו כן, עדה המחוזית לקבלת האישור הנדרשו עם הישוב למנהל התכנון ב החקלאים לגשת יחד

 מתוך מטרה להגיש יחד את התוכניות עם סינכרון מלא.    ,תע"י פירוט הנדרש בתוכניו הנקודות במחלוקת בתכנון

 בסוף )ובהתחלה( אנו ישוב אחד וקהילה אחת.  .והוועדים יפגשו וימשיכו בהידברות לסגירת הפערים שנשאר
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 שוב ועד הי

 

 


