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ח' אדר תשע"ז

פרוטוקול ישיבה 01/17
מסיור וישיבת מועצת איגוד ערים כינרת שנועדה והתכנסה כדין ביום שני 27.2.17 ,בצמח ,עמק הירדן

א .נוכחים:
 .1נציג מועצה אזורית גולן ויו"ר האיגוד– אלי מלכה
 .2נציג עיריית טבריה  -יוסי בן דוד
 .3נציג רשות מקרקעי ישראל -תמיר ברקין
 .4נציג רשות ניקוז כינרת  -פנחס גרין
 .5נציג הרשות הממשלתית למים וביוב -ד"ר דורון מרקל
 .6נציגת משרד החקלאות -ענבל אגוזי
 .7נציג המשרד להגנת הסביבה -עידו סמילנסקי
 .8נציגת משרד התיירות -סיגל בן עוז

ב .נעדרו:
 .1נציג המוא"ז עמק הירדן -עידן גרינבאום
 .2נציג הארגונים הסביבתיים -לירון שפירא
 .3נציג ציבור בעל מומחיות בתחום שמירת הטבע או ניהול חופים -רועי מזרחי
 .4נציג משרד הפנים – סלאח חוטבא

ג .משתתפים:
 .1עו"ד חיים שטרן  -יועמ"ש לאיגוד ערים כינרת
 .2דני גבאי  -גזבר ,איגוד ערים כינרת
 .3צביקה סלוצקי-מנכ"ל רשות ניקוז כינרת
 .4דנה בכר  -מנהלת אגף מינהלת הכינרת
 .5יעל סלע -מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה
 .6שלום רנד -מהנדס אגף מינהלת הכינרת
 .7חגי לוין -מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה ,אגף מינהלת הכינרת

ד .על סדר היום:
 .1סיור באתר העבודות בחוף דוגה.
 .2אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  04/16מיום 1.1.2017
 .3עדכון תקציב .2017
 .4הוספת חופים ציבוריים ופתוחים מטבריה ועמק הירדן לאיגוד.
 .5עדכון בנושא מכרז הפעלה חוף גופרה.
 .6שונות.

ה .סיכום הסיור ,הדיון במשרד וההחלטות:
 .1סיור באתר העבודות בחוף דוגה.
הצוות המקצועי הציג בשטח את תכנית הפיתוח לחוף ,תפיסת ועקרונות התכנון של המקטע של
חוף דוגה כחלק מרצף החופים כינר  -צאלון ,סטאטוס ביצוע והמשך לו"ז עקרוני לסיום הפרויקט.
נמסר כי עפ"י המתוכנן ,בפסח  2018יפתח החוף לקהל הרחב באמצעות מפעיל חדש ,שיקבל את
החוף לאחריותו כבר בחורף  ,2018וזאת לאחר קיום הליך מכרזי בסתיו .2017
נמסר מידע בקשר עם פרויקטי תכנון נוספים שמקודמים באיגוד :פיתוח חוף צאלון (צפי לתחילת
ביצוע  -אוקטובר  )2017ופיתוח חופים צינברי-ברניקי-שקמים (צפי לתחילת ביצוע בצורה מדורגת
על מנת שלא לסגור את כל רצועת החוף – מרץ  ,)2018כמו גם קידום התחרות לתכנון חוף גופרה
(צפי לתחילת ביצוע ינואר .)2019
בנוסף הועלו  2נושאים:
א .תוואי שביל סובב כינרת בחזית הישובים גינוסר ועין גב -בהמשך לסיכום הצגת נושא שביל
סובב כינרת בישיבה של הצוות המקצועי ואלי מלכה שנתקיימה ביום  30.10.16בה סוכם
לבחון בשנית את תוואי השביל בישובים עין-גב וגינוסר.
סוכם :תוואי השביל בעין גב וגינוסר כפי שאושר בועדת ההיגוי מטעם מינהל התכנון לשביל
סובב כינרת מקובל ולא ייבחן בשנית והתכניות יידונו בולנת"ע עפ"י המתכונן ועפ"י הלו"ז
מטעם מינהל התכנון.
ב .תפעול חוף כינר -נמסר כי החוף יתופעל שנה נוספת כחוף עצמאי ,בנפרד מחוף דוגה (אשר
סגור לרגל עבודות הפיתוח) .הועלתה סוגיית הצבת צוות תפעולי/ניהולי בחוף בנוסף לצוותי
הניקיון והצוות בסוכת ההצלה.
סוכם :יש להעלות את הסוגיה לדיון והחלטות בצוות תפעול חופים.
המשך הישיבה התקיים במשרדי האיגוד.
 .2אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  04/16מיום 1.1.2017
סיכום :הפרוטוקול מאושר פה אחד.
 .3עדכון תקציב .2017
בהמשך לתקציב שאושר בישיבה  ,4-16בו הוצגה בקשה לאג"ת להשלמת מימון לתקציב השוטף
ע"ס  2.470מלש"ח ,נמסר כי נתקבל תקציב ע"ס  4.7מלש"ח לטובת פעולות של טיפול והסדרה
בחופי הכינרת.
הוצגו צרכים נוספים ע"ס  2.230מלש"ח לטובת שביל סובב כינרת ,פינוי אשפה ,הצטיידות למערך
פינוי אשפה ,חינוך והסברה ושיפוץ מבני שירותים.
סיכום :עדכון תקציב  2017מאושר פה אחד.
מצ"ב תקציב מעודכן.

 .4הוספת חופים ציבוריים ופתוחים מטבריה ועמק הירדן לאיגוד.
נערך דיון נוסף בנושא בהמשך לדיון שנתקיים בישיבה .4-16
סיכום:
חופי טבריה -אושרה פה אחד הצעתו של ראש העיר טבריה להעברת החופים (פרט לחוף גנים,
החוף העירוני) לאחריות האיגוד רק לאחר הבטחת התקציבים המיועדים לכך ע"י אגף תקציבים
וקבלת החלטה על הנושא בעיריית טבריה .החופים יועברו בצורה מדורגת ומתואמת עם העירייה
בכפוף לביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים ותכניות פעולה מסודרות לחופים.
חוף צמח-רמ"י הודיעו כי יגיעו להסדר עם קיבוץ אלומות לפינוי החוף .לשנת  2017תקבל מועצה
אזורית עמק הירדן לאחריותה את החוף ותעביר פנייה רשמית לאיגוד אם ברצונה לבקש כי
האיגוד יטפל עבורה בחוף .הליך הפיצויים בעבור השקעות עבר שבוצעו בחוף הינו באחריות רמ"י.
האיגוד יבדוק אילו מהמבנים הקיימים בחוף יוכלו לשמש בעתיד את האיגוד במידה והחוף יועבר
לאחריות האיגוד כנ"ל.
יש להתחיל בהכנת החומר לתיקון החקיקה לקראת שליחתו לגורמים הרלוונטיים לאחר קבלת
החלטה סופית בנושא במועצת האיגוד.
 .5עדכון בנושא מכרז הפעלה חוף גופרה.
צביקה ,פנחס ,דנה ועו"ד ח .שטרן מוסרים עדכון בנושא גמר ההליך המכרזי לתפעול חניון וחוף
גופרה .בתום המכרז נבחר מפעיל חדש לחוף גופרה .תקציב האיגוד עודכן בהמשך לתוצאות
המכרז .צביקה מציין את הצלחת המכרז שכן ההצעה הזוכה כוללת תשלום דמי השתתפות/תמלוג
לאיגוד ,זאת על אף שהמודל המכרזי כלל אפשרות של קבלת מענק מהאיגוד.
 .6שונות
יו"ר האיגוד מסר כי לאחרונה נתקבל באיגוד תקציב קואליציוני שנועד כמענק מיוחד לחופי
הכינרת.
עמדת יו"ר האיגוד היא שאין לפעול ו/או לקבל תקציבים קואליציוניים וכן כל פעולות נוספות
לגיוס תקציבים קואליציוניים.
עמדה זו הובאה להצבעה במועצת האיגוד ואושרה פה אחד.

אלי מלכה ,יו"ר
איגוד ערים כינרת
רשמה :דנה בכר

העתק :למשתתפים ,לנעדרים ,לנוכחים

