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י"א סיון תשע"ז

פרוטוקול ישיבה 02/17
מישיבת מועצת איגוד ערים כינרת שנועדה והתכנסה כדין ביום חמישי 25.5.17 ,בצמח ,עמק הירדן

א .נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

נציג מועצה אזורית גולן ויו"ר האיגוד– אלי מלכה
נציג המוא"ז עמק הירדן -עידן גרינבאום
נציג רשות מקרקעי ישראל -תמיר ברקין
נציג רשות ניקוז כינרת  -פנחס גרין
נציג ציבור בעל מומחיות בתחום שמירת הטבע או ניהול חופים -רועי מזרחי
נציג משרד הפנים – סלאח חוטבא
נציג המשרד להגנת הסביבה -עידו סמילנסקי

ב .נעדרו:
.1
.2
.3
.4
.5

נציג עיריית טבריה  -יוסי בן דוד
נציג הארגונים הסביבתיים -לירון שפירא
נציג הרשות הממשלתית למים וביוב -ד"ר דורון מרקל
נציגת משרד החקלאות -ענבל אגוזי
נציגת משרד התיירות -סיגל בן עוז

ג .משתתפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

עו"ד חיים שטרן  -יועמ"ש לאיגוד ערים כינרת
דני גבאי  -גזבר ,איגוד ערים כינרת
דנה בכר  -מנהלת אגף מינהלת הכינרת
יעל סלע -מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה
שלום רנד -מהנדס אגף מינהלת הכינרת
אריה סגרון -מנהל מחלקת ניהול ותפעול חופים ,אגף מינהלת הכינרת
חגי לוין -מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה ,אגף מינהלת הכינרת
יוסי רווח -מנהל מחלקת רכש לוגיסטיקה ורישוי עסקים -רשות ניקוז כינרת
יעל שביט ,שלום אלבז -יח"צ ודוברות

ד .על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פתיחה ודיווחים.
אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  1/17מיום שני.27.2.2017 ,
דו"ח ביצוע תקציב 1-4/2017
פסח ויום העצמאות  -2017נושאים לדיון
טיפול במפגעי יתושים ברצועת תנודות המפלס – מתווה לפשרה
שונות.

ה .סיכום והחלטות:
 .1פתיחה ודיווחים
הצוות המקצועי של אגף מינהלת הכינרת העביר סקירה על חגי פסח ויום העצמאות בהיבטים של
מהלך החגים ,נתוני רכבים ותפוסות ,ניקיון ופינוי אשפה ,תחזוקה ,חינוך והסברה ,יחסי ציבור
ודוברות ,אבטחה ,פיקוח ואכיפה וסקירה על אירוע הטביעה בפסח.
סיכום:
על האיגוד להתמודד עם תרבות הנופש שהתפתחה בשנים האחרונות בחופים חלוקים-לבנון-כורסי
ודוגית המתבטאת בין היתר באווירת הפקרות ופריקת עול בחופי הצעירים כאמור ,בהשמעת
מוסיקה לאורך כל שעות היממה ,בתופעות של אלימות ,אלכוהול ,שכרות ועוד.
לשם כך יקיים האיגוד עם סיומה של עונת הרחצה מפגש מיוחד על בסיס מצע מסודר לדיון אשר
יוכן ע"י צוות מצומצם שימונה לצורך העניין.
 .2אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  1/17מיום שני27.2.2017 ,
סיכום :מאושרר פה אחד.
 .3דו"ח ביצוע תקציב 1-4/2017
דני גבאי הציג את דו"ח הביצוע והוצגה תכנית עבודה לרכש ותשתיות בתחום ההצלה ע"ס של כ-
 1.5מלש"ח.
סיכום (מאושר פה אחד):
דו"ח הביצוע מאושר ,כמו גם תכנית לרכש ותשתיות ע"ס של כ 1.5 -מלש"ח בתוספת תיקצוב
לתחנה מטראולוגית אחת בחופי מזרח הכינרת כבר לשנת ( 2017התחנה השניה תוקם בשנת .)2018
מקורות המימון לתכנית -סעיף מס'  3.11בתקציב מועצת האיגוד ע"ס של  1מלש"ח ו 500 -אלש"ח
נוספים מסעיף  – 11.3בצ"מ.
 .4פסח ויום העצמאות  – 2017נושאים עקרוניים לדיון.
הועלו נושאים עקרוניים ואסטרטגיים להמשך דיון במועצת האיגוד ובצוות המקצועי באגף
מינהלת הכינרת שעיקרם :תיקון צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה
מוכרזים) ,תשע"ו 2016-בקשר עם הגברת האחריות האזרחית לאירועי נזיקין בקשר עם טביעה
ורחצה בחופים ,איוש תקן מפקחים/סדרנים לפי אותו צו והמשמעויות התקציביות לכך ,ביטוח
לאיגוד ערים כינרת ועוד.
סיכום (מאושר פה אחד):


יש לקדם עבודת מטה לתיקון הצו בקשר עם הגברת האחריות האזרחית במקרי טביעה.
באחריות :יועמ"ש.



יש לגבש מסמך בקשר עם מצבת המפקחים/סדרנים מומלצת לחופי הרחצה שבאחריות
האיגוד ולפעול בהמשך להסדרת מקורות המימון  .באחריות :יועמ"ש והצוות המקצועי.



יש להביא לפיתרון עסקי של סוגיית הביטוח באופן מיידי לשנת  2017על מנת להבטיח את
המשך פעילות האיגוד ,תוך בדיקת הנושא בהמשך מול חברות ביטוח נוספות  .באחריות:
יועמ"ש ,יועצי ביטוח וגזבר האיגוד.



יוקם צוות מצומצם בהרכב כדלקמן :פנחס גרין ,תמיר ברקין ,עידן גרינבאום ,עידו
סמילנסקי ,עו"ד חיים שטרן ,רו"ח אלון מררי ,דני גבאי ודנה בכר לבחינת יחסי הגומלין:
"איגוד ערים כינרת""-רשות ניקוז כינרת" על בסיס חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת.
המלצות הצוות יובאו לדיון במועצת האיגוד.

 .5טיפול במפגעי יתושים ברצועת תנודות המפלס – מתווה לפשרה
הנושא הוצג ע"י פנחס גרין.
סיכום (מאושר פה אחד):
לאיגוד אין התנגדות עקרונית למתווה הפשרה המוצע שבמסגרתו יבוטל אותו חלק מפסה"ד של
בית המשפט המחוזי בענין הטלת האחריות על רשות הניקוז ,כאשר ביצוע הטיפול במפגעי יתושים
ברצועת תנודות המפלס [ניטור ,כיסוח ו/או ריסוס בתיאום עם רשות המים] יוטל על איגוד ערים
כינרת ובלבד שיוסדרו מראש מקורות המימון לפעילות זו ושנוסח מתווה הפשרה הסופי יובא
לאישור נוסף במועצת האיגוד.

אלי מלכה ,יו"ר
איגוד ערים כינרת

רשמה :דנה בכר

העתק :למשתתפים ,לנעדרים ,לנוכחים

