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 13מאי 2018
כ"ח אייר תשע"ח

מישיבת מועצת איגוד ערים כינרת שנועדה והתכנסה כדין ביום רביעי 28.3.18 ,בצמח ,עמק הירדן

א .נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

נציג מועצה אזורית גולן ויו"ר האיגוד– אלי מלכה
נציג המוא"ז עמק הירדן -עידן גרינבאום
נציג משרד הפנים – סלאח חוטבא
נציג רשות ניקוז כינרת  -פנחס גרין
נציג הרשות הממשלתית למים וביוב -ד"ר דורון מרקל
נציגת משרד התיירות -סיגל בן עוז
נציג הארגונים הסביבתיים -לירון שפירא
נציגת משרד החקלאות -ענבל אגוזי
נציג המשרד להגנת הסביבה -עידו סמילנסקי

ב .נעדרו:
 .1נציג רשות מקרקעי ישראל -תמיר ברקין
 .2נציג עיריית טבריה  -יוסי בן דוד
 .3נציג ציבור בעל מומחיות בתחום שמירת הטבע או ניהול חופים -רועי מזרחי

ג .משתתפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

עו"ד חיים שטרן  -יועמ"ש לאיגוד ערים כינרת
דנה בכר  -מנהלת אגף מינהלת הכינרת
יעל סלע -מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה
שלום רנד -מהנדס אגף מינהלת הכינרת
חגי לוין -מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה ,אגף מינהלת הכינרת
אריק טל ,קב"ט רשות ניקוז כינרת
עמי ביטון -רשות המים
משתתפים נוספים לעניין סעיף  2לסדר היום-
משה אלפרט ,יוצר הסרט " כינרת-ים של חיים ".

ד .על סדר היום:
 .1הרמת כוסית לרגל חג הפסח ,פתיחה ודיווחים.
 .2הצגת סרט הטבע "הכינרת – ים של חיים" – של היוצר משה אלפרט.
 .3אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  4/17מיום שלישי.26.12.17 ,
 .4סיכום  2017ותקציב .2018
 .5פתיחת עונת הרחצה  2018והצגה כללית של תיק ארוע פסח 2018
 .6מכונות תשלום בחניוני הכינרת ואישור עדכון תעריף חניה.
 .7אישור הסכם היטלי ביוב עמק הירדן-איגוד ערים כינרת.
 .8תמיכת האיגוד בהפקת הסרט "כינרת  -ים של חיים" – של היוצר משה אלפרט.

 .9שיזף רותם -אישור סטטוס החוף בהקשר של "חופים שקטים".
 .10שונות

ה .סיכום והחלטות:
 .1הרמת כוסית לרגל חג הפסח ,פתיחה ודיווחים.
אלי מלכה דיווח על ההכנות המדוקדקות שביצע האיגוד לקראת פתיחת העונה ופסח .העונה אשר
נפתחה השנה בהמשך להחלטת שר הפנים מוקדם מהרגיל ,עם היציאה לחופשת הפסח של
התלמידים נפתחה בזמן ללא תקלות.
במקביל להערכות לפתיחת העונה בוצעו כל ההכנות ליישום החלטתה האסטרטגית והחשובה של
מועצת האיגוד אשר נתקבלה בישיבתה הקודמת בדצמבר  , 2017להכרזת כל חופי האיגוד
כ"חופים שקטים" .ההחלטה זוכה עד כה להדים חיוביים בציבור ,גם התקשורת התגייסה
והמהלך יניע תהליך שישנה את תרבות הבילוי בחופי הכינרת.
אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל .במסיבת עיתונאים משותפת של משטרת
ישראל ואיגוד ערים כינרת הוצגו השת"פ ,ההערכות וגיוס הכוחות לשמירה על השקט בחופים,
כאשר המטרה והאתגר היא להחזיר את הכינרת למשפחות .קיימת הערכות בכל מערכי התפעול
כאשר לא תהיה התפשרות בנושא הניקיון.
בנוסף נמסר כי משרד הפנים ואגף תקציבים במשרד האוצר אישרו תוספת תקציבית של כ1.5 -
מלש"ח לטובת הקדמת פתיחת העונה 3 ,מלש"ח לתקציב השוטף לשנת  , 2017והושגו סיכומים
טובים נוספים לגבי המשך התיקצוב לשנים הבאים יחד עם בחינת עלויות תפעול החופים.
עוד נמסר כי מתבצעת עבודה גדולה בפרויקט הפיתוח המבוצע בחוף דוגה ,ועבודת תכנון מתקדמת
בפרויקטים בחוף צאלון ובחופי מערב הכינרת .ככל שנגביר את קצב התכנון והביצוע כך נצליח
לממש את החזון של הכינרת כעוגן משמעותי בפיתוח והתיירות האזורית.
הורמה כוסית לרגל חג הפסח.
 .2הקרנת הסרט " כינרת -ים של חיים" של היוצר משה אלפרט.
הוקרן קטע קצר כפרומו לסרט וניתנו הסברים ע"י משה אלפרט .הדיון נדחה להמשך הישיבה
(ראה סעיף  8להלן).
 .3אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  4/17מיום שלישי.26.12.17 ,
סיכום :מאושר ברוב של  8חברי מועצה.
 .4סיכום  2017ותקציב .2018
סיכום :מאושר ברוב של  8חברי מועצה.
יש לתאם סיור בחופי האיגוד לחברי המועצה להצגת פעילות שוטפת ופרויקטים.

 .5פתיחת עונת הרחצה  2018והצגה כללית של תיק ארוע פסח 2018
הצוות המקצועי הציג את ההערכות לפתיחת עונת הרחצה וחג הפסח בהיבטים של :שירותי הצלה,
ו"חופים שקטים" ,ניקיון ופינוי אשפה ,תחזוקה ,פרויקטים ופיתוח ,אבטחה ,פיקוח ואכיפה,
חינוך והסברה.
 .6מכונות תשלום בחניוני הכינרת ואישור עדכון תעריף חניה.
סיכום :מאושר ברוב של  8חברי מועצה.
בהמשך לבחינת הנושא בצוות המקצועי ברשות ובתיאום עם היועמ"ש ועל מנת לתפעל בצורה נכונה את
פיילוט למכונת תשלום בחוף מפרץ אמנון ובראיה לעתיד של הוספת מכונות לשום בחניונים נוספים
אישרה מועצת האיגוד את הסעיפים כדקלמן:
•

קביעת מחירון ייעודי עבור הפיילוט למכונת התשלום ולקופה במפרץ אמנון שיעמוד על  ₪ 5.5ל3 -
השעות הראשונות ועוד  ₪ 2לכל שעה נוספת ,סה"כ מחיר מופחת של  ₪ 58.5ליממה הראשונה ,בחיוב
לפי רבעי שעה – .וזאת על מנת להביא להביא בהמשך לשיפור השירות בכלל חניוני הכינרת ולחיסכון
בעלויות כ"א.

•

עדכון מחירון החניה של האיגוד בהליך של שינוי חקיקה על מנת שיעמוד על  ₪ 6ל 3 -השעות הראשונות
ועוד  ₪ 2לכל שעה נוספת ,סה"כ  ₪ 60ליממה הראשונה וללא חיוב לפי  4רבעי שעה.

 .7אישור הסכם היטלי ביוב עמק הירדן-איגוד ערים כינרת
לפני קיום הדיון בנושא עזב עידן גרינבאום את אולם הישיבות .הדיון התקיים בהיעדרו.
הנושא הוצג כללית ע"י יו"ר האיגוד ופנחס גרין .נמסר כי במסגרת מו"מ לפשרה בין האיגוד לבין מ.א.
עמק הירדן הושגה הסכמה כי סך כל ההיטל בו יחוייב האיגוד יעמוד על  5מלש"ח .סכום זה מתייחס
לכל שטחי הקרקע והשטחים הבנויים כיום ובעתיד בהתאם לתוכנית תמ"א  13/13א' כפי שאושרה ו-
תמ"א  13/13א – ( 1מפרץ אמנון) כפי שתאושר בפועל או כל תכנית אחרת שתבוא במקומה .בשלב זה
מתגבש הסכם הפשרה בין האיגוד למועצה .ניתן אישור עקרוני של האוצר לכך .עדיין הסכם הפשרה
המתגבש מותנה בקבלתם בפועל של  3.5מלש"ח מהאוצר (כהרשאה בתקציב נוסף) ו 1.5 -מלש"ח
במסגרת תקציב הפתוח השוטף של האיגוד .אם האמור לא יקרה בפועל עד למועד שיוסכם – הסכם
הפשרה יתבטל ולכל צד שמורות זכויותיו.
סיכום :מאושר ברוב של  8חברי מועצה.
מועצת האיגוד מאשרת עקרונית את המיתווה הנ"ל ואת ההתקדמות לקראת חתימת הסכם הפשרה
(כולל כתב ויתור על העדר תביעות) בליווי הייעוץ המשפטי של האיגוד.
מובהר כי הואיל ומדובר במו"מ לפשרה יחול חיסיון כך שהאמור לעיל לא ישמש את מי מהצדדים
(המועצה או האיגוד) במסגרת הליכים משפטיים בין המועצה לאיגוד.

 .8תמיכת האיגוד בהפקת הסרט "כינרת  -ים של חיים" – של היוצר משה אלפרט.
סיכום :מאושר ברוב של  8חברי מועצה.
איגוד ערים כינרת רואה בסרט "כינרת  -ים של חיים " הזדמנות לחזק משמעותית את תדמית
הכינרת ולכן ישתתף במימון הסרט ב 100 -אלש"ח (מתוך עלות הפקה של כ 2 -מלש"ח).
ההשתתפות תלווה בהסכם שיוכן ע"י היועמ"ש שיסדיר את השותפות בין האיגוד למפיקי הסרט.
מועצת האיגוד מבקשת להכניס להסכם סעיפים אשר יבטיחו שתוכן הסרט לא יפגע באינטרסים
של חקלאי האזור.
 .9שיזף רותם -אישור סטטוס החוף בהקשר של "חופים שקטים".
סיכום :מאושר ברוב של  8חברי מועצה.
חניון שיזף רותם ,הינו חניון ללא תשלום ופועל כאזור פתוח בו ניתנים שירותי ניקיון ופינוי אשפה
בלבד ,ללא חוף מוכרז לרחצה ,ועל כן נוהלי "חופים שקטים" לא יחולו עליו.

אלי מלכה ,יו"ר
איגוד ערים כינרת

רשמה :דנה בכר

העתק :למשתתפים ,לנעדרים ,לנוכחים

