 15מאי 2016
ז' אייר תשע"ו

פרוטוקול ישיבה 02/16
מישיבת מועצת איגוד ערים כינרת שנועדה והתכנסה כדין ביום שלישי 12.4.16 ,בצמח ,עמק הירדן

א .נוכחים:
 .1נציג מועצה אזורית גולן – אלי מלכה
 .2נציג עיריית טבריה  -ראש עיריית טבריה ,יוסי בן דוד
 .3נציג המוא"ז עמק הירדן -עידן גרינבאום
 .4נציג רשות ניקוז כינרת  -פנחס גרין
 .5נציגת משרד התיירות -סיגל בן עוז
 .6נציגת משרד החקלאות -ענבל אגוזי
 .7נציג המשרד להגנת הסביבה -עידו סמילנסקי
 .8נציג ציבור בעל מומחיות בתחום שמירת הטבע או ניהול חופים -רועי מזרחי

ב .נעדרו:
 .1נציג רשות מקרקעי ישראל -תמיר ברקין
 .2נציג הרשות הממשלתית למים וביוב -ד"ר דורון מרקל
 .3נציג משרד הפנים – וסאם פאלח
 .4נציג הארגונים הסביבתיים -לירון שפירא

ג .משתתפים:
 .1עו"ד חיים שטרן  -יועמ"ש לאיגוד ערים כינרת
 .2דני גבאי  -גזבר ,איגוד ערים כינרת
 .3אלי דהאן -מבקר פנים ,איגוד ערים כינרת
 .4דנה בכר  -מנהלת אגף מינהלת הכינרת
 .5יעל סלע -מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה
 .6שלום רנד -מהנדס אגף מינהלת הכינרת
 .7משה הר ציון -מרכז תחום פיקוח ואכיפה ,אגף מינהלת הכינרת

ד .על סדר היום:
 .1עדכון של רשימת חברי מועצת האיגוד :במקומו של מר יוסי ורדי ששימש כנציג המועצה האזורית
עמק הירדן יתמנה מר עידן גרינבאום ראש המועצה האזורית עמק הירדן.
 .2הרמת כוסית לחג הפסח
 .3אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  01/16מיום .26.1.16
 .4דו"ח צוות ניהול והערכות לפתיחת עונת הרחצה 2016
 .5אינפורמציה ושונות.

ה .דיון והחלטות:
 .1אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  01/16מיום .26.1.16
מאושר ברוב של  7חברי מועצה
 .2דו"ח צוות ניהול והערכות לפתיחת עונת הרחצה 2016
 .3אינפורמציה ושונות –
אלי מלכה הציג יעדים עיקריים לקידום בחודשים הקרובים:
א .תכנית חומש לתכנון ופיתוח חופי הכינרת -התכנית אשר הוצגה באג"ת משרד האוצר שמה דגש
בשנתיים הקרובות ( )2016-2017על תכנון כל החופים לפי התכניות המתאר החדשות תמ"א
13/13א' .בהמשך לקידום התכנון  -פיתוח מדורג בפרישה שנתית על מנת למכרז את מרבית
החופים למפעילים חיצוניים עד שנת .2022
ב .מיכרוז החופים במכרזי הרשאה לפי מודלים שונים אשר ייבחנו ע"י הצוות המקצועי ויאושרו
במועצת האיגוד.
ג .טיפול בחופי טבריה.

_________________
אלי מלכה ,יו"ר
איגוד ערים כינרת

רשמה :דנה בכר

העתק :למשתתפים ,לנעדרים ,לנוכחים

