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 :דיון והחלטות ה.

 הורמה כוסית ונשאו ברכות לשנה החדשה, לרגל ראש השנה. הדיון בפתח

 12.4.16מיום  02/16ישיבה מס' אישרור פרוטוקול  .1

 חברי מועצה ובכפוף להערה הבאה: 11הפרוטוקול מאושר ברוב של  סיכום:

משתתפי הישיבה מיום רשימת הוסף שמה של גב' דפנה עמר ל ,לאור להערתו של דורון מרקל

12.4.16 . 

 2015אישור מאזן  .2

 המאזן הוצג ע"י רו"ח אלון מררי . 

 חברי מועצה 11 מאושר ברוב שלהמאזן סיכום: 

 2016ועדכון תקציב  2016ו"ח בצ"מ , ד1-6/2016דו"ח ביצוע לחודשים  -2016תקציב  .3

 2016ועדכון תקציב  2016, דו"ח בצ"מ 6/2016-1דו"ח ביצוע לחודשים  -2016תקציב סיכום: 

 , ובהמשך להערות הבאות:נמנעים 2-ו חברי מועצה 9ברוב של  יםמאושר

בין ישיבות המועצה בדגש על ביצוע  במייל עדכונים והלאהיקבלו מעתה חברי המועצה  .א

 התקציב ותחזית לחריגות בביצוע.

 בעתיד יש לזמן ישיבת מועצת איגוד בתחילת העונה ולאחר חגי יום העצמאות ושבועות. .ב

ובהשוואה  , כולל זמני שהיה2016יש לנתח את כמויות הנופשים והרכבים בכינרת בשנת  .ג

 .לשנים קודמות

מול אג"ת משרד האוצר בקשר עם תוספת תקציבית בקשר עם גידול  ימשיך לפעולהאיגוד  .ד

 התקציב בסעיפי הניקיון.

 דו"ח צוות ניהול  .4

  .הצוות המקצועי הציג את פעילות  האיגוד בתחומים השונים

 יהטלת ארנונה והיטלי ביוב ע"י מועצה איזורית עמה"נושא דיון בדיווח ו .5

ומפנה לדו"ח ולחוות דעתו הכתובה המצורפת  מבחינה משפטית, אעו"ד חיים שטרן מציג את הנוש 

 לחומר הרקע המונח בפני חברי המועצה. 

  



 
 

 
 

 

 

 חברי מועצה: 11 פה אחד ע"י ולהלן ההחלטות שנתקבלו מאושרהדו"ח סיכום: 

הרשויות המקומיות, נציגי מ.א עמק הירדן, ראשי  3מועצת האיגוד מחליטה בהסכמת  -גביית ארנונות .א

הרשויות כי אין מקום לגביית ארנונה מהאיגוד ע"י  גולן ועיריית טבריה במועצת האיגוד, מ.א.

גולן ועמה"י  מועצותבהסכמת ההיועמ"ש יפנה למשרד הפנים על מנת להסדיר פטור  .המקומיות

 מגביית ארנונה מהאיגוד. ועירית טבריה

פי התחשיבים תוך דיווח שלפנחס גרין מציג את הנושא מבחינת התחשיב המקצועי  -היטלי ביוב .ב

מדובר על סכומים הנמוכים משמעותית  .כפי שנבדקו ע"י מומחי האיגוד המקצועיים המעודכנים

להשלים בהקדם את הבדיקה יש  . לפיכך הוחלט פה אחד כימדרישת ההיטל של מוא"ז עמה"י

ק הירדן על אזורית עמהמועצה ע"י ההיטלי הביוב אשר הוגשו התחשיב לגובה סכום המקצועית של 

 ולייתר הליכים משפטיים. סכם גם נושא זהבמגמה ל המשיך במו"מ מזורזשניתן יהיה למנת 

          

 אישור קיום הליך של פנייה תחרותית. -חוף גופרה .6

 צה.חברי מוע 11ברוב של  האושרו . ע"י דנה בכר הוצגה  התחרות מתכונת סיכום:

 

 אירוע עממי, אירוע תחרותי –רועים אזוריים : צליחת הכנרת יתמיכות בא .7

 : חברי מועצה 11ברוב של  ולהלן ההחלטה אשר נתקבלה מאושרסיכום: 

 עיריית טבריה בתאום עםלאוקטובר תתקיים  14-15צליחת הכינרת התחרותית המתוכננת בתאריכים 

 ובסיוע האיגוד. סיוע האיגוד לקיום האירוע בשנה הבאה ייבחן מחדש. 

 

 אינפורמציה ושונות .8

 רעשמניעת טיוטה ראשונית לחוק עזר לאיגוד ערים כינרת בנושא  עו"ד חיים שטרן מציג

 : חברי מועצה 11סיכום: מאושר ולהלן ההחלטה אשר נתקבלה ברוב של       

היועמ"ש והצוות המקצועי ימשיכו לקדם את טיוטת חוק העזר למניעת רעש בחופי הכינרת עד  .א

 משרד הפנים.לגיבוש נוסח אשר יועבר לאישור 

 תבוצע עבודת מטה לתיאום חוק העזר של האיגוד מול חוקי העזר של הרשויות בסובב כינרת. .ב

                      
            

 
  , יו"ר אלי מלכה                 

 איגוד ערים כינרת              
 
 

 בכר דנה: רשמה
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