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 04ספטמבר 2018
כ"ד אלול תשע"ח

מישיבת מועצת איגוד ערים כינרת שנועדה והתכנסה כדין ביום חמישי 12.7.18 ,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
נציג המשרד להגנת הסביבה -עידו סמילנסקי
נציג ציבור בעל מומחיות בתחום שמירת הטבע או ניהול חופים -רועי מזרחי

ב .נעדרו:
 .1נציג רשות מקרקעי ישראל -תמיר ברקין
 .2נציג עיריית טבריה  -יוסי בן דוד
 .3נציגת משרד החקלאות -ענבל אגוזי

ג .משתתפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

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
רו"ח שייקה רוט.

ד .על סדר היום:
 .1פתיחה ודיווחים.
 .2אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  1/18מיום רביעי.28.3.18 ,
 .3אישור מאזן  – 2017רו"ח אלון מררי.
 .4עדכון פעילות בחופים.
 .5דיון והחלטה בנושא הפעלת חניוני החופים בערב יום השואה וביום כיפור.
 .6מסמך מנחה לקיום אירועים (לרבות ארועי מוסיקה) בחופי האיגוד -הצגת הנושא ואישור קווים
מנחים להמשך קידום עבודת המטה.
 .7שונות.

ה .סיכום והחלטות:
 .1פתיחה ודיווחים
•

ביטוח לאיגוד ערים כינרת
אלי מלכה דיווח בנושא משבר הביטוח לאיגוד ערים כינרת ולרשות ניקוז כינרת ,במסגרתו
הודיעה החברה המבטחת של האיגוד והרשות ,ביטוח חקלאי כי היא מפסיקה את הביטוח
לרשות ולאיגוד ,לתפיסתנו ,החל מסוף יולי .2018
נתבצעו פניות למספר רב של חברות מבטחות .עד כה נתקבלו סירובים מכ 7 -חברות ביטוח.
כיום מוכנה לבטח את האיגוד רק חברת הביטוח איילון ,אשר הצעתה מעלה את הפרמיה
לתשלום במאות אחוזים וכן מגדילה את תקרת ההשתתפות העצמית של האיגוד .המשך
תפעול האיגוד ללא ביטוח אינו אפשרי ,עלול למוטט כלכלית את האיגוד ועלול לפגוע בחברי
מועצת האיגוד ועובדי הרשות עבור האיגוד.
אנו פועלים כרגע בשלושה ערוצים מקבילים-
א .השגת ביטוח באופן מיידי ,גם בעלות גבוהה.
ב .בדיקת האפשרות של השגת ביטוח דרך חב' ענבל ,חב' הביטוח הממשלתית.
ג .הקמת קרן ביטוח ע"ס של כ 10 -מלש"ח (תוך כ 3 -שנים) אשר תמומן ע"י המדינה.

דיווח משלים יימסר בישיבה הבאה.
•

השתתפות המדינה בתחזוקת החופים
דו"ח רו"ח אלכס אלטר ,אשר נערך ואושר בשנת  , 2014קבע כללים והגדרות להשתתפות
המדינה בתקציב האיגוד .בהמשך לסיכומי ישיבות במשרד הפנים סוכם כי יש לעדכן את
ההגדרות להתאמת התיקצוב למשימות בשטח וביחס לשנים שחלפו מאז פורסם הדו"ח.
החומר הועבר ונמצא בבדיקה במשרד הפנים.
בהמשך להערתה של סיגל בן עוז בקשר עם סיוע האיגוד בהסרת צמחיה בחזיתות
מלונאיות/כפרי נופש – הנושא ייבדק לאור התקציבים שיאושרו.

 .2אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  1/18מיום רביעי28.3.18 ,
סיכום :מאושר ברוב של  9חברי מועצה.
 .3אישרור מאזן  – 2017מציג רו"ח שייקה רוט
סיכום :מאושר ברוב של  9חברי מועצה
 .4עדכון פעילות בחופים – מציג הצוות המקצועי באגף מינהלת הכינרת
 .5הפעלת חניוני החופים בערב יום השואה וביום כיפור.
נערך דיון בקשר עם פתיחת או סגירת חניון החוף לרכבים במועדים :ערב יום השואה ,ערב יום
הזיכרון ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הכיפורים.

מוצע כי במועדים :ערב יום השואה ,ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום
הכיפורים -
ייסגרו שערי חניוני החופים וביתני הכניסה לא יאויישו בקופאים .העדרם של שירותי הצלה ביום
הכיפורים יפורסם מבעוד מועד באמצעי התקשורת ,כפי שנעשה עד כה.
החלטה :ההצעה מאושרת ברוב של  9חברי מועצה.
 .6מסמך מנחה לקיום אירועים (לרבות אירועי מוסיקה) בחופי האיגוד -הצגת הנושא ואישור
קווים מנחים להמשך קידום עבודת המטה.
הוצג מסמך בו קווים מנחים כללים ועקרוניים לקיום אירועים בחופי הכינרת המתבסס כולו על
מסמך האירועים הסטטוטורי והתקף בתכנית תמ"א 13/13א' ואשר בו הוכנס סעיף נוסף ייחודי
לנושא אירועי מוסיקה בחופים.
המסמך אינו מחליף ואינו מבטל מסמכים שגובשו ואושרו בעבר בקשר עם טיפול באירועים באיגוד
ואינו מחליף ומבטל הנחיות עפ"י חוק לקיום אירועים.
מוצע להחליט כי :
•

מועצת האיגוד מאמצת את המסמך אשר הוצג.

•

תוקם "ועדת אירועים" בראשותה של סיגל בן עוז לדיון וקבלת החלטות לפי הצורך.

•

תבוצע עבודת מטה בתיאום יועמ"ש לגיבוש נוסח סופי למסמך .המסמך הסופי יועבר לאישור
חברי המועצה במייל.

•

הניסוח לסעיף ה .1.תת סעיף  1.2במסמך -יעודכן כדלקמן:

"אירוע בעונת הרחצה בעל אופי מוסיקלי יהיה אירוע אשר יוגבל לזמן ,ובכל מקרה לא
יתקיים בימי השיא כהגדרתם ע"י איגוד ערים כינרת".
החלטה:ההצעה מאושרת ברוב של  9חברי מועצה

אלי מלכה ,יו"ר
איגוד ערים כינרת

העתק :למשתתפים ,לנעדרים ,לנוכחים

