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ד'שבטתשע"ט 

פרוטוקול ישיבה 04818
מישיבתמועצתאיגודעריםכינרתשנועדהוהתכנסהכדיןביום שלישי 2521222018 ,בצמח,עמקהירדן 

א 2נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

יו"איגודעריםכינרתהיוצא–אלימלכה
נציגהמוא"זעמקהירדן-עידןגרינבאום
נציגעירייתטבריה-רוןקובי
נציגהמועצההאזוריתגולן-חייםרוקח
נציגרשותמקרקעיישראל-תמירברקין
נציגרשותניקוזכינרת-פנחסגרין
נציגתמשרדהתיירות-סיגלבןעוז
נציגהחברהלהגנתהטבע-לירוןשפירא
נציגהרשותהממשלתיתלמיםוביוב-ד"רפיראסתלחמי
נציגהמשרדלהגנתהסביבה-עידוסמילנסקי
נציגתמשרדהחקלאות-ענבלאגוזי
נציגמשרדהפנים-סלאחחוטבא
נציגציבורבתחוםשמירתהטבע-רועימזרחי


ב 2משתתפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

עו"דחייםשטרן-יועמ"שלאיגודעריםכינרת
דניגבאי-גזבראיגודעריםכינרת
אלידהאן-מבקרפניםאיגודעריםכינרת
דנהבכר-מנהלתאגףמינהלתהכינרת
יעלסלע-מנהלתאגףחינוךקהילהוהסברה
אריהסגרון-מנהלמחלקתניהולותפעולחופים
שלוםרנד-מהנדסאגףמינהלתהכינרת
חגילוין-מנהלמחלקתפיקוחואכיפה
אריקטל-קב"טרשותניקוזכינרת
יעלשביט-יח"צלאיגודעריםכינרת
עו"דרועימור-ממשרדושלהיועהמ"שלאיגוד.



ד 2על סדר היום:
 .1פתיחה,דיווחים,ברכותותודות.
 .2בחירתיו"רזמנילקיוםהישיבה.
 .3אישורנוהלהצבעהחשאיתבמועצתהאיגוד.
 .4הודעהעלמינוייםלחבריםבמועצתאיגודעריםכינרת:


מרחייםרוקח,נציגהמועצההאזוריתגולןבמקומושלמראלימלכה.



מררוןקובי,נציגעירייתטבריהבמקומושלמריוסיבןדוד.

 .5בחירתיו"רחדשקבועלמועצתאיגודעריםכינרת .
 .6אישרורפרוטוקולישיבהמס'03/18מיום.23.10.18
 .7אישרור  חוק העזר של האיגוד למניעת רעש נוכח תיקון חוק האיגוד שנתקבל לאחרונה בכנסת
והוספהסמכותהאיגודלעסוקבמניעתמפגעירעש[.נוסחמצ"ב]
 .8אינפורמציהושונות.
ה 2סיכום והחלטות:
 21פתיחה ודיווחים
אלי מלכה:ברצונילברךאתראשיהרשויותהיוצאיםואתראשיהרשויותהחדשים .
מבקשלקייםסבבהיכרותשלכלהמשתתפיםבישיבה .
אני מסיים תקופה של קרוב ל - 3שנים ומאחר והייתי גם ממקימי האיגוד ובמידה רבה הייתי
סקפטי באשר ליכולתו של האיגוד להגיע לתוצאות .אבל ,אחרי  10שנות פעילות אפשר לומר
שהאיגודהצליחבגדול.למעשהקייםפהאיגודשלשמחתנוהוקםעפ"יחוקוהינובעליכולתלקבל
תקציב מידי שנה מהמדינה שזהו יתרון גדול ,כאשר התקציבים מנוהלים ע"י צוות מצוין של
עובדים קבועים ברשות ניקוז כינרת ,הזרוע הביצועית של איגוד ערים כינרת .הצוות יודע ומכיר
ומקדםעשייהיומיומיתשלניהול,תכנוןופיתוחשלחופיהכינרתעלמנתלהפוךאתהכינרתלעוגן
תיירותי ועל מנת להביא למיצוי המשאב הנקרא "כינרת" .טרם הגענו למיצוי מושלם של משאב
טבע זה ,אנחנו בדרך לשם .הצוות המקצועי יחד עם ההובלה והתמיכה של חברי מועצת האיגוד
אשרמשקיעיםמזמנםומגיעיםלישיבות  -מביא לשינוייםמשמעותייםבחופיהכינרת.אנירוצה
להודות לצביקה סלוצקי ,מנכ"ל רשות ניקוז כינרת ,לצוות המקצועי ברשות הכינרת ולחברי
מועצתהאיגודשנתנורוחגביתותמיכה.גםהשנהנסייםעםתקציבמאוזן.הגרעוןאשרנוצרעקב
"משברהביטוח"מטופליחדעםאגףתקציביםומשרדהאוצרוגםהטיפולבקבלתתקציביהפיתוח
מתבצעעפ"יהסיכומים .
דנה בכר:מודהלאלימלכהעל3 שניםכיו"רהאיגוד,מקריאהדבריפרידהומעניקהמתנתפרידה
מרשותהכינרת(תמונהאומנותיתשלהכינרת) .







 22בחירת יו"ר זמני לקיום הישיבה2
אלי מלכה :מציע לבחור כיו"ר זמני לקיום הישיבה את עידן גרינבאום2החלטה :מאושר ברוב של
 12חברי מועצה2
בשלבזהנפרדאלימלכהמהמשתתפיםלשלוםויוצאמחדרהישיבות.
 23אישור נוהל הצבעה חשאית במועצת האיגוד2
רון קובי :שלחתי מכתבים בנושא ואני מתנגד להצעת ההצבעה  החשאית באיגוד ערים כינרת.
מדינתישראלהולכתלכיווןשלשקיפות וגםהאיגודצריךלהיותחלקממנה.בנוסףמבקשלדחות
אתבחירתהיו"רהקבוע. 
עידן גרינבאום :מעלה להצבעה :דחיית בחירת יו"ר קבוע לאיגוד למועד אחר2
נגד:9חברימועצה 
בעד:2חברימועצה 
נמנע:1חברמועצה 
החלטה :נדחתה בקשה לדחיית בחירת יו"ר קבוע לאיגוד ערים כינרת למועד אחר2
עידן גרינבאום :מעלה להצבעה :אישור נוהל הצבעה חשאית באיגוד ערים כינרת2
נגד:4חברימועצה 
בעד:2חברימועצה 
נמנעים:6חברימועצה 
החלטה :נדחתה הצעת נוהל הצבעה חשאית במועצת האיגוד2
 24הודעה על מינויים לחברים במועצת איגוד ערים כינרת:


מרחייםרוקח,נציגהמועצההאזוריתגולןבמקומושלמראלימלכה.



מררוןקובי,נציגעירייתטבריהבמקומושלמריוסיבןדוד (רוןקוביהתחייבלהעביר מינוי
רשמישלומטעםמועצתעירייתטבריהבתוך90ימים).

 25בחירת יו"ר חדש קבוע למועצת איגוד ערים כינרת2
עידן גרינבאום-מציגאתעצמולתפקידיו"רהאיגוד .
רון קובי-מציגאתעצמולתפקידיו"רהאיגוד .
איןמועמדיםנוספיםשמציעיםאתעצמםלבחירהלתפקידהיו"ר .
עידן גרינבאום :מעלה להצבעה :בחירת יו"ר לאיגוד ערים כינרת באיגוד ערים כינרת2
רון קובי לתפקיד יו"ר איגוד ערים כינרת
בעד:2חברימועצה.(רועימזרחי,רוןקובי) 
1חברמועצהנמנע.(פנחסגרין) 

עידן גרינבאום לתפקיד יו"ר איגוד ערים כינרת:
בעד:9חברימועצה.(חייםרוקח,תמירברקין,סיגלבןעוז,לירוןשפירא,ד"רפיראסתלחמי,עידן
סמילנסקי,ענבלאגוזי,סלאחחוטבא,עידןגרינבאום) 
1חברמועצהנמנע.(פנחסגרין) 

החלטה :עידן גרינבאום נבחר לתפקיד יו"ר איגוד ערים כינרת
עידן גרינבאום :מודהלחברימועצתהאיגודעלהאמוןשנתנובו .
 26אישרורפרוטוקולישיבהמס'03/18מיום.23.10.18
החלטה :מאושר ברוב של  7חברי מועצה2

 27אישרור  חוק העזר של האיגוד למניעת רעש נוכח תיקון חוק האיגוד שנתקבל לאחרונה בכנסת
והוספהסמכותהאיגודלעסוקבמניעתמפגעירעש[.נוסחמעודכןלאחרהערותהמשרדלהגנ"ס-
מצ"ב]
החלטה :מאושר ברוב של  10חברי מועצה2
רון קובי :מבקשלקבלאתחוו"דחייםשטרןבכתבלנושאנוהלהצבעהחשאית 
חיים שטרן :יישלחבהקדם.

 28אינפורמציה ושונות2
עידן גרינבאום  :מבקש להוסיף לסדר היום נושא של אישור מורשה חתימה לאיגוד של עידן
גרינבאום במקומו של אלי מלכה2
החלטה :מאושר ברוב של  11חברי מועצה2

עידן גרינבאום :מעלה לאישור חברי המועצה מינוי שלי ,עידן גרינבאום ,כמורשה חתימה של
איגוד ערים כינרת2
החלטה :מאושר ברוב של  11חברי מועצה2


רשמה:דנהבכר 

  












העתק:למשתתפים,לנוכחים 

















עידןגרינבאום,יו"ר  
איגודעריםכינרת

