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ג' כסלו תשע"ט

פרוטוקול ישיבה 03/18
מישיבת מועצת איגוד ערים כינרת שנועדה והתכנסה כדין ביום שלישי 23.10.18 ,בצמח ,עמק הירדן

א .נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

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

ב .נעדרו:
.1
.2
.3
.4

נציג עיריית טבריה  -יוסי בן דוד
נציג משרד הפנים – סלאח חוטבא
נציג הארגונים הסביבתיים -לירון שפירא
נציג ציבור בעל מומחיות בתחום שמירת הטבע או ניהול חופים -רועי מזרחי

ג .משתתפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עו"ד חיים שטרן  -יועמ"ש לאיגוד ערים כינרת
דני גבאי -גזבר איגוד ערים כינרת
אלי דהאן -מבקר פנים איגוד ערים כינרת
דנה בכר  -מנהלת אגף מינהלת הכינרת
יעל סלע -מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה
שלום רנד -מהנדס אגף מינהלת הכינרת
אריק טל-קב"ט רשות ניקוז כינרת

ד .על סדר היום:
 .1פתיחה ודיווחים.
 .2אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  2/18מיום רביעי.12.7.18 ,
 .3תקציב שוטף  -2018דו"ח ביצוע 1-9/2018
 .4עדכון תקציב .2018
 .5תקציב .2019
 .6עדכון פעילות בחופים.
 .7שונות.

ה .סיכום והחלטות:
 .1פתיחה ודיווחים
אלי מלכה :מדווח בעניין סיום הקדנציה שלו כיו"ר האיגוד וכי הישיבה הבאה תהיה הישיבה
האחרונה בה ישמש כיו"ר האיגוד ובה גם ייבחר יו"ר האיגוד הבא .נאמרו דברי תודה לצוות
ברשות הכינרת ,על המקצועיות ,המסירות ,על יכולת הניהול וההוצאה מהכוח אל הפועל של חזון
האיגוד ותכניות העבודה.
דנה בכר :מציגה את עיקרי סיכום עונת הרחצה  2018כפי שהוצגו בישיבת סיכום העונה של אגף
מינהלת הכינרת ברשות הכינרת בפני יו"ר האיגוד ביום .21.10.18
דורון מרקל :מודיע על סיום תפקידו כנציג רשות המים במועצת האיגוד ומציג את מחליפו פיראס
תלחמי שקבל מינוי רשמי ממנהל רשות המים.
אלי מלכה :מודה לדורון מרקל על השנים בהן מילא את תפקידו כנציג רשות המים במועצת
האיגוד ומאחל לו הצלחה בהמשך דרכו בקק"ל ומאחל הצלחה למחליפו ,פיראס תלחמי.
 .2אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  2/18מיום רביעי12.7.18 ,
עידן גרינבאום :מבקש לציין כי בפרוטוקול ישיבה  2/18לא ניתן ביטוי להערות אשר הועלו ע"י
חברי המועצה ולדיון אשר התקיים ,בהתייחס באופן מיוחד לסעיף  5לפרוטוקול -דיון והחלטה
בנושא הפעלת חניוני החופים בערב יום השואה וביום כיפור .מדגיש כי הוא התנגד לנושא סגירת
החניונים ביום הכיפורים.
אלי מלכה :פרוטוקולי ישיבות מועצת האיגוד מנוסחים מזה שנים באופן שמעלה על הכתב את
הנושאים וסיכומי ההחלטות בלבד .ההחלטה בסעיף  5כאמור התקבלה לאחר הצגת הנושא ברוח
טובה ואוהדת וללא כל התנגדות מצד אף חבר מועצה ,ובדיעבד אני סבור כי ההחלטה היתה נכונה.
לפיכך ,אין מקום לשנות את הפרוטוקול.
עידן גרינבאום :היה רציונל להחלטה אשר לא בא לידי ביטוי בהודעה לתקשורת.
חיים שטרן :הרציונל נוסח בתשובה שנשלחה ערב יום הכיפורים לפונים שונים בעניין שבנדון,
והתשובות שניתנו היו ככל הנראה מספקות .ראיה לכך היא שאף גורם לא פנה לערכאה שיפוטית,
לפני או אחרי החג ,על מנת לתקוף את החלטת מועצת האיגוד.
אלי מלכה :מציע לאשרר את הפרוטוקול בצירוף הנימוקים אשר הביאו לקבלת ההחלטה בנושא
בסעיף מס'  5לסדר היום של ישיבת מועצת האיגוד מס'  .2/18כמו כן ,מציע לכלול ברישומי
הפרוטוקולים הבאים גם את עיקרי הדברים הנאמרים בדיון ע"י חברי המועצה.

החלטה:מאושרת ברוב של  7חברי מועצה
• הפרוטוקול מאושרר.
• הנימוקים לקבלת ההחלטה בסעיף מס'  5לסדר היום של ישיבת מועצת האיגוד מס' 2/18
ההחלטה לסגור את חניוני איגוד ערים כינרת ביום הכיפורים באה במסגרת דיון שנעשה
במועצת האיגוד בדבר פעילות החניונים בשלושה מועדים -יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,
ערב יום השואה ויום הכיפורים .בקשר עם יום הכיפורים מודגש כי החלטה זו נפלה משום
שיום הכיפורים הינו היום היחיד בעונת הרחצה בו לא ניתנים שירותי הצלה ועזרה ראשונה

בחופים שבחניוני הכינרת של האיגוד .ידוע כי הרחצה ללא מציל מסוכנת ואסורה .חניוני
הכינרת הינם למעשה פארקי נופש חופי ,והאיגוד אינו מוצא לנכון להזמין ציבור לפארקים
החופיים שתחת אחריותו ללא מתן שירותי הצלה .מעבר למתן שירותי ההצלה -פתיחת
החניונים מצריכה איוש של צוותי תפעול ושל פיקוח אשר אינם פועלים כידוע ביום הכיפורים,
לא כל שכן במתכונת ובמצבות הנדרשות לתפעול חניון חופי בכינרת .מלבד חניוני החופים
עצמם שלא יפעלו ביום הכיפורים  -השטח הפתוח והחוף עצמו אינם נסגרים והינם מרחב
פתוח לציבור  -בכל ימות השנה ,ובכלל זה ביום הכיפורים ,וישנה גישה חופשית למרחב פתוח
זה ,לכל המגיע עצמאית לכינרת .בנוסף ,קיימים תחת אחריותו של האיגוד חופים רבים
שאינם חניוני פארק נופש חופי כגון :שיזף ,רותם ,שיטים ,ספירית ,דגניה וכד' שהם בגדר
מרחב פתוח לציבור ופתוחים לציבור בכל ימות השנה.
• מכאן ולהבא ירשמו בפרוטוקולי ישיבות מועצת האיגוד עיקרי הדברים הנאמרים ע"י חברי
המועצה בדיונים של מועצת האיגוד.
 .3תקציב שוטף  -2018דו"ח ביצוע 1-9/2018
•

תקציב 2018
דני גבאי :לראשונה נחתם תקציב האיגוד ע"י שר הפנים .מציג את דו"ח ביצוע 1-9/2018
ותחזית סיכום  ,2018אשר מראה גרעון ע"ס של כ 800 -אלש"ח עקב משבר הביטוח.
אלי מלכה :הגרעון עשוי לקטון וגם עשוי לגדול .הנושא בטיפול לקבלת המימון לגרעון ממשרד
האוצר.
עידן גרינבאום :שואל מדוע לא נתקבל מימון רשות המים לספינה לשנת .2018
דורון מרקל  :משיב כי רשות המים רכשה ספינה ייעודית אשר מתאימה יותר למשימות רשות
המים בכינרת מספינת הפיקוח של האיגוד .בנושא טיפול בזיהום ים  -ניתן לפנות למשרד
להגנת הסביבה לקבלת מימון לספינה.
פנחס גרין :בעבר ראתה את עצמה רשות המים כאחראית על אירועי זיהום ים וכאשר נרכשה
הספינה היא הותאמה במיוחד גם למטרה זו .היום נשמעים כאן דברים שונים.
אלי מלכה :יש לבחון את הנושא על מנת למצוא גורמי מימון נוספים לספינה.

•

תקציב 2019
אלי מלכה :כידוע ,סוכם מול משרד הפנים כי יש לעדכן את תחשיב רו"ח אלכס אלטר ,אשר
קובע הגדרות לאופן תקצוב החופים ע"י המדינה .התחשיב נערך ואושר בשנת  2014ונדרש
להתאימו למשימות בשטח ולעדכנו ביחס לשנים שחלפו מאז פורסם הדו"ח .תחשיב מעודכן
הועבר למשדר הפנים ולמשרד האוצר ,אך טרם אושר.
בהתאם לכך ,תקציב  2019מוצג בשתי חלופות .חלופה אחת לצורך אישור תכנית עבודה
ותקציב והמשך אישורם ע"י שר הפנים .חלופה נוספת המביאה לידי ביטוי את התוספות
לתפעול השוטף עפ"י עדכון התחשיב של רו"ח אלטר.
דנה בכר :מציגה את  2החלופות לתקציב  2018אשר מציעה תוספות בסעיפים כגון :אבטחה,
ניקיון ,פיקוח ושיטור ,תחזוקה ,כל העלויות הקשורות בהקדמת פתיחת עונת הרחצה ,ביטוח
ושכר.

דורון מרקל :קיימים אישורים לכיסוח צמחיה בחופים ונראה כי קיים תקציב אך העבודה
אינה מתבצעת בפועל .מציין את שיזף רותם לעניין זה
דנה בכר :לשנת  2018נוצל כל התקציב לכיסוח צמחיה ובקשר עם שיזף רותם ,מדובר בחוף
שאינו מוכרז לרחצה ,כך שלמרות שיש אישור לכיסוח לא בטוח שיש מקום לבצע אותו.
אלי מלכה :הגורם המאשר אינו קובע את תכנית העבודה לביצוע.
דורון מרקל :חשוב לבצע עבודות כיסוח צמחיה ברצועת התנודות.
סיגל בן עוז :חשוב לבצע עבודות כיסוח צמחיה ברצועת התנודות במיוחד ע"י האיגוד.
תמיר ברקין :מציין את חוף צמח שלגביו סוכם כי יעבור לאחריות האיגוד  .החוף טרם עבר אך
יש צורך לטפל בנושא לרבות בהחזרי עלויות לרמ"י בגין פיצויים ששולמו לקיבוץ אלומות.
אלי מלכה :לא סוכם בשום מסמך כי כספי הפיצויים לאלומות יוחזרו לרמ"י מתקציבו השוטף
של האיגוד .יש לפעול לסיום ההליכים במשרד הפנים להעברת האחריות על חוף צמח לאיגוד
ובמקביל להיערך לקבלת תקציבים לשיקום החוף כולל פניה לאג"ת בגין החזרי כספי הפיצויים
לאלומות לרמ"י.

החלטה:מאושרת ברוב של  7חברי מועצה
תקציב  2019על שתי החלופות שהוצגו מאושר.
 .4עדכון פעילות בחופים
הנושא הוצג במסגרת פתיחה ודיווחים.
 .5שונות
פנחס גרין :כשותף להקמת האיגוד ובמלאת  10שנים להקמת האיגוד ו 3 -שנים לכהונתו של אלי
מלכה כיו"ר האיגוד ,אין ספק שהמטרה המרכזית שהגדיר יוסי ורדי ,היו"ר הראשון של האיגוד,
"לשנות את המציאות בחופי הכינרת" הולכת ומתממשת .כולם רואים את השינוי .זוקף את
השינוי לזכותם של כל האנשים הטובים בחופים ,עובדי אגף מינהלת הכינרת.
מציין בנוסף את אישרור התכנית המתאר הארצית תמ"א  13/13הכוללת אשר אושרה בולנת"ע
ביום  .16.10.18תכנית טובה ,שתכנונה נמשך כ 9 -שנים ובמהלכן הלכו לעולמם  2מתכננים בצוות
התכנון -זאב עמית ז"ל שעמד בראש צוות התכנון יחד עם אדר אילן אייזן ועמית שפירא ז"ל שהיה
היועץ הסביבתי לתכנית.
רשמה :דנה בכר
אלי מלכה ,יו"ר
איגוד ערים כינרת

העתק :למשתתפים ,לנעדרים ,לנוכחים

