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 :החלטותוסיכום  ה.

 התקיימה הרמת כוסית לרגל חג הפסח. ./

 

 4/.2/.21מיום שלישי  41/4אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  .2

 .חברי מועצה 7ברוב של   מאושרר החלטה:

 

 .20/1ותקציב  20/4סיכום  .3

6102:בהמשךלהצגתתקציבדנה בכר ,הועברתקציב3-08ואישורובישיבתמועצתהאיגודמס'

רמיםהמקצועייםבמשרדעלוהפניםוהחלהעבודתמטהמולהגלמשרדהפניםלאישורשר6102

עם בקשר הבנות להשיג מנת הצגתו, עםבמיוחדואופן ע"יבקשר המאושרים המימון מקורות

משרדהפניםומשרדהאוצר.

הכוללותאתמימוןהמדינהלסוגיית32.6מימוןמדינהע"סהתקציבהמוצגכעתמציגהכנסותמ

ולעלויות מנגדהביטוח לביצוע-בהוצאות,הקדמתפתיחתעונתהרחצה. ברובו מוצמד התקציב

אתעלויותביטוחע"ס6108 כוללבתוכו תקציבזה6.6, תקציבללאבצ"מ. מלש"חואולםהינו

ורמיםהמקצועייםבמשרד,אשרנכוןלכעתאינומסכיםלממןאתעלותפרמייתשרע"יהגוטרםא

 אשר האיגוד של כידוהביטוח ע בשנת ל1.8-מ6108עלו פגישהמלש"ח.6.6-מלש"ח נערכה

למקצועיתאצלמנכ"למשרדהפנים,מרמרדכיכהן,ואנוממתיניםלסיכוםהפגישה.התקציבכול

עדכון לבחינת העבודה במסגרת תקציבי מקור להם ויאושר ככל יבוצעו אשר מותנים רכיבים

רו"חאלכסאלטר.ציבוהשוטףשלהאיגודאשרנערכתמולקת

מבקשהסבריםלגביהסעיפיםהשוניםלגיזוםבטיחותיוטיפולבעצים.-רועי מזרחי

מסבירהאתהשוניביןהסעיףלטיפולבעציםאשרמתייחסלהדברתהמזיקחידקונית-דנה בכר

גיזוםבטיחותיאשרמיועדלגיזוםבטיחותישלעציםבחניוניהנופשהמוסדרים.להדקלוהסעיף

לסעיףתחזוקהשוטפת6108לעומתביצוע6102שאלהלגביהקיצוץהמוצגבתקציב-לירון שפירא

שלמערכותביוב.

מסבירהכינאלצנולעשותהתאמותבתקציבעלמנתלעמודבמסגרתהתקציבית.מודגש-דנה בכר

לפיכיהסעיףכוללבתוכותחזוקהשוטפתבלבדלתחנותהשאיבהוכיהשקעותבתחנותשאיב ה

הצורךמבוצעותמתקציביהפיתוח.

מלש"חכלולהבתקציבלאישורהשרים?6.6האםעלותפרמייתהביטוחע"ס-סלאח חוטבא

כן.ואולםהמשרדאינומבטיחמימוןבנפרדשלסעיףזה.-דנה בכר


 .חברי מועצה 7ברוב של מאושר    20/1תקציב  : החלטה


 .20/1כללית של תיק אירוע פסח והצגה  20/1פתיחת עונת הרחצה  .4

הפעילות: תחומי עפ"י במצגת הפסח ולחג העונה לפתיחת ההערכות את הציג המקצועי הצוות

ניהולחופים,תכנוןוהנדסה,פיקוחואכיפה,חינוךוהסברה.









 
 

 
 

 כתחנתהיציאה מציע קובי: מנתורון על בטבריה, ד' כינרתאתשיכון סובב שאטל הסיוםשל

שביהעירטבריה.ואתהחופיםלתלהנגיש

ניבחןאתהנושא.-דנהבכר,יעלסלע


 בקשת עיריית טבריה.לדיון בהמשך  -החוף הנפרד וחוף שקמים .1

חוףהנפרדהכוללותאתחלקוהצפונישלחוףשקמיםהרוןקובימציגאתתכניותהעיריהלפיתוח

שנים.3-שהסכםהתפעוליהיהלעדוכוללמבנההשירותיםהצפונישלהחוף.מבקש

שטרן חיים -עו"ד על בנוסף שיאפשר באופן ינוסח החוזה הרחצה לעונת 6102התפעול 3גם

שניםנוספות.3אופציותלתפעולשל

איגודעריםכינרתמביןאתהצורךבהרחבתהחוףהנפרדהמוצגע"יהעיריהואיןעידןגרינבאום:

העיריה לאשרו. נמצידהמניעה שלאדרשת להתחייב עריםלעקל איגוד אתחשבונותהבנקשל

בגיןחשבונותארנונה.מזכירשהענייןכולונמצאבבוררותאצלהממונהעלהמחוזמרבועזכינרת

"תחוםהאיגוד"יוסף חופי ארנונהכללוכללבגין מקוםלחיובי כאשרעמדתהאיגודהיאשאין

ה ראשי שגם מזכיר וכן בחוק. מקוםכהגדרתם שאין הסכימו ועמה"י גולן האזוריות מועצות

לחיוביהארנונה.

לעקלאתחשבונותלנקוטבהליכיםושלאלאשנותןאתהבטחתוכראשהעירמסכיםו-רוןקובי

הבנקשלהאיגוד.


את העברת המקטע הצפוני של חוף שקמים  עקרונית מועצת איגוד ערים כינרת מאשרת :החלטה

וף להסכם אשר יחתם בין לטובת הגדלת תחומו של החוף הנפרד לדתיים של עיריית טבריה, בכפ

שנים  3 אופציות של 3ועוד  20/1ראשונה עד סוף שנת ר יכלול תקופת התקשרות שהצדדים וא

 . ניתנהסבירה וקדמתההתקשרות בהודעה מ. שנים נוספות, כולל זכות של כל צד לבטל את 

ד ערים כינרת וראש העיר שלא לנקוט בצעדים חד צדדים כלפי איג והבטחת הצהרת ונרשמה

 לעיקול חשבונות הבנק של האיגוד. 

 

 .פה אחדההחלטה אושרה   


 



רשמה:דנהבכר
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