
 
 

 
 

 2019 יולי 30
 ט"תשע תמוז ז"כ

 19/20 הפרוטוקול ישיב

 בצמח, עמק הירדן 9.7.19שלישי,  שנועדה והתכנסה כדין ביום ערים כינרת איגודישיבת מועצת מ
 

 :נוכחים א. 
 גרינבאוםעידן  -יו"ר איגוד ערים כינרת  .1

 חיים רוקח -נציג המועצה האזורית גולן .2

 תמיר ברקין -נציג רשות מקרקעי ישראל .3

 פנחס גרין -נציג רשות ניקוז כינרת  .4

 פיראס תלחמיד"ר  -נציג הרשות הממשלתית למים וביוב .5

 עידו סמילנסקי -נציג המשרד להגנת הסביבה .6

 שחף רונן – נציג משרד החקלאות .7

 , ממלאת מקום.עתליה תרועה -נציג הארגונים הסביבתיים  .8
 

 :נעדרוב. 
 רון קובי -נציג עיריית טבריה .9

 סלאח חוטבא -נציג משרד הפנים .10

 סיגל בן עוז -נציגת משרד התיירות .11

 רועי מזרחי -נציג ציבור בתחום שמירת הטבע .12
 
 

 משתתפים: . ג
 איגוד ערים כינרתליועמ"ש  -עו"ד חיים שטרן  .1

 רו"ח לאיגוד ערים כינרת ולרשות הכינרת. – רו"ח אלון מררי .2

 גזבר איגוד ערים כינרת -דני גבאי .3

 מינהלת הכינרתאגף מנהלת  -דנה בכר  .4

 מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה -יעל סלע .5

 מהנדס אגף מינהלת הכינרת -שלום רנד .6

 מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה -חגי לוין .7

 קב"ט רשות ניקוז כינרת -אריק טל .8

 "תקשורות" –עצמון, עדי יעל שביט .9

 מנכ"ל רשות ניקוז כינרת-צביקה סלוצקי .10
 
 

 :על סדר היום ד. 

 15.4.19מיום שני  1/19אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  .1

 2018אישור מאזן  .2

 סיכום חגי פסח, יום העצמאות, עיד אל פיטר ושבועות .3

 חגי לוין –היערכות צה"ל בשעת חירום בחופי מזרח הכינרת  .4

 .שונות .5

 



 
 

 
 

 

  :החלטותוסיכום  ה.

 כללי ודיווחים

 שחף רונן נציג משרד  -החדשים למועצת האיגוד  משרדי הממשלה והרשויות יברכות לנציג

כמו כן,  .הארגונים הסביבתייםנציג כ שפירא לירוןשל  ממלאת מקוםעתליה תרועה החקלאות, 

 "צ לאיגוד ערים כינרת ולרשות הכינרת.היחעובד חדש במשרד  עדי עצמוןהכרות עם 

 :חוף , את נוהלי ה. בדקתי מקרוב את איכות השירותחוף לבנוןביליתי אתמול ב עידן גרינבאום

. היתה תחושת טופל והסתייםהיה אירוע מוסיקה שה. משטרההפיקוח, נוכחות  שקט, נוכחות

העסק עובד וצריך וגם כיו"ר. הייתי עד חצות. הרגשה טובה, שבילה עם ילדיו גם כהורה  ,טחוןיב

 לא היתה תפוסה מאוד גבוהה,. אמנם יד מכוונתתחושה של היה נקי ומתוחזק,  לעבוד.להמשיך 

 המטרה שלשמה אנו כאן. וז ! יישר כח אך אני מניח שנראה עוד נופשים רבים בהמשך הקיץ. 

 הצוותים . 90ממערב לכביש  שריפהעקב פינוי חוף  תירגלנו "על רטוב" תרחיש של  בשבוע שעבר

 .ציבור היתה למופתהת התנהגובשטח פעלו כנדרש ו

  היישר מבית הדפוס.", ארץ הכינרת" מונח על השולחן הגיליון החדש והיפה של 

  לאחר דיונים ממושכים מול חב'  -2017הנערים בפסח  3ארוע טביעת תביעת הביטוח לעדכון בנושא

ולאחר פעילות ארוכה של היועמ"ש לאיגוד עו"ד חיים שטרן  ישיבות גישורובהמשך להביטוח 

התגבשה פשרה  -נציגי המדינה, המבטחים השונים ומשפחות הנערים מול וגזבר האיגוד דני גבאי

מו ע"י חברות הביטוח לשישו מלש"ח 1 -תפוצה במשפחתו של כל אחד מהנערים אשר טבעו  לפיה

. השתתפותו מלש"ח עבור הארוע כולו 3, סה"כ ניםשל המצילים, האיגוד ומדינת ישראל/משרד הפ

הביטוח נושאת בחלק  . חב'שלושת המשפחות לכלאלש"ח  375 תעמוד על העצמית של האיגוד

 המכריע של התשלום. 

 

 15.4.19מיום שני  1/19אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  .1

 חברי מועצה. 5:  מאושרר ברוב של החלטה

אישרנו כאן במועצה את נושא העברת המקטע  -בהמשך לפרוטוקול אשר אושרר  :עידן גרינבאום

לטובת הגדלת תחומו של החוף הנפרד לדתיים של עיריית טבריה, בכפוף  הצפוני של חוף שקמים

ה אחריות על לא לקחלהסכם אשר יחתם בין הצדדים . הועבר חוזה לחתימה אך עד לרגע זה  העיריה 

 חוף הזה.ב ומש את אחריותלמ החוף. האיגוד ממשיך 

העבירו לא למה את חוף צמח לאיגוד בכפוף לתיקון החוק.  האיגוד קיבל החלטה להעבירתמיר ברקין: 

 איגוד. תפעול בחוזה את חוף צמח ל

כל עוד לא  אינו בתחום האיגוד ולכן אי אפשר לעשות לגביו חוזה הפעלהחוף צמח  צביקה סלוצקי:

 . ם האיגוד.יתוקן החוק ביחס להגדרת תחו

קמים ש חוף מקטע חלקי של תבשקמים הינו עבור הפעל עם עירית טבריה חוזה ההפעלהרנד: שלום 

 בפטור ממכרז ע"י העיריה במעמד של זכיין מול האיגוד.

לסיכום עניין זה, אם עיריית טבריה לא תחתום על החוזה ותקבל אחריות על החוף  עידן גרינבאום:

יודגש כי מספר ימים לאחר הישיבה יפעל האיגוד בכל האמצעים על מנת לממש את אחריותו בחוף. 

 .אישרה עיריית טבריה את החוזה כאמור והחוף עבר לאחריותה



 
 

 
 

 

 2018אישור מאזן  .2

 י.הנושא הוצג ע"י רו"ח אלון מרר

 לאיגוד ערים כינרתהביטוח לסייע בנושא מבקש אישור : חיים רוקח 

 עידן גרינבאום: מאושר.

עידן גרינבאום: מודה לרשות ניקוז כינרת המשמשת כגורם המקדם מימונית את פעילותו הכוללת של 

תממן רשות ההמצב אינו סביר, לא הגיוני שוהשטח. איגוד ערים כינרת , ומגשר בין משרדי הממשלה 

 את איגוד ערים כינרת.

 ?מה אנחנו עושיםתמיר ברקין: 

גדולים והגוף צריך  של האיגוד בקשר עם ההפרדה. היקפי הפעילות, נדבר בהמשךעידן גרינבאום: 

 לעמוד בפני עצמו. 

 קיצוץ נוסף.צפוי  2019ולגבי תקציב  2018קיים גרעון בשנת  דני גבאי: 

דיון בעדכוני  כי מקוצץ וללא בצ"מ. נמסר ממשרד הפניםאנו פועלים ממילא בתקציב  דנה בכר:

 .2020התקציב של האיגוד יהיה רק בשנת 

 ע"י השרים. 2019טרם אושר תקציב  דני גבאי:

 ?למה פחות הכנסות בישיבה. רואה אותו פעם ראשונה . מאזןהמתקשה להצביע עבור  שחף רונן:

 פחות הכנסות. פחות נופשים דנה בכר:

 
 החלטה:

 נמנע. 1בעד.  7 :2018 אישור מאזן 

 
 סיכום חגי פסח, יום העצמאות, עיד אל פיטר ושבועות. .3

 הנושא הוצג ע"י דנה בכר, יעל סלע וחגי לוין.

 
 היערכות צה"ל בשעת חירום בחופי מזרח הכינרת .4

 י חגי לוין.הנושא הוצג ע"

 
בדרך  נכון. יש צורך להעביר את ההחלטהלא  -. אופן קידום ההליך נכון - הרעיון על פניו: מיר ברקיןת

מבקש לקבל מסמך בנושא על מנת שיוכל  לאור מטרות האיגוד המוגדרות בחוק. סטטוטורית נכונה

 לסייע בהמשך התיאום של הנושא.

 
 שונות .5

על  2-17אושרה החלטה במועצת איגוד ערים כינרת בישיבתה מס' תיים נלפני כש: עידן גרינבאום  

הקמת צוות לבחינת יחסי הגומלין בין רשות ניקוז כינרת לאיגוד ערים כינרת. חברי הצוות שנבחרו 

פנחס גרין, תמיר ברקין, עידן גרינבאום, עידו סמילנסקי, עו"ד חיים שטרן, רו"ח אלון מררי, דני אז: 

ות אשר מונה, למעט תמיר, נכון שיתחיל לבחון את מערכת היחסים כאמור, לאור . הצוגבאי ודנה בכר 

מהלך להפרדת האיגוד מהרשות אשר מצריך שינויי חקיקה. בקשר עם בעיות המימון והתזרים ו

 המלצות הצוות יובאו לדיון במועצת האיגוד.



 
 

 
 

 

 

 לבנון.קיץ במעדכן בדבר פעילות המתחם לנוער בסיכון שיתקיים בחופשת ה חיים רוקח:

. מבקש ובמיוחד לגבי חוף כינר כינרתה פי מזרחעל חו תלונות מציין כי כראש מועצה הוא מקבל הרבה

 לטפל בחוף. 

 והיה מאוד מטופל.בחוף לבנון נפשתי אצלך  עידן גרינבאום:

 ראיתי חוף מטופח. –נסעתי לכינר  צביקה סלוצקי:

 ח את החוף גם בשבתות וחגים ללא שירותי הצלה. ולפת : מבקש חיים רוקח

 קיים סטטוס קוו בחוף לאורך שנים. חבל לשנות. -תמיר ברקין

: קיימת בעיה ביטוחית בפתיחה לציבור של  חוף בהגדרה משפטית של חוף מוכרז לרחצה דנה בכר

 ללא מתן שירותי הצלה.

 
ביומן בנושא חופי המועצה האזורית גולן. סוכם כי הנושא יידון בישיבה אשר כבר נקבעה ומתואמת 

 חוף כינר. להישיבה תתקיים בשטח, ובדגש ע

 
יתקיים פורום תכנון ופיתוח חופי הכינרת בהשתתפות כל חברי  26.9.19 -כי במעדכן  עידן גרינבאום:

מועצת האיגוד, הצוות המקצועי ברשות , מהנדסי המועצות והמתכננים. אנא שריינו את היום הזה. 

 .3-19אחרי הפורום תתקיים ישיבת מועצת האיגוד 

 

 

    רשמה: דנה בכר 

 

 

          

  , יו"ר עידן גרינבאום                 
 איגוד ערים כינרת                
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