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  :סיכום והחלטותדיון ,  ה.

  16.12.19מיום חמישי  4/19שרור פרוטוקול ישיבה מס' א .1

 .פה אחדהחלטה:  מאושרר 

 
 20.11.20פורום תכנון ופיתוח חופי הכינרת מיום אישור פרוטוקול 

 :  מאושרר פה אחד.החלטה

 
 שכר עובדים. היו"ר מבקש להוסיף לסדר היום דיון עקרוני בנושא 

 פה אחד. מאושר:  החלטה

 
 .הצגת המפגע והתנעת תהליך למיפוי והתמודדות –נמלת האש בסובב כינרת  .2

 .בנושא זה החלה בדיון שרון טל( הישיבה)רועי פדרמן ו  להגנת הסביבהוהמשרד  נציגים מרט"ג הגיעומאחר ולדיון 

ברמה מרחבית  בחרנו להעלות את הנושא בהמשך לפניה של רט"ג אלינו על מנת לסייע דנה בכר: 

במזיק בצורה אזורית, ולהתניע תהליך משותף לרשויות  קיימת חשיבות לטיפול  בנמלת האש. בטיפול

 .אשר בשלב הראשון יביא ליצירת מפת נגיעות סובב כינרת

 מציג מצגת. :רועי פדרמן, אקולוג גליל מזרחי רט"ג 

 האם יש הדברה?חוטבא:  סאלח

  הגנת הסביבה עובדים על זה יהיו תשובות במהלך הקיץ.שרון טל: 

. מצב שלא יהיה אפשרי להיכנס אליהםאם הנמלה תתפשט בחופים אנו עלולים להגיע ל לירון שפירא:

 להיכנס לעניין מהר ככל האפשר, המצב יכול להיות קשה.חושב 

 מבקש להכניס לפורום המשותף נציג מרשות המים. -פיראס תלחמי

 

 החלטה:  מאושר פה אחד.

 צורך לטפל בנמלת האש בראיה אזורית סובב כינרתרואה חשיבות ב איגוד ערים כינרת מועצת 

רשות ת פורום משותף לגופים/רשויות הבאות: רשות הכינרת ואיגוד ערים כינרת, ומאשרת הקמ

בה, משרד החקלאות, המועצות האזוריות גולן, עמק הירדן,  רט"ג, המשרד להגנת הסביהמים, 

יפעל בשיתוף פעולה לצורך הרשויות תמננה את נציגיהן לפורום אשר  מ"מ מגדל.ו עיריית טבריה

עפ"י ההנחיות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה.   יצירת מפת נגיעות נמלת האש סובב כינרת

ועיים תכנית עבודה והנחיות לטיפול לרשויות, אשר תפעל יפיצו הגורמים המקצ -עפ"י מפת הנגיעות

 כל אחת בתחומה ולשיקול דעתה לטיפול במפגע.

 

 מציגים דני גבאי ודנה בכר – 2020אישור תקציב שוטף  .3

התקציב מוגש לאישור רק כעת לאור אי ההסכמות  :בכר דנהבמענה לשאלות חברי המועצה מדגישה 

אגוד היא השאיפה של הנהלת ה . 2020המסגרת התקציבית לשנת מול משרדי האוצר והפנים על 

 ר תקציב עקרוני בנובמבר של כל שנה לקראת השנה הבאה.ושילא להביא 

אלש"ח  500תחזית לירידה בכל מיני סעיפים. יש ירידה של ניקיון יש התחזוקה ובתקציב ה :ליבנה ערן

 בניקיון.

החופים לתפעול של התקציב. התקציב הותאם למצבת בסעיפים רבים יש ירידות והתאמות  :בכר דנה

חוף דוגה ייפתח במהלך העונה בהפעלת גר חוף צאלון לרגל עבודות פיתוח ויסי בה 2020עצמי לשנת 



 
 

 
 

מהמדינה עפ"י מכפלות אלטר ובהתאם עודכנו ההוצאות בסעיפים  קצובזכיין. עודכן סכום הת

אלש"ח פחות בניקיון זה עלות הניקיון בחוף צאלון שלא תבוצע עקב סגירת החוף. ויש  500 השונים.

 פחות הוצאות אבטחה ועובדים עונתיים בצאלון וכד'.

 יש ירידה בתקצוב תחזוקת תחנות שאיבה. פיראס תלחמי:

 הקטנת עלויות תחזוקה בת"ש צאלון עקב סגירת החוף.מדובר ב דנה בכר:

תקציב האיגוד הינו על בסיס כללי רו"ח אלטר. ביקשנו לבצע עדכון של סכומי  :גרינבאום עידן

( איזה התאמות יעשו מאחר ולא היו הצמדות עדכנו אותנו בוצוב. יש כבר סיכום )אשר טרם קהת

 וודאות הפוליטי התקציב יהיה שמרני.עד היום. כרגע עם החוסר ה 2014לסכומים משנת 

 .2019קיימת חריגה בהוצאות ייעוץ משפטי לשנת  רועי מזרחי:

 כבדות משקל סבוכות, סוגיות משפטיותבטיפול של  בהחלט חריגה היתה שנהזו  :שטרן חיים

חשבונות  לע שהוטלו בגינם ועיקולים , כגון חיובי ארנונהומשמעותיות מבחינת השלכותיהן הכספיות

י עם חברת ביטוח חקלאי טוחביה הסכסוך  :ע"י עירית טבריה עוד בתקופתו של רון קובי איגודה

חוף חלוקים שהתגלגלה מ פינויו תביעת ענק של גואטה בגין :את פוליסות האיגוד 2017/18שביטלה ב 

ים והליכים דיונ לא מועט של מס' ועדיין מתקיימים . בכל נושא התקיימוועוד עד ביהמ"ש העליון

 םלטפל באירועי ומסרבת הביטוח חקלאי סרבמאחר ו -כך למשל, בעניין הסכסוך הביטוחי משפטיים. 

 נוסףשל עורך דין  ושכר האיגוד שירותי . יים מאז שביטלה הפוליסות ] שלא כדין, לטעמנו [ביטוח

,  בעניין בנושא איתי והגזבר בתיאום עם  פועל , אשר[אהוד שטיין]עו"ד , מומחה לסוגיות ביטוחיות

נגד העירייה וכן קיימתי ועדיין מתקיימים  וביטול זמניים מידיים הארנונה יזמתי הליכי צו מניעה

אני –הליכים בביהמ"ש המחוזי בנצרת והליכי בוררות אצל הממונה על המחוז ובעניין תביעת גואטה 

 ולכן יש הוצאות נוספות חריגות. ן והמחוזי בירושליםבבתיהמ"ש העליו מנהל הליכי הגנה בשם האיגוד

 .ציפיותמשפטי בסוגיות ספהטיפול ההוצאות הריטיינר השוטף יהיה בנפרד מכדאי ש :חוטבא סאלח

מהסיכום לנושא  נושא זה נושא התקורה לרשות הניקוז טרם סוכם. יש להחריג -צביקה סלוצקי

 התקציב.

 .עם רשות ניקוז בהמשך כפוף להסכמות שיאושרו  2020לשנת עניין התקורה  :גרינבאום עידן

אנו צופים שבעליית המפלס צריך והתקציב ירד  עת התנודות.כיסוח צמחיה ברצו סעיף :תלחמי סיראפ

 קצוב של סעיף זה.מבקש להעלות את התאת התקציב.  להעלות

 יותר יקרות.  תהינהבשטח רטוב העלויות  :סגרון אריה

שהתקציב הבסיסי בשוטף של האיגוד אינו פעולות זה מצב קיצוני שמחייב אותנו בהמון  :בכר נהד

עם  דורש התמודדותים. זה גבוה חירום בתפעול החופים במפלסים נהלותמספיק להן. יש פה הת

, שילוט, חסימת מהלכי מדרגות, פינוי הגבהת עמדות הצלהמחיה. צסוגיות שונות מלבד טיפול ב

 אנו לא מתוקצבים לזה ונדרש תקציב נוסף לעניין. וסילוק סחף של חומר אורגני ועוד.

 למחוז.זה  אעביר התייחסות לנושא   סאלח חוטבא:

 למה שיהיה יותר פסולת? שפירא:לירון 

 ישנו סחף של חומר אורגני אל החופים. בסחף ישנה גם הצטברות של פסולת רבה. סגרון: אריה

ר עם ההכנסות העצמיות. מציע להיות זהיר בהערכות. ישנם גם קיזוזים. מציע בקש :סלוצקי צביקה

 .. 2019להיצמד להכנסות משנת 

. מדוע. מבקש הסברים על אלש"ח 30 מראה גרעון של  2019-למול ההכנסות ל 2019ביצוע  :רונן שחף

 סכום?למה בשורה של התקציב מופיע  הבצ"מ. נמסר בעבר  כי משרד הפנים לא אישר בצ"מ.



 
 

 
 

 .בעקבות השינויים במהלך השנה הבצ"מ נוצר  גבאי: דני

 תכניסו את הבצ"מ לסעיפים השונים ולא כהוצאה נפרדת. :רונן שחף

 .2020יבוצע בתקציב  :בכר דנה

 מבקש פירוט. –נושא המשרות  סאלח חוטבא:

 .לפי תפקידים שכר  יש לצרף פירוט :גרינבאום עידן

 50 -מעוניין לדבר על נושא תקצוב פסטיבל הסרטים. לא נראה לי ראוי שהאיגוד ישתתף ב רועי מזרחי:

 אלש"ח. 

כל פעילות החינוך שהאיגוד עושה מבורכת. האיגוד עושה זאת ובצורה רציפה וטובה עידן גרינבאום: 

מיכה . האיגוד שותף גם במרתון טבריה ובעוד אירועים רבים, כמו גם בת2008/9-מאז שנת הקמתו ב

באירועים כמו פסטיבל הסרטים. מחובתנו כגוף שקשור בכינרת לעשות ולתמוך בפעולות שקשורות 

 בכינרת ובקהילה. 

הדיון צריך להיות במידתיות של אופן התקצוב. יש הצדקה לפעילות חינוכית. גם  צביקה סלוצקי:

צב אבל במידה וכאן אני רשות הניקוז תומכת,  בפסטיבל בין הכרמים, ברדיו גליל עליון. נכון לתק

חשוב שהעניין מידתי. האירועים של האיגוד בסובב כינרת הם בדרך כלל עם הרשויות גולן, עמק הירדן 

 וטבריה ויש מקום שהאיגוד ישתתף ויתמוך באירועים שיש בהם האדרה והעצמה של הכינרת.

 קצוב הפסטיבל?יקשתם את אישורנו המוקדם לנושא תאז למה ברונן:  שחף

השאיפה של הנהלת . רוע התקיים לפני הישיבה ולפני אישורו של התקציבבגלל שהאי ן גרינבאום:עיד

 האיגוד היא להביא  לאישור תקציב עקרוני בנובמבר של כל שנה לקראת השנה הבאה.

 

 .נגד 1חברי מועצה.  7ברוב של  מאושר  2020החלטה: תקציב שוטף 

קצוב לטיפול בצמחיה ברצועת התנודות או לחילופין : הגדלת התהפורום בנושאים מאושרות הערות

סעיף הבצ"מ,  תקצוב לייעוץ משפטי  ,מציאת מקור תקציבי אחר לפעולות בצמחיה במפלסים גבוהים

צירוף ביאורים לפירוט משרות ושכר. תקורות לרשות ניקוז  ,שוטף בנפרד מייעוץ משפטי לפי תיקים

 .המשך לפי ההסדר שיוסכם עליוכינרת יקבעו ב

 

 הצגת עקרונות המכרז ולוחות הזמנים. -מכרז תפעול חניוני חוף וחוף רחצה דוגה .4

 השתתף עופר פופס יועץ כלכלי שיווקי למכרז דוגה.דיון ב

 : הצגת מצגת עקרונות המכרז. פופס דנה בכר ועופר

כתאריך יעד לכניסת מפעיל לחוף נראה מאוד לחוץ. צריך לתת  1.7? האם הלו"ז בר ביצוע: רונן שחף

 ני מידי.רלזכיין להתארגן. האם זה לו"ז יומ

 הזכיין ירצה את הקיץ.אנו מניחים ש :פופס עופר

  להתקדם בהליך מהיר אך מצד שני לתת מספיק זמן התארגנות למעפיל. ךצרי :גרינבאום עידן

 האם יש הנחיות ברשויות לגבי התקשרויות ארוכות טווח. :חוטבא סאלח

ומרבית הדירקטורים  הוא גוף סטטוטורי ממלכתי רשות מקומית קלאסיתהאיגוד איננו  :שטרן חיים

משרדי הפנים, ]  שאינם רשויות מקומיות שלו היושבים כאן הם נציגי משרדי ממשלה וגופים ציבוריים

הפניה לדיני  קיימת אמנם. , רשות הניקוז וכו"[רמ"י, רשות המיםהגנת הסביבה, התיירות, החקלאות, 

נושא התקופה טעון בדיקה משפטית ונוציא על זה  המכרזים של העיריות, אבל זה לא לכל דבר ועניין.

 . חוות דעת והמלצות לפנייה לקבלת אישור שר הפנים



 
 

 
 

 תווה כזה?המכרז הראשון במהאם זהו  :חוטבא סאלח

 כן :גרינבאום עידן

 קיימת אופציה מדובר במוצר תיירותי חדש שדורש זמן החדרה ויש גם השקעות לזכיין. עופר פופס:

.  השנים הראשונות לא יהיו פשוטות אבל ואוהלי קבוצות קלותרוח ילהשקעה של הזכיין ביחידות א

 בהמשך אם הוא יצליח גם האיגוד ירוויח. 

אנשים אחרים פה ישבו  שנה... בעוד כמה שנים  15ות. ברור שיש גם יתרונות וגם חסרונ שפירא:לירון 

 ויגידו איך יוצאים מהדבר הזה.

ברכוש  ושקיע מכספנדרש במכרז לההיזם ש יקטבפרו מהמקובל רלבנטית תקופה ארוכה :שטרן חיים

 . BOTחוזי ו. כמו כביש חוצה ישראל ונשאר ציבורי בתום התקופה שהוא ציבורי

העניין פה איך משרתים  פרטי.למשהו  ופכים אותווה נראה כאילו לוקחים משהו ציבורי  שפירא:לירון 

 את הציבור. המניע שלנו כאיגוד ציבורי הוא לשרת את הנופשים.

הכל  ך ורק הרשאת תפעול של מוקדי רווח, אלא א לא מוסרים את החוף ליזמים פרטיים :בכר דנה

 ויות.תחת חוזים וערבויות וסל שירותים והתחייב

רח הפשוט מקבל את כל מה שהוא קיבל עד כה בחופים האזומלש"ח  30המדינה השקיעה  :רנד שלום

נוספים של  תיירותיים מוצרי נופשמתן של כיוון שיש פה יש עליה בסטנדרטים ו הרבה יותר,  עודו

וד נופש כך שהציבור לא יוצא מופסד אלא רק מורווח בעקמפינג משודרג שלא קיימים בחופים אחרים. 

 א יוכל לקבל תחת אותם מחירי חניה.ועוד שירותים בנוסף על הקמפינג הבסיסי שתמיד הו

 שנים. 5 -אולי בגלל שזו פעם ראשונה היה צריך הסכם ל שפירא:לירון 

היו מכרזים שהאיגוד שילם כסף לזכיין על מנת שיפעיל את החוף. כאן קיבלנו את  :נבאוםירג עידן

. ואף נכנסים לפיתוח דומה בחוף נוסף, חוף החוףשל "המוצר"  עד כמה שווה הדגיש דעתו של עופר ש

 צאלון. 

חיכוך בין האוכלוסייה הדתית בחוף כינר ובין המתעוררת שאלת , לגבי שנות האופציה :סלוצקי צביקה

 שלהממשק הזה  אליו מתוך חוף דוגה. הכניסה נפרד ודוגה. החופים נושקים אחד לשני. כינר חוף 

אני מעריך שביום מן הימים תהיה בעיה ולא . בעיה בהמשך להוות האוכלוסייה החילונית והדתית יכול

כבר נחשפים לפניות כאלה ואחרות. נושא זה צריך לעלות ויש לי מחשבה אנו רק בתקופת בין המצרים. 

יאפשר את , אשר לאחר פיתוחו נוסף וח חוףתיתקציב לפ תווה על פיו יינתן מלהציע למשרד הפנים 

 פלקס של חוף כינר, מלון כינר וחוף דוגה.מיה הדתית כחלק מקויייחודו של חוף דוגה לאוכלוס

 ?למכרז האם היה סקר שוק :תלחמי פיראס

 מציעים.  5-6 ל: מקווה :פופס עופר

מחירי קרוואנים. הזכיין יכול לתת מחיר  -לדוגמא   חים.קהאם שירותי החוף יהיו מפו :ליבנה ערן

 גבוה ואין תחרות בעניין.

מיזמים רבים אחרים, אפשר לתת מחיר מקסימום אבל אז היזם וב מניסיון בנמל ת"א :פופס עופר

מתחכם ומציג עמידה במחירי מקסימום אבל כשלא כלול מזרון, ולא כלול סבון ולא כלול כלום. במצב 

  ים, גם הציבור וגם האיגוד.כזה כולם מפסיד

 או שאתה עושה מכרז וניתן לשוק להתנהל או שאתה מתחיל לרדת לזכיין לחיים.  :גרינבאום עידן

 בחופי אילת נתקלנו שאנשים שמים קרוואן לכל העונה. :ליבנה ערן

 נים קבועים. הרוב מיועד לקראוונים מזדמנים.ווהגבלה במכרז על קראיש  :פופס עופר

 במים.צפים מתקנים  התייחסות לגבי  למסמכי המכרז מבקש להכניס: ליבנה ערן



 
 

 
 

 

מציע לאשר את כל הצעות ההחלטה אשר מופיעות בחומר הרקע אשר הופץ בנושא  :גרינבאום עידן

חשיבה  מכרז דוגה למעט הצעת ההחלטה בקשר עם משך תקופת ההתקשרות היות ונדרשת 

תתואם ישיבת מועצת  נוספות. התייעצויות  הצוות המקצועי יקיים  ועל השלכותיו.מעמיקה בנושא 

דיון בכל הנושאים שעל סדר יון על מכרז חוף דוגה כמו גם ההד ךיימשאיגוד נוספת באמצע מרץ ובה 

 נידונו מפאת קוצר זמן.היום שלא 

 

 הצעת ההחלטה מאושרת פה אחד.

 

 . שכר עובדים .5

שעות עבודה  43:  עקב תקלה חושב שכר עובדי חופים לפי תקן שבועי של  אריה סגרון ואומיה ג'רוס

 שנים אחורה. 7נו כלפי העובדים . מדובר בנזק כספי שיש לתקשבועיותשעות  42שבועיות ולא לפי 

 אלש"ח. 350 -מוצגת הצעת פשרה שעלותה מוערכת בכ

ראיתי גם את חוו"ד של עו"ד חן הצעת הפשרה, היתה לי פגישה עם אריה, קיבלתי את : גרינבאום עידן

קבל ה, איך אין זה אומר שאין לן לפשרכרגע אין מקור מימו .ך לפיה יש מקום לפצות את העובדיםסומ

תווה הפשרה לסיום הפרשה מול העובדים  ובהמשך למצוא את המקור החלטה עקרונית לקבל את מ

התקציבי למימונה. הכל בתנאי שכל העובדים  יחתמו על אישור הסכם הפשרה ועל כתב ויתור וסילוק 

 תביעות.

 את הסכום הזה צריך לדרוש מהאוצר. :גבאי דני

הסכם הפשרה אפילו על חשבון קודמים ויש למצוא מקור מימון לתנאי זכויות העובד  :סלוצקי צביקה

 סעיפים אחרים בתקציב.

 האם ההצעה שוויונית או שכל עובד מפוצה בסכום אחר. שפירא:לירון 

  הפיצוי משתנה בין עובד לעובד. :סגרון אריה

 שים, אם מגיע לעובדים הנהלת האיגוד תאשר.בטל בשי יב הכולל הסכום יחסית לתקצ :חוטבא סאלח

 

תווה האיגוד מאשרת באופן עקרוני את מ לקבל את הצעת ההחלטה לפיה מועצת . גרינבאום: עידן

הנושא יועלה לדיון חוזר  תווה הפשרה. וזאת בכפוף להחתמת העובדים על מ הפשרה לפיצוי העובדים

 בישיבה הבאה.

 הצעת ההחלטה מאושרת פה אחד.

 

 : לא הספקנו את כל הנושאים שעל סדר היום, היתר עובר לדיונים בישיבות הבאות. עידן גרינבאום

 

 וסהר בוזגלו : דנה בכררשמו

 

 

  , יו"ר עידן גרינבאום                 
 כינרתאיגוד ערים                 

 
 לנוכחים ,לנעדרים ,למשתתפים עתק:ה


