
 

 

 
 

  2021  מאי 25
  א "תשפ סיון ד"י

  21/30 הפרוטוקול ישיב
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הישיבה    לפיכך ובהתאם לנוהל ישיבות המועצה, ם של חברי מועצה.  והיו"ר מודיע כי טרם נרשם קוור

ו שעה  חצי  של  באיחור  קוורוםת תתחיל  בכל  הדיונתקיים  לאחר  .  שעה  חצי  החלו  וההחלטות  ים 

  בקוורום חוקי.  ההתכנסות,

  

   :סיכום והחלטותדיון ,  ה.

 .פתיחה ושונות .1

להתייחס לתקופה שעברה עלינו ברמה הלאומית והמקומית. נאמר ראשית תודה  מבקש    :גרינבאום  עידן 

  ו ברובם המכריעלאריה ולעובדים שבימים לא פשוטים בלשון המעטה עבור חלקם, התייצב   ,לכל הצוות

היו הרבה פחות אנשים  בפועל    .עמוסים  עיד אל פיטר ולשבועותכולנו ל לעבודה למרות החששות. נערכנו  

התעקשנו   שחשבנו.  וממה  לסגור  שהלא  מסר  להעביר  מנת  על  פתוחים  יהיו  שייכת  שהחופים  כינרת 

  מעבר לזה פתחנו את חופי הכינרת ללא תשלום לתושבי הדרום. הגיעו משפחות ונהנו.  . לכולם

  אפס אירועים חריגים וטוב שכך. . מיעוט המבקרים הביא לתודה לכל הצוות שתפקד באופן מלא

  

 .17.3.21מיום  01/2021פרוטוקול מישיבה מס'  אישרור .2

  החלטה: מאושרר פה אחד.

 

 דיווח  -סיכום פעילות  אגף מינהלת הכינרת .3

    : דיווח ומתן דגשים לפי אשר צורף בחומר הרקע אשר הופץ לקראת הישיבה.דנה בכר

 

 2020אישור מאזן  .4

  לקראת הישיבה. מציג את המאזן, אשר צורף בחומר הרקע אשר הופץ  : רוט שייקה

  מילה טובה לדני ולצוות.   מרו: יש ל גרינבאום עידן

  החלטה: מאושר פה אחד.

  

 הזמנים. -ןלרחצה נפרדת בתקופת בי -13חוף גולן מקטע  .5

בהמשך להחלטת מועצת האיגוד משנה קודמת ולאור מחסור בחופים זמינים לציבור הדתי    :בכר  דנה

חוף לרחצה    13גם לעונה זו לאשר במועצת האיגוד להסדיר בחוף גולן מקטע    חרדי בסובב כינרת, מוצע

 הזמנים.   -ןבילתקופה מוגבלת של תקופת     נפרדת

  החלטה: מאושר פה אחד.

הננו מתקינים    2014  -גוד ערים כנרת (הסדרת הרחצה בכנרת) תשע״ד  ילחוק העזר לא  3בהתאם לסעיף  

  :כדלקמן

, כמפורט  2020חרדי, בשנת  - זמן חופשה לתלמידי הישיבות ולציבור הדתי   -הזמנים״-ן״תקופת בי .1

  להלן .  3בסעיף 



 

 

 
 

הנפרד״ .2 גולן מקטע   -״החוף  בו    המסומן בתשריט  13חוף  כנספח, שהרחצה  זו  להכרזה  המצורף 

   תהיה נפרדת לגברים לחוד ולנשים לחוד .

וזאת לתקופה   הנפרד מועצת איגוד ערים כינרת מאשרת בזאת רחצה נפרדת לגברים ולנשים בחוף .3

ואשר בה תתאפשר רחצה נפרדת    8.8.21ועד ליום    19.7.21הזמנים שתחל מיום  -מוגבלת של בינ 

    חוד.לגברים לחוד ולנשים ל

    הזמנים.-אופן ההפרדה ומתקני ההפרדה ייקבעו ע״י הנהלת האיגוד והם יוסרו בתום תקופת בינ .4

 החוף הנפרד יהיה פתוח גם לכלל הציבור אשר יקבל על עצמו את כללי ההפרדה. .5

 . באותו החניוןאשר נמצא    הסמוך  דוגית    רחצה שאינה נפרדת תוכל כל העת להתקיים בחוף הרחצה .6

תתאפשר בחוף הנפרד רחצה מעורבת לגברים ולנשים בסופי שבוע גם בתקופת   עיל,  על אף האמור ל .7

 הזמנים, בימי שבת בשעות הרחצה.-בינ 

בין  13לצורך ביצוע העבודות הנדרשות להסדרת הרחצה הנפרדת ייסגר הקטע המוכרז גולן מקטע  .8

 .11.7.21-18.7.21  -התאריכים

 קבלת החלטה עם הזוכים במכרז. -רחצה דוגהלתפעול חניוני חוף וחוף  14-20מכרז  .6

"  בר  ביסטרו  וסוזנה  שם  אי  קמפינגלבחור במציע "  21.4.21ועדת המכרזים החליטה ביום    :דנה בכר  

  של איגוד ערים כינרת לתפעול חוף דוגה.  14/20כזוכה במכרז 

ו   ארוך,  המאחר  לטווח  הינה התקשרות  דוגה  נוהלי  התקשרות לתפעול חוף  הפנים  קובעים  כי  משרד 

מול משרד הפנים על מנת לקבל    מסודרבהליך  צריך להיעשות  ההתקשרות עם המציע הזוכה    אישור

  . הפנים את אישור שרבסופו  

בחור במציע  במסגרת ההליך, נדרש לקבל את אישור מועצת האיגוד להחלטותיה של ועדת המכרזים ל

  במכרז לתפעול חוף דוגה.  ה "קמפינג אי שם וסוזנה ביסטרו בר" כמציע אשר זכ

ה ע"פ החלטת ועדת  מייל לחברי מועצת האיגוד בבקשה לאשר את הזוכפנייה ב  הנשלח   29.4.21ביום  

  . למייל צורף הפרוטוקול החתום של ועדת המכרזים.המכרזים

אשרו במייל חוזר את ההתקשרות עם הזוכה הנ"ל בהתאם להחלטת    ]  12[ מתוך    חברי מועצה  תשעה

  . ועדת המכרזים

העלה טענות    -ברמ"י, נציג רמ"י במועצת האיגוד שמירה צפון  מנהל מרחב    -חבר המועצה ערן ליבנה

שונות  בדבר אי  מצדלכאורה,      ,הפרות  "קמפינג  הזוכה     חלק  שם" המהווה- תאגיד  מקבוצת  המציע 

ואתר    מתחם    -ה"לונה גל"  באתר  שעניינן הקמת מתחם אוהלים שלא כדין, לכאורה,  ,14/20רז  במכ

שבגינן, לדעתו, אין להתקשר עם המציע הנ"ל,  להפעלת חוף דוגה למרות    -מחוץ לתחום האיגוד ם שהינ

, ובהם פירוק וסילוק    דוגה  במכרז  לזכייה  תנאים  מולם  להתנות  לפחות  או החלטת ועדת המכרזים   

  הפרות בחוף הלונה גל. ה

  ערן ליבנה הצטרף לירון שפירא נציג החברה להגנת הטבע במועצת האיגוד. לעמדתו של 

  

  

 

  

  

 



 

 

 
 

  

מאחר והטענות שהועלו ע"י ערן ליבנה לא עמדו לנגד עיני חברי ועדת המכרזים בעת החלטתם על הזוכים  

האיגוד,   של  היועהמ"ש  להמלצת  ובהתאם  ישיב במכרז  בתאריך  זומנה  המכרזים  ועדת  של  נוספת  ה 

ליב  12.05.21 ערן  של  וההשגות  הטענות  הועדה  חברי  בפני  שיוצגו  מנת  על  ליבנה,  ערן  נה  בהשתתפות 

מהבחינה    והשלכותיהןגל"  - בסוגיית ההפרות לכאורה, של חלק מהקבוצה הזוכה במכרז באתר ה"לונה

  .  14/20הציבורית והמשפטית על תוצאות מכרז 

  

  הועדה קבלה לידיה גם את חוות דעתו של עו"ד חיים שטרן, היועהמ"ש של הועדה בסוגייה הנ"ל .  

שגות של נציג רמ"י במועצת האיגוד, מר ערן ליבנה,  ועדת המכרזים, לאחר ששמעה את הטיעונים והה

ובהסתמך על חוות דעתו של היועהמ"ש של הועדה בנושא ובנסיבות הענין, לא מצאה לנכון לשנות את  

ערכיים, התפקודיים מבחינת  -וזאת לאחר ששקלה את כל השיקולים הציבוריים  21.4.21החלטתה מיום  

והמעשיים בדבר חיוניות הפעלת חוף זה    קולים המשפטייםמטרות המכרז ומטרות האיגוד כמו גם השי

  . שהיה סגור לציבור תקופה ארוכה

ועדת המכרזים החליטה מה שהחליטה, עשתה את זה מתוך השיקולים שלה. אני חושב    :ליבנה  ערן

מהמציעים  ש שאחד  לעובדה  להתייחס  המקום  עבירהכאן  והרשות  עובר  רמ"י  לדעת  לפחות   ,

העבירה נמשכת. זה אומנם לא  ו  גולן  המקומית לתו"ב  צו הריסה מנהלי של הועדה  וקיבל  המוניציפלית,

או    מציע  ויש חוו"ד משפטית.    ד לאיגודואלא חוף צמ  דחוף של האיגו כזו או אחרת  להתנות בצורה 

  לתת   חייב   ערים  שאיגוד  חושב  אניה שלו כאן.  י להבהיר לזוכה שנדרש להסיר את ההפרה שם מול הזכי

  .  זכיין אותו על שבעתיים  ולהקפיד התייחסות  לנושא

את בחירת הזוכה הרי שבהחלט    ת  ראם מועצת האיגוד תקבל החלטה שהיא מאשר  :חיים שטרןעו"ד  

  .  למכתב הזכייה  הערת אזהרה ת סקילהוסיף פ יהיה   ניתן

  

  להצבעה את הצעת ההחלטה הבאה: מעלה :גרינבאום עידן

  

החלטותיה של ועדת המכרזים של איגוד ערים כינרת בעניין  מועצת איגוד ערים כינרת מאשררת את  

מס'   חנ  14-20מכרז  לתפעול  נוסף  תחרותי  הליך  דוגהעם  רחצה  וחוף  חוף  המציע  ,  יון  זכיית  ואת 

  במכרז זה ומאשרת את ההתקשרות עימם. "בר ביסטרו וסוזנה שם אי"קמפינג 

מציעים "קמפינג אי  מועצת האיגוד עברה שוב על שיקולי ועדת המכרזים אשר אישרה פעמיים את ה

עם הליך תחרותי נוסף לתפעול חניון חוף   14-20מס'    כזוכים של מכרז מכרז  שם וסוזנה ביסטרו בר"  

 וחוף רחצה דוגה .

המוסמכים   מבינה שהגורמים  ובהמועצה  אינה  ברמ"י  בסוגיה אשר  גולן מטפלים  מועצה האזורית 

  [החוף המדובר מוחרג מ"תחום האיגוד"] . איגודהשל   סמכותוחום תנמצאת ב

  

  

  

  

  




