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  :סיכום והחלטותדיון ,  ה.

 .פתיחה ושונות

נאמנה.  עידן   עבודה  שעושה  הצוות  לכל  המועצה  ובשם  בשמי  גדולה  תודה  להביע  מבקש  גרינבאום: 

בלי   משעממת  לשגרה  ושנזכה  מאחורינו  תהיה  שהקורונה  בעיתו,   גשם  טובה,  שנה  לכולנו  שתהיה 

 דרמות. 

 . ומרים עם כולם כוסית לרגל השנה החדשה  איחולי ברכה לעונה החדשהמצטרף לבועז יוסף:  

  

 24.5.2021מיום  2021/03אישרור פרוטוקול מישיבה מס'  .1

 החלטה: מאושרר פה אחד.

 

 מציג דני גבאי.  – 1-6/2021דו"ח ביצוע   –תקציב שוטף  .2

 מקבלים תלונות על אזורים מלוכלכים.   : שביל סובב כינרת הוא רק של האיגוד?בן עוז סיגל

לא:  בכר  דנה עבר  כינרת  סובב  עם  חשביל  האיגוד  מהתל.  הקמתוריות  בפועל נות  והרבה    מתייחסות 

שתחזוקתם אינה באחריות    לגבי קטעי שביל  או   ,  אזורים גובלי שביל ולאו דוקא בשביל עצמוללכלוך ב

 האיגוד כמו בטבריה וכד'. 

 היחסית לתקופה.   הפרשהה  לרשום את חשבונאי לצורך רישום לגבי סעיף הביטוח, כדאי : יוסף בועז

 מבקש פירוט לסעיף ההכנסות.  :שפירא לירון

   .מפעילי חופיםומ  רוכליםתמלוגים מחניה, הכנסות מדמי : גבאי דני

 פירוט להכנסות בביאורים. : נשלים בכר דנה

 שהתקצוב לפי דו"ח אלטר לא מתקבל חודש בחודשו. : מה הסיבה יוסף בועז

 זה כך.כל שנה  -לצערינו, ולמרות שפנינו בנושא  גבאי:  דני

 : אבדוק עם עדנה. יוסף בועז

בסיס  בעיגנו לנו    -ולגבי התקציב השוטף,  21/22: יש דיונים בתקציב המדינה על שנת  גרינבאום  עידן

של    נוסף  עוצר מימוןמשרד האוצר    ,  בין משרד האוצר לפניםשעקב בעיות  לש"ח.  מ  39,519התקציב  

 .  חדשים/ חופים נוספים

אלה אמור לפי דו"ח אלטר לקבל מענה מהקטנת  תיקצוב המדינה  כגישור על פערים    : סלוצקי  צביקה

  לחופים שעוברים לתפעול זכייני לאחר פיתוח. 

הוסבר לנו שלא    יש כמובן הפרש. בכל מקרה,  .גם על חופים אלה אנו מקבלים כסף  אבל   :גרינבאום  עידן

 יתנו עוד כסף לפיתוח, הכסף צריך להגיע ממשרד הפנים. 

 זה בא לידי ביטוי בהכנסות או בהוצאות. כיצד  ? היתה שנה חריגה מבחינת הנופשים :ליבנה  רןע

השוטף למול הגידול בכמויות הנופשים אין מענה מספיק מבחינה    בפועל, ולאור השחיקה בתיקצובדנה:  

שאינה   הניקיון  ברמת  ראשון  דבר  מתבטא  זה  השוטף.  בתקציב  הבסיסיים  לצרכים  תקציבית 

בתחזוקה.  ציונאופ וגם  הוצאה.לית  רק  הוא  למשל  צמח  תקציב    חוף  אינו  לדוגמא,  הניקיון  תקציב 

 ת בשנים קודמות.  שמספיק על מנת לתת מענה ברמה שהורגלנו לת

: בקשר עם מצב הניקיון אנו משתדלים לתת מענה מהיר לתלונות על ניקיון ומבני שירותים.  סגרון  אריה

 ישנים ודורשים שיפוץ.   גם חלק מהמבנים

לא    בכר:  דנה אנחנו  שעה  שלפי  פיתוח  מתקציבי  שזה  שירותים,  מבני  של  שיפוץ  בהמשך  צורך  יש 



 

 

 
 

 ים וצריך להמשיך בכך. בשביל לשפץ מבנים צריך כסף. מתוקצבים בהם. בצענו הרבה שיפוצ 

אין תקציבים אפילו לרכישת ציוד    2021תקציבי הפיתוח הסתיימו. לקראת עונת הרחצה  :  רנד  שלום

 הצלה, פחים, שילוט ושולחנות.

 עידן : מברך את הצוות על העמידה בתקציב השוטף. יש להקפיד על העניין גם במחצית השנייה. 

 
 דיווח כללי.  -פעילות אגף מינהלת הכינרת .3

מתחילת השנה ועוד בטרם    מיליון נופשים.  1.5  -בחודשים יולי אוגוסט ביקרו בחופי האיגוד כ :  בכר  דנה

מיליון נופשים    2.7  -זאת בהשוואה ל  מיליון נופשים.    2.85  -ביקרו בחופי האיגוד כ תקופת חגי תשרי,  

מתחילת    .2019מיליון נופשים אשר נפשו בכל שנת    1.85  -וד וכבחופי האיג  2020אשר נפשו בכל שנת  

מהכמות    50%  -מהם רק בחודשים יולי אוגוסט )מעל ל  1150טון אשפה מחופי האיגוד    2000  -השנה פונו כ

עד כה(. ועם סיומו של עמוס בא  הכוללת  דוגה  יאנחנו לקראת תקופת החגים  חוף  רועים. פתחנו את 

בכל שנה תפעלנו את החוף הנפרד בגולן. בתיאום מושלם עם סיום העבודות  והתגובות חמות ואוהדות. כ

 בדוגה התחלנו את עבודות הפיתוח בצאלון, אשר נשאר כל העת פתוח ומקבל קהל. 

 : מה שלושת החופים הפופולריים.  ו סמילנסקיעיד

צעירים  :  בכר  דנה חופי  מבחינת  היעד.  בקהל  צינ-לבנון -חלוקיםהחופים    ,  תלוי  - ברניקי-בריכורסי, 

 חוקוק, צאלון וסוסיתא.   :יחד עם זאת החופים שתמיד נסגרים ראשונים הם חופי המשפחות שקמים.

 אפשר להראות את הפילוח בסיום העונה.  הכל תלוי בקהל היעד.

כדי לפזר בני    הלם  המשטרה השתמשה ברימוניכש: היתה תקופה קשה העונה, מפסח  גרינבאום  עידן 

ודרך אירועים במהלך החגים השונים של המגזרים, אירועי תקיפה ועוד. יש שינוי בחברה    ,  נוער בכורסי

ולא תמיד נותנת את מלוא המענה.   איגוד ערים   הישראלית, למשטרה קשה להתמודד עם האירועים 

ור על החופים נקיים  הבעיות. המשימה שלנו לשמ   לטפל בכל הארועים ולתת מענה לכללא יכול    כינרת

 . ככל הניתן ורגועים

העידוד לצימצום השימוש  ואת פרויקט    שהתבצעה במשך העונה: מציגה את פעילות ההסברה  סלע  יעל

הזמנים  -ןהתמקד לתקופת בי נותנת דיווח על פעילותו של שאטל סובב כנרת אשר    בכלים חד פעמיים.

 במזרח הכינרת ובתיאום עם תח"צ גולן. 

הזמנים, ולא העברנו את    - ןבבי  שבועות  3  לתקופה מוגבלת של  השינוי שעשינו היה שינוי   :בכר  דנה

לגולן. השינוי עסק בדיוק המסלול על מנת שייתן מענה לחופים מזרח הכינרת שבין   פעילות השאטל 

צומת יהודיה לצמח, ללא נסיעה של השאטל בצפון הכינרת. השינוי נועד לתת מענה לצעירים שגודשים  

נועד  את   לא  הוא  החופים.  ליד  ההסעה  מתחנות  הניתן  ככל  מהר  אותם  ולפנות  הכינרת  מזרח  חופי 

 לתושבי הגולן. להפך, אפילו התקבלו תלונות שלתושבים אין מקום באוטובוס בגלל הנופשים. 

 

 

 

 מדיניות הנחות בחניוני הרכב של האיגוד  .4

ץ  פהנושא כמתואר בחומר הרקע אשר הומציגה את    דנה בכר: הנושא עולה לבקשתו של צביקה סלוצקי.

 וד לקראת הישיבה.  יג למועצת הא

המועצות יקבלו את ההנחות בכל החופים. זה טוב  משלוש הרשויות/: צריך שכל התושבים  יוסף  בועז



 

 

 
 

 לנראות. 

 בהכנסה לזכיינים? זה יפגע  האם :  בן עוז סיגל

 עידן גרינבאום: יש מספרים על כמות הרכבים שמקבלים הנחה? 

 מדובר בשינוי מבורך. מציעה שהחלטה סופית תהיה  על בסיס ניתוחים כלכליים.  : בכר דנה

 : יש לנו כלים לעשות את הניתוחים? תלחמי פיראס

 . : אפשרירנד שלום

 : הנופש יחליף חוף בחוף, כלומר אין משמעות לשינוי. כמות הצרכנים לא תגדל.יוסף בועז

מסמכי  ב, בגין שינוי במדיניות ההנחות לעומת מה שצוין  הזכייניםנצטרך לפצות את  האם    :  בכר  דנה

 ?  המכרז והחוזה 

העזר  לא.  :  שטרן  חיים שחוקי  סעיף  יש  מכרז  להשתנותבכל  מדיניות    עשויים  לעת.    הנחות המעת 

והיא  הפורסמ האיגוד  יו"ר  ע"י  שנחתמו  נפרד    חלק    בכללים  העזרבלתי  באתר    מחוקי  ופורסמה 

כך שלא יהיה צורך בפיצויים    .וכך יפורסם בהתאם כל שינוי שיבוצע במדיניות  האינטרנט של האיגוד

 לזכיינים. 

מרנד  שלום של    2021בדיקה שערכנו, מתחילת  :  בשווי  תושב  לרכבי  בהנחות  ₪   100    -כמדובר  אלף 

 הנחות. 

  –(  1:1)שילך במקום לחוף שקמים לחוף אחר    טבריהתושב  במקרה של    זה בטל בשישים.  :יוסף  בועז

 . 50%הרווחת   -אין שינוי בכמות הצרכנים. ובמקרה של תושב חדש שירצה להצטרף לרשימה  

 : צריך להגביל את מס' התושבים עם הנחה בחוף, כדי לא להזיק לזכיינים כלכלית. בן עוז סיגל

 להחליט.לבחון זאת שנה שנתיים ואז  מציע : סלוצקי צביקה

 פרסם את ההחלטה בקרב התושבים לקראת העונה הבאה. ל יש:  תלחמי יראספ

 

 עידן גרינבאום: מעלה את הצעת ההחלטה כדלקמן: 

ת והאזורי  ות  מועצת איגוד ערים כינרת מחליטה לשנות את מדיניות הנחות התושב לתושבי המועצ

טבריה, באופן שהחל מעונת הרחצה    העירתושבי    , תושבי המועצה המקומית קצריןגולן  ו  עמק הירדן

   כינרת  ערים  איגוד  של חניוני החופים  כל בדמי החניה ב  50%של  אחידה ושוויונית    תינתן הנחה   2022

יועמ"ש האיגוד יכין נוסח תיקון    , ללא הבחנה וללא קשר לשיוך מוניציפאלי.לתושבי הרשויות כאמור  

 אשר תובא לחתימת היו"ר ותפורסם באתר האיגוד. לכללי מדיניות ההנחות בהתאם להחלטה זו , 

 

 החלטה: מאושר פה אחד.

  עדכון. -1ספינת כינרת  .5

חלטה למכור את הספינה. פורסם מכרז והוגשה הצעה אחת נמוכה  ההפורום הזה קיבל  :  גרינבאום  עידן

, לאחר שבוצעה שמאות מעודכנת לשווי  הקרוביםבימים  יפורסם    חדש  מאוד ולכן המכרז בוטל. מכרז

כיום, אנו    לבצע בדיקה להפקת לקחים על התהליך שלנו עם הספינה.  מרו"ח כספיביקשתי  הספינה.  

 .  לצרכי האיגודזקוקים לספינה קטנה יותר שתבצע פעילות אכיפתית 

 איגוד. חוק החוקים לפחות שנוגעים להגנת הסביבה ב 5: יש  סלוצקי צביקה

נכוןםגרינבאו  עידן צנועה    ,:  יותר  ספינה  לקנות  החלטנו  לאך  הפעילותימאפי שמתאימה  הוחלט    .ני 

 במועצת האיגוד למכור אותה ולהביא קטנה יותר. 

 : מה מטרת הבדיקה? סלוצקי צביקה



 

 

 
 

 וירידת הערך. מיום הרכישה ועד היום.  ש כהמוצר שנר  : להבין את תהליך איפיוןגרינבאום עידן

  שרכשה בזמנו מיליון. לפי מתווה של המשרד להגנת הסביבה    2  -רכשנו את הספינה ב :סלוצקי  צביקה

 ועוד.     ספינה דומה. בדיונים שהיו נאמר שהספינה תשמש לחילוץ, מניעת זיהום ים, תפיסת דייג לא חוקי

 : כמה שנים עברו? יוסף בועז

 . 13: סלוצקי צביקה

 בועז: למה לא טופל זיהום ים?

בחוקים הקשורים לאיכות  גם  על האיגוד לטפל    החוק מטיל    .ארוע זיהום  : כי לא היהסלוצקי  צביקה

 אני בעד בדיקות נקיות וברורות.  הסביבה. אני רוצה להבין מה מטרת הבדיקה.

 : כיו"ר גוף ציבורי רוצה להבין את איפיון הרכישה דאז.  גרינבאום עידן

 סיגל: יש הערכת שמאי? 

רכישה להצעת המחיר שנקבלה  הופערים בין עלות    ועדת מכרזים הציגו מספרים לא הגיונייםולירון: ב

 שמאות חוזרת וקיום הליך מכרזי נוסף.ולכן דרשנו  בהליך המכרז

ורכי הפיקוח. אנחנו שוכחים שעברנו תהליכים. לפני שנה  : צריך לקנות סירה שמתאימה לצלוין  חגי

הצגנו את הצרכים החדשים של הסירה וזה אושר. שוק הסירות של הגופים הציבוריים בישראל נמוך  

עד    ערכנו שמאות חדשה, ע"י שמאי אחר שעשה עבודה טובה שתסייע בהליך המכרזי החדש.מאוד.  

 ס  הרישיונות שלה.חודש  מרץ הספינה חייבת להימכר עקב סטטו

 צביקה סלוצקי: השמאות הקודמת היתה לא טובה? 

 חגי לוין: השמאות הקודמת לא היתה תואמת לערך שוק הנוכחי. השמאי החדש יותר מציאותי ומחובר. 

 צביקה סלוצקי: ההצעה של הקניה לא מעידה על ערך הספינה. 

 : נעשה ניסיון למכור בחו"ל?טל אריק

 : כן.  לוין חגי

 : קשה למכור את הסירה כי היא נתפרה לצרכים שהיו לנו ולכן קשה למכור.יוסף בועז

 סנות.  אופסירות כמו שלנו בנמל אשדוד מ 4: יש לוין חגי

כסף.יוסף  בועז עולה  היא  עומדת  שהסירה  חודש  כל  כדי   :  חשוב  הבדיקה  תשובות    דו"ח  לנו  שיהיו 

 לשאלות שישאלו עוד כמה שנים. 

 עדכון  - איגוד מהרשותההפרדת  .6

היה ניסיון מרכזי להכניס את ההפרדה לחוק ההסדרים, אך בהתנגדות של היועמ"ש   :גרינבאום  עידן 

הוכנס. לא  מקדמים  זה  הרלוונטיים.   אנחנו  הגורמים  מול  ראשית  בחקיקה  התהליך  ווה  בתק  את 

 שבחודשים הקרובים התהליך יסתיים.

 הכדור נמצא במשרד הפנים.  

 

  

  , יו"ר  עידן גרינבאום                 
 

 איגוד ערים כינרת                 
 

       

 

 לנוכחים  ,לנעדרים  ,למשתתפים עתק:ה


