
 

 

 
 

 2016 מאי 15
 ו"תשע אייר' ז

 16/20 הפרוטוקול ישיב

 בצמח, עמק הירדן 12.4.16שלישי,  שנועדה והתכנסה כדין ביום ערים כינרת איגודמישיבת מועצת 
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 תמיר ברקין -נציג רשות מקרקעי ישראל .1

 ד"ר דורון מרקל -נציג הרשות הממשלתית למים וביוב .2

 וסאם פאלח – משרד הפניםנציג  .3

 לירון שפירא -נציג הארגונים הסביבתיים .4

 
 

 משתתפים: ג. 

 גוד ערים כינרתיאליועמ"ש  - חיים שטרןעו"ד  .1

 כינרת איגוד ערים ,גזבר - ני גבאיד .2

 איגוד ערים כינרת ,מבקר פנים -אלי דהאן .3

 מינהלת הכינרתאגף  מנהלת - דנה בכר .4

 מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה -יעל סלע .5

 כינרתמינהלת המהנדס אגף  -שלום רנד .6
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 :על סדר היום ד. 

עדכון של רשימת חברי מועצת האיגוד: במקומו של מר יוסי ורדי ששימש כנציג המועצה האזורית  .1

 עמק הירדן יתמנה מר עידן גרינבאום ראש המועצה האזורית עמק הירדן.

 הרמת כוסית לחג הפסח .2
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 :דיון והחלטות ה.

 .26.1.16מיום  01/16אישרור פרוטוקול ישיבה מס'  .1

 חברי מועצה 7ברוב של  מאושר

 2016ו"ח צוות ניהול והערכות לפתיחת עונת הרחצה ד .2

  – אינפורמציה ושונות .3

 הקרובים:הציג יעדים עיקריים לקידום בחודשים אלי מלכה 

אג"ת משרד האוצר שמה דגש ב ההתכנית אשר הוצג -תכנית חומש לתכנון ופיתוח חופי הכינרת .א

( על תכנון כל החופים לפי התכניות המתאר החדשות תמ"א 2016-2017בשנתיים הקרובות )

פיתוח מדורג בפרישה שנתית על מנת למכרז את מרבית   -א'. בהמשך לקידום התכנון 13/13

 .2022ילים חיצוניים עד שנת החופים למפע

מיכרוז החופים במכרזי הרשאה לפי מודלים שונים אשר ייבחנו ע"י הצוות המקצועי ויאושרו  .ב

 במועצת האיגוד.

 טיפול בחופי טבריה.  .ג

 

                                                                                                                           
           _________________ 

  , יו"ר אלי מלכה               
 איגוד ערים כינרת              
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