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 :החלטותוסיכום  ה.

 :פתיחה ודיווחים. 1

לפני כשנה החל מהלך של העברת חופי טבריה וצמח לאחריות האיגוד, בוצעה עבודת מטה להערכת א. 

תקציבי תפעול ופיתוח לשיקום החופים וביולי התקיים סיור רב היקף בחופים ובהמשכו ישיבה 

בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל משרד התיירות, נציגי אג"ת, ראש העיר טבריה, נציגי  האיגוד 

וד. יחד עם זאת, המהלך להעברת חופי טבריה לאחריות האיגוד לא מתקדם וגם בקשר עם חוף וע

מוא"ז עמק הירדן טרם החליטה כיצד ברצונה לתפעל את החוף. ההבטחות התקציביות אשר  -צמח

 ללא העברת חופים אלה לאחריות האיגוד. נהממשתתלא מלוות את המהלך הכולל 

שור ובקבלת תקציבים שוטפים ותקציבי יתקציבים באוצר הביאו לעיכובים באחילופי תפקידים באגף ב. 

 פיתוח ותכנון. בשבועות האחרונים נעשית עבודת מטה על מנת לקבל את התקציבים כאמור.

 ג.  ציון לשבח לעבודתו המקצועית של אגף מינהלת הכינרת במהלך כל העונה,  על כל עובדיו ומנהליו.

  

 25.5.2017מיום חמישי,  2/17פרוטוקול ישיבה מס'  אישרור .2

 .: מאושרר פה אחדסיכום

 

 הוצג ע"י רו"ח אלון מררי – 2016אישור מאזן  .3
 סיכום: מאושר פה אחד.

 

והצגת הפעילות במחלקת  אדחה(-פיטר, בין הזמנים, עיד אל-סיכום חגים )שבועות, עיד אל .4

 הנדסה

גם לחגי פסח ויום העצמאות בהיבטים של: הערכות  סוכמה פעילות האיגוד בחגים כאמור וביחס

שירותי הצלה, ניקיון ופינוי אשפה, אבטחה, פיקוח ואכיפה, גביית כספים, כמויות רכבים,  ,כללית

בהמשך ניתנה  נתונים, עלויות כספיות, מסקנות ונושאים להמשך בדיקה. הוצגו : חינוך והסברה

 ת הנדסה.סקירה על הפעילות בחודשים האחרונים במחלק

 ת:יוהתייחסו

 שבמפלסים אשר יוצרת מצב "המדרגה" בחלק מחופי מזרח הכינרתמתן דגש על  -אביחי נחשון

 מתרחצים לסכן שעלול דבר ומפתיע מהיר עומק בשינוי עלולים לחוש מתרחצים נמוכים מאוד

של הכינרת בפורמט  סוכם כי יש להעביר לאיגוד את המפה הבטימטרית .לשחות יודעים שאינם

 ממוחשב על מנת שתתאפשר למידת הנושא וקבלת החלטות.

ממליצה לקדם  -בקשר עם מספר המשתתפים הנמוך בסיורים בשביל סובב כינרת -עוז-סיגל בן

 פגישה מול גורמים מלונאיים/תיירותיים בטבריה.

 החברה להגנת הטבע.  קיון עםימציע לקדם פעילויות חינוכיות/הסברתיות בנושאי הנ -לירון שפירא

 

 

 



 

 

 
 

 

 דני גבאי.הוצג ע"י : 2017, ותחזית סיכום לשנת 7/2017-1דו"ח ביצוע  .5

 סיכום: מאושר פה אחד.

 בדו"ח הבא  יש להוסיף ביצוע באחוזים.

 

 הצגת הנושא, דיון והחלטה. -מכירת אלכוהול ברוכלויות ניידות בחופים .6

 הנושא הוצג ע"י עו"ד חיים שטרן.

 אחד. סיכום: מאושר פה

 מועצת האיגוד מחליטה שלא לאשר מכירת אלכוהול ברוכלויות ניידות בחופי הכינרת.

לא תחול על מכירת אלכוהול במבני הסעדה/חנויות ו 2018תהיה תקפה מעונת הרחצה  ההחלטה

 בחופי האיגוד או כאלה שיוקמו בעתיד. קיימים נים רב תכליתיים שוניםבנוחות ובמ

 

 -שונות .7

 מתווה לפשרה –טיפול במפגעי יתושים ברצועת תנודות המפלס 

 נמסר עידכון בנושא ע"י פנחס גרין.

 אין לאיגוד" ולפיה ל"הנ נושאב עקרונית החלטה התקבלה האיגוד צתמוע של קודמת בישיבה

התנגדות עקרונית למתווה הפשרה המוצע שבמסגרתו יבוטל אותו חלק מפסה"ד של בית המשפט 

ן הטלת האחריות על רשות הניקוז, כאשר ביצוע הטיפול במפגעי יתושים ברצועת המחוזי בעני

תנודות המפלס ]ניטור, כיסוח ו/או ריסוס בתיאום עם רשות המים[ יוטל על איגוד ערים כינרת 

ובלבד שיוסדרו מראש מקורות המימון לפעילות זו ושנוסח מתווה הפשרה הסופי יובא לאישור נוסף 

 במועצת האיגוד".

לאחר קיומן של מספר ישיבות עם נציגי הפרקליטות, רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, משרד 

החקלאות, משרד הבריאות  ורמ"י לא נוצרה הסכמה להצעת מתווה הפשרה ועל כן יימשך הליך 

הערעור בבית המשפט העליון עד להכרעת בית המשפט. סיכומים מצד רשות ניקוז כינרת ואיגוד 

 וגשו לבית המשפט העליון.ערים כינרת ה

                  

            
              
  , יו"ר אלי מלכה                 

 איגוד ערים כינרת              
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