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 .פה אחד : מאושרסיכום

 2018ותקציב  2017, תחזית סיכום 10/2017-1דו"ח ביצוע  .2

 מועצה ואחד נמנע.חברי  7סיכום: מאושר ברוב של 

 על כלל סעיפי התקציב 3%של קיצוץ רוחבי  2018לשנת  לבצעיש  ,בהמשך לנתונים אשר הוצגו

 . 3.5% -ל 5%מ  - תקורות -לתקציב השוטף  11.2וקיצוץ סעיף  השוטף

השינויים המוצעים  לאחרשיהווה כך בצ"מ  –השוטף לתקציב 11.3בהמשך לכך לעדכן את סעיף 

 השוטף של האיגוד. של כלל התקציבמהיקפו  3%כאמור 

 2017סיכום עונת הרחצה  .3

 .2017ת לעונת הרחצה מהוצגה מצגת מסכ

 תועבר במייל לכל חברי המועצה. תהמצג

 הצגת עבודת מטה לנקודת המשטרה החדשה כנרת ע"י נציגי משטרת ישראל .4

המשטרה להתמקדות  תיו ויעדיהציג את מרחב כינרת ופעולונצ"מ יגאל חדד, ממ"ר כינרת, 

ערכות, מניעה ואכיפה על מנת לשפר את תחושת הביטחון יבטים של היבטיפול בחופי הכינרת בה

 בה חופית מזמינה למשפחות.ביליצור סעל מנת להגביר את הסדר הציבורי בכינרת האישי  ו

רה בגזגזרות:  3 -ב לסובב כינרת באמצעות יחידת כינרת 24/7המשטרה מעוניינת לתת מענה  

השיטור  מעטפת ע"יגזרת הימי, בגזרת החופים ע"י סיורים של הכוחות וב הימית ע"י השיטור 

 העירוני. 

 הציג את עבודת המטה שנעשה בנושא נקודת כינרת ,לש"כ מרחב כינרתררפ"ק אופיר עשור,  

עתיד בואשר מתוכננת לכלול  אשר תתכלל את כלל פעילות המשטרה סובב כינרת )יחידת האגם(  

 האיגוד ופורום אכיפה משולב ומתואם סובב כינרת. פקחי משטרה ושל העירונית  גם יחידת שיטור 

יצירת תיאום מירבי, טובת הציע להקים פורום אכיפה מרחבי ל ,נצ"מ יגאל חדד, ממ"ר כינרת 

 גורמי האכיפה והגברת כח האכיפה. שת"פ בין 

 

  



 
 

 
 

 

 סיכום: מאושר פה אחד.

תתמוך האיגוד מברך על סדרת ההחלטות אשר נתקבלו במשטרה על הקמת יחידת האגם, אשר  

ניהול נכון יותר של החופים ע"י האיגוד ותסייע רבות להפיכת הכינרת למנוע צמיחה ותאפשר  

 משמעותי באזור. 

האיגוד מברך על הרחבת תיאום האכיפה סובב כינרת ויצירת פורום אכיפה מרחבי בהובלת  

 שטרה.המ 

 
 סטטוס -חוק עזר לאיגוד ערים כינרת )מניעת רעש(  .5

היועמ"ש  דיווח על התקדמות הטיפול בחקיקת חוק עזר לאיגוד למניעת רעש. החוק נמצא בהליכי 

, ונמצא כרגע בטיפול משרד הפנים לאחר 2016בדיקה ואישור מול הגורמים השונים מספט' 

 מועצות האזוריות.להגנת הסביבה וההמשרד  התייחסויותשנתקבלו 

 

 אישור "השקטת" כלל חופי הכינרת שבאחריות האיגוד -חופים שקטים ללא השמעת מוסיקה .6

, העברת המידע , הדיון והצגת הנושאים ע"י משטרת ישראל2017בהמשך להצגת סיכום עונת 

 , נסיון מוצלח של הפעלת מספרבקשר לחוק עזר לאיגוד ערים כינרת למניעת רעש בחופי האיגוד

 ,ולאור הרצון להמשיך ולקדם תמורות בנושאי ליבה שבאחריות האיגוד חופים שקטים כפיילוט,

האיגוד  שבאחריותהחלטה להכרזה על כל חופי הכינרת הצעת מובאת לאישור בפני מועצת האיגוד 

 .שעות ביממה 24 כחופים שקטים, ללא השמעת מוסיקה

 נרחבת. ערכות הסברתית ותפעוליתייישום ההחלטה ילווה בה

 החלטה: מאושר פה אחד.

 

 שונות .7

אלי מלכה דיווח על סוגיית הפליטים מעיראק אשר שוהים מאז חודש אוגוסט בחוף צינברי, 

דת הפיקוח של האיגוד מול רשות ההגירה נמסר כי  יבסטטוס של פלישה. מבירורים שערכה יח

 נעשים מאמצים בהליך מורכב  להשיבם לארץ מוצאם.

 יגוד והצוות המקצועי ברשות ביקרו במאהל המשפחה.נמסר כי יו"ר הא

 רי לבעייתם. לא יבוצע פינוי המשפחה מהחוף ללא מתן מענה הומניט, בשלב זה, סוכם כי

 נציגי המשטרה נתבקשו לסייע ולבדוק את הנושא.

      
              
  אלי מלכה, יו"ר                  

 איגוד ערים כינרת              
 
 

 בכר דנה: רשמה
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