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  :סיכום והחלטותדיון ,  ה.

 פתיחה ושונות .1

  .שנה האחרונות לא היה קיץ כזה  70  -ב אנשים שואלים איך עבר הקיץ הזה, לדעתי  :  גרינבאום  עידן  

  עם ישראל לא יצא לחו"ל ש  יחד עם העובדה  , "משבר הקורונה"לכינרת  כינרת מלאה ויחסי ציבור טובים

וכמובן  במקרי אלימות,  עלייה  הביאו המוני נופשים לכינרת. יש תחושה של לחץ באויר. זה מתבטא ב

למצב    .אשפהבכמויות   שנגיע  עד  והסברה  ניקיון, אכיפה  עבודת  יבינו    הרבה    ים בא  הםכשששאנשים 

הפעילות בעונה  דנה תיתן סקירה על    בחיק הטבע הם גם נדרשים להשאיר אחריהם סביבה נקיה.  לפארק  

 בדגש על חודש אוגוסט וכמובן גם על ההערכות לחגים. 

בכר הצוות, אריה, שלוםתודה  :  דנה  ולכל  חגי, אריקלצביקה  בתחומו אחראי  יעל.    ,,  על  כל אחד  גם 

על עבודה מאומצת מאוד בקיץ הזה.אנשים   גם להם  ותודה  נוספים  גם לפורום המועצה    רבים  תודה 

  2.1  -ההערכה שלנו לכ  .סיימנו אוגוסט עמוס מאוד  ישיבות ולקח החלטות חשובות.  שבעשקיים השנה  

או בחודש  כאשר  העונה,  מתחילת  נופשים  לכמיליון  הערכה  בלבד  בעונה    1-גוסט  אם  נופשים.  מיליון 

טון אשפה. החניונים עבדו בתפוסות גבוהות    725  -כ  טון, באוגוסט השנה פינינו   1200-הקודמת פינינו כ

אלף    20אלפים נופשים ליום ועד    10אלף נופשים ליום בחודש אוגוסט. בין    30  -כל העת, ממוצע של כ

ארוך של חמישי עד שבת.    אלף נופשים בממוצע לסופ"ש  50  -באוגוסט ונופשים ליום בשבוע ממוצע שאינו  

. ערכנו לארוע הזה כמובן גם תחקיר פנימי.  2.8.20רוע הטביעה אור ליום יאת א נציין  -  חריגים רועיםיא

חלוקים ולבנון שכללו גם התבטאויות גזעניות כנגד עובדי    ,רסיו אלימות וקטטות בחופי כ  –רוע נוסף  יא

 רוע נסקר בעיתון הארץ בכתבה חזקה שמעידה על המציאות המורכבת בחופים. יצוות הניקיון. הא

 : תודה לעידן שראה את החשיבות של הכתבה ועזר לקיים אותה בחופים. יעל שביט

נוציא מפה    גרינבאום:    עידן זו    כל תוקף מועצת האיגוד מגנה באת האמירה שחשוב שגם בהזדמנות 

 מהלך התקופה היו לא מעט כאלה. בחופים ובכלל וב גזענותגילויים של 

את    בערב. כעת ועד סוף העונה צימצמנו  19:00שירותי הצלה ניתנו עד סוף אוגוסט עד השעה  :  בכר  דנה

נציין שוב את      והדבר פורסם באמצעי התקשורת וברשתות החברתיות.  17:00שעות הפעילות עד לשעה  

החשוב   מקטע    שסיפקנוהשירות  בגולן  גם  נפרדת  בכ13לרחצה  מסתכמת  הנפרד  הקטע  עלות   .-  300  

כ כ  200  -אלש"ח.  ועוד  סידורי המחיצות,  על  על סידורי  100  -אלש"ח  ש   םאלש"ח  ל  תברואיים שונים 

להבין   צריך  וסדרנות.  שלישי   מציל  אבטחה,  של  מתוגבר  וכ"א  יבילים  /כיורים  מלתחות/שירותים 

 בקטע החוף.    24/7שהמחיצה עצמה עשויה להוות מפגע בטיחותי ולכן חשובה הצבת סדרנים ומאבטחים  

 ?כמה אנשים היו שםחיים רוקח: 

קיימנו    עומס בכינר.מה הוריד    שים והחוףלא ספרנו במדויק אבל ביקרו בחוף הרבה מאוד נופ  שלום רנד:

 כאן שיתוף פעולה הדוק עם רשות המים וראוי גם להודות לרשות המים שנרתמה אף היא לעניין.  

אנו מבצעים דיגומי מים כל העונה. חודשים יולי אוגוסט הינם חודשים רגישים.    -דיגומי מים:  בכר  דנה

החוף. סגירת  את  מחייב  אשר  זיהום  מתגלה  פעם  אחת.  לא  קטע  סגירת  כה  עד  ארעה  כמובן    השנה 

"כינרת    מוקד  שנתקבלו תוצאות דיגום חריגות.שהסוגיה הבעייתית הינה להוציא אנשים מקטע מוכרז  

מס"כ   40%מהם בחודש אוגוסט. ארועי רעש מהווים  235 - , כאירועים 390   -בטוחה" טיפל  כל העונה ב

ניכר גם במוקד    הארועים המטופלים. טיפל    שנה שעברה. במשך כל  "כבית כינרתוכ" עומס המבקרים 

טרם סיכמנו את נתוני אוגוסט    פניות לחודש.   7000ניות כאשר השנה קיים ממוצע של  פ   8000  המוקד בכ

לפני סיום מעדכנת כי המכרז לתפעול חוף דוגה מוכן לאחר שתואם    אבל הוא צפוי לשבור את כל השיאים.



 

 

 
 

ש היועצים הביטוחיים והיועץ הכלכלי.  פירסום המכרז מתעכב  מאחר וטרם נתקבל אישור  עם היועמ"

 שר הפנים להתקשרות ארוכת טווח.

ויש גם עומס בצומת דוגה/כינר. חשוב    עומסכורסי יש  בצומת  כשאני מסתובב בסובב כינרת  חיים רוקח:  

 חנו ראשי רשויות נוציא מכתב.מציע שאנ  שאנחנו הולכים לפתוח את דוגה.  לטפל במיוחד לאור זה 

 יש תכנון לצומת רמות.  :רנד שלום

 עומסי התנועה בסובב כינרת מטופלים ע"י המשטרה אשר מודעת כל העת לבעייתיות.  עידן גרינבאום:

 גם בלי קורונה הכביש עמוס.  צביקה סלוצקי :

 קיימת תמיד הבעיה של חניה בצידי כבישים ומעגלי תנועה. פחות מטופל ע"י המשטרה.  :לוין חגי

אמצעות  בבעיה נוספת שראוי להתייחס זה לתת מענה  מציע לזמן את נת"י לסיור באזור.    עידן גרינבאום:

הנופשים   לכוון את  מנת  על  בחופים,  התפוסות  עם  ובמקומות אחרים בקשר  בצמח  אלקטרוני  שילוט 

  . תדע גם לעדכן ושמשפחה תדע לאן כדאי להגיעולרית שלחופים הפנויים. דיברנו גם על אפליקציה סל 

דה  ו, על עבדנה  ,יעל  ,שלום,אריה    ,ל הצוות, צביקהשוב רוצה להודות לכ   ננסה לקדם את היוזמה הזו. 

   טובה ומאומצת.
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 מאושרר פה אחד.החלטה: 

 

 לתא השטח.   לשימוש מיידי לרווחת הנופשים, בהתייחס לתכנון עתידי  החוףהסדרת  -חוף צמח .3

 אשר מציג את הנושא. 13/13ראש צוות התכנון לתמ"א  -אדר' אילן איזן: ףנוס ףמשתת
 

חוף  של    קיבוץ אלומות לצורך תפעולו בעבר התקשרה המועצה האזורית עמק הירדן עם  :  עידן גרינבאום

הכללים .  צמח השתנו  לתחום  בדרך  העברה  בתהליכי  החוף  רמ"י.  מול  בהסדר  יצא  אלומות  קיבוץ   .

משרד האוצר לאחר שאושרה  בע  ג האיגוד. בקשת האיגוד להעברת החוף לתחומו ואחריותו נמצאת כר

. אמירה  להחזיר את החוף לציבוריש    -האחתאמר:  ישצריכות להבמשרד הפנים. יש פה שתי אמירות  

. לא מדובר  בעוד כמה שנים  לראות את החוף  איך היינו רוצים  יש לתכנן את החוף בראיה לעתיד,    -פת נוס

מי    שקמים, כל-ברנקי-בפיתוח למחר בבוקר. אנחנו לפני עבודות הפיתוח בחוף צאלון, ובהמשך בצינברי 

זוכר את תכנית הפיתוח הרב שנתית שהוצגה. גם בחוף הזה  שהיה ביום עיון   אנחנו רוצים  בכרי דשא 

 לחשוב על הפיתוח העתידי. 

על כך שהמועצה  ראשית  :  איזן  אילן   13/13א  תמ"הארצית אישרה השבוע את  אני מברך את האיגוד 

וחופיה.   הכינרת  למרחב  מאחהכוללת  שעמד  התמי  הזו  ו רי  הת  הואכנית  ביו האיגוד.  היא  וזמת  כנית 

האיגוד הקים צוות תכנון שצריך    –פה אחד. חוף צמח  השבוע  רה  ושא   והיא    האיגוד ובליווי מנהל התכנון, 

הכללי בשלב ראשון לתכנן  רעיון ה  ופעולות במבט לעתיד.חוף יהיה שמיש על מנת שהלבצע כמה פעולות  

כדי להעשיר את החוף בשירותים.  תכנונית  ראיה עתידית  להסתכל בבמקביל  .  החוףשל  ולבצע שיקום  

ה אולי לבצע מרכיבי פיתוח משלימים מתוך התכנון העתידי,  בנוסף, יש שלב ביניים אפשרי כאשר נרצ

  (. )מציג מצגתשאולי כעת אינם מתאפשרים אבל יתאפשרו בהמשך ושאינם סותרים את התכנון העתידי.  

שרות  פמציג את הא  מציג שתי חלופות לשביל סובב כינרת. אחת בתוך החוף ואחת על קו רכס המסלעות.

 רחוב.  -לפתיחת הגדר התוחמת את החוף מדרום )בין האנדרטה למועצה(   ליצירת ממשקים חוף

 ? לא תהיה בעיה של בטיחות :רוקח חיים



 

 

 
 

להיזהר.    :גרינבאום  עידן צריך  בצינברי  האירוע  למול  אחרי  הגדר  פתיחת  עם  בקשר  חשיבה  נדרשת 

 מתחמי לינת לילה סמוכים בתוך החוף. 

. השולחן הזה  חוף צמחחשוב האם לאפשר לינה בצריך לאולי    וסוגיית הלינה,    גדרלעניין ה  :בכר  דנה

אולי גם כאן. יחד עם זאת  .  שקמים לא תתאפשר לינה-ברניקי-יכבר החליט שבחופי מערב הכינרת צינבר 

בדיון פנימי מול עידן הוא העלה הצעות של פתרונות נופיים  שיכולים לאפשר בהפרדה מפלסית גם סילוק  

פתיחת החוף ברצועת רוחב מסוימת שמעבר לה כן יהיה תיחום על מנת לייצר אזור בטיחותי  וגם  ר  הגד

 ק לכל החופים. ידולקמפינג. מזכירה כי גם כיום הולכי רגל נכנסים ללא ב

למה לא    -חוף אחד רועש. מתקני מיםרוב חופי הכינרת הם חופים שקטים אולי נחשוב על    רוקח:  חיים

    , אטרקציות מים.מים יפארק של הציבור ללתת מענה. יש צורך 

כדי    חוף וחוףל להקים ועדה מתוך הצוות המקצועי שיאפיין את אופן הפעילות בכמציע  ה סגרון:ארי

  .שנוכל לתת מענה למגוון רחב של האוכלוסייה

לא  ו   - מחשבה לעתיד  -את החוף. במקביל איך לפתוח לאלתר    את העבודה לשניים.  חילקנו    :איזן  אילן

 את עצמינו ואתכם.  הגבלנו 

מ', נרצה    100-200כנסת למרחק של  ברצועת תנודות המפלס שהיא מאוד רחבה בחוף צמח ונ  :רנד  שלום

נרצה לראות כיצד  דקים,  בצע בתיאום עם רשות המים  איך אפשר ל  לראות   שבילים. באמפי הטבעי, 

אינו  חוף צמח    .  סוגי צל שוניםרועים.  יברמות מדושאות לצד שמירת האופציה לא   , אולילאפשר גם לינה

שמדברת    ליצור טיילת  -גדר  את הלפתוח    על   דיברואם    .יתר החופים ומתאפיין בסביבה סמי עירוניתכמו  

לתכנן את החוף    נפלה בידינו הזכות   פשרויות רבות. וכד'. כמו שאילן אמר, הא   דוכני אוכל   עם הרחוב,  

 הזה. 

וכמובן  כניות כלליות הוצגו בכרי דשא בדיון שניהלנו,  ו. וכמו שתראשוני  מדובר בדיון:  גרינבאום  עידן

דת  יכלים על החוף כחלק מיח תאיה השלמה והעתידית שלו. אנו במועצה מסבר   שלא נפתח מחר את החוף

בשילוב    להופעות  עם חוף רחצה מוסדר שיכול גם לשמש  זה מקום  .  אמפיוה  בית גבריאלהשטח יחד עם  

   עם אזורי לינה. זה שירות מתבקש. כבר בעבר קיבלנו פניות שנדחו על הסף בגלל העדר האופציה. 

ם של הציבור, מציע הליך של  יבהמשך למה שחיים אמר בקשר עם מה שהציבור רוצה, צרכ  :רונן  שחף

 שיתוף ציבור. נושא צל, חשוב לבצע נטיעות וצל טבעי ולא רק צל מלאכותי שדורש תחזוקה רבה. 

   בטח לא ברצועת התנודות שם יש הצללות ניידות.בכל מקום, נטוע עצים אי אפשר ל  :סגרון אריה

: מדגיש בקשר עם שלב השיקום המיידי. מבנים קיימים ישופצו. אין כוונה להרוס שום מבנה  שלום רנד

 קיים. בנוסף לבצע עבודות הסדרה של חשמל, תאורה, מים, טיפול במפגעים וכד'.  

 . 2021: אין מקור תקציבי עדיין לעבודות. כך שקשה להתחייב לפתיחת החוף לעונת הרחצה דנה בכר

נסתכל  ,  את כל החומר  כזאחרי החגים נר  ראשוני.  דיון  מדובר ב תודה לאילן איזן.  כם.  מס:  נבאוםיגר  עידן

  יש לזכור שהמטרה כעת הינה במתכונת שתקבע.    הליך שיתוף ציבור , כולל  יותרמעמיק  קדימה וננהל דיון  

בהקדם   ציבורל ו החזיר של החוף על מנת ל מידידבר ראשון שיקום היא להביא את הכסף על מנת לבצע 

 ובנושא הזה יש להתקדם.  האפשרי

 

 

 

 



 

 

 
 

המתאים לצרכי יחידת  חדש  התאמת דגם כלי השייט  ,  ת לאיפיוןוהמלצהצגת    -1ספינת הפיקוח כינרת   .4

 וקבלת החלטה בקשר עם מכירת הספינה.  הפיקוח

 

על מנת לאפיין את הצרכים    יצרנו קשר עם יועץ מהתחוםבהמשך להחלטת מועצת האיגוד,    חגי לוין:

נעשה סקר מה קיים במקומות אחרים בארץ. קיימת הערכה למכירה    לספינת פיקוח חדשה ולאתר אותה.

אלש"ח. נבדקו גם מספר דגמים אופציונליים לרכישה. קיימת     400-500של הספינה הקיימת בעלות של   

צערנו  גילינו תקלה כבדה בספינה,  במקביל, ל  המלצה  לקנות סירה שמיוצרת בחו"ל עם יבואן רשמי.

הת של  בעיצומו  אנחנו  מציעיםיכאשר  אנו  משביתה.  בתקלה  מדובר  הספינה  את    ם לסיי  קון.    תיקון 

" , לאתר קונה פוטנציאלי לספינה ולגבש את עסקת המכירה. לקדם  רכישה של ספינה חדשה  1"כינרת  

 .לו  ילווה ע"י היועמ"ש והיועץ המקצועילטובת משימות הפיקוח והאכיפה של האיגוד.  כאשר ההליך כו

גם קניה וגם מכירה צריכה מכרז אלא אם בתאגידים סטטוטוריים כדוגמת האיגוד,    :שטרן  חייםעו"ד  

   כן הספק הוא בלעדי.

 ההליך כולו ילווה ע"י יועמ"ש. :בכר דנה

 ? לפיהם נתקבלה ההחלטה על הדגם המומלץ של הסירה מה ההגדרות והאפיונים :סלוצקי צביקה

טכנולוגית   :לוין  חגי יכולת  ואכיפה,  פיקוח  של  למשימות  שמותאמת  ספינה  מותאם,  ,  הגדרנו  מכשור 

GPS  נוסעים, קבינה    6רישוי להובלת עד    ,  וולט  220וולט,    12, מד עומק, תאורת לילה, יכולת מתח חיצוני

סגורה וממוזגת על מנת לקבל התאמה לחורף/קיץ, יכולת אחסנה וניוד מחוץ למים, עגלה נגררת, שאפשר  

 . 20ה בחניון מוסדר מחוץ למים, דרגת משיט של עד משיט  ספיניהיה להחנות את ה

 הקניה? האם יש לצורך באישור מועצת האיגוד לעסקת המכירה ו :גרינבאום עידן

 עדת המכרזים. ו ניתן לאשר בו :שטרן חיים

ר רשות ניקוז כינרת  את זכות הסירוב הראשונה לקניית הספינה ככל ויימצא  ומבקש עב  :סלוצקי  צביקה

 לה קונה.  

 אנו מחויבים בהליך מכרזי שווה. הנושא ייבדק.  :שטרן חייםעו"ד 

 - מקריא את הצעת ההחלטה עידן גרינבאום: 

 

 מועצת איגוד ערים כינרת מחליטה:  

 בש את עסקת המכירה.  ולגלספינה  לאתר קונה פוטנציאלי " , 1"כינרת   תיקון הספינה את  םלסיי .1

 התהליך ילווה ע"י היועמ"ש והיועץ המקצועי ויאושר בוועדת המכרזים. 

 הפיקוח והאכיפה של האיגוד.  לטובת משימות לקדם  רכישה של ספינה חדשה  .2

 התהליך ילווה ע"י היועמ"ש והיועץ המקצועי ויאושר בוועדת המכרזים. 

 

 פה אחד. מאושר החלטה 

מבקש להתקדם בהליך על מנת להיות ערוכים עם ספינה חדשה לתחילת עונת הרחצה    :  גרינבאום  עידן

2021 . 
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מעדכן כי נעשתה עבודה של יועצי הביטוח ונסגרה פוליסת ביטוח מול ביטוח חקלאי בעלות  :  גבאי  דני

  ₪   מיליון  2ע"ס של      בים ובנזקי הצפות    השתתפות עצמיתכולל ביטוח לרשות הניקוז.    מלש"ח  1.62של  

ביבשה   עצמית  עתידיות  תוקם  .  ₪מיליון    1השתתפות  תביעות  עבור  לתשלום  שתשמש  ביטוח    . קרן 

טפונות סוכם בין עידן  יהתנאים של  ההשתתפות העצמית בנושא הצפות ונזקי ש  חמרת והרעתבעקבות ה 

בס"כ   היחסי  חלקה  את  תשלם  לא  הניקוז  שרשות  למבטחים  .  בפרמיה  15%לצביקה  תיפנה  הרשות 

 . טפונות וההצפותינוספים על מנת לקבל כיסוי ביטוחי ראוי לעניין הש

 

 נושאים שונים:  .6

כרטיס אשראי ארגוני. נושאי תפקיד משלמים בכרטיסי אשראי  לאני מעלה צורך נוסף שעלה,    : גבאי  דני

ם  אסי אשראי. הטירי היום לגביהם לקבל תשלום רק בכרששאפ   ות  עבודה שונמשימות  פרטיים עבור  

 זה אפשרי? 

ברש   :רוקח  חיים אפשרי  לא  לי  הידוע  ככל  בהחלט.  קיים  אשר  הצורך  עם  לחלוטין  ויות  מסכים 

   המקומיות.

 יש בעיית מורשי חתימה.   :חוטבא סאלח

 . אשראי ארגוני ניקוז אין כרטיסה ברשות זה נושא בעייתי.  :סלוצקי צביקה

 יש לבדוק את הנושא.  חיים שטרן:

 .₪ 10,000 שלמסגרת האשראי  מבקש שהבדיקה תהיה עבור  :גבאי דני

שהנושא עלה,  מזכיר    נתנהל ביום הכיפורים באותו הנוהל.    גם השנה ולסיום, החגים בפתח  מזכיר    :  עידן

 שנה טובה לכולם.ה. ינתקבלה החלטה ואנו עומדים מאחר

 

 

    : דנה בכר הרשמ

 

 

 

 

  , יו"ר  עידן גרינבאום                 
 איגוד ערים כינרת                 
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