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 א"תשפ שבט' כ
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  :סיכום והחלטותדיון ,  ה.

 ושונותפתיחה  .1

 .בועז יוסף ,ברך את החבר החדש שמצטרף אלינו כראש עיריית טבריהמ: גרינבאום עידן

 

 .13.12.20וסיכום באמצעות הדוא"ל מיום  3.9.20מיום  7/2020אישרור פרוטוקולים מישיבה מס'  .2

שהתקיימה הישיבה פרוטוקול ו 3.9 מיוםהישיבה הקודמת : נאשרר את פרוטוקול עידן גרינבאום

א באמצעות הדוא"ל שלגביה יצא פרוטוקול החלטות בקשר מינוי ועדת המשנה בלבד וזאת מאחר ול

 , אשר תובא לדיון בישיבה זו.הנפרד היו הסכמות מלאות על סוגיות חוף

 החלטה: מאושרר פה אחד.

 

 .2020סיכום עונת הרחצה  .3

עובדי אגף מינהלת הכינרת על : ראשית, רוצה שוב להודות לעידן ולצביקה והכי חשוב לכל דנה בכר

עונה עמוסה ומאתגרת. הנופשים ממשיכים לפקוד את החופים בעונת קורונה מיוחדת זו. ערכנו סיכומי 

עונה מחלקתיים ואגפיים ותודה לאריה, שלום, חגי ויעל על העברת הנתונים, המצגות, טבלאות 

רד הפנים ובמשרד לחיזוק הופצו לגורמים הרלוונטיים במשיים שלאותמונות. המסמכים הפורמ

ואנצל את ההזדמנות להציג את  2020תמקד בהצגה מהירה של עונת אקהילתי מצורפים בחוברת. 

 . )מציגה מצגת(.2021קר הפעולות שנעשות כעת לקראת עונת יע

שגם לגביהם החדשים  ת המשימה גם לסוסיתא וגם לצמח, החופים המצטרפיםהגדר :גרינבאום עידן

בחוף צמח נעשות עבודות שיקום נרחבות. ברור שהוא לא יפתח במלוא   . 20.3.21וא תאריך הפתיחה ה

 אבל הוא יפתח לציבור.  על כל הפוטנציאל הגלום בו שימומש בעתיד,  יכולתו

 . 24/7האם אפשר שיעבדו  :יוסף בועז

 . 24/7 כל חופי האיגוד פועלים  :בכר דנה

 ? למכרז דוגה עד מתי ניתן להגיש הצעות :בן עוד יגלס

 .31.1.21עד  :בכר דנה

 נים?יאת הפרטים לגבי המתעני דקומישהו ב :תלחמי פיראס

בהמשך תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של  כעת מתקיימים סיורים לכל המעוניינים. :בכר דנה

 המכרז.

הסיוע והרצון לשיתוף פעולה בקשר עם  על כלי ולרשות המים מתלח תודה לפיראס :סלוצקי צביקה

 גופרה. גדמי עצים בחוף עקירת

עקירת עצים מתים בסוסיתא, חלוקים לאישורים שנתקבלו לבוודאי. וגם בכל הקשור  דנה בכר:

 שיקום הדרך המקשרת בצינברי.של ועבודות התשתית הנרחבות 

 ,חוף צמח כדאי לשקול, לדוגמאבנוגע לרעש. השאלה אם לא  אמרת שהרבה תלונות היו :בן עוז סיגל

 שזה יהיה חוף שנאפשר בו מוסיקה ואז זה יהיה פתרון לקהל רחב? 

 חופים. וזה לא הוכיח את עצמו. כלל עשינו את הניסיון הזה לפני ההחלטה הגורפת על :סלוצקי צביקה

 -המציליםהרעיון של חופים שקטים בא בד בבד עם תפעול נכון של חוף רחצה מוכרז,   :בכר דנה

שיזף רותם אינו  שירותי ההצלה, יחד עם המשטרה וכוחות החילוץ בסביבה שהיא שקטה ובטיחותית.

 הוא מהווה מבחינתנו את המענה עבור המוסיקה. -ונהלי חופים שקטים לא חלים עליו חוף מוכרז 



 
 

 
 

ב בכל חשו באה ביחד. פחות אלכוהול, פחות ונדליזם. החבילה הזו  -חופים שקטים יעל שביט: 

 החופים המוכרזים.

לבנון בה צעירים, 'נכון שבאים הרבה חבר נמנע. מעבר לזה,  כל היתראם הרעש מטופל  :גרינבאום עידן

 בירדן, אבל בסוף היעד הוא להביא את המשפחות לכינרת. גם כורסי וו

 אם זה נבחן אז בסדר. :בן עוז סיגל

 

 הנושא הוצג ע"י דני גבאי. – 2021ואישור תקציב  2020דו"ח ביצוע  .4

 2020תקציב עליה יחסית ל 50%?  איך יש בהוצאות פינוי האשפה למה יש עליה משמעותית :יוסף בועז

 .2019מאושר שנערך ככל הנראה ביחס לביצוע 

  .לפיכך יש עליה בהוצאות הפינוי היו יותר נופשים -  2020ביצוע לגבי  :רנד שלום

 הצטרפות חופים חדשים סוסיתא וצמח.ההוצאות בצפי לעליה נוספת עקב  2021-ביחס לדנה בכר: 

 .2021בין דו"ח ביצוע לתחזית סיכום וממנה לתקציב ממה נוצר הפער  4.1סעיף  :שפירא לירון

כנראה קיים פה צפי לביצוע עבודה נבדוק.  -לגבי  הפער בין דו"ח ביצוע לתחזית סיכום :בכר דנה

תוספת של תחנות שאיבה לטיפול עקב  -2021ביחס לפער הנותן את תקציב שוטפת שכרגע אינני זוכרת. 

 כניסה לתחזוקה של תחנות שאיבה חדשות בחופים החדשים.

 ?ח. אפשר להסביר"לשא 2900הוצאות קורונה  :רונן שחף

עבור חיטוי וניקיון בהתאם לתנאי התו הסגול , ד הפניםמדובר בהוצאה כנגד הכנסה ממשר :גבאי דני

 לחופי רחצה, כולל הסברה , מיתוג, יח"צ שילוט.

 מלש"ח כיצד יש צפי עד סוף שנה עם תוספת של  4.5התקציב המתוכנן היה  -סעיף כ"א  :ליבנה ערן

 אלף מאוקטובר עד דצמבר?  800

  אלש"ח. 380כולל גם את הסכם הפשרה לעובדים  :דני גבאי

התוספת על על בסיס עלויות השכר ולא היא  2021לשנת  על השכר 5%לבדוק שהתוספת  :בן עוז סיגל

 עם הסכם הפשרה.

 צודקת. נתקן.דני גבאי: 

 ממה היו עלויות גבוהות של הסירה אחזקת סירה? :יוסף ועזב

 היה תיקון גדול מאוד במנועים. :גבאי דני

 מכירת הספינה מוכן. למכרז ה :שטרן חיים

טוחים תקורות כי היינו בסעיף לא הכנסתם  2021שלשנת סעיף התקורות אני מניח  :סלוצקי צביקה

הסעיף הזה לגבי התהליך תקוע בגלל תקציב המדינה. אני מציע ששנשלים את תהליך ההיפרדות, אך 

  .2021קורות לשנת תלהסכמות בקשר עם סכום הנגיע 



 
 

 
 

 .בזהנדון  :גרינבאום עידן

  ה? סעיף סגור?כהאם מדובר בהער -2021מימון המדינה לשנת  14.1סעיף  :יוסף בועז

מדובר בסכום סגור ומדויק מאוד שהוא סכום מכפלות רו"ח אלטר לתקצוב חופי הרחצה של  :בכר דנה

עקב כניסת החופים החדשים  2021למימון הנדרש לשנת  2020קיים הבדל בין המימון לשנת האיגוד. 

 אם לא נקבל את התקציב הזה אי אפשר יהיה לפתוח את החופים. צמח וסוסיתא.  -לתפעול

 יש פה תקציב מותנה למקרה ולא מקבלים את כל המימון? :שפירא לירון

עושים תקציב מותנה. פה אחד לאחד. אומרים מאוד  בניגוד לרשות פה אנחנו לא :גרינבאום עידן

 ייפתחו חופים.בבירור, לא יתנו לא 

 קיבלנו פחות צריך להחליט מה יורד, הכל בהתאם. . לזה קוראים מותנה :לירון

 נפתח את החופים ואת לא נקבל את הכסף לא  אם .מלש"ח 5וצמח זה מעל  סוסיתארק  :גרינבאום עידן

אם משרד האוצר יגיד אין כסף הפורום ישב ויחליט בהתאם. האם סוגר  בל כאן. נק הזאת  ההחלטה

  .חלק מהחופים

ברצועת התנודות. נראה סכום נמוך מידי ביחס למה שצריך לבצע  הסרת מפגעים :תלחמי פיראס 

  במפלסים גבוהים. 

לא היה מהתקציב אך זה עבודות רבות לטיפול בצמחיה ברצועת התנודות  2020בוצעו בשנת  :בכר דנה

תקציב השוטף, במסגרת תקציבית שוטפת מהמלש"ח.  1.5ס "קיבלנו תקציב תוספתי לשם כך עהשוטף. 

 נדרש תקציב תוספתי.  -עושים  מה שיכולים. שזה מינימום. מעבר לכך  -אלש"ח לשנה  100-של סביב ה

 

 מאושרים פה אחד. – 2021ותקציב  2020דו"ח ביצוע  החלטה:

 יעודכן בהתאם להסכמות בין האיגוד לרשות הניקוז. – 2021לשנת  סעיף תקורות

 יתוקן לפי  הערתה של סיגל בן עוז. -סעיף שכר כ"א

 

 קבלת החלטה להעברת החוף לתחום האיגוד. -חוף הדקל  .5

 . דנה תציג את הנושא.עיריית טבריה ראש הנושא עולה בהמשך לבקשתו של :גרינבאום עידן

מאזור הבניין של מי רקת ותחנת   -דרומי חלקים, חוף הדקל 2ל  את חוף הדקל אפשר לחלק  :בכר דנה

ועד חוף הבורה בורה וגרין.  . הדקל הצפוני ממתקן מקורות דרומה עד למעגן הדייג מקורות שאיבה

החוף הצפוני בייעוד קרקע מלונאי ולא רלוונטי  החוף הדרומי בעל ייעוד קרקע סטטוטורי לחוף רחצה.

פרויקט טיילת בחוף הדקל הדרומי.  ומשרד התיירותבשנים האחרונות קידמו עיריית טבריה לדיון. 

שביל סובב כינרת. הפרויקט גובל ברצועת המוביל -כולל חניות וטיילת 90הפרויקט כולל הסדרת כביש 

ק מהפרויקט ולא ניתנה לו התייחסות בשום שלב של המלוח של מקורות. המוביל המלוח אינו חל

 הפרויקט.

בחודשים האחרונים עלתה סוגיית העברת החוף לאחריות האיגוד כחוף רחצה מוכרז והשלמת תכנון 

ופיתוח של תא השטח כחוף רחצה כאמור כולל מבני שירותים ומלתחות, מבנה קיוסק, הנהלת חוף, 

 סוכת מציל וכד'.

המובל המלוח של מקורות וקבלת אישור ולחו"ף  -ן תא השטח כחוף רחצהחסמים בקשר עם תכנו

לתיקונים בקו המסלעות שבחוף על מנת לייצר חוף רחצה וגם שטח יבשתי אשר יאפשר שהיית יום של 

 נופשים  והקמת מבנים.



 
 

 
 

נדרשת קבלת החלטה עקרונית באשר לקבלת חוף הדקל לאחריות האיגוד באופן אשר יתופעל ויתוקצב 

וף רחצה מוכרז וזאת בכפוף להסרת החסמים כאמור ותיקצוב האיגוד עבור התכנון, הפיתוח כח

 והתפעול של החוף.

לסיורים ודיונים בקשר עם קטע החוף. מקורות יכולים לאשר מבקש להיות מוזמן  :תלחמי פיראס

 תכנון אבל בסוף רשות המים נדרשת לאשר.

של  . יש מילוי מטרים 5המובל המלוח נמצא בעומק  לתכנון העקרוני. מקורות כבר אמרו כן: יוסף בועז

אם תהיה בעיה הוא  .ל מקורות נתן הנחיה להוציא"מנכ .בהחלט אפשר להוציאשמטר וחצי  -מטר 

 במקום הכי יפה שיכול להיות. יעצור תכנון של חוף רחצה מתערב אישית, לא יתכן שקו מים מלוחים 

יגוד חייבת להבטיח כי מבחינת האיגוד לא ייווצר בעתיד מצב  שמתקבל החלטת מועצת הא :בכר דנה

  לאחריותנו חוף עם בעיות לא פתורות, עצם בגרון,  המהווה חסם לתכנון עתידי.

, הגיוני ומספיק רחביצירת  עורף יבשתי, של   וף"חסם נוסף של תיאום מול הולחיש  : רנד שלום

. קיימת תב"ע מאפשרת, אבל הקמת מבנים לטובת החוףמזרחה מרצועת המוביל, על מנת לאפשר 

ריכה צוההחלטה שתתקבל זה מכלול מאוד מורכב  . נדרש תיאום וקבלת אישור לפי תנאי התכנית

  לקחת הכל בחשבון.

. תפתח את אז אל תקשור את זה. תהליך של ייבוש באישור סטטוטורי לוקח המון זמן :סלוצקי צביקה

 החוף בתנאים הקיימים.

רחצה כמו שאנחנו מקימים עם ם הקיימים. אתה לא יכול להקים חוף אין תוחלת בתנאי :רנד וםשל

 .רותים ומלתחותיאין מקום לש . ותתחרותים ומליש

 .בטח יש מקום על הרצועה של המים המלוחים יוסף: בועז

 להקמת מבנים על רצועת המוביל המלוח?אתה יכול להוציא אישור  :רנד שלום

וד ערים לקבל חופים תפקיד איג ים.נייכנסו גורמים עברי –האיגוד לא ייכנס לחוף אם  .כן :יוסף בועז

 לשמור ולטפח אותם.

שלוקח זמן רב, כמו משרד הפנים. נתחיל בהליך  גם את אישור ההחלטה צריכה לעבור  :גרינבאום עידן

 תהיה תנאי לקבלת החוף לאחריות האיגוד. אישור בכתב רשמי ממקורות שלקח בצמח. קבלת 

 . מנוסח ההחלטה שתאושר בכפוף להצהרת ראש העיר לנושא מציע למחוק את נושא הארנונה

 הסדרת הטיפול בחופי הכינרת ההזדמנות במסגרת אותו הרצון לשנות את חוק  זו :סלוצקי צביקה

 גם לעניין הארנונה. - לעניין ההיפרדות

 .חוק גביית ארנונה לא חל על איגודי ערים :רונן שחף

. זה לא שחוק איגוד ערים כמו שאנו מכירים לא חל עליו איגוד ערים כינרת זה חוק מיוחד  :יוסף בועז

 איגוד כמשמעותו. 

משפט המחוזי ם משפטיים נפרדים שהתנהלו בבית ההליכי שניכרגע המצב שבעקבות  :שטרן חיים

 ארנונה.  גבייתנוצר סטטוס קוו של אי  צפון ממונה מחוזכוסף בכובעו בועז י מר בנצרת ואחד בפני 

לפיכך ההצעה היא לקבל החלטה בקשר עם החוף הנפרד והחלטה בקשר עם חוף  :גרינבאום עידן

סוגיית הארנונה וזאת בכפוף להצהרה לפרוטוקול של בועז יוסף בקשר עם  הדקל, ללא איזכור

 אלה.   םהתחייבות לאי גביית ארנונה מהאיגוד בגין חופי

בגין החופים  איגוד ערים כינרתמארנונה מצהיר שעיריית טבריה לא תחייב ולא תגבה  :יוסף בועז

 שקמים, החוף הנפרד וחוף הדקל.



 
 

 
 

. ראשי הרשויות כולם מודעים לכך שהאיגוד נכנס בנעליהם  ת אזהרההערמעיר  :שטרן חייםעו"ד 

לפנות ביחד עם הרשויות המקומיות לשוב ו רותים המוניציפליים במקומן. עלינויונותן את כל הש

  . למשרד הפנים

 צריך לעשות שינוי בחקיקה.לכן  :סלוצקי צביקה

 כולנו פועלים לזה.  :גרינבאום עידן

 צריכים לקדם תכנית חלופית במקביל של גביית מכסות כנגד הארנונה.  :יוסף בועז

 .כלכלי המגבה את המכסות צריך לעשות תחשיבי מכסות, ולפי נוהלי התקנת צו :שטרן חיים

נוגעת למקטע חוף לגבי צירוף חוף דקל  לפני ההצבעה על ההחלטה מבקש לחדד שההחלטה  :לוין חגי

 מקורות ועד למעגן הדייג.הדקל הדרומי בלבד, ממתקן 

 .הדקל הצפוני לא קשורחוף   ,בוודאי :גרינבאום ובועז יוסף עידן

 

 :הבאה ההחלטה מתקבלת הדקל חוף על בדיון יוסף בועז של להצהרתו בהמשך: גרינבאום עידן

 מאושר פה אחד. -החלטה 

המקטע הדרומי שבין  – מועצת איגוד ערים כינרת מאשרת באופן עקרוני את העברת חוף הדקל .1

לתחום האחריות של איגוד ערים כינרת  מעירית טבריה   -מעגן הדייג ועד מתקן מקורות 

 בתנאים הללו: ולניהולו וזאת

על האיגוד להיות מובטח כי תא השטח יכלול תכנון ופיתוח של חוף רחצה על כל מרכיביו,  .א

 .לרבות מבני שירותים ומלתחות/קיוסק/הנהלת חוף וכד'

האיגוד להיות מובטח בקבלת אישור רשמי מאת חברת מקורות לתכנון המוצע לתא על  .ב

 השטח כאמור בסעיף א' להחלטה.

על האיגוד להיות מובטח בקבלת תקציבי תכנון ופיתוח להסדרת התשתיות של האתר כחוף  .ג

 מוכרז כאמור.

ודכן( תפעול של החוף בהתאם לדו"ח אלטר )מע  על האיגוד להיות מובטח בקבלת תקציבי .ד

בנושא תקצוב חופי האיגוד, באופן דומה לתקצוב החופים האחרים שבאחריות ובניהול 

 האיגוד.

אגף מנהלת הכינרת באיגוד והיועמ״ש של האיגוד מונחים בזה להמשיך במהלך מול גורמי  .2

משרדי הפנים, האוצר וועדת הפנים של הכנסת, לרבות ביצוע כל ההליכים הרגולטוריים 

 דרשים לשם הוצאתה לפועל של ההחלטה הנ״ל.והסטטוטוריים הנ

החברים ( וגולן עמק הירדן והמועצות האזוריות עירית טבריה )ראשי הרשויות המקומיות  .3

לא לחייב ולא לגבות ארנונה בגין חופי האיגוד. שכי יפעלו  במועצת האיגוד חוזרים על הצהרתם

אינו משתתף  אישר הבנה זו בע"פ בעבר אך שרחיים רוקח ראש המועצה האזורית גולן, א

 יתבקש לאשר בכתב נוסח החלטה זה. -בישיבה זו 



 
 

 
 

 
 
 

החלטה המאשרת את העברת החוף לתחום האיגוד בתיקון אשר ישמיט את   מוצעת- הנפרד החוף .6

 לגבי חוף הדקל, כנ"ל.  , ובכפוף לאותם תנאיםסעיף ההתניה בנושא הארנונה

 החלטה: מאושר פה אחד. 

ומעדכנת את החלטתה מיום  27.2.2017ועצת איגוד ערים כינרת מאשררת את החלטתה מיום מ .1
לעניין החוף הנפרד והעברתו  לתחום האחריות של איגוד ערים כינרת ולניהולו  18.6.2020

 בתנאים הללו: וזאת
על האיגוד להיות מובטח בקבלת תקציב מתאים עבור תפעול החוף בהתאם לדו"ח אלטר  .א

בנושא תקצוב חופי האיגוד, באופן דומה לתקצוב החופים האחרים שבאחריות  )מעודכן(
 .ובניהול האיגוד

  בנוסף על האיגוד להיות מובטח בקבלת תקציבי פיתוח לשיקום תשתיות החוף. .ב
אגף מנהלת הכינרת באיגוד והיועמ״ש של האיגוד מונחים בזה להמשיך במהלך מול גורמי משרדי  .2

הפנים של הכנסת, לרבות ביצוע כל ההליכים הרגולטוריים והסטטוטוריים הפנים, האוצר וועדת 
 הנדרשים לשם הוצאתה לפועל של ההחלטה הנ״ל.

 

 :קבלת החלטה להקמתה של הועדה -ועדת מכרזים לאיגוד ערים כינרת .7

 תעדועל בסיס חוו"ד יועמ"ש קיבלה מועצת האיגוד החלטה שו 4-2019בישיבה מס' עידן גרינבאום: 

המכרזים של רשות ניקוז כינרת תפעל תשמש גם כועדת המכרזים של האיגוד לשנה אחת נוספת שנת 

שנקבעה כשנת מעבר ואשר עומדת להסתיים. לפיכך נדרש לבחור ועדת מכרזים עצמאית חדשה  2020

נדרשת קבלת החלטה בקשר עם מינויה של ועדת מכרזים לאיגוד על בסיס חלופה א' בחוו"ד  לאיגוד.

 . 15.12.19עמ"ש מיום יו

 ועדה.והולם בראוי לתת ייצוג נשי  :שטרן חיים

אני מציע שסאלח יכהן כיור ועדת כמכרזים, ולצידו דנה כעובדת בכירה של האיגוד  :גרינבאום עידן

 וסיגל אם היא מסכימה. אני בעד רוב נשי. 

ר הועדה ועוד "בחלק פתיחת המעטפות לא צריכים להיות כל חברי הועדה. צריך להיות יו :יוסף בועז

הועדה עצמה. אני לא בטוח שסאלח ירצה כי זה מרחק של  להמשך דיון וקבלת החלטות אחד. ואחר כך

 שעה וחצי. יש כאן מישהו אחר שקרוב שיכול לשמש? 

סיגל , בלשכתך את המעטפות, דנה חברה תפתחאתה תהיה היו"ר ו –ראש העיר  :נבאוםיגר עידן

  .חברה

 חברי מועצה.  3 צריך  חיים:

 ?לירון עידן:

 : אין בעיהלירון

 .אני יכולפיראס: 

 . , פיראס ממועצת האיגוד ודנה נציגה מקצועיתלירון , סיגליו"ר בועז,  עידן:

 

 מאושר פה אחד. -החלטה 



 
 

 
 

 

 מכרזים לאיגוד ערים כינרת לפי ההרכב הבא:מאשרת הקמתה של ועדת מועצת איגוד ערים כינרת 

 יו"ר, סיגל בן עוז, לירון שפירא, פיראס תלחמי, דנה בכר. -בועז יוסף

 .בכר במקרה הצורך תתאפשר פתיחת מעטפות במשרדו של בועז יוסף ביחד עם דנה

 
 אישור למינוי כרו"ח  חדש לאיגוד ערים כינרת -רו"ח איתן כספי .8

רשות  מין הראוי שמאחר ומשמש כרו"ח גם של עם אלון מררי. סברתי שנפגשתי : גרינבאום עידן

על פי חוות דעתו של  באוירה טובה.  ביחד הנושא סוכםהניקוז שהוא יסיים את תפקידו בסוף השנה. 

 ח איתן כספי."רו ניתן לבצע התקשרות עםחיים 

 מה מונע בעדך לפרסם מכרז?  :יוסף בועז

 .מכרז לפרסם עכשיו צריך - אם כן :גבאי דני

 .אבל אז אתה מסתכן שזה לא כספי :סלוצקי צביקה

  אפשר להתקשר עם רו"ח כספי לשנה ובתום השנה לערוך מכרז.: עידן גרינבאום

 בתום שנה נוציא מכרז.היא הצעה נכונה. ההצעה שעידן הציע  :סלוצקי צביקה

 
 שר פה אחדוהחלטה: מא

רו"ח איתן כספי לרו"ח לאיגוד ערים כינרת למשך  ו שלמועצת איגוד ערים כינרת מאשרת את מינוי

 שנה אחת שבמהלכה יקודם הליך מכרזי להתקשרות עם רו"ח לאיגוד .

 
 אישור למינוי מ"מ מנכ"ל לאיגוד ערים כינרת. -דנה בכר .9

הנושא ירד מעל סדר היום מאחר ומינוי עובד כממלא מקום מנכ"ל לארגון מונע את התמודדותו של 

 רז פומבי על תפקיד המנכ"ל של אותו ארגון.העובד כאמור במכ

 

 שונות .10

דקות להצגת נושא מהותי שקשור לכינרת  15מציע שבכל ישיבת מועצה יוקדשו  :שפירא לירון

 כל פעם חבר הנהלה אחר יציג נושא. ש אפשר במדינה.  סוגוד מיכמשאב, יח

  מקובל.  עידן:

 

    דנה בכרהגר עמוס ו: ורשמ

 

 

  , יו"ר עידן גרינבאום                 
 וד ערים כינרתאיג                

 
 

 

 לנוכחים ,לנעדרים ,למשתתפים עתק:ה

 


