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 21/50 הפרוטוקול ישיב

 בצמח, עמק הירדן  ,29.12.2021, ירביע שנועדה והתכנסה כדין ביום  ערים כינרת  איגודישיבת מועצת מ
 

 : נוכחים א. 
 עידן גרינבאום  - ונציג המועצה האזורית עמק הירדן  יו"ר איגוד ערים כינרת .1
 צביקה סלוצקי  –נציג רשות ניקוז כינרת  .2
 לירון שפירא  –  הסביבתיים הארגונים נציג .3
 פיראס תלחמי ד"ר  -נציג הרשות הממשלתית למים וביוב  .4

 עידו סמילנסקי  -נציג המשרד להגנת הסביבה  .5
 שחף רונן  -נציג משרד החקלאות .6
 חיים רוקח   - האזורית גולןנציג המועצה   .7
 לח חוטבאאס -נציג משרד הפנים .8

 
 

 :נעדרוב. 
 בועז יוסף -נציג עיריית טבריה .9

 סיגל בן עוז   -נציגת משרד התיירות .10
 ערן ליבנה    -נציג רשות מקרקעי ישראל  .11

 
 

 משתתפים: . ג
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 .2022ותקציב    2021תחזית סיכום  -תקציב שוטף .4

 דיווח כללי.  -פעילות אגף מינהלת הכינרת  .5

קבלת החלטה בעניין הכרזה סטטוטורית בדבר ״חופים שקטים״ ועדכון בקשר  עם חוקי העזר החדשים    .6

 יועמ"ש חיים שטרן   –וצו הקנסות של האיגוד 

 הארכת התקשרות.   -שקמים  -חוזה איגוד ערים כינרת ועיריית טבריה  -המקטע הצפוני של חוף שקמים   .7

 חוף ללא לינה וללא מנגלים.    -חוף צמח .8



 

 

 
 

  :סיכום והחלטותדיון ,  ה.

היו"ר מודיע כי טרם נרשם קוורום של חברי מועצה. לפיכך ובהתאם לנוהל ישיבות המועצה, הישיבה    .1

לאחר   שעה  חצי  החלו  וההחלטות  הדיונים  קוורום.  בכל  ותתקיים  שעה  חצי  של  באיחור  תתחיל 

 ההתכנסות, בקוורום חוקי. 

 מציג לירון שפירא  – הציבורי והסביבתיסקירה בנושא שביל סובב כנרת בהיבט  .2

 20211.9.מיום  04/2021אישרור פרוטוקול מישיבה מס'  .3

 החלטה: מאושרר פה אחד.               

 2022ותקציב  2021תחזית סיכום  –תקציב שוטף  .4

ואופן הצגתו. מזמין את דני    2022עשינו עבודת מקיפה ופרטנית בנוגע לתקציב  : השנה  גרינבאום  עידן

סעיפי    הודנ יוצגו  ואח"כ  והדגשים  התקציב  מדיניות  את  בהתחלה  תציג  דנה  הנושא.  את  להציג 

    התקציב השונים.

בכר: בהתעמקות    דנה  התקציב,  הכנת  של  ההובלה  על  לעידן,  להודות  רוצה  התקציב,  הצגת  לפני 

התקציב המונח    הרצינית והליווי. לפי בקשתו של עידן נפתח בהצגה כללית של עקרונות התקציב:

  . 2022ותקציב  2021תחזית סיכום  1-11/2021, דו"ח ביצוע  2021לפניכם כולל למעשה עדכון תקציב 

מוצגת פה  עליה    .2021- לנתחיל מתחזית הסיכום    בחוברת.  9  'וביאורים החל מעמ תמסודר  היש טבל

שמכוסה ע"י גידול בהכנסות. עליה שמשקפת  את שיא הנופשים שפקדו את    מלש"ח  3.3בהוצאות של  

בצענו שינויים  באופן    -  2021לגבי עדכון תקציב    מיליון נופשים.  3.5  -כ  –   2021חופי האיגוד בשנת  

בתקציב   יוטמעו  שכבר  ורצינו  התקציב  לתקציב    2021הצגת  נתקדם  הם  ה  .2022ושממנו  שינויים 

בתקציב שאושר,  סעיפי  הפרדת סעיפי שכר עבודה מסעיפי פעולות.    ן ההצגה.שינויים של אופכאמור  

כמו כן, נכללו עלויות שכ"ע    תחזוקה, חינוך והסברה ושביל סובב כינרת כללו  פעולות ושכ"ע גם יחד.

עובדי חופים קבועים ועלויות עובדי כ"א עונתיים בחופים בסעיף תקציבי אחד. השינויים מייצרים  

עובדי חופים קבועים  מעלויות שירותי כ"א עונתיים בחופים )מסופקים ע"י קבלני כ"א(  "ע  הפרדת שכ

סעיפי גיזום בטיחותי של עצים שאוחדו    2    והפרדה בין פעולות חינוך והסברה לשכ"ע חינוך והסברה. 

אחד. שוטף     לסעיף  תקציב  תקציבית    -  2022לגבי  מסגרת  עם  תקציב   לאישור  מביאים  אנחנו 

מלש"ח והערכה זהירה להכנסות עצמיות ע"ס    39.5קצוב מדינה בבסיס התקציב ע"ס  המורכבת מת

המשך  :  עקרונותיו של התקציב  מלש"ח.  53  - ע"ס של כ  2022מלש"ח. סה"כ תקציב שוטף    13.5  -של כ

פעולות הניקיון שירותי  הצלה וכ"א עונתיים ללא    תיקצוב,  הפרדת סעיפי שכר עבודה מסעיפי פעולות

ההוצאות הרלוונטיות עבור חוף צאלון אשר צפוי להיסגר עקב עבודות הפיתוח אשר יתרחבו לכל  

שירותי כ"א עונתיים בהתאם לעליה הצפויה   עדכון עלויות  ,  התייעלות במערך הניקיון,  מרחב החוף

בסעיפי    13וקה של החוף הנפרד הזמני גולן/מקטע  הטמעת עלויות התפעול והתחז,  בשכר המינימום

תיקצוב לסעיפים   ,  תיגבור פעולות האבטחה,  התקציב הכלליים של שירותי כ"א עונתיים ותחזוקה

,  רווחת עובדים, השתלמויות והדרכות,  רכש של ציוד שוטף ולצורך תחזוקת מבנים ומתקנים)  חדשים  

עובדי     7  -טנדרים והכנסת רכבי ליסינג ל  7הוצאה    התייעלות באחזקת רכבים.(.  הפרשה לקרן ביטוח

והסברה  שטח. קהילה  והסברה  -חינוך  קהילה  חינוך  ומנהל/ת  למזכירה  מלאות  משרות  .  תיקצוב 

 שימוש בהכנסות ממכירת הספינה לקניית סירת פיקוח ייעודית . 

 



 

 

 
 

כמויות גדולות של  יש   תלחמי: התקציב לכיסוח צמחיה ברצועת התנודות נמוך מידי. פיראס     

 אשלים שכשימותו יהיו מפגע בטיחותי. יש שיטות חדשות לטיפול. 

 נצטרך, נעדכן את מסגרת התקציב.: אם גרינבאום  עידן     

 : מה החלוקה בסעיף בין חשמל ומים? חוטבא אלח ס     

 מים.   60%: גבאי דני      

                                               : מישהו בדק על תאורה סולארית?חוטבא סאלח      

 : אסור לעשות פנלים בחופים, אסור בתמ"א. גרינבאום עידן     

 לדים.   מתקינים/מחליפיםגופי תאורה חדשים : בכר דנה , דרנ שלום     

 כנסות מדו"חות? התחזית למה ה: גרינבאום עידן        

 אלף.  400גבאי:   דני        

 סעיפים נפרדים. למה?  4פינוי והטמנה, ישנם   לגבי:  שפירא לירון        

מתייחס  לפי הכותרת, הסכום נמוך  ההבדל  ,  סעיפים  2  -בקשר עם פינוי והטמנה, מדובר ב:  בכר  דנה      

עים  דואמצעי פינוי אחרים כמו צפר  מפרידים כי זאת תכנית עבודה אחרתו  חופים פתוחיםלפעולות ב

בעוד שבחופים   ומכולות פתוחות.   ישומשאיות היפוך לדחס  הסעיפים האחרים שדיברת    דחסנים 

 עליהם זה פעולות הניקיון עצמן של עובדי הנקיון.  

 : כדאי לציין שזאת עלות הקבלן. שפירא לירון        

 אפשר לרשום כ"א ניקיון.  בכר:  דנה        

 טיינר? יטיינר? כלומר האיגוד משלם את זה ריזה הר 7.4: סעיף שירא  לירון        

 , ברובו. דני גבאי: כן  

 אש"ח מפעולות משפטיות לאיגוד.  100: בשנה האחרונה החזרנו שטרן חיים        

 : סעיף הכנסות עצמיות, צריך פירוט יותר מפורט. שפירא לירון        

 בע"פ. דני פירט : בכר דנה      

מסתכלים  אם  מבקש פירוט בקשר עם הפיקוח. נראה שיש יותר הוצאות מהכנסות,  :  שפירא  לירון     

 לעומת ההכנסות מדו"חות.  הכלליות של הפיקוח על ההוצאות  

הוצאות משפטיות נזקי  גם  כולל    10.3סעיף    ,דנה בכר: בתקציב הנוכחי , ונתקן זאת בפעם הבאה  

וגוף הפיקוח.  ,  רכוש  תחת  להירשם  אמורות  אף  ברווחכביכול  הם  זה  את    כשמסדריםשלא  על   ,

 שאנחנו לא מסתכלים על פעילות היחידה כמשק סגור שאמור לכסות את עצמו. 

 : בהכנסות הרוב זה מחניות? שפירא לירון        

 . כןבכר, דני גבאי:  דנה        

השפירא  לירון        מתוך  מבין    50-:  לא  הציבור  הציבור.  על  כסף  הרבה  שמה  המדינה  את  מיליון, 

 ההשקעה של המדינה בחופים, צריך לשקף יותר לציבור. 

הוצאות נוספות שמכוסות  : כשרואים את התקציב, רואים שיש ביצועים מושלמים,  סלוצקי  צביקה     

 אז מבחינתי אני מנוע מלשאול שאלות. המצב טוב מאוד.   ע"י הכנסות 

להבין. שיהיה פירוט בישיבה. צריך להוסיף  : אנחנו חותמים ואני מרגיש שאני צריך  שפירא  לירון     

 כסף לסעיף שביל סובב כנרת, המצב לא טוב בחלק מהמקומות. 

 יש מוקד פניות בנושא?   :רונן שחף      

   המכרזים בניקיון השביל, בתכניות עבודה משופרות וע"י    : כן. אנחנו נשתפר בשנה הבאה בכר  דנה       

 .תקציב לנושאתגברנו את השאנו מוציאים. בנוסף,  החדשים



 

 

 
 

 בדוק את עצמנו בחציון. מציע ל: שפירא לירון     

מפורט  הזה  התקציב  גרינבאום:  במאי  עידן  כבר  בפירוט,  להשתפר  ונעשה  - ונמשיך  נתכנס  יוני 

 עדכונים.

 אפשר להבין מה עם חוף דוגה מבחינת הכנסה?  .: הפירוט טובחוטבא סאלח      

שנה הבאה  .    2021תמלוגים נפרדים לשנת  ואישרה    2021ם דנה בתמלוגים  ועדת מכרזי  דנה בכר:        

 ישלמו סכום מלא.  

 ה.להצבענעלה : גרינבאום עידן      

 2021, תחזית סיכום תקציב שוטף    11/2021-1מועצת האיגוד מאשרת את דו"ח ביצוע תקציב שוטף  

 . 2022ותקציב שוטף 

 החלטה: מאושר פה אחד.                

 

 . 2021שלום רנד: מציג את תקציב הפיתוח השוטף לשנת       

עידן גרינבאום: תקציב זה לא מוגש כרגע למשרד הפנים. אבל אנחנו לא רוצים לחכות. רוצים  כבר    

 לאשר במועצת האיגוד כדי שיהיה מוכן.  

 , צריך לראות את זה.2021 : חסר לי לראות מה נעשה בתקציב הפיתוח ב סלוצקי  צביקה     

 מלש"ח.   4 -ח היו בחופים צמח וסוסיתא. כרוב פעולות הפיתו  2021. בשנת : נציג את זהרנד שלום     

 : מאיזה מקורות זה מגיע? רונן שחף     

 משרד הפנים ומשרד האוצר.  : אותם מקורות של השוטף.גרינבאום עידן     

 תב"רים חיים? צריך להציג את זה.: יש סלוצקי  צביקה     

ברניקי שקמים וצאלון. אנחנו מבקשים  התב"רים הם התב"רים לפיתוח צינברי    ר . עיק: כןבכר  דנה      

זה בטיפול. יתרות בתב"רים חיים    שקמים לטובת צאלון וצמח.-לעשות הסבה מהתב"ר של צינברי 

 אחרים הן זניחות. 

תקציב   :גרינבאום  עידן      הגדולה   ינציג  הבשורה  הבאה.  בישיבה  בתקציב    פיתוח  היא  בתקציבים 

 נעלה להצבעה. ב גדל בבסיס תקציב המדינה.  התקציפעם ראשונה ש השוטף, פחות בפיתוח. 

 2021מועצת האיגוד מאשרת את תקציב פיתוח שוטף 

 . החלטה: מאושר פה אחד               

 

 לא דווח מפאת חוסר זמן דיווח כללי.  -פעילות אגף מינהלת הכינרת .5

 

  קבלת החלטה בעניין הכרזה סטטוטורית בדבר ״חופים שקטים״ ועדכון בקשר  עם חוקי העזר   .6

 יועמ"ש חיים שטרן –החדשים    וצו הקנסות של האיגוד 

לדווח שלאחרונה העברנו מקבץ כלי חקיקה חדשים, אחרי שתקופה ארוכה    י שמחאנ :  שטרן  חיים

מאיתנו   בממשלהנמנע  המצב  בגלל  כנסת  להעביר  ועדות  בחופי    (1:והעדר  רעש  למניעת  עזר  חוק 

  איסור הקמת רעש )איסור מדוד( על ידי בדיקה בכלי מדידה לרעש. ב  המטפלוק  ח מדובר ב  הכנרת.

הסדרת הטיפול    חוקתיקון      ( 2.  בחוק העזר מתאימות לכך   וסחאותצריך לרכוש את הכלים לכך, יש נ 

העזר של    קנסות חדש לחוק( צו  3.  בחופי הכינרת לצורך מתן תוקף חוקי לאכיפת נהלי חופים שקטים



 

 

 
 

  הקנס על עבירת רעש בחופים   .ח" ש  730שח לבין    350מדרג של בין  ב  הסדרת הרחצה בכינרתל  האיגוד

  באופן מידתי איסור השמעת הרעש  כמובן שצריך להפעיל את  ח.  " ש  730הינו במדרג הגבוה  השקטים

על החופים השקטים לרבות  מבחינת ההכרזה  . פהדת האכייהנחינו את יחך  ולא על כל טרנזיסטור. כ

החופים השקטים בקורדינטות    בדברשל המועצה    מסמך ההכרזהניסחנו את    -גיאוגרפית  הכרזה  

האינטרנט של  באתר    זאת  ולאחר מכן נפרסם  ההכרזהאת    עתה  לאשרהמועצה מתבקשת    ובמפה.

 .האיגוד

 על המפה היפה והברורה שהוכנה ועל רשימת הקורדינטות.: תודה למחלקת הנדסה בכר דנה

סמוכים. הפיתוח/שיקום    בעיה עם מגוריםרואה שגם חוף דגניה ברשימה ואכן יש  :  גרינבאום  עידן

לקמפינג. זה גם לא חוף    להזמין לשם נופשיםנעשה מתוך רצון שלא    החדש שיוצאים בקרוב אליו 

          רחצה.

 שיקום חוף דגניה. לפרויקט   סיועלפיראס על ה בהזדמנות זו רוצה להודות: רנד שלום

 : מועצת האיגוד יכולה להוסיף חופים לרשימה? גרינבאום עידן

 . , וגם לגרוע: כןרןשט חיים

 רותם שיזף?מה לגבי : שפירא לירון

זה לא חוף רחצה. החופים שהוכרזו כשקטים אלה רק חופי הרחצה. זה    לא בפנים.הוא  :  בכר  דנה

 טוב שיש חוף אחד שאנשים שכן רוצים מוסיקה יכולים להגיע אליו. 

  ל רקע האירוע של טביעת הנערים.ההחלטה נתקבלה ע : סלוצקי צביקה 

 

מועצת האיגוד מאשרת פה אחד את ההכרזה הנ״ל בדבר חופים שקטים . יו"ר האיגוד    -החלטה

 ואח"כ יש לפרסם ההכרזה באתר האינטרנט של האיגוד מוסמך לחתום בשם המועצה על ההכרזה,  

 

 מאושר פה אחד. 

 

שקמים .7 חוף  של  הצפוני  טבריה  -המקטע  ועיריית  כנרת  ערים  איגוד  הארכת    -שקמים  -חוזה 

 .רותהתקש

ע הצפוני של חוף שקמים מתופעל ע"י עיריית טבריה במסגרת חוזה שנחתם  ט המק  עידן גרינבאום:

בשנת   לאיגוד  העיריה  ומאחר  .  2019בין  מתעכבת  האיגוד  לתחום  הנפרד  החוף  והעברת  מאחר 

מענה    יחד עם החוף הנפרד שסמוך מצפון, על מנת לתת  ינת להפעיל את החוף עוד שנה  י עיריה מעונוה

האוכלוס של  הייחודיים  הדתיתי לצרכים  החוף-יה  את  הפוקדת  התקשרות    -  חרדית  לאשר  מוצע 

המשך לשנתיים נוספות, במתכונת של שנה ועוד שנה, וזאת עד לצירוף החוף הנפרד לתחום האיגוד  

 לפי המוקדם מבניהם. 
 

כ  החלטה: ערים  איגוד  בין  מועצת  נחתם  ינרת מאשרת התקשרות המשך במסגרת החוזה אשר 

כינרת ערים  לאיגוד  טבריה  התנאים  עיריית  בעבר  באותם  שאישרנו  חיוב    והנסיבות  אי  )כולל 

להפעלת המקטע הצפוני של חוף שקמים וזאת במתכונת של שנה ועוד     ארנונה בחופי האיגוד(  

 הם.יניי המוקדם מבשנה, או  עד לצירוף החוף הנפרד לתחום האיגוד לפ
 

 . מאושר פה אחד



 

 

 
 

 חוף ללא לינה וללא מנגלים  -חוף צמח .8

מעצם העובדה שחזר לציבור לאחר שנים,  ספינת דגל של האיגוד    : חוף צמח הוא בעיני  גרינבאום  עידן

המתלהב.   והקהל  האירועים  הנראות,  עקרונית  בגלל  תכנית  פה  ש  לפיתוח   נציג  הקונספט  יש  לפי 

 בזיקה לפיתוח עירוני בחוף צמח.אווירה ויש מקום לחוף אחד שישמר  מנגלים ולינהלמספיק חופים 

 שלום רנד: מציג מצגת עקרונות פיתוח המשכי בחוף צמח.

 צביקה סלוצקי: מה המקורות התקציביים. 

  שקמים. שחלקם-ברניקי-שלום רנד: מאותה הסבה שדיברנו עליה, של התקציבים לפיתוח צינברי

 ורובם לצאלון.  מחלצ

צביקה סלוצקי: בגלל זה חשוב לפרט את תקציבי הפיתוח. גם היתה מחשבה בעבר על ניהול פיתוח  

 התיירותי בסובב כינרת בראיה כוללת ע"י האיגוד. 

בחוף  יש להתקין  איסור הבערת אש.    של האיגוד להסדרת הרחצה מאפשרחיים שטרן : חוק העזר  

 .  שילוט מתאים לצורך זה

 עידן גרינבאום: נצטרך לקדם את זה מול מנכ"ל משרד התיירות בחדש. נעלה להצבעה. 

 

ומאשרת    החלטה: צמח   בחוף  ומנגלים  אש  הבערת  לאסור   מאשרת  כינרת  ערים  איגוד  מועצת 

להגביל לינת שטח בחוף באופן שתותר  רק במסגרת אירועי תרבות מאורגנים במרחב סובב כינרת, 

 וף צמח אוירה של פארק חוף רחצה הסמוך לאזור פנאי וספורט לשהיית יום.וזאת על מנת לעודד בח
 

 . מאושר פה אחד

 

 

 רשמה: עדי כהן 

 

 

  

  , יו"ר  עידן גרינבאום                 
 

 איגוד ערים כינרת                 
 

 

 

 

 

 לנוכחים  ,לנעדרים  ,למשתתפים עתק:ה


