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בין התאריכים    באמצעות הדואר האלקטרוני    מישיבת מועצת איגוד ערים כינרת שנועדה והתכנסה כדין

7-12.7.2022 

 על סדר היום:

לדיון   ובהמשך  כינרת,  בסובב  חרדי  הדתי  לציבור  זמינים  בחופים  מחסור  הנפרד  לאור  החוף  בנושא 

הועלתה הסוגיה אודות מתן    וואשר במסגרת   18.6.2020מיום   4-20 שנערך בישיבת מועצת האיגוד מס׳

בי של  מוגבלת  לתקופה  האיגוד  חופי  של  נוסף  בחוף  נפרדת  לרחצה  בשנתיים       -  הזמנים- ןמענה 

גולן  וזמינה   פרדתנפתרון לרחצה  האחרונות הסדיר איגוד ערים כינרת   )בנוסף על    13 קטעגם בחוף 

המהלך זכה להדים חיוביים ותשבוחות מאחר ומספק רחצה בטוחה לאוכלוסיה    .  החוף הנפרד כינר(  

 הדתית חרדית אשר גודשת את החופים בתקופה זו של השנה.

 לבצע את ההסדר גם השנה במתכונת של שנים קודמות. מוצע 

 הוחלט:

הננו   2014 -גוד ערים כנרת )הסדרת הרחצה בכנרת( תשע״ד ילחוק העזר לא 3בהתאם לסעיף 
 :קינים כדלקמןמת

בינ״ .1 הדתי  -הזמנים״-תקופת  ולציבור  הישיבות  לתלמידי  חופשה  בשנת  -זמן  ,  2022חרדי, 
 להלן .  3כמפורט בסעיף 

המסומן בתשריט המצורף להכרזה זו כנספח, שהרחצה   13חוף גולן מקטע   -החוף הנפרד״״ .2
  בו תהיה נפרדת לגברים לחוד ולנשים לחוד .

וזאת   הנפרד כינרת מאשרת בזאת רחצה נפרדת לגברים ולנשים בחוףמועצת איגוד ערים   .3
ואשר בה תתאפשר   27.8.22ועד ליום   8.8.22הזמנים שתחל מיום - לתקופה מוגבלת של בינ

  רחצה נפרדת לגברים לחוד ולנשים לחוד.
יוסרו בתום תקופת בינ .4 ייקבעו ע״י הנהלת האיגוד והם  - אופן ההפרדה ומתקני ההפרדה 

  זמנים.ה
 החוף הנפרד יהיה פתוח גם לכלל הציבור אשר יקבל על עצמו את כללי ההפרדה.  .5
באותו  אשר נמצא    הסמוך  דוגית    רחצה שאינה נפרדת תוכל כל העת להתקיים בחוף הרחצה .6

 .החניון
תתאפשר בחוף הנפרד רחצה מעורבת לגברים ולנשים בסופי שבוע  על אף האמור לעיל,   .7

 שבת בשעות הרחצה.הזמנים, בימי  - ןגם בתקופת בי

 

 

 



 

 

 

 

 

 :אשריםמ

 מר חיים רוקח, המועצה האזורית גולן .1
 מר עידן גרינבאום, יו"ר איגוד ערים כינרת  .2
 מר שחף רונן, משרד החקלאות .3
 מר בועז יוסף, עיריית טבריה .4
 מר ערן ליבנה, רשות מקרקעי ישראל  .5
 גב' מיכל פינקין, המשרד להגנת הסביבה  .6
 מר פיראס תלחמי, רשות המים .7
 

 
 
 

 עידן גרינבאום, יו"ר 
 

 איגוד ערים כינרת 
 
 
 
 

  
 

 העתקים:
 חברי מועצת איגוד ערים כינרת

 יועמ"ש לאיגוד ערים כינרת –מר חיים שטרן, עו"ד 
 גזבר איגוד ערים כינרת  –דני גבאי  מר
 כינרת מנהלת אגף מנהלת –דנה בכר גב' 

 מנהלת אגף חינוך קהילה והסברה, רנ"כ  –גב' יעל סלע 
 מנהל מחלקת ניהול ותפעול חופים, אגף מנהלת הכינרת, רנ"כ –מר אריה סגרון 

 מהנדס אגף מנהלת הכינרת, רנ"כ –מר שלום רנד 
 נרת, רנ"כמנהל מחלקת פיקוח ואכיפה, אגף מנהלת הכי –מר חגי לוין 

 קב"ט  –מר אריק טל 
 "תקשורות" –גב' יעל שביט 

 רו"ח וחשבת שכר -סואומיה ג'רב' ג


