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 2022/20 הפרוטוקול ישיב

 בצמח, עמק הירדן ,16.6.2022, חמישי  שנועדה והתכנסה כדין ביום ערים כינרת  איגודישיבת מועצת מ
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 :סיכום והחלטות דיון , ה.

 .פתיחה ושונות .1

להגנ"ס   .2 האיגוד    –המשרד  במועצת  גברי  מיכל    –חילופי  של  וצירופה  סמילנסקי  מעידו  פרידה 
 פינקין

 
גרינבאום:   לעידן  רבה  במועצת האיגוד.  יעתודה  ופעילותך  על תרומתך  מגיעים  דו  האגוד  למועצת 

 יישר כוח.  .שלא על מנת לקבל שכר או פרס אלא מרצון טוב ומתוך התגייסות למטרה

לי  עידו סמילנסקי:   פהזכהיתה  גדולה לקחת חלק במהפכה האדירה שנעשתה  לסייע  ושמחתי    ות 

ב   מתוקף   האיגודתפקידי  נפלאים  .מועצת  באמת  האיגוד  עבודה    חברי  עושה  המקצועי  והצוות 

הציבור.  חשובה.   למען  החשובה  בעשיה  המשרד  תמשיכו  כנציגת  במקומי  מונתה  פינקין  מיכל 

 אני מאמין שיש לה הרבה מה לתרום. להגנ"ס, מיכל היא מהעובדות המוכשרות שיש לנו, 

 עידן גרינבאום: ברוכה הבאה מיכל, מאחלים לך הצלחה רבה בתפקידך החדש. 

 
 פרידה ממבקר הפנים היוצא מר אלי דהאן:  .3

תפקיד מאוד חשוב  הוא  . מבקר פנים  באגודתך המסורה  גרינבאום: תודה רבה לך אלי על עבודעידן  

מידי פעם  ו, הערות והארות  , קבלת משוב. ביקורת בונהבכל ארגון וגם באגוד ערים כנרת  ומשמעותי

 חשובה ביקורת בונה.  כאמור  , אבל בעיקר ( ותחשוב  ן הגם )גם מחמאות 

אלי דהאן: זכות בשבילי ללוות את האיגוד משלב ההקמה ועד היום. בעבר שנאתי ללכת לכינרת,  

ות המהפכה שנעשתה בחופים אני קם בבוקר והולך לשתות  גם אם זה לשבת עם משפחה, היום בזכ 

בכינרת.  הנשמה.  קפה  את  ונותנים  נפלאה  עבודה  עושים  הצוות  וכל  וההנהלה  שמחתי    העובדים 

 מאוד להיות חלק מכל התהליך. תודה רבה לכולם. 
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 החלטה: מאושרר פה אחד.

 

 רו"ח איתן כספי )בזום(  הוצג ע"י – 2021מאזן אישור  .5

היום,   בזום  זה  את  לעשות  נצטרך  לצערי  אך  בישיבה  היום  חלק  לקחת  רציתי  מאוד  כספי:  איתן 

 הרגשתי לא טוב ולאחר בדיקה שנעשתה יצאתי חיובי לקורונה. 

 רבה לך. עידן גרינבאום: מאחלים לך בריאות ופעם הבאה נשמח שתכבד אותנו בנוכחותך, תודה 

 את סעיפי המאזן והדוחות הכספיים ועונה לשאלות המשתתפים. איתן כספי: מציג 

 2021מועצת האיגוד מאשרת את מאזן החלטה: 

 . מאושר פה אחד

 

 : סיכום פעילות שוטפת והצגת לקחים מפתיחת העונה .6

תקופה    סיימנו  מהשבועות האחרונים מאז פתיחת העונה.  עידן גרינבאום: נציג דו"ח על הפעולות  

זו ישיבה שמתקיימת רגע לפני החופש הגדול ועיד  . שבועותעיד אל פיטר, עצמאות ו פסח,  עמוסה של 

 .אלאדחא. זוהי בהחלט הזדמנות להפיק לקחים, דנה תיתן סקירה

 השבועות. מציגה מצגת סיכום פעילות והקת לקחים מפתיחת העונה ועד חג  דנה בכר: 

 



 
 

 
 

 ? לניקיון שחף רונן: מה הכוונה במודל פאושלי

בהם מנהלי החופים  חופים שהם  דנה בכר: בחופים הקטנים כמו סוסיתא, מפרץ אמנון, כינר, צמח  

, אנחנו רוצים מוצר,  אנחנו אומרים שאנחנו רוצים חוף נקילא מזמינים עובדי ניקיון. בחופים אלה  

תביאו לנו את החוף נקי. וזה עובד יפה וטוב,    -קשר לכמות עובדים  סכום קבוע בלי  אנחנו משלמים  

 בד יפה מאוד ורואים את זה. ואבל בסופו של דבר זה ע ,היו מנהלי חופים שקצת חששו בהתחלה

גרינבאום:   יש  עידן  באיגוד  רוחות חזקות.  בעת  פעולה  בנוהלי  הצורך  חריג מחדד את  מז"א  ארוע 

ולפתוח גם    לסגור את החופים בהמשך להתראות ולמדידות,  פיועבוד להמשיך ל נוהל כזה וחשוב ל 

ונקבל תחזיות מז"א  המטאורולוגי    השירות  היו לנו שיחות עם  עוצמות רוח בשטח.  דידות  בכפוף למ

בקשר לנזקים שנגרמו בעקבות הסופה, אמורה להיות החלטת ממשלה  רועים חריגים.  יגם מהם בא

 טבריה יקבלו את הפיצוי גם האיגוד יקבל את חלקו.   אםולגבי הפיצוי הכספי שקשור לטבריה, 

 עו״ד חיים שטרן: נמסרה גם הודעה למבטחים של האיגוד בגין הנזקים.  

גרינבאום:   נוספים:  עידן  כלליים  בנושאים  מילים  ציבורית  כמה  בהגדלת    –תחבורה  צורך  יש 

הציבורית   ההתחבורה  אך    -תקציבים  .חופיםאל  הוסדר  השוטף  הפיתוחהתקצוב    נעצרו.   תקציבי 

. החלטות בנושא ממתינות לקיומו  בחוף צאלון  דותמלש"ח כדי לסיים את העבו  25אנו צריכים עוד  

י סיור  של   והעבודות  בנושא.  יבשטח  החלטות  לקבלת  עד  בקרוב  והרשות    תהפרדפסקו  –האיגוד 

אך   הממשלה,  שולחן  על  החוק  הצעת  אם  הונחה  בוזה  גם  לחקיקהו יעבור  השרים  צריך    עדת  זה 

את העונה הזו אנו נמשוך אבל ברגע שתקום ממשלה יציבה  ותהיה    לעבור בכנסת בשלוש קריאות.

חקיקה  במצב הנוכחי לא יכולים להמשיך ולנהל את החופים ללא  כנסת עם אופק אנו נודיע שאנו  

כי  זה הזמן להודות לכל הצוות שעובד ומנהל את העסק הזה בצורה ה על כל המשתמע מכך. והפרדה 

 מועצת האיגוד להנהלת האיגוד על העבודה הנפלאה.  ממני ומ תודהטובה למרות כל הלחצים. 

 

 . שרין טואפרהרשמה: 

 

 

  , יו"ר  עידן גרינבאום           

 איגוד ערים כינרת          

 

 

 לנוכחים  ,לנעדרים ,למשתתפים עתק:ה


