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 פה אחד :  מאושררהחלטה

 

 מציג: דני גבאי. - 1-7/2019דו"ח ביצוע  -תקציב שוטף .3

 האם צפויות הוצאות נוספות בסעיף הביטוח? :שחף רונן

 לא. :דני גבאי 

 הדברת יתושים.  2.6 בסעיףהנמוך יחסית שאלה לגבי אחוז הניצול  :עידו סמילנסקי

 סכומי הביצוע משקפים את הפעילות בפועל שבוצעה. לא היה צורך בפעילות נוספת. דנה בכר:

 מענק תפעולי חוקוק צפון. – 3.11מבקש הסבר בקשר עם סעיף  שחף רונן:

חופי הכינרת אינם עסק כלכלי משתלם. בפועל ישנם חופים בהם עפ"י ההליך  עידן גרינבאום:

הפעלה. גם במצב זה, עדיף תשלום מענק הזכו במכרז שמענק למתפעלי חופים  יםאנו נותנהמכרזי 

עבור הוצאות תפעול החוף מלש"ח  2.7ע"ס אלש"ח על פני מימון מלא של המדינה  220 -ע"ס של כ

 לאיגוד משולם תמלוג. -ע"י האיגוד. בגופרה מצבינו טוב יותר

 תמלוג.גם בחוף צאלון דרום מקבל האיגוד  :עו"ד חיים שטרן

 ל. המספרים לא מסתדרים לפי חלוקה לינארית ש2019שאלה לגבי תחזית סיכום  :שחף רונן

 התקציב לאורך חודשי השנה.

ערכת מידי שנה נ 2019ם ועלה עונתית. תחזית סיכפאין חלוקה לינארית. מדובר בה :דני גבאי

 יני ההפעלה העונתיים.יבהתחשב במאפ

 .ניצול 96%העומד על  1.2פים פתוחים, סעיף מס' ניקיון חושאלה לגבי  :רועי מזרחי

פעולות הניקיון בחופים הפתוחים ובחופים הציבוריים מנוהלות ע"י תקציב משותף של  דנה בכר:

. ביצענו תכניות עבודה לסיום העונה על מנת לתת מענה גם לחופים הציבוריים 3.2 -ו 1.2סעיפים 

ינו משקף את עלותה האמיתית של הפעילות. זה וגם לפתוחים. תקציב הניקיון אינו מספיק וא

  התקציב שאושר במשרד הפנים והוא אינו מספיק.

 למה אין בצ"מ? :שחף רונן

 משרד הפנים אישר תקציב ללא בצ"מ. דנה בכר:

  חורגת מהתקציב המאושר.  2019ייעוץ משפטי. תחזית סיכום  – 7.4שאלה לגבי סעיף  חיים רוקח:

 לפי תיק.  במקביל ו ריטיינר מציע לתקצב לפי 

אני רואה את המספרים לראשונה. יש צורך לסווג ולהציג אותם אחרת ואז  עו"ד חיים שטרן:

 יתברר שאין חריגה . מציע שאשב עם היו"ר והגזבר לברר זאת.

  .זה לטפל בנושאאומנם צריך  גרינבאום: עידן

 להעביר לניקיון. . מציע תקציב גדולנראה  –חינוך והסברה  רון קובי:

 ולא רק פעולות. הסעיף כולל גם שכ"ע :בכר דנה

 עלות שאטל סובב כינרת.כולל גם את התקציב  :רנד שלום

 



 
 

 
 

 

 

בה מתנהל הארגון אינה אבל כל הדרך  , לפעמים כן,Day jobבתפקיד הזה לא  אני :נבאוםיגר עידן

בדרך בה מועברים  סבירה, חלק תולדה מהמציאות הלא סבירה במדינה. חייבים להשתפר

מהתקציב כאשר בסוף השנה מתקבלת  חלק קטן חודש מתקבל רקהכספים. זה מחדל גדול. מידי 

אנו דורשים  .ממנת את כל הפעולות. קיימת החלטה שזה נגמר ניקוז כינרת רשות , כאשרהשלמה

ואפילו לא הוצמד למדד.  2014 -לא עודכן מ התקציבכמו שצריך.  איגודלממן את ה הפנים ממשרד

הנושא מורכב ובמורכבות הזו בין הרצוי למצוי. מאזן ן אבל בסוף זה ההערות נכונות ובמקומ

 מתמודדים.

 

 :  מאושר פה אחד.החלטה

 
 , בהצגת הצוות המקצועי.בחופים ינואר עד אוגוסטסיכום פעילות  .4

משרד  עםאפשר להתייעץ ? מלאכותיותלמה הצללות ? למה לא נוטעים עצים שחף רונן:

 החקלאות.

ערך ש י שנכרת. יש אגרונום מלווה. לכל עץ רבות נטיעות  ותמשולבבפרויקטים חדשים  :רנד שלום

. מלש"ח 1והיקף השתילות בפרויקט עומד על  עצים חדשים 300 -שתלנו כ –דוגה פרויקט חליפי. ב

טוע בחופים מפותחים. חבל לנטוע בחופים לא תמיד יותר קל לנאת ההערה, ו בהחלט ניקח בחשבון

 לעקירות.מפותחים ולהיכנס 

 דונם של הצללות מלאכותיות.  4עשינו השנה בסה"כ  דנה:

 אלכוהול במים יש פה סכנות מטורפות. ם סוגייתאף אחד לא מתמודד ע רון קובי:

כמובן שיש פה גם ישנה פעילות ענפה. אנחנו עוסקים באכיפה של תקנות בטיחות השייט,  -חגי לוין

 אכיפה וטיפול של המשטרה.

 ?סובב כינרת האם יש נתוני שימוש בשביל שחף רונן:

 יש נתונים לגבי המתנדבים והסיורים, לגבי אנשים פרטיים אין דרך לדעת. יעל סלע:

שביל אם נעשה פעילות למידה בין הה -לאור הצלחה של שביל הגולן ושבילי הארץ  שחף רונן:

 לשביל של הגולן. הפוטנציאל קיים.

רציף. קיימים מקטעים שביל הגולן יחסית פשוט לשביל סובב כינרת שעדיין אינו  עידן גרינבאום:

 רציף.שלם ו. השביל עוד לא במקום של מוצר סופי ועוד( / קיבוצים / כפרי נופש  כנסיות מורכבים )

עם  לאורך השביל מיוחדים לולי טיילותסמהרבה באתר יש מפה יפה של יחד עם זאת,  יעל:

  הכל מוקלט ומצולם. . Wish treepנקודות התחלה וסוף, קיים שיתוף פעולה עם 

 העבודה יפה והמספרים מרשימים. פעילות מבורכת.  עידן:

 
 שונות: .5

מקריא את ההודעה . מעדכן באשר לאופי הפעילות בחניוני הכינרת ביום הכיפורים: גרנבאום עידן

 לתקשורת שנוסחה.

 האם סגירת החניון לרכבים  עולה בקנה אחד עם החוק? :סלוצקי צביקה

 



 
 

 
 

 

מזמינים  נוצר מצב בעייתי בו לכאורה חווינו את דעתנו בנושא, אם החניון פתוח זה  :שטרן חיים

 .שירות הצלהמתן ללא לרחוץ  את הציבור

 חוקיים בחוף צינברי.  נושא השוהים הבלתיב ולדוןישיבה הבאה להציג במבקש  עידן:

יע רוע צליחת הכינרת. מעניק גביהכינרת להצלחת א מודה לצביקה סלוצקי על תרומת צוותי רשות

 .שנה טובה לכולם כל הכבוד כה לחיי! לצביקה ולצוות ברשות.

 

 

 

 

 

           רשמה: דנה בכר 

  , יו"ר עידן גרינבאום                 
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