

פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 22.9.16
הישיבה התקיימה בתאריך  22.9.16בשעה  12:30במשרדי רשות הניקוז על פי הזמנה וסדר היום,
כפי שפורסם מראש.
חברי מליאה נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

יורם קרין
ירון שפיר
מייק ארליך
מוחמד אלבחירי
דני טלית
ערן אטינגר
עידו דורי
דרור פבזנר
ואדים גורביץ
מוטי ויסלדר
עובד יבין
תיאו להב

-

יו"ר רשות הניקוז
מ.א עמק המעיינות
מ.א .עמק המעיינות
מ.א .הגלבוע
מ.א .גליל תחתון
משרד החקלאות
מ.א עמק יזרעאל
המשרד להגנת הסביבה
עיריית עפולה
מ.א .כפר תבור
מנכ"ל רשות הניקוז
רשות הניקוז

משתתפים נוספים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אלי בראל
ארנון מילר
איציק פופר
שגב סיטי
אלה כהן חללה
ענת ברזילי
גלבוע קמינסקי

-

ועדת ביקורת
עו"ד הרשות
רו"ח מלווה
רו"ח הרשות
משרד החקלאות
רשות הניקוז
רשות הניקוז

חסרים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ואיל חבשי
סאיב חביבאללה
הישאם זועבי
רפי בן שטרית
מוטי דותן
רון יצחקי
לייזר צפירה

-

מ.מ .איכסאל
מ.מ .עין מאהל
מ.א .גלבוע
עיריית בית שאן
מ.א .גליל תחתון
מ.א .עמק הירדן
מ.א .כפר תבור

.8
.9
.10
.11
.12

סבטלנה גרמן
חאלד לאפי
משה בן שחר
אחמד זועבי
פאתק שיבלי

-

עיריית נצרת עילית
מ.מ .כפר קמא
מ.א .עמק יזרעאל
מ.א .בוסתן אלמרג'
מ.מ .שיבלי

סדר יום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס' :54
המליאה מאשרת את פרוטוקול המליאה מיום  18.11.15תוך שינוי שם פרויקט חינוך
ל"שומרי הנחל" ( .עפ"י בקשת דרור פבזנר)
 .2דוחות כספיים ליום :31.12.2015
הוצגו ע"י רו"ח איציק פופר .המליאה מאשרת את מאזן .2015

 .3סקירת פרויקטים:


עובד סקר את הפרוייקטים שהסתיימו ,מבוצעים כעת ,ומתוכננים.



בישיבת המליאה הבאה יוצגו גם כל הפרוייקטים שהוצגו בישיבות הקודמות.

 .4גביית מכסות ניקוז:
 הנהלה מאשרת את שינוי תנאי תשלום מכסות הניקוז לשנת  2017ל 10 -תשלומים שווים
מסוף ינואר ועד סוף אוקטובר .יישלח מכתב בהתאם לגזברים ולראשי הרשויות.


ההנהלה עודכנה בדבר סקר יחידות הגבייה (בתי אב) שמבוצע עפ"י בקשת רשות הניקוז.
רשות הניקוז תיידע במכתב שיישלח לגזברים ולראשי הרשויות ,אודות העדכון במספר
יחידות הגבייה בכל רשות מקומית ,ואודות העדכון בהתאם בסכומי הגבייה.

 .5עמותת התיירות ופעילות בבתי ספר:


רשות ניקוז תחזיק במסגרת פעילותה את עמותת התיירות עד סוף שנה זו.



רשות הניקוז תמשיך לבנות לקדם את נושא חשיפת משאבי הטבע ומורשת האזור (מיקוד
והגדלת פעילות השטחים הפתוחים ,אירועי תוכן לפי נושאי הליבה – טבע ,מורשת,
חקלאות ורב תרבותיות) ותאשר את ביצועה בהמשך במסגרת תוכנית העבודה.



במהלך  2017תיבחן עם ראשי הרשויות אפשרות להקים עמותת תיירות עצמאית בתחום
רשות הניקוז.

 .6שינוי מבנה ארגוני:
הוצג על ידי עובד יבין המנכ"ל תהליך שינוי המבנה הארגוני המתנהל ברשות.
 .7החלטות נוספות:


המליאה מאשרת את תהליך השינוי במבנה הארגוני כפי שהוצג בידי עובד.



יש למצוא מורשה חתימה שני בנוסף לעובד אחרי פרישתו של תיאו.



המליאה מאשרת את מינוי רותי גיא למבקרת פנים.

יורם קרין  -יו"ר הרשות

תפוצה
למשתתפים ולחסרים

-

29.9.16

