
 

 



 25.7.17מיום , 57פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

במשרדי רשות הניקוז על פי הזמנה וסדר  11:00בשעה   25.7.17 יום שלישיהישיבה התקיימה ב

 היום, כפי שפורסם מראש.
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 סדר יום:

 סקירת פרוייקטים: .1

 הסתיימו, מבוצעים כעת, ומתוכננים, כפי שהוצגו במצגת עובד סקר את הפרוייקטים ש
 ובחוברת שחולקה למשתתפי הישיבה.

   .עובד מחדד כי בשנה האחרונה נעשים מאמצים לביצוע הוצג תקציב מול ביצוע
פרוייקטים תוך עמידה בלו"ז עפ"י התחייבויות משרדים ממשלתיים, ובתוכם משרד 

כן, רשות הניקוז מייצרת פרוייקטים -כמו   ת.החקלאות, וצמצום פערים של שנים קודמו
 לשנים הבאות, ושואפת להתנהל כמו בניהול תברי"ם בשלטון המקומי.

  

 :2019-2017תוכנית עבודה  .2

  2017-2019עובד סקר את תוכנית עבודה. 

 .המליאה מאשרת את תוכנית העבודה כפי שהוצגה 

 

 פעילות מחלקות רשות הניקוז: .3

  בתכנון בשם מחלקת ההנדסה והתכנון. הפרוייקטיםעובד סקר את 

  הישאם זועבי ביקש לחדד את הצורך במענה מיידי לבעיות ניקוז בנעורא ובטייבה, לפני
 החורף הקרוב.  עובד השיב כי נעורא בתכנון ויש תקציב.  נושא טייבה ייבדק.

  דרור פבזנר מבקש מרשות הניקוז לבצע סקר סיכונים.  עובד השיב שהנושא נידון בפורום
מנכל"י רשויות ניקוז,  ניתנו דוגמאות לסקרים שערכו רשויות ניקוז אחרות , שנמצאו לא 

 מתאימים באפיון לרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי.
סוג של סקר סיכונים נכון רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי תאפיין בשנה הבאה איזה 

 .2018ומתאים לה,  והנושא יוכנס גם לתקציב 

  גלבוע סקר את הפרוייקטים שהסתיימו ואת אלה שבביצוע עכשיו, כולל הכנה לחורף
 ושיתופי פעולה עם ר.ט.ג. וק.ק.ל.

  שירי סקרה את פעילות מח' קשרי קהילה וחינוך.  דרור פבזנר מבקש מיו"ר הרשות, יורם
ין תוכנית להצעת מחליטים בכל הקשור לנושא תוכנית האב לשיקום נהר קרין, להכ

 שהתוכנית בעבודה.הירדן.  עובד השיב 

 

 מנהלה וכלליות: .4

  :2016מדצמבר המליאה מאשרת את פרוטוקול המליאה אישור פרוטוקול מליאה קודמת 

   .עדיין מחפשים חבר נוסף.                ועדת ביקורת: הוצגה הועדה החדשה           

    המליאה מאשרת את הרכב ועדת הביקורת במתכונת החדשה.

 מכרזים בועדת כחבר קמינסקי המליאה מאשרת את גלבוע. 

   .עובד מבקש מהמליאה לגייס חשב/גזבר שיהיה שכיר של הרשות, ולא כמיקור חוץ

 הכל לפי החוק. –המליאה מאשרת לגייס חשב/גזבר 

  תיאו להב.  המליאה מאשרת את תנאי הפרישה.עובד סקר את תנאי הפרישה של 

 



 

 

 

 

 2016דוחות כספיים  .5

 .הוצגו ע"י רו"ח איציק פופר   

  .ואיל חבשי הציג שאלה בנושא התקורות בפרוייקטים 

  מהפרוייקט. 10%גביית תקורות בגובה המליאה מאשרת 

 31.12.16-המליאה  מאשרת את הדוחות הכספיים ל. 

 

 דוח מבקרת פנים: .6

  רותי גיא. -מבקרת פניםהוצג דוח 

 

 כללי: .7

רשות  שלוהעבודה הטובה יורם קרין יו"ר הרשות מבקש לציין את ההתקדמות היפה 

  חצי בהן עובד מכהן כמנכ"ל הרשות. בשנה והניקוז בהובלת עובד יבין 

 

 

 

--------------------------- 

 יו"ר הרשות -יורם קרין

 

 

 

 חיה גודל רשמה:  

 ולחסריםלמשתתפים תפוצה:  


