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 :24/07/18מיום  מליאהפרוטוקול ישיבת  .1

  .24/07/18מתאריך  מליאהאת פרוטוקול ישיבת ה מאשרתהמליאה  •

  

 :שוטף משולחן המנכ"לדיווח  .2

 :2018עובד סקר את הפרוייקטים והאתגרים בפניהם עמדנו במהלך  •

התקדמות קלה בפרוייקט ודווח על בנה הפנים הארגוני, השינוי במיישום הוצג  -

 .שיקום נהר הירדן

כוללת לממשקי ענף המדגה עם הנחל בתאי שטח רבים  קידום תוכניתהוצג  -מדגים   -

הניקוז, בשת"פ מלא עם הדייגים, נציגי משרד החקלאות , איכות הסביבה,  ברשות

 ירוקים. וגופים

בסקירת הפרוייקטים הוצגו שיתופי הפעולה בין נחל ועיר, וכניסה לתאי שטח  -

 חדשים.

רדן בשיתוף עם מ.א. עמק הוצגו סרטונים המתעדים את עבודת ביצוע שביל גאון הי -

 המעיינות, ושיקום נחל השבעה בשיתוף המועצה המקומית שיבלי אום אל גאנם.

נציגי שיבלי )מנכ"ל המועצה ומנהל אגף החינוך( שיבחו את רשות הניקוז על  -

הפרוייקט,  והדגישו את שיתוף הפעולה ההדוק עם מ.מ. שיבלי ועם מח' החינוך 

 ת של נוער המועצה במסגרת תוכנית שומרי הנחל.במועצה, שהביא לפעילות מבורכ

פרוייקט  –הוצג סרטון המתעד את ביצוע שביל אופניים ושיקום נחל בין המרחביות  -

שמבוצע בשיתוף עם מ.א. עמק יזרעאל ומשרד התחבורה.                                           

צוע הפרוייקט, ואת עידו דורי שיבח את שיתוף הפעולה ההדוק עם המועצה בבי

 ההירתמות המהירה לביצועו.

הוצגו סרטונים המתעדים את פרוייקט שיקום נחל הקיבוצים בשיתוף עם ר.ט.ג, ואת  -

 שיקום מטמנת שדמות דבורה.

ואת , יורם קרין שיבח את פעילות רשות הניקוז בכל התחומים בהם היא פעילה

זמין את חברי המליאה להפיץ הושיתופי הפעולה החדשים והטובים עם הרשויות 

 ברשויות את פעילות רשות הניקוז בשטחים הפתוחים.

 המליאה מאשרת את דיווח המנכ"ל. •



 

 

 

 

 

 :2019תוכנית עבודה ותקציב  .3

 :, ובין השאר את2019העבודה לשנת  עובד הציג את תוכנית •

 מבחינת היקפי הפעילות וניהול סיכונים לקראת קולות  2018בחינת תוצרי עבודה  -

 .2019קוראים 

 .קידום תכנון עוטף תבור על כל החלקים שלו -

 קידום מתווה ניהול ואחזקת שטח מתחם חרודים ומתחם מעיינות. -

 אב לניקוז והפיכתה לכלי עבודה, וקביעת סדרי עדיפויות.  השלמת תוכנית -

 המשך חיפוש מקורות מימון נוספים בתחומי העיסוק של הרשות, העמקה ופיתוח -

 .תושבי האזורליכולות נוספות בהן לנו יש יתרון יחסי להעניק לרשויות ו

ביית הון עצמי, ג : , ואת מקורות המימון2019עובד הציג את התקציב המוצע לשנת  •

 .רשויות המקומיות, ותמיכות ממשרדי הממשלה שוניםהמכסות ניקוז מ

 לתחילת נובמבר:, נכון 2018מצב גביית מכסות ניקוז לשנת  הוצגכמו כן              

 .2017ניגבו במלואן ואין חובות בגין שנת  :2017מכסות ניקוז  .א

עד כה לא בוצע כל  –רשויות שילמו חלקית.   מ.א. הגלבוע  4  :2018מכסות ניקוז  .ב

                                               .2018תשלום בגין 

עובד הדגיש כי נעשים הליכי גבייה כנדרש, הכוללים מכתבי תזכורת ופגישות עם  -

 חשבי המועצות החייבות. 

עדכן את המליאה שהתקבלה החלטה בישיבת הנהלת הרשות לפיה על מלוא  עובד  -

, לרבות באמצעות מעורבות 31.12.2018להסגר עד לתאריך  2018החובות בגין שנת 

 משרד הפנים. צפון ב ממונה מחוז -מר בועז יוסף

הנ"ל תוגש ריך כנגד רשות שלא תסגור את חובה )לרבות בפריסת תשלומים( עד לתא -

רבות הוראה זו של ההנהלה לשינוי  . תביעה משפטית לבית המשפט בלית ברירה

    אינו בסמכות ההנהלה הפעילה.מבחינת מועדה, 

 .שהוצג בפניהכפי  2019תקציב ואת תוכנית העבודה  המליאה מאשרת את  •

לדונם, ₪  6:  2018-בסכום זהה ל 2019המליאה מאשרת את גביית מכסות הניקוז בשנת  •

 לבית אב, כפי שהוצג בתוכנית העבודה.₪  62-ו

 

 על ידי רו"ח איציק פופר  30.9.18-דוחות כספיים נכונים להצגת  .4

מעודכנים             , 2018לשנת  סקר בפני המליאה את הדוחות הכספייםרו"ח איציק פופר  •

 .30.9.18-ל

 בפניה. וכפי שהוצג  30.9.18-הדוחות הכספיים המעודכנים להמליאה מאשרת את  •

 

 

 



 

 

 

 

 מינוי רואה חשבון מבקר .5

 .הציג את הבקשה למינוי רו"ח מבקר לרשות הניקוז עובד

 עמליה"ח רו את למנות למליאה וממליצה, בהצעות דנה הכספים ועדת.  הצעות 3 הוגשו

 :הבאות מהסיבות, פוטל

 .שנים( 10-נסיונה כרו"ח מבקר ברשות ניקוז )כ -

 המלצות שקיבלנו. -

 תושבת האזור. -

 הצעת המחיר שלה נמוכה משמעותית מהשתיים האחרות.  -

 המליאה מאשרת את מינוי רו"ח עמליה פוטל כרו"ח מבקר של רשות הניקוז. •

 

 שונות .6

האם הדוחות הכספיים מוצגים עפ"י  דרישות משרד  שאלה אלה כהן ממשרד החקלאות  •

החקלאות.  עובד השיב שהדוחות הכספיים מוצגים עפ"י החוק, ודב עומד בקשר ישיר עם 

 דרישותיהם. את מנת ללמוד -כלכלנית האגף לשימור קרקע, על -דיאנה

נזקי שטפונות, והאם יש ביטוח  דרור פבזנר מבקש לדעת האם רשות הניקוז מבוטחת נגד •

 נושאי משרה.

ביטוח נושאי משרה בכל הביטוחים הנדרשים, לרבות עובד השיב שרשות הניקוז מכוסה 

אנחנו מעסיקים יועץ ביטוח שבודק  ,כן-כמו   . שמי והמכסה גם את חברי המליאה ואינ

 דות.בקפידה את הפוליסות שלנו, ואת הביטוחים של הקבלנים המבצעים את העבו

העיר שאין מספיק פרסום ודיווח של פעילות רשות הניקוז במקומונים לייזר צפירה  •
 השונים.  

עם חלק מדוברי לא עובד קיבל את ההערה וציין שהיא נכונה. עדיין אין שיתוף פעולה מ
 ונשתפר.המועצות.  נלמד את הנושא 
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