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 25/7/17מיום  מליאהפרוטוקול ישיבת  .1

 . 25/7/17מתאריך  מליאהאישרה את פרוטוקול ישיבת ההמליאה  •

    

 דיווח שוטף משולחן המנכ"ל .2

, את ההתמודדות עם שינויים בכוח 2017עובד סקר את הפרוייקטים שבוצעו בשנת  •

 האדם, ניהול הרפורמה במדגים, וכניסה לעבודה בתנאי שטח חדשים.

, ובכללו  גובה מכסות ניקוז 2018, ואת תקציב 2018עובד הציג את תוכנית העבודה לשנת  •

 , עם עדכון בתי אב.2018-ב

.  אין שינוי בתעריף.  עודכן מס' בתי האב בכל רשות 2018הוצגו מכסות ניקוז לשנת  •

 מוניציפאלית.  מכתבי עדכון נשלחו לגזברי הרשויות.

 , כפי שהוצגו בפניה.2018יקוז המליאה מאשרת גביית מכסות נ  •

 ואת התקציב  שהוצג בהתאם.  2018לשנת  מאשרת את תוכנית העבודה המליאה  •

, הוצגה הערכה ראשונית לקראת סקר סיכונים.                         2018בהצגת נתוני תקציב  •

בני יעקובי ביקש לברר ממה מורכב הסכום שרשות הניקוז מקצה לכיסוי תביעות 

היועץ המשפטי לרשות, -יות.   עובד הבהיר, שהסכום נמסר ע"י עו"ד ארנון מילרמשפט

 כהערכה בהסתמך על נתוני התביעות המשפטיות שהן בתהליך לפיצוי בשנה זו.

 מנהלי המחלקות ברשות סקרו את עבודת המחלקות בראשיהן הם עומדים:    •

( ואת משימות מח' הציג את עצמו )עובד חדש ברשות -מהנדס הרשות -אוריאל קופל -

 .2018-,  ותוכנית עבודה של מח' הנדסה ל2017הנדסה ותכנון שבוצעו בשנת 

ותוכנית עבודה  2017-הציג את הפרוייקטים שבוצעו ב-מנהל שטח-גלבוע קמינסקי -

 .2018של מח' הביצוע לשנת 

הציגה את חידוש המחלקה בהנהלתה,  -מנהלת קשרי לקוחות וחינוך-שירי פירדמן -

ניות לשיתופי פעולה עם בתי ספר וקהילות באתרי רשות הניקוז ובנחלים.  ואת התוכ

 מחלקתה של שירי ממונה גם על מיתוג ויחסי ציבור ברשות הניקוז.

 כן, הוקרן סרטון שהציג ביצוע פרוייקטים והקמת אתרים.-כמו -

 

 



 

 

 

 

 דו"ח גביית מכסות .3

יות מקומיות שטרם רשו 2. קיימות 2017דווח לגבי תשלום מכסות ניקוז מסר עובד  •

 הסדירו חובם, הנושא בטיפול ויוסדר בהתאם.

 

 אישור רו"ח דב ימיני כחשב רשות הניקוז .4

עובד הציג הנתונים הרלוונטיים לנושא. לאחר שנת עבודה עם משרד שגב סיטי כמיקור  •

 50% –תבקש לגייס כשכיר, בהיקף משרה של כ העובד  , חוץ להנהלת החשבונות

חשב/גזבר ולהקטין את היקף מיקור החוץ להנהלת חשבונות בלבד )אולי גם חשבות 

שכר(. הובהר והוסבר שמהלך זה יותר מתאים לתפקוד הרשות, לזכויות החתימה, 

 לבקרה הפנימית וכו'. 

עובד סקר את תהליך המיון והגיוס של חשב חדש, אשר בוצע בידי "מעברים", ודיווח  •

 רו"ח דב ימיני .-שנבחר למליאה על המועמד

 רו"ח דב  ימיני הציג את עצמו וסקר את נסיונו ואת כישוריו בפני המליאה. •

 המליאה מאשרת את רו"ח דב ימיני כחשב רשות הניקוז. •

 

 

 הניקוז עדכון מורשי חתימה ברשות .5

בעקבות מינויו של רו"ח דב ימיני כחשב החדש ברשות, מתווסף רו"ח דב ימיני כמורשה  •

 שות הניקוז.חתימה בר

כפועל יוצא מהאמור לעיל הוחלט כי מורשי החתימה של רשות הניקוז יהיו בהתאם  •

 למפורט להלן: 

 

 קבוצה ב'     קבוצה א'  •

 

 056533748יורם קרין ת.ז .    23809320עובד יבין ת.ז.  •

 057191470ן שפיר ת.ז. ויר                 053899837דב ימיני ת.ז.  •

 034012856  אלבחירי ת.ז.מוחמד        •

 050270206דני טלית ת.ז.        •

ם מקבוצה א' בצירוף חותמת רשות הניקוז או שמה המודפס תחייב את יחתימתם של שני

  .ת הניקוז לכל דבר ועניןורש

חתימתם של אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת רשות הניקוז או שמה  -בנוסף

 המודפס תחייב גם היא את רשות הניקוז לכל דבר וענין.  

 המליאה מאשרת את עדכון ואישור מורשי החתימה ברשות הניקוז. •

 



 

 

 

 

 

 וועדת מכרזיםשינוי בהרכב חברי   .6

 גלבוע קמינסקי כחבר בוועדת המכרזים. ,  אישרה  את 25.7.17, בישיבתה מיום המליאה •

מינסקי בוועדת המכרזים, ולהכניס במקומו את קהוחלט להפסיק את חברותו של גלבוע  •

 רו"ח דב ימיני.

 של גלבוע קמינסקי בוועדת מכרזים. מאשרת את הפסקת החברות מליאהה •

  המליאה מאשרת את רו"ח דב ימיני כחבר בוועדת מכרזים. •

 

 

 על ידי רו"ח איציק פופר ואישור 2016הצגת מאזן שנת  .7

 .30.9.17סקר בפני המליאה את הדוחות הכספיים עד רו"ח איציק פופר  •

 המליאה מאשרת את הדוחות הכספיים כפי שהוצגו בפניה. •
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