
 

 

 

 24/07/2018מיום  59מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 

 

במשרדי רשות הניקוז על פי הזמנה וסדר יום  11:00בשעה  24/7/18הישיבה התקיימה בתאריך 

 . ונמסר לכלל חברי המליאה מראש שפורסם כפי 

 

 נוכחים מליאהחברי 
 

 יו"ר רשות הניקוז –יורם קרין  .1

 מ.א. עמק המעיינות  –ירון שפיר  .2

 מ.א. הגלבוע - מוחמד אלבחירי .3

 מ.א. עמק יזרעאל - עידו דורי .4

 עיריית עפולה -ואדים גורביץ  .5

 מ.מ. כפר כמא –חאלד לאפי  .6

 מ.א. גליל תחתון –דני טלית  .7

 מ.מ. כפר תבור-לייזר צפירה  .8

 מנכ"ל רשות הניקוז –עובד יבין  .9

 
 

 משתתפים נוספים:

 רשות עו"ד ה -  ארנון מילר .1

 מלווהרו"ח   -  איציק פופר .2

 חשב הרשות  -  דב ימיני  .3

 מבקרת פנים  - רותי גיא               .4

 משרד החקלאות            -אלה כהן שוורץ                 .5

 משרד החקלאות            -                    דיאנה פאנוס .6

 צוות רשות הניקוז          -גלבוע, אוריאל, שירי,חיה   .7
 

 חסרים: 

 עיריית בית שאן              -רפי בן שטרית                  .1

 מ.א. גליל תחתון              -מוטי דותן                        .2

 מ.א. הגלבוע              -                 הישאם זועבי  .3

 מ.א. עמק המעיינות              -מייק ארליך                     .4

 המשרד להגנת הסביבה              -דרור פבזנר                       .5

 משרד החקלאות              -                       יעקוביבני  .6

 תבור כפר. מ.מ              -                   ויסלדר מוטי .7

 עיריית נצרת עילית             -סבטלנה גרמן                   .8

 מ.מ. איכסאל             -ואיל חבשי                        .9
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  

 גאנם-אל-מ.מ. שיבלי אום             -פאתק שיבלי                     .10

 מרכז חקלאי העמק            -      משה בן שחר               .11

 מ.א. עמק הירדן            -רון יצחקי                          .12

 מ.מ. עין מאהל -  סאיב חביבאללה .13

  מ.א. בוסתן אלמרג' -  אחמד זועבי .14
 
 

 על סדר היום

 

 21/11/17מיום  מליאהפרוטוקול ישיבת  .1

 . 21/11/17מתאריך  מליאהאישרה את פרוטוקול ישיבת ההמליאה  •

 

 אישור ועדת ביקורת בהרכב חדש .2

 עובד הציג את ההרכב החדש של ועדת הביקורת: •

 מכהן לייזר צפירה כיו"ר הועדה.אלי בראל סיים את תפקידו, ובמקומו   -

 רו"ח אדם שיבלי. -התווסף חבר חדש -

 המליאה מאשרת את ועדת הביקורת במתכונתה החדשה. •

    

 דיווח שוטף משולחן המנכ"ל .3

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

מחצית הציג את משימות מח' הנדסה ותכנון שבוצעו ב -מהנדס הרשות -אוריאל קופל -

 .2019-ותוכנית עבודה של מח' הנדסה ל  ,2018שנת הראשונה של 

ת עבודה ותוכני, 2018-הציג את הפרוייקטים שבוצעו ב-מנהל שטח-גלבוע קמינסקי -

 .2019של מח' הביצוע לשנת 

רשויות עם שיתופי הפעולה הציגה את  -מנהלת קשרי לקוחות וחינוך-שירי פירדמן -

בתי ספר וקהילות באתרי רשות הניקוז ובנחלים.  מחלקתה של מוניציפאליות ועם 

 שירי ממונה גם על מיתוג ויחסי ציבור ברשות הניקוז.

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

, את ההתמודדות עם שינויים בכוח 2018עובד סקר את הפרוייקטים שבוצעו בשנת  -

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

                                              :, נכון לאמצע יולי2018עובד הציג את מצב גביית  מכסות ניקוז לשנת  -

רשויות שילמו רק שליש ע"ח.  עובד הדגיש כי  2-רשויות טרם התחילו לשלם,  ו 3

נעשים הליכי גבייה כנדרש, הכוללים מכתבי תזכורת ופגישות עם חשבי המועצות 

 החייבות. 

 



 

 

 

 

קציב מול ביצוע , ואת דוח ת2018עובד הציג את תוכנית העבודה המיושמת בשנת  -

 .2018לשנת 

 דיווח המנכ"ל. המליאה מאשרת את  •

 

 הצגת דוח ועדת ביקורת בידי מבקרת פנים .4

 .2018רותי גיא הציגה בפני המליאה את דוח ועדת הביקורת למחצית הראשונה של  •

 ועדת הביקורת שבעת רצון מהשינויים והשיפורים בהתנהלות רשות הניקוז. •

 את מחלקת קשרי קהילה וחינוך מבחינה תקציבית.כרגע בודקת ועדת הביקורת  •

 .2018ממצאי הבדיקה יוצגו בפני המליאה בישיבתה הבאה בנובמבר  •

 

 על ידי רו"ח איציק פופר ואישור 2017הצגת מאזן שנת  .5

 .2017לשנת  סקר בפני המליאה את הדוחות הכספייםרו"ח איציק פופר  •

 כפי שהוצג בפניה. 2017מאזן המליאה מאשרת את  •

 

 שונות .6

אלה כהן ממשרד החקלאות מבקשת לשבח את רשות הניקוז כגוף שתומך בחקלאים  •

 הראוייה לציון. בצורה מקצועית ביחד עם החקלאים ולמענם,ומגיש בקשות לתמיכות 

כן -מורגשת ההרמוניה בין חברי צוות רשות הניקוז.  כמו הוסיף כי בשטח עידו דורי •

             הדגיש את המענה לפניותיו ואת היחס המקצועי והרציני.   

אמנם במוסד ללא כוונת רווח כמו רשות הניקוז כי  ,ציין 2017התייחסותו להצגת מאזן ב

ו תפקידה  של בשנה נחשב קטן וזניח, אך לדעת₪ מליון  22-מסך של כ 1%גירעון של 

 דוחות כספיים מאוזנים.המליאה לדרוש מרשות הניקוז 

ל וצוותו על הפעילות העשירה "ציינו לשבח את המנכוחברי מליאה נוספים  יורם קרין  •

ועל  ,והמגוונת, על הכניסה לפעילות ברשויות שעוד לא הייתה בהן פעילות משמעותית

 שיתופי הפעולה המוצלחים.

 רשמה:  חיה גודל                                                                                    

  
                                                                                                    __________________                        

   יו"ר הרשות -יורם קרין                                      

  

 תפוצה: למשתתפים ולחסרים


