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 על סדר היום

 18.6.19מיום  מליאהיבת פרוטוקול יש .1

  18.6.19מתאריך  מליאההו ההנהלה ישיבת יאת פרוטוקול מאשרתהמליאה  •

 :דיווח שוטף משולחן המנכ"ל 

 (2016-2019ובד סקר וסיכם את תוכנית העבודה בשלוש השנים האחרונות: )ע •

                                                                           . חדשארגוני  מבנהואושר הוגדר  -

                     חזון ארגוני מבוסס ערכי ליבה המהווים מצפן וכיוון להתנהלות. הוגדר

                                           הן נגזרו המשימות. מטרות שעל פיו הוגדרה תרבות ארגונית

עיקר בו, הל אחרתות ומננהל אחרן שמארגוב מדובר יום כ . שבוצע שינויה תואר 

רשות הניקוז ועובדיה עברו תהליכים,  מחפש את המקומות שהוא מביא ערך לאזור. 

 השנים הקרובות. 3-לשהם הבסיס לתוכנית העבודה 

עובד הציג וסקר את הפרוייקטים שרשות הניקוז ביצעה ומבצעת בחצי השנה  -

ופיתוח ום שיק, ת שאןק ביארש בנחל השבעה, מקטע חדש בפמקטע חדהאחרונה:  

הכנס תוכנית כוללנית לניהול נחלי עוטף הר תבור,  ,והגנה על אגירה שאובהודע ל מחנ

עבור וכמובן עבודות שימור קרקע לסיכום תוכנית שיקום נהר הירדן הדרומי, 

 גשמים.חקלאים, לקראת בוא עונת הה

 הוצג סרטון שסוקר את הפרוייקטים בביצוע. -

 .כ"לת דיווח המנהמליאה מאשרת א •

 :2023-2020 –לשלוש השנים הקרובות ודה תוכנית עב .2

  ניהול בגישה אגנית משלבת: - ניקוזרשות ההתפיסה החדשה של עובד הציג את  •

 מבנה העבודה הוביל להבנה שיש לשנות תפיסה:

 לשטחים הפתוחים ולנחלים  מענה רחב ומתכלל -

 שילוב השטחים הפתוחים בתוכניות הכוללניות -

 הלכים נוספים בשטח )אשכול(לבים במשוטווח מ כים ארוכיליתה -

 השטחים לצאת מעולם הניקוז וללכת לעולם האזורי שמדבר את החשיבה היא,  -

ולעשות מהם  של הרשות הפתוחים. המטרה היא לקחת את תחומי הליבה 

ה עם אינטגרציה נכונה. החזון כעת הוא להפוך לרשות אגנית, המשלבת שיתופי פעול

ניתוח הזדמנויות ואתגרים, תקציבים, התאמת  לרבות חב,הפועלים במר כל הגורמים

 רגולציה מטעם הממשלה ועוד. 

הפועלת בגישה רשות ניקוז  -רשות אגנית ) -ההתנהלות החדשה כרשות אגניתיתכן וי -

( תצריך שינוי בתרבות הארגונית, תוספת כוח אדם, הגדרת משרות אגנית משלבת

 וכדומה.ציבים, הגדלת תקשונה, 

 

 



 

 

 

 

בד והצוות פועלים במגמה של ראייה אזורית כוללת והיתרון עון מחדד: יורם קרי -

עשים הזדמנויות ונהעצום שיש בתכלול ושיתופי פעולה בין השחקנים, מייצרים 

 זו מגמה מאוד נכונה.  . למשרדי הממשלהום לרשויות, לשטחים הפתוחים, ירלבנטי

 ישור המליאה.ותוגש לא 2020שון של ראהכתב ברבעון יהתוכנית ת -
 

 :2020ב יתקצ .3

 עובד הציג את תקציב רשות הניקוז לשנה הקרובה: •

נובע הדבר מיליון.  23-25 -בוצע / יבוצע כ ו  27ל  מיליון, הורד 30היה  2019תקציב  -

של פרויקטים, שההתעקשות שלנו שהם יהיו מאוד מדוייקים  גדולה מאדמכמות 

ן לקם עוברים דרך תקציבים בשלטוושרים. חאלה עם המרחב ולא רק מובשיתופי פע

 המקומי ועד שהוא מגיע אלינו לוקח לעיתים יותר משנה.

 330-של כמיליון מהתקציב מושקע בפרויקטים. השנה תסתיים בעודף תקציבי  19  -

 אלף שקל. 

כל הפרוייקטים המוצגים לשנתיים קדימה. ל אותרשהיום אנחנו עובדים על ה -

 .כבר אושר מימון תקציב ב

 :מכסות ניקוזגביית  •

 גביית מכסות הניקוז:    עובד סקר את מצב -

   .2018לרוב הרשויות המוניציפאליות אין חוב בגין שנת   :2018מכסות ניקוז  .א

 .2020משולם בהוראת דקסיה עד יוני  2018: התשלום בגין מ.א. הגלבוע

 .והגיעו להסדר ומשלמים לפיעיריית בית שאן:  

  א שילמו וטרם הגיעו להסדר.בורייה לד: 2019מכסות ניקוז  .ב

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

 חשבי המועצות החייבות. 

: עודכן הנתון של מס' בתי אב בכל רשות. נשלחו מכתבים 2020מכסות ניקוז  .ג

 .ו בינוארחשבונות ראשונים יישלח  המעודכנים לגבייה. , עם הסכומיםלגזברים

           - 2019זהה ל תעריף ב 2020לשנת כסות הניקוז ת מגבייעדכון המליאה מאשרת את  •

 בתי האב בכל רשותמספר ואת עדכון הסכומים עפ"י עדכון ₪ לבית אב ,  ₪62 לדונם ו   6

 כפי שהוצג בתוכנית העבודה.מקומית, 

כפי  ,2020-ל תקציבהואת   הניקוזמכסות  תלרבו התוכנית העבודהמליאה מאשרת את  •
 .ניהשהוצג בפ

 

  עמליה פוטלעל ידי רו"ח )שלושה רבעונים(  9201מאזן שנת הצגת  .4

 .30.9.19-, נכון ל2019לשנת  המליאה את הדוחות הכספיים בפני הסקר עמליה פוטלרו"ח  •

 בפניה. וכפי שהוצג ,30.9.19-הדוחות הכספיים להמליאה מאשרת את  •

 ת הכספים הבאה.לשנ"ח מבקר וי רואשרת מינליאה ממה •

 



 

 

 

 

 

 ותויכש והתקשרר -דו"ח מבקרת הרשות .5

רכש והתקשרויות של רשות הניקוז נושא ב סקרה את דו"ח הביקורת שביצעה תי גיארו •

 .ספקי עבודות, שירות וציוד ירדן דרומי עם

ל בברכה בקועדת הביקורת ת ,מכיוון שעדיין לא נקבע נושא הביקורת לתקופה הבאה •

 שיועלו על ידי חברי ההנהלה והמליאה. צות לנושאיםהצעות והמל

 ת את דוח המבקרת.המליאה מאשר •
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 תפוצה: למשתתפים ולחסרים

 

 


