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 25/11/19מיום  והנהלה מליאהפרוטוקול ישיבת  .1

 25/11/19 מתאריך מליאההו ההנהלה תוישיב יאת פרוטוקול מאשרתה המליא 

 :דיווח שוטף משולחן המנכ"ל .2

 2020של ראשונה השנה ה פעילות המחלקות בחצי סקירת 

o מעורבות בתוכניות כוללניות ותוכניות לניהול שטחים פתוחים,  -מחלקת תכנון

 בהתאם. רחב והערכות לביצוע פרויקטים. קולות קוראיםביצוע סקרים במ

 איך  תלראו תוכניות אב לשטחים פתוחיםבנושא  –הערה של אוריאל קופל 

ר ניר עמדה למועצות וכו'. וגישול שקל הגורמים הרלוונטיים משתלבים בפעילות, 

   מקובל.  -עובד  תשובת

o בקעת כסולות, נחל מודע,  -סקירת פרויקטים שנכנסו לביצוע -מחלקת ביצוע

שביל גאון הירדן, פארק בית שאן שלב ד'. עבודות  שימורי קרקע, אגן החרוד,

     .תחזוקה לפי תוכנית

o העמקת כניותעד לתויהוקהלי הגדלת מגוון התוכניות  -מחלקת קהילה וחינוך ,

מקומיים  גורמים לקבוצות והגברת העבודה בהעצמתאינטגרלי החיבור ה

  להדרכה וקידום השטחים הפתוחים והנחלים.

o ודשי קבוע, קשר עם דוברי הרשויות למענה וליווי עון חידי -תקשורת ודוברות

 צוות הרשות בנושאי תקשורת ויח"צ

o :חבת שיתופי פעולה יין שונות, הרנעבוצות איתור והתאמת עבודה עם ק כללי

הערך  לילהגד במטרה ומקורות מימון, העמקת יכולות ייחודיות לרשות הניקוז

 לרשויות. 

  2020-2024תוכניות  –מעבר לרשות אגנית 

o  הבארץ, מגיפת הקורונשיטפונות  –אירועים משני מציאות קיימים 

o י עיקר -לנהר מהררה גן הפוהא -ההגשה לקול קורא יד הנדיב של הסקירצעה וב

 ההצעה

 



 

 

 

o  ניהול חלים ירדן דרומי במעבר לרשות אגניתרשות ניקוז ונ לגבי תהליך חשיבה /

 SWOT – עיבוד הערך המוסף למרחב המשתנה -בגישה אגנית

o  לקראת הקמת שותפות אגנית -העמקת החיבורים במרחב לכלל השותפים 

o  שילוב תהליך פנימי לתוכניות עבודה להקמת רשות אגנית עם הקול הקורא של

 נפגשים להאצת התוכנית –יד הנדיב 

 פועלת בדרך של שת"פו רשות ניקוז אמונה על ניהול השטחים הפתוחים 

  אזוריות עם השלטון המרכזייכולות של רשות הניקוז בניהול 

  למרחב -םהזרמת משאבים מהשלטון המרכזי ואחרי -מטרה 

 בקשה לאישור:לעיל הונחה  רולאור האמ

 נוספת. משרה 1/2 - ליווי תכנון וביצוע –העמקת יכולת סטטוטורית לשם  -

 .נוספת משרה מלאה –יכולת ניהול וקידום שת"פ בשותפות האגנית  בנייתלשם  -

a. תוכניות אב לשטחים יותר ב השתלבות מעמיקה פשריא החדש התפקיד

 . עצות האזוריות ולכלל הרשויותלמו הערךוהגדלת  פתוחים

b.  וכנית השותפות תחזוקת השטח הפתוח תהיה חלק אינטגרלי מההצעה לת

 קול קורא יד הנדיב האגנית במסגרת 

 הזהערות שהוערו בנושא  

  כדי לבחון לאחר שותת המבוקלמשרותן יעדים מפורטים לייש  –רותי גיא 

 .תקבלה התוצאה הראויה והמצופהתקופה האם ה

  הנ"ל וכיצד  תדרש מהגורמים שימלאו המשרוילפרט מה יש  – בזנרפדרור

 ף יש לבדוק נושא משרת אקולוג ברשות.סת ימולאו תוכן. בנווהמשר

  שך, בהתאם מהבשלב זה מספיק עבודה למשרת אקולוג, יבדק באין  –עובד

  יים בעתיד. וונטו רלים שיהינולנת

 תוהגדרו ומפורט כולל יעדים באופן מסודר ווגדרי ותהחדש ותהמשר -יורם קרין 

 ההנהלה הפעילה תמשיך ללוות את התהליך ,אישור תקציביו םיהתפקיד

 החדשות ת ואת העברת נושא המשרו את דיווח המנכ"ל יםמאשר וההנהלה המליאה

 .להמשך טפול ההנהלה הפעילה

 

 פוטל עמליהרו"ח  –ת כספיים ישור דוחוא .3

 ממשלתיים השנה.  של דוחות חדשה לתקינה םהצגת הדוחות בהתא .1

 2019 הכספיים ומאזן  הצגת הדוחות .2

 27.4.2020וגביית מכסות ניקוז נכון ל  2019תקציב מול ביצוע  .3

 הערות:

 אהבמה יכולת התפקוד של רשות הניקוז בגבייה נמוכה כפי שהוצג וכהכנה לחורף  .1

 גבייה .2

 הקרוב.רשות ניקוז יש חוסן כלכלי להיות ערוכה לחורף ל .3



 

 

 

 לותועלנקוט בפ גביה ברשויות, מבין שיתקשו לשלם ויהיה צורך עובד יגיע לסבב  .4

 צורך בגיוס תקציבים ממקורות נוספים כדי שנוכל לעבוד יהא ,עבורן

 .למעט דבוריה מלאה או בדקסיה 2019גביית מכסות:  .5

 

 

 םבפניה וכפי שהוצג ,הדוחות הכספיים את יםמאשר וההנהלה המליאה. 

 

  :מסכם קרין יורם

 ת הנושא הכספי לעומקלבחון איש  .1

 ההנהלה הפעילה על כל המשמעויותילווה על ידי  –משרה וחצי תוספת מבוקשת ל .2

 כולל הדוחות הכספיים -שהועלו במסגרת הישיבה מאשרים את כל הסעיפים .3

 א יד הנדיבקול קורהצלחה במאחלים  .4
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