
 

 

 

 

 27/10/2020מיום   46מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 

 

  על פי הזמנה וסדר יום כפי   zoom  -ב 14:30בשעה  27/10/2020הישיבה התקיימה בתאריך  

 .  ונמסר לכלל חברי המליאה מראש שפורסם

 

 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 - צחי ורמוס .4

 מ.א. בוסתן אלמרג'  - עבד אל רחמן זועבי .5

   המשרד להגנת הסביבה -  דרור פבזנר .6

 מ.א. עמק המעיינות  - מייק ארליך .7

 עיריית נצרת עילית  -עדי מלכה  .8

 מ.א. גליל תחתון  - אוריאל קופל .9

 מ.א. עמק יזרעאל  - אבי סמוביץ .10

 ורמ.מ. כפר תב -אורי באואר  .11

 מנכ"ל רשות הניקוז  -יבין   עובד .12

 
 משתתפים נוספים:

   יועץ משפטי לרשות הניקוז -ילר  ארנון מ .1

 מבקר רו"ח  -עמליה פוטל  .2

 רשות הניקוז חשב   -דב ימיני  .3

 מבקרת פנים  - רותי גיא .4

 משרד החקלאות  -דיאנה פאנוס  .5

 צוות רשות הניקוז  - שיריענת, גלבוע,   .6
 

  חסרים:

 ל אהמ  יןמ.מ. ע  - סאיב חביבאללה .1

 עיריית עפולה   -דני שמואל  .2

 עיריית בית שאן  - חזי חרוב .3

 משרד החקלאות - ני יעקוביב .4

 חסר נציג דבוריה   .5

 גליל תחתון   -איתם בירגר   .6



 

 

 

 איכסאל מ.מ.   -איל חבשי ו .7

 כפר כמא מ.מ.   -חאלד לאפי  .8

 מ.מ. שיבלי אום אל גאנם  - מוניר שיבלי .9
 

 

 על סדר היום

 .02025.5מיום  מליאהפרוטוקול ישיבת  .1

 . 5.5.2020מתאריך   מליאההו ההנהלה   ישיבת  יאת פרוטוקול מאשרתהמליאה  •

 

  :דיווח שוטף משולחן המנכ"ל .2

 ניהול אגני  א.

והשינויים הנדרשים בעקבות   תהאגנירשות הניקוז בנושא הגישה  עובד הציג את חזון 

 . שינוי זה על החזון של רשות הניקוז

 י. גנא תוספת של מנהל -עדכון המבנה הארגוני 

 2024 – 2021תוכנית עבודה לשנים  ב.

עובד הציג את התוכנית, שעיקרה מעבר לניהול אגני משולב, תוך חיבור לשפה הארצית 

 . של הניהול האגני

 2021תקציב לשנת   ג.

מיליון ש"ח, ההכנסות כוללות מכסות מהרשויות בסך של  24-הוצג התקציב בהיקף של כ

והכנסות בסך מיליון ש"ח  2.2-שראל בסך כ סות מרשות מקרקעי ימיליון ש"ח, מכ 4.5-כ

מיליון ש"ח מפרויקטים שהרשות מגייסת ממשרד החקלאות, מהקרן לשטחים   18 -של כ

 פתוחים ומגורמים נוספים. 

 

   עמליה פוטלעל ידי רו"ח )שלושה רבעונים(  2020מאזן שנת  הצגת  .3

 .30.9.20-, נכון ל2020לשנת  כספייםחות הבפני המליאה את הדו  הסקר  עמליה פוטלרו"ח  •

 המליאה מאשרת מינוי רו"ח מבקר לשנת הכספים הבאה. •

 

 ביקורת .4

  ם ההתחייבות ההסכם עם הרכבת ואופן רישו  קייבדבהתאם לתוכנית של ועדת בביקורת   •

 . דוחות הכספייםב

 ,  עובד עדכן שנערכת ביקורת של מבקר המדינה באגף שימור קרקע במשרד החקלאות •

 . הביקורת נדרשנו להעביר נתונים ולהבהיר סוגיות שונות במרחבכחלק מ

ל ומבקרת הפנים  ", הוחלט שהמנכ ת הניקוזוהמדינה לרש  רקהמשגרת הערות של דוח מב  •

 נו תשובה למליאה ולגופים הרלוונטיים.  ייכ

 

 



 

 

 

 סיכום והחלטות  .5

 . 5.5.2020מיום  המליאהמאשרת את פרוטוקול ישיבת  המליאה •

 . דיווח המנכ"ל מאשרת את ליאההמ •

 . 2021מאשרת את התקציב לשנת  המליאה •

 . 2021-2024מאשרת את תוכנית העבודה לשנים  מליאהה •

 המליאה מאשרת את המעבר לניהול אגני משולב.  •

לתעריפים בשנת  בתעריפים זהים   2021מאשרת גביית מכבסות ניקוז לשנת  המליאה •

 וכנית העבודה.תכפי שהוצג ב ,אבש"ח לבית  62-וש"ח לדונם  -  6 :2020

 . 30.9.2020קיבלה סקירה של הדוחות הכספיים ליום  המליאה •

 . 2021מאשרת את מינויה של רו"ח עמליה פוטל לשנת   המליאה •

 

 

 

 

 

 

 

 הרשות   ר יו" –יורם קרין 

 

 

                                         חשב  -   דב ימיני רשם:

 

 תפוצה: למשתתפים ולחסרים

 

 


