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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  65מיום 06/04/2021
המליאה התכנסה בתאריך  06/04/2021בשעה  14:00ב zoom-על פי הזמנה וסדר יום כפי שפורסם
מראש ונמסר לכלל חברי ההנהלה.
חברי מליאה נוכחים
 .1יורם קרין  -יו"ר רשות הניקוז
 .2ירון שפיר  -מ.א .עמק המעיינות
 .3דרור פבזנר  -המשרד להגנת הסביבה
 .4צחי ורמוס  -מ.א .עמק יזרעאל
 .5חזי חרוב  -עיריית בית שאן
 .6עובד יבין  -מנכ"ל רשות הניקוז
 .7עבד אל רחמן זועבי  -מ.א .בוסתן אלמרג'
 .8מייק ארליך  -מ.א .עמק המעיינות
 .9אורי באואר  -מ.מ .כפר תבור
 .10ואיל חבשי  -מ.מ .איכסאל
 .11שאוכת שיבלי – מ.מ .שיבלי אום אל גאנם
משתתפים נוספים
 .1אלה כהן שוורץ  -משרד החקלאות
 .2דיאנה פאנוס  -משרד החקלאות
 .3ארנון מילר  -יועץ משפטי לרשות הניקוז
 .4כרמלה קופר  -דוברת רשות ניקוז
 .5רותי גיא  -מבקרת פנים
 .6עמליה פוטל  -רו"ח מבקר
 .7דב ,גלבוע ,ענת ,שירי ,אופיר ,שירלי  -צוות רשות הניקוז
חברי מליאה חסרים
 .1חאלד לאפי  -מ.מ .כפר כמא
 .2מוחמד אלבחירי  -מ.א .גלבוע
 .3ערן אטינגר  -משרד החקלאות
 .4אוריאל קופל  -מ.א .גליל תחתון
 .5נציג עפולה  -פרש לגמלאות
 .6נציג דבוריה
 .7סאיב חביבאללה  -מ.מ .עין מאהל
 .8עדי מלכה  -עיריית נצרת עילית

 .9בני יעקובי  -משרד החקלאות
 .10איתם בירגר – מ.א .גליל תחתון

על סדר היום
 .1פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 27/10/2020
המליאה מאשרת את פרוטוקולי ישיבת ההנהלה והמליאה מתאריך .27/10/2020
 .2דיווח שוטף משולחן המנכ"ל:
סיכום חצי שנתי ומה על שולחן העבודה בכל מחלקה
תוכניות עבודה
כוח אדם
א .סיכום חצי שנתי ומה על שולחן העבודה בכל מחלקה
מחלקת תכנון
בוצעה סקירה של הנושאים הבאים:
• סקר סיכונים
• סיכום חורף -תחנות מדידה:
~ תחנות הידרומטריות.
~ תחנות מדידה גשם.
• קולות קוראים מהשנה האחרונה
• תקציר הגשת קולות קוראים
• תכנון מפעלי ניקוז -סטטוס
• תכנון מרחב חדש -בקעת כסולות נחל תבור
מחלקת ביצוע
בוצעה סקירה של הנושאים הבאים:
• ניהול סיכוני שיטפונות
• תחילת עבודה והסדרה של ניקוז לאחר החורף כחלק מתחזוקה שוטפת של הנחלים
והערוצים.
• כיסוח נופי לכבוד האביב
• מערכת שבילים שמחברים בין כפר שיבלי ,כפר תבור לנחל השבעה .עין זעטוטה
• נחל תבור/חריאן/דבורייה  -הסדרת ניקוז ושיקום אקולוגי שת"פ יוצא דופן עם
החקלאים ואנשי השטח.
• דרך מיסר  -הסדרת דרכי ניקוז והשהיית נגר ביער קק"ל באגן טמרה/מייסר.
• נחל חרוד שביל בין הגשרים הסדרת שביל נגיש עד קניון הבזלת.
• נוף הגליל – הסדרת ניקוז ושיקום נופי שכולל הנגשת שביל  /נחל לאוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים.
• גני קק"ל -בניית פארק שעשועים של קק"ל וחיבור לנחל קמה.
• פארק חושים חורשת גדעון.
מחלקת חינוך וקהילה
בוצעה סקירה של הנושאים הבאים:
שנה לאור הקורונה  -פיצוחי חיבורים ושת"פ חדשים,
• חיבור שומרי הנחל עם עשיה ייחודית  -שותפות בוסטון ,שותפות ביחד סובב כנרת.
• יום המעשים הטובים  -מוסרארה עין מאהל ,יהלום עפולה ,נוער שיבלי.
• חיבור לחברה למתנ"סים.
• אשכול מזרחי עמק יזרעאל.

•
•
•
•
ב.
•

•
•
•

ג.

שומרי הנחל בבתי ספר  -רבין כפר תבור ,אופקים מרחביה ,שיבלי ,איכסאל.
שיתופי פעולה עם המגזר העסקי  -גבעסול ,בקרה.
חיבור לעמותת נקי וקידום הסברה ומתנדבים.
העלאת מודעות  -דוברות והסברה.
תוכניות עבודה לשנים 2024 – 2021
עובד הציג את התוכנית ,בהמשך לישיבת מליאה מס' .64
תוכניות גדולות:
~ ניהול אזורי והמשמעות
~ תיקון  27לחוק המים – שטחים פתוחים
~ מעורבות בתוכניות כוללניות
~ תוכניות עבודה
~ קולות קוראים
הוצגו אתגרים לשנה הקרובה
תחומי המחקר
שת"פ חדשים ופורצי דרך
~ חקלאות סביבתית (אלה כהן שוורץ ביקשה כי הנושא יבוצע בתיאום מלא עם
משרד החקלאות).
כח אדם
הצטרפו לצוות הרשות:
מנהלת משרד  -שירלי נצר-שחר בתאריך .01/11/2020
מהנדס נוסף  -אופיר סלע ב.01/04/2021-

 .3אישור דו"חות כספיים ( 2020ארבעה רבעונים) על ידי חשב הרשות דב ימיני
•

תקציב מול ביצוע .2020

•

תמיכות מאושרות .2021-2023

 .4סיכום והחלטות
•

המליאה מאשרת את פרוטוקול ישיבת המליאה מיום .27/10/2020

•

אושרו הדו"חות הכספיים לשנת .2020

•

המליאה מאשרת את דיווח המנכ"ל.

רשמה :שירלי נצר-שחר – מנהלת משרד
אישר :יורם קרין – יו"ר רשות ניקוז ירדן דרומי

תפוצה :למשתתפים ולחסרים

