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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  66מיום 13/10/2021
המליאה התכנסה בתאריך  13/10/2021בשעה  14:00הישיבה הייתה היברידית פרונטלית וב-
 zoomעל 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
 .5אבי סמוביץ  -מ.א .עמק יזרעאל
 .6עובד יבין  -מנכ"ל רשות הניקוז
 .7עבד אל רחמן זועבי  -מ.א .בוסתן אלמרג'
 .8אורי באואר  -מ.מ .כפר תבור
 .9ואיל חבשי  -מ.מ .איכסאל
 .10אוריאל קופל  -מ.א .גליל תחתון
 .11חאלד לאפי  -מ.מ .כפר כמא
 .12מוחמד אלבחירי  -מ.א .גלבוע
משתתפים נוספים
 .1דיאנה פאנוס  -משרד החקלאות
 .2ארנון מילר  -יועץ משפטי לרשות הניקוז
 .3כרמלה קופר  -דוברת רשות ניקוז
 .4עמליה פוטל  -רו"ח מבקר
 .5דב ,גלבוע ,ענת ,שירי ,אופיר ,שירלי  -צוות רשות הניקוז
חברי מליאה חסרים
 .1ערן אטינגר  -משרד החקלאות
 .2נציג עפולה  -פרש לגמלאות
 .3נציג דבוריה
 .4סאיב חביבאללה  -מ.מ .עין מאהל
 .5עדי מלכה  -עיריית נצרת עילית
 .6חזי חרוב  -עיריית בית שאן
 .7שאוכת שיבלי  -מ.מ .שיבלי אום אל גאנם
 .8בני יעקובי  -משרד החקלאות

 .9איתם בירגר  -מ.א .גליל תחתון

על סדר היום
 .1פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 06/04/2021
המליאה מאשרת את פרוטוקולי ישיבת ההנהלה והמליאה מתאריך .06/04/2021
 .2דיווח שוטף משולחן המנכ"ל:
תקציר פרויקטים 2021
הצגת תוכנית מול ביצוע  2021והערכה לסיום השנה
הצגה ואישור תקציב 2022
דוחות כספיים 31.8.2021
מכסות ניקוז – מצב גבייה 2021
אישור גביית מכסות ניקוז ל 2022
מבקר פנים – עדכון ואישור
א.

סקירת הפרויקטים לפי אגני ניקוז
עובד הציג את הגישה לתכנן ,לבצע ,לדבר עם אנשים ,חזון שהפך לרעיון מארגן במרחב:
~ מנגנון שיתופי פעולה המסייע לניהול השטחים הפתוחים ,בעל השפעה לתועלת
כולם
~ איגום ושיתוף סמכויות מכלל השותפים
~ ייצור ידע :סקרים ומחקרים ,תוכנית כוללנית /שטחים פתוחים
~ גיוס משאבים
ניהול סיכונים ושיטפונות ,רלוונטים ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי לפי הסתברות
בעיקר של  .2-10%אנו מתמקדים בעולם של סקרי סיכונים ,לייצר ערך במרחב
באמצעות פעולות מרובות תועלות בשטחים הפתוחים.
נמסרה סקירה של הפרויקטים והפעילויות שבוצעו ומבוצעות בכל אגן:
~ מבואת נחל יששכר
~ אגן התבור  -נחל השבעה ,נחל קשת ,חיבורים לקהילה – בי"ס כדורי.
~ עוטף תבור  -עבודות בפארק כפר כמא ,עבודות להסטת נגר מעין מאהל והגנה על
דבוריה .פארק תבור בנוף הגליל ,ופרויקט השהיית נגר.
~ תכנית מרחב אקווטי מתקדמת לקראת תכנית מים למרחב .הוקמה מנהלת שטחים
פתוחים בראשות מוא"ז עמק המעיינות ועיריית בית שאן .ניהול משותף של אגן
שכולל בתוכו גם עיר.
~ אגן החרוד  -שיקום גשר הקנטרה ,פארק בית שאן ואיגום ואדי עבדאללה .שימור
קרקע  -עבודות אחזקה שוטפות – הערכות לקראת החורף .חיבור של נוער מהערים
והרשויות השונות לחורשת גדעון ,לנחלים ולפארקים.

 מוחמד אלבחירי – קולחי הגלבוע ,ביקש לציין שביקר במספר אתרים בעמק
המעיינות והתרשם מהטיפול והניקיון בנחלים.
 יורם קרין – יו"ר הרשות ,ציין כי גם בתקופה המאתגרת של הקורונה המשיכו
עובדי הרשות לעבוד בצורה מרשימה .יישר כח לעובד ולכל הצוות.
 עבד אל רחמן זועבי – מועצה מקומית בוסתן אל מארג' ,ביקש לציין את
התרשמותו מהפרויקטים שנעשו באזור כפר מצר ושיבלי.
ב.

מבקר פנים וחילוף בוועדות
•

נמסר עדכון על סיום התקשרות עם רותי גיא מבקרת פנים ,לבקשתה .אחד מחברי
ועדת הביקורת מעוניין להתמודד על תפקיד מבקר הפנים ולכן פרש מהוועדה.

•

החלפת חבר ועדה – אדם שיבלי סיים את עבודות בוועדת ביקורת ,את מקומו ימלא
עמוס הולצמן.

•

יציאה לתהליך בחירת מבקר פנים

 .3דו"חות כספיים ( 2021עד  )31/08/2021על ידי חשב הרשות דב ימיני
•

תכנון מול ביצוע .2021

•

הצעת תקציב ל.2022-
הדו"חות שהוצגו מייצגים  8חודשים .עודפים במידה ויהיו יתועלו לטובת פרויקטים
נוספים.

 .4סיכום והחלטות
•

המליאה מאשרת את פרוטוקול ישיבת המליאה מיום .06/04/2021

•

המליאה מאשרת את דיווח המנכ"ל.

•

המליאה מאשרת את הצעת התקציב לשנת .2022

•

המליאה מאשרת גביית מכסות ניקוז לשנת  2022לפי התעריף שהוצג ₪ 62 :לבית אב 6 +
 ₪לדונם קרקע.

•

המליאה הסמיכה את ההנהלה הפעילה לצאת למהלך גיוס מבקר פנים חדש.

•

במליאה הבאה יובא לאישור מינוי מבקר פנים חדש.

רשמה :שירלי נצר-שחר – מנהלת משרד
אישר  :יורם קרין  -יו"ר הרשות
תפוצה :למשתתפים ולחסרים

