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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  67מיום 06/04/2022
המליאה התכנסה בתאריך  06/04/2022בשעה  14:15במשרדי הרשות וב 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
 .5עדי מלכה  -עיריית נצרת עילית
 .6עובד יבין  -מנכ"ל רשות הניקוז
 .7עבד אל רחמן זועבי  -מ.א .בוסתן אלמרג'
 .8כפיר אליהו  -מ.א .עמק המעיינות
 .9אורי באואר  -מ.מ .כפר תבור
 .10ואיל חבשי  -מ.מ .איכסאל
 .11שאוכת שיבלי  -מ.מ .שיבלי אום אל גאנם
 .12אלה כהן שוורץ  -משרד החקלאות
 .13מוחמד 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
 .1חאלד לאפי  -מ.מ .כפר כמא
 .2אבי סמוביץ  -סגן מ.א .עמק יזרעאל
 .3אוריאל קופל  -מ.א .גליל תחתון
 .4אבישי שאול  -מהנדס עריית עפולה
 .5נציג דבוריה
 .6סאיב חביבאללה  -מ.מ .עין מאהל
 .7חזי חרוב  -עיריית בית שאן
 .8איתם בירגר  -מ.א .גליל תחתון

על סדר היום
 .1מנהלה וכלליות








אישור פרוטוקולי ישיבת ההנהלה והמליאה מתאריך 13/10/2021
הסדרי שכר רשויות ניקוז  -מחכים לאישור במשרד האוצר ,ולאחר מכן יוטמע ברשויות
הניקוז השונות.
מבקשים את אישור המליאה להעניק סמכות להנהלה פעילה להוביל את התהליך.
ביטוח  -בחודש אוגוסט התקבל סירוב מחברת הביטוח להמשיך ולבטח את רשות
הניקוז .לאחר מו"מ ובעליה של הפרמיה ב ,30% -חודש הביטוח עבור רני"ד לשנה אחת.
מכיוון שרני"ד נבדלת מרשויות אחרות מבחינת הסיכונים להצפות/שטפונות הרשות
פנתה במכתב נפרד אל שר החקלאות.
במידה והקושי של רשויות ניקוז להשיג ביטוח יימשך ,משרדי האוצר והחקלאות ייאלצו
לפנות ל'ענבל' כדי לבטח את הרשויות דרכה.
משרדים  -התקיים מו"מ מתקדם עם קיבוץ חפציבה למעבר משרדי הרשות למבנה
משרדים בתחומה .בסופו של יום ועקב יחס עלות/תועלת ,משרדי הרשות יוותרו בבית
השיטה כאשר רני"ד ישלמו את העלות השימוש החורג במבנה בהבטחה להמשך שימוש
במבנה לחמשת השנים הקרובות.
ועדת ביקורת ומבקר פנים –
• הושלם תהליך גיוס של יו"ר ועדת ביקורת חדש ,עמוס הולצמן.
• מונה מבקר פנים חדש ,אדם שיבלי שכיהן לפני כן כיו"ר ועדת ביקורת.

 .2דיווח שוטף משולחן המנכ"ל:
 סיכום שנתי 2021
 תוכניות עבודה  2022מחלקתיות ורשותית
 דיווח חצי שנתי מחלקתי
תוכניות גדולות
 ניהול אזורי והמשמעות
 תיקון  27לחוק המים – שטחים פתוחים
 מעורבות בתוכניות כוללניות
 תוכניות עבודה
 קולות קוראים
 אתגרים לשנה הקרובה
 תחומי המחקר
 שת"פ חדשים ופורצי דרך
 חקלאות סביבתית
 כח אדם
 סרטון הסברה רשות הניקוז – עקב הבנה כי רבים בציבור אינם יודעים מה בדיוק רשות
ניקוז עושה ,הוכן סרטון המסביר מהי רשות ניקוז ,ומיהי רשות ניקוז ונחלים ירדן
דרומי .את הסרטון הציגה כרמלה קופר ,דוברת הרשות .לאחר אישור והערות חברי
המליאה הסרטון יפורסם לציבור הרחב.
יורם ביקש לקבל את הסרטון למייל – יצורף לסיכום ישיבה זו.
 .3הצגת דו"חות כספיים לשנת ( 2021ארבעה רבעונים) על ידי רו"ח עמליה פוטל






אישור דוחות כספיים 2021
תקציב מול ביצוע 2021
תמיכות מאושרות 2022-2024
מצב גביית מכסות 2021
אישור מינוי רו"ח לשנת 2022

 .4סיכום והחלטות
•
•
•
•
•
•

המליאה מאשרת את פרוטוקול ישיבת המליאה מיום .13/10/2021
המליאה מאשרת את דיווח המנכ"ל.
המליאה מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת .2021
המליאה מאשרת את מינוי אדם שיבלי למבקר פנים.
המליאה ממנה את הנהלה פעילה ללוות את המנכ"ל בתהליך מול האוצר בנושא השכר.
המליאה מאריכה את מינוייה של רו"ח עמליה פוטל לשנה נוספת.

יורם חלק מחמאות לעובד ולצוות ,על שיתופי הפעולה יוצאי הדופן שהם מובילים מול הרשויות
והגופים שעימם הרשות עובדת וביצירת החיבורים החדשניים בין העיר לכפר.
בנוסף ,ביקש להדגיש כי רשות ניקוז ירדן דרומי נתפסת כרשות מוצלחת אשר נותנים אותה כדוגמא
לאייך רשות ניקוז צריכה לעבוד.
יורם ביקש לאחל חג שמח וכשר ,רמדאן כרים ופסחא שמח לשותפים השונים במליאה.

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

