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 על סדר היום

 מנהלה וכלליות  .1

 13/10/2021פרוטוקולי ישיבת ההנהלה והמליאה מתאריך  אישור   
 מחכים לאישור במשרד האוצר, ולאחר מכן יוטמע ברשויות    -  הסדרי שכר רשויות ניקוז

 הניקוז השונות. 
 . להעניק סמכות להנהלה פעילה להוביל את התהליךמליאה מבקשים את אישור ה

 הביטוח להמשיך ולבטח את רשות  בחודש אוגוסט התקבל סירוב מחברת   - ביטוח
חודש הביטוח עבור רני"ד לשנה אחת.   ,30%  -הניקוז. לאחר מו"מ ובעליה של הפרמיה ב

מכיוון שרני"ד נבדלת מרשויות אחרות מבחינת הסיכונים להצפות/שטפונות הרשות  
 . פנתה במכתב נפרד אל שר החקלאות

ביטוח יימשך, משרדי האוצר והחקלאות ייאלצו   להשיגבמידה והקושי של רשויות ניקוז 
 לפנות ל'ענבל' כדי לבטח את הרשויות דרכה. 

 התקיים מו"מ מתקדם עם קיבוץ חפציבה למעבר משרדי הרשות למבנה   - משרדים
משרדים בתחומה. בסופו של יום ועקב יחס עלות/תועלת, משרדי הרשות יוותרו בבית  

בהבטחה להמשך שימוש  ימוש החורג במבנההשיטה כאשר רני"ד ישלמו את העלות הש 
 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.  •

 
 :דיווח שוטף משולחן המנכ"ל .2

 2021שנתי  סיכום 

   מחלקתיות ורשותית  2022תוכניות עבודה 

 מחלקתי  שנתי דיווח חצי 
 תוכניות גדולות

  ניהול אזורי והמשמעות 
  שטחים פתוחים  – לחוק המים   27תיקון 
  מעורבות בתוכניות כוללניות 

 תוכניות עבודה 

 קולות קוראים 
  אתגרים לשנה הקרובה 

  תחומי המחקר 
 פ חדשים ופורצי דרך"שת 

  חקלאות סביבתית 
 אדם  כח 
 עקב הבנה כי רבים בציבור אינם יודעים מה בדיוק רשות   – סרטון הסברה רשות הניקוז

ירדן  ניקוז עושה, הוכן סרטון המסביר מהי רשות ניקוז, ומיהי רשות ניקוז ונחלים 
ערות חברי  הכרמלה קופר, דוברת הרשות.  לאחר אישור ו  את הסרטון הציגה דרומי. 

 לציבור הרחב.  המליאה הסרטון יפורסם
 לסיכום ישיבה זו.   יצורף  –ן למייל יורם ביקש לקבל את הסרטו 

 
 רו"ח עמליה פוטל )ארבעה רבעונים( על ידי   2021לשנת דו"חות כספיים  הצגת .3

  2021אישור דוחות כספיים 
  2021תקציב מול ביצוע 

  2022-2024תמיכות מאושרות 

  2021מצב גביית מכסות   

  2022אישור מינוי רו"ח לשנת 



 

 

 

 

 

 סיכום והחלטות  .4

 . 13/10/2021  מיום מליאהה מאשרת את פרוטוקול ישיבתמליאה ה •

 . ל"ה מאשרת את דיווח המנכמליא ה •
 . 2021מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת  מליאהה •

 ה מאשרת את מינוי אדם שיבלי למבקר פנים. מליא ה •
 .ממנה את הנהלה פעילה ללוות את המנכ"ל בתהליך מול האוצר בנושא השכר מליאהה •

 מינוייה של רו"ח עמליה פוטל לשנה נוספת. המליאה מאריכה את  •
 

 הרשויות   לים מולי מחמאות לעובד ולצוות, על שיתופי הפעולה יוצאי הדופן שהם מוב חלקיורם 

 בין העיר לכפר. החדשניים וביצירת החיבורים הרשות עובדת שעימם והגופים 

 ביקש להדגיש כי רשות ניקוז ירדן דרומי נתפסת כרשות מוצלחת אשר נותנים אותה כדוגמא   בנוסף,

 רשות ניקוז צריכה לעבוד. ךלאיי

 השונים במליאה. יורם ביקש לאחל חג שמח וכשר, רמדאן כרים ופסחא שמח לשותפים

 

 

 

 

 

 

      מנהלת משרד  –שחר -שירלי נצר: מהרש

 

                                      הרשות:  יורם קרין יו"ר אישר

 

 : למשתתפים ולחסריםתפוצה


