

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ,56מיום 7.12.16

הישיבה התקיימה בתאריך  7.12.16בשעה  10:00במשרדי רשות הניקוז על פי הזמנה וסדר היום,
כפי שפורסם מראש.
חברי מליאה נוכחים:
 .1יורם קרין
 .2רפי בן שטרית
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

ירון שפיר
מייק ארליך
מוחמד אלבחירי
הישאם זועבי
דני טלית
לייזר צפירה
סבטלנה גרמן
בני יעקובי
ואדים גורביץ
עובד יבין
תיאו להב

-

יו"ר רשות הניקוז
ראש העיר בית שאן

-

מ.א עמק המעיינות
מ.א .עמק המעיינות
מ.א .הגלבוע
מ.א .הגלבוע
מ.א .גליל תחתון
מ.א .כפר תבור
עיריית נצרת עילית
משרד החקלאות
עיריית עפולה
מנכ"ל רשות הניקוז
רשות הניקוז

משתתפים נוספים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אלי בראל
ארנון מילר
איציק פופר
שגב סיטי
אלה כהן חללה
אליעזר כהן
ענת ,גלבוע ,חגית ,חיה

-

ועדת ביקורת
עו"ד הרשות
רו"ח מלווה
חשב הרשות
משרד החקלאות
עיריית בית שאן
צוות רשות הניקוז

חסרים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ואיל חבשי
סאיב חביבאללה
מוטי דותן
רון יצחקי
עידו דורי
דרור פבזנר
מוטי ויסלדר

-

מ.מ .איכסאל
מ.מ .עין מאהל
מ.א .גליל תחתון
מ.א .עמק הירדן
מ.א עמק יזרעאל
המשרד להגנת הסביבה
מ.א .כפר תבור

.8
.9
.10
.11
.12

חאלד לאפי
משה בן שחר
אחמד זועבי
פאתק שיבלי
משה בן שחר

-

מ.מ .כפר קמא
מ.א .עמק יזרעאל
מ.א .בוסתן אלמרג'
מ.מ .שיבלי
מרכז חקלאי העמק

סדר יום:
 .1סקירת פרוייקטים:
 עובד סקר את הפרוייקטים שהסתיימו ,מבוצעים כעת ,ומתוכננים.
 כפי שסוכם בישיבת המליאה הקודמת ,הוצגו גם כל הפרוייקטים שהוצגו בישיבות
הקודמות ,בעדכון סטטוס.

 .2מנהלה וכלליות:


אישור פרוטוקול מליאה קודמת :המליאה מאשרת את פרוטוקול המליאה מיום .22.9.16



אישור מורשי חתימה :עו"ד ארנון מילר הציג את הצורך בעדכון מורשי החתימה ברשות,
עם פרישתו של תיאו .אושרו זכויות חתימה בהתאם להמלצותיו של עו"ד ארנון מילר:
חתימה ראשונה-עובד יבין  ,חתימה שנייה-אחד מתוך חברי הנהלה פעילה.
רפי בן שטרית ביקש הבהרות לגבי הרכב חברי ההנהלה.
עו"ד ארנון מילר הבהיר את החוק לגבי הרכב חברי הנהלת הרשות ,בהתאם לחוק
הניקוז.



סוכם :למנות נציג מעירית בית שאן להנהלת הרשות בתאום מול ראש העיר.

רכב נוסף :המליאה אישרה לרכוש רכב נוסף לרשות ,בעלות של כ.₪ 130,000-

 .3דוחות כספיים עד 30.9.16
הוצגו ע"י רו"ח איציק פופר .המליאה מאשרת את הדוחות הכספיים ל.30.9.16-
 .4תכנית עבודה  2017ואישור מכסות ניקוז:


הוצגה תכנית עבודה ותקציב לשנת  .2017המליאה מאשרת את תקציב  ,2017לרבות
מכסות הניקוז שנקבעו.



תוכנית עבודה  :2017בני יעקובי ביקש הבהרות לגבי "בנק פרוייקטים" והמימון החיצוני.
כמו כן מבקש להדגיש כי משרדי הממשלה דורשים ביצוע פרוייקטים עפ"י משבצת הזמן
של כל אישור חשב ,ועמידה בלו"ז לביצוע .עובד מחדד כי בשנה האחרונה נעשים
מאמצים לביצוע פרוייקטים תוך עמידה בלו"ז עפ"י התחייבויות משרדים ממשלתיים,
ובתוכם משרד החקלאות ,וצמצום פערים של שנים קודמות.

.


המליאה עודכנה בדבר סקר יחידות הגבייה (בתי אב) שבוצע עפ"י בקשת רשות הניקוז,
ועל המכתבים שנשלחו לגזברים ולראשי הרשויות ,אודות העדכון במספר יחידות הגבייה
בכל רשות מקומית ,ואודות העדכון בהתאם בסכומי הגבייה.



המליאה מאשרת את שינוי תנאי תשלום מכסות הניקוז לשנת  2017ל 10 -תשלומים
שווים מסוף ינואר ועד סוף אוקטובר ,ואת הסכומים לגבייה ,כפי שהוצגו בפניה.

 .5דוח מבקרת פנים:


הוצג דוח מבקרת פנים -רותי גיא.



עובד מבקש מהמליאה לרענן את שורות ועדת הביקורת ולמנות ועדה חדשה ומצומצמת.



סוכם :תגוייס ועדת ביקורת חדשה בת  3-4חברים ,שבה יכהנו נציג אחד בעל רקע הנדסי,
נציג אחד בעל רקע כלכלי ,ורותי גיא מבקרת פנים .הועדה תגיש למנכ"ל הרשות שני
דוחות בשנה.

 .6כללי:
תיאו ביקש להודות לכולם על שיתוף הפעולה במשך  22שנות עבודה ברשות הניקוז.
המליאה מודה לתיאו על עבודתו המסורה לאורך כל השנים.
תיאו יפרוש בסוף שנת .2016

--------------------------יורם קרין -יו"ר הרשות

רשמה :חיה גודל
תפוצה :למשתתפים ולחסרים

