פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  62מיום 25/11/2019
הישיבה התקיימה בתאריך  25/11/19בשעה  10:00במשרדי רשות הניקוז על פי הזמנה וסדר יום
כפי שפורסם מראש ונמסר לכלל חברי המליאה.
חברי מליאה נוכחים
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יורם קרין – יו"ר רשות הניקוז
ירון שפיר – מ.א .עמק המעיינות
מוחמד אלבחירי  -מ.א .הגלבוע
צחי ורמוס-מ.א .עמק יזרעאל
עבד אל רחמן זועבי -מ.א .בוסתן אלמרג'
דני שמואל  -עיריית עפולה
חזי חרוב -עיריית בית שאן
דרור פבזנר -המשרד להגנת הסביבה
בני יעקובי -משרד החקלאות
אורי באואר -מ.מ .כפר תבור
עובד יבין – מנכ"ל רשות הניקוז

משתתפים נוספים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ארנון מילר  -יועץ משפטי לרשות הניקוז
עמליה פוטל  -רו"ח מבקר
דב ימיני  -חשב רשות הניקוז
רותי גיא  -מבקרת פנים
אלה כהן שוורץ -משרד החקלאות
גלבוע ,ענת ,שירי ,חיה  -צוות רשות הניקוז

חסרים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הישאם זועבי  -מ.א .הגלבוע
מייק ארליך  -מ.א .עמק המעיינות
עדי מלכה  -עיריית נצרת עילית
אוריאל קופל -מ.א .גליל תחתון
נידאל דאוד -דבורייה
סאיב חביבאללה  -מ.מ .עין מאהל
אבי סמוביץ -מ.א .עמק יזרעאל

 .8ואיל חבשי – מ.מ .איכסאל
 .9חאלד לאפי – מ.מ .כפר כמא
 .10מוניר שיבלי -מ.מ .שיבלי אום אל גאנם

על סדר היום
 .1פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 18.6.19
• המליאה מאשרת את פרוטוקולי ישיבת ההנהלה והמליאה מתאריך 18.6.19
דיווח שוטף משולחן המנכ"ל:
•

עובד סקר וסיכם את תוכנית העבודה בשלוש השנים האחרונות)2016-2019( :
 הוגדר ואושר מבנה ארגוני חדש.הוגדר חזון ארגוני מבוסס ערכי ליבה המהווים מצפן וכיוון להתנהלות.
הוגדרה תרבות ארגונית ומטרות שעל פיהן נגזרו המשימות.
תואר השינוי שבוצע .כיום מדובר בארגון שמנהל אחרת ומנוהל אחרת ,ובעיקר
מחפש את המקומות שהוא מביא ערך לאזור .רשות הניקוז ועובדיה עברו תהליכים,
שהם הבסיס לתוכנית העבודה ל 3-השנים הקרובות.
 עובד הציג וסקר את הפרוייקטים שרשות הניקוז ביצעה ומבצעת בחצי השנההאחרונה :מקטע חדש בנחל השבעה ,מקטע חדש בפארק בית שאן ,שיקום ופיתוח
נחל מודע והגנה על אגירה שאובה ,תוכנית כוללנית לניהול נחלי עוטף הר תבור ,הכנס
לסיכום תוכנית שיקום נהר הירדן הדרומי ,וכמובן עבודות שימור קרקע עבור
החקלאים ,לקראת בוא עונת הגשמים.
 -הוצג סרטון שסוקר את הפרוייקטים בביצוע.

• המליאה מאשרת את דיווח המנכ"ל.
 .2תוכנית עבודה לשלוש השנים הקרובות – :2020-2023
•

עובד הציג את התפיסה החדשה של רשות הניקוז  -ניהול בגישה אגנית משלבת:
מבנה העבודה הוביל להבנה שיש לשנות תפיסה:
 מענה רחב ומתכלל לשטחים הפתוחים ולנחלים שילוב השטחים הפתוחים בתוכניות הכוללניות תהליכים ארוכי טווח משולבים במהלכים נוספים בשטח (אשכול) החשיבה היא ,לצאת מעולם הניקוז וללכת לעולם האזורי שמדבר את השטחיםהפתוחים .המטרה היא לקחת את תחומי הליבה של הרשות ולעשות מהם
אינטגרציה נכונה .החזון כעת הוא להפוך לרשות אגנית ,המשלבת שיתופי פעולה עם
כל הגורמים הפועלים במרחב ,לרבות ניתוח הזדמנויות ואתגרים ,תקציבים ,התאמת
רגולציה מטעם הממשלה ועוד.
 ייתכן וההתנהלות החדשה כרשות אגנית( -רשות אגנית  -רשות ניקוז הפועלת בגישהאגנית משלבת) תצריך שינוי בתרבות הארגונית ,תוספת כוח אדם ,הגדרת משרות
שונה ,הגדלת תקציבים ,וכדומה.

-

-

יורם קרין מחדד :עובד והצוות פועלים במגמה של ראייה אזורית כוללת והיתרון
העצום שיש בתכלול ושיתופי פעולה בין השחקנים ,מייצרים הזדמנויות ונעשים
רלבנטיים לרשויות ,לשטחים הפתוחים ,ולמשרדי הממשלה .זו מגמה מאוד נכונה.
התוכנית תיכתב ברבעון הראשון של  2020ותוגש לאישור המליאה.

 .3תקציב :2020
•

עובד הציג את תקציב רשות הניקוז לשנה הקרובה:
 תקציב  2019היה  30מיליון ,הורד ל  27ובוצע  /יבוצע כ  23-25 -מיליון .הדבר נובעמכמות גדולה מאד של פרויקטים ,שההתעקשות שלנו שהם יהיו מאוד מדוייקים
בשיתופי פעולה עם המרחב ולא רק מאושרים .חלקם עוברים דרך תקציבים בשלטון
המקומי ועד שהוא מגיע אלינו לוקח לעיתים יותר משנה.
  19מיליון מהתקציב מושקע בפרויקטים .השנה תסתיים בעודף תקציבי של כ330-אלף שקל.
 היום אנחנו עובדים על הרשאות לשנתיים קדימה .לכל הפרוייקטים המוצגיםבתקציב כבר אושר מימון.

•

גביית מכסות ניקוז:
 עובד סקר את מצב גביית מכסות הניקוז:א .מכסות ניקוז  :2018לרוב הרשויות המוניציפאליות אין חוב בגין שנת .2018
מ.א .הגלבוע :התשלום בגין  2018משולם בהוראת דקסיה עד יוני .2020
עיריית בית שאן :הגיעו להסדר ומשלמים לפיו.
ב .מכסות ניקוז  :2019דבורייה לא שילמו וטרם הגיעו להסדר.
-

עובד הדגיש כי נעשים הליכי גבייה כנדרש ,הכוללים מכתבי תזכורת ופגישות עם
חשבי המועצות החייבות.
ג .מכסות ניקוז  :2020עודכן הנתון של מס' בתי אב בכל רשות .נשלחו מכתבים
לגזברים ,עם הסכומים המעודכנים לגבייה .חשבונות ראשונים יישלחו בינואר.

•

המליאה מאשרת את עדכון גביית מכסות הניקוז לשנת  2020בתעריף זהה ל - 2019
 ₪ 6לדונם ו  ₪ 62לבית אב  ,ואת עדכון הסכומים עפ"י עדכון מספר בתי האב בכל רשות
מקומית ,כפי שהוצג בתוכנית העבודה.

•

המליאה מאשרת את תוכנית העבודה לרבות מכסות הניקוז ואת התקציב ל ,2020-כפי
שהוצג בפניה.

 .4הצגת מאזן שנת ( 2019שלושה רבעונים) על ידי רו"ח עמליה פוטל
•

רו"ח עמליה פוטל סקרה בפני המליאה את הדוחות הכספיים לשנת  ,2019נכון ל.30.9.19-

•

המליאה מאשרת את הדוחות הכספיים ל ,30.9.19-כפי שהוצגו בפניה.

•

המליאה מאשרת מינוי רו"ח מבקר לשנת הכספים הבאה.

 .5דו"ח מבקרת הרשות -רכש והתקשרויות
•

רותי גיא סקרה את דו"ח הביקורת שביצעה בנושא רכש והתקשרויות של רשות הניקוז
ירדן דרומי עם ספקי עבודות ,שירות וציוד.

•

מכיוון שעדיין לא נקבע נושא הביקורת לתקופה הבאה ,ועדת הביקורת תקבל בברכה
הצעות והמלצות לנושאים שיועלו על ידי חברי ההנהלה והמליאה.

•

המליאה מאשרת את דוח המבקרת.

רשמה :חיה גודל

תפוצה :למשתתפים ולחסרים

__________________
יורם קרין -יו"ר הרשות

