פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  63מיום 05.05.2020
הישיבה התקיימה בתאריך  5.5.2020בשעה  11:00דרך אפליקציית  ZOOMעל פי הזמנה וסדר
יום כפי שפורסם מראש ונמסר לכלל חברי המליאה.
ישיבה זו אושרה על ידי חברי המליאה גם כישיבת הנהלה לכל דבר ועניין.
חברי מליאה נוכחים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

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'
דרור פבזנר -המשרד להגנת הסביבה
אורי באואר -מ.מ .כפר תבור
עובד יבין – מנכ"ל רשות הניקוז
אוריאל קופל -מ.א .גליל תחתון
מייק ארליך  -מ.א .עמק המעיינות
חאלד לאפי – כפר כמא
ואיל חבשי – מ.מ .איכסאל
עדי מלכה  -עיריית נוף הגליל
איתם ברגר – מ.א גליל תחתון

משתתפים נוספים:
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ארנון מילר  -יועץ משפטי לרשות הניקוז
עמליה פוטל  -רו"ח מבקר
דב ימיני  -חשב רשות הניקוז
רותי גיא  -מבקרת פנים
גלבוע קמינסקי -מנהל שטח רשות הניקוז
ענת ברזילי – מהנדסת רשות הניקוז
שירי פירדמן – מנהלת קהילה וחינוך רשות הניקוז
כרמלה קופר -דוברת רשות הניקוז

חסרים:
 .1נציג נוסף מ.א גלבוע (באחריות המועצה למנות)
 .2נידאל דאוד -מ.מ דבורייה
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סאיב חביבאללה  -מ.מ .עין מאהל
אבי סמוביץ -מ.א .עמק יזרעאל
מוניר שיבלי -מ.מ .שיבלי אום אל גאנם
חזי חרוב -עיריית בית שאן
נציג משרד החקלאות -ערן אטינגר  /בני יעקובי
דני שמואל – עריית עפולה
בני יעקובי
ערן אטינגר

על סדר היום
 .1פרוטוקול ישיבת מליאה והנהלה מיום 25/11/19


המליאה מאשרת את פרוטוקולי ישיבות ההנהלה והמליאה מתאריך 25/11/19

 .2דיווח שוטף משולחן המנכ"ל:


סקירת פעילות המחלקות בחצי השנה הראשונה של 2020
 oמחלקת תכנון -מעורבות בתוכניות כוללניות ותוכניות לניהול שטחים פתוחים,
ביצוע סקרים במרחב והערכות לביצוע פרויקטים .קולות קוראים בהתאם.
הערה של אוריאל קופל – בנושא תוכניות אב לשטחים פתוחים לראות איך
הגורמים הרלוונטיים משתלבים בפעילות ,לשקול שיגור ניר עמדה למועצות וכו'.
תשובת עובד  -מקובל.
 oמחלקת ביצוע -סקירת פרויקטים שנכנסו לביצוע -בקעת כסולות ,נחל מודע,
שימורי קרקע ,אגן החרוד ,שביל גאון הירדן ,פארק בית שאן שלב ד' .עבודות
תחזוקה לפי תוכנית.
 oמחלקת קהילה וחינוך -הגדלת מגוון התוכניות וקהלי היעד לתוכניות ,העמקת
החיבור האינטגרלי לקבוצות והגברת העבודה בהעצמת גורמים מקומיים
להדרכה וקידום השטחים הפתוחים והנחלים.
 oתקשורת ודוברות -ידיעון חודשי קבוע ,קשר עם דוברי הרשויות למענה וליווי
צוות הרשות בנושאי תקשורת ויח"צ
 oכללי :איתור והתאמת עבודה עם קבוצות עניין שונות ,הרחבת שיתופי פעולה
ומקורות מימון ,העמקת יכולות ייחודיות לרשות הניקוז במטרה להגדיל הערך
לרשויות.



מעבר לרשות אגנית – תוכניות 2020-2024
 oקיימים אירועים משני מציאות – שיטפונות בארץ ,מגיפת הקורונה
 oבוצעה סקירה של ההגשה לקול קורא יד הנדיב -האגן הפורה מהר לנהר -עיקרי
ההצעה

 oתהליך חשיבה לגבי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי במעבר לרשות אגנית /ניהול
בגישה אגנית -עיבוד הערך המוסף למרחב המשתנה – SWOT
o

העמקת החיבורים במרחב לכלל השותפים -לקראת הקמת שותפות אגנית

 oשילוב תהליך פנימי לתוכניות עבודה להקמת רשות אגנית עם הקול הקורא של
יד הנדיב – נפגשים להאצת התוכנית


רשות ניקוז אמונה על ניהול השטחים הפתוחים ופועלת בדרך של שת"פ



יכולות של רשות הניקוז בניהול אזוריות עם השלטון המרכזי

 מטרה  -הזרמת משאבים מהשלטון המרכזי ואחרים -למרחב
לאור האמור לעיל הונחה בקשה לאישור:
 לשם העמקת יכולת סטטוטורית – ליווי תכנון וביצוע  1/2 -משרה נוספת. לשם בניית יכולת ניהול וקידום שת"פ בשותפות האגנית – משרה מלאה נוספת. .aהתפקיד החדש יאפשר השתלבות מעמיקה יותר בתוכניות אב לשטחים
פתוחים והגדלת הערך למועצות האזוריות ולכלל הרשויות.
 .bתחזוקת השטח הפתוח תהיה חלק אינטגרלי מההצעה לתוכנית השותפות
האגנית במסגרת קול קורא יד הנדיב
הערות שהוערו בנושא זה


רותי גיא – יש ליתן יעדים מפורטים למשרות המבוקשות כדי לבחון לאחר
תקופה האם התקבלה התוצאה הראויה והמצופה.



דרור פבזנר – יש לפרט מה ידרש מהגורמים שימלאו המשרות הנ"ל וכיצד
המשרות ימולאו תוכן .בנוסף יש לבדוק נושא משרת אקולוג ברשות.

 עובד – אין בשלב זה מספיק עבודה למשרת אקולוג ,יבדק בהמשך ,בהתאם
לנתונים שיהיו רלוונטיים בעתיד.
יורם קרין  -המשרות החדשות יוגדרו באופן מסודר ומפורט כולל יעדים והגדרות
התפקידים ואישור תקציבי ,ההנהלה הפעילה תמשיך ללוות את התהליך


המליאה וההנהלה מאשרים את דיווח המנכ"ל ואת העברת נושא המשרות החדשות
להמשך טפול ההנהלה הפעילה.

 .3אישור דוחות כספיים – רו"ח עמליה פוטל
 .1הצגת הדוחות בהתאם לתקינה חדשה של דוחות ממשלתיים השנה.
 .2הצגת הדוחות הכספיים ומאזן 2019
 .3תקציב מול ביצוע  2019וגביית מכסות ניקוז נכון ל 27.4.2020
הערות:
 .1מה יכולת התפקוד של רשות הניקוז בגבייה נמוכה כפי שהוצג וכהכנה לחורף הבא
 .2גבייה
 .3לרשות ניקוז יש חוסן כלכלי להיות ערוכה לחורף הקרוב.

 .4עובד יגיע לסבב גביה ברשויות ,מבין שיתקשו לשלם ויהיה צורך לנקוט בפעולות
עבורן ,יהא צורך בגיוס תקציבים ממקורות נוספים כדי שנוכל לעבוד
 .5גביית מכסות 2019 :מלאה או בדקסיה למעט דבוריה.



המליאה וההנהלה מאשרים את הדוחות הכספיים ,כפי שהוצגו בפניהם.

יורם קרין מסכם:
 .1יש לבחון את הנושא הכספי לעומק
 .2תוספת מבוקשת למשרה וחצי – ילווה על ידי ההנהלה הפעילה על כל המשמעויות
 .3מאשרים את כל הסעיפים שהועלו במסגרת הישיבה -כולל הדוחות הכספיים
 .4מאחלים הצלחה בקול קורא יד הנדיב
רשמה :שירי פירדמן
__________________
יורם קרין -יו"ר הרשות
תפוצה :למשתתפים ולחסרים

