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אישור דירקטורים חדשים למליאה ופרידה מחברים ותיקים.
אישור פרוטוקול מס'  02/2010מתאריך . 06/07/2010
אישור דו"חות כספיים לשנת ( 2009יוצג ע"י שמוליק גבע(
אישור פרוטוקול ועדת מכרזים מס' . 2
הצגה ודיון בתוכנית העבודה של הרשות לשנה"ע . 2011
הצגה ואישור תקציב הרשות לשנה"ע . 2011
תביעת מע"צ לתשלום חשבונות הצמדה מהרשות לפרויקט נחל ערוגות.
מעקב החלטות – דירקטוריון.
דיווח מנכ"ל .
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 נערך סבב היכרות בין הנוכחים .

 .1אישור דירקטורים חדשים למליאה ופרידה מחברים ותיקים
דב ליטבינוף  :מבקש להציג את החברים הנפרדים והחברים המחליפים.
 מקסים אוקנין מחליף את אבי עמר (ערד)
 הדסה אדן מחליפה את עמיר יצחקי (משרד הבריאות)
 משה יצחק מחליף את אלכס דוראון (מצפה רמון)
 המליאה מאשרת (פה אחד) את המינויים החדשים – החל מ07/11/2010 -
לפיכך נדרש תיקון להחלטה שהתקבלה ולהלן המלצת היו"ר להרכב שינויי הוועדות:
 .1.1חברי הנהלה:

שם פרטי
דב
נעמי
אלכס

מומלץ
שם משפחה
ליטבינוף
צור
דוראון

תאריך המינוי
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010

נציג עירייה /מ .אזורית
יו"ר – נציג מ.א .תמר
נציגת עיריית ירושלים
נציג מ.מ .מצפה רמון

 החלטה :ההמלצה לחברי הנהלה מאושרת (פה אחד)
 1.2ועדת מכרזים :

שם פרטי

מומלץ
שם משפחה

תאריך המינוי
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010

אוקנין
מקסים
דוראון
אלכס
אקריש
יעקב
שמוקלר
סולומון
גרי עמל  /אבי פרוינד
עו"ד מיכל ברק /עו"ד דוד גיט

נציג עירייה /מ .אזורית
יו"ר ועדת מכרזים
נציג עיריית ערד
נציג מ.מ .מצפה רמון
נציג מ .אזורית תמר
נציג נציבות המים
מנכ"ל  /מהנדס הרשות
יועמ"ש יצטרף עפ"י הצורך

 החלטה  :ההמלצה לוועדת המכרזים מאושרת ( פה אחד )
 1.3ועדת ביקורת :

שם פרטי
יעקב
מקסים

מומלץ
שם משפחה
אקריש
אוקנין

תאריך המינוי
07/11/2010
07/11/2010

נציג עירייה /מ .אזורית
נציג מוא"ז תמר /יו"ר הוועדה
נציג עיריית ערד

 החלטה  :ההמלצה לוועדת הביקורת מאושרת ( פה אחד )

החלטה  :סעיף ( 1כולל הוועדות) ,מאושר ( פה אחד )
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 .2אישור פרוטוקול מס'  02/2010מתאריך 06/07/2010
דב ליטבינוף  :מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה מס'  – 02/2010אין הערות .

החלטה  :סעיף ( 2פרוטוקול מס'  )02/2010מאושר ( פה אחד ).
 .3אישור דו"חות כספיים לשנה"ע . 2009
דב ליטבינוף – מבקש משמוליק גבע להציג את הדו"חות הכספיים .
שמוליק גבע – סקר את עיקרי הדברים בדו"חות הכספיים לשנה"ע . 2009
מקסים אוקנין – מבקש לציין שבסעיף הוצאות פרסום נרשם סכום צנוע המעיד על חוסר
פעילות בתחום חשוב זה .להבנתו הרשות עצמה והנושאים שבתחום טיפולה לא מקבלים את
"ההד התקשורתי" הרצוי והראוי לסוג זה של פעילות.
דב ליטבינוף – בשנה"ע  2010נעשתה פעילות משמעותית לקידום הנושא .הוקם אתר
האינטרנט של הרשות ובנוסף מספר פעילויות זכו להד תקשורתי ברמה המקומית וברמה
הארצית .מסכים כי נדרש לקדם תחום זה גם בהמשך הדרך.

החלטה  :סעיף ( 3דו"חות כספיים לשנה"ע  )2009מאושר ( פה אחד ).
 .4אישור פרוטוקול ועדת מכרזים מס' . 2
דב ליטבינוף – מבקש לאשר את הפרוטוקול לוועדת מכרזים מס'  - 2אין הערות .

החלטה  :סעיף ( 4פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  )2מאושר ( פה אחד ).
 .5תוכנית עבודה ותקציב לשנה"ע  ( . 2011סעיפים ) 566
(דיון בשני הנושאים במרוכז בהתאם לתכנון שהונח על שולחן המליאה לדיון )
 תוכנית העבודה – גרי עמל
הציג את תבנית תוכנית העבודה לשנת העבודה  . 2011התוכנית מתבססת על עבודה
בארבעה מישורים שונים :
( )1פעילות מתחייבת בתחום פרויקטים הקשורים ישירות לתחום רשות הניקוז
ועליהם מצביע סקר הסיכונים ( עדיין ברמת הטיוטא ) כנקודות התורפה ברשות
ועיקרם  :חוות בודדים ,ישוב העובדים הזרים בפתח נחל אמציהו ,מאגר "נאות
תמרים" ומצוק "שדה בוקר" ותיקון נזקי שיטפונות של שנה"ע . 2010
( )2פעילות במסגרת "רשות נחל" .במסגרת זן הוגשו  7פרויקטים לשיפוט במשרד
להגנת הסביבה ,הוקמו  4מנהלות נחל ( ירושלים ,ערד ,תמר ומצפה רמון ) ואנחנו
מתכוונים להניע את הפרויקטים עליהם הצבענו בשנה"ע  2010והם מופיעים
בתוכנית העבודה והתקציב.
( )3המשך יזום והכנת "תיקי פרויקטים" בתחומי הפעילות השונים בהם עוסקת
רשות הניקוז.
( )4המשך העמקת הטיפול בתחומי הניהול השונים ברשות .העמקת תחום ההסמכה
לתקן ותחומי הנוהל השונים ברשות.
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 הצגת נושאי התקציב – גרי עמל:
סקר את הסיבות שהביאו לצורך בהעלאת המסגרת התקציבית הנדרשת לפעילות
השוטפת של הרשות והעמדתה על התקציב המכסימלי הניתן לגבייה בחוק –  ₪ 60לבית
אב לשנה ( .הוצג במסמך מס'  01226010מתאריך  20לאוקטובר  ) 2010והציג את עיקרי
התקציב הנדרש ופער גבייה בין  2010ל – . 2011
 נערך דיון בנושאים הנ"ל :
דב ליטבינוף  -בעיית חוות בודדים טרם קיבלה פתרון .עדיין עומדת על הפרק השאלה
העקרונית בדבר הסכום האופטימאלי הנדרש להגנה על כל חווה בנפרד.
גרי עמל  -לצורך כך העמידה רשות הניקוז השנה ,ועדה מקצועית בראשות השופטת
בדימוס ד"ר בילהה כהנא ,ובהשתתפות כלכלנים ואנשי מקצוע מתחום הניקוז וההנדסה.
מטרת הוועדה הייתה להעמיד קריטריונים בסיסיים נדרשים להגנה על חוות הבודדים.
בוועדה שותפים גם נציגים ממשרד החקלאות  /האגף לשימור קרקע וניקוז ומסקנותיה
יביאו אותנו ליכולת לקבל החלטות מושכלות בנושא זה.
דני איש-שלום  -מי מימן את עבודת הוועדה ?
גרי עמל – עבודת הוועדה ממומנת מתקציב משרד החקלאות המיועד לנושא זה
באמצעות רשות הניקוז.
דב ליטבינוף  -להערכתו ישנה בעיה בכל הקשור לבסיס החישוב בהקשר של מספר בתי
האב והבעלות על שטחי הרשות .יש לבדוק את הנושא באופן מקצועי .אין סיבה שלא
תחויב מועצה אזורית רמת נגב עבור בתי האב הגרים במדרשת "שדה בוקר" וכד'.
גרי עמל  -הנושא ייבדק באופן מקצועי בשנה"ע . 2011
הדסה אדן  -להבנתה חשוב מאוד שחברי המליאה יסיירו באתרי הפרויקטים של הרשות
ויקבלו  ,באופן בלתי אמצעי ,פרספקטיבה מקיפה על הפרויקטים המנוהלים ברשות .
גרי עמל  -נבחן אפשרות לסייר עם חברי המליאה בפרויקטים המרכזיים ונתחיל בפרויקט
הקדרון בשנה"ע . 2011
דב ליטבינוף – הוצאות להעסקת מהנדס הרשות ,מבקש לבחון אפשרות לקליטת
המהנדס כעובד הרשות.
גרי עמל – הנושא ייבדק ובישיבה הבאה יועברו נתונים.
הדסה אדן – בהקשר לתוכנית החינוכית בערד  :מבקשת לדעת מדוע אין "איגום
משאבים" לתוכנית ? מי המשתתפים בתוכנית ומה סדר גודל השתתפותם בפרויקט ?
גרי עמל  -השותפים לתוכנית הם  :עיריית ערד ,רט"ג ,המשרד להגנת הסביבה ( אליו
הוגש מענה ל"קול קורא" לפרויקט זה ) .כל המשתתפים תורמים את חלקם לתוכנית,
התרומה מגיעה באופנים שונים כמו דירה לשיכון מדריכות השרות הלאומי וכד'.
מקסים אוקנין – העלאת מכסת הגבייה באופן חד שכזה יוצר בעיות תקציב לא פשוטות
בעירייה .נערך דיון בנושא עם ראש העיר ואנחנו שוקלים אפשרות לחוקק חוק עזר עירוני
בהתאם לסמכות העירייה שעל פי חוק הניקוז מעריך שעלולה להיווצר בעיה בעירייה אך
יעשו מאמצים לעמוד בתשלומים הרבעונים.
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דב ליטבינוף – מעמיד את תוכנית העבודה ותקציב הרשות ,כפי שהונח על שולחן המליאה
לאישור .מציין שיעקב אקריש ( נעדר בשל היותו בחו"ל ) השאיר "כתב הצבעה" לנושא התקציב
בו הוא מציין את הצבעתו בעד התקציב המוגש ( מצ"ב כנספח א' ).
 הצעות להחלטות :
 בשנה"ע  2011ייבדק בסיס החישוב למכסות עבור רשות הניקוז.
 יערכו סיורים מקצועיים לחברי המליאה בפרויקטים מרכזיים של הרשות.
 תוכנית העבודה ותקציב הרשות מאושרים פה אחד ע"י כל חברי המליאה.

 החלטה  :סעיפים ( 566תוכנית עבודה ותקציב לשנה"ע  ) 2011מאושרים
( פה אחד ).
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פרויקט נחל ערוגות (תביעת מע"צ לתשלום חשבונות הצמדה מהרשות לפרויקט )
גרי עמל – הציג את פרויקט "נחל ערוגות" ואת דרך השתלשלות האירועים שהביאו
לאחרונה לתביעה ממע"צ החדשה כלפי הרשות לתשלום סך של כ –  5מליון  ₪נוספים
וחורגים מהמסגרת התקציבית שאושרה לפרויקט זה.
כרגע יו"ר הרשות דב ליטבינוף שלח מכתב ליו"ר מע"צ בבקשה להתערב ולהביא לפתרון
הבעיה.
דב ליטבינוף – לאחר קבלת התייחסות יו"ר מע"צ נאלץ להיכנס למו"מ עם מע"צ על מנת
לסכם את הנושא במו"מ ולהורידו מסדר היום של הרשות.
לצורך כך הוקם צוות בראשות דב ליטבינוף ובהשתתפות נחשון דגן ,יועמ"ש הרשות –
עו"ד דוד גיט וגרי עמל ,הצוות ינהל את המו"מ וידווח על תוצאותיו למליאה.

 החלטה  :סעיף ( 7פרויקט נחל ערוגות ) מאושר ( פה אחד ).
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מעקב החלטות :
גרי עמל – עבר על החלטות המליאה וסטאטוס ביצוען .עבר על המלצות מבקר החברה
וסטאטוס ביצוען .בסה"כ נראה שאין עיכובים בתחום הטיפול בהחלטות המליאה.

 אין הערות מליאה לנושא.
.9

דיווח מנכ"ל :
9.1

הקמת מנהלות נחלים :
הוקמו  4מנהלות נחלים ( ירושלים ,תמר ,ערד ומצפה  -רמון ) המנהלות הם
גופים וולונטריים בראשות ראשי הערים  /מועצות או סגניהם ועיקר עיסוקם
יהיה במעקב אחר התקדמות הנושאים שבתחום אחריותם.
במסגרת מנהלות אלו הוגשו  7פרויקטים כמענה ל"קול קורא" למשרד להגנת
הסביבה .כל החומר עוצב והוכן ע"י עינב עמרם – המתכננת הסביבתית של
הרשות שנעזרה במשרדי תכנון "גיאו טבע" והאדר' רחמימוב .המנהלות
והפרויקטים שהוגשו הם:
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 מנהלת ירושלים בראשות הגב' נעמי צור – תוכנית אב לקדרון.
 מנהלת נחלי ים-המלח בראשות דב ליטבינוף  -הסדרת נחל ערבה " ,דרך
השלום".
 מנהלת נחלי ערד בראשות מקסים אוקנין – תוכנית חינוכית לערד ,הסדרת
נחל טביה ותכנון נחלים חסד וקינה.
 מנהלת נחלים מצפה רמון  -בראשות הגב' פלורה שושן הסדרת נחל חווה.
9.2

כנס היערכות לשיטפונות – חורף : 2010-2011

רשות הניקוז ארגנה כנס בו השתתפו כל כוחות החרום וההצלה הפועלים במהלך אירוע
שטפוני ברחבי הרשות .הכנס נועד לתאם בין כל הגורמים ולעלות על נקודות תורפה
הדורשות טיפול מקצועי בהמשך.
הכנס נחל הצלחה רבה ואנו נמשיך ונפעל לתאום בין כל הגורמים המעורבים באירועי
חרום שכאלו ,כחלק ממחויבות הרשות להגנה מפני שיטפונות על חיי אדם
9.3

דיווח על פרויקטים מרכזיים – אבי פרוינד:
 נחל ערוגות :
הסדרת משפך בראש נחל ערוגות .לאחר שהוכנה תוכנית הנדסית להתאמת ראש
הנחל למפלס ים-המלח ( כיום ישנו פער גובה של כ –  6מטרים ) שעלות ביצועה
הוערכה כ –  3.5מליון  ,₪סוכם עם האגף למניעת סחף וניקוז במשרד החקלאות
שהשנה נבצע מהלך הגנה על ראש הנחל המוסדר והגשר החדש בעלות נמוכה יותר.
לפיכך בוצעה עבודה בהיקף מוערך של כ –  ₪ 700,000ואנחנו מקווים שהעבודה
תעמוד בשיטפונות הצפויים להגיע אל ראש הנחל.

 נחל זוהר – פינוי גרוטאות :
הוצגה העשייה במקום באמצעות הכתבה שפורסמה בחדשות ערוץ . 2
 סקר סיכונים :
אנחנו לקראת סיכום הנושא עם הפרויקטור המוביל את הסקר – משרדו של אלי
כהנא .יערך דיון בנושא במליאה הבאה אליה תזומן גם השופטת ( בדימוס) ד"ר בלהה
כהנא.
 מאגר "נאות תמרים":
אבי סקר את סטאטוס המאגר והסכנה שנוצרה בעקבות נזקי שיטפונות של חורף
 . 2009-2010לאחרונה חתם שר החקלאות ,בהתאם לסמכותו בחוק הניקוז ,על
הנחייה לביצוע תיקון דחוף במאגר .אנחנו פועלים במספר מישורים לביצוע העבודה :


הסדרת הנדרש מול מקורות ( בעיה עם צינור מים שנחשף בשיטפונות )



סיכום הנושאים התקציביים ( הערכה היא  1.4מליון ) ₪



סגירת מכלול הנושאים הקשורים לביצוע מול קק"ל.

אנחנו עושים מאמצים רבים להגיע לכלל ביצוע בטרם יבואו השיטפונות הבאים.
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9.4

עינב עמרם – דיווח על עדכונים באתר הבית של רשות הניקוז:
הציגה את אתר הבית והעדכונים האחרונים שבוצעו בו.

 . 10שונות
נושא הגנות "ים המלח"
מקסים אוקנין  -מבקש לדעת מה עמדת הרשות בכל הנוגע לפרויקט הגנות ים-המלח ובעיקר
לנושא העתקת בתי המלון .לדעתו רשות הניקוז חייבת להביא את עמדתה לנושא ולא לעמוד
מהצד .
דב ליטבינוף  -הנושא מועלה בימים אלו לדיון אל שולחן הממשלה .שם תתקבל החלטה לגבי
האופציה הנבחרת לטיפול ( אחת משלושה  :קציר ,לגונה או העתקת בתי המלון ) .רק לאחר
שתתקבל החלטה אני אחליט על דרך פעילות המועצה בנושא.
רשות הניקוז הינה גוף מקצועי ( ולא פוליטי ) אשר תידרש להעמיד פתרון להגנה מפני
שיטפונות לכל אופציה עליה תחליט הממשלה  .בשלב זה לכשיגיעו לרשות הנתונים הנדרשים
לתכנון הניקוז באזור נחל בוקק ,יהיה עליה לאשר ו/או להמליץ על פתרונות אפשריים
והעלויות הנדרשות לכל פיתרון שכזה.
דב ליטבינוף – סוגר את הישיבה ומודה לנוכחים.

רשמה :אליס אודיז גבאי – מזכירת הרשות
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