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 24.09.19מתאריך  137פרוטוקול ישיבת מליאה הנדון: 
 
 יו"ר האיגוד. – יורם סויסה      השתתפו: 

          .ראש מו"א נחל שורק  –אלי אסקוזידו           
 נציג מ.א. חבל יבנה. –גדי סימון           
       . ראש מ.א ברנר  – דורון שידלוב          

 מנהל אגף תפעול, מ.מ. גדרה. -יהודה סמג'ה           
 נציג מ.מ בני עי"ש. –יוני יהודה          

 אשדוד. עיריית מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה  –עקב פלצ'י י                   
 אשדוד עיריית מנהלת מח' נכסים  –עו"ד מירב ביטון          
                                            אשדוד עיריית מנהל אגף תפו"ח,  –מיקי אסולין           

 
 אשדוד. ציבור עירייתנציגת  –ג'ני ריינדוביץ נעדרו:            
 אשדוד. עירייתחבר מועצת  –חיים אמסילי          
 ראש מו"א גדרות. –יוסי קנדלשיין          

 אשדוד. עירייתנציג ציבור  –מרקו אשכנזי           
           

 יועמ"ש. – יףעו"ד ורדה בר          נכחו:
 מאור אלי. רו"ח                       
 מנכ"לית האיגוד. –ד"ר ענת רוזן                        

 איגוד ערים. – מנהל אגף –דורון להב           
 
 

 .136אישור פרוטוקול מליאה  – 1סעיף 

 אושר. 613פרוטוקול מליאה  – 1החלטה 

 .157 הנהלהאישור פרוטוקול  – 2סעיף 

 אושר. 157פרוטוקול הנהלה  – 2החלטה 

 

 . בוצעוענת מעדכנת שכל החלטות ההנהלה ונציגי ועדת מכרזים 

הללו  .שני תושבי ניר גליםתביעה הייצוגית של משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן נבחר לייצג את האיגוד ב .1

ן מטרדים משריפות באתרי ימ"ש בג 100על סך  יאת האיגוד, איגוד ערים דרום יהודה ורמ"תבעו 

 בבריכות החימצון הישנות של אשדוד.הפסולת הישנים: רתמים וא.א ו

השנים האחרונות, הועלו  שבעכל פרוטוקולי מועצת האיגוד ותקציבים מאושרים ע"י משרד הפנים, ב .2

 לאתר האיגוד.

את ענת  מחוקענת סקרה את השתלשלות העניינים בתביעה של סילבי את האיגוד. התובעת סירבה ל .3

 כל חברי המועצה מגבים את ענת באופן מלא כולל הגנה משפטית.מהתביעה. 

לצרכים גם  לענת התגלו עובדות חדשות: סילבי משתמשת ברכב  האיגוד לא רק לצרכי עבודה אלא .4

למעלה משעה במהלך יום העבודה סילבי שוהה בכתובת ביתה לפי דוח רכב העבודה, לעיתים . אישיים

בטופס הנוכחות מסמנת שעות אלה כשעות עבודה רגילות ואף רושמת וחצי ועושה סיבובים בעיר, כש

 זה קרה 2019 ינוארעל פי הדוח אין זה אירוע חד פעמי אלא חוזר על עצמו. כדוגמא, בחודש ש.נ. 

 ג' תשרי תש"פ 
 2019אוקטובר  02 
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התקבלו תשובות מספקות. סילבי טוענת בה לא בירור  ענת ערכה לסילבי שיחת פעמים.   כחמש

לפנייה בכתב דבר שלא מתקבל על הדעת.  –שאינה זוכרת ויכול להיות שמישהו משתמש בקוד שלה 

  "משפט.לשבש הליכי "התקבל מכתב מעו"ד של סילבי על כך שענת מנסה  והזמנה לשיחת בירור, 

 ת משמעת ורישום כוזב. וענת מציינת כי לפני שנים רבות פוטרו שני עובדים בשל עבר

ומהווים עילה להזמין את הם חמורים ביותר  ,לכאורה ,חברי ההנהלה מציינים כי המעשים שנעשו .5

מאחר והנושא של סילבי יידון בבית המשפט ממליצים לא לנקוט  העובד לשימוע לפני פיטורין.

 בהליכים נוספים בשלב זה ולהביא את העובדות החדשות לידיעת בית המשפט.

משפטי והדיון הראשון בעוד כחודש וחצי, האיגוד לא ימשיך בהליך  הליךמאחר ומתנהל  – 3החלטה 

 המשמעתי נגד העובדת, סילבי דהאן גואטה, ויעביר את העובדות לידיעת בית המשפט.

 

אחד הסעיפים בתביעה של סילבי הוא הפרשי חישובי שכר. האיגוד ערך בדיקה על ידי גורם ענת עדכנה כי 

רישות של סילבי לבין חישוב יועץ האיגוד.  להפרשי התשלום יש מקצועי מטעמו ונמצא פער בין הד

משמעות רוחבית לכלל העובדים. בנוסף, נמצא כי בתוכנת השכר של חברת סינאל יש בעיות בעדכון 

 .אוטומטי ונוצר פער בתשלומים המחויבים

במקום אושרה ההתקשרות עם החברה לאוטומציה להשתמש בתוכנה שלה לחישוב שכר עובדי האיגוד, 

התוכנה של סינאל. האיגוד קיבל הצעת מחיר, מחברת ש.ח.ק, לבחינת התשלומים לכלל העובדים במהלך 

 שבע השנים האחרונות ולראות אם קיימים פערים.

בנושא  , בבית המשפט, לאחר שתתקבל הכרעההיות והבדיקות שנערכו העלו תוצאות שונות,  – 4החלטה 

ייבדק השכר של , ככל שבית המשפט ימצא כי יש תשלומים נוספים המגיעים לסילבי, השכר של סילבי 

האיגוד נערך לבדיקה זו ואף קיבל  כלל העובדים ובהתאם לבדיקה יושבו להם הפרשי השכר ככל שיהיו.

 הצעת מחיר לבחינת התשלומים לכלל העובדים.

 

 .31.12.18אישור דו"ח כספי ליום  – 3סעיף 

החברים שאלו לגבי הפערים בהשתתפות המשרד להגנ"ס בתקציב רו"ח מאור אלי סקר את הדו"ח. 

האיגוד וענת הסבירה כי הפערים בין השנים נובעים הן מקולות קוראים ותמיכות בסכומים שונים והן 

עד כה לא הועבר שום תשלום לשנת  –מקצב העברת התשלומים. המשרד מעביר תשלום באיחור. למשל 

 ענת הודתה למאור ולסיימון על עריכת הדו"ח ועל השירות המקצועי והטוב במהלך עריכתו. . 2019

 יתרות הכספים יועברו לצורך הגנה משפטית ולהשבת כספים לעובדים, במידת הצורך. –5החלטה 

 דו"ח כספי אושר. – 6החלטה 

 דורון העביר סקירה בנושא. –סקירה בנושא ניטור אוויר  – 4סעיף 

דורון סקר את המפעלים שנמצאים במסגרת היתרי פליטה ואת  –עדכונים בנושא מפעלים  – 5סעיף 

המפעלים: פז"א, יהודה פלדות ופי"ג , להם נערכו שימועים . לפז"א ניתן עיצום כספי וליהודה פלדות 

עד להסדרת מערכת שאיבה. המערכת הוסדרה וכיום אין פליטות בלתי מוקדיות  מנהליהוצא צו הפסקה 

 מגג המפעל.

ענת מציינת כי בשאלון שביעות רצון של המשרד להגנ"ס, משירותי האיגוד בתחום מערך תחנות ניטור 

ת (. מערך הניטור לאיכות אוויר של איגוד ערים לאיכו5מתוך  5האוויר, זכינו לציון הגבוה ביותר, )
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הסביבה אשדוד חבל יבנה מתפקד ברמה מקצועית גבוהה מאוד. ענת מודה לקרולין סודרי ולדורון להב על 

 לסטנדרט הגבוה של ביצועי מערך הניטור.תרומתם 

 .BTXדורון מציג את הצורך ברכישת מכשירי 

מהדגם שנרכש ע"י המשרד להגנ"ס ומשווק בלעדית ע"י אין פי  BTXאושרה רכישת מכשיר  – 7החלטה 

נוסף  BTXלאחר שנלמד את המכשיר, האיגוד ירכוש בשנה הבאה, מכשיר ₪.  170,000 –סי בעלות של כ 

 לתגבור המדידות במערך הניטור.

 

 שונות – 6סעיף 

תמו על הסכם מול אחד ענת מדווחת כי ארבע מרשויות האיגוד: אשדוד, ברנר, חבל יבנה ונחל שורק ח

הגופים המוכרים לאיסוף פסולת אלקטרונית, בהתאם לחוק  פסולת אלקטרונית וציוד חשמלי שנכנס 

ועד היום האיגוד נתן מענה לאיסוף סוללות משומשות. על הרשויות:  2014. מאז 2014לתוקף בשנת 

הקשיים וההבדלים במפרטים של  גדרות, גדרה, גן יבנה ובני עי"ש לחתום עם אחד הגופים. יהודה ציין את

 מאי וקומיוניטי. מיקי אסולין יסייע ליהודה בהכנת המכרז.

 2020. החל משנת 2019האיגוד יפנה את החביות המלאות בסוללות משומשות עד סוף שנת  – 8החלטה 

פינוי הסוללות יעשה ע"י הגוף המוכר שייבחר לפינוי פסולת אלקטרונית מהרשויות )כולל סוללות 

 משומשות( מהרשויות.

 הרמת כוסית לראש השנה. – 7סעיף 

וקשר את   תמר אריאלסרן אלי סיפר על חוויותיו מהמסע עם נכים קשים באנפורנה )נפאל( לזכרה של 

 תובנות המסע לראש השנה.

 יורם בירך את חברי המועצה ובני המשפחות בשנה טובה, בריאה ומאושרת.

 

 

 .26.11.19ותתקיים בתאריך  2020ישיבת מועצה הבאה תדון בתקציב 

 

 רשם: דורון להב   

 
 

 בברכה,
  

    
    
    
    

__________________                                       __________________ 
 יורם סויסה ד"ר ענת רוזן       

          יו"ר      מנכ"ל          
 
 

 העתק: חברי מועצה, ראשי רשויות, יועמ"ש, רו"ח. 


