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 07.12.2020מתאריך  143פרוטוקול ישיבת מליאה הנדון: 
      

 
       .ומ"מ יו"ר האיגוד ראש מ.א ברנר  – דורון שידלוב: השתתפו 

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

 חבר מועצת עיריית אשדוד. –אמסילי חיים    
 מנהל אגף תפעול, מ.מ. גדרה. -יהודה סמג'ה    

 . מו"א גדרות נציג  – ערן זיגלר     
 אשדוד . עיריית מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה  –עקב פלצ'י י              

 . מנהלת מח' נכסים עיריית  אשדוד –עו"ד מירב ביטון                   
 .שדודנציגת ציבור עיריית א –ג'ני ריינדוביץ עו"ד      
 נציג מ.מ בני עי"ש. –יוני יהודה      

 
 

 יו"ר האיגוד. –יורם סוויסה     נעדרו:   
 מנהל אגף תפו"ח, עיריית  אשדוד. –מיקי אסולין                   
 אשדוד. עירייתנציג ציבור  –מרקו אשכנזי                   

                                                              
 רו"ח. –סיימון גדג' :        נכחו

 יועמ"ש. –עו"ד ורדה בריף                   
 מנכ"לית האיגוד. –ד"ר ענת רוזן      
 באיגוד. מנהל אגף –דורון להב      
 מנהלת מחלקת חינוך באיגוד. –מרב יגר      

 
 אסקוזידו ניהל את הישיבה.אלי 

 
החברים בירכו את ערן גלזר, נציג גדרות, על הצטרפותו למועצת האיגוד לאחר מספר שנים בו לא הייתה 

 פעילה.נציגות 
 

 .142אישור פרוטוקול מליאה  – 1סעיף 

 אושר. 142פרוטוקול מליאה  – 1החלטה 

 .2021דיון בטיוטת תקציב  – 2סעיף 

הציגו את עקרונות התקציב המתוקן לאחר שהנהלת האיגוד ביקשה לערוך בו שינויים ולצמצם  אלי וענת

 יתן את הפגיעה בחינוך.נככל ש

 התקציב אושר. – 2החלטה 

 

 .162עדכונים מישיבת הנהלה  – 3סעיף 

 
התקציב שהובא לאישור  ישיבת הנהלה נערך דיון ארוך בטיוטת תקציב וההנהלה דרשה לתקן אותו.ב

 המועצה הוא התקציב המתוקן  שעבר את אישור ההנהלה.
 

 מרב ביטון. בנושא זה, גם במועצההתפתח דיון עדכנה לגבי הארנונה ובעקבות כך  ענתבישיבת הנהלה 
 היא לא תוכל להשתתף בדיון מאחר ובתפקידה בעירייה היא משמשת כמנהלת מחלקת נכסים.הודיעה ש

 כ"א כסלו תשפ"א
 2020דצמבר  07

 מועצה\פרוטוקולים
 399661סימוכין :

 
 
 

 
 
 



 
 

2 
 

מזכירה  , בגלל טעות טכנית של מזכירת הוועדה. ענתלא התקייםבאשדוד דיון בוועדת ערר הודיעה ש ענת
האיגוד כי בעת הדיונים לקראת שכירת מבנה לאיגוד בהשתתפות ראש העיר, יצחק דרי, עו"ד צחי אבו 

מציין שלראש  אלישלם ארנונה. אין לזה ביטוי בהסכם הסטנדרטי לשכירות. יהבטחה מנהלית שלא קיבל 
. אלי ציין כי נערכה בדיקה באיגודים אחרים והשונות העיר אין סמכות לפטור גופים מתשלום ארנונה

לעיריית אשדוד היה מאוד חשוב שמשרדי האיגוד יהיו בעיר והאמת היא שמרבית הפעילות  גדולה מאוד.
מעיר כי אם ההוצאות במבנה כל כך גבוהות אפשר לשקול שכירת  דורון שידלוב של האיגוד היא באשדוד.

 משרדים באחת הרשויות האחרות.
 
 

 אושר. 162פרוטוקול הנהלה  – 3החלטה 
 

 .3.12.20עדכון מישיבת גישור בתאריך ה   – 4סעיף 

ובעל פוטנציאל הזיהום והסיכון  קהוותירוב הדיון נסב על אתר הפסולת רתמים שהוא הגדול ביותר, 

החברה לשירותי איכות  –. לרתמים יש תב"ע לשיקום ואפילו התקשרות עם גוף מבצע הגדולים ביותר

הסביבה. בלטה היעדרותם של הגנ"ס ורשות המים. המגשרת המליצה להתחיל בדיון על רתמים ונקבע 

 רלוונטיים וע. אשדוד.. לדיון הבא יוזמנו אנשי מקצוע, המשרדים ה10.12.20ל דיון 

 

 הצגת חידון קיימות –5סעיף 

מרב הציגה מצגת על פעילות החינוך בתקופת הקורונה )רצ"ב(. המשתתפים שיבחו את העשייה החינוכית. 

 הוחלט שתתואם פגישה בין חיים, מרב וענת. ביקש לערב יותר את החינוך החרדי.חיים 

 

 
 אלי בירך את חברי המועצה בחג אורים שמח.

 
 
 

  ה: ענת.מרש   
 לוט: מצגת טעימות בחינוך בתקופת קורונה.

 
 

 
   

 
 
 

______________                                       __________________ 
  אלי אסקוזידו    ד"ר ענת רוזן       

        האיגוד גזבר      מנכ"ל          
 

 .משתתפים, רו"חיועמ"ש, , תהעתק: חברי מועצה, ראשי רשויו
 
 
 
 
 
 


