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 23.11.21מתאריך  147פרוטוקול מליאה מס' הנדון: 
  
 יו"ר האיגוד וראש מו"א ברנר.        –השתתפו:  דורון שידלוב  

 ראש מו"א נחל שורק.              – שי רייכנר       
 נציג מ.א. חבל יבנה .      –גדי סימון       
 מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה עיריית  אשדוד . –יעקב פלאצ'י       

 מנהל אגף תפו"ח, עיריית  אשדוד. –מיקי אסולין      
 מנהל אגף תפעול, מ.מ. גדרה. - יהודה שמג'ה      

 מנהלת מח' נכסים עיריית  אשדוד.  –עו"ד מירב ביטון                
 חבר מועצת עיריית אשדוד. –חיים אמסילי       
  מ"מ יו"ר האיגוד ונציג מועצה מקומית גן יבנה. –יורם סויסה       
 )בזום( נציגת ציבור עיריית אשדוד. –עו"ד ג'ני ריינדוביץ       

 נציג  מו"א גדרות . –ערן  גלזר       נעדרו:
 )בזום(. יועמ"ש –  פרופ' ראובן לסטר      נכחו:

 מנכ"לית האיגוד. –ד"ר ענת רוזן      
 .מנהל אגף –דורון להב                  

      
מנכ"ל מ.מ. בני עי"ש, על  –ראש מו"א נחל שורק ורון מוסקוביץ  –שי רייכנר  –דורון שידלוב מברך את  

 הצטרפותם כחברי מועצת האיגוד .
 

מועצה לטובת ניהול מטע האבוקדו בקבוצת דורון מודיע שמשה ליבר יחליף את גדי סימון שעוזב את ה
 יבנה, מודה לו על שבע השנים שהיה חבר במועצה ומאחל לו הצלחה. 

 גדי מודה לכולם ומסכם כי בשבע השנים היה לו קשר טוב עם האיגוד ועבד בשת"פ עם כל המחלקות.
  

 ם.חברי המועצה משתתפים בצערה של עו"ד ורדה בריף על מות אביה ומוסרים תנחומיה
 

פרופ' ראובן לסטר )עו"ד( מעדכן את החברים כי צבי צילקר, ראש העיר של אשדוד שנים רבות ובעת 
 הקמת האיגוד נפטר. חברי המועצה מביעים את צערם ושולחים תנחומים למשפחת צילקר.

 
 . 5נושא נוסף לגבי גיזבר ויו"ר. הנושא יידון בסעיף  דורון מוסיף סעיף לסדר היום

 
 .146אישור פרוטוקול מליאה  – 1סעיף 

 
 אושר. 146פרוטוקול מליאה  – 1החלטה 

 
 .2020אישור דוחות כספיים לשנת  – 2סעיף 

 
סיימון סוקר את המאזן ואת מתן הביטוי לפדיון ימי מחלה וחופשות לעובדים. ההפרשה לעובדים באיגוד 

את חוות הדעת של היועמ"ש בנושא ( היא מאזנית ולא הוצאה בפועל. ענת מציגה  50שפורשים )שמעל גיל 
 פדיון ימי מחלה שלא נוצלו ואת הנחיות משרד האוצר.

 אין בחוות דעת ממתי מחשבים את ימי המחלה. –חיים, יורם ומירב 
 ימי המחלה חלים מיום תחילת העבודה. –ראובן 
 ₪.  200,000-בעודף קטן של כ 2020מסיימים את שנת  –סימון 

 
 אושרו. 2020ם לשנת דוחות כספיי – 2החלטה 
 אושר פדיון ימי מחלה לדורון וענת עם פרישתם.  – 3החלטה 

 

 ט' טבת תשפ"ב
 2021דצמבר  13
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 .2022אישור תקציב    – 3סעיף 
 

, התקציב דומה למה שהיה בשנים קודמות, כאשר יהיה מנכ"ל  2022מציג את תקציב  –דורון שידלוב 
 תקציב במהלך השנה.אתו מקורות הכנסה נוספים ויתכן שנידרש לתיקון יחד  חדש נצטרך למצוא 
₪.  200,000-ל ומנהל מחלקת אוויר חדשים יהיה קטן מ"הסכום לחפיפת מנכ –לשאלתו של יהודה 

 .משך החפיפותהשאיפה לצמצם למינימום את 
 , נוסיף.יותראם נצטרך ₪  100,000לפי חישוב שלנו יספיקו . ההדברה לא תיפגע –לשאלתו של יהודה 

רשות הניקוז פותחים חלונות יתושים וענת מסבירה את נושא ההדברה של היתושים, אנחנו רק מדבירים 
 האיגוד אחראי ואיכות הטיפול לא תרד. נהוגה בעבר.  ה, במקום הדברת עשבייה שהייתבצמחייה

 דורון מסביר את סעיפי ההכנסות וההוצאות  ומסביר את נושא קרן הבית הירוק.
רד מתקצב את האיגוד? ענת מסבירה שיש ק"ק לתקצוב היחידות מבסיס התקציב  ויש איך המש –חיים 

 ק"ק מקרן הניקיון. ק"ק מתפרסם אחת לשלוש שנים. 
לא טוב לאכול את קרן הבית הירוק. צריך קודם כל לקחת מעודפי תקציב ומהרשויות לפני שלוקחים  –שי 

 מהקרן.
כאשר עיקר הנטל על אשדוד, צריך למצוא דרכים אחרות  לא נכון להעלות את השתתפות הרשויות –קובי 

 לאיזון התקציב.
 

 .אושר – 2022תקציב  – 4החלטה 
 נמנע. -קובי  

 
 .2022ענת תוציא מכתב לרשויות עבור השתתפותן בתקציב  – 5החלטה 

 
 

 מינוי גזבר ואיוש וועדות. – 4סעיף 
 

 דורון מציג את מועמדותו של חיים אמסילי לגיזבר.
 

מודה לענת על שיתוף הפעולה הנמשך ומציג את משנתו לגבי השתתפות הרשויות בתקציב, מודה  –חיים 
 לדורון שידלוב על פעילותו באיגוד.

 
 חיים נבחר להיות גיזבר האיגוד. – 6ה החלט

 נמנע. –יהודה 
 

המאשר זאת  חיים יהיה מורשה חתימה במקומו של אלי אסקוזידו. היועמ"ש יוציא מסמך – 7החלטה 
 ומזכירת האיגוד תטפל מול הבנק.

 
 אמת מידה לבחירת יו"ר וגיזבר.  -5סעיף 

 
יו"ר האיגוד יהיה מאשדוד, הגיזבר יהיה מאחת משבע הרשויות האחרות ולהיפך, דורון מציע שכאשר 

 כאשר היו"ר יהיה מאחת משבע הרשויות הגיזבר יהיה מאשדוד.
 

 מאושר. – 8החלטה 
 

 .עדכון איוש הועדות – 6סעיף 
 

 מציג את טבלת הועדות. –דורון 
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 רצ"ב טבלת איוש הוועדות. –9החלטה 
 

 הנהלה
 וכוח אדם

 ביקורת מכרזים כספים והשקעות

 יו"ר –עו"ד מרב ביטון  יו"ר –חיים אמסילי  יו"ר –דורון שידלוב 
 –עו"ד ג'ני ריינדוביץ 

 יו"ר

 חבר - ערן גלזר חבר - מיקי אסולין חבר - רניכישי ר מ"מ יו"ר –יורם סויסה 

 חבר - רון מוסקוביץ חבר - משה ליבר חברה - עו"ד מרב ביטון גיזבר - חיים אמסילי

    חבר  – יהודה סמגה

    חבר - יעקב פלאצ'י

 
 

ענת מציינת שהיא תעביר את דו"ח סקר הסיכונים ותוכנית עבודה לשנים הבאות שנערכו ע"י מבקר 
 של האיגוד לעו"ד ג'ני ריינדוביץ ולחברי ועדת הביקורת, לדיון. הפנים

 
 

 תהליך איתור מנכ"ל. -  6סעיף 
 

ודורון יפרוש  30.4.22ענת תפרוש  בתאריך ה  -דורון שידלוב מציג את גנט הפרישה של ענת ודורון להב  
 .30.6.22בתאריך ה 

 
כ"ל החדש לתפקיד ואת זמן החפיפה אתו. הכוונה לצמצם במידת האפשר את לוחות הזמנים לכניסת המנ

 גם לגבי ההחלפה של דורון הכוונה לצמצם במידת האפשר את לוחות הזמנים.
 

המלצת וועדת האיתור תובא בפני המועצה  2ועדת האיתור תבחר כשיר ראשון, וכשיר - 10החלטה 
  לאישור במועד המוקדם האפשרי.

 
 פרוטוקולים וחומרים מודפסים. – 7סעיף 

 
 יודפסו יותר ולא  הפרוטוקולים והחומרים נשלחים לחברים בדואר האלקטרוני. לא כל - 11החלטה 

יוכנסו יותר חומרים לתיקי המשתתפים. במהלך הישיבה החומרים שנשלחו והחומרים לדיון יוקרנו על 
 המסך בחדר הישיבות.

 רשמה: ענת   
 

   
  
  

   
______________                                       __________________ 

    
 דורון שידלוב      ד"ר ענת רוזן    

  ראש מ.א. ברנר  מנכ"ל         
 ויו"ר האיגוד     

 
 
 
 

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


