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 13.01.2022מתאריך  148פרוטוקול מליאה מס'  הנדון: 
  
 יו"ר האיגוד וראש מו"א ברנר.     –השתתפו:  דורון שידלוב  

 ראש מו"א חבל יבנה )בזום(. –משה ליבר       
 מנכ"ל מ.מ. בני עי"ש )בזום(. –רון מוסקוביץ       

 )בזום(.נציג  מו"א גדרות  –ערן  גלזר      
      )בזום(. מנהל אגף תפו"ח, עיריית  אשדוד –מיקי אסולין      

   )בזום(מנהלת מח' נכסים עיריית  אשדוד. –עו"ד מירב ביטון                
 .)בזום( נציגת ציבור עיריית אשדוד –עו"ד ג'ני ריינדוביץ       

 
 ראש מו"א נחל שורק.       – שי רייכנר       נעדרו:

 .מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה עיריית  אשדוד –עקב פלאצ'י י      
 מ"מ יו"ר האיגוד ונציג מועצה מקומית גן יבנה. –יורם סויסה                    

 גיזבר האיגוד וחבר מועצת עיריית אשדוד. –חיים אמסילי       
 מנהל אגף תפעול, מ.מ. גדרה. - יהודה שמג'ה      

 
        

 עו"ד ורדה בריף )יועמ"ש(.     נכחו:
 מנכ"לית האיגוד. –ד"ר ענת רוזן      

 .מנהל אגף –דורון להב                  
 

 .147אישור פרוטוקול מליאה  – 1סעיף 
 

 אין הערות לפרוטוקול.
 

 אושר. 147פרוטוקול מליאה  – 1החלטה 
 

 .מנכ"ל האיגוד בחירת   – 2סעיף 
 

 סוקר בקצרה את התהליך שהתקיים במשך קרוב לארבעה חודשים: דורון שידלוב
 
 :החלטת מועצת האיגוד על פרסום מכרז מנכ"ל/ית האיגוד ומינוי וועדת איתור .1

נציגת שרת   -מנכ"לית איגוד ערים אשקלון –יו"ר האיגוד ויו"ר הועדה, מיטל אמיתי   -ן שידלוב ודור
משקיפים:  יועמ"ש. –חבר מועצה  ועו"ד ורדה בריף  –חבר מועצה, ערן גלזר  –צ'י אהפנים, יעקב פל

ממונה על משאבי אנוש איגוד ערים אשדוד  -מנכ"לית איגוד ערים אשדוד, דורון להב -ד"ר ענת רוזן 
 ברנר. .מנהלת מחלקת משאבי אנוש מ.א  -ומיטל כרמלי 

 
צוות המיון  ת האיתור, נקבע הליך מיון מוקדם שאושר ע"י היועמ"ש.דיון ראשון של וועד - 7.10.21 .2

 :המוקדם
 עו"ד ורדה בריף, דורון להב  , מיטל כרמלי,יו"ר הועדה למיון מוקדם –יעקב )קובי( פלאצ'י 

 חברי הועדה. – וד"ר ענת רוזן
 

  למכרז שאושר ע"י משרד הפנים ופורסם. נקבע כמועד האחרון להגשת הצעות– 31.10.21 .3
 

התכנסות וועדת המיון המוקדם ובחינת ההצעות. המלצה על  – 18.11.21 –ו  11.11.21 .4
 להופיע בפני וועדת האיתור. ,53מועמדים המובילים מתוך ה  10

 
 מכתבים  למועמדים שלא עלו לשלב ראיונות בפני וועדת האיתור.  43נשלחו  – 22.11.21 .5

 לאלו שביקשו נשלחו מכתבי הבהרה.

 כ"ה ניסן תשפ"ב
 2022אפריל  26
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 התכנסות וועדת האיתור לראיון המועמדים. נבחרו שתי מועמדות מובילות – 15.12.21 –ו  8.12.21 .6

 שבלטו מעל ומעבר לאחרים:
 רומי אבן דנן מנהלת אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה

 ועירית גולן אנגלקו מנהלת אגף איכות הסביבה בעיריית נתניה.
מדות המובילות. בנוסף, שתיהן נשלחו למבחני לשיחה אישית עם שתי המועשנפגש  דורון מציין

פרמטרים בין אישיים שקשה לעמוד עליהם תכונות אופי ולבדיקת  התאמה במכון אדם מילוא
בראיון ושיחה של כחצי שעה. המבחנים היו מקיפים במהלך יומיים והתוצאות היו ברורות, רומי 

 קיבלה ציון גבוה מעירית. 
 

ברומי פה אחד בחרה הוועדה והובאו ממצאי המבחנים במכון  .האיתורהתכנסות וועדת  – 5.1.22 .7
 בכפוף לאישור מליאת האיגוד. ,אבן דנן ככשירה ראשונה ובעירית גולן אנגלקו ככשירה שניה

 
מכתבים,  לכל עשרת המועמדים שהופיעו בפני וועדת האיתור ורומי אבן דנן נשלחו  – 9.1.22 .8

 להופיע בפני המליאה.הוזמנה 
שני המועמדות  ראויות וטובות, דיברנו עם הממליצים וכן   ך התנהל בצורה מקצועית למופת.ההלי

עם עוד גורמים במקומות העבודה שלהן, וכאמור נתנו  למכון  אדם מילוא לבחון את פרמטרים 
 הבין אישיים .

רומי שהתרשם  ובשיחתו איתהממצאי המכון הראו שרומי המועמדת הראויה לתפקיד ש דורון מדגיש
לכל מצב שרומי  2ותביא רוח חדשה לאיגוד.  מומלץ לקבוע את עירית ככשירה מס'  בעלת ניסיון רב 

 לא תמלא אחר התפקיד מכל סיבה שהיא.
 

לפחות למובילות ולא רק תקבל ,למה לא קיבלנו קו"ח? אני חשבתי שהמועצה תהיה חלק מהבחירה  ג'ני:
 המלצה סופית.

 
וכך זה נעשה בכל הרשויות  בבחירת : וועדת האיתור זה ההליך התקין לבחירת מנכ"ל  רון מוסקוביץ

 להקפיד על דיסקרטיות ולא להעביר חומר אישי.כן מאוד חשוב תפקיד סטטוטורי. כמו 
 
: ההליך היה מבוקר ותקין. וועדת איתור נבחרה על ידי המועצה וכללה חברי מועצה. כל מי שרצה רדהו

מוקדם וההליך מפורט בתנאי המכרז.  בחרה בהליך של מיון לבקש להצטרף. ועדת האיתור  יכול היה
 , אותן שלחה מובילות 2מועמדים לראיונות בפני וועדת האיתור אשר בחרה   10במיון המוקדם נבחרו 

ם במכון חיצוני. המלצות וועדת האיתור, המובאות היום לאישור המועצה, מבוססות על קריאת למבחני
המועצה היא הממנה ל המסמכים, מפגש עם המועמדים ותוצאות המבחנים לשתי המועמדות הסופיות. כ

 בפועל את מנכ"ל האיגוד ולכן רומי הוזמנה בפני המועצה לאפשר למועצה להתרשם.
 אני מבקשת לעלות את קו"ח על המסך כדי שחברי המועצה יוכלו לעיין ולהתרשם.

 
 והפגישות איתה. י מתוך קו"חסוקרת  פרטי רקע לגבי רומ ענת:

 
בעשר השנים האחרונות רומי מכהנת כרא"ג חומ"ס במשרד להגנ"ס ולפני כן מילאה מגוון תפקידים 

בתחומי הפסולת, רישוי רעלים, לחימה במזיקים ועוד. רומי הובילה מספר פרויקטים גדולים כמו קביעת 
ה לסגור את מיכל האמוניה, סקרי מרחקי הפרדה, סקר סיכונים אינטגרטיבי במפרץ חיפה והחלט

סיכונים בנאות חובב ועוד. לרומי היכרות טובה עם התעשייה, הציבור ונציגים מגופים, רשויות ומשרדי 
 ממשלה שונים. לרומי תואר שני מהפקולטה לחקלאות ברחובות.

 
ם ציונים דיברתי עם המכון להבין את שיטת המבחן. הרף מאוד גבוה כך ש"נוטה לחיובי" ו"ממוצע" ה

 "גבוהים" שמתאימים להיבחר  לתפקיד.
 

שנה. מאידך היא צברה  15 – 10 -כך שיש אופק ל 50התרשמנו שרומי מאוד רוצה את התפקיד. היא בת 
 ניסיון ניהולי ומקצועי, אומרת את דעתה, יודעת לעמוד על דעתה ולנהל ישיבות.
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 מבקש מרומי להציג את עצמה בפני חברי המליאה. שידלובדורון 
 רומי נכנסת

 : אנו במליאה לדון במינוי מנכ"לית. ספרי מי את ואך תובילי אותנו.דורון שידלוב
 אם לבת., רומי אבן דנן: גדלתי וחונכתי באשדוד  אני היום גרה בגדרות

 
אוניברסיטה הובעלי חיים  ותואר שני מברית במדעי טבע ביולוגיה העאוניברסיטה היש לי תואר ראשון מ

 מיה וכן מינהל עסקים  מאוניברסיטה תל אביב. יוויצמן מדעי טבע וביוכמכון ברית  בשילוב עם הע
 לקחתי קורסים בגישור והעצמה.

 
 שנה. כיום ראש אגף חומרים מסוכנים.  25הגנת הסביבה לאני עובדת במשרד 

 
פרויקטים כמו  ,תעשיות אשכולבן וכו'. ניהלתי פרויקטים מחזור, פיקדו את עבודתי בנושאיהתחלתי 

באתר הפסולת הפחתת זיהומים לפרויקטים גדולים אירופאית, הפחתת סיכונים בהתאם למדיניות ל
ועוד. קידמתי את מדיניות מרחקי ההפרדה בין התעשייה לרצפטורים מפרץ חיפה המסוכנת בנאות חובב, 

עבדתי בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה  וגבר.ציבוריים, לאור הפיתוח העירוני המ
עובדים ישירים ומנחה  13רישוי ופיקוח מנהלת צוות של בנושאי מקדמת רגולציה אני  וגופים אחרים.

אני יודעת לפעול מול בעלי עניין בעלי אינטרסים וצרכים שונים.  מקצועית של עשרים עובדים נוספים.
 שונים: ציבור, משרדי ממשלה שונים ורשויות מקומיות. ענייןעם בעלי  עובדת בשיתוף פעולה

 
 חזון לאיגוד

אני מכירה חלק גדול מפעילות האיגוד. האיגוד ידוע כאיגוד מוביל בתחומים רבים ואני מעריכה מאוד את 
 העבודה של ענת וצוות האיגוד.

יש הרבה  ניגודי אינטרסים,  אזוריותעיר גדולה מ.מ +  -איגוד ערים אשדוד מאותגר ומורכב מאשדוד
 בין כל הפעילויות,לשלב  את הדרך למצוא צריך . האוכלוסייתעשייה מורכבת תשתיות גדולות חלק  ליד 

 תוך כדי שיפור איכות הסביבה והגברת המודעות.
תעשייה, המגמה לפעילות יותר מקומית מהת ונושא שינוי אקלים,  פעילות לשינוי פליטאני אקדם את 

 ברשויות המקומיות ופחות ע"י הממשלה.
העיר אשדוד הכינה תכנית להתמודד עם שינויי האקלים וצריך לקדם תכניות כאלה גם בשאר הרשויות 

נוסף שארצה לקדם נושא משמעותי  שיאפשרו את יישום התכניות. . אני מכירה מענקים החברות באיגוד
  צמצום סיכון + ניצול הזדמנות לרישוי סביבתי.הוא 

 
  אפעל גם במועצות האזוריות בקידום הממשקים בין נחלים, תיירות וחקלאות.

 .יש צורך לטפל בנחלים נוספים ובשטחים פתוחיםאך  לכיש יש שיפור   חלנב
 לקדם את נושאי החינוך. תאני מעוניינ

 
 : תודה רומי. האם לחברי המועצה יש שאלות?שידלובדורון 

 .רב. בחבל יבנה יש מפעלים מזהמיםמשה ליבר: ברכות על המינוי המתק
משמעותיות על הסביבה.  רומי: במטה אני מנהלת אגף אני מכירה באופן כללי ניהול סיכונים ופעולות

 אצטרך ללמוד את המקרים הספציפיים באיגוד.
 דורון שידלוב: אם אין עוד שאלות תודה רומי.

 רומי יוצאת.
 

 )בנוסף ליעקב פלצ'י וחיים אמסילי שאישרו את הבחירה ברומי(. כולם מצביעים בעד מינוי של רומי
ניסיון וידע  ובעלת רומי מאוד ראויה התרשמתי מאוד מההופעה של רומי בפני הוועדה, : אני נמנעת. ג'ני

 למה להשוות. שיהיה הרבה בהצלחה. אלא בגלל שאין לילהטיל דופי  שלי אינה כדיההימנעות רבים. 
 

מונתה כמנכ"לית האיגוד. עירית גולן אנגלקו נקבעה ככשירה מספר שתיים, אם יהיה רומי  -  2החלטה 
 צורך בכך.

 
 לו"ז להחלפה וחפיפה ייקבע בין דורון שידלוב, רומי וענת.   – 3החלטה 
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 .המשך ליווי משפטי לענת לאחר שתסיים את תפקידה    – 3סעיף 
 

 . יש שתי תביעות "פתוחות". ענת מסיימת את תפקידה בחודשים הקרובים דורון שידלוב:
סילבי תבעה את האיגוד וקיימת תביעה ייצוגית נגד האיגוד. ענת תמשיך לייצג את האיגוד  –האחת 

בתביעות אלה והאיגוד יכסה ליווי משפטי לענת ככל שיידרש. כמו כן האיגוד יכסה הוצאות משפטיות גם 
 ענת תיתבע אישית בכל תביעה הקשורה למילוי תפקידה כמנכ"לית האיגוד.אם מאיזו סיבה 

 
 האיגוד מאשר ליווי משפטי לענת בכל תביעה הקשורה למילוי תפקידה באיגוד.   – 4החלטה 

 
 

 תוספת אחוזים לשכר העובדים בדרג הניהולי הבכיר.  -  4סעיף 
 

, על 2.5%: דורון להב מסיים בעוד חצי שנה את תפקידו. ישנה אפשרות להעלות את שכרו ב דורון שידלוב
. תוספת זו נלקחה בחשבון 2022לתקציב שכר ב ₪  4,500 –פי הנחיות משרד הפנים. מדובר בתוספת של כ 

ר בעת הכנת התקציב.  אני מקבל את המלצתה של ענת לאשר תוספת זו ומבקש כי  המליאה תאשר שהגזב
 יבדוק את הנושא ותאשר את התוספת במידה שהגזבר מאשר.

 
גזבר הנוספים, בכפוף לאישור הגזבר.  2.5%המליאה  מאשרת העלאת שכרו של דורון להב ב : 5החלטה 

   .2.5%לדורון להב תוספת של אושר  ת -עם המנכל"ית וככל שהגזבר יאשר ישב
 

 תתקיים ישיבה פרטנית בין ענת לגזבר בו יוצג הנושא. :6החלטה 
 

אחוזים לשכר עובדים נוספים בדרג הניהולי הבכיר, יתקיים בישיבת המועצה תוספת דיון ב :7החלטה 
 הבאה לאחר ליבון הנושא עם הגיזבר ובהנהלת האיגוד.

 
 .מכרזי כ"א חדשים  - 5סעיף 

 
 על הפרק עומדים שני מכרזי כ"א חדשים ושינוי המבנה האירגוני של האיגוד. :  דורון שידלוב

מכרז אחד של רכזת חינוך במקומה של אורי מורלי שהתפטרה בסוף חודש דצמבר והשני במקומו של 
  דורון להב  שמסיים את תפקידו בעוד פחות מחצי שנה.

המנכ"לית החדשה והדיון בנושא זה  ףבשיתואני ממליץ שהרה ארגון וקליטת מנהל מחלקת אוויר ייעשו 
יידחה למליאה הבאה. בשל הצורך המידי באיוש רכז/ת חינוך אני ממליץ לפרסם מכרז בהקדם האפשרי 

 לאחר בדיקה נוספת של הגיזבר עם ענת.
 .ג'ני מבקשת להיות בוועדה מיון של כוח אדם והצעתה נתקבלה בברכה

 
 .יציאה למכרז רכזת חינוך מאושר בכפוף לאישור הגזבר :8החלטה  

 
 עו"ד ג'ני ריינדוביץ תהיה חברה בוועדה  לבחירת רכז/ת חינוך. :9החלטה  
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 .הצגת רשימת נציגי ציבור  -  6סעיף 
  

ציבור רשויות מקומיות צריכות לפרסם באתר הרשות רשימה של לפחות חמישה נציגי  דורון שידלוב:
שישתתפו בוועדות מכרזים לקליטת כ"א )נציג אחד בוועדה(. משרד הפנים פרסם את אמות המידה: ללא 

זיקה, אישית, פוליטית, כלכלית לראשי הרשויות וחברי המועצות, אינו עובד, מתנדב או נבחר ציבור 
לפחות כמו זו שבמכרז, ניסיון של  – ש"ל ורצוי השכלה אקדמית 12באחת הרשויות, תושב הרשויות, 

שנתיים לפחות בניהול ומיון עובדים ורצוי שיהיה בעל ידע, ניסיון או זיקה לתחום העיסוק של המשרה . 
מועמדים שמופעים ברשימה הבאה. כל הנציגים הביעו פנינו לרשויות המקומיות וקיבלנו שמות  לשם כך 

 הסכמתם.
 

 
 הערות פעילות היום רקע רלוונטי פרטי התקשרות שם 

 גן יבנה אהוד שטיין 1
0545605855 

 בוגר מדעי כדור הארץ.
שנים ניהל את אגף  36במשך 

 איכות אוויר בפ"ת.
 פרש לגמלאות לפני שנה וחצי.

  פעיל סביבתי בגן יבנה

ד"ר גלית  2
 אינברט

 מו"א ברנרבית אלעזרי 
Galit.inbart@gmail.com 

054687444 

שלושה תארים עם התמחות 
 במדיניות הסביבה.

 ניהול פורומים ציבוריים.

ניהול הפורום לשמירת 
 הטבע והמורשת של רט"ג.

 

ד"ר יונתן  3
 כהן

 אשדוד
052-5282229 

דוקטור למדעי המחשב 
 מאוניברסיטת בן גוריון.

בעל ניסיון ניהולי כמרצה 
ניסיון במיון באקדמיה ובעל 

 עובדים.

בשנים האחרונות עוסק 
בפעילות סביבתית ציבורית 

התנדבותית בעיר. הקמת 
חוג טבע לילדי גן, אתרי 
טבע עירוני ועוד. חוקר 

  oracleבחברת 

 

עירית  4
 ברטמן

 נציגת גדרות
Irit.bratman@gmail.com 

0545656445 

מנהלת משאבי אנוש של  
 חברת הזרע.

 

דניאל  5
 וולצ'וק

 נציג גדרה
Dvol1@walla.co.il 

0547455589 

כלכלה ומנהל, לימודי עבודה, 
 מינהל עסקים.

אוהב ורגיש לנושאי טבע, 
 קיימות , סביבה ובע"ח.

מנכ"ל חברות לאורך שנים 
 בישראל ובחו"ל.

 

 

ד"ר רבקה  6
 טאוב

 יד בנימין
Rivka.taub@gmail.com 

0544524721 

מנכ"לית  2021-2020 חינוך, הוראת המחשב
אקדמיה להכשרת מורים, 

 נתיבות.

 

 גן יבנה איריס רז 7
irisra@iaa.gov.il 

irisraz.enviro@gmail.com 
0509750283 

רא"ג הגנ"ס, ר.ש.ת חברה  גאולוגיה, שני תארים
 באגודות סביבתיות 

 

 גדרה נעמה פלדי 8
0545629294 

Naamakp@gmail.com 

MBA  מנהלת מש"א בבנק לאומי. במנהל עסקים 
בהתנדבות מנהלת סניף 

 צעיר בגדרה.מכבי 
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. שמות הנציגים יוצגו באתר האיגוד. ככל שתהיינה בקשות לצרף נציגים הרשימה אושרה :10החלטה 
  נוספים הן תועברנה לענת ובמידה ויתאימו הם יתקבלו בברכה יתווספו לרשימה באתר.

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 

 ורדהרשמה:    
 

   
  
  

   
______________                                       __________________ 

    
 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.
 
 
 
 


