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 28.06.22מתאריך  150פרוטוקול ישיבת מליאה הנדון: 
  

 ברנר.    .אמ.יו"ר האיגוד וראש , דורון שידלוב  השתתפו:  
 גזבר האיגוד וחבר מועצת עיריית אשדוד., חיים אמסילי
 מנכ"ל מ.מ. בני עי"ש , רון מוסקוביץ

 נחל שורק   .אמ.ראש , שי רייכנר
 מנהל אגף תפו"ח, עיריית אשדוד     , מיקי אסולין

 מנהלת מח' נכסים עיריית אשדוד ,עו"ד מירב ביטון
 מנהל אגף תפעול, מ.מ. גדרה., יהודה שמג'ה
 מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה עיריית  אשדוד )בזום(., יעקב פלאצ'י 

 )בזום(גדרות  .אמ.נציג  , ערן  גלזר   
 נציגת ציבור עיריית אשדוד, עו"ד ג'ני ריינדוביץ       נעדרו:

 חבל יבנה  .אמ.ראש , משה ליבר                   
 גן יבנה מ.ממ"מ יו"ר האיגוד ונציג , יורם סויסה      

 מנכ"לית האיגוד.  ,רומי אבן דנן      כחו:נ
 עו"ד ורדה בריף )יועמ"ש(.

 רו"ח סיימון גדג'.   
      

 .149 מס' אישור פרוטוקול מליאה  .1

 אין הערות לפרוטוקול.

חברי המליאה ככל שיהיה לת מליאה, כל ישיב יאנחנו מעבירים את הפרוטוקול אחר .דורון: הערה לסדר

 אבקש להעבירם סמוך לקבלת הפרוטוקול. ,הערות

 אושר. 149 מס'  : פרוטוקול מליאה1החלטה 

 

והכנת תכנית  חבל יבנה איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד לפעילותאסטרטגית  הכנת תכנית מיקוד .2

 .הצעת מחירבקשה לקבלת  -ליישומה  עבודה רב שנתית

בעבר הוחלט, . האיגוד יבחן את פעילותו ויכין תכנית מיקוד אסטרטגית לפעילות האיגודכי  ,דורון: ראוי

לית החדשה לתפקיד זה המועד הנכון לקבלת ייעוץ לבדיקת פעילות האיגוד ולקבוע "כי כניסת המנכ

 שנים הקרובות. 5-יעדים לכנית עבודה ות

להפחית ולמנוע מפגעים סביבתיים, לייעל את פעילות מטרתה של תכנית המיקוד האסטרטגית היא רומי: 

 ,אנו מקווים .לוונטיים לרשויותלהיות רוהאיגוד, להעלות את המודעות הציבורית לפעילות האיגוד 

חודשים  6 הרב שנתית שתיגזר מתוכנית המיקוד תערך מיקוד וכן תכנית העבודההתכנית הכנת כי 

 תיגזר מתכנית המיקוד. כבר  2023לשנת  והיעדים כך שתכנית העבודה

תייחס נושאים שכדאי שהיועץ ימספר הרשויות העלינו האיגוד וחלק מנציגי לאחר שישבתי עם נציגי 

. להלן שראוי לאיגוד לשקול נושאי מיקוד נוספיםות ללהעדרש י, בנוסף חברת הייעוץ תליהםא

 הנושאים שהועלו: 

 כ"ט סיון תשפ"ב
 2022יוני  28

 מועצה\פרוטוקולים
 docx.414007סימוכין :
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 אסדרת הטיפול בפסולת עירונית •

  הפחתת מפגעי זיהום אוויר וריח ממקורות תעשייתיים, תחבורתיים וחקלאיים •

 הפחתת סיכוני חומרים מסוכנים בשגרה ובחירום •

 קידום תכניות סטטוטוריות שיובילו להפחתת מפגעים סביבתיים -תכנון  •

 מניעת זיהום ושיקום נחלים •

 קידום תכניות לשיקום קרקעות •

 קידום תכניות לשיקום שטחים פתוחים וקידום תיירות סביבה ברשויות האיגוד •

 הערכות הרשויות לשינוי אקלים והתייעלות אנרגטית •

 ילהקידום חינוך סביבתי ופעילות מול הקה •

 בדיקת יעילות וכדאיות הקמת מערך אכיפה באיגוד בשילוב הרשויות החברות באיגוד •

 כל נושא אחר הנדרש לקידום פעילות האיגוד ומניעת מפגעים סביבתיים •

 

 .ותלקבלת הצע. בכוונתנו לפנות למספר חברות המתמחות בתחום הלו"ז המשוער כששה חודשים

 

לביצוע הפנייה לקבלת הצעות תפעל וועדת המכרזים המליאה אישרה את ביצוע הכנת התוכנית,   :2החלטה 

 ובחירת היועץ.

 .פה אחד החלטה אושרה

 

 דוברות לאיגודשכירת שירותי  .3

ודף  אתר האיגוד , בין היתר לאיגוד קיימים אמצעים מועטים להצגת פעילות האיגוד ולהעברת מסרים

  משברים.אין בכלל פעילות לניהול , ופייסבוקה

האיגוד מעוניין ברכישת שירותי תקשורת שיווקית הכוללים יצירת אסטרטגיה שיווקית, שירותי דוברות 

  וק.ניהול דף הפייסבכולל יזומה וניהול משברים, 

ות שע 5יועץ תקשורת חיצוני בהיקף של  עםבצע פיילוט לבחינת הישימות והיעילות עד סוף השנה מוצע ל

 .חודשל ש"ח  5,000משוערת העלות ה . שעות חודשיות 20/בשבוע 

 

לצורך ביצוע פיילוט עד היועץ תתקשר עם מנכ"לית האיגוד פיילוט. המליאה אישרה את ביצוע ה  :3החלטה 

לגבי שנה ואת שיטת העבודה. היועץ יוזמן לצורך הצגתו  - הבאה  המליאה ישיבהסוף שנה. ב

 נוסף.הבאה יתבצע  אישור 

 החלטה אושרה פה אחד.

 

 נושאי כ"א של האיגוד .4

 :נושאים לדיון רישנם מספ: רומי 
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צמודים לאחוז משכר  לדרג הניהולי השכר הסכמי  - תוספת לשכר העובדים בדרג הניהולי הבכיר .א

מדובר על שלושה עובדים עד לתקרה.  -כל שנתיים  5%ניתן לעלות את השכר בבהתאם לדרגה. מנכ"ל 

  כל אחד לפי הדרגה שלו/ה. - 5%העלאה של  ה להםנשארשיגר ומירב  עופר, איתי מירז גדבכירים: 

 .חיים: אולי נעלה חלקית ונראה שעומדים בתוכנית עבודה אישית

 

אך המליאה ביקשה , והתקיים דיון בנושא במליאת האיגוד, עובדיםהובטחה לרומי: העלאת השכר           

עיריית אשדוד ובמ.א. ברנר, בשתי בנושא תוספת השכר נבדק . החדשהלבחירת המנכ"לית לחכות 

ענת המליצה בחום ואף  לאחר המלצת הממונה עד לגובה השכר המקסימלי.  תהרשויות התוספת מאושר

מכל מקום הובטח שהם עובדים רציניים וטובים.  מתרשמת מהתקופה הקצרה שאני עובדת באיגוד אני

במסגרת  ה כברשאושר ,ש"ח לשנה 80,000-כ של תוספתמדובר על   .מכךכך שאין סיבה להימנע  , להם

 .2022תקציב 

 אני סבורה שצריך להעלות את השכר רטרואקטיבי להתחלת השנה. מירב: 

 

  .2022 החל מחודש יולי 5%-איתי ומירב ב ,לגדלאשר העלאת השכר   :4החלטה מס' 

 פה אחד.  החלטה אושרה

 

 ברקת בוטויניק נבחרה. - פורסם מכרזם אוויר ושינויי אקליבחירת מנהלת מח' איכות  .ב

מול משרד אנו פועלים  רסם מכרז,ופהמליאה הקודם,  ןכפי שסוכם בדיו  - רכזת חומרים מסוכנים .ג

 מחלקה.למנהלת  הפנים לשדרוג המשרה

 

האיגוד ככל רגון של צוות א -ה תכנית המיקוד להחליט לגבי רסיום הכנת דורון: אנו מחכים עד לאחר 

 שיידרש.

 . בתקינה חסרה עובדיםעם צוות  אנו עובדיםרומי: בינתיים 

 

 "ק המשרד להגנת הסביבהועדכונים בנושא ק .5

 רשויות האיגוד, עבור קולות קוראים המשרד להגנת הסביבההאיגוד הגיש רומי: 

לשנת הלימודים קול קורא "סיוע לרשויות המקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא משבר האקלים  .א

מעט כל הרשויות החברות באיגוד להבקשות הוגשו על ידי מח' חינוך של האיגוד ל  ".תשפ"ג ותשפ"ד

   - האיגוד  ( השלמת₪80% ) 666,482  - סה"כ תמיכה מבוקשת לשנה מהמשרד  .מ.א. חבל יבנה

166,621 ( ₪20%). 

 סה"כ תמיכה מבוקשת מהמשרד : 1 בדירוגחלק ב'" רק לרשויות  -קול קורא "ניקיון המרחב הציבורי  .ב

2,096,644  ₪ 

 ש"ח. 263,436 סה"כ תמיכה מבוקשת מהמשרד "קול קורא "מדיחי כלים בגני ילדים .ג

 .הבקשות הוגשו על ידי הרשויות בסיוע האיגוד " קול קורא "תמיכה בהקמה ושדרוג של מרכזי ִמחזור .ד

  .(₪90% ) 3,066,246ד  סה"כ תמיכה מבוקשת מהמשר
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קשות הוגשו על ידי מח' תשתיות של האיגוד הב  "2022ול קורא מזיקים "הפחתת מזיקים תברואיים ק .ה

 ש"ח. 1,272,400מהמשרד סה"כ תמיכה מבוקשת 

 

 :עדכונים שוטפים .6

  מפגעי יתושים בנחל לכיש •

 תלונות ריח מתושבי יבנה  •

   .שיקום אתר הפסולת רתמים ואתר א.א •

 

 

 

 רשמה: ורדה

 

  

  

  

   

______________                                       __________________ 

    

 דורון שידלוב      רומי אבן דנן        

  ראש מ.א. ברנר  יתמנכ"ל         

 ויו"ר האיגוד     

 

 

 

 

 

 

 

 

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


