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 12.12.19מתאריך  138פרוטוקול ישיבת מליאה הנדון: 

 
 יו"ר האיגוד. – יורם סויסה      השתתפו: 

          .ראש מו"א נחל שורק  –אלי אסקוזידו           
 יבנה.נציג מ.א. חבל  –גדי סימון           
 אשדוד. ציבור עירייתנציגת  –ג'ני ריינדוביץ           
       . ראש מ.א ברנר  – דורון שידלוב          

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

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

 
 נציג מ.מ בני עי"ש. –יוני יהודה          נעדרו:   
 ראש מו"א גדרות. –יוסי קנדלשיין           

 אשדוד. עירייתנציג ציבור  –מרקו אשכנזי          
   מנהל אגף תפו"ח, עיריית  אשדוד –מיקי אסולין           

                                          
 יועמ"ש. – יףעו"ד ורדה בר          נכחו:

 סיימון גדג' רו"ח                       
 מנכ"לית האיגוד. –ד"ר ענת רוזן                        

 איגוד ערים. – מנהל אגף –דורון להב           
 
 

בפתח הישיבה ענת אמרה מספר מילים לזכרו של שרגא שמר ז"ל. שרגא הקים את האיגוד והיה יו"ר 
שנים כראש  15בכלל ובאזור, בפרט. כיהן כ  ,האיגוד הראשון, מראשוני הפעילים הסביבתיים בארץ

. היה מעמודי התווך של ניר גלים, בית העדות המועצה מו"א חבל יבנה, ייסד ועמד בראש בית העדות
 יהי זכרו ברוך! – 18.11.19והאיגוד. נפטר ב 

 
 .137אישור פרוטוקול מליאה  – 1סעיף 

 אושר. 713פרוטוקול מליאה  – 1החלטה 

 .158דיווח מישיבת הנהלה  – 2סעיף 

 פרוטוקול הנהלה אושר. – 2החלטה 

 המועסקים בחוזה אישי. לעובדיםת שכר והעלא ואושר – 3החלטה 

  .7משכר בכירים, בדרגת רשות  %65, ל לדורון להב %5  .1

 .7משכר בכירים, בדרגת רשות  %56ל ד"ר איתי מירז, ל %5 .2

 .7משכר בכירים , בדרגת רשות  %40למרב יגר, ל  %5 .3

 .7משכר בכירים, בדרגת רשות  %40לגד עפר ל  %5 .4

 מבסיס השכר לאורי מורלי. %10של אושרה תוספת ניהול  – 4החלטה 

 .2020אישור טיוטת תקציב   – 3סעיף 

 כ"ו כסלו תש"פ 
 2019דצמבר  24 

 138פרוטוקול ישיבת מליאה סימוכין :
 12.12.19מתאריך 
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ההבדלים בהשוואה לשנים קודמות ₪.   8,634,255בסכום כולל של  2020ענת סקרה את טיוטת תקציב 

( תוספות שכר בהתאם לאישור עדכון הסכמים לעובדים המועסקים בחוזה אישי. עדכון 1נובעים מ: )

( עליה בסעיף הביטוח מאחר 2של האיגוד. ) מורשי החתימהייחתם על ידי  להסכם העסקהנספח מיוחד 

לטיפול בתביעות משפטיות. ₪  200,000( הוקצה סכום של 3וביטוח נושאי משרה משולם כל שנה וחצי. )

מקרן בית ירוק לכיסוי ההוצאות החריגות. במידת הצורך יאושר סכום  305,800( אושרה העברה של 4)

יר את הצורך ברכישת רחפן, אושרה רכישת רחפן, ב( יורם הס5הפרשי שכר לעובדים. )נוסף לתשלום 

 ₪. 15,000 –בדומה לרחפן שנרכש ע"י עיריית אשדוד, בסכום של כ 

 אושרה. 2020טיוטת תקציב  –5החלטה 

ענת תוציא דרישות תשלום למפעלים והשתתפות בתקציב  על בסיס התקציב המאושר –6החלטה 

 לרשויות האיגוד.

 גיזבר ומבקר פנים. – 4סעיף 

שירותים  באיגוד ערים חיפה שוכרים ושרק באיגוד ערים גליל מערבי מועסק גיזבר בשכר  ענת מציגה  

כמו כן, פרט  חיצוניים של גיזבר. בשאר האיגודים מכהן כגיזבר חבר מועצה או תושב אחת הרשויות.

לאיגוד ערים חיפה בו יש מבקר פנים, אף איגוד לא מעסיק מבקר פנים. באיגוד שלנו היה מבקר פנים 

 במשך מספר שנים ולאחר שנפטר, לא מונה מבקר חדש. 

אלי אסקוזידו, אשר מוכן לשאת בהתנדבות אין מניעה כי , של היועץ המשפטי של האיגודל פי חוות דעת 

מרכז תפקידו שמירה על כספי הציבור שימשיך בתפקידו ויש בכך תועלת וחיסכון בתפקיד הגיזבר, ש

 לקופת האיגוד. 

חובה על האיגוד למנות מבקר פנים בהיקף משרה הנדרש על פי היקף פעילות תקציב  –לגבי מבקר פנים 

 האיגוד.

 האיגוד.אלי אסקוזידו ימשיך בתפקידו כגיזבר חיצוני. גוד לא יעסיק גיזבר האי – 7 החלטה

בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים  שעות בשנה 100-50האיגוד יעסיק מבקר פנים בהיקף של  – 8החלטה 

 . לביקורתאו שניים כל שנה המבקר יבחר נושא אחד  לשנה.

 היועמ"ש יבחן האם יש צורך לצאת למיכרז או שניתן להסתפק בהצעות מחיר.  – 9החלטה 

 עדכונים בנושא תובענה ייצוגית. – 5סעיף 

 .9.1.20השופט נענה לבקשתנו להגיש תשובה לאישור התובענה הייצוגית עד לתאריך 

 –אנחנו עדיין בשלב של קדם משפט, טרם דיון בבקשה עצמה לתביעה ייצוגי. עד כה שכ"ט עו"ד הגיע לכ 

150,000 .₪ 

החלטות השופט: בקשות  –גם אנחנו וגם דרום יהודה ביקשנו לסלק אותנו על הסף מהתביעה  .1
. הגשנו בקשה להארכת מועד להגשת תשובה לבקשת 12.2.20נקבע ל אלה יידונו בדיון ש

 האישור.
התובעים בלבד התנגדו לבקשת הארכה. רמ"י ביקשה לקבל ארכה זהה ככל ותינתן לנו, ואיגוד   .2

ערים דרום יהודה הצטרף לבקשתנו זו וביקש ארכה בעצמו בד בבד עם בקשת הסילוק על הסף 
 שהגיש דרום יהודה מטעמו. 

נו, בין היתר הן התובעים והן רמ"י הגישו תגובות לפיהן הם מתנגדים לבקשת הסילוק שאנו הגש .3
בטענה כי תפקיד האיגוד וסמכויותיו צריכים להתברר במסגרת הליך בקשת האישור, תוך ניסיונם 

 להיתלות גם על הוראות הצו המקים של האיגוד. 
איגוד ערים דרום יהודה לא התנגד לבקשת הסילוק מטעמנו, אולם כאמור הגיש בקשה לסילוק  .4

יקה לטיעון שלנו משום שבקשר עם איגוד ערים על הסף גם מטעמו, אשר בסופו של דבר הז
 דרום יהודה ברור שלא ניתן לברר את העובדות הרלוונטיות במסגרת בקשה לסילוק על הסף.
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אנו הגשנו מטעמנו תשובה הן להתנגדות התובעים לבקשת הסילוק והן להתנגדות התובעים  .5
 לבקשת הארכה.

והאריך את המועד להגשת ארכה בית המשפט קיבל חלקית את בקשתנו ל 27.11.19ביום  .6
בהחלטתו  .9.1.20בהמשך אישר הארכה עד ה , .1.1.2020תשובה לבקשת האישור עד ליום 

דחה השופט את הנימוקים שלנו מדוע ראוי להעניק לנו ארכה עד לאחר בירור בקשת הסילוק, 
וכי הבירור  שנוכח הטענות נדרש לערוך בירור עובדתי לגבי תפקידי האיגוד,ונימק החלטתו בכך 

. כמו כן יכול להיעשות רק על ידי חקירת המצהירים )שנעשית במסגרת הליך אישור הבקשה(
קבע השופט כי הוא לא שוכנע שהאיגוד יצטרך להשקיע משאבים ניכרים בתשובה לבקשת 

האישור, שכן ככל ויקבע כי אכן האיגוד הוא רק מפקח, הרי שבקשת האישור כלפיו תידחה והוא 
 להשקיע משאבים רבים לאחר מכן. לא יצטרך

 יש לבצעלהליך.  בקשה לצירוף המשרד להגנת הסביבהלהגשת  שוקלים אפשרותבנוסף,  .7
 בדיקה משפטית בנושא, שכן צירוף משרד ממשלתי להליך כזה הוא נושא מורכב. 

 
 מיחזור יהודה פלדות וביסודות. במפעלדיווח על שריפה  – 6סעיף 

. אלי עדכן על שריפות בתחום האיגוד מספרבאמצע נובמבר, כתוצאה ממזג האוויר השרבי, אירעו 

השריפה במושב יסודות וענת עדכנה על השריפות במפעל הגרוטאות של יהודה פלדות ובקונטרם. בשריפה 

רות ביהודה פלדות התגלה כי במערכת ההידרנטים בא.ת. צפוני חדש לחץ המים נמוך ולא מאפשר התחב

העירייה, סוע למלא מים ברחוב מרוחק יותר. האיגוד התריע בפני נאלצו לנכבאיות להידרנטים. הכבאיות 

 והמשרד להגנת הסביבה על הנושא. הכב"

 הנושא בטרם חידוש רישיון העסק.על העירייה לבחון את  – 10החלטה 

 הקמת אשכול נחל שורק דרומי. – 7סעיף 

ענת עדכנה כי בעת האחרונה הוקם אשכול רשויות שורק דרומי שכולל את: נחל שורק, ברנר, חבל יבנה, 

איש. האשכול יכול  130,000סה"כ  –קריית מלאכי, באר טוביה ויואב עקרון,  תקרייגדרה, בני עי"ש, 

 תת עלויותלטפל בכל נושא שייקבע ע"י מועצת האשכול ובעיקר במכרזים שמקנים יתרון לגודל והפח

לרשויות. המשרד להגנ"ס תומך באשכולות בהיבט של מכרזי פסולת. בתוך כחודשיים המשרד להגנ"ס 

תושבים. לא ברור אם גם איגוד ערים יוכלו  200,000סף לגשת לק"ק הוא יפרסם ק"ק לפסולת. תנאי 

 לגשת לק"ק זה. ענת ושירה, מנכ"לית האשכול, נפגשו לתאם תחומי גיזרה על מנת לעבוד בשת"פ. 

לאחר שהמשרד להגנ"ס יפרסם את הק"ק, מועצת האיגוד תשקול האם לגשת אליו במסגרת  – 11החלטה 

 ל.האיגוד או במסגרת האשכו

 שונות. – 8סעיף 

אשדוד זכתה בפרס איסטנבול לעיר הידידותית לסביבה לשנת  2.12.19בתאריך  – פרס איסטנבול .1

. זו הפעם הראשונה שהפרס מוענק לעיר בישראל, הפרס מוענק כחלק מפעילות אמנת ברצלונה 2019

לשמירה על סביבת הים התיכון ואזור החוף. אשדוד הדגימה מערכת של אמצעי קיימות משולבים 

וך: יעילות אנרגטית, תחבורה ציבורית מתקדמת, ניהול מים מיטבי, שהוכיחו חשיבה לטווח אר

 העלאת מודעות ציבורית, הגנה על החופים.

 את השת"פ עם איגוד ערים. הפרס תבטכס קבלראש העיר ציין בנאומו 

. יורם סוויסה שלח מכתב ברכה לראש העיר, מיד האיגוד מברכת את העיר על זכייתה בפרס מועצת

 , בשם מועצת האיגוד ועובדי האיגוד. העל הזכיי עם קבלת ההודעה

כחלק מתכנית ע. אשדוד לסגור את שדרות משה סנה  – סגירת תחנת ניטור ברח' משה סנה .2

בשני  למשאיות, הצבנו תחנת ניטור לאוויר שמדדה במשך שנתיים ותחנת ניטור לרעש לחודש וחצי.
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ותקציביים אנו נסגור את התחנה בסוף ת לתקנים. משיקולים מקצועיים חהמקרים הפליטות מת

 השנה. הסברתי זאת לאילן בן עדי והוא אישר.

במורד הנחל. בוצע ע"י ד"ר  יהידרו ביולוגנערך סקר  2019באביב )מאי(  – סקר בריאות נחל לכיש .3

 ההייתאלדד אלרון, אקולוג נחלים, תודה לגד עפר שהעביר נתונים וליווה את הסקר. מטרת הסקר 

מהמעלה בחורף  הקולחיםמצבו האקולוגי של הנחל באביב לאחר אירועי הזרמת לבחון את 

אוכלוסיית, . הסקר מהווה נדבך נוסף לניטורים השוטפים. קיימת יציבות בעושר והרכב 2018/2019

. המדדים הביולוגים 2016ובאביב  2013המים בדומה למה שנמצא בניטורים קודמים באביב 

 וליות לא מצביע על השפעות שליליות מהותיות כתוצאה מהזרמותהשתפרו, מספר מיני חסרי הח

. הסקר לא , שפך הנחלהסקר נערך בנחל לכיש באזור הרטוב בלבד שלושה לפני.-במעלה חודשיים

 .ונשפך לים באזור פלמחים בתחום האיגוד בנערך בנחל שורק שהינו נחל אכז

 18-במהלך יומיים נערכו יחד עם פקע"ר והמשרד להגנת הסביבה סיורים ב – מבצע חגורה שחורה .4

 אוכלוסייה )עפ"י הגדרת פקע"ר(.עם פוטנציאל לסיכון מפעלים מחזיקי חומ"ס 

 האיגוד והעירייה מתנגדים. דיון ביום שני –הוגשה בקשה להזרמה ממט"ש תימורים  – הזרמות לנחל .5

לשאלת דורון שידלוב: ההזרמות נעשו בחורף  הזרמה בראשות רשות המים. תבוועד  16.12.19

 והשפכים נמהלו במי הנחל וזרמו לים ואין עליה בדגירת היתושים כתוצאה מהזרמה הזאת. 

 .2020לסוף ינואר  2019דיון ראשון נדחה מנובמבר  - תביעה של סלבי  .6

למועצה, באופן מקצועי, להתנגד להקמת מפעל תדיראן דורון שידלוב עדכן כי האיגוד מסייע  – תדיראן .7

להגנ"ס. טרם  סוללות בא.ת. בכניסה לקיבוץ ג. ברנר. בשבוע שעבר התקיים דיון אצל מנכ"ל המשרד

מציין כי הוא והועדה המקומית נתבעו כל אחד על ידי המפעל  התקבלה חוות דעת מתוקנת של המשרד.

 .הדין לדחיית התביעבטענות לעיכוב הבניה ופועל עם עורכי 

יש בניר גלים תלונות על ריח וחייבים למצוא את המקור ) מכתב בנושא נשלח על ידי  –גדי סימון  .7

 .משה ליבר ראש מ.א חבל יבנה לעיריית אשדוד. האיגוד מכין תשובה למכתב(

האיגוד גם מכל שאר רשויות במשרדי האיגוד עברנו לארח בכלים רב פעמיים. מבקש  –יורם סוויסה  .8

כנית מזהמים. ענת מוסיפה: סלבי תכין תלעבור לכלים רב פעמיים במקום הכלים החד פעמיים ה

 תכנית זו תוצג, ע"י סילבי בישיבת המועצה הבאה. מעבר לרשויות ולאחר מכן נדון בתקציב לנושא.

גדרה סובלת מריחות שמקורם בדישון ופעילות חקלאית . מבקש שבמידה ואנחנו  –יהודה סמג'ה  .9

 יודעים מראש על פעילות כזאת נודיע למוקד העירוני על זה וכל למוקד תהיה תשובה מידית לפונים.

 רשם: דורון להב   

 
 בברכה,

  
    

    
    
    

__________________                                       __________________ 
 יורם סויסה ד"ר ענת רוזן       

          יו"ר      מנכ"ל          
 

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


