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 13.05.20מתאריך 139פרוטוקול ישיבת מליאה הנדון: 
 
       . ראש מ.א ברנר  – דורון שידלוב      השתתפו: 

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

 אשדוד. עירייתחבר מועצת  –חיים אמסילי          
 אשדוד. עיריית מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה  –עקב פלצ'י י                   

   מנהל אגף תפו"ח, עיריית  אשדוד –מיקי אסולין                       
 

 יו"ר האיגוד. – יורם סויסה         נעדרו:   
 נציג מ.מ בני עי"ש. –יוני יהודה          

 ראש מו"א גדרות. –יוסי קנדלשיין           
 אשדוד. עירייתנציג ציבור  –מרקו אשכנזי          
 מנהל אגף תפעול, מ.מ. גדרה. -יהודה סמג'ה          
 .אשדוד עיריית מנהלת מח' נכסים  –עו"ד מירב ביטון          

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

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

 
 

 ישיבה.ה לעמוד בראששידלוב דורון יורם נאלץ להשתתף בלוויה ולכן מינה את 
חברי מועצת האיגוד שולחים ברכה לעו"ד מרב ביטון לרגל הולדת ביתה נועה ומאחלים אושר ובריאות 

  לכל המשפחה.
 

 .138אישור פרוטוקול מליאה  – 1סעיף 

 אושר. 813פרוטוקול מליאה  – 1החלטה 

 .159דיווח מישיבת הנהלה  – 2סעיף 

להארכת להב נערך דיון נוסף בנושא בקשתו של דורון ענת מדווחת על תוכן הישיבה )רצ"ב פרוטוקול(. 

. כמו כן ענת הסבירה שוב את נושא שירותו בשנה וחצי מעבר לגיל פרישה )דורון יצא מהחדר בעת הדיון(

לטובת בדיקות ₪  50,000יוקצבו  2021בתקציב הוחלט כי הבקשה לקבלת הצעות למבקר פנים לאיגוד. 

 ₪. 50,000בנחל עד לסכום של 

 ביקש לקיים דיון בנושא הדברת יתושים. חיים

 .2022תקופת שירותו של דורון להב תוארך עד סוף יוני אושרו החלטות ההנהלה:  – 2החלטה 

 אושרה הפנייה לבקשת הצעות למבקר פנים. – 3החלטה 

 בישיבה הבאה של מועצת האיגוד יערך דיון בנושא הדברה. – 4החלטה 

 .2019דיון בנושא פעילות   – 3סעיף 

. דיון בו היה אמור להיערך בישיבה שאמורה הייתה 1.4.2020נשלח, על פי דין, ב  2019דו"ח פעילות 

הופץ. בעת  להתכנס בחודש מרץ ונדחתה בגלל הקורונה. כל חברי המועצה קיבלו קישור לדו"ח, עוד בטרם

 הישיבה החברים קיבלו עותק מודפס של הדו"ח.

 י"ז כסלו תש"פ 
 2019דצמבר  15 

 מועצה\פרוטוקולים
 388208סימוכין :
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  בתקופת הקורונה.דיווחה עבודת עובדי האיגוד  ענת

הציג את נושא הניטור והדגיש את ההבדל במזהמים בתקופת הקורונה, סגר פסח ובהשוואה  דורון להב

 לתקופה המקבילה אשתקד. 

 
 

. סה"כ ישנה ירידה האוויר מהתחבורה ומהתעשיי םמשמש כאינדיקציה לזיהו  NO2חמצני -חנקן דו
. התנודות בין השבועות השונים תלויות ברמת הפעילות ובמזג האוויר המשפיע על 2020מתחילת שנת 

 פיזור המזהמים. 
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  2020בהסתכלות רב שנתית יחסית נראית בברור, בגלל הסגר וההפחתה בפעילות,  הירידה באפריל 

 יחס לחודשי אפריל בשנים קודמות.ב 50%בכ 
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 הארכת הסמכת מערך ניטור אוויר בשנתיים נוספות. – 4סעיף 

לדורון להב ערך הניטור. מודה לקרולין סודרי  מדווחת שהאיגוד עבר בהצלחה את מבחני הסמכת מ ענת

 להצלחה במבדק.על העמידה ביעדי דרישות ההסמכה והובלת האיגוד ולסלבי גוואטה 

 כנית דו שנתית.ת –רכישת ציוד ניטור מקרן לחידוש ציוד  – 5סעיף 

 . 2021ו 2020בשנות תקציב  900,000רכישה בסכום של  כניתתהציג  דורון

 

 ההשקעה הנדרשת תחנה
עלות משוערת בש"ח 

 מקרן לחידוש ציוד –

מבנה  –חבל יבנה 

 .1986משנת 

רכישת מבנה חדש במקום המבנה הבלוי והדולף. 

העתקת התחנה למיקום עם פחות הפרעות לתפעול 

 נדרש סיוע של מו"א חבל יבנה. –השוטף 

150,000 

 תחנת גדרה

העתקת התחנה שנסגרה משיקולי בטיחות לבית 

ספר דרכא רימון, בו צריך להסדיר גישה בטיחותית 

 ולרכוש מבנה חדש.

200,000 

מכשיר נוסף רכישת 

 למדידת בנזן

מזהם שחשוב למדוד אותו ויוצב במקום המתאים 

ביותר, לאחר סקר מקורות וצרכים. משך הזמן 

 כחצי שנה. –שלוקח מרגע ההזמנה ועד המדידה 

200,000 

 מכשירי חלקיקים
החלפת שני מכשירי חלקיקים שאינם ניתנים כמעט 

 לתיקון ) שוכבים יותר במעבדה מאשר בתחנות (
200,000 

 סקר חלקיקים

באזור מספר מקורות לחלקיקים. מתוכנן סבב ראשון 

יוני . בהתאם לממצאי הסקר ולאחר  –בחודש מאי 

 ניתוח האנליזות יוחלט האם וכיצד להמשיך.

100,000 

מערך מיחשוב )חלק 

מהצרכים עלו בעקבות 

 מצב הקורונה(

תוכנות, מצלמות מחשב והתארגנות לעבודה מרחוק  

 מהבית ושיחות ועידה מהמשרדים. 
50,000 

 סה"כ
 

900,000 

 

 הסתייג מרכישת מחשבים ניידים לעובדים לצורך עבודה מהבית. קובי

 הבהירה שמדובר רק ברכישה לעובדים שהמחשב הוא חלק מעבודתם היומיומית גם בעת שיגרה. ענת

 מ"ש. 1.4הבהירה שבשנתיים האיגוד מעביר לקרן, מהכנסות אגרת הניטור קרוב ל  ענת
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 אושרה הצטיידות מקרן לחידוש ציוד בהתאם לשיקולים המקצועיים. – 5החלטה 

 שונות. – 6סעיף 

 בתחום גדרה. 40מעלה את נושא השלכת פסולת הבניין בשולי כביש  דורון שידלוב

 .9.9.19מתאריך ה מציגה מכתב למנהל מחוז מרכז ) ענת

 מציע לדורון שידלוב לפנות לנת"י.אלי 

 מיו"ר האיגוד.דורון שידלוב יפנה למנהל המרחב בנת"י. במידה ויידרש, יצא מכתב  – 6 החלטה 

בנושא הקמת מתקנים להשבת  .11.5.2020, שהתקיימה ב"זום" בתאריך ה סוקרת את ישיבת הות"ל  ענת

 .(114)תת"ל  אנרגיה במספר אתרים בארץ, בניהם באזור תעשיה צפוני של אשדוד

: "הועדה השתכנעה כי מדובר במקום מיטבי להקמת מתקן מציג את ההצעה להחלטת הות"ל אלי 

מחליטה לפרסם את להשבת אנרגיה מפסולת בשטח המיועד לתעשייה ובצמוד לתשתיות אחרות. הוועדה 

עד  למועד הגשת התכנית, לחוק התו"ב בהתאם לקו הכחול שהוצג לה.  77דבר הכנת התכנית על פי סעיף 

יושלמו התיאומים עם חח"י בנוגע לחיבור המתקן למערת ההולכה והקו הכחול יתוקן כך שיכלול גם 

 ה".חיבור זה וכן יערך תיאום עם מערכת הביטחון ורת"א לעניין בטיחות טיס

מבהירה כי גם המשרד להגנ"ס מעוניין לקדם תוכניות להקמת מתקנים להשבת אנרגיה ועיריית  ענת

אשדוד מקדמת בברכה הקמת מתקן כזה באזור התעשייה הצפוני. שמעון כצנלסון מרכז את הנושא 

 בעיריית אשדוד. כל ההשלכות הסביבתיות תיבחנה בעת הכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה.

 

 

 
 

 

 רשם: דורון להב   

 בברכה,
  

   
    
    
    

__________________                                       __________________ 
 יורם סויסה ד"ר ענת רוזן       

          יו"ר      מנכ"ל          
 
 

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


