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 04.03.2021מתאריך  144פרוטוקול ישיבת מליאה הנדון: 
 הישיבה התקיימה בזום               

 
 יו"ר האיגוד. –יורם סוויסה  : השתתפו 

       .ומ"מ יו"ר האיגוד ראש מ.א ברנר  –דורון שידלוב      
 נחל שורק.          ראש מו"א –אלי אסקוזידו       
 . נציג מ.א. חבל יבנה –גדי סימון       
 . מו"א גדרות נציג  –גלזר  ערן       

 מנהלת מח' נכסים עיריית  אשדוד . –עו"ד מירב ביטון                
 .נציגת ציבור עיריית אשדוד –ג'ני ריינדוביץ עו"ד       
 נציג מ.מ בני עי"ש. –יוני יהודה       

 מנהל אגף תפו"ח, עיריית  אשדוד. –מיקי אסולין                   
 

 מנהל אגף תפעול, מ.מ. גדרה. -יהודה סמג'ה       נעדרו:
 אשדוד . מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה עיריית  –יעקב פלצ'י                    

 חבר מועצת עיריית אשדוד. –חיים אמסילי        
 אשדוד. עירייתנציג ציבור  –מרקו אשכנזי        
                                                              

 יועמ"ש. – פרופ' ראובן לסטר )עו"ד(  :נכחו
 רו"ח סיימון גדג'.  
 מנכ"לית האיגוד. –ד"ר ענת רוזן   
 .מנהל אגף –דורון להב               

      
  

 
  

 
 .143אישור פרוטוקול מליאה  – 1סעיף 

 אושר. 143פרוטוקול מליאה  – 1החלטה 

 

  .163אישור פרוטוקול הנהלה   – 2סעיף 

 . 2021אושרה העלאת שכר לעובדים המועסקים בחוזה אישי, החל משכר ינואר   – 2החלטה 

לדורון  2.5% –משכר מנכ"ל האיגוד( ו  40%) 7משכר בכירים, דרגת רשות  40%לחנה קגנובסקי, ל  %5

 משכר מנכ"ל האיגוד(. 67.5%) 7משכר בכירים, בדרגת רשות  .%567להב, ל 

 אושר. 163פרוטוקול הנהלה   – 3החלטה 
 

 .24.1.2021עדכון מישיבת ועדת השקעות מתאריך   – 3סעיף 

המאפשר לרשויות איתנות להשקיע גם במניות וכמו כן  2020שפורסם חוזר מנכ"ל חדש בינואר  אלי עדכן

ההשקעות החליטה שלא להיעזר בשירותי יועץ נוסף והתיקים ימשיכו להתנהל בחברות אקסלנס  תשוועד

 ואלטשולר. האיגוד הוא רשות איתנה.

חברי הוועדה  –יו"ר וועדת כספים והשקעות, לעו"ד מרב ביטון וליוני יהודה  –ענת מודה לאלי אסקוזידו 

 על השתתפותם בישיבה.

 כ' אדר תשפ"א
 2021מרץ  04

 מועצה\פרוטוקולים
 401952סימוכין :
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 פרוטוקול וועדת השקעות אושר.  – 4החלטה 

 . ענת תודיע על החלטה זו לאקסלנס ואלטשולר.2020השקעות תהיינה בהתאם לחוזר מנכ"ל  – 5ה החלט

 .2020הצגת דוח פעילות   – 4סעיף 

מציגה את עיקרי הדו"ח שנשלח לעיון החברים ומציינת שגם בתקופת הקורונה ולמרות האילוצים ענת 

האיגוד הקפיד על מתן השירות וקיום סיורים ודיונים. השנה, לא ישלחו עותקים קשיחים, אלא רק קישור 

 )רצ"ב תקציר הדו"ח(. לדו"ח שיפורסם באתר האיגוד

 דורון שידלוב מברך על העשייה הרבה.

 

 איכות אוויר

תחנות ניטור ומרכז בקרה ממוחשב. המערכת מכוילת וממצאי הכיול  9המערכת המשודרגת כוללת 

מלמדים על אמינות גבוהה בהפעלת מערכת הניטור. הנתונים מועברים בזמן אמת לגורמים הרלוונטיים 

מבחן  . ISO 17025ומתעדכנים באתר האינטרנט. מערכת הניטור ומערך בקרת הנתונים הוסמכו לפי תקן 

 .2020ההסמכה לשנתיים הבאות נערך בינואר 

צרכני הדלק הם המפעלים הגדולים. בעשור האחרון חלה ירידה דרסטית בשימוש במזוט, בוצע מעבר לגז 

 טבעי והדבר בא לידי ביטוי גם במגמה של הפחתת מזהמים מהתעשייה.

 יש היתר בתוקף.לכל המפעלים, הטעונים היתר פליטה מתוקף חוק אוויר נקי, 

לא נמדדו אירועים מעל התקן, לגופרית דו חמצנית ולא נמדדו אירועים מעל התקן של חנקן דו  2020בשנת 

 חמצני. נמדדו מספר אירועי אבק דק מעל התקן היממתי, כולם בזמן סופות אבק ואירועי אבק.

 לא נמדדו חריגות בבנזן. הבכל תחנות הניטור הנמצאות בקרב האוכלוסיי

 גר הראשון שהיה בחודש אפריל הייתה ירידה בזיהום האוויר בגלל ירידה בפעילות המשק והתחבורה.בס

 חומרים מסוכנים 

 עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים, לכולם תיקי מפעל. 186במרחב האיגוד 

סיורים  28-סיורים באשדוד ו  86סיורים, מהם  114היתרי רעלים חדשים ובוצעו  5במהלך השנה אושרו 

 מחוץ לעיר. באיגוד קיימת רשימה מלאה של כל סוגי החומרים והכמויות המצויים בידי עסקים אלו.

טון פסולת מסוכנת לטיפול בנאות חובב. עיקר הפסולת פונתה  24,500עסקים בתחום האיגוד פינו השנה  7

 משלושת המפעלים: הקורנס, אדמה )אגן כימיקלים( ופז"א.

 .2019אירועים בשנת  28-אירועי חומרים מסוכנים, בהשוואה ל 21נני האיגוד ב במהלך השנה טיפלו כו

 כונני האיגוד השתתפו בתרגילים, הכשרות והשתלבו בהכנות הרשויות לשעת חירום.

 חינוך והסברה

באיגוד קיים מרכז לחינוך סביבתי שפועל במסגרות פורמאליות, בלתי פורמאליות ובמסגרות קהילתיות 

שונות. צוות המרכז מנחה ומלווה מוסדות חינוך שונים, מקיים השתלמויות וימי עיון, מפיק חומרי למידה 

ביבה בריאה, פסולת זיהום אויר וס–והסברה ומקיים אירועים סביבתיים רבים. הפעילות במגוון נושאים 

ומיחזור, משאב המים, ים וחופים, אנרגיה, מגוון ביולוגי, שמירה על חיות הבר ועוד, למין הגיל הרך דרך 

 בתי הספר ועד כלל הציבור.

 האיגוד מסייע לכל הרשויות בהגשת קולות קוראים לקבלת תמיכות.
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 ספים הגישו מועמדותם להסמכה. נו 15 –גנים ירוקים וירוקים מתמידים ו  17במהלך השנה הוסמכו 

 גנים באשדוד הצטרפו לתכנית הייחודית של גני ים. 12

בתי ספר על יסודיים מתקיים בארבעה  בתי ספר יסודיים הגישו בקשה להתקבל לתהליך ההסמכה. בעהש

 מיזם "ים כחול ירוק".

 ם  החינוך, אושרו.כל הבקשות לסיוע לרשויות המקומיות, שהאיגוד הגיש במסגרת "קול קורא" לקידו

 וקידם את תפעול הפייסבוק והאינסטגרם. האיגוד המשיך לפתח חומרי הסברה ומערכי פעילות

 .תבצל משבר הקורונה פותחו תכניות ופעילויות היברידיו

 לחימה במזיקים

ק"מ. בוצע ניטור שוטף וקבוע  44האיגוד מטפל בעיקר בערוצי  הנחלים הזורמים בתוך האיגוד באורך של 

 התאם לממצאי הניטור הופעל קבלן ההדברה.ב

 בסה"כ נשמרה רמת מטרדי יתושים נמוכה באיגוד לאורך כל השנה.

 האיגוד הגביר את פעילות הפרסום והגברת המודעות, בקרב הציבור הרחב, למזיקים שונים.

 נמלת האש הקטנה. –תשומת לב מיוחדת הוקדשה למין הפולש החדש 

תושים בממשק הדברה בר קיימא, ושמירה על מיגון המינים הביולוגי, יושם להדברת י יהפרויקט הניסיונ

 השנה בכל שטח האיגוד בהצלחה  יחד עם רשות ניקוז לכיש שורק.

 מיחזור ופעילות קהילתית

התקיים יום המיחזור בישראל   8.12.20עלתה כמות הפסולת הביתית בגלל השהיה בבתים. ב  2020בשנת 

כל רשויות האיגוד קבעו את הסדר ההפרדה לפסולת מועצה מקומית גדרה לקחה חלק חשוב בפעילות.  –

 האריזות.

מו"א חבל יבנה ומו"א נחל שורק חתמו על הסכם עם חברת אקומיוניטי לטיפול בפסולת מו"א ברנר, 

שאר הרשויות לטיפול בפסולת אלקטרונית.  מאיחתמו על הסכם עם חברת גן יבנה וגדרה אלקטרונית. 

נמצאות בתהליך של מו"מ עם אחת משני הגופים המוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית. בסיוע האיגוד 

 ובתמיכת המשרד להגנ"ס, נערכו השנה יוזמות סביבתיות קהילתיות במרבית הרשויות החברות באיגוד.

 נחל לכיש

ק"מ רטוב כל  3.3מתוכם קטע של  ק"מ, 9.5אורכו של קטע נחל לכיש מגשר עד הלום ועד לשפך הים הוא 

ימות השנה. איגוד ערים עוקב אחר איכות המים, בקטע הרטוב, באופן שוטף. תוצאות הדיגום מתפרסמות 

 מידי שבוע באתר האינטרנט של האיגוד. איכות המים טובה מאוד. 

 מידי פעם יש תקלות הגורמות לתוצאות חריגות.

 אושר השיט בנחל לכיש. 2020בשנת 

 נערך דו"ח מסכם לבריאות הנחל, בעשור האחרון. 2020בשנת 

 סביבה חקלאית 

לולים ושלושה דירי צאן.  49רפתות לגידול עגלים לבשר,  11 –רפתות חלב ו  17ברחבי האיגוד פועלות 

 כדין. -האיגוד פועל להסדרת כל העסקים בתחום החקלאי ברישוי עסק 
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 וחופש המידעפניות הציבור 

( בתחום העיר אשדוד. 73%. מרבית הפניות )2019בשנת  357פניות, לעומת  359בלו במהלך השנה התק

 הנושאים העיקריים שמטרידים את הציבור הם: זיהום אוויר וריח, רעש, קרינה ופסולת.

 שבע פניות טופלו במסגרת חוק חופש המידע.

 מהפניות נבדקו מידית ותגובה נמסרה לפונה, תוך יום עבודה אחד בלבד. 55%

 פסולת 

 לא בער ולא גרם למפגעי ריח.  –במהלך השנה אתר "רתמים" נשמר במצב סטטי 

 ללא עשן וללא מפגעי ריח.  –אתר א.א.  במצב סטטי 

 בתחום האיגוד פועלות שלוש תחנות למיחזור פסולת בניין ואין אף אתר מורשה לסילוק פסולת יבשה.

 .2021 אתר "שריג" לפסולת יבשה אמור להתחיל לפעול בשנת

 קרקעות מזוהמות ומי תהום

 סקרים ופרויקטים. 15במהלך השנה בוצעו 

 נמשכת החקירה בנושא דליפת מזוט בצינור ישן ולא פעיל ברחוב הנפט.

 רישוי עסקים 
 מהבקשות התקבלו מאשדוד.  84%בקשות לרישיון עסק.  104במהלך השנה טופלו 

 .Cפריטי  68%
 רעש

ש הנגרמים ע"י מפעלים, עסקים, מוסדות ציבור ותחבורה ואינו מטפל האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רע

 מהן בעיר אשדוד.  60פניות בנושא רעש,  71ברעש מגורמים פרטיים. במהלך השנה התקבלו 

 שפכים ומט"שים

 סקטורים שונים כדי לבחון את הבעיות ולקבוע יעדי טיפול. 13 –האיגוד חילק את התעשייה ל 

אסורים. בדו"ח יש  18%חריגים ו  21%היו תקינים,  61%שנערכו בעסקים באשדוד הדיגומים,  193מסך 

 פרוט להתפלגות לכל סקטור.

 ה מט"שים  מקומיים.ארבעבשטח האיגוד שלושה מתקנים לטיפול בשפכים )מט"שים( גדולים ואזוריים ו

 תכנון סביבתי

( 1ל מתכנן האיגוד בשלושה שלבים: )לחוק התכנון והבניה חל שינוי באופן העבודה ש 101בעקבות תיקון 

 320 –( ביקורת לאישור תעודת גמר. במהלך השנה בוצעו כ 3) –( שלב בדיקת התכן ו 2שלב מסירת המידע. )

. כמו כן, נבדקו וניתנו הערות תכנוניות לתכניות מפורטות 2019פעולות ברישוי באשדוד, בדומה לשנת 

 ולתכניות מתאר. 

 בגדרה. 7 –בגן יבנה ו  6תכניות בשטח הוועדה המרחבית "שורקות",  130במהלך השנה נבדקו כ 

 דוחות מדידת קרינה בלתי מייננת. 5נערכו  2020בשנת 

 

 מאשרים לפרסם את הדוח באתר האיגוד.  – 6החלטה 
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 עדכונים שונים.  – 5סעיף 

 

 2021-2023 במסגרת קו"ק 2021ענת מציגה את תכנית העבודה שאושרה ע"י הגנ"ס לשנת  •

. תודה לאלי על העזרה בקבלת 2020ומעדכנת שהמשרד העביר את כל שלושת התשלומים לשנת 

 התשלומים.

 

בנושא התובענה הייצוגית. בישיבה זו בלטה  1.3.21ענת מעדכנת מישיבת גישור שהתקיימה ב  •

 מאוד היעדרותו של המשרד להגנ"ס.

 

של איגודי ערים. תומר גלעם נבחר כיו"ר הפורום. בישיבה  יורם עדכן מישיבת פורום יו"רים •

 השתתפו יורם ודורון. מטרת פורום היו"רים לקדם את איגודי הערים ולסייע גם פוליטית.

 
 

. נושא הכנס היה 3.3.21ענת עדכנה לגבי כנס יחידות סביבתיות ואיגודי ערים בישראל מתאריך ה  •

 עובדים )הכנס נערך בזום(. 400צריכה ברת קיימא והשתתפו בו למעלה מ 

 

טל גלנטי הגיש שלוש חלופות. סוכם כי  המבקר . 28.2.21מתאריך ה  ג'ני עדכנה מישיבת ביקורת •

עד חודש ספטמבר הוא יערוך דוח סיכונים ויגבש תכנית ביקורת לשנים הבאות. סיימון מציע כי 

גבי הנושאים לביקורת. ענת לאחר שיגיש את ההצעה, מועצת האיגוד תקבע את סדרי העדיפויות ל

 מודה לעו"ד ג'ני ריינדוביץ , יו"ר ועדת ביקורת וליוני יהודה, חבר הועדה על השתתפותם בישיבה.

 
 

ענת עדכנה לגבי אירוע הזפת. גד עפר הוא נציג האיגוד בוועדה שמתכנסת אחת ליומיים להערכת  •

עובדי האיגוד  8.3.21ה המצב בחופי אשדוד. ברקת השתתפה בסקר זיהום החופים. בתאריך 

 יתנדבו במשך יום לניקוי החופים, במידת הצורך.

 

. 7.3.21ענת מעדכנת לגבי שני קו"ק. קו"ק מדיחי כלים והפחתת חד"פ שמועד ההגשה שלו ב  •

וקו"ק לניקיון המרחב הציבורי שרלוונטי לארבע רשויות החברות באיגוד: אשדוד, בני עי"ש, חבל 

 יבנה ונחל שורק.
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ענת מדווחת שוועדת הערר המחוזית ביטלה את החלטת הוועדה המקומית באר טוביה להקים  •

מתקן לפסולת בנייה ליד מאגר חצור. האיגוד עזר בהכנת חוות הדעת למועצה המקומית גן יבנה. 

 מטרים בלבד מנחל האלה שנשפך אל נחל שורק.  50 –השטח שיועד להקמת המתקן נמצא כ 

פגיעה קשה ולא מידתית בנחלים שבסביבה ותפגע גם באיכות חיי תושבי גן הקמת המתקן תיצור 

 .יבנה שגרים בסמוך

 

 
 
 
 

  ה: ענת.מרש   
 
 

 
   

   
  

 
   

______________                                       __________________ 
 יורם סויסה     ד"ר ענת רוזן       

        איגודיו"ר ה     מנכ"ל          
 

 .משתתפים, יועמ"ש, רו"ח, תהעתק: חברי מועצה, ראשי רשויו
 
 
 
 
 
 


