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 30.06.2021מתאריך  145פרוטוקול ישיבת מליאה הנדון: 
 
 
 
 
 יו"ר האיגוד. –יורם סוויסה  : השתתפו 

       .ומ"מ יו"ר האיגוד ראש מ.א ברנר  –דורון שידלוב      
 ראש מו"א נחל שורק.          –אלי אסקוזידו       
 . נציג מ.א. חבל יבנה –גדי סימון       
 מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה עיריית  אשדוד . –יעקב פלצ'י       
 חבר מועצת עיריית אשדוד. –יים אמסילי ח      
 מנהל אגף תפעול, מ.מ. גדרה. -יהודה סמג'ה       

 מנהלת מח' נכסים עיריית  אשדוד . –עו"ד מירב ביטון                
 .נציגת ציבור עיריית אשדוד –ג'ני ריינדוביץ עו"ד       
 מנהל אגף תפו"ח, עיריית  אשדוד. –מיקי אסולין       

 
 

                                                      נציג  מו"א גדרות . –ערן  גלזר      נעדרו:
 
 

 יועמ"ש. – עו"ד ורדה בריף  :נכחו
  רו"ח סיימון גדג'   
 מנכ"לית האיגוד. –ענת רוזן  ד"ר  
 .מנהל אגף –דורון להב               

      
 

 .144אישור פרוטוקול מליאה  – 1סעיף 

 

 אושר. 144פרוטוקול מליאה  – 1החלטה 

 

 דיווחים ועדכונים שונים:   – 2סעיף 

בפועל נכחו באיגוד שלושת הכוננים:  "שומר החומות".מדווחת על התנהלות האיגוד בעת מבצע  ענת

, איתי וגד וענת. נערכו סיורי ביקורת עם העירייה, פקע"ר, הגנ"ס וכב"ה במפעלים שהוגדרו מסכני דורון

נערכה ישיבת תיאום ציפיות והיכרות עם מפקד תחנת כב"ה באשדוד להגברת  לאחר המבצע .אוכלוסייה

שיגרה ולא בעת "מטחי טילים". בעת חירום או מצב שת"פ. בעיקרון חושבת שאת ההכנות יש לעשות ב

רואה חשיבות גדולה ליציאה לשטח בעת מצב החירום  קובימיוחד בעורף האחריות עוברת לפקע"ר.  

יותר כי מפעל אגן מבחינת חבל יבנה התמונה מורכבת  גדיותפקידה של הרשות לתכלל את כל הגורמים. 

געים הם תושבי ניר גלים. האיגוד הוא הגוף המקשר בין אדמה נמצא בתחום האחריות של אשדוד והנפ

 כולם. 

 

 

 כ' תמוז תשפ"א
 2021יוני  30
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 שידלובדורון ההכנות בעת שגרה טובות וחשובות אך האיגוד צריך לתת את המענה בזמן אמת.  - יורם 

מבהיר שבעת חירום האחריות על פקע"ר ואלוף הפיקוד הוא זה שמוציא את הצווים וההנחיות ומתפקיד 

 פקע"ר לוודא ביצועם.

 

 ייערך דיון להגדרת פעילות האיגוד ואחריותו בעת חירום.  – 2החלטה 

 

מעדכנת שהאיגוד פנה לעיריית אשדוד בבקשה להכיר בו כמוסד מתנדב ולקבל פטור  ענת – ארנונה

מארנונה. נעזרנו בעו"ד ניר רוקח והגשנו את כל המסמכים הנדרשים תוך הבהרה שאנחנו לא עמותה והצו 

המקים של האיגוד הוא התקנון. האיגוד הוא כן מלכ"ר. לאחר מספר חודשים הגיעה תשובה בת שתי 

"חסר מסמכים: תעודת  -מחלקת שומה והנחות שהבקשה נדחית   –ייל, מגב' אוקסנה זיידמן שורות במ

גבייה סמלית עסקית. הפעילות לא  2+3רישום, ניהול תקין, תקנון/תזכיר. אינם עומדים בקריטריונים 

מזכירה  ורדהותה אלא כמוסד מתנדב. מבהירה שהאיגוד לא פנה כעמ ענת ניתנת הפחות ממחיר שוק".

ממליצה לחזור  מרבשבזמנו הגשנו את המסמכים המוכיחים שהאיגוד עונה על דרישות מוסד מתנדב. 

לגב' זיידמן לצורך הבהרת הנושא והגשת מסמכים המקבילים למסמכים הנדרשים מעמותה. כדאי למצות 

 את הליך ההגשה לפני שפונים לממונים עליה.

 
, תבדוק את הנושא בעירייה לקת נכסים בעיריית אשדודמרב ביטון, מנהלת מח עו"ד  – 3החלטה 

 איך להתקדם בנושא.ובהתאם לכך האיגוד ישקול 
 

מציג את הנושא. באשדוד ארבע תחנות ניטור  דורון להב – הקמת תחנת ניטור באזור התעשייה הצפוני

סביבתיות, באזורי מגורים. לפני כשנתיים המשרד החליט להציב תחנות ניטור גם באזורי תעשייה והציב 

ניידת שלו באזור התעשייה. ביוני התקבל מכתב מאת ד"ר לבנה קורדובה, ממונה מערך ארצי לניטור 

זור התעשייה באשדוד ומבקש מהאיגוד להקים תחנת ניטור אוויר שהמשרד מתכוון להוציא את ניידת מא

קבועה במקום. נערכו מספר סיורים עם מנהל האזור, אפרים בנוב ואותר מקום להעמדת התחנה. יידרש 

 סיוע העירייה בחיבור התשתיות לתחנה )חשמל(. התחנה תירכש מכספי הקרן לחידוש ציוד.

ג את אזור התעשייה.  מבקש לעשות סבב איתור נוסף מיקום התחנה על כביש ראשי אינו מיצ –קובי 

 לאיתור מקום לתחנה שתייצג טוב יותר את הפליטות באזור.

 

בנוב יערכו סבב נוסף  ואפריםדורון   הקמת התחנה מקרן לחידוש ציוד.עקרונית מאשרים  – 4החלטה 

 בניסיון לאיתור מקום מתאים יותר לתחנה.

 

שאישרה רכישת החומרה  30.5.21מציגה את החלטת וועדת מכרזים מיום ה  ענת  – רכישת חומרה

 , בשל הדחיפות בביצוע.2021שהמועצה תאשר את כל הרכישה מהקרן לחידוש ציוד בשנת ומבקשת 
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מועצת האיגוד מאשרת את רכישת החומרה בהתאם להצעת המחיר של חברת בינת בסכום  – 5החלטה 

. הכסף למימון הרכישה יבוא מהקרן לחידוש 2021מע"מ בשנת התקציב דולר בתוספת  85,000כולל של 

 ציוד.

 

יפה. הגישור עוסק באתרי הפסולת שמתקדם ענת מעדכנת שנמצאים בהליך גישור  – תביעה ייצוגית

. ומסתמן הסדר לשיקום. החברה לשירותי איכות הסביבה נבחרה כחברה המשקמת רתמים וא.א

ונמצאים בשלבים אחרונים להסכם מול רמ"י ודרום יהודה. המימון מקרן לשיקום בדרום יהודה, 

מהפעלת שני תאים לפסולת יבשה ומהמדינה. האיגוד לא מעורב בתהליך ואין ציפייה להשתתפות 

ימצון נדון בעיריית אשדוד עם רמ"י. האזור חשוב להמשך פיתוחה של העיר. תקציבית. נושא בריכות הח

עיריית אשדוד שוכרת את שרותיו של היועץ, ד"ר יוסי עינבר להכנת תכנית שתוגש לאישור הגנ"ס. רמ"י 

 השיקום הבריכות. האיגוד עורך סיורי פיקוח בכל האתרים ומייעץ. 40%שהם ישתתפו ב  הצהירו

 

מדווחת שהשרה הגיעה למחוז דרום ונפגשה גם עם  ענת – להגנ"ס, ח"כ תמר זנברגפגישה עם השרה 

 אנרגיות מתחדשות.הנושא החשוב מבחינתה הוא  מנהלי יח"ס ואיגודי ערים.

 

משבח את יורם  החלפת תפקידים בין יורם סוויסה לדורון שידלוב בהתאם לרוטציה שנקבעה.   – 3סעיף 

מודה ליורם על שנתיים וחצי  דורון . מליאת האיגוד על שיתוף הפעולה צוות האיגוד ואת חבריענת, את 

מורכבות שכללו קורונה ומטחי טילים ועל קידום התחום החשוב של הפחתת השימוש בחד"פ. שואף 

להוביל פרוייקט, מעבר לשוטף, שישאיר חותם לחמש עשר השנים הבאות. יש הרבה כסף לפעילויות 

וא את הדרך לנצל אותו. מזכיר את הממשקים בין האיגוד לאשכול שורק הקשורות בניקיון וצריך למצ

מזכירה שעם הקמת  ענתדרומי. האשכול והאיגוד צריכים להיות האחד לצד השני ולא לפגוע האחד בשני. 

האשכול היא נפגשה מספר פעמים עם מנכ"לית האשכול לחלוקת גזרות. האשכול אמון על מכרזים 

 סולת ולא צריכה להיות פגיעה באיגוד. משותפים, לרבות מכרזי פ

 מברכת את דורון ומודה ליורם על מתן חופש הפעולה יחד עם תמיכה רבה בתקופת כהונתו. ענת

המועצה מודים ליורם על שנתיים וחצי של עשייה וקידום נושא הפחתת השימוש בחד"פ ומאחלים  חברי

 הצלחה לדורון שידלוב.

  ה: ענת.מרש   
 
 

 
   

  
  

   
______________                                       __________________ 

  יורם סויסה     ד"ר ענת רוזן       
        איגודהיו"ר      מנכ"ל          

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

 


