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גב' מעין מור – חברת מועצת העיר
מר דודו מתתיהו – חבר מועצת העיר
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מר חיים שמעוני – מבקר העירייה
עו"ד גילי רוגל – היועץ המשפטי
גב' שלומית ביטון – מנהלת אגף תלונות הציבור וע .ראש העיר
גב' ענת רחמים – ע .בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר

חסרים:

מר רפי אוברגוט – חבר מועצת העיר
מר אבי רחמים – חבר מועצת העיר
גב' אלינה אייזנברג – חברת מועצת העיר
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 .0דוח מבקר המדינה ,טיפול במזיקים תברואתיים  -דיון
ישיבת המועצה
בני כשריאל:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספר  .27-15על סדר היום דוח מבקר המדינה ,טיפול
במזיקים תברואתיים .היה דיון בוועדת הביקורת .הוועדה הייתה צריכה לדון בשני סעיפים של
דוח מבקר המדינה ,אחד קרינה בלתי מייננת והשני זה טיפול במזיקים תברואתיים .היא דנה
בינתיים רק במזיקים תברואתיים ,ביקורת שנעשתה בשנת .2013
יחיאל וקנין:
הם דנו גם בנושא השני ,רק יש שם כמה תשובות שהיו צריכים לקבל.
בני כשריאל:
אוקיי ,אני מעביר את זה עכשיו אליך .אני מעביר את זכות הדיבור ליושב ראש ועדת ביקורת .אני
אומר לכם שאנחנו אימצנו את כל ההחלטות .בבקשה.
יחיאל וקנין:
דנו בשתי ועדות על שני נושאים ,אחד זה המזיקים התברואתיים והשני זה הקרינה הבלתי מייננת
שי בכל מיני מבני ציבור ,וגם כתוצאה מאנטנות שמקרינות .בכללי נראה שכאילו הדבר הזה לא
מספיק מוטמע בעירייה ,הם עושים בדיקות ,כמו שכתבנו ,כמו שראינו ,אבל צריך לקחת את זה
יותר ברצינות .גם הבעיה של זבוב החול ,חלק מזה זה העניין של היגיינה ותברואה ודברים
שצריכים לעשות אותם כדבר שמונע .אז ההמלצות שלנו מופיעות בוועדה כמו שהן ,פשוט צריך
לשפר את מה שהמלצנו.
בני כשריאל:
אוקיי .יש שאלות? הערות? בבקשה ,גבי.
גבי בר זכאי:
קודם הערה אחת ראשונה .הנושא של זבוב החול לא קשור להיגיינה ,קשור לטפיל שמועבר וזה
לא קשור להיגיינה ,זה קשור להעברה של הטפיל ממכרסם לאנשים על ידי יתוש שנקרא זבוב
החול .זה דבר אחד .דבר שני ,אני חושבת שדווקא בהקשר הזה יש לנו כבר מספיק ניסיון ובהחלט
ראיתי בהערת המבקר ,ההערה שלו הייתה שאין תכנית מראש מתוכננת ,אלא נענים ,חלק על פי
קריאות ,וגם זה בא קצת מאוחר ,עד שמגיעות הקריאות ,ואני חושבת שאנחנו כבר בשלב הזה של
גלים חוזרים ונשנים של התופעה פחות או יותר כבר יודעים מראש איפה נקודות התורפה ואיפה
נמצאים שפני הסלע האלה ,לכן כן אפשר כבר להגיע לאיזה שהיא תכנית מניעתית מראש
במקומות שאנחנו יודעים שהם מועדים לפורענות ולא לחכות שזה יתפרץ .אני יודעת ,וקיבלתי גם
דיווח ,שבשנה האחרונה הייתה תחלואה די גבוהה והייתה שוב איזה שהיא התפרצות של גל נוסף.
המחלקה עושה עבודה יפה ,עבודת קודש גם בנושא של איטומים וגם בנושא של הדברה ,אבל
בהחלט אני חושבת שכן חשוב לקחת את ההערה של המבקר ולבנות תכנית מראש ,מתוכננת על
פי מקומות שאנחנו יודעים שהם מועדים לכך.

בני כשריאל:
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אל"ף ,את צודקת .בי"ת ,זו הייתה ההמלצה של ועדת הביקורת וביקשנו מאגף שפ"ע אכן לעשות
את זה .אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור על זה .הבעיה הזאת היא לא רק בעיה של מעלה
אדומים ,היא בעיה כלל ארצית.
גבי בר זכאי:
תמיד הייתה.
בני כשריאל:
של כ 22-יישובים שנמצאים על קו האורך במזרחה של מדינת ישראל .הבעיה מתחילה בצפון,
עוברת דרך בית שאן ,מגיעה אלינו לשכונות המזרחיות של ירושלים ונגמרת בערד ,נדמה לי .היו
לנו כמה וכמה ישיבות .בישיבה שלפני אחרונה הייתה ישיבה של נציגי כל הרשויות המקומיות
שאנחנו איגדנו אותם ,אנחנו קראנו להם .הגיעו כמעט כל נציגי היישובים האלה לישיבה אחת
גדולה ביחד עם מרכז השלטון המקומי ,עם מנכ"ל מרכז השלטון המקומי והצוות שלו ,שאת
מכירה אותם גם ,מול משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה .משרד הבריאות והמשרד להגנת
הסביבה הודיעו שיש להם תקציב מאוד מצומצם ,של  3מיליון שקל בסך הכול לכול ,למחקר
ולסייע ולעזור וכו' וכו' ,הם מחלקים את הכספים שלהם לא בחלוקה ליניארית לכל אחד ואחד,
אלא הם נותנים ליישוב מסוים ,אחרי זה הם יורדים ממנו ,אחרי שנה-שנתיים ממשיכים עם
יישובים אחרים ,כי התקציב שלהם מצומצם .אנחנו לא ויתרנו ,אנחנו גם ביקשנו - - -
גבי בר זכאי:
אני אומרת ,אנחנו לא צריכים רק להיות תלויים בתקציב הממשלתי .אפשר להקצות תקציב
עירוני.
בני כשריאל:
התקציב העירוני הוא תקציב ענק ,בפרט במעלה אדומים .היו יישובים ,יש עדיין יישובים קטנים
שהם שמים גדר מסביב ושמים בדי יוטה מסביב .אלה יישובים קטנים ,הם יכולים לעמוד בזה ,זה
כלום ,זה כמה עשרות או מאות אלפי שקלים וזהו זה .העיר מעלה אדומים היא עיר מוקפת היום,
בגלל זה גם ביקשנו מרחב שטח ,קו ההיקף שלה הוא מאוד מאוד ארוך ויש הרבה מחילות ,זו
אדמה סלעית ,גירית ,שתמיד השפנים גם יודעים לנבור טוב ,השפנים נוברים יפה מאוד עם הידיים
שלהם והם יכולים למצוא מחילות קטנות ואז להרחיב את המחילות האלה ולהיכנס .זאת אומרת
אין בעיה לשפנים בלי מחילות .ביקשנו הדברה ,כי אתם יודעים שהשפנים מוגנים ,הם חיות
מוג נות ,הילדים שלנו לא מוגנים ,אבל השפנים כן מוגנים .הבאנו את התמונות והראינו את
הזוועה הזאת ,ילדים עם כל מיני ,על האף ,על המצח ,ליד העיניים ,עשינו להם שם ממש ,בוא
נאמר שזעזענו אותם ,הבאנו את זה בכוונה למצב של זעזוע .ואז משרד הבריאות והמשרד להגנת
הסביבה אמרו 'אנחנו ניתן לכם להדביר ,רק מה? תדברו עם רשות הטבע והגנים ,שהם נותנים את
האישורים לירי' .אז הייתה לנו ישיבה שבוע לפני ראש השנה ,ביום חמישי שלפני ראש השנה,
כשבוע לפני ראש השנה ,הגיע גם שאול גולדשטיין ,שהוא יושב ראש רשות הטבע והגנים ,יחד עם
החבר'ה שלו ,ואנחנו היינו ביחד עם מרכז השלטון המקומי ,יחד כמובן עם המנכ"ל ,שגם הזדעזע
מהתמונות ,הוא תל אביבי ,רמת גני ,הוא לא מכיר את הדברים האלה .לצערי חיים ידידי לא נכנס
לזה לעומק ,זה לא עניין אותו .אני הבטחתי לו שאני אביא לו איזה  100שפנים ,אזרוק אותם ליד
מודיעין ,אז הוא בטח ייכנס לעניין .חיים ביבס ,יושב ראש מרכז השלטון המקומי ,ראש עיריית
מודיעין.
דובר:
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  - -אפשר להביא  20,000תאילנדים ולגמור את הסיפור.בני כשריאל:
אז הוא אמר ,אחרי ויכוח שהיה לנו איתו ,והיה שם ויכוח ,בסוף הוא אמר 'בסדר ,אני מוכן לתת
את האישור ,תוציאו מכתב' .אמרנו' ,כבר הוצאנו לך כמה מכתבים'' ,תוציאו עוד הפעם מכתב'.
הוצאנו עוד פעם מכתב ועדיין לא קיבלנו את האישור .קיבלנו את האישור?
מאיר אבודרהם:
לא ,אני רוצה להוסיף משהו על הדברים מבחינה מקצועית .קודם כל ,כל מה שנאמר פה זה אמת
ויציב ונכון ,אני רוצה רק לחדד את העובדה שהביקורת שאמרה שאין תכנית עבודה ,הכוונה
הייתה לנושאים שקשורים ,בוא נאמר את זה ככה ,לכל המקקים למיניהם ,הג'וקים והעכברים
בתאי הדיור וכל הדברים האלה.
גבי בר זכאי:
הכול ,כולל.
מאיר אבודרהם:
לזה הכוונה הייתה של לעשות תכנית עבודה .מה שאנחנו הסברנו ,אנחנו אמרנו שבנושאים האלה
אנחנו באמת פועלים ,מאחר שאלה הדברות שנעשות בתקופות מסוימות בשנה ,אנחנו קוראים את
השטח ,קוראים את המצב לפי הבעיות ואז מבצעים את ההדברה והריסוסים באותם נקודות
ומוקדים בעייתיים .קיבלנו את הערת המבקר ,גם בדיון שהיה לנו ,ואנחנו אמרנו שאנחנו ניכנס
לנושא של תכנית עבודה על סמך ניסיון העבר ,על סמך כל התהליך ,אנחנו כן נבנה מ 2016-ואילך
תכנית עבודה - - -
בני כשריאל:
כן ,תכנית עבודה תהיה .גם בתשובה שלי כתוב וגם ועדת הביקורת יודעת את זה .אני אמרתי,
אנחנו נאמץ את החלטות ועדת הביקורת .מי בעד לאמץ את ההחלטות? פה אחד ,עבר פה אחד.
הצבעה:
בעד –07
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
תודה רבה ,אני סוגר את הישיבה הזאת.

___________________
אלי הר ניר
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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