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 .  2020לשנת מפורט של משרד הפנים דו"ח ביקורת  .1

 

אני מציע להעביר את רשות הדיבור למבקר.  ישיבת ועדת ביקורת.   מאיר שטרית:

 . 2020-בבקשה. דוח של משרד הפנים ל

 בגדול אין הרבה ממצאים בדוח הזה. אני אדלג ישר לעמוד,    ינון ביטון:

 שקל חוב.  400,000-ל  דורית בן מאיר:

 , אלו הממצאים העיקריים. 10עמוד    ינון ביטון:

 , כן. 10עמוד    מאיר שטרית:

₪  3,238,000הממצא שפרסום בו, הרשות משכה סך של    יטון:ינון ב

 מהכספים הייעודיים של קרנות הפיתוח, כבישים ומדרכות. 

 . על מה אתה מדבר? 10רגע, רגע, אני לא הבנתי. בעמוד    מאיר שטרית:

 ₪. מיליון  3   רועי גבאי:

לקרן  ההערה פה שכביכול הרשות השתמשה בכספים שמיועדים   ינון ביטון:

 פיתוח לבניית בתי ספר. יש פה בהמשך את התשובה שלנו. 

: הכספים יועברו לפיתוח כבישים ומדרכות בסביבת בית 22בעמוד   דורית בן מאיר:

 הספר. להלן תשובתו של המנכ"ל. 

  נו? וזה נכון?   מאיר שטרית:

ו את לכאורה יש לי הערה טכנית, בדיעבד. למרות שעכשיו כבר תיקנ   דוד שטרית:

זה. אבל הם טוענים שלא היו אמורים למשוך מהתב"ר הספציפי הזה כספים לעבודות כבישים. מה 

 שנעשה זה בית ספר עתידים, הפיתוח מסביב שם. 

 אבל העירייה לא יכלה לשנות את הייעוד של כספי הפיתוח?   מאיר שטרית:

נו את זה היא לא יכולה. בכל אופן, שנה לאחר מכן אנחנו פיצל   תמר קופר:

 והחזרנו את זה לקרן כבישים והעברנו כסף מקרן פיתוח אחרת. 

 זה תוקן בסעיף אחר, כן.    דוד שטרית:

  למה זה קורה? ולמה בעצם, איך מונעים את זה להבא?   רועי גבאי:

 איך מונעים? עושים תיקון תב"ר בפעם הבאה.    דוד שטרית:
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 לכאורה לא היינו עולים על זה.  לא, אם לא היה דוח הביקורת,   רועי גבאי:

 כי זה לא נראה לנו איזושהי טעות מהותית.    דוד שטרית:

 זה לא משהו חריג.   דורית בן מאיר:

זה משהו טכני. לכאורה אתה משתמש, מעביר מסעיף לסעיף, לצורך    דוד שטרית:

כי  ר, אז יש שם, . עשו כביש ליד בית הספבמקרה זה לאותו בית ספר אותם עבודות,העניין. זה 

התקציב, אתם יודעים, תקציב משרד החינוך לא מספיק, גם לא לבינוי עצמו. אז בוודאי לא לפיתוח 

 ולפיתוח מסביב. 

 , זה מעקב אחר תיקון ליקויים. 11עמוד    ינון ביטון:

 עובדי עירייה. בוא נדבר על זה.  15קיימים חובות ... מים, ביוב.    מאיר שטרית:

  -כן, יש לך את הפירוט בעמוד    ן:ינון ביטו

 בואו נדבר על זה.    מאיר שטרית:

 גם פעם קודמת דיברנו על זה. הוא בדק.   דורית בן מאיר:

 ומה קרה?    מאיר שטרית:

 חלק. אנשים שילמו,   דורית בן מאיר:

 , 18בעמוד    ינון ביטון:

 אה. אני עברתי על זה, הסתכלתי. בבקשה, בוא נר   מאיר שטרית:

 יש פירוט עבור כל חוב וחוב.  18בעמוד    ינון ביטון:

 אני לא מבין למה לא מנכים מהמשכורת של עובד.    מאיר שטרית:

 יש גם ... במשכורת.    ינון ביטון:

 ? 5%ים? ככמה מנ   מאיר שטרית:

 תראה, כשהעובד מרוויח משכורת שהיא מינימאלית,    ינון ביטון:

 עות ... זה סיי   דוד שטרית:

 אי אפשר לעכב יותר מסכום ...    ינון ביטון:

 שקל.  6,000סייעת גנים, חייבת    מאיר שטרית:

 שקל.  48,000יש לך סייעת גנים שחייבת    ינון ביטון:

 . 2021-שולם ב   תמר קופר:
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 סייעות.  15-שמונה מתוך ה   רועי גבאי:

 שקל.  48,000אחת חייבת    דוד שטרית:

שקל?  48,000שקל? איך סייעת חייבת  48,000נו? איך היא חייבת    ת:מאיר שטרי

 שנים?  10מה, היא לא שילמה 

 בהמשך.  164רגע, יש לך    ינון ביטון:

חכה, אז אני שואל. איך סייעת חייבת, איך מגיעים לחובות כל כך    מאיר שטרית:

 מהמשכורת את הכל. אתה אומר, אתה לא משלם, מוריד לך גדולים של עובדי עירייה? 

 אנחנו מעורבים, אבל יש חוק הגנת השכר.    תמר קופר:

 שמה? אסור להוריד?    מאיר שטרית:

אחוז מסוים אתה יכול להוריד. אתה לא יכול לכסח את כל, אתה לא    תמר קופר:

 יכול לקחת את כל המשכורת. )מדברים ביחד( 

 חבר'ה, לא ביחד.    מאיר שטרית:

הרי בפעם הקודמת, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הסכום הכולל היה    דוד שטרית:

. מסתבר, ברגע שסייעת נכנסת חדשה למערכת, היא נכנסת, נרשמת עם החוב 369-יותר נמוך מה

שלה. אז יש פה שמות שלא היו בפעם הקודמת. מכל החייבים שהיו בדוח הקודם סודרו, למעט אחת 

  -שהיתה 

 באמת?    מאיר שטרית:

 . 7יש פה אחת, סעיף    מר קופר:ת

 . 2020. כולם 2021אין פה    רועי גבאי:

  -. שהבנתי שאי אפשר 164,000   מאיר שטרית:

 היא בצו פינוי. אתה לא יכול לגעת בה.    תמר קופר:

 . 2019   דוד שטרית:

  ? על ארנונה?164,000אז איך היא צברה    מאיר שטרית:

 סק שהיה על שמה. אני לא, אולי היה לה ע   תמר קופר:

 צו כינוס.  גם בעמוד הבא יש כספים   יהודה דנינו:

 צו כינוס זה אלה שמרימים ידיים.   דורית בן מאיר:
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שנה שעברה גם, כשביקשת בדקנו ובדקתי. והיו חובות שתחקרנו.    ינון ביטון:

 ואלה עובדות שהטילו עליהם חיובים מהמשכורת. ועדיין החיוב השוטף, 

  איזה אחוז מותר להוריד מהמשכורת?   יר שטרית:מא

לא יודעת בעל פה. זה תלוי בכל אחד והמצב שלו. כמה נקודות יש    תמר קופר:

 לך, ילדים, לא ילדים. יש נוסחה בחוק. 

אחת גרה בבית של חמותה. חמותה היתה עם חוב ענק, בדוח של    דוד שטרית:

כעובדת סייעת, החוב עבר על שמה כי היא גרה שם.  . והנה, זה נרשם על שמה. היא נכנסה2019

 אפילו אם היא לא הבעלים. עכשיו, לגבות ממנה או לגבות מהבעלים? 

לא, הוא לא יכול לאפשר ... שיש סייעות חדשות שנכנסו לעירייה, ...    יהודה דנינו:

תה מראש השאלה אם אנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו מקבלים סייעת שיש לה חוב, להגיע אי

 להסדר. 

 קודם כל שיהיו סייעות.    דוד שטרית:

  -בואי לא, להגיע איתה מראש להסדר. יש לך חוב בעירייה,    יהודה דנינו:

אז מגיעים להסדר. מורידים להם מהמשכורת. לא מוותרים לה    דוד שטרית:

 )מדברים ביחד( להליכים. 

ה לא מתקבלת בעצם אמירה כל הדיון הזה, בסוף, בשורה התחתונ   רועי גבאי:

 איך פותרים את זה. 

 הנקודה היא לא הכסף.    מאיר שטרית:

 הפיתרון.   דורית בן מאיר:

הנקודה היא דוגמה רעה. שעובדי עירייה מקבלים משכורת    מאיר שטרית:

 מהעירייה, לא משלמים מיסים לעירייה, זו דוגמה הכי גרועה. 

 היו גם נבחרים? אתה יודע שבשנה שעברה    תמר קופר:

 מה?    מאיר שטרית:

 היו גם נבחרים בשנה שעברה.    תמר קופר:

 תודה לאל זה הסתכם. נבחרי ציבור, דיברנו על זה.    רועי גבאי:

 זה עוד יותר גרוע.    מאיר שטרית:



 עיריית יבנה
 22.05.01מתאריך דת ביקורת ועתמליל 

 לוגו העיריי                                                           

 לוגו חברת התמל                        

 7 

אבל אנחנו אחרי זה. השאלה היא איך זה הולך להיות מוסדר. זו    רועי גבאי:

 פתור את זה. איך שנה הבאה אנחנו לא מגיעים לעוד גדילה של החוב. השאלה. איך הולכים ל

  -כבר השנה    דוד שטרית:

תראה, עכשיו כינוס, אתה לא יכול לגעת בזה. שזה הסכום הכי גבוה    תמר קופר:

-  

 יש רק שניים כינוס. שלוש.    מאיר שטרית:

 יותר, שלוש.   דורית בן מאיר:

 ארבעה.    מאיר שטרית:

 הסכומים הגבוהים זה כינוס. הליך של השגה וערר,    קופר: תמר

גם, אתה לא יכול לעשות כלום עד שאין תשובה לערר. אבל כמה זמן   דורית בן מאיר:

 יום כולה. ...  60הערר? 

יש כוונה זה שולם, הראשון זה קטן. השני משולם מהמשכורת.    דוד שטרית:

 לעיקול בבנק. 

ש דבר אחד מהמבקר. אני מבקש כל שלושה חודשים אני אני מבק   מאיר שטרית:

מבקש  לקבל, כיו"ר ועדת ביקורת, דוח על מה השינוי בחובות. בסדר? אחת לשלושה חודשים דוח. 

לשלוח לחברי הוועדה. מודיעים לחברי הוועדה מה קורה עם כל חוב. בואו נעקוב אחרי זה באופן 

 אישי. ונראה אם זה עובד או לא. 

 אתה יודע, יכולים להצטרף.    ון:ינון ביט

 שיצטרפו. קודם כל הרשימה הזאת.    מאיר שטרית:

  -שנדע את זה בחי ולא    רועי גבאי:

 הצטרפו זה חדש.    מאיר שטרית:

  -יש שאילתה במערכת    ינון ביטון:

 לגבי הצטרפות, צריך להגיע להסדר מראש. )מדברים ביחד(    יהודה דנינו:

לא, אפשר להשיג דוח אוטומטי במערכת, שיצא כל רבעון. ואז אני    ינון ביטון:

  -לא 

לא, אם הדוח יוצא אוטומטית לא עשינו את הכוונה לשמה הבקשה.    רועי גבאי:
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  -הבקשה באה ואומרת 

לא, אני רוצה שאתה תבדוק מול אגף המיסים כל אחד מהם, כל    מאיר שטרית:

 שלושה חודשים, תספר מה קורה. 

קודם כל אנחנו נדרשים ממילא, ואנחנו נעשה את זה עכשיו כי אנחנו    שטרית:דוד 

צריכים מחר, אחרי ישיבת מועצת העיר, לדווח למשרד הפנים. אז אנחנו בודקים את כל הרשימה 

 תקבלו גם את הדוח. שנה שעברה אני יכול להזכיר, ממילא. 

 ... שנה שעברה, זה עבד.    מאיר שטרית:

הסדירו את החוב. לא נשאר. עכשיו כל אלה הם  2019-לא, לא, של   דוד שטרית:

 בעצם חדשים. 

לכן אני מבקש, אדוני המבקר, אחת לשלושה חודשים אני מבקש    מאיר שטרית:

לקבל דוח אישית על כל אחד מהחבר'ה האלה, מה מצב החוב שלו. עלה, קטן. קל לקבל את הדוח 

 הזה. הלאה. הליקוי הבא. 

הליקוי הבא זה נושא של ועדות. זה חוזר על עצמו כל פעם. אנחנו    דוד שטרית:

  -מעלים את זה גם 

 ... ועדת הביקורת.    מאיר שטרית:

 גם בוועדת הביקורת.    דוד שטרית:

 אתם רוצים כל רבעון ועדה?    מאיר שטרית:

 בעיקרון זה מה שצריך להיות, כן.    ינון ביטון:

 מה?    מאיר שטרית:

 בעיקרון צריך להיות פעם ברבעון ועדה.    יטון:ינון ב

אז למה אנחנו לא עושים ישיבה? אני דרשתי עשר פעם לעשות    מאיר שטרית:

 ישיבה על מעקב הגנים, מעקב על ... על המקומות המוזנחים בעיר. 

 זו ביקורת שהוא מציג ... דוח.    דוד שטרית:

 אבל צריך לעשות ועדה.    מאיר שטרית:

 אנחנו נעשה ישיבה בחודש, חודשיים הקרובים.    ביטון:ינון 

 כן, אני מבקש לעשות ועדת ביקורת כל חודשיים.    מאיר שטרית:
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 לא, בהתאם לזה, לא צריך ... )מדברים ביחד(   דורית בן מאיר:

 שלא יהיו הערות שוועדת הביקורת לא יושבת. כל חודשיים ועדה.    מאיר שטרית:

 ה היא לא רק על ועדת הביקורת. ההער   דוד שטרית:

 זה לא מנחם אותי. כל חודשיים. אם יעשו בעיות נעשה כל שבוע.    מאיר שטרית:

מאיר, בשנה הראשונה אתה אפילו הערת, ראשי ועדות שלא ... צריך    דוד שטרית:

 אולי לבטל אותם או לפסול אותם. אנחנו חוזרים על זה כל פעם, כל שנה. 

 דר. לכן ... בס   מאיר שטרית:

שנייה, יש פה ועדות שכן צריך להתייחס אליהן בשיח. אני רואה    רועי גבאי:

 לצורך העניין ועדת חינוך התכנסה פעם אחת בשנה. 

 מעמד הילד.ועדת קידום   דורית בן מאיר:

 ואני הייתי בכינוס הזה.    יהודה דנינו:

 והיית בכינוס הזה.    רועי גבאי:

 . ועדת ביטחון לא התכנסה. ... ..  דורית בן מאיר:

  -השנה לדעתי    דוד שטרית:

... פעמיים בשנה, מבחינתי זה מקובל. ועדת בטיחות בדרכים, אנחנו    רועי גבאי:

  -רואים 

 צריך להבדיל בין ועדות חובה לוועדת רשות.    ינון ביטון:

א. כמו לא, אני מסתכל על ההערה שלהם ומה ... פעילות ומה ל   רועי גבאי:

 שאמרתם ... מספר הפעמים בשנה. 

 ... כל הזמן מדברים על ... רק צריכים לרשום דוחות.   דורית בן מאיר:

 היא לא פה.    דוד שטרית:

אז למה מופיע פה, רגע, שנייה, למה ועדת ביטחון מופיעה פה   דורית בן מאיר:

 כוועדה שלא, לפחות ארבע פעמים היא מתכנסת. 

, לא, שנייה. מדברים על, השנה יש שיפור. אלה מדברים על שנה לא   דוד שטרית:

 שעברה, לא על השנה. 

 בוא ונעשה אחד אחד.    רועי גבאי:
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 השנה היו, יעל יכולה ...    דוד שטרית:

 ועדת קידום מעמד הילד. )מדברים ביחד(    רועי גבאי:

 היתה גם קורונה, אל תשכחו.    דוד שטרית:

 ועדות האלו הן ועדות חובה. כל הו   רועי גבאי:

  -ועדת עלייה וקליטה    דוד שטרית:

 ועדת עלייה וקליטה אפשר להתעלם.    רועי גבאי:

 אז הם מעירים, ממשיכים להעיר.    דוד שטרית:

היא שלי. התכנסתי בשנה אז זו הערה, ועדת מיגור אלימות. ...    רועי גבאי:

 הראשונה פעמיים. ... 

הערה שתמשיך להיות בכל דוח אותו דבר, ואנחנו כל פעם זו    דוד שטרית:

 מתריעים. 

 אבל גם ועדת מאבק בסמים ומיגור אלימות. התכנסנו.   דורית בן מאיר:

 לא, היא התכנסה פעמיים. אני חושב שזה בסדר, שזה לגיטימי.    רועי גבאי:

 . 2021. לא 2020   דוד שטרית:

 התכנסנו.   דורית בן מאיר:

התכנסה פעמיים. הדוח אומר, או פקודות העירייה אומרות שהיא    רועי גבאי:

צריכה להתכנס ארבע פעמים. פעם ברבעון. אני לא בטוח שוועדה שכזו צריכה להתכנס ארבע פעמים. 

 יש הרבה דברים בפקודת העיריות שיש ... 

 ... זו הערה שחוזרת לכל הרשויות.    ינון ביטון:

כן אומר שהנורה האדומה פה בעיני זו ועדת חינוך. ועדת חינוך  אני   רועי גבאי:

 שמתכנסת פעם בשנה זה מעט. 

 כמה התכנסו?  2021יכול להיות בגלל הקורונה, היה שם איזה...    ינון ביטון:

  -ועדת קידום הילד התכנסה פעם אחת. יכול להיות שהיא צריכה    רועי גבאי:

 לנו פחות הערות. להתכנס, שיהיו   דורית בן מאיר:

 ההערה הזאת אני מבטיח לך שתהיה בכל מקרה.    דוד שטרית:

 היא תהיה תמיד. אבל כן צריך להסתכל מה כן ומה לא.    רועי גבאי:
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אני מציע, חברים, המבקר, אני מציע לכתוב מכתב לכל הוועדות שלא    מאיר שטרית:

  -התכנסו בכלל. להגיד אנחנו 

 כתבנו.    דוד שטרית:

 בטח הם כתבו. ...   דורית בן מאיר:

 כתבנו, אנחנו מתריעים. ולא מתכנסים.    דוד שטרית:

 הלאה. הליקוי הבא.    מאיר שטרית:

 לא כי אין מבקר פנים לעירייה. זכינו במבקר עירייה חדש.    רועי גבאי:

 שקט אבל בועט.  מה, יש מבקר עירייה חדש?  דורית בן מאיר:

 ם הדוח על המפגעים? מה ע   מאיר שטרית:

 אנחנו נכנס ועדה בחודש, חודשיים הקרובים,    ינון ביטון:

 לא חודש חודשיים.    מאיר שטרית:

 יש דוח, ...    ינון ביטון:

  תגובות של מי גם צריך לקבל?   מאיר שטרית:

 של המהנדס, של המנכ"ל.    ינון ביטון:

 זה הכל.  אנחנו רוצים לראות מה המפגעים,   מאיר שטרית:

 אתם תראו.    ינון ביטון:

 אני לא מסכימה איתך, מאיר.   דורית בן מאיר:

 )מדברים ביחד(  האשמה כלפי מישהו. ...  על הדוח הוא   מאיר שטרית:

 איזה נושאים כרגע עומדים על הפרק?    רועי גבאי:

יש דוח בדוח השנתי? יש דוח על המוקד העירוני, על מרכז שליטה.     ינון ביטון:

 על המבנים הנטושים. על מרכז המתנס"ים, יש דוח 

 ולמערכת הפניאומטית לא נכנסתם?    רועי גבאי:

אני נכנסתי בהתחלה, ואז מבקר המדינה נכנס לכל התחום של פינוי    ינון ביטון:

 אשפה. הוא כבר כתב דוח. ... 

  -מערכת פניאומטית אין לכל עיר. ולכן אולי שווה    רועי גבאי:

 אני עשיתי בדיקה. התחלתי לבדוק ...    ינון ביטון:
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 תקשיב, המבקר. אני מבקש, אני מבקש לבדוק את כל המערכת ...    מאיר שטרית:

 שנייה, יש דוח ביקורת של מבקר המדינה שאמור להתפרסם,    ינון ביטון:

 לא מעניין אותי. ...    מאיר שטרית:

ורת, ממה שאני בדקתי, התחלתי הרי לעשות אני יכול להגיד שהביק   ינון ביטון:

בדיקה. בדקתי אל מול עיר אחרת, שיש לה גם את המערכת הפניאומטית. בדקתי את כמות התלונות 

  -לעומת כמות התושבים. היחס הוא זהה. בדקתי את סיבות 

 כפר סבא?    רועי גבאי:

 רעננה. ...    ינון ביטון:

 ניאומטית. אבל רעננה עצרה את הפ   רועי גבאי:

 חבר'ה, עזוב אותי ...    מאיר שטרית:

  -אחד הדברים שעשיתי... חלק גדול מהתקלות    ינון ביטון:

חברים, עכשיו החלטה. אני מבקש לקבל החלטה. לעשות בדיקה של    מאיר שטרית:

  -המערכת הפניאומטית ביבנה, שלנו. לא בהשוואה לרעננה, זה לא מעניין. לעשות בדיקה 

 לא, זה נותן לך איזה קנה מידה.    ביטון:ינון 

לא מעניין. אותי מעניין יבנה. כל האזור לא מעניין אותי. אני מבקש    מאיר שטרית:

לקבל דוח שלך. תעשה עוד בדיקה, בשכונות, תראה מה קורה, מה התקלות, ... לאורך שנה, כמה 

 זה עולה, ... בואו נקבל מושג, חבר'ה. 

 ה זו לא השוואה תפוחים לתפוחים. בגלל ז   רועי גבאי:

 בואו נעשה ...    מאיר שטרית:

 המבקר אמור להתפרסם? דו"ח מתי    רועי גבאי:

 הטיוטה כבר הוגשה. הגשנו התייחסות.    ינון ביטון:

 רגע, על אחת כמה וכמה. אם יש כבר טיוטה, אתה יכול להתקדם ...    רועי גבאי:

 חס לדוח מבקר המדינה ... לא, אסור לו להתיי   דוד שטרית:

 אני מאמין שזה ייקח לו כמה חודשים.    רועי גבאי:

 לא, זה פורסם.    דוד שטרית:

אין לי בעיה להתייחס לנתונים. אני רק אומר שאני כבר מהנתונים    ינון ביטון:
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 גיד לכם, זה סביר מאוד שאלו יהיו המסקנות של הבדיקה. אני יכול ... יכול לה

 מהשלבים ...   איר:דורית בן מ

 לא, לא רק ... יש תקלות מערכתיות.    ינון ביטון:

אני רוצה לדעת כמה, מתי, איפה, כמה זה עולה לדיירים. מי משלם    מאיר שטרית:

 כשיש תקלה. 

 אני יכול להגיד לך, אם אתם רוצים. אני יכול להגיד.    דוד שטרית:

 בדוח אבל. בתקופה של שנה,    מאיר שטרית:

 אם מעניין אותך כמידע, אז אני יכול להגיד לך.    וד שטרית:ד

אפשר לראות מאוד מאוד בקלות, לפי התפלגות הפניות, באיזה    ינון ביטון:

 ימים, ימי חמישי, שישי, שבת אתה רואה את העלייה. ממש רואים מה הסיבות לתקלות. ... 

 חבר'ה, זה לא הניתוח.     מאיר שטרית:

 ה לא הניתוח. ז   רועי גבאי:

דיווח של מערכת אמור לתת תשובה, מבחינתי, מה רמת השירות    מאיר שטרית:

 שהתושבים מקבלים ... 

  -השאלה אם יש לו כלים לבדוק    שחר סימנה:

 למה? איזה כלים הוא צריך? לבדוק, לשאול את בעלי הבתים,    מאיר שטרית:

 . ... השנה עשית כבר ... לא, שנה הבאה   דוד שטרית:

 תלונות.  400בחודשים האחרונים, כי התקבלו    שחר סימנה:

 איך אתה יודע?    מאיר שטרית:

 בדקתי. ...    שחר סימנה:

כמה תלונות ... אפשר לדעת. השאלה היא מה קורה. ופה זה המון    ינון ביטון:

 פרשנות. )מדברים ביחד( 

ם. מעניין אותי כמה תלונות יש, לא, תקשיב. לא מעניין אותי מה הגור   מאיר שטרית:

 אם אפשר. 

 אין בעיה.    ינון ביטון:

, כך Xרגע, זה קל לבדוק. כמה תלונות יש פר בית, בבניינים. בניין    מאיר שטרית:
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 וכך תלונות. כמה זה עולה כשיש תקלה. מי משלם, כמה משלמים. 

 קודם כל אני אגיד לך ...    דוד שטרית:

תי זכות עיון בנושא. ושאילתה בנושא. ולשניהם אנחנו אני שלח   רועי גבאי:

  -ממתינים. אז נמתין 

בוא, בוא, בשביל לדייק. שלחת שאילתה, השאילתה ... ביקשת זכות    דוד שטרית:

 עיון. יש לי את התשובה. 

   -אל תגיד ... בבקשה. יש גם זכות עיון    רועי גבאי:

יו, ביקשת בשנה האחרונה, אני יכול עכשיו לגבי כמות הדוחות שה   דוד שטרית:

 להגיד לך. זה לא סוד. 

 כמות לא תעזור, כמספר.    רועי גבאי:

צריך לנתח גם את התלונה. זה לא מספיק שיש תלונה. צריך לנתח.   דורית בן מאיר:

 מה הגורם, מה ... 

 אני אגיד לך באופן, זה לא ...    דוד שטרית:

 קלטה. תעשי רגע עצור בה   מאיר שטרית:

 

 *** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר הוועדה *** 

 

אני מבקש, חברים, אני מבקש שתעשה בדיקה של המערכת    מאיר שטרית:

 הפניאומטית, ... 

 הירוקה או נאות שמיר?    ינון ביטון:

 גם וגם.    רועי גבאי:

בל גם וגם, ... הירוקה והכל ביחד. תעשה בדיקה. אנחנו רוצים לק   מאיר שטרית:

דוח. קח חודשיים, שלושה אם אתה רוצה. מספר, ... תשלח לי דוח, מה קורה. ... כמה משלמים על 

אנחנו קובעים, חברים, אני מציע שנקבע, אחרי שהוא יכין דוח, אנחנו נעשה סיור של ועדת תקלות... 

  -הביקורת 

 הכי טוב. לראות בעין. אין כמו לראות בעין.   דורית בן מאיר:
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 אבל את לא אשת מקצוע.    ה:שחר סימנ

 לא, לראות. יש הבדל כשאתה רואה בעין,   דורית בן מאיר:

 שם בשביל לזרוק אשפה לא צריך להיות איש מקצוע.    מאיר שטרית:

 אגב, מי שלא ראה ... כדאי שיראה.    דוד שטרית:

ותיקה בדיוק, ... ותכין דוח. חברים, תראו, אני ... תושבי יבנה הו   מאיר שטרית:

', כראש מועצה היה קול קורא של משרד הפנים, לעשות 74-בדווקא חבר'ה הלא מתוחכמים ... 

הפרדה במקור. אני פניתי למשרד הפנים, אמרתי להם 'תשמעו, חבר'ה. אתם רציניים? אתם עושים 

ו ... מה, תעשו את זה ברעננה וזה? לא יעבוד. אם אתם רוצים לבדוק את האמיתות שזה יעבוד, תעש

ביבנה. זו עיר פיתוח, אם יעבוד פה, זה יעבוד בכל הארץ'. אז הם השתכנעו. והלכו איתנו לפרויקט 

של הפרדה במקור. ... במקור. הגברת בבית או הבעל בבית, היום אי אפשר להגיד גברת, עקר בית 

 או עקרת בית יפרידו בבית את האשפה. לאשפה אורגנית ולאשפה אנאורגנית. 

 אגב, אני עושה את זה. יש לי כבר שניים בבית.   :דורית בן מאיר

משפחות. מה  250והתחלנו עם רגע, רגע. אני מספר לכם סיפור.    מאיר שטרית:

עשינו? התחלנו ברחוב הרקפת, והנרקיס, היו שיכונים חדשים כולם. עשיתי כמה עבודות קהילתיות. 

ו מה זה אורגני ומה זה לא אורגני. הכנסתי שם שתיים, שלוש מתקנים. הם עברו בית בית. הסביר

נתנו לכל משפחה כל שבוע חבילה של שקיות כתומות. חבילה שקיות ירוקות. אמרו להם: את האורגני 

  -שים לי בירוק, ואת האנאורגני 

 פחים כאלה קטנים.    תמר קופר:

לא, שקיות. ובשקיות הכתומות תשימו אנאורגני. והסבירו מה זה    מאיר שטרית:

ני, מה זה אנאורגני. הכי פשוט, דברי אוכל, קרטונים, הכל ... למטה שמנו בכל בית שני פחים. אורג

אחד כתום, ואחד ירוק. את השקית צריך לשים בהתאם. את הכתום בכתום, את הירוק בירוק. עכשיו, 

ס' העובדות היו בודקות את השקיות ששמו בבית. ונגיד ראו דירה מעל כל שקית היה מספר. עכשיו, 

, שם היא עשתה לא נכון. היו עולים, והיו אומרים 'גברת, שמת בשקית הזאת כוס מזכוכית, זה לא 5

מאתים. זה לא אורגני. אז תלמדי. פעם הבאה, תקני בבקשה'. היו בודקים את השקיות שלהם, ממש. 

 אחד לאחד. מעבירים. 

 לא היה הגנת הפרטיות?    ינון ביטון:
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יות. ... בודקים את האשפה. חכה, עוד לא גמרנו. ... אחר זה לא פרט   מאיר שטרית:

כך, לקחנו קבלן שמפנה את האשפה הזאת. היה לוקח את כל האשפה לכור. לכור האטומי. בכור 

האטומי היו עושים שתי ערימות. אחת, של כל האנאורגני, זכוכית, קרטון. וסתם, שמים אותם בערימה, 

בכובע קרינים אותה, את כל האשפה האורגנית, היו מקרינים כי קל להפריד אותם.  השנייה היו מ

שהיה מעורר את כל החיידקים. כך שזה לא הסריח. והיינו עושים ערימה. הרעיון היה שאת האורגני 

אפשר לעבד, לערבב עם מזון בעלי חיים. ואת האנאורגני אפשר להפריד בקלות. זה נשאר. קיצור 

משפחות.  500-הצלחה. אמיתי. עברנו ל 95%-רי שהגענו למשפחות. זה עבד יפה, אח 250עברנו 

משפחות.  1,500משפחות. עברנו כמעט, כל יבנה היתה  1,500-משפחות. עברנו ל 1,000-עברנו ל

עברנו ... משרד הפנים חתך את התקציב. ... אני אומר 'תגידו, אתם השתגעתם?' כבר היה לי קבלן 

, להפריד בתנאי שייקח את הסחורה. את האוכל ואתשהיה מוכן לפנות את האשפה על חשבונו, 

ולמכור. הוא אמר 'אני משלם את הפינוי שלך'. משרד הפנים לא הסכים לאשר את ההמשך של 

 הפרויקט והפרויקט מת. 

עכשיו הרי ... כל המערכת בנויה על  ועכשיו, מה החלמאות עכשיו?   דוד שטרית:

ם בית בית, מסבירים, נותנים, מחלקים. בהתחלה שני סוגים. אשפה יבשה ואשפה רטובה. עוברי

פחים. הכל הסבירו. המערכת עובדת, יודעת לשאוב כל זרם בפני עצמו נכנס לדחסן. הרטוב נכנס 

 לרטוב, מפריד. עכשיו את האשפה הזאת לוקחים, שם, לאותו מקום... 

 חסרים מתקנים.    רועי גבאי:

 שלא, זה לא קשור ... זה לא קשור... אתה סתם זורק, סליחה, מילים    דוד שטרית:

 אין מתקנים ... פסולת. )מדברים ביחד(    רועי גבאי:

 הולך לשם, מטמינים את זה. ... זורקים קורקינט, אז מה?    דוד שטרית:

  זה טמטום לאומי, בחיי. טמטום.     דובר:

 זו המדינה שלנו.    דוד שטרית:

 חברים, המבקר.    מאיר שטרית:

 אני אכנס ...    יטון:ינון ב

 ואנחנו נעשה סיור.    מאיר שטרית:

אני מקווה, עוד בחודש, חודשיים הקרובים, על דוח הביקורת שלי,    ינון ביטון:
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השנתי. ואחר כך ... ואני מקווה שעד אז אני אסיים ... הוא כבר גמור. אני אעדכן... )מדברים ביחד( 

 ואז השנה נוכל להגיע לארבע ישיבות. 

טוב, בהחלט אין בעיה. ... חברים, סיכמנו. אנחנו נעשה דוח על    איר שטרית:מ

העניין של פינוי האשפה. נעשה עוד ישיבה אחת ... שדיברנו ... של הדוח השנתי. עוד ישיבה אחת 

 ... 

 דיברנו גם ...    יהודה דנינו:

 הוא בדק. ...    מאיר שטרית:

 א רלוונטי. כרגע בקורונה זה כבר ל   ינון ביטון:

הוא בדק. בפעם שעברה הוא בדק. כשביקשנו ממנו. בישיבה    מאיר שטרית:

  -הקודמת 

דיברנו על זה שאני אעשה ... על ההנדסה. על האגרות והיטלים    ינון ביטון:

 בהנדסה. ... 

 ביקורת חוזרת, נכון.    רועי גבאי:

 דיברנו על זה, כן.    ינון ביטון:

 ודי קרקע. על ייע   רועי גבאי:

 בסדר. צריך לבדוק אם הממשק כבר עובד או שזה עדיין תקוע.    ינון ביטון:

 תודה רבה לכם.    מאיר שטרית:

 חכה, רועי, כמה דקות. אני רוצה לעדכן אתכם באיזה עניין.   דורית בן מאיר:

 

 

 

________________ 

 מאיר שטרית

 יו"ר הוועדה


