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ביצוע עבודות פיתוח, מערכות תת קרקעיות וסלילה בשכונת נאות  – 25/16מכרז מס'  . 1

 קבלת החלטה לגבי המציעים אשר עמדו בתנאי הסף.  –(  B+Cשמיר )אתר 

 

, אני רוצה לקצר. יש פה אנשים שצריכים ללכת להצגה, חברים   :משה חזות

הבנתי. טוב, אז ככה. אם זכור לכם, בישיבה הקודמת אנחנו נתנו לאנשי המקצוע ומכאן, סליחה, 

בים. אז בואו נציג את כולם. אני מבקש שמימין כל אחד וקודם כל בואו נציג, יש פה אנשים חש

  יציג את עצמו לפרוטוקול, להקלטה. בבקשה.

 
, חברת הניהול דוד עובדיה, י.ה.ל. מהנדסים. אנחנו מנהלים   :דוד עובדיה

 שמנהלת את הפרויקט עבור העירייה, מטעם העירייה. 
 

 גלעד מוצפי, י.ה.ל. מהנדסים.    :גלעד מוצפי
 

 קובי נעים, מהנדס העיר וראש המנהלת.    :קובי נעים
 

 לינה שרון, חברת ועדה.    :שרון לינה
 

 בן הרוש מאיר, חבר ועדה.    :ן הרושמאיר ב
 

 עו"ד טובה אלטמן, יועצת משפטית לעירייה.  :אלטמן-עו"ד טובה שפירא
 

 יניב עמרני, חבר מועצה.    :יניב עמרני
 

 רונית ארנפרוינד, חברת ועדה.   :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 יעל יצחק פור, מזכירת הוועדה.    :יעל יצחק פור
 

 פר, גזברית. תמר קו   :תמר קופר
 

 אהוד ויצמן, סגן ממלא מקום ראש העיר.   :ד"ר אהוד ויצמן
 

 ליטל פילר, אני עורכת דין.   :עו"ד ליטל פילר
 

 עו"ד יורם זמיר, נותן את הליווי המשפטי למנהלת ולמכרז ...   :עו"ד יורם זמיר
 

 דוד שטרית, מנכ"ל העירייה.    :דוד שטרית

 

הוועדה. אוקיי. אז אני רוצה להתחיל. אם זכור  משה חזות, יו"ר   :משה חזות

בואו נעשה לכם בישיבה הקודמת, נתנו לאנשי המקצוע בעצם את הגושפנקא להגשת לקבלנים. 

 לפני כן, אני רואה שפה כמה מחברי הוועדה לא היו. עשינו פתיחה, 

 

 ...  מצוין, תודה.   :כהן-רונית ארנפרוינד
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ז אני חוזר על הכל אני כבר הבנתי. א   :משה חזות

מהתחלה ואת הסדר. ואחר כך לאן אנחנו מגיעים. עשינו פתיחה. קודם כל מדובר על מכרז, אולי 

בכמה משפטים, קובי, על נאות שמיר. גלעד, או קובי, מישהו מכם, על נאות שמיר, על השכונה 

 ואיזה מכרז זה ומה אנחנו עושים במכרז הזה. אוקיי? 

 

כרז לפיתוח תשתיות תת קרקעיות ותשתיות עיליות, מדובר במ   :קובי נעים

. זה המשך של השכונה C-ו Bלשכונה שנקראת נאות שמיר. אנחנו קראנו לה בעבר מתחם 

יחידות דיור בבנייה רוויה.  2,307הירוקה, מה שקראו בעבר מתחם. הקיבולת של השכונה היא 

דות הדיור האלו בדיור למשתכן. במסגרת שיווק שעשה המנהל לאחרונה, שבו זכו יזמים בכל יחי

 חודש למסור מגרשים מפותחים.  18אנחנו התחייבנו תוך 

 

מיליון  1.1כשאני אומר מפותחים, זה שנעשו בהן עבודות עפר. יש פה עבודות עפר בסדר גודל של 

קוב. יש פה תשתיות מים, ביוב, ניקוז, אשפה פניאומטית, תאורת רחוב, סלילת כבישים, מצעים, 

לשצ"פים, טיפול בנחל, העברת קווי ביוב לכיוון בן זכאי. הרבה מאוד תשתיות תת  הכנות

חודש  18-חודש. וב 30-קרקעיות, הרבה מאוד עבודות עפר, שצריכים לבצע אותם בזמן של כ

-מהיום, למעשה, אנחנו אמורים למסור לקבלנים קרקע מפותחת, כדי שהוא בזמן הזה, בתוך ה

 חודש יוכל להעלות על הקרקע.  18ה להיתר לוועדה המקומית. ולאחר חודש  יוכל להגיש בקש 18

אנחנו ביצענו אותו כולל מע"מ. ₪, מיליון  180-המכרז הזה הוא מכרז מורכב. סדר גודל של כ

 בשני שלבים. 

אוקיי, אז זאת תוכנית של מה שנקרא כל התשתיות התת קרקעיות, שנותנות שירות למגרש, 

רכות העירוניות הקיימות: מים, ביוב, ניקוז, תקשורת, אשפה כולל חיבורים שלהם למע

פניאומטית, תאורת רחוב, ריצופים וכבישים זמניים, אבני שפה זמניים. למעשה הופכים את 

-כסדר גודל של להמתחם הזה משטח שדה שאתם רואים אותו היום לשכונה שתיתן שירות 

 יחידות דיור.  2,300-נפש. ב 8,000

 

עצם זה המכרז. עכשיו, המכרז הזה בנוי בצורה כזו שהקבלנים ב   :משה חזות

שמציעים היו צריכים לתת את התמורה במעטפה בנפרד. ותנאי הסף פלוס הערבות הבנקאית 

שפתחנו. הנה התיבה פה מאחריכם. פתחנו את התיבה. היו שבע מעטפות. אבל אחת מהן זה כולל 

פות, החזרתי את ששת המעטפות של אומדן. היו שישה מציעים. כאשר פתחתי את המעט

התמורה לתוך תיבת המכרזים ואנשי המקצוע לקחו את החומרים ובדקו את החומרים. החזירו 

לוועדת המכרזים תשובות לגבי תנאי סף וערבות בנקאית. הערבות הבנקאית היתה טובה אצל 

ם את רוצה לומר ליטל, כמה מילים רק לגבי תנאי הסף, אכולם. וניגשנו לבדוק את תנאי הסף. 

 משהו, או יורם. 

 

 אני אשמח שיגידו משהו.     :???

 

כן, כן, אני יודע. הרבה אנשים לא שוחים בחומר הזה. בכוונה אני    :משה חזות
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 רוצה שכל אחד ידע. יורם, כמה מילים. רק לגבי תנאי הסף. 

 

. 5.3-בהדברים גם מפורטים בחוות דעת ששלחנו לחברי הוועדה   :עו"ד יורם זמיר

יש פרק שבו מתוארים תנאי הסף. בגדול, ישנם תנאי סף שהם יותר פורמאליים וטכניים, 

שנוגעים לכל מיני רישומים ותעודות. אני לא אתעכב עליהם. ישנו תנאי שנוגע לערבות הבנקאית, 

שכפי שאמר יו"ר הוועדה, התקיים בצורה תקינה אצל כל המציעים. ויושלם, שלושה תנאים 

שנוגעים לניסיון הקודם של הקבלנים. ניסינו לכוון לפלח קבלנים איכותי. האמת מצטברים 

שמלכתחילה העירייה כיוונה עוד יותר גבוה. מנהל מקרקעי ישראל די אילץ אותנו להוריד דרגה 

 אחת ברמת הדרישות. אבל עדיין התמודדנו עם תנאי סף טובים ויפים לעניין הזה. 

בחוות הדעת, נוגעות כולן באותם תנאי סף שנוגעים בניסיון  הבעיות שהתעוררו, כפי שמתואר

 קודם. 

 זה ההמלצות.   :עו"ד יורם זמיר

 לצות, סליחה. כן, כן. זה המ   :משה חזות

 ... גוף סוברני להחליט אחרת.   :עו"ד יורם זמיר

 אבל אין מצב, אני בכל מקרה ראיתי את זה רק לפני חצי שעה.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 את מה?    :שה חזותמ

את הדבר הזה אני רק ראיתי לפני חצי שעה. אז שיהיה ברור   :כהן-רונית ארנפרוינד

 שאין לי מושג. 

אוקיי. אנחנו נשתדל, רונית, להסביר את הכל. עכשיו, מה שאנחנו    :משה חזות

מה שאנחנו עושים פה, אנחנו בשלב לפני האחרון, כי אנחנו ביום רביעי, על פי המלצות, על פי  

נקבע פה היום, המציעים שעמדו בתנאי הסף, נפתח להם את המעטפות והמציעים שלא עמדו 

יום. זה בגדול מה שאנחנו צריכים לעשות.  45-בתנאי הסף, אנחנו נחזיר את המעטפות לכספת, ל

מאיר, שנייה. אנחנו עכשיו רוצים להיכנס לעובי עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לעובי הקורה. 

רה. רונית, לגבי תנאי הסף. החומרים שהגיעו אליכם לגבי ששת המציעים, בסך הכל על פי הקו

 אנשי המקצוע שבדקו, שלושה עברו ושלושה לא עברו. 

מי שעבר, אנחנו יודעים. אני רוצה עכשיו להתעכב, ליטל, על שלושת הקבלנים שלא עברו, 

הסף. זה רשום לנו אבל אני רוצה  ותסבירי לנו, או יורם, או את, למה הם לא עברו את תנאי

סלע ולרר. אלו שלושת הקבלנים שלא עברו את תנאי הסף.  א.י.ל.נונו, אלהתעסק בשלושתם. בו

אני רוצה שתחדדו לחברי הוועדה למה שלושת הקבלנים האלו לא עברו את תנאי הסף, והאם 

האוויר, אולי יש מישהו אנחנו כוועדה, צריך לחשוב, אולי, אני לא יודע, אני זורק את זה לחלל 

אבל אם יש שהיה קרוב אבל אם זה תנאי סף, בעצם אנחנו לא יכולים לעשות עם זה שום דבר. 

 איזה, בוא נגיד ככה, גמישות, אני רוצה גם את הגמישות הזאת תגיד לחברי הוועדה. 

 

 הבעיה אצל שלושת הקבלנים שלטעמנו צריך לפסול את ההצעות   :עו"ד יורם זמיר

 

לחוברת המכרז. התנאי הזה אומר  4.2.5, לא חצו את אותו תנאי סף  שמוזכר  בסעיף שלהם

 שאנחנו רוצים קבלן שבתקופה, 
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 זה הניסיון,    :משה חזות

 

זה אחד משלושת תנאי הניסיון. היו שלושה תנאים מצטברים. זה   :עו"ד יורם זמיר

-, להראות שביצע בתקופה שמאחד מהשלושה. לפי התנאי הזה, הקבלן המציע צריך היה לבצע

, זאת אומרת בתוך חלון של חמש שנים, הוא היה צריך להראות 31.12.2016-עד ה 1.1.2012

מיליון שקל, או שני פרויקטים שכל אחד מהם בהיקף של  80שהוא ביצע פרויקט אחד בהיקף של 

 מיליון שקל.  40

הביצוע היו צריכים להיות בתוך עכשיו, לפני תנאי המכרז לפי שנוסחו, תחילת הביצוע וסיום 

חמש השנים, כשלעניין זה תחילת ביצוע, אנחנו בוחנים אותו לפי צו התחלת עבודה. זאת אומרת 

אני רוצה שהוא יראה לי שזה  1.1.2012כשהוא בא להראות לי שהוא התחיל את הפרויקט אחרי 

מאוד ברורה ובינארית . הדברים נוסחו בצורה 1.1.2012פרויקט שצו התחלת עבודה ניתן אחרי 

 סליחה?  בתנאי המכרז. 

 

 אם זה לפני אז אין בעיה.    :אלי מזוז

 

 יש בעיה.    :דוד שטרית

 

לא, אם זה לפני, אני פתחתי לו חלון של חמש שנים. שזו תקופה   :עו"ד יורם זמיר

 ארוכה. 'תראה לי שבתוך חמש השנים האלה', 

 

 זה לא פוסל. לא חודש לפני הוא התחיל,    :אלי מזוז

 

לא, זה פוסל. כן, כן. אנחנו אמרנו 'אתה צריך להראות לי שבתוך   :עו"ד יורם זמיר

חלון', ככה נוסח התנאי. כי אנחנו רצינו להראות ניסיון שהוא בתקופה שבסמוך להיום. ולא 

. עכשיו תשמע, בכל תנאי צריך איפשהו 2009או  2008-רצינו לראות פרויקטים שהתקיימו ב

 את הקו. לשים 

 

ברשותך, שנייה. אלי, יש לך את המסמך. הרציג כתב פה משהו,    :משה חזות

, זה יהיה 9עורך דין שכתב הרבה מאוד,  את כל ספרי המכרזים. תקרא פה מה הוא כותב בסעיף 

 לך ככה מסודר. 

 

 תראו, בתנאי כאלה, איפשהו שמים קו. היום בדיעבד אולי הייתי   :עו"ד יורם זמיר

 

. לא יודע. ככה קבענו את הקו. חשבנו שחלון של חמש 1.4.2013-או ב 1.7.2011-את זה ב קובע

 מיליון שקל.  80שנים הוא חלון מספיק רחב בשביל להשיג פרויקט של 

רצה הגורל וזה באמת קצת מוזר מה שקרה פה, ששלושה קבלנים, שלושת הקבלנים שיו"ר 
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, פרויקט שבוצע על ידם, הוועדה התייחס אליהם, הציגו עבודות שבוצעו

מיליון שקל  500או  400שמבחינת ההיקף שלו הוא מאוד גדול. אחד מהם הציג פרויקט של 

. עכשיו, 1.1.2012-אפילו. אלא שתחילת הפרויקט אצל שלושת הקבלנים האלה לפני ה

הפרויקטים בוצעו בחלקם בתוך התקופה הרלוונטית. אבל תחילתם  לפני החלון הזה שאנחנו 

נו לטובת העניין. ובמובן הזה הם לא עומדים בתנאים. עכשיו, פנינו לשלושת הקבלנים פתח

האלה, ביקשנו מהם  הבהרות. כל אחד מהם ניסה להסביר את העניין באיזשהי צורה קצת 

 אחרת. אבל בשורה התחתונה, וכפי שהדברים מוסברים וכתובים, 

 

כשיו, בוא נעבור קבלן קבלן. יורם, אוקיי. אז ברשותך. אני רוצה ע   :משה חזות

נונו, לגבי ההצעה שלו. חברים, תסתכלו. תנאי איש שלושה. אני רוצה להתעכב. בוא נתחיל עם ו

, תעלה אותם. מצוין. הנה, גלעד יעלה אותם 5הם מופיעים מסעיף הסף. יש לנו כעשרה תנאי סף. 

. אלו הם 5.11, עד 5.1 ,5למצגת. בעצם אתם יכולים לראות את זה אצלכם, מסעיף תנאי הסף, 

 תנאי הסף. 

נונו. אעכשיו, במקביל לתנאי הסף, שזה עומד מולכם מול העיניים, אנחנו נלך לגבי ההצעה של ו

 נונו. אויורם, בבקשה לגבי ו

 

אז אני רק רוצה להגיד. תנאי הסף שאני מדבר עליו, הוא הוזכר   :עו"ד יורם זמיר

 . 5.5אבל במכתב שלכם בסעיפי המכרז הוא  4.2.5בחוברת המכרז הוא . 5.5במכתב בסעיף 

 

 . המציע מתחיל לקבל צו התחלת עבודה. 5.5הוא    :משה חזות

 

כן, זה מה שאתם רואים. סליחה, אני עם משקפיים, בלי   :עו"ד יורם זמיר

נונו הציג פרויקט אנונו. ואשמופיע. עכשיו אני רוצה להתייחס לו 4.2.5משקפיים. מה שמופיע על 

 שהוא ביצע עבור נתיבי ישראל.  7מס'  כביש

 

 ? 6? אז מי עשה את 7הוא עשה.  7. לא 6כביש    :משה חזות

 זה קבלן אחר שעבר.  6    :???

 אוקיי, עבר.    :משה חזות

הוא אומר: 'אני מודה שקיבלתי צו התחלת עבודה עוד בחודש    :עו"ד יורם זמיר

א לי בטעות. עוד לא היה אישור של מוסדות . אלא מה? צו התחלת העבודה הוצ2011אוגוסט 

התכנון. הקפיאו לי את הצו והורו לי לחדש את העבודה רק מאוחר יותר'. אבל אפילו אם נקבל 

 . 2012ולא בינואר  2011את הפרשנות שלו, הרי שהורו לו לחדש את העבודה, זה היה בדצמבר 

 

 רה הקל. זאת אומרת אפילו עם היינו מקבלים את, חכה, זה עוד המק

 
מיליון שקלים. אז ממילא  הוא פחות מהדרישה, של  53...    :משה חזות

 . 40פעמיים 
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לא, זה הפרויקט השני. הפרויקט הראשון   :עו"ד ליטל פילר
 . 80הוא מעל  

 
סלע. רגע, שנייה. מאיר, בבקשה.  א.י.ל.הפרויקט השני. זה של    :משה חזות

 נונו. אאני הולך עכשיו רק לו
 

 53, אבל הוא הציג, בנוסף עוד פרויקט של 80הוא מעל  7כביש   :ד ליטל פילרעו"
 מיליון. 

 
 אבל איפה הסכום? פה לא רשום.    :מאיר בן הרוש

 
 אני לא זוכר את הסכום.   :עו"ד יורם זמיר

 
 מיליון שקל.  53לא, לא, רגע. רשום רק    :מאיר בן הרוש

 
 פרויקט האחר. מיליון זה ה 53לא,   :עו"ד יורם זמיר

 
 אז איפה הפרויקט הראשון?    :מאיר בן הרוש

 
 תיכף אני אגיד לך את הסכום.   :עו"ד יורם זמיר

 
 ... אם מציגים מספרים, אז שיציג מספרים    :מאיר בן הרוש

 
, שצריך להתייחס לצו ואנונובקיצור, גם אם נקבל את גרסתו של   :עו"ד יורם זמיר

. לפי המסמכים הורו לו 1.1.2012-תו, הרי שהפשרתו היתה לפני הרשהמוקפא רק לאחר מועד הפ

 . ולכן המלצתנו היא, 2011לחזור לעבודה, זה כבר בדצמבר 

 
 , 5.25אז התנאי הראשון, סעיף     :משה חזות

 
 , 4.2.5  :עו"ד יורם זמיר

 
 לגבי ניסיון הוא לא,  4.2.5   :משה חזות

 
 לא צולח.   :עו"ד יורם זמיר

 
 אוקיי. השני מה הבעיה שלו?    :ותמשה חז

 
 לא, זו הבעיה שלו.   :עו"ד יורם זמיר

 
 נונו. אהעיקרית של ו   :משה חזות

 
 

 כן.   :עו"ד יורם זמיר
 

אוקיי. אין לנו שום גמישות פה, אין לנו שום עניין. אני רוצה    :משה חזות
 ללכת אחד אחד ולסגור, יורם. 
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י בצורה כללית, וגם חוות אני אגיד אול  :עו"ד יורם זמיר

הדעת מתייחסת לנושא הזה בצורה כללית. לפני שנדרשנו לכל אחד מהמציעים ולבעיה שלו, 

כתבנו באופן כללי איזשהו פרק שמתייחס לסיטואציה. תנאי סף הם עניין בינארי. זה לא עניין 

אפשר לקבוע  של טולרנציה של איחור. קבענו את התנאים כפי שקבענו. כפי שאמרתי, אולי היה

אותם אחרת. אבל כפי שהם נקבעו, לפי דעתי הם היו הגונים  וסבירים. אף אחד לא תקף את 

תנאי הסף האלה עובר להגשת ההצעות. ואלה תנאי הסף שלפעמים צריך לשפוט את ההצעות. 

ואי אפשר להתגמש. בוא נגיד אם נתגמש, אז לא נראה לי שנוכל להגן על זה בבית משפט. יש 

 וצריך לעמוד בהם. כללים 

 

אפשר להגיד בנקודה הזאת יותר מזה. הקבלנים יכולים לטעון,    :דוד עובדיה

. מחליטים 25.12.2011-נניח שאנחנו מכשירים את הקבלן הזה, שקיבל צו התחלת עבודה ב

 להכשיר אותו. יבואו קבלנים שלא הגישו, יגידו 'אה, גם לי היה הפרויקט הזה'. 

 
 נוי תנאי מכרז. זה שי   :משה חזות

 
היה פרויקט הזה ולא ניגשתי. לכן אין מה לעשות. על דרך    :דוד עובדיה

 השלילה, חייבים לפסול. 
 

 אוקיי. אנחנו צריכים תשובה למאיר. ליטל.    :משה חזות
 

זה הפרויקט הנוסף שהוא ₪. מיליון  170הוא  7פרויקט כביש   :עו"ד ליטל פילר
 הציג. 

 
 ראשון, נכון? ה   :מאיר בן הרוש

 
הציג פרויקט נוסף, אך מדובר בפרויקט בהיקף  ואנונולא, כתוב.   :עו"ד יורם זמיר

 -לא כתבנו  7. זה נכון. על פרויקט 53של 
 

 אז צריכים להציג את הנתון הראשון.    :מאיר בן הרוש
 

 אני מתנצל, בסדר. אנחנו משלימים את החוסרים.   :עו"ד יורם זמיר
 

 58, וכשאתה רואה 80זה  40-ו 40פשוט אני יודע שהמקסימום    :מאיר בן הרוש
 מיליון, נדמה לי, אז זה כבר פוסל אותו אוטומטית. זה לא עומד בסף. זה כאילו משהו מטעה. 

 
 אני מתנצל. באמת לא היתה לי שום כוונה להטעות.   :עו"ד יורם זמיר

 
ל .י., הצעה של א22חברים, אנחנו הולכים למציע השני. סעיף    :משה חזות

סלע. אנחנו עכשיו הולכים רק לאלו שלא עמדו בתנאי הסף, כי אנחנו צריכים את זה שיהיה ברור 
 לכולם למה. 

 
-. הרבה מעבר ל531סלע הציג פרויקט מאוד גדול של כביש  א.י.ל.  :עו"ד יורם זמיר

ל צו התחלת הוא טען שבפרויקט הזה המסוים לא הוצא בכלמיליון שקל, כפי שאמרתי.  80

עבודה ועל כן צריך לבדוק מתי בעצם הוא התחיל לבצע את העבודות בשטח. הוא ביקש מאיתנו 
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', שזה קודם 2.11.2011-שלא נבדוק. הוא אומר ככה: 'החוזה שלי נחתם ב

לתקופה הרלוונטית. אבל בפועל לא הוצא לי צו התחלת עבודה, ובפועל התחלתי לעבוד, זה היה 

  -. ולכן אני 2012רק בחודש ינואר 

 
יורם, חברים, שנייה. כשאתה אומר על התחלת צו עבודה, אני    :משה חזות

 רוצה שתסביר את המושג צו התחלת עבודה. 
 
 

צו התחלת עבודה זה מונח חוזי, שהוא לא תמיד בפרויקטים   :עו"ד יורם זמיר

יוחד בחוזים תחילת העבודה היא ביום חתימת החוזה. הרבה פעמים חותמים על חוזה, במ

מורכבים, ולוקח איזשהו פרק  זמן עד שמזמין העבודה, במקרה שלנו העירייה, אומר לקבלן 'צא 

לדרך'. עכשיו, יש מקרים שבהם צו התחלת עבודה ניתן ממש עם חתימת החוזה. ויש מקרים 

 שזה ניתן באיזשהו פרק זמן של כמה שבועות לאחר מכן. 

וצא לי בכלל צו התחלת עבודה על ידי מזמין העבודה, במקרה המסוים הזה הקבלן אמר 'לא ה

ואני עומד בדרישות'. אבל  2012ולכן צריך להסתכל על הפרויקט כאילו הוא התחיל רק בינואר 

כשביקשנו ממנו, והדברים מתועדים בכתובים, אסמכתאות לטיעון הזה, ובראש ובראשונה 

', לכך  שלא הוצא צו התחלת עבודה ביקשנו ממנו אישור ממזמין העבודה, שזה 'נתיבי ישראל

בפרויקט, הוא לא הביא לנו אישור כזה. הוא הביא אישור ממי שהיה מנהל הפרויקט, אבל מנהל 

הפרויקט גם הוא לא אומר שלא הוצא צו התחלת עבודה, אלא הוא נותן כל מיני נתונים מסביב. 

 אבל את האמירה הזאת שלא הוצא צו התחלת עבודה הוא לא אומר. 

במסמך אחר שמצאנו בתוך מסמכי ההצעה שלו, כן יש התייחסות לכך שניתן צו התחלת עבודה ו

. אז לא ראינו את הצו בעיניים, אבל באיזשהי ניירת פנימית של ניהול הפרויקט 2.11.2011-ב

 ישנה אמירה שצו התחלת עבודה ניתן.

, זאת DBה פרויקט שנקרא עכשיו, אני רוצה להסביר כאן מה הניואנס, ואני מבין מה הסיפור. ז

. כנראה מה שקרה בפרויקט הזה, DBOT .Designed builtאומרת זה פרויקט של תכנון ביצוע. 

, והוא כנראה התחיל לבצע את Designed built, כן, זה DBאבל מבחינתנו זה לא ממש משנה, 

במבר. והוא העבודות בפרויקט, במובן של התחיל לבצע את עבודות התכנון בפרויקט, בחודש נו

עלה לשטח רק בחודש ינואר. אבל מבחינתנו תחילת הפרויקט, וגם מבחינת מזמין העבודה, היתה 

. ולכן שוב, באמת, באיזשהו צירוף מקרים כאן, זה עוד פרויקט, עוד מציע 2011בנובמבר 

 פוטנציאלי שנופל על הקשקש. אבל אני לא רואה את האלטרנטיבות. 

 

 סלע?  א.י.לוד היתה בעיה של אוקיי. מה ע   :משה חזות

 

 

היתה עוד איזשהי שאלה יותר ראייתית לגבי העמידה שלו בתנאי   :עו"ד יורם זמיר

, אבל מכיוון שהוא לא הציג לנו בדיוק את החשבונות בצורה שבה רצינו, אבל לא נדרשנו 4.2.6

ה אם הוא הציג לנו היתה שאל 4.2.6. 4.2.5-לעניין הזה יותר לעומק, מכיוון שאם הוא לא עומד ב

 את התימוכין בצורה שביקרנו. 
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 חייב לעמוד בתנאי הזה.   4.2.6, 4.2.5כלומר מבחינתך, אני מבין,    :משה חזות

 

 כל התנאים.   :עו"ד יורם זמיר

 

לא, קודם כל שהוא נבדק, ואם הוא לא עובר, זה לא משמעותי    :משה חזות

 לבדוק דברים אחרים. אוקיי? 

 

יכול להיות שהייתי ממליץ לתת לו הזדמנות נוספת  4.2.6-על ה  :זמירעו"ד יורם 

הציג את הראיות לכך שהוא עומד ... אבל פה הוא עשה את מה שהוא יכול, והראיות מראות ל

 ההיפך ממה שהוא אומר. 

 

סלע, שהוא לא עמד בתנאי הסף.  א.י.ל.אז ההצעה שלכם, את    :משה חזות

 אוקיי? 

 

 נכון. והבא בתור,   :עו"ד יורם זמיר

 

 הבא בתור זה לרר.    :משה חזות

 

אצל לרר הדברים יותר פשוטים וגם קצת פחות על הקשקש. לרר   :עו"ד יורם זמיר

. זה כבר שמונה 2011בפרויקט שהוא הציג על מנת לעמוד בתנאי, יש צו התחלת עבודה ממאי 

ים את שני הראשונים, הוא קל חודשים לפני המועד הקובע. אני לא רואה פה, אם אנחנו פוסל

 אני לא רואה פה אפשרות. וחומר. 

 

יורם, לוועדה אני מבקש לשאול. איפה אנחנו יכולים להיות    :משה חזות

גמישים עם איזשהו קבלן או איזשהו סעיף? אנחנו כחברי ועדה. כלומר תנאי הסף, רגע, שנייה. 

 אני שואל בכוונה, ואני מבקש גם את התשובה. 

 

אני חושב שהוועדה נהגה בצורה נבונה כשגילתה את הגמישות   :יורם זמירעו"ד 

בכך שאפשרה למציעים להשלים. זו גמישות שגם לא תמיד חייבים לתת אותה אבל אפשרנו לכל 

המציעים לעשות מקצה שיפורים, על מנת להוכיח בצורה טובה את העמידה שלהם בתנאי הסף. 

לא תמיד מאפשרים אותה. אנחנו בעניין הזה נהגנו ברוחב  זו גם כן גמישות שהיום בבתי המשפט

לב, או ברוחב יד ואפשרנו לכולם להשלים את החסר. אבל משעה שאחרי מקצה השיפורים הם 

  -לא עומדים בתנאים, אני לא 

 

רונית, אתם לא הייתם בישיבה הקודמת. בישיבה הקודמת בעצם    :משה חזות

את הגמישות הזו למציעים. לכן הם פנו, אנשי המקצוע,  החלטנו, חברי הוועדה החליטו, לתת
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בהבהרות למציעים. ופה הם קיבלו מהם את ההבהרות. הם יכלו גם לתקן 

חלק  מהדברים. כלומר אנחנו, חברי הוועדה, נתנו להם איך אומרים, עוד איזשהו שבוע של 

לא עמד בתנאי הסף, תיקון ליקויים. לכן זה חשוב להבהיר את הנקודה הזו. לכן, כלומר מי ש

 אנחנו לא יכולים, 

 

נונו יש סכום ולשאר המציעים אין איש לי שאלה. למה רק לו   :מאיר בן הרוש

 סכומים? 

 

 אני מבין שמשהו פה מפריע לך, תאמין לי, אין בזה שום כוונה.   :עו"ד יורם זמיר

 

אני רוצה לדעת. תשמע, אני אגיד לך למה. כי אם כתוב בהצעה    :מאיר בן הרוש

 X-, או סכום מסוים, אז לפחות לכולם שהיה להם פרויקט ב2כפול  40שהוא חייב להיות לפחות 

 מיליונים. 

 

אני רוצה להבהיר. כל המציעים האחרים הציגו פרויקט אחד   :עו"ד יורם זמיר

 מיליון שקל.  80-שחצה את ה

 

איך אני אדע כמה כל אחד? תשמע, אני צריך בסוף להצביע    :ושמאיר בן הר

למשהו שהוא שווה בסכום עתק. ומחר מחרתיים תהיה איזו תביעה משפטית או משהו. אני רוצה 

כי אני הולך להצביע על משהו גדול מאוד. זה דבר שהולך להיות לדורי לדעת כל סעיף וסעיף, 

נונו יש אשהו שאני לא יודע ואני רוצה לדעת, אם לודורות. לכן, אם אני לא אהיה שלם עם מ

 , למה שאר? לא, אני רוצה לדעת כמה כל אחד הציע. חשוב לי מאוד לדעת. Xסכומים 

 

 קודם כל אין מניעה. נשיג לך,   :עו"ד יורם זמיר

 

לא, גם אלה שנפסלו וגם אלה שזכו, אין להם הצעות של כמה הם    :מאיר בן הרוש

 ביצעו עבודות. 

 

אוקיי, אין בעיה. קודם כל אני יכול להביא. יש לי את הנתונים.   :עו"ד יורם זמיר

אני רק רוצה להסביר גם למה הדברים מוצגים כפי שהם מוצגים. כל יתר המציעים הציגו 

 מיליון שקל. מבחינתנו זו לא שאלה של סכום הפרויקט. השאלה כפי  80פרויקט אחד שהוא מעל 

 

ותחילתו. הפרויקט יכול להיות גם של חצי מיליארד שקל. אם הוא לא  שהסברתי, של התאריך

 התחיל בזמן, אז הוא לא משנה. 

 

 הבנתי.    :מאיר בן הרוש
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היחידי שהציג שני פרויקטים.  ואנונו  :עו"ד יורם זמיר

 . 80-ופרויקט אחר של מעל ל 53פרויקט אחד של 

 

גם התאריך וגם הסכום, אתה אבל שניהם נמצאים בתנאי הסף.    :מאיר בן הרוש

 מסכים איתי? 

 

 כן, תשמע. יש הרבה דברים שנמצאים בתנאי הסף.   :עו"ד יורם זמיר

 

 מה, הסכום הוא לא רלוונטי?    :מאיר בן הרוש

 

 הוא לא רלוונטי ברגע שהתאריך לא טוב.   :עו"ד יורם זמיר

 

 למה לא רלוונטי?    :מאיר בן הרוש

 

 גע שהתאריך לא טוב, הסכום יכול להיות גבוה, כי בר  :עו"ד יורם זמיר

 

 אבל קבעת סכום,    :מאיר בן הרוש

 

כי הוא עבר אותם, הוא עבר את הסכום הזה. רק השאלה אם    :קובי נעים

 הוא בתוך החלון שהוגדר. 

 

 של החמש שנים.   :עו"ד יורם זמיר

 

 אין לי בעיה.    :מאיר בן הרוש

 

 לך מראש שבשניהם הם עברו את הסכום שנדרש.  דקה. אני אומר   :קובי נעים

 

 מה הבעיה שיהיה רשום?    :מאיר בן הרוש

 

 אז נקבל עכשיו את הנתון לגבי הסכום שהיה בחשבון של הקבלן.    :קובי נעים

 

 

אני לא מבין. אם יש תנאי סף, אז זה אמור להיות רשום בכל    :מאיר בן הרוש

יב, יש דבר מינימאלי. לפחות שיהיה, אם אחד רשם את לא, משה, אבל בכנות. תקשהמציעים. 

 הסכום, תרשום לכולם. 

 

מאיר, אוקיי, בסדר. קיבלנו, הבנו, הסבירו לך את זה, מאיר,    :משה חזות
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 בצורה מסודרת. אלי, בבקשה. אתה רוצה להתייחס? 

 

אני שואל, תוהה בקול רם. למה שלא נבטל את זה? תפתחו את    :אלי מזוז

זה, את החלון שהוא בסדר, שבהגדרה לפני שחשבתם וראיתם מה קורה פה הוא נכון החלון ה

ואף אחד לא בא בטענות. אבל היות ומה שאנחנו רואים פה זה מקרה שיש לנו שלושה קבלנים 

שאנחנו מפספסים אותם, והצעות שאנחנו מפספסים. אנחנו לא יודעים מה הצעת  המחיר אפילו, 

 אני לא מדבר עליה בכלל. 

 

המשמעות של זה זה פשוט מכרז חדש. אי אפשר לשנות   :עו"ד יורם זמיר

 רטרואקטיבית. 

 

הולכים לבנות שכונה חדשה. לא העולם לא בורח לשום מקום.    :אלי מזוז

יקרה כלום עם נתעכב בעוד חודשיים, שלוש. גם חצי שנה. לא יקרה כלום. זה רק יעשה טוב 

 ליבנה. 

 

 ר, אלי. אוקיי, בסד   :משה חזות

 

 א', סליחה. להגיד 'לא יקרה כלום' זה לא נכון.   :עו"ד יורם זמיר

 

אל תקפצו. בבקשה, גלעד. זו זכותו של חבר ועדה להביע.    :משה חזות

 )מדברים ביחד( שנייה מי שרוצה לענות, בבקשה. שיהיה סדר. בבקשה, גלעד. 

 

ות הפיתוח מתוכננות אנחנו מנהלים את הפרויקט.  במסגרת עבוד   :גלעד מוצפי

פה עבודות עפר מאסיביות, כדי למסור את המגרשים ליזמים הפרטיים. אני רק רוצה להזכיר 

לחברי הוועדה שיש לנו כבר יזמים שזכו במגרשים. המדינה כבר שיווקה את הקרקעות. אנחנו 

את מחויבים למסור להם, העירייה מחויבת למסור את הקרקעות האלה ליזמים בזמן. הפרה כז

של אי מסירת מגרש ליזמים יכולה לעלות פה ולשנות פה את הדברים אל מול היזמים. כי זו 

 הפרה. 

 

 אנחנו משרד השיכון? במנהל?   :מאיר בן הרוש

 

 לא, זה במנהל.    :גלעד מוצפי

 

 הם זכו מול המנהל?    :מאיר בן הרוש

 

עיריות כן. עכשיו, המדינה מפרסמת, המדינה משווקת וה   :גלעד מוצפי

... להזיז את זה חודש, חודשיים או מחויבות בדרך כלל לבצע עבודות, כדי לאפשר ליזמים 
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שלושה יש לכך משמעות. כי זה זמן עבודה שהקבלן שלנו צריך לבצע. 

המצב האידיאלי היה, אגב, שהיינו כבר בביצוע. ורק אחרי זה היו משווקים. אני לא צריך לספר 

על 'מחיר למשתכן', ואיך המדינה נוהגת בלקדם את כל נושא  לכם מה  הולך בתקופה הזאת

  -הדיור. ולכן השיווק רץ מהר ובעקבותיו גם הפיתוח צריך 

 

קראת מה קורה ברמת השרון ונס ציונה? עם כל הפרויקט שם    :מאיר בן הרוש

 שהוא תקוע, כי לא עמדו בכל תנאי הסף שקבעו? אנחנו גם עוקבים אחרי הפרויקטים האלה. 

 

 זה העניין, זאת המהות. ולכן אני מציג למה חשוב, ...    :גלעד מוצפי

 

 ... אני רוצה שתבהיר אותו, כי אתה אמרת אותו,    :אלי מזוז

 

רגע, שנייה. זה לא פשוט לבטל מכרז. הוועדה לא יכולה  להחליט    :דוד שטרית

מה שאתה אומר, יכול להיות פה לבטל מכרז. אם אין סיבה לבטל מכרז, היא לא יכולה. עכשיו, ל

חלון אחר, יהיה תמיד מישהו יהיה גבולי. אז שאם היינו פותחים חלון, אין לזה סוף. אתה תעשה 

מה? נפתח אותו עוד פעם? אבל הוועדה, אם יש לה הצעות כשרות, היא לא יכלה לפסול את 

 המכרז. אתה תהיה צפוי פה לתביעות מפה ועד להודעה חדשה. 

 

 למי יבואו בטענות? למי?     :מאיר בן הרוש

 

 לא, תביעות.    :דוד שטרית

 

 למי יבואו בטענות? למי? למדינה?    :משה חזות

 

 תביעות, לא  טענות. אף אחד לא יבואו בטענות.    :דוד שטרית

 

תקשיב, דוד, אני רוצה רק לשאול שאלה. כשהוא אומר שהמנהל    :מאיר בן הרוש

 יצא למכרז, 

 

 לא ... מנהל.    :דוד שטרית

 

בסדר, אז בוא נעזוב אותו בצד. גם כשבן אדם קונה מגרש, הוא    :מאיר בן הרוש

 יכול לבנות אותו שנתיים, לא קשור. אבל אנחנו, מה שרוצים, 

 

 לא, לא, זה לא נכון.    :דוד שטרית

 

חנו לפני שבוע, בבקשה של רק שנייה. כשקבעתם את הסף, הרי אנ   :מאיר בן הרוש
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שניתן לבעלי המקצוע לשבת ולהכין את כל החומר, כדי, רגע, להיפך, משה, 

אנחנו עזרנו וגם הצבענו והסכמנו שיצאו, שיעשו עבודה. ואף אחד לא פוסל את העבודה שאתם 

עושים. להיפך, אנחנו מברכים על זה שבונים, זה בסדר גמור. רק אני אומר, כשמגישים נייר כזה, 

 ני אדע, שיהיו בו כל הפרטים. כדי שא

 

 מקובל.    :משה חזות

 

 אני מצביע, אני מצביע נכון.    :מאיר בן הרוש

 

מאיר, קודם כל אתה צודק. אם אתה סומך על הוועדה שעשתה    :דוד שטרית

את הבדיקה המקצועית, אז אומרים לך, אבל אתה צודק. אפשר להראות לך את המספרים. כי 

ול, לכאורה, בעצם לא להאמין למה שכתוב. נכון, גם אומרים לך דברים שכתובים פה. אתה יכ

 היה צריך להיות מסומן. רשום, לא נרשם, ירשמו, יגידו לך את המספרים. 

 

לא, תשמע. יש פה הרבה מאוד דברים, תראה, למשל אנחנו דרשנו   :עו"ד יורם זמיר

. מה שעמדו, ... (, אלמוני עמד5ג)-(. לא כתבנו על ההצעות פלוני עמד ב5שקבלן יעמוד ברישום ג)

ולכן כשהדברים תקינים, לא התייחסנו. אני חוות הדעת מתייחסת לבעיות. לא למה שאין בעיות. 

. לא התייחסתי לדברים האלה, כי אני כותב חוות דעת 4.2.2ולא  4.2.1לא התייחסתי לפרטים של 

 על מה הבעיות ולא מה אין בעיות. 

 

ריך לדעת שהבן אדם, קבלן ברמה כזאת (, צ5ג)-יש מצב שקבעת ב   :מאיר בן הרוש

 שעושה, 

 

 (. 5ג)-אבל לא כתבתי בחוות הדעת שהוא עומד ב  :עו"ד יורם זמיר

 

 אין בעיה. אבל חוות הדעת נכתבה במהירות.    :מאיר בן הרוש

 

 לא.   :עו"ד יורם זמיר

 

אתה אומר לי לא. אני אומר לך שהיא נכתבה במהירות. למה? כי    :מאיר בן הרוש

אם הצבענו השבוע, כדי לתת אפשרות גם שיכינו לנו מסמך שנבוא היום, רוצים לבוא, תשמע, 

  –אתה מדבר בפרויקט ענק. שתבין, זה לא פרויקט 

 

 אנשים עובדים פה, מאיר, סליחה.    :משה חזות

 

אין לי בעיה, אבל עוד פעם, משה. תקשיב. שני דברים אני רוצה    :מאיר בן הרוש

ד לא פוסל את התוכנית הזאת, וכולם מברכים על העבודה שאתם עושים. אבל להגיד. אף אח
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אתם יושבים פה כל יום. אתם מכירים את החומר מא' עד ת'. אנחנו 

מיליון  300יושבים פה על איזה דף, שאני רואה אותו פעם ראשונה. אתה מצפה ממני להצביע על 

 שקלים ככה בהינף יד. 'תסמוך עלי, זה בסדר'. 

 

לא, לא, זה לא סמוך. יש פה אנשי מקצוע, עורכי דין, אנשים    :חזות משה

 שבתחום, 

 

אני מעריך אנשי מקצוע, אבל אני מצביע בסוף, אבל הוא לא    :מאיר בן הרוש

 ייתבע מחר, אני אתבע. 

 

 אוקיי.    :מאיר בן הרוש

 

 אני כחבר מועצה, אני אתבע, לא אתה.    :מאיר בן הרוש

 

 וקיי, זכותך, אתה יכול להצביע נגד. א   :משה חזות

 

  –למה? משה, סתם    :מאיר בן הרוש

 

 

 מה אני אגיד לך? רגע,    :משה חזות

 

 מה, אתה ... שאני אצביע?    :מאיר בן הרוש

 

אני לא יודע. אבל אנחנו פה מביאים לך את כל החומרים. על כל    :משה חזות

 מכרז שאנחנו נעשה, 

 

לא צריך לכעוס, משה. להיפך, אתה צריך להבין שאם אני  אתה   :מאיר בן הרוש

 מודאג ממשהו, 

 

 חס וחלילה, אני לא כועס.    :מאיר בן הרוש

 

 אני רוצה שאתה תהיה   רגוע, המהנדס. ושקובי,    :מאיר בן הרוש

 

 אלי, אליך, משפט. מאיר, אני לא כועס. מאיר, אני לא כועס.    :משה חזות

 

ראה, יש בעיה בלבטל מכרז שיש בו שלוש הצעות כשרות. ת  :עו"ד יורם זמיר

כשעירייה מפרסמת מכרז וקובעת איזשהם כללים למשחק, היא מחויבת לכללים שהיא בעצמה 
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קבעה. זאת אומרת, אם יש מכרז שהתקבלו בו שלוש הצעות כשרות, 

יכול והצעות תקינות, והם לא במרחקים גדולים מדי מהאומדן של העירייה עצמה, אתה לא 

להגיד 'אני אעשה מכרז חדש'. לא, אתה  פרסמת מכרז, קבלנים התמודדו במכרז הזה, ואתה 

מחויב לתהליך. אתה לא יכול לסגת ממנו. עכשיו, אם היינו מקבלים רק הצעה אחת, אז באמת 

יש בחוק פרוצדורה שמתייחסת לסיטואציה של הצעה יחידה. ורשאית הוועדה להגיד 'לא 

 ק עם הצעה יחידה, ואני לא מעוניינת להתקדם'. מתאים לי להיות ר

אם היינו מקבלים הצעות, נראה שההצעות גבוהות במידה ניכרת מהאומדן שלנו, זה גם כן סיבה 

לפסול את המכרז. אבל אם יש מכרז עם שלוש הצעות כשרות, וכשנפתח אותן ההצעות יהיו 

 ו לא יכולים להחליט אחרת. פחות או יותר סביב האומדן, אנחנו מחויבים לתהליך. אנחנ

 

כמו שאנחנו לוקחים ערבות בנקאית, ומציעים, והם מחויבים    :משה חזות

אלינו, אנחנו גם מחויבים אליהם במכרז. אתה לא יכול לעצור תהליך כזה. כאשר עוד יש לך 

הצעות כשרות. כאשר עברנו כבר תהליך ארוך בוועדת המכרזים. זה בלתי אפשרי. חברים, אני 

  -לך לשלב הו

 

עשינו את התהליך, אם משפט אחד. רק עוד משפט אחד. הרי גם    :דוד שטרית

אתם זוכרים. בדרך כלל אנחנו משתתפים ועדות מכרזים, אמנם פרויקטים קצת יותר קטנים. פה 

זה לא בכדי. זאת אומרת בכוונה לא חתכנו,  ה... היו שתי מעטפות. לא פתחנו את המעטפה של

יה משוחדים מהמחיר, לכאורה, בגלל העניין של המחיר. המחיר פה יכול להיות כדי שגם לא נה

 שאחד מאלה שנפסל, אולי הוא יהיה יותר זול, אנחנו אפילו לא יודעים, כמו שאמרת. 

 

 זה לא משנה. רונית, בבקשה.    :משה חזות

 

ולא אתם מדברים כאן על לקוח זמנים שאני לא ראיתי אותו   :כהן-רונית ארנפרוינד

מכירה אותו. אני אשמח שנקבל את הלוח זמנים הזה. איפה הוא חתום ואיפה הוא מחייב אותנו. 

 חודש, זה נשמע לי מטורף לחלוטין. בין היתר. אבל אני רוצה לראות שאנחנו מחויבים לזה.  18

 

 אוקיי. בסדר. יציגו לך את זה רונית. אין שום בעיה.    :משה חזות

 

תית שנקרא חוזה תשתית. יש א', הסכם גג. וב', יש את חוזה תש   :קובי נעים

  -מה שנקרא חוזה התשתית, שהוא 

 

 אז תשלחו לנו במייל.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 

אוקיי. בסדר. חברים. כלומר אני הולך עם הצוות המקצועי. ככה    :משה חזות

סלע ולרר.  א.י.ל., ואנונו, אני גם חושב, אין לנו גם מנוס, אלא לבטל, לפסול את שלושת המציעים
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חברים, שנייה. והנותרים, בן ארי, גלנור ובן רחמים הם ההצעות הכשרות. 

אני מוסיף על זה שאנחנו, שנפתח ביום רביעי את תיבת המכרזים, אנחנו נוציא את התמורה, את 

שיו, שלושת המעטפות, רק של בן ארי, גלנור ובן רחמים. שלושת המעטפות, אם אנחנו נפסול, עכ

יום. כי יש לזה גם  45, סלע ולרר, הם יישארו. נחתום עליהם והם יהיו בתוך כספת, עד ואנונושל 

רעיון מאחורי זה. אוקיי? אנחנו לא נחזיר את החומרים. אז זהו. חברים, מישהו רוצה עוד לשאול 

 משהו, לפני שאני מעלה להצבעה? 

 

 כן. למה הצבעה?    :מאיר בן הרוש

 

 א.י.ל., ואנונואני מעלה להצבעה מה שאמרתי עכשיו. לפסול את    :משה חזות

 סלע ולרר, ולקבל את בן ארי, גלנור ובן רחמים. 

 

 ואחר כך מה?    :מאיר בן הרוש

 

 אמרתי לך. יום רביעי פותחים את המכרז. עוד פעם אני אחזור?    :משה חזות

 

המציעים האלה אני שואל אותך שאלה. מה הסיכוי ששלושת    :מאיר בן הרוש

יבואו ויגידו 'אנחנו לא מקבלים את ההצעה שלכם ואנחנו נגיש ערעור'. אני שואל במקרה שיכול 

 להיות בסיכון. 

 

במידה וההצעה שהם נתנו, שאנחנו לא יודעים אותה, תהיה יותר    :קובי נעים

  -גבוהה מההצעה שזכתה, אולי יש סיכוי. אם ההצעה יותר גבוהה, הם לא 

 

 

  -זה לא השיקול  :אלטמן-ובה שפיראעו"ד ט

 

 אבל זה לא שיקול, חברים. זה לא שיקול.    :משה חזות

 

 רגע, למה לא? )מדברים ביחד(    :מאיר בן הרוש

 

יש אפשרות כזו. כל אחד שלא זוכה במכרז, יכול לגשת לערער    :משה חזות

 לבתי משפט. 

 

  -אבל יש אפשרות שגם אלה שזכו    :דוד שטרית

 

אני אגיד לך. היתה לנו בעיה באחת מישיבות המכרזים שאישרנו    :ר בן הרושמאי

איזו חברה. בסוף הסתבר לנו שהם מעורבים משפטית. גם אהוד, באחת הישיבות, אני לא זוכר 
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באיזה מכרז זה היה. הסתבר שהחברה שזכתה היתה מעורבת באיזה 

משפטית לאחת מהחברות, שאנחנו  תהליך משפטי, נדמה לי. מה קורה במצב כזה שאם יש בעיה

 לא מודעים לזה, יכול להיות שזה לא בהצעות הסף של המכרז. מה עושים אז? 

 

  -אם זה לא בתנאי הסף, אז מבחינתנו   :עו"ד יורם זמיר

 

רגע, זה רשום. אני יכול להסתמך על זה? שאם אחד שנמצא    :מאיר בן הרוש

 בתהליך משפטי על כל מיני עבירות, 

 

יש בתנאי המכרז היתה התייחסות לסיטואציה שכל קבלן שנמצא   :יורם זמיר עו"ד

בעימות משפטי מול העירייה המסוימת הזו. למיטב ידיעתי זה לא רלוונטי לאף אחד משש 

 החברות האלה. זה אם  מישהו נמצא במשפט מול מע"צ, 

 

 . אבל בדקתם? לא, אני שואל. יכול להיות שזאת עירייה   :מאיר בן הרוש

 

 

ואם כן, אנחנו  יכולים להחליט בוועדה ביום רביעי לפסול. זו   :ד"ר אהוד ויצמן

 זכותנו כוועדה. 

 

  -לא, אז אני שואל. למה    :מאיר בן הרוש

 

תן לי רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו. אנחנו יושבים פה היום   :ד"ר אהוד ויצמן

בתנאי הסף כמו שהם. לראות מי עמד, מי  כאקסטרה. כי באופן טבעי ועדת מכרזים צריכה לדון

לא עמד, ולהגיד מי שלא עמד ירד. זה התפקיד שלנו. ואנחנו דנים במי שנשאר ומסתכלים 

הלכנו זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ובהתייחסות של סך הכל מה שהוא נתן מול האומדן שלנו. 

בתנאי הסף. היה לנו דיון ארוך בגלל הרגישות ונתנו, אתה ישבת איתנו בוועדה הקודמת, ודנו גם 

מאוד. והסמכנו את האנשים שילכו ויגידו. דיברו איתם ואלו התשובות. לאור התשובות שהם 

 קיבלו, זה מה שאני מניח, 

 

 כמובן,    :משה חזות

 

לאור התשובות שהם קיבלו, עובדתית הם לא עומדים בתנאי   :ד"ר אהוד ויצמן

יושבים בוועדת מכרזים, מאיר. בדרך כלל לא עומד, אנחנו הסף. אגב, בכל מכרז רגיל, ואנחנו 

 בכלל לא, הוא לא עולה. 

 

 אנחנו לא דנים בפרויקטים כאלה גדולים.    :מאיר בן הרוש
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לא משנה. אני מדבר על העיקרון. אני מבין   :ד"ר אהוד ויצמן

ך. ההליכה מאיפה, הדאגה שאתה מביע. אני מבין אותה. אבל אני אומר. מהבחינה הזו להיפ

הסדורה, של צעד אחרי צעד, תוך כדי בחינה, תוך קבלת ההמלצות. עומד פה הגוף המקצועי 

ואומר 'אני על הדבר הזה יכול להגן בשקט', כי אלה העובדות. עכשיו, אנחנו כוועדת מכרזים 

כשיו צריכים להגיד 'אוקיי, מי עומד, מי לא עומד'. לא עומד, קיבלו את ההזדמנות, יורד. אנחנו ע

 נדון רק במי שעומד.

אגב, כשנפתח את המעטפות, יכול להיות שיהיו לנו ביום רביעי שיקולים  ודיבורים ואני לא יודע 

מה, כדי להחליט בסוף את מי אנחנו לוקחים. יכול להיות. אבל גם שם, מרווחי המשחק שלנו 

 כוועדה הם אחרים. ולכן אין ספק שאנחנו צריכים לקבל את ההצעה הזו. 

 

 אוקיי, תודה. חברים, עוד מישהו רוצה להתייחס?    :משה חזות
 

 אני אשמח לקבל את המסמך באמת,    :אלי מזוז
 

 מה שרונית ביקשה?   :ד"ר אהוד ויצמן
 

 לוחות זמנים? אוקיי. אין שום בעיה. יעל, תרשמי לך את זה.    :משה חזות
 

ושאים שהעלנו, רק לגבי לא, שנייה. אני רוצה גם, בעקבות הנ   :מאיר בן הרוש
 השלושה הנותרים, 

 
 לגבי המספרים הוא שואל.   :ד"ר אהוד ויצמן

 

אנחנו רוצים מספרים, המלצות ואם יש הרשעות, כי חשוב מאוד    :מאיר בן הרוש

 לדעת. זה נושאים ... ועדת המכרזים. למה? כי אם אנחנו נאשר מישהו ותהיה לנו איזו בעיה, 

 

נו מכירים, איזה עירייה תבעה אותו על איחור בעבודה של חצי שנה או סתם דוגמה כמו שאנח

שנה מעבר למכרז. הוא צפצף ותהליך משפטי והכל. יכול להיות שייגרם לנו גם כאן. כי אלי, 

בישיבת מועצה הקודמת, העלה הצעה. מה שקרה בכפר סבא, האם זה משפיע עלינו, על כל 

 אומר, זו רק דוגמה.  הפרויקט? כן או לא? לא, לא משנה. אני

 

 הקבלן הזוכה בפרויקט. כן, בבניינים, שבירו.     :???

 

 

כן, כן. אמרנו, דוגמה. הוא העלה נושא, שאל את ראש העיר,    :מאיר בן הרוש

ובצדק. למה? כי אי אפשר לדעת איך זה יתפתח. כי אנחנו בסך הכל בני אדם. אנחנו מאמינים 

הם אמון. אבל גם את השאלות הרלוונטיות צריך גם לשאול. זה בבעלי המקצוע. ואנחנו נותנים ב

 העניין. 

 לגמרי. אגב, יש מניעה שנקבל את מה שמאיר מבקש?   :ד"ר אהוד ויצמן
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לא, לא. הכל שקוף פה על השולחן. כל    :משה חזות
 מסמך. חברים, ברשותכם. 

 
דע איך אני רגע, רגע. סליחה. כדי שלא יעלה משהו, אני לא יו   :דוד שטרית

 בודק אם יש לו תביעות עם רשויות אחרות. 
 

 למה במכרזים אחרים אנחנו בודקים? מחתימים אותו. מה עשינו,    :מאיר בן הרוש
 

 רגע, רגע, מאיר. שנייה.    :משה חזות
 

 פלילי, אם אין לו אישור פלילי זה משהו אחר.    :דוד שטרית
 

 יחס? בבקשה. טובה, סליחה, את רוצה להתי   :משה חזות
 

לעניין שכר עבודה ולעניין שכר כן. אנחנו מבקשים על פי חוק  :אלטמן-עו"ד טובה שפירא
 מינימום, 

 
 כן, זה בילט אין בתוך המכרז.    :משה חזות

 
זה הגיוני. יש מכרזים שאני מבקשת, שוב, כל מכרז והתנאים  :אלטמן-עו"ד טובה שפירא

 ... שלו, שאין הרשעות בנושא של המכרז. 
 

אוקיי, חברים. תודה. לא, יש עורכי דין פה. היא גם מעורבת, אבל    :משה חזות

 יש פה עורכי דין שזה ... 

 טובה היא היועצת המשפטית של הוועדה.     :???

 

 נכון, את היועצת המשפטית של הוועדה.     :???

 

ואם  חברים, ברשותכם. לאור מה ששמענו, סקרנו, ראינו, בדקנו   :משה חזות

מישהו שרוצה עוד משהו לא מובן, ואחר כך אנחנו יכולים להשלים את החסר  בהסבר. אנחנו 

  -לקראת יום רביעי, שנעשה את הפתיחה, אני רוצה עכשיו להעלות את 

 

 באיזה שעות?    :מאיר בן הרוש

 

שש מדויק. אני שש ודקה פותח. ומיד אחרי זה יום רביעי שש.    :משה חזות

 לנים יהיו פה, הוזמנו. הישיבה. הקב

 

 למה אתה מזמין את הקבלנים?    :דוד עובדיה

 

חייב. פתיחה חייב להיות קבלנים. אנחנו נזמין את הקבלנים.    :משה חזות

נפתח לידם, נעשה את הפתיחה. מה שאני בדרך כלל עושה ואתם לא נמצאים, ואתם תהיו גם 

כמו שצריך. נגיד לקבלנים לצאת, תודה רבה. נוכחים בהכל. קבלנים יהיו פה. נסיים את הפתיחה 
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 ואנחנו נמשיך, 

 

 הפתיחה תהיה בשש?   :ד"ר אהוד ויצמן

 

אוקיי? אז חברים, אני רוצה להעלות את פסילת הצעותיהם של    :משה חזות

סלע ולרר, ולקבל את בן ארי, גלנור  ובן רחמים. אוקיי? על פי מה ששמענו וראינו.  א.י.ל., ואנונו

 נגד? מאיר נגד? נמנע?  מי בעד?

 

 לא, אני בעד.    :מאיר בן הרוש

 

 שש.  בעד? אז פה אחד. אוקיי, אז חברים, נתראה יום רביעי בשעה   :משה חזות

 

 החלטה:

 חברי הוועדה מאשרים פה אחד:

 פסילת הצעותיהם של דני ואנונו, א.י.ל. סלע ולרר.

 חמיםר-קבלת הצעותיהם של גלנור, אליקים בן ארי ואחים בן

 

 אנחנו הקדמנו ליום חמישי את הזה, בגלל תענית אסתר.    :דוד שטרית

 

אוקיי, כן, כמובן. רגע, רגע. שנייה, עוד דבר. יעל, מזכירות, ליטל,    :משה חזות

להודיע לשלושת המציעים הקבלנים שלא זכו שהם לא, כלומר לא להגיד להם שהם לא זכו. 

 להגיד להם שהם נפסלו, 

 

 לא מודיעים עכשיו.    :דוד שטרית

 

 לא, לא צריך להביא אותם, אני לא פותח אותם.    :משה חזות

 

 הם לא מוזמנים לפתיחת המכרז.    :דוד עובדיה
 

 הם לא מוזמנים לפתיחה.    :משה חזות
 

 להודיע להם.  חייב   :דוד עובדיה
 

 למה אתה צריך להודיע להם?    :דוד שטרית
 

 ם לבוא לפתיחה. כי הם צריכי   :משה חזות
 

 יותר חשוב שנודיע לאלה שזה,    :גלעד מוצפי
 

הם יכולים לכעוס שהטרחנו אותם, אבל אנחנו לא חייבים     :???
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 להודיע. 
 

 לא, ממילא אתה לא מחזיר לו את ההצעה.    :דוד שטרית
 

 אני לא מחזיר לו את ההצעה, חברים.    :משה חזות
 

 ש,  מדברים על ההודעה.  אנחנו לא מזמינים את מי    :???
 

 לא חייב, לא. אני בדרך כלל מודיע בסוף,    :קובי נעים
 

 אחרי שנגמר התהליך, מודיעים מי זכה.    :דוד שטרית
 

 מודיע רק לשלושה שזכו?    :דוד עובדיה
 

 יורם, שנייה. אחר כך. אוקיי, תודה רבה לכולם.    :משה חזות
 
 
 
 

___________________ 
 משה חזות

 יו"ר ועדת מכרזים
 


