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 על סדר היום: 

בשכונה   –20/2018מכרז  .  1 וגרוטאות  גזם  פינוי  וכן  רחובות  וטיאוט  ניקיון  שירותי  מתן 

 ( בע"מ. 1979שימוע לחב' דחס שרותי המנוף אשקלון ) – הירוקה ואזור המלאכה בעיר יבנה

תוך יומיים אנחנו אני רוצה לפתוח את ישיבת ועדת המכרזים. זה היה ממש ב  : משה חזות

מגיעים לכאן לשימוע. ההחלטה של ועדת המכרזים להזמין לשימוע את חברת דחס. לפני  

 יציג את עצמו. גם לפרוטוקול. שאנחנו מתחילים בשימוע, אז ככה שכולנו נדע מי, כל אחד 

 לא, אבל לפני זה תיתן סקירה כללית מה היה בשבועיים האחרונים.   מאיר בן הרוש: 

 כולם יודעים. אז אני אתן סקירה.   : משה חזות

 *** הנוכחים מציגים את עצמם *** 

בוועדה  : משה חזות גם  הסיפור,  כל  את  סיפרנו  פה,  שהיינו  ראשון  יום  מאיר,  עכשיו 

 הקודמת.  

 אולי שיחזור עכשיו בקצרה מה קרה, כי חשוב מאוד שיהיה בהקלטה.   מאיר בן הרוש: 

הר : משה חזות במכרז  את  אנחנו  אוקיי,  לפני אשון,  עוד  שנעשה  דחס,  לחברת  השימוע 

זה, אבל לא קשור  המכרז. חברת דחס הוזמנה לשימוע, כאשר פה הצוות המקצועי עשה 

פוראוקיי?  למכרז.   מכרז. ארבע חברות התמודדו.  ו דהיה  פרח השקד  דחס,  .  סטארן  קלי , 

ר שדחס הורידה את  דחס היתה במקום הראשון. אבל בשימוע שנעשה אמרו שהורידו, כלומ

ביקשנו,  אנחנו  עצמה.  את  הורידה  שדחס  משפטית  דעת  חוות  קיבלנו  מהמכרז.  עצמה 

תוך חמישה ימים  ההחלטה בסוף של הישיבה האחרונה, הישיבה הקודמת, שאנחנו רוצים  

לא   שדחס  מסתבר  מהמכרז.  שלה  המועמדות  את  שמסירה  מכתב  לקבל  דחס  מחברת 

מה ישיבה. בישיבה האחרונה החלטנו שאנחנו עושים הגישה את המכתב הזה, ואז התקיי 

עמידה   המכרז,  בתוך  אחד.  נושא  בעיקרון  הוא  והנושא  פה.  הם  ולכן  דחס  לחברת  שימוע 

 בזכויות של העובדים.

הרבה   עובדת  כאן  שדחס  בגלל  זה  שנעשה,  הראשון  השימוע  מציין,  פעם  עוד  אני  עכשיו, 

 מאוד שנים פה ביבנה,

 ה אחר. עם חוז : רועי גבאי 

מ : משה חזות אחר  את  2015-בחוזה  עושים  אנחנו  עכשיו  הזה.  למכרז  קשר  לזה  אין   .
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זכויות העובדים. בעיקרון דחס   לגבי  דחס,  לגבי  ועדת המכרזים  פי הצורך של  השימוע על 

 נתנה את ההנחה הטובה,

 המירבית. דובר: 

שימוע ואחר כך אנחנו נקבל  . ואנחנו עכשיו רוצים לשמוע לעשות את ה4%כן,   : משה חזות

 שי? את ההחלטה. 

רוצים  עו"ד איתן בראש:  גבע. אתם  יניב  כוח שלהם,  עם הבא  לי שיחה  היתה  מילה,  רק 

 -להעלות את עורכת הדין מהמשרד שלו, שתהיה  

 לא, לא, לא,     ח שי ענוה:" רו 

 לא? ויתרתם על זה?   עו"ד איתן בראש: 

דבר אחד, באמת. אני רואה חשבון חדש פה בחברה. לא, כי אני ככה,     ח שי ענוה:" רו 

 דיברתי עם חלק מכם. 

 –רגע, רגע, אתה יודע על מה אנחנו היום  : משה חזות

 אני יודע.   ח שי ענוה:" רו 

 כן? אוקיי, זה הכי חשוב. : משה חזות

לי כאן את הפרוטוקול     ח שי ענוה:" רו  רק דבר אחד לפני שנתחיל, שרציתי להבין. יש 

 של שבוע שעבר. 

 זה הפרוטוקול שהוא דיבר עליו. עו"ד איתן בראש: 

לא, לא, הפרוטוקול שדיברתם, שיש בעיות. שעלו כאן אי אילו הערות.    ח שי ענוה:" רו 

 .  27.8-פרוטוקול מ

 . 27תגיד את התאריך,  : משה חזות

 לא, זה פרוטוקול שהיה,   עו"ד איתן בראש: 

 . שימוע, פרוטוקול שימוע.שבוע שעבר   ח שי ענוה:" רו 

 כן, אבל זה לא המכרז הזה.   עו"ד איתן בראש: 

 זה המכרז הזה.     ח שי ענוה:" רו 

יו"ר   עו"ד איתן בראש:  מה שמשה,  זה  הקודם.  המכרז  זה  הבלבול.  זה  הזה.  למכרז  לא 

 הוועדה אישר.  
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 מה זה פרוטוקול שימוע?  : רועי גבאי 

 פרוטוקול האחר.אנחנו עשינו, ה עו"ד איתן בראש: 

אחרת   : רועי גבאי  פגישה  שהיתה  הפגישה  זו  יפה,  האחר?  הפרוטוקול  זה  מה 

 בנוגע לאותו חוזה, שהוא אמר החוזה השני. 

המכרז,   : משה חזות על  לשימוע  דחס  חברת  את  הזמינו  פה  המקצוע  אנשי  אוקיי, 

 , אוקיי?. זה פינוי אשפה 2015-יך קוראים? שי, על המכרז שדחס זכתה מסליחה, א

 -לא המכרז הזה. אין קשר למכרז  עו"ד איתן בראש: 

של  : משה חזות בנושא  בעיה  יש  הזכיה,  בעקבות  עכשיו,  אוקיי?  הזה.  המכרז  לא 

 זכויות עובדים,

 הזכייה החדשה.    ח שי ענוה:" רו 

 הזכייה החדשה, כמובן. : משה חזות

 צעה החדשה עם עובדים חדשים.עובדים חדשים. )מדברים ביחד( הה   ח שי ענוה:" רו 

 לכן אתם פה כדי שנדע כולם, ואחר כך נקבל את ההחלטות.  : משה חזות

שלא יקרה מצב כמו שקרה לנו במכרז הקודם, שאתם תמשיכו לפגוע  עו"ד איתן בראש: 

 בזכויות עובדים. 

המשפטית   אפרים שמואל:  מהיועצת  מכתב  קיבלנו  עד  אנחנו  לתקן  אפשרות  לנו  שיש 

 לחודש.   31

 אפרים, דקה.     ח שי ענוה:" רו 

 אפרים, בבקשה. אחד אחד. תשמע, שי, בוא תגיד מה,  : משה חזות

תגידו לי מה הבעיה. הרי המכרז חדש, נכון? משהו חדש, תגידו לי מה     ח שי ענוה:" רו 

 הבעיה. תגידו מה הבעיה.

מ  ד וורוד סלמאן: "עו  חוזר  לפי  ,  2016הפנים מספטמבר    שרדאני מבקשת להעיר משהו. 

בבחינת הצעתו של קבלן כוח אדם צריך לבחון התנהלות קודמת שלו ואין. ועדת המכרזים 

מחויבת, רשאית, לא רציתי להגיד מחויבת, רשאית להתחשב בהתנהלות הקודמת שלו. ואם  

היו הפרשות של זכויות עובדים, אז יש להתחשב בנקודה הזאת בהחלטה אם לקבל אותו או  

 לא.
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השימוע     ח שי ענוה:" ו ר אומרת  זאת  העבר,  על  מסתכלים  אנחנו  נחדד.  רגע  בואו  אז 

 הזה כן רלוונטי או לא?  

 כן רלוונטי.  ד וורוד סלמאן: "עו 

 אז כן רלוונטי. לפני שנייה הוא אמר לא. )מדברים ביחד(  ח שי ענוה: " רו 

לך? ד"ר אהוד ויצמן:  קוראים  שי  לך.  להגיד  משפט  לי  יש  שי,  אלינו   שי,  תתייחס 

 ברצינות. בסדר? 

 אוקיי, אני אסביר מה הבעיה.   ח שי ענוה:" רו 

 עזוב את ההתחכמות,  ד"ר אהוד ויצמן: 

 לא, לא, אני אסביר לך למה אני אומר את מה שאני אומר. זה לא סתם.    ח שי ענוה:" רו 

העבר גם כן.  שמעת? אנחנו בודקים, עזוב, אנחנו בודקים אכן על סמך   ד"ר אהוד ויצמן: 

 יש בעיות שלא נפתרו. תתייחס למכלול. 

עם    ח שי ענוה:" רו  שוחחתי  אני  הדבר.  את  אומר  אני  למה  אסביר  אני  אענה,  אני  אז 

הגברת. במהלך שבוע, שבועיים? שבוע, יותר משבוע, אבל לא משנה. היא שלשום שלחה 

י לה 'תקשיבי, אני קיים, לי נייר מייל מסודר איזה בעיות קיימות בתלושים שלנו. אני אמרת

אני נמצא בחברה חודשיים. כל הבעיות שהעלית כבר טופלו'. עכשיו, לא רק שאמרתי שהם  

באי   בעיה  יש  'תקשיב,  והעלו,  באו  צריך להבין.  עכשיו  גם שלחתי תלושי משכורת.  טופלו, 

 )מדברים ביחד( הפרשה לקופות'. בסדר? נקודה שעדכנו אותי אתמול. נכון אתמול? 

 אל תשאל שאלות, שי. אל תשאל שאלות,   שטרית:  דוד

 אני מדבר מתי אני שוחחתי איתך. לי אמרו שיש בעיה בהפרשות.     ח שי ענוה:" רו 

כרגע,   דוד שטרית:  אומר  מה שהוא  כל  להבהיר משהו.  רק  רוצה  אני  ברשותך,  רק 

 זה.  היתה שיחה איתה, זה בהמשך לאותו בירור שימוע שעשינו. לא בהקשר למכרז ה

 המכרז הזה.     ח שי ענוה:" רו 

הרי הוא לקח, סליחה, תן לי בבקשה. הוא אז ביקש חודש ימים לנסות  דוד שטרית: 

לפתור את הבעיות, ואכן נתנו לו חודש ימים. אנחנו לא מדברים על המכרז. אחרי יומיים הוא 

נבדק. הזה  הנושא  הבעיות.  את  פתר  כאילו  לכאורה  תלושים, שהם  איזשהם  אנחנו,    שלח 

איך אמר? תתייחס אלינו ברצינות. שלחתם תלושים? בדקנו אותם. התלושים האלה הם לא 

 -תקינים. זאת אומרת מהתלושים משתמע שאתם לא 
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 מה הבעיה בתלושים?    ח שי ענוה:" רו 

הבעיה של הפרשות כאן, קודם כל החברה, רק החודש הזה התחילה   ד וורוד סלמאן: "עו 

לעובד פנסיה  הפרשות  להפריש  להם  אין  העובדים  ששנים  אומר  זה  הזה.  החודש  רק  ים. 

נכון? המכרז הקודם?    2015לפנסיה. וכמה שנים כבר מתנהלת עם העירייה? שלוש שנים.  

קרן   גם  פנסיה.  רק  לא  זה  והפרשות  לעובדים.  פנסיה  מפרישים  לא  הם  שנים  שלוש 

   -השתלמות, גם קופת גמל. אני לא ראיתי 

 פרישים גם רטרו עכשיו?הם מ : רועי גבאי 

עוד  ד וורוד סלמאן: "עו  עכשיו,  שאלה.  לא  זאת  חייבים.  הם  רטרו,  להפריש  חייבים  הם 

יש   הרישומים.  עם  בעיה  שיש  חושבת  אני  וחופשות,  מחלות  רישום  לגבי  שם  יש  משהו. 

עובדים שיש להם יום אחד מחלה, שהם עובדים כבר שנים שם. אני לא חושבת שעובד שיש  

 של שנים יש לו רק יום אחד מחלה. לו ותק 

 באו ואמרו,שנייה, בואו נענה דבר דבר. קודם כל,    ח שי ענוה:" רו 

 שנה, לקחתי אולי יומיים מחלה, לא קשור )מדברים ביחד( 40אני עובד  דובר: 

רק שנייה, זאת לא תרבות דיון. שמואל, בבקשה. שי, תקשיבו חברים.  : משה חזות

 פרץ פה. יש שאלה, תשובה. שאלה אותך, נכון? בבקשה. אי אפשר ככה להת

באו ואמרו 'חבר'ה, יש לכם זמן לתקן את הדברים'. אנחנו כבר התחלנו     ח שי ענוה:" רו 

במכרז,   שנתיים,  שנים.  שלוש  העירייה  עם  עובד  אני  להבין.  צריך  עכשיו  ,  2015לתקן. 

שנה זה לא רלוונטי.   20עובדים  המכרז האחרון. אז קודם כל לבוא ולהגיד לי שיש עובדים ש

בשיחה   עלתה  אחורה  ההפרשות  של  הנקודה  עכשיו,  לסיים.  לי  תני  דקה.  דקה,  שנייה, 

בינינו. ובאתי ואמרתי גם בנושא של ההפרשות אחורה יטופלו. אבל איפה קיימת פה בעיה  

ם  עם ההפרשות אחורה? כי אם אני מחר בבוקר, וכבר הבאנו סוכן ביטוח, כבר עשינו לכול

אבל איפה הבעיה עם ההפרשה אחורה? שיש  פוליסות וכבר תהיה להם הפרשה אחורה.  

וצד   העובד  צד  יש  תגמולים,  לפיצויים,  מפריש  כשאתה  אומר  שזה  העובד.  צד  גם  פה 

המעביד. אם מחר בבוקר אני אעשה הפרשה אחורה שנה אחת, לא שלוש שנים, שנה אחת  

לא יקבל כסף במשך שלושה חודשים, כי יהיה אחורה, יקרה דבר אחד מאוד פשוט, העובד  

צריך להוריד ממנו את חלק העובד. ולכן מה שנאמר, והיא יודעת את זה כי אני כתבתי והיא 

שאלה ואני עניתי על זה גם, ואמרתי לה. צריך להיות דיון מסודר עם כל העובדים, להסביר  

ו אמורים לעשות את  ולתאם יחד איתם איך אנחנלהם את המשמעות של ההפרשה אחורה.  

ימי  של  נקודה  כאן  מעלים  סוגיות.  כמה  לחדד  עכשיו,  ייפגעו.  שהם  מצב  שיווצר  בלי  זה, 
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וכו'. אם יבדקו את התלושים שלנו יראו שהעובדים, בצורה מסודרת, כל   ימי חופש  מחלה, 

ימי המחלה  רישום מסודר של  לא היה  נכון שאולי  כל חודש.  חודש קיבלו משכורת מלאה. 

ופש. באו והעלו בפנינו 'תשמע, לא נעשה'. אני אמרתי 'תנו לי, אני אבדוק'. אכן בדקתי וימי ח

 -את התלושים. חלקם באמת לא התבצע רישום מסודר. ביצעתי רישום רטרואקטיבי 

 זה מה שדוד אומר לגבי התלושים. אני רוצה שתתייחס. : משה חזות

 תלושים אני מדבר.אני מדבר על התלושים. רק על ה   ח שי ענוה:" רו 

 רגע, שנייה, דוד.  : משה חזות

את     ח שי ענוה:" רו  בדקת  מתי  שקיבלתם?  האחרונים  התלושים  את  בדקתם  אתם 

 התלושים? 

 אנחנו בדקנו מתי שאנחנו מקבלים. דוד שטרית: 

 קיבלה את זה לפני יומיים.   ח שי ענוה:" רו 

 -לפני יומיים, אז היא עברה על  דוד שטרית: 

 תוציאי תלוש, תגידי לי איפה הבעיה.    ח שי ענוה:" רו 

 בוא, בוא, אנחנו מדברים על שלוש שנים. דוד שטרית: 

 שנייה, דוד, שנייה.  : רועי גבאי 

 אני מנסה לטפל.  ח שי ענוה: " רו 

תפתרו   : רועי גבאי  מבין,  אני  הכבוד,  כל  עם  השני,  המכרז  של  אותו.  הנושא 

 תתמודדו איתו.  תתמודדו איתו, החוזה

 מעולה.     ח שי ענוה:" רו 

כבר   : רועי גבאי  זה  תפקידכם,  את  לסיים  לדעתי  בבוקר  מחר  צריכים  אתם  אם 

בין   נכון?  שיח.  דיון,  חודש  לפני  היה  פה.  לגבי  שואל  אני  איתו.  תתמודדו  זה  אחר.  סיפור 

 . עיריית יבנה אליכם. נאמר שאתם רוצים לא להשתתף במכרז הזה. זה מה שנאמר

להתייעץ איתו.  לא אמרנו לא רוצים. אמרתי שיש לי שותף שאני צריך   אפרים שמואל: 

 וגם הישיבה לא היתה חוקית.  

 מה זאת אומרת?  : רועי גבאי 

לא אמרו לי שזה בשביל שימוע. אחרת הייתי בא עם רואה חשבון ועורך   אפרים שמואל: 
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'. לא היתה אף בעיה עם אף  82שנת  דין. אף אחד מהעירייה לא היה. אנחנו עובדים פה מ

, אנחנו רוצים 31.10שקל. אנחנו קיבלנו ארכה עד    100,000עובד. כל עובד חייב לי איזה  

 לנצל את זה. תחליטו מה שתחליטו. יש יושר יותר מזה? 

אומר  : רועי גבאי  אתה  אחרות,  במילים  אומרים  אתם  רגע.  חשוב,  שזה  בטח 

 לא מדברים אמת. זה מה שאתה אומר. במילים אחרות שכל שבעת הנציגים

 אני לא אומר, אתה אומר. אפרים שמואל: 

 חס וחלילה. : רועי גבאי 

אני  אפרים שמואל:  בעצמו,  יגיד  שדוד  הנה,  אותנו,  שהזמינו  שהישיבה  אומר  אני 

להגיד  והתחילו  היה  לא  עירייה  חבר  אף  זה.  פתאום  בראש,  נכנס  פתאום  באתי,  במקרה 

 שזה שימוע.  

 לא צריך להיות חבר עירייה. : ועי גבאי ר

  אז בוא, אני נפלתי פה בפח. כמו עם יצחק איטח, נתתי לו מכתב. אנחנו  אפרים שמואל: 

 ' בפינוי אשפה.82עובדים פה משנת  

 -שורה תחתונה, אתם   : רועי גבאי 

. לא רגע, רגע, אתה חבר עירייה, תשמע. היום יש לנו צו סגירה בתחנה אפרים שמואל: 

 . אבל אנחנו עובדים.Yאו  Xעובדים אבל אני עובד. שלא יגידו שאני מלכלך את העיר בגלל 

 רגע, סליחה. רק בשביל לסבר את האוזן. מה זה צו סגירה? : משה חזות

שה אפרים שמואל:  ואמרו  באו  הכלכלית  לתקן  מהחברה  צריכים  בסדר.  לא  דחסנים 

 ריות על עצמי.אותם וזה ייקח שבועיים. אני לוקח אח

 מי זה החברה הכלכלית?  תמר קופר: 

 המשכ"ל בטח.  : רועי גבאי 

 מה לו ולמשכ"ל? לא קשור לעירייה. תמר קופר: 

 זה קשור, בתחנה שלכם, לא שלי.  אפרים שמואל: 

 לא, מי סגר אתכם?  תמר קופר: 

 החברה הכלכלית.  אפרים שמואל: 

דו שיח. שנייה. עזוב את  שמואל, תמר, חברים,   : משה חזות אי אפשר לעשות פה 
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הנושא הזה. אני עכשיו לא רוצה להיכנס לנושא הזה. הנושא הכי חשוב פה על הפרק זה  

עם   כמובן,  אתכם,  שקורה  למה  השלכות  שיש  כמובן  רגע.  עכשיו,  החדש.  הזה.  המכרז 

ל אותך כמה  הקבלן. מה שאני רוצה לומר, בוא ניתן לריאן לשאול או לצוות המקצועי לשאו 

 -שאלות, ותענו 

אתה  : רועי גבאי  ועכשיו  הדברים,  את  כדי  תוך  לקחת  כי  לא,  לסיים.  לי  תן  רגע, 

  -מעביר 

 אבל לא, לא, אפרים שאל אותך.  : משה חזות

יש לי איזה תהליך של שאלות שאני רוצה לשאול. שיהיה משהו סדור.   : רועי גבאי 

תמשי  ריאן  בבקשה,  לסיים.  רגע  לי  זה.  תן  אחרי  לגבי ך  והבנתי  הזה  הדבר  לגבי  הבנתי 

פגיעת   של  בעיה  שהיתה  העובדה  את  מכחישים  לא  אתם  שני.  דבר  לגבי  אחת.  תשובה 

 זכויות עובדים לאורך השנים.

 לא פגיעה,  אפרים שמואל: 

 לא פגעתי. סליחה, לא היה רישום מסודר,  ח שי ענוה: " רו 

 ם.לא היה מיצוי הזכויות שלה : רועי גבאי 

 גם את זה לא אמרתי לך. לא אמרתי,  ח שי ענוה: " רו 

בוא נעשה את זה אחרת.   : רועי גבאי  בית משפט.  לא  וזה  אני לא שופט  תקשיב, 

 הם לא קיבלו פנסיה עד היום.

 שנייה, לא, לא,  ח שי ענוה: " רו 

 קיבלו, מה זאת אומרת לא קיבלו? אפרים שמואל: 

 רגע, בוא נעצור. שנייה, לא, עצור ח שי ענוה: " רו 

 אתה רוצה? נחתים לך את כולם. מה הבעיה?  אפרים שמואל: 

מסודרת.   ח שי ענוה: " רו  בצורה  בתלוש,  הרישום  של  הנושא  את  יש  נעצור.  בוא  לא, 

שעם זה אני מסכים. וגם אני באתי ובדקתי ועובדה שמהרגע שנכנסתי נעשה רישום. אבל  

להבין.   היו צריך  עד  כמעט  לנו  יש  מעל  אנחנו  העסקנו  לי    1,000ם  תראה  בוא  עובדים. 

הפרשה   לעשות  מחייב  הרישום  החוק,  הרישום,  להבין,  צריך  אתה  החברה.  נגד  תביעות 

בתוך התלוש. אבל שום זכות לא נפגעה מסיבה אחת מאוד פשוטה. כשעובד, הרי מתי אתה  

הזכות הזכו ? מקבל את  כל  קיבל את  עוזב,  עכשיו, מתי שעובד  עוזב.  אצלנו כשהעובד  יות 
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 בחברה.

 -שי, יקירי, אתה מסביר לי  : רועי גבאי 

 לא, אתה שואל אותי אם הוא לא קיבל. אמרת לא קיבל או כן קיבל. ח שי ענוה: " רו 

 זה לא נכון.  תמר קופר: 

שי, אתה מסביר לי בירוקרטית למה אתה נכנס היום לטפל בדבר שהוא  : רועי גבאי 

 פגום.

 פנסיה חובה.   יש חוק תמר קופר: 

 -גם הסברתי שנעשה את זה אחורה. אבל אמרנו שנעשה  ח שי ענוה: " רו 

 שנייה, שנייה, חברים. אי אפשר. )מדברים ביחד( : משה חזות

את רוצה אני אעשה מחר ואת תיתני לו את המשכורת, אני אתקן לו את   ח שי ענוה: " רו 

 הכל? 

 ם. כי זה בנוסף. ות לו כלו כלא צריך לנ עו"ד וורוד סלמאן: 

 לא בצד המעביד. אבל אמרתי שאני אטפל.  ח שי ענוה: " רו 

די   : משה חזות ואנחנו קבוצה  שניים  בבקשה. הם פה  עכשיו  לשאול  רוצה  כל אחד 

 גדולה.

 נסכם שרק אתה נותן רשות דיבור, עו"ד איתן בראש: 

 ה שיש לך לגבי,אוקיי, אמרתי וזה לא עוזר. רועי, בוא. תסיים את מ : משה חזות

שי, אתה מסביר לי היום, וזה מה שאני מנסה להבין, אתה לא נתת לי   : רועי גבאי 

לי   דוחות חדשים, אתה מסביר  לי היום למה אתה מגיש  לסיים את השאלה. אתה מסביר 

למה יש הגיון בזה שאתה מגיש דוחות חדשים. עצם העובדה שאתה מגיש דוחות חדשים  

 ת מועלות, זה אומר שהיתה פה איזשהי בעיה לאורך הדרך. ומתמודד כרגע עם טענו 

 חוסר רישום נאות, מסכים. ח שי ענוה: " רו 

 תודה. זה מה שאני מקבל. : רועי גבאי 

 ריאן, בבקשה. זו התשובה שלך?  : משה חזות

אז ככה. זה לא רק חוסר רישום. חוסר רישום זה קודם כל פגיעה בחוק   עו"ד וורוד סלמאן: 

השכר. שזה אחד מהחוקים של זכויות העבודה המגיע, שאין לעבור עליו. השכר עצמו  הגנת  
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 לא בטוח שאתם משלמים את הכל. 

 עוד פעם? ? איך אפרים שמואל: 

הפרשות. עו"ד וורוד סלמאן:  לגבי  כל  קודם  נכונים.  שהם  בספק  הם  עצמם   התשלומים 

מו לך גם. יש שם, הפרשות זה  אתה לא יכול להפריש אחורה מספר שנים. החברות לא יסכי 

 לא רק כסף. יש גם זכויות של העובד שחברות הפנסיה מקנות לו. זה לא רק כסף, נכןן?

 ותק מה שנקרא.  תמר קופר: 

 זה כסף.  ח שי ענוה: " רו 

הפוליסה   עו"ד וורוד סלמאן:  משהו.  או  עבודה  תאונת  התרחשה  אולי  כסף.  רק  לא  זה 

האלה. עוד משהו, לגבי הנוכחות. אין שום רישום מסודר של   צריכה לכסות גם את העניינים

של   ההרחבה  צו  לפי  מינימום  שכר  משלמים  אתם  אם  מושג  שום  לנו  אין  אנחנו  נוכחות. 

 החשכ"ל בעניין זכויות עובדי ניקיון. 

 לענות?   ח שי ענוה: " רו 

 כן, בבקשה. עו"ד וורוד סלמאן: 

ושוב, אנחנו חוזרים הקטע הרישומי ביחד   עד היום כל הרישום נעשה,  ח שי ענוה: " רו 

לנושא שבפועל. באו ואמרו, העלו טענה 'תקשיבו, אנחנו רוצים שיהיה רישום, שעות ומחיר 

ולא משנה כרגע מאיפה, שאנחנו מצפים שיהיה   לשעה'. שנייה, דקה. באה, עלתה טענה, 

זה   שניתנה  והתשובה  בפועל.  שעות  מספר  ונוכחות,  לשעה  מחיר  של  'תקשיבו, רישום 

נטו ביד, לא משנה, כאילו בלי   בעבר', שוב, אני מחדד. בעבר היה העובד מקבל משכורת 

בא, הוא  המשכורת.  רישום.  את  מקבל  שלו,  העבודה  את  את    מבצע  מקבל  גם  נוכח,  לא 

המשכורת. זאת אומרת, אתם לא תראו בתלוש, ואני מדבר איתך לשנים, ואנחנו ניקח את 

עם שעבדנו  שנים  ימי    השלוש  או  נוכחות,  אי  לעובדים  שהורדנו  תראו  לא  אתם  העירייה, 

חופשה. וסביר להניח, כמו שאמר האדון, אני לא הייתי חולה אף פעם, אבל אתה לקחת ימי  

תסתכלי   אצלי  חופש.  ימי  לקחו  אנשים  נכון?  חופש,  ימי  לקחת  משנה,  לא  נכון?  חופש, 

לא נרשמה לו צבירה ולא נרשמה לו    על ימי חופש, נכון?בתלוש, תראי שלאף אחד לא ירד  

הורדה, אבל הוא קיבל את המשכורת המלאה. באו והעלו את הנקודה 'תשמע, לא. החוק,  

יודע מה, מחייב שיהיה רישום שעה, פר מחיר שעה'. אם תסתכלו בתלושים  התקנות, לא 

האחרונים,   מספר  החדשים,  של  נאות  רישום  יש  הנוכחי,  בחודש  שיצאו  חדשים?  זה  מה 

כאן, סליחה שאני  ש כמו שצריך. עכשיו, מה שקורה  נוכחות,  ימי  עות, מחיר לשעה, מספר 

אומר את זה. לפחות ככה אני מרגיש. שמצד אחד באים ואומרים, ואתם הוצאתם פה גם את  
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לתקן את הדברים לפי הפרוטוקול. אנחנו כבר    10. -הפרוטוקול, נתתם לחברה אופציה עד ל

ו  לתקן,  התחלנו  שעבר  פעלת  בחודש  לא  'תקשיב,  אומרים  שבאים,  מרגיש  מה  משום  אני 

נכון, בוא תתקן'. אתה מתקן, ואז אומרים לך 'רגע, זה שתיקנת לא מעניין אותנו, כי אנחנו 

אחורה'.   שני  מסתכלים  שיש  זה  עזוב,  לא.  לא,  דקה,  דקה,  שנייה,  פשוט,  רגע  בואו  אז 

חוקי,   שימוע  היה  אנחנו,  אבל  מצוין.  שונים,  לזה.  מכרזים  נכנס  לא  חוקי,  שימוע  היה  לא 

רוצים שתעשו   בואו, אנחנו  בואו Xעלתה טענה.  בואו תתקנו, הנה, אתם רשמתם,  . אמרו 

, כמו שאמרה לפני שנייה הגברת: 'תשמע, אני לא רואה איך אתה מתקן  1.10-תתקנו עד ל

ופציה  שלוש שנים אחורה'. אבל אתם אמרתם 'בואו תתקנו'. אז אם אתם נותנים לי את הא

אני אתקן את מה שאפשר. יהיו    לתקן,  ואם תרצו  עם העובדים,  אני אשב  מה שאי אפשר 

את  איתם  למצות  כדי  כולם,  עם  שישבו  העובדים  כל  עם  מסודרים,  חתומים,  פרוטוקולים 

כל   של  מסודרת  רשימה  שלחתי  רשימה,  יש  ניקח,  אנחנו  בעיה,  אין  שעברו.  הזכויות 

המשכורת שלהם, כולל הקופות החדשות שהתבצעו אליהם. העובדים בעירייה, כולל תלושי  

 אין לי בעיה ללכת,  

 וזה שלחת?   : משה חזות

חלוקה   ח שי ענוה: " רו  יש  חלוקה לשעות.  יש  ובתלושי השכר  קיבלה הגברת.  בוודאי. 

לא רק זאת. אלא עוד נאמר, בואו ואמרו  יש נוכחות. יש קופות?  יש נוכחות?  ? לשעות, נכון 

רוצים שתהיה נוכחות פיזית, לא רק ברישומית'. אמרתי לה 'כן, יש מנהל עבודה  'לא, אנחנו  

שרושם אתם'. אמרו לי 'לא'. אז אמרתי 'אתם יודעים מה? אני אבדוק טוב כדי לראות איך  

לי  ניקיון שמגיע   אני מכניס מכונה שתרשום שעות'. למרות שמאוד קשה  עובד  איך  לראות 

אמרתי שאני אשתדל. זאת אומרת, אתם באים אומרים לי  בבוקר, )מדברים ביחד( חבר'ה,  

 '. כשאומרים למישהו לתקן,5, 4, 3, 2,  1'בוא תתקן 

 , 30-גמרנו. עד ה אפרים שמואל: 

. כבר תיקנתי את  31-עזוב, זה לא משנה. )מדברים ביחד( עזוב את ה ח שי ענוה: " רו 

 כל מה שהם ביקשו. 

תיקנו.  אפרים שמואל:  שתיקנו  מה  התחלנו    טוב,  אנחנו  לנוכחות,  בקשר  אחת.  דקה 

'אני לא מסכים בצורה כזאת. למה עובדי טיאוט  לעשות את כל הפעולות. בא פאפי, ואמר 

עובדי  כל  אז  לשטח'.  שייכנסו  עד  שלוש  שעתיים  יפסידו  דסק,  כאן  וישימו  יבואו  הם  אם 

 , הם יוצאים מנקודות בעיר.45-הטיאוט, קרוב ל

 ויבים לרישום?והם לא מח : משה חזות
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רגע. אז אמרו 'לא'. עכשיו תשמע מה שאני בא ואומר לכל הוועדה פה.   אפרים שמואל: 

אני גומר את החגים, גומר בעזרת השם עד הבחירות, שלא יגידו שאני פוגע או לא פוגע. יום 

אחד אחרי זה אני רוצה לעבוד רק לפי המכרז. מה שכתוב במכרז, אני נרשם בתחנה, אני 

 לפי המכרז. המכרז הישן, בדיוק. אעבוד 

 המכרז הישן, עזוב. אוקיי, : משה חזות

כי המכרז  ח שי ענוה: " רו  כי היא משליכה אחורה את הדברים.  לעזוב.  צריך  אני  אבל 

 החדש אני עומד בתנאים.

 לחודש.  31-לגבי פה, אנחנו ניסינו, פתרנו את רוב הבעיות. עד ה אפרים שמואל: 

עכשיו, שמואל, שנייה. אני רוצה להגיד משהו. תקשיב, כל מה שאומר,   מאיר בן הרוש: 

יו"ר ועד עובדים. העובדים שלי נמצאים בעשרות    38גם היועץ המשפטי, אני משמש   שנה 

מקומות בארץ. וסוג הדיווח שלהם הוא שונה בכל קצה. מי שנמצא אצלי מדפיסים כרטיס. מי 

 שנמצא בשטח, מה הוא עושה? 

 אפליקציה.  למאן: עו"ד וורוד ס

 אין לי אפליקציה. מאיר בן הרוש: 

 איזה אפליקציה?  ח שי ענוה: " רו 

אני מסביר לך. רגע, שנייה. מי שעובד במפעל כנהגי משאיות, יש בעיה  מאיר בן הרוש: 

גם של דיווח. לכן יש כרטיסי עבודה. מה שכן, אפשר לחייב אותם, כמו שאצלי, זה כרטיסי 

 ל התחלה ושעה. וכרטיסי עבודה, רגע, שנייה, עבודה עם דיווח ש

 כנראה זה לא נוגע למכרז הזה.  : רועי גבאי 

 לא, לא, היא דיברה על דיווח.  מאיר בן הרוש: 

 לדברים.חברים, סליחה, סליחה. אני מבקש לא להתפרץ   : משה חזות

 -וב, אני רוצה לדבר  מאיר בן הרוש: 

 לסיים למאיר,הוא רוצה, תנו לו  : משה חזות

בכל  מאיר בן הרוש:  נהגים  לכל המקומות של  דיווח  נושא של  דיווח. על  אני מדבר על 

הארץ. אין להם כרטיסים ואצלם יש נהגים. לכן יש אפשרות לחייב אותו כן כרטיסי עבודה. 

יש כרטיס, יצאתי, סיימתי, חותם לו מנהל עבודה בסוף. זו גם אפשרות שאצלי זה מתבצע.  

אני  עכשיו   לכן  אותה.  לעשות  שאפשר  שיטה  גם  זו  לשם.  להגיע  כולם  חייבים  שלא  אומר 
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תראי, אני מבחינתי, אנחנו עברנו את התקופה של השלושה שבועות האלה מסיבה פשוטה  

אחת. כשהצוות קבע שישב איתו לשימוע, זה בסדר גמור. אלה צוות מקצועי, אנחנו נותנים  

בהם, הם מגיעים לכאן ונותנים לנו את כל הנתונים להם את כל הסמכויות, אנחנו מאמינים  

לקבל  יכול  לא  אני  המקצועי  הצוות  בלי  כי  החלטות.  לקבל  כדי  לקבל  אמורים  שאנחנו 

שהוא  אמרו  שהם  שברגע  העניין,  של  ההשתלשלות  וכל  בעצם,  שקרה  מה  אבל  החלטה. 

ברורה. בצורה  פה  אומר  ואני  מסמך.  ביקשנו  אז  להמשיך,  מוכן  לא  שהוא  מחר    אמר  כי 

חברי  נגד  תביעה  או  איזה בקשה  מגישים  היו  רצה.  לא  אומר שהוא  כמו שהוא  מחרתיים, 

אנחנו  כי  הצדדים.  משני  האמת  את  לשמוע  הזה,  למצב  להגיע  ביקשנו  לכן  אז  המכרזים. 

המקצועי, אבל לשמוע את הצד שלהם, שאני אדע. לכן זה העניין, זה כל   סומכים על הצוות

 לפרטים, צריך לקבל החלטה. כן או לא. זה העניין, בזה נגמר הסיפור.   הנושא. ועכשיו לרדת

 בבקשה, טובה. : משה חזות

תסביר לנו בדיוק, אומר פה רו"ח שי חסר לי רק כל התמונה.   אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 'תיקנו'. אני רוצה רק שנדע מבחינת מצב נכון לעכשיו איפה זה עומד. 

מאוד אז   עו"ד וורוד סלמאן:  משהו  להעיר  רציתי  תיקון,  על  מדברת  שאני  לפני  כל,  קודם 

חשוב. שכל יום שאתם בקשר עם החברה שמפרה זכויות עובדים, אני מסכנת את המנכ"ל  

 שלנו באחריות פלילית ואזרחית. 

 אני לא רוצה להסתכן יותר. דוד שטרית: 

 כי בכל רגע יכולים לבוא,  עו"ד וורוד סלמאן: 

 -זה חוק. חוק אי אפשר  : מאיר בן הרוש

התחילו   עו"ד וורוד סלמאן:  שכן  רואה  אני  לתלושים,  בקשר   ... להיות  לי  חשוב  ממש  זה 

 לתקן, 

 חל שיפור. ח שי ענוה: " רו 

כן, חל שיפור מסוים. אני צריכה יותר מתלוש אחד כדי לדעת שבאמת   עו"ד וורוד סלמאן: 

רואקטיבית גם, ולגבי הרישומים של המחלות  הכל תוקן. צריכים לבדוק שההפרשות כולן, רט

 והחופשות אני בספק אם זה מדויק. 

אני אסביר לך מדוע. למה לא תגידי לי 'שי, למה', זה אקסטרה מדויק.   ח שי ענוה: " רו 

תראו, אני רוצה להגיד רק דבר אחד, שבאמת, סליחה, אני באתי לפה בהתראה של כמעט  

ה את  ראיתי  אתמול  רק  אני  כי  אותי, כלום,  הכעיס  אחד  ודבר  לפה,  ובאתי  הזה.  שימוע 
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יותר   קצת  אני  אבל  החדש',  החדש  חשבון  הרואה  'שי,  מודיע  הזמן  כל  אני  בואו,  באמת, 

שבאים   בהתנהלות  נתקלתי  לא  מעולם  אני  אחד.  דבר  להגיד  רוצה  ואני  בתחום,  מחדש 

ה תתקן',  בעיה,  יש  'תקשיב,  לו  אומרים  לקוח,  ספק,  אנחנו  במקרה  ואני  ללקוח,  מתקן  וא 

אין   רישומים,  אין  הפרשות,  אין  'תקשיב,  לי  שאומרים  הראשון  והדבר  לפגישה  כאן  מגיע 

כלום'. למה לא התחלנו את השיחה מזה שאת קיבלת ממני את התלושים, )מדברים ביחד(  

בואי תגידי לי בתלושים  אני רוצה לסיים, שנייה. לא, אני רוצה לסיים. הבאתי לפה תלושים.  

 שנה,  20, עזבי אותי מה שהיה לפני האחרונים

 שנה.  20לא, לא, לא, אני לא רוצה להתעלם ממה שהיה לפני  דוד שטרית: 

שיהיו  ח שי ענוה: " רו  מתחייב  שאני  בפרוטוקול  תרשמו  בואו.  הפרשה,  אעשה  אני 

 הפרשות מתחילת השנה. יהיה,

 קיבלנו המון התחייבויות. )מדברים ביחד(  דוד שטרית: 

 אני מתחייב. שי ענוה: ח  " רו 

 שי, שנייה. דוד, בבקשה.  : משה חזות

אמר   דוד שטרית:  הוא  בסדר.  זה  בתחום,  חדש  לא  אתה  אולי  מבקש.  אני  לי,  תן 

שאתה רואה חדש אצלו, כי היה רואה חדש קודם. אנחנו מתנהלים עם הסיפור הזה, ואתה  

י  ולזה, כבר שלוש שנים. התכתבויות, ישיבות,  יודע,  ש לי הרבה סימפטיה לאפרים ולדחס 

את   מפסיקים  שאנחנו  איימנו  התרעות,  נתנו  בכתב.  התחייבו  הבטיחו,  מחר,  היום,  אצלי, 

העבודה. לא קרה כלום. עכשיו אנחנו, איך היא אמרה, יש לי מחויבות אישית ואני לא מוכן 

ום, אחריות אישית. אני לא יכול, זאת אומרת לא נראה לי  ללכת לקחת על עצמי אחריות הי 

והכי כנה וזה מוקלט, לתת עבודה נוספת כשהנושא הקודם   נכון, ואני אומר את זה הכי גלוי 

איך   חשוב  לא  לו,  שנקרא  איך  שימוע  או  הקודם,  הבירור  מטרת  הישיבה,  כל  הוסדר.  לא 

שום עניין מחר לסלק אותו מהפרויקט    שנקרא קודם, היה לוודא שאכן הוא עומד. כי אין לנו 

 -האחר או זה, או גם במכרז 

 אבל יש השלכות, אתה חי במדינה שהיא לא קומוניסטית. אפרים שמואל: 

במכרז הנוכחי, אנחנו עושים בחינה עניינית וניקיון, אני מניח שהוא יודע   דוד שטרית: 

לעשות יכול  הוא  שנים,  הרבה  זה  את  עושה  כבר  הוא  עניין   לנקות,  פה  יש  אבל  זה.  את 

לא   הוא  מולו.  הזה  העניין  את  אוכפים  לא  שאנחנו  בזה  החוק,  על  עוברים  במודע  שאנחנו 

 מקיים את החוק ואנחנו אחראים. אני לא מוכן לקחת את זה. מפה זה הגיע.
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 דוד, במשך השלוש שנים נעשו, חוץ ממכתבים,  : משה חזות

 -ם  המון, בירורים, ושימועי  דוד שטרית: 

 היה איזה עובד שלי שבא לקחת,   אפרים שמואל: 

 רגע, אני אסיים את המשפט. עשו לו שימוע, בירור, בצורה מסודרת?  : משה חזות

 כן, כן, בוודאות.   דוד שטרית: 

  כמו שעשינו לו עכשיו  : משה חזות

 כן.    דוד שטרית: 

 לא, שימוע כמו עכשיו היה? אפרים שמואל: 

 )מדברים ביחד(ישבנו אתך, ועם עורך הדין שלך,  דוד שטרית: 

', אף עובד לא בא לעירייה.  82אתה אמרת, אנחנו עובדים פה משנת   אפרים שמואל: 

אנחנו יוצאים עוד שתי דקות מהחדר. אתם צריכים להחליט. ברגע שאני יצאתי מהחדר היה  

בית המשפט. אתם  כבר פעם שרימו אותי עם איזה מכתב שיצחק איטח החתים אותו ובא ל

צריכים להחליט שיהיו השלכות לגבי המכרז הגדול. ואם אתם חושבים לקחת או לעשות, אני  

צריך גם לצאת מהמכרז הגדול. אתם צריכים להבין את זה, ותטפלו בזה. ומיום ראשון לא  

קיבלתי  אני  למה  באשפה,  אשפה  פינוי  יהיה  לא  ראשון  מיום  אשפה.  פינוי  סגירה    יהיה  צו 

 ה הכלכלית. מהחבר

 ואני רוצה להגיד דבר אחד. היתה כאן החלטה.  ח שי ענוה: " רו 

 ... הכל אליכם.  אפרים שמואל: 

 -מי זה  תמר קופר: 

 יפה, יפה היתה.  אפרים שמואל: 

 אז מה זה ההחלטה הזאת?  ח שי ענוה: " רו 

 שי, בבקשה, סיימת שמואל? תמר, את צריכה משהו לשאול אותו?  : משה חזות

 לא, לא.  תמר קופר: 

 רגע, שנייה, בבקשה. אבל הדו שיח הזה מפריע. בבקשה, איתן.  : משה חזות

אני אכניס את הדיון הזה למסגרת. מה שאנחנו צריכים להחליט פה זה   עו"ד איתן בראש: 

להשליך,   בה  יש  בעבר  האם ההתנהגות של החברה  לדעת  אלא  לגבי המכרז הקודם,  לא 



 עיריית יבנה
 8.19.05מתאריך ועדת מכרזים תמליל 

 18 

 
 עיריית יבנה 

במכרז הזה לא יקרה לנו אותו דבר, ואנחנו נגדיל את החשיפה של  האם אנחנו חושבים ש

העירייה להפרת זכויות עובדים. אם אתם מתרשמים שהמצב השתנה, והכל יהיה בסדר, אז  

א'. ואם אתם חושבים שתשמע, החברה הזאת קיימת ועבדה איתנו, אנחנו   ההחלטה היא 

החוק להגנת זכויות עובדים משנת  שנה. אמנם    30אומרים שלוש שנים אבל זה לא נכון. זה  

אבל אם אנחנו חושבים שזה שהיא לא שמרה על הזכויות לכאורה, יכול להיות שהיא   2009

כמו שהמחוקק   זה  לא עשתה את  היא  אבל  יודע,  לא  אני  להם הרבה מעבר,  נתנה  אפילו 

רישומים.   שיהיו  כלומר  הם  מבקש,  שלי  העובדים  מתקטננים,  'אתם  אפרים  להגיד  יכול 

להיות  הע ויכול  להם',  שמגיע  ממה  יותר  הרבה  מקבלים  והם  בעולם  מאושרים  הכי  ובדים 

בתוך   לא  זה  אם  מסוימת.  תבנית  בתוך  להיות  צריך  זה  דבר  של  בסופו  אבל  נכון.  שזה 

התבנית, אז יש בעיה לא רק לו. יש בעיה לנו. למה יש לנו? כי ככה המחוקק אמר, 'אני רוצה 

אצ שאני  היחידה  הדרך  שהעו לדאוג.  לכך  לדאוג  אם ליח  שלהם,  הזכויות  את  יקבלו  בדים 

היתה   זו  באמת  אם  היה  נכון  זה  עכשיו,  שלהם.  לשכר  באחריות  תישא  הציבורית  הרשות 

פעם ראשונה שאנחנו קוראים להם, פעם שנייה. זה במשך שנים, יש לזה השלכה. עכשיו,  

 , יש רצון. ויכול להיות,אני לא אומר שדברים לא השתנו. אני לפחות, ממה שהתרשמתי, שכן 

 שמח שזה יסתדר. אאני הראשון ש דוד שטרית: 

 עכשיו פה שיקול הדעת שלכם.  עו"ד איתן בראש: 

 אני בטוח שזה שיקול הדעת.  : משה חזות

 אני חושב שמיצית את כל הדיון. מאיר בן הרוש: 

 זו המסגרת.  עו"ד איתן בראש: 

 החוק הזה יצא, נכון? 2009-ד. באני רק חושב על דבר אח  : משה חזות

 כן. עו"ד איתן בראש: 

 . שש שנים, מה קרה שם?2015-. הוא זכה ב2009 : משה חזות

 היא לא היתה.  עו"ד איתן בראש: 

 ... כלומר אז גם אז הוא לא עבד לפי החוק? את לא היית?  : משה חזות

 בואו נתקדם. זה מיותר.  ח שי ענוה: " רו 

, סליחה. )מדברים ביחד( אז הוא זכה במכרז, כביכול, למרות  2011-מ : משה חזות

 שהוא עבר על החוק. 
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סיכום  : משה חזות פה  נתן  באמת  איתן  מצוין.  סיכום  נתן  איתן  דיבר.  סיכם,  הוא 

 מצוין. לפי דעתי מיצינו את זה. 

לי  : רועי גבאי  חשוב  מצוין.  זה  את  סיכמת  אתה  הטוב,  הסדר  למען  רק  אוקיי, 

 יר, כי שמואל פה אמר משהו אחר. אין קשר בין המכרזים. יש חוזה ויש מכרז חדש. להבה

 נכון. עו"ד איתן בראש: 

 צריך להפריד בין הדברים. אנחנו כוועדה דנים כרגע אך ורק במכרז.  : רועי גבאי 

 )מדברים ביחד(   

 רגע, מיצינו, שנייה, שי. אם יש לך עוד משהו להגיד, : משה חזות

 מילה אחת.  שי ענוה: ח  " רו 

המכרז   : משה חזות לגבי  שי,  בבקשה.  שמואל,  מה?  יודע  אתה  אבל  כן.  מילה, 

החדש, בבקשה. אם יש לך משהו להגיד, תגיד. אני נותן לך את הזכות, דבר. אל תהיו לי 

 עכשיו כולם יושבי ראש. 

שהעל ח שי ענוה: " רו  כמו  החדש  המכרז  על  מדברים  אנחנו  אם  אחת.  מילה  ית,  רק 

 שיש הפרדה בין המכרזים, המכרז החדש מבחינתי זה התלושים החדשים.

 לא, בשום פנים ואופן.  : רועי גבאי 

 אז אין לי מה להגיד.  ח שי ענוה: " רו 

המכרז   : רועי גבאי  היה  לא  אם  מכרזים,  ועדת  כחבר  אני  לא.  הזה,  בבירור  אם 

מיצוי זכויות על פי רישומית. לא,   ההוא או לא היה הדבר ההוא אני צריך לבחון האם יש פה

 -זה לא הדבר 

לך,   אפרים שמואל:  שיש  למה  בהתאם  החדש  המכרז  את  לאשר  צריך  אתה  אז 

 ושהקבלן יתחיל לעבוד ואחרי שלושה חודשים אם הוא לא עומד, תעיף אותו.

 בהתאם למה שיש לי. ומה שיש לי זה מה שהצגתם עד היום. : רועי גבאי 

 נכון, ככה צריך להיות. ...  אפרים שמואל: 

בפרוטוקול,   ח שי ענוה: " רו  את,  רשמת,  את  אם  כי  גם?  המצב  את  בודקת  את  אבל 

ה עד  החלטה  בפרוטוקול  פה  פרוטוקול   1.10-רשמתם  כאן  הוצאת  אתה  ביחד(  )מדברים 

יש לי יכולת לתקן, אתה נותן לי   1.10-שרשמת בו שעד, למה? פרוטוקול שרשמת שעד ל

 קן.את היכולת לת 
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 שי, זה חוזה אחר. )מדברים ביחד(  : רועי גבאי 

זה   אפרים שמואל:  מה  ביוקר.  ההצעה  או  הזולה  ההצעה  החלטה  לקבל  צריך  הוא 

 בכל מקרה זה יילך לבית משפט.  משנה?

עליהם  : רועי גבאי  להוסיף  יכול  לא  ברגע שאתה הגשת את המסמכים, אתה  שי, 

שהוגשו  מסמכים  ההגשה.  נגמרה  לפני    מסמכים.  שהוצעה,  הראשונה  בהצעה  חודש  לפני 

זה   שלך  התוספות  כל  עכשיו  המכרז.  נגמר  שם  המעטפות,  כשנפתחו  כשהסתיים,  חודש, 

 רלוונטי לחוזה. זה רלוונטי למשהו אחר.

ואיך נניח אם תקבל הצעה  אני מתחייב, אני מתחייב, אני מתחייב, נכון.   אפרים שמואל: 

 יעית, רביעית, רגע, ואם תקבל הצעה רב

 איך זכיתם במכרז?  : רועי גבאי 

גב אפרים שמואל:  רגע,  איך  ארגע,  החדש,  מהמכרז  נניח  רביעית  הצעה  תקבל  אם  י, 

 אתה תדע שהם בסדר או לא בסדר או כן בסדר? 

 זה תפקידנו.  : רועי גבאי 

 תהיו בריאים, חבר'ה. אפרים שמואל: 

 תודה, שנה טובה. : רועי גבאי 

 וצאים מהישיבה *** *** מוזמנים י 

יעל, לינה, בואו. בואו נעשה עכשיו סיכום של הדברים. ריאן, איתן אמר וסגר   : משה חזות

 את כל הדברים מה שצריך. בואי תגידי אם יש לך עוד משהו להגיד לגבי חברי הוועדה.

אני מבקשת שתתחשבו בהתנהלות הקודמת, כי בדרך כלל ההתנהלות   עו"ד וורוד סלמאן: 

 קודמת מצביעה על מה שיהיה בהמשך. ה

 אוקיי. אנחנו צריכים לחשוב על ההתנהלות הקודמת.  : משה חזות

ורק   עו"ד וורוד סלמאן:  לתקן  מנסים  שנים  כבר  אנחנו  בשיקול.  זה  את  לקחת  צריך  כן. 

 עכשיו הם יתבעו ורוצים לתקן. 

 נכון לעכשיו המצב מתוקן?  אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 לא מאה אחוז.  ד סלמאן: עו"ד וורו 

 אפילו זה לא נכון לעכשיו, נכון ליום הגשת המכרז המצב היה מתוקן?  : רועי גבאי 
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 לא. עו" וורוד סלמאן: 

 לא, נקודה.  : רועי גבאי 

 אוקיי, חברי ועדה. שאלות?  : משה חזות

בעתיד.    תראו, אותי מטריד רמת ההתחייבות שלו לבצע את העניין הזה  ד"ר אהוד ויצמן: 

ה עד  פורמאלית  זמן  לו  יש  מי 1.10-בהנחה,  עם  יודעים  כולנו  חברים,  ביחד(  )מדברים   ,

כדי   הקודמת  ההתנהלות  על  ונסמכים  מדברים  כרגע  אנחנו  הרי  באמת.  מדברים,  אנחנו 

כן מטריד אותי, האם הוא   וזה  כי העניין הוא,  להשליך על החדש. הנה אמרנו, הכל ברור. 

ט שהוא זוכה, האם הוא יעמוד באמת בהתנהלות תקינה בנושא זכויות  יעמוד אחרי, אם נחלי 

עומדת לו הזכות לתקן    1.10-עובדים. לא יודע להגיד את זה. יחד עם זה פורמאלית, עד ה

ותאמרו לנו 'הכל בסדר',    1.10-את הקודם שיכול להשליך על המכרז הזה. כי תבואי, נניח ב

ב אם  לו.  לתת  מניעה  בסדר  1.10-אין  את  הכל  לשמוע  רוצה  ואני  אותי,  מטריד  זה   .

 ההתייחסות שלך. 

הכל יהיה בסדר, אני אומר שאני לא צריך לסלק    1.10-קודם כל, אם ב דוד שטרית: 

לי מכרז, הוא בתוקף. אנחנו הלכנו   יש  כי  זו בעצם היתה המטרה.  אותו מהמכרז הקודם. 

מ  יודע  לא  אני  העתיד,  לגבי  התנהל.  היום  שעד  מה  את  אני לבדוק  אבל  מחליט,  הייתי  ה 

להאמין שב זו   1.10-רוצה  שוב,  לך  אומר  אני  הכל.  יחזיר את  הוא  ולא חשוב מה תחלטו, 

אחריות שלנו. אני לא מוכן להיות מחויב על משהו שמישהו אחר מוליך אותנו בהבטחות וזה.  

 -אני לא לוקח אחריות. הוועדה תחליט מה שתחליט, אני מקבל את  

אני מפנה את זה אליכם.  איתן בנוגע לזה?  מה   : רועי גבאי  האם העובדה , טובה, 

 שאין תביעה משפטית כזאת או אחרת לאורך השנים,

 לא רלוונטי לנו.  אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 לא, האם היא מחזקת או מחלישה את הטענה.   : רועי גבאי 

 לא, ממש לא רלוונטי.   אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

שהוא  : עו"ד וורוד סלמאן אומר  לא  זה  הזכויות שלהם  את  מקבלים  לא  ניקיון  שעובדי  זה 

 בסדר. 

 מצוין. רציתי לדעת.  : רועי גבאי 

 מה זאת אומרת? אבל אף עובד כלומר לא נתבע או לא תבע.  : משה חזות

 לא ראיתי שיש תביעה כזאת.  עו"ד וורוד סלמאן: 
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אני   : משה חזות עופר,  תביעה.  שום  היתה  לא  עופר,  מה?  אותך,  עכשיו  שואל 

לא?   או  טוב  קבלן  הוא  דחס  האם  שלך.  אני  מהניסיון  בבקשה,  סליחה,   ... את  עזוב  בוא, 

מבין.  לא  אני  מה,  לשאול שאלה?  לי  אסור  מבין אתכם.  לא  אני  לשאול. מה,  זכותי  שואל. 

 אתם רוצים בכוח שאנחנו נקבע את מה שאתם חושבים.

 .משה, לקחתי בחזרה. תשאל דובר: 

לא טוב?   : משה חזות או  לעירייה  טוב  עופר. האם קבלן דחס הוא קבלן  אני שואל, 

נתקלת בבעיה. אני גם רוצה לדעת. כי רועי אמר אז שהיו שני מקרים. אוקיי, יש פה איזשהו  

 לחץ כדי לא לקבל. בוא נפתח את הראש קצת לצדדים, חברים. 

 **** גב' לינה שרון עזבה את הישיבה **** 

לגבי קבלן דחס, נכון להיום יש לנו, בנוסף לנושא של העובדים, יש לי   ר תורג'מן: עופ 

את   כאן  הרים  קצת  שהוא  דברים  כמה  ועוד  המעבר  תחנת  של  בנושא  בעיות.  מספר  עוד 

הקול ואמר את זה. כי לאחרונה היה לו גם, אני מזמן אותו כרגע לשימוע. הנושא של המכרז  

חדש, אני מזמן אותו לשימוע בעקבות השלכת פסולת לא  הנוכחי, בלי שום קשר למכרז ה

למספר   העיר  את  מחלקים  כלל  בדרך  הרשויות  ברוב  לזה,  מעבר  אחרים.  ודברים  נכונה 

. לא  2, יש לנו קבלן מספר  1חלקים, למספר קבלנים, ככה שאם יש בעיה עם קבלן מספר  

היום היו לנו בעצם  שמים את הביצים תמיד באותו סל. אנחנו מחלקים את הסל שלנו. עד  

שני קבלנים במכרז הזה. היה לי קבלן של השכונה הירוקה ואת הקבלן של דחס. של הצד  

השני. נכון להיום דחס הוא בערך סדר גודל של שני שלישים מהעיר. לעומת שליש אחד של  

 סטאר, שהיא היום מטפלת בשכונה הירוקה. ן  חברה אחרת בשם קלי 

א : רועי גבאי  איך  לי,  השנייה,  תגיד  לחברה  הולכים  ואנחנו  במידה  יודעים,  נחנו 

 שאין לנו שם גם בעיה? 

קלי  עופר תורג'מן:  חברת  שלנו  משק  ן  במקרה  דרך  שעברה  גם  חברה  היא  סטאר 

גם עברה את הביקורת.   היא  האחרונות.  שנים  איתנו בשלוש  גם חברה שעובדת  וכלכלה. 

 -איתה לא 

 סטאר? מי עושה לה את הביקורת?   ן מי עשה את הביקורת לקלי  : משה חזות

 היא חברה שעברה דרך משק וכלכלה עם ביקורת. עופר תורג'מן: 

 מי עושה לה חודש בחודשו? יש מנגנון?  : משה חזות

 היא חברה מאושרת על ידי משק וכלכלה.  עופר תורג'מן: 
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 אני כבר לא מבין. : משה חזות

 -המכרז הקודם  עופר תורג'מן: 

אני אעשה קצת סדר.   : משה חזות יש ארבע    2011  2009חברים,  דבר חשוב.  זה 

נגיד, התקנות   לו שימוע או לא נעשה. בוא  יודע אם נעשה  ואני לא  שנים שדחס עבד כאן, 

אם   , והיה מכרז. וקיבלנו את דחס. כלומר על סמך מה?2015. עד  2011או    2009-נכנסו ב

ם עובד, על פי הסכם. והוא גם לא עשה  לא באתם אז ואמרתם 'רגע, רגע, הוא ארבע שני 

היה מכרז. הוא התקבל לעבוד    2015-את מה שהיה צריך לעשות'. חמש שנים וכו'. עכשיו ב

. אנחנו פתאום עכשיו נזכרים לומר ולעשות לו שימוע 2018-עכשיו אנחנו ב פה בעיר, אוקיי?

 ולהגיד לו 'נו נו נו, יש לך בעיות של זכויות עובדים'.

מלאכתנו  ן בראש: עו"ד אית  את  עשינו  לא  וכנראה  בעבר,  טעינו  אם  להשיב.  מבקש  אני 

לא   'זה  להגיד  יכולים  לא  אנחנו  לטעות.  צריכים להמשיך  אומר שאנחנו  לא  זה  אז  נאמנה, 

 פייר, לא בדקנו אותו כמו שצריך בעבר, בואו נמשיך עם השגיאה הזאת לעתיד'.

 שנתיים מקדמים אותו. כבר אהרון סוחמי: 

לפני   עו"ד איתן בראש:  לי  אומר  הוא  אבל  ב2015כן,  אותו  כשקיבלנו  לא  2015-,  למה   ,

גמור.   שאלנו אותם שאלות? למה לא עשינו את אותם דברים. השאלה במקום, זה בסדר 

עד שזה מוטמע ועד שהכנסנו חשב שכר, דברים לוקחים  אבל החוק אז היה יחסית חדש.  

נת הפרטיות, שיש חוק חדש שנכנס לתוקף רק במאי,  זמן. אני יכול להגיד לך שבנושא הג

אנחנו לא שם. זה לוקח זמן. דברים, רשויות. אז אני לא חושב שזה שיקול, כי מה שלא היינו 

 אז בסדר להמשיך לא להיות בסדר. בייחוד שאנחנו מנסים להיות בסדר עכשיו.

לע : רועי גבאי  כוונה  יש  אם  שאלה.  שואל  אני  דוד,  עופר,  אותה  איתן,  את  שות 

 ,קלין סטאר ביקורת. עולם הניקיון הוא עולם פרוץ. אנחנו יודעים את זה. על  

 עושים,  קלין סטאר עו"ד איתן בראש: 

וכלכלה. של חברה שבוחנת, )מדברים  : רועי גבאי  כי הביקורת היא של משק  לא, 

 ביחד( אני לא מצליח לשמוע.

 רת שעושים עליהם,אנחנו נעשה את אותה ביקו  עו"ד איתן בראש: 

 זו חובתנו. זה לא שזה,  דוד שטרית: 

 יבוצע בקרוב בהקדם, מבחינתנו, כדי לדעת שאנחנו לא, : רועי גבאי 

 לאיזה חברה?  : משה חזות
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 , שכבר עובדת ביבנה.קלין סטארל : רועי גבאי 

ת שאתם  זוכה עכשיו. אני שואל, תעשו אותה ביקור  קלין סטארנניח ש עו"ד איתן בראש: 

 ? בוודאי.קלין סטארעושים לדחס תעשו ל

 מחובתנו. תמר קופר: 

כל הישיבה הזאת ... לכולם. בואו אני אשאל שאלה. אנחנו סיכמנו על   מאיר בן הרוש: 

 -החברה הזאת לפני שלוש שנים, נכון? במכרז שהיה 

 ? קלין סטארל : רועי גבאי 

 שנתיים, משהו כזה?  מאיר בן הרוש: 

 , נו. קלין סטאר : ותמשה חז

עם הירוקה. נכון? אישרנו שמונה עובדים, נדמה לי, יש עוד זיכרון, עם  מאיר בן הרוש: 

כל הזה. אני שואל שאלה. לפני עשר שנים סיכמנו שאת כל הפינוי של האשפה הוא עובר  

 משם למקום שכבר אישרנו אותו לפני עשר שנים במועצת העיר. אני זוכר את זה טוב מאוד. 

 איזה מקום?  : רועי גבאי 

 תחנת מעבר?  : משה חזות

 תאמין לי שיש לי זיכרון טוב. תחנת מעבר סוכם שעוברת לצד שני.   מאיר בן הרוש: 

 , 4מעבר לכביש  : משה חזות

היתה החלטה.   מאיר בן הרוש:  מועצה.  מישיבת  סיכום  לנו  יש  אותה?  זוכר  נכון, אתה 

הש עכשיו  דברים.  שני  אומר  שאמר  אני  כמו  אם,  שואלים.  אנחנו  משפטית,  מבחינה  אלה 

, אז מה אתה רוצה שאני אקבל החלטה עכשיו? תגיד לי, אם אתם  1.10אהוד, אם יש לו עד  

סיכמתם, יש קשר, אני אגיד לך גם למה. רגע, שנייה. אתם מדברים על המכרז הקודם, עד  

 , נכון?1.10-ה

 זו היסטוריה. עו"ד איתן בראש: 

אז אני שואל שאלה עכשיו. בוא, אני מדבר כרגע במובן שלנו. בוא נגיד   הרוש: מאיר בן 

אתה   נכון?  השני,  המכרז  על  ישליך  זה  אוקיי?  הזה,  למכרז  אותו  מאשרים  לא  שאנחנו 

 מסכים איתי?

 מבחינתו. : רועי גבאי 
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 אל תעשי לי ככה, טובה. מבחינתו. מאיר בן הרוש: 

 -מבחינתו זה  : רועי גבאי 

 יפה מאוד. לכן צריך לקחת את השיקול,  איר בן הרוש: מ

 אבל זה לא שיקול.  : רועי גבאי 

 למה זה שיקול?  אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

שיקול של התושבים.   מאיר בן הרוש:  צריך לקחת  מועצה,  שיקול של  אנחנו, חברי  לא 

המכרז הקודם, זה    , את 1.10עכשיו מה יקרה. אני רוצה לקחת בחשבון. אם הם נתנו לו עד  

צריך  החוצה,  זז  סיימתי.  בזה  חבר'ה,  מה,  יודעים  'אתם  אומר  שהוא  להיות  שיכול  אומר 

 לחשוב איך עושים מכרז חדש'. בואו נדבר קדימה. למכרז הנוכחי. 

 מה זה זז החוצה? אתה מדבר על המכרז הקיים? זז מהקיים?  תמר קופר: 

שאנחנו מדברים עליו, אני שואל שאלה. לזה  כן, למכרז הקיים, החדש,   מאיר בן הרוש: 

 ליין, נכון? זה אנחנו צריכים להחליט במיידי.-אין דד

 -זה צריך מהיום הראשון להתחיל  דוד שטרית: 

אנחנו  מאיר בן הרוש:  אם  אינדיקציה.  את  לנו  תתני  שאלה.  שואל  אני  עכשיו  אז 

ך, הכל בסדר. עזבי אותי מסתמכים על זה שהוא בקטע הזה שהוא אומר 'שמע, הבאתי ל

מהמכרז הקודם. לא יודע, עזוב לא יעזוב, אני עכשיו רוצה להתקדם'. האם את יכולה לתת  

ייפתרו? או שאנחנו מבטלים.  לנו כאן התחייבות שכל הנושאים שבעוד שבוע, משהו כזה, 

צריך לקבל החלטה. לא, את יכולה לתת לנו חוות דעת. אנחנו מצפים ממך לתת לנו חוות  

 דעת. 

 אה, חוות דעת? כמובן. אנחנו יכולים לתת לך חוות דעת.  עו"ד וורוד סלמאן: 

אם תגידי לי שבעוד שבוע הכל יתיישר והכל בסדר, אז צריך לחשוב על  מאיר בן הרוש: 

 זה. 

 זה לא רק, כן, אבל צריך להתחשב בשנה הקודמת.  עו"ד וורוד סלמאן: 

יש את המכרז    1.10רז הקודם ייגמר, אבל עד  אבל הוא אמר לנו המכ מאיר בן הרוש: 

 הקודם. הפרדנו, זזנו החוצה. כרגע אנחנו מדברים על המכרז החדש. על זה אני מדבר. 

הוא צודק. אבל אתה צודק במה ש, עופר, איך מתמודדים מחר אם הוא   : רועי גבאי 

 -עכשיו 
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 זה מה שאני אומר. אני לא יודע איך,  מאיר בן הרוש: 

)מדברים ביחד( אני חושב אולי, צריך להפריד בין ההחלטה שלנו. אבל  : אי רועי גב 

 כחלק מהשיקול קדימה, איך מתמודדים עם זה, מחר אם הוא עושה שרירים על הדבר הזה. 

 אפשר להחתים אותו על משהו?  מאיר בן הרוש: 

 חשבנו שעה, אנחנו כבר גולשים. אני חייב ללכת.  : משה חזות

לכל העניין הזה של   סלמאן: עו"ד וורוד   יש סעיפים שההחלטה של משרד הפנים שקשור 

הפיקוח, שחייבים להיות בחוזה עם הקבלן. ושם צריך לעשות בדיקות. ואם הוא לא מקיים  

 יום, 30את ההוראות, אז יש אפשרות לבטל את החוזה באופן מיידי. לתת לו התראה לתקן 

 דש חודשיים ניסיון? אפשר ללכת למשהו, לחו  מאיר בן הרוש: 

 זה החלטה שלכם. עו"ד וורוד סלמאן: 

 ולהעביר את זה לצד שני? מאיר בן הרוש: 

 אבל למה להיכנס לחוזה כשאנחנו צופים, כי ההפרה צפויה. עו"ד וורוד סלמאן: 

יום אני מעביר את המכרז לשני. כי השני    60למה ... נכון להגיד שבעוד   מאיר בן הרוש: 

 זה המון כסף.. 2%-הוא ב

 -שאלה, למה לנו להיכנס לחוזה שיש  עו"ד וורוד סלמאן: 

שהעיר   : רועי גבאי  רוצה  לא  שאתה  אמר  הוא  חשובה.  מאוד  בנקודה  נגע  עופר 

כולה תעבוד עם קבלן אחד. יש פה משמעות. יש פה משמעות שאחרי זה, מחר הוא יכול 

 לסגור לך את הברז מתי שהוא רוצה.

 -רועי, אתה מראש לא הגבלת   אלטמן: -אעו"ד טובה שפיר

 רועי, אתה רוצה לשמוע משהו?  אתה רוצה לשמוע משהו? מאיר בן הרוש: 

 ' הוא עבד פה, ...82משנת   עו"ד איתן בראש: 

מה   מאיר בן הרוש:  זה  נקייה.  תהיה  שהעיר  צריך  אני  יעשה.  מי  לי  אכפת  לא  אני 

 יקבלו את השכר בזמן, זה מה שאני רוצה.  שמעניין אותי. שהעיר תהיה נקייה ושהעובדים

 מאיר, יש פה שלוש נקודות קשורות,  : רועי גבאי 

אני רוצה שדוד לא יהיה אחראי. שיראה שהכל בסדר. מצד שני הניקיון  מאיר בן הרוש: 

 של העיר. 
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יש פה שלוש נקודות שקשורות זו בזו. האחת, להערכתי, זה עניין אחר,  : רועי גבאי 

כתי האחת, לאור העבר, לאור הדברים, לאור מיצוי הזכויות, הוא לא יכול לזכות  אבל להער

ילך   במכרז. זה אחד. שתיים, הדבר השני הוא, שמכניס לך איזשהו רעש ובצדק, אם הוא 

את   ההוא,  במכרז  סוגר,  שהוא  להיות  שיכול  היא  המשמעות  לתביעה,  ילך  הוא  לתביעה. 

זו  זה.  עם  להתמודד  צריכה  העיר  מכרזים,    הברז.  כוועדת  שאנחנו,  והשלכות  משמעות 

צריכים לקחת את זה בחשבון. נכון, אני מסכים איתך לחלוטין. שלוש, וצריך להבין גם את  

התפיסה הזאת, וזה קשור, איך אתה רוצה בכלל את ההתנהלות העירונית. זה שלא הוגדר  

צריכים גם לחשוב איך במכרז אני מבין, נכון. אבל אם יש פה את האחד שקשור לשני, אנחנו  

וטיאוט.  נושא אשפה  העירונית הזאת של  בכל התפיסה  רואה את ההתנהלות  עופר  בכלל 

 אלה שלושת הדברים.

 -שלא צריך  מה אתה חושב? ד"ר אהוד ויצמן: 

להערכתי, על פי מה שאני רואה פה, על פי מיצוי זכויות, על פי החוק,   : רועי גבאי 

כאכיפה,   שלנו  המקום  פי  גם  על  מתייחס  לא  אני  עצמה,  העיר  שלנו,  כאכיפה  דעתי,  זאת 

לשימוע שהיה. מבחינתי לא היה שימוע. מבחינתי הגיעה עורכת דין, יועצת שבאה ואומרת  

'חברים, יש פה הפרה'. בדבר הזה אני לא יכול להתמודד עם זה. אני לא יכול לעמוד מאחורי  

 זה. 

 חברים, אתם רוצים עוד להתייחס?  אוקיי, רועי. מאה אחוז, תודה. : משה חזות

 קטנה לעופר. מי מנקה את השכונה הירוקה? שאלה רק  ד"ר אהוד ויצמן: 

 . קלין סטאר עופר תורג'מן: 

 מנקים, כן?  ד"ר אהוד ויצמן: 

 )מדברים ביחד( –נגמר ההסכם איתם. ההסכם הולך  דוד שטרית: 

 כן. מאיר, סיימת?  : משה חזות

מבקש  ב מאיר בן הרוש:  אני  אותו,  תאשרו  לא  ואתם  במידה  מבקש,  אני  מקרה,  כל 

 . 4%-לחייב אותם להתיישר ל

 למה?  דוד שטרית: 

 לתת את ההנחה בהתאמה. ד"ר אהוד ויצמן: 

 זה התנאי שלי. איתן, זה אפשרי?  מאיר בן הרוש: 
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 הוא יכול להכניס אותם למשא ומתן.  : רועי גבאי 

 -ול אתה לא יכ עו"ד איתן בראש: 

יתנו   מאיר בן הרוש:  שהם  רוצה  אני  אותו,  מבטל  אני  אם  לא?  למה  לא?  . 4%למה 

כסף.   המון  זה  צריך   4%תשמע,  אומר,  אני  רק  זוכה.  שהוא  אומר  לא   ... כסף.  המון  זה 

זה המון כסף עבור העירייה.   2%לקחת בחשבון, אין פה זוכים. צריך לדעת אם זה נכון. כי  

 מה קרה? . 4%-. אם אתה מבטל, צריך לחייב אותם, שירדו לצריך לקחת את זה בחשבון 

 חברים, אנחנו גלשנו  : משה חזות

 אפשר ללכת להצעת החלטה, לדעתי. ד"ר אהוד ויצמן: 

 אני חושב שצריך להחליט. אני אומר לכם את האמת.  : משה חזות

  מה אתם מציעים? : רועי גבאי 

 מרגיש, לא יודע, לא נתנו לאיש, אני מציע את דחס. כי אני  : משה חזות

'אני מסתכל  : רועי גבאי    אתה מסתכל, אתה אומר אני מציע את דחס ואתה אומר 

 על כל מה שנעשה עד היום ואומר', 

' פה. היה לבד פה בעיר. ועבד בצורה  82' פה. כן, משנת  82הוא משנת   : משה חזות

  4%ן. עכשיו יש לנו קבלן מצוין עם  מצוינת. כל הפרוטוקולים שקראתי פה שהוא קבלן מצוי 

יודע,   לא  אני  האיש.  כנגד  שכל המערכת  כאן  מרגיש  ואני  עובדים.  זכויות  זה  שלו  והבעיה 

 אוקיי, לא חשוב.

 ... בצורה מקצועית. אף אחד לא נגדו. פשוט  עו"ד איתן בראש: 

 -אני מעלה להצבעה. מי שרוצה  : משה חזות

 להתבטא.רגע, תן לחברים  : רועי גבאי 

 לא, מה, אם כולם יצביעו בעד, יופי. יצביעו נגד, )מדברים ביחד(  דובר: 

 ... יכולה לבוא בחשבון, איתן? מאיר בן הרוש: 

 אנחנו יכולים לנהל משא ומתן להורדת הסכום? )מדברים ביחד(  ד"ר אהוד ויצמן: 

 סרט הזה. אם הוא זוכה, אז אתה יכול. משה ואני היינו ב עו"ד איתן בראש: 

 אם הוא יגיש תביעה משפטית עכשיו, מה אנחנו עושים? מאיר בן הרוש: 

 מי? עו"ד איתן בראש: 
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 הוא יגיש. : רועי גבאי 

 מתמודדים. יש בית משפט בישראל, מה?  עו"ד וורוד סלמאן: 

נוהגים   : משה חזות אנחנו  אם  לדעת  צריכים  אנחנו  אבל  משפט.  בית  של  עניין  לא 

 . כי אם הוא יגיד, היא נתנה לי הזדמנות להציג את כל המסמכים, הגשנו, הצענו, נכון או לא

נניח שהוא היה קבלן   עו"ד איתן בראש:  בוא  זה.  אני אחדד את  לא, משה, משה, משה, 

א טוב, לאוקיי? היה מנקה לא טוב. האם העובדה שהוא ניקה  שלא ידע לנקות כמו שצריך.  

תתף אצלנו? אני מניח שכן. גם פה, אני לא יודע איך  יש בה להשפיע על מכרז אחר שמש

 הוא ינקה, אבל אני אסתכל איך הוא מנקה בעבר. אז אותו דבר לגבי העובדים.

אותך   מאיר בן הרוש:  אשאל  אני  מנעת  אז  לא  למה  אחרת.  את  שאלה  להגיש  ממנו 

 המכרז? 

 מה זאת אומרת?  עו"ד איתן בראש: 

 וע? איך אתה יכול למנ : רועי גבאי 

 הוא לא יכול למנוע?  מאיר בן הרוש: 

 -אסור לו. יכולת לעשות תנאי סף מיוחדים כנגד  דוד שטרית: 

 -זה מה שאני אומר. שבתנאי סף  מאיר בן הרוש: 

 שזה גם לא שיוויוני.  : רועי גבאי 

 למה?  מאיר בן הרוש: 

 . אתה רוצה שכמה שיותר יגישו. זו המשמעות של מכרז : רועי גבאי 

 אני רוצה להביע את עמדתי. ד"ר אהוד ויצמן: 

 ואם בזמן הזה הוא היה מתקן, מה, אכפת לי?  דובר: 

בהתייחס לחוות דעת המשפטית שמונחת לפנינו, ולאחר ששמעתי את   ד"ר אהוד ויצמן: 

 העניין, אני חושב שלא צריך לאשר לו את ההחלטה. זו העמדה שלי. 

 להתייחס? מאיר, אתה רוצה : משה חזות

 צריך לקחת בחשבון גם את ההשלכות שיהיו,  מאיר בן הרוש: 

 לא, בסדר. בואו נצביע, נראה מה יצא.  עו"ד איתן בראש: 

 אני לוקח, אני חושב גם על ההשלכות,  : משה חזות
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 לא, זה שיקול הדעת שלכם. עו"ד איתן בראש: 

 חנו מסיימים,אוקיי, חברים. אני מעלה להצבעה, אבל אנ : משה חזות

אני רק רוצה, אני לא יודע אם אני יכול, יגידו לי המשפטנים אם אני יכול   דוד שטרית: 

 להסיר את האחריות שלי,

 לא, מה קשור האחריות שלך? מה הקשר?  עו"ד איתן בראש: 

 לי יש בעיה אחרת, איתן.  : רועי גבאי 

 ... אז זו אחריות שלי. ...  דוד שטרית: 

 לא חייבים פה אחד. יש הצעה.  בראש:  עו"ד איתן 

חברים, אחרי ששמענו את השימוע, שמענו את שי, רואה החשבון, את   : משה חזות

 שמואל,

 מה העמדה שלך?  עו"ד איתן בראש: 

מדבר   : משה חזות עכשיו  אני  נכנסים?  אתם  מה  חברים,  איתן,  את  שמענו 

 -לפרוטוקול. מה, אתם רוצים לבחוש בכל התבשיל 

 חס וחלילה, דבר. עו"ד איתן בראש: 

?  4%מאיר, אני מעלה להצבעה. חבל על הזמן. מי בעד דחס כזוכה עם   : משה חזות

סטאר, ן  ? בבקשה, מי בעד קלי קלין סטאר,  2אני מעלה להצבעה. מי בעד? מי בעד מספר  

2  ? 

 אני נמנע.  : מאיר בן הרוש

 -חד נגד, אחד נמנע. אוקיי, אז זו התשובה. אז א : משה חזות

 -לנהל משא ומתן קבלו החלטה  תמר קופר: 

 איך? : משה חזות

 -קבלו החלטה לנהל משא ומתן  תמר קופר: 

 לנהל משא ומתן כפי שמאיר הציע. ד"ר אהוד ויצמן: 

 אפשר לסגור שנייה את הפרוטוקול. : רועי גבאי 

 כן, גמרנו, כן, נגמר.  עו"ד איתן בראש: 
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הצבעה: 

 )משה חזות(  1 –המלצה להכריז על חב' דחס כזוכה  בעד

 )אהוד ויצמן ורועי גבאי.  2 –להכריז על חב' קלין סטאר כזוכה   בעד המלצה 

 )מאיר בן הרוש(  1 –נמנע 

 החלטה: 

במכרז   כזוכה  סטאר  קלין  חב'  הכרזת  על  להמליץ  קולות  ברוב  למתן    -  22/18הוחלט 

פינוי  וכן  רחובות  וטיאוט  ניקיון  המלאכה    שירותי  ואזור  הירוקה  וגרוטאות בשכונה  גזם 

 . בעיר יבנה

 ___________________

משה חזות 

יו"ר ועדת מכרזים 


	תמליל מישיבת ועדת מכרזיםמיום רביעי, כ"ה באלול תשע"ח , 05.9.2018
	על סדר היום
	הצבעה
	החלטה




Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת מכרזים - 5.8.18.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


