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משה חזות: אסקור בקצרה את הנושא לטובת חברי הוועדה שלא נכחו בישיבה הקודמת. 
הוגשו  4  הצעות למכרז הנ"ל   ע"י החברות דחס, קלין סטאר, פרח השקד ופורד.  ההצעה הזולה ביותר  
היתה של חב' דחס וההצעה שלאחריה של חב' קלין סטאר  המבצעת בימים אלה את עבודות הניקיון  

והטיאוט בשכונה הירוקה ואיזור המלאכה.  
מדובר   שאין  מדגיש  וכיוצ"ב  .  הערבות  מבחינת  כשרות  ההצעות  כל  המשפטית  הדעת  חוות  פי  על 
בניקיון וטיאוט לכל העיר אלא אך ורק לשכונה הירוקה ואיזור המלאכה. יתר העיר חב' דחס מבצעת  

מתוקף זכייתה במכרז משנת 2015.   

ניקיון  ע"י מספר  פועלים, טיאוט ע"י מכונה גדולה ומכונה קטנה ומנוף.   עופר תורג'מן: המכרז כולל 
תמחרנו   זאת  ואת  חגים,  ערבי  כגון  עובדים,  תוספת  מבקשים  אנו  בהם  מסויימים  ימים  יש  בנוסף, 
הצורך.    במקרה  בשבת  הפארקים  גויים  לניקיון  צוות  עבודת  תמחרנו  בנוסף  עבודה.  כימי  בנפרד 
ע"י   המבוצע  רטובה  אשפה  פינוי  כולל  אינו  המכרז  לחודש  196,000  ₪.  המכרז  של  הכספי  ההיקיף 

המערכת הפניאומטית.   

להצעתם   קשור  אינו  השימוע   . דחס  לחב'  בוצע  שימוע  הקודמת  המכרזים  ישיבת  חזות:  לפני  משה 
במכרז זה, אלא לחוז ה של דחס לעבודות  דומותליתר חלקי  העיר, עלי ו  הם חתומים משנת  2015  ועדיין  

הינו בתוקף.  מבקש מדוד שטרית לסכם את נושא השימוע.  

דוד שטרית:  כפי שנאמר,  התקיים שימוע ע"י העירייה לחב' דחס המתייחס לחוזה  אחר  שאינו קשור  
במלוא   עומד  אינו  הקבלן  כי  שהעלו  וממצאים  לעירייה  השכר  בודקי  של  בדיקה  זה  לאור  למכרז 
הוראות הדין. במסגרת  החוק וכמובן ע"פ הוראות חוזיות, כל קבלן מחוייב בהגנה על    זכויות עובדים, 
והעירייה חבה בבדיקות לוודא כי כן, היינו כי הקבלן משלם לעובדיו את שכרם לרבות התוספות כדין..   
מאחר שמתפקידנו לבדוק ולאכוף את הנושא, בוצעו מספר  רב של  בדיקות  ונמצא שהקבלן  אינו עומד  
בדרישות. בכל פעם טען טענה אחרת בנושא.  יצאו מכתבים רבים לבעל החברה, התקיימו פגישות בהן  
הבטיח לתקן את הליקויים יחד עם רואה החשבון שלו, אך נכון להיום הנושא לא סודר.  הוא לא עמד  

בתנאים למרות הדרישות וההתראות.   

רועי גבאי: האם הקבלן הציג תצהיר עפ"י הוראות התכ"מ  שהוא עומד בזכויות עובדים ? 

איתן בראש: הקבלן הציג תצהיר עפ"י החוקים והצווים  המחייבים את העירייה, אך אינו עומד בו.  

רונית ארנפרוינד: ממתי התחלתם לבדוק אותו ?  
 

ידי,  לאחר   תמר קופר: הבדיקות מבוצעות  במשך כשלוש שנים. בשנה הראשונה הבדיקות נערכו על 
מכן עם כניסת מנהל אגף משאבי אנוש לתפקיד, הנושא מבוצע על ידו.  

והעירייה   עבודה  דיני  בנושא  החוק  על  עובר  הקבלן  שנים  שלוש  במשך  לדבריכם  ארנפרוינד:  רונית 
נהגה בסוג של עצימת עיניים. 

צריכים   זכויות העובדים  אך אנו  יתכן שלכאורה החברה שילמה את  נכון,  דוד שטרית:  לחלוטין לא 
להיות מגובים במסמכים כדי להמשיך את ההליך מולה וזה מה שנעשה כל התקופה.  

משה חזות: האם מישהו מחב' דחס נתבע לאורך התקופה ? 

דוד שטרית: לא. 

משה חזות: כשוועדת המכרזים דנה במכרז לפינוי אשפה בשנת  2015, דובר על בניית מנגנון לבחינת  
נכחה   בהם  חודשים  מספר  לאחר  נקטה  העירייה  צעדים  אילו  השכר.  אגף  באחר יות  עובדים  זכויות 

לדעת שאינו מבצע את הוראות החוק ?  
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דוד שטרית: יש תיק עב כרס המכיל את כל מסמכי הבדיקות שנערכו לאורך כל התקופה.  

רונית ארנפרוינד: האם יש עוד חוזים בהם אתם בודקים את נושא זכויות העובדים ?  

תמר קופר:  יתר החוזים ההתקשרות נעשתה באמצעות משכ"ל והנושא נבדק על ידה. 

רועי גבאי: האם במכתב שהפנתם אליו דרשתם הצגת מסמכים ?  

המונחת  המשפטית  הדעת  חוות  רלוונטיים.  מסמכים  היא  להצגת  הזמן  כל  הדרישה  שטרית:  דוד 
לפניכם מתייחסת גם למסמכים הרבים שהקבלן הציג לאחר השימוע, אך כולם אינם עונים לדרישות.  

לו היה מתקן את הנדרש,  אין שום מניעה לבחור בו כזוכה. 

משה חזות: מדוע השימוע בוצע סמוך מאוד למועד הדיון במכרז זה ולא קודם לכן ?

בחופשה היינו  ואנוכי  המשפטית  שהיועצת  מאחר  הזמנים  לוח  מבחינת  התאים  לא  בראש:  איתן 
לסירוגין.  

רועי גבאי: בחצי השנה האחרונה הוא לא תפקד טוב. אני אישית העליתי שני נושאים .

נאלץ   ישלים,  ולא  ימים להשלים את המסמכים. היה  חודש  לו ארכה של  נתנו  דוד שטרית: בשימוע 
להפסיק את עבודתו במכרז  לפינוי אשפה של כלל העיר.  

הוא   אזי  הירוקה,  בשכונה  וטיאוט  לניקיון  במכרז  יזכה  לא  אם  כי  מפורשות,  בשימוע  אמר  הקבלן 
מוותר על עבודות פינוי הגזם שהוא מבצע בשכונה זו מתוקף המכרז הקודם, כך שהקבלן הזוכה יבצע  

את כלל העבודות בשכונה. הדבר מונע חיכוכים בין שני קבלנים.  
מעוניין   הוא  בשימוע  שנאמר  מה  לאור  האם  הקבלן  במפורש  שאלה  את  הגזברית  בשימוע,  תמר 
להמשיך בה ליך המכרז הזה ? תשובתו היתה מפורשת  וברורה  שאינו מעוניין להמשיך בהליך המכרז  
לניקיון וטיאוט השכונה הירוקה. חברי וועדת המכרזים דרשו,  שהקבלן יגיש מכתב בו הוא מושך את  
קבע   שכר  שבודק  יודעים  אנחנו  המכתב.  אם  את  לתת  הסכים  לא  הקבלן  אך  במכרז,  מועמדותו 
עימו   ההתקשרות  את  שנרחיב  מדוע  עובדים,  זכויות  על  שמירה  לעניין  בעייתית  הקבלן  שהתנהלות 

להסכם חדש?   

משה חזות: בחוות הדעת המשפטית הראשונה, איתן כתב שהקבלן הסיר את מועמדותו. מובן מכך  
שהערבות הבנקאית הוחזרה לו.  

דוד שטרית: הערבות לא הוחזרה לחברה. במקרה כזה ניתן גם לחלט את הערבות.   

משה חזות: הוועדה החליטה שאם תוך חמישה ימים הקבלן יביא מכתב בו הוא מסיר את מועמדותו  
אזי חברה מס'  2  –  קלין סטאר תוכרז כזוכה. משלא הסכים הקבלן להביא את המכתב הנדרש  הנושא  

חזר שוב לוועדת המכרזים. 

איתן בראש: כפי שדוד פירט, הקבלן אמר בשימוע שהוא מסיר את מועמדותו בנוכחות  7  אנשים   וזה  
היה מספק מבחינתי כדי לציין זאת בחוות הדעת.  

משה חזות:  קיבלנו היום חוות דעת  נוספת  של טובה המתייחסת לאי עמידת הקבלן בתשלום זכויות  
עובדים.  

רועי גבאי: האם אנו כפופים להוראות התכ"מ ?  
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איתן בראש:  מתפקידנו לוודא שהמעסיק  ישלם לעובדיו  את שכרם בהתאם להוראות החוק המחייבות  
את העירייה. הקבלן חתם על תצהיר בנושא זכויות עובדים אך אינו עומד בו.  

היתה אמורה להגיע  לישיבה  עו"ד ממשרד של עלאא ריהאן  הנותן  לעירייה שירותי ייעוץ בנושא תנאי  
שכר, אך נבצר ממנה  להשתתף עקב התראה קצרה.   

רועי גבאי: במה כרוכה הפסקת עבודתו  בחוזה הקיים עם הקבלן לעירייה, כי  מבחינתי אם הוא עובר  
על חוק זכויות הגנת העובדים יש להפסיק את עבודתו.  

דוד שטרית: הנושא מורכב. אם אנו מפסיקים את עבודתו, אין כרגע מי שיבצע את העבודות. לכן אם  
חשבון   רואה  שהחליף  טען  הוא  איתו.  לעבוד  נמשיך  הדרושים  המסמכים  את  במהלך  חודש  זה  יציג 

וביקש הזדמנות נוספת.  

לו   ניתנה  כאשר  דחס  הצעת  פסילת  על   היום  להחליט  הוועדה  בסמכות  זה  האם  מזוז:  שואל  אלי 
הארכה להשלמת מסמכים ?  

משה חזות: בכל מקרה, איננו יכולים לפסול הצעת חברה לפני ביצוע שימוע.  

רועי גבאי: להבנתי העילות  שעומדות בפנינו הן:   
פי פרוטוקול השימוע  מספק אותנו שהקבלן הסיר את מועמדותו,  אף שלא הביא מכתב,  על   .1

ולכן   הבחירה שלנו בקלין סטאר תקפה.  
יש בעיות תפעוליות עם הקבלן ועל בסיס זה אנו פוסלים את ההצעה.  .2

אצלנו   עובד  הוא  אזי  החוק  בתנאי  עומד  לא  בכלל  הקבלן  אם  רועי.  לדברי  שותף  ויצמן:  אני  אהוד 
שוקלת   העירייה  תפעוליות.  ציין מקרים  של  בעיות  רועי  בנוסף,  על החוק.  עוברים  ואנו  לחוק  בניגוד 

להפסיק את עבודתו במכרז האשפה הכללי. מכאן, קל וחומר שאל לנו לבחור בו במכרז זה. 

אלי מזוז: אילו לא היתה בעייה בתשלום זכויות עובדים, האם אנו מרוצים מעבודתו ?  

ש גם חברות אחרות   שמעתי  לא  כה  עד  אך  בציציות,  איתנו  שעובדת  בודקים חברה  אנו  משה  חזות: 
נבדקו.  

כי הוא   דבריך. הקבלן השני, קלין סטאר, הביא תצהיר. בבדיקתנו עלה  דוד שטרית: לא מקבל את 
עומד בתשלום זכויות עובדים. 

עופר תורג'מן:  חב' קלין סטאר מאושרת ע"י משכ"ל, נבדקה ועומדת בכל התקנות. יש לעירייה יועצת  
חיצונית, גב' יפעתמאירוביץ, שבדקה עמידה בתנאי המכרז וקיבלתם בישיבה הקודמת את חוות דעתה  

המפורטת לענין עמידה בתנאי סף.  

רונית ארנפרוינד: לטענתכם, החברה נבדקת במשך שלוש שנים. למה זה נמשך כל כל הרבה זמן ומדוע  
קשרתם את הנושא למכרז  הזה ? 

דוד שטרית: יש הרבה מה לבדוק ומומחים עוסקים בנושא לאורך כל התקופה.  

אומרת   זכויותיהם,  זאת  את  לעובדיה  משלמת  לא  שהחברה  היא  המסקנה  ארנפרויד:  אם  רונית 
שצריך להתחיל ב הליך הפסקת עבודתו במכרז הקודם.  

איתן בראש: נכון, וזה מה שנעשה.  

רונית ארנפרוינד: למען תחושת הצדק וההוגנות, אנו מעוניינים שיהיה שימוע פתוח ושקוף. 
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משה חזות: מעלה להצבעה להזמין את נציגי חברת דחס לשימוע  בטרם פסילת הצעתם  לאור  קביעת  
בודקי השכר לעירייה בדבר  העדר שמירה על זכויות עובדים. 

 : 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים החליטה פה אחד להזמין את נציגי חברת  דחס לשימוע  בטרם פסילת הצעתם למכרז  

לאור קביעת בודקי השכר לעירייה בדבר העדר שמירה על זכויות עובדים. 

 ____________________ 

משה חזות

יו"ר הוועדה
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