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 סדר היום:  על
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שני   : חיים מסינג היום  לנו  יש  לכולם.  טובים  צהריים  אחר  חברים.  טוב, 

בי"ס   מכרז הקמת  בדיקת  על הפרק. אחד  הירוקה.  י כ  18מכרזים  בשכונה  , המשך  2תות 

הקודם,  למכ שהופיעו 19/20רז  כפי  נוספות  נגזרות  ועוד  אשפה  פינוי  עבודות  לביצוע   ,

 במכרז. לפני כמה דקות העיר את תשומת ליבי משה שעל מנת לבצע שימוע במעמד הזה,  

 בוא תגמור עם פנחס.   : משה חזות

שע : חיים מסינג פעם  אחת.  שנייה  לי  תנו  כמהבחבר'ה,  אחרי  סיימנו   רה 

ר יעיל. בואו כל אחד ידבר בזמן שלו. וגם אם טועים,  ת את זה היום יותשעות. אפשר לעשו 

להתחיל    הייתהדרך אגב, כולנו בני אדם, לא קרה שום דבר. אז אני אומר עוד פעם. הכוונה  

  במכרז של בתי הספר ולהמשיך הלאה. מכיוון שהגיעו לפה אנשים שהזמנו לשימוע, העלה 

איז סוגיה  ו משה  לאששהי  היה  נדרש  ששבה  לעשות  בוועדה  שהאנשים  ר  כדי  נוסף,  ימוע 

את   להעלות  מבקש  אני  לא,  או  הזה,  בהליך  להמשיך  שנוכל  וכדי  סתם,  יחכו  לא  האלה 

 הנושא הזה. כי אני לא רוצה שאנשים פה יחכו. משה, אתה רוצה להגיד כמה מילים? 

שקרה, : ה חזותמש מה  בעצם  לדעתי  ה  כן,  תהליך  את  לא  סיימנו  שימוע. 

   -לטה קבענו בהח

 נכון.  : חיים מסינג

צריכים   : משה חזות אנחנו  אם  אומר.  אני  לכן  נוסף.  לשימוע  שיוזמנו  נכון? 

להזמין לשימוע, צריכה קודם כל להתקבל החלטת ועדת המכרזים, ולאחר מכן להזמין אותם  

   -לשימוע. אני מבין מה שקרה. כי ההחלטה 

 אני לא מבין.  מה קרה? למה נדרש שימוע נוסף?שנייה,  : באי גרועי 

אז תן לי לסיים, רועי. אני מבין, לקחו את ההחלטה של פורטל,   : משה חזות

את ההצעה של פורטל ויישמו את זה כביכול. רצו יותר מדי עם ההחלטות. אבל אני חושב  

מאוד דברים  יש לנו הרבה    ,שזו החלטה. אם אנחנו רוצים לקבל שימוע, אם לעשות שימוע

 על הפרק.  

וחשוב  בראש: עו"ד איתן  יודעים, הזמן קצר.  אני אסביר ברשותכם. פשוט, אתם 

לקבל החלטות מהר. אתם לא חייבים לעשות שימוע אחר כך. תשמעו את מה לנו מביאים.  

 מה ש... החלטה שלכם. אנחנו חושבים שכדאי לשמוע ולהשלים את מה ששמענו אז.  

חאיתן  : באי גרועי  דעת  חוות  הגיעה  פער.  לי  יש  שנייה.  יועץ  ,  של  דשה 

 ר למנהל מכרז. הוא עשה את המכרז דאז.  ישן. הוא לא נבח-חדש. חדש
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   -לא, לא. הוא מומחה  עו"ד איתן בראש: 

 שנייה, הוא עשה את המכרז דאז.   : רועי גבאי 

  ,אתם החלטתם 'בואו תבדקו את הפן הכלכלי' עו"ד איתן בראש: 

 איפה היה היועץ שאנחנו מכירים, אגב?  : גבאי רועי 

 הוא סיים את תפקידו?   איתן בראש:   "דעו 

  -לא, אבל אין מה  עו"ד איתן בראש: 

 המכרז לא הסתיים.   : רועי גבאי 

 אבל אין לי מה לעשות איתו.   עו"ד איתן בראש: 

של    שאו מה זאת אומרת? הוא נתן את חוות הדעת גם על הנ : רועי גבאי 

 השימוע, אז איפה הוא? הוא לא חלק מהמכרז?  

 למה אני צריך אותו?   ש: עו"ד איתן ברא

 הוא חלק מהמכרז או לא? הוא מקבל תשלום על המכרז הזה?   : רועי גבאי 

   -קיבל תשלום. עשה  עו"ד איתן בראש: 

 מה נכנס יועץ חדש? על סמך מה?   : רועי גבאי 

 זה בעקבות החלטה שלכם.   חדשהץ לא, היוע עו"ד איתן בראש: 

 כלכלי.  עו"ד מאיר דהן: 

 חלטה שלכם, שתבדקו את הפן הכלכלי,  הה עו"ד איתן בראש: 

ברשותך,   : רועי גבאי  חדש?  יועץ  להביא  צריך  למה  למכרז.  יועץ  יש  נו, 

 סליחה, זה לא אליך באופן אישי. 

   -היועץ של המכרז לטעמנו לא ידע  עו"ד איתן בראש: 

היא חברה שיש  רג'מן: ועופר ת פורטל  כלכלי. חברת  לו  אין  לטעמנו.  לא  לא, 

 יש לה רואי חשבון.  לה כלכלנים, 

 אז היית בוחר אותה מהתחלה.   : רועי גבאי 
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בוחרים   : חיים מסינג הייתם  ראשון,  דבר  אסביר.  אני  חבר'ה,  שנייה,  רגע, 

ני אסביר את  בדיעבד. א  רמאוד לדב  מהתחלה וזה, בואו לא נדבר בדיעבד. זו חוכמה קטנה

העסק לא פרטי של אף  כל השאלות. אני מקבל כל החלטה שנחליט ואנחנו נמשיך הלאה.  

הכי חברית, אני לא רוצה לעשות    אחד, ואני גם לא עושה פה, באמת אני אומר לכם, ברמה

 טי. אנחנו פה ועדה אחת, אנחנו חברה אחת, בואו נדבר עניינית. סאת זה פופולי 

 אל תיקח את זה,   : רועי גבאי 

 לא, לא, כי ראיתי את התגובות, בוא נירגע.   : חיים מסינג

אז   : אי רועי גב  לאילת,  מיבנה  אנחנו  כאילו  נכנסתם  אתם  שם.  לא  אנחנו 

 כאילו אתם כבר בדימונה. שנייה. קיבלנו טפסים. אני פה עדיין מנסה להבין את התמונה.  

אס : חיים מסינג אני  העלהאז  משה  שבע  ביר.  לפני  זה  אני    את  דקות. 

חושב שהאישו  אישית  אני  אגב,  אוקיי?  לשמוע את הדבר הזה.  ר הזה המשפטי הופתעתי 

בסדר? אני לא הולך   היה צריך לבוא אליכם לפני, לא בוועדה. אבל מה לעשות? לא בא.  

הקודמ הוועדה  בסיום  החלטנו  אנחנו  ככה.  זה  שקרה  מה  בחברים.  עכשיו  שני  לנזוף  ת 

 הכלכלי. בדוק את הנושא לדברים. 

שיהיה לנו פה עוד  שתיים, שעופר ירכז את כל הנושא של איכות השירות בשנים האחרונות,  

ל כשהלכנו  כלום.  ולא  שימוע  לא  הכל.  זה  עזר.  חיפשנו,  כלי  הכלכלית,  הסוגיה  את  בדוק 

טוב להתווכח  אפשר  הולם.  מענה  לתת  שיכול  מקור  חיפשו  החברים  טוב    האנשים,  יותר, 

שרו ו פח מה  אפשר  פעם ת.  אותם,  מכיר  לא  אני  הזאת  החברה  שאת  חברה,  מצאו  צים. 

היום, את יוסי. חברה שכנראה עוסקת בנושא הזה, לא נעים להגיד,  ראשונה ראיתי אותה  

 כבר שנים רבות. בנושא הזבל, 

 הם עשו את שני המכרזים הקודמים של העיר. אני אומר לך.  : רועי גבאי 

 ר. גמו  רבסד:ים מסינגחי

חיים. אני מציע, יש לנו נושא שאני מניח שעליו לא יהיו הרבה  ד"ר אהוד ויצמן: 

 ת הספר יהיה מהר. כמו שהוצע פה, בואו נגמור את זה.  בעיות. בי 

 בסדר, אבל החברים פה בחוץ. לא נעים לי.   : חיים מסינג

 צריך ללכת.   יש לי אסיפת הורים לילד. ואני   פנחס טרבלסי: 
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יסודי    –  16/2020מס'    רזכמ . 1 בי"ס  מגרש    18הקמת  בשכ'    211כיתות 

 הירוקה 

בעי  : חיים מסינג אין  טוב.  מכרז  אוקיי,  גמור.  בסדר  בית  16/20ה,  . הקמת 

כיתות בשכונה הירוקה. שלושה מציעים. קיבלתם את החומרים. מישהו רוצה   18ספר יסודי  

 לשאול? להעיר? בבקשה. 

שלו  טרבלסי:  פנחס הקבלנים  שבגדול  הם  ת  הקבלנים  שלושת  לנו.  מוכרים 

עשה עבודה טובה. טובים. אחד מהם בפרויקט הקודם עשה בעיות, אבל בפרויקט הנוכחי  

אנחנו זה בית ספר רמז טרום. עשה עבודה טובה מאוד בפרויקט הנוכחי. מוכרים, טובים.  

 ודה טובה. ביודע לעבוד, עושה ע הלכנו על הזול. גם מי שנבחר הוא קבלן ממש טוב.

 איזה פרויקטים הוא עשה לנו פה?   : רועי גבאי 

 הכנסת כרגע.  וגם את בית  30/50גם את בית הספר  פנחס טרבלסי: 

 כן. נחום עמוס זכה בבית הכנסת הנוכחי.  : משה חזות

 כן, כן.  פנחס טרבלסי: 

  בית ספר הסירה? הוא עשה גם את הנוכחי או לפני כן? : משה חזות

  -לא, זה לא הוא. זה היה  לסי: בפנחס טר

 כן, יצא מכרז אחר. במכרז השני עמוס זכה.   : משה חזות

  בית הכנסת? פנחס טרבלסי: 

 כן.  : ה חזותשמ

 הוא הציל את הפרויקט.   אתה יודע מה?  פנחס טרבלסי: 

 לא חשוב, אבל במכרז השני הוא זכה.   : משה חזות

 כן.  ס טרבלסי: פנח

  -די י, כי אוק : משה חזות

   -עבודה ממש  רבלסי: טפנחס 

  ז אתה ממליץ לאשר אותו?א ד"ר אהוד ויצמן: 

 אני ממליץ לאשר אותו.   פנחס טרבלסי: 
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מבחינת   : באי רועי ג רק  אותי  מעניין  בסדר.  זה  מבחינתי  שאלה.  רק 

  יעו לסיור קבלנים?התהליך. כי אני שמח שיש שלושה מציעים. כמה הג

   -אבל  וכר,זלא  פנחס טרבלסי: 

הגישו? : רועי גבאי  לא  מהם  למה? כמה  יודעים  יכולים   אם  אנחנו  אם 

 להסביר. 

ישה, שבעה קבלנים. משהו מה שאני זוכר, הגיעו בסביבות הש פנחס טרבלסי: 

ו מתאימים, ד מהם אפילו קנה ואמר שהוא לא מתאים מבחינת סיווג. כל השאר הי כזה. אח

 החליטו לא לבוא. 

 כן, בסדר גמור.   : רועי גבאי 

הצבעה?  : חיים מסינג בתי   אפשר  להקמת  עמוס  נחום  בחירת  בעד  מי 

 הספר?  

  כיתות? 18אגב, הוא קם בפעם אחת  : רועי גבאי 

 כן.  י: טרבלספנחס 

  וצפי? : רועי גבאי 

 חודש, חוזי. זה מה שכתוב.  13 פנחס טרבלסי: 

   .כלומר לא לשנה הבאה. שנתיים קדימה : רועי גבאי 

 נשתדל כמה שאפשר.   פנחס טרבלסי: 

  הוא אמור להיות מוכן לשנת הלימודים תשפ"ב כאילו? : רועי גבאי 

 היינו רוצים, אבל זה ...  דוד שטרית: 

חודש,    12לו איזשהו טבלה, כלומר חישוב שאם הוא גומר    שי  : משה חזות

 יצוי כך וכך? יש לו פ

 לא בחוזה.  פנחס טרבלסי: 

 עוד שאלות? מי בעד?   : חיים מסינג

 אפשר להכניס את זה אחרי?  : רועי גבאי 

 לא, זה מכרז, גמרנו.   : משה חזות
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א  לא, איתן, טובה. אפשר להכניס תמרוץ על הקדמה? אם הו  : רועי גבאי 

 מסיים מוקדם יותר?  

המכר דוד שטרית:  להחליט עכשיו  צריכים  מכרז.  בתנאי  לא  אנחנו  סגור,  ז 

במיד קבלן.  למשא    ה על  נתכנס  אנחנו  ספטמבר,   ... לבנות  הולכים  שאנחנו  ומתן  ויוחלט 

לא   זה  אבל  כסף.  גם  זה  זמן  כי  שיקדים.  בכדי  לשלם  צריכים  אנחנו  כמה  לראות  איתו, 

   תבמסגרת המכרז. כי אחר 

חודש, ואנחנו   13תוהה לעצמי, אם זה  לא, אני מבין. אני פשוט   : רועי גבאי 

תחי  סליחה,  אוגוסט,  יכול  לבסוף  הבאה?  לשנה  הספר  בית  את  רצינו  למה  ספטמבר,  ת 

 צריך אותו לשנה הבאה, ואפשר לקחת את זה באיזי.  להיות שלא 

קודם.   דוד שטרית:  נערכנו  קודם,  התחלנו  הבאה.  לשנה  צריך  היה  לא, 

 . ...  1.9-ש סיבות כרגע. אנחנו רוצים ... במכרז. ההחלטה נדחתה. אני לא מחפ

 פר זה ככה.  ית סבכל  : רועי גבאי 

 מי בעד? אוקיי. תודה רבה.  : חיים מסינג

 : 1/58/15החלטה מס'  

ופיתוח בע"מ כזוכה  הוחלט   פה אחד להמליץ על חב' נחום עמוס קבלן בנין 

יסודי   בי"ס  להקמת  במגרש  כ   18במכרז  הירוק   211יתות  סך  בשכונה  ה. 

של   הנחה  לאחר  הינה    9.66%ההצעה  האומדן  מחירי  ₪    18,028,619על 

 כולל מע"מ.  

אוקיי. אז אני ממשיך מאיפה שעצרתי. אז ברור לכולם ומוסכם   : חיים מסינג

על כולם שמה שסיכמנו במכרז הקודם סיכמנו. ואז הגענו לחברה שמתמחה ומתמצאת גם  

כולות. ואז אמרנו אולי בשביל ההגינות, כדאי לזמן י וגם בתחומים מעבר, של י בתחום הכלכל

עו למקום הראשון ולמקום השני, ועל סמך מה שיציג המומחה, החברה  י גם את אלה שהג

ידי ה על  מענה  יקבלו  היועץ  ידי  על  שהושגו  שההשגות  ייתכן  שאלות.  ישאלו  מומחית, 

אפ אחת.  אפשרות  זו  שלא.  וייתכן  שימהחברות,  עושים  לא  שנייה,  את  שרות  שומעים  וע. 

 היועץ, לוקחים החלטה, תם העניין.  
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ון מבחינתנו, אחרי שקיבלנו חוות דעת, לראות, לשמוע את  העקרונית, שנכ  האני חושב, ברמ

לכך   ובהתאם  יהיו תשובות.  או שלא  יכול להיות שיזימו פה הרבה מאוד דברים.  האנשים. 

זה הוא מורכב, ככל שיהיו לנו  אני חושב שבגלל שהמכרז ה   יהיה לנו יותר קל לקבל החלטה.

 ליט את ההחלטה הנכונה. זה הכל.  חיותר נתונים, יהיה לנו יותר קל לה

אולי אני אשלים את מה שהוא אומר, רק בשביל לתת הסבר.   דוד שטרית: 

החלטנו לקחת את פורטל, כרגע זה לא משנה למה, היה במכרז הקודם, כאיש מקצוע, כדי  

 יתן לנו חוות דעת.  שי 

 קודם כל דוד, לדעתי זה כן משנה.   : ועי גבאי ר

שז : משה חזות מש  הבטח  פה שכן  להיות  חייב  היה  גיל  יצחק  היועץ  נה. 

היום בישיבה. הוא יועץ המכרז, סליחה, דוד. הוא יועץ המכרז. הוא צריך ללוות אותנו. יש 

 קין, נקודה.  לנו שאלות באמצע המכרז. זה שהוא לא הגיע לכאן זה לא ת 

 ?  ו הוא יודע שהוא סיים את תפקידו? זהו, הוא סיים את תפקיד : ועי גבאי ר

 אתם ביקשתם חוות דעת כלכלית.    אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 לא, שאלתי שאלה, טובה. אני יודע למה אני שואל את השאלה.   : רועי גבאי 

  -עכשיו ה מעלה זה לא קשור וזה לא רלוונטי. מה שאת   אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 בטח שזה רלוונטי.  : רועי גבאי 

ל : משה חזות אגיד  אני  אכבואו  לך  אגיד  אני  בפנים.  ם.  טובה  האמת,  ת 

  היועץ הוחלף בגלל שכאן 

 הוא לא הוחלף,    אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 אני מדבר עכשיו טובה, סליחה. היועץ כאן, בגלל שהוא,  : משה חזות

ל : רועי גבאי  יומי היועץ  קיבל  פני  בנושא  ים  לישיבה  ממתין  שהוא  טלפון 

. והוא מחכה עדיין לטלפון להזמנה לישיבה. הוא לא סיים בולהמשך הדיון. בסדר? זה המצ

זה  ? הזה בגלל זה זה נוצר. היועץ ממתין לסיום תפקידו. בסדראת תפקידו. כל הקשקוש  

 המצב. 

 דיברת איתו?   עו"ד איתן בראש: 

 . כן  : רועי גבאי 

 מתי דיברת איתו?   בראש: עו"ד איתן 
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 שלשום.  : רועי גבאי 

 מה דיברת איתו?   עו"ד איתן בראש: 

שיחה. דיברתי איתו, אמרתי לו 'למה אתה לא מוזמן לישיבה?  : רועי גבאי 

 אתה מוזמן לישיבה?' אומר לי 'לא'. 

 לא, זה קצת משונה שחבר ועדת מכרזים,   עו"ד איתן בראש: 

 מה לא שאלת אותי?  למה לא שאלת אותי? ל  : מסינגחיים 

  רואה י אין לי שום בעיה, כשאנ : רועי גבאי 

 רועי, למה לא שאלת אותי?  : חיים מסינג

 שאני רואה יוסי פורטל, חד משמעית, כשאני רואה  : רועי גבאי 

 למה אתה לא מרים טלפון  עו"ד איתן בראש: 

אומ : רועי גבאי  כזה  אני  במרכז  ותוהה  פורטל,  יוסי  רואה  כשאני  לך.  ר 

 כב, אומר לעצמי למה הוא לא מופיע?  מור

 למה לא שאלת אותי?   : נגמסי  םחיי 

 למה אני צריך לשאול?   : י גבאי ע רו 

אבל דיברת איתו, שאלת אותו. אז אני אגיד לך למה. בוא אני  : רועי גבאי 

 אשים דברים על השולחן. 

 שים על השולחן.   : רועי גבאי 

 הורס.    יש לך ביקורת בונה או הורסת? אתה : חיים מסינג

 ס. אני הור אוקיי, : רועי גבאי 

הביקורת שלך הורסת. כי אם היית רוצה באמת, היית מתקשר   : חיים מסינג

אלי, היית מסב את תשומת ליבי, והייתי מטפל. אבל לא עשית את זה. חיכית להגיע לפה 

 ולקפוץ.  

  חיכיתי להבין מה : רועי גבאי 

א פונה  לית יכול, למה אתה  זה לא עושה רושם על אף אחד. הי  : חיים מסינג

 אלי? אתה מתבייש?  
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בישיבה הקודמת נתבקשנו,  רועי, רועי, רק לסדר את הדברים.   עופר תורג'מן: 

כלכלית לבדוק מבחינה  דחס, התבקשנו  להביא   אחרי שקיבלנו מרואה החשבון של חברת 

להביא   . התבקשנו 2018, לא  2019אנשי מקצוע, לבדוק. אני לא יודע לבחון דוח כספי, לא  

אני  זה?'    חברה.  את  לעשות  מסוגל  אתה  'יצחק,  אותו  שאלתי  ליצחקי.  שלנו,  ליועץ  פניתי 

אנ כלכלן.  לא  אני  'לא,  לי  יודע  אמר  מכרז,  לבנות  יודע  אני  האלה.  בנושאים  מתעסק  לא  י 

ם האלה'. התחלתי לחפש יועץ, יועץ אחר. הייתי צריך כאן יועץ נוסף. אני  להתעסק בנושאי 

 ן דוחות. לא יודע לבחו 

את   : תו משה חז להגיד  אוהב  ואני  האמת.  את  לכם  אגיד  אני  עופר,  עופר, 

האמת. אני קודם כל יש לי משהו לפני כן להגיד. ואחר כך אני אדבר על היועץ. אני חושב,  

לחבר עכשיו  מדבר  מכיר,  ואני  שלא  ומי  בשימוע  היה  שלא  מי  להצביע.  שצריכים  שלי,  ים 

פרטי  לפרטי  אני חושב שזדורית, את החומר  אני   הם,  זו התחושה שלי,  להצביע.  אתי  לא 

ו  מורכב  מאוד  מאוד  מכרז  יש פה  כי  על השולחן.  אותה  ושם  אותה  אני מעביר  עם שימוע. 

 מרים, חושב שזה לא אתי להצביע. כי את לא מכירה את כל החו 

 אתה רוצה שאני אגיב? אני רוצה להגיב.  דורית בן מאיר: 

סליחה. : משה חזות שהזכ  סליחה,  להצביע.ו למרות  היא  דורית,  שלך,   ת 

 ואם היה בא דורון, ואם היה בא זה הייתי אומר את זה.  

 משה, אני רוצה ברשותך להגיב.  דורית בן מאיר: 

בסדר, כמובן שתגיבי. אבל אני חושב, זו שנייה, דורית, שנייה.   : משה חזות

לעניין של יצחק   ם. עכשיו דעתי, כי זה מכרז שמונח פה על כף המאזניים הרבה מאוד דברי 

  גיל. יצחק גיל לא היה בראש שלכם. הוא אמר דבר מאוד מאוד

אני חושב שנייה, אני מתנצל. סליחה שאני קוטע. אני לא חושב   : רועי גבאי 

צ הזאת  על  שהשיחה  הדברים  את  לשים  כדי  לתחושתי,  הנוכחי.  היועץ  בפני  להיות  ריכה 

 י ולא מקובל אם היינו עושים את זה ...  ו א ראהשולחן, ומצטער, יוסי, אני חושב שזה ל

   *** מר יוסי פורטל יוצא מהישיבה *** 

המקצועי   : משה חזות הצוות  של  ההתנהלות  את  רואה  אני  באמת.  חיים, 

 י לא יודע, אני משתגע. כי אני רואה את איציק גיל, יצחק גיל, בוועדה הזו, ואנ

 צחק גיל ויוסי פורטל. י  דורית בן מאיר: 
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דברים   : חזות  משה אומר  שהוא  אותו  רואה  אני  גיל,  יצחק  את  כן.  כן, 

לגבי   הדברים  את  אמר  והוא  הוועדה.  לחברי  לשקר  רצה  לא  הוא  שלו.  שקל   45מהאמת 

 רים לשעה, והוא אמר את הדב

 זה לא קשור כאן. זה לא הנושא כאן.  דוד שטרית: 

 .  הרגע, שנייה. אני מדבר עכשיו, דוד, בבקש : חזות  המש

 אני מקשיב.   טרית: דוד ש

יצא  : משה חזות והוא  אותו.  ניסו להשתיק  ופה חלק  כל.  אז תקשיב, קודם 

ל כך ברור ושקוף. ופתאום בכעס מכאן, והבנתי שהוא מחר בבוקר לא נמצא כאן. זה היה כ

אנחנו רואים יועץ חדש, אז נו, באמת, חיים. איך אתה רוצה שאנחנו נתייחס לדברים, אם לא  

 גיד אותם.  נש

יש לי שתי שאלות אליך. שאלה ראשונה, אתה לא מאמין למה  : ים מסינגיח 

 שאומר עופר תורג'מן? 

 אני מאמין לכל אחד.  : משה חזות

כן או ל : חיים מסינג לי.  לא. אם אתה מאמין למה שהוא אמר לך    א, תענה 

 ציע?  מעכשיו, אז נתקדם. אם אתה לא מאמין, וזו השאלה השנייה, מה אתה 

ני אומר, לא, אני אומר ככה. למכרז, לפחות אם אדון גיל א  אז : משה חזות

 לא מגיע, אנחנו ממשיכים את המכרז.  

 אתה מציע?  אבל אני שואל אותך מה   : חיים מסינג

סיים את ההתקשרות   : משה חזות אומרים שלא  כאן, שאם אתם  יועץ  איך 

 ירו לי. בעם עיריית יבנה, איך הוא לא נמצא כאן? תס

י לא נכנס לעניין הזה אם הוא סיים או לא סיים. זה עניין אנ  א', : חיים מסינג

 טכני. אני שואל שאלה פשוטה. 

 כלפינו ,הטענה שאתה אומר  : רועי גבאי 

 רגע, תן לי שנייה אחת. אני שואל מה אתה מציע, משה.   : חיים מסינג

 ו שהם. מאני מציע שתגידו לי את הדברים כ : משה חזות

 . אבל אני אומר : חיים מסינג
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פורטל  : משה חזות יוסי  אדון  את  נקבל  תגידו.  עבודתו  את  סיים  גיל  אם 

 בכבוד.  

 שהיו חילוקי דעות בין אנשי המקצוע,  אתה רומז   עו"ד מאיר דהן: 

אני לא יודע מה אני רומז. אבל כשמסתירים ממני את המידע,   : רועי גבאי 

 , זאת הבעיה שלי.  רזאת הבעיה שלי. מאי 

 טוח. רומז, אני בלא, אני לא  : משה חזות

 איזה מידע? )מדברים ביחד(  : חיים מסינג

משמעית. כדי להבין אם מדברים איתי חד משמעית זה ... חד   : רועי גבאי 

אמת או לא. אני מאמין להם באופן מלא. אבל ברגע שאתה מחליף יועץ, שנייה, סליחה, כמו 

ות את הישיבה'. מה זה  שון. אותה דוגמה בדיוק. 'חברי המועצה ביקשו לדחאאהוד ביום ר

חליף יועץ כדי  ינו להעיר ביקש לדחות, הכל בסדר. כי הרי רצהקשקוש הזה, חברים? ראש ה 

לקבל הרחבה כלכלית, הכל בסדר. אבל צריך להניח את זה על השולחן. זה מכרז כל כך  

 מורכב, כל כך בעייתי, 

 ה שאנחנו מבקשים. מ הז : משה חזות

באים : רועי גבאי  אתכם.  א  אנחנו  תמצאו  ופה ואומרים  הדרכים,...  ת 

   -נותנים תשובות 

עכשי  : חיים מסינג לאיזו  רועי, תגיד  צועק  או אתה  לפרוטוקול  צועק  ו. אתה 

 הקלטה?  

הוא   : רועי גבאי  אישית,  אותו  מפנה  כשאתה  הכעס,  מה?  יודע  אתה  לא, 

 מה לא ... ללא צודק בעליל. 

 שנייה, אני רוצה לומר משהו.  דורית בן מאיר: 

 חיים, אתה לא ידעת שהוחלף פה יועץ ...   : רועי גבאי 

 חוות הדעת שלו ... מה השתנה?   נה?מה השת : ועי גבאי ר

ששני   ד"ר אהוד ויצמן:  מה  מחמור.  יותר  הוא  פה  שהולך  מה  משפט.  שנייה, 

פשוטה בעברית  אומרים  האלה  שהם    ,החברים  מה  זה  ענייניים.  לא  שלנו  שהשיקולים 

לפרוטוקו רוצה  לא  ל?אומרים.  מקובל.  לא  זה  עלי  טוענים.  שהם  מה  זה  לפרוטוקול.  הנה 

 אני מוחה בתוקף. אני בכלל לא ידעתי שגיל יגיע או לא יגיע.  מקובל, ו 
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 גם אני לא.   : חיים מסינג

שה ד"ר אהוד ויצמן:  החלטות  שתי  שהיו  ידעתי  רק  פרופיל חאני  אחד,  לטנו. 

שך זמן ופר שירכז לא לשנה אחת, אלא למוזה אנחנו ביקשנו. וביקשנו מע  כלכלי יותר ברור.

 יותר גדול.  

 נכון.  : חיים מסינג

האם היה צריך לעשות שימוע,  זה הכל. ובשביל זה אנחנו פה.   עו"ד איתן בראש: 

לא? או  לא   כן  אתם  לאנשים.  שניתנת  הזדמנות  של  עניין  שיעשו?רזה  אם   וצים  יודע  לא 

 , אנחנו נחליט'. מותר לנו או לא. אפשר להגיד להם 'חברים, תלכו 

ה : חיים מסינג את  נמשיך  בואו  לך.  אוקיי,  לענות  רוצה  אני  רועי,  עניין. 

תראה, כל מה שאמרת עכשיו מתבסס על משהו שהוא לא עובדתי, וחבל. אומר לך עופר, 

לו במלא,   יכול  ששאתה אומר שאתה מאמין  מכיוון שהוא פנה לגיל ושאל אותו האם אתה 

נסה  לו גיל 'זה לא התחום שלי'. פנו למישהו אחר. מה שאתה מלתת עובדות כלכליות? אמר 

 לומר ולרמוז,  

 לא, אין פה רמיזות.   : רועי גבאי 

זה   : חיים מסינג לבן,  גבי  על  שחור  לרמוז,  בלי  לומר,  מנסה  שאתה  מה 

 חליפו יועץ בכוונה תחילה, השלקחו פה אנשי מקצוע ו 

 חיים, ברשותך,  דוד שטרית:

 ניינים. . ברשותך, רק אני חייב לסדר את העפו יועץלא החלי  עופר תורג'מן: 

מבוגר   דוד שטרית:  יותר  אני  מדבר.  שאתה  לפני  ברשותך.  עופר,  עופר, 

ערך את המכרז,     ,שנה. אני רוצה להסביר. קודם כל לא החליפו יועץ. היועץ הקודם נתן ייעוץ

   והוא יודע לענות

 אז למה הוא לא פה?   : משה חזות
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גם אני לא יודע, בסדר?    לא יודע למה הוא לא פה.  רגע.  תן לי  דוד שטרית: 

אני עכשיו יודע שהוא לא פה, אבל גם לא צריך אותו. כי הוא לא, אין פה סיום והחלפה של 

,  1המקצועי גם נתן חוות דעת שלו לגבי סעיף    יועץ. היועץ ההוא בנה את המכרז, הוא בחלק

ואיך אומר והוא אמר את דעתו  וביושר. למרות שאשהתקבלה פה החלטה  ולי  ים, בהגינות 

זה לא התאים לזה. אבל הוא אמר את דעתו. הוא היה ממונה על נושא המכרז. הוא חיווה  

ר על מצב פיננסי באת דעתו במה שהוא יודע. לא דרשנו שהיועץ מראש יהיה כלכלן. פה מדו 

 של חברה, שזה לא יועץ של הכנת מכרזים. זה לא התפקיד שלו.  

אי  איש המקצוע.  כות השירות,  והנושא של  היה שזה  מכיר מה  ולא  דחס  מכיר את  לא  גיל 

קודם. הוא מכיר את החברות האחרות איך הן נותנות שירות. הוא בנה את המכרז. הוא נתן  

פה. היא גם כתובה. לא החלפנו יועץ. ביקשתם לבדוק    ה את חוות הדעת שלו והוא נתן אות

 יועץ.  את הנושא הכלכלי ונושא השירות. לקחנו 

כשיו מזמינים שימוע. הוא חלק מחוות דעת של היועץ שייכנס. הוא  אגב, השימוע הוא לא שע

היה  לא  הוא  יודע.  לא  שהוא  דברים  לשמוע  הדעת,  חוות  את  להשלים  שיוכל  כדי  ממליץ, 

אי  היא תבשימוע  וההחלטה  החלטה.  תקבלו  ובסוף  אותם  נשמע  זה,  את  תאשרו  ואם  נו. 

 יד רק את העובדות.  שלכם. אנחנו יכולים להג

נתקדם, דוד. מה ההבדל מחוות הדעת של יוסי פורטל, מחוות  : י רועי גבא

 הדעת של יצחק גיל?  

 בואו תשמעו.  דוד שטרית: 

 הבדל תהומי.   : חיים מסינג

 אבל בוא תשמע אותו.   : עו"ד איתן בראש

אני לא שומע. אני שואל. קיבלתי את זה כתוב. שנייה, לפני זה.   : רועי גבאי 

. מה ההבדל בין חוות הדעת הכתובה של יצחק גיל לחוות הדעת הכתובה  לפני שהוא מגיע

 אני שואל אתכם.   מה ההבדל?  של פורטל?

נו מתייחסת למה  מחוות הדעת הכתובה שלו ומה שתשמעו מ עו"ד איתן בראש: 

 דוק. שאתם ביקשתם שהוא יב

'צריך : רועי גבאי  אומר  הוא  גיל,  את  הוא מצטט  עו   בניסוח שלו.  ד לשאול 

 שאלות'.  

 תן לו לשאול את השאלות. הוא מבין בכלכלי. גיל לא מבין.  : חיים מסינג
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 רגע, קודם תבוא, תגיד לי איזה דברים צריך לשאול.  : רועי גבאי 

 בוא נעשה את זה ככה.   ראש: ב עו"ד איתן 

 חבר'ה, ההיתממות הזאת היא לא הגיונית.   : רועי גבאי 

 החיים קלים. את  נעשהבואו  עו"ד איתן בראש: 

אתם רוצים לעצור שנייה את ... כי ההיתממות הזאת שלכם לא  : רועי גבאי 

 הגיונית. היא מוגזמת.  

 רועי, ברשותך. ברשותך!  עו"ד איתן בראש: 

 רועי, ברצינות. אתה עושה הצגה עכשיו?   : סינגמ חיים 

 חס וחלילה.  : ועי גבאי ר

לה  : חיים מסינג יכול  מציעאתה  אתה  לי מה  לגיד  להגיד  יכול  איך  ? אתה  י 

 להתקדם?  

 אני מנסה להבין. אני שואל שאלה.   : רועי גבאי 

ל,  אאתה שואל ואני אענה לך. נתן פה פורטל נתונים, אתה שו  : חיים מסינג

 אתה אפילו לא נותן לענות.  

 אני מקשיב, סליחה.   : רועי גבאי 

ניינית?  גיד, אתה מדבר עכשיו ברצינות, עאני באמת חושב, ת : חיים מסינג

ל מישהו אחר? לא, כי אני התחלתי לעקוב בפייסבוק, התחלתי  או אתה מדבר עכשיו בשבי 

 ללמוד כל מיני דברים שהייתי תמים פעם.  

התחלת   : רועי גבאי  מבין.  לא  אני  רומז.  הזמן  כל  ואתה  רמיזות   ... אתה 

שאני  בנקודה  לך  נגע  כי  בפייסבוק?  היא  לעקוב  עניינית  ביקורת  כמוך?  חושב  לא    לא 

לך אמר  בסדר?  לא  זה  גם  קורה    מקובלת?  מה  חבר'ה,  לו?'  להגיב  'תתחילו  העיר  ראש 

 לכם? אנחנו בוועדת מכרזים. דיון מקצועי נטו. 

 מקצועי, בינתיים למעלה מחצי שעה אנחנו מתקשקשים,   ר: ידורית בן מא

בה : רועי גבאי  אגב  שאני  יועץ  יש  שאלות.  לא,  שאלתי  פיקפקתי,  תחלה 

   -ואה אותו פתאום אני ר

סליחה,   דורית בן מאיר:  רגע,  מועד.  מבעוד  החומר  את  קיבלת  אתה  אבל 

 ברשותך.  
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 א פנית אלי, לאחרי שסיפרת שפנית אליו בטלפון ו  : חיים מסינג

 למה אני צריך לפנות אליך?   : רועי גבאי 

כי  : חיים מסינג לך.  אענה  אני  לכמה    אז  ליבי  תשומת  את  להעיר  כשרצית 

 יות, אמרתי לך 'תודה רבה' ופעלתי.  נושאים של התנהלו 

 נכון.  : רועי גבאי 

זה   : חיים מסינג דעתי,  לעניות  שפעלת,  כמו  כזאת  בצורה  שפעלת  ומכיוון 

מדתי מזה. תעשה עם זה  פן מגמתי ולא באופן בונה. אבל אני מסיים את העניין. אני לו בא

 ה רוצה.  מה שאת 

 אני אסביר לך.  : רועי גבאי 

 אבל אין זמן להסברים. סליחה, חיים. חיים, ברשותך.  לא,  רועי, דורית בן מאיר: 

 אתה טוען ... לפרוטוקול, אני אסביר לך.   : רועי גבאי 

רועי, תציע איך מתקדמים, בלי להגיד אהוד, וראש העיר, תציע   : גחיים מסינ 

 איך מתקדמים.  

חיים, ברשותך. אנחנו כבר חצי שעה מתקשקשים סביב הדרך.   ית בן מאיר: דור

יכול לפנות מבעו אם   היה  גבאי ראה שחסרים חומרים,  ידידי  'חסרים  אדון,  ד מועד, להגיד 

   רצית לדעת חומרים'. וגם אם היית רוצה לדעת, אם

 אם היה חסר לי חומרים, אמרתי לא חסר חומרים.  : רועי גבאי 

להגיד   בן מאיר:   דורית מועד  מבעוד  נמצא,  לא  או  מישהו  נמצא  אם  לא,  לא, 

הוזמן? הסכם.    'טובה,  לחתימת  כמו  נקיים,  לבוא  צריכים  אנחנו  אומרת  זאת  הוזמן?'  לא 

 לבוא ולשמוע ולא להתחיל לריב ולהתווכח. 

 דורית, סופר נקיים.  : באי י גע רו 

החומר : חיים מסינג את  כשקיבלת  שאלת,  לא  שאלת    למה  לא  למה  הזה, 

 מה קרה?  

 תנו לדורית לסיים משפט.  : משה חזות

 ם.  ך תשובה גאני אתן ל : רועי גבאי 
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ובאותה נשימה גם למשה, אני לא בטוחה שזה לא אתי, אלא   דורית בן מאיר: 

גיעה בלי ללמוד את הנושא. מאחר והבנתי שמדובר בנושא רגיל, וכמו  מאם כן תחשוד שאני  

ם, אני יושבת בבית ולומדת ומעתיקה ובודקת, ובאה כמו ילדה טובה. לכן, חזקה י כל הנושא

 יד,  עלי, שאם אני מרימה

דורית, יש שוני מהותי בין לשמוע את האנשים, את טון הדיבור  : משה חזות

אני   לבין,  אפילו,  זה  י שלהם  לשעתיים.  קרוב  ההקלטות,  של  האאודיו  את  לשמוע  שבתי 

שונה בין מה שהייתי פה לבין מה שאני שומע. מישהו אומר מילה, את    כמעט, בוא נגיד, זה

 לא יודעת,  

 שמי שלא היה שלא יבחר?   ? ה אתה מציעאז מנו,  ורית בן מאיר: ד

אמרתי   : משה חזות אני  אבל  לך.  שנוח  מה  תעשי  את  שאני מדורית,  ה 

 חושב. 

. רועי, מה אתה  דורית, משה העיר את ההערה שלו. מאה אחוז : חיים מסינג

 מציע? 

אני  : רועי גבאי  ראשון,  דבר  שאמרת.  למה  לך  לענות  חייב  אני  כל  קודם 

שנקר מה  את  ואראה  נתתי  לפה  אגיע  ואני  אתבדה  אני  בסוף  באמת  הכוונה  מלוא  את  א 

יכול להיות, רועי, אתה טועה. את תקפוץ למסקנות, אל    י אמנתי בכל ליבי. אמרתאותו. זה ה

 ל דברים, תעיר פה הערות ע

 זאת אומרת טעית במחשבות שלך.   : חיים מסינג

 חיוך הזה,  ופה, כשהגעתי, ואני רואה את השאלות האלה, ה  : רועי גבאי 

 טוב שיש מסיכות. טוב שיש מסיכות.   : משה חזות

 לא מכבד,  ... מזלזל, הוא : רועי גבאי 

 אתה מזלזל בנו, רועי.   : חיים מסינג

לא, אני ממש לא. ... מה, לא ראית? שלושה עמודים של יועץ,  : רועי גבאי 

 מי זה פורטל? מאיפה הוא הגיע?  

 למה לא שאלת?   : חיים מסינג

 ... חד משמעית.   : רועי גבאי 
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יל זה דאגנו  באתה שואל עכשיו? אתה שואל מי זה פורטל? בש  : חיים מסינג

אותם. ואתה יכול לשאול אותו פה כל  פורטל, וקיבלת    שתקבל את כל הקורות חיים מי זה

 מה שאתה רוצה. בשביל זה הבאנו אותו.  

   -למה הוא לא הגיע מראש בהתחלה? הוא הרי  : רועי גבאי 

אין   בראש: עו"ד איתן  שבחיים  פעם  אותי  לימדו  מילה.  לי  תרשו  אם  רועי,  רועי, 

, האמת לא חשבתי  טעות שלא הבאנו   הייתהטובות, יש פחות רעות. יכול להיות ש  תהחלטו 

 על זה. לא עבר לי בראש. 

 אני צריך לגחך על זה, איתן? לא, נכון? שנייה,   : רועי גבאי 

 נות שלו.  לא, אתה צריך להעריך את ההגי  : חיים מסינג

 )מדברים ביחד(   –אבל הוא מסתכל עלי כאילו אני אומר משהו  : ועי גבאי ר

משפטיים : משה חזות יועצים  דוד,  שתי    לפי  מכרזים.  בוועדת  צריך  לא 

 ועדות מכרזים, שני היועצים המשפטיים פה, אנחנו מעריכים את זה מאוד. 

כי טובה שיש. אני ש לכולנו אינטרס להתקדם ולקבל החלטה הי  עו"ד איתן בראש: 

 ככה.  משוכנע שכולם חושבים

 לא בטוח.  עו"ד מאיר דהן: 

 לא, רגע, די, מאיר.   עו"ד איתן בראש: 

 לא בטוח.  עו"ד מאיר דהן: 

 א, די, מאיר.  ל עו"ד איתן בראש: 

 היכן שיש מיקרופונים, יש הצגות.   עו"ד מאיר דהן: 

 איזה קשקוש, מאיר. די.   : רועי גבאי 

פרוצדורה עו"ד מאיר דהן:  על  שעה  חצי  הצגות.  יש  מיקרופונים  שיש  על    היכן 

 שטויות? לא אכפת לכם ענייני? 

 היועץ צריך להיות פה או לא, לדעתך?   : רועי גבאי 

 מה זה משנה?   דוד שטרית: 
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אני לא יודע. יש שימוע. אתם אמרתם בעצמכם, שנייה, מותר   עו"ד מאיר דהן: 

ר. בשימוע, כשהוא היה, הוא נמצא פה. אנחנו לי? אתם אמרתם שניכם שזה לא שימוע חוז

וקיבלנו חוות דעת לגבי דנו בדיון הזה בשני דברים. אחד זה בפן הכקהתמ  לכלי של דחס. 

הפן הכלכלי. ולעניין השירות. אלו שני הדברים שאנחנו צריכים להשלים.  אנחנו לא עושים  

 שימוע מחדש.  

הבאה : רועי גבאי  שבפעם  זה  את  סגרנו  כולנו  ואפשר  אבל  והסכמנו   ,

בקוב זה  את  שבדלשמוע  שמע,  מידעי ץ  ויכינו  איכותית,  מצגת  יכינו  הבא  כל    ון  על  מלא 

הגורם  נוספים.  חיצוניים  גורמים  שיבואו  ציפיתי  לא  יבוא.  המקצועי  והצוות  ההתנהלות. 

   שהיה, שיצא באמצע הדיון, להזכיר לכם, לא

 לית.  אמרנו שאנחנו רוצים חוות דעת כלכ עו"ד מאיר דהן: 

 כי זה הסתיים.  עו"ד איתן בראש: 

 זה היה שלב פנימי.  שטרית: ד וד

אתכם   : מסינג חיים שואל  אני  מציעים.  אתם  מה  עדיין  תשובה  קיבלתי  לא 

 כבר שש פעמים.  

 אתה יושב ראש, תחליט מה שאתה רוצה.   דוד שטרית: 

 ... למען הסדר הטוב ששניהם צריכים להיות פה. שני היועצים  : רועי גבאי 

 צריכים להיות פה. זה קודם כל. 

להשל עו"ד איתן בראש:  אפשר  החלטה  רגע,  לקבל  צריכים  שאנחנו  כיוון  ים? 

לקבל   הרי  לנו.  מאפשר  לא  והזמן  חשוב  יותר  זה  חשוב.  הוא  הזמן  לעשות,  מה  אין  מהר, 

בסוף   להחליט  תוכלו  אתם  אתם.  רק  זה  אחרת,  או  כזו  החלטה  אתם, תקבלו  זה  החלטה 

ה מקבלים  חוששלא  אני  אבל  בסדר.  גם  זה  אות  בחלטה.  תתקן  יודע,  לא  אני  י,  שהכיוון, 

שנבטל את הישיבה רק בגלל שחסר היועץ, אני חושב שזה לא נכון. תשמעו את יוסי פורטל, 

 הבאנו את החברה. אם תרצו לשמוע אותה, תשמעו אותה. ואז תחליטו. 

אנחנו צריכים רק    שמענו את היועץ קודם. שמענו אותם קודם. עו"ד מאיר דהן: 

 דש. אנחנו לא צריכים לעשות שימוע מח שתי השלמות.

   -כולם פה. אני מאמין שאחרי שתשמעו  ד"ר אהוד ויצמן: 

גוף   : רועי גבאי  עכשיו  שמביאים  להחליט  צריכה  לא  מכרזים  ועדת  איתן, 

 חיצוני נוסף לבדיקה?  
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  -לא, אבל אתם אמרתם שאתם רוצים  עו"ד איתן בראש: 

   ה חוות דעת שאני רוצה,מלא, אני רוצה להביא כ : דוד שטרית

 זו החלטה שלכם, לא שלי.  "ד איתן בראש: עו 

 להביא יועץ חיצוני נוסף ...  : רועי גבאי 

אני אגיד לך איך זה עבד גם. פניתי לגזברית. היא אמרה 'בוא  עו"ד איתן בראש: 

  -אדם  ניקח את הרואה חשבון שלנו, שיבדוק'. אני חשבתי שזה מצוין. הבן 

 ו. לא רלוונטי איתן, עכשי  תמר קופר: 

לא, מה לא רלוונטי? הוא אמר שהוא לא מבין באשפה והוא לא  עו"ד איתן בראש: 

נכון  הכי  מי  אפשרי.  היה  לא  גם  זה  פנימית.  זה  את  לעשות  חשבנו  דעת.  חוות  לתת  יכול 

המכר את  עשה  הוא  כי  אחד,  סיבות.  משתי  שפורטל.  חשבנו  אותו?  להביא  זים  שהיה 

קורת על דחס עצמו ומכיר את דחס. זו החברה היותר  ים, כיוון שהוא עשה בי י הקודמים. שת

 גדולה,  

   -איתן, מה השיקול היה  : רועי גבאי 

   -... של גיל, הוא מכיר  : משה חזות

   -אני לא אומר שהוא  עו"ד איתן בראש: 

 רגע, רגע. אבל אתה רוצה, אבל שנייה, איתן, אני מדבר.  : משה חזות

אמר,   ג'מן: רעופר תו הנושא  הוא  לגבי  אמר...  הוא  בשימוע.  גם  אגב,  דרך 

 הזה.  

 הוא אמר, הם לא עומדים בדרישות סף, זה מה הוא אמר.   : רועי גבאי 

פי   : משה חזות על  לתביעה  שהסיכוי  עופר,  התחיל,  הסיפור  לך.  אגיד  אני 

עם   סטאר,  קלין  אצל  יותר  גדול  גיל  לעומת  45היועץ  רגע,  כסדח   עובדים,  לו  שיורדים  ל , 

העובדים והעובדים גם מתחנת המעבר. אז הסיכוי לתביעה אצל קלין סטאר הוא יותר. ופה  

 התפרץ הויכוח ביניכם. שרציתם להשתיק. זה הסיפור. 

 זה אתה מדבר מאווי לבך או שזה מעובדות?   : חיים מסינג

ש : משה חזות האאודיו  את  שעתיים  של  משמיעה  זה  מעובדות.  זה    ללא, 

  הישיבה הזו.

 המכרז הזה בנוי משלושה הרכבים.  עופר תורג'מן: 
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 למה אתה לא מאמין לו, אבל?  : חיים מסינג

 אני מאמין לכולם. אבל אני מאמין לאינטואיציה שלי.  : משה חזות

אשאל  : חיים מסינג טיפש.  לא  מאיתנו  אחד  אף  בוא,  טובה,  תעשה  משה, 

עופר,  לך  אומר  כל    אותך שאלה פשוטה.  את  י כמו  ונותן  ועץ אחר מקצועי שבא מהעירייה 

חוות דעתו בקשר למכרז כזה או אחר, אומר לך עופר, מסביר לך מה השתלשלות העניינים.  

נבחר   ויכוח Yולא    Xלמה  היה  כי  לזה'. למה?  'אני לא מאמין  . אתה אומר, בדרך אחרת, 

 אמין לו? מ אתה לא  ביניכם, לא יודע בדיוק מה, ואתה עושה עכשיו פרשנויות. למה

 אני לא עושה פרשנויות. אני אומר את העובדות.   : משה חזות

 אבל למה אתה לא מאמין לו?  : חיים מסינג

 מידיעה.  : משה חזות

 שמה?   עו"ד מאיר דהן: 

 רועי, לא כדאי לנצל את הזמן ולשמוע אותו?    עו"ד איתן בראש: 

 טוב, חבר'ה.   : חיים מסינג

בשורא : רועי גבאי  אותו.  אשמע  אשמע ני  אני  התחתונה  נשמע    ה  אותו. 

 אותו עשר פעמים, מבחינתי.  

מה אכפת לך לשמוע אותו? זה לא מזיק לך. אחר כך תחליטו  עו"ד איתן בראש: 

 מה שאתם רוצים. כל מה שאתם אומרים נשמר לכם, בסדר?  

מכרזים, : רועי גבאי  בוועדת  אני  תקשיב.  איתן,  איתן.  תקשיב,  אני   אבל 

את זה שוב. ולא רק בוועדת מכרזים. בכלל,  י כמה פעמים, אני אגיד  הסברתי את זה ואמרת

כל הדיונים שאני מקיים, ואני מקיים, בלי עין הרע, הרבה דיונים. מה שמציגים לי באופן מלא 

זה תמיד יוצג בצבע הכי יפה והכי ורוד שיכול להיות. שנייה רגע. אני מנסה להבין, לפעמים,  

לי. מה    ים שכאלה ולא שימועים,כלל, גם תוך בירור פרט  ךבדר מנסה להבין מה לא הוצג 

חסר לי. מה כרגע מנסחים אחרת. בסדר? מי כמוך יודע, בכתב תביעה, כתב תשובה, חפש  

 מה אפשר. ניואנס כדי לראות במה הוא מתעלם, את ה
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כי באמת, אני כמה    ,ופה יש בהליך, שהוא סופר מורכב, אגב, הוא מרתק בעיני באופן כללי 

ד המכרזים היותר מורכבים שהיו. ראינו כמה, אבל זה באמת  טובות פה, וזה אולי אח  שנים

זו   ידועה.  גלגל שהתשובה  ואיזשהו  איזשהי תחושה  ונוצרת פה  אחד הנושאים המרתקים. 

התחושה. אגב, אני אומר את זה על עצמי. אמרתי את זה בישיבה הקודמת. אני באתי עם  

 גשה,  רהאיזשהי 

את    זאתמה   : חיים מסינג שתפרש  רוצה  אני  ידועה?  התשובה  אומרת 

 העניין, כי אני רוצה שזה יהיה בפרוטוקול. מה זאת אומרת התשובה ידועה?  

שאני   : רועי גבאי  אמרתי  הקודם.  בדיון  עצמי,  על  זה  את  אמרתי  אני 

  הרגשתי מהבית, מהבטן, הרגשתי איזה תחושה שאני בא

 הצעת ההחלטה?  הייתהמה  : בראש יתן עו"ד א

אמרתי   : רועי גבאי  הגורמים,  את  שמעתי  עצמי,  עם  באתי  אומר.  אני  אז 

   'רועי, באת עם איזשהי אמת, כיוון', התערערתי. אבל לא ראיתי 

 תגיד, מה זה תוצאה ידועה?   : חיים מסינג

 הוא חושד באופן קבוע,  עו"ד מאיר דהן: 

 אל תכניס לי מילים.   בכלום,  דלא חוש אני  : רועי גבאי 

 לא, אם אתה אומר שאתה באת,   דהן:   עו"ד מאיר

לפינות   : רועי גבאי  פה  נכנסים  אתם  מילים.  לי  תכניס  אל  שנייה.  מאיר, 

 שאוי ואבוי לכם. אני אסביר רגע.  

 רגע, שנייה. אמרת תוצאה ידועה. תסביר מה זה.   : חיים מסינג

, יש פה איזשהו כיוון שאנחנו עם. יש תחושהפמסביר עוד    אני  : רועי גבאי 

דע איזה גורמים, לא יודע מי מעורב, אני רואה את  לכאורה, לא אני, לא יודע מי, לא יו אליו  

אותה   זולה  הכי  ההצעה  לכאורה,  רגיל  מכרז  כל  אגב,   הזאת,  שהחברה  מהצד,  התמונה 

יכו  אני  שנים,  שמונה  שנים,  שבע  נתקלתי  לא  לכם בוחרים.  לפתוח  א  ל  חורה,  פרוטוקולים 

החברה   חברות,  על  אמרתי  החברה  שאני  זמנים,  בלוחות  עמדה  לא  איחרה  הזאת  הזאת 

יוצא דופן כדי   'רועי, צריך משהו  לי  במועדים, החברה הזאת לא גבו ממנה פיצויים, ואמרו 

א לפה,  מילים  מכניס  אתה  זה  אחרי  ברשותכם,  הזה,  הנושא  את  ולומד  הולך  ואני  ז זה'. 

 גיד את המשפט הזה, כי זה חשוב. ב. עוד פעם אי חשוב להקש

 אתה לא חייב.  איתן בראש:   "דעו 
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 אני מצטער, כי זה חשוב. אלו אמירות מאוד זה.   : רועי גבאי 

 לא, אתה אמרת. שזה ידוע מראש.   עו"ד מאיר דהן: 

אמרתי   : רועי גבאי  שאני  במכרזים  שנים  וחצי  שבע  פה  הייתי  מאיר, 

ח'ה לא  הזולה  חי הצעה  כי  להתקבל,  ליבת  חברה  כי  זמנים,  בלוחות  עמדה  לא  א ברה 

ככה וככה', ואמרו לי 'רועי, צריך משהו מאוד קיצוני התנהלה באופן תקין מספיק, כי חברה  

 כדי שלא ניקח את החברה הזולה'.  

 זה בסדר מה שאמרו לך?  : חיים מסינג

 קיבלתי את זה.   : רועי גבאי 

 ט. אז תהיה מבסו  אז זו דעתך? : ינגחיים מס

נייה, מגיע פה משהו, שאני  לא. אבל הייתי אחד מתוך כמה.  ש : רועי גבאי 

שיש עמידה על רגליים אחוריות, שאני עדיין לא מצליח, אני אמרתי את זה בהתחלה  רואה  

 עם עופר, שנייה, עם דוד. אני לא רוצה שיעבוד פה קבלן ... הכי ברור.  

 ת העסק?  ה שנלמד יותר אצלמה אתה לא רו  : ינגחיים מס

 א נכון. שנייה, בוא נסביר אתאבל אתה לוקח את זה למקום הל : רועי גבאי 

נדבר,   בואו  הזמן,  על  חבל  קדימה,  אותם  תביאו  התוצאה,  מבחן  עזבו,  פשוט.  יותר  זה 

 יאללה, קדימה. בואו נצא לדרך.  

 ויות.  טדקות מתקשקשים על ש 45 ככה אני נוהג? אנחנו כבר : חיים מסינג

 זה שטויות?   : רועי גבאי 

 עניין, בטח, כי אם היו נכנסים ל : חיים מסינג

 אתה חושב ששני היועצים צריכים להיות פה, כן או לא?  : רועי גבאי 

 לא, ממש לא. אני אסביר לך למה.   : חיים מסינג

לך? : רועי גבאי  חידש  החדש  היועץ  מה  לא?  כתב.   ממש  הוא  אבל  לא, 

 לא חידש לי כלום.  אבכתיבה הו 

  ועוד איך. בוא, : חיים מסינג
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ם לי קצת. אם לא, גם לא  ווה שעדיין מאמיני רגע, רועי. אני מק דוד שטרית: 

משנה. אבל אני רוצה להציע פשוט כדי להתקדם. קודם כל, אני אומר ככה. אני מצהיר פה,  

י זה שלא הגיע .אגב, הוא היה ריגיע, אבל אין שום כוונות מאחו אני גם לא ידעתי שהיועץ לא  

ני שקיבלתם החלטה, בגלל  ברוב הגינותו הוא אמר, לעניין שהזכרת קודם, המכרז הש  פה

זה לא נושא הדיון. לגבי השאר, הוא אמר כתב מה שיש לו    זה אמרתי זה לא רלוונטי, כרגע

ם, לא  תא שירות, ישב איתנו פה, שמע או בחוות הדעת ולא היה לו להוסיף כלום. לא בנוש 

  לכלי. שאלו אותו, הוא אומראמר כלום והנושא האחר, הכ

יכולים   : רועי גבאי  עאנחנו  אותו  אותו את השאלה  להעלות  הקו, תשאל  ל 

 הזאת? 

היו   דוד שטרית:  ששניהם  להיות  יכול  משנה.  לא  זה  נמשיך.  בוא  רגע, 

ל הוא  כרגע  אבל  פה.  להיות  אם תחליטו צריכים  לפזר,  יש אפשרות  פה.  את ההפגנה.    ,א 

וט לשמוע. יכול להיות שתשמע אותו ותופתע. תשמע דברים שלא  סליחה, את הזה. או פש 

קשקו  זה  אמר  שהוא  מה  כך.  אחר  תחליטו  אותם.  נשמע  בוא  אנחנו  ידעת.  שווים.  לא  ש, 

 יך הלאה.  ה. כל החלטה שתקבלו נכבד אותה. נמשטחוזרים אחורה או לא. תקבלו החל

אני  : משה חזות להגיד  חיים,  מכרזים    רוצה  ועדת  כיו"ר  פשוט.  דבר  לך 

והו  יועץ,  שנלקח  אחד  מכרז  היה  לא  שנים.  מאוד  עד  הרבה  תומו.  עד  המכרז  את  ליווה  א 

מכרזים ועדות  ישיבות  שלוש  שתיים,  היו  אם  כלומר  ולא הסוף.  הישיבות.  לכל  הגיע  הוא   ,

כ לכן,  איך.  ולא  למה  ולא  וחיחלק  הזו,  הסיטואציה  את  ראיתי  הדברים,  בשאני  את  רתי 

יגים  הבנתי שהוא לא בראש אחד. לכן הוא לא נמצא פה. לכן אנחנו מצוהבנתי גם אחר כך,  

 ה במכרז, יהיה הטוב ביותר. את הדברים ואנחנו לא מדברים. אנחנו רוצים שהקבלן שיזכ

שא : חיים מסינג מה  עם  בעיה  לי  יש  איפה  לך  אגיד  שאתה  אני  אומר.  תה 

שנים, ולא היה מקרה שלא היה יועץ אחד שלא התחיל   Xדות מכרזים  עאומר 'אני הייתי בוו 

ליווה אותו עד הס ולא  זו עובדה. כשאתה עושה  אירוע מסוים  וף', אני מבין אותך לחלוטין. 

ושה לה פרשנות, זה מעליב, משה. אני אומר לך את זה,  מהעובדה הזו קונספירציה, ואתה ע

יודע אתתקש אתה  אותי.  מעליב  לא  זה  תורג  יב,  עופר  את  מעליב  זה  מעליב?  זה  'מן, מי 

  מעליב את דוד שטרית, שאתה לא מאמין 

קונ : רועי גבאי  בוא  ספירצי מי  הוגן.  לא  זה  חיים,  פרשנות.  על  מקודם  ה 

 נהיה אמיתיים. 

 בוא תקשיב, בוא תקשיב.  : משה חזות
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 נו זה גם, אתה יודע,  חלק מהתפקיד של : רועי גבאי 

  שואל אותכם כבר חצי שעה. מה אתם מציעים?י נא : חיים מסינג

  מה זה מה אנחנו מציעים? : משה חזות

רוצה : רועי גבאי  הייתי  ש  אני  ההצהרה  שהוא  לקבל  הקודם  היועץ  ל 

מבחינתו לא עלה לו להוסיף ולו דבר אחד. הצהרה מסודרת שלא היה לו להוסיף ולו דבר 

סיים את ההא יודע. זה אחד. שתיים, אז  תחד על המכרז הזה. מבחינתו הוא  לא  קשרות. 

 ...  יך אותו?למה צר

 אתם ביקשתם חוות דעת כלכלית.    אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

הוא   : רועי גבאי  מה  נשמע  דעתו,  את  נשמע  הבחור,  את  נביא  שתיים, 

 מוסיף. 

 שנקרא לו?  עו"ד איתן בראש: 

 זה בעיני,  לרגע, שנייה. נשמע אותו מה הוא מוסיף. אב : י רועי גבא

 אני שואל אתכם.   מה עם השימוע? : חיים מסינג

 אני רואה שהוא ממליץ להזמין אותם לשימוע.   עו"ד מאיר דהן: 

 בוא נשמע אותו. ... )מדברים ביחד(   איתן בראש:   "דעו 

חי  : חיים מסינג לא  רועי.  טוב,  תקשיבו  השימוע  חבר'ה,  את  לעשות  יבים 

 הזה.  

 יף לשמוע אותם. אין לי פרצוף.  רצוף. עדפלי אין  : רועי גבאי 

'יחד עם   12הבאתם אותם. סליחה, בסעיף   עו"ד מאיר דהן:  הוא רושם שהוא, 

מע את חברת דחס, ולכן מבקש אני לזמנה לשימוע, על מנת להשיב זאת, רק לאחר שאש

 א רוצה לשאול אותם.  לבהר אותן'. אז הו  לשאלות שיש

דת מכרזים עשתה כבר  לוועדת מכרזים. וע  אבל אין לה שימוע : רועי גבאי 

 בירור פרטים. 

 אוקיי, אבל הוא חושב שצריך, אמרנו שזה מורכב...  עו"ד מאיר דהן: 

שאנחנו   : רועי גבאי  .קונספירציה?   .. לא  אתה  בטלפון.  תצביע  שנייה. 

חנו הולכים לקיים שימוע נוסף. אני שמעתי את זה פתאום. רוצים להביא את האנשים, שאנ

 מרתי לו 'למה אנשים פה?' רוצים לעשות עוד שימוע. א
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אני אמרתי שלעניות  רועי, אתה לא שמעת מה אמרתי מראש.   : חיים מסינג

 דעתי,  

...   : י רועי גבא אחוז.  באלף  לי  תאמין  אחוז,  באלף  לך  מאמין  שאני  כמו 

 אנשים עם כבוד. 

למס עו"ד מאיר דהן:  הגענו  כולנו,  אמרנו  המקצוע,  איש  מכרז  קאם  שזה  נה 

וכו', ואנחנו רוצים להגיע להחלטה הנכונה ביותר. ואם האיש,   מורכב וזה חשוב וזה יבנה וכו'

נסי ולא ביתר הדברים, וגם מבין, אז זה עוד יותר  היועץ הזה הפיננסי, שהוא מתמחה בפינ

ת שאנחנו נשמע, לשאול את השאלות הנכונות בשביל לקבוע, אז  טוב, אם הוא רוצה, על מנ

 מה לא לשמוע? למה לקצר? כמה שצריך.  ל

נשמע כמה שיותר. יש לי שאלה אחת לוועדה לפני שמזמינים.  : רועי גבאי 

בפורו  נוספים,  דיונים  התקיימו  ועדת  האם  מלבד  הזה,  הנושא  על  ואחרים,  כאלה  מים 

 מכרזים?  

מי התקיימו? הבדיקה המקצועית נעשתה, זה הכל. דיון לא    עם דוד שטרית: 

אדון גיל לא יבוא,  ום מקום. אני אומר לך, היום ראיתי את יוסי פורטל. לא ידעתי ש שהיה ב

 . אם הוזמן, לא הוזמן. אני אומר לך שאין בו צורך לדיון הזה היום

כפי   : משה חזות ההחלטה,  ההחלטה.  לגבי  משהו  לי  יש  שיגיע,  עד 

פי שנוסחה לא מקובלת  כנוסחה, כן, כן, תכניס. אבל אני אגיד משהו לפרוטוקול. ההחלטה  ש

והוצגה בישיבה בשימוע ב חוות 2.8.20-עלי. לא הובאה  'לאחר  ואני קורא את ההחלטה:   .

דבר ניסיון שלילי וחשש כבד מהעדר יכולת  דעתו של מנהל אגף שפע, מר עופר תורג'מן, ב

נכון, החלטנו  פה  לבצע את הוראות המכרז,   הוועדה מחליטה פה אחד להזמינו לשימוע'. 

שהמלל הזה הוא  להזמין לשימוע, אבל לא את המלל שאמרתי לפני כן. לכן אני מבקש    אחד

 כלום. לא נכון. הוא תוספת שלכם. הוא לא נמצא באף פרוטוקול. באף שמע, באף  

 משה, איפה קראת?    אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

דרך אגב, אם זה נכון מה שמשה אומר, צריך להוריד את זה.   : חיים מסינג

 את אומרת?  זמה 

 אוקיי. אתם מבינים למה אני מתכוון.  : משה חזות

 יעל, אני לא יודע מי עשה פרוטוקול. : חיים מסינג

 משה,  מאיפה הוא קורא את זה?  דורית בן מאיר: 
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 *** מר יוסי פורטל חזר לישיבה ***  

עם   : סינגחיים מ  יעל מתייעצת  יעל.  את  אוהבים  אנחנו  חיים.  לך,  אגיד  אני 

אני, לגבי המכרז    מחלקה המשפטית ולפעמים מנתחת את ההחלטה בצורה כזו או אחרת.ה

 הזה,  

 אני לא נכחתי בדיון.  יעל יצחק פור: 

 מה שאת עושה.  אוהב אותך, יעל, אוהב את  : משה חזות

 כחתי בדיון. משה, לא נ יעל יצחק פור: 

 פה בכלל, בשימוע.  הייתההיא לא  דוד שטרית: 

מה   : גחיים מסינ  בשנייה.  התקבל  שאמרת  מה  העלית?  אתה  משה, 

 הבעיה?  

 תודה, זהו.   : משה חזות

 קיבלת ממני את ה... על מנת לחזק את הדברים.   יעל יצחק פור: 

 ? אפשר לשמוע טוב, חברים, : חיים מסינג

והבעלים   טל: יוסי פור מנכ"ל  פורטל,  יוסי  שמי  לכולם.  טובים  צהריים  אחר 

פורט חברת  כ  –  לשל  מונה  החברה  בע"מ.  אקולוגי  ותכנון  ביניהם    40-ייעוץ  עובדים, 

כמעל   מלווה  האקולוגיה. חברתנו  בתחום  ואנשים  דין  עורכי  משרד    100כלכלנים,  רשויות. 

אווירית. תעשייה  מכרזים  הביטחון,  כותבים  מכרזים אנחנו  על  מפקחים  מכרזים,  מלווים   ,

עשינו  אנחנו  גינון.  טיאוט,  האשפה,  המעבר.    בתחום  תחנות  של  הגדולים  המתקנים  את 

 ושלים. עשינו את פתח תקווה, עשינו את עפולה, יר

ירושלים,   העתיקה  העיר  של  בזמנו,  אותו  וכתבנו  בארץ,  היום  גדול  הכי  המכרז  את  ליווינו 

טיאוט, שטיפה והכל ביחד. התבקשתי על ידי עיריית יבנה לבחון    ה מכרז משולב ניקיון, שז

גוריה רק של אשפה וגזם. אני לא מתייחס לטיאוט. אין לי נגיעה לטיאוט, י את המציעים בקט

ב', שבשני הקטיגוריות הנ"ל    לא הגיע לידי, לא בוחן את זה. במכרז יש את פרק א' ופרק 

המציע  היא  דחס  ב חברת  אבל  ביותר.  הזולה  הקטע  ה  את  גם  הבאים.  הדברים  את  חנתי 

 ס,ח הכלכלי, מתוך החומר שהועבר אלי של חברת ד

 ברשותך, מה השכלתך?   עו"ד מאיר דהן: 

 ההשכלה שלי היא כיתה ד'.  יוסי פורטל: 
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 אתה לא כלכלן או רואה חשבון.   עו"ד מאיר דהן: 

חשבון, יוסי פורטל:  רואי  יש  שלי  בחברה  לא,  עו   לא,  דין, אמרתי,  רכי 

 שנה בענף הזבל,   25כלכלנים. אני 

 ביזנס מן.  : רועי גבאי 

נותן חוות דעת לבתי משפט. כתבתי את הספר    25 יוסי פורטל:  שנה. אני 

 הירוק הראשון.  

 יוסי, אנחנו מכירים,   : משה חזות

 קודם כל מה שלומך?   יוסי פורטל: 

 שפטית מנומקת.  דעת מחוות בסדר. יוסי, תקשיב. אתה כתבת  : משה חזות

 חוות דעת מקצועית.   יוסי פורטל: 

 ם לו? לא נותני  אבל למה דורית בן מאיר: 

אני שואל על סמך מה יש לך פה את ההחלטות? על סמך מה   : משה חזות

 קיבלת אותן? מה היה לנגד עיניך?  

ולה יוסי פורטל:  להחליט  יכול  לא  יועץ  כלום.  החלטתי  לא  אני  על  א',  מליץ 

 אני קבעתי. זה שתדעו. זה לא אף אחד. 

 סליחה.  לא, הוא שאל משהו אחר. יוסי, : חיים מסינג

 אני יודע מה הוא שאל.   יוסי פורטל: 

 חוות הדעת שלך, על בסיס מה ניתנה?   : חיים מסינג

דפי   יוסי פורטל:  זה  פה.  כולו  הוא  הנה,  מכם.  שקיבלתי  החומר  בסיס  על 

ן שלנו, ונתן גם  הם ישב דוד פלדמן, הרואה חשבו נים, דוחות של חברת דחס. ביני בנק, מאז

יש   דעתו.  חוות  לא  לאת  וזהו.  המכרז.  רק מתוך  דעתי  חוות  נתתי את  אני  שם.  אותה  כם 

 מחוות דעתי חלילה לקחת זה או אחרת.  אמרתי חלילה פה שום דבר. לא נשמע 

ושרון  : משה חזות ר.ג.א  את  מכיר  אתה  קיבלת    ואיך  מה  סמך  על  דן? 

 חברות טובות?   החלטות שהן 

 ,  36הואיל ואני מכיר ו רשויות  100הואיל ואני עובד עם  יוסי פורטל: 

 אז אתה מכיר את דחס. אתה לא צריך בכלל את הניירות.   : משה חזות
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עם   יוסי פורטל:  עובד  ואני  ה  100הואיל  כל  את  מכיר  ואני    37-רשויות, 

מה שעובר איתם, כל החברות  את דחס, וכולל את הרזומה של כולם, וכולל    הקבלנים, כולל

רות טובות, ואני גם לא אמרתי חלילה על חברת דחס  ברגע הן באמת חשאני אמרתי לך כ

 כבר במכרז אחד. הלאה.  שום דבר רע. גם אני אעזור לך. חברת דחס זכתה אצלי 

יבנה   עו"ד מאיר דהן:  שעיריית  החומר  על  על התבססת  וגם  לך  העבירה 

 חומרים שדחס העבירו לך?  

 לא, רק עיריית יבנה.   סי פורטל: וי 

   -לדיון, ברשותכם. תנו לו לספר ולומר. ואחר כך  'ה,רחב דורית בן מאיר: 

אני באמת ראיתי את הדברים, קראתי גם את המכרז, ובאמת   יוסי פורטל: 

המצ את  שתשמעו  דווקא  להביא  המלצתי  את  פה  אותן  נתתי  נשאל  ואנחנו  כולן.  יעות, 

שזה    1מס'    לפחות בנושא הגזם, אז גם את דחס וגם את שרון דן.  שאלות, א' גם בהיבט של

זה שרון דן, איך הם הולכים להפעיל את נושא הגזם. ובוודאי איך הם הולכים    2דחס, מס'  

 מחזור בתחנת מעבר שאתם דרשתם במכרז, שאתם כתבתם.  40%ליישם 

 את שתיהן הזמינו? את שתי החברות? אוקיי.  : רועי גבאי 

כתבתי  ל: יוסי פורט אני  לא  במכרז,  ביקשתם  אתם  חשוב.  דרך    וזה  אותו, 

ן צריך להביא לכם הוכחות חותכות בנושא הזה, מה  מחזור מהגזם. דבר שהקבל  40%אגב,  

. אז את נעשה עם הגזם, איך קיצצו אותו, מה ההליך שלו ומה עשו איתו עם שארית המיון 

יש להם להביא לכם ובטח את זה זה אני אמרתי שתשמעו גם את שניהם. ואיזה פיתרונות  

למשר צריכים  או החזר מענקים של מחזור.    ד אתם  קורא  קול  לתוך  אולי  הסביבה,  להגנת 

 אתם דרשתם. תפיסה ירוקה זו תפיסה ירוקה.  

שנים רבות, ותיקה,    גם. חברה שעובדת אצלכם  1לגבי האשפה, דחס היא המובילה, ומס'  

וגם הבאנו את מ פה  גם  אותה.  מכירים  שגם  2ס'  אתם  ר.ג.א,  פינוי האשפה, חברת  , של 

יכים להתרשם, שניהם ביחד, איך הם הולכים לקיים את ההליך המשולב של פינוי רמהם צ

 גלות, מוטמנים, מכולות, ודחסנים. אשפה. הן על ידי כלי אצירה של ע 

 מוטמנים, זה במכרז ה  : משה חזות
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את זה. בואו תראו, גם הולכת ליישם לך    2כן, כן, איך חברה   יוסי פורטל: 

ית באשפה אבל היא חברה גדולה בהונה ובמערך תברואה. אז  קענהיא לא חברה    2חברה  

ראו. ונשאל את חברת דחס את השאלות מתוך תקציר רואה  כדאי שתשמעו גם אותם וגם ת

רה בנושא הזה, אתם שיהיה ברור לכולם, אין לנו במכרז  החשבון, למרות שדעתי מאוד ברו 

כלכלי. זה לא כתוב במכרז.   הצביע או לסמן כלשהו לגבי חברת דחס בנושאמשהו שיכול ל

 אלא עמדו בתנאי סף, לא עמדו וכו'. 

 לא, לא, עוד פעם, תחזור על הנקודה.   : משה חזות

לע יוסי פורטל:  יכולים  לא  אתם  כושלים  הם  אם  חלילה.  גם  הרבה.  שות 

 שיהיה לכם ברור. זה מאוד ברור שיהיה. 

 עמדו בדרישות סף. הם כי  : רועי גבאי 

שלי משש  יוסי פורטל:  העבודה  אני  אחד.  רוצה שתבין משהו  אני  רק.  לא 

בבוקר עד תשע בלילה. עכשיו באתי גם מראשון, זה זבל, וועדות מכרזים ומכרזים. תנאי סף  

יעבור ולא  בדין  יכול, זה  יש את הוכחת הליך המכרז, הלכה למעשה. האם הקבלן  . אחריו 

כרז כפי שכתבת אותו? ואלו דברים מף, אבל האם הוא מסוגל לקיים את העבר את תנאי הס 

או  בדוד  או  בר.ג.א.  אולי  תבחרו  אם  גם  עצמכם,  את  תמצאו  לא  שחלילה  חשובים,  מאוד 

ה אשפה, מי שלא מבין. אבל אני בא  בשלמה, בשוקת שבורה פינוי אשפה זה לא טיאוט. ז

היה  י לי לא זה שיכריע פה את הכף. רק שואומר עוד פעם. מאוד ברור שיהיה. הנושא הכלכ

 ברור לכולם. אלא זה רק יכול לתת לכם תמונה,  

 למרות שזה מהווה עננה גדולה,   דורית בן מאיר: 

זה   יוסי פורטל:  לא  בעולם.  גדולה  הכי  עננה  להיות  יכול  שייתן את זה  מה 

נדרש. יש    הכף שלכם אם להחליט אם הוא מיליונר או עני, ליישם את המכרז הזה. זה לא

 יננסי. פה זה לא נדרש.  פמכרזים שנדרש חוסן 

 וניסיון קודם עם הרשות? זה משהו ש,   עו"ד מאיר דהן: 

אני אגיד לך משהו. יש פה עורכי דין, מבינים בדיני המכרזים.   יוסי פורטל: 

אסור  א אסור.  לא.  או  איתו  לו  היה  אם  אחר,  או  זה  קבלן  על  ניסיון  שום  להגיד  ליועץ  סור 

משהו. בזמן שוועדה רוצה להגיע להחלטה, תודיעו ליועץ   את דעתו ואני אגלה לך עוד  להביע

 , אני אומר. שיצא. אסור ליועץ להיות בזמן החלטה. כי אחרת כולכם פסולים. הנה

 סיון של הקבלן עם הרשות.  לא, ני  עו"ד מאיר דהן: 
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 שלכם?   יוסי פורטל: 

 כן.  עו"ד מאיר דהן: 

כלל    שתשמעו אתל זה חשוב  יש לכם. אב יוסי פורטל:  הכל. שימוע בדרך 

לוועדה. דרך אגב, נותן לה לראות דברים אחרים, לשמוע דברים אחרים, ולא רק  עוזר המון  

אתם שומעים קבלנים שהם בשטח, וזה נותן    יועצים. אנחנו יועצים, אנחנו לא קבלנים. אבל

  ן יבתה של הוועדה, לכאלכם תמונה מאוד גדולה. והדברים האלה שינו הרבה פעמים את חש

או לכאן. זהו. אבל השאלות הן פה, שאלות שצריכות להיות חשובות ובגלל זה ביקשתי לזמן  

 , מה דעתי. וזהו.  עת  משלימה, לאחר ששמעתי אותם אותם. ואחרי זה אני אתן לכם חוות ד

 בעל פה?   דורית בן מאיר: 

 מה אמרת לגבי הגזם, יוסי?  ד"ר אהוד ויצמן: 

ביקשת : יוסי פורטל כמות הפסולת שלכם.  מחזור, מס  40%  םגזם אתם  ך 

 .  40-, להגיע ל30אוקיי. מינימום 

 כל מי שהיה כאן ... מחזור,  עופר תורג'מן: 

כת יוסי פורטל:  אנשים  סופג.  עכשיו,  הנייר  לכתוב,  יודע,  אתה  אחוזים.  בו 

  ביצוע, זה לא האם זה בר ביצוע? אני אעזור לך, זה לא בר ביצוע. הרבה חושבים שזה בר  

מיליון, נפלו שלושה קבלנים בגלל שחשבו שזה בר    100בר ביצוע. בפתח תקווה, תחנה של  

כותב   כל אחד  והוועדה פסלה אותם.  צריכים לשמו 30%,  40%ביצוע.  איך אתה הולך  .  ע, 

 מחזור.   30%ליישם 

יש תחנות קיצוץ. אז לחברה אחת יש באמת פה באזור, שרון   : משה חזות

 אבל אוקיי,  חנת קיצוץ.דן יש לה ת

אומר   יוסי פורטל:  לא  עדיין  זה  קיצוץ,  תחנת  שיש  למי  גם  לך.  אעזור  אני 

 שהוא מחזר. הוא קיצץ, הוא לא מחזר.  

מס : חיים מסינג דברים  זה  אלו  כי  יועץ.  צריך  למה  למשל,  הדברים,  וג 

שוב  חל זה,  שאנחנו לא מבינים. אני לא מבין. בעוד שאחרים מבינים, אני מאוד מכבד. בשבי 

 לשמוע את היועץ

שאתה   יוסי פורטל:  מה  תראה  חשוב.  זה  אמרת  שאתה  מה  משה,  דווקא 

 אמרת. אמרת שרון דן יש לו תחנה, הוא מקצץ.  
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שם, אז הוא ירצה גם     capacityיש לו תחנה. לא, אבל יש לו   : משה חזות

 אותי. חברה מבחוץ, שיקצץ. 

משהו. יוסי פורטל:  לך  להגיד  רוצה  אני  וטוב.    לא,  יפה  מכרז  פה  נכתב 

אתה    השאלה אותי.  לקלוט  רוצה  הוא  אמרת,  שאתה  כמו  אז  למעשה.  הלכה  הולכים  אם 

ו הפיקוח שלך יקבל ויבדוק באתר של שרון  מחזור. האם אגף התברואה שלך א   30%דרשת  

דן או של דחס, לא משנה את מי תחליטו, או דוד או שלמה, שאכן הפסולת שלכם מגיעה,  

יצאה. מחזור זה לא קיצוץ. יכול להיות גם פלסטיק ועץ שהוא מיין והוא לקח.    ן שארית המיו 

 . זה בסדר.  30%זה 

, אתה  18ת מעורבת. בסעיף האחרון,  יוסי, לעניין פרק א'. פסול  עו"ד מאיר דהן: 

 כותב שאתה ממליץ על התקשרות בשלב הראשוני לתקופת ניסיון של ארבעה חודשים. 

   -ה אתה למעש ז.כר מ... על ה דוד שטרית: 

נקודת   יוסי פורטל:  שנתתם  במכרז,  יפה  משהו  כתבת  אתה  אסביר.  אני 

י עוד פעם אומר, ואני מסתייג מהם,  יציאה. אם חלילה נפלתם עם קבלן לא טוב. הדוחות, אנ

בר   כל  זה  טוב'.  הפיננסי  לא מראה את מצבה  'החברה  זה.  לכם את  יש  אבל  אני מקריא, 

אה, בוא. זה הוא נתן, לא אני ביקשתי, לא חקרתי. אבל  א מריא להדעת שיודע מתמטיקה.  

אם אתם כל    אני אמרתי 'חבר'ה, זה עוד לא פוסל אותו'. זה לא אומר לך הביתה. אני אומר,

כך חשדנים וכל כך דואגים, אז יש לכם מפלט במכרז שאתם כתבתם. שזה אומר, ארבעה  

לו את הצ'אנס. תוודאו שהוא משלם צריכים לשלם . באשכר    חודשים. תנו  רבעה חודשים 

שכר, הטמנות, הכל צריך לעשות. זה הרבה זמן. זאת אומרת לבוא ולפסול בן אדם בגלל  

 ד, אני חושב שאתם טועים. לא. בואו, יש לכם נקודת יציאה. מצב כלכלי, עכשיו ומי 

 מיליון שקל.   11למרות שראית שהוא הכניס  : משה חזות

ואני  לך משהו   דאני אגי  יוסי פורטל:  , אני מתעלם מהאמירה הזאת, משה. 

או מירושה.    11אסביר.   או ממרקעין,  יכול להיות ממטלטלין.  לא  זה  מיליון   11מיליון שקל 

איתי שנכנס מחברת פורד. ראיתי. זה לא משנה. אני לא נכנס, אני לא חוקר, זה לא מעניין  ר

מ לא  זה  ומאיפה.  למה  לשאול  לא  גם  המלצתי  אני  אנעאותי.  אסביר  ניין.  מעניין י  למה. 

 אותך?  

 לא.  : משה חזות
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כי אתה   יוסי פורטל:  כי אני אסביר לך למה.  אוקיי. אז אני אומר למה לא. 

בינינו, אני ואתה יודעים  תגמור עם זה. אז מה, תבקש עכשיו הערת אזהרה על קרקע? לא  

זה לא נכון    . זה שטויות.ךמיליון, הערת אזהרה עכשיו ולהחזיר אותה אחר כ  11איך להביא  

הטע זו  זה.  את  הביא  הוא  במכרז.  אותו   דרשתם  שלא  לדבר  הוא  להיכנס  אבל  שלו,  ות 

מיליון בגוף פרטי, זה לא, או מכר קרקע או    11ואו, חבר'ה.  הביא. זה לא מראה מצב טוב. ב 

אני    באשדוד או בתל אביב או ביבנה. ואם כן ותרצו לבדוק את זה, אנחנו נשאל את זה. אבל

 שהוא מכר קרקע.   א יכול להגידחושב שהו 

סעיף   עו"ד מאיר דהן:  שאלה.  לי  יש  חודשים   18יוסי,  ארבעה  עליו,  שדיברנו 

, שבסיפא של  14עומד בתנאי המכרז, זה לא כל כך מתכתב לי עם סעיף  לראות אם הוא  

משלמת   עצמה  למצוא  עלולה  הרשות  מתאים,  קבלן  שיימצא  עד  כן,  'ועל  רשום  הסעיף 

ק'. זאת אומרת אם יהיה מצב שהוא, לא משנה איזה קבלן,  מהמקובלים בשו חירים גבוהים  מ

   יהיה ארבעה חודשים, עד שנמצא אחר כך

תראה, בגלל זה אני גם אמליץ לכם אחרי כן להחליט החלטות  רטל: יוסי פו

עשינו   .2-ו   1שלכם. בדרך כלל ברשויות, כשיש חשש, לא משנה מי קבלן, מכריזים על מציע  

זוכה 3-ו   2-ו   1ויות של  . מחזיקים את הערבאת זה בחדרה , אומרים לו, מודיעים לו 'אתה 

 '. 2מס' 

  אם במידה : תו משה חז

אם במידה, מותר לך על פי דין המכרזים וחוק המכרזים, אמר   סי פורטל: יו

ויום, אתה חייב לצ ויום. בתום חצי שנה  ת למכרז  אאת זה פרופ' עומר דקל, עד חצי שנה 

שפ בלון  זה  לא  רח.  חדש.  שזה  כלכלית,  וקרס  חלילה  במידה  חודשים.  ארבעה  לך  יש  אז 

א לא יישם את המכרז, במידה ואתם לא שבעי  בידינו ולא בידך והוא לא אשם, במידה והו 

 בלי ועדת מכרזים.   2רצון, הפסקת עבודה, מכניסים את מס' 

  רגע, איזה סוג של ערבויות? ד"ר אהוד ויצמן: 

 ה. הגישו לכם ערבויות הגשה.  לך בעת הגש ערבויות שיש יוסי פורטל: 

   -₪, במסגרת  600,000ש לנו ערבות של  י  עופר תורג'מן: 

 . 600,000כל אחד הגיש  וסי פורטל: י 

חבר'ה, אני יודע מה. אני שואל שאלה כדי להבין. זאת אומרת   ד"ר אהוד ויצמן: 

 לא הוא נתן.   הערבויות של ההגשה שהחברה נתנה.
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ל יוסי פורטל:  החלא,  לא  א,  שניגשה.  משפטית  יישות  היא  החברה  ברה. 

 הוא. 

 חברה קרסה, הערבויות הולכות. זאת אומרת אם ה ד"ר אהוד ויצמן: 

יכולה  יוסי פורטל:  החברה  לומר.  רוצה  אני  דווקא  לא.  אופן  בשום  לא, 

 לוט מיידי.  י לפשוט רגל ולהתמוטט כולה, הערבות בתוקף. הבעלים בח

 , רגע.  זה חשוב ד"ר אהוד ויצמן: 

 זה מיידי.  יוסי פורטל: 

  -אלה בטוחות שנמצאות  ד"ר אהוד ויצמן: 

ולא   יוסי פורטל:  זה  יכול להחזיר אותם אליו. לא  אלה בטוחות שהבנק לא 

 צ'ק בנקאי.  

יוסי, שאלה. אני מצטרף לדברים של מאיר, אני ממשיך אותם.   : משה חזות

   -דשות, ועל פי המכרז ארבעה חדשים, הבן אדם צריך לקנות משאיות ח רמו כל

 שאלה טובה.  יוסי פורטל: 

 לה לא השיקולים. שימכור אותם אחרי זה.  א : רועי גבאי 

 רגע, אתם מתחילים משהו, כולם,  : משה חזות

 

 אני יודע לאן אתה הולך.   יוסי פורטל: 

ודשים, אני יודע  רגע, מה זה. ארבעה ח  דאני אומר, הקבלן יגי  : ה חזותשמ

 מחר בבוקר, 

 הראשון שיזכה, שנתנו לו צ'אנס.  דהן: מאיר  עו"ד  

  1אני בא ואומר, לפני שבועיים סיימנו מכרז בעפולה. קבלן מס'   ורטל: יוסי פ

עמד. הודענו לקבלן מס'    2זכה, מס'   כי הוא הקבלן הקיים.   1בתוקף  לא לקנות משאיות, 

עם   אין השימשיך  לך.  לומר  רוצה  אני  אגב,  דרך  חייב.  לא  הוא  האלה.  משאיות    משאיות 

אתה קונה היום, רק בעוד שמונה חודשים תקבל  במדינת ישראל היום. תבדוק אותי. גם אם  

 אותם. אין משאיות. שמונה חודשים אולי. למה? ואני אסביר. 
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ישן. לא פרייר לקנות שנתון  ירצו    אחד, אתה מתקרב לסוף שנה. אף קבלן  ' 21'.  21כולם 

יים, אתה בקורונה באירופה, התפוקות ירדו  שת  ולא לפני.  15.1-אתה יכול להכניס לטסט ב

בזכות  ואי  הוא  דווקא  מזה,  וחוץ  משאיות.  אין  בוודאות.  זה  את  לך  אומר  אני  משאיות.  ן 

 היתרון מכולם, להמשיך בארבעה חודשים עם הציוד שלו. יש לו. 

 כים להיכנס לשיקול הכלכלי. חנו לא צרי נכן, אבל א : רועי גבאי 

א יוסי פורטל:  לא,  ללא,  רוצה  לני  יכול  לא  אתה  לא.  משהו.  לך  הגיד ומר 

ימצא  הוא  ועכשיו  המשאיות',  את  תביא  משאיות,  'תקנה  לב.  בתום  נקרא  לא  זה  לקבלן, 

 חדשות, ותגיד לו ארבעה חודשים 'תעוף לי מפה'.  

 לא.  אם הוא נכנס לזה או  הוא יעשה את השיקול : רועי גבאי 

 זה לא קל.   יוסי פורטל: 

 אבל אם הוא יהיה בסדר?  עו"ד מאיר דהן: 

אם הוא יהיה בסדר, ארבעה חודשים חלפו. איך אומרים? אתה   רטל: יוסי פו

 עלית לכיתה א'. תתקדם. נגמר.  

 זו המלצה אגב שעלתה בישיבה הקודמת. דיברנו עליה,   : רועי גבאי 

 עד חצי  שנה אתה יכול לזמן לשימוע ולשלוח הביתה.   : יוסי פורטל

  -אתה קבעת   אז מכל זה, : משה חזות

 לא קבעתי, אמרתי.   פורטל: יוסי  

בסעיף   : משה חזות דעתי  26קבעת  את  אשנה  לא  אם  ב',  לפרק  בנוגע   ,

מתוצאות, כלומר כתוצאה מהנתונים שאקבל בשימוע, אזי המלצתי להכריז על חברת שרון 

 ן? אתה כבר מחליט?  ד

אני אשמ יוסי פורטל:  נותן לך אלטרנטיבות.  אני  לא, אמרתי.  ע אותם.  לא, 

ואיל ואמרתי לך, אני מכיר את כל הקבלנים. אני גם יועץ של תמיר, בודק את כולם. של  וה

תאגיד מדינת ישראל. אני לא מיתמם ואומר לך 'אני לא מכיר'. זה החיים שלי מהבוקר עד  

אחד אני מכיר אותם. אם ובאמת דני דחס ישכנע אותי שאכן הוא יכול למחזר,   הערב. אחד

 י, תודה רבה.  עשות, אדונוהוא יכול ל

 שומעים בשימוע. דבר איתם ואז ...   : משה חזות
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שנייה, ברשותך. האם את הבירור פרטים, זה לא שימוע, בירור   : רועי גבאי 

 הכל?    פרטים הקודם והפרוטוקול המלא והשמע, שמעת

 לא שמעתי, קראתי. התמלול עבר אלי.   יוסי פורטל: 

 ... . בשימוע יש יותר אקשן  : משה חזות

 אבל השעון דופק.   דורית בן מאיר: 

דורית, צריך לפקוח עיניים במציאות שאנחנו נמצאים. תפקידך   : רועי גבאי 

 לשמור על העירייה, לא ההיפך.  

 כולם.  לאני צריכה לשמור ע דורית בן מאיר: 

 אני שומר על העירייה, תאמיני לי.  : רועי גבאי 

 לא שומרים.  לא, אנחנו  דורית בן מאיר: 

 מיליון, זה עלי.   4כי אחרי זה תגיע תביעה של  : גבאי  עי רו 

וגרוטאות(    –  19/2020מס'    מכרז . 2 )גזם  גושית  ו/או  מעורבת  פסולת  פינוי 

 ו/או ניקיון וטיאוט רחובות.  

 פסולת מעורבת    נוייפ ' :  א  פרק

 ושירותים בע"מ.  מנוף ' דחס  חב -פרטים   בירור* 

 יקיון בע"מ. ' רגא שירותים ונחב -פרטים   בירור* 

 ב':  פינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות(.  פרק

 חב' לדחס מנוף ושירותים בע"מ  -פרטים   בירור* 

 ' שרון דן השקעות בע"מ חב -פרטים   בירור* 
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 נכנסים לישיבה ***   *** נציגי חברת דחס

קורא לזה    חברים, א' התנצלות על הזמן שחיכיתם. ב', אני לא : חיים מסינג

שימוע מדי    שימוע.  יותר  נראה  קצת  רוצה זה  אני  עכשיו,  פרטים.  לברר  פגישה  זו  קיצוני. 

שתאמינו באמת ובתמים שאנחנו בידיים נקיות ובלב חפץ. לא, אתה עושה לי ככה, זה לא  

והחלטה    א יפה, אבל ל זה באהבה. מכיוון שהכי קל לקבל החלטה,  אני מקבל את  משנה. 

ולכן אנחנ ת. אגב, זה לא רק  פעם שנייה שעות על שעו   ו עוסקים במכרז הזה כבר שגויה, 

שבאמת   מבקש  אני  לכן  שעות.  בזה  עוסקים  היועצים,  עם  בעירייה,  אנשים  אלא  עכשיו. 

 התאם. כדי שנוכל פשוט להתקדם. בסדר? בהשאלות יהיו ממוקדות, יוסי, והתשובות יהיו  

 בקשה.  

פו  יוסי פורטל:  יוסי  לכם.  שלום  ודנטוב,  דני  אותי,  מכירים  ושי.  רטל,  י 

 "פ שלכם, שם החברה ושמות.  בבקשה, תאמרו את הח 

.  510824691בע"מ. ח"פ    1979דחס מנוף ושירותים אשקלון   דני שמואל: 

 דני שמואל, דני סעדיאן, שי ענווה. 

וכל  טל: פור  י יוס החברה  את  מחייב  החברה  בשם  אומרים  שאתם  מה  כל 

מה שאתם אומרים. לא יכול    תנו אתם נציגי החברה שאחראים לכלמה שתאמרו פה, מבחינ

 מחר משהו אחר.  להיות 

 נכון.  דני שמואל: 

 מי היו"ר דירקטור? אתה היו"ר?   דורית בן מאיר: 

י פסולת  במירב הנקודות, שזה פינו   טוב, בפרק א' אתם זכיתם יוסי פורטל: 

בב ממחר  קורה  מה  לי  להסביר  רק  תוכלו  בנושא  מעורבת.  זכייה  על  לכם  יודיעו  אם  וקר, 

 ת האשפה וכו'. ות, רכש. איפה תטמינו, לאן אתם מובילים אהמשאי 

שזו  דני סעדיאן:  אמר  הוא  הראשונה,  שימוע  בוועדת  החדש,  המכרז  לפני 

לנו, אנחנו אמרנו ברגע שנזכה במכרז החדש,    הייתהשונה שאלא ועדת שימוע, בפגישה הר

חדש ציוד  קונים  לשניים,  אנחנו  אחד  דחס  במקום  הציוד,  את  מרחיבים  שלושה  ,  במקום 

יים, שלוש. כדי לשנע ליעד שעיריית יבנה תכריז עליו. מנופים לארבעה. במקום טמונים שנ

  אם אנחנו מדברים על הרטוב?

 , כן.   םעל הדחסי  יוסי פורטל: 

 לאתר שעיריית יבנה תקבע.  דני סעדיאן: 
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 חרובית.  : משה חזות

 שדות מיכה.   יוסי פורטל: 

לי לפחות עם    הייתהילים ש. בהתכתבות במי יש עוד דבר אחד רו"ח שי ענוה: 

חלק מנציגי הוועדה, גם עלתה השאלה שבנדון ואני שלחתי להם אסמכתא מסודרת מוולוו  

 מבחינתם ברגע שנפנה, הם יעמידו את כל הציודים הנדרשים. ששוולוו באה ואומרת 

הגזם,   יוסי פורטל:  לגבי  קראתי.  וולוו.  חברת  של  הזה  המסמך  את  ראיתי 

 ידה ויכריזו עליכם לזכות, איפה תפרקו את הגזם?  אם במ

  -אותו דבר. או נפרוק אותו ב דני סעדיאן: 

 אתה לא יכול לפרוק בחרובית.  יוסי פורטל: 

 לא בחרובית. אותו נוהל כמו הפסולת הרטובה.   י שמואל: נד

 איפה אתה הולך לפרוק את הגזם, ואיך  אתה עושה המחזור?   טל: יוסי פור

את הגזם יש לנו אתר באשדוד, שלנו. יש לנו את חפא". יש לנו  דני סעדיאן: 

 כמה אתרים שאנחנו בקשר איתם.  

 חפ"א אשדוד.   יוסי פורטל: 

באופן  ן: אדני סעדי שהוא  שלנו,  גם  באשדוד  אתר  לנו  יש  שלנו.  באתר  או 

 טי. מגרש פרטי שלנו בבעלותנו. פר

 באזור התעשייה?   דובר: 

 כן.  דני שמואל: 

 אזור התעשייה אשדוד?   יוסי פורטל: 

 ען.  דני סעדיאן: 

את   יוסי פורטל:  מהם  לקבל  תוכל  אתה  לחפ"א,  תכניס  אתה  אם  בחפ"א, 

 חזור על הגזם של יבנה? בשליטה שלך? מאחוזי ה

אני אעבור לאתר  מי ש דני סעדיאן:  דורש, אז  לי באחוזים שאני  ימחזר  לא 

מחזר. לא חסר אתרים ביבש אחר. לא חסרים אתרים. יש את קראדי, שהוא מקבל, הוא מ

 שרוצים למחזר אבנים וחול וגזם וכל מיני דברים. אחוזי מחזור יהיו. 

 לך בעיה עם זה.  ן י א יוסי פורטל: 
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האחוזים,   : משה חזות מה  יודע  יודע  אתה  אתה  שואל.  שאני  סליחה  דני? 

 מה האחוזים במכרז?  

 .  40% דני סעדיאן: 

כתב   יוסי פורטל:  לשאו 40הוא  רוצה  אני  הכלכלי, .  בנושא  השאלה  את  ל 

חוות   גם  פה  ויש  הגיעו  הדוחות  לעירייה,  דוחות  הראיתם  אתם  כי  פה  נכנס  של  דואני  עת 

בת, מתוך הדוחות שאתם שלחתם, של  רואה חשבון. הייתי אומר בלשון המעטה, לא מלבל

' מבוקרים, של דוחות, מאזנים, ששלחתם מבוקרים. שי, השאלה אליך. בחוות דעת  18',  17

של    של שלחתם  שאתם  הדוחות  כל  של  ולהצטלב  החשבון,  לכם 19',  18',  17רואה  אין   '

 כרגע.  

   וד פלדמן?דהדוח של  דובר: 

שהמצב   יוסי פורטל:  אומר  הוא  והחברה  פלדמן,  בכלל.  טוב  נראה  לא 

יש,  כי  נראה  הבאתם,  שאתם  בנק  דפי  מתוך  שתיים,  אחד.  זה  מתמשך.  בגירעון  נמצאת 

 שות. אתה מודע לזה?  אתם הבאתם דפי בנק לר

 הוא הביא.  תמר קופר: 

בנק יוסי פורטל:  דפי  הבאתם  אתם  רבותי.  בנק,  לשאול    . דפי  רוצה  אני 

גירעון. אתה כתבת, אני חושב שאתה כתבת, שהחברה  טוב, ונראה  שאלה. לא נראה מצב  

נמצאת בתהליך. אז בדפי הבנק גם נראה כניסת כסף מאוד גדולה. אז א', תן הסברים. למה  

השאלה   מתמשך.  וגירעון  קשות  בעיות  שיש  טוען  שלכם  הדוחות  את  שבדק  חשבון  רואה 

 . אחד, לגבי הדוח ושתיים לגבי הכסף וכניסת הכספים מחולקת לשניים.

עכשיו בוא נחדד. א', אני לא יודע מה רשם רואה החשבון, כי  רו"ח שי ענוה: 

יכול לבוא יותר מוכן לנושא. אבל    אני לא קיבלתי את חוות הדעת שלו. וזה חבל. כי אז הייתי 

שלי כאן, שהעברנו כאן    אני רק אחדד את שני הדברים. אחד, כבר אני חושב בהתכתבות

 ם, הסברים על הדוחות הכספיי 

להתמודד   יוסי פורטל:  כלים  לך  לתת  רוצה  אני  כי  תשובה.  לך  חייב  אני 

ה ממונפת. שתיים, איתם ואני לא רוצה להכשיל אותך. שאלת שאלה, אז אני אענה. החבר

ב ירד.  שלכם  העצמי  ההון  בקטע  עסקיות  תוצאות  שלוש,  ירד.  הפעילות  העצמי המחזור  ון 

יחס ש טוב.  שלכם. ארבע, קשיי תזרים. חמש,  לא  וטף מבחינת השוטף שלכם בכסף הוא 

זו רמת סיכון אשראי גבוהה.  דירוג בחברות הדירוג מראות על מצב, אתם מדורגים שבע, 

 קבע, אתה שאלת, אני חייב לתת לך כלים.  צ'קים והוראות
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בו  רו"ח שי ענוה:  בסדר.  עלי,  מקובל  בעיה.  עכשיו   אאין  כי  אענה,  אני 

תר פשוט. כבר בפגישה הקודמת עלה הנושא של החוסן הכספי  , זה הרבה יו כשהסברת לי 

מגובה  גם  שהיא  משמעית,  חד  בצורה  והסברתי  באתי  הקודמת  ובפגישה  החברה.  של 

מיליון שקל בגין חברה קשורה   12-חברת דחס לקחה על עצמה חוב של קרוב לבניירות, ש

והסיבה   ניסן.  נגיד  שא.  בוא  ככה. חברת  הבנק שהפיל את דחס, הרי מה שקורה,  זה  את 

 שנה.   40דחס קיימת 

שנה האלה אולי היה אפשר למצוא פעם אחת שחזר להם צ'ק. גם זה לא   40-לפי דעתי ב

כל הקטע אומר  את  בטוח. שזה  נובע מזה שהבנק הפיל  פה  הכללי  הבום  לזה  קורא  אני   ,

ולכן  סליחה. הפיל את החשבונות של חברת דחס.    חברת דחס. לא הפיל את חברת דחס,

מיליון שקל,    13שקל,    100מיליון שקל, לא    13צריך להבין. ברגע שבנק בא ועוצר לחברה  

נ הכל,  על  כללי  עיקול  הוציא  הכל,  על  כללי  עיקול  מהחברות  ומוציא  גדול  שחלק  מצב  וצר 

 ל באותה שנייה.  גבמדינת ישראל במצב כזה היו לא רק נופלות, אלא פושטות את הר

 רות.  קרו כאלה חב יוסי פורטל: 

וכל  רו"ח שי ענוה:  הצ'קים  כל  באוטומט,  כזה,  דבר  שקרה  ברגע  עכשיו, 

ג האשראי. ההוראות בנק וכל ההתנהלות הפיננסית של החברה ירד לאפס, ומשם בא דירו 

היה א'    אם תוציא דירוג אשראי של חברת דחס מלפני שנה, לדוגמה, תראה שהדירוג שלה

ים מעולם. זה מבחינת הקטע הכלכלי. עכשיו, כשהבנק  דירוג גבוה, וב', גם לא חזרו לה צ'ק

מיליון שקל, ועל חברת הבת   13.5בא והגיש תביעה, הוא הגיש תביעה נגד חברת דחס, על  

רת דחס נתנה את ההלוואה בזמנו לרכישת השטח. מה שקרה זה דבר מאוד  שלה, שלה חב

הבת,   חברת  במהלך    הייתהש פשוט.  כדי    2019אמורה  הלוואה  את  להעמיד  להחזיר 

ב את ההלוואה  והעבירה את הכסף  2020-החובות שלה, העמידה  אותה,  כשהבנק תבע   ,

 לבנק.  

דחס נמצאת במצב שהיא בפלוס    שזה אומר שנכון להיום, אנחנו מדברים על היום, חברת 

  40כאן על חברה עם מחזור של  אפס אשראי בנקאי. אנחנו מדברים  מליון שקל בבנק לאומי.

וא שקל,  כזה  מיליון  גודל  בסדר  שחברה  לזה  שמודעים  להניח  מאוד  סביר  שאתם  מניח  ני 

לפחות   צריכה  כזה  הארבעה    8,  7,  6,  5ובהיקף  ובמהלך  אשראי.  מסגרות  שקלים  מיליון 

החודשים האחרונים או חמישה חודשים אחרונים, שדחס מתנהלת בלי אשראי בנקאי, היא 

'קים, כי היא משלמת הכל במזומן,  ת את החובות שלה, מתנהלת. גם אין אף חזרת צממשל

 דבר שהוא מאוד קשה לחברה בסדר גודל כזה, והיקפים כאלה.  
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 בכלכלה זה הפוך. זה מראה על חוסן כלכלי.   יוסי פורטל: 

את   רו"ח שי ענוה:  שניתוח  החשבון  רואה  זה  מי  יודע  לא  אני  אמרתי,  ולכן 

רתי פה, סביר מאוד להניח שהוא אבל אם הוא היה מקבל את כל המידע שאני מס  הנתונים,

היה אומר את מה שאתה אמרת כרגע, שזה מראה על חוסן רציני של החברה. ולא רק זאת,  

כ רצינית  מאוד  חברה  שהיא  חברה  ניקח  וולוו,  אם  לזה,  מו  נקרא  קטנה  חברה  לא  היא 

ים, באה ומוציאה ממסך. אם אני לא טועה  קשמודעת לכל המצב, ומודעת לכל ההחזרות צ'

המנכ"ל הוציא אותו. אני באמת לא זוכר מי שלח לי אותו. אני חושב שזה היה המנכ"ל.    זה

יוד במיליוני שקלים'. באה ואומרת 'חבר'ה, תקשיבו, אנחנו חברת וולוו מוכנים להעמיד כאן צ

וכנה ומוציאה מסמך. לא רק  מאני לא יודע כמה שווה הציוד. סליחה שאני לא שולט בנושא.  

מוכנה ומוציאה מסמך כשהיא באה ואומרת 'חבר'ה, תקשיבו. יהיה פרויקט,  מדברת באוויר.  

בשוק   רציניות  שחברות  על  מראה  וזה  חוסן.  על  מראה  כן  זה  הכסף'.  את  מעמידה  אני 

 ינות בחברה הזאת וזהו.  מאמ

 נכון?  ,אז מה שאתה אומר זה סכסוך בנקאי עם חברה יוסי פורטל: 

   -מגובה, כי עובדה שהכסף  בוודאי. והוא גם רו"ח שי ענוה: 

חכם,  יוסי פורטל:  מאוד  משפט  יש  נכנס.  לא  אני  משהו.  לך  אגיד  אני 

ש  למרות  הזה,  למדע  להיכנס  הולך  לא  אני  מדויק.  מידע  זה  אתה  מתמטיקה  מדויק.  הוא 

 אומר בגדול 'יש לי סכסוך עסקי',  

לי. רו"ח שי ענוה:  סכסו   היה  להאין  יכול  הכסף.  כל  את  קיבלו  שאנחנו ך,  יות 

 נתבע אותם, נכון. יכול להיות שאנחנו נתבע את הבנק.  

תזכו  עו"ד מאיר דהן:  אתם  וולוו,  שחברת  נניח  שאמרו.  למה  שואל,  אני  אז 

 ות, הציוד יהיה? במכרז, תוך כמה זמן המשאי 

 על פי דרישה, מה זה.   רו"ח שי ענוה: 

 , כמה זמן יהיה לכם משאיות?  אל יוסי פורטל: 

 כפי שמקובל, אני לא יודע. תלוי בוולוו,  ח שי ענוה: רו" 

יש  יוסי פורטל:  יכול לדחוס לשבעה חודשים.  חצי שעה מקובל. אבל אתה 

 משאיות?  

 של קורונה יש עיכובים. אין משאיות, וגם עם העניין  דני שמואל: 
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 כן, זה מה שאמרתי לכם.  יוסי פורטל: 

 , אותו רגע אנחנו נזמין.  אם יכריזו עלינו  דני שמואל: 

בפתח  דני סעדיאן:  עומדים  אנחנו  עכשיו  היצרן.  ולפי  העירייה  דרישת  לפי 

סביר  2021של   אנחנו  קשר    20-21.  שום  בלי  חדשים,  שנתונים  מעלים  כלל  בדרך  אנחנו 

בתחילת  לעיריית שנה,  כל  ציוד  מעלים  אנחנו  אחרות.  ולעיריות  שאנחנו    יבנה  מכיוון  שנה, 

 ותם למכרזים הבאים. אז אנחנו עולים שנתונים חדשים. צריכים א

יש לי שאלה רק, בהמשך לדברים שאמרת. אוקיי, הסברת את   דורית בן מאיר: 

 העניין של הבנקים.  

 אכיר.  סליחה, רק מה שמך, שאני אגם רו"ח שי ענוה: 

הנסיכ דורית בן מאיר:  של  אמא  מאיר,  בן  כל   הדורית  על  דיברת  ויקטוריה. 

המון ה יש פה  ברמה של התביעות?  להסביר  יכול  הבנק. מה אתה  מול  והסכסוכים  בעיות 

 תביעות שלכם. האם זה אחד בתוך השני, או שאלו תביעות אחרות לגמרי? 

 ות שלנו? לא הבנתי את השאלה. מתי יש תביע רו"ח שי ענוה: 

 ,  4, 3 ,2, 1יש פה תביעות. יש פה  דורית בן מאיר: 

גם,   רו"ח שי ענוה:  אישור  זה חלק מהסכסוך. הבאתי  אותנו?  מי שתבעו  של 

 סליחה שאני אומר. אני שלחתי אישור מסודר פה. שהיו תביעות וגם את ביטול התביעות.  

 גם ביטול תביעות?   דורית בן מאיר: 

 ה,  לחתי את זבוודאי, ש רו"ח שי ענוה: 

סטריט, שהוגשו  הדוח של דן אנד ברד   י אבל יש פה תביעות לפ תמר קופר: 

-, יש תביעה שהוגשה ב1.9-אחרי האישור שהוצאת. יש פה דוח של דן אנד ברדסטריט מ

10.8  , 

 ? 2019, סליחה? 1.9איזה  רו"ח שי ענוה: 

צ'קים, ', דוח מעודכן. אתה יכול לעיין, שיש תביעות נוספות ו 20 תמר קופר: 

 חדשות.  
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שיש. רו"ח שי ענוה:  ש  ברור  ברקע  ברגע  חזרו,  הרי  סדר.  רגע  נעשה  בואו 

נוצר מצב שספקים מסוימים מחזיקים היום ביד  שהבנק החזיר את כל הצ'קים, אוטומטית 

אחד  ביום  יכול  לא  אני  מהלך,  ועושה  בא  כשאני  גם.  להבין  צריך  הרי  כובדו,  שלא  צ'קים 

או  ם צריך להבין. בו גבואו רגע נשים את הדברים בצורה מסודרת.  מיליון שקל.    13.5לכסות  

שוטף   ספק  עם  ועובד  בא  אני  פשוטה.  הכי  דוגמה  בשוק.  120ניקח  שמקובל  מה  זה  כי   .

חמישה    120,  90שוטף   או  ארבעה  של  צ'קים  ביד  אצלו  היום  מחזיק  הזה  והספק  וכו'. 

רור שאני לא מסוגל ביום אחד  חודשים על פעילות שהוא עשה איתי. ברגע שנפל החשבון, ב

ן או מיליון', כי כמו שאני עובד גם מול עירייה ואני עושה לה  מיליו   2.5לו 'קח    לבוא ולהגיד

את העבודה יום בחודש, אני מקבל, תלוי בסוג העבודה, עם מי אני עובד, אני מקבל שוטף  

 חודש, שוטף חודשיים, שוטף שלוש.   

לי צ'קים ביד,  שעובד וי מיליון שקל. אז כשאני  8גודל של היום יושב אצלי כסף ברשויות סדר 

ז נכון, אני בא ונותן צ'ק. אבל צריך להבין. ברגע שהבנק הפיל לי את החשבון ואין לי צ'קים,  א

אז כל מי שעובד איתי היום מקבל מזומן. זאת אומרת גם אם תנאי האשראי שלי בעבר היו 

מרת היום אנחנו נמצאים במצב שכל הספקים  , הוא מקבל אצלי מזומן. זאת או 120שוטף  

חמישה  שוטפים/עובדים/גו ה בארבעה,  במזומן,  השוטף  את  אצלי  מקבלים  אחרים,  פים 

חודשים האחרונים. ובנוסף אני עוד מכסה להם את הצ'קים שכביכול, מה זה כביכול, צ'קים 

  שחזרו להם בגלגל הקודם. אז סביר מאוד להניח שיכול להיות מצב

חוב   ת: דוד שטרי  לכם  נשאר  לכם?  יש  חובות  אחרי  מ כמה  תגלגל, 

   שרתם, אמרת קודם שיישרתםשיי 

 אני יישרתי את הבנק. אמרתי יישרתי את הבנק.   רו"ח שי ענוה: 

 כמה חובות יש לכם? דוד שטרית: 

בין   רו"ח שי ענוה:  בממוצע  לי  להיות  שאמורה  האשראי  מסגרת  , 8-ל  6כמו 

. אבל גם  עומד לי בחוץשהכסף    8-ל  6-, זה בדיוק ה8-ל  6אני מניח שאיפשהו בסביבות בין  

 .  6זה הולך ויורד. לפי דעתי אני עומד על 

 שישה מיליוני שקלים.   עו"ד מאיר דהן: 

 מיליון שקל.   8-יש לנו ציוד ב דני סעדיאן: 

ה תמר קופר:  עכשיו,  שנכנס  הכסף  שאלה.  לי  מחברה    11-יש  מיליון 

 פרטית, זה אשראי חוץ בנקאי?  
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   לי בכלל.אזה לא קשור  ענוה:  י ח שרו" 

 נכנס כסף לחברה. העברת לנו דפי בנק. מה זה הכסף הזה?   תמר קופר: 

כסף   רו"ח שי ענוה:  זה  שנכנס  הכסף  פעם.  עוד  אסביר  אני  נחזור.  סליחה, 

 שהגיע מחברת בנק שהבנק תבע אותה,  

 לא, זה הגיע מחברת פור.  תמר קופר: 

 ? אני אענה לך.  אני יכול לענות לך דני סעדיאן: 

 הנה, יש רואה חשבון שיענה.   קופר:  תמר

 הכסף נכנס על קרקע שיושבת באשדוד,   דני סעדיאן: 

 תחת חברה בשם א. ניסן.  פאלי כהן: 

 מיליון שקל.   30תחת חברה א. ניסן, שהערכת שמאי שלה הוא  דני סעדיאן: 

 אה.  לא, אני שואלת אם זה אשראי חוץ בנקאי. אם זאת הלוו  תמר קופר: 

 לא קשור לדחס.    "ח שי ענוה: ו ר

רשאי   דני סעדיאן:  אני  הלוואה.  לקחתי  הקרקע  תמורת  לדחס.  קשור  לא 

 לקחת אותה,  

 זה לא אנחנו, זה א. ניסן.   רו"ח שי ענוה: 

 זאת הלוואה.  תמר קופר: 

 על קרקע.   דני סעדיאן: 

 זו קרקע משועבדת.   תמר קופר: 

 ס.  לא של דח רו"ח שי ענוה: 

 אבל זה לא קשור לדחס. דחס לא לקחה הלוואה.   ל: שמוא דני 

אבל אתה העברת לנו את הדפי בנק של דחס. לא של מישהו  תמר קופר: 

 אחר. 
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לא, עוד פעם. אני אסביר. אני אסביר את זה לאט, ואני אסביר   רו"ח שי ענוה: 

ש תביעה  נייר  לכם  יש  גם  השנים,  במהלך  דחס  חברת  שוב.  זה  שגאת  הבנק,  אותו    םל 

מיליון   12לכם. חברת דחס במהלך השנים נתנה הלוואה לחברת בת בשם א. ניסן,    תי שלח

ניסן   א.  ניסן.  לא.  רכישת הקרקע ששייכת  לטובת  להחזיר את הכסף    הייתהשקל.  אמורה 

לדחס, שיחזירו את זה לבנק. מה שא. ניסן עשתה, לקחה הלוואה כנגד החוב שלה ושעבדה  

בירה אותו לבנק. דחס לא לקחה הלוואה. דחס העחס, ודחס  דסף הועבר לאת השטח. הכ

 לא חייבת לפור כסף.  

 זאת אומרת שהכסף שנכנס הוא לא הלוואה.   תמר קופר: 

   -לא, הוא החזר הלוואה שדחס נתנו  רו"ח שי ענוה: 

 הבנתי. דחס לא תצטרך להחזיר את ההלוואה הזאת.   תמר קופר: 

   זה גם לא מולה.  רו"ח שי ענוה: 

ל השאלה ששאלנו פעם שעברה וחשוב ... איך מונעים  אב  לא, : רועי גבאי 

עם   תתחייב  לא  איך  כזה?  דבר  שוב  הבאות  בפעמים  יקרה  לא  זה  איך  בעתיד?  זה  את 

 חברות בת אחרות,  

הבת,   רו"ח שי ענוה:  חברת  סדר.  נעשה  בוא  לא,  עסקה.    הייתה לא,  שם 

גודל סדר  שווה  היום  בין    השטח  בהערכתמ  40-ל  30של  שקל,  שם    הייתה שמאות.    יליון 

עסקה טובה. הכסף היה צריך לחזור. לא חזר. ובגלל זה, רגע, שנייה, סליחה, בבקשה. לא,  

 חשוב לי שתבין מי לקח את ההלוואה.  

   –אני אומר, איך לעתיד  : רועי גבאי 

 היום אני באפס. אני לא נותן.  רו"ח שי ענוה: 

   תה עסקה?ות את או עתיד יכולות לעשלהאם בחברות בת  : י רועי גבא

ובטח לא בסכומים האלה.  במקרה הוא פה   רו"ח שי ענוה:  וב', בטח  לא.  א' 

 לידי, אז הראיתי לו את הסכם ההלוואה, שפור נתנה את ההלוואה לא. ניסן ולא ... 

לנו אותה    קודם כל, אם אנחנו מדברים על ההלוואה, פור נתנה  דני סעדיאן: 

  100כבת. ושווי הקרקע שלנו יהיה שווה  סי רעם פנת מעבר גדולה באשדוד,  חכדי להקים ת

 מיליון שקל. זה לא רלוונטי למכרז.  

 ה בטח לא קשור לדחס. ז רו"ח שי ענוה: 
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עושה   דני סעדיאן:  אני  מה  לעניין  צריך  לא  וזה  לחברה  רלוונטי  לא  זה 

 לי הלוואה,   יליון. לקחתי תמורתה, ישמ 30בקרקע שלי. הקרקע שלי שווה 

 אתה לקחת. זה א. ניסן לקחה.  לא זה  ו"ח שי ענוה: ר

 לקחתי, אני א. ניסן. אני רוצה להסביר.  דני סעדיאן: 

 אתם הלוויתם לה.   עו"ד מאיר דהן: 

 אני הלוויתי והיא החזירה.  רו"ח שי ענוה: 

כרגע  דני סעדיאן:  חברות.  שתי  בין  כרגע    ערבבנו  החברות.  את  הפרדנו 

מיליון. כרגע בדחס אני    10יון או  מיל  100ה שווה  , יכול להיות שתהי 30שלי שווה    עהקרק

 לא חייב את הכסף. החזרתי לטובת דחס את הכסף שלקחתי. כרגע החברה לא חייבת כסף.  

אני מצטער, אתם לא בהצהרת הון. אני יכול להמשיך לעניינים  יוסי פורטל: 

 .  טון לגזםשקלים ל  472י. אתה נתת הצעה של שים? תודה רבה. תענה לי בבקשה, מקצועי 

 אני לא נתתי.   רו"ח שי ענוה: 

 אתה חשב? אתה רואה  חשבון? החברה?  יוסי פורטל: 

 אני לא מכין את החישוב.  רו"ח שי ענוה: 

לי אתה.   יוסי פורטל:  איסוף,    472דני, תענה  כולל  גזם, שזה  לטון  שקלים 

על   עובד  אתה  כיום  כאשר  והיטלים,  אגרות  של  588הובלה,  הפחתה  זה    112.  שקלים. 

היא יכול להתארגן איתו?  יורד  ל  מסתדר לך המחיר? אתה  גירעונית? אתה    110א הצעה 

 שקל.  

 שקל.  390כרגע נסגר מכרז בקרית מלאכי, שנתנו  דני סעדיאן: 

 לא שומע, סליחה.   יוסי פורטל: 

ב דני סעדיאן:  בגדרה  עובד  שגן  מלאכי,  בקרית  מכרז  נסגר    650-כרגע 

 שקל,  

 זה מכרז שגם אני עשיתי.  יוסי פורטל: 

שבועיים,   דני סעדיאן:  לפני  כרגע,  בשוק.    390נתן  משתנים  דברים  שקל. 

 מה שהיה לפני חמש שנים, 

שהיא    הירידה יוסי פורטל:  להסתדר  הזאת,  יכול  אתה  ניכרים,  באחוזים 

 איתה? היא לא הצעה גירעונית? לא תפגע בך? ... 
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תחנת   : משה חזות התפעול  שהיום  אמרו  והם  האלו  השאלות  את  שאלנו 

 שקל.  200,000מעבר זה 

 .  200,000-זה יותר מ : רועי גבאי 

מ : משה חזות יותר  תחנ 200,000-העובדים  אין  ז.  מעבר.  מה  ת  גם  ה 

 סי. ששאלנו, יו 

רוצה רק   יוסי פורטל:  אני  צריך לסכם משהו.  אני  בסדר. אגיד לכם משהו, 

דבר   להבין.  רוצה  אני  אז  לבוא.  אני אצטרך  יתבע את העירייה,   דני  אם  בסוף  כי  לשמוע. 

כיום. ואם הוועדה  לפני הסוף, שאלה מאוד חשובה לי. אתם עובדים היום. אתם הקבלנים 

ים, היוצאים והנכנסים. חוץ ממשאיות, חוץ מזבל, חוץ  ם, תהיו הקבלנים החדשתכריז עליכ

מכל מה שתיקנו יחד, יש דבר שנקרא סקר כלי אצירה ולהחזיר את המצב לקדמותו. קרי,  

שאם קבלן נכנס, אתם הייתם אחראים על המכרז על כל כלי האצירה, הקבלן שייכנס, זה  

אתם,   תהיו  לא  או  שוב,  אתאתם  מצב  תצטרכבכל  אתם  הנפגעים,  כלי ם  כל  את  לתקן  ו 

האצירה, להביא אותם למצב שמיש ותקין. זה כמה מאות אלפי שקלים. האם זה גם נלקח  

 בחשבון?  

לפני כל מכרז שאנחנו נכנסים, אנחנו עושים סקר. אם זו חברה   דני סעדיאן: 

 שלנו או לא חברה שלנו. רואים מה יש בשטח, עושים סקר.  

 ב? לתיקון כלי אצירה?  ואתם הכנסתם את זה בתחשי  וסי פורטל: י 

נכון להיום, המצב של כלי האצירה, הנה עופר יכול להעיד, די  דני שמואל: 

 טובים.  

 אל תיתן לו להעיד.   יוסי פורטל: 

שמואל: את דני  וחידשו  כולם  את  החליפו  מזמן  לא  כי  טוב.  די  שלהם  המצב  סקר.  עושים 

 כולם. 

 השאלה האחרונה שלי ובזה סיימתי.  ו  יוסי פורטל: 

לגבי כלי אצירה. מכרז רחובות, נס ציונה, כלי אצירה באחריות  : שה חזותמ

 הקבלן. במכרז שלנו פה, זה לא באחריות הקבלן.  

 לא, זה לא.   יוסי פורטל: 

 למה?   : משה חזות
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ה התווכחת למה היועץ  אני לא הכנתי לך אותו. אתה לפני דק יוסי פורטל: 

 שהכין אותו לא פה. לא אני הכנתי אותו.  

 יוסי, אני אוהבת להבין. מה זה כלי אצירה?   ית בן מאיר: דור

ליד  יוסי פורטל:  שנמצאים  הירוקים  אשפה,  פחי  טובה.  שאלה  מאוד,  טוב 

  בתי האב. המוטמנים שאת רואה ברחוב, הרחובות. בעברית נקרא כלי אצירה. לאצור את 

 שלי.   הפסולת. השאלה האחרונה

   -רגע, עופר. רצית  : חיים מסינג

 כן, לגבי התחזוקה של כלי האצירה, זה כן מופיע במכרז.   ורג'מן: עופר ת

 תחזוקה.   יוסי פורטל: 

 זה אומר שבמידה והמכסה של המיכל טמון קרקע נשבר,   עופר תורג'מן: 

  -חנו גם היום. אבל גם היום אנ דני שמואל: 

 ?  270-לגבי האוקיי, ו  : משה חזות

 .  240 דני שמואל: 

גם במכרז הנוכחי, מעבר לנושא של החזרת המיכל  ליטר,    240 עופר תורג'מן: 

  ... עצמם  לדיירים  כאן פעמיים בשנה לשטוף את המיכל  יש  פעם  240לתוך הפילר שלו,   .

 קרקע. הכל מופיע במכרז.  בשנה לעשות הדברה למיכלים האלה, כולל המיכלים צמודי 

 שטיפה והדברה.   איר דהן: עו"ד מ

קיבל יוסי פורטל:  אני  אחרונה.  שאלתי  שאלה  גם  ואני  החומר  כל  את  תי 

שאלות, נשאלתי על ידי החברים המקצועיים. אומר האגף המקצועי שעובד מולכם שאפשר  

 לומר שבשנים האחרונות לא נהנו משירות טוב,  

 ים? שנ רו"ח שי ענוה: 

. שנים. האמן לי, אני מדייק. לא נהנו משירות  בשנים האחרונות יוסי פורטל: 

 רות  הטוב. מה ישנה הפעם את העבר?  טוב, לא קיבלו את השי 

אני עניתי על התשובה הזאת גם פעם שעברה. לא יכול להיות   דני שמואל: 

כוכבי   מקבלים  שנה  כל  שני  ומצד  טוב  משירות  נהנים  לא  אחד  דברים  שמצד  זה  יופי. 

אז שהם יענו. אם אני לא הייתי נותן את השירות כמו שצריך ולא    שנוגדים אחד את השני. 

 וב, לא הייתם מקבלים  חצי כוכב. מסתבר שמקבלים כל שנה חמישה כוכבים.  עובד ט
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 גם זו תשובה.   יוסי פורטל: 

 מה מקבלים?   דורית בן מאיר: 

ישר דני שמואל:  ארץ  יפה.  יש תחרות,  שנה    22אל  כל  מקבלת  יבנה  שנה 

שזה   חמישה בעיתון  לכתוב  דאגו  לא  פעם  אף  להצטלם.  הולכים  חלקם  ואנשים  כוכבים. 

עשינו ועשינו והבאנו. אל אף אחד לא כותב  כות הקבלן. העיקר כולם מצטלמים בעיתון.  בז

 רסומות.  כל הכבוד לקבלן, שבזכותו קיבלנו חמישה כוכבים. אנחנו רגילים שכולם רצים לפ

ש יוסי פורטל:  ענה  שאלה,  דין  עוד  עורכי  גם  יודע,  אתה  אתה.  לא  י, 

, לפני שאתה יורד. אתה טענת שאין אשראי  כשחוקרים אותך, אומרים עוד אחת, עוד אחת

כרגע, בגלל שאתה נמצא בסכסוך עסקי עם הבנק. לא מעניין אותי, לא נכנס לזה. איך אתה  

 . איך אתה תסתדר?  45ף תסתדר. תנאי התשלום פה הם שוט

אני היום כמ רו"ח שי ענוה:  אני אגיד לך משהו אחר.  היום.  עד  ו שהסתדרתי 

 החיוך, כן. לא, זה לא יפה.  חמישה חודשים, אהבתי את

נגמר   : משה חזות מקדמות.  מבקשים  לא  אתם  מחליטים.   אנחנו  לא, 

ם לתמר. הנה, אני אומר  הסיפור של מקדמות. אם במידה ואין יותר מקדמות, אתם לא באי 

 לכם מעכשיו. 

 שי, בגלל זה היא צוחקת.  : סינגחיים מ 

נחי  דורית בן מאיר:  ואנחנו  לחייך  יכולה  את  תחייכי, תמר,  בסדר.  הכל  יך. 

 מאמאל'ה. 

התנהלנו  דני סעדיאן:  השנים  במהלך  יוסי,  לדבר.  לי  תן  רגע,  יוסי.  שנייה, 

עולים וקרית מלאכי והרבה מאוד מוסדות. באשדוד היינו  עם עיריית יבנה ועם עיריית אשדוד  

ו את הכסף. לגזבר, קוראים לו עודד, אתה יכול לבדוק, היינו מורידים לו ריבית, היה מביא לנ

 זה היה בהסכמה. זה היה טוב גם לעירייה וגם לקבלן. 

 דרך אגב, זה מותר.   יוסי פורטל: 

לי לדבר. ארבעה   דני סעדיאן:  חודשים משרד הביטחון לא משלם  יפה. תן 

ני ממשיך לתת להם שירות. קרית מלאכי גם חייבים לי שלושה חודשים. לי. אני לא כועס. א

לנו, זו זכותכם. אף אחד לא בא  שזה היה טוב לשני הצדדי  ם. במכרז הבא לא תרצו לתת 

 וביקש את זה.  
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יש שאל יוסי פורטל:  סיימתי, תודה רבה. אם  אני  ות לחברי תשובה טובה. 

 הוועדה, שישאלו.  

אלה אחרונה. אתה יכול לעשות עוד ועדת שימוע עוד  יש לי ש דני סעדיאן: 

 שבוע? 

 אני אשקול את זה.   יוסי פורטל: 

 לפי מה שנחליט, יכול להיות שתוזמנו  שוב. זה לא פסול.   בן מאיר:   דורית

ועד יוסי פורטל:  לך  אראה  אני  אחת.  ועדה  זו  אגב,  עד  דרך  של  הזויה  ה 

בליל בלילה בפתח תקווה. עד שתיים  ה בפתח תקווה. מזמינים קבלנים עד שתיים  שתיים 

 בלילה. 

 *** נציגי חברת דחס יוצאים מהישיבה ***  

 הלאה, מה עושים עכשיו?  : נגחיים מסי 

 . את המנופים. שרון דן. 3החברה הבאה. וגם מס'   יוסי פורטל: 

 ן נכנס לישיבה ***  *** נציג חברת שרון ד 

 שלום לך עמית.   יוסי פורטל: 

 שלום.  ת נגרין: עמי 

השקעות,   יוסי פורטל:  דן  שרון  הוועדה.  את  רק  ללוות  היועץ  פורטל,  יוסי 

 ח"פ בבקשה?  

 511581126 ן: עמית נגרי

 *** עו"ד איתן בראש יוצא מהישיבה ***  

  ת החברה?כל מה שאתה אומר פה מחייב א יוסי פורטל: 

 כן.  מית נגרין: ע

 החברה?  אתה הבעלים של  יוסי פורטל: 

 לא.  עמית נגרין: 

  אתה הוסמכת מטעם החברה? יוסי פורטל: 
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 כן.  עמית נגרין: 

 טוב. מי הבעלים?  יוסי פורטל: 

אני מנהל את החברה, הבעלים זה אבא שלי ואמא שלי. נגרין  ין: עמית נגר 

   יעקב ורחל.

פר לנו  אני אוהב שהכל מסודר. טוב, אני רוצה לשאול שאלה. ס יוסי פורטל: 

קצת, לא מכירים אתכם, ספר קצת קודם כל על החברה. אחד, על הפעילות. שתיים, איפה  

 לכם תחנה בבעלותכם.  אתם עובדים. ושלוש, מה כיום אתם עושים. גם יש 

ב עמית נגרין:  השקעות  דן  'שרון  נקראת  לפני  החברה  הוקמה  היא  ע"מ'. 

יסדי ענף פינוי הפסולת במדינת ישראל.  הרבה שנים על ידי אבא שלי, יעקב נגרין. הוא ממי 

 הוא התחיל את כל הנושא הזה.  

 עקב מה?  י  דורית בן מאיר: 

  נגרין. נ' ג' ר' י' נ' סופית. עמית נגרין: 

  , קרל נטר?62מראשון לציון, יערה  דורית בן מאיר: 

 כן.  ת נגרין: עמי 

 כשהייתם קטנים?   דורית בן מאיר: 

 נכון.  עמית נגרין: 

 אוקיי.  ורית בן מאיר: ד

 אז אני הבן הגדול.   עמית נגרין: 

 אני מקומה רביעית.   אתה הבן הגדול? בן מאיר:   תדורי 

 אז גילוי נאות, דורית.    : משה חזות

 גילוי נאות.  : עי גבאי רו 

 רגע, את היית שוטרת.   : עמית נגרין 

זה   דורית בן מאיר:  נגרין  נאות.  גילוי  אז  הייתי.  של  נכון.  הענקית  הנגרין 

 התכשיטים. אז זאת דודה שלי. אז את דורית? יאללה, אני זוכר דורית שוטרת.  

 נעשה התקזזות עם חברי הכנסת.   יוסי פורטל: 

 ניצב משנה בשבילך.  סליחה, דורית בן מאיר: 
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 תמשיך.  סי פורטל: יו

מנהל   זהו. אז גדלתי בתחום הזה. גדלתי בענף הזה. כיום אני  עמית נגרין: 

את החברה בפועל. עיקר הפעילות של החברה כיום, יש לנו פארק מחזור בקיבוץ נען, לא  

 . . יש לנו שם מטמנה לפסולת בניין. אנחנו קולטים וממחזרים פסולת בניין הרחוק מפ

 אושרת?  מ : משה חזות

 בוודאי.   עמית נגרין: 

 אני מכיר עוד מטמנה פה שפועלת, שפעלה.   : משה חזות

יש מטמנה בנען. אתם מוזמנים לבוא לראות. אנחנו ממחזרים  ת נגרין: עמי 

פסולת בניין היום עד לרמת ... והחול השטוף. מחזירים אותו בחזרה לתעשייה. מפעל הכי  

בטיפו  היום  בארץ  של  מתקדם  גזם.  ל  שקולט  אתר  גם  לנו  יש  לזה  בסמוך  בניין.  פסולת 

נת ישראל בקליטה של גזם. הרשות הכי גדולה  כמויות עצומות. אנחנו האתר הכי גדול במדי 

שלנו זאת עיריית רחובות. יש לנו את מועצה אזורית מטה יהודה, את נס ציונה, את קרית  

 עקרון. מזכרת בתיה.  

 טה.  לי אתה מדבר על ק יוסי פורטל: 

קולטים מנופים מרשויות שאוספות גזם. מועצה אזורית  אנחנו  עמית נגרין: 

חוץ כמובן.  ראשון    גזר  ועיריית  רמלה  מעיריית  הפסולת  את  מפנים  גם  אנחנו  מהקליטה, 

אנחנו  רמלה  של  הגזם  את  ראשון.  של  לתחנה  לוקחים  אנחנו  ראשון  של  הגזם  את  לציון. 

של עבודה עם מט"שים, פינוי של בוצה. אנחנו מתפעלים    מביאים לנען. יש לנו עוד פעילות 

לאיגוד ע  מיכה, ששייכת  יודע שאתם חלק  את המטמנה של שדות  יהודה, שאני  רים דרום 

 מהאיגוד. אני עובד עם אביתר המנכ"ל, ועם יניב, מערכת יחסים מאוד צמודה. 

 אחרי הקיצוץ? לאן אתם משנעים את פינוי הגזם?  : משה חזות

ואת   ן: נגרי עמית לקומפוסט.  לטובלן,  מוריד  אני  המרוסק  הגזם  את 

וממיין, מה לגני    הפסולת, אחרי שאני ממחזר  או  לדודאים  אני מוריד  מיון  שנשאר שאריות 

 הדס.  

 מה אחוז המחזור שלך היום?  יוסי פורטל: 

 מחזור בנען היום.   50%אני עומד על סביבות  עמית נגרין: 

 הסביבה? י חוק משרד הגנת  לפ יוסי פורטל: 
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 כן.  עמית נגרין: 

 ?  אתה מדווח על זה, או שהמשרד בודק אותך יוסי פורטל: 

 אני מדווח והמשרד בודק אותי.  עמית נגרין: 

ה יוסי פורטל:  הולך  זה  איך  המחזור.  של  הפילוח  את  לי  אם  52%-תן   ,

 מותר? תפלח לי את מרכיבי הפסולת.  

 את האחוזים,  ני לא יודע כרגע להגיד לך בדיוק א עמית נגרין: 

 גרוסו מודו.  יוסי פורטל: 

 ובן. גזם ירוק. הרוב זה גזם כמ עמית נגרין: 

 יורד  לטובלן לויולי.  יוסי פורטל: 

 לא לויולי, אני עובד עם קומפוסטורי, עם דני ...  עמית נגרין: 

 הבנתי.   יוסי פורטל: 

שאריות  יש עמית נגרין:  לי  יש  פלסטיק.  לי  יש  ברזל,  לי  יש  קרטון,  של   לי 

יש   אפילו  לידי.  למטמנה  מוריד  שאני  אבנים,  חול,  לבניין,  תלוי, 52%-שנים שהגעתי  זה   ,

   אתה יודע, זה משתנה.

 אבל רק כמה גזם. עזוב בניין. גזם.  : משה חזות

 גזם.   38%גזם,   40%-גזם ברשות מתקדמת היום מגיעה ל עמית נגרין: 

 ומפנה? כן?  וזה מה שאתה עושה היום? מה שאתה מקצץ  : משה חזות

בות למגרש. הן פורקות. יש לי שני משאיות מגיעות אלי מעורב עמית נגרין: 

צוותים. כל בוקר זה שלושה פועלים. ומתחילים בחזרה לפרק ולמיין את מה שהגיע. יש מין 

 תרשים זרימה כזאת באתר,  

גזם והשאר זה דברים אחרים? אבנים,   38%בכל משאית יש   דהן: עו"ד מאיר  

 פלסטיק,  

   -כן. זה תלוי. יש רשויות  עמית נגרין: 

תלוי בסוציו אקונומי. אני רוצה לומר לך שגזם בעיני, אם רשות  פורטל: יוסי  

תקנה   חוק,  פי  על  הטמנה,  בהיטל  מיליונים  חוסכת  היא  ירוק,  גזם  על  להיטל    9מקפידה 

 הטמנה. עכשיו אליך שאלה.  ה
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 ... שמקררים גדלים על העצים.  דוד שטרית: 

 כן, שמעתי.   פורטל: יוסי  

בנען,   סליחה עמית נגרין:  אותן  קולט  שאני  רשויות   יש  אותך.  קוטע  שאני 

כמו מועצה אזורית גזר, כמו ברנר, כמו מטה יהודה, שמביאים גזם נקי. כלומר הם עושים 

 , את הכל. כבר את ההפרדה

אני יודע. מטה יהודה מביא נקי, אני יודע. השאלה שלי אליך.   יוסי פורטל: 

הוועדה תכריז עליך, הרי יש פה איסופה, הובלתה    איך אתה יכול ליישם, במכרז כתוב, אם

וטיפולה. אתה תצטרך להביא מנופים, כמו שאתה עושה ברמלה, בראשון, לפנות את הגזם,  

-ל  30-של המחזור מ  40%-לך בוודאי, אני מאמין, וליישם את חוק הלהעביר אותו לאתר ש

40  . 

הולך לדווח ליבנה על זה?    איך אתה הולך ליישם את זה ואיך אתה  השאלה שלי היא אחת.

האם אתה הולך לערבב את זה עם כל הפסולות? או אתה הולך  להגיד זה התא של יבנה,  

הדיווח האם  מסודר?  אדווח  ואני  בו  אטפל  ה  אני  או    40-של  מהכלל,  מהכולל,  הוא  שלי 

 ר על השאלה שלי? לחזור?  מהאינדיבידואל? אתה נכנס לסוף דעתי, או שאני אחזו 

'זה רק   : עמית נגרין  לי מאוד קשה להגיד  יהיה  נכנס לסוף דעתך.  אני  לא. 

  של יבנה'. לעשות תא ליבנה. יש לי אתר, אני קולט גזם, אני ממיין ומפריד בו פסולת. אני 

מסתכל על הכל כמכלול. אני יודע בסוף השנה מה אחוזי המחזור שלי באתר. אני לא באתי  

אני יודע מה האתר שלי עושה, מה האתר  רמלה ממחזרת ככה, זה ממחזר ככה.    ואמרתי 

שלי קולט. יום אחד אתה תביא משאית שיהיה בה יותר גזם ופחות פסולת, ויום אחד מישהו  

 אחר יביא משאית. 

 .  50%אבל השאלה שלי אליך, אתה התחייבת במכרז  רטל: יוסי פו

 כן.  עמית נגרין: 

התחי  יוסי פורטל:  טו 50יב  הוא  לא  לא,  טועה?  אני  שואל .  אני  אז  עה. 

אתה תיתן לי מהחיתוך    50-שאלה. ואני מכיר את האתר שלכם, הוא אתר גדול. האם את ה

חן על ידי קול קורא של המשרד, יגידו הכללי הארצי, שאתה מפנה, או שלי? כי אם אני אב

אגיד אוקיי, שרון דן נתן    אוקיי, יפה מאוד. איך אתה בחנת את זה? לפי איזו תקינה? אז אני 

י, או לא משנה מי, נתן לי את זה בחיתוך הארצי, או מה שנכנס אליו. או לא, שרון דן עושה  ל

 לי דגימות אקראיות או בדיקה של החילוץ.  
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השנה   עמית נגרין:  בסוף  איתה,  עובד  שאני  רשות  לכל  דוח  נותן  אני  לא. 

תן את אותו  זור. ולכל הרשויות אני נו כמה גזם נכנס בכל חודש. ובסוף מה הם אחוזי המח

 דבר. זה מה שיש.  

 מקובל על המשרד לאיכות הסביבה?  עו"ד מאיר דהן: 

ב עמית נגרין:  למשרד  מדווח  גם  ואני  על המשרד.   זה מקובל  את  כן.  סוף 

 הסך הכל של כולם. 

רוצה   : משה חזות יבנה  כי  יבנה.  את  רק  רוצה  הוא  אומר?  יוסי  מה  אבל 

מיליון שקל. ואז הוא לא יכול. רגע, יוסי אומר לא, אני    רא, כדי להרוויח עוד להתמודד בקול קו 

יכולה לתת אחוזים   לא  יבנה. ומסתבר שאף תחנת מעבר, אף תחנת קיצוץ,  רוצה רק את 

 . או ספציפית לרשות.  ליבנה

אני כבודק תמיר, תאגיד תמיר, כתומים, אני פוסל רשויות על   יוסי פורטל: 

עכש אבל  הזה.  להדבר  לתת  רוצה  אני  אותו שאלה.  יו  לשאול  רוצה  אני  לא,  לא,  לענות.  ו 

 האם אתה מסוגל לטפל בגזם של יבנה באינדיבידואל שלה, ולתת לה טיפול  שלה?  

 . כן  עמית נגרין: 

 להתחייב לזה?   יוסי פורטל: 

 אם זה מה שיגידו, אז כן.  עמית נגרין: 

   כי לכאורה התחנה שלך. אתה גם מפנה. יוסי פורטל: 

 אם הרשות תדרוש,   רין: עמית נג

 מה זה אם? זה צריך, זה לא אם.  דורית בן מאיר: 

שביקשה את    כרגע אין אף רשות, מכל הרשויות שאני מטפל,  עמית נגרין: 

זה. אם יבנה תבוא בדרישה שהיא רוצה שאני אפריד, אין בעיה. יש דוחות, יש שקילות, הכל  

 ב. טפלו ביבנה'. מו למסודר. אני אגיד להם 'חבר'ה, יבנה, שי 

   -כלכלית זה לא  עו"ד מאיר דהן: 

 כלכלית זה פוגע בך?   יוסי פורטל: 

 לא.  עמית נגרין: 

לנציגיה   באמת יוסי פורטל:  או  ליבנה  שמותר  יודע  ואתה  טובה.  שאלה 

 להיכנס בכל רגע נתון ולבדוק את זה.  
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 מוזמנים, בלי שום קשר למכרז.   עמית נגרין: 

 יר את דוח הקנסות?  אתה מכ יוסי פורטל: 

 כן.  עמית נגרין: 

עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. תוך כמה זמן, אם יכריזו עליך  יוסי פורטל: 

 וכה, תוך כמה זמן אתה תביא משאיות?  זכ

 כמה שצריך.   עמית נגרין: 

 תוך כמה זמן נראה לך?   יוסי פורטל: 

 אז אין בעיה.  אם יתנו לי להשתמש בצי הקיים,  עמית נגרין: 

א', אתה יכול להשתמש עם ישן עד החדש תוך חצי שנה. האם  י פורטל: יוס

 אתה תעמוד בחצי שנה במשאיות?

 כן.  ת נגרין: עמי 

 כמה משאיות יש לכם?   דורית בן מאיר: 

 . ...  32 עמית נגרין: 

 נתתם לו פרק, וזה נכון, של חצי שנה.   יוסי פורטל: 

לי  עמית נגרין:  יש  אין  מיידי.  בביצוע  לעמוד  וחצי    בעיה  כלים.  לי  יש  צי,  לי 

 שנה אין בעיה. יש משאיות בשוק.  

  ציון תוך כמה זמן הבאתם משאיות?בראשון ל יוסי פורטל: 

הבאנו  עמית נגרין:  שבע.  דרש  המכרז  משאיות.  שמונה  חודש,  חודש? 

את האזורים צ'יק   משאית אחת אקסטרה, כדי לעשות את המעבר בצורה קלה, כדי שנלמד

 צ'ק מה שנקרא.  

בלי עין הרע,  שאלה אחרונה. מה החוסן הפיננסי של החברה?  יוסי פורטל: 

  שאתה אומר? זה מה

 ברוך השם.  עמית נגרין: 

 ברוך השם. זו גם תשובה יפה.  יוסי פורטל: 

 חוסן.    יש גם אישור פיננסי, במכרז הוגש, לא? עמית נגרין: 

 מחזור, לא אישור.   יוסי פורטל: 



 עיריית יבנה
 20.09.02מתאריך  15/58ועצה מן המניין מספר תמליל מ

 

 

 59 

 
 עיריית יבנה 

 ין, יש תביעות נגד החברה שלכם?  תגיד, נגר דורית בן מאיר: 

 לא.  עמית נגרין: 

  לא היו? ת בן מאיר: דורי 

 לא. אין לנו תביעות סביבתיות, אין לנו תביעות כוח אדם.  עמית נגרין: 

חברות   דורית בן מאיר:  של  תביעות  עובדים.  של  תביעות  על  מדברת  לא  אני 

 ת, בנקים? אחרו 

 לא, אין.  עמית נגרין: 

 ן. יש לנו את המסמכים שקשורים?  אי  דורית בן מאיר: 

 הוא הביא מחזור, אבל זה לא מראה. ...   ל: יוסי פורט

 סדר. ספקים תבעו אתכם פעם על אי תשלומים? ב יוסי פורטל: 

 לא.  עמית נגרין: 

  אלות שלי, אה?למה אתה צוחק? אתה אוהב לשמוע את הש יוסי פורטל: 

אומרים מית נגרין: ע שתמיד  משהו  זה  ספקים  כי  השם, לא,  ברוך  אנחנו   ,

 תי בהתחלה,  כמו שאמר

שביקשתם מרשות   קרה פעם שהקדמתם תשלומים מרשויות? יוסי פורטל: 

 להקדים תשלומים? 

 לא, לא.   עמית נגרין: 

   כמה שנים אתם עובדים?  : משה חזות

 חוזרים אין.  צ'קים  עמית נגרין: 

 ענף?איך קוראים לך? עמית. משה. כמה שנים אתם עובדים ב : משה חזות

 ה ובסביבה? בנען פ

 שנה.    20מעל  עמית נגרין: 

 איך אף פעם לא ניגשת למכרז, דרך אגב, של עיריית יבנה?   : משה חזות

התחלנו   עמית נגרין:  לפופיק.  מעל  קפצנו  לא  ומבוקר.  איטי  היה  הגידול 

ם כל לבסס את העבודה שלנו בנען כאתר גזם. אחר כך עשינו כמה פעילויות אחרות. ואז  קוד

 לנו לעבוד בפינוי ברמלה. ראינו שנחמד.  תחה
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את   עופר תורג'מן:  נתנו  הזה  במכרז  הזאת.  השאלה  על  לכם  אענה  אני 

 האפשרות להשתתף רק בפרק ...  

   כן, כן, אני יודע. חלוקה בהתאם גודל. עמית נגרין: 

   -... במכרז שאי אפשר היה  עופר תורג'מן: 

. שזה גם קיוויתי שיפתח לי  2016-כ"ל מאבל אני זכיין של מש עמית נגרין: 

לגשת.  ויכולנו  ועניין  יבנה  מכרז  ויצא  שנה.  לפני  ראשון  העבודות.  את  להגדיל  צוהר  איזה 

 ומכירים את העיר ורוצים לעבוד בעיר. 

ש : רועי גבאי  משכ"ל  של ולמכרז  מכרז  היה  נכנסתם?  לא  בינואר  היה 

 יבנה, 

לא, האמת. לא חושב ני כמעט בטוח שאני חושב שלא. א פה? עמית נגרין: 

 שנים. באופן אישי.   10שראיתי את זה. אני מנהל את החברה  

 מה הניסיון שלכם בפסולת מעורבת? רק ברמלה?  : משה חזות

 ברמלה, בראשון.  עמית נגרין: 

 אה, בראשון גם פסולת מעורבת?  : משה חזות

    מה, רטובה? עמית נגרין: 

 . כן  : משה חזות

י לא עובד עם הביתית. לא מתעסק עם פסולת  עם דחס, לא. אנ עמית נגרין: 

 ביתית.  

 משה, ההתמחות שלהם בגזם.  יוסי פורטל: 

 ראיתי, ראיתי.   : משה חזות

מעורב. עמית נגרין:  גזם  חשבתי  מעורבת,  מעניין   אמרת  אותי   לא,  לא, 

 מנופים, 

 ה. ד"ש ליעקב.  אני סיימתי, תודה רב יוסי פורטל: 

   -וצה רגע, אולי מישהו ר : חיים מסינג

 אני סיימתי, אמרתי.   וסי פורטל: י 

 מישהו רוצה לשאול שאלות?  יוסי פורטל: 
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 את המכרז?   8-ל 1ד כמה אתה רוצה בין ע דורית בן מאיר: 

 .  8? עד כמה אני רוצה עמית נגרין: 

ש דורית בן מאיר:  לנו  לתת  יכול  אתה  מהרגלים,  מה  שניפול  מרוצים?  נהיה 

כו  את  הזמן  כל  שמקבלת  הזאת  הניירת  שבעיר  לכל  מעבר  מה,  וכו',  והשירות  היופי  כבי 

 הזאת? 

דוד חביבה, ראש אגף שפ"ע בעיריית רמלה,   עמית נגרין:  את הטלפון של 

 מנהל התברואה בעיריית ראשון, ולשמוע מה יש להם להגיד.   ואת הטלפן של אורן בורי,

 תשובה יפה.   רית בן מאיר: דו

 אני רוצה?   בכמה 8אבל למה נתת לי רק עד   עמית נגרין: 

  -זה אני, ואחר כך  9זה אלוהים,  10 דורית בן מאיר: 

אני מאוד רוצה לעבוד ביבנה. יש לי הרגשה שיש עם מי לעבוד  עמית נגרין: 

והמטרה  פ ניקיון.  כוכבי  שאמרת,  כמו  שמבינה.   רשות  שזו  תהיה  ה.  שהעיר  היא  באמת 

ם על עוד שעות ועוד אקסטרה  נקייה ואין הגבלה לתת עבודה ולצ'פר את מי שצריך מהעובדי 

 ולבדוק שהכל יהיה נקי. וגם הרשויות שאני עובד, הרשות העיקרית שאני עובד, 

 אמרת?   50לא שמעתי.   סיק?כמה עובדים אתה מע  דורית בן מאיר: 

)מדברים   עמית נגרין:  לכן.  שם  חכירה  בהסכם  אנחנו  בקיבוץ.   ... -ביחד( 

ם שינוי תב"ע. ואתם מוזמנים בלי שום קשר,  שנה. השטחים זה של הקיבוץ. עשינו ש  100

 לבוא לראות. אתם מוזמנים לנען לראות איך קולטים גזם, ממיינים, מפרידים. ... 

תמת יוסי פורטל:  אבק,  חם,  לנען,  כרגע  ללכת  לא  לי.  תקשיבו  ינו  רבותי, 

 לחורף. תודה רבה.  

 תודה רבה לכם, כל טוב.   עמית נגרין: 

 ה ר.ג.א. זה באשפה.   החברה הבאה ז יוסי פורטל: 

על    0.4%על   : רועי גבאי  הוועדה.  חברי  חברות.  שתי  ביקשנו   ...0.4%  

 ביקשנו שתי חברות לשמוע אותן. 
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 ציגי חברת ר.ג.א נכנסים לישיבה ***  *** נ

שלום לכם, ערב טוב. יוסי פורטל, יועץ שמלווה רק את הוועדה   יוסי פורטל: 

 ? במכרז. אנא תציגו את השמות. שם החברה 

 נמרוד ברוש, חברת ר.ג.א.  נמרוד ברוש: 

 ארז ... עורך הדין של ר.ג.א. : עו"ד ארז

 רת ר.ג.א.  רובי ונונו, בעלים חב רובי ונונו: 

  ח"פ של החברה בבקשה. יוסי פורטל: 

 .  511181174 רובי ונונו: 

 כל מה שאתם אומרים בשם החברה, כן?   יוסי פורטל: 

 כן.  רובי ונונו: 

 ספרו לנו קצת על חברת ר.ג.א. קודם כל, רובי.  טוב, יוסי פורטל: 

למע רובי ונונו:  במשך  הסביבה  באיכות  עוסקת  ר.ג.א.  מ חברת    40-לה 

ן שירותים ושירותי פינוי אשפה, גזם, פינוי טמוני קרקע,  שנה. על כל גווני הקשת. אם זה מת

מטאטאי  של  מגוון  ציוד  של  יבואנית  ר.ג.א.  חברת  יבואנים.  רחובות,  דחסים,  ניקיון  של  ם, 

טיאוט רחוב וכיוצ"ב. חברת ר.ג.א. עושה מדי שנה, לאחרונה לא, תערוכה במכון השפכים 

יוד החדיש שיש בעולם. זה ככה על  מפעילים ברמת השרון. ומציגה שם את כל הצ  שאנחנו 

כלכלית,   יציבה  חזקה,  גדולה,  לחברה  נחשבת  ר.ג.א.  חברת  ר.ג.א.  לחברת  המזלג  קצה 

נותנת   מטבריה  פיננסית,  ארצית  פריסה  שלנו  הפריסה  המקומיות.  לרשויות  מעולה  שירות 

ב רבה  ופעילות  בדרום  שבע  באר  עד  מרכזי  בצפון  מוסך  יש  ר.ג.א.  לחברת  המרכז.  אזור 

 בראשון לציון, גדול מאוד, עם צוות מכונאים גדול, מנהלי מוסך. מה עוד?  

 באיזה רשויות אתם מפנים אשפה?   יוסי פורטל: 

 נמרוד, תפרט.   : רובי ונונו 

עבדנו  נמרוד תירוש:  חודשים.  מספר  לפני  סיימנו  אלעד  תקווה,  פתח  אלעד, 

, טיאוט מכני. פתח תקווה אנחנו עובדים פינוי אשפה, פינוי גזם, ניקיון רחובותחמש שנים  

עם מנופים. מועצה מקומית חורה, אנחנו עובדים בג'ת. תעשייה אווירית התחלנו מכרז לא  

   –ציון פינוי טמוני קרקע. והרשויות מזמן. ראשון ל
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 טבריה אתה מפנה?   יוסי פורטל: 

נו חמש שנים  ינינו. עבדנו עד לפני שנה וחצי, עבדטבריה לא פ נמרוד תירוש: 

 בטבריה. 

 אתה יודע יותר טוב מאיתנו.   רובי ונונו: 

מה לעשות? אני היועץ גם שם. תעשייה אווירית זכיתם עכשיו,   יוסי פורטל: 

 את זה.   אני יודע

מ  עו"ד ארז:  למעלה  רובי אמר  פרוטוקול,  ויש  הואיל  תיקון אחד.    40-רק 

אני  מ  שנה.  שלמעלה  תחת  40-מניח  לא  זה  קיימת    שנה  החברה  כי  הנוכחי,    30הח"פ 

 ומשהו שנים. 

 נכון.  רובי ונונו: 

 רובי, מה המחזור של חברת ר.ג.א.?   יוסי פורטל: 

 מיליון.   200-קרוב ל רובי ונונו: 

 מיליון שקל?   200 י פורטל: יוס

ל רובי ונונו:  כ  200-קרוב  את  תוסיף  ואם  הרבה מיליון.  זה  המסביב  ל 

 יותר. 

זמן  וסי פורטל: י  כמה  תוך  כזוכים,  עליכם  תכריז  והוועדה  במקרה  שאלה. 

 תביאו ציוד, ואיך אתם תתארגנו בעיר שאתם לא מכירים אותה?  

לדרישת רובי ונונו:  בהתאם  נתארגן  אנחנו  שזה   א',  מבין  אני  המכרז. 

 ,  14וד שבעה ימים הכנת ההתארגנות וחתימה על ההסכם. יש ע

 יום להתחלה.    14ימה. מהחתימה לחת פאלי כהן: 

יום לא תהיה לנו בעיה. אם צריך גם לפני,    30אני מניח שתוך   רובי ונונו: 

ת לדבר על  ניכנס לעבודה. ואני מבטיח לך שתקבלו פה שירות מעולה. אני לא רוצה, אולי קצ

ואנחנו   שקלים. שנמצאים אצלנו    הקבלן השני. לנו, אדון הקבלן השני החזיר צ'קים במיליוני 

 בתביעה משפטית מולו, שהוא עשה פריסה ואתם בוודאי יודעים את כל ההיסטוריה. 

 דחס/סעדיאן.  פאלי כהן: 

 באיזה קשרי עבודה היית איתו, ונונו?  : משה חזות

 נו לו משאיות דחס. אנחנו סיפק רובי ונונו: 
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 מנופים גם.  נמרוד תירוש: 

ומנופים. ה רובי ונונו:  לו  דחס  לקחנו  עבורם.  התשלומים  את  פרע  לא  וא 

 את המנופים לפני כחודש, 

 אתם לקחתם את רכב הטיאוט גם?  : משה חזות

 גם את רכב הטיאוט וגם המשאיות מנוע ודחס.   רובי ונונו: 

 מפני שצ'קים חזרו.   פאלי כהן: 

 מה הסכום החוב שאתם טוענים לו?   ית בן מאיר: דור

 קרוב למיליון או יותר.  בי ונונו: רו 

 בערך.   1,400,000קצת יותר.  נמרוד תירוש: 

תוך כמה זמן אתם תצליחו להביא את כל המשאיות הנדרשות,   יוסי פורטל: 

 , תוך כמה זמן? 2, רמסות 2, דחסים 2טמוני קרקע 

  -וך חודש ימים אנחנו נתארגן, ניכנס דיברנו על זה. ת רובי ונונו: 

 זה הישנות. חדשות?   : סי פורטליו

 חדשות ...   רובי ונונו: 

   -חדשות יש קצת, רגע, אני רוצה להגיד  נמרוד תירוש: 

 יש עיכוב. כי אני רואה את זה בראשון שיש עיכוב.  יוסי פורטל: 

א נמרוד תירוש:  של  בעיה  יש  בעולם,  קורונה  המצב  בגלל  כן.  ספקת  כן, 

ם בעצם מתקינים אותם בארץ. לצורך העניין, אם אני עושה  תקני שלדות. ואני אפרט. כל המ

ואין בעיה לעשות את המתקנים בארץ. השלדות, בעצם  עסקה עם אחד המשווקים בארץ, 

מי   קרי,  קדימה.  שנה  חצי  של  עיכוב  באספקה,  בעיה  יש  שנקרא,  מה  השאסי,  המשאית, 

זה אומר שאם נזמין  בר.  נובמ-, מקבל אותן רק באוקטוברשהיה צריך לקבל משאיות במרץ

'. לכן זה העיכוב והדיליי. אבל  21עכשיו משאיות, נקבל אותם בסביבות שנה הבאה, מרץ  

 יום.  30נוכל לספק משאיות חדישות לביצוע העבודה תוך פרק זמן של 

 הבעיה הזאת היא כמובן של כל המשק.   רובי ונונו: 

שאני הצגתי אותה גם  ה  אני מודע לבעיה הזאת. בעי לא, לא,   יוסי פורטל: 

של   יבואנים  גם  אתם  כי  לדעת.  רציתי  רק  בסדר.  זה  משאיות.  אספקת  של  הוועדה,  בפני 

 המשאיות.  
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 נכון.  נמרוד תירוש: 

 אבל הם לא הבלעדיים בשוק.   : משה חזות

לא, לא, יבואנים? יש עוד מלא. הבעיה, משה, זה לא המתקן.   יוסי פורטל: 

 חיר לפינוי האשפה פה. והצעתכם טומנת בחובה רווחיות? משלדות. נתתם הצעת זה ה

 כן.  נמרוד תירוש: 

 היא לא הצעה גירעונית?  יוסי פורטל: 

 לא.  נמרוד תירוש: 

 למה?   יוסי פורטל: 

המכרז.   נמרוד תירוש:  של  המפרט  לפי  המרכיבים  כל  את  פה  שקללנו  כי 

, לאורך כל השבוע. למרות שיש ימים ס ליוםדחלקחנו אפילו מקדם של תגבור של עוד חצי  

פה   לנו  יש  הזה  המקדם  עם  וגם  כלל.  בדרך  שישי  חמישי,  ראשון,  רשות,  בכל  כמו  קשים 

רווחיות טובה, עם שמירה על כל זכויות העובדים, עם עבודה עם ציוד חדיש. מנהל עבודה  

 ומתן מענה מקצה לקצה, לפי המכרז בדיוק.  

לא : משה חזות יודע  מ  ן אתה  ללא  אתה  מעבר,  תחנות  ללא  כלומר  פנה? 

 כלום. ישירות לשדות מיכה, או כל מה שהרשות תקבע.  

 לא יגיע ליבנה.   רובי ונונו: 

 שדות מיכה, כן. אני יודע.  נמרוד תירוש: 

   -לא, תחנת המעבר   : משה חזות

 אני יודע. לא רלוונטית. היא לא נלקחה בחשבון.  נמרוד תירוש: 

 ת את החצי דחס בגלל המרחק?  לקח  אז פורטל:   יוסי 

 גם. גם בגלל המרחק וגם בגלל ימים קשים.   נמרוד תירוש: 

 אוקיי. שאלה מאוד חשובה. האם היו לכם עבירות סביבה?  יוסי פורטל: 

 עבירות סביבה לא.  נמרוד תירוש: 

 האם נתבעתם על ידי ספקים באי תשלומים?   יוסי פורטל: 

 לא.  ד תירוש: נמרו

 אתה חייב כסף לרשויות מס או למישהו כלשהו? האם וסי פורטל: י 
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 לא.  נמרוד תירוש: 

עצים   יוסי פורטל:  שחוטבים  במקום  להיות  יכול  הסתם  מן  עובדים,  האם 

 ? ניתזים שבבים, תבעו אתכם אבל תביעות של שכר, הלנת שכר, משהו 

 לא, הלנת שכר לא.   נמרוד תירוש: 

ההבנתי.   יוסי פורטל:  אבל השאלה  הרבה,  לי  מאוד.  אין  היא  שלי  חשובה 

אתם כרגע זכיתם בהרבה מכרזים, בהרבה רשויות. מאיפה תביאו משאיות, זמניות, ישנות  

 לעבוד? עד שתקנו חדשות?  

 א', יתפנו לנו משאיות מאלעד.   רובי ונונו: 

 יש לנו שתי משאיות,   נמרוד תירוש: 

 ת.  אבל זכית בעוד רשויו  טל: יוסי פור

  -שעומדות אצלנו יש לנו משאיות  רובי ונונו: 

 יכול להיות שתחזור לאלעד.   יוסי פורטל: 

משאיות   רובי ונונו:  לנו  יש  כרגע  אבל  להם.   נדאג  נתמודד,  ואז  אולי. 

לא   איתם.  בקשר  שאנחנו  גורמים  ממספר  לקבל  שאפשר  משאיות  שיש  ובוודאי  במלאי. 

 יה בעיה,  תה

 תהיה בעיה להעמיד את הציוד. לא  נמרוד תירוש: 

לך   : יוסי פורטל לתת  לרשות  שניתן  גבוה  הכי  ההתרעה  זמן  מה  רובי, 

 ולהיכנס?  

 כל זמן שתיתן לנו, נוכל לעמוד בו.  רובי ונונו: 

רובי, אני חוזר על השאלה, וחשוב לי שאני שואל אותה, אתה   יוסי פורטל: 

א בעמוקלט.  צו  לך  מוציאים  הרשות,  אנחנו,  תוך   ם  חודשיים.  עוד  שבועיים,  עוד  חודש,  וד 

 זמן אתה נכנס לעבוד? עם כל הציוד?   כמה

 יום, ניכנס לעבוד.   14התראה קצרה מאוד של   רובי ונונו: 

 יום? 14 יוסי פורטל: 

 כן.  רובי ונונו: 

 דברים ביחד( )מהבנתי. זה חשוב לוועדה לשמוע.  יוסי פורטל: 
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 הבנתי איפה הם מפנים אשפה רטובה. אני עוד לא  : משה חזות

 ר הוועדה שואל שאלה.  בבקשה. חב יוסי פורטל: 

נגמר   : משה חזות אלעד  הבנתי.  בראשון  קרקע  טמוני  גזם,  על  דיברתם 

   –המכרז. בואו תגידו לי איפה אתם מפנים 

 רואר. כן. לא נגמר מזמן. נגמר בפב עו"ד ארז: 

 איפה אתה מפנה אשפה רטובה? לא חשוב, עזוב. היום,  : משה חזות

ד נמרוד תירוש:  עם  פושרים.  דחסים,  גם  עם  זו  קרקע  טמוני  אגב,  דרך  חס. 

 אשפה רטובה.  

 לא לאן אתה מפנה. באיזה ערים, באיזה יישובים.  : משה חזות

ג'ת נמרוד תירוש:  עם  חורה,  עם  עובדים  אנחנו  כרמל, פתח  היום  אל  דלית   ,

 עובד במנופים. תקווה, כמו שציינתי, אני  

 ליטר?   240אתה יודע מה? איפה אתה מפנה  : משה חזות

לא,  תירוש:  נמרוד טבריה,  סיימנו,  באלעד  בג'ת,  בחורה,  שציינתי.  ביישובים 

 ברהט לא. תעשייה אווירית.  

 אלעד סיימתם לא מזמן.   יוסי פורטל: 

 במרץ, כן.  ש: נמרוד תירו

-חברת ר.ג.א. יש צי של משאיות, קרוב ל אני רוצה שתבינו. ל רובי ונונו: 

יכולות אדירות. וזה לא משנה אם זו משאית משאיות. למיניהן, לסוגיהן, לגדליהן. עם    200

ומנופים   דחס  משאיות  עשרות  של  רישיונות  לכם  וצירפנו  עשרות,  לנו  שיש  דחס, 

 וז שירות.  אח 200, 100המוסך הענק שלנו. אנחנו ניתן שירות לא   שבבעלותינו. יש לנו את

נתון  ד"ר אהוד ויצמן:  יוסי  אתכם  שאל  הזה.  בעניין  שאלה  לשאול  מבקש  אני 

שלדעתי חשוב, שזכיתם כנראה בהרבה מקומות כרגע. אז אני לא יודע מה נפח הפעילות  

על   פה  מתחייב  אתה  יבנה.  מטריד  אותנו  לכם.  יש  על    14שעדיין  ילך  זה  להתארגן.  יום 

 ין את התשובה הזאת.  חשבון, זאת אומרת אני לא מב

.  סליחה, רק משפט אחד. גם הפסדנו מכרזים אחרים על כסף עו"ד ארז: 

 יוסי גם מכיר. באלעד למשל. יש שם עתירה בבית משפט, אבל כרגע יצאנו משם.  

 ?  יש לכם יכולת פנויה? זה מה שזה אומר  ד"ר אהוד ויצמן: 
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מהמכרזים   נמרוד תירוש:  חלק  לענות.  רוצה  אני  לא רגע,  זה  ציין  שיוסי 

בני  וציבור  חינוך  במוסדות  זכינו  ביבנה.  הפעילות  לתחום  שמשיקים  לא  לתחומים  זה  קיון. 

 קשור לאשפה ביתית ולפינוי של טמונים. 

 גם באשפה ביתית.   רובי ונונו: 

 נו בהרבה מכרזים.  כן, לא. כי הוא אמר זכי  נמרוד תירוש: 

 שון, תעשייה אווירית, ג'ת, רא  יוסי פורטל: 

לא, זה הם כבר פעילים. הם פעילים המכרזים האלה. סיימנו,  נמרוד תירוש: 

אנחנ אותם,  ואת  העמדנו  המכרז  את  מעמידים  שאנחנו  ברגע  יותר.  איתם  לא מתעסקים  ו 

יצאנו לפני חודשיים. יצאו לפועל,   העבודה, נגמר. המכרזים שהתחלנו בהם, שיוסי ציין, כבר

לא נכנסו  זהו.  פעילים,  זה  הם  זהו.  הניהול,  שצריך  מי  הנדרש,  הציוד  את  העמדנו  וטומט. 

 עובד על אוטומט. 

ז  דורית בן מאיר:  שאתם  מה,  זכיינות?  לזה  נקרא  לכאורה,  כאילו  של  סוג  ה 

 עושים את הכל, נותנים למישהו? זה לא שגר ושלח. 

  לא, לא, חלילה. שלנו, מנהל פרויקט שלי, הכל שלי. כל הציוד. נמרוד תירוש: 

 אתה נותן לו משכורת.   דורית בן מאיר: 

 כן, בוודאי. לא קבלן משנה.  נמרוד תירוש: 

 ביבנה אתם תבצעו את העבודה ישירות?   גם עו"ד מאיר דהן: 

 ללא קבלן משנה.   נמרוד תירוש: 

ה רובי? רובי, אני שמעתי, אנחנו ואנחנו ויש לנו וכו'.  רובי, מי ז דורית בן מאיר: 

מתל ממש  שני  ואני  לפחות  רוצה  אני  פה,  מציינים  שאתם  החוזקות  כל  מול  אבל  הבת. 

 חסרונות. משהו  שעוצר בעדכם. 

 פה, שאלה יפה.  י  יוסי פורטל: 

 לא, אנחנו ואנחנו. אני רוצה לדעת.   דורית בן מאיר: 

 זו שאלה שלא נשאלה בוועדות.  רובי,  יוסי פורטל: 

   -ת. זה נשמע יותר רובי, חולשות. לא חסרונו  דורית בן מאיר: 

דואגים  רובי ונונו:  לך. במלוא הכנות, אנחנו חרוצים, אכפתיים,  אני אגיד 

 ות. ואת שואלת אותי חסרונות?  אני לא מוצא חסרונות.  לתת שירות מצוין לרשוי 
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 לא מוצא?  דורית בן מאיר: 

 אפשר לעשות להם דינמיקה קבוצתית.   : רועי גבאי 

ק : חיים מסינג מה  בוועדות  'תגיד,  מישהו  שואלים  לפעמים  לעובדים,  בלה 

 החסרון שלך?' 'החיסרון שלי שאני לוקח ללב'.  

פרפק דורית בן מאיר:  אובר  אבל שאני  לא,  ביחד(  )מדברים  אובר.  ציוניסטי. 

 יחה, ועוד איך יש. סל אפילו, אין חסרונות לחברות?

ני משנה. פה  טוב, שאלה אחרונה היא באמת שאלה, נושא קבל  יוסי פורטל: 

אני כבר אומר לכם. הרשות פה החליטה   אין אישור לקבלני משנה.  יהיו קבלני משנה,  לא 

ואיכ ירוק  בנושא  דגלה  על  מוקלט לחרוט  והוא  כרגע,  הקליט  שרובי  בהבטחות  ולעמוד  ות 

וזה  בעניין. שאלה אחרו  נה, במקרה ששדות מיכה נסגר, או אתר שהרשות הפנתה אתכם 

יות שאתרים נשרפו  ונסגרו בין לילה לצו מנהלתי של יומיים שלוש, ועד נסגר. וזה קרה ברשו 

מקושר לאתר שאתה יכל  שהרשות התארגנה, הפעלנו קבלנים דרך הכרטיסים שלהם. אתה  

 להכניס אליו פסולת מהיום לאתמול? 

 כן. שני אתרים, כן. שניים אפילו, תחנות.   : נמרוד תירוש

 איזה?   יוסי פורטל: 

שלוש  ש: נמרוד תירו ציון.  בבני  ומבע"ת  שלוש.  סליחה,  המקום.  וחן  חיריה, 

 תחנות.  

 אני סיימתי את השאלות שלי.  יוסי פורטל: 

לוועדה הנכבדה שיש גם מכתב לפניכם בנושא אני רק מ עו"ד ארז:  זכיר 

 של הטיאוט. החלק 

 אני לא מתעסק בטיאוט. אני מנוע מלהגיב.   יוסי פורטל: 

   -ח מכתב עו"ד אחר מטעם החברה לגבי של עו"ד ארז: 

  מתי הוא נשלח? : רועי גבאי 

נשלח?   עו"ד ארז:  לזכות בחלק הזה. מתי  גם  צריכים  עם טענה שאנחנו 

 .  22.7-. המכתב נשלח ב20.8-חה בתזכורת נשל

 תקבלו מענה.   טרית: דוד ש

 על מה?   ד"ר אהוד ויצמן: 
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 תשאל אחר כך, אהוד.   : משה חזות

 למי הוא מופנה?   : באי רועי ג

   -למי מופנה המכתב? לעו"ד  עו"ד ארז: 

 הגיע, הגיע.   עו"ד איתן בראש: 

שמדובר,  עו"ד ארז:  שמראה  מתמטית,  טענה  פשוט  טענה,  שם  יש 

 ה מבין ההצעות שעומדות במחיר המינימאלי.  אנחנו ההצעה הראשונ ש

 בשכר המינימום.  יוסי פורטל: 

 ?  45-? הסאגה של ה45? אתה מדבר על 45של  אה, השכר : משה חזות

 לא סאגה, מכתב קצר. אני לא כתבתי אותו.   עו"ד ארז: 

 זה לא הדיון שלנו עכשיו.  : משה חזות

 עוד שאלות?   : חיים מסינג

 מאחל לכם בהצלחה.  ורטל: פ  יוסי 

 *** נציגי חברת ר.ג.א. יוצאים מהישיבה ***  

  -אתה רוצה טוב, חברים.  : חיים מסינג

אני רוצה ככה ברשותכם לסכם ולתת את דעתי ולאחר מכן אני  יוסי פורטל: 

אלך, אתם ילדים גדולים להחליט. אם תרצו את דעתי בכתב אחר כך אני אתן אותה בוודאי 

עלוא מנוף,  חתום  שירותי  דחס  חברת  החברות:  שלושת  את  חברות,  פה  ראיתם  אתם  יה. 

ללא ספק שנושא, אני אומר את זה, אני מסכם את הדברים חברת שרון דן, וחברת ר.ג.א.  

ואני גם אכתוב אותם, הנושא הכלכלי, ראיתם, אינו עומד על הפרק בשום דבר בקטע הזה.  

ע שחברת דחס ... או חברה אחרת לא. דעתי ם להצבי כל אחד אומר, ובאמת אתם לא יכולי 

שר להתרשם ממנה כחברה  לנושא הגזם, להעביר, באמת, ובעקבות שחברת שרון דן, ואפ

גדולה, באמת, ולהקל גם, לתת את הגזם לשרון דן. כי א', היא יכולה לעמוד במחזור. היא  

ואיל ואני גם יועץ אשון, היכולה לתת לכם את השירותים הטובים. הואיל ואני גם היועץ של ר

ים. לגבי של תעשייה אווירית ובשני המקומות הם זכו והם נותנים שירותים מטורפים ומדהימ

   האשפה, חברת דחס היא צריכה לזכות

   -שנייה. ודחס לא תוכל לעמוד  עו"ד איתן בראש: 
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הבעיה של דחס תהיה בעיה אחת מאוד קשה. ואני אומר לכם,   יוסי פורטל: 

 . ואתם תגידו לי בעוד חמישה חודשים צדקת.  זה נושא המחזור

 תפסול אותן.    אז כל החברות שהולכות על גזם, אתה : משה חזות

 לא, הבעיה היא במכרז עצמו.  : רועי גבאי 

 אתם כתבתם, לא אני. אתם כתבתם, לא כותבים דבר כזה.   יוסי פורטל: 

 למה זה בעיה?   עו"ד איתן בראש: 

 שים. הוא אומר, שזה לא י  : י גבאי רוע 

איך   : משה חזות המשאיות,  את  לבדוק  יכול  לא  אתה  אמר.  הוא  עכשיו 

   -לית? אתה יודע מה זה לקחת את כל המשאיות של יבנה, להחזיק אותם אמרת? כלכ

שהוא  יוסי פורטל:  ההוא,  אומר.  שאני  מה  את  מחזק  זה  פה  משה  דווקא 

כמובן שאחר כך הוא על הקרקע והוא המפנה, הוא אומר לך,  בעל התחנה, בעל השליטה, ב

תו כמה פעמים אם שמת  התחייב לתת לך את העבודה הזו, הוא אומר לך, אני שאלתי או 

 לב. אתה נותן לי בקולקטיב? 

 זה מחייב את המכרז?   עו"ד מאיר דהן: 

ל יוסי פורטל:  התחייב  הוא  אותו.  ששאלתי  מה  זה  אז  ל  50%-יפה.  -לא 

40%  . 

 הוא נותן ...    50%לא,  : משה חזות

-. דחס התחייב ל50%-שנייה, תקשיבו. במכרז הוא התחייב ל י פורטל: יוס

40  . 

  -אנחנו ביקשנו מינימום של  עופר תורג'מן: 

התחלתם   יוסי פורטל:  שהוא 30אתם  משה,  הוא,  דווקא  ואומר  בא  אני   .

בר'ה, אני מוציא לכולם, נותן להם את האחוזים,  בעל הקרקע, הוא הגון, ישר האיש. אומר 'ח

ר אתודה  אבל  זה.  את  כותב  לא  שלי  במכרזים  אני  זה.  את  ביקשתם  פה  אתם  תם  בה'. 

ביקשתם כי אתם עיר ירוקה ובסדר, הכל טוב. אני שאלתי אותו, בפעם השנייה והשלישית   

כי זה מה שנדרש    ואני מוקלט. האם אתה תיקח את הפסולת שלנו ותשים אותה בנפרד? 

האסמכתאות? כמובן שנציגי הרשות יוכלו   במכרז. ואתה תבדוק אותנו ואתה תיתן לנו את

   להיכנס בכל עת בביקור פתע,
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 למה דחס לא יכול לעשות את זה?   : משה חזות

אני   יוסי פורטל:  'אוקיי,  אמר  הוא  ואז  דחס.  על  גם  לך  אענה  אני  שנייה, 

אה, דווקא פה בארבעה חודשים אתה יכול לבדוק את מתחייב לתת לך את זה'. עכשיו תר

ופים מחר במנופים אין לך פחד. אני אומר לך, אל תפחד. אתה תמצא מאה מנ  זה. למה? כי 

שיפנו. כי אם הוא לא יעמוד בהתחייבות הזאת, דווקא בחודשיים אתה יכול להיכנס בביקורת  

אותם. וזו הפרה בוטה. כי זו  פתע. איפה המנופים שלי? תראה לי אותם. אני רוצה לבחון  

דח בעתיד.  שלך  אומדן  של  תקבלו  הטעייה  אם  תקבלו,  אם  זה.  את  לעשות  תוכל  לא  ס 

 פ"א, אם תקבלו אתם תקבלו בקולקטיב. מחפ"א, הוא אמר ח

 זה לא בנפרד?   עו"ד איתן בראש: 

 זה לא בנפרד.   יוסי פורטל: 

 למה לא שאלת אותו, יוסי?  : משה חזות

 לא שאלנו את השאלה.   : אי רועי גב 

זה   יוסי פורטל:  מי  יודע  אני  כי  אסביר.  חן אני  לא  זה   ... זה  ומי  חפ"א 

זו   אני חושב לתת לדחס את הצ'אנס   חברה אחר  הייתההמקום,  אני אסביר לך משהו.  ת. 

לעבוד ולא להכשיל אותם. זה, אם מחפשים לקפוץ עליה ולהכשיל אותה, זה יכשיל אותה.  

 בלבד.  40%כשיל אותה, כי אין באמת זה י 

ול לנסוע לתחנת ... אתה יכול לנסוע לאיילון, ודרך אגב, אני אומר לכם, זה גם יקר. אתה יכ

ול לנסוע לדודאים, להדס, לנען, לקראדי. אתה יודע מה? סע לחפ"א. אף אחד לא  אתה יכ

אני לא אפריד את המשאית ש 'אדוני, צא לי מהתחנה. צא, צא מפה.  לך. אין חיה יגיד לך 

מוין עם כולם ואני טוחן  כזאת. אני לא עובד אצלך'. אתה נכנס עם כולם, פורק עם כולם, מ

 . עם כולם ואני מפריד עם כולם

ה של  המכרז  את  מיישמים  שאתם  החלטתם  אם  שלי?  הבעיה  ואתה  40%-איפה  משה,   ,

תו?  שאלת שאלה, אתה שאלת אותה, מה אתה עושה עם המחזור? לאיפה אתה לוקח או 

 אתה זוכר את השאלה הזאת? 

 כמובן.   : משה חזות
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חריך, תן לי את הפילוח של המרכיבים. תפלח לי  ואני שאלתי א יוסי פורטל: 

זה. אז הוא אמר לך דבר אחד. א', אני לוקח את זה לטובלן לבקעה. אני שאלתי אותו    את

אמר 'לא, לאתר ליד'.  אם לויולי, למה? כדי להכשיל. לראות אם הוא אומר את האמת. הוא  

סט. הכשילו אותו. אז יש את  ויוליה נסגר. מי שראה את התוכנית בטלוויזיה, אין אתר קומפו 

אני מכיר אותו. זה אתר מהצפון ועוד חברה. זה האתר היחיד שעובד האתר השני של יעקב,  

 במדינת ישראל בקומפוסט. 

 כן, הוא לא יכול את כל הכמות הזאת ...   : משה חזות

 לא, לא, רגע, רגע.   יוסי פורטל: 

 ט.  זה טירוף. זה, לא רציתי להגיד שזה בולשי  : משה חזות

ד שזה בולשיט. אני יכול להגיד לך אבל,  אז זהו. אתה יכול להגי  יוסי פורטל: 

 בחפ"א לא לוקחים לבקעה. לא לוקחים לבקעה. הם לוקחים לאתר אחר.  

הוא   : רועי גבאי  רגע.  אבל  לא יוסי,  אם  אומר  ברשותך.  עוד משפט,  אמר 

לעשות מחזור. עכשיו,   יהיו מרוצים מחפ"א, אני אעבור למקום אחר. יש לי מספיק אתרים  

להבי  תפקידך  לך זה  אומר  התרשמתי,  לא.  או  לכן  נכנס  לא  אחרת.  שאלה  שואל  אני  ן. 

חל לככה,  מהם  מחלק  לפה.  לפה,  התרשמתי  דברים,  אנשים,  חומר,  מבחינת  ק  בהגינות, 

הכי  נראה  מי  ולראות  החברות  כל  ואת  ההצעות  כל  את  להביא  אפשר  תמיד  לככה.  מהם 

 הזה.   כולם אומרים שהם התחייבו לעמוד בדבר יפה. שורה תחתונה,

בשורה התחתונה כולם עומדים בדרישות הסף כמו הנדרש. שורה תחתונה, דווקא מבחינת  

יות מינימאלי  רף  מציג  הוא  מציג,  איזשהי  אחוזי המחזור שהוא  לעשות  אם  כלומר  נמוך.  ר 

ת ביקורות ולא צלח  תקופת ניסיון, זה תקופת ניסיון לחברה המובילה. ואז אם וכאשר עשי 

 ה.  ולא יודע מה, בבקש

ייקח את המשאיות   : משה חזות לי איך בתחנת מעבר כמו בנען הוא  תגיד 

ברים. מי שמבין איך של יבנה, ישים אותם בצד, איך, איך? פרקטית אני לא רואה את זה, ח

 מפרידים, 

זה   יוסי פורטל:  מה  מכרז.  כתבה  הרשות  מכרז.  כתבת  אתה  תשמע, 

 .  40%ומר שאתם כתבתם סתם אתם לא מיישמים הלכה למעשה, זה א משנה. אם 

 נכון.  דורית בן מאיר: 
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והטעיתם את כולם. תפסלו את המכרז. לא יכול להיות. אם אני   יוסי פורטל: 

, ואתה שואל אותי עכשיו שזה פיקטיבי. אז צר לי לומר לך, 40%-ניגשתי בגלל הקבלן, לא  

לי כן, אולי לא. זה הלכה  . עכשיו אתה אומר או 40%-גלל האני הייתי קבלן נגיד, לא הלכתי ב

לך  יותר קל  ובמנופים  יש לך את הארבעה חודשים שהם שלך מתנה.  דווקא פה  למעשה. 

 מדחס. 

אב : רועי גבאי  להצעה  בסדר.  הולך  אתה  למה  להסביר  יכול  לא  אתה  ל 

 השנייה.  

היא יוסי פורטל:  תחנה,  בבעלותה  השנייה  החברה  אסביר.  כן  כן   אני 

ותר, שנייה, שאלת, תן לי לסיים. במאה אחוז יותר ליישם את נושא  כמסוגלות במאה אחוז י 

בבעלותה לא  שזה  חברה  מאשר  חרטא,  שזה  משה  עם  הולך  אני  אם  גם  והיא   המחזור, 

אלא   בסדר?  בבוקר.  מחר  אותי  ותנסה  תחנה,  לשום  להיכנס  יכול  לא  אתה  בהתקשרות. 

ני? אין לדחס תחנה שאתה  ושר אליו, מה הוא רוצה ממבתיאום ומי הוא בכלל. אני לא מק

התמודדה   שלכם  ובמזל  שלך  במקרה  פה  נכנסים'.  בואו,  שום,  'סליחה,  להגיד  לבוא  יכול 

אם בבעלותה תחנה.  לא    חברה שיש  גם   הייתההיא  סוד,  לך  אני מגלה  בבעלותה תחנה, 

 הוא לא ישים. הוא לא ישים לבדיקה גם.  

לי,   אומר  אתה  אם  עכשעכשיו,  משה  של  לצד  הולך  המילה  ואני  את  לוקח  דווקא  ואני  יו, 

 'בולשיט', תעצור את המכרז. תעצור את המכרז היום. 

 זה אני מקבל. זו אמירה אחרת.   : רועי גבאי 

 תודה רבה.   י פורטל: יוס

לצורך העניין,  : רועי גבאי  נותן הצעה אחרת,  היה  שאלה אחרת. אם הוא 

היכולת הכי גבוהה. אבל אין לי    מר בבעלותה, היא עם . אתה עדיין היית או 2%,  16%לא  

 כוועדת מכרזים,  

 לא, לא, השופט זפט כתב הרבה פסיקות דין בנושא.  יוסי פורטל: 

   -אם אתה לא עמדת במכרז הלכה  : דורית בן מאיר

 ,  15%ונתן  2%אדוני, לא רק המחיר. עכשיו פה, אם הוא נתן  יוסי פורטל: 

  -את הדעה הזאת שאני אומר לא קיבלו  0.4%בפרק ג',  : רועי גבאי 

שנייה, אני לא מדבר על מה שאני לא רוצה לחוות את דעתי.   יוסי פורטל: 

 , יקירי, כספי ציבור מעל לכל.  16%מול  2%ועי, תראה,  אני בא ואומר דבר אחד. ר
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 כמה זה שקלים?   : רועי גבאי 

מ יוסי פורטל:  כשאתה  לכל.  מעל  ציבור  כספי  ברשותך.  ו שנייה,  אתה  דבר 

מחליט כרשות ללכת על מתווה ירוק, ללכת על מחזור, ללכת על מה שאתה רוצה, אז יש פה  

 דבר אחד. הפער הוא לא גדול. 

כוחות,   : י גבאי רוע  בפירמידת  מכרזים  יכולת  לי  יש  זה?  בשקלים  כמה 

 נכון? להחליט. כמה זה בשקלים?  

והוא    40-בה לי . התחי 40%אתה יכול, סליחה, הרי דחס נתנה   דוד שטרית: 

ל בין  50-התחייב  אותו בכסף כמה זה שווה מבחינת  40-ל  50. ההבדל  יכול לכמת  , אתה 

 חיסכון? או תוספת?  

לך.   פורטל:   יוסי  אגיד  מתמטיקה  40%אני  איפה  10%,  השאלה  תראה,   ,

בקול קורא הקודם ביחס המחזור שלה. כי המדינה מעניקה מענק על אחוז    הייתההרשות  

. אתם  300-שקלים דומני, היום אני חושב שהם ירדו  ל  401תר. אז היא נתנה  ו מחזור גבוה י 

ים לטון באחוז המחזור המדינה נתנה.  שקל  401שקלים לטון.    401מתמודדים על זה? אז  

זה המון כסף. אתה עולה כיתה. אבל מה אני גם אומר באותה נשימה?    10%-זאת אומרת ב

 מר משה, פיקטיבי, אנחנו בבעיה. ו אם אתה לא תוכיח, אל תביא לי, כמו שא

 נכון, זה הוא צודק.   דוד שטרית: 

התחנה   : משה חזות בעל  לי.  להביא  יכול  לא  שהוא  הוא  מה  לעשות  יכול 

 רוצה. הוא לא יכול להביא לי את המסמכים האלו. 

תחנה   יוסי פורטל:  לבעל  לו,  אוי  טובה.  שאלה  משהו.  משה  לך  אגיד  אני 

ון של תחנה זה כמו בנזין היום, כמו באר נפט כדי לקבל. לחתום  , ורישי כזה, שיש לו רישיון 

לבדוק, יש לך ביקורת משרדית? כן. אתה    על פיקטיבי והמשרד, אני שאלתי אותו, אתה יכול

 כן.  מבוקר על ידי המשרד?

מה שקרה   על  יום? תסתכל  באותו  קורה  מה  יודע  אתה  כזו,  טעות  חלילה  יעשה  הוא  אם 

יום. אתה בא לבית משפט. אתה עבריין, אתה  לוד. סגבדוד איילון ב רו את התחנה באותו 

לך. על סמך המסמכים שלך אני   משקר, אתה מטעה. אסור לך להטעות את הרשות אסור

לכל, משה. מעל   אבל מעל  בעל התחנה.  הכוונה  איך אתה משקר,  מענקים.  לקבל  הלכתי 

ה. ואף פעם הם לא הפריעו  מתי שרצכל הפורום הזה יכול היה להיכנס לתחנה  לכל. ביבנה  

לכם לבדוק אותם. אני לא חושב שמישהו פעם ביבנה העיף אתכם. יכולתם לבדוק, לבקר,  

 פקח. כי הקבלן, התחנה בבעלותו. הוא איתך, הוא לא נגדך.  ל
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כדי   אני  יכול להרים טלפון,  אני מבקר של תמיר, תאגיד תמיר, אתה  כשאתה בא לתחנה, 

, בבצרה, אני צריך לתאם. וכשאני מגיע לתחנה הוא אומר,  ו בשרון לבקר אשפה בראשון א

לו 'הנה, תמיר, אני תאגיד תמיר'.    אני המבקר, אומר לי 'תעמוד בחוץ. מי אתה?' אני אומר

'חבר'ה,  להם  אומר  אני  אז  מתארגן.  הכל  כן?  הזה,  ברגע  קורה  מה  יודע  אתה  'רגע'. 

הגיד לך? כשהתחנה בבעלותו, דרך  ני בא להבדיקה פסולה. בואו נלך הביתה. נגמר'. מה א

תראות.  אגב להעיף אותו זה בדיוק חודש, כי אתה שקרן בשנייה אחת אני עולה עליך, ולה

לו חצי שנה. אז זה הכל. זה לגבי המחזור. זה לא אני כתבתי, אתם   ייקח  ולקנות משאית 

 כתבתם.  

החברה שצריכה    דחס היאלגבי אשפה ברשותכם, ואחר כך אני יכול לחזור. האשפה, חברת  

לזכות במכרז הזה. חברת דחס, אני לא נכנס להיבט הכלכלי שלה. הוא לא מעניין. אתם לא 

יכולים, באמת, יש גבול. אני אומר. יש פה משאיות. שני מוטמנים, שני דרשתם, א  תם לא 

 דחסים, שני רפסות, ושניים ושניים ושניים.  

מנופים, גם באשפה. שכנע אותי שי, לגבי , כמו ב יש לכם את, איך קראנו לזה, נקודת הציון 

לך, אני חושב, או למישהו מכם,    11 חוזה. אז אני לא  מיליון, אותי הוא שכנע. הוא הראה 

רוצה להיכנס. אסור לי. לא ביקשו מאיתנו לנבור בכיסו של האחר. אבל יש דבר אחד שאני 

אמרת. אתה  או  המכובדת,  הגברת  זה  את  אמרה  לכולם.  פה  ל  אומר  תדרוש  'אתה  א 

להקדים תשלומים'. אתה אמרת או היא. זה תלוי בכם, רבותי. לא בו. הוא יבקש. השאלה  

 זו שאלה אחת. אני אומר לקחת את דחס.    אם אתם תגידו לא.

 זה לא במכרז. ההחלטה ברשות. נקודה.   : משה חזות

פינוי   יוסי פורטל:  מערך  את  לה  לתת  דחס.  את  לקחת  אותו.  לקחת 

לפקח שההלכה תהפוך למעשה. כי אם לא, אתם תמצאו את עצמכם    . ומעל לכל,האשפה

   בעוד חמש שנים באותם תשובות, באותן שאלות. 

את   : משה חזות וניקח  במידה  על,  מפקח  עכשיו  לדוגמה  אתה  איך  עופר, 

 שרון דן הזה,  

 לא, גם את דחס.   יוסי פורטל: 

מה שחש : משה חזות לא,  לפקח,  הולך  אתה  אאיך  הכל.  על  מפקח  בל וב 

 הנושא של הגזם בנען. איזה כלים יש? מה, להגיע? מה אתה עושה?  

אפש  עופר תורג'מן:  לעשות  הכל  חיצונית.  מפקחת  חברה  עם  לעשות  ר 

 דגימות. מגיע אליו, נוחת עליו ביום אחד, דגימות במקום. כמו שעושים לי בתמיר.  
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 אני עושה לכם.   יוסי פורטל: 

הדגימות  עופר תורג'מן:  את  מקבל  הכתומים.   אני  של  שבועיים  אחרי  האלה 

 וגם אני מקבל פילוח מסודר. 

 א מלבלבים. ואתם ל יוסי פורטל: 

 את הבקרה עושה חברה חיצונית?  : חיים מסינג

מגיע   וסי פורטל: י  שאני  מספר,  אני  מה  תמיר.  של  הבקרה  חברת  אנחנו. 

 לתחנה, עוצרים אותי. 

 על הגזם.   לא, : חיים מסינג

 ...   הגזם עופר תורג'מן: 

 לא, אבל יוסי, עופר צריך לקחת את השירותים שלך.  : משה חזות

ואני  יוסי פורטל:  פה,  הדין  עורכי  הנה,  ההגינות.  למען  אגב,  דרך  לא.  לא, 

 אמרתי את זה. אני לא אהיה, וגם אם תשלמו לי פי ארבע, אני לא אהיה. למה?  

   -שהיית מעורב בגלל  דורית בן מאיר: 

לא,   יוסי פורטל:  מאחורי לא,  לעמוד  יודע  אני  מחר,  אם  כי  זה.  בגלל  לא 

של הגיוני הדברים  לא  מומחה.  כיועץ  להעיד,  לבוא  צריך  אני  משפטי,  הליך  פה  יהיה  י, 

אני   המפקח'.  להיות  רוצה  לא  'אני  אמרתי  אני  המפקח.  גם  הוא  דעתו  את  שנתן  שהיועץ 

מעל   ברו   80מפקח  אחררשויות,  חברות  חסרות  לא  חברות,  תקחו  השם.  טובות, ך  ות 

 אני לא אהיה.   אמינות. ובתנאי שיתנו לכם דיווח יומי, זה הכל.

זאת הפיקוח, הוא לא יכול להיעשות מבחינה מקצועית על ידי  : חיים מסינג

 הרשות?  

את החלק של האשפה הרטובה מבחינה מקצועית אנחנו נוכל   עופר תורג'מן: 

אצל   הדגימות, לפקח  של  בנושא  שלנו.  עצמאי  באופן  נצטרך    חלק,  המחזור,  של  בנושא 

 ם ביחד(  לקחת חברה חיצונית. )מדברי 

היכולת    אלטמן: -עו"ד טובה שפירא כמה  ההתרשמות,  מה  ראשון,  דבר  שאלות.  כמה 

 הכלכלית של החברה?  

 של מי?   יוסי פורטל: 



 עיריית יבנה
 20.09.02מתאריך  15/58ועצה מן המניין מספר תמליל מ

 

 

 78 

 
 עיריית יבנה 

שהיא    אלטמן: -עו"ד טובה שפירא חושב  אתה  האם  בהתחייבויות דחס.  לעמוד  יכולה 

   הכלכליות של המכרז?

אחד יוסי פורטל:  מדבר  להתעלם  יכול  לא  רואה  אני  של  דוח  רואה  אני   .

חשבון, אני רואה את המצב. אבל אני לא יכול להתעלם מחברת דחס, שאין בבעלותם נכסים  

חושב שהוא   למכור. אני רק רוצה לומר לך משהו. יושב פה רואה חשבון, קוראים לו שי. אני 

 רואה חשבון, עד כמה שאני זוכר. 

 כן, שי ענוה.   : עי גבאי רו 

'רבותי, אנחנו קיבלנו   יוסי פורטל:  מיליון'.   11יושב רואה חשבון פה ואומר 

הוא היה בהלם שדפי הבנק הגיעו. דרך אגב, הם הבינו שהם עשו, שלחו דפי בנק סתם, הם  

תם בחזרה כהלוואת בעלים מחברת בת שנתנו לה  מיליון האלה קיבלנו או   11לא ידעו. אבל  

וד על בסיס מזומן צריך להיות חוסן פיננסי  , ויש לה את ההסכם. אוקיי. תראי, לעבאת הכסף

מטורף לגמרי, חבר'ה. מטורף לגמרי. לפחות בדפי הבנק נראה שנפל האשראי לפני חודש 

להמש לשלם,  להמשיך  לתדלק,  להמשיך  מודו.  גרוסו  חודשיים,  אמר וחצי  הוא  בסדר.  יך, 

 ליון,  מי   2צריך לשלם אותם. חברה שלקחה לו  בהגינות שיש לו חובות בחוץ. הוא

שבעה,  : משה חזות העובדים,  כל  נסגרת,  התחנה  עובדים,  כל  אגב,  דרך 

 שמונה, תשעה, עשרה עובדים בתחנה, אין צורך בהם. וכל העובדים של הטיאוט,  

 אות.  אה, הוא מצטמצם בהוצ יוסי פורטל: 

ם של הטיאוט שהיו עובדי   45הוא מצטמצם. כל העובדים, היו   : משה חזות

 ברים עכשיו לקלין סטאר. לו. הם עו 

יכולה לקנות משאיות?    אלטמן: -עו"ד טובה שפירא אבל יש לי שאלה. חברה בלי אשראי 

 ציוד? 

ד'   יוסי פורטל:  כיתה  גמרתי  אני  לכם,  אמרתי  לכם.  לומר  רוצה  אני 

ם חברה, בכלכלה, מקום ראשון בתחפושות, ועדת קישוט. ואני לא כלכלן. אין בעולבהצלחה,  

 ראשון, הבן שלי לומד  תואר ראשון בכלכלה,   בשיעור

 מי, רועי?  : משה חזות

בלי  יוסי פורטל:  חברה  הראשון.  השיעור  זה  לכם,  אומר  ואני  בר.  לא, 

 אשראי לא יכולה להתקיים. 

 ה מתכוון למסגרת אשראי.  לא אשראי, את תמר קופר: 
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יכו  יוסי פורטל:  לא  כוונתי.  אשראי  להתקייםמסגרת  אתם  לה  עכשיו,   .

קראתם את הדוח של רואה החשבון שלי. דוד פלדמן הוא לא רואה חשבון קטן. הוא היה של  

 אובינסקי. הוא אומר, רבותי, חברה, ואני אמרתי לו את זה בפניו, ממונפת. יש בה, תראו,  

 הוא טוען אבל שזה לא אקטואלי להיום.  : גחיים מסינ 

, כמי שמכיר את השיטה, בחברות בע"מ,  לכם  אני רוצה לומר יוסי פורטל: 

ב בעלים.  הלוואות  לנו  היו  בראשון    31.12-פעם  מעבירים,  כסף,  מהבנק  לוקחים  היינו 

וננ ננבור  יכול, תראה, זה עכבר וחתול. לא נגמור עם זה. אנחנו  ולא  מחזירים. אני לא  בור 

 נגמור.  

מעו, ואני לא אומרת  תש  אבל כשיש לי חברה שבאה ואומרת  אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

סתם, אלא אומרת גזברית יקרה, שלום. אם את לא נותנת לי כסף, אין לי כסף מחר בבוקר  

 לקנות דלק למשאיות. אני לא אוכל לפנות לך את האשפה החל ממחר.  

לך משהו. אני יוסי פורטל מודיע לך, ועשיתי את   אני רוצה לומר יוסי פורטל: 

י את השאלה הזאת את חברת ר.ג.א. בכוונה לחברי הוועדה,  זה בהרבה רשויות. א', שאלת

יום.   14תוך כמה זמן הם יודיעו לך בעוד חודש, בעוד חודשיים. הוא אמר לך בהגינות רבה,  

ת חירום, כשתפסנו קבלן גונב,  רבותי, לפנות את יבנה, ואני פיניתי את לב השרון גם בשע

פני  השרון,  לב  אזורית  מועצה  אמר,  המועצה  והוצאנו  ראש  אמויאל,  פנינה  המנכ"לית,  נה 

 אותו היום. 

ראש העיר אמר 'היום הוא יוצא מהעיר'. ותוך יומיים הרמנו את כל המועצה. מועצה אזורית  

ח דבר  אותו  אותה.  ופינינו  המועצה  כל  את  הרמנו  מעיר.  קשה  לא  יותר  הוא  מודיעין.  בל 

 כסף ותפסיק לפנות מחר. הללויה. מפחיד אותי. תפסיקו להיות מאוימים. אין כסף, לא תקבל 

 מה הבעיה? חסר חברות?  : משה חזות

חסר מי שיבוא? אתם כל הפינוי שלכם הוא ארבע משאיות. זה   יוסי פורטל: 

ללת שתפסיק לעבוד. תפסיק  הכל. תפסיקו, איך אומרים? אין כסף, לא יהיה כסף ואני מתפ

תחו גוגל כולכם, שבוע לפני פסח,  סח, תפלעבוד. חבר'ה, ראש עיריית נתיבות, שבוע לפני פ

'היום, היום אתה הולך'. אז הוא הביא גנדולות של חקלאות   קבלן פעם איים עליו. אמר לו 

 ? ופינו זבל. מה זה מאיים

ד חסר. אני שומעת עכשיו שלקחו לו חודשים הוא עובד עם ציו   אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 כזה או אחר.  ר סיפוראת הציוד כי היה לו חוב. לנו הוא מוכ
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 את יודעת למה לקחו לו? כי הוא השתתף במכרז.   : משה חזות

 לא, לא, זה קרה לפני.   יוסי פורטל: 

לא, תקשיב טוב. אני מכיר את ונונו. תקשיב, לקחו לו את זה כי   : משה חזות

 תתף במכרז. וואלה, זה אותו סיפור. שהיא נתנה את כל המסמכים האלו, הוא מש

לא  מש עופר תורג'מן:  זה  אותה,  לו  לקחו  שהם  הזאת  הטיאוט  מכונת  ה, 

 מהיום, זה לא מהמכרז.  

הוא   : משה חזות אומר,  אני  כלכלית,  מבחינה  דחס,  מעניין.  לא  זה  אותנו 

אשים שקראתי לו של עופר, מדובר על  שנה בעיר. בשנה האחרונה, הדוח המ  40עובד לך  

ף מהכיס כדי לפנות את האשפה  שהבן אדם הזה הוציא כסשנה, יוסי, אני זוכר    40.  2020

בוא, נשמור   זה. אז  יכול להגיד לך את  אני  כסף בקופה. תקשיב,  לא היה  פה בעיר. לעיר 

 חסד נעורים. 

לתת לו. תתנו לו בדיוק, וזכרתי חסד נעורים. בגלל זה אמרתי,   יוסי פורטל: 

 את החסד הזה. יש לכם ארבעה חודשים. 

 שירות ...   אבל ... זה  אלטמן: -שפירא עו"ד טובה

של   : משה חזות הזו  ב  הייתה  2020ובתקופה  גדל  הוא    40%-הקורונה. 

 אשפה,  

 כל הארץ.   יוסי פורטל: 

 אשפה.   40%-גדלנו ב : משה חזות

 . זה אינטרס שלו לגדול. ...  לא ... פתאום  אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

לי  ד"ר אהוד ויצמן:  יש  ש  רגע,  בניסיון  בבקשה.  לי  תאמר  יוסי.  לך, שאלה, 

מבחינת הפגיעות, אם אנחנו באמת, כי נוצר מצב שאנחנו פחות או יותר כרגע, בהמלצות,  

יש שלוש חברות שהולכות לעסוק בשלושה תחומים. האם העניין הזה של דחס, שנניח על  

ת אם אנחנו לא  תך יקבל רק את האשפה, האם זה נותן לו איזשהי פגיעות כלכלי פי המלצ

 נותנים לו את הגזם?  

אני חושב שאני בירכתי אותו. כלכלית בירכתי אותו ושאלתי את   י פורטל: יוס

  112-שקלים,    110-שקלים. זה מופיע. הוא ירד ב  588השאלה הזאת. הוא לקח עד היום  

 שקלים.  
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 . 390-א נתן לך תשובה, על קרית מלאכי. שירד להו  : משה חזות

לומר ע טל: יוסי פור לי  אל תיתן  לך משהו.  לומר  רוצה  ל קרית מלאכי.  אני 

 אני הייתי היועץ. אני אביא לך את החוות דעת שלי. אני רק רוצה לומר לך משהו. 

כל  : משה חזות את  פותרים  היינו  מהתחלה.  באת  לא  למה  מבין  לא  אני 

 הבעיות.  

יתי יקרן. אני בא ואומר  יכול להיות שהייתי יקר. עופר אמר שהי  יוסי פורטל: 

ל לדחס  שלתת  חושב  אני  אחד.  פה  דבר  דווקא  התהליך.  את  ולהוביל  העבודה  את  בצע 

נקודת   של  הרעיון.  את  שנתן  למי  או  לו.  הכבוד  כל  גיל,  יצחק  של  לזכותו  ייאמר  במכרז, 

רוצ אני  עכשיו  מדהים.  דבר  זה  אני  יציאה,  הגזם.  את  לו  נתת  שלא  לו  יפריע  לא  לומר.  ה 

יקה. טון גזם, להעביר ך את הסוד. אתה בירכת אותו. ואני אסביר לך עכשיו במתמטאגלה ל

שקלים. אגרה והיטלים. תבדקו אותי. כמה נשאר לו, רבותי?   288אותו לאתר פסולת הוא  

 . מתמטיקה. משאית גזם עובדת,  300

 .  200-נשאר לו פחות מ  .180לא,  עו"ד מאיר דהן: 

נל200נגיד   יוסי פורטל:  על  .  בכל 480ך  אותי  תבדקו  גזם,  משאית   .

כפול    200טון חנקת את המשאית. הרגת אותה.    5טון,    4.5-תר מהמשקלים, מעורבת לא יו 

. שתיים, בקושי הוא לא יגיע. כי הוא צריך לנסוע לשדות מיכה. הוא צריך לעבוד. 1,000,  5

נראה,   בוא  יבנה.  אז  לא  זה  הוא התחיל בשש,  זה שמונה שעות.  פה  משאית  הוא מקתק 

 ון, שלוש נגלות. הוא יגמור עם עוד שלוש טון, ארבע ט

 לא, הוא מוביל לאשדוד גזם.  : משה חזות

 בוא, תיסע בבוקר אתה לאשדוד עם המשאית.   יוסי פורטל: 

 עוד מעט פותחים לנו את המחלף החדש.   : משה חזות
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אופקים, את רטל: יוסי פו לי את  עוד   בעזרת השם. אתה מזכיר  אבא שלי. 

. אני רק רוצה  371כנו ...  מעט פותחים את צומת גילת. אני רק רוצה לומר לך משהו. והמש

ניתן   לא  שאנחנו  מזה  איתך.  צוחק  לא  אני  דווקא.  כלכלית  לו  יעזור  הגזם  משהו.  לך  לומר 

הקל  אתה  לו?  עשית  מה  באשפה  כי  למה?  על  לדחס.  היא  האשפה  באשראי.  עליו  ת 

בונו. הוא לא צריך לשים ערבויות באתרי פסולת. אתה מסכים איתי שכל  חשבונך. לא על חש

טון של גזם.    1,000ר עכשיו שרואה דוח כזה, אומר 'אדוני, אתה הולך לפרוק אצלי  בעל את

שלך לא    . תן לי ערבות. הדוחות500,000-, אתה פתוח איתי ב60, שוטף  280כפול    1,000

אתם תעזר באשפה  מלבלב'.  לא  אתה  אתם  מראים,  להשאיר.  מה  לו  אין  באשפה  כי  לו.  ו 

 היא גם עזרה. פורקים על חשבונכם. לפעמים סטירה 

 היה חשוב לשמוע את זה ממך.   ד"ר אהוד ויצמן: 

יוסי, עוד משהו. אתה עתיר ניסיון. הלכנו על שלוש קטגוריות.  : משה חזות

 , אני רואה  לאן זה הולך.  עכשיו יהיו שלושה

 לישיית קבלנים.  ש יוסי פורטל: 

 ת?  שלושה קבלנים היום בעיר מסתובבים. לא יהיה עם זה בעיו  : משה חזות

 איזה שלושה? קח גם את השכונה הירוקה.   : רועי גבאי 

קלין סטאר, זה, זה. לא יהיו, רגע, חברים. תנו להשלים. יוסי,  : משה חזות

 זה קבלנים. אחד מפיל אשמה על השני. אתה יודע מה  

 נכון.  סי פורטל: יו

 לא יהיה את התככים? בערבית אנחנו אומרים, התחאווד הזה?   : משה חזות

תחרות   בן מאיר: דורית    ... ההיפך.  אומרים  אבל  אומרים.  המטבוחה  סלט 

 הוגנת.  

במשק  דווקא השאלה שלך, זה נקרא פיתרון אישי, צדק חברתי   יוסי פורטל: 

הש היא  שלך  השאלה  דווקא  מתפללת  חופשי.  רשות  כל  לומר.  יכול  שאני  טובה  הכי  אלה 

רגע, הוא לא לקח את זה,  לשלושה קבלנים. אתה יודע למה? אני אסביר לך. אתה אומר '

 מה פתאום, הוא לקח'.  
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מאפיין   את  חילקת  קבלנים.  שני  בין  העיר  את  חילקת  לא  אתה  קטגוריות.  חילקת  אתה 

טיאוט. אין לך חלוקת עיר. ואז אתה נהנה    גזם זה גזם. אשפה זה אשפה. טיאוט זה הפינוי.  

נגיד, חלילה וחס, תמר  מדבר נוסף. ובוא נצא מנקודת הנחה, חלילה וחס שאני לא מאמין,  

קמה על רגל שמאל ואמרה הפעם אתה לא תקבל את הכסף, על אפך וחמתך. והוא אומר 

 'מחר אני לא בא'. 

 שלא יבוא.  דורית בן מאיר: 

דחסים. תגיד   יוסי פורטל:  שלושה  עכשיו  מגייס  אתה  מהירות  באיזה  לי 

 ככה, מאותה חברה של המנופים. למה? כי אתה בחוזה מתגלגל.  

אתה עשית פה עבודה נהדרת. אני אומר לך באמת בהוגנות,   : עי גבאי ו ר

 בהגינות,  

 תודה רבה. תגיד להם שישלמו לי.  יוסי פורטל: 

   -ליך זה כבר סיפור וכנות. עזוב, לגבי התה : גבאי רועי 

 על זה נאמר לא שמים את כל הכדורים בסל אחד.   דורית בן מאיר: 

 זה כבר משהו אחר.   : רועי גבאי 

 תודה רבה, רועי.   י פורטל: יוס

אומר לך את זה באמת באופן אישי. יש פה דבר אחד, סוגיה,   : רועי גבאי 

עדיין  ועדה  כחבר  כ  שאני  לשורשה.  לרדת  הצלחתי  בצורה לא  הטיעונים  את  פורס  אתה  י 

האחד   הדבר  מלכתחילה.  האלה  הדברים  כל  את  מקבל  והייתי  הלוואי  מקצועית.  מצוינת, 

פשוט. מאוד  הוא  הזו    הזה  החברה  צודק.  אתה  וניקוד  קריטריונים  איזשהו  יוצרים  היו  אם 

ב עמדו  כולם  פה  נגמר.  הכובע,  את  מוריד  מהשנייה.  טובה  טובה  הצעה  יש  סף.  דרישות 

 השנייה.  מ

אני צריך להוכיח למה הוא לא טוב כדי לבחור בו ולא ההיפך. לצערי, שנייה רגע, תיתן לי 

טענה מושלמת. גם אני צריך לשמוע את פרח השקד,    ברשותך, כי על פי הטענה הזאת, זו 

וגם אחרים ובסוף להתרשם מהאחת הכי טובה. לצערי זה   לא המצב. וגם את קלין סטאר 

ניקוד, היו נותנים לי יכולת הבחנה, יכולת באמת לתת פה ניקוד אחרי דבר    אם היו נותנים לי 

 כזה, אני איתך.  
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ם הוא לא יכול לעמוד או כן יכול. לא התרשמתי  לצערי כרגע, בשורה התחתונה, נתנו לי הא

לו שהוא    מזה, כמו שאמרת. תבחר את שניהם כמציעים זוכים. תלך ארבעה חודשים, תראה

 אותו הביתה.   לא עומד בזה, שלח

יוסי, אני אגיד לך עוד דבר. לגבי דחס, קיבלנו את כל החומרים,  : משה חזות

 את כל הבנקים שלהם,  

 ,  הגזמתם יוסי פורטל: 

את כל מה שזה, מה פתאום ר.ג.א? מה אתה יודע עליו? כלום.  : משה חזות

ון דן? כלום, בחור נחמד.  ותו. מה אני יודע על שראני כחבר ועדה, בחור יפה. זהו, שמעתי א

 חוץ מאשר דורית מכירה אותו, נגמר הסיפור.  

 סליחה, אני מכירה אותו מגיל שנתיים.   דורית בן מאיר: 

שוב. יוסי, מה אני רוצה להגיד לך? לפחות היינו מבקשים לא ח : משה חזות

  מה שביקשנו מדחס, נבקש מהם, שיהיה לנו מול העיניים.

אמרת    אני  יוסי פורטל:  רועי,  למשה.  וגם  לרועי  גם  לשניכם,  לומר  רוצה 

דברים נכונים. קושי רב, אבל יש לך, ואני מתוך ניסיוני, מכיר אותי בראש וגם בבתי משפט.  

דע להציג את הדברים וזה רק לטובתכם. אני אומר לך. אם תיתן את שתי המטריות,  אני יו 

אחד, ואני אגלה לך סוד. גם מחר,  אתה מקשה עליו מצד    גם גזם וגם אשפה לאותו קבלן,

אחרי ארבעה חודשים כשתרצה להוציא אותו בגלל, נגיד חלילה, יכול להיות שלא, כי באמת  

ה, אתה תהיה בבעיה קשה מאוד. כי אתה לקחת את כל  הוא בסדר והוא מתקתק את העבוד

את   כותב  היית  לא  אם  דן,  שרון  שנייה.  אותם.  ושמת  רועי,40%-ההביצים  תקשיב,  אני    , 

על   בבית משפט  להגן  יכול  פה  אני  ביד.  יד  איתך  והולך  אותך  בחברה   40%הייתי מחבק 

ע לכם,  טוב  וזה  המנומקת.  דעתי  את  יקבל  והשופט  תחנה.  אמר  שבבעלותה  פעם.  וד 

 שקלים. זה הרבה כסף.   401זה  10%המנכ"ל, פה, 

ך לעשות  ה אנחנו כנראה נצטריוסי, ... זה לא ישים. ובפרק הז : רועי גבאי 

 חישוב מחדש. 

 זה נקרא הטבע. אני אתן את חוות דעתי בכל זאת, ...  יוסי פורטל: 

 לא ישים.   40% : רועי גבאי 

 נו, ואנחנו נבדוק.  זה עניין של  אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

   -בבעלות  38%לא, זה לא ישים. ההוא אומר לך ארצי  : רועי גבאי 
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 עשה לנו מלחמות עכשיו, בבקשה.  יוסי, אל ת : דורית בן מאיר

 טוב, יוסי, עוד שאלה אחת.   : חיים מסינג

בשביל להבהיר ולדייק. כי ... פירשו את מה שהוא אמר. לגבי   דוד שטרית: 

  40%מינימום. חברה אחת, דחס, הציעה    30%. אנחנו דרשנו  40%ל המחזור  העניין הזה ש

הציע   לו 50%והשני  שיש  היחידי  לפי   .  זה    סיכוי,   ... את  מכיר  לא  ואני  שאני שמעתי,  מה 

דווקא שרון, כי זו חברה בבעלותו. הוא יכול לעשות בתוך הזה כראות עיניו ולתת לנו. שאלנו  

תנאי החוזה, הוא מתחייב. אמר יוסי שהוא מתחייב, הוא  אותו פה אם הוא מתחייב לעמוד ב

 היחיד שמסוגל להתחייב וגם לעמוד בזה, כנראה.  

 חוזרים על זה וחוזרים על זה וחוזרים על זה.   דהן:   עו"ד מאיר

על   דוד שטרית:  לא  גם  להתחייב  אפילו  יכול  לא  יכול  40%השני  לא  הוא   .

 להתחייב. 

היית    30%-. ב30%חרת שנייה יוסי. דרשנו  אבל בוא נשאל א : רועי גבאי 

 רגוע לגביו יותר?  

סוד.   יוסי פורטל:  לך  אגלה  מחייבת.  בגבול    זה  30%אני  ישראל  שמדינת 

זאת אומרת הוא לא עשה לך טובה. ואני אגלה לך סוד. זה החוק. אז אתה לא עושה טובה.  

מ  ויפה מצדך  ציבור,  לכספי  דאגת  הכל  סך  ה שעשית. אמרת  אבל מה אתה עשית? אתה 

 זה הקו. מי נותן לי יותר, הרי הוא משובח.   30תראו, 

לך   ביכולתו    50היחיד שכתב  לך,ויש  במהירות    לתת  אותו  לבקר  ביכולתך  ויש  מזו,  יתרה 

רבה, ואני אומר לך. אני מבקר את המשאיות שלך בראשון. תשאל אותו. אני לא יכול להיכנס 

 לתחנה שלא שלי.  

וכ : רועי גבאי  למכרז  אם  ללכת  נניח  תחליט  מכרזים  שוועדת  וככל  אשר, 

 חדש בפרק הזה, מה עושים אחרת?  

כדי    אגיד  אני  יוסי פורטל:  מכרז,  כלל,  בדרך  לך.  אסביר  אני  נפלת.  לך, 

אני  ב'  קבלנים.  סיורי  עושה  לא  אני  א'  מכרזים,  עושה  אני  מכסף,  וליהנות  אותו  לטשטש 

לוקח את כל המרכיב של המכרז ומוציא אותו מכה מטשטש את השואלים וג', אני בדרך כלל  

 אחת, ואז זה נקרא בלבלה. ועשיתם את זה יפה.  
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ב', אתה לא יודע מה אתה נותן פה. בלבלת את כולם. כשאתה עכשיו הולך רק  פרק   פרק א',

על המנופים, בוא תראה מה יקרה. זה נקרא את מי זה מעניין? יגיד, נגיד שאני לא שרון דן  

 ולא, איך קראתם לכל הקבלנים שניגשו.  ולא ר.ג.א

 יבוא נשר מחיפה.  : משה חזות

זה פעם הגיע. אתה זוכר. וגם הוא הלך. אני  ד.  לא יבוא אף אח יוסי פורטל: 

עכשיו  עשו  הם  מה  אגש?  שאני  למה  ואומר,  רואים ? בא  עכשיו  הם  אה,  נתנו.  הם  לדחס 

מעולם לא נמצאה יבנה במומנט טוב  שזה, אני לא אגש. אף אחד לא ייגש לך. אתה נמצא,  

. אני יכול לומר גיליותר. גם במכרז שאני עשיתי לך לא היה יותר טוב ממה שעשה לך יצחק  

יריב שלי ואני מכבד אותו. הוא מקצוען. אין עליו. הוא עשה לך מכרז מפוצל.  את זה והוא 

יכול לבדוק כל מה    ואני רוצה לומר, לראיית אחוזי ההנחה שקיבלת. ועוד משהו להגיד. אתה

 שאני אומר לך, אני גם מוקלט. אתה יכול לקחת את ההקלטה. הפעם שיחקו אצלם במגרש 

וטובים.  שח גדולים  שש  קנים  שנים,  חמש  לפני  המכרזים  בוועדת  היה  משה  תשכח.  אל 

 שנים, 

 גם אני, אתה לא זוכר.   : רועי גבאי 

י רוצה לומר לך, משה שאל  אני לא זוכר. יש לי בעית זיכרון. אנ יוסי פורטל: 

 שאלה אחת. אני אזכיר לו אותה. מה, רק שניים ניגשו?  

 נכון.  : משה חזות

כל  יוסי פורטל:  גם  אותו  ומי שכתב  הכבוד.  כל  טוב.  מכרז  עשיתם  רבותי, 

 הכבוד לו. 

חברות.   : חיים מסינג שתי  בבחירת  היתרון  מה  אסטרטגית.  שאלה  תגיד, 

 .  2ומס' זאת אומרת החברה הזוכה 

אצלנו   יוסי פורטל:  נקרא  זה  תיפול,  שלא  היתרון,  את  לך  אגיד  אני  יפה. 

, קשרת את שניהם. זה קרה לי  2,  1האשפה. כשאתה מכריז על מס'  לם  רשת בנויה, בעו 

 בחדרה והרווחנו את זה.  

 ?  2מה זה קשרנו? איך אני קושר את מס'  : חיים מסינג

כשתח יוסי פורטל:  לו,  מודיע  מס'  אתה  אתה  לך,  להודיע  ברצוננו  .  2ליטו, 

   שנה. הערבות ביצוע שלך תישאר בתוקף ותוארך מעת לעת למשך חצי 

 אבל הוא רשאי לסרב.    עו"ד מאיר דהן: 
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אתה   יוסי פורטל:  הוא.  לא  קובעים,  אתם  פתאום?  מה  יכול.  לא  הוא  לא. 

 קובע. חצי שנה ויום, אתם מחזירים לו את הערבות. ...  

 יש במכרז אפשרות לבחור מגיש שני.    אלטמן: -שפירא עו"ד טובה

 אוקיי, מסינג.   עו"ד מאיר דהן: 

אני בא ואומר זה היתרון שלך שאתה לא צריך עוד פעם. נפלנו   פורטל:   יוסי 

. אין  2חלילה. עושים טלפונים לוועדה בבית. חבר'ה, קרה מה שקרה. יוצאים לדרך עם מציע  

 . צא לדרך.  מה להגיד. הם נתנו את האוקיי 

 טוב. אוקיי.   : חיים מסינג

 ודה רבה לכם. אני יוצא. ת חבר'ה, אסור לי להיות בהחלטה. יוסי פורטל: 

 תודה רבה לך. השארת רושם רב עלי.   דורית בן מאיר: 

 תודה רבה לך.   יוסי פורטל: 

 *** מר יוסי פורטל יוצא מהישיבה ***  

 תתבטאו.   : חיים מסינג

 אני יכול להגיד, בוא אני אפתח.   דהן: עו"ד מאיר  

 יון פנימי? קול, ואז נעשה דאולי ...את הפרוטו   אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 אתם מקשיבים?   עו"ד מאיר דהן: 

 אבל הכל מוקלט.   דורית בן מאיר: 

ההמלצות    אלטמן: -עו"ד טובה שפירא שכל  משוכנעת  לא  אני  בשקט.  פנימי  דיון  אפשר 

ל יכולה  אני  שלו,  שלו,  העמדה  רגע.  שלי, תעצור  העמדה  בבית משפט.  מהן  חלק  על  הגן 

 חוות דעת,   אוד ברורה. נתתי פההבנו אותה, היא מ

 בבקשה להפסיק.   : חיים מסינג

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

 פתוח. הלאה.     : חיים מסינג
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וחלק. מה שצריך  עו"ד מאיר דהן:  רוצה להגיד משהו חד  כולנו    אני  לעניין את 

ד אני התרשמתי מאוד מאו ומה שצריך לעמוד לנגד עינינו זה טובת יבנה ותושביה. לפיכך  

מהיועץ יוסי. גם מהמקצועיות שלו, גם מהניסיון שלו. גם מטוהר מידותיו. לפיכך, אני מקבל  

 את כל ההמלצות שלו.  

דחס.   בעד  אצביע  אני  אומר שלעניין האשפה הרטובה, המעורבת,  נוכח זה  בתנאי,  כמובן 

מס'   לנו  שיהיה  שלנו,  ש2הניסיון  הזו  החברה  את  מציע  שאני  מס'  .  יקרה 2יהיו  שאם   , 

וחלילה הם לא יעמדו נוכל להחליף אותם. ובעניין הגזם, בגלל שיש להם את התחנת מעבר  

אני  נתנו,  שהם  במחירים  לדחס,  יסייע  רק  שזה  תוכי  בתוך  באמת  מאמין  גם  ואני  שלהם, 

 ילך לחברה השנייה, שכחתי את שמה.  מציע שזה

 שרון דן.  תמר קופר: 

 ד או שניים? לב : רועי גבאי 

 גם שניים.  דהן:   עו"ד מאיר

 גם שניים, עם דחס כאופציה שנייה, מה שאתה אומר.  : רועי גבאי 

 כן. אני מקבל את ...  עו"ד מאיר דהן: 

 .. היא יותר זולה.   אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 אתה נותן לדחס אופציה שנייה לשרון דן?  ית: דוד שטר

 כן.  עו"ד מאיר דהן: 

 פשר. הם יותר זולים, אתה צריך לפסול אותם. אי א  אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

התרשמתי   עו"ד מאיר דהן:  באמת  אני  שוב,  התרשמתי,  אני  שצריך.  מה  אז 

שלו  הטובות  והכוונות  שלו.  המידות  וטוהר  הניסיון  אומר   מהמקצועיות,  ואני  העיר.  לטובת 

 גזם לשרון דן,  

פוס : רועי גבאי  אתה  נותן  ואז  שאתה  או  ר.ג.א.  את  לגמרי  שניהם  ל  את 

 כשהחברה השנייה היא דחס. 

 לא, אם הוא נותן את שרון דן ראשונה,  : חיים מסינג

דחס.   : רועי גבאי  שזה  הראשונה  והחברה  שניהם,  את  לקחת  יכול  הוא 

 ליחו, שיילך לשרון דן. ארבעה חודשים לא הצ

 לא, אני כמו שאמרתי.   עו"ד מאיר דהן: 
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ו, שאת החלק הזה, גם אפשר לפסול  או אופציה שלישית שדנ : רועי גבאי 

 אותו, אבל את החלק הזה לצאת למכרז חדש וכו'. 

 מכרז חדש הוא כבר אמר,  : חיים מסינג

 אני שואל.  : רועי גבאי 

הוא בקיא ובעל ניסיון. אני גם שמעתי  נע אותי.   הוא פשוט שכ עו"ד מאיר דהן: 

האשפה המעורבת. אבל צריך לתת  נגיד ככה. יש חשש בכלל להעניק לדחס את    אותם. בואו 

אחרי   הקרדיט  את  את    40להם  מקבל  אני  בעד.  אני  אז  יציאה,  נקודת  לנו  יש  ואם  שנה. 

 עמדת היועץ.  

בי  : משה חזות הזולה  ההצעה  את  נתן  שדחס  חושב  אשפה  אני  לגבי  ותר 

וגזם. הוא יהיה במקום הראשון בשני ה  מקומות. במקום השני יהיה שרון דן בגזם.  רטובה 

 במקום השני באשפה תהיה ר.ג.א. וטיאוט קלין סטאר, כבר בחרנו. ו 

וזה   : רועי גבאי  לפרוטוקול,  לחדד  לי  הזה. חשוב  הנושא  לגבי  אני מסכים 

ת, נאמרו אמירות. אבל זה חשוב להגיד את  משהו שדיברנו עליו בהתחלה. אמרתם אמירו 

בפרק ג',    0.4על פער של  , מסינג, פתחתי את הפרוטוקול פגישה קודמת  זה. אנחנו דרשנו 

של ניקיון רחובות. להביא את שתי החברות ולשמוע אותן. לאחר מכן, אחרי דין ודברים פה, 

 אחד. -אמרתם 'לא, קודם כל נעבור אחד

נש נבטל,  הראשון,  את  של  נשמע  בהפרשים  הצעות  מקבל  ואני  לפה,  מגיע  פתאום  מע'. 

וע. אם זו המדיניות של ועדת מכרזים,  ם גבוהים, ושומע את החברות, כי זה טוב לשמאחוזי 

שתי   את  משנה,  לא   ... לשמוע.  טוב  זה  החברות.  כל  את  להביא  שימוע  כל  מעכשיו  אז 

ש העמדה,  כמו  שאנחנו,  או  הראשונות.  של    הייתה החברות  המשפטית  העמדה  היועצת 

א.  לן, נחליט כן או לא. נפסול אותו, נתקדם לבשאומרת, חבר'ה, מכרז. בואו נסתכל על הקב

 או שאנחנו מתנהלים בדרך אחרת. לראות תמיד אנשים זה בסדר.  

  ? למה אבל צריך לעשות כללים במכרזים עו"ד איתן בראש: 

 כתי, כי במקרה הזה, הנה דוגמה קלאסית. אני תמ : רועי גבאי 

 בסדר, בוא ניתן לו לסיים.  : חיים מסינג

 המשפטיים.  ואני מציע שבכל מכרז ... שני היועצים : חזות  משה

... אנחנו ממליצים לך לקרוא להם וכשאין אז אנחנו ממליצים   אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

 שלא.  



 עיריית יבנה
 20.09.02מתאריך  15/58ועצה מן המניין מספר תמליל מ

 

 

 90 

 
 עיריית יבנה 

  לא זו אף זו. יצא מצב שאפילו ועדת מכרזים לא קבעה את זה : רועי גבאי 

 ייחס למכרז הזה. ולא החליטה את זה. שמתי בצד. עכשיו אני מבקש להת

ר : חיים מסינג יכול  אני  רועי.  רגע,  תראה,  הראשונה?  לפסקה  להתייחס  ק 

דעת   חוות  היועץ.  פי המלצת  על  נעשה  באמת,  מילה קצת  זו  או הבירור, שימוע  השימוע, 

באדם רציני, עם הרבה מאוד   שלו, לפחות אני התרשמתי, ונראה לי שגם כולכם, שמדובר

ת, שואלים רז שאנחנו מסתמכים בדרך כלל על חוות הדעת המקצועי ניסיון. וכמו שבכל מכ

כי אנחנו לא בקיאים בכל דבר, אנחנו זרמנו עם ההמלצות שלו.   שאלות, שומעים, למדים, 

הוא המליץ שחשוב מאוד יהיה לשמוע את האנשים. זה לא אומר שמחר בבוקר יהיה יועץ  

קבל, ... .אי אפשר לקבוע כללים לדבר אחר למכרז אחר, והוא יביא איזשהי חוות דעת ולא נ

 הזה, רועי.  

את   : רועי גבאי  זוכר  אני  דאז,  לעמדתך  היועץ הקודם, הצטרף  יצחק,  גיל 

 זה. ואמר 'תביאו את שניהם'. 

 יכול להיות, רועי.  : חיים מסינג

 כשיו בוא נתקדם קדימה. זה רק למען הסדר הטוב. ע : רועי גבאי 

 ם העניין. לעצ עו"ד מאיר דהן: 

פ דוד שטרית:  כמה  זה  את  הזכרת  אתה  אתה רועי,  עכשיו  גם  שם,  עמים 

אבל   שני הקבלנים של ההבדל הקטן.  את  להזמין  לכאורה  על  דיברת  זה. אתה  על  מדבר 

שאחד   נכון  זה  להשוות.  מה  פה  אין  לכאורה  הקטן,  בהבדל  הבעיה,  הרי  זול אמרנו,  יותר 

כי ההפרש הוא קטן. אם היית אומר לבוא, להגיד מס'  מהשני, אתה לוקח את הזול ביניהם,  

ש גדול כדי לשמוע אותם, אז היית צריך לבחור בין שלוש. בעצם היו לך שני קבלנים,  הפר  3

 שאחד נתן הצעה מצוינת, והשני בהפרש קטן. אין טעם ...  

תודה. לעצם העניין, מבחינתי דחס   אני לא אענה. הכל בסדר. : רועי גבאי 

או  בפגישה הק שכנעו  על המתי  וסמכתי  זה.  ואמרתי את  אני שאלתי מנות שלהי הודמת  ם. 

שאלה. אגב,  לא דנו על זה בכלל במהלך הישיבה הזאת. בישיבה הקודמת שמנו את הדגש  

ת, לחברה. האם הוגשו להם ונפרעו להם ערבויו   הייתה על כל הסוגיה של כמות התלונות ש

הזאת.  השאלה  את  שאלנו  קנסות.  הוגשו  הכלכלית    האם  היכולת  על  רק  דנו  דנו.  לא  פה 

 של החברות.   והיכולת המקצועית
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א'. י בעינ חברה  על  עדיפה  ב'  חברה  מדוע  להבין  הצלחתי  לא  ב',  לפרק  הזאת  בסוגיה  י, 

צתו לגבי  חברה א' היא יותר זולה. כלומר דחס יותר זולה. ולכן אני מציע, וכן מקבל את המל

לארבע אותם  לוקחים  חודשים,  עומדים  ארבעה  לא  והם  היה  מציעים.  כשני  חודשים  ה 

 טיחו, התחייבו שהם יעמדו. לא יעמדו, עוברים לחברה השנייה. בתנאים שהם הב

 לגבי הגזם אתה מדבר.   ד"ר אהוד ויצמן: 

יכולה  דוד שטרית:  שהוועדה  חושב  לא  אני  משפטי.  עניין  זה   ... הערה, 

 ארבעה חודשים אולי יש כוונות, ט מראש לארבעה חודשים. זה אומר שבתום להחלי 

 פעול בהתאם לחוזה.  ל  אלטמן: -עו"ד טובה שפירא

נקודת   דוד שטרית:  יש  חודשים.  ארבעה  במשך  אותם  נבדוק  זוכים.  הם 

 יציאה, ימשיכו. לא יהיו טובים ... 

 איתן, ... על דעת מי מוציאים אותם?  : רועי גבאי 

 העירייה.   אלטמן: -ובה שפיראעו"ד ט 

כדי   דוד שטרית:  חיצוני עם בקרה,  ומפקח  ניקח מבקר  שיבדוק אנחנו אבל 

   -בצורה מקצועית, כי אין לנו את האנשים 

 התלהבתי מר.ג.א. לא יודעת.   דורית בן מאיר: 

 שמעתי. אהוד.   : חיים מסינג

משתכ ד"ר אהוד ויצמן:  די  אני  ככה,  נראה  שזה  כמו  תחנת  תראה,  בגלל  נע, 

כפי    כת על ההמלצות כפי שפה ניתח מאיר נכון. ללכת על ההמלצות של היועץ, היציאה, לל

 שהוא מציע אותן.  

 אתה מתכוון ליועץ הכלכלי.  : חיים מסינג

 יוסי פורטל.  ד"ר אהוד ויצמן: 

שום  : רועי גבאי  אין  אמר  המקצועי  היועץ  גם  א',  בחלק  חידדתי  לא  אם 

 מעית.  השניים. דחס ... חד משסיבה לקחת את 

 נכון.  : משה חזות

 ב' הדיון, בעיני. לא צריך שני מציעים. על חלק  : רועי גבאי 

 לא, לא, לא. אני שאלתי אותו... אני אענה. אני שאלתי אותו,   : חיים מסינג
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 א' זה אשפה.   ד"ר אהוד ויצמן: 

,  2אי לקחת מס'  האם כדאי, מה מבחינה אסטרטגית, למה כד : חיים מסינג

אי אפשר   מה הוא ממליץ וכו'. הוא אמר את מה שהוא אמר. לא נחזור על זה עכשיו. חלק ב'ו 

. כי  2, אם קובעים שזה לא דחס. לגבי חלק זה, זה גם עדיף לכולנו שיהיה מס'  2לקחת מס'  

 אם תהיה לך בעיה, יש לך מישהו. יש לך חצי שנה בשביל זה. כן, אהוד. דורית. 

 יחסנו לחבר'ה, לשלישייה שהיו, האחרונים. ר.ג.א.  לא התי  ן מאיר: דורית ב

 .  2 הם מס' ד"ר אהוד ויצמן: 

 בפרק הראשון.   דוד שטרית: 

לנושא אשפה רטובה. אז אני מסכימה גם עם מאיר ובאמת גם  דורית בן מאיר: 

אני מכירה איתו. ואני חושבת שככה צריך לעשות. אני כתבתי לעצמי. שרון דן, אגב, אמרתי  

אז    שמותיל שנתיים. לא ראיתי מגיל שנתיים. זה שיהיה לפרוטוקול. אני רק חיברתי את המג

 אני לא מכירה. לא, זה חשוב מאוד. 

 לא, אני אומר שמשה אמר את זה בצחוק.   : חיים מסינג

שכן  דורית בן מאיר:  הולכת להמליץ  אני  כי  רבותי.   לפרוטוקול,  זה חשוב  לא, 

כן זה חשוב. ודחס את הרטובה. זהו, עד כאן. שמעתי, התרשמתי, ת הגזם. ול שרון יקבל א

 למדתי.  

אני   : מסינגחיים  מהיועץ.  פה  התרשמו  שכולם  חושב  אני  תראו.  חברים, 

רוצה  ואני בהחלט  עכשיו.  עליהם  לחזור  מצוינים, שאין טעם  נימוקים  פה  נתן  חושב שהוא 

את    2בוחרים בדחס, ומס'  פה אנחנו  להעלות להצבעה את ההמלצה שלו שאומרת שלאש

בע. ולנושא של גזם, אנחנו מה שקו   ר.ג.א. לא מזכירים פה, אין פה חודשים. יש חוזה. זה

מעלים להצבעה את חברת שרון דן. מי בעד? פרק א', זה פינוי אשפה. דחס ור.ג.א. דחס 

 מציע ראשון. 

 לפי המלצת היועץ.   עו"ד מאיר דהן: 

 עץ. מי בעד? לצת היו לפי המ : חיים מסינג
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 : 2/58/15החלטה מס'  

א'  הוחלט   בפרק  להמליץ  אחד  פס   –פה  מעורב פינוי  דחס  ולת  חב'  על  ת 

בע"מ   וניקיון  שירותים  ר.ג.א  חב'  ועל  ראשונה  כזוכה  בע"מ  ושירותים  מנוף 

 כזוכה שנייה.  

החלק השני, של פינוי פסולת גזם וגושית, אני מעלה להצבעה   : חיים מסינג

 רון דן. מי בעד? עה של ש את ההצ

כל תגיד   : רועי גבאי  קודם  שאתה פוסל  למה פוסלים את הראשונה אבל. 

 את הראשונה. למה?  

 הוא הסביר.  עו"ד מאיר דהן: 

חבר'ה, רגע, רגע. זו סוגיה חשובה מאוד. ייעוץ משפטי, אתה   : רועי גבאי 

 לא פוסל בגלל שאתה לוקח את השני. אתה פוסל ...  

 הוא לא יכול לעמוד במינימום של המחזור.   אלטמן:-יראשפ  עו"ד טובה

 זה.   אבל לא כתבו את בסדר.  : רועי גבאי 

הנושא של החלק השני. אני חושב שאתה צודק, דרך אגב. בא  : חיים מסינג

ואני   הזה.  המכרז  של  ובמהות  בהיקפים  לעמוד  תוכל  לא  דחס  שחברת  ושכנע  היועץ 

 השתכנעתי ממנו.  

ש הן: עו"ד מאיר ד אמר  גם  שאנחנו   10%-הוא  הכספים  המחזור,  של  הללו 

 נקבל הם ...  

שר גם להוסיף שהוא אמר שעושים פה טובה לדחס. תראה, אפ  : מסינגחיים 

 אני אומר ברמה העקרונית. מי בעד? נגד?  

 הצבעה: 

ועו"ד  )ה"ה:    4בעד:   מאיר  בן  דורית  עו"ד  ויצמן,  אהוד  ד"ר  מסינג,  חיים 

 ( מאיר דהן 

 ( מר רועי גבאי ומר משה חזות )ה"ה:    2   : נגד 
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 : 3/58/15החלטה מס'  

פינוי פסולת גושית    חב' דחס לפרק ב'   פסול את הצעת ל לות  ברוב קו הוחלט  

וגרוטאות  פורטל  ( )גזם  יוסי  מר  היועץ  דעת  חוות  את  מקבלת  הוועדה   .

 בדבר אי יכולת חב' דחס לעמוד בהיקפים ובמהות העבודה לנושא זה.  

זהו, ועכשיו אתה מעלה להצעה, שההצעה השנייה היא הזוכה.   : י רועי גבא

בה כלכלית, שבגלל שאתה חושב שאולי הוא יהיה טוב  השתכנעתי שאין סי   אמרתי, אני לא

 יותר אז אני מבטל אותם. 

 הוא לא יכול. ההצעה שלו היא לא ישימה.   אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 .  50%הוא הציע גם היא גם לא ישימה, ו  עו"ד מאיר דהן: 

 החברה הזאת נראית לי באמת, התרשמתי ...   : רועי גבאי 

 ו תחנה משלו. זה לא ישים במקומות אחרים. יש ל עו"ד מאיר דהן: 

 אנחנו סיימנו?  : חיים מסינג

 אז החלטתם על הזוכה?   דוד שטרית: 

את   : רועי גבאי  שפסלת  אחרי  עכשיו,  הראשונה.  ההצעה  את  פסלת 

 שונה, אנחנו רוצים לבחור את ההצעה השנייה.  הצעה הרא ה

את ההצעה השנייה, חב'    יה. אז אנחנו מעלים להצבעהאין בע : חיים מסינג

 שרון דן. מי בעד? רגע, אתה בעד?  

שנשאר.   : רועי גבאי  מה  זה  כבר,  שפסלתם  בגלל  כבר.  פסלתם  כי  כן, 

 אנחנו מסכימים. 

 על הפסילה.  ההצבעה הראשונה  : משה חזות

 : 4/58/15החלטה מס'  

השקע הוחלט   דן  שרון  חב'  על  להמליץ  אחד  ב'  פה  בפרק  כזוכה  בע"מ    –ות 

 פסולת גושית )גזם וגרוטאות(.    וי פינ 

 ___________________ 

  גניסם מייח

  הדעווה"ר וי
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