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על סדר היום:  

ניקיון   ו/או  וגרוטאות)  (גזם  גושית  ו/או  מכרז מס'  19/2020  –  פינוי פסולת מעורבת   .1

וטיאוט רחובות.  

פסולת   למכרז: פינוי  א'  –  ב'  לפרקים  הצעתם  בנושא  דחס  לחב'  שימוע   *

מעורבת ופינוי פסולת גושית (גזם וגרו טאות).  

וטיאוט למכרז  –  ניקיון  ג'  לפרק  הצעתם  בנושא  סטאר  לחב'  קלין  *  שימוע 

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

א' .1 לפרקים  הצעתם  בנושא  דחס  לחב'  למכרז:   –שימוע  פסולת   ב'  פינוי 
 ). וטאות גושית (גזם וגר  מעורבת ופינוי פסולת

בפרקים   במכרז  19/2020,  דנים  אנחנו  טובים.  צהריים  אחרי  חיים מסינג:    

דחס   חברת  נציגי  את  הזמנו  אנחנו  וגושית.  גזם  פסולת  ופינוי  מעורבת  אשפה  פינוי  של 

תחומים,   במספר  מפורטת  מקצועית  חוות  ופה  החברה  לאנשי  שהועבר  למסמך  להתייחס 

שעליהם אני מבקש  שנד ון.  אחד, זה היכולת הכלכלי ת. שתיים, זה איכות השירות. ושלוש,  

שאני   מה  הרשות  לתביעות.  חשיפת  על  משפיעות  הדעת  בחוות  שניתנו  ההערות  כל  איך 

מבקש, זה שבאמת תהיה התייחסות אחד אחד, כמו שהתבקשנו כי החדר גדול וקשה מאוד  

עצמם.  יציגו   את  אשמח  שמכובדנו  ואני  המכרזים,  ועדת  חברי  פה  יושבים  להקליט.  יהיה 

בבקשה.   

עו"ד שלום בר, עורך דין של דחס.    עו"ד שלום בר:   

דני סעדי אן, דירקטור בדחס.   דני סעדיאן:    

שי ענוה, רואה חשבון בדחס.  רו"ח שי ענוה:   

דני שמואל, מנהל  תפעול   דני שמואל:    

אוקיי. אתם רוצים להתחיל? בבקשה.   חיים מסינג:    

קי בלנו פה חוו ת דעת שהגיעה מהעירייה. העברנו אליכם חוות  רו" ח שי ענוה:   

דעת שאני הוצאתי לכם, שהיא עונה כמעט לכל הסעיפים פה, סעיף סעיף. העברתי אותה,   

מתי העברת? אנחנו לא ראינו אותה.   משה חזות:    

עכשיו. הוא מסר רק חמישה עותקים.   עו"ד איתן בראש:   

כמה   הבאתי  אני  כן.  לפני  אליכם  שהעבירו  היי תי  בטוח  רו"ח שי ענוה:   

עותקים.   

עכשיו מסרת את זה?  משה חזות:    

כרגע. עו"ד איתן בראש:   
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לי כמה העתקים פה,   היו  כן.  לפני  הייתי בטוח שעבר אליכם  רו"ח שי ענוה:   

אז הבנתי שלא, אז חילקתי -   

איך היה לפני זה אם לא  העברת את זה?    עו"ד איתן בראש:   

אני העברתי את זה. טוב, לא משנה.   רו"ח  שי ענוה:   

למי העברתם?   עו"ד איתן בראש:   

טוב, אוקיי, לא העברתי. אין חוות דעת. אנחנו נענה עכשיו על   רו"ח שי ענוה:   

חוות הדעת שלכם. אוקיי? מצוין.  

יש עוד עותק בשבילי?   עו"ד מאיר דהן:   

קח.   חיים מסינג:    

חוות הדעת.   אז  בעיקרון מה שאני  עומד לענו ת ברובו זה על  רו"ח שי ענוה:   

נתנה   זה שאנחנו מבחינתנו, חברת דחס,  נתחיל בקטע הכלכלי. מה שקרה  בואו  כעיקרון, 

הלוואה לחברת בת שלה, חברה קשורה, של  11  מיליון שקל. ההלוואה הזאת היתה אמורה  

לחזור לבנק לאומי בסוף  2019. בואו נלך צעד אחד אחורה. בנק  לאומי תבע את חברת דחס  

דחס   חברת  של  הבנקאית  הפעילות  את  ועצרה  שקל  בתשלומים,  13  מיליון  עמידה  על  אי 

לפני כארבעה חודשים. כשהכוונה עצרה את הפעילות, זאת אומרת הורידה את כל מסגרות  

האשראי של חברת דחס בעקבות זה שחברת דחס היתה אמורה להעביר לה כ-13  מיליון 

שקל. ה-13  מי ליון שקל האלה, גם לפי הני יר שהגיש בנק לאומי, לא נבעו ישירות מחברת  

שהיא  שבכספים  ניסן,  א.  לה  שקוראים  דחס,  חברת  של  קשורה  מחברה  נבעו  אלא  דחס, 

קיבלה ודחס חתמה לה ערבות מקבילה ועכשיו נכס שתובע  40 מיליון שקל. אז קודם כל, רק  

לעדכון. חברת א. ניסן החזירה את החוב. החו ב הגיע לבנק לאומי. בנק לאומי הוריד את כל  

השעבודי ם ואת כל העיקולים -  

מתי?   חיים מסינג:    

ב-26 לחודש. רו"ח שי ענוה:   

חודש שעבר?    חיים מסינג:    

מה  שכל  מהנחה  תצאו  בואו  ככה.  נגיד  בוא  בוודאי.  בוודאי,  רו"ח שי ענוה:   

שרשמתי זה נכון, ואני אצרף לכם אסמכתאות לה כל,  כי   הם פה, אצלי. פשוט לא  צירפתי, כי  

אומר,  לכל מה שאני  אני אצרף לכם את הניירות  כן.  לפני  כבר  הייתי בטוח שהעבירו לכם 
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אוקיי? הם פה. אני אצלם לכם העתק. עכשיו, מה שקרה כאן זה שבנייר כאן, בחוות הדעת,  

כמעט כולה, חוות דעת שהוציא עופר, כמעט כולה מדברת על  2020. אי פשהו מחודש רביעי  

2020  קדימה  ולאורך כל חוות הדעת מדברים כאן על נושא של בעיה בניקיון, בעיה באתר,  

צוינה כאן בעיה ב-BDI, צוין כאן בדוח המצורף אי תשלום לעובדים בגין חודש מאי של קבלן  

המשנה. זאת אומרת כל ההערות שרשומות כאן, ברובן, מתייחסות לתקופה של השלושה,  

ארבעה  חו דשי ם אחרונים. שזה אומר כל  הנושא שמדובר כאן מבחינה כלכלית, שהקו הישיר  

שלה הוא גם תפעולית, דנה בתקופה של תחילת נקרא לזה ההסכמות או אי ההסכמות עם  

בנק לאומי.  

לאורך   שנים.  עשרות  כבר  העירייה  עם  עובדת  דחס  חברת  אחד.  דבר  לציין  מאוד  חשוב 

עשרות השנים האלה עיריית י בנה  קי בלה, לא יודע אם כל השנים, אבל כמעט כל השנים,  

קיבלה ציון מאוד גבוה בנוגע לניקיון העיר.   

זה קשור לחשבונאי מה שאתה אומר? חיים מסינג:    

זה קשור גם לחשבונאי וגם לתפעולי. בסדר? כולל בשבועיים  רו"ח שי ענוה:   

האחרונים, שגם כן קיבלו חמישה כוכבים, שזה גם היה  בתקו פה, כי צריך להבין. התפעולי  

מגיעה   היתה  אם  ישראל,  במדינת  חברה  כל  שכמעט  חו שב  אני  אחת.  נגזרת  זה  והכלכלי 

למצב של עצירת מסגרות אשראי, סדר גודל של  10 מיליון שקלים, ולא רק שהיתה לי עצירה  

של מסגרות האשראי, זה משהו שהוא לא קו ישיר לדחס, אבל לא משנה, דחס היתה שם  

ערבה  אז כן, צריך להבין שחברת  דחס עובדת בממוצע ...  40  מיליון   שקל לשנה. שזה אומר  

סדר גודל של  3.5,  4  מיליון שקל בחודש. שמתוכם כמעט  3  מיליון שקל זה הוצאות שוטפות.  

אנחנו מצאנו את עצמנו במצב שכמעט שלושה, ארבעה חודשים לא היה לחברה בנק. לא  

כדי   לחברה,  ש נכנסו  השוטפות  ההכנסות  את  כל  לקח  שהבנק  אלא  בנק,  היה  שלא  רק 

להקטין את מסגרות האשראי, כי יש לו שעבוד שוטף על כל ההכנסות. אז הוא לקח גם את  

ההכנסות. והחברה היתה צריכה להמשיך לפעול ולתת שירות. במקרה שלנו אנחנו מדברים  

כרגע רק על העירייה. לתת שירות לעירייה. ונכון שאולי היו פה ושם  אי אילו תקלות, אבל  

עדיין   צריך להסתכל על הצד שהחברה באה, הבעלים הזרים כספים מהחשבונות הפרטיים 

של   גודל  בסדר  כדי שהחברה תפעל,  האחרונים,  חודשים  ארבעה  השלושה,  במהלך  שלו, 

מיליוני שקלים, כדי שלא יווצר  מצב שהחברה עוצרת את הפעילות מול העירייה ולא מנקה 
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ולא מפנה.   

סליחה שאני שואל, מי זה הבעלים בפועל?    חיים מסינג:    

מה זאת אומרת? אפרים  שמואל. רו"ח שי ענוה:   

סעדיאן ניסן ואפרים שמואל. דני סעדיאן:    

שהם עובדים עם העירייה כמעט כמה?  30,  40  שנה? הרבה   רו"ח שי ענוה:   

שנים.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   ומי המנהלים של החברה?  

דני ודני. רו "ח   שי ענוה:   

עו "ד טובה שפירא-אלטמן:   דני מי?

דני שמואל. דני שמואל:    

אז מה שאתה אומר שלאפרים יש 50% במניות?    תמר קופר:  

לאפרים יש  33%  ולניסן יש  67%. נכון.  ניסן הוא המוביל. אבל  רו"ח שי ענוה:   

הנושא   א',  שלנו,  אומר  שבמקרה  שזה  אפרים  ודני.  זה  בתחנה  ונמצא  בפועל  שמנהל  מי 

ניסן הזרימה  את ההלוואה שהיא חייבת. גם בנייר מול   הכלכלי, אם נחזור אליו, חברת א. 

הבנק ניתן לראות שהבנק תבע את המימוש של הכסף מניסן. נכון שהוא סגר לדחס, אבל  

פה  שיש  לנו  במצב  נמצאת  דחס  חברת  היום  אומרת  זאת  נפרע,  הכסף  מניסן.  תבע  הוא 

חברה של  מחזור של כמעט  40  מיליון  שקל, עם אפס התחייבויות אשראי בנקאיות. אז  אם  

בייחוד שההוצאות  פיננסי.  חוסן  יודע מה מראה על  לא  אני  פיננסי,  חוסן  זה לא מראה על 

השוטפות שלנו עומדות על סדר גודל  2.5, 3 מיליון שקל. בדרך כלל אם יש כאן אנשים שהם  

כלכלנים או מתעסקים בכסף, יודעים שחברה בסדר  גודל שלנו,   האשראי הבנקאי שלה צריך  

להיות פי שניים או שלוש ממחזור ההוצאות השוטף שלה. שזה אומר כרגע, ברגע שנסדר  

  ... ביטולי  של  הנושאים  כל  שייגרמו  ברגע  אבל  חדש.  בנק  נפתח  כבר  החדש,  הבנק  את 

אומר שהמצ ב  שקלים,  שזה  מספר  מיליוני  החדש  בבנק  החברה תקבל  אז  וכו',  ושעבודים 

התזרימי ו הכלכלי שלה יהיה בסדר גמור.   

שלום, אני עופר,  עופר תורג'מ ן:   

היום   האחרונה?  בפעם  לעובדים  שילמתם  מתי  אחת.  שאלה  דוד שטרית:    

קיבלנו הודעה שלא שולם שכרם של העובדים. מחברת בת, שאנחנו לא מכירים, אבל קבלן 
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משנה.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני רוצה להקריא את זה.

רגע, רגע, אני אענה לך על זה. דני סעדי אן:    

רגע, סליחה, בוא.   דוד שטרית:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני רוצה להקריא מייל שהגיע היום, ולכן לא היה מספיק זמן  

להעביר לכם את זה קודם. אני אקריא:   
שלום תמר, לאחר כל  מה שקרה עם חברת דחס בחודש הקודם, הם שילמו החודש ב-15.  

לאחר שנערכה פגישה בין חברת דחס למנכ''ל חברתנו,חברת דחס הודיעה כי מחודש זה,  
כי הם לא עומדים בתנאי   הם ישלמו כל חודש ב-15 לחודש או אחרי. גם לאחר שהסברנו 
מאחריות   מתנערים  מצידם  הם  מצידנו ,  העובדים  להלנת שכר  גורם  זה  צעד  וכי  החוזה 

ומבחינתם שנשלם באיחור. 
היום יצר קשר דני מחברת דחס ודרש מאיתנו להציג מסמך לעיריה שבו אנו מתחייבים כי 
אין ולא תהיה הלנת שכר,בידיעה ברורה כי יש אחת כזו קל וחומר כי כל זה הועלה בפגישה  

שנערכה. לאחר שהבין כי לא יקבל מכתב כזה התחיל לאיי ם עלינו. 
על   לעבור  ברירה  בלית  לנו  בחוזה  וגורמת  עומדת  לא  דחס  חברת  התחתונ ה  בשורה 
החוק,בידיעה כי נושא זה יפתר בבית משפט רק בעוד שנים ארוכות, ובזמן הזה אנו נאלץ  

לשאת בכל האחריות החוקית והכלכלית של הבעיות שהם גורמים להן.  
לכן חברתנו לא מוכנה יותר לעבוד עם חברת דח ס, אנו דורשים מחברת דחס לשלם את כל  
מה שמגי ע לחברתנו עד ליום זה, או לחלופין שישלמו את כל מה שמגיע לנו ב-10.08.2020  

ואנו נעזוב את העבודה. 
במידה וחברת דחס לא תסכים לתנאים אלה, אנו נעזוב את העבודה, לא נשלם שכר בחודש 
אוגוסט ונגיש תביעה נגד חברת דחס ועל מנת לזרז  את תהליך קבלת התשלום  שמגיע לנו  

נצרף לתביעה בלית ברירה גם את עיריית יבנה.  

שקר וכזב. דני סעדי אן:    

מי שלח את זה? משה חזות:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   חברת וואלה ניקיון בע"מ. 

ועדת  אנחנו  להבין.  גם  רוצים  אנחנו  תתפרצו.  אל  חברים,  משה חזות:    

המכרזים, לפני כן, רוצים להבין ולשאול. כי אנחנו מחליטים. אוקיי, דני? אנחנו מחליטים, לא  

אתם. טובה, רצינו פשוט לדעת מי שלח את זה.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   זה מייל מחברת וואלה ניקיו ן בע"מ. 

שמי אלה בעצם?    רועי גב אי:    

שמספקת   משנה,  קבלן  חברה,  זו  יודעים,  שאנחנו  מה  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   ככל 

כוח אדם לחברת דחס לצורך ביצוע הטי אוט בעיר.  

סעדיאן, אתה רוצה להגיב?  חיים מסינג:    
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כן. היום פניתי לחברת וואלה לקבל מהם אישור על  התשלום  דני סעדיאן:    

שעשינו בחודש מאי, שהם טענו שהם הגיעו עקב שעברנו בנק, בימים האלה שעברנו בנק,  

אני   ששילמתי.  מאי  חודש  של  התשלום  את  לי  להביא  מהם  ביקשתי  קל.  עיכוב  להם  היה 

משלם להם בדרך כלל חודש, חודש אחרי. הם ביקשו ממני תשלם עד התשיעי לחודש הזה.  

מכתב   באותו  אשלם.  לא  או  אשלם  אני  אם  נביא  לא  ואף  אחד  לתשיעי,  הגענו  לא  עוד 

רישיון תמ"ת,   להם  לי שיש  מהם שיעבירו  ביקשתי  לחברי המועצה,  אעביר  אני  שהוצאתי, 

הם מאושרים על ידי התמ"ת.  גם אם אני צריך לשלם, לא לשלם, קודם כל הם צריכים לשלם 

שכר פועלים, כי הם חברה מסודרת,  חוקית, לפי חוק במדינת יש ראל. אם הוא רוצה לתבוע  

לי את ההפרשה   נוהל במדינה, כמו שהוא אמר. ביקשתי ממנו שיביא  אותי או לעשות, יש 

זה   רישיון תמ"ת לבקש.  לו  וכל קבלן שלי  שיש  של הפועלים שהוא הפריש,  זכותי המלאה 

בזמן  הטיאוט  של  במכרז  קרו  והנפלאות  הניסים  שכל  מכיוון  בדבר,  הנוגעת  יד  פה  שיש 

האחרון , והוא שנתיים עובד איתי ואף פעם הוא לא בא לעירייה ופתאום כשיוצא מכרז אז  

פתאום דחס היא חברה שלא משלמת, ופתאום הוא מכיר בעירייה. עד היום הוא לא הכיר 

בעירייה. זו יד שעושה זדון במכרז. גם אמרתי לו שהוא יקבל תביעה ממני.  

וואלה למכרז.   זה. מה קשורה חברת  אנחנו רוצים לדעת מה  משה חזות:    

של כוח אדם.  

יופי. היא עובדת כקבלן משנה בכלל. ההתחייבות שלי לשלם   דני סעדיאן:    

לה עד התשיעי לחודש. אנחנו היום בשני לחודש. היו ם חברי הוועדה יושבים בשני לחודש 

ולא בתשיעי לחודש.   

דני, אני שואל שאלה פשוטה. אתה יודע מי המציעים במכרז?   משה חזות:    

אתה מכיר אותם?   

כן.  דני סעדיאן:    

האם וואלה מספקת כוח אדם לחלק מהאנשים פה?  משה חזות:    

כן. דני סעדיאן:    

כן? אתם יודעים את זה   בוודאות? משה חזו ת:    

 ... הקבלן  עם  עובדת   ... מטאטא  שמספקת  החברה  גם   דני שמואל:    

(מדברים ביח ד)  
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לוועדת שימוע בטיאוט  שאנחנו  ו יתרה מכך. אותנו לא הזמינו  דני סעדיאן:    

לשכר   בפירוש  מתחת  כתב  שהוא  גיל,  של  התנאים  לפי  מינימום  46  שקל  שכר  שמנו 

המינימום  ההצעה תהיה פסולה, אותנו לא הזמינו לטיאוט, כי אנחנו הכי כשירים בטיאוט  זה 

רק אנחנו ואותנו לא הזמינו לשם. הם הציעו סכום פחות -   

על איזה מכרז אתה מדבר?   משה חזות:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אתה פה אומר לנו 'עיריית יבנה, אני יודע, אני צריך לשלם עד  

התשיעי לחודש,  כי זה שכר של פועלים, ובכל  חודש, עכשיו, אוגוסט, זה שכר של יולי, אנ י 

מתכוון לשלם בזמן'. אבל אני שואלת אותך מה היה חודש קודם?   

לא, לא. דקה, דקה, דקה. אני רוצה לענות.   רו"ח שי ענוה:   

רגע, שנייה. חבר'ה, רק שנייה. דבר ראשון, אני מבקש, אנחנו  חיים מסינג:    

אני רוצה שנתנהל כמו שצריך. פנינו למר   כולנו רוצים אותה מטרה, את טובת העיר. אבל 

סעדיאן, אתה לא מנהל את החברה עוד,  נכון? אתה נותן שירותים לחברה. בוא ניתן קודם  

לבעל הבית שידבר. ניתן לו את הכבוד, ואחרי זה, מה שאתה רוצה תוסיף. שיחה פתוחה.  

בבקשה. אתה יכול לענות בבקשה לטובה?   

הוא רוצה לשאול.   דני סעדיאן:    

יש יו"ר, הוא מנהל את הישיבה.  רועי גב אי:    

חברי   בפני  פעם,  עוד  גם  הזה,  והמכתב  אותי  שאלת  טובה,  דני סעדיאן:    

לא   מכיוון שהתשובה  אז  לחודש.  בתשיעי  ואני משלם שכר  לחודש,  שני  רק  היום  הוועדה. 

מוצאת חן בעיניך, את מחזירה אותי לחודש שעבר, שהיתה תקלה?   

עו"ד טוב ה שפירא-אלטמן:   לא, אני שואלת אותך -  

תקלה   לנו  שהיתה  ועקב  בבנק.  תקלה  לנו  שהיתה  ענינו,  אז  דני סעדיאן:    

בבנק, קראנו, יש לנו גם מיילים כתובים איתו שיחזיר לנו את הצ'ק וניתן לו העברה בנקאית  

ממקום אחר. והוא אמר הצ'ק לא אצלי, במערכת  ניכיונות אחרים. התעכב בתשלום מכיוון 

שעד שהוא החזיר לי את הצ'ק שהיה אצלו במערכת בנקאית שונה, שיחזיר  לי אותו, נפל בין 

הכסאות יומיים, שלושה והעברתי לו את הכסף.   

קיבל את הכסף?   רו"ח שי ענוה:   

כן.  דני סעדיאן:    
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קיבל את הכסף. רו"ח שי ענוה:   

עו"ד טובה שפירא-אלט מן:   ב-15.

לא, ב-12, ב-13  עקב שהוא לא החזיר לי את הצ'ק שלי. אם  דני סעדיאן:    

הוא היה מחזיר לי   את הצ'ק שלי, שהוא אצלו, היה מקבל באותו יום. אני לא אתן על אותו 

צ'ק שני צ'קים. אני עושה העברה.   

קיבלו  לא  שהם  בגלל  לעובדים  שמגיע  הסכום  עם  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   ומה 

בתשיעי, אלא ב-12, לגרסתך?  

הלנת שכר.   דוד שטרית:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   הלנת שכר.  

זאת   מה  יקבלו,  שכר  הלנת  על  יגישו  שהעובדים  ברגע  רו"ח שי ענוה:   

אומרת?  

מה זאת אומרת?  זו אחריות שלנו,   רועי גב אי:    

וכל   המנהל  שאני,  דני  סליחה  בואו,  חבר'ה,  דקה.  דקה,  לא,  רו"ח שי ענוה:   

אחד, אני לא  מכיר את חברי הוועדה, אבל אני חייב לחזור. כנראה שהסברתי משהו מקודם  

במצב  אנחנו  רגיל.  במצב  לא  אנחנו  רגיל.  במצב  אנחנו  כאילו  כאן  מתייחסים  כנראה  אבל 

שהבנק עצר חברה, ב-13 מיליון שקל. דקה, דקה. לא, לא, שנייה.   

היית   יועצת  משפטית,  ואת  חוקי ,  רי שיון תמ"ת  לו  ברגע שיש  דני סעדיאן:    

לו   יש  תמ"ת.  רישיון  לו  לו  ערבות',  יש  יש  אדם  הבן  להגיד  'אדוני,  לתמ"ת,  לפנות  צריכה 

ערבות אצל התמ"ת. הוא היה צריך לשלם ולתבוע אותי. לא לפנות לעיריית יבנה.  

הגישה  לפי  שנייה.  אומרים? לא,  אתם  מה  דקה.  דקה,  לא,  רו"ח שי ענוה:   

שלכם, סליחה, בואו, ק טעו אותי, אני רוצה להמשיך. לפי הגישה שלכם מה אתם או מרים? 

חבר'ה, תקשיבו, הבנק עצר אתכם. אז כמו כל חברה אחרת שנכנסת לבעיות, תעצרו את כל  

הפעילות, אל תשלמו לאף אחד כלום,  

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

תקשיבו,   'חבר'ה,  ולהגיד  לבוא  במקום  אז  עונה .  אני  דקה,  רו"ח שי ענוה:   

אני  באיחור,  אליכם  הגיע  הוא  שלי,  אולי  בנייר  זה  את  גם  כתבתי  זה,  את  ואמרתי  נכון', 

מניסיון  אבל  כנגד.  שיש  המסמכים  כל  את  גם  אעביר  אני  כך.  אחר  אותו  תקראו  מתנצל. 
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לי  13   עו צרים  חודשים  ארבעה  ברגע שבמשך  אחד,  מקבלן  יותר  שהוא  מניח  ואני  שלכם, 

ארבע   כבר  זה,  את  תרשמו  מדגיש,  אני  נכון,  ונכון,  לעבוד,  המשכתי  ועדיין  שקל,  מיליון 

פעמים אני אומר את זה, נכון שהתהליכים לא היו חלקים. קורה, כולנו בני אדם, ובטח ב-13 

זוכר  לא  ואני  שנתיים  כבר  איתנו  עובד  הזה  הספציפי  שהקבלן  עובדה  אבל  שקל,  מיליון 

שהעירייה פנתה אלינו ואמרה שהקבלן פנה אליה שאנחנו לא משלמים.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   פניתי .

שמה?  רו"ח שי ענוה:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   פניתי בכתב,  

שאנחנו לא משלמים לקבלן.   רו"ח שי ענוה:   

כן, שלא משלמים תנאים סוציאליים. דוד שטרית:    

אני לא צריך. הוא קבלן משנה. הוא אחראי , רו"ח שי ענוה:   

מי שאחראי על הנושא הזה של התנאים לעובדים, אני בתור   דוד שטרית:    

השנה   על  מדובר  לא  הבטחתם,  התחייבתם,  שימועים,  עשינו  ישבנו,  סליחה,  מנכ"ל, 

האחרונה. מדובר על שנה קודמת.   

הייתי  איתך,   אני  לא.  לא,  לא,  רגע,  קבלן.  הבאנו  זה  בשביל  רו"ח שי ענוה:  

שנייה. אני הייתי אי תך בשימוע.  

... בשביל זה שאני דורש ממנו ... עו"ד מאיר דהן:   

... שלא עמדתם. לא משנה מה הסיבה. אנחנו לא מכירים, ...  דוד שטרית:    

עמדתם   שלא  רק  לא  אז  העובדים.  של  הנושא  לגבי  איתו  התקשרות   ... משנה.  קבלן  זה 

בהתחייבות. הם היו פה, עמדו בלשכת ראש העיר, ביקשו שכר. אנחנו כמעט שילמנו את  

גם   לכם  הודענו  משלמים,  לא  אתם  אם  שלנו.  זו   אחריות  אפשר.  אי  כי  במקומכם,  השכר 

שאנחנו נשלם ונחייב אתכם.  

אתה מדבר על מה שקרה בחודש שעבר.   רו"ח שי ענוה:   

כן. דוד שטרית:    

השלושה   של  אותו  מצב  על  תחזרו  20  פעם  אם  בסדר.  רו"ח שי ענוה:   

חודשים האחרונים, זה לא ישתנה. אנחנו מדברים על מכרז חדש, נכון?   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   שנייה, החברה פנתה אלינו וציינה שזו לא הפעם הראשונה.  
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עכשיו ממך אני למדה שאכן, זה לא היה רק חודש אחד, אלא כנראה כמה חודשים. 

אבל במהלך החודשים שולם.   רו"ח שי ענוה:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   שנייה. אתה שאלת אותי מה אני מצפה שתעשה? אני רוצה 

לענות לך. אכן, אם היתה תקלה, וקורה שיש תקלות, צריך לתקן. כי עם כל הכבוד, העובד  

המסכן לא צריך, עובד שמשתכר שכר מינימום, אולי קצת יותר, הוא לא צריך לרדוף אחרי  

כמה  של  תחשיב  תעשה  בעיה.  באיחור,  אין  שילמת  תקלה,  לו.  קרתה  המגיעים  התנאים 

צריך לשלם להם מעבר, תשלם, תסגור. אני לא צריכה -  

את התחשיב,   עושה  לא  אני  לקבלן המשנה.  אני משלם  אבל  רו"ח שי ענוה:   

הם לא עובדים שלי.  

שאני   מכתב  יש  מהקבלן.  ביקשתי  שלם  חודש  שנייה.  שי,  דני סעדיאן:    

כל    ואת  ההפרשות  כל  את  לראות  רוצה  שאני  הועבר  לו,  שהיום  במייל,  לך  אותו  הוציא 

הכספים, כי מגיע לי בחוק.  ועד התשיעי אני משלם לו את הכסף. אבל לפנים משורת הדין  

אני רוצה שהוא יביא לי שכל הפועלים שלי קיבלו את כל השכר ואת כל ההפרשות, שאני לא  

אהיה חשוף לתביעה. איזו בעיה יש בזה? (מדברים ביח ד)  

שאלה. אתה משלם עד התשיעי לחודש עבו ר איזה חודש?    תמר קופ ר:    

חודש קודם.  דני שמואל:    

אני   אז  שלי.  קבלן  הוא  הדברים.  בין  מערבבת  את  לא,  לא,  דני סעדיאן:    

עונה לך. אם הפועל שילם, משלם לו בחמישי לחודש. הוא עובד אצלי בתור קבלן.   

אני שואלת שאלה. תמר קופר:    

אז אני עונה לך. דני סעדיאן:    

שוטף שלושים.  רו"ח שי ענוה:   

נניח  לחודש.  התשיעי  עד  לו  משלם  אתה  להבין.  רוצה  אני  תמר קופר:    

היום, עד ה-9.8.   

על חודש 6. רו"ח שי ענוה:   

היא שואלת אותו, אתה עונה? חבר'ה, תנו לו לענות.   חיים מסינג:    

שני יה,  אתה משלם לו עכשיו ב-9.8. אתה משלם עבור יולי א ו  תמר קופר:    

יו ני ?  
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עבור חודש שישי.  דני סעדיאן:    

נכון.  רו"ח שי ענוה:   

מה הבעיה? הוא קבלן, הוא לא פועל. דני סעדיאן:    

רגע, אבל סליחה, אני רוצה לענות לך. סליחה שאני אומר את   רו"ח שי ענוה:   

זה. כשאני לוקח היום קבלן, בכל תחום, עזבי רגע את התחום  שלנו, אני לוקח קבלן משנה  

שעובד איתי, ואני מקבל ממנו סחורה, או מקבל ממנו שירותים, ואני משלם שוטף  120, כי  

את   מעניין,  לא  אותי  אז  נכון?  בשוטף,  משלמת  העירייה  גם  עובדים.  ככה  התנאים,  אלו 

בלי  בזמן,  לעובד שלו  צרי ך לשלם  לו שוטף  120. הוא  העובד שלו לא מעניין שאני משלם 

קשר לתשלום שלי. בוא נעשה  סדר רגע בין שני הדברים. כשאני עובד עם עירייה, ומקבל  

מעירייה שוטף  60, בעירייה מסוימת, לא העירייה הזאת, במקום אחר, מקבל שוטף  60, או 

מקבל שוטף  45, לעובד שלי, מתי אני משלם? בתאריך שלו. אז אין קשר מתי אני משלם   

לקבלן משנה. אני יכול לשלם לו גם עוד שנה. אם זה בתנאי ההסכם שלי.   

אז יש לי עוד שאלה. תמר קופר:    

אגב, יש לכם אישור להעסיק קבלן משנה?   דוד שטרית:    

ע"פ החוזה נדרש   לבקש אישור להעסקת קבלן משנה. עופר תורג'מן:   

אנחנו לא  אישרנו  אף פעם את החברה הזאת, הקבלן משנה.   דוד שטרית:    

יש לכם איזשהו אישור להעסיק אותו?   

אתם פניתם אלינו לפני שנתיים.   דני סעדיאן:    

מנהל   לאישור  קבלן   משנה  תובא  העסקה  של  המכרז  ,  תנאי  תורג'מן:במסגר ת  עופר 

הרשות. אני לא מכיר פנייה לאישור קבלן משנה בשם חברת וואלה.    

לא, היינו אצלכם, דני שמואל:    

מי זה אצלכם? עופר תורג'מן:   

גם  טענו  ואז  יבנה,  בעיריית  אדם,  כוח  ואז  אדם.  כוח  אצל  דני שמואל:    

שאנחנו לא מפרישים כמו שצריך,  

למי, דני? למי אתה היית? מי זה? משה חזות:    

  ...ם יראפ יכ כר.וז אל  אושהשה יגפה תיה ברה,חתה יה    :אןדיעס ניד

  ד) חיבם יברדמ(
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... חברת כוח אדם, שהם ישלמו את כל התנאים הסוציאליים,  דני שמואל:    

רגע, ... זה  95% מחברת כוח האדם הם היו עובדים שלנו. הם עברו לחברת כוח אדם, שזה  

יהיה להם מסודר כמו שצריך.  

שלא יבואו בטענות אלינו.   דני סעדיאן:    

הם לא י כולים כל דבר להגיד לנו לעשות, אחרי זה להגיד 'מי   דני שמואל:    

אמר?' אז אני אגיד לך, בחוזה של העירייה, אז בוא נעבור איתך דבר דבר בחוזה. מי כמונ י 

יודע ש-80%  ממה שאנחנו עושים פה לא כמו שכתוב בחוזה. אז לא מה שטוב לך בסדר, 

ומה שלא טוב -  

תפרט. (מדברי ם ביחד)  רועי גב אי:    

דני, תן לנו דוגמה. ח יים מסינג:    

בוא  אני אתן לכם דוגמה. נתתם לי פה, ראיתי באחת ההערות   דני שמואל:    

איך אתה   עופר בבקשה,  לי  יענה  לפי תוכנית העבודה. עכשיו  שהמשאית שלנו לא עובדת 

נותן אישור  למר...    פרץ,  לקחת  לי מנוף מאזור א' לאזור ב', שלא הוצאת לי בקשה  בכתב  

להעביר את המנוף מהאזור הקיים לאזור אחר. איפה זה כתוב במכרז?   

במסגרת תנאי  המכרז  מנהל מחלקת תברואה  רשאי לנייד את   עופר תורג'מן:   

המשאית ע"פ צרכי הרשות גם רשום לך במכרז שהמנהל רשאי לתת הנחיות,   

תשלום,   זה  על  קיבלתי  איפה  כסף?  זה  על  קיבלתי  איפה  דני שמואל:    

מעבר לאזור המוסכם?   

מה  לפי  עובד  אתה  עבודה.  תוכנית  לפי  רק  עובד  לא  אתה  עופר תורג'מן:   

שצריך לפנות. וע"פ צרכי הרשות הסכם הפינוי הינו לפי טון    

עומד   לא  שאני  לי  אומר  אתה  למה  אז  לפי,  עובד  לא  אני  דני שמואל:    

בתוכנית העבודה?   

שאתה   כמו  תראה,  רוצה,  אני  הזאת.  לנקודה  מעבר  זה  דני,  עו"ד מאיר דהן:   

יודע, כשאנחנו ניגשים למכרז, כשאנחנו בוחנים מכרז, אחד הפרמטרים החשובים ביותר זה 

מעופ ר   הדוח  את  לקחת  אולי שעתיים  לי  לקח  הקיים. תראה,  הקבלן  עם  לנו  שיש  הניסיון 

ולהעביר אותו, לפי פרטים, ל-A4. עכשיו זה לא עניין אחד. כל מה שהוא רשם שם, י ש פר ק,  

שנייה,  
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רגע, שנייה. אבל הוא יכול להתייחס למה שעופר כתב? ...   דני שמואל:    

אז דני, אתה כמנהל החברה, יש פה הרבה מאוד דברים. יש  עו"ד מאיר דהן:   

פה מאסה. המאסה  פה מאוד מכרעת ומשמעותית. חילקתי את זה לפרקים. פרק ראשון, אי 

ביצוע עבודות לפי הוראות המכרז. י ש  שם הפרות חוזרות ונשנות. גם ליקויים בניקיון ובפינו י 

אשפה. זה פרק אחד, שאני לא אפרט את כולו.  ציוד, כלים וכלי תחבורה, קטסטרופה. פינוי  

ליקויים חמורים בתחנת המעבר, עד כדי   העברות פליליות. לגבי ריקון   אשפה קטסטרופה. 

הפסולת באתר חרובית או באתרים אחרים. פרק שני שי ש  פה זה עבירות על החוק. יש לי  

פה רשימה ארוכה של עבירות  על החוק שעברתם. פרק שלישי זו הקריסה הכלכלית שהוא  

הסביר אותה. הוא הסביר את הקריסה הכלכלית. יש לנו פרק רביעי, פן רביעי, שזאת פגיעה  

בעובדים ובספקים. ישנן תביעות, ישנן תלונות. והיא הקריאה היום אחד כזה. והפרק  הלא  

פחות חשוב, אולי הכי חשוב, בין החשובים, זה חוסר אמון מוחלט. בא עופר תורג'מן ואומר 

לנו,   שייכים  לא  שהם  באתרים  אשפה  ריקון  ונשנות,  חוזרות  בהבטחות  עמידה  שיש  אי 

טענות.   של  מאסה  פה  יש  אומרת  זאת  וכו'.  וכו'  לא  מוסדרים,  באתרים  אשפה  השלכת 

(מדברים ביח ד)  

נמצאים  חודשים,  לשמונה  עשרה  בין  מעל,  אני  כל  קודם  דני שמואל:    

בחוסר ודאות. אנחנו לא יודעים אם אנחנו עובדים, לא עובדים. אם יש מכרז, אין מכרז. אף  

אחד פה מהחברים לא היה קונה משאית ב-300, ב-400, במיליון שקל, שלא יודע מה יהיה 

איתה מחר. ברגע שיוצא, הברזל הזה לא שווה שקל  י ום אחרי שקנו אותו. דבר שני, כשהוא 

ואז הוא  לי את הבעיה  של הגזם?  אומר שאני שופך באתרים אחרים. למה הוא לא פותר 

כל   לעירייה.  נוח  זה  כי  למה?  הבעיה'.  את  לפתור  צריך  שאתה  כתוב  'במכרז  לי  אומר 

הפסולת הגושית והפסולת היבשה הוא נותן לי לפתור את הבעיה. אין לי בעיה, בזה  בסדר.  

וגרם   טון  בעיה.  כל  אין  מולם.  עובדת  לא  לאתרים שהעירייה  הולך  אומר שאתה  הוא  אבל 

ששפכנו מעל  מה שהיה חשבון חודשי שאני עושה עם עופר מדי חודש, הנה הוא פה יעיד,  

כל גרם שאנחנו עברנו את המכסה שאנחנו פינינו לעיריית יבנה, שילמנו אותה, לא בתשלום.  

לנו הבעיה הכלכלית,   יש מצב שבגלל שהיתה  הזמן,  עם  ואז  ישר  בחשבון.  לנו  הוריד  הוא 

ואז   זה  על  שילמנו  בחינם,  לא  שלנו.  האישיים  לאינטרסי ם  גם  חרובית,  באתר  השתמשנו 

אולי   אומר  לא  הכל.  על  בעיה,  שילמנו  אין  אחד.  ביום  אותנו  עצרו  גבוהה,  היתה  המכסה 
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שילמנו. כי קיזזנו לנו את זה באותו רגע מהחשבו ן .  

ואנחנו   הגזם,  לפתור את הבעיות של  טוב  דני  לעירייה  שנוח  להיות שמתי  יכול  לא  עכשיו, 

לפני  אומר על העובדים שלא קיבלו כסף.  רגע, כשאתה  טובים לפתור את הבעיות. עכשיו 

שבועיים העירייה קיבל ה  חמש  כוכבים. אם אתם טוענים שאנחנו כל כך גרועים, או מישהו 

החברה  של  והעובדים  אני  לא  אם  המצלמות,  ועם  בטלוויזיה  מלהצטלם  חוץ  לי,  יגיד  מפה 

מביאים את החמש כוכבי יופי לעיר הזאת ?   

בוא לא נדבר על משהו שהוא –   רועי גב אי:    

לעובדים  משלם  לא  אני  כלכלית,  בקריסה  אני  אם   ... למה?  דני שמואל:    

ואני לא מקיים את מה שצריך ולא עומד בשום תנאי ...  

... אתה   דני.  אנחנו מדברים על השמונה חודשים האחרונים,  עו"ד  מאיר דהן:   

אומר שהקריסה הכלכלית ... זה הגורם להכל? ...  

לנושא   הפיננסי,  לנושא  קפיצה  פה  יש  ברשותכם.  שנייה,  רועי גב אי:    

אנחנו   שבאמת  להבין  ננסה  פרק,  פרק  נעשה  בואו  סוציאליים.  עובדים  לנושא  תברואתי, 

נוגעים בכל דבר.  

יש  פיננסי.  הכלכלי,  בנושא  לדון  והתחלנו  דנו  אנחנו  אוקיי,  חיים מסינג:    

למישהו עוד להוסיף בנושא הפיננסי?   

בתנאי   לעמוד  מתכוונים  אתם  איך  הפיננסי.  בנושא  רוצה  אני  תמר קופר:    

לקבל  מבלי  החודש  את  לעבור  מסוגלים  לא  אתם  הנוכחי  במכרז  המכרז?  של  התשלום 

מקדמה ע ל אותו חודש. עוד לא הסתיים החודש...  את האוויר הזה  כי לא תצליחו לסיים את 

החודש. אז איך תעמדו בתנאי   התשלום של המכרז? וזה לא חצי שנה ולא שנה.  זה הרבה  

מאוד זמן.  

יפה, שאלת שאלה יפה ומה קדם למה. אנחנו כבר  12  חודש,  דני סעדיאן:    

מעל  10  חודשים כמו שהוא אמר באי   ודאות.  יוצאים למשכ"ל, כן יתנו לכם להשתתף, שנייה, 

תני לי לדבר. ... תני לי לענות לך תשובה אחורה.   

דני,לתשומת ליבך תמר מתייחסת לא רק לשנה האחרונה,    עופ ר תורג'מן:   

רגע. עופר, היא שואלת שאלה, אולי אני לא מבין אותה. שהיא   דני סעדיאן:    

תחדד לי. היא מתכוונת קדימה מה יקרה איתי. את שואלת קדימה מה  יקרה איתי.  אחורה 
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  .ןבימ אל ניאש תוהיל לכוי ,לי ןמיאתת. ונעלע דוי ינאש ומכבה ושתהעל ת ונעלצה ור ינא

 אלה שש ים אמה. ידקמקרה ימה ורה וחא הקרמה  יתואת אלושא יה נה. בההת א יל ודדחת

  ? יתואת אללה ששא השוזת. חראתה וא ונקתידה עוו היברחנה, שוש

הצעה   מגישים  אתם  איך  אותך  שואלת  אני  תשלום,  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   ... 

וחושבים לעמוד  - 

הבנתי טוב מאוד. אנחנו תאמיני לי יש לנו פרויקטים במיליוני   דני סעדיאן:    

שקלים. נכסים במיליוני שקלים. אנחנו לא כאלה אנשים שלא מבינים עניין, לא יודעים לנהל. 

אנחנו דור שני באשפה, במתכות.  יש לנו מעל  65  משאיות. בענף המתכות  40  פו עלים. יש  

לנו מגרסות וציודים במיליוני ם. מה שקרה לנו ביבנה זה שהדור הקודם  ניהל את העסק, וזה  

ועוד שבועיים יהיה  ומחרתיים יהיה מכרז  'מחר יהיה מכרז  ואז אמרו להם  גם היה בסדר, 

יצאו  'מחר  מאוד.  טוב  זה  את  יודע  ועו פר  וגם הקבלן.  העירייה  גם  ונגררנו,  ונגררנו  מכרז'. 

אני לקחתי   היה שנה שעברה.  זה  יצאו למכרז, דרך משכ"ל, דרך   דרך'.  למכרז, מחרתיים 

מפרעה ...   

דני, לא ענית ... (מדברים ביחד) חיים מסינג:    

היא שאלה אותי אחורה. אני נתתי תשובה אחורה.  דני סעדיאן:    

לאחורה לא ענית.   חיים מסינג:    

למה לא עניתי?   דני סעדיאן:    

הולך   אתה  איך  היתה  שהשאלה  הבנת  אתה  לך.  אגיד  אני  חיים מסינג:    

קדימה, על בסיס מה  שהיה עד עכשיו. והצגת אותו נכון. רק דבר אחד לא ענית. מה קשור  

לא   אתה  העירייה  של  מקדמות  ללא  שנים,  של  תקופה  שבמשך  לזה  המכרז  של  הנושא 

מסוגל לתת שירות?   

קודם כל אני רשאי לקחת מקדמה, אני משלם תמורתה ריבית.   דני סעדיאן:    

לא רק בעיריית יבנה, גם בעיריית אשדוד, אני לוקח מפרעות ואני מעדיף, במקום  שיהיה לי 

בבנקאי.  

לפי החוזה אתה לא רשאי. תמר קופר:    

יכולת להגיד לי לא. זה שאת נ תת לי,   דני סעדיאן:    

להמשיך   תוכלו  שלא  היה חשש  ביחד)  הגיע  ...  (מדברים  זה  תמר קופר:    
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ולעבוד -  

תמר, א ז אני אגיד לך משהו יותר יפה. על בסיס החשש הזה,   רו"ח שי ענוה:   

אני במשך שלושה חודשים הייתי ...  12  מיליון שקל, לא מיליון שקל או  700  שאת נותנת לי 

מקדמה.  12 מיליון שקל, ועובדה שעבדתי.   

עכשיו, שאלת אותי על אחורה.  דני סעדיאן:    

לא, זה על הקדימה, לא, עצור, דני.  רו"ח שי ענוה:   

אני   זוכה במכרז חדש,  היום  אני  אם  רוצה ללכת קדימה.  אני  דני סעדיאן:    

ולהון העצמי שלי ואומר כרגע אני הולך למכרז של חמש שנים, עם  בא לבנק החדש שלי, 

ציוד  חדש, בלי הפתעות. קונה ציוד כמו שאני צריך לקנות, כמו שאני קונה לכל עירייה שאני  

עובד בה. לא נשאר עם טלאי על טלאי. עובדה שיש לי מהתחלה,  מהיום, שלוש שנים. שנה 

אני מחשב את עצמי לפי מה שאני צריך. העירייה רוצה להביא לי מפרעה יכולה להביא ל י 

מפרעה. לא רוצה להביא לי מפרעה, שלא תביא לי מפרעה. זה נתון לרשות. זה לא נתון, זה  

לא היה חד צדדי. הרשות יכלה לבוא ולהגיד 'הלו, בוא לפה. לא רוצה להביא לך'. יכול להיות 

שהייתי ממשיך לעבוד -   

אתה יכול לעמוד בכל התנאים שעמדתם?  רועי גב אי:    

בוודאי.   דני סעדיאן:    

אותה  חברת כוח אדם, שנייה, רגע, אני מקשיב בשקט. תנו לי רועי גב אי:    

שנתתם מחיר  או תו  שנתתם,  הנחה  אותה  בסיס  על  לעמוד,  יכולים  אתם  בבקשה.  לסיים 

באותה איכות שנתתם בשנים אחורה, כשאני מדבר על לפני השנתיים האלה שמציגים את

הדברים.  

אתה מדבר על השנה האחרונה. דני סעדיאן:    

המכרז   בתנאי  לעמוד  יכולי ם  אתם  האם  קדימה.  מסתכל  אני  רועי גב אי:    

אחד לאחד, כמו שכתוב,   

בוודאי,   דני סעדיאן:    

כוח  חברת  אותה  ועם  שהצגתם  מחיר  באותו  הסכם,  פי  על  רועי גב אי:    

אדם, או כן או לא -  

חברת כוח אדם - דני סעדיאן:    
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בלי לפגוע לא בזכויות עובדים, בלי הלנות שכר חלילה, ולעמוד   רועי גבאי :    

בכל התנאים עצמם?  

חשו ב   מאוד  שהוא  אחד,  משהו  עוד  אגיד  אני  עכשיו,  בוודאי.  רו"ח שי ענוה:   

להבין. כנראה זה לא ברור. אני עד אתמול, חברת דחס, אני אעביר לכם את הנייר, עמדה  

עוד   שהיתה  כמעט  ערבויות,  מסגרת  בלי  שקל,  כמעט  14  מיליון  של  אשראי  מסגרות  עם 

מיליון וחצי שקל, שמתוך הסכום  הזה,  12  מיליון שקל לא היה שייך לחברת דחס. עכשיו,  

מסגרות   ויש  לך  בנק  עם  ועובד  בא  כשאתה  מהותי.  מאוד  שהוא  משהו  רגע  להבין  צריך 

כמו  כי  שלך,  גודל  בסדר  חברה  של  לממוצע  מעל  שהן  שקל,  של  12,  14  מיליון  אשראי 

שאמרתי, חברה בסדר גודל  שלי אמורה לקבל בדרך כלל בין  2  ל-2.5  מחזורים, שזה סדר  

הגדלת   עוד  צריך  אני  'תקשיב,  לו  ואומר  לבנק  בא  כשאתה  שקלי ם,  של  6,  7  מיליון  גודל 

לא   וזה  בפול,  כבר  אתה  לך.  נותן  לא  אני  'עצור,  לך  אומר  בעוד  מכרז',  זכיתי  כי  מסגרת 

משנה מאיפה זה בא'. עכשיו, צריך להבין, כל מה שאני אומר, עוד שנייה תקבל נייר מדויק.  

גם  אם היו לי ביטחונות, וצריך להבין. הבנק י ש לו שיטת עבודה שונה ממה שאנחנו רואי ם. 

שקל.   של  14  מיליון  אשראי  מסגרות  כנגד  שקל  של  60  מיליו ן  ביטחונות  היו  שלי  לבנק 

בסדר?  60  מיליון שקל כנגד  14, שמתוך ה-14  12  לא היו שלי, ורואים ג ם  שכשהבנק הגיש  

תביעה, ועצר לדחס את המסגרות, הוא תבע את חברת הבת ושם שעבוד על הנכס ששם,  

שב-40  מיליון כדי לפרוע את הכסף שלו. וכשהוא קיבל את הכסף, הוא קיבל אותו מחברת  

א. ניסן, לא ממני. כי היא היתה חייבת לי בספרים. ויש דוחות כספיים, אני יכול להראות לך 

לפני   במצב  שאם אתמול, שנה שעברה,  נמצא  היום  אני  עכשיו,  בין חברתי.  חוב.  זה  שיש 

שנה, לפני ש נתיים, לפני שלוש, אני הייתי במסגרות  חוב לבנק  14  מיליון שקל ונתתי שירות,  

אז לא השנה, לפני שנתיים זה היה, בוא רגע נחדד את הזמנים.  נתתי שירות טוב לאורך כל  

השנים, למעט תקופה מסוימת שאני לא נכנס כרגע מה היה בה. והייתי ב-14 מיליון מסגרות  

אשראי.  

... הסכם, לא לטווח ארוך.  עו"ד מאיר דהן:   

אפשר   אשראי.  מסגרות  אפס  ......יש  שנייה.  14  מיליון  רגע,  רו"ח שי ענוה:   

התחייבויות אשראי, רועי. אפס.    
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צריכים  שהם  לנו  ...  מביאים  שלנו  עובדים  כמה  יודע  אתה  דני שמואל:    

להיות בבידוד? זה גם ...  

ואפרים  כל,  עם  דני  קודם  דברים.  לכמה  להתייחס  רוצה  אני  עו פר תורג'מן:   

אני עו בד תקופה ארוכה. עם דני    סעדיאן  פחות, דני הקטן, דני הגדול.  ... דני הקטן ואפרים 

בעצם  לנו  היו  עברו  בשנים  ואכן  שלי.  בשוטף  איתו  עובד  שאני  הפורום  בעצם  זה  שמואל 

ארבעה   לא  זה  שאמרת,  כמו  האחרונה,  בשנה  מסודרת.  בצורה  עבדתם  טובות.  שנים 

חודשים, זה  שנה אחרונה, אנחנו עוברים כאן מסכת, אני קורא  לזה מסכת עינויים פרטית 

שלי, כי אנחנו נתקלים כל יום בתקלה חדשה.   

הזו ? זה  12   השנה  במהלך  חודש  להגיד  יכול  אתה  עופר,  משה חזות:    

חודש? 10? רגע, שנייה, שנייה.  

בערך החל מיוני 19', פלוס מינוס,   עופר תורג'מן:   

אתה מדבר על נובמבר, ומתוך הנייר הזה רוב הדוגמאות שלך   רו"ח שי ענוה:   

... רוב ההערות שלך חמישי שישי.  

לנו   היו  נובמבר  19'  לפני  גם  מנובמבר  19',  הדו"ח  החל  עופר תורג'מן:   

תקלות. אני כמנהל מקצועי, המחויבות שלי היא חד משמעית, אחד, לבח ור את הקבלן בעל  

לפני    ענווה  דקה  רו"ח  דעת  חוות  להוכיח.  מסרת  צריכים  אתם  זה  ואת  הכלכלית  היכולת 

התחלת  בירור מול דחס. אני קורא את זה תוך כדי תנועה. והיכולת הכלכלית היא חלק מאוד  

מהותי במכרז של אשפה, כמו שאתם יודעים. מכרז של אשפה, כמו שאמרת,  זה מכרז  של  

2 מיליון ₪ לחודש. זה סך הכל 24 מיליון ₪ לשנה. אם אני מכפיל את זה על חמש שנים של  

מכרז, זה 100  מיליון ₪.  

אין לך בעיה.  רו"ח שי ענוה:   

סליחה?    עופר תורג'מן:   

אין לך בעיה.  רו"ח שי ענוה:   

לרגע  זה,   נכון  לי בעיה, אבל החששות שלי  אתה אומר שאין  עופר תורג'מן:   

אני רוצה להיות חד משמעי וברור,  שקיים    חשש. אני לא רוצה להיתקל  מחר שיש משאית,  

אין משאית. כן יכול להגיע ... מצב שקורה בשלב הנוכחי  

... לעירייה את התקציב למשך חודשיים.  רו"ח שי ענוה:   
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הינהלשלם   דחס  זה  ע"פ  בקשת  תשלום  מקדמה,  בנושא  עופר תורג'מן:   

התשלום  את  הנושא  של  להסביר  ולחדד  הגזברית  יכולה  ריבית,  כן,  במיידי    נושא  ריבית. 

במיידי מתבצע. אבל יש כאן הרבה דברים שאתם צריכים להו כיח שיש לכם יכולת כלכלית.  

במכרז הנוכחי   אנחנו משנים בכלל את תצורת הפינוי, אתם יודעים את זה. זה אומר שיותר  

משאיות, זה אומר  שאתם נדרשים לרכוש יותר משאיות. האם אתם מסוגלים לכך?  

המכרז ה קודם היה בשיטה של הפעלה עם תחנת מעבר. דובר:     

במכרז   מהותי  בשינוי  אנחנו  חברים,  במכרז.  מהותי  שינוי  זה  עופר תורג'מן:   

לפינוי   נוסעת  לאסוף,  מסיימת  לפינוי.  נוסעת  לעבוד,  מסיימת  שמשאית  אומר  זה  הנוכחי . 

.האם אתם ערוכים לזה כלכלית?   

עופר, אני יכול עכשיו לדבר?   דני סעדיאן:    

חוץ מזה, לפני אם אתם ערוכים, השאלה שלך,  אתה יודע, יש  דוד שטרית:    

לא   זה  אומרת  זאת  לזה שמחר,  ערב  מי  בלב.  פו  עושה  ממרק  שנכווה  מי  מישהו שאמר, 

והרבה   משנה  יותר  זה  באחריות,  לך  אומר  ואני  שנה,  כמעט  זה  תקלה.  היתה  חודשיים 

את   בדקנו  אנחנו  להילחם.   כדי  באנו  אנחנו  לא  התכתובת.  את  גם  להוציא  ואפשר  קודם. 

המכרז הזה, ואנחנו בו דקים לגופו של עניין.   

דוד, אני רוצה תשובה לגבי תחנת המעבר. רגע, דני, סליחה. משה חזות:    

האם המכרז הזה אין תחנת מעבר?  

משונעת   תהיה  הפסולת  כל  החדש,  המכרז  תחת  עונה.  אני  דני שמואל:    

קלה   לא  תקופה  עברנו  אנחנו  לדוד.  אענה  אני  עכשיו  רגע,  ישירות.  א'.  פסולת  לאתרי 

מבחינה כלכלית  והקורונה הוסיפה. יכולנו גם אנחנו להרים ידיים, ללכת לפשיטת רגל,   

למה תפשוט רגל? ...   דני סעדיאן:    

רגע, סוגרים הכל, ו שכולם ירוצו. לא עשינו את זה. לא ברחנו.  דני שמואל:    

והנה עופר יעיד  וגם צביקה יעיד. אפילו לפני שבועיים, שאני לא יכול לקנות משאית  חדשה  

או משאית ספייר, כשאני לא יודע מה קורה איתי.  ואחרי כל זה, הבאתי משאית ספייר. היא 

לא עומדת בדיוק בכל הדרישות שלה. היא טיפה יותר גדולה. אז  היא לא עוברת ברחובות 

צרים ולא עוברת ברחובות הולנדיים.  והוא יעיד, אני בעצמי יצאתי לעבוד עם המשאית. אני  

לא מתבייש. למה? בשביל שהכל יהיה בסדר. תגיד לי אם אני לא אומר את האמת. רגע,  
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אבל אני לא יכול להתאים את עצמי לדרישות של העירייה, כשאני נמצא בחוסר ודאות. ...  

המכרז  הסתייםביוני   רוצים או לא רוצים,  המכרז  הסתיים ביוני   עופר תורג'מן:   

איזה חוסר וודאות הי י תה?  

עו"ד טובה שפירא-אלט מן:   קיבלתם הודעה ...  

קודם כל, אני לא אקנה משאית חדשה כשהמכרז נגמר  ביוני   דני שמואל:    

... ואז לצאת למכרז עם המשכ"ל ולא לתת לנו בכלל להש תמש. ... רגע, אני יכול להגיד עוד 

משהו. כשאנחנו מדברים על   תקלות בשיתוף פעולה בין המתחרים שלנו, חברת כוח האדם  

יש לה עניין   עם החברה שמטפלת בשכונה הירוקה. רגע, רגע, החברה שהשתתפה במכרז  

. .. 

דני, למה אתה מתפרץ? אני לא מבין. ...   משה חזות:    

בשם  חברה  פה  יש  תסתכלו,  אתם  אם  לכם.  עונה  אני  רגע,  דני שמואל:    

רגא  שהשתתפה במכרז. לפני חודש החליטה ביום אחד לבוא ... להעלות את המטאטא  על  

המשאי ת ולקחת אותה. ואומרים לנו 'לכו תתבעו אותנו'. למה? למה לא עשיתם לפני שנה,  

לפני שנתיים? ועם כל זה הבאנו מטאטא חדש עכשיו,  

שקנינו אותו לפני שנתיים ... לפני שנתיים קנינו מטאטא חדש.   דני סעדיאן:    

שנייה, בואו ניתן לדני, יש לי שאלה. תראו, אנחנו   לא ידענו אם  חיים מסינג:    

יש מכרז, אין מכרז, אי ודאות. לפי מה שאתה אומר, חברה שהולכת לפני חידוש מכרז, שנה  

לפני זה לא מתפקדת. זה מה שאמרתם.   

זה לא נכון. אז אני אומר לך. לא ידענו כי כל פעם  היו אומרים  דני סעדיאן:    

'יש  לנו 'אתם תסיימו במאי שנה שעברה'. רגע, תקשיב. לא נתנו לנו  ארכה, באו אמרו לנו 

לכם עוד ... תלכו הביתה'. אמרו לנו יש לכם עוד  חצי שנה, ואחרי זה יש לכם עוד חצי שנה.  

... לפי מה שאתה נותן לי. מה ציוד חדש? אני אלך לקנות ציוד ב-5 מיליון  שקל לחצי שנה?   

קשור   אבל  לשירות,  שקשור  לנושא  אתכם  לקחת  רוצה  אני  חיים מסינג:    

כלכלית.   

רגע, רגע. עופר, אתה יכול להסביר לי מה התלונה בשירות?   דני סעדיאן:    

היתה   מה   ... תקלה  זו  אחד,  ביום  באה  באוריאה  ולא  בעיה  לה  שהיתה  הדחס,  נושא  על 

התקלה? תסביר לי. בוא תחדד לי. אני רוצה להבין מה קרה, שכלו כל הקיצין.  
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נתון   לך  לתת  אחת  שנייה  רוצה  אני  התקלה.  את  נחדד  בוא  חיים מסינג:    

השנה,  3,000  קריאות   מתחילת  גם.  כלכלית  קשור  הוא  ביחד.  ושירות  כלכלית  שקשור 

במוקד על בעי ות של פינוי. מה זה קשור עכשיו,   

חיי ם.  להתייחס,  רוצה  אני  מוקד  קריאות  לגבי  רגע,  רגע,  עופר תורג'מן:   

בסדר?   

תתייחס. מה זה קשור עכשיו לחידוש חוזה?  חיים מסינג:    

היו קריאות מוקד רבות , עופר תורג'מן:   

באיזה תקופה?    דני סעדיאן:    

במרכז   התקבלו  ה-29  ליולי  20',  עד  מה-1  לאוקטובר  19'  עופר תורג'מן:   

השליטה  4,489  קריאות בנושא שירות. שירות  לקוי בנושא האשפה. אם אני משווה את זה,  

1  לאוקטובר  17' עד ה-31.7.18  סך הכל קריאות מוקד התקבלו  3,435  קריאות. יש  לי פער, 

שינוי ברמת שירות של  24%. (מדברים ביחד) אני בכוונה לקחתי תקופה מקבילה.   

כמה שנה קודם?   רועי גב אי:    

באופן  אתייחס  שאני  ביקשת  ל-2017  עד  2018,  דומה.  די  עופר תורג'מן:   

זהה, אותו דבר,   

אני   כי  מתנצל.  אני  פעם  עוד  שמעתי   טוב.  לא  פספסתי,  אני  רו"ח שי ענוה:   

משום מה שמעתי שב-19', זה היה באוקטובר עד מאי, נכון? או שאני טועה?   

ב-19', מה-1 לאוקטובר  19' עד ה-29.7.20,    עופר תורג'מן:   

עכשיו. אוקיי, כמה?    רו"ח שי ענוה:   

לקחתי   דבר,  אותו  ואותו  דבר, מה-1.10.17  עד ה-31.7.18.  עופר תורג'מן:   

את אותה  תקופה  

היו ארבעה חודשים של קורונה באמצע. והיו ארבעה חודשים  רו"ח שי ענוה:   

שנפל לי החשבון.  

מה קשור קורונה?   עופר תורג'מן:   

בטח שקשור. ... רו"ח שי ענוה:   

אבל גם 3,000  קריאות זה -    דוד שטרית:    
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בתקופת הקורונה, פי 10 אשפה יש. רק שתחשוב על זה.    משה חזות:    

כמות האשפה בחודש רגיל, ...   דני שמואל:    

סליחה שאני אומר לך, מה שעשית כאן זה ניסיון קנטרני למה   רו"ח שי ענוה:   

שקורה פה. סליחה שאני אומר לך.   

ההיפך, לקחתי תקופת שירות  זהה שנה  קודם  עופר תורג'מן:   

מרגיש ממש שמה שהבאת   אני  אומר.  סליחה שאני  לא,  לא,  רו"ח   שי ענוה:   

אני  סליחה,  משה,  ידידנו ,  שאמר  כמו  א',  פשוטה.  מאוד  אחת  מסיבה  קנטרני  זה  עכשי ו 

מתנצל, אני לא מכיר את השמות. למה לא בדקנו את כמויות האשפה? אנשים ישבנו בבית. 

אכלו, קנו בסופרים יותר.  

סליחה,  שי, כשאני מדבר על ליקוי שירות, זה לאו דווקא נושא  עופר תורג'מן:   

של כמויות אשפה. זה לא שייך לכמויות אשפה. ליקוי שי רות זה אי פינוי פח אשפה, זה אי  

תקופה   לוקח  אני  כאשר  מדבר.  אני  זה  על  לקוי.  רחובות  ניקיון  זה  גזם,  ערימת  של  פינוי 

לתקופה , זה התקופה לתקופה. נכון, היה צפי, נכון, חד משמעית. יש  לנו את הקורונה. ברור 

שיהיה לי גידול קצת, אבל לא גידול של 24% בשירות לקוי  

ההשוואה היא לא מקבילה, סליחה שאני אומר לך.   רו"ח שי ענוה:   

מה המספרים בבקשה עוד פעם?    רועי גב אי:    

בתקופה מ-1.10.19  עד ה-29.7.20,  4,489  הו דעות. תקופה   עופר תורג'מן:   

זהה מה-1.10  עד ה-31.7.18, 3,456.  הודעות  

מה עם 18' עד 19'? יש לך נתונים?    עו"ד מאיר דהן:   

3,400. מה קורה בין 18' ל-19'?   רועי גב אי:    

 . סונימס ובר, פלד ותוא   :ןמ'ורגת רפוע

תגיד לי כמה תלונות היו בחודשי י ם האחרונים. רו"ח שי ענוה:   

האחרון    גודל,700  בחודש  סדר  היה  האחרונים  בחודשיים  עופר תורג'מן:   

הייתה תקלה במשאית  זה לא חודשיים.  

זה.   עופר, עו פר, אני  רוצה להעיר. גם  3,000  קריאות זה לא  דוד שטרית:    

אתם לוקחים את ה -3,000 כבסיס? אני רוצה 10  קריאות מבחינתי.   

זה סביר.  דני שמואל:    
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לא, זה לא סביר.  דוד שטרית:    

אתה מדבר כמעט שנה.    רו"ח שי ענוה:   

זה סביר. 10  פניות ביום? מה. ...   דני שמואל:    

יש לך השוו אה למשהו אחר? אני לא יודע.    רועי גב אי:    

של   עיר  אתם  סביר?  לא  זה  ביום  סביר? 10  תלונות  לא  מה  דני שמואל:    

60,000  תושבים היום.  

לי   יש  אבל  גבוה.  מספר  לא  מצפה  למספר,   ... מדד.  לי  אין  רועי גב אי:    

השוואה למשהו?  

10 תלונות ביום? מישהו שפכה... ליד הדלת  זה תלונה, מה?   דני שמואל:    

(מדברים ביח ד)  

קריאות   כשהיו  עברו,  בשנים  האם  לשאול.  רוצה  אני  סליחה,  משה חזות:    

עמידה   אי  במפורש.  זה  כתוב  במכרז  זה.  על  לשלם  צריכים  אתם  החוק  פי  על  במוקד, 

במכרז. האם פעם אחת גבו מכם כסף?    

כשלא היה לי מטאטא החודש.  דני שמואל:    

החודש הזה?   משה חזות:    

  ת, ונולתעל ז וזיק ונת לדרות. הונולת העלתך ואאל . שןכ    :לאמוש ניד

כאשר היתה חסרה מכונת טיאוט, קוזז.    עופר תורג'מן:   

אבל ... לקחה א ת מכונת טיאוט,   משה חזות:    

יש להם תקן שהם חייבים לעמוד בו. ...    עופר תורג'מן:   

אם יש שאלות, חיים,   ד"ר אהוד ויצמן:   

3,000  תלונות, לא היה לנו שום קנס.    דני שמואל:    

אומר  לא  קנס  היה  שלא  זה  תלונות.  היו  שלא  אומר  לא  זה  תמר קופר:    

שלא היו תלונות. (מדברים ביח ד)  

כבר  30  דקות,  40  דקות   שומע  אני  אליך.  יש  לי  שאלה  ד"ר אהוד ויצמן:   

תירוצים. יש פה סט של תלונות.   

ב-21.2  והוא  קבלנים  שזכו  תסתכל,  מבי א,  המשפטי  היועץ  דני סעדיאן:    

בעצמו כותב בפרוטוקול,  
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רגע, שנייה, שנייה, דני -   רועי גב אי:    

רגע, אני רוצה לעשות סדר.  שנייה. ... אני פשוט לא יום אחד,   דני סעדיאן:    

לטובה  התקשרו  פתאום  והפועלים  מטאטא,  לי  לקחו  כנופיה,  פה  עלי  עשו  למה  יודע  ו אני 

אותו  מכיר  לא  אני  אדם,  בן  שהוא  היועץ המשפטי,  קרו.  והנפלאות  וכל  הניסים  יום  באותו 

הרבה זמן, קוראים לו גיל, או יועץ מכרזים,  

לא יועץ משפטי, הוא יועץ מקצועי .    דוד שטרית:    

יועץ מקצועי. נפגשתי איתו, אני חושב, לפני כמה שנים בבאר   דני סעדיאן:    

טוביה, לפני  10  שנים. אין בינינו שום קשר ואני לא יודע. כתב בפרוטוקול בפירוש, בפירוש, 

ואתם צפויים לעתירה ולבית משפט והיועצת  המשפטית יודעת טוב טוב לקרוא. שמי שישים  

ואתם   הוועדה.  על  ולא   ... על  לא  הצעתו .  תדון  לא  המינימום,  משכר  מתחת  ל -46  שקל 

קוראים לבן אדם ששם ... אנחנו בבית משפט נראה את זה... מכתב אישי.  

על   לא  הזה  המכרז  הזה.  המכרז  על  דנים  לא  אנחנו  דני,  משה חזות:    

השולחן עכשיו.  

תגי דו  אל  חבר'ה,  שימוע,  שנייה,  לנו  לעשות  רוצים  אתם  אם  חיים מסינג:    

לנו את מי להזמין ו את מי לא להזמין. בואו תתייחסו לעצמכם. אתם נותנים תחושה שאתם  

רוצים להסיט את העניין למקום אחר.   

ממש לא. אנחנו עונים על מה -    רו"ח שי ענוה:   

אני טוענים שאנחנו זכינו בטאטוא. זה הכל. כשאנחנו ההצעה   דני סעדיאן:    

היחידה  הכשרה, ולפי החוק. שהיא  חוקית, ואני אביא לכם תקדים מחר מבית המשפט, אני 

אוציא לכם, אני אומר לכם שאני חוקי בה.  

דני, זכו תכם לטעון.    חיים מסינג:    

אז אל תגיד שאני מסיט אותך למקום אחר.   דני סעדיאן:    

דקות   בחמש  עכשיו  עושים  שאתם  מה  עכשיו,  אבל  חיים מסינג:    

האחרונות...   

סליחה, ... את הזה איך שאתה רוצה.    דני סעדיאן:    

  קשה. בבע ... צמאבה יד הואה   : גניסם מייח

סליחה.   דני סעדיאן:    
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אני חוזר על השאלה.  שמים פה על השולחן לא מעט בעיות.   ד"ר אהוד  ויצמן:   

כי אם הכל היה בסדר, אני מניח שהשימוע הזה היה מיותר. יש בעיות גם כלכליות, למרות,   

אני יכול להעיר לך הערה?  דני סעדיאן:    

דני, דני!  חיים מסינג:    

מהרואה  ששמ ענו  מה  אז  הפרעתי.  לא  לך,  הקשבתי  אני  ד"ר אהוד ויצמן:   

חשבון, הסבר שמציג את הבעיה. הוא לא מתכחש לבעיה.  

ממש לא. נכון.    רו"ח שי ענוה:   

הוא מציג בעיה. הוא אומר ארבעה חודשים היתה בעיה.   ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, לא, לא, רו"ח שי ענוה:   

שהעירייה   השירות  על  שהשפיעו  דברים  של  סט  שגררה  ד"ר אהוד ויצמן:   

קיבלה. זאת  עובדה. אני אומר לך, גם אני, שאני לא כל כך קשור לנושא שפ"ע, קיבלתי לא 

מעט תלונות של אנשים שהתקשרו אלי, אמרו לי 'וי צמן, תבוא תראה'. בקורנית, בכל האזור  

ההוא שם, היו דברים באמת בחודש האחרון קטסטרופה. עכשיו, אתם מסבירים את זה, גם 

כמקבלי  מבחינתנו  אבל  מבחינתכם,  כלכלי  היגיון  יש  או לי  כלים,  של  רכישה  אי  של  בעניין 

שירות, ואני יודע פחות או יותר על המכרז וכמה הוא שווה בשבילכם בתוך  המחזור שלכם, 

אנחנו יושבים פה כדי להשתכנע. להשתכנע שהדברים לא יחזרו על עצמם, שהכלים שאתם  

הולכים לרכוש, הנושא של כוח אדם, העניין הכלכלי. אני פתחתי אולי קצת בוטה ואמרתי אני  

הן   העובדות  העובדות.  את  סותרים  לא  שהם  הסברים  שומע  אני  כי  תירוצים,  שומע 

שהשירות בשנה האחרונה נפגע קשה.   

אני יכול לענות לך?    דני סעדיאן:    

הנה, יושב פה מנהל אגף שפ"ע. הכין נייר מסודר.   ד"ר אהוד ויצמן:   

אני יכול לענות לך?   דני סעדיאן:    

אני   ... כדי שתוכלו  פה,  אנחנו  זה  מסיים.  בשביל  אני  שנייה,  ד"ר אהוד ויצמן:   

ושומע  האנשים  עם  מדבר  שבאמת  וכמי  ועדה,  כחבר  שלי  התחושה  את  לכם  מעביר 

והתקש רו אלי. גם הנתונים האלה, אני רוצה שתבינו.  אני מניח שאתם יודעים, כי אנחנו כבר  

זה   במוקד,  ופותחים קריאה  כשמ תקשרים  3,400  תושבים  הזה,  בעסק  ביחד  שנים  הרבה 

לזה משמעות קשה   יש  קריאה.  גם פתחו  ובסוף  כל האפשרויות  את  ניסו  כבר  אומר שהם 
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מבחינת איכות השירות. וזה אני רוצה  לשמוע, באמת, איך אתם מתמודדים עם העניין הזה  

בעתיד?   

אפשר לענות?   דני סעדיאן:    

אני סיימתי.  ד"ר אהוד ויצמן:   

לא   זה  שימוע.  ועדת  שנים  חמש  לפני  גם  לנו  היה  כל  קודם  דני סעדיאן:    

אומר,  

עוד פעם?   ד"ר אהוד ויצמן:   

ועדת שימוע היה לנו גם לפני חמש שני ם, כשעבדנו פה. ועדת   דני סעדיאן:    

שימוע זה לפני  שמכריזים על קבלן, גם כשהיינו בסדר, לפני חמש שנים היה לנו. עכשיו, אני  

יודעים. הכלים בשטח   כולם  אענה על התשובה והיא כזאת, והיא לא פשוטה. העיר גדלה, 

היו אחד, נכון לדרישת המכרז. היו ם רוצים שני דחסים. אמת, עופר?   

כן, אבל בגלל שאנחנו משנים את שיטת הפינוי.  עופר תורג'מן:   

שנייה. משנים, לא משנים, אתה מעלה את כלי הקיבולת? את   דני סעדיאן:    

המשאיות?  

כן.   עופר תורג'מן:   

זאת אומרת שאתה יודע שמה שהיה לפני, הוא לא נכון למכרז   דני סעדיאן:    

החדש. בשביל זה יצאת למכרז חדש, מסודר, עם בקשה מסודרת.   

לא, השינוי המהותי כאן שאין תחנת מעבר.   עופר תורג'מן:   

מה זה משנה כבר? דני סעדיאן:    

אתה   מעבר  מתחנת  היום  השינוע  את  כי  מאוד.  משנה  זה  עופר תורג'מן:   

עושה עם משאית א', ו את ההגעה לתחנת המעבר... אתה עושה עם דחס.  

אוטו  הבאתי  שבוע  התשובה? לפני  על  לי  לענות  יכול  אתה  דני סעדיאן:    

2020 סקניה. 6 על 2. משאית חדשה. יכלה לתת שירות לעיריית יבנה?   

כן, אבל הגיע דני. עו פר תורג'מן:   

שאלתי שאלה. תענה לי, אני מבקש. יכלה לתת תשובה, י כלה  דני סעדיאן:    

לתת מענה לעיריית יבנה?  

כן , יכולה לתת.    עופר תורג'מן:   
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בוא נעשה סדר עופר.   דני סעדיאן:    

ברחובות צרים -    עו"ד מאיר דהן:   

לעיר   ספצי פי  להיות  צריך  אוטו  וכל  וגדול.  חדש  אוטו  היא  דני סעדיאן:    

יכול   יכול לעבוד איתה למשל בעיריית אשדוד. בעיריית  יבנה אני לא  שאתה עובד בה. אני 

לעבוד.  

איפה אתם עובדים היום?   רועי גב אי:    

היום אנחנו עובדים  ב..., קרית מלאכי, יבנה. אשקלון העברנו   דני סעדיאן:    

את זה לקבלן אחר.   

מתי?    רועי גב אי:    

בבסיסי צה"ל.  דני סעדיאן:    

מתי מועדי המכרזים אצלם מסתיימים?  רועי גב אי:    

חודשים.   שישה  כבר  עובדים  אנחנו  ירושלים  עכשיו.  רק   ... דני סע דיאן:    

בחוזה לחמש שנים בטיאוט.  

... עבירה פלילית דאז שדיברנו עליה במכרז הקודם, ב-2002,   רועי גב אי:    

הצטברו עוד איזשהם תלונות או דברים? לא.  

מה עם המקצצת במתחם שם, בתחנת המעבר?    רגע, שנייה,  משה חזות:    

דני.  

... חתום על הטופס הזה. ...    דני שמואל:    

עוד לא הספקתי לשאול. אתה לא יודע מה אני רוצה לשאול.   משה חזות:    

לא תהיה תחנת מעבר, אז זה כבר –    עו"ד מאיר דהן:   

התנאים  לפי  המעבר,  תחנת  את  לסדר  רצינו  כשאנחנו  רגע,  דני שמואל:    

של איכות הסביבה. הנה, איתן פה. יגיד לך צביקה, ... ליד השולחן ואמר 'אתם לא משקיעים  

עוד שקל  אחד, אני מעיף אתכם מפה'. זה היה לפני ארבע שנים. אני לא יכול להתמודד כל  

פעם מול איכות הסביבה. רגע, אז תן לי לסדר תחנת מעבר כמו שצריך. ...   

לפי המכרז החדש אין תחנת מעבר    עופר תורג'מן:   

התפעוליים.  דני,  המנהלים  אתם  שניכם.  את  שואל  אני  דני,  משה חזות:  

לא   מקצצת,  לא  מעבר.  תחנת  אין  חדש,  מכרז  השולחן.  על  שאלה  לשאול  רוצה  אני  דני, 



 עיריית יבנה
 20.08.02מתאריך  51/56מספר דת מכרזים ישיבת ועתמליל 

 
 

 31 

 
 עיריית יבנה 

כלום. לא צריך להיות שם שום דבר.  

זה יותר טוב בשבילי. דני סעדיאן:    

עזוב, אני שואל אותך. רגע, דני, תקשיב!    משה חזות:    

חודש  התחנה.  200,000  כל  של  התפעולית  עלות  זה   ... דני סעדיאן:    

עולה...   

תקשיב, האם אתם מסוגלים היום, במכרז החדש, לעבוד ללא  משה חזות:    

תחנת מעבר? כן או לא?  

מוכנה  הייתי  לא  אני  אם  משהו.  אגיד  לך  אני  בו א  אבל  כן,  דני שמואל:    

לא  יבנה  שעיריית  השירות  הזאת,  את התחנה  להפעיל  חודש  כל  להפסיד  200,000  שקל 

היתה יכולה לקבל עם הכלים שיש היום.  

... הם יפתרו לך את התחנה. מה זה בעיה שלך? ...  דני סעדיאן:    

אז אני רוצה להגיד. במכרז החדש, לא יהיה בו תחנת מעבר,   דני שמואל:    

אנחנו נעביר בתחנות מורשות...   

אי אפשר ככה חברים. אחד עונה, השני שואל.   משה חזות:    

המכרז החדש  לא מדבר על הציוד הקיים. הכל חדש. ובמקום   דני שמואל:    

יהיו ארבע. במקום שני מטאטאי ם  יהיו שתיים. ובמקום שלושה מנופים  משאית דחס אחת 

יהיו ארבע. הכל משתנה. אז אני מכין את עצמי לפי מה שאני רואה. אני לא יכול היום לקנו ת  

שני דחסים כשאני לא יודע מה קורה מחר.   

שאהוד   מה  את  אחדד  אני  השירות.  לגבי  אני  אשאל  שאלה  עופר תורג'מן:   

פיתרונות   פיתרונות.  לתת  זה  חלק מההתחייבות של הקבלן, שלכם,  בעצם  אמר. השירות 

מהירים.  ברגע  שהייתה  תקלה ב-12.7, התקלה הזאת נמשכה כמעט עד ה-20,  24  או  25.  

אתה מכיר את זה, כי הצקתי לך בלילות. ואם זה להתקשר לאפרים. ואתה יצאת ביום שישי,  

עד חצי שעה לפני כניסת השבת. אבל  מתן הפיתרון לא הגיע. מתן הפיתרון הזה התעכב. 

וזה אומר שלא פינו אשפה במשך שבוע לתושבים. והדבר הזה זו תקלה מתגלגלת. מי שלא  

א'.   יום  אזור  את  פינתה  לא  שמשאית  אומר  זה  מתגלגלת,  תקלה  אומר  זה  מה  כאן  מבין 

משאיות  מגיעים  שתי  למחרת  או  לילה,  באותו  מטופל  לא  הוא  אם  הזה,  א'  יו ם  האזור 

שמכסות את אזור יום א', התקלה הזאת נמשכת במשך שבוע, שבוע וחצי ואפילו יותר. וזה 
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לא קיבלתי מכם. זה אני רוצה תשובות –  

רגע, יש לי תשובה.   דני שמואל:    

אתם   האם  לזה?  ערוכים  אתם  האם  תשובה  רוצה  אני  רגע,  עופר תורג'מן:   

לרכישת  להתחייב  צריך  אתה  עכשיו  לי  תגיד  ואל  האלה,  הפתרונות  לפתרונות.  ערוכים 

משאית, לקבלן, אתה צריך לתת לי את הפיתרון.   

אני לא מתחייב לכלום. כשלא פיניתי את יום א', ביקשתי  ממך   דני שמואל:    

אישור לעבוד בלילה והבאתי משאית חדשה ממקום אחר? תענה.   

הבאת משאית מקרית מלאכי,  עופר תורג'מן:   

זה לא משנה מאיפה הבאתי. מחולון ...  דני שמואל:    

שהתחילה לעבוד בשעה עשר בלילה, ולא הספיקה.   עופר תורג'מן:   

אבל כן חיפשתי תשובה וכן חיפשתי פיתרון.    דני שמואל:    

אני לא יכול להגיד לתושבים שלנו –   עופר תורג'מן:   

אבל אני בתקופה של מכרז, מה אתה רוצה?    דני ש מואל:    

פיתרון, נמצא  אנחנו  'תמתין,  שלי  לתושב  להגיד  יכול  לא  אני  עופר תורג'מן:   

נחשוב'.  

לא   רק  שעה.  חצי  לפני  זה  את  אמרתי  אני  אז  יפה.  עופר,  דני סעדיאן:    

הקשבת לי. יבנה, כמה זמן אתה מנהל תברואה? שנתיים?   

אני מה-1.1.2017.   עופר תורג'מן:   

שלוש שנים.  דני סעדיאן: 

שלוש וחצי שנים.  עופר תורג'מן:   

דני, אני לא מציע לך שתביא את יצחק איטח.  דוד שטרית:    

מי   את  להביא  יכול  אתה  אי טח,  יצחק  את  להביא  יכול  אתה  דני סעדיאן:    

שאתה רוצה. ברוך השם היינו פה  40  שנה, ואם לא  נישאר פה, אנחנו תושבי העיר. אנחנו  

אוהבים את העיר, גם אם לא נהיה פה,   

דני, תגיע לנקודה.  רועי גב אי:  

הנקודה היא מאוד פשוטה. עופר, הבאנו משאית ממקום אחר,   דני סעדיאן:    

אפילו שהיא עולה פי   שתיים מהמשאית שהורידו ביבנה, היא לא יכלה לתת פיתרון ביבנה.  
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מכיוון שיש פה רחובות -  

אבל דני, התשובה היא אצלך. כי אתם מכירים את הרחובות. עופר תורג'מן:   

תן לי לדבר. אם נכנסתי לרחוב וארבע פחים הש ארתי, כי לא   דני סעדיאן:    

הרחובות   פחים.  וארבע  תושבים  ושש  מכוניות  ארבע  מגרד  לך  הייתי  כי  ברירה,  לי  היתה 

שלך צרים והמשאית הייעודית המיוחדת היא לפה. במכרז החדש יש לך שתיים. אם יש לי 

ואתה   אחר,  פיתרון ממקם  לו  דבר שאין  על  איתי  בספייר. אתה מדבר  לי אחד  יש  תקלה, 

רוצה שאני אעמיד לו לחצי שנה או לארבעה חודשים -  

אז אני אסביר את עצמי שוב  נדרש לפנות את  כל האשפה ולא   עופר תורג'מן:   

חלק  

אומר,   שאתה  מה  תראה,  דני,  הערה.  ברשותך  אני  רוצה  חיים מסינג:    

המקרה הזה שאתם עשיתם מאמץ רציני והבאתם משאית, אבל מה, המשאית הזאת בגלל  

מגבלות רוחב וכו', לא נתנה את המענה המושלם. זה מה שא מרת?  

באותו ערב. אבל למחרת נתנו .    דני סעדיאן:    

לא משנה. אנחנו דנים עכשיו כל  הזמן על כל הדברים האלה.  חיים מ סינג:    

לעניינים  עכשיו  להיכנס  רוצה  לא  אני  יצא.  ולא  יצא  כן  ידענו  לא  מכרז,  נשאר  אחת  ופעם 

משפטיים. אני מקווה שלא נהיה שם ואני מקווה שנדע לבחור בצורה מושכלת, כי לכולנו יש  

מכיר  שהוא  מאמין  אני  לימינך,  שיושב  המשפטי  ש היועץ  פיסקה  יש  אבל  אחד.  אינטרס 

מניסיונה  ללמוד  הרשות  'חובה  על  תקשיב:  ככה,  אמרה  בייניש  השופטת  של  אותה, 

ומהתקשרויותיה בעבר על מנת להתייעל ולהשתפר לקראת התקשרויותיה בעתיד. חובה זו 

של הרשות נגזרת מהיותה  נאמן של הציבור, והתייעלותה של הרשות היא אי נטרס ציבורי 

'אני עשיתי   מאמץ, אבל מה לעשות שהרחובות צרים'. אתה   מובהק'. מה שאתה אומר זה 

לא נתת מענה אבל.   

אבל אתה לא שמעת ממני. אתה לוקח פסיקה של בייניש, היא   דני סעדיאן:    

לך  יש  אחד,  דחסים.  שני  פה  לך  י ש  גדלה.  העיר  ממני.  שמעת  לא  אתה  נכבדה.  שופטת 

עובד.  חילקתם את העבודות   אני  ואחד  עופר.  אותו אדון  יגיד  קבלן שעושה א ת התעשייה. 

לשני משאיות קטנות, לשני אנשים אחרים, ובירוקה. נכון להיום באת ואמרת לי 'תשמע',   

לא, תעשייה ביבנה אתם עושים, דני.   עופר תורג'מן:   
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המה?    דני סעדיאן:    

תעשייה ביבנה אתם עושים.  עו פר תורג'מן:   

עם אוטו אחר.  דני סעדיאן:    

בשביל לעמוד בדרישו ת שלכם.  דני שמואל:    

נו, אז מה אתה רוצה? ... אתה גדל עם העיר. דני סעדיאן:    

של   הגידול  העיר,  של  הגידול  של  הנושא  כל  דני.  לציין,  רק  עופר תורג'מן:   

יהיה   שזה  כדי  בסדר?  הירוקה.  ויבנה  הוותיקה  יבנה  אתייחס  לזה,  אני  בוא  בעצם,  העיר 

הגידול  כל  פנאומטית.  אשפה  זה  הירוקה  השכונה  כל  הירוקה,  יבנה  כל  בפרוטוקול.  ברור 

העצום שיש לעיר, הוא בכלל מפונה בצורה פנאומטית. אין קשר לפינוי אשפה...   

רגע, רגע, שנייה, בשכונה הירוקה, בחכשורי   לא  בנית וילות?  דני סעדיאן:    

לא נוספו לך בתים, לא נוספו לך פחים?   

אחת,   שנייה  לשאול.  רוצה  אומר,  אני  שאתה  מה  דני,  דני,  עו"ד מאיר דהן:   

ויצמן. מה שאתם אומרים בעצם, אתם אומרים בשנה האחרונה היו לנו כל מיני תקלות עם 

המשאיות וכו'. לא ידענו מה יהיה. אם נזכה במכרז או לא נזכה במכרז, אז לא השקענו. מה  

תגיע  שנה   כי  קדימה.  שנים  ארבע  רק  טוב  שירות  לי  נותן  שאתה  בעצם,  לי  אומר  שאתה 

חמישית ... תהיה שנה חמישית...   

גם הקורונה כיסתה את הכמות בכל הארץ. ...   דני סעדיאן:    

הקורונה לא נגמרת. מה יהיה בשנה הבאה? ...    דוד שטרית:    

בה   נוספו  גדלה  ולא  או תה. זה שהעיר לא  לא אנחנו  המצאנו  דני סעדיאן:    

וילות, אני לא יודע. אתם י כולים ללכת, ברוך השם,  לשכונה פה חכשורי , ולראות אם יש עוד  

וילות. ואם יש עוד דברים.  

מה זה חכשורי ?   דוד שטרית:    

היום.  תואמים  היו  לא  הקודם  במכרז  שהיו  הכלי  קיבולת  דני סעדיאן:    

הוצאתם מכרז חדש. דרשתם עוד משאיות. זאת אומרת אתם לא יכולים לבוא להאשים רק 

את הקבלן. גם אתם באתם וביקשתם  לפני זה 'תביא לי אייפון  6', ועכשיו אתה רוצה שאני  

אדבר איתך עם אייפון 12. ... שאני לא בסדר. ...  

עכשיו. עצמי  גול  בעצם  זה  עושה  שאתה  מה  דני.  דני,  רגע,  דוד שטרית:    
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שלחת להנחתה, סליחה. הרי אתם מקבלים לפי טונאז'. מה אכפת לי? תעשה את זה, אם  

הדחסן לא מתאים או הרכב לא מתאים ...   

עבדו פה שני מנופים ובאמצע תקופה הוספנו מנוף.  דני שמואל:    

מה זה משנה? תעבוד עם ארבע.  אם  יש תוספת אשפה, אתה   דוד שטרית:    

מקבל תוספת כסף. אתה לא עושה את זה חינם.   

ציוד?  של  תוספות  דרשתם  לא  עצמו  במכרז  מבין.  לא  אני  רועי גב אי:    

דרשתם תוספות של ציוד.  

בחדש, בחדש. ...    דני שמואל:    

בגלל זה בוא נשווה שנייה תפוחים לתפוחים. יש פה איזשהי רועי גב אי:    

גדילה, יש פה איזשהו שינוי בשנים האחרונות.  

לא, השינוי במכרז החדש    שינוע ישיר לאתר הטמנה  רועי, רק   עופר תורג'מן:   

להבהיר ובעקבות כך נדרשים יותר משאיו ת   

אתה רוצה הנחתה? אני עובד בקרית מלאכי לפי טונאז', ראש  דני סעדיאן:    

העיר בקורונה, אני אביא לך פרוטוקול ממנו, אוסיף מנוף מחוץ לעיר, ב-3.5  אלף שקל. לא  

קשור להם, עקב המצב. רגע, לא, לא, אתה מדבר על הטונאז'. אל תערבב בין הפנאומטי 

לבין הטונאז'.  עקב הקורונה, גם משרד הפנים הכיר בזה, הביאו מנוף ממקום אחר. ואנחנו  

עם   שבעולם,  טוב  הכי  הצד  על  לעיר,  שירות  לתת  המשכנו  חוזה.  ובלי  חוזה  עם  המשכנו 

הכלים שהיו לנו.  

שאלה.   לי  יש  עופר,  משהו.  עוד  להבין  צריך  בואו,  עכשיו  רו"ח שי ענוה:   

הדוגמה הזאת  עם המשאית, כמה פעמים היא קרתה? אני   חייב להבין. לא,  כי באמת. אני 

קראתי לעומק -   

קרה במאי 19', ביוני 19'.   עופר תורג'מן:   

עזוב, שי. אנחנו יודעים ומסכימים, אני ככה מבין פה בשולחן,  רועי גב אי:    

נכנס   לא  אני  עזוב,  טובה.  לא  שנה  היתה  האחרונה  שהשנה  מסכימים  אנחנו  אותי,  ותקנו 

דומה  לא  האחרונה  השנה  אכן  בהגינות,  ואמרתם  פיננסי.  עניין  שם.  כן  פה,  כן  לנקודו ת. 

בחורף,  שהיה  ההוא  הסיפור   על  חבל  לשולחן.  נאמר  שפה  ראשון  שיח  זה  לקודמותיה. 

ועדה  כחבר  אולי  התחתונה,  בשורה  אותי  מעניין  אותי.  מעניין  פחות  זה  זה,  וההוא  שהיה 
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האם    הזאת,  שנה  סמך  אותה  ועל  הזאת,  החברה  האם  הזה,  בסיפור  פה  להחליט  נדרש 

מתחייבים   'אנחנו  ואומרת  לצידנו  שעומדת  מהחברה  רגועים  להיות  יכולים  כעיר  אנחנו 

זו   פעמית'.  חד  תקלה  זו  'תשמעו,  אומרים  שהם  העובדה  לבין  הלאה',  נמשיך  שאנחנו 

השאלה שאני עומד לפתחה.  

לא נדון בה עכשיו.  דובר:     

לזה, הסו גיות הקטנות,   ל חלוטין. מעבר  אני מסכים  נכון,  נכון ,  רוע י גבאי :    

פה הזה, פה הרכב, כן מתאים, לא מתאים, זה לא הזה. גם עופר מחדד עוד משהו, שגם לי  

הסיבה  נושאים.  מיני  כל  על  דיון  פה  היה  כי  רם,  בקול  מדבר  שאני  מצטער  להבין,  חשוב 

העיקרית לגדילה המהותית במכרז נובעת   מביטול תחנת ה מעבר ולא מהצמיחה של  העיר.  

כלומר לא -   

נכון. משינו י  כמות המשאיות. עופר תורג'מן:   

מהשינוע.   רועי גב אי:    

דחס   משאית  החדש,  במכרז  בעצם  היום  כי  בדיוק.  כן,  עופר תורג'מן:   

שמסיימת את האיסוף שלה, את האזור שלה, נוסעת ישר לאתר הטמנה ושופכת. היא לא 

נוסעת לתחנת מעבר ומשם לפינוי   

כמי שמנהל את כל התחום הזה, אתה בא ואומר באופן הוגן,  רועי גב אי:    

במהלך השנים האחרונות לא היה פה שינוי, עזבו את הקורונה, שינוי כמותי באשפה עצמה.  

זה מה שאתה אומר.   

אתה בא וטוען שלא היה בשישה חודשים אחרונים ...?    דני סעדיאן:    

אני או מר בקורונה יש לי גידול של כמות האשפה... עופר תורג'מן:   

לא   הפח.  בתוך  נולדתי  אני  לכולם,  הכבוד  כל  עם  תקשיב,  דני שמואל:    

משנה, ומי כמוני יודע להגיד לך שבשמונה חודשים האחרונים, גם ביבנה הישנה, הכמויות  

עלו ובפערים של 300 טון.  

שזה באחוזים? תגיד לנו באחוזי ם.  עו"ד מאיר דהן:   

מועצת   בישיבת  זה  את  אמר  העיר  ראש  צודק.  הוא  חברים,  משה ח זות:    

עיר, נקודה. (מדברים ביחד)  

זה נכון. למה אתה לא אומר את זה?    דני סעדיאן:    



 עיריית יבנה
 20.08.02מתאריך  51/56מספר דת מכרזים ישיבת ועתמליל 

 
 

 37 

 
 עיריית יבנה 

עכשיו   רק  רטובה,  אשפה  אוסף  1,100  טון  הייתי  אני  אם  דני שמואל:    

השקית אצלי באוטו של החשבון למחר, 1,400 טון. 300 טון יותר.  

דבר,  של  בסופו  אבל  איתך,  ...  מסכים  אני  נשימה  באותה  רועי גב אי :    

כנבחרי ציבור, ראש עיר שיושב בראש ... בסוף לא מעניין אותו אם דני מפנה, אם הטיאוט 

נקי.   יהיה  בחוץ  שיש  אשפה  פח  שאותו  בסוף  צריך  הוא  לרחוב.  נכנס  לא  או  לרחוב  נכנס 

נקודה.   

יש  חדש,  מכרז  יש  עכשיו  יצאנו  למכרז.  גם  זה  בגלל  אוקיי.  דני סעדיאן:    

... בחברה שלנו אין להם   סדק חדש שאני אמור לעמוד בו. אני קונה את הכלים החדשים, 

שקל הלוואה, אפשר להוכיח את זה. נקלענו -   

דני, יש לי שאלה. אוקיי, חיים, יש לי שאלה. יש דברים שלא  משה חזות:    

נגענו בהם, אני רוצה -   

חושב  אני  העניין.  את  נפשט  בואו  תקשיבו.  חבר'ה,  שנייה,  חיים מסינג:    

שמיצינו פה. עלו ... נושאים. אם יש למישהו משהו עוד לא מובן לומר, בבקשה.   

טבלה.   איזשהי  יש  האירוע  בתיאור  עופר,  של  במסמך  אוקיי.  משה חזות:    

הסעי פי ם  של    שלושת  על  לשאול  דווקא  רוצה  אני  לשאול.  רוצה  לא  שלגבי  2020  אני  מה 

בריונית   בוצע. התנהגות  לא  זה  למה  ברחובות.  וריסוס עשבייה  בנקש  ביצוע  חוסר   .2019

באתר ההטמנה, אני רוצה לדעת מה קרה שם. והשלכת פסולת תעשייתית באתר ההטמנה.  

דני, מה התשובות פה לגבי זה?   

קבלן ,  נהג,  שם  לנו  היה  ההטמנה.  באתר  בריונית  התנהגות  דני שמואל:    

שמובי ל את הפסולת מיבנה לאתר שדות מיכה. לא הסתדרו שם כנראה. אני לא יכול לשלוט 

על מערכת העצבים של נהג. יכול להזהיר אותו, לבקש ממנו. היתה שם התפתחות אלימה,  

פסולת   השלכת  שני,  דבר  בבקשה.  לשם.  נכנס  לא  רגע  מאותו  הזה  הנהג  נגמר.  זה  ופה 

תעשייתית,   

דני, אני  מתקן או תך. הנהג הזה עדיין נמצא ועובד. זה זכריה.    עופר תורג'מן:   

בסדר. הוא אומר לי, מה אתה רוצה, אני לא רוצה לזרוק אותו.   דני שמואל:    

הוא טוב לי. זה שהוא רב עם כולם (מדברים ביחד)  

זכריה הוא קבלן שלי. הוא עובד על פול טריילר. אני לא באתי  דני סעדיאן:    
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לחנך, מנהל האתר ... הוא היה צרי ך ללכת  למשטרה להתלונן עליו. אני לא באתי לתקן את  

העולם. יש לי, אמרתי לך, בברזל,  40  פול טריילרים. נהג שלי לא נוהג כדין, לך למשטרה,  

תעצור אותו. מה, אני באתי לדעת מה הנהג שלי יריב עם מי, יריב מה. כל נהג שלי אני יכול  

להיות אחראי עליו?   

עכשיו   תן לי  עכשיו עוד משהו. לפני איזה חודשיים בערך היינו   דני שמואל:    

פסולת  יותר  שופכים  אנחנו  למה  של  הנושא  את  פה  העלו  ואז  ועופר.  ואיתן  אני  בפגישה, 

באתר חרובית ונגיד וזה לא מיבנה. אז אני הצעתי הצעה, עד היום לא קיבלתי עליה תשובה,  

שהעירייה   מרחבי   העיר.  י בשה  ופסולת  גזם  בין  700  ל-800  טון  בסביבות  מפנים  שאנחנו 

אמנם משלמת לנו על זה, אבל לא מוצאת לנו אלטרנטיבה הוגנת לשפוך את הפסולת. ואז  

באנו בהצעה, ואמרתי גם לאיתן ועופר, אמרתי להם 'אתה יודע מה, אני לא רוצה'. רגע, זה  

'תשמע,  אתה   לו  אמרתי  ואז  התשובות.  את  למצוא  צריך  שאני  בסדר.  והכל  במכרז  כתוב 

יו דע מה?  אני כבר לא יכול. לא מצליח. בוא תמצא לי אתר. אני אקח לשם את הפסולת. אל  

תשלם לי על הטמנה, אל תשלם לי כלום. הפסולת הרטובה'. העלינו רעיון, הנה איתן פה,  

יאשר אותו, שאני פותר לעניין בעיה של  800  טון של פסולת וגזם, והם הציעו לי אלטרנטיבה 

לפסולת הרטובה. אמ רו   בסדר.  מאז עד היום לא קיבלתי תשובה.  תשמע, היטל ההטמנה  

עלה בצורה,   

דני, אני רוצה לענות על זה.  עופר תורג'מן:   

רגע, ההיטלים, שקיבלנו את הכספים לתחילת המכרז, לא היו   דני שמואל:    

אני   היו ם  הו בלה  1,100  שקל,  שילמתי  אני  אם  משמעותי.  מרכיב  זה  היום.  של  ההיטלים 

משלם 1,600 שקל.   

הגזם   של  שלכם  המרכיב  אחד,  זה.  על  לענות  רוצה  אני  אז  עופר תורג'מן:   

וגושי גם במכרז הנוכחי וגם במכרז החדש זה עדיין באחריות אותו קבלן שיזכה כאן. אותו 

ממיינת, שתמיין, תעשה   לתחנה  זה  אם  מורשה.  לאתר  לפנות  קבלן    באחריות הקבלן  זה 

מחזור ו כדומה. המחיר של הטונאז' כלול בתוכו את המחיר של כל האגרות וההיטלים. גם  

נכון להיום, המחיר של הטונאז' כלול בתוכו כל האגרות וההיטלים, ואתה יודע את זה.  אנחנו  

יושבים כל ראשון לחודש על החשבון הזה. ושאלה אליכם דווקא בעניין הזה. כי נכון להיום,  

לדוגמה, בנושא  של הפסו לת המעורבת, אתם מקבלים  596  שקלים לטון, כולל כל האגרות  
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  ... לא  זה  ובמכרז הנוכחי,  לאחר הנחה שלכם  471  שקלים,  איך תעמדו בזה?  וההיטלים. 

מה שאתה אומר.   

קודם כל, אתם נתתם שם סעיף הנחות -   דני סעדיאן:    

של   471   משאית  בעלות  או תה  חשו ב,  במכרז  הנוכחי,  ודבר  עופר תורג'מן:   

שקלים לטון, שנוסעת לאתר. ו לא נוסעת לתחנת מעבר. זה אומר שהעלויות שלכם   

רגע, דני, יש 18.1%  הנחה על ה-471.    משה חזות:    

471 שקלים. כן. כן. זה המחיר.   עופר תורג'מן:   

גושית   מעורבת  13%.  נתתם  לפסולת  אשאל.  אני  בוא  דני,  משה  ח זות:    

נותנים עוד  3%. נכון,   וגזם  18.1. במידה ואתם לוקחים את המכרז הזה, על שניהם אתם 

גיל? עוד 3%  הנחה. כלומר זה 18 פלוס 3, זה  21.1.   

3% מהמחיר -    יצחק גיל:    

מהמחיר הכולל.   רועי גב אי:    

כן. אתם מסוגלים היום לעמוד במחירים האלו, דני?   משה חזות:    

כן. למה כן? קודם כל אני לא צריך להביא את הפסולת לאתר   דני שמואל:    

לשלם   אותו,  להעמיס  בשביל  לשלם  200,000  שקל  אותו,  לשפוך  מעבר,  לאתר  אצלי. 

שיש   הכלים  מצבת  לפי  היום  זמן,  בפחות  יכול  אני  משאיות.  יותר  יש  אותו.  לקחת  למוביל 

הם  לא   לעבודה,  יחזרו  הפסולת,  את  לשפוך  מו רשה  לאתר  יסעו  הן  אם  המשאיות  היו ם, 

יעמדו בזמנים. בגלל זה מגדילים את המצבה של המשאיות, שתהיה אפשרות לשפוך באתר  

המורשה. אם זה רטובה בחרובית, או באשדוד בחפה או בנען.  

אוקיי, דני, שנייה. גיל, יש שתי משאיות היום.   משה חזות:    

שלוש.    יצחק גיל:    

שלוש במכרז?    משה חזו ת:    

לא. בישן שלוש, בחדש ארבע.   דני שמואל:    

אני לא מכיר את הישן.    יצחק גיל:    

מספיקות,   במכרז  היום  שיש  הדחס  משאיות  שואל.  אני  בוא,  משה חזות:    

ולחזור ולהמשיך את העבודה? כלומר מה   על פי המכרז, מספיקות להוביל לאתר חרובית 

שדני טוען, ויש בזה היגי ון, במכרז הקודם הוא היה מפנה.  במכרז הקודם, אם ככה, כלומר  
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אם לא היתה תחנת מעבר, היינו במצב לא תקין, גיל.

נושא   את  בדקתי  לא  אני  הנוכחי.  המצב  את  מכיר  לא  אני  יצחק גיל:    

תחנת המעבר. אני שוב חוזר ואומר. אני לא מכיר את המצב הנוכחי כדי להבי ע עמדה אם  

במצב הנוכחי  המשאיות, באיזה כמות צריך ו כו'. צריך לבדוק את נושא תחנת המעבר, את  

שתי   עמדה.  להביע  יכול  לא  אני  זה,  את  בדקתי  לא  שלה.  העלויות  את  שלה,  המיקום 

משאיות יספיקו ללא תחנת מעבר.   

אוקיי, זה מה שרציתי לשמוע.   משה חזות:    

שתי משאיות ביבנה י ספיקו ללא תחנת מעבר?    דובר:     

דחס.  יצחק גיל:    

דני, אליך. שאל עופר, לא שמעתי תשובה. הוא אומר שבמכרז   ד"ר אהוד  ויצמן:   

הקודם יצא לכם 5960  ₪ לטון, ובמכרז הזה אתה מקבל 471 לטון.   

סליחה, מחילה, אני לא שומע.    דני סעדיאן:    

על זה יש את ההנחות שהצהרתם.    ד"ר אהוד ויצמן:   

אני מבקש סליחה. לא שמתי לב. אם תוכל לחזור מהתחלה.   דני סעדיאן:    

אני רוצה רגע להתעכב על העניין הכלכלי שם. שאל עופר, ולא   ד"ר אהוד ויצמן:   

שמעתי תשובה. אומר שלמכרז הקיים אתם הולכים לקבל לטון 471,.   

18. קצת יותר. אם הם לוקחים את שניהם.   עו"ד מאיר דהן:   

לעומת  596  שהיה לכם במכרז הקודם. אתם בתנאים האלה  ד"ר אהוד  ויצמן:   

הולכים,  לפי מה שאתה מצהיר פה, לרכוש ציוד חדש. משאיות חדשות, מטאטא כביש ח דש. 

כל הדברים האלה, ואני מקווה גם שיפור משמעותי בשירות. אני מבקש להתייחס לעניין, אני  

רוצה להבין איך. אני שמעתי אותך, שי, אומר שיש ערבויות אישיות של 60 מיליון.  

נכסים  שהיו  אמרתי  אישיות?  ערבויות  איזה  מה?  מה  רו" ח שי ענוה:   

משועבדים לטובת בנק לאומי בשווי של כ-60 מיליון שקלים.  

נכסים.  ד"ר אהוד ויצמן:   

נכסים, בוודאי ,  רו"ח שי ענוה:   

נכסים שווה כסף.   דני שמואל:    

היה  13   שלכם  שהגירעון  אומר  אתה  הבעיה?  היתה  מה  אז  ד"ר אהוד ויצמן:   
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מיליון.

אמרתי  אני  אחר.  משהו  היה  זה  אמרתי  שאני  מה  לא,  לא,  רו"ח שי ענוה:   

שמה שקורה, חברת דחס לקחה אשראי לטובת חברת בת שקנתה נכס ששווה  40  מיליון 

שקל. חברת הבת היתה צריכה להחזיר את הכסף עד סוף  2019  לחברת דחס. מה שקרה  

בבנק, הבנק בא לחברת דחס בסוף  19', אמרה לה 'תקשיבי. לקחתם הלוואה, התחייבתם 

לפרוע את ההלוואה. תפרעו לנו בבקשה את ההלוואה. כי מסגרות האשראי של דחס כדחס  

נמצאים בהם',  

אתם הגשתם מכרז בשם עוד משהו?    משה חזות:    

ה-470  ₪.  ואיך של  העניין  דני,  על  שמעתי   תשובה,  לא  אני  ד"ר אהוד ויצמן:   

תעמדו בזה.   

היום   ... מכיוון  במחיר  עומדים  לא  היום  אנחנו  לך.  אגיד  אני  דני סעדי אן:    

אנחנו עובדים ב-590, או לא יודע, מה שאמר עופר,  

596 שקלים.   עופר תורג'מן:   

ואנחנו מפסידים כסף. אני אסביר גם למה. אני צריך  להחזיק   דני סעדיאן:    

הולך   אני  היום  דברים.  פועלים,  שופל,  תחנה,  מחזיק  אני  שלמה.  פרה  חלב  כוס  בשביל 

איתו   חותם  פיקס,  200  שקל,  180,  190,  מחיר  מקבל  שממחזר  40%,  מורשה,  לאתר 

הסכם. כל עלות התפעולית היא עליו. במקום שלוש משאיות יש לי ארבע. אני לא מתעסק  

מקום  יש  כן  הקבלן.  הגיעו  כן  הקבלן,  הגיעו  לא  ריקה.  תחנה  מלאה,  התחנה  לא  זה.  עם 

באתר, אין   מקום באתר. נכון להיום אין לי את האופציה הזאת,  מכיוון שיש לי תחנת מעבר  

שאני צריך להחזיק אותה. ולהחזיק את השופל ולהחזיק את המשקל. אתה רוצה לתקן אותי  

עוד, דני?   

זאת אומרת ההסבר הוא בעצם -  ד"ר אהוד ויצמן:   

שהיום אתה מוריד מעלי נטל שעולה לי 150 ש קל לטון.   דני סעדיאן:    

למה? תחנת מעבר היתה במכרז הקודם?    משה חזות:    

רגע, רגע. יש לי שאלה. מי מנע מכם להעביר  את זה  ישירות?   דוד שטרית:    

למה העברת לתחנת המעבר אם אתה מפסיד?   

דוד, אני אחדד את זה. האם אתם מבי אים אשפה מחוץ ליבנה   משה חזות:    
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רגע, חברים, בבקשה. שנייה, מאיר. האם אתם מביאים   זה מה שנטען.  לתחנת המעבר? 

אשפה לא של יבנה לתוך תחנת המעבר?   

כן. רגע, אני אסביר גם למה. וזה בידיעת ראש העיר ובחודש  דני שמואל:    

האחרון הסכמנו, סגרנו,   

סגרנו, ואנחנו גם לא רוצים –   דני סעדיאן:    

תחנת   את  להחזיק  בשביל  זה.  את  עשינו  למה  והסברנו  דני שמואל:    

המעבר הזאת, אם אני לא אביא פסולת ממקום חיצוני, אני מביא אותו אלי אמנם, אני לא 

שופך אותו על חשבון עיריית יבנה, ואף אחד לא משלם לי על זה. אני משלם על זה ממני.  

אבל אם אני לא אעשה את זה, אין לי  זכות קיום באתר אשפה, בתחנת מעבר של יבנה. יש 

לי רק את עי ריית יבנה, לא כדאי להחזיק את האתר.  

במכרז   השאלה.  את  לך  לחדד  יכול  אני  לענות?  יכול  אני  דני סעדיאן:    

הקודם כלי הקי בולת לא היו תואמים לשטח. אמרתי את זה כבר ארבע פעמים.  נכון להיום, 

אם היה דחס אחד, מחר יהיו   שניים. במקום שיהיו שני מנופים יהיו שלוש, או ארבע. ואז  אני  

כמו  יחליט  הבעיה.  את  י פתור  התברואה  מנהל  חג,  בערבי  בעיות  יהיו  להילחץ.  צריך  לא 

בערים אחרות, כמו שבאשדוד רוצים לשפוך אצלי במגרש, לפני שלוש שנים, אני נותן להם  

'אין פה תחנה, אני   לשפוך במגרש הפרטי שלי עם תחנה. אז מנהל התברואה יכול להגיד 

רוצה לשפוך ליד בניין ה עירייה או רחוק', זה נוהל של כל מנהל תברואה לגופו של עני ין בכל  

עיר. נכון להיום, למכרז הקודם לא היתה לי אופציה כי הייתי חייב עם הכלים לשפוך במקום 

קרוב כדי להספיק. במכרז החדש אין צורך בתחנה.  

לפני שבועיים שלושה, שבועיים בערך, עברתי שם, ראיתי את   משה חזות:    

העיר שלנו,  בלב  יכול  להיות  לא  זה  אבל  אותם.  אין  דני.  היום עברתי,  הררי האשפה שם. 

מה   העיר.  ואז  תושבי  של  רק  לא  שזה  בטוח  גם,  יודע  אני  בטוח,  שאני  אשפה,  של  הרים 

שקורה, זה מתחמצן. ריחות, כל אזור המשעולים ואבוקדו   שם, הם משתגעים. ערב אחד הם  

משתגעים. ועכשיו אני מבין גם  למה. עכשיו, במכרז החדש אני מבין שלא תהיה יותר תחנת  

מעבר, נקודה.   

נכון.   דני שמואל:    

זהו. אוקיי.   משה חזות:    
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וגם אנחנו לא רצינו אותה לאורך כל הדרך.    רו"ח שי ענוה:   

וגם אנחנו לא רצינו   או תה.  העלות התפעולית שלה גורמת לי   דני שמואל:    

לגירעון.  

דני, תחדדו לי בבקשה על המפגע התברואתי. הוא ירד?   רועי גב אי:    

אין אותו. ראיתי היום.   משה חזות:    

המסגרות.   את  לנו  הלחיץ  שהבנק  ביום  קרה  זה  בדיוק  רועי,  דני שמואל:    

עד שהכלים שלנו ... הם הרימו ידיים, לא רוצים לעבוד. הסתדר החשבון בבנק, יש תשובה  

ויש תגובה.  

שאלה  אחרונה מהצד שלי. איך מונעים מצב דומה בעתיד, עם   רועי גב אי:    

חברות הבת האלו ואחרות?   

אין יותר אשראי. הפוך. אני היום במצב שכשאני אפתח חשבון  רו"ח שי ענוה:   

בנק, אם עד היום הייתי בגירעון של 14 מיליון, שמתוכם 12 לא אלי, היום  אני אהיה בפלוס.  

בהסכם,   איזה  סעיף  פה  יש  בספטמבר  19',  שאלה.  תגיד,  חיים מסינג:    

שבמועד חתימת הסכם זה דחס תימנע מעשיית שימוש כלשהו בתחנת המעבר לצורך טיפול 

בפסולת מחוץ לעיר.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   לא קרה. למה זה לא קרה?  

פסולת   על  המעבר  תחנת  את  אנחנו  הפעלנו  עוד  פעם.  דני שמואל:    

את   הביאו  שלנו  משאיות  שלנו,  החברה  מבחוץ.  אחרי ם  מקבלנים  לא  אותה  שהבאנו 

הפסולת. ואף אחד לא שילם על הפסולת הזאת.   

מה זה משנה?    דוד שטרית:    

בטח שזה משנה.   דני שמואל:    

נכון, זה לא חשוב מי ...  דני, אתה או מר שהפסדת.   דוד שטרית:    

עו "ד טובה שפירא-אלטמן:   אבל אתה חתמת.   

רגע, טו בה. מי מנע מכם לא להשתמש -    דוד שטרית:    

אבל גם אתם חתמתם, שזו תחנה של גזם ... למה את אומרת   דני שמואל:    

לי לסגור? אתם פתחת. למה את אומרת לי לסגור?  את עכשיו אומרת 'אבל חתמת'.   

בשכונה  הירוקה   משלמת  את  מה,  למה?  טובה,  למה  ...  דני סעדיאן:    
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6,000 והיא אומרת שזה חוקי. ...   

דני, מאיזה שנה זה?    משה חזות:    

מחוק. בגלל זה אני שואל.   רועי גב אי:    

וואלה, תאמין לי. החוק צריך להיות פה שיוויון.   דני סעדיאן:    

ההסכם פשרה    עופר תורג'מן:   

הפעילות   את  לסיים  כשבאנו  נערך  הפשרה  הסכם  עופר,  דני סע דיאן:    

אתכם, בבוררות. באנו לקיים  את כל מה ... הוא דיבר שאנחנו עוצרים את העבודה ביבנה  

חדש   למכרז  יוצאים  ואז  החדש,  המכרז  את  רוצים  טוב.  החדש.  תקשיב  למכרז  ויוצאים 

האלה  והריחות  הקורונה  באה  ואז  התחנה.  את  רצינו  לא  אנחנו  גם  יהיו.  לא  שהמשאיות 

שבאו. כמו שאתה לא רוצה  את התחנה, גם אני לא רוצה אותה. הי א לא תפעולית, היא על  

הגב שלי.   

והיתה לנו הצעה  אחרת    שדיברנו על הארכה בגלל קורונה  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:  

לפרק גזם זולה יותר לעירייה, אתה התעקשת להאריך את כל הפרקים  שביצעת (אשפה  

כל   על  התעקשת  מהסעיף.  פרק  שום  על  לוותר  מוכן  לא  שאתה  וטיאוט)  .  אמרת  גיזום 

הפרקים.   

חברים, דני מציג רישיון לעסק שיש לצמיתות תחנת מעבר,    משה חזות:    

ראש העיר חתום עליו. עכשיו אני ... דני ש מואל:    

וקיצוץ, ומקצצת.    משה חזות:    

הו ועדה  חברי  של  הלב  תשומת  את  למשוך  רוצה  אני  שנייה,  דני שמואל:    

משהו  לא  זה  אם  פה,  שעובד  מי  כל  לכם.  לחדד  עניין  לי  איזה  יש  המועצה,  חברי  פה. 

את   נספק  שאנחנו  בשביל  שפ"ע,  אגף  גם  המשפטית,  היועצת  גם  הגזברית,  גם  ספציפי, 

לחפש  צריכים  היום  כל  לא  שהם  להבין  צריכים  האלה  האנשים  שאומרים,  איך  הסחורה, 

אותנו ולחנך אותנו. הם צריכים לשתף איתנו פעולה, שיהיה לנו יו תר קל לעזור. הם צריכים  

לעזור לנו לעזור לתושבים. היא לא צריכה לבוא כל פעם ... להגיד לי ...   

לסגור   כדי  רק  הסכמתי,  לא  כלים.  להוסיף  ממני  ביקש  עופר  דני סעדיאן:    

את התחנה. עופר, לפני חודשיים היינו אצלך ב משרד.   

אתם לא צרי כים לחנך  אותנו. אם אתם רוצים כל היום לחפש   דני שמואל:    
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 . ת ..אק ח לספיצלנא לז א, ונתאו ךנחל ונותאו

עם  שלא  האשפה  את  מוציאים  איך  ניסיון  נעשה  בוא  ואמרת  דני סעדיאן:    

תחנה,   

אומר   זה  ביקורת  עלינו  תעבירו  היום  כל  שאם  אומר  לא  זה  דני שמואל:    

שאתם עושים את העבודה שלכם. אני לא חושב.   

אני התנגדתי לזה?    דני סעדיאן:    

עכשיו  עד  אני  סליחה.  להגיד,  חייב  שאני  אחת  נקודה  לי  יש  רו"ח שי ענוה:   

הקשבתי, כולם דיברו. צריך לזכור רק דבר אחד, באמת, שנראה לי ששוכחים פה. כשאנחנו  

עבדנו כאן בעירייה, אני לא הייתי כאן, אני מניח שחלק גדול מהאנשים שיושבים  כאן גם לא 

היו כאן. כשהעירייה היתה בבעיות, הקבלן שבמקרה יו שב פה, הביא כסף לעירייה,  

שילם   מי  פסולת.  של  הטמנה  לשלם  יכלו  לא  יבנה  עיריית  דני סעדיאן:    

לכם?  

אנחנו, החברה שלנו. ...    רו"ח שי ענוה:   

אז היא לא באה טובה ... ושילמה לנו כסף.    דני סעדיאן:    

כשאתם מדברים איתנו על זה שאני הפעלתי ...   רו"ח שי ענ וה:   

ולא היה להם כסף ואנחנו הפסדנו כסף (מדברים ביחד)   דני סעדיאן:    

חברים, אתם שלושה. לא שומעים אתכם   משה חזות:    

לו  הי ה  ימים  ששלושה  עובד  על  כאן  איתי  כשדיברו  סליחה,  רו"ח שי ענוה:   

היה   ולא  אותי.  סגר  איתי,  לא שיחק  אותי,  ס גר  אותי,  סגר  בגלל שהבנק  איחור במשכורת 

שקל בחברה. אז אני שילמתי לו. נכון, באיחור של שלושה ימים. אבל אנשים באו והסביר ו 

'כן, תעשה לו חשבון ותשלם לו'. קודם  כל הוא לא עובד שלי. הוא עובד של הקבלן. זה דבר  

אחד. אז הקבלן עשה איתו חשבון וישלח ... העירייה פה,  

גם לוועדה שהשתמשה בזה,    דני  סע דיאן:    

לא  זה  נכון,  בבלגן,  כאן  היתה  כשהעירייה  לדבר.  תן   לי  דני,  רו"ח שי ענוה:   

היה אתמול, זה לא היה היום, זה היה מזמן. כשהעירייה פה היתה בבלגן,   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   לפני כמה?  

20 שנה נחשב גם כן. רו"ח  שי ענוה:   
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לא 20 שנה. שבע שנים...  דני סעדיאן:    

אני באתי לעירייה ואמרתי שהעובדים שלי לא מקבלים כסף?  רו"ח שי ענוה:   

ושילמתי חודשים על העירייה, חודשים. אנחנו שילמנו.  

אני לא מכיר את זה.    חיים מסינג:    

אז אני נתקלתי בתקו פה שהיא חרא. אני מסכים, אתם רבים   רו"ח שי ענוה:   

איתי על עובד שלא -   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   כמה זמן ...   

מה זה משנה? באמת?   רו"ח שי ענוה:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני רוצה תשובה. ...   

למה לא שילמתם לנו? על שלושה ימים דיברת איתי.    רו"ח שי ענוה:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :   כן, שמגיע לך.   

יש  שלו.  עובד  הקבלן.  אני,  לא  לו,  אבל.  לשלם  צריך  אני  לא  רו"ח שי ענוה:   

דיני עבודה.  

מי שצריך לשלם לו, אתה חתום איתי על חוזה. לא הקבלן.    דוד שטרית:    

לא, אין לי שום בעיה. אז אתה צריך לדבר איתי, אתה תפנה   רו"ח שי ענוה:   

אלי ואני ...  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   יש לי חדשות בשבילך. אני פניתי, לא זכיתי  לשום מענה.   

למה פנית?   רו"ח שי ענוה:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   לחברה, דחס.   

שמה? רו"ח שי ענוה:   

לך,  מבטיח  אני  שלי  האישי  דין  לעורך  המכתבים  את  טובה,  דני סעדיאן:    

איתן בראש, מעורך הדין האישי   שלי  על כל ההתנהלות של הירוקה והכל, זה דני סעדיאן, 

דירקטור בחברת דחס, באישי. אני לא רוצה לתבוע שום עירייה. אני רוצה לתבוע את  כל מי 

שרדף אותי וכל מי שירדוף אותי. אני תושב העיר, אם ירצו אותי, ירצו אותי. לא ירצו אותי גם  

לא ירצו אותי. אני נולדתי פה ביבנה, נתתי את ה שירות שלי. נתנו את הדם שלנו פה ביבנה. 

דם  זה נקרא שעבדנו בלילות  ובימים. אף אחד לא יכפיש את השם שלנו. אף אחד גם לא  

כל אחד שחושב  עכשיו,  חוק.  פה  ויש  במדינה  בית משפט  יש  זה מאיתנו.  את  לקחת  יכול 
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שהוא פה המציא את העולם והוא המציא את הכללים זה בסדר גמור, עד שמגיעים  לבית 

תקחו  ואל  דיינים  תהיו   לי  ואל  שופטים  לי  תהיו  אל  אתם  מכם.  מבקש  אני  עכשיו  משפט. 

מקבלנים. בוא, את רוצה שאני אביא לך אנשים שעיריית יבנה לא שילמה להם לפני שלוש 

שנים 100 שקל והלכו לבית משפט? מה, אתם נהייתם לי צדיקים, יודעים הכל? שהוא יתבע  

אותי ואני אגיע לבית  משפט ותגיעי איתי לבית משפט, אני אוכל לקבל הכל. רב שמועתי יש  

אותו בכל מקום. זה שרצו להפיל אותי בחצי שנה האחרונה, לקחו לי מטאטא וכולם התאבדו 

לפה  באתי  אני  אחד.  מדבר  רק  כועס  אני  כועס.  לא  אני  גמור.  בסדר  גם  זה  להם,  ועזרו 

(מדברים  שנתנו  השירות  שכל  אחרי  עלי  לינץ',  עושים  רואה  שכולכם  אני  שימוע,  לוועדת 

באמצע   אלי  מתקשר  התברואה  מנהל  גם  סליחה.  מבקש.  שנייה,  אני  אז  לא,  אם  ביחד) 

הלילה, נותנים לכם מענה עם הכלים שנמצאים, הקיימים,  

דני,  זה לא נכון  אנחנו כאן  בכדי   לבדוק. אתם קבלן שהתמודד   עופר תורג'מן:   

ציין משהו. מבחינה   רואה החשבון,  כאן  הייתה  קשה. בא  במכרז. בשנה האחרונה החוויה 

מקצועית אנחנו מחויבים לדעת שנקבל את הקבלן הטוב, שמסוגל לבצע את הנדרש  

אתה מקבל הרבה יותר טוב – (מדברים ביח ד)   רו"ח שי ענוה:   

... למה לא? ... אני מחכה כמו איזה מסכן בחוץ. למה? למה?   דני שמואל:    

למה?   הלך'.  הוא  העיר,  הצ'ק  מראש  קח את  'טוב,  לי  תגיד  ואז  ילך,  העיר  לחכות שראש 

למה?   

  אוהש  י מלת, צמפל ומכדה ובעהת א ןתיישב, תכמ ול ןת...     :אןדיעס ניד

 צה. ור

דני, די, די,   רועי גב אי:    

... הצגנו תשובות לכל –    רו"ח שי ענוה:   

... אומר לי תיקח את הצ'ק. לא פעם אחת. עשר פעמים.   דני שמואל:    

עזוב, זה לא במקום עכשיו, דני.   משה חזות:    

לא   אני  לעבוד,  לי  להפריע  רוצה  אתה  אם  במקום?  לא  למה  דני שמואל:    

יכול לספק,   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   יש לך בעיה ... אתה יודע?   

אני לא מספק את הסחורה, אם אתה רוצה להפריע לי.   דני שמואל:    
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חברים, דני, סעדיאן, רק מילה אחת להגיד לך.    חיים מסינג:    

אני רוצה להגיד משהו לסוף ... אם החברה שלנו  שמורה, אני   דני סעדיאן:    

אביא לך מחר בכתב ממאיר וולוו, שהלכנו לקנות רכש ב-6  מיליון שקל באיזה אשראי שאני 

הוועדה  לחברי  חשש  יש  אם  רוצה.  שאני  תשלומים  ואיזה  רוצה,  שאני  כסף  בכמה  רוצה, 

שאני קבלן שמור ואי ן לי כסף -   

מאחלים לך הצלחה, בריאות, כל טוב.   רועי גב אי:    

תשלומים   ואיזה  רוצים  שאתם  אוטו  איזה  המכרזים  בוועדת  דני סעדיאן:    

ואיזה מועד אספקה, ואם אני  יכול לקנות אותו גם, סלח לי, עם צ'ק פרטי שלי ולשלם גם עוד  

חמש שנים.  

אוקיי, חברים. דני, רק מילה אחת, הערה אחת. אתה איתי?    חיים מ סינג:    

אפשר? אני ישבתי בשקט בכל הזה,    עו"ד שלום בר:   

לציון ,  ראוי  אתה  לדני.  משהו  להגיד  רוצה  רק  אני  שנייה.  כן,  חיים מסינג:    

שאנשים  חושב  אתה  אם  באמת.  טעית.  ההצלבה,  על  שאמרת  מה  באמת.  לי,  תאמין 

שיושבים פה באים בזמנם החופשי בשביל לצלוב מישהו, וואלה, טעית. אתה כתושב העיר,   

עד   פה  לו  כל התלונות שיש   ... לך  אומר  אני  טעיתי,  אני  אם  דני סעדיאן:    

שנת 2020, יום אחד היתה תקלה לדחס, עשו אותי כבר ...   

חיים, איפה היינו 20 שנה, מה?    דני שמואל:    

... דחס קבלן לא טוב. וכשניסיתי להביא משאית אחרת, היא   דני סעדיאן:    

לא הצליחה באותו יום להסתדר.   

יהיה  בעירייה  מולכם  שמי   שעומד  רוצים  אתם  תגיד.  דני,  חיים מסינג:    

בובה?  

לא, חס וחלילה. רוצים שיעזור לנו.    דני סעדיאן:    

תתייחסו, התייחסתם עניינית לדברים ... מה העניין? לא צלבו  חיים מסינג:    

ולא בטיח. בבקשה, אדוני . 

אני רוצה להגיד משהו. אני את דחס מכיר לא הרבה זמן. היום   עו"ד שלום בר:   

לפני הישיבה דיברתי עם דני ושאלתי אותו, בוא תספר לי קצת רקע. אז מה שדני אמר  לכם  

כרגע, אמר אני חושב מתוך כאב. כי מה שדני סיפר לי זה שאבא שלו ודוד שלו כבר עשרות  
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שנים הקימו את העסק. ושהוא  עצמו תו שב יבנה. ואיך הוא רואה לעצמו, הייתי אומר ערך  

אפילו, משימה, לתת את השירות הטוב לעיר. זאת אומרת מבחינתו זה לא רק כסף.  ולכן,  

כל מה שקורה כאן הוא לוקח את זה באופן אישי, ואני מבין את זה, מאיפה זה בא. הנושא  

מסמכים,   לקבל  איזשהם  תרצו  בטח  אתם  עליו.  עבר  החשבון  שרואה  חושב  אני  הכספי 

כאן   שיש  שלא  רק  לראות  כדי  תקבלו,  אתם  תרצו  שאתם  אחר  דבר  כל  או  אסמכתאות 

יציבות, אלא מעבר לזה. אני חושב שאתם לא תמצאו אף חברה שעוסקת בתחום כזה, או 

לוקחת   לא  שבכלל  בנקאי.  אשראי  בכלל  לה  שאין  ותברואה,  ניקיון  של  בתחומים  בכלל 

הלוואות מהבנקים. זאת חברה שהיא סופר יציבה. כל חברה אחרת בסיטואציה הזאת לא  

את  לייצב  הצליחה  שלושה,  שבועיים  יודע,  לא  מספר,  הזאת,  תוך  החברה  עומדת.  היתה 

המצב ולהביא אותו למצב אפילו יותר טוב. כך שאם כבר, מגיע לה תעודת הצטיינות על מה  

רואים  אתם  הלקוחות  שלהם,  מול  שלהם  ההתנהגות  היום,  הבנקים  ואת  כרגע.  שקרה 

זה   אז  ממטר.  אחד  סופרים  אף  לא  הם  פונים.  הם  איך  ועסקים,  לקוחות  מול  בטלוויזיה, 

יציבים, אלא נמצאים  יציבים, לא רק  יושבים פה במצב כזה שאנחנו  שהחברה היום אנחנו 

עם נכסים של עשרות מיליוני שקלים, זה מעיד בעד עצמו.  

שעוסק   דין  עורך  ואני  שבא,  כמי  לפחות  חושב,  אני  ראשון,  דבר  העובדים.  זכויות  לגבי 

הקבלן   אם  משנה  לא  זה  קדוש.  הוא  הזה  הנושא  שלי,  ההתמחות  זו  עבודה,  דיני  בתחום 

קיבל את הכסף שלושה ימי ם אחרי, כמו שיש רשויות מקומיות למשל, שלא משלמות לקבלני  

לשלם   שלא  הצדקה  לקבלן  לא  זו  עדיין  בתשלומים,  מאחרות  או  אדם,  וכוח  וניקיון  שמירה 

לעובד. דבר ראשון הקבלן צריך לשלם את השכר לעובד. יש לו טענות  אחר כך, לא קיבלתי 

את הכסף, כן קיבלתי, קיבלתי באיחור, שיבוא בטענו ת. לכן אותו קבלן שפנה אליכם, לדעתי  

הוא חוטא. הוא חוטא לעניין. הוא קודם כל היה צריך לשלם. זה הדבר הראשון. אין לו שום  

זכות להלין שכר של עובד. אחר כך, אם יש לו טענות לדני או טענות אחרות, שיבוא ו יטען  

את הטענות שלו.  עכשיו, אנחנו עוד לפני הפגישה כאן כבר סיכמנו,  שאנחנו הולכים בנושא 

כל   את  לעשות  המשנה.  קבלני  על  פיקוח  של  מערכת  לקיים  העובדים  זכויות  של  הזה 

הבדיקות שנדרשות כדי לוודא  שקבלן אחד משלם בזמן. לא יהיה מצב של עשירי לחודש ו -

11 לחודש. הנושא של הזכוי ות הפנסיוניות,   

רגע, רגע, שנייה. גיל, זה נמצא בתוך המכרז? שהם מחויבים,   משה חזות:    
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חברת כוח אדם, שהם רשאים או שאין צורך בחברת כוח אדם?   

רוצה   שבמידה  והקבלן  שנייה,  במכרז,  שאומר  סעיף  יש  יצחק גיל:    

להפעיל חברת קבלן משנה, הוא חייב לקבל אישור של העירייה. הוא לא  רשאי להפעיל קבלן  

משנה ללא אישור -   

רגע, הם יכולי ם לעמוד בזה, גם אם לא מקבלים אישור?   רועי גב אי:    

לא  ... אנחנו  לפי השכר החדש שהיועץ, הוא הגיע  למספרים  דני סעדיאן:    

צריכים שום קבלן משנה. אנחנו העסקנו קבלנים בכל הסכומים פה,   

כלומר אתם ערוכים למצב שגם ללא -    רועי גב אי:    

כולל   זה  ה-46  שקל  שמשלם  את  ומי   ... ומי  חוקי.  הוא   ... דני סעדיאן:    

תנאים ומתנות והכל. היועץ המשפטי –   

דני, עד לפני שנתיים אנחנו העסקנו את כל עובדי הטיאוט.   דני שמואל:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   היום אתם לא עושים פיקוח?  

בגלל   זה  הפנייה,  את  שקיבלנו  הסיבות  עושים.  ואחת  אנחנו  עו"ד שלום בר:   

שאנחנו פנינו לקבלן וביקשנו לקבל דוחות.   

אתה  עכשיו  היה.  לא  שזה  לי  אמרתם  שעה  מלפני  עכשיו,  דני שמואל:    

אומר לי ...  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   ... אמורים ב-2019 לעשות את זה. ...  

המכתב של הקבלן נבע מזה שאנחנו פנינו אליו וביקשנו ממנו  עו"ד שלום בר:   

לראות ולהוכיח לנו באמת שהוא משלם את כל מה שצריך. אז הוא התחכם ופנה אליכם.  

אם אנחנו עוצרים מחר את העבודה ויבואו ... שהוא לא שילם,   דני סעדיאן:    

אני לא צריך... 

של   הזאת  שבתקופה  חושב  אני  השירות.  של  הנושא  לגבי  עו"ד שלום בר:   

הקורו נה, מעבר לזה של עלייה בכמויות, שאני לא מומחה בדבר הזה, אני כן מומחה בצד  

של העובדים, ואני יודע כמה עובדים לא מגיעים לעבודה. ועד כמה קשה אפילו לתכנן מהיום 

בן הזוג  למחר מצבת כוח אדם, כאשר אנשים, זה לא רק שהוא נמצא בבידוד. זה גם עם 

מהיום  להודיע  בלי  אפילו  לעבודה  מגיעים  לא  ואנשים  ספר.  בבתי  וילדים  אחרים  וגם  שלו 

למחר. אז זה דבר אחד. לגבי השירות, אני חושב שמה שמעיד זה הפתיח של עופר.   
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דרך   ו כמה  אדם  כוח  חברת  דרך  עובדים  עובדים  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   כמה 

החברה?   

זה אני לא יודע.    עו"ד שלום רב:   

עוד  10  או  12   ויש  בערך  30  או  35.  כוח  אדם  חברת  דרך  דני שמואל:    

שעובדים.  

... פועלים, אתה לא צריך לשלוף מירושלים 100  פועלים...   דני סעדיאן:    

אבל עופר יודע כמה יש.    דובר:     

כתב  למכתב  בפתיח  בעצם  השירות,   שעופר  לגבי  חושב  אני  עו"ד שלום בר:   

במשך  מצוין.  להגיד  רוצה  לא  אפילו.  אני  טוב  ושירות  שירות  נותנת  החברה  הדברים.  את 

עשרות שנים לעי ר. היתה תקופה, כמו שנאמר פה, תקופה קשה. עברה. גם על החברה, גם  

קורונה, אוסף של דברים שהצטברו. במכרז החדש, עם כלים חדשים, וזה אני מניח ומקו וה 

ומאמין, שאנחנו נחזור לעוד הרבה מאוד שנים של שירות מצוין ושירות טוב. לפחות ממה 

שאני הבנתי מדני, הוא רואה בזה ערך. זה  לא עניין רק של הכסף. כי דני נותן פה שירותים  

להרבה מאוד ערים. גם בערים אחרות. הוא אמר לי, יבנה זה מיוחד. זה הבייבי. אני גדלתי  

היא   פה  כנסת.  בית  זה  שלי,  'אמא  לי  אומר  והוא  למתנ"ס,  מחוץ  פה  יו שבים  אנחנו  פה. 

הדליקה נרו ת'. לדני יש יחס מיוחד לעיר. ולכן אתם תקבלו שי רות לא רק טוב, אלא שירות  

מצוין, ואתם יכולים להיות רגועים בעניין הזה.   

תודה.   רועי גב אי:    

חברים, שבוע טו ב.   חיים מסינג:    

יש שאלה. למה הבעלים לא היו פה? למה אפרים...   דוד שטרית:    

אבא שלי בן שמונים ושניים. ... ומי כמוכם יודעים ...   דני סעדיאן:    

גם אנחנו קשישים, מה?    דוד שטרית:    

*** נציגי חברת דחס יוצאים מהישיבה ***  

החלטה.  נקבל  לא  אנחנו  ברצף.  נמשיך  אנחנו  תראו.  טוב,  חיים מסינג:    

נמשיך עם החברה השנייה ואז -   
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עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   רגע, לפני שהחברה נכנסת.  

אנחנו צריכים פה עוד זמן, אני מבין. יש עוד חברה אחת?  רועי  גבאי :    

פה   עלתה  הטיאוט.  עם  מתחילים  שאנחנו  לפני  רק  טובה,  משה חזות:    

סוגיה במכרז מאוד קריטית. דווקא על ידי דני. האם  46  שקלים הוא  תנאי סף? אפשר לקבל  

איזו שהי תשובה לגבי 46 שקלים?   

זה לא קשור למכרז שלנו. ...    תמר קופר:    

בלי   מפה  תצא  לא  אתה  בניקיון.  זה  את  תקבל  אתה  עו"ד טובה שפירא-אלטמן :   כן, 

שאתה זה. אנחנו ביקשנו מחברת קלין סטאר להציג לנו תחשיב של העלויות.   

לא, לא, סליחה, טו בה. לפני כן במכרז, שמעת, אני מחדד את  משה חזות:    

הדברים שהיו פה. לפני כן, במכרז, 46  זה תנאי סף לפסילה?   

לתת מעבר.  מתחת   במכרז מחירי מקסימום, שאסור  לנו  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   יש 

הנחה  נותן  הוא  אם  לגבי  ספציפי  דבר  שום  כתוב  לא  הנחה.  לתת  הקבלן  רשאי  היה  לזה 

   .X-מעבר ל

... הוא לא נותן שכר של עובדים ...   עו"ד איתן בראש:   

שיש  או  גירעו נית,  היא  ההצעה  שאם  שאומר  סל  סעיף  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   יש 

חשש לדוגמה שהוא לא יעמוד בהוצאות או פגיעה בזכויות עובדים, יש לנו זכות לפסול את  

ההצעה. וזה הדבר שאנחנו בודקים עכשיו. הקבלן הביא תחשיב,  

זה משהו שצריך להיות בחוות דעת.    רוע י גבאי :    

בחוות דעת משפטית.    משה חזות:    

לא, היה צריך להיו ת בחוות דעת, בבסיס.    רועי גבאי :    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   רגע, אנחנו עוד לא, אמרנו שיש חשש.   

תיאורטית יכולתי לבחור אותם על בסיס המסמך הזה. במכרז   רועי גב אי:    

הקודם תי אורטית כבר יכולנו להצביע ולהגיד אנחנו בוחרי ם.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   על מי אתה מדבר, סליחה?   

על קלין סטאר.   רועי  גבאי :    

בחוות   כתבתי  אני  וגם  כתב  היועץ  גם  סטאר,  קלין  על  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   רגע, 

הדעת שיש חשד שזו הצעה גירעונית. ותיכף נסביר לכם למה.   
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וגם ... זה יצא לא גירעונית.    עו"ד איתן בראש:   

יש הבדל בין הצעה גירעונית, שאת זה אני מקבל, ורואים את  רועי גב אי:    

זה גם מתוך התמונה של הנתונים, לבין ירידה ממחיר מינימום ...  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   זה הכל ביחד.  

כי עלתה פה טענה שאני לא יודע -   רועי גב אי:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   לא כתבו על רכיב ספציפי כזה או אחר.   

אין פה מחיר מינימו ם שהם מתחת.    עו"ד איתן בראש:   

אז מה זה הטענה הזו של ה-46 שקלים?    רועי גב אי:    

רק העניין של האם ההצעה גירעונית או לא גירעונית.   עו"ד איתן בראש:   

מה הטענה של ה-46 שקלים?  רועי גב אי:    

שזה גירעוני. זה מתחת לשכר מינימום.  עו"ד איתן בראש:   

צריך   לא  אותו.  לפסול  צריך  גירעוני,  אם  זה  46  זה  כלומר  משה חזות:    

להביא אותו לשימוע.   

לא, אתה חייב להביא לשימוע.   עו"ד איתן בראש:   

לא, זה לא נכון.   דוד שטרית:    

זה לא שימוע. זה בירור פרטים. בואו נלך על פי החוק קודם  רועי גב אי:    

כל.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   נכון, בירור.  

לא, יש הבדל בחוק בין שימוע לבירור.   רועי גב אי :    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   לא, לא, אתה צודק. בירור. יש פה תחשיב -  
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וטיאוט   למכרז  –  ניקיון  ג'  לפרק  הצעתם  בנושא  סטאר  קלין  לחב'  2.  שימוע 
רחובות.   

מה  ניקיון רחובות,  בנושא  למכרז,  ג'  לכולם.  פרק  טוב, שלום  חיים מסינג:    

שנקרא טיאוט. כאשר היתה הצעה של חברת קלין סטאר, שהיא העניקה הנחה של  21.9%  

ממחיר המכרז. האחוז הזה הוא חריגה של כ-16%  מהטווח הנמוך של האומדן. ואנחנו לא 

משוכנעים שניתן בהצעה, כפי שהוגשה, לעמוד בכל חוקי העבודה ובכל מה שנדרש מעבר  

לכך. ומה שאנחנו מבקשים מכבוד החברים  שיציגו  את עצמם עוד דקה, זה להוכיח לנו איך 

כד י  וכו',  מכונות  עובדים,  להעסקת  שקשורים  הנהלים  בכל  הזאת  ההנחה  עם  עומדים 

שהוועדה תשתכנע או לא. אז רק הצגה קטנה מי אתם.   

מיכאל  החברה.  של  הבעלים  שנינו  מיכאל.  שנינו  ערב  טוב.  מיכאל מושאייב:   

מושאייב,   

מיכאל מיכאלשווילי .   מיכאל מיכאלשווי לי:   

שני מיכאלים.    חיים מסינג:    

כבר   זה  שנים.  הרבה  הירוקה  בשכונה  פה  עובדים  אנחנו  כן.  מיכאל מושאייב:   

המכרז השני. לגבי ההוכחה,  

תן לנו מילה אחת על החברה. כי אני לא בטוח שכולם מכירים.  חיים מסינג:    

אני אישית לא מכיר את החברה.  

של   בשותפות  קיימת  סטאר  קלין  חברת  אגיד.  אני  בבקשה.  מיכאל מושאייב:   

שמועסקים  לנו  800  עובדים  יש  בארץ.  בכ-30  רשויות  עובדים  אנחנו  משנת  2006.  שנינו 

לנו   יש  עבודה.  למנהלי  מעל  120  טנדרי ם  טיאוט,  מעל  100  רכבי  בחברה.  אצלנו  ישירות 

מוסך משלנו, שאנחנו בין היחידים בארץ שיש לנו את המוס ך  משלנו. אנחנו מתקנים בעצמנו  

את רכבי הטיאוט שלנו. גם בונים בעצמנו אם צריך. זה פחות או יותר בשתי מילים.  ואגב, 

את   תמיד  לתת  משתדלים  שאנחנו  להעיד  יכולים  שנים  כבר  איתי  שעובדים  פה  המנהלים 

השירות הכי טוב. ככה על החברה. יש לי רק שאלה ראשונה, לפני שאסביר. ראיתם כולם 

את התחשיב ששלחתי היום?  
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כן, תוך כדי תנועה.    חיים מסינג:    

את   ראיתם  אתם  אם  לכם,  להיות  שיכולות  השאלות  מה  אז  מיכאל מושאייב:   

ברור  הכל  המינימום,  שבו  שכר  ולפני  התחשיב  לפני  אסביר,  אני  בתחשיב,  התחשיב? 

.מבחינתי מלכתחילה בהצעת המחיר שלכם פה בתוך המכרז, לא ראיתי פ ה תחרות. כי אם  

אני הייתי בעצם צריך לבוא ולתת הנחה רק לפי סעיף של מחיר מירבי לשעת עובד, שהוא  

אז   תחרות.  פה  אין  ל-45.25  אז  יגיעו  שכולם  רציתם  בעצם  אם  פה,  המקסימום  53  שקל 

כולם היו שמים 14.9 או 15% הנחה, אם ללכת לפי הסעיף הזה.   

שאמרת,   מה  את  הבנתי  לא  ברשו תך.  המשפט,  על  תחזור  רועי גב אי:    

המשפט האחרון.   

אתה צריך פה להבין את זה כדי, אני אסביר לך מה.   מיכאל מושאייב:   

הרי יש מחיר מקסימום ומינימום.   מיכאל מיכאלשווילי:   

הכל.   סך  פרמטרים  לארבע  בתוך המכרז  דרישה  היתה  רגע,  מיכאל מושאייב:   

45  עובדים כבר בבוקר. שישה עובדים  של ארבע שעות אחרי הצהריים, רכבי טיאוט ומנהל 

עבודה. ארבע. בתוך הצעת המחיר, לפני האופציונאלי, יש חמישה פרמטרים. שאחד מהם  

הוא מחיר לשעת עבודה. מחיר לשעת עבודה זה בהזמנה, אם יהיה, ואני לא יו דע גם כמה.  

אני   למה  עובד  אקסטרה.  הזמינו ממני שום  לא  אף פעם  שנים,  כבר הרבה  פה  עובד  ואני 

אומר שאני לא ראיתי פה תחרות? המחיר מינימום לשעת העסקת עובד, כולל כל התוספות  

בארץ, הסכם קיבוצי מורחב של עובדי ניקיון, הוא  45.24,  5,  3, תלוי, כל אחד עם האגורות  

שלו. אם רציתם שכל אחד ילך לפי הסעיף הזה, אז כולם פשוט היו לוקחים  52  מינוס  45,  

זה בערך  15%  הנחה, כולם שמים  15%  הנחה. אבל זה לא זה. אתם בעצם ציינתם בתוך  

המכרז את המכלול שאתם רוצים.  45  עובדים, אחרי הצהריים שישה עובדים, רכבי טיאוט  

וטנדר. לגבי זה, שלחתי לכם פה תחשיב מפורט  עם כל ההוצאות, שכר חישבתי לפי 45.25.  

חישבתי שמונה שעות עבודה. עכשיו אני אגיד לכם עוד עניין אחד, אין באף מכרז במקום,  

לפי   אני חישבתי  נטו.  או  7.5  שעות  נטו  אני לא ראיתי, האם המשמרת היא שמונה שעות 

שמונה, ליתר ביטחון. שלא אהיה סוג של גירעוני או משהו. עכשיו, פה בתוך התחשיב יש  

השאלה   בעצם  מה  יש.  הכל  נהגים.  גדול,  קטן,  טיאוט  רכב  טיאוט,  רכבי  הפירוט.  כל  את 

שלכם? אני אסביר לכם מה.   
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אתה אומר, במילים אחרות, שאתה לא גירעוני?    עו"ד איתן בראש:   

ממש לא.    מיכאל מושאייב:   

מה הרווח שלך?    עו"ד מאיר דהן:   

2.83% בחודש, שזה 16,000 שקל.    מיכאל מושאייב:   

ויחסית לערים אחרות זה רווח שהוא -   עו"ד מאיר דהן:   

בין  2%   נע  זה  רחובות.  בטיאוט  שלנו  בתחום  הרווחים  אלו  מיכאל מושאייב:   

לבין 5%, כש-2% עובר בבית משפט, אגב.   

גם   הנחה  לנו  עושים  אתם  הרי  אומר,  כזו.  השערה  מועלית  עו"ד מאיר דהן:   

לגבי שעת העובד. גם לגבי עובד.  

אני יודע.   מיכאל מושאייב:   

המכרזים  יועץ  שהעלה  מה  יבנה,  עיריית  באה  אם  עכשיו,  עו"ד מאיר דהן:   

שלנו, הוא אומר 'אם עיריית יבנה פתאום יבקשו תוספת של  20 עובדים',  

אני יודע. זה מה שפתחתי איתו בהתחלה.    מיכאל מושאייב:   

לא, ואז אתם הרי, אנחנו משלמים לכם פר עובד פחות ממה  עו"ד מאיר דהן:   

שאתם משלמים.   

אני יודע.  מיכאל מ ושאייב:   

אתם יכולים להיכנס לגירעון.   עו"ד מאיר דהן:   

לא, למה שניכנס לגירעון? עוד פעם. גם אם הוא יבקש ממני  מיכאל מושאייב:   

חודש אחד  20  עובדים או  10  עובדים פעם ב, אז חודש אחד אני לא ארוויח  16,000  שקל,  

אני ארוויח 2,000 שקל. מה הבעיה בזה?   

ואם זה יהיה על בסיס קבוע?   עו"ד מאיר דהן:   

אז חבר'ה, על בסיס קבוע, אין דבר כזה על בסיס קבוע. אם   מיכאל מושאייב:   

זה היה על בסיס קבוע, אדון היועץ היה אמור להכניס ולהגיד,  

נכון, זה נכון.   עו"ד איתן בראש:   

ולהגיד את זה. ואז התקציב של המכרז הוא גם  לא אותו דבר.   מיכאל מושאייב:   

אין דבר כזה פועלים אקסטרה על בסיס קבוע. לא קיים דבר כזה.   

20 עובדים אתם צריכים תקציב בשביל זה. זה לא עובד ככה.   מיכאל מיכאלשווילי:   
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אני מנסה לא להיכנס, חלילה, לכיס שלכם.    רועי גב אי:    

תיכנס, תיכנס.    מיכאל מ ושאייב:   

לכם   ומאחל  טובה  הכי  בצורה  תחשיבים  עושים  אתם  ובטוח  רועי גב אי:    

בהצלחה בכל דבר. אבל מנהל עבודה מרוויח כמו כל פועל?   

כן.   מיכאל מושאייב:   

אין הבדל במדרגים?   רועי גב אי:    

אין דבר כזה. הנה, תשאל את היועץ, לפי חוק.    מיכאל מושאייב:   

אל תשאל אותי, כי אין דבר כזה. מנהלי עבודה מקבלים הרבה   יצחק ג יל:    

יותר כסף מזה.   

אז למה לא הצהרתם, לא, זה לא נכון. חבר'ה, זה לא נכון.   מיכאל מושאייב:   

שאלת אותי, קיבלת תשובה.  יצחק גיל:    

תראה לי איפה זה כתוב.   מיכאל מושאייב:   

לא דיברת על כתוב. אני מדבר על שוק.    יצחק גיל:    

אצלכם בחברה אין מדרגיות בין העובדי ם.   רועי גב אי:    

יש, אני לא אומר שאין אצלי בחברה. יש לי גם מנהלי עבודה   מיכאל מושא ייב:   

שהמשכורת שלהם גבוהה יותר.   

לקרות   שהולך  מה  את  משקף  התחשיב  שנייה.  רגע,  אז  רועי גב אי:    

בפועל?  

התחשיב משקף מנהל עבודה בשכר מינימום.   מיכאל מושאייב:   

לא, לא נתת לי תשובה. התמחיר או המכרז  אמור לשים את   רועי גב אי:    

מה שבסוף מתבצע.   

כן, אבל אני עוד לא יודע מה יתבצע פה בסוף. אני זוכה, אני  מיכאל מושאייב:   

אחפש מנהל עבודה, אני אסגור איתו שכר. איך  אני יכול לבוא להגיד לך מי יעבוד פה באי זה 

שכר?  

יש   במכרז  הצגתם  אתם  שואל,  שרועי  מה  את  מבי ן  אני  אם  חיים מסינג:    

שעות עבודה, יש כמות עובדים, יש כהנה וכהנה. יש בתוך זה גם מנהל עבודה. האם מה 

שהוצג פה זה התמהיל של כל הדרישות -   
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כמובן.    מיכאל מושאייב:   

כן, אבל זה נשמע, עוד פעם,   רועי גב אי:    

אבל אני אחדד את השאלה. את ה תשלם למנהל העבודה עוד   דוד שט רית:    

2 שקלים,   

גם אם אני אשלם עוד 2  שקלים, יש לי פה עדיין רוו ח.  מיכאל מושא ייב:   

המינימום  שכר  את  לו  יש  העובד  מהעובד.  תוריד  לא  אתה  דוד שטרית:    

שאסור להוריד.   

תקשיבו, יש בעמוד, אני לא זוכר איז ה עמוד זה בתוך המכרז,   מיכאל מושאייב:   

יש תצהיר שאני חתום עליו. לא זוכר איזה עמוד זה, שאני  חתום עליו. שאין לי עובד שיקבל 

פחות משכר המינימום, כמה עולה לי העובד, מה התוספות. גם אם אני מחר מחליט לשלם 

לנהג איזשהו או לעובד קצת יותר, זה לא קשור בכלל לחוק. אני תמיד אשלם את זה על  פי  

כך שאני   לא   אבנה את המערכת  אני  פעם,  עוד  ירד  ממני.    אבל  זה  ירד,  החוק. מה שזה 

אעבוד פה בגירעון. אני לא אעבוד פה בגירעון. יעבדו פה אנשים בשכר מינימום. אגב, בכל 

המקומות זה עובד ככה בשכר מינימום.  

זה לא קשור בדיוק למרחק. מה היקף הפעילות שלך בכלל?    חיים מסינג:    

100 מי ליון שקל בשנה.    מיכאל מושאייב:   

זה בכל הרשויות?   חיים מסינג:    

או   החברה  אנחנו  ביחד.  הפרויקטים  בכל  הרשויות,  בכל  מי כאל מושאייב:   

השנייה או השלישית בגודלה בארץ בתחום טיאוט הרחובות. אני לא  מדבר על פינוי אשפה  

כן  עושה. כמו אצלכם למשל,  לי כמה רכבים שאני  יש  זה לא ממש התחום שלי.  זה.  וכל 

בשכונה הירוקה. מכוח המכרז שבעצם היה, היי תי חייב להביא גם את המשאית מנוף. אז  

יש לי פה מנוף. יש לי עוד כמה מקומות כאלה. אבל רוב הפעילות שלי זה בטיאוט רחובות. 

90% מהפעילות היא טיאוט רחובות.  

אם אפשר שאלה. העניין של השכר של המנהל,  זה על פי חוק  עו"ד איתן בראש:   

אתה אומר שצריך להיות? רגע, תענה על מה שאני שואל. וואלה, בבקשה, לא בית משפט.   

לא.   יצחק גיל:    

לא. כלומר הוא יכול לשלם לו שכר מינימום.  עו"ד איתן בראש:   
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כן.   יצחק גיל:    

תודה רבה.    עו"ד איתן בראש:   

אתם כרגע במכרז במה שנקרא ביבנה הירוקה. ועכשיו אמור  רועי גב אי:    

שני   כאל  לזה  מתייחסים  אתם  האם  במכרז,  זוכי ם  ואתם  במידה  מסוים,  אזור  להיכנס 

מתחמים שונים? האם אתם מתייחסים לזה כתפיסה כוללת אחת? יש פה איזשהי הורדה  

במחיר בגלל שחלקכם ביבנה?  

ממש לא.    מיכאל מושאייב:   

אותם עובדים הולכים לעבו ד באותן נקודות?    רועי גב אי:    

שמונה   שם   מחויב  אני  להיות?  אם  יכול  זה  איך  לא.  ממש  מיכאל מושאייב:   

עובדים ופה 45 עובדים. איך אני יכול,  

עובדים אחרים. מיכאל מיכאלשווילי:   

זה לא יעמוד במכרז אם הוא,   יצחק גיל:    

לא, לא. בנפרד, מה כתוב פה, מה אני צריך לתת  לפה יהיה  מיכאל מושאייב:   

פה. מה ששם יהיה שם. אני גם  לא זוכר אם זה אותן שעות, אגב. אני לא זוכר ביבנה אנחנו 

עובדים אותן שעות?   

אגב, הירוקה מתייחס גם לנאות שמיר?    רועי גב אי:    

עיריית   חצי  מנקים.  אנחנו  ציונה  נס  עיריית  כל  ניסיון.  לגבי  מיכאל מושאייב:   

חולון.   

רק לסדר. 45 שקלים לשעה, דרך אגב,   עופר תורג'מן:   

הירוקה.  רבין,  בנאות  רק  עובדים  הם  כרגע  פה,  שנשאל  מה  ד"ר אהוד ויצמן:   

נאות שמיר זה משהו חדש.  

זה עדיין במסגרת השכונה הירוקה.   עופר תורג'מן:   

זה נכנס עכשיו במכרז הזה.    ד"ר אהוד ויצמן:   

כל נאות שמיר, מתחזק כ רגע רחוב אחד.    עופר תורג'מן:   

לא משנה. אבל זה נכנס למכרז.    ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, לא למכרז הזה.    מיכאל מיכאלשווילי:   

הם עדיין בשכונה הירוקה. זה עדיין בתחשיב של ההיקף,    עופר תורג'מן:   
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במכרז   עכשיו  פה  העבודה  שכר  כלומר  עוד  45  עובדים.  זה  משה חזות:    

הזה הוא קריטי. זה לא שמו נה עובדים שיש בירוקה.   

מה ההבדל?    מיכאל מושאייב:   

לא מה ההבדל,  מיכאל. זה עוד  45  עובדים. המרכיב העיקרי   משה ח זות:    

זה שכר עבודה. אתה מתחיל -   

בכל מקום שלנו מרכיב עיקרי זה שכר עבודה,    מיכאל מיכאלשווילי:   

עבודה.   שכר  זה  אדם,  כוח  זה  העבודה  רוב  רחובות,  טיאוט  מיכאל מושאייב:   

הרי רכבי טיאוט זה לא, למרות שרוב המועצות והעיריות עוברות עכשי ו יותר למיכון, פחות 

עובדים, אם  45  עובדים  לפני  יודע כמה היה לכם  לא  אני  רוב העיריות עובדות.  כוח אדם, 

העבודות  שרוב  יודע  רק  אני  יודע.  לא  אני  הגדלתם,  או  הקטנתם  או  שהיה  מה  זה  האלה 

לי  180  יש  בחולון  לי  120  עובדים,  יש  אביב  בתל  זה  אם  אדם.  כוח  זה  רחובות  בטי אוט 

עובדים. אבל לאט לאט, כל פעם שיוצא מכרז חדש, מקטינים את כוח האדם, עוברים יותר 

למכונות.   

תגיד לי, סליחה, אתה מעסיק את העובדים בעצמך? או אתה   דוד שטרית:    

לוקח קבלני משנה?   

אין לי קבלני משנה. הכל אני. תלושי השכר שלי זה אני. חברת   מיכאל מושאייב:   

קלין סטאר שירותים מוניציפאליים בע"מ.  

במכרז יש שיפוי של החברה, נכון, גיל?    משה חזות:    

45.25  שקלים לשעה, כפול שמונה שעות, זה  9,000  ומשהו  עופר תורג'מן:   

ברוטו. זה לא שכר מינימום שאתם יכולים, 5,000 שקל?   

אני מניח שיש שיפוי כלפי עיריית יבנה, נכון? לגבי עובדים.   משה חזות:    

כן, חתום על זה בחוזה.    עופר תורג'מן:   

חתום על זה. אגב, 45  שקלים,   מיכאל מושאייב:   

אנחנו עשינו להם בדיקות חמש שנים.    עו"ד איתן בראש:   

אומר   זה  שכר  מעביד.  עלות  זה  לשעה,  ה-45  שקלים  אגב,  מיכאל מושאייב:   

שהעובד מקבל קרן השתלמות, פנסיה מוגדלת, דמי הבראה מהחודש הראשון.  זה לא פעם  

בשנה. הם הכל מקבלים.  
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בין  המשמעותי  ההבדל  במכרז,  בעצם  טוען  שאתה  מה  אז  רועי גב אי:    

החברות ובין ההצעות השונות הוא אך ורק במרכיב שני רכבים?  

ארבע.   מיכאל מושאייב:   

הטנדר, אוקיי.    רועי גבאי :    

לא, לא, יש רכבי טיאוט גם.   מיכאל מושאייב:   

י ש מנהל עבודה -    דוד שטרית:    

מנהל עבודה ורכבי טיאוט.   עופר תורג'מן:   

אני אסביר לך גם, אם אתה רוצה לדעת. בבקשה, אני אסביר   מיכאל מושאייב:   

הי ו  הרכבים  אם  בקשה.  פה  היתה  לא  חדשי ם.  רכבים  פה  ביקשה  לא  יבנה  עיריית  לך. 

אמורים להיות פה  2020, זה נכון, אני בבעיה. אבל מחיר שנתתי, ההנחה שנתתי, זה בגלל  

מגיל   לי  יעלה  לא  פעם  ושכל  רכבים  2017.  פה  רצו  הם  חדשים.  רכבים  פה  ביקשו  שלא 

בחולון,  אצלי  עבד  כבר  הוא  שנים,  בן חמש  אומר שרכב שהוא  זה  שנים.  עד חמש  חמש. 

סיים את המכרז ואני יכול לתת לו פה לעבוד.  

כולם  קרובות.  הצעות  ממש  להיות  אמורות  היו  תיאורטית  אז  רועי גבאי :    

אותו הדבר.   

מה  לך  אגיד  אני  קרובה.  אחת  הצעה  עוד  גם  קיבלתם  אתם  מיכאל מושאייב:   

ה-53  שקל  של   ה-53  שקל.  של  הזה  הסעיף  האנשים  את  בלבל  פה.  האנשים  את  בלבל 

הפועל הזה, הוא  בהתחלה גם בלבל אותי. אמרתי רגע, מה זה העובד הזה קודם כל? זה  

לא אופציונאלי, זאת  אומרת זה קבוע. אבל הוא לא ביקש ממני את זה. אז רגע, אם עלות  

זה   אגב,  ב-15%  הנחה?  עובדים  יהיו  שכולם  רוצה?  הוא  מה  אז  היא  45  שקלים,  העובד 

בול.  14.9. אז איפה התחרות  פה, אם אתם רוצים  שכולם יהיו  14.9%  הנחה? זאת אומרת  

אתם בעצם רציתם, זו בעצם הנחה שאתם הכתבתם. הכתבתם לכולם  14.9, עוד פעם, אם  

אני חיפשתי בתוך המכרז, אני לא ראיתי שום תוספת של פועלים,   ללכת על הסעיף הזה. 

שום בקשה של פועלים. וגם אם הוא יבקש ממני פעם ב, אז עדיין ה-1,000 שקל האלה,   

המכרז דומה למכרז של הירוקה? הוא אותו דבר?   רועי גב אי:    

לא. בכלל לא.    מיכאל מושאייב:   

מה הוא שונה?   רועי גב אי:    
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ומכונת   אדם  כוח  על  בנוי  בעצם  כן  גם  הירוקה  של  המכרז  רו"ח שמוליק גבע:   

טיאוט, אותו רעיון, אותו בסיס.  

לא, לא, אבל במכרז של הירוקה זה אם אני לא טועה היה יועץ   מיכאל מושאייב:   

אחר.  

כן, יועץ אחר.  עופר תורג'מן:   

והיועץ ההוא בעצם עשה כל פרמטר הנחה בנפרד.  בגלל זה   מיכאל מושאייב:   

כולם היו סביב ההנחה הזאת. פה   שם, אם זה היה פה כמו שם, אז זה היה משהו אחר. 

בעצם הגבלתם את כולם להנחה אחידה. אמרתי זה לא הגיוני , לא יכול להיות שהם רוצים 

כולם ב-15% הנחה. אני הסתכלתי על זה כמכלול.  

להגיד   רוצה  אתה  אותך.  והפסקנו  משהו  רצית  אתה  מיכאל,  חיים מסינ ג:    

משהו?   

בערים  עובדים  שאנחנו  שלנו,  הניסיון  בעניין  הכל,  בסך  לא,  מיכאל מושאייב:   

גדולות. במרכז תל אביב אנחנו, הוא כבר אמר את זה בגדול. כל עיריית נס ציונה, חולון ,  

חברים, עוד שאלות? טוב, תודה.    חיים מסינג:    

תודה רבה לכם.    מיכאל מושאייב:   

*** נציגי קלין סטאר יוצאים מהישיבה ***   

רכיבי  כלומר  מ-2017,  כלומר  מכוניות,  קבענו  לא  למה  גיל,  משה חזות:    

טיאוט ישני ם.  

לא, קבענו עד חמש שנים.   עופר תורג'מן:   

כלומר זה 2017 הוא אומר.   משה חזות:    

שנים  חמש  מאז  היום  2021,  אומרת  זאת  שנים.  חמש  עד  עופר תורג'מן:   

אחורה.  

הוא יצטרך להחליף.    עו"ד מאיר דהן:   

טוב, חברים. בואו נלך מהקל לכבד. הכל עניין יחסי, בואו נלך  חיים מסינג:    

למכרז הזה. בואו נעשה את זה צ'יק צ'ק. כל אחד יגיד אם יש לו משהו לומר בנושא הזה.   
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תודה רבה.    יצחק גיל:    

*** מר יצחק גיל יוצא מהישיבה ***   

כן, מי רוצה לדבר?   חיים מסינג:    

את   הבאנו  אם  ברשותכם.  סטאר,  קלין  לגבי  משהו  אגיד  אני  רועי גב אי:    

קלין סטאר לבירור, אני חושב שנכון גם להביא את החברה השנייה. הפער ביניהם הוא פער  

מינימאלי. ההחלטה היא החלטה שוות ערך, מה שנקרא מ קבילית הכוחות. אתם מכירים את  

זה היטב. ולכן צריך לקבל החלטה שהיא נוגעת לא רק למחיר.   

אנחנו   מרוצים   אם  עופר,  לי  יגיד  מרוצה,  אתה  אם  אבל  עו"ד איתן בראש:   

מהשירות שלהם.   

עופר אמר לי טענה שאותי מטרידה, מהפגישה הקודמת. אין  רועי גב אי:    

לי בעיה. הטענה שהוא אמר זה 'יש לי יתרון בגמישות בין שתי חברות'.   

לא, הוא אמר שהם טובים. הוא היה איתם חמש שנים.   עו"ד איתן בראש:   

בין  גמישות  יתרון  לי  'יש  אותו משפט:  אמר  אבל  אחוז,  מאה  רועי גב אי:    

שתי חברות'.   

אבל קלין סטאר לא ...    עו"ד איתן בראש:   

שהעיר   זה  שלי  הכוונה  אותך,  רועי.  את קן  אני  רגע,  לא,  עופר תורג'מן:   

מחולקת, נכון לרגע זה, יש לי אזור אחד קבלן מס'  1, קבלן מס'  2  באזור אחר. ואז יש לי  

יתרון שיש לי שני קבלנים. למה? כי אם חסר לי נקודתית עכשיו שלו שה עובדים, אני יכול 

לקחת מכאן שלושה עובדים. לך תטפל לי נקודתית בבעיה שיש לי באזו ר הזה. זה היתרון  

שהתכוונתי אליו. אולי לא הבנת אותי באותו רגע.   

שני   כעל  זה  על  מסתכל  אני  אם  בעצם,  אומר  אתה  אה,  רועי גב אי:    

מכרזים, זה כאילו שתי חברות.  

כן. זה מכרזים נפרדים. אני צריך כאן עוד קבלן, שבמידה ויש  עופר תורג'מן:   

לי תקלה מקבלן א', אז יש לי פיתרון אחר, אני יכול לנייד עובדים.  

לי לא היתה לי בעיה עם קלין סטאר. כי אני מכיר את הקבלן,   משה חזות:    
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עשינו לו גם בירור וכו'. אבל עד שגיל דיבר. ברגע שגיל דיבר, הוא התחיל לעשות לי סימני  

לך  46  שקלים,   ואומר  יועץ בא פה בשולחן  כלומר אם  צודק,  והוא  וסימני השאלה,  שאלה. 

עזבו  45.25,  46  שקלים ועם זה הוא לא יהיה מסוגל, אז אני לא יודע מה להגיד. רגע, אני 

לא יודע מה להגיד.   

פה   והיתה  העבודה,  מנהלי  אמר  על  הוא  נשימה  באותה  רועי גב אי:    

חלוקה. כלומר, אגב, הדבר הראשון -  

נושא מנהל עבודה. אין חיה כזו. עובד שעובד בשכר מינימום.   משה חזות:    

למה אין חיה כזו? עובדה שיש. למה אין דבר כזה?   חיים מסינג:    

ככה אני חושב. כי מי שניהל קצת עסקים יכול להגיד לך שאין  משה חזות:    

חיה כזו -  

זה   יותר כסף,  ישלם למנהל עבודה  נניח שהו א  אותו.  שאלתי  דוד שטרית:    

לא צריך לבוא על חשבון העובדים האחרים. הוא לא ירד להם משכר מינימום.  

אני לא יודע מאיפה כבר, אני פוחד מאיפה הוא כבר לוקח,    משה חזות:    

דרך אגב, קלין סטאר נבדקה אצלנו מבחינת תשלומי עובדים,  עופר תורג'מן:   

יצאו תקין  רואה חשבון שבדק הוא רואה חשבון -חיצוני 

רק שנייה, אמירה שלו שאומרת שהחברה השנייה בתחשיב,  רועי גב אי:    

בהצגת   הבדל  יש  ר.נאם,  חברת  אותה  זהות,  הצעות  אלה  מבחינתי  הצעה,  אותה  שהם 

הוצאות ב-100,000 ₪. לא 20,000. זו אמירה שחייבת להי בדק.  

כל   ואת  כל השוק  נבדוק את  רועי,  אתה מצפה שאנחנו  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אבל 

הענף?  

אם הן חברות זהות, לחלוטין כן .  רועי גב אי:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   למה זהות? מי אמר שהן זהות?   

זה  10,000  שקלים. אבל אומר לך יועץ מקצועי שמבין את זה.   רועי גב אי:    

או מר לך יש הבדל של  100,000, היא הולכת להיות גי רעונית. אגב, הוא הרשים אותי, ולא  

נגעתי   בעיה,  יש  לי  הדברים.  ועם  שלו  המילים  עם  מזדהה  אני  אותי,  הרשים  שהוא  רק 

בסוגיה של מנהל העבודה, על זה לא קיבלתי תשובה מספיק -   

למה, שאלתי אותו, הוא אמר שזה יכול להיות הוספה.    עו"ד איתן בראש:   
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כן, אבל אתה מבין את התמונה.    רועי גב אי:    

אפילו  הצעתי  לתומי,  שאמרת,  כמו  אני  הקודמת,  בישיבה  דוד שטרית:    

שאנחנו   ולא  ייראה  הצדק  שגם  כדי  בוא,  אמרנו,  אבל  העניין.  לצורך  שניהם  את  שנזמין 

הולכים זה, אם ההצעה הזאת נראית בסדר, לא צריך להגיע מס'  2. אין חובה, אפשר. אם  

הם בסדר, למה להמשיך הלאה? הרי   התחרות היא פה, בגלל שהסכומים הם לא גדולים,  

כל שקל לכאורה קובע. הוא קיבל את המחיר הזול, גם  לא יכולה להיות טענה למספר, שאם  

נניח נבחר את מס' 2,   

דוד, אני הופתעתי שקלין סטאר הגיעו. אני חשבתי שהשימוע    רועי גב אי:    

הוא אך ורק לדחס. יכול להיות שאני לא הבנתי נכון.  לקחתי את זה על עצמי, למען האמת.  

כי חשבתי שאם מביאים את קלין סטאר, נכון להביא גם את החברה השנייה.  

החברה   להם?  קוראים  נאם,  של  ההוצאות  עם  כל,  קודם  עו"ד מאיר דהן:   

השנייה, אם ההבדל בהנחות הוא  21.9  נותנים קלין סטאר, ונאם יזמות נותנים  21.5  אז זה  

יזמות אומרים שיש להם הוצאות של  660,000  שקל, אז מבחינה   נאם  ולעומת זאת  זניח. 

גירעונית יש יותר סיכוי שנאם יהי ו גירעוניים, לפי התחשיב שלהם, מאשר קלין סטאר.   

לא ראינו את זה. צריך לראות את המסמך.   רועי גב אי:    

אתה אמרת, 660,000.    עו"ד מאיר דהן:   

כן, אני לא יודע מה הוא הציג להכנסות.    רועי גב אי:    

אני חושב, אם באמת היקף העבודות שלו  לא חשוב, תראה,  עו"ד מאיר דהן:   

הוא כזה, ואם עיריית יבנה כל כך מרוצה ממנו מהעבודה שלו בשכונה הירוקה,  אם ההבדל  

הוא זניח כל כך בין 21.9 ל-21.5, אז אני חושב,   

לכמה זמן המכרז?    רועי גב אי :    

חמש שנים.   עופר תורג'מן:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   שלוש ושתיים.   

שיש  או  עכשיו  כבר  נגד  או  בעד  אני  אם  להגיד  צריך  אני  עו"ד מאיר דהן:   

הצבעה?   

שלוש פלוס, האופציה שלנו, לא שלו.    משה חזות:    

אז אני אומר לגמרי שכנעו אותי, בנסיבות הללו.    עו"ד מאיר דהן:   
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אהוד.   חיים מסינג:    

הגוף שלו   היועץ, שפת  גיל  לגיל.  יודע מה קרה  לא  אני  ככה.  ד"ר אה וד ויצמן:   

הטרידה אותי מאוד כשהוא דיבר עם קלין.  

כן, היה עצבני.   עו"ד מאיר דהן:   

להיכנס.   לא  רוצה  גם  אני  יודע,  לא  אני  אותי.  הטרידה  מאוד  ד"ר אהוד ויצמן:   

אבל לעצם העניין, התרשמתי לטובה ממה שהם דיברו. הניסיון שעופר אומר שהם עובדים 

טוב בשכונה הירוקה, זה פרמטר מאוד חשוב. הוא עומד בשכר המינימום כפי   שנדרש. הוא  

מעסיק את העובדים באופן ישיר, זה יתרון בעיני ולא חיסרון. העניין הזה, אני לא יודע, עופר,  

הטריד אותי, שלא עמדנו על זה שהרכב יהיה יותר חדש.   

מה טוב בזה?   עו"ד  איתן בראש:   

לא יודע.   ד"ר אהוד ויצמן:   

בנושא האשפה תמיד   כל המכרזים  אני רק אסבר את האוזן.  עופר תורג'מן:   

מתייחסים לרכבים עד חמש שנים, תמיד זה כך.   

זה סתם מייקר לך.    עו"ד איתן בראש:   

עולה לך יותר יקר.    דוד שטרית:    

בעיה,  לך  יוצר  זה  זול,  יותר  יקר,  יותר  יודע,  לפעמים,  אתה  ד"ר אהוד ויצמן:   

אפרופו החודש האחרון.  

זה לניקיון, לא להשוויץ.   עו"ד איתן בראש:   

זו מכונת טיאוט שהיא בת שנתיים, שלוש.   עופר תורג'מן:   

נקו דות יציאה, לא שמעתי, אני מבקש לחדד. האם יש נקודות   ד"ר אהוד ויצמן:   

לקבל   אפשר  אם  חברה?  ערבות  או  אישית  ערבות  היא  האם  הערבות?  של  לעניין  יציאה 

הבהרה.   

הערבות היא ערבות  של החברה. אפשר לצאת אם יש הפרות  עו"ד איתן בראש:   

חוזה.  

או הבעלים. החברה  ולא המנהל  פי חוק החברה מגישה,  על  משה חזות:    

מגישה למכרז.   

משה צודק.    עו"ד איתן בראש:   
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עו"ד טובה שפירא-אלטמן :   יש לך 600,000  שקל,   

יש נקודות יציאה?    ד"ר אהוד ויצמן:   

בוודאי. כל הפרת הסכם.   דוד שטרית:    

אם אתה רוצה את דעתי, אני אומר אותה. אני בעד.  אני בעד   ד"ר אהוד ויצמן:   

לאשר אותם. מה  שמכריע בעיני זה השיקול שעופר שם,   

הניסיון הטוב.   עו"ד מאיר דהן:   

הניסיון ועצם הנקודה שיש לו אפשרות משחק בניוד משאבים   ד"ר אהוד ויצמ ן:   

בין מכרז למכרז, יש בזה יתרון. ואני מקווה -   

סליחה, רגע. זה שאתם מתלחשים, זה נותן לי תחושה, עכשיו  חיים מסינג:    

אני   שירקעס.  איזה  עושים  אתם  שכאילו  שהתלחשו.  פה.  שאמרת  מה  על  לך  מחזיר  אני 

אומר את זה סתם, זה לא נעים לשמוע את זה, נכון ?  אני רוצה להגיד לך באמת,   

אם יש לך משהו על הלב, תגיד.    משה חזות:    

לא, אני אומר לך בכנות.    חיים מסינג:    

למה אני אלך הביתה עם גיבנת?    משה חזות:    

שאמרת   מה  להגיד  צריך  היית  לא  אתה  לא,  אתה  עזוב,  חיים מסינג:    

מקודם.   

אוקיי, בסדר.   משה חזות:    

כאילו זה פה צביקה אמר וכל זה. שפת הגוף שלכם מדברת,   חיים מסינג:    

לא אני. ...   

לעניין הזה של המחזור. אני נראה לי אחד שמבין עסקים והוא   ד"ר אהוד ויצמן:   

לא בא להפסיד. אני בעדם.  

מאוד   הקודם  הניסיון  אחד,  כזאת.  דעתי  לכם.  אגיד  אני  טוב,  חיים מסינג:    

משמעותי. ולדעתי חוות הדעת של עופר על החברה הזאת שעובדת פה כמה שנים?   

זה מכרז  שני, זו אופציה שנייה בעצם.  לא אופציה, אני מתקן   עופר תורג'מן:   

את עצמי, זה מכרז שני.   

כמה שנים?    משה חזות:    

שבע שנים.    עופר תורג'מן:   
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שבע שנים. אני חושב ששבע שנים, אם יש פה שביעות רצון  חיים מסינג:    

מהחברה הזאת, וישבו פה בעלי החברה, האמת היא, די משכנעים. יכול להיות שהם  יודעים  

לעשות, לא יודע, תעלולים. אבל הם די משכנעים. והיקף בכלל התפעול של  החברה הזאת,  

וכמות הרשויות שהם עובדים, אני לא רואה בעיה לאשר את ההצעה הזאת ואני מעלה את  

זה להצבעה.   

של   ההפרש  לגבי  רועי.  אומר,  שאתה  לפני  הערה.  רגע,  דוד שטרית:    

10,000  שקל לכאורה בין הצעה  1  ל-2  יש  10,000, אבל זה לא בין הצעה  1  ל-2. כי אם  

נניח תפסול את ההצעה  הזאת, כנראה שתצטרך לפסול גם את הצעה 2.   

זו הסוגיה שאני מתחבט בה.   רועי גב אי:    

  .ןאכל ודגר תויבה הר אוההפרש ה, 3  'מסה עצהוע, רג    ת:ירטשד וד

   .3' מסעה צמהם וצעט ושא פוההפרש ה

בסדר, הוא העלה אבל את מס' 2.    חיים מסינג:    

כמעט 25. אתה תצטרך לפסול אותה.    דוד שטרית:    

פה  מתחבט  אני  באמת  כי  לפרוטוקול.  זה  את  אגיד  אני  לא,  רועי גב אי:    

עופר   האלה.  השניים  אותי  שכנעו  איכותית.  חברה  פה  שיש  לחלוטין  מסכים  אני  בסוגיה. 

שני   כאילו  שזה  בהיבט  הקודמת  האמירה  החברות,  שתי  של  מההיבט  רצוני  את  השביע 

מכרזים שונים וכך מסתכלים על זה.  אגיד לכם את האמת, אני חושב שהיתה צריכה להיות  

עם   סטאר.  קלין  את  כמו שהבאנו  בדיוק  להישמע,  פה,  להיות  צריכים  היו  נאם.  ר.  גם  פה 

זאת, וכדי לא לעכב את המכרז, ובגלל שאני מבין ששיקול הניסיון הוא שיקול  סופר מרכזי,  

את   שואל  אני  הייתי,  אם  שכנראה  מכריע,  שיקול  הוא  הניסיון  לחלוטין,  אתכם  מסכים  אני 

היה  הניסי ון  שיקול  יותר,  טובה  מציגים הצגה אחרת,  היו  היו מגיעים,  נאם  ר.  אוקיי,  עצמי 

מנצח פה. ובגלל זה אני גם תומך בזה.   

אוקיי, אז בואו נעלה להצבעה.   חיי ם מסינג:    

רגע, משה לא הביע את עמדתו.    דובר:     

לא, הוא הביע את עמדתו.  עו"ד מאיר דהן:   

אלא אם כן משה, אתה עוד רוצה להגיד משהו?    חיים מסינג:    

סטאר,   קלין  עם  ניסיון  לנו  שי ש  ואמרתי  חיים,  פתחתי,  אני  משה חזות:    
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זה שהוא  על  עמד  והוא  אמר,  עד שהיועץ  בעיה.  ואין שום  טוב.  הוא  שהניסיון  ועופר אמר 

חושש.  

כן, זו אמירה קשה. אבל בגלל זה הוא יועץ.    רועי גב אי:    

וזה חסם אותי.    משה חזות:    

אז מה אתה מציע?   חיים מסינג:    

אחרי ששמעת אותם, אתה מאמין לו?   עו"ד איתן בראש:   

אני מכיר את קלין סטאר לא מהיום, איתן. אני מכיר את קלין   משה חזות:    

סטאר. לכן אני נוטה לכיוון שלהם. כלומר יש את הניסיון, ואנחנו מקסימום מחליפים, מה אנ י 

אגיד לך. אבל יש פה גם בעיה. הם גדלים משמונה עובדים במכרז הזה, לעוד 45 עובדים.  

כן, אבל זה אותו יחס.    עו"ד אית ן בראש:   

טוב, חברים. אז פה אחד. בבקשה.    חיי ם מסינג:    

אנחנו מצביעים? אוקיי.   ד"ר אהוד ויצמן:   

ככל שאפשר להגי ע לפה אחד, למה לא?    רועי גב אי:    

אוקיי. המכרז היותר פשוט, דחס. אני מעלה להצבעה.   חיים מסינג:    

כתב  שזה  עוד.  כן  לפני  אמרתי  אני  חברי ם.  להגיד,  יכול  אני  משה חזות:    

אישום של עופר. ואני חשבתי שכתב האישום הזה היום יהיה פה על  השולחן ואנחנו נכה את  

דחס. אבל  מסתבר שדחס באו ובסדר, קורה.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   משה, אפשר רגע? אני רוצה לתמצת כמה נקודות שעלו פה  

או  האחרונה,  שבשנה  וטענו  באו  דחס  אז  תשובות.  אפשר?  קיבלתם  שלא  נקודות  וכמה 

נתנו   שהם  ערבות  בעקבות  משבר  איזשהו  להם  היה  אחרונה,  שנה  החצי  של  בתקופה 

לחברה. הבנק סגרה,   

חברת בת שלהם. חיים מסינ ג:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   חברת בת, חברה אחות.  קודם כל, כל הטענות שלו, שנשלחו  

אלינו בדקה ה-90, אני אציין שאנחנו פנינו לחברת דחס, גם אנחנו, גם עופר, מזה תקופה  

ארוכה באינספור מכתבים, ולא קיבלנו  אף פעם תשובה מהסוג הזה או בכלל. הנושא הזה  

אמירות,   וגם  אמירות,  הכל  בהתאם.  מסמכים  בכלל  בפנינו  הוצגו  שלא  מזה  חוץ  עלה.  לא 

לפחות ממה שאני קלטתי ממה שאמרו פה, אמרו פה הרבה  דברים, זה 'אני אלך לבנק, אני 



 עיריית יבנה
 20.08.02מתאריך  51/56מספר דת מכרזים ישיבת ועתמליל 

 
 

 70 

 
 עיריית יבנה 

כבר   שזה  אמרו  מהזמן  חלק  שיש'.  העיקולים  את  אוריד  אני  אשראי,  אפתח  אני  אשב, 

תביעות   הזו  לחברה  יש  בעתיד.  זה  את  לעשות  צריכים  עוד  הם  מהזמן  חלק  מאחוריהם, 

שאנחנו צירפנו העתק מהדוח של דן אנד ברדסטריט, ולא קיבלנו תשובות מה קורה איתם.  

לא   שהם  העובדה  א',  עובדים.  תביעות  של  הסיפור  כל  נרחבים.  מאוד  בהיקפים  תביעות 

לא   אלינו  זה  שפנתה  הזו  שהחברה  להגיד  רוצה  ואני  באיחור.  שילמו  באמת  שהם  סתרו 

חודש ראשון שהיא פונה.  

של   הסיפור  כל  הרי  ושנתיים?  שנה  לפני  היה  מה  אבל  לא,  דוד שטרית:    

העובדים לאורך כל הדרך התנהלו לא בסדר.   

וכשאני   בדיקה,  הזאת  לחברה  עשינו  לבוררות.  הלכנו  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אנחנו 

ישיבות  ואינספור  שעשינו  בדיקות  אינספו ר  לנו  היו  אחד.  קטן  דיון  לא  זה  בדיקה,  אומרת 

שניהלנו ולא הגענו למצב שקיבלנו נתונים על עמידה בזכויות עובדים, נתונים מלאים. הלכנ ו 

פעולה   איתנו  לשתף  אמורים  שהם  קבעה  והבוררות  הזה.  הרכיב  על  היתר  בין  לבוררו ת, 

אנחנו   מינואר  19'.  שלו  דוח  זה  מאצלנו.  שכר  יועץ  של  הנתוני ם,  דוח  את  אלינו  ולהעביר 

חתמנו על הסכם הפשרה באוקטובר  19'. עד היום לא זכינו לקבל מהם שום דבר. עכשיו, 

שהם   אמר  פתאום  הדין  עורך  כי  אצלכם?  מי  העובדים  חבר'ה,  אותם,  שאלתי  בכוונה  אני 

זה מנובמבר  19',   זה החל מעכשיו, למרות שהם התחייבו  לעשות את  יתחילו לעשות את 

גם  יש להם  עוד מתחילת ההתקשרות שלנו.  זה  היו  אמורים לעשות את  פי החוק הם  ועל 

עובדים של כוח אדם וגם עובדים שלהם. הם לא עושים את הבדיקות. אנחנו חשופים, יש לנו  

אנחנו  שגם  מצב  פה  יש  נענו.  שלא  שלנו,  יועצים  של  עבר  דוחות  נוכח  כבד  מאוד  חשש 

כעי רייה וגם אנשים שלנו, כי החבות היא גם פרסונאלית, חשופים. וחבל ששבע שנים אחר 

כך אנחנו נחיה בחשש שמא יבואו עובדים ויתבעו את החברה וגם אותנו, כי לא שילמו להם 

את כל התנאי ם שמגיעים להם. זה לעניין זכויות עובדים.  

על   אחת.  משפט.  בבית  שזכתה  אחת  תביעה  אין  עדיין  אבל  רועי גב אי:    

סמך מה שאמרת, אני מקבל. בשורה ה תחתונה,   

כוח אדם שהם משלמים להם באיחור,   לי חברת  כותבת  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אם 

ואני לא יושבת על הדברים האלה. אני למחרת מוציאה לחברה מכתב. אני חושבת שצירפנו  

שיותר   כמה  אותה  חברה  עם  תסגרו  'חבר'ה,  אומרת  ואני  הזה.  המכתב  של  ההעתק  את 
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מהר. אני לא צריכה תביעות'.  לא אני. זה גם עובדים. עם כל הכבוד, עובדים  שצריך להגן 

עליהם.  

לוואלה יש אינטרס סמוי במכרז. אני יכול להגיד את זה  בריש   משה חזות:    

גלי. לוואלה יש אינטרס סמוי פה במכרז.   

מי זה וואלה?    עו"ד מאיר דהן:   

איזה אינטרס?    תמר קופר:    

פה   חברות  כמה  עוד  עם  שעובדת  אדם  כוח  חברת  וואלה  משה חזות:    

במכרז.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   משה, אם הם היו בסדר, אף אחד לא היה פותח את הפה.  

קיבל  לא  שהוא  לך  שכתב  עובד  איזשהו  יש  לך?  עובד  כתב  משה חזות:    

שכר?   

הם עשו פה שביתה.    תמר קופר:    

הם  הניקיון.  עובדי  כל  מול לשכת ראש  העיר, של  ... שביתה  עופר תורג'מ ן:   

הגיעו לכאן פיזית וישבו מול הלשכה וחיכו  לתשלום 

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   למה האנשים האלה, שמרוויחים שכר מינימום, צריכים לבו א 

להגיע לתביעות? זה אנשים שמרוויחים הכי נמוך, אנשים נמוכים בסולם. למה? למה להגיע  

לזה?   

אדם.  כוח  בנושא  שלי.  היא  האישית  האחריות  אני   ...  משה,  דוד שטרית:    

ואם   פה.  נמצאים  לא  הם  למה  בכדי שאלתי  לא  שמואל.  אפרים  עם  לשימוע.  איתם  ישבנו 

מה   עלה,  שלנו.  היועץ  עם  ישבנו  יניב,  אחר,  דין  עורך  קודם  להם  שלהם,  היה  הדין  עורך 

שהיה באוצר שם. ונתנו להם רשימה, ודחי נו את זה עוד פעם. אתה שו אל למה לא הגשנו 

יבוא ו  לא  הם  מזומן,  להם  משלם  אני  אומר?  היה  הוא  מה  ניגשו?  לא  עובדים  או  תלונה? 

להתלונן. אז מספיק שאחד, אנחנו גם לא רצינו  ללכת להתלונן לתמ"ת, למשרד, עוד לפני  

הבלגן של השנה האחרונה, כי היה חוזר אלינו בומרנג. בעצם אנחנו עו שים גול עצמי. אנחנו  

אחראים. זה לא הוא. אנחנו אחראים שזה יעבוד. זה לא עבד לאורך כל הדרך. כדי לצאת  

שהחליטו  הבנתי  בדיעבד  אני  בסוף  דנו,  דנו,  דנו,  איתם.  לבוררות  ללכת  הסכמנו  מזה, 

פה   זה  שקיבלנו  מה  כלום.  קרה  לא  היום  עד  לנו.  ומעבירים  בתשובה  חוזרים  הם  שהנה, 
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שהפגינו,  ישבו ליד לשכת ראש העיר.  עוד מכתב. המכתב הגיע היום. אנחנו לא הזמנו אותו.  

מה   יודע.  לא  אינטרס,  להם  יש  אמרת,  איך  להיות,  יכול  היום.  אותו  שלחו  הגיע,  המכתב 

אכפת לי  אינטרס? אם הם היו בסדר, אין לי בעיה. אני אומר לך יותר מזה. כמו שהוא אמר, 

אנחנו כולנו מכירים את דחס. מכירים את העבודה שלהם.   בעבר עבדו יותר טוב. היום יש  

להם בעיה. זה לא סתם שאפרים שמואל לא הגיע לפה. אבל אני לא רוצה זה.   

של  רכיבים  שחסרים  שאומר  דוח  על  איתכם  מדברת  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני 

הפרשה על ימי חג. חסרות הפרשות בגובה הנכון,  

ממה את מקריאה? מוואלה?    משה חזות:    

עו"ד טו בה שפירא-אלטמן:   לא, אני מדברת על הדוח של הבודק של העירייה,  

יש לנו דוח. יש לנו בודק שכר שלנו.    עו"ד איתן בראש:   

למה לא הצגתם לנו את זה?    רועי גב אי:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   זה היה בבוררות. הם הסכימו לתקן את זה.   

זה מה שא ני אמרתי קודם. ... שלנו.    דוד שטרית:    

וגם  זה.  על  והסכמנו  כתבנו   ... שהם  בבוררות  חתמו  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   הם 

שאלתי אותם על זה היום.  

מתי הדבר הזה?    חיים מסינג:    

היה גם דני הקטן שם.    דוד שט רית:    

ביום  22.9.19,  גם   מפורשות,  נכתב  בוררות,  הסכם  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   באותו 

נכתב מפורשות שהחברה תעבוד עד סוף מאי 2020. זאת אומרת שכבר בספטמבר 19' הם  

ידעו שההסכם איתם הוא עד מאי  2020. לא בדקה האחרונה, לא אי ודאות, כמו שפה ניסו  

לפני שמכרז   חודשים  כמה  העירייה  של  זכותה  כן,  משכ"ל.  לא  משכ"ל,  כן  איזשהי,  להצי ג 

מסתיים, לנסות לצאת למכרז  חדש. בין אם  היא עושה את זה בעצמה או בין עם המשכ"ל.  

אבל זו לא תקופה, כמו שהם טענו, שהחזיקו אותם, סליחה על העברית, באווי ר.  

איך מתמודדים עם הטענה, טובה,   רועי גב אי:    

היועצת   עם  עכשיו  התכתבתי  אני  משהו.  עוד  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   עכשיו 

המשפטית של קרית  מלאכי, שאמרה שהם לא מרוצים מהשירות ולכן יצאו למכרז.   

הם ציינו קודם שהם עובדים בקרית מלאכי.   עו"ד איתן בראש:   
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כן, באלעד ובקרית מלאכי.   משה חזות:    

שאלה טובה איך. התשובה שהיא קיבלה, תקריאי את זה,    עו"ד איתן בראש:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   שהשירות שלהם על הפנים.  

אגב, חלק מקרית מלאכי הגיע ליבנה.   דוד שטרי ת:    

התשובה שהיא קיבלה,    עו"ד איתן בראש:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   התפקוד שלהם על הפנים, לכן יצאנו למכרז.   

שבשנה   להיות  יכול  יודעים,  לא  אנחנו  להיות,  יכול  אבל  רועי גב אי:    

האחרונה הם על סמך אותו הדבר. שנייה, אנחנו פה עם יו תר מדי פרשנויות, בלי, אני מנסה  

שנייה,  

לי.  שמגיע  מה  את  לקבל  צריכה  ואני  חוזה.  לי  יש  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   תקשיב, 

מסכים איתי או לא מסכים איתי  ?  

בישיבה   זה  את  אמרתי  אני  אחוז.  באלף  צודקת  את  טובה,  רועי גב אי:    

גורמי  של  לאמירה  מאוד  משמעו ת  עיקרית  ויש  נגד  לצאת  רוצה  ולא  מבין  ואני  הקודמת. 

המקצוע. מקבל. עם זאת, עומדת להם זכות החפות, והם גם מציגים את זה באופן הוגן. אנ י 

עם   המעבר,  תחנת  של  הזאת  הסוגי ה  עם  מתמודדים  אנחנו  איך  לזה.  נכנס  תיכף  שנייה 

רישיון עסק לצמיתות .  

בחוק.   שונה  לצמיתות  רישיו ן   עסק  נכון,  זוכרת  אני  אם  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   א', 

היתה איזו תקופה שזה היה לצמיתות, ואחר כך החוק שונה. חוק לעסקים.  

אם אני לא טועה, רישיון העסק שלהם עד ה-31.12.21,    עופר תורג'מן:   

סליחה, אני אענה לך. קודם כל, זה לא רלוונטי רישיון העסק.   דוד שטרית:    

גם היום, אגב, הם לא עומדים בשום דרי שה של המשרד להגנת הסביבה.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אבל המכרז שלנו לא לתחנת מעבר.   

את   למכור  לא  צריכים  הם  אותה,  משדרגים  היו  אם  שנייה,  דוד שטרית:    

החברה, למכו ר גם את הבית ואת האישה ואת הילדים כדי להכשיר את תחנת המעבר. זה  

לא מתאים לתחנת מעבר שם.  

של   החומר  כל  אז  מעבר.  תחנת  אין  כי  למכרז,  רלוונטי  לא  משה חזות:    
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תחנת המעבר צריך להוציא אותו -  

סוגיה חשובה, כי אני רוצה להבין מה המאבק שמנהלים. אני   רועי גב אי:    

מנסה להבין אינטרסים וגורמים, כי לא הכל מוצג לפתחנו, בסדר?   

מעבר.   ללא  תחנת  הוא  המכרז  אומר,  לא  אני  ומשה.  רועי  דוד שטרית:    

התחנה תיסגר. יכול להיות שהם ינהלו מאבק, כי יש להם זכויות, לא זכויות, גם זה נאמר.  

זה בכלל לא דיון פה למכרז הזה. זה מאבק אחר,   

הסוגיה  זו  לפנינו  שמוצג  מה  זה.  את  לחדד  חייב  תגיד,  אני  רועי גב אי:    

שהכי פחות מעניין אותי לדון בה. מה שמעניין אותי   לדון בשיחות כאלה זה מה לא מוצג. מה  

מספרים אחרת. מה הפרשנויות. אז יש פה דברים,  

מה למשל?    דוד שטרית:    

כדרך   הזו של תחנת המעבר שנזרקה  דוגמה, האמירה  סתם  רועי גב אי:    

אגב, אני מנסה להבין איפה עומד מאחורי זה.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   זה משהו שחסר, שנייה. תחנת המעבר,  אכן המכרז הזה הוא  

עמידה   ואי  רצון  שביעות  חוסר  על  דיברנו  כי  אציין,  אני  אבל  מעבר.  תחנת  להפעלת  לא 

החדש,   של  המכרז  בבוקר  מחר  להפעלה  רלוונטיות  לא  שהן  נכון  העירייה.  עם  בהסכמות 

כדי להעיד על התנהגות. על זה שאתה חותם עם חברה על הסכם שאומר   יש בהם  אבל 

בספטמבר  19' שהיא  לא מכניסה יותר פסולת מבחוץ, ויש לנו הסכם כזה. והחברה עושה  

את זה. החברה עוד עומדת פה, ושוב, אני לא זוכרת את הציטוט הנכון,  

כטענה   השימוע  של  הזה  על  הדבר  חוזרים  אתם  טובה,  דוד שטרית:    

מרכזית שאני לא מכיר אותה.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   זה לא עולה משימוע, אבל זה עלה פה ואני שאלתי אותם.   

יודע  גם  אני  כי  כן.  אני שאלתי על הנושא של אשפה מבחוץ,  משה חזות:    

את זה.   

בבוררות   הסכמות  יש  לי  'אבל  לו  אמרתי  אותו.  שאלתי  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני 

שהיתה ב-19',   

לא  אנחנו  עכשיו,  בוררות.  של  הסכם  שום  ראינו  לא  אבל  משה חזות:    

יודעי ם מה זה.   
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עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   הנה, אני אראה לך.  

לכן אנחנו לוטים בערפל לפעמים. אבל טובה, אני רוצה להגיד,  משה חזות:    

שאנחנו דנים בן אדם צריכים לדון אותו   לכף זכות. לפני  20  שנה, כשהעירייה הזו התחילה, 

אני אגיד לך, לא את, אני יודע. את לא היי ת פה. העירייה לא  היה לה כסף לשלם לאשפה  

והם הוציאו כסף מהכיס. סליחה רגע. סליחה, טובה, סליחה, סליחה. כשהעיר שלנו היתה  

במצב קשה, הם עמדו כנגד. אנחנו לא יכולים לשכוח את הדברים האלו. היום, בגלל שראיתי  

ב-20'.   מה  שקרה  כל  אז  מישהו  על  להלביש  שרוצים  שנת  2020  פתאום,  כל  הדוח,  לפי 

חברים, היתה קורונה. האשפה הביתית קפצה במאות אחוזים. אז בואו נדון גם את זה לכף  

זכות. אבל אנחנו עכשיו מחפשים תחנת מעבר. כל נושא המכרז אין תחנת מעבר. שימו את  

זה בצד.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אבל שים לב רגע, יש שם מפגע. והמפגע מפריע לכולנו פה.   

היו  עבודה.  20  שנה  שכר  של  בנושא  נתפסתם  עכ שיו  אתם  משה חזות:    

בעיות עם שכר עבודה? אני רוצה לשאול שאלה. האם איזה עובד אחד הגיש בקשה לבית  

משפט לעיריית יבנה? סליחה, תענו לי כן ולא. לא. אז חברים,  

לא, אבל החשש הוא שזה לא יקרה ...  עו"ד איתן בראש:   

נתנו  הוא  התלונן?  לא  או  הו א התלונן  אם  למה משנה  משה,  דוד שטרית:    

לו, איך הוא אמר,   

הוא   סטאר.  מקלין  פוחד  אני  אז  עכשיו  שאמרת  מה  איתן,  משה חזות:    

מוסיף עוד  45  עובדים. שכר עבודה שלו זה  45  ומשהו, ומה שהיועץ אמר, רגע. ומה שהיועץ  

אמר לי כאן, אז זה מפחיד אותי, כי בעוד חמש שנים יכולים לתבוע את עי ריית יבנה. ופה  

הסיכוי הוא יותר.  

אנחנו בודקים ... כל הזמן.   עו"ד איתן בראש:   

אז תבדוק גם את דחס.   משה חזות:    

ישבנו  זמן לתקן. עשינו הכל.  לו  עומד.  נתנו  והוא לא  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   בדקנו. 

איתו.  

לא, אבל בשנתיים האחרו נות הוא הכניס חברת קבלן.   רועי גב אי:    
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לא שנתיים אחרונות. עכשיו הוא הכניס קבלן וגם כן לא עומד.   דוד שטרית:    

העברתי   לך,  אמר  הוא  הדברים,  את  לתקן  לו  יש  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אבל 

לעובדים. ומה אם אני חשופה כלפי העובדים על תקופות עבר?   

אז את צריכה לדאוג שקלין סטאר, זה בדיוק מה שאיתן אמר,   משה חזות:    

שבעוד חמש שנים, פה אני פוחד יותר מאשר דחס.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אבל אנחנו בודקים.  

דחס לפחות עובד, כמובן הוא עובד דרך חברת כוח אדם, אז  משה חזות:    

דקה  90   לך  ששלחו  ניגוד,  איזשהו  להערכתי  הזה  במכרז  פה  לה  יש  שוואלה  וואלה,  לא 

פתאום איזשהו מסמך. כל הדברי ם האלו מוצגים לא טוב לנו כחברי ועדת המכרזים. סליחה,  

עם כל הכבוד.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   משה, היתה פנייה של וואלה גם לפני חודש.   

אני באתי בדעה  שדחס הולכת הביתה. רק שתביני, טובה. אנ י  משה חזות:    

אני   לזה,  קראתי  איך  האישום,  כתב  את  ראיתי  הביתה.  אני  הולכת  שדחס  בדעה  הגעתי 

מאשים, אמרתי זהו.   

של   הפנייה  על  שכותבת  בחומר  שלי  פנייה  לכם  יש  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אבל 

וואלה. אני לא הסתרתי שום דבר. להיפך. אני ברגע שהגיעה  פנייה מוואלה, אני ישר כתבתי  

לחברה. כלום.  

אני  הבנתי  גם  בהגינות  להתייחס.  גם,  ברשותכם,  רוצה  אני  רועי גב אי:    

את התמונה וראיתי ואמרתי באופן מלא שאני כמובן, אנחנו מגיעים בלב פתוח, בנפש חפצה  

אבל מבין את התמונה ולא רוצה בטח ובטח שיהיה פה עובדים או פועלים או חברה  או נותן  

שירותים שהוא מנוגד לעמדת בעלי המקצוע. עם זאת, יש פה סוגיה  שהיא מהותית. ניסיתי 

לפשט אותה במהל ך הדיון עצמו. והסוגיה עומדת על זה שרוב הטענות, אני שם בצד שנייה 

את הסוגיה שאת מדברת על העובדים, היא סוגיה סופר חשובה, וצריך לחשוב עליה. אבל 

באופן כללי, יש  פה סוגיה שרוב רובו של החומר, ורוב רובה של ההתייחסות, ככל שתהיה,  

תקופת   בתוך  לכלום.  דומים  שלא  חודשים  אחרונים  שלושה  יולי.  ועד  מאפריל  מתי יחסת 

לי   היתה  כזאת,  בעיה  לי  היתה  'טעיתי.  שאומר  שירותים,  נותן  קבלן,  פה  עומד  הקורונה. 

על   העידה  יבנה  עיריית  שירותים.  כל   השנים  נתתי  שירותים.  לתת  יודע  אני  כזאת.  בעיה 
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השירותים שהוא נתן. פה, אומר לכם את כל האמת, התיק הזה, אותו תיק,  שנאמר עליהם  

העבר  ניסיון  שדיברנו,  הניסיון  ולהגיד  לבוא  כדי  בעיני,  חזק,  מספיק  לא  הוא  שיהיה,  ככל 

מלמד אותנו אחרת. אם הוא היה אומר 'חבר'ה, לא היה', ויכוחים, עני ינים. בא קבלן, אומר  

בהגינות, היתה לי בעיה. הסביר את זה תחשיבית. אני   מסכים אתך, אני רוצה לראות את  

הנתן נים. רוצה לראות בנק שחותם לו אישור. רוצה לראות זה שנותן לו  הכל. אבל אם את  

שואלת אותי במכלול הדברים, בסוף, אם אנחנו מניחים הכל, אני שם בצד הכל, ואני אומר  

נניח שהוא צודק, נניח.   

בתקופה   'אני  הקבלן  אמר  עוד  משהו.  שמעתי  אני  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   סליחה, 

האחרונה למכרז לא אשקיע כסף'. את זה כולכם שמעתם.   

כן, אבל הוא אומר את זה מסיבה שאת יכולה, לא יודע אם את   רועי גבאי :    

יכולה להבין אותה,  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני  מספטמבר 19' אמרתי לו 'אדוני, במאי אתה עוזב'.  

אז למה הוא צריך לקנות  -   משה חזות:    

שני יה, יש פה משהו בנתונים שחשוב לדעת.  רועי אמר משהו  חיים מסינג:    

על   פה  מדברים  אתם  רועי,  אומר  כך.  באמת  זה  אם  לדעת  רוצה  אני  הגיב.  לא  אחד  ואף 

שלושה חודשים.  

לא, היה נובמבר שלושה דברים באותו יום, והכל מאפריל,    רועי גב אי:    

הנהגים   אחד  קיבלנו תשובה.  רועי.  לא,  לא,  וקיבלנו תשובה.  משה  חזות:    

שלו הלך לחרובית, היה איזשהו עימות שם,   

ה-11   כל  ומשם  אומרת  22.11,  הטבלה  משה.  לא,  לא,  רועי גב אי:    

סעיפים אחרים הם מה-28.4 עד ה -19.   

אז למחוק 19 שנים ככה? באיקס?    משה חזות:    

רגע, אני רוצה  רגע להגיב. משה, אמרת לפני  20  שנה הם היו  דוד שטרית:    

טובים ונתנו, רגע, שנייה. וגם הציעו כסף מכספם. לפי התיאוריה הזאת, אנחנו לא צריכים 

בכלל. שנייה, העירייה אגב, תמר לא דיברה. העירייה הלכה לקראתם, לא רק זה, מקדמות.  

לא כי טוב לתת מקדמות. תאמין לי, מגיע חשבון, אני אראה לך  תסריט, כל פעם, כל חודש  

זזים. גם אצלי, גם אצל תמר. אחר כך הולכים לראש העיר. עד   יושבים שם במסדרון,  לא 



 עיריית יבנה
 20.08.02מתאריך  51/56מספר דת מכרזים ישיבת ועתמליל 

 
 

 78 

 
 עיריית יבנה 

שלא מקבלים את המקדמה.   

לא צריך לתת להם מקדמות. הם אמרו במפורש. אל תתנו לנו   משה חזות:    

מקדמות.   

אבל בפעם האחרונה הם אמרו במפורש, דוד, תן לי רגע את   תמר קופר:    

הנקודה הזאת  -   

התקופה   את  פה  יש  שלכאורה  רועי,  צודק,  אתה  שנייה.  דוד שטרית:    

האחרונה של הקורונה ועוד כמה חודשים לפני כן. אני אומר לך, לפחות מאז שאני מלווה את  

זה, כי קודם לא הייתי בתמונה בתפקיד הזה,  אני לא אמרתי סתם את יצחק איטח. אפשר 

להזמין אותו ויצחק  אתם מכירים. כל יום מלחמות ומכתבים ותכתובות. יש  את כל המזכרים 

שהם לא עומדים בתנאים, לא עומדים בדרישות. גם אצל עופר, אני מבקש להוציא אותם,  

ב-2016,   החומר.  את  מיצחק  לך  אקריא  שאני  רוצה  אתה  רועי גב אי:    

במכרז האחרון,  

אני לא אומר, אבל מאז המכרז, בוא תראה כמה תכתובת.    דוד שטרית:    

אבל על סמך מה  אנחנו בסוף צריכים לבוא ולהגיד ולנמק, אני  רועי גב אי:    

אחדד עוד משהו, ברשותך, עופר. כי גם אמרתי את זה גם פעם שעברה, ואולי זה נשמע  

עמידה   של  הסוגיה  על  שעברה  אמרנו  בפעם  עמדתו.  את  הסביר  והיועץ  אחרת  קצת 

כלפי  איכותני  תחשיב  איזשהו  או  מכרז  איזשהו  לייצר  אמרתי   שאפשר  אני  סף.  בדרישות 

חברה, שאפשר לאמוד אותו בניקוד, והוא אמר 'תשמעו, הם עמדו בדרישות סף מחמירות'.  

עכשיו, אנחנו באים לפה, כחברי ועדה, אמרו 'הם עמדו בדרישות סף מחמירות', ועכשיו 'לא, 

לא,לא, שנייה'. זה שעמדו בדרישות סף, אני שם  בצד. הם לא יודעים להתנהל. בא ואומר  

זמן  כמה  אגב,  בהכל.  עומד  אני  עצמי,  על  לוקח  אני  סיבה.  פה  חבר'ה,  היתה  אדם.  הבן 

התקופה של המכרז? זה גם שלוש פלוס שתיים?   

כן.  עופר תורג'מן:   

למה זה שונה אגב מאחד  פלוס ארבע שהיה?    רועי גב אי:    

זה   אשפה  של  מכרז  שנים.  חמש  זה  אותו   דבר.  זה  לא,  לא,  עופר תורג'מן:   

לחמש שנים בגלל הצי וד. בגלל המשאיות.   

אני  המתאים.  הנימוק  את  שתמצאו  להיות  יכול  יודע,  לא  אני  רועי גב אי:    
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את   עדיי ן  מצאנו  שלא  להיות  ויכול  שוכנעתי,  מה  בעמדתי  כרגע  אותי  תשאל  אם  עדיין, 

הנקודה, ואני שמח על הדיון הזה, לא הצלחתי עדיין להשתכנע האם מה שהוצג, חמור ככל 

העמדה  זוכים.  עדיין  לא  הם  להגיד  כדי  מבחינתי  מספיק  האלה,  החודשי ם  במשך  שיהיה, 

הזאת לא -   

קבלן  שצריך   פה  לך  יש  שירות.  משלמת  עבור  יבנה  עיריית  עופר תורג'מן:   

לתת לנו שירות.  אי אפשר לדלג על זה. אם יש לו בעיה כספית שנה  שנה יש  לקבלן   בעיה  

יבנה)נדע   אנחנו  (עיריית  מסוגל'.  כן  לא  מסוגל.  אני  כספית.  בעיה  לי  תגיד(ד  'יש  כספית, 

את   אנחנו  (דחס)נפתור  זה  כך.  את  להשאיר  אפשר  אי  אבל  המכרז.  את  נקדם  להתקדם. 

הבעיות במכרז אחר. ... קשה מאוד להמשיך לעב וד כך.  

הבחנה   איזשהי  לעשות  צריכים  כללי,  באופן  במכרזים  עופר,  רועי גב אי:    

בין נותן שירות לבין מוצר. במוצר אני מסכים. כולם יודעים מה המוצר, תעשה את המחיר  

כן הייתי רוצה איזשהו מדד. וברגע שאומר  לי  הכי טוב, תודה ולהתראות. בנותן שירותים, 

היועץ, ואמרתם לי 'עשינו דרישות סף. הם עומדים בניסיון, הם עומדים במחיר'. ברגע שהם 

עומדים בהכל, אני עכשיו  צריך לבוא ולהגיד על סמך החודשים האלה שהוא בא ואומר 'כן, 

היתה לי בעיה תחשיבית'.  

אוקיי, היתה בעיה. אבל האם אנחנו רוצים קבלן שיש לו בעיה  עופר תורג'מן:   

שנה ואנחנו שנה סופגים את זה?   

חבר'ה, אני רוצה עוד פעם לחזור למה שהוצג.    חיים מסינג:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אתה היית מקבל בשירות הפרטי אצלך בבית,   

הקבלן  לא מפנה לך אשפה שבוע, כיצד ההית מתייחס?  עופר תורג'מן:   

... עכשיו אני לא יכול לתת לך כי יש לי בעיה   עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   שבא לתת לך 

שנה? אתה לא אומר על זה שום דבר?   

יודע   לא  אני  הוא מעולה,  טובה,  אם  יותר מזה.  לך  אומר  אני  רועי גב אי:    

מה   יודע  לא  בטוח  אני  האחרים  עם  האחרים.  עם  קורה  מה  יודע  לא  אני  אגב.  השני,  מה 

קורה איתם. יש לי פה, אמרנו ערך לניסיון. אני יודע מה אני מקבל.   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אבל תראה, אתה מקבל פה תלונות על חברה שחותמת על  

הסכמים, לא עומדת בה תחייבויות שלה, מתחילה לאט לאט גם לא מתפקדת. עופר הופך  
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בכוונה  אני  שנייה,  רק  לחכות,  צריכים  ואנחנו  לפה,  מגיע  חגים  שבתות  במקומה.  להיות 

מקצינה, אוי, בסדר. עכשיו הבנק שחרר לכם, לפחות זו הטענה, לא ראיתי מסמכים,  

גם אין אסמכתאות שהבנק שחרר את כל -    תמר קופר:    

זה אנחנו יכולים להשלים. היה פה מכרז תוך ארבעה ימים. רועי גבאי :    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   במכרז כתוב שמותר לי לדרוש תוך שלושה ימים.  

בסדר, מאה אחוז. האם ועדת מכרזים יכולה להכריע או להגיד  רועי גבאי :    

שלמת   בחינה,  זמן,  מעבר,  תקופת  איזשהי  של  קונסטלציה,  באיזשהי  איכשהו,  לייצר  או 

מסמכים, שלמת מצב כלכלי? האם יש לנו כלי לעשות את  זה?   

כן, בטח.   חיים מסינג:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   המדד שאתה עכשי ו עשית פה, אתה בודק האם הניסיון הרב, 

ואין מחלוקת שאומר לך עופר 'יש לי ניסיון רע עם החברה'.  

לא, שאלתי שאלה אחרת.   רועי גב אי:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני אענה לך. מה שאתה בודק עכשיו, זה האם לניסיון הרע  

שתואר כאן, ואין מחלוקת וגם הם אמרו שאכן היו להם בעיות  תפקודיות, האם יש בזה כדי 

מה   שלפי  לך  אומרת  אני  במכרז.  יזכו  וככל שהם  אם  העתידית,  על ההתקשרות  להשפיע 

יש להם תשובות   ולא התרשמתי שאכן  אני לא ראיתי מסמכים  כה,  בפנינו  עד  שהם הציגו 

שא', את התירו ץ שלהם, או ההסברים שלהם אתה יכול לקבל, אתה יכול לא להסכים אי תי  

ודעתך תהיה שונה.   

תבקשי מהם מחר בבוקר.   משה חזות:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני ביקשתי מהם עד היום. למה אני צריכה לתת להם זמן?  

אני ביקשתי עד היום.   

את קיבלת מסמך מקלין סטאר שאני לא  יודע לקרוא אותו ולא  משה חזות:    

רואה אותו, באותיות הקטנות. את מביאה לנו אותו דקה אחת לפני,  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אני כתבתי להם מכתב לדחס,  

אז את עושה איפה ואיפה.   משה חזות:    

עו"ד טובה שפ ירא-אלטמן:   אני כתבתי להם שהם רשאים לצרף בפני חומרים,  

אני לא קורא בפונטים כאלו. אני לא רואה מה כתוב פה.   משה חזות:    
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שנייה רגע. אז למה הצבעת בעד?    חיים מסינג:    

מה  יודע  אני  בסדר.  חיים.  תודה,  טוב,  בסדר.  אוקיי,  אז  משה חזות:    

להצביע.  

פה   נשאלה  שלו.  השאלה  את  להמשיך  רוצה  אני  שנוח.  מה  חיים מסינג:    

שאלה. האם יש איזשהו הליך, מנגנון, שבו  אפשר להריץ מהלך מסוים לתקופה מסוימת כדי 

לבדוק התנהלות? יש דבר כזה, מבחינה חוקית?   

איך תבדוק? זה שינוי מהותי של המכרז.נדרש משאיות   עופר תורג'מן:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   ... שיקנה משאיות חדשות,   

ותזרוק אותו? זה לא הוגן.   דוד שטרית:    

היגיון,  יש  אז  אין תשובה.  פה  עד  נשאלה  שאלה.  שואל,  אני  חיים מסינג:    

וככה ',  ככה  'תקשיב, אתה עכשיו  לו  יגידו  יבואו  דרך אגב, למה שאת אומרת עכשיו, שאם 

יגיד 'מה, אני עכשיו אקנה משאית חדשה? אקנה מנוף?'   

לחצי שנה הוא לא יעשה את זה. שמעת אותו.    דוד שטרית:    

שאלה שנייה יש לי.    חיים מסינג:    

רגע, אבל את זה אנחנו צריכים לשאול אותו.  יכול להיות שהוא   רועי גבאי :    

יהיה מוכן.  

אבל בשביל חצי שנה הוא לא יהיה מוכן.   דוד שטרית:    

בקונסטלציה משפטית, האם יש כזו אופציה?   רועי גב אי:    

שאלה שנייה. חיים מסינג:    

הכספי.   חוזה  בנושא  בתנאי  עומד  לא  שהוא  להגיד  רוצה  אני  תמר קופר:    

אני   התהליך.  את  יודעים  אתם  קודם.  פה  שהצגתי  מה  שנה.  חצי  לא  וזה  שנה  לא  וזה 

מוכרחה לתאר אותו. קודם כל, הוא מגיע באמצע החודש לעופר. יושב לו כנראה,   

יש לך מתועד?   חיים מסינג:    

אני מכונה   אני מוכנה להעיד.  כן,  כן,  עכשיו.  זה מתועד  הנה,  תמר קופר:    

עופר   על  יושב  הוא  המצב.  את  אתאר  רוצה.   אני  שאתה  ומה  תצהיר  על  ולחתום  להעי ד 

עם   המזכירה,  את  לשלוח  חייב  עופר  ואז  החשבון.  על  מיידית  שיחתום  החודש  באמצע 

החשבון, אנחנו לא יושבים באותו בניין, אלי. אם חלילה וחס אני עסוקה ואני לא בודקת את  
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לי להשתתף   ילך. אסור  החשבון מיידית וחותמת עליו, זה נקרא שאני מחכה שראש העיר 

בישיבו ת, אסור לי להיות עסוקה בעבודות אחרות. אין. כשהחשבון מגיע, אני חייבת מיידית 

מאושר,   חשבון  קיבל  האחרון.  בחשבון  שהי תה  הסיטואציה  את  אתאר  אני  עכשיו,  לחתום. 

עופר אישר את החשבון, מקדמה על סך  750,000 שקל. הכנו צ'ק.   

ב-15  לחודש. אני יכול לציין שבדיוק  תמיד אותם תאריכים.  15  עופר תורג'מן:   

לחודש וראשון לחודש.  

שלפי החוזה זה בניגוד לחוזה. כי לפי החוזה עופר מאשר את   תמר קופר:    

החשבון בחודש הבא. ויש תנאי תשלום. אבל פה, במצב הזה, הוא לא יכול להחזיק מעמד,  

'טוב, אני   אגיע מחר  אין לא אוויר לנשימה. הכנו חשבון על  750,000  שקל, ואז הוא אומר 

לוקח   כי  צ'ק,  לקבל  מוכן  לא  אני  החשבונות.  להנהלת  מטלפן  הוא  בבוקר  מחר  בבוקר'. 

שלושה ימים שהבנק בודק שיש כיסוי. אתם תעבירו לי  עכשיו את הכסף, ולא, אני מפסיק  

לפנות אשפה. אנחנו מעבירים מסב לספקים פעמיים בחודש. זה יוצא באמצע החודש. כל  

לאדון  ולהכין  הצ'ק  את  לבטל  הולכים  נעצרת.  הגזברות  כל  נעצ רת.  החשבונות  הנהלת 

ההעברה   את  נכין  לא  אם  האשפה  את  לפנות  מסוגל  לא  הוא  כי  למה?  בנקאית.  העברה 

הבנקאית עכשיו. עכשיו תחליט אם יש להם יכולת כלכלית או אין להם.   

תמר, חוויה לא טובה,   רועי גב אי:    

וזה לא עניין של חצי שנה ולא שנה. זה הרבה יותר. ככה זה   תמר קופר:    

מתנהל מאז שאני זוכר את דחס.   

ישבנו פה לפני שבוע ימים. שאלתי באו פן אישי, חבר'ה, תציגו  רועי גב אי:    

לנו מה הדברים, עם מה אנחנו הולכים להתמודד. לא הועלה הנושא הזה. תציגו לי,  

רשום, רשום, זה עלה.    חיי ם מסינג:    

אז מה, זה לא היה?    תמר קופר:    

תוך כדי שיח.   רועי גב אי:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   רשום, רשום.  

רשום. אני  הכנתי. רשום.   עו"ד מאיר דהן:   

רועי, רועי, כל מה ששמעת גם מהם, זה תוך כדי שיח. קודם  דוד שטרית:    

לא הביאו שום דבר. יש לי   הערה, יש לי ניסיון אישי בעירייה. לא אישי באופן  עצמאי. אנחנו 
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עושה  שהיה  קבלן  ביבנה.  עבודה  שעשה  קבלן  היה  לפני  20  שנה,  18  שנה,  איתן,  לפני, 

עבודה, לוקח מחי רים זולים ואחר כך מגיש תביעות מפה ועד להודעה חדשה. עשה עבודה  

בית משפט  לו, הלך לבית משפט.  של  3  מיליון, הגיש תביעה של  6,  8  מיליון. לא אישרנו 

אישר לו איזה סכום קטן בגלל, היה לי מפקח רוסי, לפי הכתב העברי, כתב מאשר תיאור  

עבודה, במקום לאשר את העבודה. השופט נתן לו איזשהו פסיק, הוא חשב שהוא הצליח. 

הגי ש  הו א  אותו.  פסלתי  זול.  מחיר  נתן  פעם  עוד  זכה  הוא  מכרז,  עוד  היה  האחר,  במכרז 

עתירה, הגענו לבית משפט בפתח תקווה.  והביא  כמו שאומר המלצות ואישורים ותירוצים.  

מכרזים.   של  בנושא  שמוכר  הרציג,  של  המשרד  שם  היתה  אז  להעיד.  עליתי  העדתי,  אני 

בחוץ עוד צחקה עלי. 'אתם תאכלו מה שנקרא את הכובע. המהנדס שלך יאכל את הכובע'.  

אמרתי בסדר, יש לי כיפה, אבל אני אוכל גם את הכיפה אם צריך. ותוך כדי עדו ת הוא הביא 

בדקתי'.   לא  'לא,  בדקת את ההמלצות? אמרתי  אותי, אתה  והיא שואלת  המלצות חדשות 

השופט אומר לי 'מה ז ה לא בדקת? אני כתבתי בפסק דין, בדיון הקודם שאתה צריך לבדוק'.  

אמרתי לו 'כבודו, לא מצאתי לנכון לבדוק כי יש  לי ניסיון עבר לא טוב'. אחרי שני דיונים הוא  

הזמין  את איתן. אני הייתי עם איתן. היה אז אשל יו"ר ועדת מכרזים. נכנסו פנימה, אני הייתי  

יש בעיה עם העדות שלך.   'תשמע, השופט אומר שאשל בסדר,  לי  אומר  יוצא  איתן  בחוץ. 

עד   'תלך  אמרתי  עושים?'  'מה  לי  אומר  האלה,  במילים  איתן,  אותי  לפשרה'.  שואל  תגיעו 

הסוף, כי אני מאמין במה  שאמרתי'. מה היה פסק הדין? צודק מהנדס העיר שבגלל ניסיונו 

הקודם מהעבר, פסל אותו שם. הוא אחר כך התחיל להפסיד בכל משפט.   

עם   מסכים  אני  חברים.  פה  תראו,  שאלה.  לשאול  רוצה  אני  חיים מסינג:    

משה, וגם מה שאמר רועי, הרי  אתה לא יכול להתבסס על כמה חודשים ולקחת היסטוריה  

ולזרוק לפח. לכן אני שואל עוד פעם. ממתי התחילו כל הבעיות עם חברת דחס? גם הכלכלי  

וגם לדעתי יש לזה קשר בי ן הנושא הכלכלי ןבין איכות השירות.   

מה שתמר אומרת זה היה לאורך כל התקופה.    עו"ד איתן בראש:   

שני ם.  תמר קופר:    

מה זה תקופה?    חיים מסינג:    

לא, לא, מה שתמר אומרת לגבי מקדמות, זה היה לאורך כל,    עו"ד איתן בראש:   

אבל מקדמות, אז מישהו יבוא ויגיד, שניי ה,   חיים מסינג:    
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תקולה.   משאית  אשפה,  פינוי  של  חוסר  לי  ב-6.5.19  יש  עופר תורג'מן:   

   ,4.6.2019

רגע, אני שואל כמה זמן. אז תגידי, זה מיוני  2019?   חיים מסינג:    

הנה, הוא נותן לך תשובה, חיים.   תמר קופר:    

דחס   מול  התנהלות  כאן  אחורה.  יש  שנה  על  מדבר  אני   .'19 עופר תורג'מן:   

שהיא התנהלות קבועה של כל הזמן שימוע, מגיע אלינו,  

לפני כן יש עוד.   דוד שטרית:    

לפני. אני נכנסתי לתפקיד ב-2017, עוד לפני יצ חק עוד מוציא   עופר תורג'מ ן:   

מכתבים. כל חודש יש לנו כאן הערות עליהם.   

יש לכם תיעוד על מה שאתם אומרים?   חיים מסינג:    

כן, יש מכתבים.   עופר תורג'מן:   

וקיווינו שהבוררות באמת תפתור דברים  לבוררות  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   לכן הלכנו 

שהיו פתוחים. והגענו להסכמות. לצערנו לא,   

את   מחליט  אני  טרם  עופר,  כמובן.  שאלות,  כמה  לי  יש  עו"ד מאיר דהן:   

החלטתי בעניין. יש לי כמה שאלות.  בעיקרון, דחס, מעבר נובמבר  2019, לאורך כל השנים 

עד   מהם  מרוצה  היית  האם  תקלות,  אפס  אין  תקלות,  שיש  ברור  הכל,  בסך  אם  אחורה, 

לנובמבר 2019?  

עד נובמבר 2019, לפני כן כבר היו בעיות שהולכות חוזרות כל   עופר תורג'מן:   

הזמן .   אנחנו הולכים חוזרים איתם. זה אומר המון שיחות, המון קריאות ללשכת ראש העיר.  

זה.   עם  להתעסק  זמן  המון  ממני  גוזל  זה  שפ"ע  אגף  כמנהל  אני  שוטפים.  טיפולים  המון 

השירות הוא לא שירות טוב.  

כלומר אנחנו לא מדברי ם רק על השמונה חודשים האחרונים.   עו"ד מאיר דהן:   

לא רק על השמונה חודשים אחורה.   עופר תורג'מן:   

אנחנו מדברים בכלל.   עו"ד  מאיר דהן:   

, שתבינו, מי שלא מודע, אבל יש כאן  כל הזמן צריכים לטפל  עופר תורג'מן:   

לא   הגיעה,  כן המשאית  אשפה.  הפח  את  פינו  לא  אשפה,  הפח  את  פינו  כן  זה  אם  בהם. 

הגיעה הסכם פשרה, בוררויות... .   
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בואנ'ה, אנחנו פה מחמש, חברים.   משה חזות:    

הם  להחליט.  בשביל  שאלות.  לשאול  רוצה  גם  שנייה,  אני  עו"ד מאיר דהן:   

יכלו להסביר את העניינים הרבה   יודע מה, הם  מי  לא  הסבירו פה, אגב,  היה להם שימוע 

יותר טוב. הם תולים את כל הבעיה בשמונה חודשים אחרונים, באותה הלוואה  שהם לקחו 

האם  הללו?  המח דלים  כל  את  להסביר  יכול  זה  ההיגיון,  מבחינת  וכו'.  הבת  חברת  עבור 

הבעיה הכלכלית הזאת -  

לא, מסיבה אחת. כי אם יש תקלה, אתה צריך למצוא פיתרון.  עופר תורג'מן:   

אין קשר,   

סליחה, לא מעניין אותי הבעיות שלהם.    דוד שטרית:    

הזאת,   השאלה  את  שאלתי  לכן  אמר,  20  שנה,  כמו   שמשה  עו"ד מאיר דהן:   

אם 20 שנה הם היו טובים, 19 שנים,   

בוא, מאיר, אני אשאל אותך שאלה פשוטה.    עופר תורג'מן:   

והיו בשנה האחרונה, בגלל איזשהי בעיה כלכלית וקורונה,    עו"ד מאיר דהן:   

הפינוי   עכשיו,  ביום  שלך  הביתי  הפח  את  לך  מפנה  לא  אני  עופר תורג'מן:   

שלך כיצד תרגיש  ?  

בעיה מאוד קשה.  עו"ד מאיר דהן:   

הדוגמה   את  לך  אתן  אני  בוא  אז  יומיים?  אחרי  קורה  מה  עופר תורג'מ ן:   

אלי  מגיעים  לרמה שאנשים  מגיע  זה  פחים.  פינוי של  חוסר  זה  בחודש האחרון  האחרונה. 

למשרד, פיזית, לא מעניין אותם. הם צורחים. והטלפון שלי כל מי שאי כשהו הצליח להשיג  

את הנייד שלי הגיע גם לנייד. וזה קשה. קשה לעבוד ככה. אי אפשר לעבוד בצורה כזאת. 

אני אומר לך בצורה פשוטה.  

לצורך  נניח  אותך.  וגם  המשפטית  היועצת  את  גם  שואל  אני  עו"ד מאיר דהן:   

העניין שאנחנו נותנים בהם אמון ואומרים 'אוקיי, היתה לכם שנה קשה. מה  שהכביד עליכם 

זה הר הפסולת, תחנת המעבר ואתם מחדשים והכל בסדר'. ונני ח שאחרי שלושה, ארבעה 

חודשים, מבחינת המכרז, הם לא עומדים בתנאי המכרז. עו ד פעם יש את הבלגן הזה. איך  

זה משפיע עלינו כעירייה? האם אנחנו יכולים ישר להביא קבלן אחר בינתיים? או שמכרז?   

לא, נדרש מכרז אשפה.    עופר תורג'מ ן:   
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שזה אומר מבחינת זמנים,   עו"ד מאיר דהן:   

כדי להיערך למכרז אשפה, כאשר מסתיים,   עו פר תורג'מן:   

עם  ממשיך  הוא  חודשים  שלושה  אחרי  מסתיים.  לא  לא,  עו"ד מאיר דהן:   

המחדלים.  

מישהו צריך להיערך לזה.   דוד שטרית:    

אני מסביר את זה . זו היערכות מלאה. זו לא היערכות פשוטה.    עופר תורג'מן:   

מכניס אתה  אחד,  תוציא  בחוץ.  לך  שקבלנים  מחכים  לא  זה  דוד שטרית:    

מישהו אחר.  

משאיות,   עם  להיות  צריך  אשפה  לפינוי  להיערך  כדי  קבלן,  עופר תורג'מן:   

צריך להגיע עם צוותים, צריך להגיע עם .... מנהל עבודה. יש פרק זמן של מינימום  60  ימים . 

כאשר קבלן שיודע שהוא סיים פרויקט במקום אחר יכול להתנייד, להגיע אליך.  

אותם  נשארו  שהם  מגלים  אנחנו  חודשים  שלושה  אחרי  לא,  עו"ד מאיר דהן:   

קטסטרופה. הם סתם קשקשו לנו,   

לא, הם קנו ציוד ותזרוק אותם?    דוד שטרית:    

ודאי, אם הם לא יעמדו בתנאים אני אזרוק אותם. מה?    עו"ד מאיר דהן:   

עושה,   לא  מפנה,  לא  הו א  שאם  מערכת  איזו שהי  במכרז  יש  משה חזות:    

הוא יכול -  

אם אני נותן להם צ'אנס והם לא עומדים...    עו"ד מאיר דהן:   

אז יש קנסות.    עופר תורג'מן:   

לא רק קנסות. אני גם אזרוק אותם.    עו"ד מאיר דהן:   

זה תהליך, אתה צודק.    עו"ד איתן בראש:   

יש קנסות, תקנסו אותו.    משה חזות:    

אבל בשביל מה ללכת על זה, אם אנחנו רואים שזה -    תמר קופר:    

קנסת אותו, עופר?     משה חזות:    

אתה רוצה שכל היום אני רק אתעסק בקנסות או במתן שירות   עופ ר תורג'מן:   

לתושב?  

חברים, נו. ...   משה חזו ת:    
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יש   עכשיו'.  יוצא  אתה  'סטופ,  לו  אומר  אני  אם  שאלה.  לא,  עו"ד מאיר דהן:   

סנקציה בדמות -   

יצחק  יצחק,  של  בתקופה  עוד  כשהיה  הדרך,  בתחילת  משה,  דוד שטרית:    

קנס אותו.  הוא הוביל אותנו, הגענו עם זה גם לבוררות. כל דבר. היו קנסות.   

700,000 שקל.   עו"ד איתן בראש:   

בדמות של להעיף אותם. לא קנס. יש במכרז?    עו"ד מאיר דהן:   

יאללה, חברים.   משה חזות:    

סיימת? מאיר?    ד"ר אהוד ויצמן:   

אוקיי, כן. סיימתי, קיבלתי את התשובה.   עו"ד מאיר דהן:   

אני רוצה להגיד כך. תראו, החבר'ה נלחמו, נלחמו חזק. צריך  ד"ר אהוד ויצמן:   

להגיד את זה.   

זה לגיטימי.   דובר:     

בסדר. אני אומר לחיוב, לא לשלילה. יש להם מוטיבציה גבוהה   ד"ר אהוד ויצמן:   

מאוד להישאר והם נלחמו.  

מה, זו פרנסה.    משה חזות:    

עכשיו, אני שמעתי מספר שהוא קצת נראה לי מוזר. הם דיברו   ד"ר אהוד ויצמן:   

על  40  מיליון מחזור. אם אני זוכר נכון , עיריית יבנה לבד, תמר, זה משהו בסביבות ה-22  

מיליון.   

סביבות 20 מיליון,   תמר קופר:    

סדר גודל. זאת אומרת עיריית יבנה מהווה מהמחזור השנתי   ד"ר אהוד  ויצמן:   

של דחס מעל  50%. צריך לשים את הדברים בפרופורציה.  

לא הבנתי את הטענה הזאת. זה שלושת הפרקים.   רועי גב אי:    

כן.   ד"ר אהוד ויצמן:   

אבל אנחנו שני פרקים.    רועי גב אי:    

מגיעים   שהם  פלא  לא  ולכן  המצב.  על  מדבר  אני  לא,  שנייה,  ד"ר אהוד ויצמן:   

ומבקשים מקדמות וכאלה, כי עניינים, סליחה, אני מפריע לכם?  

אגב, רועי, מצפים גם לפרק השלישי, אם שמת לב מה שהוא  רועי גב אי:    
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אמר. 

זה אנחנו רואים שזה לא,   רועי גב אי:    

עניין  את  מסבי ר  זה  המחזור,  של  העניין  שלגבי  כך  נמשיך.  ד"ר אהוד ויצמן:   

המקדמות גם. כי מספיק שקצת בעיות תזרים, אז הם צריכים אוויר, אז הם  רצים לפה. אני  

חושב שצריך להשלים את העניין של הנאותות הכלכלית, כמו שאמרת, חיים,  אני מסכים. כ י 

הם הסבירו פה את העבר, לא נתנו כלום על העתיד.  כי הם הסבירו את החור שהיה להם 

בבנק לאומי,  אבל לא ראיתי שום נתון שאומר, מעבר לאמירה כללית שלהם, שהם הולכים 

להיות חזקים ויציבים ושאפשר לסמוך עליהם. זה חסר.   

בהנחה שהם מציגים לך מסמך כזה רלוונטי,   רועי גב אי:    

לגבי  שואל.  אתה  מה  מבין  אני  אגיד.  אני  תיכף  שנייה.  רגע,  ד"ר אהוד ויצמן:   

איננו,   שצביקה  להיות  לי  שיצא  מצבים  כולל  מקרוב.  הבעיות  את  מכיר  אני  ואיכות,  שירות 

בטח כשצביקה ישנו.  מכיר את הסיטואציה החודשית ליד המשרד של תמר. אני אגב עופר  

למרות   הקורונה,  לתקופת  לפחות  לקולא,  קצת  אותה  שוקל  אבל   הייתי  הבעיה,  את  מבין 

יכול   זה  אבל  שירות,  לנו  לתת  צריכים  הם  אותנו.  לעניין  צריך  לא  זה  שירות  כמקבלי  שלנו 

להסביר. לא השתכנעתי לגמרי מהעניין של איך הם  יסתדרו עם  470  ₪ לטון, ועוד על זה  

את ההנחה שהם מציעים. לא השתכנעתי, אני חושב  שזה יכול להיות, בטח במספרים כפי 

כוח   חברת  עם  עובדים  שהם  הזה  העניין  גם  קשה.  בעיה  להיות  יכולה  אותם,  רואה  שאני 

וטו בה.  לאיתן  לי שאלה  יש  חיסרון.  שזה  לי  נראה  ישירה,  בהעסקה  ישיר  באופן  לא  אדם, 

צרי כים   מבין  אני  שם  גם  אנחנו  וב',  א'  בפרקים  נניח  אחריהם  שהבא  שאנחנו,  זה  האם 

לעשות הליך של בירור פרטים, נכון?  

לא, לא בהכרח.    דוד שטרית:    

האם אנחנו צריכים או לא?   ד"ר אהוד ויצמן:   

לא.    עו"ד איתן בראש:   

אנחנו לא מחויבי ם.   ד"ר אהוד ויצמן:   

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   השימוע פה היה לגבי פרקים א' ו -ב'.  

אבל הבא אחריו נניח בפרק א',   ד"ר אהוד ויצמן:   

דחס נתן לפרק א' 13%, רג"א אחריו עם 11.2.    עופר תורג'מן:   
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רג"א וזה. יהיו לך שלושה קבלנים עכשיו.    משה חזות:    

יכולים להיות.   ד"ר אהוד ויצמן:   

יכולים להיות. תיאורטית כן. מעשית כן, למה תיאורטית?    משה חזות:    

אני מעלה  שאלה עקרונית. האם זה לא יהיה נכון, גם אם זה   ד"ר אהוד ויצמן:   

ואנחנו גם נתלבט עם עצמנו קצת, כל החברים ששואלים שאלות   לנו עוד ערב אחד,  ייקח 

כבדות, האם זה לא יהיה נכון, דוד, אני שואל אותך, האם זה לא יהיה נכון לזמן את רג"א  

ואת שרון, להתרשם מהם? אני יודע שעשית בדיקה. אבל ההגעה של קלין סטאר למשל, לי  

כי זו התחלה. משהו יותר גדול. האם לא   סידרה את העניין. לא שאין שאלות, יש שאלות. 

עדיף שנזמן את החבר'ה האלה לבירור שנתרשם מה מול מה. יהיה לנו יותר קל להחליט.  

גם לחברים פה אני  בטוח שיהיה להם יותר קל שישמעו את המתחרים הישירים, וההפרשים 

נדמה לי זה  2% או משהו לכל כיוון, נכון ?  

כן.   עו"ד מאיר דהן:   

בפרק א', דחס זה 13%, רג"א זה 11.2,    עופר תורג'מן:   

לא, אני מדבר על ההפרשים. ההפרשים הם בערך  2%, סביב  ד"ר אהוד  ויצמן:   

2%. יכול להיות, חיים, שצריך לשקול, לאור הלבטים הקשים שיש סביב השולחן, לקבל את  

השלמת הנתונים שאנחנו צריכים. כי לגבי השירות הדברים ברורים. אנחנו מכירים את זה  

גם מהדיווחים השוטפים שאנחנו מקבלים. אנחנו  שומעים על הבעיות האלה, כולל הטלפונים 

בטח לך כמחזיק תיק שפ"ע. גם אלי מתקשרים  לא מעט. אני מניח שגם לאחרים. חסר לי 

שלהם   והחוזק  הכלכלית  הנאותות  של  העניין  לגבי  אני  מדבר,  דחס  לגבי  הזה,  העניין 

את   ולראו ת  רג"א  את  לראות  נכון  יהיה  שזה  חושב  אני  בעתיד.  הזה  העסק  עם  להתמודד 

שרון דן. גם אם זה ייקח לנו עוד יום של דיונים. אבל נצא שקטים, שמיצינו את   ההתהליך  

ובחרנו את הכי טוב שנראה לנו. זאת דעתי.   

האיתנות   את  לנו  יוכיחו  ודחס  שבמידה  אומר  כבר  אני  עו"ד מאיר דה ן:   

הכלכלית שלהם, ולקראת מה הם הולכים, אבל במסמכים אותנטיים, שלא ניתנים  לסתירה  

רוצה   אבל  אני  צ'אנס.  להם  אתן  כן  שאני  להיות  יכול  משמעיים,  חד  לויכוח,  ניתנים  ולא 

לראות, אני מסתכל קדימה. אני מסתכל  20  שנה אחורה, ואני   מסתכל קדימה. אם הם לא  

ועם  כלכליות,  בעיות  וללא  משנה  קבלני  ללא  לתחזק  יכולים  שהם  כלכלית  איתנות  יוכיחו 
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משאיות חדשות וכו', 

אך הם יוכיחו את זה?    דוד שטרית:    

אני  חשבון.  ולכן  רואה   הכלכלית.  האיתנות  את  יוכיחו  הם  עו"ד מאיר דהן:   

חושב שכן אנחנו צריכים לתת עוד, כמו שהוא אמר. קודם כל להמתין למסמכים שלהם. הם  

אמרו פה, יש לנו איתנות ואנחנו ויש לנו ואנחנו ואנחנו. אני רוצה לראות את כל האנחנו הזה.   

כי אם אין להם את האנחנו הזה, אז כל מה שהיה בשנה האחרונה יחזור גם  אחר כך. אם  

הם יוכיחו את זה, זה משהו אחר.  

איך יוכיחו? אני רוצה להבין .   דוד שטרית:    

איתנות כלכלית.    עו"ד מאיר דהן:   

מה איתנות? הוא עכשיו יש לו -   דוד שטרית:    

הוא אמר, 50, 60, 70 מיליון. אני לא יודע.   עו"ד מאיר דהן:   

.א .לא וב, ןובשחאה ונה, רעטמר א   :  איבג יערו

כן, אבל שיהיו -   עו"ד מאיר דהן:   

ברגע שחברה, ... כלכלית ללא הלוואות וחובות, זה מעיד על   רועי גב אי:    

איתנות מאוד חזקה.   

אוקיי, יש להם כסף. רועי, זכור לכם,    דוד שטרית:    

דוד, אתה יודע שיש להם כסף. יש לניסן נכסים בשווי -   משה חזות:    

שאין  מתכוון?  אתה  הלואות,  להם  שאין  לראות  רוצה  אתה  תמר קופר:    

להם הלו ואות? זה מה שמבקשים? 

נניח והוא  ... שיש לו כסף. אם היה לו כסף, אז למה, יש להם   דוד שטרית:    

בעיה,  

איתנות. אני לא יודע לבחון מה זה איתנות כלכלית.   עו"ד מאיר דהן:   

איתנות כלכלית אפשר לבחון בכמה דרכי ם.   רועי גב אי:    

כן, יפה. אבל כל הפרמטרים,   עו"ד מאיר דהן:   

מאיר, יש פה מעבר, ניסן ואפרים לחבר'ה הצעירים. להעביר   משה חזות:    

את העסק לחבר'ה הצעירים. והיו שם, עכשיו יכול להסתדר להם.   

והייעוץ   להבין.  לנסות  היו"ר,  כבוד  מנסה,  שאני  לסוגיה   ... רועי גב אי:    
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דאבל   צ'ק,  להם  דאבל  נותנים  אנחנו  איך  הפיתרון,  את  למצוא  י כול  בטוח  אני  המשפטי, 

צ'אנס. כי בעקבות הדברים שנאמרו פה, על אף הכל, אני מרגיש ולתחושתי, הלוואי ועופר  

לפה   הגעתי  אני  כי  הכובע,  את  אוכל  טעית  ואני  לי  ויגיד  שנתיים  או  שנה  עוד  אותי  יתפוס 

באמת בתחושה מסוימת. תחושת בטן, לא חלילה  זה, אבל באתי ושמעתי פתוח והרגשתי  

שהם מדברי ם מדם ליבם. עזבו, אני מנקה את כל האמירות ואת כל הדברים. מנקה הכל.  

כלכלית,   מעידה  פה  שהיתה  שהאמירה  שכמו  פה  מציגים  באמת  הם  אם  תחתונה,  שורה 

שהם לא יחזרו עליה, והם הסבירו איך היא לא תחזור עליה גם פעם נוספת, אנחנו מקבלי ם  

פה את השירות שאנחנו יודעים מה הוא.  

יודעים מה הוא, ולצערנו הוא לא טוב. אז מה... מה לעשות.    דוד שטרית:    

אני באתי לפה עם כתב אישום, תאמינו לי כתב אישום כזה כל   עו"ד מאיר דהן:   

לי  חבר'ה,  להם,  להגיד  ורציתי  באתי  סוהר.  אני  בבית  שנים  כמה  לשבת  צריך  אחד  מהם 

נראה  שאתם לא בא לכם בכלל לזכות במכרז. לפי ההתנהלות שעופר תיאר אותה והיא פה,  

ואני מאמין לכל מילה שלו. עופר כמובן הכל מתועד. שלא בא לכם בכלל,   

בסוף הוא צריך להתמודד מולם. לא אף אחד.    דוד שטרית:    

לא    הם  הם,  לא  לנו.  חשובים  הכי  התושבים  גם  ברור.  ברור,  עו"ד מאיר דהן:   

מעניינים.  

תראו, אני רו צה להעלות פה איזשהי הצעה. האמת היא שאני   חיים מסינג:    

אישית אני לא מרגיש שאני בשל לקבל החלטה. אישית. בעיה שלי מה שנקרא.  

גם אני. גם ויצמן.   עו"ד מאיר דהן:   

אני   אהוד.  פה  גם שהעלה  הכיוון  את  להמשיך  פה  רוצה  ואני  חיים מסינג:    

מבקש לעשות  שני דברים. אחד, הדפים האלה של חוות  הדעת המקצועית הם דפים, בעיני,  

רואה  איזה תמליל. אגב,  רציניים. זה סתם  ובצינעות, לא מספיק  בענווה  זה  אני אומר את 

החשבון הזה זה משהו מיוחד. אני לא ידעתי מי המנכ"ל בדיוק. אם הייתי יושב מהצד ולא  

מדבר, אז נראה לי שהוא,   

אבל הקטנצ'יק, דני, זה השכן שלך. אתה לא יודע?   משה חזו ת:    

מי זה? לא יודע מי זה דני.   חיים מסינג:    

דני הקטן.    דוד שטרית:    
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של  דוח  מבקש  אני  הכלכלי,  בצד  מבקש.  שאני  מה  יודע,  לא  חיים מסינג:    

רואה חשבון מקצועי, רציני, שייקח את כל הדברים האלה.   

כולל אסמכתאות בנקאיות.   עו"ד מאיר דהן:   

שייקח את כל מה שכתוב פה, מה שנקרא שחור על גבי עיתון,   חיים מסינג:    

לו   שיש  לדעת  רוצים  אנחנו  בנקאיות.  אסמכתאות  תמר,  עו"ד מאיר דהן:   

איתנות כלכלית.   

יש רואה חשבון לעירייה.   תמר קופר:    

ואני   צודק.   חבר'ה, איתנות כלכלית, אתה אומר אותה ואתה  חיים מסינג:    

איתנות   של  המשמעות  מה  בדיוק  היטב  מבינים  שכולנו  בטוח  לא  אני  שדיברנו,  חושב 

האישי   הידע  על  להסתמך  רוצה  לא  אני  מקצוע.  מאיש  זה  את  לקבל  רוצה  ואני  כלכלית, 

והמכובד של כל אחד, שכל  אחד כבודו במקומו מונח. אני רוצה איש מקצוע. אחד. שניים, 

תראה, עופר. המסמך שהכנת, תבורך. ודיברנו על זה גם  בפעם הקודמת. אני חייב להיות, 

אני מסתכל צעד אחד כבר קדימה.  ואני חייב שתהיה לי חוברת משנת  2017,  2016, לא מ-

2019. שתהיה שם,   

באם נדרש אכין    עופר תורג'מן:   

רוצים  אנחנו  לוועדה.  רק  היא  בכלל.  אז  מצגת,  לך  יש  אם  חיים מסינג:    

לראות את כל  ההתנהלות לאורך השנים. כי מה שאמר פה רועי שמה שהוא התרשם, שיש  

להקים  או  להפיל  יכולים  לא  אנחנו  זה  על  שבאמת,  חודשים  שלושה  של  מאסה  איזה  פה 

דבר. מצד שני, אנחנו יודעים שזה לא  שלושה חודשים. אנחנו יודעים שזה חודשים ארוכי ם, 

אבל זה צריך להיות מגובה בצטעלך, שיום אחד  מי שהו יבקש מאיתנו את הניירו ת האלה.  

נתרשם   פעם,  עוד  ניפגש  אנחנו  ואז  האלה.  הניירות   עם  מוכנים  להיות  צריכים  אנחנו 

ביחד.   ונחשוב  השירו ת,  איכות  של  נושא  על  נסתכל  כלכלית.  מבחינה  המקצועי,  מהנושא 

ואני   להגיד.  רוצה  זה המצב שאני  חסרים.  דעתי, הם  לעניות  נתונים שהיום,  עוד  לנו  יהיה 

מביא את זה להצבעה.   

אני מסכים עם הכל. מבקש להכניס את זה גם ללוח זמנים.  רועי גב אי:    

ועוד איך.  חיים מסינג:    

כן, קצר ככל האפשר. עו"ד מאיר דהן:   
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מה שאני רוצה לשאול, כמה זמן ייקח העניין הזה?   חיים מסינג:    

יומיי ם   איזה  צריך  הפרו יקט.  מתחי לת  הניירת  את  להוציא  עופר תורג'מן:   

שלושה.   

כמה זמן ייקח לרואה חשבון? הם  גם צריכים להביא מסמכים.  חיים מסינג:    

הם צריכים תוך שלושה ימים.  

שבוע זה מספיק?    תמר קופר:    

אז  שבוע הבא. אנחנו היום יום ראשון. שבוע הבא יש ישיבה.  משה חזות:    

וכולם יתכוונו לזה. חיים.  

זה תלוי בהם. שיביאו מסמכים.  תמר קופר:    

ואם הם לא ימציאו מסמכים, בעיה שלהם.    עו"ד מאיר דהן:   

שבוע הבא תקבע פגישה וזהו.   משה חזות:    

צריך   אבל  את  זה,  לעשות  יום  תוך  יכול  חשבון  הרואה  תמר קופר:    

מסמכים.  

שיעשה. אם הם רוצים ...   עו"ד מאיר דהן:   

הם רוצים להביא לנו חומרים? לא בגודל -    משה חזות:    

אז אנחנו נקבע שבוע הבא ביום ראשון, ברשותכם.   חיים מסינג:    

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   רגע, משה, את החומרים של קלין סטאר.   

יום ראשון בשש, בסדר?   חיים מסינג:    

אני לא אהיה פה, אבל בסדר. ...    דוד שטרית:    

בחמש,   פעם  עוד  נעשה  יום  ראשון,  בואו  עושים  אנחנו  אם  רועי גב אי:    

מבחינתי, אם זה בסדר?   

חבר'ה, תודה.    חיים מסינג:    

 ___________________ 

חיים מסינג  

יו"ר הוועדה  
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