הישיבה ה( 52-שלא מן המניין) של מועצת העירייה
מיום שלישי כ"ג באב תשע"ז ()15.08.2017

ישיבת מועצה מספר ( 52שלא מן המניין) 15.08.17

עיריית אריאל
הישיבה ה( 52-שלא מן המניין) של מועצת העירייה
מיום שלישי ,כ"ג באב תשע"ז ()15.08.17

נוכחים :

מר אליהו שבירו
מר פבל פולב
גב' שירה דקל  -כץ
מר גלב רבינוביץ
מר אריק דושי
מר יבגני יעקובוב
מר מקס צ'רנוגלז
מר יוסי חן
גב' לודמילה גוזב
גב' ורד טוויל

-

חסרים :

מר יחיאל ט והמי
מ ר מיקי חג'בי
גב' דריה מיולבאום

 מ"מ ראש העיר חבר מועצת העיר -חברת מועצת העיר

משתתפים  :מר אבי עזר
עו"ד דוד זיו
מר ג'והר חלבי
מר אריה ברסקי

-

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
משנה לראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר

מנכ"ל העירייה
יועץ משפטי
גזבר העירייה
מבקר העירייה

2

ישיבת מועצה מספר ( 52שלא מן המניין) 15.08.17

על סדר היום :
.1

סקירת ראש העיר ;

.2

מכרז מס'  – 9/2017הסעות מוסדות חינוך ורווחה ;
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.1

סקירת ראש העיר;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מספר

 . 52נוכחים :אלי ,שירה ,פבל ,יבגני ,מקס ,גלב ,ורד ,אריק ,יוסי ולודה .אני מתחיל מה
שנקרא בסקירת ראש העיר 2 .דברים שאנחנו צריכים לדוו ח למועצה ,אחד זה הנושא
של טיפולית והשני זה בני עקיבא .אז אבי לגבי הנושא הזה.

מר אבי עזר :

תמיכה של בני עקיבא היה מכרז ראשון ,השתתפו בסיור

קבלנים  3מציעים .הגישו הצעות  , 0יצאנו למכרז חדש ,השתתפו במכרז החדש 6
קבלנים ,הציע רק  . 1הוא שם הצעה של  , ₪ 2,123,568כאשר האומדן היה ₪ 1,394,400
לבנייה בלבד .גם זה נפסל בעקבות ההבדלים הגבוהים  63%פלוס ,עלה לישיבת מועצה,
אושר בישיבת מועצה לניהול משא ומתן ,ואחרי זה הבאנו את זה לוועדת המכרזים.
במשא ומתן השתתפו  3קבלנים בילד אי ט הגיש הצעה של  ₪ 1,274,405והוא זה שזכה,
אני מדגיש  , ₪ 1,274,405זה לא כולל התכנון זה רק הבנייה ,שזה אפילו היה נמוך
מאומדן שלנו שהיה בכ . ₪ 25,000 -
מרכז יום לקשיש היה לנו במכרז הראשון השתתפו  3קבלנים ,הגיש הצעה  , 1הוא לא
עמד בתנאי הסף ,האומדן היה  . ₪ 974,760במכרז השני השתתפו  2קבלנים ,הגיש 1
והוא נתן  , ₪ 1,404,000הרבה יותר גבוה מהאומדן ,שהאומדן היה  . ₪ 974,000במו"מ
השתתפו  3חברות ומי שזכה זה י .שומרוני בע"מ ,אחרי שהוא נתן  15%הנחה ,והגענו
ל  ₪ 987,869 -כולל מע"מ .אלה  2המכרזים שהיו.

מר יוסי חן :

אנ י רוצה לשאול שאלה לגבי המכרזים האלה ,דווקא את

המבקר אנ י רוצה לשאול .אתה היית עקבי אריה שהוא אמר השתתפו  6השתתפו  , 5לא
הגישו כן הגישו .בסופו של יום הבילד איט הזה החברה הזו כל הזמן זוכה במכרזים -

מר אבי עזר :

לא ,לא ,זה חברה אחרת.

מר אריק דושי :

זה חברה אחרת.
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מר יוסי חן :

מי עשה את מרכז הצעירים?

מר א ריק דושי :

זה חברה אחרת.

מר אבי עזר :

מישהו אחר זה בילד אפ ,זה בילד איט.

מר יוסי חן :

זה בילד איט?

מר אבי עזר :

כן ,זה משהו אחר.

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר אבי עזר :

זה משהו אחר.

.2

מכרז מס'  – 9/2017הסעות מוסדות חינוך ורווחה;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נעבור לנושא שעל סדר היום .הנושא שעל סדר היום זה נושא

של מכרז  9/2017הסעות מוסדות חינוך ורווחה .מה שקרה זה שאנחנו יצאנו למכרז,
המחירים שאנחנו קיבלנו מחירים הרבה יותר גבוהים מהאומדן בחלק מהקווים יש
עלייה של כמעט ב  100% -מהמחירים שהיו יתר כמו כן  ,נמצאו פגמים בערבויות של כל
המציעים גם בסכום הערבות וגם תו קף הערבות ו בכפוף לחוות דעתו של היועץ המשפטי
ובכפוף להוראות המכרזים" ,אין לפרסם מכרז כאשר אין בין המכרז שבוטל לבין
המכרז החדש שיהיה שינוי מהותי ,זולת אם הועדה סבורה שהנסיבות השתנו.
לכן אין לנו טעם כ וועדה לצאת במכרז חדש" .לכן אנחנו רוצים לעלות להצבעה 2
אפשרויות .אפשרות ראשונה זה אפשרות שבה אנחנו נגיע להבנות יחד עם הקבלנים
הקיימים ,עם המסיעים הקיימים להאריך את המכרז הנוכחי שקיים בשנה נוספת,
ולקבל אישור של משרד החינוך ומשרד הפנים .במידה וזה לא יצלח אז א נחנו נסמיך
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את ג'והר ואבי לעשות התמחרות ,ג'והר אבי ואריק לעשות התמחרות מול הקבלנים
שהגישו את הצעות המחיר ,כדי להגיע למחירים סבירים שאנחנו יכולים לעמוד בהם.

גב' לודמילה גוזב :

רק אלה שהגישו או אפשר חדשים?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אפשר רק עם אלו שהגישו ,אי אפשר לעשות התמחרות

עם קבלנים חדשים.

מר פבל פולב :

מה האופציה השנייה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אומר האופציה הראשונה זה להאריך בשנה -

מר פבל פולב :

באותו מחיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

באותו מחיר קיים היום .והאופציה השנייה זה בעצם לצאת

להתמחרות.

גב ' לודמילה גוזב :

אבל סליחה ,אבל אריק לוועדת מכרזים אנחנו מה סגרנו?

שנותנים -

מר אריק דושי :

שניתן הארכה ,כאילו המלצה שלנו הייתה לתת ארכה של

חודשיים -

גב' לודמילה גוזב :

 3חודשים.

מר אריק דושי :

 3חודשים סליחה ,בזמן הזה לבצע את ההתמחרות והכול.

אבל חשוב גם לציין אלי שלא רק על המחיר זה נפסל ,היה גם בעיה בערבויות.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תראו אני אגיד לכם משהו ,הארכה של  3חודשים זה מותנה

בהסכמתם של בעלי העסקים שמסיעים של החברות.

מר פבל פולב :

יש הסכמה?

גב' לודמילה גוזב :

אין הסכמה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין כרגע הסכמה -

גב' לודמילה גוזב :

למה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה שאני בא ואני אומר ,אני לא יודע למה אין הסכמה.

מר אבי עזר :

לא היה משא ומתן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה שאני בא ואני אומר אני אומר דבר מאוד פשוט ,אני

חושב שבמקום לעשות הארכה של  3ח ודשים ולהיכנס למשא ומתן ,יהיה נכון לנסות
ולקבל הארכה של שנה מהבחירות ,לקבל אישור של משרד החינוך ומשרד הפנים .לא
בטוח שזה יצליח  ,אבל אני רוצה שקודם כל תהיה את האפשרות הזאתי שאנחנו כחברי
מועצה ,כי תזכרו שבמידה ואנחנו משאירים את המכרז כפי שהוא שנה נוספת ,אנחנ ו
נשארים על אותם מחירים שהיו עד עכשיו.

מר פבל פולב :

במידה והוא מסכים ...הוא יכול לא להסכים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין לנו שום אישור לזה .אם המפעילים לא יסכימו אז אנחנו

נכנס להתמחרות ,זה הדבר השני שאנחנו נצביע ושבמידה וזה לא הולך אנחנו נסמיך
בעצם את ג' והר אבי ואריק להיכנס להתמחרות עם המציעים שהציעו את ההצעה
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במכרז .במידה ולא נגיע לשום הבנות ,השלב השלישי וזה כבר זה ,זה גם לצאת למשכ"ל
או משהו מהסגנון הזה ,כי שמה אנחנו נעשה מכרז.

מר פבל פולב :

השאלה מה לוח הזמנים שאתה שם ...לפרוצדורה הזאת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לוחות הזמנים הם חייבים להיות לוחות זמנים מאוד קצרים,

זאת אומרת עד סוף השבוע אנחנו צריכים לקבל ,תתקבל החלטה האם אנחנו נקבל,
לראות אם יש את ההסכמה של המסיעים ,אם הם מוכנים להישאר במכרז הישן .ואז
במידה וכן אז זה סולל את הדרך ואין עם זה בעיה .במידה ול א עד סוף השבוע אנחנו
נקבל את ההחלטה נצא להתמחרות ,כאשר ההתמחרות תהיה עד אמצע שבוע הבא ולא
יותר מאשר שבוע הבא -

מר אבי עזר :

 4 , 3ימים משבוע הבא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 4 , 3ימים כדי שנוכל לדעת במידה ולא איך אנחנו יוצאים -

גב' לודמילה גוזב :

אם לא מה עושים?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז נצטרך ללכת למשכ"ל.

מר אריק דושי :

אפשר ללכת למשכ"ל .אגב אני רוצה להוסיף שאפשר לפי

דעתי ,חשוב שאנחנו פונים למציעים להגיד להם חבר'ה אנחנו מזמינים אתכם כמובן
להתמחרות וזה .רק קחו בחשבון שאם אתם תסרבו אנחנו הולכים למשכ"ל ,חל קם לא
זכיינים של משכ"ל והם יעשו את החשבון שלהם לבד ,ואם לא יתמודדו הם לא יכולים
לגשת למכרז.

מר ג'והר חלבי :

יום אחרי שהתכנסה ועדת המכרזים ,כינסתי את ארבעת

המסיעים אצלי במשרד ואני הבהרתי ,אלה הדרכים שיש בפנינו -
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מר אריק דושי :

דיברת איתם על משכ"ל?

מר ג'והר חלבי :

כולל משכ"ל כולל משא ומתן ,הם ביקשו התנגדו אפילו לתת

אורכה של  3חודשים ,אבל אם כבר בוא תן לנו אורכה לשנה ,אמרתי' :תקשיבו ,אין לי
סמכות ,אני לא מועצת העיר ,רק מועצת העיר יכולה לתת כזה דבר '.אני לא בטוח
שכולם עכשיו יסכימו באותם מחירים גם לתת א ורכה לשנה נוספת ,לכן ראש העיר פה
מבקש להצביע על שני המהלכים האלה ,גם משא ומתן גם אורכה לשנה .יתנו לנו אורכה
לשנה אנחנו מבטלים את המשא ומתן ,לא ייתנו נצטרך לנהל משא ומתן...

גב' ורד טוויל :

מה הסיבה שמשרד החינוך כל שנה מבקש מאיתנו לצאת -

מר ג'והר חלבי :

לא כל שנה ,אחת ל  3 -שנים.

גב' ורד טוויל :

 3שנים רק?

מר ג'והר חלבי :

ההנחיות של משרד החינוך אחת ל  3 -שנים.

גב' ורד טוויל :

ובמכרז לא היה לנו אופציה ל -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 3שנים.

גב' ורד טוויל :

אחרי  3שנים -

מר אריק דושי :

סגור.

גב' ורד טו ויל :

אין כמו מכרזים אחרים...
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מר ג'והר חלבי :

העניין של ה  3 -חודשים אורכה במידה והיו מסכימים ל 3 -

חודשים ,אנחנו היינו ...מסיבה אחת המכרז הקודם נפסל פעם ראשונה וחתמנו איתם
התקשרות רק ב  , 1.12 -לכן אנחנו במהלך  3חודשים עכשיו .לכן אם אנחנו נקבל את
ההסכמה שלהם לשנה נוספת נצטרך גם לקבל את אישור משרד הפנים גם את אישור
משרד החינוך ,כי זה שנה רביעית.

מר פבל פולב :

הבעיה העיקרית זה הכסף ,הכסף שהם נתנו זה -

(מדברים יחד)

גב' ורד טוויל :

יש טעויות טכניות בערבות ויש דברים שהם לא ניתנים

לריפוי אם יש -

מר פבל פולב :

למה ערבות אי אפשר לתקן?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,כן?

מר יוסי חן :

אני יש לי כמה שאלות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר יוסי חן :

קודם כל אני רוצה להעיר את תשומת ליבכם לגבי הקיר

האקוסטי שמה שהקבלן התחיל לעבוד והוא לא עשה שמה הגנה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל בוא ,בוא יוסי ,בוא ,בוא -

מר יוסי חן :

רגע ,אני אומר לך שזה חיי אדם .עזוב לא בא לבקש -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יוסי ,יוסי רגע ,אחרי זה -

מר יוסי חן :

אני נותן הערות לחיי אדם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אתן לך ,בוא נגמור את ההצבעות -

מר יוסי חן :

אני לא אחזור על זה ,זה חיי אדם קחו לתשומת ליבכם -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הבנתי ,בסדר.

מר יוסי חן :

לשים שמה איזה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר גמור ,בסדר גמור.

מר יוסי חן :

גם בזה אתה מתווכח?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא קשור -

מר י וסי חן :

אני אומר לך -

מר גלב רבינוביץ :

בוא נעבור את זה ונמשיך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בוא נעבור את זה ,אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה.

מר יוסי חן :

אוקיי ,אז אתה רוצה אחרי זה אין בעיה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי.
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מר יוסי חן :

אז קודם כל לגבי ההסעו ת האלה ,זה לא סוד שאני כבר שנה

וחצי מבקש לדעת מי מסיע ,מי החברות האלה שמסיעות -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה הקשר?

מר יוסי חן :

אני רוצה לדעת היה מכרז? מי החברות? מי החברות

שמסיעות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תגיד מי החברות ,נו תגיד.

מר ג'והר חלבי :

החברו ת רון גל -

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר ג'והר חלבי :

אמנון מסילות ,ברקנית ,מטיילי עדן.

עו"ד דוד זיו :

זהו.

מר ג'והר חלבי :

זה הכול.

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר אבי עזר :

כבר קיבלת את התשובה.

מר יוסי חן :

שנייה ,שנייה ,לא סיימתי ,לא סיימתי -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קיבלת תשובה כתובה דרך אגב.
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מר אבי עזר :

קיבלת תשובה כתובה על זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה כנראה שלא קורא את התשובות שלנו.

מר יוסי חן :

אני קורא את התשובות החברות שמסיעות -

מר מיקי חג'בי :

הם כולם עובדים נכון? זה לא חברות חד שות.

מר ג'והר חלבי :

אלה חברות שהיו מאז ומתמיד.

עו"ד דוד זיו :

שנים.

מר ג'והר חלבי :

היחיד שהתווסף לנו מסילות...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן.

מר יוסי חן :

אני ביקשתי ואני אזכיר לך מה ביקשתי ולמה לא קיבלתי

תשובה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

על ההס עות?

מר יוסי חן :

על הסעות ,על הסעות .על החברות האלה והסעות .ביקשתי

תשובה פירוט מדויק מי החברות שמסיעות וכמה עולה לנו כל חברה מינואר  2015עד
היום ,עד אותו מועמד ,ביקשתי לקבל פירוט מה כל כך ,זה סוד צבאי אני לא מבין ,אין
חופש מידע? אי אפשר לקבל החברה הזו הסיעה ב  X -כסף ,והחברה ,היום יש חופש
מידע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין בעיה.
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מר יוסי חן :

לא צריכה להיות בעיה ,אז שנה וחצי למה אני לא מקבל?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני לא מכיר שנה וחצי שביקשת.

מר יוסי חן :

אתה לא מכיר ,אז אני אתן לך העתק של המכתב ויש לך

מכתב ,איפה שאתה רוצה לענות אתה עונה .אתה אומר קיבלתי תשובה ,אבל קיבלתי
תשובה חלקית.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הא אוקיי ,הבנתי.

מר יוסי חן :

אוקיי?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן.

מר יוסי חן :

זה באותו מכתב דרך אגב אותה שאלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקבל  ,תקבל ,תקבל.

מר יוסי חן :

ביקשתי פירוט .עכשיו דבר שני אתם מבינים פה כולם שאם

הם לא הסכימו כולם ביחד ,שזה מכרז מתואם ,אני הייתי פעם בסרט הזה ,הייתי יו"ר
ועדת מכרזים ,אני פסלתי את המכרז כשהם באו ותיאמו עד לפרטי פרטים .היו למשל
אני אתן לכם דוגמא ,היו  12ק ווים -

גב' לודמילה גוזב :

מתי אתה היית יו"ר?

מר יוסי חן :

אני הייתי יו"ר ועדת המכרזים בקדנציה הקודמת -
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גב' לודמילה גוזב :

באמת? חשבתי שאני הייתי.

מר יוסי חן :

את רואה שכחת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא שכחה ,את צודקת את היית.

מר יוסי חן :

אולי את החלפת אותי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא.

גב' לודמילה גוזב :

לא ,אני הייתי מהתחלה עד הסוף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נכון ,אתה היית באופוזיציה בהתחלה.

מר יוסי חן :

אני הייתי יו"ר ועדת מכרזים -

גב' לודמילה גוזב :

לא היית.

מר יוסי חן :

כשאישרתי את היכל התרבות .אל תתווכחי ,אישרתי את

היכל התרבות ,הייתי יו"ר הוועדה .וישבתי בוועדה -

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

כשמתבגרים הזיכרון לא עובד ,אוקיי?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כנראה.

מר יוסי חן :

ואגב אתה מהאופוזיציה הצבעת בעדי שאני יו"ר ועדת
15

ישיבת מועצה מספר ( 52שלא מן המניין) 15.08.17

המכרזים אז זה בסדר .גם אצלך הזיכרון לא עובד.

גב' לודמילה גוזב :

איך היית יכול להיות יו"ר ועדת מכרזים ,אתה היית

באופוזיציה.

מר יוסי חן :

אבל אני אומר לך שהייתי מאופוזיציה יו"ר ועדת מכרזים,

אוקיי? ואני אישר תי -

גב' לודמילה גוזב :

זהו אריק אני מחליפה אותך.

מר יוסי חן :

אני אישרתי הרבה פרויקטים שם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

אוקיי ,זה אחד .עכשיו פה זה ברור ,בואי לא נעשה מזה

צחוק לודה ... .ועדה חשובה רצינית.

גב' לודמילה גוזב :

כן ,ובגלל זה אנחנו פה .הנה פסלנו את הוועדה נכון?

מר יוסי חן :

אז רגע -

גב' לודמילה גוזב :

למה? כי זה לא היה חוקי.

מר יוסי חן :

אז רק שנייה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן יוסי.
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מר יוסי חן :

אז אני טוען שבעבר היה כבר תיאומים במכרז ולדעתי זה

נמשך הלאה והלאה והלא ה.

מר אריק דושי :

מה אתה מציע?

מר יוסי חן :

רק שנייה ,תן לי לסיים ,אין לי ,זה קטע של להציע אבל

אתם לא תקבלו את ההצעה שלי.

גב' לודמילה גוזב :

אולי כן.

מר יוסי חן :

אתה רוצה לשמוע את ההצעה שלי?

גב' ורד טוויל :

כן.

מר יוסי חן :

ובאמת חשוב לך?

גב' ורד טוויל :

כן.

מר יוסי חן :

ללכת למשכ"ל ללכת להם החוצה שהם יוציאו את הזה.

מר אריק דושי :

אני רק רוצה להגיד לך משהו שתיקח בחשבון.

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר אריק דושי :

סבבה? החברות האלה רון גל גם רון גל ,האנשים האלה אתה

בתור אחד שמהזיכרון שלי ר וצה לשמור על הפרנסה לתושבים פה בעיר ,נכון?

מר יוסי חן :

ודאי.
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מר אריק דושי :

קח בחשבון אתה הולך למשכ"ל -

מר יוסי חן :

רון גל זה אריאל?

מר אריק דושי :

יש לך פה  40נהגים -

(מדברים יחד)

מר אריק דושי :

ברקנית ,אפיקים ,מטיילי עדן ורון גל שגם מעסיק תח תיו

קבלני משנה ...ואחרים ,קח  40נהגים ושלח אותם הביתה יוסי.

מר יוסי חן :

אז כשאתה יושב בוועדת מכרזים ,אני רוצה לדעת ,כשאתה

יושב בוועדת מכרזים אתה רואה את העובדים לנגד עיניך כשאתה הולך לקבל הצעה
אחרי מכרז? כן?

מר אריק דושי :

קודם מחיר ואיכות.

מר יוסי חן :

הא קודם מחיר אחר כך איכות -

גב' ורד טוויל :

יש מחיר איכות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם יש חוק ,הוא מסתכל קודם כל...

מר אריק דושי :

יש יועץ משפטי מלווה מבקר גזבר -

מר יוסי חן :

אוקיי ,אני דרך אגב בעד כלפי כל תושבי העיר ,לא לעשות

איפה ואיפה למשל -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב יוסי ,יוסי ,בוא -

מר יוסי חן :

רגע ,אני יכול לענות ליו"ר הוועדה.

מר אריק דושי :

תענה אני אשמח.

מר יוסי חן :

למשל כשהיה לנו הרבה שנים מבחוץ את נושא הגינון

והניקיון ,שעד היום הניקיון מחוץ לאריאל ולא מעסיק אף אחד בזמנו מאר יאל -

גב' ורד טוויל :

אבל יש דברים שהם לפי תנאי סף.

מר יוסי חן :

זה לא ראיתם? זה לא ראיתם?

גב' ורד טוויל :

יש דברים שהם לפי תנאי סף.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אריק וורד תנו לו להשלים כדי שנוכל להגיע להצבעה.

מר יוסי חן :

ורד תאמיני לי שאיפה שנוח -

מר אריק דושי :

בסדר ,ההצעה שלו זה משכ"ל.

גב' ורד טוויל :

לא ,אני מוכנה -

מר יוסי חן :

רגע ,תרשי לי לסיים.
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גב' ורד טוויל :

אני מוכנה בכל ועדה יוסי -

מר יוסי חן :

תרשי לי לסיים.

גב' ורד טוויל :

בכל ועדה לסתום את הפה כשאתה מדבר ולתת לך את

הכבוד .ברגע שאתה -

מר יוסי חן :

אני לא בוועדה.

גב' ורד טוויל :

בכל ישיבה סליחה ,בכל ישיבה .כשאתה בא -

מר יוסי חן :

תני לי לסיים ואחר כך תעשי.

גב' ורד טוויל :

ואתה מעביר ביקורת על איך שוועדת מכרזים מתנהלת לפי

שיקולים אישיים ,אני לא מקבלת את זה.

מר יוסי חן :

אז אני אומר לך -

גב' ורד טוויל :

לא מקבלת את זה.

מר יוסי חן :

שאני אומר לך שיש חברה שזוכה בבית ספר וזוכה בגנים,

ומדובר פה במיליוני שקלים -

גב' ורד טוויל :

הכול נעשה לפי חוק.

מר יוסי חן :

הכול לפי חוק ,ברור לפי חוק ,אני אמרתי רק לפי חוק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,אתה רוצה להתמקד בהסעות? אתה רוצה להתמקד
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בהסעות?

גב' ורד טוויל :

ולא לפי שיקול דעת.

מר יוסי חן :

היא פתחה את כל הזה ,היא פתחה את כל הזה.

גב' ורד טוויל :

נכון ,אתה מעביר ביקורת על ההתנהלות וזה לא נכון.

מר יוסי חן :

אני אומר לכם הרי בסופו של יום באתם עם החלטה מהבית.

מר אריק דושי :

מה פתאום.

גב' ורד טוויל :

לא באנו מהבית ,אם הייתי רוצה החלטה מהבית הייתי עושה

את זה -

מר יוסי חן :

אז אני מציע לך -

מר אריק דושי :

החלטנו עכשיו -

מר יוסי חן :

אז אני מציע לך ורד שת שקלי טוב טוב ולכי תבדקי מי זה כל

החברות שעובדות תחת מחשב אחד ,אני מודיע לך תחת מחשב אחד עובדים כולם ,הכול
מתואם הם יודעים בדיוק איזה מחיר ,עובדה שכולם אומרים בעד או כולם נגד ,זה
הכול ביחד .הם מחליטים מי ייקח את ההסעה הזו ומי ייקח את ההסעה הזו .לכן את
תמיד תשלמי יותר .זה קיים לך גם במכרז של ההסעות וזה קיים לך גם במכרז של
הפינוי אשפה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לעלות -
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מר יוסי חן :

רק שנייה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן.

מר יוסי חן :

מה שאני מציע ,מה שאני מציע -

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

בבקשה ,ב בקשה.

מר אריק דושי :

במכרז הזה של הסעות יוסי יש מחיר מקסימום .ואחד תנאי

הסף במכרז שאם החברה אותו מציע עובר את מחיר המקסימום...

גב' ורד טוויל :

הוא נפסל.

מר יוסי חן :

אריק ,מה שאני אומר לך ,מה שאני אומר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקשיב ,תעצור אני מבקש תנו לו לסיים -

מר יוסי חן :

אבל מה שאני אומר לכם פה שכל המכרז הזה מתואם מא' עד

ת' .הם יושבים החבר'ה האלה ,יושבים ביניהם מחליטים איך להציע ,מה להציע ,אתה
לא תכנס לקו שלי ,גם אם אני זוכה בקו הזה אני אתן לך את הקו הזה תפעיל אותו
אתה ,בסופו של יום מי שנפגע ז ה עיריית אריאל ,מי שנפגע זה ג'והר שהוא רוצה לשלם
כמה שפחות ולא יתנו לו .לג'והר הם לא יתנו .אריה אני מציע לך לפתוח את האוזניים
טוב ,זה ידוע במשך שנים ,זה לא משהו מהקדנציה של ראש העיר הנוכחי ,זה התחיל
עוד מהקדנציה ...אני אומר לכם שהכול מתואם -

מר ג'והר חלבי :

יוסי ,זו תופעה כלל ארצית.
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מר יוסי חן :

תופעה כלל ארצית אוקיי .אז אנחנו פה באריאל מה

שמעניין ,למה? הוא אמר דבר נכון ,תופעה ככל ארצית ,הוא מגן עליך .מה שאני אומר
שזה לא עניין של תופעה כלל ארצית .אני בטוח ששירה דקל ביהוד לא הייתה נותנת
לזה לקרות .כלל ארצית ,היא לא הייתה נותנת לזה לקרות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

לכן אני אומר חבר'ה אתם צריכים להיזהר -

גב' שירה דקל  -כץ :

יוסי זה מחמאה.

מר יוסי חן :

מחמאה מאוד גדולה .למרות שיש לי אני אומר לך

of the

 recordשראשת העיר שלך הולכת הביתה ל פי הנתונים ,תתחילי להזיע.

גב' שירה דקל  -כץ :

זה בפרוטוקול עכשיו.

מר יוסי חן :

מותר לפרוטוקול הכול.

גב' שירה דקל  -כץ :

אל תשים אותו בסיטואציה -

מר יוסי חן :

הכול ,אני אומר לפי מה שהחברים שלי מיהוד ,ואני אורח

שלך ביהוד ב  , 29 -אני מקווה שתבואי ,עם ניצול י השואה.

מר פבל פולב :

נצביע?

מר יוסי חן :

לפני שאתם מצביעים הכול בסדר ,החלטה באה מהבית.

תחדדו לכם הכול מתואם ,הכול תפור ,זה מכרז שמא' עד ת' -
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מר פבל פולב :

אתה חוזר יוסי אתה חוזר -

מר יוסי חן :

תן לי לסיים.

מר פבל פולב :

אבל אתה חוזר על אותו דבר .

מר יוסי חן :

מ  -א' עד ת' לא כשר ,לא כשר ,ופה יגיע היום שיוסי חן יישב

על הכיסא ההוא שמה ,ושמה נתקן את הכול .נחזור אחורה נלך קצת לארכאולוגיה נגיע
לכול פבל ,תאמין לי.

מר פבל פולב :

אתה רוצה להיות ראש העיר תדע לעצור.

מר יוסי חן :

פבל ,פבל -

מר פבל פו לב :

בוא נצביע בבקשה.

מר יוסי חן :

אתה לא אומר לי מתי לעצור ,אני רק אומר לך ,אני אומר לך

שיש לך אחריות ,שאתה עכשיו הולך להצביע ,יש לך אחריות.

(מדברים יחד)

גב' לודמילה גוזב :

יוסי מה שאתה אמרת רק אתה מקבל.

מר יוסי חן :

תצביעו איך שאתם רוצים ... ,ב אה מהבית אני יודע אפילו...

אתם תעשו מה שאתם מבינים .עכשיו לגבי הקיר האקוסטי -

(מדברים יחד)
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מר יוסי חן :

אני לא שומע ,רגע אני רוצה לשמוע את שירה.

גב' שירה דקל  -כץ :

מה שנאמר כאן זה בדיוק לשבור את זה ,כי אם לא בוחרים

זוכה במכרז ,אלא אומרים להם או שאתם נש ארים על אותו מחיר אז שוברים את מה
שאמרת ,נכון? ואם לא יוצאים להתמחרות אז שוברים את זה ,לא נותנים להם לתאם
מחירים .ואם לא הולכים למשכ"ל אז שוברים את זה .אז שלושת הנתיבים -

גב' ורד טוויל :

נתנו את כל האופציות.

גב' שירה דקל  -כץ :

הולכים עם מה שאתה אומר ,הול כים עם זה שהמערכת לא

מוכנה להתיישר למכרז כמו שהוא ,אז בסך הכול יש פה הסכמה ,אני לא רואה פה אי
הסכמה.

עו"ד דוד זיו :

בסוף ,בסוף ,בסוף צריך לזכור שהילדים צריכים הסעות ב -

. 1.9

מר יוסי חן :

אני אומר לך שבסופו של יום מה שהיה הוא שיהיה ,לא

משנה איזה החלטה תתקבל.

גב' שירה דקל  -כץ :

אם זה אותו מחיר כמו שהיה עד היום -

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

הכול בסדר ,אנחנו יודעים בדיוק מי מושך פה בחוטים.

מר פבל פולב :

יוסי אנחנו מצביעים ...מצביעים ומדברים על קיר אקוסטי.
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מר יוסי חן :

מה אתה מנהל את הישיבה? שירה ביק שה ממני להגיד

משהו -

מר פבל פולב :

היא סיימה ,היא סיימה ,ואני כן מנהל את הישיבה.

מר יוסי חן :

אתה לא מנהל את הישיבה.

מר פבל פולב :

אני כן מנהל את הישיבה.

מר יוסי חן :

לא ,אתה לא מנהל ,עם כל הכבוד.

מר פבל פולב :

נו מה אתה רוצה לשבת בכיסא?

מר יו סי חן :

לא .אתה לא מנהל ,יבוא ראש העיר ינהל את הישיבה ...כמו

שאני לא לוקח את הניהול של הישיבה ,גם אתה לא .אתה לא מנהל את הישיבה.

מר פבל פולב :

נפגעת ממשהו?

מר יוסי חן :

לא .אבל...

מר פבל פולב :

 ...איזה אגו יש לך אחי.

מר יוסי חן :

אין לי אגו ,אי ן לי אגו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לעלות להצבעה -

מר פבל פולב :

אתה מוכן לעצור יוסי?
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מר יוסי חן :

אני עוצר הכול בסדר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש -

מר יוסי חן :

אתה לא מנהל את הישיבה.

מר פבל פולב :

עובדה שכן.

מר יוסי חן :

לא ,ממש לא .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש -

מר יוסי חן :

עובדה שלא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לעלות להצבעה -

מר יוסי חן :

לא ,עובדה הנה אתה רואה יש מי שמנהל את הישיבה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שלב ראשון האפשרות הראשונה שהיא העדיפות הראשונה

מבחינתנו להאר יך את המכרז בשנה נוספת ולקבל את האישור של משרד החינוך ומשרד
הפנים ,במידה ולא לצאת להתמחרות עם המציעים .ובמידה ולא נצליח מה שנקרא
לעבור למשכ"ל .מי בעד לקבל את ההצעה כפי שאני הצגתי אותה? בעד :אלי ,שירה,
פבל ,יבגני ,מקס ,גלב ,ורד ,אריק ולודה .מי נגד? יוסי .עב ר ,תודה רבה .אני -

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,גב' שירה דקל ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר גלב רבינוביץ ,גב' ורד טויל ,מר אריק
דושי ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר בקשת ראש העיר ,א  -לנסות
לסכם עם חברות ההסעות אשר מבצעות את ההסעות כיום אורכה לשנה נוספת
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במחירים של שנה שעברה במידה ולא יסכימו להסמיך את יו"ר ועדת המכרים מר
אריק דושי ומנכ"ל העירייה מר אבי עזר וגזבר העירייה מר ג'והר חלבי לנהל עם
המסייעים משא ומתן לסגירת מחירים לשלוש שנים נוספות במסגרת מכרז מס'
 – 9/2017הסעות מוסדות חינוך ורווחה;

מר יוסי חן :

רגע ,אמרת עם הקיר האקוסטי ,תיתן לי  2דקות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הא בבקשה בבקשה.

מר יוסי חן :

כנראה שפבל לא מעניין אותו הקיר האקוסטי.

גב' לודמילה גוזב :

אותי לא מעניין עכשיו ,כי אני צריכה ללכת.

מ ר יוסי חן :

אבל אם חלילה ילד ייהרג שמה זה יעניין אותך מאוד.

מר אבי עזר :

סליחה ,אתה יכול לסגור ,הישיבה נגמרה.

מר יוסי חן :

למה? למה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,תן לו להגיד ,אני אמרתי שאני נותן לו להגיד.

מר יוסי חן :

הוא אמר שנותן אני כיבדתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה ,בבקשה.

מר אריק דושי :

אפשר לסגור יש לי בר מצווה?
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מר יוסי חן :

לא ,לא ,זה משהו מאוד חשוב .הקיר האקוסטי הקבלן

שעובד שמה ,זה צריך להיות חשוב לכולם .הקבלן שעובד שם לא שם הגנה מפני נפילה
של ילדים שהולכים ,תלכו ותראו את זה .תלכ ו על המדרכה ,תראו כמה זה מסוכן ,יכול
להיהרג שמה מישהו חס וחלילה .ואני מתפלא שאתם לא רואים ,אתם נוסעים שמה,
איך אתם לא רואים את הדברים האלה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

זה הכול.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה רבה ,אני נועל את הישיבה.

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

____ ___________
אליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:
.2

מכרז מס'  – 9/2017הסעות מוסדות חינוך ורווחה;

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,גב' שירה דקל ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר ג לב רבינוביץ ,גב' ורד טויל ,מר אריק
דושי ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר בקשת ראש העיר ,א  -לנסות
לסכם עם חברות ההסעות אשר מבצעות את ההסעות כיום אורכה לשנה נוספת
במחירים של שנה שעברה במידה ולא יסכימו להסמיך את יו"ר ועדת המכרים מר
אריק דושי ומנכ"ל העירייה מר אבי עזר וגזבר העירייה מר ג'והר חלבי לנהל עם
המסייעים משא ומתן לסגירת מחירים לשלוש שנים נוספות במסגרת מכרז מס'
 – 9/2017הסעות מוסדות חינוך ורווחה;
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