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 מטה יהודה
 מכרזיםישיבת ועדת 

 23.7.2020מיום ישיבה 
 

 ויו"ר ועדת מכרזים – סגן ראש המועצה -שלומי מגנזי  :משתתפים

 לשכה משפטית – רועי הלרעו"ד   

 ועדת מכרזיםחבר  -ראובן צמח  

 ועדת מכרזיםחברת  -אילנה דוד  

 ועדת מכרזיםחבר אבי דניאל  

 םיועדת מכרזחבר  –דדון  אביסףמר  

 ועדת מכרזיםחבר  -אלמוג בן שלוש  

 מנהל אגף ביטחון, רישוי עסקים ותחבורה - משה סוויסה  

 מנהל מחלקת תחבורה -שמעון רונן  

 מנהלת מחלקת בטיחות בתעבורה - שמעון בוסקילה  

 גזבר המועצה -משה אוחיון   

 רכזת ועדת מכרזים –זהבה כהן   

 

 

 סדר יום:

 ברת "כנפי יונה"לח שימוע

 רז הסעותכמ

 פרוטוקול

 השימוע()דיון פנימי לפני 

 שמתחילים. ר'ה בואו נעשה רק כמה דקות לפניטוב חב   : גנזישלומי מ

דנה ועדת  ביום ראשון .קודמת שהייתהעו"ד רועי הלר: אני רק אחבר אתכם לישיבה ה

בחוות הדעת נושאים שעלו לדיון המכרזים בנושא מכרז ההצעות. אחד ה

 עניין פסילה בשל ניסיון רע של חברתהל מחלקת תחבורה בהמקצועית של מנ

יונה", אני אסביר לכם  כנפירת ""כנפי יונה". אחרי שקיימנו פה דיון לגבי חב
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יש ניסיון עבודה של שנים אחרונות עם "כנפי את חוות הדעת בתמציתיות. 

גין איחורים, אי קנסות ב גוןווה בהמון תקלות ואירועים חריגים כיונה" מל

איומים על עובדת מועצה, קווים, הסעות ללא ליווי,  יצוע קווים, שילובב

עבודתה של חברת  אשר בגינם הופסקהשל בעלי תפקידים איומים והטרדות 

יתר  שקול ביןי אמרנו שהמועצה רשאית ל"כנפי יונה". הסעיף הרלוונט

שיקוליה גם שיקול של ניסיון רע, ואפילו אם חברה היא עומדת בתנאי הסף 

ואפילו אם חברה היא ההצעה הזולה ביותר ניתן לפסול אותה לכאורה על 

לים יך לקיים לה שימוע כי לפני שפוסאבל, וזה מטרת הישיבה היום, צר הסף

ת לה את זכות חברה ושוקלים האם לפסול חברה בשל ניסיון רע ראוי לת

ונה" תכף נציגי "כנפי ינסנו היום. זכות הטיעון ש, ולכן לשם כך התכהטיעון

הם יגיעו לכאן והמטרה של השימוע זה אכן לתת את זכות שמחכים לנו, 

פה דו שיח אבל לאו  ברינו, כמובן שיתנהלו דווקא להשמיע את דהטיעון, לא

ינוח הפסיקה אומרת, המ .דווקא להשמיע את דברינו אלא יותר לשמוע

. ככל שתשכנע המשפטי שאומר לבוא בלב שלם ונפש חפצה, לבוא ולשמוע

ולא צריך, או שלא " שהדברים שנאמרו, אין דברים בגו ברת "כנפי יונהח

ל אחרי טה והיא צריכה להתקבה, החלטתכם היא ההחלצריך לפסול אות

תכם אחרי שזימנו את ידיע, לי שזימנו אותםשימוע. אחרשתינתן זכות ה

טען שהוא רוצה לקבל מסמכים חברת "כנפי יונה" בא כוחה עו"ד להמן 

ו מסמכים של הקנסות שהועברו לו מכים אז העברנו ליני מסלידיו, כל מ

ת הדעת קבל את חווהוא ביקש ללתש"פ.  חברותוקנסות שהועברו ליתר ה

ביקש לקבל את פרוטוקול ההחלטה יכם, נתנו לו, הוא הייתה מונחת בפנש

ביקש לקבל את חוות הדעת המקצועית של מר שמעון מת, נתנו לו. הוא הקוד

האמא, שמוכיחה  הוא ביקש גם לקבל את ההקלטה שלגבירונן, נתנו לו, 

ני יע את בנה. אז אשחברת "כנפי יונה" שילמה לאם לילד בחינוך מיוחד שתס

הקלטה שמעתי את ההקלטה, יש שמה כל מיני עניינים של צנעת הפרט, זה 

זאתי אנחנו לא נעביר את ההקלטה. מה מרתי שלעת המאוד ארוכה, א

עובדות שמצוינות בה וזה העובדה שמההקלטה שחשוב לנו בהקלטה זה ה

תי את אני הסעאני קיבלתי כסף מחברת "כנפי יונה", עולה שאמא אומרת 

רכבה הפרטי וללא ליווי, וזה מה שעולה ותו בבן שלי, כמובן שהיא הסיעה אה
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מההקלטה ואנחנו רק רוצים את ההתייחסות שלהם לעובדה הזאתי, לא לכל 

נו את ההקלטה. אז אני מניח שהדברים האלה מה שבהקלטה ולכן לא העבר

 ,אפשרכם שאלות אם אין ל יעלו על הפרק.

הצדדים המשפטיים שחשוב להפנים אותם. אני רוצה, אתם  גע, אלהשנייה ר שלומי מגנזי:

בעת לא הייתם בישיבה הקודמת וגם לא הייתם בשיחה הבוקר שקיימנו אר

, קודם כל יקרה כאן עכשיובישיבה הקודמת. אני מניח שמה שהחברים שהיו 

, ואין לי ספק שנגיע לבית משפט ודם כל מוקלט ולכןכל קתיקחו בחשבון שה

, להגיב לעניין רציונלי, לדבר תפור הזה אז לכן לא לדבר אמוציונליעם הסי

 הזה.

ביטויים שנאמרים כנגדה קנאית למאוד היא  " היא ככל אדםעו"ד רועי הלר: אגב "כנפי יונה

 עוד לנקוט.עו שורום, נא לשמור, כמו כל אחד אבל שתדבין אם בכל פ

נחנו נדון בזה ונצטרך לדון בהם וא ק שאחד הדברים שיהיועכשיו אין לי ספ שלומי מגנזי:

זימנו אנחנו זה שבעצם אנחנו בעצם יטענו שאחרי שנסיים את התהליך. הם 

שעה לפני שוועדת המכרזים צריכה להתכנס ולקבל החלטה אותם לשימוע 

אותה כלומר הגדרנו  ,ענו את ההחלטהעצם כאילו קבת, זה בבי התוצאוגל

ענה שתישאל ותיאמר, אני ת טזא מראש, כבר קבענו את ההחלטה מראש.

, יהיה עוד נקודה אחת נוספת, הסיפור של "כנפי יונה" מציע בשלב הזה גם

בטיעונים בבתי משפט מכאן להודעה חדשה.  2015-ומטה יהודה מתחיל ב

של נים על מה היה, אנחנו מתעסקים כרגע בהתנהלות א ניגרר לדיואנחנו ל

ונים שבגינם את כל הטיע , רוצה לומרהפעילות של השנתיים האחרונות

אנחנו טוענים את מה שטענו. זה המקרה אותו מקרה שאני לא יודע כמה 

אתם מודעים לו אבל אני רק אסביר בשתיים וחצי מילים. ילד שזכאי לקבל 

בה זמן ויש לנו את הכמה, כלומר "כנפי יונה" ה לאורך הרהסעה ומלוו

לווה להם גם עבור מ ביצעו את העבודה ואנחנו משלמיםמגישים לנו שהם 

נהג באוטו ייחודי לטובת העניין הזה. בפועל מי שמסיע זאת האמא וגם עבור 

משלמים לה שכר. זה בוודאות הם בלי כמובן מלווה, ברכב הפרטי שלה ו

 העניין.

 הוצאת דבר במרמה. ... י לפי דעתי זה גובל אפילו במשהו פליליאנ דדון:סף אבי
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מה שאתה רוצה, כל הטיעונים שנמצאים פה. יש פה  פה כל, יש יש פה הכל שלומי מגנזי:

עובדות המועצה, יש עוד דברים ששמעון ממכוון מראש לאחת  ,איום ידוע

נו חנייזרקו דברים, או רונן דיבר עליהם. אני מציע בדיון הזה, יהיה טענות

ואמא שלו וסבתא שלו  2016-, ב2015-ב מתעסקים, לא מתעסקים במה היה

הנחיות שלנו, ככה אנחנו עובדים ואנחנו לא מתפזרים ה הוהעובדים, אל

 למקומות אחרים.

מקווה  , אני לא יודע, שמעון אניהיינו צריכים שם לצייןעוד נקודה אחת ש אביסף דדון:

 ..נתונים כאן .יש את זה, ב שלך

 ז כי אנחנו,רק בוא נזדר שלומי מגנזי:

את זה, בנתונים כאן הוא שם גם את  לא לא אני אומר שזה טוב ששמעון עשה אביסף דדון:

אומר שבאמת זה רק מחזק אותנו שאנחנו באמת הנתונים שלהם. זה 

החלטה  פתוחים, עובדה שיש לנו כאן את הנתונים שלהם. אנחנו רק אחרי

ם זכאים או לא זכאים להיות במכרז, אבל עצם תאם נחליט אם השלנו בה

להם, הטענה שלהם אפשר זה שאנחנו הכנסנו את הנתונים כמו כולם אין 

 להפריך אותה ישר. 

שלומי אני רק אוסיף משפט קטן, ממש קטן. עשינו כבר שימוע אחד לחברת  שמעון רונן:

בשימוע ילו שהמועצה היא . הייתה הרגשה כא.. "כנפי יונה" ותוך כדי שימוע

 והם עושים שימוע למועצה, שזה לא יקרה פה ...

סוים תמצאו את עצמכם בשלב משאתם תראו, זה דינמיקה חבר'ה  שלומי מגנזי:

 כמואשמים.

 בדיוןק. שמעון רונן:

לא נקודת זמן הזאתי, היא אנחנו לא מדברים על ההתנהלות של המועצה ב שלומי מגנזי:

נים את תנהלות, אנחנו בוחא בוחנים עכשיו את ההרלוונטית, אנחנו ל

 לות. ההתנה

 )סוף דיון פנימי(

 נכנסים()נציגי חברת "כנפי יונה" 

 

 שימוע לחברת "כנפי יונה":
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צהריים טובים לכם, אני מבקש ברשותכם להציג כל אחד שם, תפקיד בכדי  :שלומי מגנזי

 שנוכל לרשום. בבקשה.

 הלת משרד.ניעקב לורין, מ ת:דובר

 ."ל "כנפי יונה"קובי יונה, מנכ :1 וברד

 עו"ד איתן להמן. :2 דובר

 אסי בראשי, מנהל ... :3 וברד

 מעתי.לא ש י:מגנז שלומי

 עו"ד רועי הלר: אפשר שרק מי שמדבר יוריד את המסכה.

 אריאל יונה, סדרן הסעות. :4דובר 

עים שקרו ל אירוצורך בשימוע עבעקבות וקיי אנחנו הזמנו אתכם לכאן א ומי מגנזי:של

 להתחיל את השימוע.ש מעו"ד רועי במהלך השנה האחרונה. אני מבק

תב, בעקבות ועדת מכרזים , כתבנו את זה במכמנו אתכם לשימועעו"ד רועי הלר: אנחנו זי

. ועדת המכרזים דנה בנושא המכרז, בין יתר ימה ביום ראשון הזהשהתקי

רה לוועדה ממחלקת הדברים שהיא דנה זה גם בנושא חוות דעת שהועב

, על פסילה בשל ניסיון רע. ת הדעת יש המלצה על פסילהוו, ובחהתחבורה

את  החברה עומדת בתנאי הסף, גם אם החברה הגישה זאת אומרת גם אם

קת התחבורה לוועדת ולה ביותר בקו כזה או אחר, ממליצה מחלההצעה הז

ועצה מאפשרים שהמעל הסף. תנאי המכרז המכרזים לפסול את החברה 

שות ו/או עם של ניסיון קודם עם הריקוליה גם שיקולים בין יתר שתשקול 

אבל בתמצית מה היא אומרת, תכף אני אפרט , יות אחרות. בחוות הדעתרשו

משפטית לוועדת , ייעצנו רע ולכן המלצנו חוות הדעת מלמדת על ניסיון

מה  יעון, תיתן לכם את זכות הטהמכרזים שבטרם שתקבל החלטה בעניינכם

שימוע. גם אמרתי את זה, כתבתי יותר נכון לעו"ד שנקרא בשפה המשפטית 

תכם לשמוע אונפש חפצה, המטרה היא , השימוע מתקיים בלב שלם להמן

יחס לטענות שהועלו בחוות הדעת. בחוות הדעת כתוב שבמהלך השנה ב

חברת "כנפי יונה" נקנסה בגין איחורים, אי ביצוע קווים, שילוב האחרונה 

לכך  אישור להסעת תלמידים,וים, הפעלות הורים עם רכבים פרטיים ללא קו

ה לאם לילד בחינוך י יונה" שילמגם קיימת הקלטה שמוכיחה שחברת "כנפ

זה גם הוגשה  מיוחד שתסיע את בנה. איומים על עובדת מועצה, לאחר איום
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תלונה במשטרת ישראל וכן איומים והטרדות של בעלי תפקידים ועובדי 

ה נוספים. בחוות הדעת גם כתוב על התנהלות משפטית לגבי מספר מועצ

, ולכן על כל אלה ןהאות שלוהתוצ רות ותביעות שהוגשו כנגד המועצהעתי

 .רת "כנפי יונה"ועוד אני ממליץ לפסול את חב

 ?אתה ממליץ או שמעון ממליץ :1  דובר

 שמעון. :2 דובר

 עו"ד רועי הלר: אני מקריא את חוות הדעת.

 בבקשה.כן  נזי:י מגשלומ

ושב י בכתובים שיי. אני ראיתעכשיו שמעתי מקובעו"ד איתן להמן: עניין ראשון, אני פשוט 

 המכרזים הוא דוד עבו, זה נכון? ראש ועדת

 כן. : שלומי מגנזי

הוא לא פה, אני לא מכיר אותו באופן עניין. ברור שהוא פסול מלדון בעו"ד איתן להמן: ו

 אישי.

ועדה, גם לא  לא רק שלא להיות בתור יושב ראש מכיוון שדוד עבו התבקש שלומי מגנזי:

 ובת הדיון שהיה והדיון הזה.להיות נוכח. אני ממלא את מקומו לט

כו אי התעסקות למניעת ניגוד עניינים שכולל בתו עו"ד רועי הלר: למר דוד עבו יש הסדר

 תחבורה או הסעות בפרט. של מכרזי בכלל בנושא

 כל מה שקשור לנושא הזה. שלומי מגנזי:

ושב תם מכירים אותו והוא גם לא היבין אם אצא פה בחדר, עו"ד רועי הלר: הוא לא נמ

לא את מקומו, מי שיושב ראש הוועדה זה מר ראש. מי שממלא, הוא לא ממ

 זי.שלומי מגנ

 יכרות... נאמר לי פה שיש גם ה אני לא הכרתי את זה אבל ,אני פשוטאז : להמןעו"ד איתן 

או יותר  פחות יותר לבין מר יונה כולל איזשהם ניסיוןת לבין מר מגנזי קודמ

צץ. אני תפובצע עסקים ביחד, משהו שקצת הנכון פחות מוצלח בניסיון ל

, אמרתי אנחנו חשיםפשוט מבקש איזשהו גילוי נאות בעניין הזה כי גם כך 

 את זה גם לרועי ...

היועץ בתי גם עם ראש המועצה, גם עם הפגישה ישאז אני אענה על זה. לפני  שלומי מגנזי:

עם "כנפי  המשפטי וגם עם הגזבר ועדכנתי אותם בכל מערכת היחסים שלי

עדכנתי את כולם  ,יונה", כל האנשים פה יודעים על מערכת היחסים בינינו
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עסקתי לפני שהייתי במערכת היחסים, אני אחדד את מערכת היחסים בינינו. 

הו ניסיון לקדם איזושהי ום הנדל"ן, היה איזשתחעסקתי ב, בתחום הזה

בעצם יין שפת ביחד שלא צלחה. מעבר לעניין הזה היה גם ענה משותעסק

לא ותם, סיפר לי מר יונה על כל מיני עניינים שקשורים למועצה, שמעתי א

שיתי איתו שום עסקה לא ע ,קיבלתי ממר יונה שקל אחד לשום דבר שעשיתי

 הזה זה היכרות קודמת שבינה לבין הנושא .מסויםבאיזשהו סכום ה שהיית

 .עדיין עדכנתי את כל הגורמים בקשרים האלהאין ולא כלום ו

ניסינו לעשות עסקים, זה מה שאמרנו, רק אנחנו מציינים את ו א' לא קיבלת מר קובי יונה:

 זה שהיה היכרות קודמת ...

 ת זה.ציינתי אאני  שלומי מגנזי:

 יונה אתה חש שיש פה ניגוד עניינים? אני אשאל שאלה. האם מרעו"ד רועי הלר: עכשיו 

 ...ש תשמע, אני חש באופן כללי  קובי יונה:מר 

 אתה מרגיש סוג של ניגוד עניינים?באופן ספציפי אליי , לא שלומי מגנזי:

, בסדר? השאלה היא מצוינת. אני אתה שואל שאלה, תן לי לענות רק תשובה מר קובי יונה:

ה קרה ובמטה יהודה אני יודע שכבר נקבעה ההחלטניינים בכל מחש ניגוד ע

 וואי שאני טועה. זהו.ועה, הלואני ט עוד לפני שהתחילה. זה אני מרגיש ככה

, האם אתה חש אי אלאני רוצה לשאול שאלה לגבי הטענה שהעורך דין ש שלומי מגנזי:

לטה מפריע לך בהחשאני יושב ראש הוועדה ואתה רוצה, וזה  בזהנוחות 

 לפגוע? יכולמשהו שאתה מרגיש ש הזאת? יש

 דקות? 2ן שלי? לתת לנו הפסקה דקות יכול להתייעץ עם העורך די 2אולי אני  מר קובי יונה:

 בבקשה. שלומי מגנזי:

 )לאחר הפסקה(

ה ציין את חוסר ה, את ן הזה ברשותך. מר יונמר מגנזי אני אענה לענייעו"ד איתן להמן: 

קודמת שהיינו בחדר הזה לפני כך כולל הישיבה ה תחושה הקשה שלו גםה

 קצת יותר מחודש.

 שמה? שלומי מגנזי:

היינו בחדר הזה לפני קצת יותר מחודש עם מר לל הישיבה הקודמת שעו"ד איתן להמן: כו

יחסים שהיא לא כל כך רונן, ולכן התחושה היא שבגלל אותה מערכת 
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חושבים שזה לא נכון  , התחושה היא מאוד מאוד לא נוחה. אנחנורחוקה

 בענייננו של מר יונה. עדה הזאתשאתה תנהל תשב בוו

 ה.מה מהות היחסים, מה קר ןבילפרוטוקול כדי שנו רק תסביראז עו"ד רועי הלר: אוקיי 

 עו"ד איתן להמן: אני אסביר.

 בפירוט. כן,עו"ד רועי הלר: 

ן מר יונה ן מר מגנזי לבי, היו קשרים ביכפי שציין מר מגנזי עצמו היהעו"ד איתן להמן: 

זי. הדברים האלה עסקיו הפרטיים של מר מגנבדי החברה בענייני וכמה מעו

חות של מר יונה, לפעמים דברים לא צולחים, לפ, הייתה תחושה לא צלחו

 משהו כזה.ה שום דבר חס וחלילה פלילי או כמובן שלא היה פ

 עו"ד רועי הלר: באיזה שנה זה היה?

 פני שנה.עו"ד איתן להמן: ל

 .יותרלא,  : מר קובי יונה

 , לא, לא.לא שלומי מגנזי:

 זה היה לפני שלוש שנים. מר קובי יונה:

 לשונך.תיזהר ב שלומי מגנזי:

 תיזהרו בלשונכם.עו"ד רועי הלר: כן, 

 יזהרו בלשונכם.ת שלומי מגנזי:

 לפני כמה שנים. מר קובי יונה:

ראש מועצה, אם זה  . לפני שנה הייתי סגןלא, הוא אמר לפני שנהסליחה?  שלומי מגנזי:

 זה היה לפני היותי ראש מועצה. ,היה לפני שנה

 לי שנתיים שלוש ...וא מר קובי יונה:

 לפני היותי סגן ראש מועצה. שלומי מגנזי:

 שנה. 30לא היה לפני זה  :מר קובי יונה

 לפני היותי סגן ראש מועצה. שלומי מגנזי:

שלומי אני ו , אני אומר, עוד פעם חוזר,, חס וחלילה. לאר את זהכן, אני אומ מר קובי יונה:

יות סגן ראש מועצה. אני מדגיש זה היה לפני שהוא אפילו ידע שהוא רץ לה

עון? מה שפייר פייר שמעון. אתה מחייך מאחורי המסכה, את זה, בסדר שמ

 תוציא אותה תוציא.
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מערכת היחסים הזאת נסנו לחדר. אני כמובן לא ידעתי על זה לפני שנכ"ד איתן להמן: עו

כשזה מצטרף וזה,  אידיאליתלא  ,תחושתו של מר יונהל הסתיימה בצורה

. נחנו נרצה להשמיע לכםם פה באוויר, חלק מהם אהדברים שעומדי ליתר

 נזי יישב בוועדה הזאת.נראה לנו לא נכון שמר מג

קבל החלטה ונחזור הבנתי. אז אני מבקש ברשותכם תנו לנו כמה דקות ל שלומי מגנזי:

 אליכם. תודה רבה.

 ה(אחר הפסק)ל

בקשה הזאתי לניגוד עניינים. מר ר ליעתלה אחרי דיון שקיימנו החלטנו שלאעו"ד רועי הלר: 

שלומי מגנזי לא הצביע על שום ניגוד עניינים לפי הוראות הדין ו/או חוות 

זה דעת שאנחנו מכירים. תחושות סובייקטיביות שגם העלית שאמרת ש

פסילה. מר כמה עובדים, זה לא עילה לשות שאתה חש עם המועצה ותחו

דעה כמו לשאר חברי ועדת לו  , ישיינכם כמושלומי מגנזי ידון גם בענ

פתוח את גם בעניינכם וגם בעניין כלל הסעות מטה יהודה. אפשר ל זיםהמכר

 השימוע.

 אבל את האחרים אתם לא קראתם לפסילה רועי. מר קובי יונה:

ד כל אח ,מציעים ודנים בכולם 22הלר: הדיון כרגע הוא דיון במכרז הסעות שיש רועי עו"ד 

 יש לו את הנושא שלו.

שמכתיר אותו הכותרת "חוות דעת  עו"ד איתן להמן: אני אתחיל באותו מכתב של מר רונן

 30-, מבלי להתייחס ל ... נתחיל כך, בחברת "כנפי יונה" יש כמקצועית"

, באותם דהיינו הם עושיםש בשנים האחרונהמועצה קווי הבהסעות ביום 

ול ת, אנחנו אתמנסיעות. נרשם פה על קנסו 5,000-ל 4,500ה בין בוצעו השנ

, ואני פירוט של הדו"חותבסות עצה וקיבלנו רשימה של כל הקנהיינו במו

ת קנסורוצה להתייחס אליהם כמובן אחד לאחד כי יש לנו תשובה על כל ה

במהלך השנה, אנחנו  סות שהוטלובסך הכל שמונה קנאבל נתחיל בכך שיש 

 11,250כולל של דה, שמונה קנסות שהגיעו לסך עשרה חודשי עבומדברים על 

את זה לזכיינים אחרים במועצה אנחנו אפילו לא קלים. כשאנחנו משווים ש

יש לה קרוב  ברזני"", חברת יכול לתת דוגמאמאחד המקומות הגבוהים, אני 

סות, אף אחד לא חשב לפסול אותה אבל אני לא נכנס קנ 6, פי 60,000-ל

חברת "מובילי , 34,000לקנסות שלהם כן או לא. חברת "ציר הסעות" 
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 , כלומר יש לא מעט מסיעים וזכיינים שיש להם הרבה יותר15,000הורדים" 

ובדה שיש קנסות, אגב זה בסדר קנסות, ועכשיו אני אגיע מכאן, ולכן עצם הע

קח על של המועצה ושל מחלקת התחבורה לפה וחובתה , זה זכותגמור

מו שצריך, טוב כ דההעבושה את , לבדוק מי עושה או לא עוהזכיינים השונים

מאוד שעושים את זה. היו לנו טענות ויש לנו עדיין טענות ואם תרצו אנחנו 

שונה מהפיקוח על חברות  קצת "כנפי יונה"נוכיח אותן גם, שהפיקוח על 

הדברים לסוף למרות  אנחנו נגיע בסוף, אני בכוונה שם את אחרות אבל זה

של הפקח  2019בר במנוב 13-הוא קנס מהשזה סוד גלוי. הקנס הראשון 

, טוען שביום מסוים ההסעה מרמת מוצא לבית ספר עין הרים לא יצחק חדד

ך הדו"ח, ואכן הקנס לא מומש , דא עקא, יש תשובה לכך אפילו בתובוצעה

, היו טילים מעזה, נפל טיל בסמוך מדובר על של קרבות בעזה ,ככל שידוע לנו

אוקיי? ספציפית כעבור  ,תוסדרן המועצה התקשר בבוקר וביטל את ההסעו

הסדרן אמר יש כן הסעה שצריך לעשות מבית נקופה לאלון,  9:30שעה בשעה 

עה. ההסעה הזאת של עין הרים מרמות צמיד החברה שלחה רכב וההסעה בו

קרון צריך לשלוח מייל רים, נאמר לנו לא לבצע, עכשיו נכון שבעמוצא לעין ה

מרים לנו לא להגיע, עובדה אוו אבל כשאנחנו מדברים על טיל שיוצא מעזה

, שנה, בדיוק היום של ה, אתם יכולים לבדוק את זהיום אחד לא הגיע ב

משקר, זה היום שנפל פה טיל. אז אכן הומצא דו"ח,  היום לאוגל גה

מומש ואנחנו בדקנו, לא מומש וככל שהוא מומש זו דו"ח כל שהתנו כלהערכ

למרות  ,דצמברמ 23-מ הקנס השני שנזכר הוא קנסטעות של המועצה. 

ין לנו את א ,סלא יודעים על מה הקנ אנחנו אנו לצלםשבשביקשנו ולמרות 

אני  אז ח שלא קיים"חות, זה דו"ואני יכול להראות לכם את הד .הדו"ח

אני ברגע שיראו לי אותו אני אשמח להתייחס. מה מדובר,  לעבאמת לא יודע 

קצת מתקשה להבין , אני דה, גם פה אני מו2020בינואר  9-השלישי מהקנס 

אז  פשוט לא קיים במערכת , באנו לצלם אתמול והקנס הזהכי לא קיבלנו

, 13-באני לא יודע על מה מדובר, אני לא יודע על מה הקנס. הקנס הבא 

גם הניב אחר כך את אותה תלונה שאני בעצם קנס אחד ש אוקנס הבא הה

י, זה ארבעה קנסות מאב 14-ו 13-אתייחס אליה עוד מעט על איומים, קנס מ

ולמעלה ת ספר אלון ליד השמונה עדר ליווי ושילוב קווים מאלון, ביעל ה
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החמישה. השילוב קווים אני משער שאתם כאנשי מקצוע מכירים את העניין, 

א' לנקודה ב' ר נהג הסעות מבצע קו הוא צריך לבצע קו מנקודה בעקרון כאש

אן אנחנו קיבלנו הוראה, א, שכעקא ולא עם נקודה ג', לא לשלב שני קווים. ד

ש לנו את זה באישור חתום עם חתימה וחותמת של יש לנו את זה במייל וי

, שאת הקו הספציפי הזה ורה מר מיכה אברהםסגן מנהל מחלקת התחב

ה באופן משולב. נד השמוה, יע באופן קבוע מאלון למעלה החמישהורה לבצ

עצמה קבעה, ועצה המש כלומר הוטל עלינו קנס באופן שסותר את מה

ו ישמש גם למעלה החמישה וגם ליד השמונה, שולם המועצה קבעה שאותו ק

, הרי זה מקומם ממש. אני כמובן בד ועל זה מטילים קנסעל קו אחד בללנו 

 י שתוכלו לראות.אגיש את זה כד

 רוצה לראות שלומי? להביא לך את זה? אתה אביסף דדון:

ב אנחנו ראינו את זה רק אתמול, י שולגבי הליוו בכל זאת.ה ונעו"ד איתן להמן: בסוף ... קור

אנחנו שוחחנו עם הנהג, אנחנו אם תרצו נביא בהמשך תצהיר, אני מודה 

למה וה ואני לא יודע וא אומר לא, היה מלו... ה שלא הספקנו מאתמול

, נרשם רכב לא מתאים, ביוני 4-, זהו. הקנס הבא מהטוענים שלא היה ליווי

נו את הדו"ח עצמו, אני לא יודע מה לא מתאים, האם הרכב בלקיא גם פה ל

. אנחנו לא קיבלנו תלונה במועד ואני גדול מדי לקו המועצה, קטן מדי היה

ו"ח ספציפי, הד ם לשלוח לי את. אם אתם רוציברבאמת לא יודע על מה מדו

 זה חשוב. אם "ח פיקוח אני יכול להראות לכם איך זה נראהאת הדו

 נראה. דו"חיודע איך  וןמעש דובר:

 עו"ד איתן להמן: אבל לא כל חברי הוועדה הנכבדים יודעים.

 לא, הם מקצוענים פה. קובי יונה:מר 

ח, רת, זה הדו"הנה דו"ח ביקוה נראה דו"ח, , לא קשור. ככעו"ד איתן להמן: לא קשור

ה, העדר הסעה וזה ליקוי שהתגלר כן? זה הבנובמב 13-זה התתעלמו מה, 

וקיבלנו הוראה וכו'. לגבי הנה החברה אומרת היה טיל מעזה ו ברההחת תגוב

שבאנו לצלם כביוני, לא קיבלנו את הדו"ח  4-מהביוני לא קיבלנו גם  4-ה

לא מתאים, אנחנו ום במודפס רכב יודעים, רק רש אתמול אנחנו באמת לא

 יודעים על מה מדובר. באמת לא
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בגלל נקבעה פגישה לצלם ואמרתם  םג ותלפני שלושה שבועציין שת :מר קובי יונה

 הקורונה ...

הוא על דברים אחרים. זה מה שניתן לנו, באנו לפה , הצילום עו"ד איתן להמן: לא קשור

שלהערכתנו  כך כמובן נתייחס מידלצלם, לא קיבלנו, אם נקבל את זה עכשיו 

 יקלא ש, אין צד . חשוב להבין שוב, זהמנו הדו"חות האלה לא מוצדקיםולטע

קט. עוד כמה אנשים בעולמנו הוגם כן?  חטא, משה רבנו גם חטאיארץ שלא ב

מושלמת אבל דווקא הדו"חות הספציפיים האלה החברה לא טוענת שהיא 

אות הוריילים של המועצה ומוכיח ממככל שאנחנו ראינו, אנחנו יכולים לה

, אלה קנסות לא מוצדקים. עכשיו נניח שכל הקנסות מוצדקיםשל המועצה ש

 4,500הם לא אבל נניח שכל הקנסות מוצדקים אז שמונה קנסות מתוך 

יודעים מתמטיקה לא פחות טוב ממני וכאשר חברות אחרות  עות, אתםנסי

הרבה יותר קנסות היה להם , נמצא שעות דומה עשו הרבה יותרבהיקף הס

 גיד לניסיון"חות, זה לטעמי לא ניסיון רע. אני עוד מעט אוהרבה יותר דו

. עכשיו אני אגיע אתעלם מהדברים האחרים, כמובן אני לא וקא שישדוב הטו

הלר לעניין האחרון, אותה הקלטה שעו"ד הלר ציין שקיימת. ראשית עו"ד 

כל להתייחס ת ההקלטה שאני אוו, ביקשתי לקבל אני פניתי אלייאשר, א

יחסו לעצם כם את ההקלטה, תתיה, עו"ד הלר אמר אני לא מעביר לאלי

קלטה בלי לשמוע את ההקלטה. אז אני אעשה את זה כמובן כי ההל קיומה ש

, זו ההוראה של עורך הדין שלכם, אני חושב שראוי היה שאני אקבל אותה

 בין אבל אני מקבל.לה הצלחנו

כיוון שאחרי זה גוללתי במיילים, ראיתי שאולי ה, רק להגיד  "ד להמןעו "ד רועי הלר:וע

ייחסות רלוונטית למרות שנראה לי התה לכם את העובדות של ה, שזה יהי

 שאתם כבר יודעים במה מדובר, נכון?

 להמן: אנחנו בינתיים מאז הצלחנו להבין על מי מדובר.עו"ד איתן 

 ובר?ועי הלר: הצלחתם להבין במה מדעו"ד ר

 אנחנו לא מבינים.עו"ד איתן להמן: כן אבל תגיד לנו, אולי 

 רים יחד()מדב

 ועדה.הונו שליחים עוד לפני שהייתה ל לחשמעון ש מר קובי יונה:

 אני רוצה לשמוע, כן רועי. דווקא בוא נשמע מרועי,לא, דקה, עזוב את זה. ן להמן: עו"ד אית 
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ובחזרה. מדובר על תלמיד חינוך  ת ספר אלוןמדובר בקו מנווה אילן לבי "ד רועי הלר:וע

פלוס ם לישק 85-, העלות של המונית היא כמיוחד שמוסע באמצעות מונית

 ,ם אחתשקלים לפע 135שקלים מלווה, זאת אומרת  50

 לכיוון. : דובר

, דווחה על , והיא דווחה על ידכם לכאורהליום ₪ 270זה  2עו"ד רועי הלר: לכיוון, כפול 

מי שביצע את ההסעה בפועל זאת אימו של אותו למרות ש דכם כנעשיתי

 ללא ליווי. ברכבה הפרטי תלמיד

 י אז אני אתייחס לזה.קיאולהמן: "ד איתן וע

 בדות לכאורה.לה העואעו"ד רועי הלר: 

בנו את זה יצרנו , אז אני שמח שאתה אומר לכאורה. ברגע שהלכאורה :ן"ד איתן להמעו

שנוסע דם כל אכן מדובר על תלמיד אחד אתמול קשר עם אותה אימא. קו

לא , אם, לנית ויש לנו מונית שמוקצית לעניין הזה שמבצעת את העבודהבמו

 .ם שאני אגיד את שמהשזה יהיה בפרוטוקול, אם אתם רוצי בגלליודע אם 

 ך., לא צריך, אין צורעו"ד רועי הלר: עדיף שלא

 אין בעיה.עו"ד איתן להמן: 

 קרוא את זה, רק רועי שיסתכל.לכם ל ני אתןא מר קובי יונה:

 : לא, כל חברי הוועדה.ד איתן להמן"וע

 ... מה שמה, אני יודע מה שמהם עיעו"ד רועי הלר: אנחנו יוד

 )מדברים יחד(

רת א' היא הגבבכל זאת ... עובדת עם, אין בעיה, א' בסדר?  Xמן: הגברת הלן עו"ד אית

א המלווה של ההסעה של הבן כמלווה של ההסעה של הבן שלה, כן היעובדת 

אנחנו מקבלים מכם מר כלומאיתנו, מקבלת משכורת מכם,  שלה. היא

תלושי המשכורת, אין כאן  לה את המשכורת, יש כאן אתם ריואנחנו מעבי

הצהרה שהיא כתבה שהיא , והיא מציינת פה בשום דבר בצורה לא חוקית

ו, אני לא אגיד את עבור בנה ע' נקרא ל "כנפי יונה"בשירות עבדה כמלווה 

 "כנפי יונה"מו ב, אבל יש פה גם את השם וגם את תעודת הזהות, ושש

, מה יש סיס יום יומי אז אני לא יודע מאיפהעל ב יתונהעמידו לרשותה מ

, לכן רצינו לשמוע את ההקלטה כי זה סותר לחלוטין את הדברים שהיא ... ב

, ולכן אני מביא לכם פה את לאותו נהג מונית כמובן... אומרת. יש לנו כמובן 
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, שוב גם , אתם יכולים להמשיך לעשות בדיקה. חשוב לצייןהדברים האלה

הקלטה כי זה קנס שלא קיבלנו מעולם, אתמול או לראות את הו לנוב חש

שלשום כש, ביום ראשון או שני כששלחתם לנו את זה לראשונה נודע לנו על 

ס הזה של הפקח חדד, הוא הקנמו כ הטענה הזאתי. צריך להבין שקנס עושים

 מקבל תלונה טלפונית, לא חשוב, והוא בא ובודק ונותן קנס. אימגיע למקום, 

, עכשיו בדיעבד אני אומר לך שבשנת תשל"ג לא עשית ככה וככה ר להגידפשא

שה לא אקטיבית אתם לא, הדבר הזה נענותנים במקום. כלומר להגיד רטרו

להתמודד אחרי כל כך הרבה זמן,  בצורה א' אלא בצורה ב' זה קצת קשה

י אני מביא לכם ראיות שגם הדבר הזה נעשה כדין. עכשיו זה לגב ובכל זאת

, אין התייחסות וההתייחסות שיש הדברים האלה, אני חושב שהדבר ברור

לטעמנו, שוב אני אומר, נעשו בצורה שהיא לא נכונה נקרא לזה ככה 

 יםליות של המועצה עצמה, מיבעדינות, לא נכונה משום שהם סותרים הורא

אבל אני אבל בוא,  והוראות טלפוניות של המועצה עצמהשל המועצה עצמה 

, כחברי ועדה אני לא יודע כמה אתם תיכנסו עובדתית לדברים כםל אומר

בנים. נניח שחברה קיבלה שמונה למרות שהדברים שחור על גבי לבן מו

תם צריכים להעיף פה ? אז אקנסות, על שמונה קנסות קובעים שזה ניסיון רע

 פה לסעיף השני.ו אני עובר פחות או יותר את כל המציעים שלכם. עכשי

 אני רק רוצה לסכם את מה שטענת. י:נזמגשלומי 

 עו"ד איתן להמן: סליחה, כן.

יא נסעה כמלווה והרכב שבו ההעסקנו את אותה גברת  אתה בעצם אומר שלומי מגנזי:

 לכם.ובנה נסעו זה בעצם מונית ש

 ו"ד איתן להמן: כן.ע

 זה הסיפור. שלומי מגנזי:

יש ימים, יכול להיות שאנחנו  אחת. להמי, וד משהו, מילה אחת להוסיףלא, ע מר קובי יונה:

ש שלו-שעות בחוזה או אפילו שעתיים 24מותר לו עד שיש הורה  ,לא יודעים

ו עוד לה אני אקח אותו עוד חצי שעה אשמע הילד חותומר לנו אה, לפני ז

, הוא יודע, רותי כהן, ך, בחוברת של משרד החינושעה או דברים כאלה. בחוק

שעות אם הם לא מודיעים לנו,  24-רשום ש הן,כ תירוכל זמן שהוא מזכיר 
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אפילו אם לא הגענו, אם ההורה רוצה להסיע בעצמו זכותנו לקבל את 

 התשלום המלא. 

 )מדברים יחד(

הודעה לפני שהיא אמרה שהיא תסיע, ר הארעי הזה של יכול להיות שהדבעו"ד רועי הלר: 

 ?ם אחרי יום אחרי יוםיו היה יכול להיות שזה

קבלנים פה שאני יודע מי זה, שאולי עשו את זה שנה לא, זה המצאה של  ונה:י בימר קו

, נלך , נלך לבית משפטהלר תצהיר רועייש  אחרי שנים.שעברה ולא חקרתם 

  לרועי.

 .טי לאורך כל השנהזה נעשה באופן סיסטמהטענה היא ש ביקו: עו"ד רועי הלר

  חתמה ... יאה תצהיר שהוא שלנו, יש פהכן אבל  נה:מר קובי יו

 המונית לא נסעה.עו"ד רועי הלר: 

 יש תצהיר., בסדר מר קובי יונה:

 האמא הייתה נהגת ברכב שלה שזה לא רכב הסעות, האמא היא לא נהגת,"ד רועי הלר: וע

 ת לפי ...היא לא נהג

 בשנה?יום אתה בדקת ...  מר קובי יונה:

 ה.לט, הוא אומר שיש הקבדקא הוא ל עו"ד איתן להמן: לא,

 תצהיר.כן , יש לנו גם הקלטה וגם קלטהבסדר, גם לנו יש ה :מר קובי יונה

שאני כהיא אומרת,  ש לנואגב בהקלטה שי אנחנו בכוונה לא ...להמן: ד איתן עו"

 ברה היהבשנה שעעבד, שחברת ברזני ש למה שעשתה , התייחסתיהתייחסתי

  ...ת להם את הקו הזה וזה היה ההסדר איתם. זה מה שהיא אומר

 )מדברים יחד(

 .ה אליה ואיימה עליהמהמועצה התקשר היא אומרת שמישהי מר קובי יונה:

 ואמרה לה פושעת. אל יונה:מר ארי

 אבל זה לא מעניין.להמן:  תןעו"ד אי

 אמרה לה פושעת, סליחה היא אמרה לה פושעת. מר קובי יונה:

 מא בחינוך מיוחד, היא קראה לה פושעת.א :מר אריאל יונה

 ... חבר'ה כל הדברים האלה בצד. אני בכוונה אומר, הסעיף ש: איתן להמןד ו"ע

 )מדברים יחד(
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ו , אותחוזה ולזה מתייחס מר יונה, נניח שרוצים לבטל הסעהל 7.3עו"ד איתן להמן: בסעיף 

לאו דווקא בקו הזה, פעם בן אדם אגב  ,..ספציפי שיכול לקרות פעם בה מקר

עדיין מקבל כל  "כנפי יונה"לא  הואש ייןזכל , כזכייןהמבטל הסעה. אותו 

זה, מר הלר מכיר א לחו7.3זה סעיף שעות מראש.  24עוד ההודעה היא לא 

, בקו הזהקו תייחסות, אולי זה קרה פעם פעמיים בה וזה טוב ממניזה ת א

באופן סיסטמטי , אבל שוב אני אומר זה קורהאחר, אצל עשרות זכיינים 

. זה שבאופן סיסטמטי בחברת ברזני זה כן היה נהא, היא כן צייבוודאי של

לא מעניין אותי חבר'ה, אני לא בא לצלוב זכיינים אחרים, זה לא מעניין 

 שיהיה ברור. לא חושב שאתם צריכים לפסול את ברזני, אוקיי?אותי. אני 

מונית אז לא חייבתם את באתם את העו"ד רועי הלר: אז מתי שהאמא הסיעה ולא ה

 המועצה?

 ... שלוש מראש או שעה מראש-לא, למה? אם היא הודיעה לנו שעתיים יונה: ביקומר 

 )מדברים יחד(

 שעות מראש. 24אתם צריכים להודיע לי שקובע  7.3תן להמן: זה הטענה שסעיף עו"ד אי

 יכולה לבטל או שזה מחלקת התחבורה?אז זה האמא מבטלת? האמא  רועי הלר: "דעו

 ,טל ... אם המועצה לא ביטלהלבה המועצה צריכ מר קובי יונה:

 ... אם למשל ילד חולה לשבוע אז האמא מודיעה למועצהעו"ד איתן להמן: 

 שהאמא ... ד רועי הלר: שנייה אני רוצה להבין, כמה פעמים זה קרהעו"

  .ה אני יודעמאיפ ובי יונה:ק מר

 י לא ידוע שזה קרה.מר אריאל יונה: ל

 , שלוש.יומייםעבור הסעות ביום, אני יכול לדעת  8,000-קרוב ל יש לי מר קובי יונה:

 ועי הלר: זאת אומרת שזה קרה אולי פעמים בודדות.עו"ד ר

אני , אני לא יודעתחקרו אותה, תיקחו אותה לבית משפט, תשאל אותה ...  מר קובי יונה:

 לא זוכר.

 מאות פעמים בוא נגיד ככה וגם לא עשרות פעם. מר אריאל יונה: זה לא קרה

 אמא ביטלה או המועצה?רועי הלר: אז מי ביטל אתכם? הד ו"ע

מר אריאל יונה: אף אחד לא ביטל, המונית הגיעה, התייצבה הגיעה בבוקר, האמא אמרה לו 

  , הוא לא מוכן.ייצא עוד חצי שעהתודה אבל הילד 

 )מדברים יחד(
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 עסקתם את האמא?דוע המאז עו"ד רועי הלר: 

 מועצה עובד 'קלין,ז.. למה לא מעסיקים את הבת של . מה זאת אומרת מר קובי יונה:

 ...ותה גם ב מעסיק א

 )מדברים יחד(

 ...רך דין אבל רועי או מר הלר או עואני מעדיף שתקרא לי מר יונה עו"ד רועי הלר: 

יק אמא של , לא נתתם הנחיה שאי אפשר להעסעו"ד הלר אפשר להעסיק :י יונהקובמר 

 .תתם הנחיהילד, לא נ

 יונה: ולכן שמנו אותה כמלווה. אלרימר א

 )מדברים יחד(

 .שהיא מעולם לא הייתה נהגתהלר:  עו"ד רועי

 מר אריאל יונה: לא הייתה.

ולקחה את הבן  9:00-ה ביטלה ויצאות שהיא באם היא הייתה נהגת יכול להי מר קובי יונה:

 שלה.

העקרון אתם ת רמבבסדר ברשותכם.  רועי אני רוצה לחדד שנייה משהו  אביסף דדון:

 ...ים אומר

 מי אתה? מר קובי יונה:

  .אני חבר ועדת מכרזים אביסף דדון:

 מה השם? מר קובי יונה:

, בסדר מבין את אתכם שון בסדר אני פשוט מבין, נעים מאוד. דבר ראאביסף אביסף דדון:

שבעצם ברמת העקרון אני מכיר גם בדרך כלל  כוחותינומה שאתם מציגים ל

יע שעות מראש צריכים להוד 24, רק 24ת, שאם זה הסעוה שלאת העניין 

אחרת הגעתם ועל כן אתם אומרים שמגיע לכם בעצם התשלום אליכם. זה 

 בין מכם, נכון?מה שאני מ

, אני נותן לך משהו תר, משהו ממעלה אדומיםמשהו יוספר לך . אני אנכון מר קובי יונה:

 12יש שלג, מודיעים לי שד גי. אני נ21לך עוד , יש אינפורמציהשיהיה לך 

אני מחייב ...  הסעות ביום 200שעות מראש שיש לי נגיד מעלה אדומים זה 

 שרד החינוך.זה של מבאופן כללי, זה גם החוזה רק שתדע כל ההסעות. את 

של השני במכתב יף ן להמן: אוקיי זה לעניין הזה. עכשיו אני רוצה להתייחס לסעאית עו"ד

כדי שזה יהיה ברור, קודם כל הטענה של האיומים  ם.מימר רונן, לגבי האיו
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חודש יוני היה לנו פה  ... , בסוף חודשבאני לא יודע כמה מכם יודעים, 

יהל אותו ז הקודם שנ, סוף המכרזה לא קשור למכרזשימוע, לא של הוועדה, 

הטוב ... מר הלר בכיסא  מועצהנכון מנכ"לית הר גם עו"ד הלר או ניהלה יות

גמור, ושם לגבי אותו איום  א זה בסדר, אותו כיסלל, בסדרבגם , וששלה

 שהייתה טענה לאיום על הגברת ז'קלין עבו או פרץ?

 פרץ.עבו  קובי יונה:מר 

איום לא היה ולא  כי ה הזאתנספציפית לטענתייחס מן: עכשיו אנחנו עוד מעט לה עו"ד איתן

 בינתיים במשטרה.ברא והתיק נסגר נ

 ם?נסגר בינתייאומר ה ז מהעו"ד רועי הלר: 

 עו"ד איתן להמן: בינתיים מאז השימוע ועד היום התיק נסגר.

 עו"ד רועי הלר: נסגר או לא נסגר?

 עו"ד איתן להמן: נסגר.

 : אז לא בינתיים.עו"ד רועי הלר

אני אגיד  תן להמן: אנחנו עוד לא יודעים מאיזו עילה, אני עוד לא יודע מאיזו עילהעו"ד אי

, הטענה הייתה ... הודיעו לנו שהוא נסגר. כלומר  ,יקהתל את האמת אב

ברה שנמצא פה, זה האיש, איים לכאורה על הגברת פרץ שהיא של החשסדרן 

 .כםפקחית של

 היא לא פקחית. ן:אביסף דדו

 מן: פקחית פלוס.יתן להעו"ד א

 מזכירה. :אביסף דדון

קורד בין הגברת פרץ לבין הרו עכשי ... המזכירה פלוס, עובדת במחלקת  המן:עו"ד איתן ל

אני לא יודע כמה  .נפי יונה" ובפרט קובי המנכ"ל הוא ארוך שניםחברת "כ

נו פה הקלטות שלה ואני רוצה ת זה, יש לאתם מכירים או לא מכירים א

אפרופו אינטרס  ,בגללשהיא מציינת שהיא  לכם גם את העניין הזהלהביא 

ה ולא יקבל, ולא יוכל להיות עצמווף מהאישי, היא תעשה הכל כדי שקובי יע

פעם אחר פעם, היא גם נחקרה על דברים ת זה פעם אחר זכיין. היא ציינה א

 טרה בתיק שעדיין תלוי ועומד. אני שם את זה בצד,סוימים די דומים במשמ

, אבל מאוחר יותר אחרי טפל, לא אתם..., בזה הפרקליטות תאני לא 

, הודיעה המועצה שהיא לא עודיהו שהיא חזרה למועצה ואחרישהושעתה 



 .א.א                                                            09428

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר"                                              

19 

ות, אבל חבאמת דו" לא תיתןבכלל ו נפי יונה""כורה יותר לחברת תהיה קש

. ף"לוישראב"ר הזה היה מה שנקרא כפי שאנחנו הוכחנו בתיק קודם, הדב

, היא הייתה שם, היא נתנה הוראה ראה לפקחים אחריםה הונהיא נת

ספר כדי  תיי מנהלי בנימ. היא התקשרה לכל תלפקחים אחרים לרשום דו"חו

גם יש לנו ראיות להוציא תלונות גם אם לא היו ולא נבראו, ועל זה 

ויש לנו עדיין טענה מאוד מאוד קשה. נה , ועל זה הייתה לנו טעוהקלטות

של  הםזה מה שהתייחסנו אלי 14-ו 13סות ביום אחד, ע קנארב םכאשר אות

א נברא כי המועצה ולה שילוב קווים וליווי שאנחנו אומרים לכם שלא הי

קשורה בצורה שאגב לא אריאל אז לכן  .עצמה אמרה לנו לעשות את זה

, צעק עליה, התפרץ התפרץ עליהדי אבל נאמר  לפלילי כי אין עליו פלילי

 עליה.

 ברתי איתה.ונה: לא דימר אריאל י

 עו"ד איתן להמן: עם מי דיברת?

 .עם שגית מר אריאל יונה:

אנחנו ת זה וז'קלין עשתה אלין עשתה את זה, אנחנו יודעים ש'קז עו"ד איתן להמן: ואמר

  , נכון?נטפל

 אל יונה: ניכנס בה.מר ארי

ר את ף פעם לא אומך דין, אני אניכנס בה, עכשיו הביטוי, אני עוראנחנו עו"ד איתן להמן: 

אבל זה ברור שלא הייתה כאן שום  הביטוי הוא לא יפה. הדברים האלה

פל אבל זה , וזה עוד יטוולכן אני חושב שההחלטהג וס כוונה פלילית מכל

עניין הזה עוד אנחנו , הבעניין אחר, להפסיק את שירותינו בסוף חודש יוני

. פנינו שוב ושוב ו הייתה החלטה לא חוקיתי חושב שזנשים את זה, אנ

לכן אני אומר  אזלא קיבלנו מענה, זה בעיה אחרת. לית המועצה, מאז למנכ"

ת. דבר שני בר שזה לא איום, שאין כאן שום עבירה פליליכ בעקודם כל נק

באמת תסכול בגלל דו"חות וקנסות פשוט שסותרים את ההנחיות  ה כאןהי

תפרצות, אבל בוא ן התה כא, היי)מדברים יחד( כאן ...שלכם שניתנו, והייתה 

נה, פרצות הזאת לא בסדר ולא נכוניקח יותר מזה, נגיד שאתה אומר ההת

ד של החברה, הוא לא מנהל של החברה, הוא עובד של בעוב ברדוחבר'ה מ

החברה. נניח שמחר יש לכם מסיע אחר שנהג שלו או עובד שלו עשה משהו 
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ה, לא יודע מה, באמת , נתן סטירה לילד חס וחלילמעל בכספים, לא בסדר

 נורא ואיום.משהו 

 , בחברות אחרות היה.אין דברים כאלה מר קובי יונה:

לא זה לים, בען: האם מיד מפסיקים את ההסעה של ה, עכשיו זה לא ההמל עו"ד איתן

להתקשר עם חברה? נשמע יבוי, על הדבר הזה להפסיק זה לא קיבל גהמנהל, 

 ני?לכם הגיו

 נה.ות אנשים בבית בלי פרנסה בקורוכמה עשרהשארתם  מר קובי יונה:

לא היו, המשטרה סגרה  יםומ. לכן אני אומר א' אימן: בסדר, זה עניין אחרהלעו"ד איתן 

את התיק. ב' עובדת החברה, אני עוד מעט אשמיע ואראה לכם תמלולים 

, כי היא שאתם תגידו בעצמכם אם זה נכון שהיא תמשיך לטפל בחברה הזאת

תחייבתם שלא והיא המשיכה לעשות את זה, אתם הוהיא חייבה שלא הת

ב, בסדר? שו זהם בעתם. אז האהמשיכה לעשות את זה בניגוד למה שאתם ק

רת פרץ, לא בשביל זה באתי. אתם תעשו ... פה כדי שאתם תטפלו בגבאני לא 

את מה שאתם עושים, מה שאתם צריכים אולי לא כחברי ועדת מכרזים, 

ראל כם אלא של משטרת ישתפקיד שלבדיוק הה לא כחברי מליאה ובגלל ז

ז זה א ע?ז ירושלים, אבל על זה לקבוע שיש ניסיון רופרקליטות מחו

איומים  3סעיף  וזהו. מעודןביטוי אולי לא הכי צעקה בהאיומים שהיו, 

ין לנו מושג על מה א .והטרדות של בעלי תפקידים ועובדי מועצה נוספים

 , שלחנו מכתבים על זה, לא עכשיו אלאןיהבביקשנו כמה פעמים ל ,מדובר

דם ללא רבב, א ואה הכש ... ולא קיבלנו מענה. לא היו תלונות נוספות, מר יונ

, עוד מעט נגיע להמלצות הטובות שיש. הסעיף ללא עבר פלילי, קיבל המלצות

חברים אנחנו במדינת חוק ומדינה דמוקרטית,  התנהלות משפטית. ,הבא

החברה הגישה במהלך השנים שתי תביעות  .עול כדיןכותו של כל אדם לפז

פט מחוזי מש, אחת בבית משפט שלום, אחת בבית אזרחיות נגד המועצה

בעתירה, אם אתם  , שלוש סליחה, שלוש עתירות נגד המועצה.עתירותושתי 

ה שכתוב אף בניגוד למ ... בכל תיק, אנחנו לא מתביישים באף תיק רוצים

ר רונן אבל זה לא כל כך חשוב, אני אגיד למעתירה לא נדחתה אוקיי? 

צם ודע בעי לאאני  למעשה שעו"ד הלר בטוח, אני בטוחאני לא שנמצא פה כי 

כול להיות שהוא לא דיבר מה הוא אמר לך אבל אם הוא היה מדבר איתך, י
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לכל אדם כולל  מותריבה לניסיון רע. ך על העניין הזה בכלל, זאת הסאית

גיש ריד שמחר אתה ת. נגעצה להגיש עתירהובד מוכולל עזכיין, אגב גם 

נגד  ... לשבתלוש המשכורת שלך המועצה קיפחה אותך אז מה אסור לך 

... נגד המועצה זה נזקף לחובתך? ממש לא. זכותו של כל אדם  המועצה? ואם

, אני חושב שזה מיותר רועי, אני חושב שאתה יודע רוציםלפנות, אם אתם 

 עלמעט, שזה לא ניסיון רע  אני אגיע אליה עודבעצמך מבחינת פסיקה ש

ת לומעולם לא היה כאן משהו לא ראוי בהתנה ת.התנהלות משפטי

 ט.נצטרך לפרנראה לי ש, אם אתה רוצה אני אפרט אבל לא המשפטית

גשת אכן האופן יותר משפטי, אני מסכים איתך ש: אני רק אציג את הטענה בהלררועי עו"ד 

ינוח שמר רונן וגם המ ,זה לא עילה לניסיון רעועצה מגד התביעות ועתירות כנ

 צבר, אבל פטיתמשן הסתמך פה, שהתביעות או העתירות נדחו הוא לא נכו

הן, ואני הבאתי את פסקי העתירות והתביעות שהוגשו כמו גם התוצאה של

תחושה שיש פה . המכלול הוא מעלה זה הסתיימוהדין או ההחלטות שבגינן 

 יד באופן משפטי את המועצה בהגשת תביעות.רטאיזשהו ניסיון לה

וגם  להבביעה התקהת 23238-05-16ממש לא אז אני אגיד ככה, ת"א עו"ד איתן להמן: 

 ילמתם לנו הוצאות.ש

 תחיל עם התביעה שאמרתאני אבוא, אז אני אתחיל אחת לאחת. אז הלר:  עו"ד רועי

ת ועל חשבונשהייתה  זאת הייתה תביעה כספית בעיקרה 2015-הראשונה ב

 ,קיזזה המועצה בגין קנסות שהוגשו על המסלולים שביצעתם, שמתוכם

מסלולים שביצעתם. המועצה  על יהםעלח חשבונות שאי אפשר להתווכ

, הפשרה, שרלפני שהגענו לדיון הוכחות הסכמנו להתפ ואתם, אחרי או

ומשהו  80-ומשהו אלף שקל, הפשרה הסתיימה ב 130התביעה הייתה על 

שמאותם חשבונות ומסלולים שביצעתם ל. זאת אומרת שהסכמתם אלף שק

היא  ביעה התקבלה,התם אף שקל קנסות. אז גם אל 50,000-יש להפחית כ

לשלם זה תשלומים על עבודה לפשרה לא התקבלה, גם אם הסכמנו 

שקל  80,000נסים בפשרה היו האם לקזז . הניואשביצעתם בקיזוז קנסות

 שקל או לא לקזז בכלל 20,000שקל או  100,000שקל או  50,000ות או לקנס

 זה בעניין הזה. אבל בסוף הפשרה היא פשרה.

 , אני לא רוצה להפריע לך.לא מדויק רועי, אם יורשה ליזה : מןלהן ד איתעו"
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גם כנגד, אני רואה חר מכן הייתה עתירה נוספת לא עו"ד רועי הלר: אתה תוכל להשיב.

. אחרי ההפסקה היה דיון בעתירה, הסעות ד מכרז, כנראה כנג2016אוגוסט 

ת בי, שמענו את הצעת ת זה אתה עו"ד להמןאחרי הפסקה בא כוח העותר

פט למרות שלטעמנו יש כאן עניינים כבדים הדורשים בירור, אנו מוכנים המש

, זאת אומרת מחוק את התביעהפט. זאת אומרת לבית המשלקבל את הצעת 

, זאת אומרת באותו קיץ היה לנו 2016ביולי עתירה רק בדיון. אני אגיע לעוד 

קת מחנ עניין העתירה. בנסיבות הלפני , אחת2016שתי עתירות, יולי 

 את ה, תם למחוקזאת אומרת שאתם ביקשכמבוקש כמבוקש, 

 אתם ביקשתם. מר קובי יונה:

כרז ואז חזרתם בכם מהמכרז והחזרתם תם מהוצא, אתם מחקתםעו"ד איתן להמן: אתם 

 "ל.שכלמ את זה

 אתם ביקשתם. ,אתם ביקשתם עם המשכ"ל מר אריאל יונה:

ה, אז אתה יודע מה? אם אני ביקשתי ירעת מחוקאני אבקש לעו"ד רועי הלר: הלוואי וש

למחוק והשופטת נעתרה כשבנסיבות העניין העתירה נמחקת, זה אומר 

 דרשני.

 רז.ם בכם ממכד כי אתם בעצמכם חזרתמן: זה כבר אומר לבהלן עו"ד אית

 ביטלתם את המכרז עם המשכ"ל ו ... אתם מר אריאל יונה:

  )מדברים יחד(

 נוכל לגשת.שלא  דה ורצו ...הוי הבינו שעשו טעות מטה :דובר

אנחנו בהסכמים אבל כיוון ש ...פה דיון לעשות  ין לי בעיה להיכנס לזהעו"ד איתן להמן: א

 לא ניסיון רע. היאתנהלות משפטית הש

, בשלב זה אני שומע כשעו"ד להמן בסוף הדיון אומרעתירה נוספת בעוד קיץ עו"ד רועי הלר: 

נו מקבלים את הצעת בית המשפט א, בית המשפט והערותיו את המלצת

 .בקשהוחוזרים בנו מה

 ?מתי זה היה ה:מר קובי יונ

 ... הודעת ובן שהיסודעו"ד רועי הלר: וכמ

 עו"ד איתן להמן: זה אותה עתירה שציינת קודם.

 ה לצו מניעה שנדחה בקיץ ובמרץ נדחתה העתירה לגופה.ועי הלר: זה הבקשד רעו"

 עו"ד איתן להמן: נמחקה.
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בלים את הצעת בית המשפט ועל קו מו"ד להמן. אנהלר: נמחקה, סליחה, תודה עעי רוד עו"

ני מורה על דחייה לבקשת צו ביניים. העתירה יסוד הודעת בא כוח העותרת א

א היה שום סעד אופרטיבי למעט כל אותה, גם כן ל של הקיץ אנחנו מכירים

מכרז זה ביחד ד נג. לבסוף נמחקה העתירה גם כן כמיני הצהרות לפרוטוקול

 ... זכותכם להגיש עתירה ודניאלי". שוב, ז העם חברת "עוצמ

 וב ההמלצות ...ר מר קובי יונה:

ט שבפסק דין כתוב עו"ד רועי הלר: אין שום טענות, ההמלצות לא מגובות בפסק דין למע

 שהעתירה נמחקה.

 מגובות ואתה גם ... מר קובי יונה:

 מא ...וגד "ד איתן להמן: חברים אני אתןוע

 שהתביעה האחרונה, התביעה האחרונה שהוגעו"ד רועי הלר: רגע עו"ד להמן. יש את ה

כנגד המועצה בגין  ₪מיליון  3.7, סליחה, תביעה על סך הוגשה 2019במרץ 

בקדם  ין זה באופן תקדימיאני בעשר שנותיי כעורך ד ת שונות.טענות מטענו

בדיון שאני לא הייתי בו  טתופה השמשפט עוד בטרם פצה מישהו את פיו, בא

ו. עו"ד להמן מדבר בעד עצמ, והפרוטוקול אבל נאמר לי את אשר היה בו

אומר לפרוטוקול, אנחנו מקבלים את הצעת בית המשפט לפיה התובענה 

ית משפט מחוזי פט בתביעה בבאנחנו מדברים פה על קדם מש , ושובתימחק

א יגיש את תביעתו הוש "ד להמן יגיד לכםלמועצה. עו ₪מיליון  3.7על 

הלא מתוקנת אבל גם זה מלמד. עכשיו לעניין, רק לעניין עוד  המתוקנת או

תביעה צדדית שהוגשה אמנם שלא הוגשה על ידי "כנפי יונה" אבל היא 

ת טות, לגבי גברכמה קביעות לגבי ההקל. יש פה גם ונה""כנפי יקשורה ל

, שזה יובא יוצגה שזעניין פה אבל ראוי ז'קלין פרץ שהיא בהחלט לא ה

 ,התייחס לזה. בפסק דין, אולי הפסק דיןלפחות שתוכלו ל

 שאני לא צד שם?כעו"ד איתן להמן: למה אני צריך להתייחס 

הוא היה קבלן משנה שלכם, שרונן אמזלג שהוא ק דין היחיד שמר עו"ד רועי הלר: אולי הפס

 גם אחיו של מר דודו אמזלג נכון?

 מה קשור? ר קובי יונה:מ

 , כן."ד איתן להמן: לא, בוא נשמעוע

 מר רונן אמזלג, עו"ד רועי הלר: אני רק שואל.
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 מה קשור? מר קובי יונה:

של המועצה. הוא  ד התנהלותעו"ד רועי הלר: כי התביעה שלו היא כקבלן משנה שלכם כנג

 .₪ 150,000על סך  תבע את המועצה ואת גברת ז'קלין פרץ על לשון הרע

מות שנמחקו, שהוסכם להימחק, לתביעות הקוד ודיגה הזאתי בנהתביע

עה הזאתי נמשכה עד הסוף כולל דיון הוכחות, כולל זה שגברת ז'קלין התבי

מטי פן סיסטפים באוולה על דוכן העדים ואגב, ההקלטות שאתם מצרפרץ ע

לכל תביעה ועתירה, ההקלטות של גברת ז'קלין פרץ שאתם טוענים 

שמה למרות שהכל מצורף אבל הוקלטה ת א , אני לא רוצה להגידטהשהוקל

די עובדת מועצה וצורפו התמלילים לכל תביעה. גם לתביעה הזאתי על י

רפו התמלילים, היא הייתה אמורה להצהיר מטעם הקבלן משנה צו

גברת, העובדת לא הגיעה, לא התייצבה לעדות ולחקירה ולכן מטעמכם, ה

ללב ליבו של העניין  יעהג. דווקא כשרצינו לה לא שימש כראיההתצהיר של

כה, העדרותה של ה לחקירה, לעומת זאת השופט אומר כהיא לא התייצב

 כשהוא מתכוון לגברת, הנתבעת

 אבל רועי, אין לי בעיה ...עו"ד איתן להמן: 

 סליחה. רגע, רגע זי:שלומי מגנ

 )מדברים יחד(

הם בבית סוהר ... , יאמה קשור אלינו, תב ... אבי דדוןשל גם תצהיר  תביא מר קובי יונה:

 זה לא רלוונטי אלינו. שלהם ... תביא גם את

 ן לו לסיים.ת שלומי מגנזי:

 זה לא רלוונטי אלינו. מר קובי יונה:

י רושם ית ז'קלין פרץ עשתה עלברכוון לגשהוא מתכדותה של הנתבעת עעו"ד רועי הלר: 

"חות דוב , כאמור היא נתמכתר אותה על עדות התובעכמבאמין ומהימן ואני 

ורפו ועדותם של עדי הנתבעות עולה כי ודיווחים בשעת אמת. מהדו"חות שצ

ובע, דבר ולת "כנפי יונה"ולאו דווקא ל יעים שוניםלמסהוצאו דו"חות 

ליה עת ביצעה את עבודתה ללא אפכי הנתב ן של הנתבעותטענתשמחזק את 

ל כאמור, השופט גם כותב כאמור עבודת הפיקוח ש וללא משוא פנים.

שירות ההסעות שניתן  ח איכות ובטיחותתבעת נועדה על מנת להבטיהנ
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יש בהן  והתובע "כנפי יונה"עות בעניין זה כלפי ולכן טענות הנתב ,למידיםלת

 גובתכם.ת כות, זלגבי הטיעון המשפטי מתיעניין ציבורי ומשמעותי. אני סיי

אנחנו  שאני מעדיף ...ת רוכל אני דווקא אתחיל בעניין האחרון למקודם עו"ד איתן להמן: 

, אני לא אותו, אני לא צד בתיק הזהלא ידענו על פסק הדין ואנחנו לא הגשנו 

, לשותפה שלך למשרד כשהיא אמרה לי שיש ליכםיודע מה היה. אני פניתי א

והיא מסרבת, היא אומרת אתה לא תקבל, הוא ביקשתי לקבל כזה, ק דין פס

עכשיו. אתם סרבתם לתת לי ועכשיו  לילא, אתה לא יכול לתת  רלוונטי לך.

אתה מסתמך. עכשיו אני לא מכיר את התיק הזה, אני מבין ששם, יכול 

 כמו שאתה אומר ת הדין לא הביאה את אותה עובדתות ששם עורכלהי

אותו, אני מאמין  הפילו מי ייצגאינני יודע א .ודעה? אינני ילעדות, למ

נקודה, לא  ,...הקשר אליי  מהל אבעורכת דין שאינני מכיר. איזה שהייתה 

, הןר שוב, כל התביעות שהתייחסת אליך להתייחס לזה. עכשיו אני אומצרי

-התביעה הכספית, הרי אנחנו קיבלנו כ 23238-06-15אף אחת לא נדחתה. 

רים אבל ממה שתבענו, זה נכון שבהסכמה אנחנו קיזזנו חלק מהדב 75%

היינו צריכים . ף? לא יודעכסה שנקבל אתעד למה היה צריך לחכות שנתיים 

שתי העתירות או  ביעה.לא יודע, אבל זכינו בתללכת לבית משפט, למה? 

כה יש בקשה תובאחת שלוש העתירות שאתה מציין שזה שתי העתירות ו

 2016המועצה לפני ארבע שנים, בשנת  החלטה שלן מתייחסות ללעתירה, כול

יין רו לנו שזה ענאמה , בהתחל"כנפי יונה"את ההתקשרות עם  להפסיק

להבין  לבית משפט כדי ...ורק כש "כנפי יונה"לא קשור בכלל לפרוצדורלי ו

, זה לא רק אז אמרורק אנחנו לא, ו חברות ממשיכות לעבודאיך כל יתר ה

 דוןעתירה מנהלית בית המשפט אמר, אני לא אכאלה ואחרות. ב בגלל טענות

ור ולכן אל תדחו את רבישטעונים על דברים לגופם אבל יש פה דברים 

תמחקו ותעברו לאזרחית רגילה וזו התביעה האזרחית שהגשנו  ,תירהעה

ונכון שהיא נמחקה לאור הערות בית המשפט, כשהיא אמרה שיש עדיין 

. חבר'ה אנחנו צריכים, אתה רוצה אני אכנס ,לנוחומרים רבים שלא קיב

, נקווה שלא תלילכאם ייפגעו בו כ כםכל אחד מכמו  ,ים בנו כלכליתכשפוגע

יבדו את העבודה שלהם, אנשים איבדו את איותר מזה, החברה פה, אנשים 

לא הייתה פונה ה איבדה הרבה כסף. אם החברה המשרות שלהם, החבר
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חברה הייתה מוותרת על אם הל ניסיון רע, הייתי שוקל לפסול אותה בש

 שהעוברה לא מקצועית. חברה צריכה כמו שהיא חכספים זה מראה שהיא 

כך  י מיד אתייחס לזה, חברה צריכה גם למצות זכויותהסעות מצוינות ואנ

שאני, והעתירה האחרונה עכשיו זו העתירה להיפך שאתם צריכים להודות 

עי, פונה לרו עתירה אני פונהעתירה, לפני כל  , לא רציתי להגישלי. אני פניתי

לים שלי, ייהמכל הפנימית של המועצה, זהבה מקבלת את ליועצת המשפטית 

עון רונן. אני אומר חבר'ה, במכרז החדש לשמ היא יכולה להעיד, זה כולל

שעשיתם, נספח ט', יש פגמים, יש דברים לא חוקיים. רק בעקבות התערבות 

כדוגמא,  רגעתן את זה כהיה סעיף, אני נו לא חוקי. ירד סעיף שלנו למשל,

עבירות מין שזה ני ייענלא ב ,שלו שכל נהג צריך להעביר את הרישום הפלילי

 ם הפלילי ותקנתסותר את חוק המרשתר, בכל דבר שהוא. זה מובוודאי 

תם חשופים . הדבר הזה אם הייתם מכניסים אותו היי1980-התש"מהשבים 

 ,הדבר היחיד ,עכשיו גם .סה טו"", זה סעיף הזהירד ה תיבזכו, אני לתביעות

דווקא אשמח לפתוח י אננו לבית המשפט, סעיפים שסרבתם, הגע כמה היו 

את הדברים. בבית המשפט היו לנו שם חמישה סעיפים בנספח ט' למכרז 

הוצאת חשבוניות יש חוק הנוכחי שחשבנו שהם בעייתיים, למשל לגבי 

צריך לשלם מיסים הוצאת חשבונית ... וך יא, שבתשאומר שאתה צריך להוצ

ם לזכיינים רויג , כפי שהוא מנוסחנו שהנספח כפי שהואוכו'. אנחנו סבר

בית המשפט אמר ב ואז עו"ד הלר , על זה פנינולעשות עבירות לפי חוק מע"מ

לא אמר את זה קודם, היה אומר את זה קודם לא הוא לא, אני אומר ש, 

בכפוף להוראות במכרז יש שזה משפט. חשוב לי להדגהיינו הולכים לבית 

עצמו אז רק ח ספעצמו, מה לעשות שבנספח ט' עצמו כתוב שזה גובר על הנ

אנחנו לא  אז בוודאי כשהגענו לבית משפט ועו"ד הלר אמר אני משנה את זה

וצאות ואנחנו אף אחד שם לא קיבל ה ., יקוב הדין את ההרבאים כאן כדי ל

דווקא רוצה שתראו את אתם מאוד חשוב לכם, אני  םאשנינו הסכמנו, 

רה שלנו, אין תיבע. אנחנו לא מתביישים הפרוטוקול הזה ואת העתירה שלנו

כאן שום דבר לא חוקי, להיפך, מיצינו את הזכויות שלנו וגם אם לא זכינו 

שלנו היא לפעול על פי חוק את לא המטרה שלנו. המטרה תמיד בכל דבר ז

צה להתקדם ז וזה מה שאנחנו עושים היום. עכשיו אני רווזה מה שעשינו א
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מר שמר רונן לא היה א תוכיוון שרועי בהגינותו, עו"ד הלר סליחה, בהגינו

 צריך להכניס את זה כי זה לא, כי כאשר מגישים ...

 ענתי. עו"ד רועי הלר: זה לא מה שט

 מן: סליחה.הלעו"ד איתן 

בר העתירות צטענה הנכונה יותר זה שי שהטענתזה לא מה שטענתי. עו"ד רועי הלר: 

 והתביעות הוא מלמד על התנהלות שהיא לא תמת לב כלפי המועצה.

טען מעולם שפעלנו  מאוד תמת לב, אף אחד לא דווקא להמן: אני חושב שהיא איתן "דעו

 בצורה לא תמת לב.

 : ועל יסוד התוצאות עוד יותר ניתן ללמוד את זה.הלרעו"ד רועי 

 ...את אשמח שתראו , אני צברמן: אז אני חושב שהלעו"ד איתן 

 עו"ד רועי הלר: זאת הטענה.

הגשנו, אם לא היינו מגישים ולא אז אני אומר שוב, כל מה ש יהאין בע להמן:עו"ד איתן 

עכשיו בסוף חודש יוני בעיה. אני חושב שזו הייתה  היינו עומדים על זכותנו

דיברנו על זה , זה גם לא סוד, , לפני כחודש הודיעה לנו המועצההאחרון

ר שהדבר בר אומ. אני כעכשיו, שמפסיקים מהיום למחר את השירות שלה

, שמהווה קיום שלא בתום לב לטעמנו בצורה שסותרת את החוזה שהנעהזה 

זה  , ואם אתם רוצים לקחת גם אתלחוק החוזים 39ה בניגוד לסעיף של החוז

נחנו גם נפעל וד להיות שאול מא, ויכאני חושב שפעלתם פה בצורהשבחשבון 

 מה שקרה בפועל, אתה יכול גם לפעול. ,זההלקיום זכויותינו לפי העניין 

... אבל אתם גם פגעתם בתלמידים, יש לנו פה  "כנפי יונה"אכן פגעתם ב תםא

 .ם אלינו הורים בוכייםנישלוש הסעות שפו

 אל יונה: גם שמעון רונן קיבל את המייל.מר ארי

 מה ואומרים יסטיים על הרצף האוט, ילדאני אשמח שתראו אותםאז נכון המן: עו"ד איתן ל

מהיום למחר ם, אתם לא יכולים לעשות שיגיהיה לכם נהגים רשעשיתם פה, 

, אתם "כנפי יונה"את הדברים האלה, אתם פוגעים, אתם לא רק פוגעים ב

 פוגעים בילדים. מדברים על החוויות המאוד מאוד חיוביות בעבודה עם

ואני חושב שהדבר הזה דווקא מעיד על ניסיון טוב. אם היו  "כנפי יונה"

סים, הם לא שמים עלינו, יש כאן גם גיכאן נהואומרים יש  הוריםבאים 

ך המיוחד. הם אומרים בדיוק ההיפך, גילו פה סופר רגישות ילדים בחינו
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 הנהגים וזה אגב עומד בראש סדר העדיפויות של קובי, אני מכיר אותו

לא מעניין  מביאים פה את כל ההמלצות שיש לו מכל הארץ, זהלא חנו אנו

לכם קלסר שלם, לא מעניין אתכם. א ביתכם, אם אתם תרצו אנחנו נוכל להא

... אישי, ועכשיו אני אותה רים על מה שעשיתם להם בגלל הורים שמדב

 אדבר על ה ... האישי לסיום ואז על העניין המשפטי.

 להשמיע להם את הקלטות....  :מר קובי יונה

ם לכמעוניינים ואם לא אני אקרא ת הקלטות אם אתם עו"ד איתן להמן: אם תרצו נשמע א

 הקלטה.פה מהתמליל, יש לנו גם את ה

  ...למה שמעון רונן את הקלטת ... למה? תיתן להם  מר קובי יונה:

 (/ ביניהם )מדברים יחד

 עונים שלך כי אנחנו,ך לטיעו"ד להמן עוד כמה זמן אתה צרי שלומי מגנזי:

 לומי.ש מןן לנו זפה, תיד , הפסד של מיליונים אנחנו נפסיש לנו עבודה מר קובי יונה:

אני רק רוצה לדעת כי אנחנו לקחנו לטובת העניין שעה, אנחנו כבר באיחור  שלומי מגנזי:

 שעה. של רבע

 ה?את הפגיש? נמשיך אתם רוצים לעשות עוד פגישה עוד כמה ימים מר קובי יונה:

 לא, אני רק שואל את העורך דין כמה זמן אתה צריך. שלומי מגנזי:

 ה חצי שעה, שעה לפחות.יזא יש לך עוד מר קובי יונה:

 .. אנחנו רוצים להשמיע לכם כמה דברים.. זיםאל תגפחות, עו"ד איתן להמן: לא, 

 .שלומי שתשמע את זה ,ם משהולהשמיע לכאבל אני רוצה  מר קובי יונה:

 , כמה זמן אתה צריך לטובת העניין?רגע שנייה רגע שלומי מגנזי:

 דקות לכל היותר. 20עו"ד איתן להמן: 

 מאה אחוז, תודה. י מגנזי:ומשל

שקיבלנו כביכול  שתייםלהשמיע לכם משהו שגם איזה קנס  אנחנו רוצים מר קובי יונה:

 טובהכי הכי טוב ו מעו את זה, אתם תשאומר כאילו בצדק, ויצחק חדד

זהו, אני אני אתן לכם עוד דבר גם על ז'קלין ו .תראושתשמעו את זה ברור ו

 זה בגלל שאני מכבד אותך שלומי.ברים, ד ודבטח יש לכם ע ,אקצר לכם

 ?ביקשת שהוא יעזוב את החדר בגלל זה ראובן צמח:

לה, זה לא אישי חס וחלי , יכול להיות שזה לא לטוב.ות שזה לטוביכול להי מר קובי יונה:

 יקחו את זה אישי.אל ת
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 )משמיעים הקלטה מפלאפון(

 הוא ידע שהקלטת את זה? תעצור בבקשה. ובן צמח:רא

 מה?את  קובי יונה: רמ

 את השיחה. ראובן צמח:

 קי., זה לא משנה, זה חולא משנה :עו"ד איתן להמן

 .זה משנה מאוד :צמחראובן 

 למה? מר קובי יונה:

 ... כי אתה לא יכול ראובן צמח:

 )מדברים יחד(

ל . אתה לא יכוהאתה לא יכול, אני לא עורך דין, אני כלום, אני כולה חבר ועד ראובן צמח:

לשונו ומקליט אותו כשהוא לא יודע, ם בוא אחרי שאתה מפיל בן אדלב

 לשים את זה בבית משפט, זה לא ...

 זה לא בית משפט. בר:דו

 לא אצלנו, לא יעבור. ראובן צמח:

 )מדברים יחד(

 "ד רועי הלר: ההקלטה הזאתי מושמעת על דעתכם בלבד.וע

 )מדברים יחד(

... והיא מושמעת על דעתכם ותה ... אין לי מושג יע אאם אתם רוצים להשמעו"ד רועי הלר: 

 בלבד. אני לא ...

 רוצים ...אם אתם  ראובן צמח:

 )מדברים יחד(

נמשיך לכבד את מה ה שדאי שהעורך דין שלך יקשיב, אם אתה רוצתקשיב, כ ובן צמח:רא

 ,םשאתם אומרי

 זה?דבר ה, אתה מסרב לבוא נבין מה אתה רוצהרגע תעצור רגע.  :מר קובי יונה

אני לא מסרב לכלום, אם אתם רוצים שנמשיך לכבד את אם אתם רוצים,  :ראובן צמח

קובל ולא אומרים ולהאזין והכל, קח בחשבון שכל זה לא ממה שאתם 

 ייחס לזה.אליו. אני לא אתנתייחס 

 ,לחוק האזנת סתר 1עיף אני אגיד לך שסאז להמן: עו"ד איתן 

 משיך.ת :ראובן צמח
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 : מה שם אדוני?המןעו"ד איתן ל

 שמי ראובן צמח. ראובן צמח:

עו"ד איתן להמן: ראובן שלום, סעיף, יגיד לך גם עו"ד הלר כשאני אצא מפה, אם אני לא 

אזנת סתר קובע שהאזנת ק הלחו 1יעצור אותי עכשיו. סעיף הוא מדייק ש

סתר זה שיחה שבה אני לא צד. אם הפקיד שלנו הוא צד לשיחה זה לא 

 האזנת סתר.

 בל תעזוב את זה.אה לא רק טועה, אתה גם מטעה את ראובן צמח:

 טה הזאתי מושמעת על דעתכם בלבד.הקל"ד להמן העורועי הלר: עו"ד 

 בוודאי. עו"ד איתן להמן: 

על פי כל דין לרבות האם יש פה עניין של לשון הרע, צנעת והמשתמע  ד רועי הלר: על כלעו"

 הפרט, הכל על דעתכם בלבד.

 תן להמן: בהחלט.עו"ד אי

 בהחלט, מצוין.  :מר קובי יונה

 אפשר להשמיע? דובר:

 כן. מר קובי יונה:

 קלטה מהפלאפון()המשך השמעת ה

אה דד שמודה שהוא לא רשרשום על שם הפקח חפה קנס כלומר נכתב  עו"ד איתן להמן:

אלא אמרו לו אחד מהשניים, או שמעון רונן או ז'קלין פרץ לכתוב את 

 הדברים.

 יש לנו עוד הקלטה קצרה. קובי יונה:מר 

, יכול זה לא הוגן לקחת דבר שהוא יוצא מהקשרוש גידאני רק רוצה להרגע  משה אוחיון:

 .ומרתאז הוא לא, מה זאת א שלא קיים להיות שהקנס היה על קו

 שירשום על הקנס.שמעון רונן על הקנס, אל תשלח את יצחק  ...אריאל יונה: מר 

 יחד()מדברים 

ועצה היה לה באותו זמן מבחינת המכי אסור  לא רשמה?איתן להמן: למה ז'קלין  עו"ד

להיות מעורבת בדברים. אחר כך אנחנו ראינו שהיא התחבאה ועשתה כל 

כי לנו אין אג'נדה  ץ'קלין פרתביעה נגד ז אגבו מיני דברים ברחבי, לא הגשנ

דנו, לנו אין , צריך להבין. לה יש אג'נדה אישית נגפרץאישית נגד הגברת 

 ,הזהשחשוב כן בהקשר נגדה. מה 
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 עו"ד רועי הלר: שנייה, יש משהו הערה ספציפית?

 , אני רוצה, יש לי שאלה שם לאריאל בסוף, פשוט זה כדי לחדד דברים,לא אביסף דדון:

בסדר? ממה שאני שמעתי עד  אריאל בבקשה, אני מבין ממךאני רוצה לחדד. 

גם לחברים, בסדר? ממה שאני זה גם לי וכה כי אני רוצה באמת לחדד את 

קלין לא היה לך שום שמעתי ממך אתה טוען לפחות, בסדר? שאתה  עם ז'

 שיחה, השיחה של האיומים מה שאני מבין ...

 אתה ... לא איומים, מר קובי יונה:

 )מדברים יחד(

מבין אריאל אני  )מדברים יחד(... קובי במטוטא ממך אני רוצה כאן רק ל אביסף דדון:

לפי מה שאתה טוען דר? שאתה בכלל לא פנית אליה בס לכאורה מיםיואשה

 בן אדם שלישי, בסדר?  בסדר? אתה בכלל דיברת עם

 שגית.מר אריאל יונה: 

 זה טענתך. ונכנס בה, זה מרת רק בסלנג אניבסדר, לא משנה וא  אביסף דדון:

 ולכן זה נסגר התיק? :אריאל יונהמר 

. שוב, אני לא נסגר, אני אסבירמשפטי הגלל זה נסגר התיק, התיק עו"ד איתן להמן: לא ב

ראינו עדיין את עילת הסגירה. אני אגיד לך להערכתי כי אני כבר ראיתי, 

, נכון ר לי שהתיק ייסגרברו למה אמרתי את זה בשימוע לפני חודש וחצי

יום לפי החוק, שאמרתי שהתיק ייסגר רועי? למה אמרתי שהתיק ייסגר? א

ר אתה רוצה לפגוע בבן אדם כלכלית חס לחוק איום כאש 192סעיף לפי 

וחלילה בצורה אחרת שלא כדין. ברור שהוא לא התכוון אני אכנס בך, אני 

כמו  נפעל בהליכים משפטיים , ברור שהוא התכוון אנחנואעשה לך משהו כזה

. זה מה שהוא התכוון שאתם אומרים שהם לא בסדר, אני לא יודעשעכשיו 

 ברור לי כי,ולכן 

 הוא נתן את המענה.רציתי רק לברר,  דון:אביסף ד

מבחינת החוק איום לא חייב  .רק אדייק בעניין השאלה שלךני עו"ד איתן להמן: לא, א

צמח נגיד מר שיצא החוצה,  צמח ה מרהיה פנגיד ( ברקע)מדברים ... ת יולה

י אעשה לו תראה את צמח אנ, וואלה אם חס וחלילה הייתי אומר עליו עכשיו

מבחינת  ככה וככה, זה איום גם אם הוא לא נמצא פה כי זה יעבור דרכך

 חוקית.
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 דקות ממה שביקשת. 10אני רק מזכיר לך שנותרו לך עוד  שלומי מגנזי:

 ונה.אני ע ,תה שאלהעו"ד איתן להמן: היי

שה , אריאל זה הבן שלי, מבחינת, יש לי חמיקצרה מאוד דווקאעוד מילה  מר קובי יונה:

היו בעזה לפני שלוש שנים, נלחמו ושמעו בגבעתי ושלושה היו בנים, שלושה 

בר פעם לא היה להם עאז אף ולם ועל כמשה סויסה עליך ועל שמעון רונן ועל 

בר פלילי זה . מי שמתעסקים בעבעבר פליליא מתעסקים ל פלילי ואנחנו

 החבר'ה שלכם ולא שלנו, רק שתדע.

 ... םעו"ד איתן להמן: לא שלכ

 ... המועצה, ראש המועצה משה דדון מר קובי יונה:

 עו"ד איתן להמן: הוא לא פה, רק התמונה שלו.

 )השמעת הקלטה(

 רגע, אתה לא עונה לנו מה זה ... שלומי מגנזי:

 לא שמעתי. מר קובי יונה:

 מה זה? שלומי מגנזי:

 ... , תשמעו אותהזה הקלטה שז'קלין אומרת שתפיל אותי מר קובי יונה:

 לא שומעים. דובר:

 מדברים יחד()

 ...  יש להם תוכנית איך להפיל אותנו, איך ל קובי יונה:מר 

 י גם אנ אנחנו,ני אתמקד רק בו, קובי יונה, אאת התמליל. אני אקריא לכם עו"ד איתן להמן: 

 אייאש אותו, אני אצא ש אני אם הוא יעבוד פה אני באותו חוד אעבוד בשטח

 ולכים להתלבש עליו. חבל לך, אנחנו עשינו עכשיו , אנחנו ה... עליו, אני לשטח

 הקווים, לא ישתלם לו לעבוד, אנחנו נטיל עליו  , אני אצמצם לו אתתוכנית

 .קלטה אחרתעכשיו זו ה .חותם, רונן יהיה חתוםקנסות, שיצחק יהיה 

 מי למי?אלמוג בן שלום: סליחה רגע זה הקלטה בין 

 עובדת המועצה לשעבר. לי.-לנטע בין ז'קליןעו"ד איתן להמן: 

 עובדת המועצה שלכם. ה:מר קובי יונ

 מאיזה שנים זה? מי מגנזי:שלו

 .2015עו"ד איתן להמן: 

 לי?-מי זאת נטע. אוקיי :שלומי מגנזי
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 ת.ו שעובדת בתיירולי ז-נטע זהבה כהן:

 שהיה  די את הפקחים ואת התפקיד קיבלת אחרילי, תגי-שואלת אותה נטע עו"ד איתן להמן:

 משהו לא  עוד לפני שהסתכסת איתו?כאילו  קובי יונהלך את הסכסוך עם 

 , אני מרת איך אחרי? היא אומרתהיא אומרת אחרי, היא אובר כאן. מתח

 נתנו לי גב.ת עד עכשיו, ז'קלין, עד עכשיו מראוקשתי להיות הפקחית עליו. בי

 ייתנו לו יונה לא עצה, קובימהמומה נתנו לך גב? עד לסילוק הבן אדם הזה כ

 חוזים, חידוש חוזה, כולם יקבלו הארכת חוזה חוץ מיונה. אספנו עליו תיק 

 , על שמעון רונן.ים, כל האיומים עלייוכלכלכזה, כל התקלות, כל הזה, כל ה

  ק את הבת שלי., למה? כי הוא לא רוצה להעסייק טובנו לו תכן, תפר

 זה עוד לפני ה חתומה, אני חתומה, בשלב הזה היא עוד היית ותהקנס

 שמעון רונן וחלק אני לא חתומה אז  החקירה במשטרה. הם בדוקים בשטח

 כולם גיליתי, על  ובים, שמעון רונן.חתום. אני לא חתומה על הקנסות החש

 הם משלמים בלי שהם עשו גיליתי שיש קווים שרות על כל החב היא אומרת,

 , עכשיו יש לנו פה עוד אני אה. עכשיו שוב,אבל על קובי יונה אנחנו נר

 י בעזמרת ... תאני אקריא לכם, ואז היא או , אנחנו לא נשמיע לכם ...הקלטה

 בקובי יונה, מה קרה לך, אנחנו הולכים את כל החברות, בואי נתמקד רק 

 לנו  הודחה כפקחית של המועצה הייתההיא עכשיו אחרי ש להתלבש עליו.

 ליווי,מישהי שלכאורה לא היה  העל איזהייתה לנו איזושהי תלונה  ,הקלטה

 , לא אני באופן אישי למנהלת ליווי, ידענו שהיה ליווי. התקשרנולנו והיה 

 'קלין עובד המועצה ואז היא אומרת לנו בפירוש, אני לא יודעת, זאלא 

 בקשנו על ידי ז'קלין כשזה בשלב שאסור היה לה , התשנרשום תלונהביקשה 

 שוב אני רוצה להדגיש, אנחנו לא באנו לפה כדי  . אזתוך הסיפורב להיות

 יושב ראש ועדת המכרזים, הם לא מעניינים  הואא בבעלה שול בז'קלין לפגוע

 את הרקע לכל בין י בכלל, אוקיי? בכלל. אבל צריך להבמישור האיש אותנו

 הזה. הסיפור

 (הם)מדברים ביני

 ,לשימוע מול ז'קלין פרץ, אני סומך עלעו"ד איתן להמן: אז לכן אני אומר שוב, אני לא באתי 

  , אני רגועשאני בהחלט כולי תקווהוב פתוח ונפש חפצה באתם בלאם באמת   

 רה שאניחב אישה "כנפי יונה"כי אני יודע שאין, א' אין חברה מושלמת, גם   
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 לה, לייחס , אבל לייחס אוהב באופן אישי היא לא החברה המושלמתמאוד   

 ל ן רע, חברה שיש לה למרות כל הניסיונות ולמרות כניסיו דווקא איתה

  פרומילם, פחות מיפו את כולשהם לא נכונים וגם אם תוס שהראינוות הקנס

 יחס אליו למרותסעות. עכשיו העניין האחרון שאני רוצה להתיממספר הה

 את ועי יכול להתייחס אליו. קיבלתי שלשום או אתמולששוב אני בטוח שר

 של עו"ד הלר סליחה, לעניין ניסיון רע. אז אני שלח לי,  ואל, השחוות הדעת 

 להגיד זה נכון שאתם יכולים לקבל החלטה לגבי פסילת רוצה קודם כל 

  ל ניסיון רע וזהסיקה. הפסילה בשם לפאבל, ואני אפנה אתכ מציעים

 ספציפית להחלטה ם נה אתכה עקבית של בתי המשפט, אני אפפסיקב

 מסורהמאוד רלוונטית, היא צריכה להיעשות בא מסוימת שאני חושב שהי

 מאוד מאוד קיצוניים. בתיק עת"מ של בית המשפט המחוזי בחיפה מקריםוב

 רועי אני אם אתה רוצה, 7667-04-10משפט לעניינים מנהליים, השהיה בית 

 כול לתת לך.פסתי, אני גם יהד

 .767 עוד פעם? :עו"ד רועי הלר

 ת החשמל דובר על פסילת מציע בשל ניסיון קודם רע. חבר ,7667-04-10 עו"ד איתן להמן:

 ה קבלן שהיה אמור לבצע עבודות בגלל שאותו קבלן בעבר היה קשור פסל  

 אחראים למותם הם היו, של ארבעה פועלים, שלתאונה נוראית של פועלים  

 ובית המשפט פסל ,אז קבעו שזה ניסיון רע תשעה עובדים שנפלו למותםשל   

 אני יודע, לא שאני נכנס להקלטה שאת זה, אוקיי? זה קצת יותר חמור אפילו  

 , זה אם חלף הזמן אבל קצת יותר חמור ולמרות זאת בית המשפט אמר ימה  

 הראו שהם נקטודיין אם חלף הזמן והם שיש לאדם עבר פלילי וע... כאמת ב  

 ה גם הפסיק לה.צעדים, אתם לא יכולים לפסול אותם וביטל את הפסי  

 שאתה הפנית בחוות הדעת היא פסיקה חשובה, שניים מפסקי הדין מדברים  

 ,רע וןניתן להתחשב בניסיון קודם אבל לא מדברים על ניסיעל כך שבכלל   

 מבית שהפנית וגם הפסיקה האחרונה  וןליבית המשפט העמזה התיקים   

 בר עלהמשפט המחוזי בבאר שבע שעו"ד הלר הפנה אליה בחוות הדעת, מדו  

 . קודם כל הייתה מה שנקרא הצעה תכסיסנית,קבלן שהיו שתי בעיות איתו  

 בצע עבודות באיכותכלומר ההצעה הייתה כל כך נמוכה שהיה ברור שהוא י  

 שני , ודברה לא הניסיון הרעהצטרף הניסיון הרע, זחומר ירודים ולזה רק וב  
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 לא באמתשית אדה איהייתה טענה שהיה כאן איזושהי אג'נ היה באמת, לא  

 ת בצורה לא בדקו את החברה הזאת בצורה מקצועית וראו שהיא עובד  

 בדת ברשויות, הרבה רשויות, מעולםחברים עו "כנפי יונה"מקצועית. חברת   

 פה לצערנו אני אומר, במטה יהודה .שהייתהשום בעיה ככל לא הייתה לנו   

 המועצה  בים, מאוד מעריכים,באופן אישי מאוד אוהאנחנו מועצה ש ,שאנחנו  

 כי גדולה, המועצה האזורית אם אני לא טועה הכי גדולה בארץ אבללדעתי ה  

 א אנחנו יכולים לעצום עיניים להגיד זה ל .יש פה את הרקע ,ולנו יודעיםכ  

ום קשור, הניסיון הרע לא קשור, ההקלטות לא קשורות. זה בסדר, מותר לעצ

אליכם בטענות אבל גם אם אנחנו עוצמים את עיניים, אני לא יכול לבוא 

 תפסלו פה אנחנו בעצםדבר כזה? אם לעל זה פסילה בשל ניסיון רע?  העיניים

 , אני לאשקובעים שאתם יכולים לפסול בכל מקרה ומקרה ואז זה מעורר חש

 ... ולמה בית המשפט פסל את הפסילה של חברת החשמל? ר שזה מה שאומ

ני . מחר אם באו, אנחנו לא עושים מכרזים בביתמכרזין הוא אומר, בעקרו

. אני קורא רוצה לקחת מישהו שיעשה לי שקעים בבית, אני לא עושה מכרז

לי מחיר גבוה בר שלי, גם אם הוא נותן לאיציק, זה החשמלאי האהוב עליי, ח

יכולה להתנהל ותו, אני סומך עליו נכון? אבל רשות ציבורית לא אני לוקח א

ים קיצוניים במיוחד. אני בגלל ניסיון רע צריכה להיות במקר כך ולכן פסילה

, לא זה המקרה, לגבי וך עליכם ועל שיקול דעתכם הנכוןסומך ומבקש לסמ

הם. אלה גם אלי נתייחס נקבל אותםשני הקנסות שלא קיבלנו, אם 

התייחסנו אליהם בשימוע, זה אני מוכן לתת לכל אחד ואחד המסמכים ש

 תמלילים.המכם את 

 שתמש בהם כי זה מביך מאוד ואני לא נלא ו יש לנו עוד הקלטות ...... ר קובי יונה:מ

 רוצה ...

 לבין סים בינהעו"ד איתן להמן: לא, אנחנו לא נכנסים בכוונה, חבר'ה לא מעניין אותי היח

 ...  אבל ברגע שזה פוגע ולא מעניינים אותי נקודה שלךראש המועצה   

 )מדברים יחד(

 עד הבחור הזה, אחד פה הוא בחור טוב אבל  משה סויסהמאחד פה . אחד .. ה:מר קובי יונ

 תנו אבל יש מישהי שמנסה להפיל אותנו, למחוק או זה לא קשור אחד לשני

 ויש לנו זכויות לא פחות ממנה.
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 למוג בן שלום: אפשר שאלה?א

 , כן.שמחהעו"ד איתן להמן: ב

 ,ם אבל לאיתם על רוב הדבריענהאמת היא  . ככה,, נעים מאודלום: שמי אלמוגאלמוג בן ש

 אותה הסעה של אישה שאתה אני בכוונה רוצה לחזור למקרה ההוא של   

 ,יכך הבנתי את העניין הזה. השאלה של , קצת לא כלאומרים שעבדה אצלכם

 שעות וכנראה שזה 24עד יד לכם אתם אמרתם שמותר למועצה להג קודם כל

 , אני לא סיע. השאלה שלי היא כזאתלהא קרה בפעמים שהיא אמרה להם ל

 שמעתי את ההקלטה אני חייב לציין אז רק על סמך דברים שנאמרו. האמא

 והאם היא קיבלה מכם קבוע לבית הספרהזאת הסיעה את הילד שלה באופן 

 לום? זאת השאלה.שת

 אני אענה.אז עו"ד איתן להמן: אוקיי 

 ע ל, אתה אמרת שהיא התייחסה לחברה גרק עוד משהו אחד, בלי קשר ראלמוג בן שלום: 

 יכם, בסדר?רק עלהקודמת, אני מדבר רגע 

 עו"ד איתן להמן: רק עלינו.

 השאלה הכי טובה שהייתה. ר קובי יונה:מ

 רבה.אלמוג בן שלום: תודה 

  זה עכשיו חנפנות.. אתה רואה? להמן: אז אני אענהאיתן ד עו"

 בע ...אם הוא היה קוקובע, הוא לא  מר קובי יונה:

 בין המועצה , בינינו ללמכרז, לחוזה סליחה 7.3מה שהתייחסתי סעיף עו"ד איתן להמן: 

 שעות מראש. 24מבקשים לבטל הסעה צריך לבטל לפחות  כאשרקובע ש

 ... מראשת שעו 23אם הודיעו לי 

 : את זה הבנתי.אלמוג בן שלום

 הנוסע היחיד הסעה של ש ,הזכרנו את זה... לא אותה אם הייתה מלווה עו"ד איתן להמן: 

 , הוא עשה את ההסעות והיא נהגעכשיו היה לנו ת זה הבן שלה. מוניה בב  

 , שוב, אנחנו לא קיבלנו את הקנס בזמן אמת אבל אמרהתלוותה. אמר קובי

 מונית או אתה יודע מה, אולייתכן שהיו פעמים שהגיע נהג המאוד יקובי, 

 .נחנו לא יודעיםא, יאלי התקשרה אליו אל תגיעגם היא 

 . אני שואל שוב את "ד להמן שנייה, אמרת את זה גם פעם קודמת: עואלמוג בן שלום

 וקיבלה השאלה והיא מאוד ברורה. האם היא הסיעה אותו באופן קבוע  
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 לום מכם?על זה תש  

 להמן: לא, היא מצהירה ...עו"ד איתן 

 )מדברים יחד(

 , גם יש לנו תלושי משכורת, יש שוםה, זה רעו"ד איתן להמן: היא קיבלה תשלום כמלוו

 תצהיר שלה.  

 אלמוג בן שלום: זאת אומרת התשלום שלה הוא רק על זה ש ...

 עו"ד איתן להמן: על הליווי.

 שום דבר.לא נית, ה לנו חשבוהיא לא הוציא מר אריאל יונה:

 אלמוג בן שלום: לא, חשבונית זה לא ...

 בתור שכירה ...ה רשעו"ד איתן להמן: היא עוסקת מו

 אתם השארתם לנו.התצהיר שלה  אביסף דדון:

 ורת ...עו"ד איתן להמן: נמצאים פה גם תלושי המשכ

 )מדברים יחד(

 או לא? היר שלהאת התצ שאירהועי אני חייב לעו"ד ר מר קובי יונה:

 לה?עו"ד רועי הלר: אתה שואל אותי את השא

 זה לכן לא נאמר בפרוטוקולשם של ילד ואת ה עו"ד איתן להמן: ... אנחנו לא רוצים לחשוף

 של הילד. השם  יהיהכדי שלא   

 ...לא אבל בתלוש אני חייב לתת לה את השכר שלה  נה:מר קובי יו

 )מדברים יחד(

 הגיד להם שהם לא ישתפו ...תת להם או למותר ל מר קובי יונה:

 עו"ד איתן להמן: אני לא חושב שהם יעשו את זה.

 ,אותךאני שואל נת החוק, מבחישואל רק אני  לא משנה, תשאיר להם אבל מר קובי יונה:

 ... אתה עורך דין  

 רציתי להגיש שאלנו אותה לגבי התלושים, אני רק  עו"ד איתן להמן: תראו אני מודה שלא

 פה את התשלומים.  

 מדברים יחד()

 ת התלושים.גותה לגבי הצאיתן להמן: אני מודה שלא שאלנו אעו"ד 

 אבל אולי רק אם הוא רוצה ... זה מספק אתכם?  ובי יונה:מר ק

 אולי היא לא רוצה שאני אראה את זה. מה שאתם מראים על פי דין, מה  עו"ד רועי הלר:
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 שאתם משמיעים על פי דין.   

 , אני לא שאלתי את פה את התלושים יש ליאני אשאיר את התצהיר, ן להמן: אית עו"ד

 ת.העובד

 אני יכולה לצאת החוצה לשאול אותה. :לורין יעקבגב' 

 ... ין לי בעיה. אני פשוטים? אעו"ד איתן להמן: חשוב לכם לקבל את התלוש

 )מדברים יחד(

 ...זה לא מחייב, זה לא משנה, הבנו שיש  אביסף דדון:

 זה התלושים של כל השנה.ו"ד איתן להמן: ע

 מפורט שם המסלולים והכל. עקב:גב' לורין י

 ,, אנחנו לא צריכיםמספיק התצהיר : אביסף דדון

 רצו אז אנחנו ניתן להם את זה.תשאיר את התצהיר, י מר קובי יונה:

 אלה? יש מישהו שרוצה לשאול שחברים עוד משהו שמישהו רוצה לשאול?  מי מגנזי:שלו

 משהו?

 .לא, נראה רק את המסמכים שהם השאירו :אביסף דדון

 וצים לומר לנו?משהו נוסף שאתם ר אוקיי שלומי מגנזי:

 אני אעמוד שתשמעו אותי, הקול שלי פעם אחת ד, אני רוצה להגיד דבר אח מר קובי יונה:

 בה מועצות, עם מעלה אדומים, חצי בית שמש אניאני עובד עם הר .כבר חלש

 , רחובות, מטה בנימין, קידר, גוש עציון, בית"ר, אין לנו אפילו תלונה שהעו

 מהמועצה מטה יהודה. אנחנו לא  40או  50י ולי פאכשיש לנו עבודה  אחת

 ה תחליטו בסוף או לא תחליטו בסוף, לא באנובאנו למלחמה, לא יודע מ

  לרע , אנחנו עושים צדק ואנחנו נילחם על צדק עד הסוף לטוב אולחמהלמ

 , שלא תחשבו משהו אחר. אנחנו רוצים רק צדק, צדק,ולא זה בית משפט עד

 איתנו וזה זכויות ולאף אחד אין זכויות יותר מו אנחנו רואים שיש לנצדק ו

 בא מהמדינה, אני משלם, זה כסף שלומי מגנזי ולא עו"ד הלרלא כסף של ש

 ,י לקבל עבודהמיסים, אני אזרח שומר חוק, אני משלם הרבה מיסים וזכות

 ינוך משלם. זכותנו, זה כסף מדינה, זה לא כסף של המועצה, זה משרד הח

 , זהו, ותהיו בריאים.לקבל פרנסהזכותנו, זכותנו 

 תודה רבה, שבת שלום. שלומי מגנזי:

 ה()לאחר הפסק
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 כל את במשך כמעט שעה וחצי,  "כנפי יונה"נו שמענו את אוקיי אנח י:שלומי מגנז

 תם. בבקשה אני מזמין את חברי הוועדה להגיד את דע ,םשלההטיעונים 

 אלמוג.

 שוב אני לא עורך דין, ההחלטות שאני אופן,  טוב ממה שאני שמעתי בכלבן שלום: אלמוג 

 אקבל, אני לא יודע להגיד לך החלטות חוקיות, לא חוקיות, האמת זה גם 

 לא ממה שאני מבין ומהתשובות שלהם קודם כל  פחות מעניין אותי.

 ן מיוחד, לפחות ככה הוא הציג את עבירות באופ איזה התרשמתי שיש להם

 בצורה משמעותית  ותי. חשבתי שיש להם תלונגם נתון שקצת היה חסר ל זה,

 , בממוצע יש יותר מהם, יש פחות מהם, לא שהוא הציג את זה הם בערך וכמו

 ה היההז מועשאותי הכי הטריד מראש בכל השי נושאב .ראיתי משהו מיוחד

 , ומידע שלי היה חסר משמעותית אותה אמא שהסיעה את הילד שלה

  , היא עובדתאמא עובדת שלהם אותהה תישהיא הי זה מאוד שהופתעתי

 והוא טוען, שוב, תלושי שכר, משהו שלא הובא לידיעתי לפני הדיון הזהעם 

 יבלה כסף.אני לא בית משפט, הוא טוען שהיא לא ק

 הקלטה ואני חושברק אומר לך שאני בניגוד אליך שמעתי את האני  אלמוג שלומי מגנזי:

 ה.ההקלטשהחברים צריכים לשמוע את   

 ם.אני אשלח לכ הבה כהן:ז

 גם פוגעת  גם שבמידה רבהחברים זה הקלטה ארוכה מאוד, זה הקלטה  שלומי מגנזי:

 א רצינו אבל ...בצנעת הפרט אז לכן ל  

 ()מדברים יחד

 קשיבו להקלטה. קש לשלוח לחברי ועדת מכרזים את ההקלטה, תמב אני שלומי מגנזי:

 ומר לכאורה שהיא כן עובדת,ההקלטה נותנת הרבה מידע על מה שאתה א  

  האם אתה טוען תונהיגה. לא סתם שאלתי אולא עובדת כולל הנושא של   

 .גם אתה שאלתשהיא לא נהגה,   

 רבע פעמים שאלתי את השאלה.למוג בן שלום: אא

 ם תשמעו את מה שהיא אומרת אבל תזכרו שיש אחרי זה תצהיר שלהאז את מי מגנזי:ולש

 ר, אנחנו קיבלנו את התצהיר דרך אגב?שהוא טוען שיש תצהי  

 יש כאן, יש אותו. אביסף דדון:

  ,רוא את התצהיר שלה מה היא אומרתאז צריך לק שלומי מגנזי:
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 ומה באמת.ואם היא חת  דובר:

 ולנסות להבין את הדברים. בבקשה, סליחה.שיב להקלטה הקול שלומי מגנזי:

 לא שמעתי את  . עוד פעם,מצליח להחליט : אז בעניין הזה עוד פעם אני לאאלמוג בן שלום

 גם אמרתי את זה בדיון, לא שמעתי אותה, אני לא יודע אבל על  ההקלטה,

 ,שלהתצהיר שמיעת ההקלטה, לפני ראיית ה לא מתרשם שוב, לפניפניו אני 

 אז על פניו אני חושב אבל אם אני צריך לקבל החלטה כרגע  ... שחסרים לי  

 ם. זה בלי לשמוע את ההקלטה ובלי לראות את שלא צריך לפסול אות  

 .הפרוטוקול  

 , גם כן שמעתי אותם. אניאני לא הייתי בישיבה הקודמת אבל קראתי קצת אבי דניאל:

 םם על גבול הפלילי והם עושים דברימודה שלפני ששמעתי אותם חשבתי שה  

 ה הם הצליחו להפוך את מפליליים, ובכלל אין מה לתקשר איתם בכלל.   

 אומרת אני גם כן לא בשל , זאת שחשבתי ואני חושב שחסר לי עוד מידע  

 לקבל החלטה, חסר לי אינפורמציה.  

 רה. אני אגיד אתטוב אני שמעתי כאן, שאלתי גם כמה שאלות בכוונה להבה אביסף דדון:

 התובנות שיש דבריםמתוך האמת, אני בהתחלה מהיום ראשון הייתי בטוח   

 כגון, ואני אגיד מה  מורים אבל הם האירו לי קצת דבריםמאוד מאוד ח  

 הדברים שהפריעו לי בעצם. אני מסתכל אחד לאחד, לגבי קטע של קנסות,  

 שאר החברות מבחינתי גם םגזה קטן, זה לא מעניין אותי, זה  שמונה קנסות  

 פתרתי את זה למען ההגינות. זה לגבי הקנסות אני יכולות לקבל את זה,   

 , גם תצהיר שלה, גם ידוע שאם באמתקטע של ההסעה, לגבי הדבר הזה. ה  

 ביטול, המועצה לא שעות 24אני מכיר את החוק קצת, אם לא מודיעים להם   

 . זה דבר ראשון,סף גם אם לא מגיעיםמודיעה להם זה אומר שהם מקבלים כ  

 באמת היות ם מקבלים כסף גם אם הם לא מגיעים. לכן יכול לבסדר? אז ה  

 וק אז לכן גם וזה מותר בחשהם קיבלו כסף גם אם הם לא מגיעים מקרה 

 , משהו כזה בנושא הזה, גם לא. זה שאמא כאן אין לי איזושהי בעיה איתם

 פין גם יכול להיות שזה מה שאיכשהו אני שלו היא המלווה שלו או לחילו

 א מבין בזהיך לראות את זה משפטית, אני לצר .על ליווימבין שהיא מקבלת 

 זה בעיה.עם משפטית האם מותר לה אבל אם מותר לה, אין לי 

 ואם היא גם המלווה וגם המסיעה? נזי:ומי מגשל
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 עה ברגיל, מכאן לא יוצא,היא לא מסיעה, שנייה, היא לא אומרת שהיא מסי אביסף דדון:

 אני לאקצו לה. ם באמת היעה אותו מספר פעמים והיכול להיות שהיא הס  

 ל להוכיח את זה.יכו  

 אפשר לראות את התצהיר הזה?לום: אלמוג בן ש

 . אני לא יכול כאן להחליט, אני לא שופט ואני גםחזיר לך את הכלכן, אני א אביסף דדון:

 תה או כאן במצב של כמה פעמים הוא הסיע או לא, אני לא העמדתי אותה  

 ים. עכשיו דברו ועדת מכרזאנחנו גם לא בית משפט, אנחנ ,האות לא הסיע  

 ת הדבר האחרון, אני אומר למעןני אאצם, בדבר האחרון בע חךלונוסף, אני   

 נחנו צריכים לתת החלטה מסוימת. לגבי הרי בסופו של דבר אאנחנו הגינות ה  

 אני הבנתי  'קליןמול זכאן עם ההתנהלות שלהם אומרים ון שהאחר הדבר

 בין את זה בעצמי. אני הבנתי לשאול, לחדד את זה כדי לה רציתיואני באמת 

 היא לא איום אישי כשהוא מופנה כלפיה ישירות אלא הוא שהתלונה מהם 

 עכשיו זהשי. זה מה שאני הבנתי בנוכחות של בן אדם שלי דיבר בתור סלנג,

 לפני שקיבלתי את  ,לכן למרות שאניודע אם זה עילה מבחינתי, לא יאני 

 למען ההגינות אני אומר ויש .חרתה ארדבריהם ולפני ששמעתי חשבתי בצו

 רואה כאן שאין סיבה ואנחנו לא נצליחאחריות לדברים שאני עושה, אני  לי

 להיות שהוא ות שלא יודע, יכול לעמוד בזה בקטע של לפסול אותם. למר

 שלו היא קצת יותר חזקה וקצתהצורת ביטוי  ב, חינתי קצת יותר מתנהגבמ

 בזה כדי לפסול. אני לא  אה כאן סיבהיותר ווקלית משלי אבל אני לא רו

 חושב שזה סיבה, אני לא רואה.

 , זה הקלטה מאודים לשמוע, סליחה ברשותך, האם אתם רוצרגע שנייה שלומי מגנזי:

 או מעדיפים לקבל אותה , האם אתם רוצים לשמוע את ההקלטהארוכה  

 בבית ולעשות את הבדיקה שלכם.  

 או לא, אם אתה מקבל החלטה אז עכשיו קבל החלטה אלמוג בן שלום: השאלה אם צריך ל

 שמוע.ל צריך

 יד פה בסוף אבל אני אשמע את כולכם,יש לי איזה רעיון שאני רוצה להג  זי:שלומי מגנ

 , סליחה.יים ואז נחליטבוא תס  

 מובילים את העסק. לאן הם היה ברור לי  כי.. ת כל אני אנסה לנטרל א ראובן צמח:

 ואני חבר ועדת יסטוריה עם כל הה ליןוב סיפורי ז'קאת רשאני  מכיוון
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 .אתמול בבוקרמ מכרזים לא

 הטלפון הזה?זה של מי  י:גנזשלומי מ

  .זה הטלפון שלי :ראובן צמח

 .תשתיק זהבה כהן:

 איך לסובב את לו עורך דין שיודע  זה שישברור לי היה  ...אני נתק. אני מ ראובן צמח:

 ענייןעובדות ואותנו מד העובדות ולא את ה, ליהעסק ולהגיד את העובדות

 אנחנו לא יכולים ללכת על שטח אפור. ,ן או לא, אין אפורהעובדות החדות, כ

 למשפטים,  אחורה אחורהר אותנו וגרעם ה,  אפורהוא לוקח את זה לשטח ה

 רל את זה והסיפור של האמאהסיפור. אני מנסה לנט כלו 2015-לתביעות, ל

 ודה להסיע את הילד שלה, הייתי נורא רוצה לשאולשהיא מצאה לעצמה עב

 פר, האם היאית סושמה את הילד בבאמא אם היא רק הייתה מלווה את ה

 המונית תחזיר אותו יחזור ושישבה עד סוף היום בבית ספר לחכות שהוא 

 .סים האלההניואנאנחנו צריכים לבדוק את  ,אז אני לא קונה  את זה .לשם

 מעניין רועי, , לא, לא יודע. אותי תחבורה, כןהיחסים שלו עם מחלקת 

 על איזה  ,₪מיליון  2.5-וה  ₪ מיליון 3.5-, ההתביעה שלהםפה מאיפה נולד 

 ההחלטה הלא חוקית , מקרי, לא מקרי זה חשוב. ניואנסים כאלה, כי רקע

  ,את חדדאני מכיר  .משך את דדון, את איך קוראים לו, את חדד בלשוןשהוא 

 ,יגיד לך יושב פה מישהו, ישבתי הרבה זמן במחלקה טוב, ותמכיר אואני 

 לא רוצה להתעסק ,אותאז אני יושב על כמה כיסשם כל מיני דברים בדקתי 

 חשוב, אמר אמת או לא אמראוד ם דבר אחד מאני רוצה להתעסק ע .עם זה

 אמת ומאיפה נולד החוב הזה שהוא טוען כלפינו.

 הקלטה?ב בקשר אליי זכרת משהואתה ה ,בוסקילה: סליחה צמחשמעון 

 לא. ראובן צמח:

 יחד()מדברים 

 בסדר. לי את האוזן,רק לסבר : להבוסקישמעון 

 הוא אמר שהוא ישב בתחבורה.  :דוברת

 ולחנו של ראש המועצה בדצמבר ללא כל שמנו דו"ח על שישבתי בתחבורה,  ראובן צמח:

 , הבנת אותי.קשר. בוא נחזיר את המסכה  

 התחתונה שלך ראובן?שורה המה   דובר:
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 שאלתי את רועי, הם עסוקים איתם באיזשהו דיון אניהשורה התחתונה ש ראובן צמח:

 עורך דין, לאע, אני לא רחית, לא אזרחית, אני לא יודמשפטי על עתירה אז  

 מיליון שקל שבית  2.5שהפכה להיות שקל מיליון  3.5מבין בזה כלום, על   

 ויתרו. על מה מדובר?תרדו מזה כי והם  בר'ההמשפט אמר להם, ח  

 המסגרת של הדיון לגבי התביעותדיוקם. קודם כל  אני אשים דברים עלעו"ד רועי הלר: 

 תביעות, אמרנו ת זה גם עו"ד להמן וגם אניוהעתירות אני חושב שהבהרנו א  

 שות הן לא עילה לכשעצמה לפסול בשל ניסיון רע, שיהיה שמוגעתירות ו  

 בררו בל מה שאמרתי שצבר התביעות והעתירות באיך שהן התברור א  

 טעמי היא חסרת בתוצאה שלהן מלמדת איכשהו על התנהלות משפטית של  

 תביעה הזאתי שראובן אתה מדבר עליה, זהתום לב כלפי המועצה. עכשיו ה  

 3.7לתביעה כספית, כספית אזרחית על סך של  2019הוגשה במרץ תביעה ש  

 על  זהעיקרית ויש להם מספר טענות. הטענה ה ₪מיליון  3.7-כ ,₪מיליון   

 על אובדן,אובדן רווחים או   

 אלמוג בן שלום: אובדן רווחים ממה?

 , היהנה אחת שלא האריכו את ההסכם איתםיתה שים כיוון שהיעו"ד רועי הלר: אובדן רווח

 ,אותו  

 איתנו?מ ₪מיליון  3.7יחים הם בשנה בעצם מרוואלמוג בן שלום: 

 .יכול להיות :אביסוף דדון

 ף)מדברים יחד(, ההיקף הכספי, היק אבל הם ...אם הם מרוויחים  לא יודעעו"ד רועי הלר: 

 ,פעילות שלהם  

 לא אובדן רווח.זה אלמוג בן שלום: 

 לא אבל זה עשרות מיליוני שקלים ... אביסף דדון:

 , אני לא הייתי בסוד העניינים ועוד שנה להראות שהםזה לא רק זה, זה אבל עו"ד רועי הלר: 

 אבל זה אובדן רווחים ועוד טענות מטענות ... התביעה של

 זה זכותם לתבוע.אבל ג בן שלום: בסדר אלמו

 שוב אומר, אבל אני  למועצה... , זה זכותם לתבוע ותם לתבועספיות שזכוכ עו"ד רועי הלר:

 העדים עוד בטרם קם אדם אחד ואמר את דברו מביןבקדם משפט 

 ובשל אותה עמדה הם והשופטת אומרת את עמדתה כלפי התביעה הזאתי 

 מלמד דבר כלשהו, מסכימים למחוק את התביעה, זה מוחקים את התביעה
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 ירות.וזה קרה בכמה עת

 סליחה באמת ,אני שואל את זההדבר הזה שאתה אומר, אוקיי השאלה אם  אביסף דדון:

 תבין, אני באמת שואל.כאילו רועי   

 מרו שאני חושב ש, הם אמרו בהוגנות, הם א אגב אני חייבעו"ד רועי הלר: אגב הם אמרו, 

 שהם עוד ימשיכו במיצוי זכויותיהם ואולי הם יגישו תביעה נוספת.  

 ה בזה עילה.הם אומרים את זה אבל השאלה, אני לא רוא אביסף דדון:

 רוצה. הואתבוע את מי שהמלאה ל ואלמוג בן שלום: זכות

 זה חשוב, תביעה שנדחתה  היא לא תביעה שנדחתה ולכן"ד רועי הלר: תביעה שנמחקה עו

 יתן להגישה מחדש ותביעה שנמחקה לכאורה הם יכוליםהיא תביעה שלא נ  

 אחרי זה באותן עילות. יש אותה מחדשלהג  

 בבקשה אילנה. שלומי מגנזי:

 קיבלתי את החומר וכןקודם ויון הי בדככה אחרי, אני לא הייתי קצת טוב אנ אילנה דוד:

 ברה שפשעהות איזה חואני חשבתי שאני הולכת פה לרא קראתי את החומר  

 ת לגמריוטעניש פה  ,, אבל זה לא מה שנשמע פהברמה די חמורהממש   

 האלה שהיו איפה . עכשיו אני חושבת שאם יש את כל הטענות אחרות  

 למה לא חיטטו ,רים האלההמועצה הייתה מלפני? למה לא בדקו את כל הדב  

 , הרים אם אותה אמאוג ,ענות של המועצה עכשיו כלפיהםכל הטעוד יותר ב  

 ום אז היא קיבלה תשלום אז התשלום היה צריך לעבור מאיזשהו מק  

 ?המועצה סתם מעבירה כסף  

 התשלום הם שילמו לה כסף., לא לא אלמוג בן שלום: לא

 למועצה את הכסף. וך מעבירזה משרד החינ אביסף דדון:

 ...  לא, המועצה שילמה להם על ההסעה, הם העסיקו אותה כעובדת :אלמוג בן שלום

 זה מותר. כמלווה.

 )מדברים יחד(

 משהו שצריך לבדוק אותו וממה שאני שמעתי אותם היום גםאוקיי אז זה  אילנה דוד:

 ואיך שהם הציגו את הדברים אני חושבת שצריך דיון נוסף.  

 משה? הוועדה רוצה לומר משהו? להביע את דעתו? למישהו שלא חבר נזי:שלומי מג

 שמעון?  

 )מדברים יחד(
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 ם שלא היו כמו אבי ו ...היו מספר חברילא, אלמוג בן שלום: 

 "ד רועי הלר: מה זה מותר? חייב.עו

 , בוא , היינו בדיוןיש אנשים שלא שמעו, הם ביקשו מאיתנו לפסולאלמוג  בן צמח:ראו

 .יש להם להגיד מהנשמע 

 )מדברים יחד(

 ולכם. הם הרי צריכים להשיב לשימועעו"ד רועי הלר: 

 כרגע מתוך בקשה שלהם כאשר יה הזאת בעקבות יו דנים בסוגחבר'ה אנחנ שלומי מגנזי:

 אבל לפחות ,אני עוד לא הצלחתי להבין בדיוק את דעתם ועדהחברי חמישה   

 ריך דיון נוסף וצריך עוד נתוניםע אנחנו חושבים שצארבעה אומרים כרג  

 נוספים.  

 כן.  בר:דו

 ונים, זה שני דיאת זה לדיון הקודם ברחאני אחדד כמה דברים כי צריך ל שמעון רונן:

 ם ראשונה בחיים וגם בוסקילה וגם משה יגידו שעשינו שימוענים ... פעוש  

 י הקו דש וזה לא נהוג. לגבאצלנו כל הנושא הזה ח לפני זה, גם לחברה  

 והמועצה 85%-בן אותו מחד שמשרד החינוך ממזה קו מיו ...הספציפי של 

 . מה שצריך לבדוק ולערב את משרד החינוך ולראות מה קורה 15%-ב

 מנהלת משפטים של משרד החינוך. חייבים להביא את  ... זה,כבמקרה 

 לבדוק לעומק האם האמא הסיעההסוגייה הזו לעומק כמו שנאמר פה, 

 ה, האם התצהיר יצא בגלל שהוא אמר לה אנחנו נשלם לך משכורת,נכל הש

 בלחץ על מדויקת, האם ההקלטה האם ההקלטה היא נכונה או לא נכונה 

 הזאת מחברת אותי שש פעמים, וההקלטה האמא ואני שמעתי את ההקלטה

 לבדוק, מה תני  הכל טוב אם .תבדקי אותנו שאל לביקורת שעשו ולאיום שלו

 20קי. אנחנו עובדים עם בואי תבדאם הכל נעשה כדת וכדין ? הבעיה לבדוק

 קבלנים בהיקפים הרבה יותר גדולים, בחיים לא הגענו למצב שקבלן אומר,

 מר ישאת המשפחה, במילים האלה. לכן אני אוך אהרוס לאדוני תבדוק אני 

 אופציה כזאת ואני אומר את זה גם למשה סויסה ואמרתי את זה ואני אגיד

 /שהמועצה כמה שאתם רוצים. יש אופציה  ותיקליטו איגם פה ואת זה 

 הרבה ביקורת בכלל ואז , לא יהיה תעבוד בלי ביקורתמחלקת תחבורה 

 לעבוד טה שצריךישליהם. השאלה אם זאת הנו לא נדע עדברים ייעשו ואנח
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 ואני ני אומר לכםהאש ולטפל בהם, ואאו שצריך להוציא את הערמונים מ

 ... ואני לא  תואני אומר אם אתה עושה ביקורתקשיב,  ..אמרתי את זה .

 לתוך הקורה  חדד כי יצחק חדד הוא בחיים לא ... ונכנס אפגע פה ביצחק

 ו"דקלה" ו"ברזני", הוא הוא בא מה שראה ... ...,  עם השבדק של הביקורת 

 ו ותמחפש א שהומיאם אז  20הוא  80,000, "ברזני" עצמו את הקנסותאמר ב

 ... והוא ילך לבית ו בעיה בא ואומר יש לת הפוך. לכן אני יך להיוצרזה 

 הוא מומחה לבית משפט וראינו אותו בבית משפט אני ומשה  שפט ...מ

 השופטת עשתה ממנו שם קציצות. האחרון, במשפטאוחיון 

 שמעון אפשר שאלה? :ן שלוםאלמוג ב

 עם דודו  ינסעתאני פעם  יפור,סעכשיו לגבי השנייה תן לי לסיים.  לא שמעון רונן:

 בגוש עציון עשינו ביקורתמשרד החינוך, באיזשהו מנהל אגף הסעות ל

 כר,הוא אומר לי, קווים של מטה יהודה מי שזו, הוא ראהלגדעון ושם 

 שקל לכיוון, הוא ראה שהוא 1,000, אוטובוס עולה ממוגני יריהיו קווים 

 ממוגני ירי שזה המון כסףלבים ... הוא מקבל , עם רכמסיע לא ממוגני ירי

 , והוא אומר לי שמעון אני מחייב אתעלויות שונות מאוטובוסים רגיליםזה ו

 השנה, חייב מטה יהודה כי זה קווים שלך, הוא ראה את זה פעם אחת כל

 שקל. למה אני מספר את זה? 100,000אותנו כל השנה, אני חייבתי את גדעון 

 : שנייה.אלמוג בן שלום

 וראיתי  רתמביקו ..., אם אני מר דבר כזהוא ... דודואני מספר את זה כי  שמעון רונן:

 השנה לא עושים את זה? ולכן אני מה זה, מבוצע מי אמר שכל שהקו ככה 

 לה, יש שיחייבו אותו כל השנה על הקווים האאומר יכול להיות  עכשיו אני

 בוצעו והוא מקבל עליהם כסף. קווים שכאילו לאעוד שלושה 

 ברים יחד()מד

 , שעמם לנו בתחבורהמ ,למה הגענו לביקורות? לא באנותן לי לסיים.  שמעון רונן:

 ל המנהל גם ישלמו את התלונות שהם . ובית ספר אלון, גם ה .. ... לפקחים

 שמישהו מחפש מישהו ואומר בואשאומר שאין ליווי, שאין מונית, זה לא 

 עברה משבר כזה עצובשהמועצה  2015מדברים על אפילו נקם בו, ונת

  לא יודע איך זה האישו., נראה לכם שזהת, דלוקחים עובדת שתקליט עובש

 רתי א התיימלוזכותו, אני  או שהדברים נעשים בדרך זה פה האם  אישוה
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 עובדה שיש ההרבה עתירות וזה. דרך אגב  להיות משפטן, ציינתישלי במכתב 

 ז יכול להיות, זה סוג של א רבע ממה שהם עושים... עתירה לא שום קבלן 

 רוצים.תקראו לזה מה שאתם , מלחמה

 נו לא במלחמה.אנח  דובר:

 לא, מלחמה בטוב. שמעון רונן:

 שמעון שאלה.  : דובר

 ע ...צשתחליטו אנחנו נב מה שמעון רונן:

 רק שואלים שאלות כרגע.אנחנו   : דובר

 לא, אני רק ממליץ ... שמעון רונן:

 ו רק שואלים שאלות.אנחנ בלא בסדר  בר:דו

 אשונה קודם כל. את הסיפור הזה של ז'קלין שאמרה: שאלה, נתחיל מהראלמוג בן שלום

 ,את כל מה שאמרה  

 ה.פ חומריש לי את כל ה שמעון רונן:

 ראיתישהקריא לנו  ...שוב מהשבעצם שנייה, שאמרה את מה שאמרה שלום: אלמוג בן 

 ה הזאת.רנגד החבמאוד ברור שיש לה משהו אישי   

 .2015מדבר על  הוא שמעון רונן:

 שנים 4זה לא כזה רחוק וזה אותה עובדת ואותה חברה. זה שעברו  2015אלמוג בן שלום: 

 תם את הדבר הזה?. אני שואל, האם ידעבסדרזה לא ביניהם זה לא אומר ש  

 טוענת לפי מה שאני שמעתי בהקלטה, אני עוד לא  שיש משהו אישי, היא  

 משהו מהדברים שהיה צריך להיות  שוב, זהל התמליל בסדר? ת כקראתי א  

 עכשיו אנחנו יושבים פה. לנו עוד הרבה לפני אבל מונח 

 

  ומרת פה לעובדת, לא משנה איך היא הוקלטהשהיא א ידעתםם האם אתאלמוג בן שלום: 

 יא אמרה באופן אישי היא ידעתם שה תם,האם אתם הבנ וכמה היא הוקלטה

 ?יקבל חוזיםולא  ... תדאג ש

 זה יצחק, ן, בכלל ז'קלין לא בדקה,לא, דרך אגב הוא אמר פה שחלק מהזמ שמעון רונן:

 בגלל החששות.  

 לא רלוונטי. ן שלום: אבל אלמוג ב

 עכשיו ז'קלין.לא, רלוונטי, זה  עון רונן:שמ
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 תם על זה.אני שואל אם אתם ידעאלמוג בן שלום: 

 ידעו. ברור שהם לא הבנו, אביסף דדון:

 הזהרנו את ז'קלין שלא תבדוק אותו.אבל תקשיב,  שמעון רונן:

 יצחק חדד בהקלטה של  נחמדהאלמוג בן שלום: הוא הצליח להוכיח בצורה מאוד מאוד 

 מסתדר מצוין עם הדבר הזה., שזה לי שהוא ראה בכללתן לו דו"ח בנ שהוא

 או למוקדמגיעה לתחבורה לא, יכול להיות אבל מה שקורה לפעמים התלונה  שמעון רונן:

 , כל תלונה לחשואנחנו מנתחים אותה ואומרים לפקח, אני אומר ליצחק ת  

 , לא הזה., אני אומר לוהיום ליווי  

 חותםמר שיש פקח שיכול להיות שהוא אומרת באופי העבודה אתה אואלמוג בן שלום: זאת 

 על תלונה מסוימת בלי שהוא ראה אותה?  

 זה מה שאמרתי. לא, לא שמעון רונן:

 אלמוג בן שלום: זה קורה דבר כזה? זה חמור מאוד בפני עצמו.

 ...כי לא היה לא, זה לא  שמעון רונן:

  ... עבירהח הוא חייב לראות את ה"אלמוג בן שלום: אם יש פקח שחותם על דו

 ... לא הייתה אל תרשום, חד וחלק. מעון רונן:ש

  זה?חדד אומר דבר כ אז איךאלמוג בן שלום: 

 .הזאת ספציפית את התלונהצריך לבדוק  שמעון רונן:

 .אתכם נו כאן לשפוטאלמוג אנחנו לא בא אביסף דדון:

 הבין איך הדברים עובדים. אתה מבקש אלמוג בן שלום: אני לא שופט כלום, אני רוצה ל

 ם שאנחנו עשינו לא בסדר.דבריפסול פה חברה על סמך ל

 כאן עכשיו, עזוב בסדר, אנחנו קיבלנו מהם חוות דעת אלמוג ההחלטה שלנו  יסף דדון:בא

 עצה והם האמונים על זהמקצועית בתור אנשי מקצוע שהיו כאן בתוך המו  

 אחד התרשם לפי ההסברים ולפי הנימוקים כל, אבל אנחנו בסך הכל הכללי  

 חושב,  גם מה שאנימרתי אני א, נווהוא יכול לחשוב לעצמו, ואנחנו חשב  

 אנחנו לא באים להעמיד , לא בא עכשיו להעמיד אותם כאן לדיון אנישנייה,   

 קנו את את הדברים והס להבין מה שרצינונו נחאותם כאן לדיון. א

 המסקנות.

 ה. אני צריך כן ת מהם, אתה טועלא, אתה טועה. אני צריך תשובו ום:אלמוג בן של

 תשובות מהם.  
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 אנחנו נתנו תשובות ...לא,  :שמעון רונן

 נכון? ? אני לא טועהאני צריך תשובות, הוא נתן מסמך פה, אני טועה :מוג בן שלוםאל

 ?מאיפה אתה יודע ממתי ההקלטה של ז'קלין אביסף דדון:

 ,יש לי יתרון וחסרון פה. אני לא עורך דין יה רגע, אמרתי לך היתרון,אלמוג בן שלום: שני

 . אני לא צריך לשפוט בכלים משפטיים

 מה זה רלוונטי? 2015-שז'קלין יכול להיות מ התמליל שלאבל אני אומר,  לא ביסף דדון:א

 אני לא צריך לשפוט  , אני לא עורך דין,ום: אמרתי יש לי יתרון וחסרוןאלמוג בן של

 קרה פה, כמו שאנילהבין מה  מיליםבכלים משפטיים. אני צריך גם הרבה   

 צורה מאוד ברורה,ואמרה ב צד השני יש כאן עובדת שנתנה פהמההבנתי   

 . 2015-מליל מת אביסף דדון:

 , מבחינתי זה לא משנה.שנהנה בסדר? לא מעוד הפעם, השנה לא משאלמוג בן שלום: 

 תופרים לוכי  שהחברה הזאת לא תקבל ...אמרה פה שהיא רוצה לדאוג   

 עוד פעם חוקית, לא חוקית, ראובן שנייה, ה. וזה מסתדר עם ההקלטה תיק ..  

 עובדת שבאה טי. לא חוקית, לא רלוונ או חוקית ,עליי וזה בסדרכעוס ל יכול

 .אמר אני לא ראיתי שנתן דו"ח עובד, שהואומרת

 גובות האלה.ים איתך עם התסכני מבסדר א אביסף דדון:

 דבר כלשונו.אלמוג בן שלום: מה לעשות, 

 גע סדר.שנייה בוא נעשה ר :משה סויסה

 עם החברה הזאת. פסילהטריד עוד בלי קשר בכלל לאוד מאותי מ זה :למוג בן שלוםא

 ... ותו בהתחלה בהקלטה, לא שמעתהפיל אהוא  שמעון רונן:

 בעיה שלו שהוא נפל.אלמוג בן שלום: זה 

 נחשפתי היום בפעם הראשונה, פעם יש כאן דברים שאני חייב לציין ש :משה סויסה

 לנגד עיניי דם.ם קוראשונה שאני שומע אותם ויש דברים שלא ידעתי מה  

 על ילדים ומ 12,500לספטמבר השנה הזאת, אני אמור להסיע  1-ומד הע  

 , זאת המשימה. אני אמור לעשות את זה עם האוטובוסים קווים 2,019  

 מוניות וכו' 800אוטובוסים, עוד  300חברות, עם עוד  22וד עם הצהובים וע  

 עם ותלהתעסק בלהוציא אנרגי לא יהיה לי ואני לא רוצה שיהיה לי זמןוכו'.   

 אני חושב ,ל החברות הסעהתיות ובעיות מקצועיות ובעיות שבעיות משמע  

 ים חברות מחזיקשזה לא נכון. האינטרס שלנו צריך להיות שאנחנו   
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 להסיע את הילדים קיע במשימת העל הזאתימקצועיות ואנחנו צריכים להש  

 להם, זאת המשימה. על פי חוקחות, בזמן שנקבע בצורה הכי טובה, בבטי  

 הפקחים שלנו לא עובדים מתוקף סמכות שהם עשו קורסים והוסמכו אלא  

 על אי ביצוע  על פי החוזה. כל אחד מכם יכול לבוא ולהגיש ולהטיל קנס  

 אוטובוס, אני, בסדר? וראיתי שלא כשיו עליתי למה, כלומר אם אני עמשי  

 ות זאת עבירה שבגינה צריכים לתת קנסאת הילדים עם חגורת בטיחחוגרים   

 נסות. אני מגיע למשרד, בא למי שמוגדר כרגעאוקיי? יש לנו, קבענו לו שני ק  

  , אני וסףדבר מה נ יבאני חיסיעו, בתור פקח ואומר לו תשמע ראיתי שלא ה  

 ויש לי גם הילדים אכן לא נסעו שיעשה בדיקה ואם לבעל החברה מתקשר 

 ו של הורה אני נותן קנס.ילד אעל או עדות 

 למה שמשה אומר, זה לא קנסבמאמר מוסגר  , זהגם אני רוצה רק להעמידעו"ד רועי הלר: ו

 ... וזי, כספיחהלי. מדובר על קנס פלילי, זה לא קנס מנ  

 של שוטר. זה לא קנס שמעון רונן:

 ?על סמך שמישהו אמר שראה את זהעל סמך מה? אבל אלמוג בן שלום: חוזי כספי 

 הורה עלית וראית שלא חגרו את הילדאתה עכשיו כ .ו ראהעל סמך שמישה משה סויסה:

 אליי אומר לי תשמע לא חגרו את הילד.תקשר שלך בחגורת בטיחות, אתה מ  

 שם הבן אדם שראה?למוג בן שלום: אתה כתבת בדו"ח את א

 ... 2015 ה מה שהוא אמר פעם ראשונה אני שומע, הוא אמרתראבוודאי.  משה סויסה:

 ה לא משנה.ג בן שלום: לא, זאלמו

 ם כוונה להתעסק עם חברות ולהגיד זה כן מתאים לנו, זהעכשיו אין לנו שו משה סויסה:

 רתי אני הכצים לבצע את המשימה. יש חברות שלא מתאים לנו, אנחנו רו  

 כל,במהלך השנה שהטרידו אותנו עם כל מיני אי ביצוע של נספחי א' ושל   

 תאימות. עכשיו בהיבט, אנחנו התמודדנו לנו אנרגיות לא מפשוט שלחו הם   

 איתנו בהיבט אחר, זה בסדר גמור.  

 כתוב שיש יותר מארבע תלונות ותכתוב, אם אתה רוצה במכרז צריך לאלמוג בן שלום: 

 ט אותך.עוד לא כתבת את זה הוא יכול להקליהחברה נפסלת. כל   

 לא כמו לקבל זה  40מתוך  8, 8קיבל רק  ציג הואבוא ולהזה גם לא מידתי ל סויסה:משה 

  בחוזים. ...קווים, כלומר יש כאן  800מתוך  100

 יש אותו? אותו,ביקשנו ממך  ה אגב?את הנתון הזם יכולים לתת לנו אלמוג בן שלום: את
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 ... נסכם את הכלתכף  שלומי מגנזי:

 מך שמעון שתביא לנו, אמרת שישן שלום: כי זה משהו שביקשנו בדיון הקודם מאלמוג ב

 לו הרבה קנסות, הפעם תביא לנו את היחס.  

 לא, יש לנו את היחס. עון רונן:שמ

 קווים. 9,000מתוך  20ההוא קיבל קווים ו 400מתוך  8: הוא קיבל םאלמוג בן שלו

 לא קיבלו בכלל קנסות.... גם  שמעון רונן:

 דע ...אני אאז תן לי את היחס הזה שאלמוג בן שלום: 

 קנסות במהלך השנה? מישהו טועה? 8ועי הלר: שמעון שאלה, הוא קיבל רק עו"ד ר

 ניהם(חד / בי)מדברים בי

 סעות.הוא עשה שנתי, חודשיים לא היה ה שמעון רונן:

 ן משה אתה סיימת?כ שלומי מגנזי:

 כן. ויסה:משה ס

 ? גזבר?תודה. עוד מישהו שלומי מגנזי:

 כשאני שומע אותם קשה לשפוט, אנחנו לא ביתנתי גם אני אומר מבחי משה אוחיון:

 ה ואת הטענה הזאת ולקבוע מי צודק. ע את הטענושמיכולים למשפט ש  

 ני לא נכנסתי לעובימקרה אחד, אלנו דות, יש אנחנו צריכים ללכת על עוב  

 קורה אבל יש מקרה אחד שהוא בעצמו חמור. אם אנחנו מדווחים למשרדה  

 דורשים כסף, אנחנו, הסיעה במונית ואנחנו מסוימת עשתההחינוך שחברה   

 ף. החברה הזאת הסיעה במונית ואנחנו דורשים כסש גם מצהירים על זה  

 כי  חת או פעמיים זה גם חמור כשלעצמויוצאת פעם א עכשיו אם ההסעה  

 אם היה בדיוק באותו יום מגיעה ביקורת של משרד החינוך ורואה שעשו את  

 יורד.שלנו אמון אמרנו פה וכל הקו נפסל לכל השנה והאין סיפורים, זה פעם,   

 שהוא עשה את זה כל השנה, יכול להיות.עכשיו יכול להיות   

 אחרים עושים את זה א'. גםיכול להיות ש סף דדון:אבי

 ר, איפה הפיקוח שלנו?מואז זה גם ח משה סויסה:

 אומר עוד הוא אחרי ו את זה רק שנתייםלמצב שאנחנו יודעים אלמוג בן שלום: איך זה הגיע 

 זרק לך את זה, אפשר לא להתייחס לזה מתוך פוזיציה אבל הוא  לך פה,

 ז איפה אנחנו?ה אברה הקודמת עשתשאותה אמא סיפרה שגם החאומר לך 

 משא אנחנו כרגע בו אני יכול להגיד שאחד הלקחים בסיפור של ההסעות משה סויסה:
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 גר כבר בשבוע הקרוב. אנחנו הולכים לקנות ה אמור להיס, זמאוד ומתן

 כלומר  חיצוניים לא פר בן אדם אלא פר כמויות.של ביקורות  איכוןשירותי 

 אנחנו כרגע עם חברה,

 מה זה אומר פר כמויות? לא הבנתי.אלמוג בן שלום: 

  אנשים או בן אדם 20ביקורות כל יום שיעשו את זה  80י רוצה לעשות אנ  משה סויסה:

 ביקור חוץ. ... תלא משנה, אני קונה, אני קונה ביקורות חיצוניו ,אחד

 שיר טלפון של הנהג או את ה ...? את המכאלמוג בן שלום: אתה מאכן את מה

 ,אני קונה שירותי ביקורת ללא,  משה סויסה:

 לא נכון. המילה איכון לא, נים, אלמוג בן שלום: זה לא איכו

 שבודקת  יכון חוץ, ביקור חוץ של חברה שמגיעהביקור חוץ בסדר? לא א משה סויסה:

 חיצונית יותר.אותה, לפי מה שאני מכוון אותה, לפי איפה שאני מדריך   

 קציה שאנחנו מעבירים אליה, זה אמוראני מקבל כל יום דו"ח על ידי אפלי  

 להיסגר בעזרת השם כבר השנה.  

 ...מצוין אז שיהיה לנו את זה נוכל באמת אלמוג בן שלום: 

 )מדברים יחד(

 אלמוג שנייה. לפני שזה אני חייב גם לומר משהו אחד. התפקיד שלנו, אנחנו ביסף דדון:א

 יד שלנו זה ועדתת לא שופטים, התפקלא מחלקה משפטית, אנחנו אישי  

 אנחנו גם לא המחלקה המשפטית, ( אמרתימדברים יחד... )שימו לבמכרזים.   

 רות של השכל הישר שלנו כל אחד להצדיק אםאנחנו צריכים להבין לפי הסבי  

 , אז מה ההיקש ההגיוני שלך בלהסביראנחנו מחליטים לדוגמא לפסול אותה  

 , ולעומת סליחה שאני אומר את זה ואה כאן היקש הגיוני,את זה? אני לא ר  

 אמורים להיכנס למכרז רגיל כמו כל ו מתירים להם אז הם זאת אם אנחנ  

  .השאר  

 י יכול לבואהיינו מבחינת ביקורות כמו שצריך הייתן שלום: אני חושב שאם אנחנו אלמוג ב

 בטענות לחברה כזאת או אחרת, כרגע מצטער אני לא יכול. באמת מצטער.  

 זה שאנחנו הרבה יותר לא בסדר ,הפחותיכול, לא מרגיש שלם עם זה לכל  לא  

 מאשר הם.  

 ה יש כרגע מצב כזה. אחד, לא שמעתם את אני חושב שבין חברי הוועד שלומי מגנזי:

 הואההקלטה. שתיים, אין לנו את הנתון שאומר כמה פעמים במהלך השנים 
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 שעות 24כם ההודעות ניתנו דרש לקבל תשלום על הסעות ועל ליווי וכמה מתו

 צריך לקבל את כל המקבץ, אני חושבמינוס ואם החוק הוא כזה.  פלוס, לא

 ים, יש פה איזה אמירה שאלמוגכל התהליכ ט אתשכאשר, אני מנסה לפש

 אני חושב שבמידה רבה הוא מסכם את כל הדברים בצד ,אמר אותה בסוף

  היכולתה למושלמת ו קרובקרה מושלמת א. אם הייתה לנו מערכת בשלנו

 יודעים אנחנו ש מאחרלנו לתת את הדעה באופן נחרץ הייתה פשוטה יותר. ש

 לחברי נו, אני חושב שהמועצה של שלצד בלטפל ולשפר שיש הרבה מה 

 לא יודע מה, לא הבנתי  חמישה, עוד פעם אניתראו מתוך  חבריםו עדההוו

 ר רובם בעצם באים, כלומשים שהיו פהצטרף לאנמאת דעתך בסוף אבל אני 

 ואומרים אנחנו רוצים עוד נתונים, אנחנו עוד לא יכולים לקבל החלטה, ולכן

 נחנו נכנסים פה לכמו תפילותאנחנו חברים, אשאני מבקש ואנחנו נגדיר ומה 

 בקשד בימים הקרובים אבל אני מוראים. אנחנו נקבע עוד מועשל הימים הנ

 שמעון האלה נתונים יים את הה, שתאת ההקלטאחד י הוועדה עביר לחברלה

 להם, כמה  םעצם מנתחים בוודאות כמה במהלך השנה האחרונה שולשב

 שעות קדימה אני  24עד ות אחורה כי אם שע 24מתוך זה הודעות שניתנו 

 דבר הזה אני חושב שה .ב להקלטהחייב לשלם להם זה לא רלוונטי, ולהקשי

 ואני מנתק כרגע את הכל,

 עזרה אני אם תרצו , עוד נתון אם אפשר לבקש מהםעוד נתון אחד,  אלמוג בן שלום: רגע

 .ושא של הקנסותהנאת , ר לכם בדוח אקסללעזואשמח 

 בבקשה. אז שרציתיזה מה  גנזי:שלומי מ

 ועושים את זה באחוזים, זה מאוד  פשר לקבל את היחסם אאקסל אלמוג בן שלום: בדוח א

 וא לעזור. באחוזים כמה יש להםלב , אם אתם רוצים עזרה אני אשמחפשוט  

 תלונות ואז נדע באמת איפה אנחנו קווים, כמה תלונות, מה האחוז של ה  

  . כרגע זה רק דיבורים, אני לא יודע, הם נתנו תשבוהממוקמים על הסקאל  

 אני היום רוצה לדעת מה, כמה הםזה בכלל לא משנה גם התשובות שלהם. ו  

 נמצאים, כמה זה לא סביר.  

 ה יכול להיעזר במוקד.מעון בוסקילה: אתש

 פה בדף.נתון הזה את ה ציגצריך להיעזר באף אחד, צריך להאלמוג בן שלום: לא 

 אני לא רוצה להיעזר במוקד כי זה בעצם הבסיס שאנחנו דיברנו על ספירה  מגנזי: שלומי



 .א.א                                                            09428

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר"                                              

54 

 דבר הזהשל קנסות וגיבשנו את ההחלטה שלנו, את הדיון הזה על בסיס ה  

 אני רוצה לומר לכם שאני ממליץ לא  קבל את זה מכם.בקש לכן אני מול  

 ,קהזה הוא חז להיכנס לשום דבר חוץ מהדבר הזה, אני חושב שאם הטיעון  

 פשר לקבל החלטה, ואם הטיעון הזה הוא לא יושב על בסיס הטיעון הזה א  

 ותיכן מחייבים אותנו לבדק בית מאוד מאוד משמע חזק, כל הדיונים לפני  

 אבל לא זה מה שיקבע לכאן או לכאן כי זה לא יביא אותנו לשום דבר. זאת   

 קשה הזאת ולבקש מחברי דעתי אבל אני מבקש לסכם את הדיון הזה בב  

 ,הוועדה לפתוח יומנים ולהגיד מתי אנחנו  

 ר לדון בכל שאר הדברים?, למה אי אפששנייה, זה לגבי השימוע משה סויסה:

 א אמרתי שלא. ל שלומי מגנזי:

 ?אז אני לא הבנתי נכון ה סויסה:מש

 ממש לא. שלומי מגנזי:

 אפשר את ה ... )לא ברור( משה סויסה:

  ., יש לנו עוד ליל שיעורים היוםאמרתי שזה החלק הראשון י:שלומי מגנז

 עכשיו אני מבין קצת. ה סויסה:מש

 נותן שיעורים, אבל אנחנו עכשיו זה שאניות. אתה יודע סליחאמרתי זה כמו  שלומי מגנזי:

 כן אומרים שהיום, עכשיו נתחיל לדון בחלק השני שזה בעצם הנתונים לגבי  

 , "כנפי יונה"ר שאנחנו לא קיבלנו החלטה לגבי שאר החברות אבל מאח  

 שאםמהר יותר בכדי  המשמעות היא שאנחנו צריכים לקבוע מועד ככל שניתן  

 ם להשתתף במכרז, הם לא ייפגעו יכולי "כנפי יונה"סקנה שנגיע למ  

 חלוקת הקווים, בסדר?מההחלטה של   

 זה ההצעה שלך? אביסף דדון:

 .בבקשה אתם מוזמנים זאת הצעתי,  י מגנזי:שלומ

 תי להבנה ולתובנה , הגעני אומרההצעה שלי אחרת, סליחה שאאני ז אאוקיי  אביסף דדון:

 ראשון וגם כאן זה רשום,פשוט ממה שאמרנו, כשאנחנו התכנסנו כאן ביום   

 עומד ב, מבחינתי,ניסיון רע זה לא  התנהלות שהיאהסיבה לפסול חברה בגין   

 אני חד בקטע הזה ואתה יודע מה, אני באמת באתי כדיאני אומר עוד פעם,   

 שלי אולי לפני כן הייתה טיפה שונה ואני שומע, אני לא רואה  לשמוע. הדעה  

 , שזאת ד הזה במבחן מים בקטע של התוצאהכאן שאנחנו נחזיק ונעמו  
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 אומרת מול בית המשפט אני לא יכול להוכיח דבר כזה שזה נחשב ניסיון רע,  

 כשיו שהםלא רואה את זה אפילו, זה מספיק לי. גם אם הוא יביא לי עאני   

 קנסות כל השנה וחברה אחרת עם אותו דבר 100קיבלו, סתם אני זורק,   

 זה לא מחזיק לי.קנסות  80הביאה   

 , קיבלנו צד)מדברים יחד(. חסר לנו את הנושא של ההקלטה וזה עילה .. אלמוג בן שלום: 

 את הצד שלהם, צריך את הצד שלנו ... , אחד של התמונה  

 תראה אנחנו נקבל את הנתון הזה גם כן, הוא יהיה לנו לעזר, אנחנו לא  שלומי מגנזי:

 שבגינה כולנו ישבנו פה בפגישה הקודמתנתבסס עליו. אני חושב שהעילה   

 צח הזאת שכך ראינו אותה למול מה שאנחנוהיינו מופתעים מהעזות מו  

 חלטה. אנחנו עכשיו זה בעצם תהליך שאמרנו בגינו זאת ההרואים היום,   

 ו בבקשה תפתחחברי הוועדה בקש ממ מה שאני .רוצים לקבל עוד נתון נוסף  

 לאשר. כדי שנוכל יומנים

 שלחתי לכם את ההקלטה. הבה כהן:ז

 אתם יכולים להוציא טלפונים כבר. מי מגנזי:שלו

 ,ון של בקשה לא לגלגל אותהבכל לש אבל טהעו"ד רועי הלר: אני מבקש, ההקלטה היא הקל

 רק לצורך ע, שהיא תישמאפשר למחוק אותה אפילו אחרי שתשמעו אותה  

 הדיון המקצועי.   

 אחר הצהריים? 17:00-כולים לקבוע ליום ראשון בהאם אנחנו י :שלומי מגנזי

 רוצה לתמצת ...מישהו  אם דקות 10-אולי אנחנו יכולים ב אביסף דדון:

 דקות שיחה. 40דקות, זה  10זה לא  הן:כזהבה 

 .דקות 40רק ההקלטה היא  ומי מגנזי:של

  ת כדי להבין.בחלקי ... נחנו עדייןנכון, א :אביסף דדון

 22, 21קליט עכשיו על עוד צריכים להוך עכשיו, אנחנו ש לנו דיון ארלא י שלומי מגנזי:

 זה מתאים לכם?ר הצהריים אח 17:00 השון בשעחברות נוספות. ביום רא  

 לא, אני לא. רועי מה איתך יום ראשון? זהבה כהן:

 יוצא?מה התאריך   דובר:

 לחודש. 26 יוצא יום ראשון :שלומי מגנזי

 א?ל יש ועדת תיירות,  דובר:

 )מדברים ביניהם(
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 שלומי בבקשה כמה שיותר מוקדם. משה סויסה:

 יום ראשון. שלומי מגנזי:

 )מדברים ביניהם(

 שני אני בעבודה עד מאוחר אז אני גם ...  ו לא רק הוא, גם אני לא יכול זה אביסף דדון:

 ...לעשות  דקות 10י שווה אולאני חושב שצב שלא יכול. זה מגיע למ  

 ביניהם(ד )מדברים יח

 , כל אחד יסיק את דקות 10ן לנו , תהפסקה קצרהשנעשה לומי אני חושב ש דדון:אביסף 

 ה.טהמסקנות שלו ונקבל את ההחל

 של ה ..., סגן ראש הצעה. פעם היה לנו את הבעיה הזאת עם המכרז  יש לי ראובן צמח:

 המועצה הקודם ש ... )לא ברור(  

 (דיון פנימי)

 ה יותר מדי חשוב.הנושא הזאביסף כם מה, ים תראו אני אגיד לראז חב שלומי מגנזי:

 דקות. 10אני אומר שאנחנו יכולים להספיק  אביסף דדון:

 דקות, אף אחד לא יספיק. 40 זה :הןכ זהבה

 ם יחד()מדברי

 אתם מנסים לדחוף אותי למקום שאני לא רוצה להיות בו. אביסף דדון:

 וחף אותך?? מי דלמה שלומי מגנזי:

 10-צור את הזה, תנו לנו את האפשר לע, אפשר לשמוע, י אומר את זההנה אנ סף דדון:אבי

 ברים על דברים אחרים כבר רבעאנחנו מד .קות, רבע שעה, נקבל החלטהד  

 שעה, למען ההגינות אני אומר לכם את זה.  

 מקובל עליכם? שלומי מגנזי:

 כן. ראובן צמח:

 בעיה, אני מבין את הקו. אין ,זה החלטה הרת גורל אביסף דדון:

 )מדברים יחד(

 עותית.א הרת גדול, היא החלטה משמהיא ל שלומי מגנזי:

 פק.משמעותית אין ס סף דדון:אבי

 )מדברים ביניהם(

 אני בעד.  דובר:

 אנחנו מתכנסים? 18:45, 18:30חברים אז בוא נעשה ככה, השעה עכשיו  שלומי מגנזי:
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 כן. אביסף דדון:

 ר? תודה רבה.בסד שלומי מגנזי:

 סקה()לאחר הפ

 בכדי לאפשר לכל אחד להקשיב להקלטהטוב חברי הוועדה יצאנו להפסקה  שלומי מגנזי:

 וע. אני רוצה להציע הצעה נו שיח לגבי כל מה ששמענו בשימנהל ביניול  

 שלדעתי משקפת את רוב חברי הוועדה ולהעלות אותה להצבעה. הוועדה  

 במכרז הקרוב תחת החלטה של כנפי יונה""החליטה לא לפסול את חברת   

 פק מאחר שהנתונים שהוצגו חמת הסניסיון רע, ההחלטה התקבלה מ  

 ם, האם באופן ודאי את ההחלטה האם לפסול אות בפנינו לא הוכיחו  

 זאת החלטת הוועדה.ם או לא ולכן יעונים שעלו יש מקום לפסול אותבט  

 ההחלטה חלטה הזאת. מי בעד?אני מבקש מחברי הוועדה להצביע על הה  

 ועדה לקבל את הצעת ההחלטה הזאת.התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוש  

 תלשונה בתוך החלטאת כרשום את ההחלטה הזרועי אני מבקש לעו"ד   

  כמו כן חברי הוועדה מבקשים מאגף התחבורה לייצר מנגנון מדויק, הוועדה.  

 , באופן שווה כך שניתן ים כולםמבוקר של ביקורת על כל המסיע מקצועי,

  תיטען בעתיד ולא על ידי הקלטותנקודת זמן להוכיח כל טענה ש יהיה בכל

  את קבועלא נוכל לקבל החלטות, לפסול או לאין בגינם, כלים שולא על ידי 

 אנחנו דורשים לקבל בעניין הזה שקיפות מלאה ואחידות המסיעים.אחד מן 

 מלאה כלפי כולם.

 ת.החלטופרוטוקול הולהחלטה  וסףבנגם זה לר: עי הרו עו"ד

 ן נוסףדיו

חנו עוברים עכשיו מכאן בעצם להחלטה לגבי כל הנושאים ואנחנו נאחברים,   :שלומי מגנזי

את ה, מה זה היה שמה,  –דרשנו מאגף התחבורה בעצם להציג לנו שלושה נושאים.  אחד 

ות המתוקנות על פי לוחות הזמן, את שתי הערבויות. לקבל את הערבויות, את שתי הערבוי

  יות הוגשו לנו?ובשנדרש, שנדרשו להציג. האם הערעל פי התאריכים 

אני קיבלתי את הערבויות עד השעה ש, עד היום והשעה שנאמרה להם.  ד רועי הלר:"עו

 הערבויות התקבלו כשהן תקינות. 

  ת?אפשר לשאול רק למה הם לא הגישו בזמן את הערבויואלמוג בן שלוש: 

 לא נשאלנו על זה, לא משנה, לא נשאלנו על זה. :שלומי מגנזי
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 מה זאת אומרת למה הם לא הגישו לנו? :ד רועי הלר"עו

 זה היה הדיון. זהבה כהן:

 זה היה הדיון.  ד רועי הלר:"עו

 )מדברים יחד(

זה התקבל במייל. לא פורסם באתר המועצה. ואנחנו לא קיבלנו אישור  ד רועי הלר:"עו

 ה כמו ש..,מסיר

 אם אפשר להציג את זה בפעם הבאה כי זה רלוונטי. אלמוג בן שלוש: 

 בוודאי. ד רועי הלר:"וע

 זה חלק מהנהלים. דובר:

 כל מסמך הבהרות יעלה ל, יעלה לאתר. אנחנו נעשה את ה, ד רועי הלר:"עו

 .לא זה, לא זה, מה שהוא מבקש וגם וידוי שבעצם הוא פתח את ההודעה :שלומי מגנזי

אותו על  הווידוי, הווידוי זה, זה נטל שאני לא בטוח שאני רוצה להטיל ד רועי הלר:"עו

מציעים במכרז אחד ולכן אנחנו, ולכן אנחנו, ולכן אנחנו נקבעו  22המועצה, בוודאי לא כשיש 

במכרז שכל מסמך הבהרות שעולה לאתר המועצה, מבחינתנו הוא מסמך הבהרות שכל כלל 

תפים יודעים מכך. פה במקרה הזה, עלו מסמכי הבהרות. המסמך המציעים וכל המשת

המתוקנת לא עלה לאתר המועצה ולכן מדובר על פגם שאחראית לו  הבהרות לגבי הערבות

המועצה ולכן אי הבהירות היא גם באחריות המועצה. המועצה לוקחת אחריות ולכן אתם 

 . ביקשתם לאפשר להם לתקן, הם תיקנו את הערבות כדת וכדין

בצורה  טוב, הדבר השני שביקשנו זה לקבל את הסיכום של התוצאות המכרז :שלומי מגנזי

נהירה שנוכל לקבל ולדעת ולנתח אותם. המסמך היה אמור, הנתונים היו צריכים להגיע עד 

יום רביעי בשעה ארבעה וכך היה. קיבלנו את הנתונים האלה ביום רביעי בשעה ארבע. 

לכם. אני מבקש, אנחנו תיכף נצלול לתוכם ונדבר עליהם והדבר הנתונים האלה עומדים מו

 ר לכם לצד הדברים, שחברת ברזני,מוהנוסף שאני רוצה ל

 )מדברים יחד(

הגישה פנייה אליי ולוורד לגבי הנושא של קבלני משנה. אם אתה  חברת ברזני :שלומי מגנזי

 רוצה להרחיב בזה או להציג לוועדה. 

 צה להשיב.אני רו שמעון בוסקילה: 

 בבקשה. :שלומי מגנזי
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ם חברה. אנחנו מתייחסים לכל אלה ושאני לא אתייחס לא ברזני ולא  שמעון בוסקילה: 

שהגישו. הבקשה החד משמעית שפה צריכה לצאת זה שיזכו בקווים לפי כמות היכולת מול 

 זה, מול קווים.

 יכולת ביצוע.אלמוג בן שלוש: 

 יכולת ביצוע.  שמעון בוסקילה: 

 או קיי. :לומי מגנזיש

בוועדה שאני לא הייתי,  ,םהוגשו כל מיני מספרים כאלה ואחרים בדפי שמעון בוסקילה: 

 אני פה בניתי טבלה ש,

 מה זה בנית? זאת הטבלה? :שלומי מגנזי

 כן, אני חתום עליה. שמעון בוסקילה: 

 או קיי. גם אתה גם רונן. :שלומי מגנזי

 וגם רונן חתם. שמעון בוסקילה: 

 כן. :שלומי מגנזי

 בלה ותו לא.טהאז אני מבקש להתייחס לכמויות הרכבים לפי  שמעון בוסקילה: 

אז אני, אני שמח שאתה מעלה את זה בדרך הזאת, כי אתה ממשיך את מה  :שלומי מגנזי

 שרציתי לומר, אלא אם כן אתה רוצה להוסיף עוד משהו.

 לא.  שמעון בוסקילה: 

 תך רוצה, אז אני ברשו :שלומי מגנזי

 לא, תגיד לגבי הקבלני משנה. משה סוויסה: 

 ך להגיד,תואז אני ברש :שלומי מגנזי

 מה להגיד?  שמעון בוסקילה: 

 שאין אישור לקבלני משנה.  משה סוויסה: 

 אין, אין, אין. שמעון בוסקילה: 

 יפה, אז תגיד את זה.  משה סוויסה: 

 אין קבלני משנה. שמעון בוסקילה: 

 אז אני רוצה, אני רוצה,  :ישלומי מגנז

 מצוין.  משה סוויסה: 

 )מדברים יחד(

 אתה יודע מה המשמעות? משה אוחיון: 
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 עזוב,שמעון בוסקילה: 

 מה זה עזוב? משה אוחיון: 

 משה, אתה רוצה שאני אדבר?שמעון בוסקילה: 

 כן, אבל לא, משה אוחיון: 

 אתה רוצה שאני אדבר?שמעון בוסקילה: 

 י רוצה ש...אנ משה אוחיון: 

 משה, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אדבר?שמעון בוסקילה: 

 אני, תעשה מה שאתה רוצה.   משה אוחיון:

 שה, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אדבר?משמעון בוסקילה: 

 יש פה, משה אוחיון: 

 אז אני אדבר.שמעון בוסקילה: 

 יש פה, משה אוחיון: 

 או קיי,שמעון בוסקילה: 

 ע, רגע, רג :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

 סליחה, אני רוצה שגם אלמוג ישמע.שמעון בוסקילה: 

 כולם ישמעו. :מגנזי ישלומ

 אנחנו נעביר פה את אגד. שמעון בוסקילה: 

 כן. משה אוחיון: 

והנה גם טוב שרונן פה. פעם ראשונה שאני שומע את זה מהם. או קיי? שמעון בוסקילה: 

 חכה שאלמוג יגיע.

 אבל קודם, משה אוחיון: 

פה לא יהיה קבלני  שום כלום. אנחנו לא מדברים על השטויות האלה יותר.שמעון בוסקילה: 

 משנה. 

 מה זה, אבל זה מכרז.  משה אוחיון: 

זה אני אחראי על הבטיחות. שום מכרז. הנה כתוב לך בפירוש פה. קח. שמעון בוסקילה: 

 .אתה רוצה לקרוא את זה? תקרא. אני סימנתי לך את זה

 שמעון, תקרא את הסעיף. משה סוויסה: 

 לא, הוא יודע לקרוא. שמעון בוסקילה: 
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 מדברים יחד()

 רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה,  :שלומי מגנזי

 אין קבלני משנה, נקודה.שמעון בוסקילה: 

 לא, לא, רגע שמעון,  :שלומי מגנזי

ותן את הדין אם קורה אני קובע, למה אני אחראי על הבטיחות. אני נשמעון בוסקילה: 

 משהו.

 א כזאת.יהאבל השאלה שלי היא כזאת. השאלה שלי  :שלומי מגנזי

 וההסכם מכסה אותי.שמעון בוסקילה: 

 או קיי, אני רוצה לומר לכם רגע משהו לגבי העניין הזה. :שלומי מגנזי

 משה יותר טוב שאני לא אדבר. כל שנה אותו דבר חוזר.שמעון בוסקילה: 

 כן, תדבר.   משה אוחיון:

 לא, לא רוצה.שמעון בוסקילה: 

 .הפאל תאיים על אף אחד  משה אוחיון: 

 אני לא מאיים.שמעון בוסקילה: 

 ואתה, ואתה, ואף אחד לא פוחד מהאיומים שלך, כי כל מה שאתה רוצה, משה אוחיון: 

 אנחנו מוקלטים. :שלומי מגנזי

 לחשוב, בסדר. מה האיומים האלה? כאילו אפשר  משה אוחיון: 

 )מדברים יחד(

 תעצור שנייה. :שלומי מגנזי

 לא, לא, לא, משה אוחיון: 

 השיח הזה לא יכול להתנהל ככה. :מי מגנזיולש

 בסדר.  משה אוחיון: 

 אנחנו לא, יש פה, יש פה, כל אחד במקום שלו, אני מבקש לכבד את השיח, :שלומי מגנזי

 אני מכבד כל אחד. שמעון בוסקילה: 

 אנחנו נמצאים, :שלומי מגנזי

 ?על סמך מה הוא מעיר הערה שהיא לא קשורה אליושמעון בוסקילה: 

 אתה לא שמעת אותו. תן לו,  :שלומי מגנזי

 אני יודע, זה כל שנה.שמעון בוסקילה: 

 אני לא יודע. תן לי לשמוע אותו. :שלומי מגנזי
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 טוב, תשמע אותו.שמעון בוסקילה: 

 ד מאיתנו לא יודע. כן בבקשה.תן לי לשמוע. אף אח :שלומי מגנזי

כל המציעים יש להם, יש להם כלי  ,ההמשמעות שאין קבלני משנכן, תראו,  משה אוחיון: 

 30-40רכב מצומצמים שעובדים בכל הארץ. אף מציע לא מעמיד לנו פה סדר גודל של 

 30-40-אוטובוסים ואומר אני עכשיו אשתתף במכרז. אני מחכה. אם זכיתי, הנה ה

סים. כל המציעים עובדים ככה בכל הארץ. כלומר, כלומר שהמציעים מסתמכים על אוטובו

משנה. אין להם את כל כלי הרכב והם מסתמכים על קבלני משנה. זה, זה לא הגיוני  ינקבל

אוטובוסים בצד עומדים ומחכים. עכשיו,  50אוטובוסים, יש לו עכשיו  50גם שאחד שהציע 

 15לא קבלני משנה, זה תוספת, לפי הערכתי, של אולי  המשמעות היא שאם אנחנו אומרים

 רים כאן?מומה אנחנו אמיליון. כלומר 

 )מדברים יחד(

 רגע, סליחה, סליחה,  משה אוחיון: 

 )מדברים יחד(

 אתה תגיד מה שאתה רוצה כשאני אתן לך זכות לדבר. :שלומי מגנזי

 זה הכול.שמעון בוסקילה: 

 יד מה שהוא רוצה. שניונת. כל אחד יג :שלומי מגנזי

 האמרות האלה, שמעון בוסקילה: 

 עוס. כללא לכעוס, לא  :שלומי מגנזי

 הכול בסדר. שמעון בוסקילה: 

 לפי דעתי זה של כמה מיליונים. לא יודע, אני לא בדקתי את זה. משה אוחיון: 

 אתה לא יכול להגיד ...שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 . אתה אומר סתםשמעון בוסקילה: 

 אני מבקש,שמעון  :שלומי מגנזי

 אין לך נתון. שמעון בוסקילה: 

 שמעון אני לא אתן ל, :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

 אי אפשר ככה. תנשום, מה קרה.  :שלומי מגנזי
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... של מיליונים לפי דעתי לא מעטים ואני אסביר למה. ברגע שאחד   משה אוחיון: 

אלף שקלים, זה קו, ואנחנו באים והוא נתן, נאמר  150מהמסיעים מאן דהו נתן הצעה של 

. אנחנו 150אוטובוסים של  20סתם דוגמה, לאוטובוסים,  ןנתן הצעה לאוטובוסים, אני נות

אוטובוסים יעברו לשני. עכשיו השני נתן  13אוטובוסים.  7באים ואומרים רגע, יש לך רק 

, ההפרש יעבור 3נחנו נותנים אוטובוסים. אנחנו אומרים לו לך א 3שקל ויש לו רק  200

 לשלישי.

 .רמלא נכון בכלל מה שאתה או :שמעון בוסקילה

 שנייה,  שלומי מגנזי:

  זה לא נכון. :שמעון בוסקילה

 סליחה, סליחה חבר'ה, אני מבקש, אני אתן לכל אחד לדבר.  :שלומי מגנזי

אוטובוסים,  20-וברגע שאנחנו ממשיכים ואומרים זה הוא נתן הצעת מחיר ל משה אוחיון: 

וסים, בפועל יש לו פחות, בו. זה נתן הצעת מחיר לכך וכך אוט3, הוא יקבל רק 3בפועל יש לו 

הוא יקבל פחות. מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים, אנחנו הולכים במקרים רבים מאוד, 

במקרים רבים מאוד, לשניים, לשלוש, לארבע, לחמש, לשש, והמחירים, אני יכול, אני לא 

 תי אבל אני יכול להביא את זה, לפי דעתי זה מיליונים רבים. ידע

 )מדברים יחד(

אנחנו .. להביא את זה למספרים. זה אומר שהמועצה לא תעמוד בזה.  אוחיון:  משה

המועצה, הסכומים יהיו אסטרונומיים. אני כבר בלי, בלי לנתח את זה, אני כבר מבין את 

כי אם אתם תיקחו, חבל שהוא לא נמצא פה, דוגמה המשמעויות של לעבור לשתיים, לשלוש, 

 הקודמת, היה הצעת מחיר, םשל הצעת מחיר, ראיתי את זה בפע

 )מדברים יחד(

 . איך זה יכול להיות? 210-ו 50אני מביא דוגמה, הצעת מחיר של  משה אוחיון: 

 )מדברים יחד(

 ע? מה היה האומדן של אותה הצעה, סתם לדעת, אתה יודאלמוג בן שלוש: 

 מה? משה אוחיון: 

 מה היה האומדן של אותה הצעה? אלמוג בן שלוש: 

     משה, משרד החינוך משלם לפי המכרז והילדים של מטה יהודה, אתה ילה: קסשמעון בו

... 

 אתה לא יודע. משה אוחיון: 
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 ילדים, אני יודע יותר טוב ממך.שמעון בוסקילה: 

 אתה לא ... משה אוחיון: 

 אני יודע יותר טוב ממך.  שמעון בוסקילה:

 סיימת? כן, בבקשה.  :שלומי מגנזי

 כל ה...,יבו, שקתשמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

לא קבלני משנה / -.. בכבוד. כל ההתנהלות הזאתי שכל שנה אנחנו עולים לשמעון בוסקילה: 

פה היה אוטובוסים. הנה, הוא  150אלף,  150כן קבלני משנה. יש לי פה הצעה לגוש עציון 

היל אותנו בה, הנה קחו. הוא מעמיד לטובת מטה יהודה. רשות שכנה ולא ל150והוא היה. 

 אוטובוסים, בגלל ש... 100-אוטובוסים. קווים ב 100אוטובוסים ייקח להסיע  5שבן אדם עם 

 )מדברים יחד(

 ו?אחוז מהפעילות שלנ 40מה שאומר שמעון, תסתכלו על ברזני. שהוא נותן  :שלומי מגנזי

 יותר.שמעון בוסקילה: 

 45, בסדר? ויש לו גם עוד םיאוטובוס 5או קיי. ברזני מציין שיש לו  :שלומי מגנזי

 אוטובוסים של קבלני משנה. זה מה שהוא סיפק בדו"חות שלו.

 לא, לא, לא, לא, שמעון בוסקילה: 

 ... שלו  ותבדו"ח :שלומי מגנזי

 בשביל זה נתתי, נתתי בדיוק.  לא, זה לא נכון, לא מדויק.שמעון בוסקילה: 

 לא, אבל זה מה שאמר לי שמעון. :שלומי מגנזי

 אז אני אגיד לך.ן בוסקילה: ועשמ

 או קיי. :שלומי מגנזי

אוטובוסים, הם היחידים שיש לו. שלו. אין בשום  5-מדויק, קח. זה השמעון בוסקילה: 

 רישום זה.

 כן. :שלומי מגנזי

 אראה, בוא תראה את ה, עכשיו בוא אני שמעון בוסקילה: 

 ?רזה בדו"ח שלו. במכרז, במכרז, כמה הוא אמ :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

 לא, לא, במכרז שלו.  :שלומי מגנזי

 הנה משרד התחבורה. שמעון בוסקילה: 
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 כן. :שלומי מגנזי

פה יש סך הכול וכל הרישומים האלה זה הרישום. אף אחד לא יכול לזייף. שמעון בוסקילה: 

 וטובוסים. א 5

 או קיי, מה, מה שאנחנו אומרים עכשיו, :שלומי מגנזי

 וכל נייר אחר הוא לא נכון. :שמעון בוסקילה

טוב. מה שאומר לנו בוסקילה זה בעצם תסתכלו על הטבלה. אני רוצה פה  :שלומי מגנזי

את הטבלה איתכם. תהיו איתי בבקשה. בעצם יש לנו מצבת כלי רכב למפעיל במשרד 

בעצם האם יש לו אישור ממשרד התחבורה, אנחנו לא יודעים כרגע על כמה לרכב  התחבורה.

, יש לו. רישיונות נהיגה כנ"ל. האם, אנחנו כאילו מקבלים, אנחנו מקבלים תשובה אם לימפע

, לברזני 7.א.ס. -כן או לא, יש לו רישיונות נהיגה. רישיונות הפעלה אוטובוסים בתוקף יש ל

מאמר מוסגר. תראו את הפערים בין א.ס. היסעים ומה נפח העבודה אני רק אומר לכם ב. 5

. רישיונות מוניות בוא נעזור את 123-ל 164ו את המשמעות. מיניבוסים יש נישלו ולברזני ותב

, קבוצה ירוקה. ISOזה. אישור על היעדר עבירות מין זה חשוב. אישור קצין בטיחות, תקן 

אוטובוסים  5.א.ס., -אוטובוסים ל 7רכבים. יש לנו ואז אנחנו רואים את הנתונים, בפרט ה

מיניבוסים ומוניות, בוא  64, 64הסעות וכך האלה. יש לנו, יש לו  י.ד.-אוטובוסים ל 2לברזני. 

נעזור אותם, זה לא רלוונטי כי לאף אחד אין מוניות. הם משתמשים במוניות שלהם. עכשיו 

מה שאומר גזבר המועצה. אני לא סתם בדיון  אני אגיד לכם מה בין הוויכוח של שמעון לבין

ים, אחרי שסיכמנו וקיבלנו החלטה וחלוקה, יתהקודם אמרתי לכם שאחד הדברים המשמעו

זה בעצם למה שאני קראתי נספח א'. מה זה בעצם נספח א'? נספח א' בעצם בא ואומר 

יתי בגינם ואני קיבלתי אליי, אני, נאמר לי על ידי המועצה שזכיתי. קיבלתי את הקווים שזכ

ת יכול להתחיל ועמתחייב לבצע אותם. מהרגע שהוא עשה את זה, כל המנגנון של התבי

לפעול, כי אם מחר הוא חוזר בו, הוא כבר לא יכול להגיד לא קיבלתי. למה הם לא חתמו על 

זה כל השנה שעברה? ודרך אגב, ושילמנו על זה הרבה כסף. אני אגלה לכם סוד. לא הצלחנו 

 כסף בשנה שעברה, בסדר? ולמה זה קרה? לחסוך 

 עם הקבלני משנה.שמעון בוסקילה: 

ולמה זה קרה? זה קרה כי בעצם אנחנו, בסוף הם חתמו על נספח א', מתי?  :נזיגמשלומי 

 משה? 

 למאי. 13 דובר:

 מתי? :שלומי מגנזי
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 במאי. משה אוחיון: 

יין עשינו תיקונים. לא בכדי או קיי, חתמו על נספח א'. עד מאי אנחנו עד :שלומי מגנזי

 וגוסט. אל -אמרתי אני מבקש שנספח א' ייחתם לצורך העניין ב

 זה בוצע. משה אוחיון: 

החלוקה פוזרה בין כולם. לכולם ידוע מה הם צריכים לעשות. עכשיו, לא  :שלומי מגנזי

ו תעמוד בזה, אנחנו נתמודד עם זה. איפה אבל הבעיה בסיפור הזה? כאשר אנחנו קיבלנ

, בסדר? םיהחלטה שלצורך העניין מסיע דוד לוקח את הקו לצורך העניין מעין עקובה לירושל

ברגע שהוא, והוא זכה בגלל כמה, מה הפרמטרים שהוא זכה בגינם? הוא זכה בגלל שיש לו 

אוטובוס תקין, הוא זכה בגלל שהמחיר שלו תקין והנהג שלו רשאי להסיע ילדים, נכון? זה 

עכשיו, ברגע שהוא החליט שהוא לא עושה את זה כי לא נוח לו לעשות  הסיבה שהוא זכה.

חתם על נספח א', הוא יכול להעביר את זה לבא אחריו. אבל הבא אחריו  אלאת זה והוא 

המחיר שלו גבוה יותר והבא אחריו המחיר שלו עוד יותר גבוה יותר והתוצאה הייתה 

 ד'.   שסגרנו, עשינו מכרז על א' ולא מכרז על 

 היו גם הצעות .., דובר:

וגדלו והיה פער עצום בין מה  ולוהתוצאות היו שהמחירים הלכו וגדלו וגד :שלומי מגנזי

עכשיו אומר הגזבר חברים, שראינו ביציאה לבין מה שקיבלנו כמה חודשים לאחר מכן. 

ר, אנחנו נלך על העניין הזה שאין לנו קבלני משנה, כי ככה כנראה המקום הזה עובד, שאפש

 קבלני משנה אפשר להסתדר איתם כאשר יש מנגנון בתוך המועצה שבודק שהאוטובוס

 תקין, 

 ... דובר:

רגע, שנייה, שנייה, שהאוטובוס תקין, שבודק שהנהג לא, עומד בכל  :שלומי מגנזי

הקריטריונים ויש לו אישור להסיע ושהמחיר שלו עומד על המחיר כמו שבעצם התחייב אותו 

העבודה. אם אנחנו עומדים, רגע שנייה, אם אנחנו עומדים בכללים האלה,  קבלן שקיבל את

קשה של התחבורה שאמרה חברים, אם הוא לא, תזכרו הוא חתם על נספח א', בהאז באה 

הוא כבר סוגר נעלתי אותו. עכשיו הוא רוצה לגלגל את זה למישהו הבא במקום שיביא קבלן 

 חרת. אני מעדיף שייתן את זה לחברה הא משנה.

 שיספוג את ההפרש.שמעון בוסקילה: 

 כאשר אנחנו אומרים אין קבלני משנה,  .או שהוא יספוג את ההפרש :שלומי מגנזי

 ,אבל איך אפשר להעביר ד רועי הלר:"עו
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 שמעון רונן אמר בצד של ... דדון:  אביסף 

 )מדברים יחד(

יים את הקו הזה, לא אלף שקל, הוא לא יכול לק 150-אם חברה זכתה ב ד רועי הלר:"עו

יכול, היית צריך .. ואז הוא  ... שמה שקרה היום, הוא אומר לך אני לאמשנה מאיזה סיבה, 

 . 200, שילמנו 200, שילמת 200, הוא היה 150היה 

 נוספים. 50עוד  ד רועי הלר:"עו

 אז מה שהוא אומר,אלמוג בן שלוש: 

 .50-רנו להוא אומר לך משה, לא עברנו לשני, עב :שלומי מגנזי

 , כן, עושים מסחרה, בקיצור. 60-אלף ל 50אלמוג בן שלוש: 

 הראשון סגור.  60-אני לא יודע אם ה :יזשלומי מגנ

 )מדברים יחד(

יש עניין אחר. אם אנחנו, אם הם  חותמים על הנספח הזה שאתה דיברת אלמוג בן שלוש: 

הוא צריך לספוג זה הלאה, שקל, גם אם הוא רוצה להעביר את  150עליו, והמחיר ננעל על 

שקל  50-לשלם את ה ךרשקל, הוא יצט 200את ההפרש. אם אותה חברה תבקש ממנו 

 הנוספים. 

 חברים, אתם קצת יותר מדי מספרים, ד רועי הלר:"עו

רק עוד משפט אחד. צריך לשים את האיזון פה בין מה שהוא אומר לגבי אלמוג בן שלוש: 

 יה של הקבלני משנה לבין בסוף ה... הכספי הכלכלי. הקבלני משנה, שאני מבין את הבע

ואתם צריכים, התפקיד שלכם כרגע זה להחליט ועדת מכרזים  חברים, אתם ד רועי הלר:"עו

 מי הזוכה במכרז בכל מסלול ומסלול.

 רגע, לא, לא, זה לא, :שלומי מגנזי

 ולפני כן, ד רועי הלר:"עו

 ל ה, טוב, אבל אנחנו לא מדברים ע :שלומי מגנזי

 סליחה, ד רועי הלר:"עו

 )מדברים יחד(

 ישה, גפאנחנו היינו כאן באלמוג בן שלוש: 

 אבל תן לי לסיים את הדברים.  ד רועי הלר:"עו

 אבל רועי אומר דבר נכון.שמעון בוסקילה: 
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אבל אני רוצה להשלים את הדברים. מי זוכה בכל מסלול ומסלול.  ד רועי הלר:"עו

בהם וכמובן מציע שעומד בתנאי הסף. כל מציע שעומד בתנאי  הפרמטרים שאתם מתחשבים

נכנס למשחק. בודקים מי ההצעה הזולה בכל מסלול וההצעה  הסף שהקראנו לכם הוא

הזולה היא הזוכה, אלא אם כן אתם מנמקים את החלטתכם מנימוקים מיוחדים שיירשמו 

קווים, מסלולים, הוא  30-קווים, זאת אומרת שב 30-בפרוטוקול. ולכן מציע א' שיזכה ב

ע. לא נחתם, נגזר ה.. שלו גרנמצא כהצעה הזולה ביותר, אותו קבלן נספח א' נחתם בזה ה

מסלולים שהוא הזול ביותר. מבחינתי  30היום. זאת אומרת שבנספח א' שלו יהיו אותם 

מסלולים שבהם הוא נמצא כהצעה הזולה  30קבלן שבא וקיבל את הנספח א' עם אותם 

מסלולים,  29זוכה והוא אומר אני את המסלול הזה לא רוצה, אני רוצה לעשות רק ביותר וה

המסלולים, לרבות  חילוט הערבות. קבלן  30חמור מאוד. זה עילה לפסילה על הסף של כל  הז

 , להעביר לבא בתור או לא לעשות. 29-ו 17, 2לא יכול לבוא ולהגיד אני רוצה את מסלול 

 ורה עד היום.זה מה שקשמעון בוסקילה: 

רת שכשאתם מוזאת אומרת, זאת אומרת שאתם היום מחליטים, זאת א ד רועי הלר:"עו

היום מחליטים, זאת אומרת שאתם היום מחליטים לתת לקבלן זכיה על פי הצעת המחיר 

מסלולים, אתם מוודאים שמצבת הרכבים שלו, ותיכף  30שהוא נתן, שהיא הזולה ביותר, 

מסלולים. ועכשיו  30כבים, שמצבת הרכבים שלו מסוגלת לבצע אני אגע מה עם מצבת הר

כי היא גם תנאי סף. מצבת הרכבים יכולה להיות מורכבת ממצבת  םיאני נוגע במצבת הרכב

 הרכבים כמו שהוצגה לנו,

 המלאה.שמעון בוסקילה: 

המלאה שלו. וכן אם הוא רוצה להסתייע בקבלני משנה, יש שני מנגנונים  ד רועי הלר:"עו

 במכרז. מגנון אחד זה מנגנון שהוא נמצא במכרז עצמו. 

 י להגיד.תאזה מה שבשמעון בוסקילה: 

 .3.6בתנאי המכרז הוא סעיף  ד רועי הלר:"עו

 נכון. שמעון בוסקילה: 

תשומת לב הקבלנים מופנית לדרישה. אם קבלן מסוים יזכה במסלולים  ד רועי הלר:"עו

לי הרכב הנמצאים בבעלותו, ולשם כך יהיה עליו בהיקף רחב יותר מכפי שמאפשרת כמות כ

היר על כוונתו זו מראש ולציין זאת מפורשות בהצעתו. צהלהעסיק קבלני משנה, יהיה עליו ל

 זאת אומרת שאם קבלן, 

 אתה קראת,שמעון בוסקילה: 
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 שמעון שנייה, ד רועי הלר:"עו

 תקרא גם פה.שמעון בוסקילה: 

לן ציין מפורשות בהצעתו שהוא רוצה להסתייע שאם קבזאת אומרת  ד רועי הלר:"עו

 שלהם, זה נכנס למצב הרכבים שלו. בכבקבלני משנה וצירף את רישיונות הר

 לא.שמעון בוסקילה: 

ד רועי הלר: וזה קבלן המשנה שלו וזה מצבת הרכבים שיסייע לו לבצע את המסלולים "עו

ז עליו. זה המנגנון החוזי והוא שלו. מנגנון נוסף לאישור קבלני משנה, זה כמו ששמעון מרמ

החוזי הוא מרגע הזכייה, זאת אומרת  ןלא לעמדתכם כרגע, כי אתם ועדת מכרזים. המנגנו

 לספטמבר,  1-מה

 אנחנו יוצאים מהתמונה.שמעון בוסקילה: 

בספטמבר  1-לספטמבר או לא ב 1-יוצאים מהתמונה באופן כזה או אחר וב ד רועי הלר: "עו

 30מסלולים שלו עם  30-קבלן שהתחיל לבצע את העבודה, את ה במאי יבוא 1-אלא ב

אוטובוסים להפנות לעיריית עין הוד. אני רוצה  10אני רוצה עכשיו  ראוטובוסים והוא אומ

 10אוטובוסים והוא בא לשמעון רונן מנהל מחלקת התחבורה ואומר אני רוצה  10להפנות 

אשר לי מראש ובכתב? שמעון רונן אוטובוסים לעשות שימוש בקבלן משנה. האם אתה מ

לו את הקבלן המשנה שעומד בתנאי  רמבקש לראות מי הקבלן משנה. אם שמעון רונן יאש

ניתן יהיה לאשר לו את קבלן המשנה וזה ב... של הסף מראש ובכתב לפי תנאי החוזה, 

 מחלקת התחבורה והמועצה ומנהל מחלקת התעבורה והמנגנון הפנימי של המועצה. 

על  אני רוצה להגיד משהו. אני לא דיברתי רועי על הדבר הזה. אני הכנתי פה, :מגנזישלומי 

בסיס, וזה יוצא ממש מדויק. דרך אגב, מה שהוא אומר, בניגוד למה שכולנו אומרים כאן, 

 כתוב בהסכם ממש כאן,

 .. משרד החינוך,שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 ל ברזני בעצם בא ואמר,המכתב של ברזני, המכתב ש :שלומי מגנזי

 ... הסתמך על זה.שמעון בוסקילה: 

ברזני בא ואמר שהוא מסתמך על הטיעונים האלה והוא אמר,  לשהמכתב  :שלומי מגנזי

 וזה כתוב פה. 
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המועצה לא חייבת לתת הסבר אפילו אבל בוא נעשה סדר קטן. אני חייב שמעון בוסקילה: 

י לשעבר, שמי שאני מחדש לו משהו שיחדש. היא להעיר פה משהו. אישתי נהגת מונית, אישת

 נהגת מונית.

 אומרת מחדש משהו? מה זאת :שלומי מגנזי

 לא, בסדר, הלאה.שמעון בוסקילה: 

 לא משנה, עזוב. דובר:

היא נהגת מונית, או קיי? היא קיבלה קו מאולץ מהמשרד. אמרו לה אין שמעון בוסקילה: 

, בדקתי את הקו הזה, הקו הזה עבר חמישה נהגי מה לעשות. הפילו את זה עליה. הקו הזה

שקל. איזה  100הקו הזה מבית שמש למודיעין וחזרה  למוניות והגיע אליה שהיא קיבלה ע

שקל  50, וקיבל שירות של 350שירות? אתה בא משלם פה, מי שהזמין את הקו הזה שילם 

ואני פי שקל פה שקל שם. לכל קו, לכל צד. זה מה שאנחנו עושים לילדים שלנו ופה נמדדים ל

 אעמוד על הרגליים האחוריות שלי ולא אתן.

 אז מה שאתה אומר, :שלומי מגנזי

אני אמור לאשר קבלן משנה. לא אאשר קבלן משנה. אני אומר פה בפירוש. שמעון בוסקילה: 

 שיחליטו ויעשו מה שרוצים.

א. אם אני קורא מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, אתה אומר את הדבר הב :שלומי מגנזי

 את הסעיף שכרגע,

 אני לא רואה ... שמעון בוסקילה: 

 רגע, :ישלומי מגנז

 אני רואה את הטיעון של הילדים.שמעון בוסקילה: 

 דרך אגב, :שלומי מגנזי

עכשיו, עכשיו, ... לא קבלן משנה, מישהו הגביל את הזה? בוא אני אלך שמעון בוסקילה: 

 איתכם לזה, נלך גם ל...

 ... שכתבו את המכרז שמעון.  ויסה: משה סו

 לא, הנה.שמעון בוסקילה: 

 כתוב שמותר. אתה לא קורא? פה משה סוויסה: 

 מה מותר?שמעון בוסקילה: 

 תקרא רגע. קראתי את זה עכשיו.  משה סוויסה: 

 רק המועצה רשאית כן או לא.שמעון בוסקילה: 
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 בסדר. משה סוויסה: 

 בסדר. שמעון בוסקילה: 

 יחד()מדברים 

 אתה צודק. משה סוויסה: 

 רוצה לקחת ... אוטובוסים.שמעון בוסקילה: 

 אתה צודק. משה סוויסה: 

 יל את זה? במי הגשמעון בוסקילה: 

 .. את המכרז. מה אתה רוצה מהם? אתה לא  משה סוויסה: 

 מה זה? הוועדה הזאת תגביל. שמעון בוסקילה: 

 ריונים של סוג האוטובוס, איכות הנהג, היא רשאית להגביל על פי קריט :שלומי מגנזי

ומי. משהו פה לא מובן. אתם רוצים להחליט פה לא, אני מצטער שלשמעון בוסקילה: 

 החלטה שהיא נגד, זאת אומרת של לבוא ולהסיע את הילדים בסיכון הכי גבוה. 

 אני רוצה לומר לך משהו. :שלומי מגנזי

 בשנה האחרונה.שמעון בוסקילה: 

אני רוצה לומר לך ואני מבקש בעצם לא להשתמש בדבר הזה כולנו, כולל  :שלומי מגנזי

, נמצאים פה בשעות האלה על חשבונם, לפחות האנשים פה, כי הנושא הזה חשוב להם כולם

 גם בהיבט, קודם כל בהיבט הביטחוני של הילדים ולא, 

 ...שמעון בוסקילה: 

 וגם בהיבט הכספי.  :שלומי מגנזי

 ורי יכול להגיד לך מה הוא אמר בשעה שעברה.אשמעון בוסקילה: 

 אים פה זה אנשים ש..., כל האנשים שנמצ :שלומי מגנזי

 ... מה שעושים בזמנם הפרטי.  משה אוחיון: 

 )מדברים יחד(

 אני אומר, רגע, שנייה, :שלומי מגנזי

 אז אני אומר תספר מה אמרת. שמעון בוסקילה: 

 ני אגיד.כשתהייה לי את הזכות א משה אוחיון: 

כשאנחנו פרסמנו את  מה שאני, מה שאני רוצה לומר, אי אפשר לבוא היום, :שלומי מגנזי

 המכרז, ולתת לו פרשנות כי לכאורה אתה צודק. הרי ה,

 אז בגלל ש...שמעון בוסקילה: 
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 )מדברים יחד(

לא, לא, כי זאת המציאות כנראה. ככה העסק הזה עובד. איפה הבעיה?  :שלומי מגנזי

רשאי היא, וזה נכון מה שאתה אומר, היכולת להחליט אם קבלן המשנה רשאי או לא  הבעיה

 לעבוד היא שלך. 

 נכון.שמעון בוסקילה: 

 עכשיו, אם אתה באופן קטגורי תגיד לא, לא, לא, לא, זה סיפור אחר.  :שלומי מגנזי

 זה בפרספקטיבה שלו. דובר:

 .. הסבר.שמעון בוסקילה: 

שמעון, ועדת מכרזים לא באה עכשיו ואומרת אני, אני בניגוד למה לא, לא,  :שלומי מגנזי

זה. זה לא המנדט שלה. היא חייבת לוודא שמה שמתנהל פה על פי התנאים של שכתוב בחו

 החוזה.

 או קיי.שמעון בוסקילה: 

אתה על פי ה, על פי הסמכות שלך יכול להגיד לא. אני רק אומר לך שאתה  :שלומי מגנזי

י אגיד לא קטגורית, זה לא עובד. בסדר? אני אומר לך את זה, מציע לך. אומר משפט ואנ

 יו אני אגיד לך מה אני כתבתי כהצעה שאני רוצה להעלות בגלל כל הדיון הזה.עכש

עוד דבר, אני אעלה את השאלה. לא הגבילו את הכמות של ה, אף אחד לא שמעון בוסקילה: 

א אמרנו לא נאשר בכלל. כשיש צורך, מכר דיבר על הגבלה של כמות מה זה קבלן משנה. ל

ל לו אוטובוס, הקטין את החברה, לא יודע מה, נאשר אוטובוס באמצע ה, באמצע השנה, נפ

 לו קבלן משנה ללכת לפי הנספח. 

 ברשימה אבל אפילו אמרו לו. הוא נתן רשימה.אלמוג בן שלוש: 

 מה רשימה? איזה רשימה? שמעון בוסקילה: 

 שימה הזאתי.הראלמוג בן שלוש: 

 שנייה. מהרשימה הזאת, כן.שמעון בוסקילה: 

 ן.כאלמוג בן שלוש: 

 נו מה הבעיה. שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

עכשיו, מה קורה פה? חזרנו לתקופת מגנזי, שהוא זכה בכל העבודות שמעון בוסקילה: 

ן ילדים. זה חשבו     ומצאנו קבלני משנה שישלם להם. זה לא עובד על  ,הקבלניות באזור

 עובד על חשבון אספלט. בגלל זה האספלט בהר טוב שקע פעמיים. 
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 ואת זה אתה יכול להגיד להם.  משה אוחיון: 

 אז בואו לא נעשה את הילדים אספלט, שמעון בוסקילה: 

 אני ביקשתי לא להיכנס. כולנו באותו ה, :שלומי מגנזי

 לא, אני ...שמעון בוסקילה: 

 היא איפה אתה היית כשכתבו את המכרז. זאת השאלה.השאלה  דדון:  אביסף 

 מה זה?שמעון בוסקילה: 

 יית, עם כל מה שאמרת, כשכתבו את המכרז?האיפה אתה  דדון:  אביסף 

 מי כתב את המכרז? שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 רגע חברים,  :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

משמעון שהקבלני משנה קודם כל יהיו  הוא אמר שבעצם, זה מה שהבנתיאלמוג בן שלוש: 

 . הוא לא פוסל את זה.מתוך הרשימה. ... יהיו קבלן משנה ..

 לא, לא, לא, אני אגיד לך מה הבעיה. :שלומי מגנזי

 זה בן אדם שרוצה לזכות בכל המכרז, שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

ו המסמך פה הוא אני אנסה לתת לך את ה, כמה המצב הזה בעצם, אפיל :שלומי מגנזי

הגיד לי כמה אוטובוסים בעייתי. כמה מתוך הפעילות של כל ההיסעים, אם אתה יכול ל

 אנחנו משתמשים בהיקף וכמה מתוכם זה ברזני.

 )מדברים יחד(

 חברים, שנייה בבקשה. :שלומי מגנזי

 מה שהיה באמת, עכשיו זה מכרז חדש.שמעון בוסקילה: 

 כמה, כמה היה השנה? :שלומי מגנזי

 אני אגיד לך.שמעון בוסקילה: 

 כמה היה השנה? :שלומי מגנזי

 מה שעומד להסתיים.ה: שמעון בוסקיל

 כן. כמה זה אוטובוסים וכמה,  :שלומי מגנזי

אני בדקתי פה עם דקל. ... הרי דיברתם על ברזני. בואו ניקח את ברזני שמעון בוסקילה: 

 כדוגמה, בסדר? נשליך את זה על כולם.
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 בבקשה. :שלומי מגנזי

בוסים. אני מוניות קווים הצעות של אוטו 50ברזני הגיש, בדקנו, על שמעון בוסקילה: 

 וטרנזיטים לא מדבר, כי יש לו מכסה מעל ומעבר. 

 )מדברים יחד(

אוטובוסים שהוא הסתמך  5הצעות מחיר על  50שנייה, שנייה, הוא הגיש שמעון בוסקילה: 

דש. זה סעיף שמשרד החינוך שינה. הוא משנה לפי על הסעיף שפה הקריא רועי וזה סעיף ח

 ובודק בכמה הוא זכה,  המצב של השטח. ואז אני בא

 אבל, :שלומי מגנזי

 שנייה, שנייה, תן לי לסיים שלומי. שמעון בוסקילה: 

 המכרז, המכרז, חלקו הגדול מונחה ל, :שלומי מגנזי

 הוא לא. שמעון בוסקילה: 

 הוא לא, הוא לא. משה סוויסה: 

 אחוז משרד החינוך.  99שמעון בוסקילה: 

 .זה החלטה של הרשות משה אוחיון: 

 שנייה, שמעון בוסקילה: 

 הוא מונחה על ידי משרד החינוך. :שלומי מגנזי

 ...,  ... למטה יהודה. הלכנו לבית משפטשמעון בוסקילה: 

 הסעיף שמה, העורך דין עזר לנו להוריד אותו, :שלומי מגנזי

 אתה יודע מה ..., ה: שמעון בוסקיל

 בבקשה. :שלומי מגנזי

אני התחלתי ואמרתי בוא נראה מה קורה, אם הולכים לפי  שנייה. תראה,שמעון בוסקילה: 

 ההמלצה שלי, ההצעה הזולה זוכה ביותר, בסדר? 

 ... שלומי מגנזי:

ל, גם שנייה, תן לי, אני רוצה להגיד לך אבל תן לי להגיע לזה שלומי. למששמעון בוסקילה: 

 אני מחכים לי בבית. 

 יש ביצים לאסוף. :שלומי מגנזי

 שנייה, עכשיו ככה, עכשיו ככה,: שמעון בוסקילה

 )מדברים יחד(
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קווים, יש לו, בוא נחדד את זה  50שלומי, תקשיב את הפואנטה. הוא הגיש שמעון בוסקילה: 

 סבלני. קווים. תקשיב שלומי, תהייה  50וזה משליך על כל הקבלנים. הוא הגיש 

 ... :שלומי מגנזי

 5קווים, יש לו  50הוא הגיש ינה. אבל שנייה, אני מסדר לך את הפשמעון בוסקילה: 

אוטובוסים. נכון, זה לא הגיוני, זה לא עובד. ואז הוא הגיש, על סמך הסעיף שהקריא פה לנו, 

ח שיש לו . זה מה שלא אישרנו את החבורה וזה. אני אומר בוא נני50הוא הגיש, רצה לעוד 

 אוטובוסים.  5רק 

 לא נניח.  :שלומי מגנזי

 ה, נניח ש... אתה יודע בכמה הוא זכה בפועל על פי ההצעה הזולה?שניישמעון בוסקילה: 

 כן, כמה? משה אוחיון: 

קווים. זאת אומרת אם אתה מאשר אותו גם לפי השיטה שלי ושלו, הוא  3שמעון בוסקילה: 

קווים, הוא לא צריך לקבל ..., הקבלנים נותנים  5-טובוסים באו 2יכול לעשות, עדיין יש לו 

 יותר הצעות. 

 רגע, רגע, רגע,  :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

 זה מה שהוא זכה. שמעון בוסקילה: 

 אז אני רוצה, :שלומי מגנזי

 לכן אני אומר, גם אם אתה לא מאשר לו קבלן משנה, הוא עומד בביצוע.שמעון בוסקילה: 

 מצוין, אז רגע,  :זישלומי מגנ

 )מדברים יחד(

אוטובוסים, בדקתי,  2להתווכח. תקשיב, בגלל שיש לו שנייה, שנייה, תן לי שמעון בוסקילה: 

 לא זכה בשום ....

 )מדברים יחד(

 תשמעו רגע, :שלומי מגנזי

 איפה זה.שמעון בוסקילה: 

זני בשנה שעברה, למעשה, תראו מה, אני רוצה לחדד מה שאתה אומר פה. בר :שלומי מגנזי

 כמה היסעים הוא עשה?

 השנה, השנה,שמעון בוסקילה: 

 השנה, :מגנזי שלומי
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 הורדנו אותו, 5-אחוז הוא בערך עשה ו 40.. ורציתי להרוויח זמן.  שמעון בוסקילה: 

 אחוז ... 40רגע,  :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

 . 70-אחוז מתוך ה 40שמעון בוסקילה: 

 ינים מה זה אומר? אתם מב :שלומי מגנזי

 כן, זה אומר שבהיקפים שלו. עכשיו,שמעון בוסקילה: 

 זה לא סתם. אז כשאני מתעצבן  ה אוחיון: מש

 )מדברים יחד(

 לכן אני אומר, כל מי שעבר ברחוב ולא היה לו עבודה, תפסת ...שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 אנחנו בנס חיים על תקציב שלנו.  משה אוחיון: 

 אז מה שלומי, זה מה ש, .. כמו שאמר רועי, אבל מה שהוא אומר חמור. צמח: ראובן 

 נושא הפיקוח, פיקוח, פיקוח, פיקוח.

 אני מדבר עוד פעם, אני למה מחדד ברזני כי אני יודע שזה, :שלומי מגנזי

 עזוב ברזני.  ראובן צמח: 

 )מדברים יחד(

 שנחנקו ועצרו את ה...  ירדו לרחוב חברות בגלל שנתנו קוויםשמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 ה.... כבר דיברנו על ז משה אוחיון: 

 דיברנו על זה. אני, :שלומי מגנזי

 יש לי שאלה.  דובר:

 לא, לא, אני אגיד לך מה חסר לי.  :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

תי זה בתנאי שההצעה זולה, מאשרים אותה, כי אני המלצתי. עוד לא אישרשמעון בוסקילה: 

 אותה. 

 ,23-בן אדם נותן לי את כל ה :שלומי מגנזי

 ... יש לך שם כמות רכבים שזה הצעה זולה והוא זכה. כל הקבלנים.  לא,שמעון בוסקילה: 

 זאת הטבלה הסודית? דובר:

 לא, לא סודית. שמעון בוסקילה: 
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 אוטובוסים,  3-, זכה באז אני רואה שלברזני יש :שלומי מגנזי

 . 5-מתוך השמעון בוסקילה: 

 וסים.אוטוב 3-אוטובוסים, סליחה, ואיזי באזר זכה ב 3 :שלומי מגנזי

 יפה.שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 אוטובוסים? 5אתה צריך  :שלומי מגנזי

 40לא. אם אתה מחבר את כולם, כולל מועצה, אתה מגיע לאיזה שמעון בוסקילה: 

 אוטובוסים.

 לא, לא, רגע, שנייה,  :שלומי מגנזי

 ?30למועצה יש  דובר:

 .30-למועצה יש פחות מ משה אוחיון: 

 200קווים,  200קווים. זה לא שאתה עושה  5לא, זה אוטובוס ... : שמעון בוסקילה

 קווים זה עושים ב...,  200אוטובוסים. 

 )מדברים יחד(

 פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה.  :שלומי מגנזי

 ודרך אגב, ... שמעון בוסקילה: 

 דברים יחד()מ

מה שאתה אומר שיש לך שנייה, שנייה, אני רוצה להבין. מה שאתה אומר,  :שלומי מגנזי

 פה רשימה של ..., 

 נכון.שמעון בוסקילה: 

 .. אוטובוסים של המועצה, כמה יש לנו? :שלומי מגנזי

 . 12שמעון בוסקילה: 

בכדי להסיע את  זה הסדר גודל של האוטובוסים שאתה תצטרך לשנה הבאה :שלומי מגנזי

 התלמידים? 

 )מדברים יחד(

תוכנית עבודה סדורה, יגיע מצב, יכול להיות פחות מזה  תקשיב, כשתהייהשמעון בוסקילה: 

 קצת. 

 רגע, אז עכשיו ברזני עבר לבעיה של ...,  דובר:

 לא. אבל בינתיים כמה אוטובוסים יש לו?שמעון בוסקילה: 
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 .22 דובר: 

 לו בהגשה?וכמה יש שמעון בוסקילה: 

 .197 דובר:

 . 197שמעון בוסקילה: 

 .22-. הוא זכה ב197יש לו  דובר:

 )מדברים יחד(

 . כמה ההוא יש לו שמה? כמה יש לו? 21יש לו שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 רגע, יש פה טעות. אלמוג בן שלוש: 

 זה מה שצריך למועצה? :שלומי מגנזי

 כן, כן. ועוד ...אלמוג בן שלוש: 

 דברים יחד()מ

 אלמוג, חבל על הזמן. תן לה שתצלם את זה.  :שלומי מגנזי

אחר כך נעבור על האוטובוסים הזעירים, נראה מה הכמות שיש ומה הזכייה  אוחיון: משה 

 המקבילה. 

 טוב. :שלומי מגנזי

 אחוז.  10זה יהיה  משה אוחיון: 

 או קיי. :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

הנתונים שעכשיו, כפי שמסרת אותם, שאני להגיד לכם משהו. אם  אני רוצה :שלומי מגנזי

 אוטובוסים, 50עם ראשונה, של רואה אותם פ

 זה מהמערכת של דקל.שמעון בוסקילה: 

אוטובוסים שהם בעצם מקבילים לכל אחד שהצהיר ביציאה למכרז,  50של  :שלומי מגנזי

ים, זה מערך ההסעות שלנו, או שיש לו אוטובוסים שלו והם לא עוברים את המספר אוטובוס

אחוז  40תה תיארת מצב שברזני עשה בעצם קיי? אז מצבנו טוב למול מה שהיה לפני כי א

 אוטובוסים.  80מהפעילות של 

 עם אוטובוסים זעירים. דובר:

 לא, לא, עם אוטובוסים זעירים .... שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(
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אומר, אני רוצה להבין, לפי מה שאתם אומרים  לפי מה שאתה אומר, לפי מה שאתה דובר:

 בלני משנה כמעט. לפי הטבלה הזאת לא יצטרכו ק

 איך? :שלומי מגנזי

 לא יצטרכו קבלני משנה.  דובר:

 זה לפי הכמות. שמעון בוסקילה: 

 .. שאר האוטובוסים הרגילים, עכשיו נעבור לזעירים.  דובר:

 רגע, רגע,שמעון בוסקילה: 

 יעים ילדים. שניהם מס דובר:

 )מדברים יחד(

באוטובוסים לא צריך קבלני משנה, לפי מה  דבר. אז -רגע, עכשיו חכה, עוברים דבר  דובר:

 שאתה אומר, לפי השיטה שלך. 

 השיטה של קבלני משנה,שמעון בוסקילה: 

 הבנתי את השיטה.  דובר:

 שנייה.שמעון בוסקילה: 

 אני שואל, לא צריך? דובר:

 גע, אתה יכול להגיד שאת לא מאשר.רשמעון בוסקילה: 

 ו לא צריך קבלני משנה, לא צריך. לא אמרתי לא לאשר. אמרתי על פני דובר:

 )מדברים יחד(

 מה, של הזעירים? דובר:

לא, לא של הזעירים. עזוב את הזעירים. בסופו של דבר גם אם לא רוצים,  ד רועי הלר: "עו

 הם אמורים ..., זה לא החלטה שלנו. 

 ברור. בוסקילה: שמעון 

והוא זכה  5שעברה שהיה לו אין בעיה, אבל הוא טוען על מצב שהיה שנה  משה אוחיון: 

 ב...,

 )מדברים יחד(

 דרך אגב, כמו שאמרנו, ... בגלל הקורונה פשט רגל ואחרי ..., מה אתה עושה? שמעון רונן: 

 אם הוא פשט רגל זה ... דובר:

 מה אתה עושה?  שמעון רונן: 

 ם יחד()מדברי
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סיכום שאני חושב חבר'ה, אני רוצה להקריא לכם, אני רוצה להקריא לכם  :שלומי מגנזי

שאנחנו צריכים, תיכף נקבל את הנתונים, אני רוצה להגיד ככה. ... לחתימה על נספח א' וכל 

מי שלא חתם על הנספח שלו בזמן שיוגדר מראש, המסלולים שלו יועברו לקבלן הבא אחריו 

סוכם על זוכה לביצוע מסלול. הזוכה מסרב חתם יוזמן לשימוע בוועדת משנה. והקבלן שלא 

לקבל את המסלול אחרי שהוא חתם. המסלול יועבר לזוכה הבא אחריו. לגבי הזוכה 

הראשון, תישקל חליטת ערבות בגין הסירוב. כל המהלך ייבחן ויאושר על ידי ועדת 

 התקשרויות.

 זה פסילה שלו? דובר:

 )מדברים יחד(

אני רוצה  לגבי הנושא של קבלני משנה. הקבלן ... אחריות מלאה, הקבלן, :שלומי מגנזי

לציין סיטואציה נוספת שהייתה. כשהגענו לקבלן משנה שלא פעל על פי חוק ורצינו לקנוס 

 אותו, אז קנסנו את הקבלן הראשי.

 )מדברים יחד(

 שמעון, אתה כתבת את זה? אלמוג בן שלוש: 

 דקל, משך מתוך ה...,  לא, שמעון רונן: 

כמה יש לו ואז לא היינו צריכים  אולי רצוי, שאלת האוטובוסים, אם היית בודק דובר:

 לעבור.

 ... לא משנה, בסדר, אתה צודק. שמעון בוסקילה: 

 אתה לא נותן לי זה. :שלומי מגנזי

 לא, סליחה, סליחה. סליחה שלומי, סליחה.  דובר:

 יש לו פה אבל,  דובר:

 יש לך את זה ב,וסקילה: שמעון ב

 כן, כן, עכשיו צריך לעשות ... דובר:

 ד()מדברים יח

הקבלן הראשי לוקח אחריות, הקבלן הראשי לוקח אחריות מלאה על קבלן  :שלומי מגנזי

המשנה. קבלן המשנה והרכב יאושרו על ידי גורם מוסמך במועצה, שמעון בוסקילה, 

קבלן המשנה לבצע הסעות תלמידים. דאגנו  שתפקידו לבחון את איכות הרכב וזכאותו של

שאני מציע בכדי לייצר את המנגנון הרגיל והמושלם  שיש לו גם את האישור. אלה הצעות

 שעד היום לא היה. 
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 שלומי, תתייחס ל.. אוטובוסים זעירים.שמעון בוסקילה: 

  אותו.  אז אמרתי. עכשיו, זה בסדר. הנתון הזה לא היה לילא, תיכף. לא,  :שלומי מגנזי

את עם כולם,     תי אני כתבתי את זה אחרי ש, ניסיתי לסכם עוד בצהריים, אחרי שדיבר

הנושאים. מה שאני רוצה לומר, תראו, לי יש בעיה כי אני לא רואה את התמונה כולה. כלומר 

חסר לי פה. מה שחסר לי פה, משה כרגע מדבר עם לי חסר פה היום דקל ואת התמונה כולה. 

 ל אותו לגבי הנתונים,דקל לשאו

 הנה, הוא כתב את זה. שמעון בוסקילה: 

 לי חסר למעשה, לי חסר למעשה,  :שלומי מגנזי

 הנה, הנה, הוא שלח את המצגת.שמעון בוסקילה: 

אין בעיה. רגע, שנייה. מה שחסר כאן זה בעצם לבוא ולראות שכל מה שכתוב  :שלומי מגנזי

אוטובוסים  50-דפים שלכם. יש קורלציה מלאה. הבנתונים האלה, אכן מופיע במכתבים, ב

 נראה לי תמוה מאוד,

 שמה, שהוא הגיש? רונן: שמעון 

 שזה נמוך מדי. אני קצת, :שלומי מגנזי

 על מה אתה מדבר? שמעון רונן: 

 אוטובוסים זה משקף מצב? 50תקנו אותי אם אני טועה. אדון גזבר,  :שלומי מגנזי

 . אני אגיד לכם למה. זה משקף את הקווים. מה שאני מביןלא, זה לא משקף משה אוחיון: 

 ,זה

 אתה מדבר כרגע עם דקל? :שלומי מגנזי

הוא בודק לי במחשב, אבל אני, מה שאני מבין שיש קו שמהמזלג לירושלים.  משה אוחיון: 

יש קו מהמזלג לירושלים, קו עולה. צריך לתת עליו הצעת מחיר. אז נתנו הצעת מחיר 

 700ילדים לירושלים. יכול להיות שיש  50שלים, אבל זה לא אומר שבמזלג יש מהמזלג לירו

 אוטובוסים. המחיר, הקו מהמזלג לירושלים, 12קווים כאלה.  12ילדים. אז צריך 

 אותו מחיר.שמעון בוסקילה: 

 הוא אותו מחיר. משה אוחיון: 

 על חשבון מי הדפים פה? אלמוג בן שלוש: 

 )מדברים יחד(

 אני אגיד לכם מה. יש פה, יש פה בעיה, אנחנו חופרים פה וחופרים במשהו :ישלומי מגנז

 שאנחנו, ואני אומר לכם עוד פעם, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים, 
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 לא, אבל תגידו מה אתם רוצים.אלמוג בן שלוש: 

אתם לא מבינים, אתם לא מבינים, שנייה, אתם לא מבינים את העבודה  :שלומי מגנזי

אנחנו  ושים פה. לכן אני אומר לכם עוד הפעם. לי, לכולנו, אנחנו רואים  מה קרה.שאנחנו ע

שמענו משהו אחד. הגזבר דיבר עם דקל כדי להבין ושמעתם את הטיעון בצד השני. אני אגיד 

משהו שאולי יפתיע אתכם פה ואתם תהיו קצת, ותגידו שאנחנו לא נורמליים. אני דיברתי על 

ואני אומר לכם אמיתי, אני רוצה עכשיו לבוא ולהגיד לדקל אדוני  מפגש נוסף ביום ראשון

 איתנו פה ביום ראשון, תציג לנו את כל הנתונים, שבהיקר, 

 שלומי, אתה  לא צריך לקבל נתונים. יש לך את הכול. משה סוויסה: 

 לא, אני לא יכול,  :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

אנחנו מדברים על ה.., עוד לא דיברנו עכשיו לך מה. אני לא יכול כי אני אגיד  :שלומי מגנזי

את הנתונים. אני לא יכול לבוא, אני מרגיש, אני מרגיש שאנחנו עושים מה אנחנו ... אין לי 

האוטובוסים ושאלתי כמה פעמים,  50חצי עבודה אם אנחנו נבוא ונגיד רבותיי קדימה. כי 

 ילדים. זה לא עובד. זה לא ה... 700ל אמרתי זה תמוה בעיניי ואז קיבלנו נתון. בסדר? ש

 )מדברים יחד(

 וה כלום. כל השאר לא שו דובר:

 ואני רוצה, לכן אני מבקש, אני מבקש, אני ההצעה שלי,  :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(

לא, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. אני מציע לכם ..., אני הייתי  מציע  :שלומי מגנזי

 את הדבר הבא. 

 הכול לגריסה. דובר:

 אדון גזבר,  :שלומי מגנזי

 ה שלי לא. לא, רק את הרשימשמעון בוסקילה: 

סליחה חבר'ה, בואו, אנחנו רוצים, אני רוצה לסיים. יחד עם אדון סוויסה,  :שלומי מגנזי

 משה?

 כן. משה אוחיון: 

אני מבקש ליום ראשון להכין לנו את הנתונים ברמה של אוטובוסים,  :שלומי מגנזי

 יניבוסים, מוניות. מ
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דקל זה משהו אחר. דקל יבוא הנתונים מוכנים. אתה רוצה שיציג אותך  משה סוויסה: 

 להציג לך. 

 לא, לא,  :שלומי מגנזי

לא, לא, משה, אנחנו, תקשיב, אנחנו לא יכולים לעבור על כל הקלסרים. אלמוג בן שלוש: 

כה זכיין, כמה זה אומר שאם יש אנחנו רוצים טבלה מאוד מאוד פשוטה, לדעת כמה קווים ז

 תלמידים שעושים ... 700לך 

 אני מבין ש... משה סוויסה: 

 )מדברים יחד(

 אוטובוסים, זה נכנס מפה? 50אתה אומר שיש למועצה עכשיו, אלמוג בן שלוש: 

 לא, לא, אתם לא הבנתם. משה אוחיון: 

 ,700זה לא  מה שאמר משה, הוא אמר משהו קיצוני. בסדר, אזאלמוג בן שלוש: 

 .. אוטובוס אחד ..שמעון בוסקילה: 

 א נכון.אבל זה לאלמוג בן שלוש: 

 אבל רגע, בגלל זה אתה בודק יכולת מול ביצוע.שמעון בוסקילה: 

בכמה, כמה אבל אני לא יכול לבדוק את היכולת מול ביצוע. אני לא יודע אלמוג בן שלוש: 

 אוטובוסים הוא צריך להוציא. 

 ין לך,א משה סוויסה: 

קווים האלה  7-שב קווים, אבל יכול להיות 7, 50-אתה אמרת הוא זכה באלמוג בן שלוש: 

 אוטובוסים באותו רגע על קו אחד.  10הוא צריך להוציא 

 18קווים אנחנו ניתן לו על  7אלמוג, אלמוג, עם כל הכבוד, ... שהוא אמר  משה סוויסה: 

 רכבים.

 זאת הכוונה.אלמוג בן שלוש: 

 .7אתה נותן לו  וויסה: משה ס

 אני לא רואה את זה. אלמוג בן שלוש: 

 גם אני לא.  : משה סוויסה

 זה המסלולים, זה המסלולים אלמוג. זה המסלולים. שמעון בוסקילה: 

 )מדברים יחד(

 אתם רוצים שדלק יבוא להציג, אין שום בעיה.שמעון בוסקילה: 

 אין שום בעיה. אלמוג בן שלוש: 
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 אני לא מבין, איזה קו? איזה קו לברזני? משה אוחיון: 

 אתה מבין איפה הבעיה? אנחנו מנסים להבין את ה,  לא יודע, קח תגיד, שלומי מגנזי:

 את המצגת. דובר:

אוטובוסים או חצי אוטובוס.  100לפי הקווים פה אתה יכול לדעת אם זה שמעון בוסקילה: 

 לפי פה, חד וחלק. 

נייה, שנייה, תעזוב את המוניות. איך אני יכול לדעת כמה הוא אומר לך, ש דדון:  אביסף 

שאלה פשוטה. יש לי קו עכשיו, שנייה, אני אשאל שאלה. יש לי קו עכשיו תלמידים יש? זה 

 נוסע ..., 

 אוטובוסים, הנה, למשל ככה, אוטובוסים,  משה סוויסה: 

 כן. דדון:  אביסף 

 מה יש בכל אחד. בסדר? משה סוויסה: 

 לא קבעו את האוטובוסים שלו. ון: דד אביסף 

 ... לא, כמה הוא רוצה משה סוויסה: 

אני רוצה לתת להם את אותו קו, נגיד צור הדסה וירושלים, כמה תלמידים  דדון:  יסף אב

 שאמורים לנסוע מצור הדסה לירושלים. 

 ... משה סוויסה: 

 תלמידים,  420י שם דקה, דקה, ואני רוצה לדעת כמה תלמידים. אם יש ל דדון:  אביסף 

 אוטובוסים. 3וזה הולך  200קודם כל יש  משה סוויסה: 

 . 3 דדון:  אביסף 

 אוטובוסים. 4 שמעון רונן: 

 .150לא, ירדו, במקרה הזה היה  משה סוויסה: 

 שנייה, השאלה, השאלה היא האם, דדון:  אביסף 

 את הנתון הזה אין לנו אותו פה.  משה סוויסה: 

 אבל זה הנתון הכי חשוב.  דדון:  אביסף 

עדה, להגיד אדוני, אם מישהו לא יהיה עכשיו, אתה יכול לעשות הקבלה בוו שמעון רונן: 

 לו את הכיסוי המלא ..., מה הבעיה?

 הנתונים ... ד רועי הלר: "עו

 )מדברים יחד(
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משה סליחה, עם כל הכבוד, עזוב. חברים, אני מציע, אנחנו, כמו שאמרתי.  :שלומי מגנזי

י חוזר למילים אנחנו עוצרים את הדיון פה. אני מבקש להציג לנו ביום ראשון ... עכשיו אנ

, ששמעון דיבר עליהן. על הילדים ועל הבטיחות ועל ה... ועל ..., אנחנו פה עושים מעשה מאוד

אני אומר לכם, כל אחד עושה פה מעשה מאוד מאוד גדול ומשמעותי ואנחנו, ואני אומר 

עם ר שלנו, ולכן אני מבקש ביום ראשון, משה, סוויסה, אדון גזבר, להציג לנו לכם, זה הסיפו

דקל את הקורלציה בין מספר התלמידים בקו מסוים, לעומת מספר האוטובוסים, ולחבר 

 אותם כמו שביקש אלמוג בדף אחד. בדף אחד. 

 באיזה שעה אתם רוצים?  דובר:

 אנחנו רוצים לקבל את זה למיילים.  דובר:

 רים יחד()מדב

 באיזה שעה מתאים לכם?  זהבה כהן:

 שש.  –חמש  :שלומי מגנזי

 ברים יחד()מד

 אני מציע ביום ראשון בשעה חמש. ביום ראשון בשעה חמש?  :שלומי מגנזי

 אולי יימשך קצת אחרי. אלמוג בן שלוש: 

 רועי? זהבה כהן:

 אין בעיה, תגיד לי מה שאתה חושב. :שלומי מגנזי

 כן.אלמוג בן שלוש: 

 שש? :שלומי מגנזי

 .... אם נגיע לשם,אלמוג בן שלוש: 

 )מדברים יחד(

 בגלל שאני לא אגיע, .. את הדיון. ברור לי ש, אובן צמח: ר

 ?ZOOM-אם לא תוכל, אפשר להעלות אותך ב :שלומי מגנזי

כן. למרות שיכול להיות שאני אגיע. במידה ואני לא מגיע, אני רוצה  ראובן צמח: 

 ותיקחו אותו איתכם ביום ראשון. להתייחס ..

 בבקשה. :שלומי מגנזי

 הגזבר אמר, מעניין אותי כ,כמו ש ראובן צמח: 

 כקליפת השום. דובר:
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קבלני משנה זה תקלה מראש ביצועית ותפקודית. לכן זה יעלה למועצה עוד  ראובן צמח: 

 מיליון שקל.  2

למנוע בוועדה הזאת, אחרת היינו אבל ראובן, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים אלמוג בן שלוש: 

 מאשרים את זה עכשיו.

ב טוב, אני במקרה, ב, איך אומרים, להפתעתו הרבה של אדון שימו ל ראובן צמח: 

 סוויסה, במקרה אני אתו. 

אז אולי לא היית צריך לבוא לפה. אז אולי החלטת שהוא מציע ..., שזה לפי אלמוג בן שלוש: 

 מקסימלי.כמות האוטובוסים שהוא הציע ה

  זאת הסיבה שאנחנו לא מסתפקים בנתונים ומשה מנסה, :שלומי מגנזי

 גישה שלישית ...אלמוג בן שלוש: 

 , יום ראשון אתה מגיע? אביסף  זהבה כהן:

 אני אגיע, אני מקווה שכן.  דדון:  אביסף 

 )מדברים יחד(

 יום ראשון אני לא פה.  זהבה כהן:

 )מדברים יחד(

 את זה בחשבון. תיקחו  ראובן צמח: 

 תודה רבה ליושב ראש. משה אוחיון: 

 תודה.  :שלומי מגנזי

 )מדברים יחד(
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