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חברי וועדה נוכחים:
גב' פלורי שטרלינג ,יו"ר הוועדה
מר אלכס ספוז'ניקוב ,חבר וועדה
מר דורון אורגיל ,חבר וועדה

משתתפים:
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היעץ המשפטי
נאדג' אבו קוש מנכ"ל חברת חופרי ר .אבו קוש
עו"ד שי דדוש ב"כ החברה

על סדר היום :שימוע במכרז מספר  – 28-2018שיקום אתר פסולת "זוהר" ערד.
יו"ר הוועדה ,פלורי שטרלינג :לפני שנתחיל בשימוע ,זימנו לוועדה את מ"מ וסגן ראש העיר מר דודי אוחנונה
כדי לשמוע בנושא של חופרי ר .אבו קוש.
דודי אוחנונה :ביום למחרת שפרסמנו את התוצאות קיבלנו טלפון מהמפעיל באתר שהוא לא התמודד במכרז
הוא לא מופיע בשמות המשתתפים ,הוא אמר לי "שימו לב שהאנשים שזכו אצלכם במקום הראשון והשני הם
עובדים ביחד הראשון הוא קבלן משנה של השני ,הם עשו את זה בכמה מקומות  -הראשון יבטל את הזכייה שלו
ויעביר את זה לשני"
אנחנו בחרנו במקום ראשון הוא לא יכול לבטל ולהעביר את הזכייה ,הוא אמר "אני רק אמרתי לך" לרבות
הימים התברר לנו בדיוק כמו שהוא אמר זה מה שקרה.
מובילי הר הנגב הם קבלן משנה של חופרי ר .אבו קוש בכל מיני אתרים.
עו"ד חיים שימן :אנחנו זימנו אותם היום כדי לשאול אותם על כל הקשר העסקי אנחנו נבקש מהם את כל
ההתקשרות שלהם ,בנוסף זה הקבלן שביצע עבודות בביה"ס לבאות ,הוא היה זכיין של משכ"ל וביטלנו את
העבודה שלו.
[נציגי החברה חופרי ר .אבו קוש נכנסים לוועדה]

עו"ד חיים שימן :אתם יודעים למה זומנתם ,אנחנו נבקש התייחסות שלכם לכל הנושא ההתקשרות שלכם מול
מובילי הר הנגב ,המצב העובדתי נכון להיום ,האם אתם עדיין עובדים עם החברה? האם עדיין החברה מספקת
לכם שירותים? נוצר מצב שחברת מובילי הר הנגב הגישה הצעה למכרז ,ואחרי שהוכרזה זוכה והוגשה העתירה
החברה נעלמה.
עו"ד שי דדוש :עניתי על זה גם בעתירה את ההטענה הזו ברגע שהבנתם שהיא לא נכונה לא עובדתית ולא
הגיונית ,זנחתם אותה ,לא העליתם אותה לא בהודעה האחרונה שלכם בבית המשפט ,ולא העליתם אותה בדיון
בבית המשפט ,שכחתם ממנה התעלמתם ממנה ,זנחתם את הטענה.
הטענה הזאת לא יכולה להיות נכונה מהסיבה הפשוטה ,חברת מובילי הר הנגב חסרת סיווג קבלני מתאים.
עו"ד חיים שימן :אתה לא עונה לי על השאלה אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה ,מה הקשר העסקי של החברה
חופרי ר .אבו קוש עם חברת מובילי הר הנגב נכון להיום האם עדיין החברה עובדת ביחד עם חברת מובילי הר
הנגב בפרויקטים שמבצעת חברת ר .אבו קוש בנוסף לאלה שצורפו כהמלצות של חברת מובילי הר הנגב
בהמלצות של המכרז.
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נאדג' אבו קוש :אני אענה לך ,אנחנו חברה גדולה וותיקה עם מוניטין מעסיקה מאות קבלני משנה ביניהם גם
מובילי הר הנגב ,ואני עם קבלן משנה עובד איתי לא התחתני איתו ולא כלום ,עשה לי עבודות ,עושה לי עבודות
התחיל איזה פרויקט לפני שנתיים ולא השלים ,אין קשר הוא לא שותף שלי בחברת חופרי ר .אבו קוש.
עו"ד חיים שימן :אני אנסה לשאול את השאלה בצורה מאוד ברורה ,האם יש לכם היום קשר עסקי חברת
מובילי הר הנגב נכון להיום? אתם עובדים איתם היום?
נאדג' אבו קוש :פרויקט שהתחיל לפני שנתיים ברמלה ועוד לא הסתיים.
עו"ד חיים שימן :עדיין עובד איתך ,בעיר חורה הוא עובד איתך?
עו"ד שי דדוש :אני אשלים את התשובה ,יש לו כ 70-קבלני משנה ,מובילי הר הנגב הוא  1מתוך  70קבלני משנה
יכול להיות שעוד קבלני משנה מגישים בקשות למכרזים ,אבל באותה מידה שחברת מובילי הר הנגב הגישה
הצעה למכרז הזה גם אני נותן שירותים לחברה הזאת חופרי ר .אבו קוש שאני מייצג אותה ,ויכולתי גם להגיש
הצעה למכרז של עיריית ערד ובאותה מידה בדיוק כמו מובילי הר הנגב מכיוון שבדיוק כמו שלמובילי הר הנגב
אין סיווג ואיך שפתחו את ההצעות היה צריך לזרוק את ההצעה שלהם הצידה ,ככה גם את ההצעה שלי אם
הייתי מגיש היה צריך לזרוק אותה הצידה איך שפתחו את ההצעות.
עו"ד חיים שימן :אני מצטער שאני עוצר אותך כל פעם ,אבל אתה שוב ושוב חוזר לעניין הסיווג במכרז ,תקרא
את פרוטוקול בית משפט ,אנחנו הסכמנו שהעתירה תתקבל מבלי להודות בשום טענה מטענות העתירה.
עו"ד שי דדוש :אין בעיה נחזור לשם ,אם אתם תמשיכו בדרך הזאת אנחנו נחזור לשם.
עו"ד חיים שימן :אין בעיה ,אתה יכול לחזור לשם ,שאלתי שאלה מאוד פשוטה.
עו"ד שי דדוש 4 :חודשים עד היום לא עשיתם שום דבר כדי לקדם את המכרז הזה ,החברה ניזוקה עלה הון
כסף לנהל בית משפט ,מחזיקה ערבויות וגם משמיצים אותה בפני וועדת המכרזים על דברים שלא היו ולא
נבראו ,באמת עם כל הכבוד הדבר הזה יגיע לא רק לבית משפט בעניין של העתירה ,זה יגיע גם בתביעת דיבה
כמו שכתבתי ,אני עומד מאחורי מה שאני עושה ואני עושה את זה.
עו"ד חיים שימן :אני כתבתי לך אם אתה חושב שהעירייה תקבל את המידע ולא תעשה איתו כלום ,מדיוון
שאתה מאיים בתביעת דיבה ,אז תגיש תביעת דיבה.
עו"ד שי דדוש :אני רוצה להגיד דבר כזה ,אתם טענתם בבית משפט שיש לכם מידע ,לא צירפתם תצהיר לא
צירפתם מידע ,אמרתם שאתם תגישו לבית משפט הודעה מעודכנת ,לא צירפתם מידע דו"ח לא חקירה לא
כלום ,הגענו לדיון לא צירפתם מידע ולא שום דבר ,בסופו של דבר המשמעות של הדבר הזה זה הוצאת דיבה נגד
החברה ופגיעה בחברה ועד היום חלפו יותר מחצי שנה מאז שיצא המכרז ועד היום שום דבר.
עו"ד חיים שימן :אני אשמח שתגיש תביעת דיבה ,שם תצטרך לגלות את כל המסמכים לענות על שאלונים,
ונראה באמת מה היה הקשר בין החברה שאתה מייצג לחברה שזכתה במכרז ב 3-מלש"ח ונעלמה ,לאחר
שהוועדה הכריזה עליה כזוכה.
עו"ד שי דדוש :הוועדה עשתה טעות ,אתם טוענים טענה מאוד חמורה והטענה היא כזו" :חברת אבו קוש
עשתה קנוניה עם חברת מובילי הר הנגב ,זאת הטענה שלכם כדי להגיש הצעות ואז כשמתברר שההצעה של
חברת מובילי הר הנגב זולה יותר וחברה חופרי ר .יקרה יותר ,מובילי הר הגב ירדו מההצעה"
עכשיו אני אסביר והסברתי גם קודם ,אין שום הגיון בטענה עצמה.
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עו"ד חיים שימן :הוא זכה במכרז ,תנסה להגיד לי אם אתה היית מייצג את חברת מובילי הר הנגב והיית זוכה
במכרז ,מה היית אומר !? "סליחה טעיתם! אני לא צריך לזכות!"
עו"ד שי דדוש :הייתי אומר "תשמע יש פה טעות ,הם הכריזו עליכם זוכים ,עם סיווג שאין לכם אותו אין לי
קייס בבית משפט" ,אם הייתי מייצג אותם זה מה שהייתי אומר ,אתה לא יכול להילחם על משהו שאין לו שום
סיכוי.
עו"ד חיים שימן :אני אומר לך שאם מובילי הר הנגב היו מגיעים לדיון אנחנו היינו עומדים על זה שהחברה
הייתה זוכה במכרז.
נאדג' אבו קוש :בית המשפט החליט לפסול את ההצעה.
עו"ד חיים שימן :ומה החליט? להכריז עליך כזוכה?
עו"ד שי דדוש :אני מס' !2
עו"ד חיים שימן :אתה לא מס'  !2כי לא הוכרזת כזוכה מס' !2
נאדג' אבו קוש :אני מספר  2בהצעת במחיר.
עו"ד חיים שימן :אתה לא מוכרז כזוכה מס'  ,2מבחינת המחיר אתה נמצא במקום השני אך לא מוכרז כמס' .2
נאדג' אבו קוש :אנחנו מעסיקים  150עובדים ,מאות קבלני משנה ביניהם גם מובילי הר הנגב ,גם אח שלי יש לו
חברה אחרת ,אנחנו בערב במסיבות ביחד אבל עסק זה עסק.
עו"ד שי דדוש :אני מקווה שלא סתם הגעתי מכפר סבא ,אתם טענתם טענה לגבי קשר עם חברת מובילי הר
הנגב ,אין שום תכנון אין שום ק שר אין קנוניה וגם לא יכול להיות מבחינה הגיונית ורציונאלית ,עכשיו אני
מצפה שלפני שאתם מזמנים אותי לוועדה תגישו אלי דו"ח ותגידו יש לי עבודות יש לי מסמכים "תענה לי על
העובדות האלה ואז נדון בטענות שלך ובטענות שלנו לגבי העניין הזה" כל זמן שאתם באים ואומרים לי "ציפור
לחשה לי ככה או אחרת ,זה לא רציני ,אין לי שום יכולת להתייחס לזה.
מנכ"ל העירייה גרי עמל :מה הקשר בינכם? אנחנו מבקשים לדעת מה הקשר שיש בין שתי החברות ,זה הדיון.
פלורי שטרלינג :האם החברה הזו מובילי הר הנגב ,כמה פרויקטים ביצעו יחד איתך?
נאדג' אבו קוש 2 :פרויקטים
עו"ד חיים שימן :אנחנו מבקשים לקבל ממך את כל החוזים וההתקשרויות שיש לך עם מובילי הר הנגב ,אנחנו
מבקשים בנוסף תצהיר לגבי הפגישות וההתקשרויות שלך ומי מטעמך שפועל כאיש קשר עם חברת מובילי הר
הנגב או מי מטעמה ,וזאת כדי שאנחנו נוכל לאחר קבלת המסמכים לקבל החלטה מושכלת.
נאדג' אבו קוש :מה זה תצהיר?
עו"ד חיים שימן :כשאתה אומר שלא אתה ולא אף אחד אחר נפגש איתם לא דיבר איתם לא התראה איתם לא
שוחח איתם לא התקשר איתם בקשר למכרז הזה.
נאדג' אבו קוש :לא היה ולא נברא
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עו"ד חיים שימן :אין בעיה ,תן תצהירים לפי בקשתנו.

עו"ד שי דדוש :אני מבקש תשלחו לי במייל מסודר מה שאתם מבקשים מאתנו אנחנו נראה ונספק לך מה
שאתם צריכים ,אנחנו לא מסתתרים מאחורי שום דבר ,הכל שקוף ,הכל גלוי באמת שלא ברור לי למה זה נגרר.
עו"ד חיים שימן :תקבל את הפרוטוקול ממזכירת הוועדה באופן מסודר עם המסמכים הדרושים.
פלורי שטרלינג :אני שומעת את עו"ד דדוש ואתה אומר שאתה לא מבין למה הגעת לפה ,לפי חילופי המכתבים
בינך לבין עו"ד שימן ואנחנו קיבלנו את כל ההעתקים ,אתה ידעת בדיוק למה אתה בא ,התשובות שלך היו מאוד
מתלהמות במכתבים ,לבוא ולהגיד "אני הגעתי מכפר סבא ואני לא יודע על מה הגעתי" ,אז זה קצת מיתמם
לדעתי.
עו"ד שי דדוש :אני הגעתי מכפר סבא אתם העליתם איזה שהיא טענה ואני ציפיתי לבוא לפה לפחות שיציגו לי
איזה שהוא ד ו"ח איזה שהוא משהו שעומד מאחורי הטענה הזאת כדי שאוכל לבוא לפה ולהתמודד איתו ,אבל
לזרוק את אותה טענה שזרקתם בבית משפט.
פלורי שטרלינג :כשזימנו אותך אמרנו לך במפורש מה הטענה .אם אנחנו עוברים על החוק ,אפשר לפנות
למבקר המדינה ,אני רוצה לסכם את הדיון ,אנחנו נעביר לכם במייל בצורה מסודרת ,ברגע שנקבל זאת נעבור על
הדברים נשב בוועדת מכרזים נוספת לצורך הנושא הזה ,לאחר מכן תקבלו מאתנו תשובות ,תודה רבה לכם.
עו"ד שי דדוש :טענתי את טענותיי ,אתם רוצים להעלות משהו בטענה ,שיהיה לו גיבוי.
החלטת הוועדה :פרוטוקול הוועדה יועבר לעו"ד שי דדוש והוא יעביר את המסמכים הדרושים:
אנחנו מבקשים לקבל את כל החוזים וההתקשרויות שיש לחברת חופרי ר .אבו קוש עם חברת מובילי הר הנגב
שהציעה הצעה וזכתה במכרז (בוטל ע"י בית המשפט) ,אנחנו מבקשים תצהירים של מנהל החברה ומי מטעמו
לגבי כל הפגישות וההתקשרויות שהתקיימו עם חברה או מי מטעמה מול חברת מובילי הר הנגב .עם קבלת כל
המסמכים המבוקשים נעבירם לבדיקה ועם קבלת ממצאי הבדיקה ,תתכנס הוועדה לקבלת החלטה.
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה

פלורי שטרלינג
יו"ר הוועדה

____________________

______________________

רשמה :אורטל פינטו
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