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ערעור על נוהל בקשה להצעת מחיר ובחירת איש מקצוע – תשתיות
מתאריך  30.07.2020שפורסם לראשונה ב30.12.2020-
אני חי בבית-אלפא  30שנה .בהגעתי לבית-אלפא ,כשהקיבוץ עוד היה שיתופי ,קיבלתי משימה מהנהלת הקיבוץ
לעשות את כל עבודות הקירור ,המיזוג והחזקת קיטור ,במקום שעבודה זו תתבצע ע"י קבלנים חיצוניים .כל זאת
במטרה לחסוך כסף לקיבוץ .עמדתי במשימה בהצלחה רבה בזכות עבודת כפיים קשה מסביב לשעון ,והייתי מאוד
גאה בכך שנתתי את חלקי ועזרתי לקיבוץ.
ב ,2005-הקיבוץ ביקש לעבור להתנהלות של יזמויות נפרדות וכך התחילה היזמות ״קור-טק״ .המהלך נתן לי
מוטיבציה נוספת לעבודה ומצד שני היו אנשים בתפקידי מפתח שרצו להמשיך לשלוט והעדיפו לעבוד עם קבלנים
חיצוניים מסיבות אינטרסנטיות.
לצערי הרב הנהלת הקיבוץ קיבלה את המלצתם של אותם גורמים .הבלאגן חגג ,והחלטות שהתקבלו בצורה
מסודרת בתקנון העבודה (ס' .2ב) ובמסגרת הסדר היזמות ,בפועל ובשטח לא כובדו ונזנחו ממניעים לא כשרים.
במשך השנים האחרונות פניתי פעמים רבות להנהלת הקיבוץ בבקשה לקבל עבודות בקיבוץ .היו ישיבות הנהלה
והתקבלו החלטות ששינו את תקנון העבודה המעניק קדימות לחברי קיבוץ .היום הקיבוץ לא מכבד ההחלטות
בעניין זה שהתקבלו באסיפה ,מחר הקיבוץ לא יכבד החלטות אחרות בתחומים אחרים .אי אפשר לתת לזה פתח.
החלטה המבטלת את השקיפות בתחום חשוב זה של מכרזים ציבוריים לעבודות ,וכן מבטלת את הקדימות
שנקבעה בתקנון המוענקת לחברי קיבוץ בקבלת עבודות ופרנסה במשק.
אציין כי ההחלטה הנ"ל אפילו לא הובאה בפני או בפני הציבור בזמן אמת ,אלא פורסמה ומובאת לאסיפה רק
עכשיו אחרי שנאלצתי לפנות לבית המשפט.
בהחלטה צוין שבעבודות בעלות של עד  30אלף ש"ח אין דרישה לקבל הצעות מחיר בכלל.
להלן דוגמאות לעבודות בסכום של  30,000ש״ח בעבודות מיזוג:
 30,000ש״ח =  15מזגנים של  1כוח סוס ,כולל התקנה.
 30,000ש״ח = מערכת מיזוג לשתי וילות חדשות (בגודל של  150מ״ר לכל וילה).
בנוסף ,ברגע שהיו עבודות בעלות של  90אלף ,חילקו אותה ל 3-עבודות של  30אלף והכל הסתדר יפה.
פירושו של דבר שכל אחד יכול להביא קבלנים שהם חברים שלו ולחגוג על כספי הקיבוץ ללא השגחה .עניין
השקיפות לא קיים בכלל ,והמושג "חבר מביא חבר" הוסדר בצורה לא חוקית ,בניגוד לתקנון תוך פגיעה בעקרון
השקיפות ובאינטרסים של הקיבוץ ,האם הוועד מוסמך לקבל החלטות כאלו בלי אסיפה?
לאחר שמיציתי את כל האפשרויות ובחוסר ברירה מוחלט ,פניתי באוגוסט  2020לבית המשפט ,כפי שנכתב
במידעון האחרון.
אני מערער על החלטת ועד ההנהלה מהסיבות:

 .1ההחלטה מנוגדת לתקנון הקיבוץ ולתקנון היזמויות.
 .2ההחלטה פוגעת בפרנסה שלי כחבר קיבוץ.
 .3ההחלטה התקבלה בחוסר "תום לב".
לאוניד דסיאטסקי

