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17/9/2017 
 לכבוד

 הפרויקטמנהל  –מנשה גיא 
 גלנור פיתוח ובינוי בע"מ

 
 

 שלום רב,
 

 עבודות במזרקה, כניסה לעיר ושדרות לכיש  הנדון:
 7.9.2017סימוכין: מכתבכם מיום  

   
סיכום לפיו אתם תמשיכו בביצוע העבודות והעירייה איתכם העירייה דוחה את טענתכם כאילו נערך  .1

 תשלם לכם במידה שהעבודות לא ישולמו על ידי רמ"י. 
 

ידיעתכם את המחלוקות בינה לבין רמ"י, לרבות הודעת רמ"י בדבר הכוונה להפחית להעירייה הביאה  .2
ודות במקרה התחייבה לשלם לכם עבור העבלא היא סכומים, על מנת שמצב הדברים יהיה ידוע לכם ו

 שרמ"י לא ישלמו.
 

י העירייה לא תשלם לכם חשבונות כידוע לכם, בהסכם שנחתם בין העירייה לביניכם נקבע במפורש כ .3
 :אם הכספים לא יתקבלו מרמ"י. כך למשל נקבע בהסכם כי

 
"כל התחייבויות המזמין לביצוע תשלומים לקבלן על פי חוזה זה, מותנות בתנאי מתלה כי 

)רמ"י(, ייתן אישורו לחשבונות הקבלן ויעביר למזמין את הכספים בגין  מתקצב העבודה
החשבונות שאושרו. רמ"י רשאי לתקן את החשבונות המאושרים ע"י המזמין. מובהר כי 
לקבלן לא יהיו זכויות וטענות כלפי המזמין בגין עיכובים בקבלת כספים מרמ"י בגין 

 נקבעו במפורש בחוזה"חשבונות שאושרו על ידי רמ"י, למעט זכויות ש
 

למסמכי המכרז, כפי שתוקן בסעיפים  1שצורף כמסמך ב 3210לחוזה מדף ( 7)59 -( ו3)59ראו סעיפים  
 למסמכי המכרז. 2( למסמך ב4)24 -( ו3)24
 

לאור האמור נבקש להדגיש, להסיר כל ספק, ולהבהיר לכם כי לא חל כל שינוי בהוראות ההסכם  .4
ההוראות לפיהן העירייה לא תשלם וללא שינוי ובכלל זה חלות במלואן  שנחתם בין העירייה לביניכם

 .מ"יעל ידי רלה לכם חשבונות או כל חלק מהם שלא ישולמו 
 

, לפיהם לאחר שהעירייה הגישה עתירה על הכתב את העדכונים שמסרנו לכם כמו כן נבקש להעלות .5
פגישות יישוב סכסוך אצל  7.9.17וביום  7.8.17ומשרד האוצר, התקיימו ביום מ"י לבג"צ כנגד ר

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר ארז קמיניץ. נכון לעת הזו, העירייה ממתינה לתשובת רמ"י 
למתווה שהציע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לפיו בתקופה שהצדדים מנהלים את הליך יישוב 

 הסכסוך בפניו, רמ"י לא תפחית תשלומים בגין העבודות בכניסה לעיר.  
 
 

 בכבוד רב,
 זלידמןריק א          
 הפרויקטמנהל          

 



 Municipality of Qiryat-Gat                                                       גת קרית עיריית
 
 
 
 

 מינהלת כרמי גת

2 
 

 העתקים:

 יו"ר מינהלת כרמי גת -רפי וזאנה 

 מנהל מינהלת כרמי גת וסמנכ"ל חכ"ל קרית גת -אוהד יחזקאל 

 מהנדסת העיר -מיכל חיימוביץ' 

 סמנכ"ל א. אפשטיין -יוסי הלל 

 מנהל פרויקט א. אפשטיין -אריק זלידמן 

 יועץ רה"ע -יוסי רוסו 

 יועמ"ש מינהלת כרמי גת -איתי אהרונסון 

 חשב מינהלת כרמי גת והחכ"ל -סמי אמור 

 

 


